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ΜΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΟΥ
Πρόσοψη τού « Ιλ ίου  Μέλαθρον» τού γνω
στού σπιτιού τού Ερρίκου Σλήμαν, σέ 
φωτογραφία τού 1930.

'Ενδιαφέρον έπίσης είναι δτι ένώ 
στήν υπόλοιπη Εύρώπη ό ρυθμός αύτός 
έσβησε στά μέσα τού περασμένου αιώ
να, στόν έλληνικό χώρο έδινε καρπούς 
ακόμη καί στις πρώτες δεκαετίες τού 
20οϋ. Ξέφτισε δμως μέ τίς δυτικές 
έπιδράσεις, όπως ειπώθηκε, άλλά καί 
μέ τήν εισβολή τού νέου δομικού υλι
κού, τού μπετόν άρμέ, πού μηχανο
ποίησε τήν Αρχιτεκτονική καί τής ά- 
φήρεσε κάθε προσπάθεια αισθητικών 
άνατάσεων.

' Επί πλέον τό νέο αύτό ύλικό, μέ τόν 
ρασιοναλισμό πού τό συνοδεύει καί τήν 
άδυναμία πλαστικής διαμορφώσεως, έ 
γινε ό νεκροθάφτης όλων τών παρά
πλευρα δομικών Χειροτεχνιών, πού συν
τρόφευαν τά νεοκλασσικά δημιουργή
ματα καί πού ξέσπασαν σέ μηχανοκρα- 
τούμενες μικροβιομηχανίες.

"Ετσι έξαφανίστηκαν τά μαρμάρινα 
γλυπτά στοιχεία τής οικοδομής, οί ξυ
λόγλυπτες πόρτες καί διακοσμήσεις, ή 
λιθοξεστική, τά άνεπανάληπτα κερα- 
μεικά, ή χειροποίητη μεταλλοτεχνία, οί 
τοιχογραφίες, τά γύψινα διακοσμητικά, 
όπως καί όλα τά έξωτερικά κλασσικί- 
ζοντα στολίδια τής οικοδομής, όπως τά 
άετώματα, οί κορνίζες, οί παραστάδες, 
τά κιονόκρανα, τά έπίκρανα, τά φου- 
ρούσια, οί βάσεις, οί ζώνες, τά κυμάτια, 
οί άρμοί κλπ., πού χάριζαν μιά γραφικό
τητα στήν πρόσοψι τού κτηρίου, έστω 
καί άν αύτά ήσαν καμωμένα άπό σοβά. 
' Ενώ σήμερα άκόμη καί ό σοβάς γίνεται 
μέ μηχανή, πού έκτοξεύεται όπως καί ή 
βαφή. ' Η οικοδομή, βιομηχανοποιημέ- 
νη πιά, έπαψε νά μάς θυμίζει τή γλυκύ- 
τητα τού άνθρώπινου χεριού, δηλαδή τή 
συγκίνησι πού προκαλεΤ ό άνθρώπινος 
μόχθος.

' Από αύτήν όλη τήν άλλαγή πρός μιά 
μηχανοκρατούμενη δομή τής κοινωνίας 
παρατηρείται ότι ό σημερινός άνθρω
πος δέν μένει ικανοποιημένος.

' Η ψυχή του μέ νοσταλγία άποζητά 
τίς κλασσικίζουσες μορφές, πού συγ
χρόνως άποπνέουν μιά διάθεση ρομαν
τική. Γιατί αύτές μέ τήν ήρεμη μεγα
λοπρέπειά τους, μέ τή γεωμετρική συμ
μετρία τους θά συγκινοΰν πάντοτε τόν 
άνθρωπο, πού κΓ αύτός είναι συμμε
τρικός. ' Η άνθρώπινη δέ κλίμακά τους

ΕΣΒΥΣΕ

προσφέρει μιά γαλήνη, μιάν έσωτερική 
ήρεμία, πού τόσο άνάγκην έχει ό σημε
ρινός άνθρωπος.

Γιά τό λόγο αύτόν καί άφοϋ δέν 
μπορούμε πιά νά έπαναλάβουμε δείγ
ματα τής τεχνοτροπίας αύτής, έχουμε 
ύπέρτατο καθήκον νά διαφυλάξουμε 
καί νά διασώσουμε τά ύπάρχοντα.

Δυστυχώς λόγοι ταπεινοί, δηλαδή κερ
δοσκοπικοί, έξαφανίζουν τά κτίσματα 
αύτά τό ένα μετά τό άλλο. Κατεδαφί
ζονται όχι μόνον τά μικρά σπίτια αύτής 
τής τεχνοτροπίας, άλλά καί τά περισσό
τερα άπό τά παληά Αρχοντικά τών 
Αθηνών, π.χ. τής Λεωφόρου Βασιλίσ- 

σης Σοφίας, τής Κηφισιάς κλπ. άκόμη 
καί πολλά πολλών έπαρχιακών πόλεων, 
Δημόσια κτήρια, όπως τό παληό Δημαρ
χείο τού Πειραιά τό γνωστό «ρολόι», τό 
παληό Δημοτικό θέατρο, τό Βαρβάκειο 
καί άλλα, γιά νά άντικατασταθοϋν μέ 
άπρόσωπα τσιμέντινα μεγαθήρια.

ΚΓ ένώ άλλοι λαοί σέβονται καί δια
σώζουν τά παλαιό τους κτήρια, γιατί 
αύτά διηγούνται τήν ιστορία τής πό- 
λεως, μέ τή διαφύλαξι τής παλαιότερης 
μορφής της καί παρουσιάζουν τήν έξέ- 
λιξι τού πολιτισμού των, έμεϊς, στήν 
' Ελλάδα, τά καταστρέφουμε καί χά
νουμε τήν έπαφή καί τή συνέχεια τής 
παραδόσεώς μας, δηλαδή μέ τίς ρίζες 
μας.

"Ετσι τή πολυσύμαντη αύτή Άνα- 
γέννησι, πού μέ τέτοιο συγκινητικό τρό
πο, μαζί μέ τά λάβαρα τής ' Απελευθε- 
ρώσεώς μας, χτύπησε τήν πόρτα μας, 
τήν άφίσαμε νά έκφυλιστή καί έπί πλέον 
άφανίζουμε καί τά τελευταία δείγματά 
μας.

Τό δέ χείριστο είναι ότι έκτός άπό τίς

κατεδαφίσεις, όπου χάνεται αύτό τό 
πολύτιμο παρελθόν, άκόμη καί στά ύ
πάρχοντα παλαιό κτήρια, αύτά τά λίγα 
πού διασώθηκαν καί κηρύχθηκαν τε
λευταία «διατηρητέα» έγιναν, γίνονται 
καί άπειλοϋνται έπεμβάσεις, πού άλ- 
λοιώνουν τό χαρακτήρα τους καί κατα
στρέφουν αισθητικά τό κτήριο.

Μέ τήν έλπίδα νά άνασταλοΰν καί νά 
διορθωθούν οί γενόμενες, άναφέρον- 
ται μερικές άπ' αύτές.

Σκοπός τών έπεμβάσεων αύτών είναι 
πάντοτε ή έπαύξησι τής οικονομικής 
άποδόσεως τού κτηρίου. Γίνονται λοι
πόν έπαυξήσεις ή καθ' ύψος, μέ προ
σθήκη όρόφου ή κατ' έπέκτασιν, πού 
καί οί δυό άλλοιώνουν τελείως τήν έξω- 
τερική όψη τού κτηρίου.

Δέν όμιλοϋμε γιά έπεμβάσεις έσω- 
τερικές, κτηριολογικές ή έκσυγχρονι- 
σμοΰ τού κτηρίου, πού είναι έν μέρει 
άνεκτές, γιά νά διατηρηθή αύτό ζωντα
νό καί χρήσιμο, άρκεΐ νά μή έκδηλω- 
θοϋν καθόλου στις έξωτερικές του ό
ψεις. Ή  Εύρώπη είναι γεμάτη άπό 
παληούς Πύργους καί ' Ανάκτορα πού 
έγιναν Μουσεία, Δημόσια κτήρια ή Ξε
νοδοχεία, χωρίς νά θιγοϋν οί όψεις 
τους. Τό ίδιο συνέβη καί στήν Αθήνα 
μέ τήν άλλαγή χρήσεως τών Παλαιών 
Ανακτόρων πού τό 1930 διαρρυθμί

στηκαν έσωτερικά γιά νά στεγάσουν τά 
Νομοθετικά μας Σώματα. Παρόμοια διαί
ρεση τών πανύψηλων όρόφων σέ δύο, 
πραγματοποιεί καί τό Πολυτεχνείο γιά 
έξοικονόμησι χώρων, χωρίς αύτό νά 
έκδηλωθή έξωτερικά.

Παράδειγμα γιά μιά έξωτερική, άλλ' 
άπαράδεκτη έπαύξησι κατ' έπέκτασι, 
έχουμε αύτή πού έγινε στό καλίγραμμο 
έργο τού Λύσανδρου Καυτατζόγλου, τό 
Παλαιό ' Αρσάκειο, όπου τά ισόγεια κα
ταστήματα πού κτίστηκαν στήν πρόσοψι 
του καί στό έπί τής όδοϋ Πανεπιστημίου 
προαύλιό του κατέστρεψαν όχι μόνο τή 
μορφή, άλλά καί τό χαρακτήρα τού 
σεπτού αύτοΰ κτηρίου.

Παρόμοια άσεβής κακοποίησι έγινε 
καί στό άναγεννησιακό Μέγαρο τού 
Σλήμαν, έργο λαμπρόν τού ' Ερνέστου 
Τσίλλερ, στό « Ιλίου Μέλαθρον» μέ τήν 
αύθαίρετη προσθήκη πού τό τραυμάτι
σε, στή νότια πλευρά του, μέ ένα ήμι- 
διόροφο πρόσκτισμα.

Καθ' ύψος αύθαίρετες προσθήκες 
έγιναν σέ πολλά νεοκλασσικά κτήρια, 
πού συχνά τά παραμορφώνουν. Μερι
κές είναι άνεκτές, όπως π.χ. τού Ο
φθαλμιατρείου, τού Μεγάρου Σερπιέρη 
( Αγροτική Τράπεζα), τού Εύαγγελι- 
σμού κλπ. "Αλλες δμως όχι, όπως τής
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ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜ ΑΤΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΧΕΡΙΑ ΜΕ ΒΡΟΜΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

Τ Α ΕΡΓ Α τέχνης θεωρούνται γενικά 
μεταξύ τών διεθνών πρακτορείων 

νομικής προστασίας, σάν δεύτερα μετά 
τά ναρκωτικά, στήν παγκόσμια παράνο
μη διακίνηση εμπορευμάτων.

Τό 1979 μόνο στις Η.Π.Α., περισσό
τερα άπό 13.000 έργα τέχνης, άξίας 50 
έκατομμυρίων δολλαρίων, άλλαξαν βρώ
μικα χέρια (ή ' Ιντερπόλ ύπολογίζει τήν 
εύρωπαϊκή δράσι ιδιαίτερα υψηλή) καί 
οί άριθμοί τού ' 80 δείχνουν αϋξησι στήν 
δραστηριότητα 35%. Ποσοστό πολύ ση
μαντικό γιά μιά άναπτυσσομένη βιομη
χανία πού περικλείει μεγάλους κινδύ
νους.

Προσφορά καί ζήτησι. Έτσι παίζεται 
τό παιχνίδι. ' Η κλοπή έργων τέχνης 
γίνεται μέ συμβόλαιο: Κλοπή κατά πα
ραγγελία.

«Οί τοίχοι μου έχουν κυριολεκτικά 
βιασθή άπό αύτούς τούς «διά συμβο
λαίου κλέφτες», λέει ένας γνωστός 
' Αμερικανός συλλέκτης. Στά μάτια τους 
είμαι σάν ένα πολυκατάστημα πού έρ
χονται νά άλαφρώσουν καί μέχρι σήμε
ρα, άκόμη καί τό πιό πολύπλοκο σύστη
μα άσφαλείας, έχειάποδειχθή άχρηστο 
έναντίον τους. Νοιώθω σάν κερατωμέ
νος σύζυγος. Αύτοί οί τύποι είναι έπί- 
σης διορατικοί σάν διάβολοι, παίρνουν
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ΜΑΦΙΑ
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

Τό οργανω μένο έγκλημα έχει 
εισχωρήσει καί στό χώρο τ ή ς  τ έ χ ν η ς .  Η 

διείσδυση αύτή γίνεται άπό 
α π α τε ώ νε ς μ ο ρ φ ω μ έ νο υ ς καί μέ ε ιδ ικ έ ς γνώ σ εις

μόνο τά ειδικά κομμάτια -τά καλύτερα 
κομμάτια. Πράγμα πού μέ κάνει νά 
πιστεύω ότι βρισκόμαστε άντιμέτωποι 
μέ μία ειδική κόστα άριστοτεχνών έγ- 
κληματιών οί όποιοι ύπηρετοϋν τις άνά- 
γκες τών ειδικών πελατών τους».

“ Ας τό παραδεχτούμε. Βρισκόμαστε 
άντιμέτωποι μέ τήν μεγαλύτερη καλλι
τεχνική έπιδημία πού έπληξε ποτέ τόν 
σύγχρονο κόσμο. Μία έπιδημία πού έχει 
φουντώσει καί πού συνεχίζει νά παρα- 
μένη χωρίς άντίδοτο.

Τό έγκληματικό στοιχείο έχει φύγει 
άπό τούς δρόμους στις μέρες μας καί 
έχει μπεί μέσα στά μουσεία μας. Οί 
κλέφτες έργων τέχνης λεηλατούν τά 
μουσεία τις γκαλλερί καί τις ιδιωτικές 
συλλογές κατά βούλησι. Τά τελευταία 
χρόνια έχουν χτυπήσει συστηματικά γύ
ρω άπό 40 βασικά μουσεία μέ έξεζητη- 
μένα συστήματα άσφαλείας.

Πιό πρόσφατοι ύπολογισμοί, άποκα- 
λύπτουν ότι άπό τό 1975 καί μετά 85% 
τών γκαλλερί όλου τού κόσμου έχουν 
πέσει θύματα καλλιτεχνικής κλοπής.

θά άναγκασθοϋν νά 
κλείσουν πολλά τ ί ς  π όρ τε ς τ ο υ ς . .

«Οί κλοπές έργων τέχνης θά άναγκά- 
σουν τά μισά άπό τά μουσεία αύτής τής

χώρας νά κλείσουν τίς πόρτες τους 
στούς έπισκέπτες», λέει ένας ύπεύθυ- 
νος τού Μουσείου Καλών Τεχνών τής 
Βοστώνης. «Μέ τήν ταχύτητα πού έξα- 
φανίζονται τά πράγματα τριγύρω μας, 
άκόμα καί οί μέρες μας έδώ μοιάζουν 
μετρημένες».

Τό 1978 μία συμμορία σταμάτησε τό 
φορτηγό της στό χώρο σταθμεύσεως 
τής ' Ιστορικής ' Εταιρίας Φόρτγουορθ, 
συστήθπκε στούς φρουρούς σάν έται-



ρία μεταφορών καί σέ λιγώτερο άπό δύο 
ώρες άδειασε τό κτίριο σχεδόν άπό 
κάθε σημαντικό άπόκτημα. ' Ακολούθη
σε ό σφετερισμός τριών πινάκων τοιι 
Μονέ, πού στεγάζονταν ατό Μουσείο 
Τέχνης τής Σάντα Μπάρμπαρα, άπότόν 
ίδιο τόν φρουρό τους. Προηγήθηκε ή 
έξαφάνισι μιάς έλληνικής κεφαλής 2.500 
έτών άπό τό Μετροπόλιταν τής Νέας 
Ύόρκης κατά τήν άλλαγή τής φρου
ράς, ή άρπαγή του «Πορτραίτου ένός 
Ραββίνου» τού Ρέμπραντ (άξίας ένός 
έκατομμυρίου δολλαρίων) άπό τό Με- 
μόριαλ τού Σάν Φραντσΐσκο καθώς καί 
τριών άκόμα ' Ολλανδών ζωγράφων. Γιά 
νά μήν άναφέρουμε τις έξαφανίσεις 
140 παλαιών άσημικών άνάμεσα ατά 
όποια καί άρκετές χειροποίητες άντί- 
κες τού Πώλ Ρηβήρ. Καί καλύτερα νά 
μήν συζητάμε γιά τούς Ροντέν πού 
έχουν κλαπή άπό τό Σαίν Λουί, τούς 
Ρέμιγκτον άπό τήν Μοντάνα, τούς Ρε- 
νουάρ άπό τό Σάν Άντόνιο, τούς Πι- 
κάσσο άπό τό Μόντρεαλ. Αρκεί! Ο 
κατάλογος τών κλεμμένων έργων τέ
χνης είναι άτέλειωτος -πόσο μάλλον 
πού ό άριθμός τους αύξάνει σταθερά 
κάθε βδομάδα.

' Ωστόσο τό άποκορύφωμα αύτής τής 
παρωδίας, ήταν ή περυσινή κλοπή τριών 
πινάκων του Σεζάν, άξίας 2,8 έκατομ- 
μυρίων δολλαρίων, άπό τό ' Ινστιτούτο 
Τέχνης τού Σικάγου. Αύτή ή ομάδα τών

Μπί-'Αϊ πού τώρα άσχολεϊται άποκλει- 
στικά μέ τήν έρευνα τών κλοπιμαίων 
έργων τέχνης. «Κι όμως αύτά ξεπερ- 
νιώνται εύκολα άπό τούς έξ ' ίσου σύγ
χρονους έγκληματίες. ' Η όλη ύπόθεσι 
θυμίζει τόν τρόπο μέ τόν όποιο ληστεύ
ονται οί τράπεζες. ' Αργά ή γρήγορα οί 
έγκληματίες βρίσκουν τήν μέθοδο γιά 
νά νικήσουν κάθε σύστημα».

' Εκκλησίες, ιστορικοί χώροι, καί έκα- 
τοντάδες μουσεία μικρών πόλεων (πολ
λά άπό τά όποΤα στεγάζουν έξαίρετα 
κομμάτια) προμηθεύουν στόν βιομηχα- 
νοποιημένο κλέφτη, ένα πραγματικό 
θησαυρό πού μπορεί γρήγορα νά μετα- 
τρέψη σέ ρευστό. Οί τρέχουσες τιμές 
άρχίζουν άπό 300 έως 750 δολλάρια γιά 
τά λιγώτερο γνωστά κομμάτια καί φτά
νουν σέ λίγες χιλιάδες δολλάρια γιά 
κομμάτια πού κοστίζουν άπό 50.000 
μέχρι 300.000 δολλάρια.

Ό,τιδήποτε δέν ύστερε! σέ τέχνη 
καί σέ άξια -νομίσματα, άσημικά, ταπε
τσαρίες, βιβλία- δέν ξεφεύγει άπό τό 
κύκλωμα κλοπής-πωλήσεως στήν μαύ
ρη άγορά.

Αύτό τό ξαφνικό ένδιαφέρον στά 
πολύτιμα άντικείμενα, δέν πρέπει νά 
παρερμηνευθή σάν καλλιτεχνική άνα- 
λαμπή τού σύγχρονου κόσμου. Οί αίτιες

Στις φωτογραφίες καί τών δύο σελίδων, 
άντιπροσωπευτικά έργα τέχνης, πού πολλές 
φορές γίνονται άντικείμενο παρανόμου έμ- 
πορίας. Στήν άπέναντι σελίδα έπάνω, πολύ
τιμο άγγεϊο άπό πορσελάνη, τού 1781. Κάτω: 
Πίνακας τού Ντί Κόσκο. Επάνω: Μωσαϊκό 
πού βρέθηκε στά Ψηλά ' Αλώνια τής Πάτρας, 
τού 2ου π.χ. αιώνα.

του είναι καθαρά οικονομικές. Σέ μιά 
έποχή πού χαρακτηρίζεται άπό τήν φρε
νίτιδα τής ιδιοκτησίας -όποιασδήποτε 
ιδιοκτησίας- ή τέχνη έχει γίνει ένα 
διαπραγματεύσιμο καί πληθωριστικό ά- 
γαθό.

Όπως δήλωσε ό ιδιοκτήτης μιάς 
γκαλλερί: « Ή  τέχνη είναι τό πραγματι
κό διεθνές νόμισμα, πού έχει συχνά 
ψηλότερη τιμή κι άπό τόν χρυσό. Ό λο ι 
θέλουν νά άποκτήσουν ένα κομμάτι μέ 
θεμιτά ή άθέμιτα μέσα». Καί ούσιαστικά 
δέν ύπάρχουν νόμοι πού νά διέπουν 
αύτό τό έμπόριο.

«Πριν άπό τό 1971, δέν ύπήρχε αύτό 
τό είδος κλοπής», λέει ό Μπόμπ Βόλπ, 
έπικεφαλής τής πρώτης άστυνομικής 
Όμάδος Έρευνήσεως "Εργων Τ έ
χνης καί ό μοναδικός άστυνομικός στις

γαλλικών άριστουργημάτων τού 19ου 
αίώνος έξέφραζε τήν μεταϊμπρεσσιο- 
νιστική τέχνη καί άποτελοΰσε ένα άπό 
τά σημαντικώτερα άποκτήματα τού μου
σείου.

Παρ' όλα αύτά λίγο καιρό μετά τήν 
έξαφάνισι τών πινάκων, ένας έφορος 
τού ' Ινστιτούτου δέν μπόρεσε νά άνα- 
γνωρίση τρία άκριβή άντίγραφα τού Σε
ζάν σάν ιδιοκτησία τού Μουσείου, ούτε 
καί σάν Σεζάν.

Τραγική άπόδειξι τής άγνοιας πού 
εύλογεϊ τήν κλοπή έργων τέχνης. 'Έ
χουμε φθάσει σέ ένα σημείο όπου ό 
κοινός έγκληματικός νοϋς έχει έπισκιά- 
σει τούς ειδικούς όχι μόνο στήν τέχνη 
άλλά καί στά φωτοηλεκτρικά συστήματα 
άσφαλείας πού χρησιμοποιούν όλα τά 
μουσεία γιά νά προστατεύσουν τά άπο- 
κτήματά τους.

«Τά μουσεία υιοθετούν τά πιό σύγ
χρονα καί τά πλέον τελειοποιημένα συ
στήματα άσφαλείας», λέει ό Ντόναλντ 
Μαίησον πρώην πράκτορας τού Έφ-
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ΗΠΑ μέχρι σήμερα, πού άσχολεΐται 
αποκλειστικά μέ τό πρόβλημα. « Αλλά 
ακόμη κι άν τά κλεμμένα έργα τέχνης 
έπανεμφανισθούν, δέν ύπάρχει διεθνές 
σύστημα έντοπισμοϋ τους καί τούτο 
κάνει την έρευνα άδύνατη».

θά περάση άπό πολλά σύνορα 
καί θά έξαφανισθή

Σύμφωνα μέ μία άλλη πηγή «άπό τήν 
στιγμή πού ή ' Ιντερπόλ θά άρχίση τήν 
έρευνα γιά ένα κλεμμένο άντικείμενο, 
αύτό θά έχει περάσει άπό πολλά σύν- 
ρα καί τά ίχνη του θά έχουν έξαφανι- 
σθή».

' Η στενοκεφαλιά καί ή γραφειοκρα
τία, διατηρεί τις κλοπές τών έργων 
τέχνης σέ σταθερά αύξανόμενα έπίπε- 
δα τόσο στις ΗΠΑ όσο καί στήν Εύρώπη. 
Παρ' δλο πού ή Ιντερπόλ δημοσιεύει 
έκτεταμένους καταλόγους τών κλεμ
μένων, αύτοί οί κατάλογοι περιέχουν 
μόνο μιά γενική περιγραφή τών άντικει- 
μένων, σπάνια διανέμονται μονάχα στις 
έφημερίδες καί στήν" Ενωση ' Εμπόρων 
Αντικών, ένώ θά έπρεπε νά στέλνονται 

άρχικά στούς ίδιους τούς έμπορους 
τέχνης.

« Υπάρχουν πολλοί έπαγγελματίες 
έμποροι πού δέν θέλουν νά ένημερώ- 
νονται» ύποστηρίζει ό Μάρκ Τένενς, 
ένας Γάλλος έπιχειρηματίας πού εκδί
δει ένα περιοδικό γιά τά κλεμμένα έργα 
τέχνης. «Είναι πολύ πιό εύκολο γι' 
αύτούς νά λένε στήν άστυνομία «δέν τό 
ήξερα» όταν ένα κλεμμένο άντικείμενο 
έμφανίζεται στά ράφια τους -άκόμα κι 
άν τό έχουν άγοράσει μέ καλή πίστι. 
Δέν ύπάρχει ποινή γιά τήν άγνοια. "Αν 
τήν γλυτώσουν, τόσο τό καλύτερο, δια
φορετικά έπιστρέφουν τό άντικείμενο 
στήν άστυνομία καί περιμένουν νά ήσυ- 
χάση ό θόρυβος».

«Οί έμποροι συνδιαλέγονται μέ τούς 
κλέφτες», πιστεύει ό Βόλπ. «Αύτό άπο- 
τελοΰσε πάντα μιά πλευρά τού κόσμου 
τής τέχνης -τήν πλευρά πού προσπα
θούν νά κρύψουν πίσω άπό τό προσω
πείο τής άξιοτιμίας. Τό 80% τών άνακα- 
λυψεών μου γίνεται μέσα άπό τά χέρια 
σεβαστών έμπορων, δημοπρατών, έκτι- 
μητών καί συλλεκτών. Είναι όλοι τους 
μπλεγμένοι μέ τούς κλέφτες έργων 
τέχνης!».

' Ο Βόλπ πιστεύει πώς τά κλεμμένα 
έργα τέχνης κινούνται πολύ εύκολα 
στούς πλειστηριασμούς.

Σπάνια γίνονται άρκετές έρωτήοεις 
γιά τήν ιδιοκτησία τών κομματιών πού 
πωλοΰνται σ' αύτούς. Μία πρόσφατη 
έρευνα άποκάλυψε ότι συχνά οί οργα

νωτές πολλών πλειστηριασμών σπάνια 
ρωτούν άπό πού προέρχεται ένα κομ
μάτι.

Έχει άποδειχθή ότι άπό τή στιγμή 
πού κλέβεται ένα κομμάτι είναι παιγνι- 
δάκι γιά τούς κλέφτες νά άπαλλαγοϋν 
άπό αύτό. Από όσα περισσότερα χέρια 
περάσει, τόσο πιό «άκηλίδωτο» γίνεται, 
μέχρι πού νά έπανεμφανισθή σάν νόμι
μο πιά κομμάτι».

Ο καλύτερος τρόπος γιά νά πετύχη 
κάτι τέτοιο ένας κλέφτης είναι νά που
λήσει τό κομμάτι σέ ένα άξιοσέβαστο 
έμπορο. Τό μόνο πού έχει νά κάνη είναι 
νά παρουσιάση ένα πλαστό έγγραφο 
άγοράς πού νά λέει ότι τό κομμάτι 
άνήκει σ' αύτόν.' Ο έμπορος τόάγορά- 
ζει χωρίς άλλες έρωτήοεις άκόμα κι 
όταν προσφέρεται σέ άσυνήθιστα χα
μηλή τιμή. «Πρόκειται γιά έμπόριο», 
λέει ό Βόλπ, «όπου ό πωλητής καί ό 
άγοραστής άκολουθοΰν τούς κανόνες».
Ο έμπορος έχει στά χέρια του τό 

έγγραφο πού άποδεικνύει τήν άγορά 
τού άποκτήματός του καί άπαλλάσσεται 
έτσι άπό κάθε κατηγορία.

' Ο Τζών Λέ Μάρ, άπό τούς γνησιότε
ρους ' Αμερικανούς έκτιμητές, λέει ότι 
«ή κλοπή έργων τέχνης έχει φτάσει σέ 
τέτοια παράλογα έπίπεδα, ώστε οί άν
θρωποι κλέβουν τόν έαυτό τους γιά νά 
είσπράξουν τήν άσφάλεια καί μετά που
λάνε τά κομμάτια στό έξωτερικό».

Πολύτιμο έλληνικό ξυλόγλυπτο. ' Η Φραγγέ- 
λωση τού Χριστού. Άπό τό τέμπλο τής 
Αγίας Λαύρας.

' Αλλά ποιά είναι ή εικόνα τών έπαγ- 
γελματιών κλεφτών διά συμβολαίου; 
Μέ τί μοιάζουν;

0 διε θν ής  κλέφτης 
μιλάει 5 γλώσσες

« Ό  διεθνής κλέφτης, λέει ό Βόλπ 
μιλάει τουλάχιστον πέντε γλώσσες. Εί
ναι μορφωμένος, κινείται στά ύψηλά 
στρώματα, ντύνεται άκριβά καί έχει καλ
λιτεχνικές γνώσεις καί κριτήρια. Τό κυ- 
ριώτερο: γίνεται παντού άποδεκτός, ά
κόμα κι' όταν γνωρίζουν τήν ιδιότητά 
του».

Πέρα όμως άπό τούς έλεύθερους 
έπαγγελματίες κλέφτες πού δροΰν γιά 
λογαριασμό τους, ύπάρχουν στοιχεία 
πού άποδεικνύουν ότι τό οργανωμένο 
έγκλημα έχει εισχωρήσει στόν χώρο 
τής τέχνης. «Γνωρίζω, ή μάλλον γνώρι
ζα», λέει ό Βόλπ, «ένα άνεξάρτητο 
κλέφτη πού έκανε τό λάθος νά μπή στά 
χωράφια μιας «φαμίλιας» έγκληματιών. 
Βρέθηκε νά έπιπλέη στό ποτάμι, μέ μιά 
σφαίρα στό κεφάλι.

Οί τελωνειακοί ύπάλληλοι άποτελοϋν 
τήν μεγαλύτερη εύτυχία τών κλεφτών. 
'Όσο «ειδικοί» καί νά είναι, δέν είναι 
ποτέ τόσο πολύ έκπαιδευμένοι ώστε νά 
έντοπίζουν τά κλεμμένα έργα τέχνης.
' Ακόμα χειρότερα, σέ πολλές χώρες, 
οί άντίκες άπαλλάσσονται τελωνειακών 
δασμών καί έπί πλέον οί τελώνες ένδια- 
φέρονται περισσότερο γιά τό τί βγαίνει 
άπό αύτήν.

' Εκτός άπό τις κλοπές τουλάχιστον 
στις ΗΠΑ έχουν σημειωθή πολλές «ά- 
παγωγές» έργων τέχνης. Σ' αύτές τις 
περιπτώσεις οί άπαγωγεϊς ζητούν λύ
τρα άπό τις άσφάλειες γιά νά έπιστρέ- 
ψουν τό «θύμα».

' Η έπιδημία τών κλεπτών πολύτιμων 
άντικειμένων, έξαπλώνεται μέ ίλιγγιώ- 
δη ταχύτητα. Κανένα έργο τέχνης δέν 
είναι άσφαλές, έκτος κι άν βρίσκεται 
πίσω άπό σίδερα καί παρακολουθεΐται 
συνεχώς μέσω τών όθονών τών φωτο- 
ηλεκτρικών συστημάτων.

Αλλά καμμιά φορά, οί ίδιοι οί κλέ
φτες είναι οί καλύτεροι κριτές. Ό τα ν  
ένα πακέτο πού περιείχε τόν κλεμμένο 
Ρενουάρ (Νεκρή φύσι μ' ένα γαλάζιο 
καπέλλο», έπιστράφηκε τό 1977 στό 
Μουσείο τού Μπροΰκλιν, ένα προειδο
ποιητικό σημείωμα, ήταν καρφιτσωμένο 
πάνω του. Έγραφε: «Τά μουσεία στις 
ΗΠΑ, χρειάζονται οπλισμένους φρου
ρούς, διαφορετικά δέν θά περάση πο
λύς καιρός πριν άρχίσουν καί σ' αύτά οί 
ένοπλες ληστείες -πιστέψτε με τό ξέ
ρω καλά!».
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ΓΡΑΦ ΕΙ
Ο ΔΗΜ . ΒΡΑΔΥΝΟ Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Α  Ν Ο Μ Ι Κ Α  Θ Ε Μ Α Τ Α

ΜΟΡΦΕΣ
ΤΙΜ8ΡΙΑΣ
ΤΟΥ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
’ Η κοινωνική 
άμυνα καί ή άρχή 
τοΰ ήθικοΰ συμφέροντος

ΥΟ ΕΙΝΑΙ ο ί βασικές μορφές τι
μωρίας τοΰ έγκλήματος: ' Ο θάνα

τος κα/ή έξορ/α, ήλεγομένη «άειφυγία». 
Ή  πιό συνηθισμένη όμως ποινή είναι ό 
θάνατος, πού κυριαρχεί σάν ποινή σ ' 
όλες τ/ς πρωτόγονες κοινωνίες.

Ή  γέννηση του ποινικού κολασμού 
όφείλεται σέ δυό βασικά κίνητρα. Στό 
φόβο έναντι των θείων δυνάμεων καί 
στήν ήθική τού γενικού συμφέροντος. 
Γύρω άπό τούς δυό αύτούς πόλους 
στρέφεται κι όλόκληρη ή δικαιοσύνη 
των πρώτων μορφών συμβιώσεως τού 
κόσμου. Οί πρώτοι κανόνες δικαίου 
-καθώς είπαμε- πιστευόταν ότι έχουν 
θεϊκή προέλευση, έπομένως ή παρά
βασή τους άποτελούσε έγκλημα καθο- 
σιώσεως άδίκημα στρεφόμενον κατά 
των θείων δυνάμεων. Τούτο ξεσήκωνε 
τήν κοινωνική άγανάκτηση άλλά καί

' Ο Δίας άρχηγός τών θεών καί τών όνθρώ- 
πων. Τήν τιμωρία τών έγκληματιών θεωρού
σαν οί άρχαΐοι Έλληνες υψηλή επιταγή 
τους.

τόν φόβο μήπως άν μείνη τό έγκλημα 
άτιμώρητο πέση ή όργή τών Θεών, 
άπάνω σ ' όλόκληρο τό κοινωνικό σύ
νολο. Ό  ισχυρός αύτός φόβος άποτε- 
λεί τή μία άπό τις δυό άρχικές πηγές τού 
Ποινικού Δικαίου. Στήν περίπτωση τού
τη ή ποινή ήταν έξολοθρευτική. Θάνα
τος. Καί συχνά όχι μόνο τού έγκλημα- 
τίου μά κι ολόκληρης τής γενιάς του καί 
τό κάψιμο τού σπιτιού καί τής περιου
σίας του, ώστε νά ξεπλυθή έντελώς τό 
μίασμα, νά έξευμενισθή ό θεός καί νά 
άποτραπή ή εκδίκησή του κατά τού 
κοινωνικού συνόλου. Γιατί σ ' όλες τις 
παλιώτερες θρησκείες ο ί θεοί παρου
σιάζονται μέ μιά άληθινά δραματική 
ψυχική όμοιομορφία μέ τούς άνθρώ- 
πους. Εχουν πάθη, είναι συχνά μνησί
κακοι καί παρουσιάζουν μιά έξαιρετική 
εύαισθησία στήν τήρηση τών θείων 
κανόνων καί θυσιών τήν παραμέληση ή 
καταπάτηση τών όποιων τιμωρούν αύ- 
στηρά μέ τιμωρίες σ ' όλόκληρη τήν 
κοινότητα.

Ο δεύτερος λόγος δημιουργίας τής 
ποινικής τιμωρίας είπαμε είναι ή ήθική 
τού γενικού συμφέροντος, τούτο τ ι ά- 
κριβώς περιέχει σάν γενεσιουργό αίτιο; 
Αξίζει νά τό έρευνήσουμε. Θά θυμίσω 

μιά γραφική φράση άπό τό •’Πολίτευμα» 
τού Ρήγα φεραίου πού μιλάει άκριβώς

γιά τήν ήθική τούτη μέ πολύ άπλά κι 
όμορφα λόγια.

« Ό  σκοπός -γράφει- όπου όπ ' αρ
χής τοΰ κόσμου ο ί άνθρωποι έσυμαζώ- 
χτηκαν άπό τά δάση τήν πρώτην φοράν 
διά νά κατοικήσουν όλοι μαζί, χτίζοντας 
Χώρας καί Πόλεις είναι νά συνβοηθών- 
ται καί νά ζώσιν ευτυχισμένοι καί όχι διά 
νά συντρώγονται καί νά ρουφά τό αίμα 
τους ένας... Αύτά τά φυσικά δίκαια 
είναι: Πρώτον νά εϊμεθα όλοι ίσοι καί 
όχι ό ένας κατώτερος άπό τόν άλλον. 
Δεύτερον νά εϊμεθα έλεύθεροι καί όχι ό 
ένας σκλάβος τού άλλου. Τρίτον νά 
εϊμεθα σίγουροι εις τήν ζωήν μας καί 
κανένας νά μήν ήμπορεί νά μάς τήν 
πάρει αδίκως καί κατά φαντασίαν».

Μέ τόν άπλό αύτό κι άνθρώπινο 
τρόπο, ό Ρήγας μάς δίδει μ ιά πολύ 
καθαρή εικόνα αύτής τής λεγομένης 
Ηθικής τού γενικού συμφέροντος. Εί

ναι μέ άλλα λόγια ή ομοιόμορφη πίστη 
άπό τό σύνολο τής κοινωνικής ομάδας 
ότι μέσα στήν κοινωνική συμβίωση πρέ
πει νά διατηρηθούν ώρισμένες άρχές 
καί νά παραμείνουν σεβαστά ώρισμένα 
δικαιώματα τόσο τών μελών-άτόμων 
τής κοινωνίας, όσο καί αύτής τής ίδιας 
τής πολιτείας. "Ετσι ό παραβάτης αύ- 
τών τών ήθικονομικών άς τις ονομά
σουμε άντιλήψεων διαπράττει έγκλη
μα. Τούτο σπεύδει ή κοινωνική ομάδα 
νά τό τιμωρήση γιά νά διαφυλάξη τά 
δίκαιά της, άλλά καί νά παραδειγματί
ση.

Στήν πρώτη περίπτωση τό κοινωνικό 
σύνολο άνταποόίδει γιά λογαριασμό τού 
Θεού. Τιμωρεί τόν έγκληματία γιά νά 
έκδικηθεϊ τήν άνόσια πράξη καί νά ίκα- 
νοποιήση τήν θεία δύναμη, ή όποια 
ύποτίθεται ότι προσεβλήθη άπό τό έγ
κλημα. Στήν δεύτερη περίπτωση τής 
ήθικής τού γενικού συμφέροντος, τό 
κοινωνικό σύνολο άμύνεται τιμωρών
τας. Προστατεύει τά κεκτημένα του δι
καιώματα καί άνταποόίδει τήν κακή 
πράξη. Πολύ συχνά αύτό τό γενικόν 
συμφέρον φτάνει, γιά νά προστατευθεϊ 
καί σέ τιμωρίες ιδιαίτερα σκληρές όπως 
είναι ή ποινή τού θανάτου ή εκείνη τών 
ισοβίων δεσμών. Στις περιπτώσεις αύ- 
τές τό κοινωνικό σύνολο μέ τις ποινές 
πού έπιβάλλει άφ ' ένός μέν άπομονώ- 
νει τόν έγκληματία άνθρωπο, στερών
τας του τήν δυνατότητα νά έπαναλάβη 
τις έγκληματικές πράξεις, άφ ' έτέρου 
παραδειγματίζει.
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ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ W I TH»Ο
TOY ΕΛΛΗΝΩΝ
Μέ τήν εύκαιρία τής ναυτικής 
έβδομάδος
Γράφει ό Αρχιπλοίαρχος κ. Μάρ. Σίμψας

ΤΙΣ Η Μ Ε Ρ Ε Σ  ΑΥΤΕΣ ΖΩ Ν Τ ΑΝ ΕΥ Ο Υ Ν  ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜ Η ΤΟΥ 
ΕΘ Ν Ο Υ Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ 
ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΩΝ ΑΙΩ Ν Ω Ν .

' Η σύνθεσις του στόλου μας στηρίζεται κυρίως στίς ελαφρές μονάδες, δπως άλλωστε γίνεται 
καί πρέπει νά γίνεται σε δλα τά καλώς οργανωμένα μικρά ναυτικά του κόσμου. Είναι δε η 
σύνθεσις αύτή ανάλογη μέ τήν άποστολή του ναυτικού μας, ή όποια συνίσταται στην άμυνα άπό 
τήν θάλασσα τής πατρικής γής, στήν προστασία των θαλασσίων συγκοινωνιών στόν έλληνικό 
γεωγραφικό χώρο καί στήν υποστήριξη τών έπιχειρήσεων τών άλλων κλάδων τών ένοπλων 
δυνάμεων. ’Ακόμη δε καί σε άλλες ειδικές αποστολές, τίς όποιες μπορούν νά έπιβάλουν οί 
πολεμικές ανάγκες.

ΓΙΟ ΤΗΝ ιστορία τών άρχαίων 
χρόνων θά γνωρίζη ό αναγνώστης 

ότι στήν Ανατολική Μεσόγειο, καί συ
γκεκριμένα στήν Κρήτη, ήκμασε άπό 
τήν 4η ώς τά μέσα τής 2αςχιλιετήρίόος 
π. X. ένας προχωρημένος πολιτισμός, ό 
Κρητικός, ή Μινωικός. Δείγματα τού 
πολιτισμού αύτοϋ άποτελοϋν τά μνη
μεία τής Κνωσσοϋ καί άλλων περιοχών 
τής Κρήτης. Στό κράτος αυτό τού Μί- 
νωος έδημιουργήθη ένα ισχυρό πολε
μικό ναυτικό. Οί ιστορικοί θεωρούν ότι 
αυτό ήταν ή πρώτη οργανωμένη θα
λάσσια όάναμις σέ όλόκληρο τόν κόσμο.

Μίνως ό έκ Κνωσσού ύπήρξεν ό πρώ
τος. ό όποιος έκυριάρχησεν τής θαλάσ
σης, γράφει ό 'Ηρόδοτος.

« Ό  Μίνως είναι ό πρώτος, ό όποιος 
Κατά τήν παράδοσ/ν κατείχε ένα ναυτι
κόν», προσθέτει ό Θουκυδίδης.

Τά Ιδια μας λένε καί άλλοι άρχαϊοι 
συγγραφείς, όπως ό Διόδωρος ό Σικε- 
λιώτης, καί έπαληθεύουν τά διάφορα 
άρχαιολογικά ευρήματα τής Κρήτης καί 
τών άκτών τού Αιγαίου. Μέ τήν όάναμι 
αύτή τό κράτος τού Μίνωος «έγένετο 
κύριον τών Κυκλάδων καί τής έλληνικής 
θαλάσσης, τήν όποια άπεκάθαρεν άπό 
τους πειρατάς» (Θουκ.). Τόσο ισχυρό 
μάλιστα ήταν τό ναυτικό τού Μίνωος. 
ώστε δέν παρίστατο ανάγκη νά οχυρω
θούν οί παράλιες πόλεις τής Κρήτης. 
Τήν άπαιτούμενη προστασία παρείχε τό 
ναυτικό.

Ή  ναυτική δύναμις τού Μίνωος κα- 
τεστράφη σέ μιά εκστρατεία κατά τής 
Σικελίας ή. δπως ύποστηρίζουν άλλοι, 
άκολούθησε τήν παρακμή τού κράτους, 
πού προκάλεσαν σεισμοί ή. κατά τόν Σ. 
Μαρινάτο, τά τεράστια κύματα τού Αί-

γαίου, πού προκάλεαε μεγάλη δράσις 
τού ήφαιστείου τής νήσου Θήρας. Μέ 
τήν έξαφάνισί του εμφανίζεται πάλι ή 
πειρατεία, τήν όποια όμως τόν καιρό 
έκεϊνο βλέπουν διαφορετικά άπό ό,τι 
έμείς σήμερα. Τότε τό έργο τού πειρσ- 
τοϋ «δέν ήτο δόξης άμοιρον». Τό έπάγ- 
γελμα τού πεψατού, λέει ό Θουκυδίδης, 
δέν έφερε ντροπή, άλλά μάλλον δόξα. 
Καί ό ίδιος βεβαιώνει χαρακτηριστικά 
γιά τό έξής: όταν άγνωστοι κατέπλεαν 
σ ' ένα λιμάνι, έθεωρεϊτο πολύ φυσικό 
νά τούς έρωτούν άν ήσαν πειραταί ή 
έμποροι.

Μετά τό ναυτικό τού Μίνωος άκο- 
λουθεί τό ναυτικό τών Μυκηνών, καί ή 
έξόρμησις τών Αχαιών ατά άσιατικά 
παράλια γιά τόν Τρωικό Πόλεμο άποτε- 
λεί, μεταξύ άλλων, μια έκδήλωσι τού 
ναυτικού εκείνου στήν Ιλιάόα (Ραψω-
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Ή  Πυρπόληση τής Τουρκικής Ναυαρχίδος άπό τόν Κανάρη. Πίνακας τού Ιστορικού Μουσείου. ,

όΐα Α) βρίσκομε τήν πρώτη γραπτή 
μαρτυρία τής ελληνικής φιλολογίας γιά 
τά «γρήγορα τών 'Αχαιών καράβια» καί 
στήν '  Οδύσσεια (Ραψωδία Ε) βλέπομε 
τήν εϋπλόκαμη Καλυψώ νά δίνη στόν 
Οδυσσέα μαθήματα ναυπηγικής τέ

χνης. Είναι ή ώρα πού, κατά παραγγελία 
τών θεών, τόν άφήνει νά φύγη γιά τήν 
πατρίδα του, ύστερα άπό επτά χρόνων 
θελκτική σκλαβιά κοντά της. "Αν όιαβά- 
ση κανείς τά μαθήματα αυτά θά πεισθή 
πώς οί σημερινοί καραβομαραγκοί λίγα 
πράγματα θά είχαν ν ' αλλάξουν.

"Ερχεται κατόπιν ή εποχή κατά τήν 
όποια άκμάζει τό ναυτικό τών φοινίκων 
καί δημιουργείται ή Περσική Αυτοκρα
τορία. Ή  άπειλή τής τελευταίας αυτής, 
δηλαδή τών Περσών, είναι εκείνη πού 
άναγκάζει τούς " Ελληνες, στις άρχές 
τού 5ου αίώνος, νά στραφούν πρός τήν

δημιουργία πολεμικού ναυτικού. Μέχρι 
τότε ο ί έλληνίδες πόλεις είχαν γνωρίσει 
τήν θάλασσα, ένεργούσαν μέσω αύτής 
έκτεταμένο έμπόριο καί είχαν άποικίσει 
πολλές μακρινές γιά τήν εποχή έκείνη 
περιοχές, στις άκτές τού Αιγαίου, στήν 
Σικελία καί άλλού. Δέν φαίνεται όμως 
νά είχαν καταλάβει τήν σημασία τής 
ναυτικής δυνάμεως.

Καθώς ό κίνδυνος τών Περσών, καί 
συγκεκριμένα τού Ξέρξη, έτος 481 π.Χ„ 
ήταν έπί θύραις, ό άρχηγέτης τών Α 
θηνών Θεμιστοκλής, φωτεινή διάνοια 
τής έποχής έκείνης, έκήρυξε τήν άποψι 
περί «ξύλινων τειχών», τήν όποια άργό- 
τερα έπρόκειτο νά έπαληθεύσουν οί 
αιώνες. «Ξύλινα τείχη» ήσαν τά πλοία 
καί εις αύτά, καί όχι ατά πέτρινα τείχη, 
έπρεπε νά στηριχθή ή άμυνα τών Α θ η 
νών άπό τούς Πέρσας. Ο Θεμιστοκλής

επέτυχε, παρά τήν άντίδρασι τών άντι- 
φρονούντων, νά έφαρμόση τήν ναυτι
κή του πολιτική στάς Αθήνας καί κατό
πιν νά έπιβάλη σέ όλους τούς "Ελληνες 
τήν γνώμη του ότι ή άποφασιστική 
σύγκρουσις μέ τόν στόλο τού Ξέρξη 
έπρεπε νά δοθή στό Στενό τής Σαλαμί- 
νος. Τό αποτέλεσμα, πραγματικά ιστο
ρικό, είναι γνωστό. ' Ο στόλος τού έπι- 
δρομέως συνετρίβη καί ο ί λόγοι είναι 
πολλοί, "ίσως ό σπουδαιότερος είναι 
ότι ο ί έλληνικές τριήρεις μικρότερες καί 
έλαφρότερες άπό τις περσικές, έπέτυ- 
χαν νά κινηθούν άνετώτερα στόν στενό 
έκεϊνο θαλάσσιο χώρο σύμφωνα μέ τις 
παρουσιαζόμενες κάθε φορά άπαιτή- 
σεις τής τακτικής, κατά τήν διάρκεια τής 
μάχης. Πάντως τό γεγονός ότι τά πλη
ρώματα τών περσικών πλοίων άποτε- 
λοΰντο κατά μέγα μέρος άπό φοίνικας,
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πού ήοαν έμπειροι καί επιδέξιοι ναυτικοί, 
μαρτυρεί -πέρα άπό τήν ανδρεία- καί 
τήν άξια των έλληνικών πληρωμάτων.

' Η νίκη τής Σαλαμίνος έπέτρεψε στάς 
Αθήνας νά θεμελιώσουν τή ναυτική 

ήγεμονία των, ατό πλαίσιο τής όποιας 
πάρα πολλές σύμμαχοι πόλεις διαβιοϋ- 
σαν, ύπό τήν προστασία τού άθηναϊκοϋ 
στόλου, καί έπλήρωναν τόν φόρο τής 
συμμαχίας. Παράλληλα άνθιζε τό θα
λάσσιο εμπόριο, καί ό πλούτος πού 
συνεσωρεύθη έπέτρεψε άργότερα ατό 
έλληνικό πνεύμα νά δημιουργήση έναν 
άνώτερο πολιτισμό. "Ετσι, άν πή κανείς 
ότι τά άθάνατα μνημεία τής Ακροπό- 
λεως καί τά άριστουργήματα τού φει- 
δίου καί τού Πραξιτέλους οφείλουν κά
πως τήν γένεσί των ατό ναυτικό καί στή 
θάλασσα -βάθρο τής άθηναίκής ήγεμο- 
νίας-, δέν θά είναι πολύ μακριά άπό τήν 
άλήθεια.

Ο άνώτερος αυτός πολιτισμός έδη- 
μιουργήθη κυρίως κατά τό δεύτερο ήμι- 
συ τού 5ου αίώνος. εποχή κατά τήν 
όποιαν διηύθυνε τις τύχες των Αθηνών 
ό Περικλής. "Αν ό Θεμιστοκλής συνέ
λαβε τήν σημασία τής ναυτικής δυνά- 
μεως. ό Περικλής είναι έκεϊνος πού 
όιετύπωσε επιγραμματικά τήν έννοιά 
της. ' Ο Περικλής μάς είπε -τό βροντο- 
φώνησε άπότήν Πνύκα- ότι είναι «μέγα

τό τής θαλάσσης κράτος». Καί ό ίδιος 
μας δίδαξε ότι τό ναυτικό δέν επιδέχεται 
αύτοσχεδιασμούς. μά χρειάζεται ναυτι
κή παράόοσις καί μακρά προπαρασκευή.

Τόν θάνατο τού Περικλέους καί τήν 
δυσμενή γιά τάς 'Αθήνας έκβαση τού 
Πελοποννησιακού Πολέμου άκολουθεί 
όχι ή έξουθένωσις, άλλά πάντως ή πα
ρακμή τού άθηναίκού στόλου. Οί χρό
νοι περνούν καί στήν έξέλιξι των ιστορι
κών γεγονότων έρχεται ό καιρός νά 
περάση ή σκυτάλη τής ήγεμονίας τής 
'Ελλάδος ατά χέρια τών Μακεόόνων 
ήγεμόνων, τού βασιλέως Φιλίππου Β , 
καί κατόπιν τού γιού του, 'Αλέξανδρου 
τού Μεγάλου.

Οί δύο όμως άνδρες ήσαν ξένοι πρός 
τήν θάλασσα. Ή  εκστρατεία τού Μεγά
λου Αλεξάνδρου πραγματικά μεγα
λειώδης, κυριαρχείται άπό τό στεριανό 
στοιχείο. Τό έπεισόόιο τής Τύρου, δη
λαδή ή πολιορκία της, άποτελεί έξαίρε- 
σι. Ο περίπλους τού Νεάρχου. ναυάρ
χου τού βασιλέως, στήν «Μεγάλη Ινδι
κή Θάλασσα» (έκφρασις τού Αρρια- 
νού), δέν άποτελεί καθαρώς πολεμική 
έπιχείρησι, αλλά μιά έξερευνητική άπο- 
στολή, ή όποια άνταπεκρίνετο στις ά- 
νησυχίες τού Μ. Αλεξάνδρου, τού με
γάλου εκείνου νοσταλγοϋ.

Ο «Λεωνίδας» του Νικολάου Αποστόλη, άπό τά πιό γνωστά πλοία τού άγώνα.

Τόν θάνατο τού Μ. Αλεξάνδρου 
διαδέχεται ή 'Ελληνιστική Περίοδος καί 
εν συνεχεία ή έπικράτησις τών Ρωμαίων. 
Κατά τήν εποχή τής ρωμαϊκής ήγεμο
νίας παρουσιάζει μεγάλη ναυτική δύνα- 
μι ή Ρόδος, στήν όποια οφείλομε τόν 
περίφημο «Κώδικα τών Ροδίων», τόν 
άρχαιότερο ναυτικό κώδικα στόν κό
σμο. Καί ή ιστορική έξέλιξις μέ τήν 
άνακύλησι τών αιώνων φέρει στό προ
σκήνιο τής ιστορίας τό Βυζάντιο.

Ή  θαλασσία δύναμις στό Βυζάντιο 
έπαιξε σημαντικό ρόλο στήν διατήρησί 
του. καί ή παρακμή της έπηρέασε τήν 
τύχη του καί συνέτεινε στήν κατάρρευσί 
του. Ή  Βυζαντινή Αύτοκρατορία έξε- 
τείνετο στήν Μεσόγειο καί, μέσω τής 
Προποντϊδος, στόν Εϋξεινο, μέ πρω
τεύουσα στό σημείο έπαφής, τών δύο 
κόσμων. Είχε λοιπόν άπόλυτη άνάγκη 
τής θαλασσίας δυνάμεως, γιά νά μπο- 
ρέση νά κρατήση στήν άπέραντη εκείνη 
έκτασι τήν κυριαρχία της. Τήν χρειαζό
ταν γιά νά προατατεύη τις συγκοινωνίες 
της στήν θάλασσα άπό τούς πειρατάς, 
νά ύποστηρίζη τό εμπόριό της, πού τής 
προσεκόμιζε εύημερία καί πλούτη, καί 
νά έξασφαλίζη τήν πολιτική επιρροή. 
Χωρίς αύτή δέν θά μπορούσε νά συγ- 
κρατήση τά άλλεπάλληλα κύματα τών 
επιδρομέων, πού έρχονταν άπό τήν 
θάλασσα.

Ή  θαλασσία αύτή δύναμις άπετελεϊ- 
το άπό τό Αύτοκρατορικό Ναυτικό τής 
Βασιελευούσης (Βασιλικό Πλώψο), τό 
μητροπολιτικό, όπως θά λέγαμε σήμε
ρα, καί τό Θεματικό Ναυτικό (Θεματικό 
Πλώψο), δηλαδή τό ναυτικό τών Θεμά
των, όπως όνομάζονταν ο ί μεγάλες ε
παρχίες ("Ηπειρος, Πελοπόννησος, Νή
σοι κλπ.).

Τό Ναυτικό τών Θεμάτων έχρησιμο- 
ποιείτο γιά τήν άσφάλεια στήν περιοχή 
τού Θέματος, άλλά καί αάν γενική ε
φεδρεία τού Βασιλικού Πλωίμου. Κάθε 
Θεματικό Ναυτικό είχε δικούς του ναυ
στάθμους καί δικές του βάσεις καί εξα
σφάλιζε τά πληρώματά του άπό τήν 
δική του περιοχή.

Τό Βυζαντινό Ναυτικό -Βασιλικό καί 
Θεματικό- είχε βάσεις στόν Κεράτιο 
Κόλπο (Κωνσταντινούπολις), στήν Χέρ
σωνα τού Εύξείνου, στήν Λέσβο καί 
στήν Ρόδο, στήν Αλεξάνδρεια, στήν 
Καρχηόόνα καί στις Συρακούσες, στόν 
μυχό δέ τής Άόριατικής στήν Ραβέννα. 
"Οταν επικράτησαν οί "Αραβες στήν Β.
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Αφρική, οί βάσεις αυτές περιορίσθη- 
σαν.

Ή  όργάνωσις. διοίκησις καί τεχνική 
τοϋ Βυζαντινού Ναυτικού ήταν άρκετά 
προηγμένες, ο ί όέ ναυτικοί κανονισμοί 
του καί ή όλη νομοθεσία του βασίζον
ταν στόν ναυτικό «Κώδικα των Ροδίων».

Ο στόλος όιηρεϊτο σέ μοίρες καί 
κάθε μοίρα περιελάμβανε 3-5 πλοία. Τό 
κυρίως πολεμικό πλοίο τού Βυζαντίου 
ήταν έπί δέκα περίπου αιώνες ό «δρό
μων». μέχρις ότου ένεφανίοθη ή γαλέ
ρα. Τό πλοίο αύτό (ό δρόμων), είχε ώς 
κύριο προωστήριο μέσον τά κουπιά καί 
βοηθητ/κώς τήν ίστιοφορία. "Ηταν μα
κρύ καί ταχύ μέ κατάστρωμα καθ ' όλο 
τό μήκος καί μέ ύψηλότερο τό πρυμναίο 
μέρος. Από τό σημείο αύτό τής πρύμης 
έξακοντιζόταν συνήθως τό «ύγρό πύρ», 
πού ήταν τό δραστικώτερο καί τελειότε
ρο όπλο των Βυζαντινών. Τό ύγρό ή 
έλληνικό πύρ Le feu grec ή feu greg- 
cois, όπως τό άποκαλοϋν ο ί Γάλλοι 
βυζαντινολόγοι είχε τήν ιδιότητα νά 
καίγεται καί έπάνω στήν έπιφάνεια τής 
θαλάσσης. Μολονότι δέν ύπάρχει ομο
φωνία σχετικά μέ τή σύνθεσί του, φαί
νεται ότι άπετελείτο βασικά άπό θειάφι, 
άσφαλτο καί νάφθα.

Τά πληρώματα τέλος τώνβυζαντινών 
πλοίων άποτελοϋνταν άπό κατοίκους 
τών ναυτικών περιοχών καί τών νήσων 
καί συμπληρώνονταν άπό μισθοφό
ρους.

' Υπήρχε πολεμικό ναυτικό κατά τήν 
περίοδο τής τουρκοκρατίας; φαίνεται 
σάν παραδοξολογία καί νά τό άναφέρη 
κανείς. Συνέβη όμωςκάτι άπό έκεϊνα τά 
όποια συνθέτει κάποτε καί ύφαίνει ή 
ιστορία, ό μεγάλος αύτός σκηνοθέτης.
"Οταν κατέρρευσε ή Βυζαντινή Αύτο- 
κρατορία καί ήλθε ή μακριά νύχτα τής 
σκλαβιάς, ο ί "Ελληνεςχρησιμοποιήθη
καν άπό τούς Τούρκους κατακτητάς 
σάν κωπηλάτες στις γαλέρες, ώς τό 17ο 
αιώνα. "Οταν τό ιστίο άντικατέστησε τό 
κουπί, στρατολογοϋνταν ώς πληρώμα
τα τών έμπορικών, αλλά καί τών πολε
μικών πλοίων. Χρειάζονταν γιά τόν χει
ρισμό τής ίστιοφορίας ικανοί ναυτικοί, 
καί τέτοιους οί κατακτηταί μπορούσαν 
νά βρούν μόνον άνάμεσα ατά 'Ελληνό
πουλα τού Αιγαίου. Ή  στρατολογία 
ήταν ύποχρεωτική καί ή θητεία διαρ- 
κοϋσε ένα χρόνο. Γιά τήν έργασία αύτή 
ό Καπουδάν Πασάς, δηλαδή ό άρχηγός 
τού τουρκικού στόλου, χρησιμοποιού

σε ώς σύνδεσμο μέ τά κοινοτικά συμ
βούλια τών νησιών τούς «δραγουμά- 
νους» (διερμηνείς) τού στόλου.

Τούτο όμως ήταν μιά πολύ χρήσιμη 
μαθητεία. Καί όταν ο ί "Ελληνες αύτοί 
ναύτες γύριζαν ατά νησιά τους άσχο- 
λοϋνταν μέ τήν θάλασσα: τό ψάρεμα 
καί τήν άκτοπλοΤα, μέ μικρά πλοιάρια. 
Τά πλοιάρια αυτά μεγάλωναν μέ τόν 
καιρό καί πληθύνονταν, έπεξέτειναν δέ 
τά ταξίδια τους άπό τά νησιά τους στήν 
ήπειρωτική 'Ελλάδα, στήν Αίγυπτο καί 
στήν 'Ανατολική Μεσόγειο. Είχαν μά
λιστα καί ειδική σημαία, τήν «ραγιάδικη» 
τήν όποια είχε αναγνωρίσει ή Πύλη.

Αργότερα ταξίδευαν στόν Ευξεινο 
καί στήν Κεντρική Μεσόγειο, άκόμη δέ 
καί στήν Δυτική, όπου μετέφεραν σιτά
ρι καί άλλα προϊόντα καί συναγωνίζον
ταν τά ιστιοφόρα τών τότε μεγάλων 
Δυνάμεων. Τά νησιά στά όποια άνεπτύ- 
χθη ή ναυτιλία ήσαν μικρά καί άγονα, 
όπως ή "Υδρα, ο ί Σπέτσες, τά Ψαρά, ή 
Κάσος κα ίο ί παράλιες πόλεις Γαλαξείδι, 
Μεσολόγγι, Κύμη κ.ά.

Αύτά συνέβη σαν ατό δεύτερο ήμισυ 
τού 18ου αίώνος.

Τά καράβια αύτά άπετέλεσαν τό πο
λεμικό ναυτικό τών ραγιάδων. 'Αλλά 
άς δούμε πώς έγινε αύτό.

Στήν περίοδο τής Γαλλικής Έπανα- 
στάσεως καί τών ναπολεόντειων πολέ
μων ό άγγλικός στόλος άπέκλειε τά 
γαλλικά, καθώς καί τά ύπό γαλλικό 
έλεγχο ισπανικά παράλια. Οί "Ελληνες 
ναυτικοί παραβίαζαν τόν άποκλεισμό, 
ξεφόρτωναν σιτάρι καί έφευγαν φορ
τωμένοι Μαρίες Θηρεσίες, δηλαδή τάλ- 
ληρα. "Ετσι γέμισαν μέ θησαυρούς τις 
στέρνες τών νησιών τους. Είχαν όμως 
νά αντιμετωπίσουν άπό τό ένα μέρος τά 
άγγλικά πολεμικά καί άπό τό άλλο τούς 
Βερβερίνους πειρατάς. Τούτο τούς ά- 
νάγκασε νά έξοπλίσουν τά καράβια τους 
μέ πυροβόλα καί φορητά όπλα (τά «ψι
λά άρματα»), νά τά όργανώσουν στρα
τιωτικά. νά μεταβάλουν τά καράβια 
τους, άπό ειρηνικά σιτοκάραβα, σέ πο
λεμικά. Κι όταν έλθη τό άγιο πλήρωμα 
τού χρόνου «οί συντροφοναύτες θά 
γίνουν πολεμισταί καί οί καπεταναίοι 
πολέμαρχοι». Μέ αύτό τόν τρόπο βρέ
θηκε ό ραγιάς, τήν αύγή τής Έπανα- 
στάσεως, μέ ύπολογίσιμη ναυτική δύ- 
ναμι.

Κατά τήν διάρκεια τού 'Αγώνος είχε 
συσταθή στήν "Υδρα ένα Συμβούλιο

Τό άκρόπρωρο τοϋ πλοίου « Επαμεινών
δας».

Προκρίτων, πού όιηύθυνε τις έπιχειρή
σεις καί προΐστατο τών πλοίων. "Ηταν 
ένα είδος σημερινού Άνωτάτου Ναυτι
κού Συμβουλίου. Δημιουργήθηκαν ά- 
ποθήκες πυρομαχικών καί έφοόίων, γιά 
τις όποιες ύπεύθυνοι ήταν ο ί «φροντι- 
αταί». Λειτούργησε έ π ίσης μιά Σχολή 
Καπεταναίων, γιά τήν έκπαίδευσι τών 
κυβερνητών τών πλοίων. Καί δέν πρέ
πει νά λησμονήσωμε τά «τετράδια τών 
σινιάλων», δηλαδή τό σηματολόγιο τού 
στόλου, τό όποιο προέβλεπε τήν σή- 
μανσι γιά όλες σχεδόν τις τακτικές κινή
σεις. Πρός τούτο χρησιμοποιούσαν, ό
πως καί μεϊς σήμερα, σακελίδα διαφό
ρων χρωμάτων τήν ήμέρα καί συνδυα
σμό φαναρ/ών τή νύχτα.

Μετά τήν άπελευθέρωσι τού έθνους, 
τό νέο έλληνικό κράτος, καθημαγμένο 
άπό τόν πολυετή σκληρό άγώνα καί μέ 
σωρεία δυσκόλων προβλημάτων, δέν 
έπέδειξε γιά τό ναυτικό ένδιαφέρον καί 
δέν διέθεσε τά μέσα πού έκεϊνο χρειαζό
ταν. "Επρεπε νά περάσουν πολλά χρό
νια, νάέλθηόΧ. Τρικούπηςστήν Αρχή 
γιά νά δοθή ούσιαστική ώθησις ατό 
ναυτικό. Τήν έποχή έκείνη ιδρύεται ή 
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (έτος 1884), 
μετακαλείται ξένη οργανωτική έπιτρο- 
πή, ύπό τόν ναύαρχο Charles Lejeune, 
καί άγοράζονται καράβια.

Τό 1907 δημιουργείται ατό Έλληνι
κό Ναυτικό τό Γενικόν Έπιτελεϊον Ναυ
τικού. τό όποιο άποτελεϊ άντιγραφή τού 
γαλλικού Etat Major General de la
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Αριστερά: Ακρόπρωρο τού πλοίου «Άρης», τοϋ Άνδρέα Μιαούλη. Κάτω: Τόκαταδρομικό 
«Φοίβος» τήν ώρα πού βγαίνει άπό παραπέτασμα καπνού, μετά τή δεύτερη μάχη ardSirte τό 
1941, ένώ βομβαρδίζεται άπό Ιταλικό πολεμικό καί βαρύ καταδρομικό. Δεξιά: Τό θωρηκτό 
«Γεώργιος Άβέρωφ» μπροστά στήν Κωνσταντινούπολη. Πίνακας τοϋ Λ. Κογεβίνα.

Marine. Τούτο βασίζεται στήν όρθόδο- 
ξη σύλληψι, ότι γιά τήν διεξαγωγή ενός 
πολέμου απαιτούνται δϋό στοιχεία: προ
σωπικό καί υλικό άπό τό ένα μέρος καί ό 
έγκέφαλος άπό τό άλλο, ό οποίος θά τά 
χρησιμοποιήση καταλλήλως γιά νά διε- 
ξαγάγη τόν πόλεμο. ' Ο έγκέφαλος αυ
τός είναι τό Γενικό Επιτελείο. Οίάσχο- 
λούμενοι μέ τό προσωπικό καί τό ύλικό 
συγκροτούν τις «ιίπηρεσίες», οί οποίες 
μεταβάλλονται καί άναπτύσσονται μέ 
τήν τεχνολογική έξέλιξι, ένώ τό 'Επιτε
λείο παραμένει βασικά άναλλοίωτο.

Ή  διάρθρωσις τού έλληνικοϋ ναυτι
κού θά στηριχθή έπί 40 περίπου χρόνια 
στήν σύλληψι αυτή -κα ί μάλιστα μέ 
έπιτυχία.

Μετά τήν έπανάσταση τού 1909 τό 
ναυτικό μετέχει στήν γενική προσπά
θεια άναδιοργανώσεως. Ένισχύεται ό 
στόλος καί μετακαλεϊται άγγλική όργα- 
νωτική άποστολή, μέ έπικεφαλής τόν 
ναύαρχο Lionel Grant Tufneii. ή όποια 
άποστολή έργάζεται μέ έπιτυχία, κυ
ρίως στόν τομέα τής έκπαιδεύσεως.

"Ερχονται οί Βαλκανικοί Πόλεμοι, κα
τά τούς όποιους τό πολεμικό ναυτικό 
διερμηνεύει πραγματικά τόν παλμό τού 
"Εθνους.

Χάρις στήν εύψυχία καί τήν άκρίβεια 
βολής των πληρωμάτων καί χάρις στή 
θαρραλέα ήγεσία του έμφιαλώνει τόν 
τουρκικό στόλο στά Στενά καί κυριαρχεί 
στό Αιγαίο. Επικρατεί τό ύγιές έπιθετι- 
κό πνεύμα καί βρίσκει δι καίω σι τό λεγό
μενο άπό τούς Άγγλους ότι «ή έπιτυχία 
στή μάχη έξαρτάται άπό τήν έκπαίδευ- 
σι».

Στόν Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο τό 
ναυτικό μας διαθέτει άεροπορία ναυτι
κής συνεργασίας, ώς όργανικό τμήμα 
τής δυνάμεώς του, καί έπιτελείτό καθή
κον του μέ τόλμη καί άκρίβεια. Κατά τόν 
Μεσοπόλεμο άποκτά νέες μονάδες, βελ
τιώνει τήν όργάνωσι καί τήν έκπαίδευσί 
του καί προετοιμάζεται γιά τήν έπερχο- 
βένη θύελλα. Καί όταν ή θύελλα φθάση.

όταν ή χώρα μας έμπλακή στόν πόλεμο, 
ρίχνεται στόν άγώνα μέ ένθουσιασμό 
-παρά τις δυσκολίες καί τήν τεράστια, 
τήν έπικίνόυνη άνισότητα πρός τόν έχ- 
θρικό στόλο. Πραγματοποιεί έτσι ένα 
έργο, λίγο έστω έντυπωσιακό, τόσο 
έδώ. στή μητέρα πατρίδα, όσο καί στήν 
ξένη, άπό τόν Ινδικό Ωκεανό ώς τόν 
Ατλαντικό. Καί φυσικά πληρώνει βαρύ 
τό τίμημα -σέ μονάδες, σέ ύλικό, σέ 
άνθρώπινες ψυχές.

' Ο πόλεμος τελείωσε καί ή άπελευθέ- 
ρωσις ήλθε. "Οταν όμως τά έλληνικά 
καράβια έφθασαν στόν Σαρωνικό, τόν 

Οκτώβριο τού 1944, βρήκαν μιά κα- 
τάστασι πολύ χειρότερη άπό ό,τι μπο
ρούσαν νά περιμένουν. Τό παλαιό άπό 
δεκάδες χρόνια άγκυροβόλιο τού Ναυ
στάθμου Σαλαμϊνος ήταν σχεδόν άχρη
στο. Οί περισσότεροι μώλοι θρυμματι
σμένοι, βλαμμένες ο ί προκυμαίες, πολ
λά κτίρια κατεστραμμένα, τά συνεργεία
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άχρηστα, οί αποθήκες φυσικά κενές καί 
έγκαταλελειμμένες. Κάτι ανάλογο συνέ- 
βαινε καί μέ τις λοιπές ναυτικές ύπηρε- 
σίες. "Ελειπαν τά υλικά, τά έφόδια, οί 
απαραίτητες έγκαταστάσεις, τά βοηθη
τικά σκάφη καί πρό πάντων έλειπε τό 
χρήμα.

Είχε βεβαίως καταρτισθή ένα «Σχέ- 
όιον 'Επιστροφής Ναυτικού Ελλάδος» 
καί βάσει αυτού έκομίσθησαν μερικές 
ποσότητες υλικών καί έφοόίων. Αλλά 
τά Ολικά αύτά καί έφόδια ήσαν άνεπαρ- 
κή. καθώς οί άνάγκες ήσαν τεράστιες. 
Ένώ σέ πολλά μέρη τών ναυτικών 
περιοχών ήσαν σκορπισμένα κάθε εί
δους πυρομαχικά -έπρεπε νά τά δρα
σκελίσης γιά νά περάσης-  τά έλληνικά 
νερά καί κυρίως ο ί προσβάσεις πρός τά 
λιμάνια καί άγκυροβόλια έβριθαν άπό 
νάρκες. "Ηταν μιά δύσκολη έποχή. κα
τά τήν όποια τό ναυτικό έπρεπε νά 
άνασυγκροτηθή -όπως τό έθνος. Μιά 
δύσκολη έποχή καί μιά δύσκολη προ
σπάθεια. Καί ή προσπάθεια αύτή έγινε 
μέ άγρια θέλησι καί έπιμονή. παρά τά

λίγα μέσα πού όιετίθεντο.
"Ετσι τό ναυτικό μας διαθέτει σήμερα, 

χάρις στην βοήθεια τών Συμμάχων μας 
καί στις θυσίες τού έλληνικοΰ λαού, πού 
τροφοδοτεί τόν κρατικό προϋπολογι
σμό, καί στήν μέριμνα τού κράτους, 
συγκροτημένες βάσεις καί άρτιο, ισοζυ
γισμένο στόλο, τόν όποιο, όπως καί τις 
βάσεις, έπανόρώνει καλώς έκπαιδευμέ- 
νο προσωπικό.

Ή  σύνθεσις τού στόλου μας στηρίζε
ται κυρίως στις έλαφρέςμονάδες, όπως 
άλλωστε γίνεται καί πρέπει νά γίνεται σέ 
όλα τά καλώς όργανωμέναμικρά ναυτι
κά τού κόσμου. Είναι δέ ή σύνθεσις 
αύτή άνάλογη μέ τήν άποστολή τού 
ναυτικού μας, ή όποια συνίσταται στήν 
άμυνα άπό τήν θάλασσα τής πατρικής 
γής, στήν προστασία τών θαλασσίων 
συγκοινωνιών στόν έλληνικά γεωγρα
φικό χώρο καί στήν ύποστήριξι τών 
έπιχειρήσεων τών άλλων κλάδων τών 
ένόπλων δυνάμεων. 'Ακόμη δέ καί σέ 
άλλες ειδικές άποστολές, τις όποιες μπο
ρούν νά έπιβάλουν οί πολεμικές άνά

γκες.
Ή  άποστολή τού έλληνικοΰ ναυτι

κού αποκτά ιδιαίτερη σημασία άπό τόν 
γενικώτερο μεσογειακό χώρο καί είδι- 
κώτερα άπό τόν έλληνικά θαλάσιο χώ
ρο, στόν όποιο ή άποστολή αύτή άσκεί- 
ται. Στήν μακρινή άρχαιότητα ή Ελλάς 
δέν ήταν μόνο τό έπίκεντρο τού τότε 
πολιτισμένου κόσμου, άλλά καί τό σταυ
ροδρόμι τών έμπορικών άρτηριών, πού 
διέσχιζαν τήν Μεσόγειο καί όδηγούσαν 
είτε πρός τόν Ελλήσποντο, είτε πρός 
τήν Συρία καί τήν Φοινίκη καί άπό έκεί, 
μέ τά καραβάνια, πρός τις Ινδίες. Κατά 
τήν έποχή τής Ρωμαϊκής Αύτοκρατο- 
ρίας ή γεωγραφική θέσις τής Ελλάδος 
δέν είναι λιγώτερο σημαντική. Ή  μεγά
λη ναυμαχία τού Άκτίου. κατά τήν 
όποια ή Ρώμη, μέ τόν στόλο τού ' Οκτα- 
βίου, κατέβαλε τήν ναυτική δύναμι τής 
Αίγύπτου τών Πτολεμαίων. ύπό τόν 
Αντώνιο, ατά έλληνικά νερά έγινε. Καί 

δέν είναι τυχαίο τό γεγονός, όπως ση
μειώνει ξένος ειδικός, ότι πάλι στά έλλη
νικά νερά καί σέ θέσι πού δέν άπέχει
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Κτηματικής Τραπέζης, τού Αρεταιείου, 
του Αίγινητείου, τής Φοιτητικής Λέ
σχης κλπ.

Εκτός άπό τίς προσθήκες, άλλου 
είδους κακοποίησις των παραδοσιακών 
κτηρίων είναι ή «άξιοποίησι» τοϋ ισο
γείου κάνοντας έκεΐ μαγαζί. Καί αυτό 
συνέβη όχι μόνον στά μικρότερα σπίτια 
γύρω άπό τό Μοναστηράκι, αλλά καί οέ 
Μέγαρα άξιώσεων, όπως ατό Μέγαρον 
Δεληγιώργη (Ακαδημίας καί Κανάρη), 
στό Μέγαρον τοϋ Παρνασσοϋ (όδός 
Παρνασσού), στό Μέγαρον Κούπα (Πα
νεπιστημίου καί Βουκουρεστίου) κλπ.

Κακοποίησι άκόμη των κτηρίων αύτών 
είναι τό κτήσιμο μέσα στό γήπεδο, όπου 
αυτά υπάρχουν, νέων κτισμάτων, πού 
έμποδίζουν τήν «έξ άπόπτου» θέαν των 
καί περισφίγγουν άσφυκτικά τό κτήριο, 
μέ άσχετους πρός αύτό ρυθμούς.

Τέτοια παραδείγματα ύπάρχουν άτυ- 
χώς άφθονα. Γενικά όταν τά παραδο
σιακά κτήρια έτυχε νά έχουν γύρω τους 
έλεύθερο χώρο, πού ήταν σχεδόν ό 
κανών, τότε γεννούσαν τήν όρεξι γιά 
έπέκτασι, όπότε ή άνέγερσι τών νέων 
κτισμάτων έπνιγαν κυριολεκτικά τό πα- 
ληό κτήριο.

Αύτό π.χ. έγινε στήν έπαυλι Μαλκόλμ 
(τώρα "Ασυλο Ανιάτων) έργον τοϋ 
Σταμάτη Κλεάνθους, όπου έξαφανί- 
στηκε σχεδόν τό παληό κτήριο.

Τό ίδιο έγινε καί στόν πίσω χώρο τοϋ 
Πολυτεχνείου, κορυφαίο έργο τοϋ Καυ- 
τατζόγλου. Τό αύτό έπανελήφθη καί

Κακοποίηση τών παραδοσιακών κτιρίων, ε ί
ναι ή κάλυψή τους μέ άταίριαστες διαφημή- 
αεις, όπως φαίνεται στό έργο τοϋ Άνασ. 
Μεταξά, στό παλαιό ' Υπουργείο Συγκοινωνι
ών, στήν Πλατεία Συντάγματος.

ΜΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΟΥ ΕΣΒΥΣΕ
' Η έξέλιξη τοϋ νεοκλασσικισμού στό Μεσο
πόλεμο. Παράρτημα Αγροτικής Τραπέζης 
στήν όδό Ακαδημίας.

στό Αρχαιολογικό Μουσείο, έργον τοϋ 
έκλεκτοϋ γάλλου Αρχιτέκτονα Λάν- 
γκε. 'Επίσης στό έργο τοϋ Τσίλλερ 
στήν Σχολή Εύελπίδων. 'Επίσης στό 
Νοσοκομείο Συγγροϋ, έργον Αναστα
σίου Μεταξά, όπως καί σ' άλλο έργο 
τοϋ ίδιου: στό Μέγαρον ' Ελευθερίου 
Βενιζέλου, (τώρα ' Αγγλική Πρεσβεία).

Έν τούτοις ύπάρχει καί ένα καλό 
παράδειγμα πρός μίμησι πού είναι τό 
παληό Δημοτικό Νοσοκομείο, στήν όδό 
Ακαδημίας, όπου πρίν όκτώ χρόνια 

κατεδάφισαν όλα τά γύρω άπ' τό παληό 
κτήριο νεώτερα κτίσματα, τό άνακαίνι- 
σαν, σάν Δημοτικό Πνευματικό Κέν- 
τρον καί ό χώρος πού έλευθερώθηκε 
έγινε ένας εύχάριστος μικρός κήπος, 
άληθινή όασις στό συμφορημένο αύτό 
σημείο τής πόλεως.

Τή διαφύλαξιν αύτήν τοϋ περιβάλ
λοντος χώρου γύρω άπό ιστορικά άξιό- 
λογα κτήρια, είναι άρχή πού τελείως 
άγνόησαν οί πολεοδόμοι μας, πού έπέ- 
τρεψαν όχι μόνον δίπλα άπό τά νεο- 
κλασσικά κτήρια τής Νεοελληνικής ' Α
ναγεννήσεως νά ύψωθοϋν τσιμέντινα 
μεγαθήρια, άλλά άκόμη καί γύρω άπό τά 
έλάχιστα Βυζαντινά μας Μνημεία, πού 
άπέμειναν στήν 'Αθήνα.

"Ετσι δίπλα άπ' τό άριστούργημα τοϋ 
Θεόφιλου Χάνσεν, τήν ' Ακαδημία ' Α
θηνών, ύψώθηκαν στήν όδόν Σίνα προ- 
πετή καί πανύψηλα κτήρια, πού έκτός 
τών άλλων ύποβάθμισαν τήν κλίμακά 
της.

Τό ίδιο έγινε καί στή γειτονιά τοϋ 
παληοϋ Υπουργείου ’ Εξωτερικών, τό 
ίδιο καί στό ' Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, 
στή Βασιλίσσης Σοφίας. Μέ τόν ίδιο 
τρόπο έπίσης περιμαντρώθηκαν ή Κα- 
πνικαρέα καί οί ' Άγιοι Θεόδωροι, σά νά 
έτάφηκαν κυριολεκτικά.

Παρόμοια κακοποίησι περιβάλλοντος 
όχι μόνον παραδοσιακών κτηρίων άλλά 
καί ιστορικού χώρου προμηνύεται μέ τό 
κτήσιμο τοϋ «καλλίστου οικοπέδου τών 
Αθηνών» στή γωνία Ακαδημίας καί 

Βασιλίσσης Σοφίας. Στό προνομιούχο 
αύτό σημείο τών ' Αθηνών, πού έπρεπε 
νά μείνη άκτιστο, διαμορφούμενο σέ 
μικρό κήπο προβλέπεται πολυόροφο 
ξενοδοχείο, πού θά συμφορήση τό ήδη 
κορεσμένο αύτό σημείο τής πόλεως καί

πού μέ τόν όγκο του θά άνταγωνιστή τά 
γύρω του ιστορικά καί μικροϋψή κτήρια.

Τέλος έκτός τών άστόχων έκμον- 
τερνισμών στις όψεις τών κτηρίων αύ
τών, καταδικαστέες είναι οί ποίκιλλες 
έπικολλήσεις, έπιγραφές καί άστοχοι 
φωτισμοί ή χρωματισμοί, πού δλ' αύτά 
άλλοιώνουν τίς γραμμές τοϋ κτηρίου.

Τό λυπηρότερο είναι ότι τόσο οί κα
τεδαφίσεις τών λαμπρών δειγμάτων τής 
έλληνικής ' Αρχιτεκτονικής ' Αναγεν
νήσεως τοϋ 19ου αίώνος, όσο καί οί 
πάσης φύσεως έπεμβάσεις στά σωζό- 
μενα κτήρια έγιναν άπό τή σημερινή 
γενιά, καί μάλιστα στίς τελευταίες δε
καετίες πού διατρέχουμε. Τότε δηλα
δή, όταν τά σκανδαλώδη άντιπολεοδο- 
μικά κίνητρα άνικάνων ιθυνόντων, αύ
ξησαν άπότομα τήν άξια τής γής, μέ τήν 
έπαύξησι τών ύψών, χωρίς νά άλλάξουν 
τόν άπηρχαιωμένο Οικοδομικό Κανο
νισμό, καταργώντας π.χ. τό συνεχές 
οικοδομικό σύστημα μέ τήν καθιέρωσι 
τών πρασιών κλπ. όπως αύτό άπό έτών 
έχει έπικρατήσει σέ όλες τίς πόλεις τοϋ 
έξωτερικοΰ.

Τό δέ χειρότερο είναι οί άπειλές πού 
έπικρέμωνται καί στά ύπόλοιπα παρα
δοσιακά κτήρια μέ τίς προετοιμαζόμε
νες διαρρυθμίσεις ή έπεκτάσεις, όπως 
π.χ. στό ' Εθνικό Θέατρο, στό Ζάππειο 
κλπ. ή τίς προβλεπόμενες όγκώδεις 
κατασκευές σέ εύαίσθητα σημεία τών 
' Αθηνών, όπως π.χ. ή προαναφερθεϊσα 
τής γωνίας Πανεπιστημίου -  Βασ. Σο
φίας, ή ή άνήκουστη άπειλή καταστρο
φής τοϋ πρασίνου στό οικόπεδο τής 
Ριζαρείου καί τοϋ Βυζαντινού Μου
σείου γιά τήν άνέγερσι όχι άπαραιτήτων 
κτισμάτων:
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πολύ άπό τήν προηγούμενη, στήν Ναύ
πακτο, όιεξήχθη 16 αιώνες αργότερα 
(έτος 1571) μιά άλλη αποφασιστική 
έπιχείρησις, ή ναυμαχία τής Ναύπακτου, 
μεταξύ των χριστιανικών δυνάμεων τής 
Δύαεως καί τής 'Οθωμανικής Αυτο
κρατορίας, γιά τήν κυριαρχία τής Μεσο
γείου καί ιδιαίτερα τών θαλασσίων σέ 
αυτή συγκοινωνιών.

Ή  σημασία τού ελληνικού γεωγρα
φικού χώρου κατά τήν διαδρομή τών 
αιώνων θά μάς όδηγούσε μακριά. Πε- 
ριοριζόμεθα μόνο, γιά νά ελθωμε στήν 
σημερινή εποχή, σ ' αυτά τά όποια 
έγραψε πριν από λίγα χρόνια ό Αμερι
κανός ναύαρχος Russel, ένας άπό τούς 
άρχηγούς τού Ν.Α.Τ.Ο. στήν Εύρώπηί 
«Συνορεύουσα ή 'Ελλάς μέ τά Δαρδα- 
νέλλια καί εύρισκομένη σχεδόν ατό κέν
τρο τής Μεσογείου, κρατεί μαζί μέ τήν 
Τουρκία τά χρυσά «κλειδιά τής ειρήνης 
στήν Ανατολική Μεσόγειο, τήν 'Εγγύς 
Ανατολή καί τήν Β. Αφρική. Χωρίς 

τήν 'Ελλάδα, ή Τουρκία θά είναι έκτε- 
θειμένη καί τά Δαρόσνέλλια θά μπο
ρούσαν νά άχρηστευθούν ή νά καταλη
φθούν. Χωρίς αύτή, τέλος, ό έλεγχος 
τής Μεσογείου θά ήταν προβληματικός. 
"Οσο κι άν έξαρθή ή στρατηγική σπου- 
δαιότης τής χώρας αύτής ή έκτίμησις 
δέν θά είναι ύπερβολική».

φυσικά έχει καί τό ναυτικό τά προ- 
βλήματά του. Καθαρώς τεχνικό όπλο, 
καθώς είναι, ύφίσταται τόν άντίκτυπο 
τής τεχνολογικής προόδου, ή όποια, 
όπως όλοι γνωρίζομε, καλπάζει προς 
έναν άγνωστο καί άπροσδιόριστο στό
χο. "Αν κατά τά λεγάμενα τού Περι- 
κλέους, πού μάς μεταφέρει ό Θουκυδί
δης, «τό ναυτικό είναι τέχνη καί δέν 
μπορεί κανείς νά όσχολήται μέ αύτό έν 
παρέργω». άν αύτό συνέβαινε τόν 5ο 
π.Χ. αιώνα, άντιλαμβάνεται κανείς πό
σο περισσότερο συμβαίνει καί ισχύει 
σήμερα. Ή  δημιουργία καταλλήλου 
προσωπικού είναι άπό τά κορυφαία 
προβλήματά μας. Οί δαπάνες γιά τήν 
άπόκτησι πολεμικών μονάδων είναι τε
ράστιες. Καί ή τεχνολογική πρόοδος 
άχρηστεύει σήμερα έκεϊνο πού χθές 
έθεωρείτο τέλειο. ' Υπάρχουν όμως καί 
στό σημείο αύτό φωτεινά σημεία καί 
μάλιστα βασικής σημασίας. Είναι ή τα
χεία προσαρμογή τού προσωπικού μας 
σέ κάθε τι τό καινούργιο καί ή ναυτική 
παράδοαις τού έλληνικοϋ λαού.

Ή  ναυτικότης τού πληθυσμού έχει 
βαθιά τήν ρίζα της στήν ιστορία. Οί 
έδαφικές καί κλιματολογικές συνθήκες 
τής άρχαίας Ελλάδος συνεδύαζαν όλα 
έκείνα τά χαρακτηριστικά πού έξωθοϋν

Τό άκρόπρωρο τού «Θεμιστοκλή» τού Κοπε
τόν Μέξη.

τόν άνθρωπο πρός τήν θάλασσα. Τό 
μήκος τώνάκτών τους, τής ήπειρωτικής 
'Ελλάδος καί τών νησιών, ήταν -κα ί 
είναι- δυσαναλόγως μεγάλο πρός τήν 
έκτασι τής χώρας (σήμερα έχομε 13.500 
χλμ. άκτών). 'Υπάρχει πλήθος νησιών, 
πολυάριθμοι όρμοι καί βαθύτατοι κόλ
ποι, ένώ ή ένδοχώρα έχει ψηλές όροσει
ρές καί τό έδαφός της είναι κατά τό 
πλεϊστον άγονο. "Αν σ ' αύτά προσθέ- 
σωμε τό ήπιο κλίμα καί τις εύνοίκές 
συνήθως γιά τήν ναυσιπλοΐα κλιματο- 
λογικές συνθήκες, θά όντιληφθοϋμε κα
λύτερα γιατί ή ίδια ή φύσις έσπρωχνε 
καί σπρώχνει τούς κατοίκους τής μικρής 
αύτής γωνιάς τής Γής νά άναζητοΰν 
στήν θάλασσα τά πρός τό ζήν, άκόμαδέ 
τόν πλούτο καί τήν εύημερία. Τά άγαθά 
δηλαδή έκείνα τά όποια άντλοϋν καί 
άπολαμβάνουν καλλιεργούντες τις εύ
φορες καί έκτεταμένες πεδιάδες τους. 
Στήν ναυτική έπίσης έξέλιξι τού πληθυ
σμού συνέτεινε ή θέσις τής χώρας στό 
κέντρο τών έμπορικών άρτηριών, οί 
όποιες διέσχιζαν τήν Μεσόγειο άπό τούς 
παλαιούς έκείνους χρόνους.

Μέ τό στοιχείο αύτό τής ναυτικότητος 
συνεδυάσθη άπό τότε καί μεγάλωσε, μέ 
τήν πάροδο τών αιώνων, τό έπιχειρη- 
ματικό πνεύμα τού "Ελληνος, τό όποιο 
άναζητεί συχνά τήν έπιτυχία πέρα άπό 
τά στενά όρια τής πατρικής γής, στό 
εξωτερικό. Δημιουργήθηκε έτσι τό άλλο 
σκέλος τής θαλασσίας δυνάμεως, ή έ- 
μπορική ναυτιλία. Γιατί πρέπει νά διευ- 
κρινήσωμε ότι άλλο ναυτική δύναμις 
καί άλλο θαλασσία. Ναυτική δύναμις 
είναι τά πολεμικά καράβια καί όσα βοη

θητικά τά ύπηρετοϋν. 'Ενώ θαλασσία 
δύναμις είναι μιά έννοια εύρύτερη, πού 
περιλαμβάνει τήν ναυτική δύναμι καί, 
προσθέτως, τόν έμπορικό στόλο καί τις 
βάσεις.

Οί Αμερικανοί άποκαλοϋν τήνέμπο- 
ρική ναυτιλία «τέταρτο βραχίονα τής 
'εθνικής άμόνης». Καί δέν έχουν άδικο.
'  Ο έμπορικός στόλος είναι έκείνος πού 
συμπληρώνει έν ώρα πολέμου τόν πο
λεμικό στόλο μέ έπίτακτα πλοία (πετρε
λαιοφόρα, άνεφοδιαστικά, μεταγωγικά 
ή μεταφορικά κλπ.) ή άκόμη μέ παραλ
λαγμένα, δηλαδή καμουφλαρισμένα 
πλοία καταδρομών. Αξιόλογο πολεμι
κό ναυτικό δέν μπορεί νά ύπάρχη άν 
δέν στηρίζεται σέ μιά ανάλογη δύναμι 
έμπορικών πλοίων.

Αύτά βέβαια, πέραν τής ζωτικής, τής 
τεράστιας σημασίας, τήν όποια έχουν 
καί άποκτοϋν γιά τούς έμπολέμους τά 
έμπορικό καράβια, προκειμένου νά κα- 
λύψουν τις μεγάλες άνάγκες μεταφο
ρών γιά τήν συντήρησι τού άστικοϋ 
πληθυσμού, άλλά καί τής πολεμικής 
μηχανής.

Στό σημείο αύτό ή χώρα μας πέτυχε 
νά προηγήται άπό πολλές άλλες χώρες, 
μεγαλύτερες καί ισχυρότερες, χάρις ά- 
κρ/βώς στήν ναυτικότητα τήςέλληνικής 
φυλής καί στις άρετές καί ικανότητες 
τού "Ελληνος έπιχειρηματίου στήν θά
λασσα. Τήν 31 ην Δεκεμβρίου 1968 
ταξίδευαν στις θάλασσες καί στοάς ω
κεανούς τής ύόρογείου μέ έλληνική 
σημαία 1945 πλοία (άνω τών 100 κό
ρων), μέ συνολική χωρητικότητα 9.115. 
650 κόρους. Τά τελευταία γνωστά στοι
χεία (τής 1 ης Μαΐου 1969) άνεβιόζουν 
τήν δύναμι αύτή σέ 9.912,682 κόρους 
καί 2.010 πλοία. "Αν προσθέσωμε σ ' 
αύτά, τά 1.080 πλοία έλληνικής ιδιο
κτησίας, πού βρίσκονται όμως ύπό ξένη 
σημαία συνολικής χωρητικότητος 14. 
947.000 κόρων, έχομε έν συνόλω έ
μπορικό στόλο 24.859 έκατομμυρίων 
κόρων, ό όποιος κατατάσσεται στή δεύ
τερη θέσι τής παγκόσμιας ναυτιλίας 
(μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες).

Τό 'Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό βοη- 
θεί, σέ ό,τι αφορά τό προσωπικό, τήν 
έμπορική ναυτιλία καί βοηθείται άπό 
αύτή. Τήν βοηθεϊ γιατί πολλοί, άφοϋ 
ύπηρετήσουν ώς στρατεύσιμοι, έθε- 
λονταί ή μόνιμοι, στό πολεμικό ναυτικό 
πηγαίνουν καί έργάζονται κατόπιν ατά 
έμπορικό πλοία. Καί βοηθείται άπό αύ
τό γιατί οί έργάτες θαλάσσης, πού ύπη
ρετοϋν τήν θητεία τους στό πολεμικό 
ναυτικό, τού προσφέρουν τήν πείρα, 
τήν όποια -νέοι έστω άκόμη- άπέκτη- 
σαν στήν πάλη τους μέ τή θάλασσα.

444



ΔΥΣΚΟΛΟ - ΕΠΙΠΟΝΟ - ΑΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ

Τθ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Μ ΙΑ ΜΕΡΑ, ό "Αγγλος άστυφύλα- 

κας Γκόρτον Λώ, είδε μιά ομάδα 
νέων , πού άνεβασμένοι στή στέγη 
ένός σχολείου, έκλεβαν κομμάτια άπό 
τις μολυβένιες σωληνώσεις. Τούς κυ
νήγησε καί όλοι σχεδόν τό έβαλαν στά 
πόδια - έκτός άπό ένα μέ τόν όποιο 
άναγκάσθηκε νά έλθη στά χέρια.

Ο νεαρός κακοποιός τράβηξε ένα 
μαχαίρι καί τό βύθισε στην πλάτη του 
άστυνομικοΰ, προκαλώντας του ένα τό
σο σοβαρό τραύμα, ώστε άκόμη καί 
σήμερα ό άστυφύλακας Λώ δέν μπορεί 
νά περπατήση χωρίς τήν βοήθεια τού 
μπαστουνιού.

Ό  κακοποιός δέν ξέφυγε γιατί ό 
άστυφύλακας έστω καί τραυματισμένος 
πάλαιψε μαζί του, ώσπου έφθασε βοή
θεια. "Οταν τόν παρέπεμψαν σέ δίκη 
καί ό εισαγγελέας άνάφερε άνάμεσα 
στά άλλα τόν σοβαρό τραυματισμό τού 
άστυφύλακα, ό νεαρός κακοποιός είχε 
τό θράσος νά ύποστηρίξη:

«Αύτός έφταιγε! "Επρεπε νά κυττά- 
ξει τή δουλειά του!»

"Ομως ή δουλειά τού άστυφύλακα 
ήταν αύτή άκριβώς. Νά προφυλάξει 
δηλαδή, τήν κοινωνία καί νά διασφαλίσει 
τήν ήρεμία καί τήν τάξη τών πολιτών. 
Καί γιά νά τό πετύχουν αύτό οί άστυνο- 
μικοί, άντιμετωπίζουν κάθε μέρα άμέ- 
τρητους κινδύνους. Τό κοινόν πολύ 
σπάνια μπορεί νά άντιληφθεϊ πόσους 
κινδύνους, περιπέτειες τραυματισμούς 
ή άκόμη καί θανάτους κρύβει ή άπλή 
είδηση δτι «ή άστυνομία συνέλαβε άτο- 
μον τό όποιον έπεχείρησε νά διαρρήξει 
κατάστημα». Ό  κινηματογράφος καί 
τά μυθιστορήματα μάς έχουν συνηθίσει 
στήν εικόνα τού κακοποιού πού σηκώνει 
τά χέρια καί παραδίδεται, μόλις συλλη- 
φθεϊ έπ' αύτοφώρω άπό ένα άστυνομι- 
κό.

Στήν πραγματικότητα, όμως, έλάχι- 
στοι είναι οί κακοποιοί πού παραδίδονται 
έτσι εύκολα. Οί περισσότεροι προσπα
θούν νά τό βάλουν στά πόδια ή προβάλ
λουν άντίσταση φθάνοντας καί στόν 
φόνο. Στήν Αγγλία μόνο, μέσα στά 
τελευταία χρόνια, έχουν σκοτωθεί άπό

κακοποιούς 20 άνδρες τής Μητροπολι- 
τικής ' Αστυνομίας καί άλλοι 50 έχουν 
γίνει άνάπηροι άπό τραύματα πού ύπέ- 
στησαν σέ συγκρούσεις μέ κακοποιούς.

Στό Μάντσιεστερ, ένας άστυφύλα
κας έχασε τήν δράσή του ύστερα άπό 
σύγκρουση μέ δύο διαρρήκτες πού, 
όπως άνέφερε στήν έκθεσή του ένας 
άλλος άστυφύλακας «έπαιζαν ποδό
σφαιρο, μέ τό κεφάλι του».

ΤρεΤς διαρρήκτες στό Λονδίνο πού 
τούς αίφνιδίασε ό Αστυφύλακας "Αλ
λον Κραίγκ, τήν ώρα πού έκαναν διάρ
ρηξη στό ταμείο ένός σιδηροδρομικού 
σταθμού άρπαξαν τόν άστυφύλακα καί 
τόν πέταξαν άπό ένα τοίχο ύψους 6 
μέτρων στίς γραμμές τού τραίνου. Εύ- 
τυχώς δέν περνούσε τραίνο έκείνη τήν 
ώρα καί ό άστυνομικός γλύτωσε μέ ένα 
κάταγμα στό πόδι.

Σέ μερικές μονάχα σπάνιες περιπτώ
σεις, άντιλαμβάνεται ή κοινή γνώμη 
πόσους κινδύνους άντιμετωπίζουν οί 
άστυνομικοί γιά νά έπιβάλουν τήν τάξη.
" Ετσι, όταν έδώ καί δύο χρόνια, μέσα σέ 
μιά μόνο μέρα σκοτώθηκαν τρεις άστυ-

νομικοί σέ σύγκρουση μέ κακοποιούς, 
στό Λονδίνο, ξεσηκώθηκε κύμα άγανα- 
κτήσεως κατά τών κακοποιών. ' Αλλά ή 
φοβερή αύτή τραγωδία είχε καί ένα 
χρήσιμο έπακόλουθο: ' Η κοινή γνώμη 
συγκινήθηκε καί πολλοί άρχισαν νά στέλ
νουν χρηματικές εισφορές γιά τις οικο
γένειες τών τριών άστυνομικών πού 
φονεύθηκαν. "Ενας πλούσιος "Αγγλος 
μάλιστα έστειλε γι' αύτόν τόν σκοπό 
έπιταγή 9.000 λιρών.

"Ετσι, μέ τίς εισφορές καί έπιχορη- 
γήσεις αύτές δημιουργήθηκε ένα τα
μείο γιά τήν παροχή βοήθειας σέ άστυ- 
νομικούς πού τραυματίζονται στήν έ- 
κτέλεση τού καθήκοντός τους ή στίς 
οίκογένειές τους σέ περίπτωση πού 
πεθαίνουν.

' Η δραστηριότητα αύτοΰ τού ταμείου 
δείχνει τούς κινδύνους πού άντιμετωπί- 
ζουν οί άστυνομικοί. Μόνο κατά τή 
διάρκεια τού περασμένου χρόνου, τό 
ταμείο αύτό έδωσε βοήθεια 34.000 λι
ρών σέ 333 άστυνομικούς, ή στίς οίκο- 
γένειές τους. Μεταξύ αύτών ήταν ή 
χήρα ένός άστυνομικοΰ πού σκοτώθηκε 
ένώ έξέταζε μιά βόμβα καί ένας άστυ
νομικός πού μέσα σέ τέσσερα χρόνια 
τραυματίσθηκε μιά φορά άπό βόμβα, 
δεύτερη άπό σύγκρουση μέ διαρρήκτες 
(μέ μαχαίρι) άλλη μιά άπό σύγκρουση 
τής μοτοσυκλέττας τόυ καί στό τέλος 
ύπέστη καί νευρικό κλονισμό.

Αρκετοί άπό τούς άστυνομικούς 
τραυματίζονται κατά τή διάρκεια μαζι
κών έκδηλώσεων. Σέ μιά τέτοια περί
πτωση, στό Λονδίνο, τραυματίσθηκαν 
117 άστυνομικοί, άπό τούς όποιους οί 
28 χρειάσθηκε να μείνουν γιά μέρες, 
καί μερικοί γιά βδομάδες, σέ νοσοκο
μεία.

Πολλοί άστυνομικοί, όλων τών βαθ
μών, παίρνουν συχνά τιμητικές διακρί
σεις άπό τήν Βασίλισσα γιά έξαίρετες 
ύπηρεσίες, αύταπάρνηση καί έπίδειξη 
θάρρους καί άνδρείας στήν έκτέλεση 
δύσκολων άποστολών, όπως είναι ή 
σύλληψη έπικίνδυνων κακοποιών, ό ά- 
φοπλισμός ένόπλων καί ή άπομάκρυνση 
καί άχρήστευση έκρηκτικών παγίδων.
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Τό ένα άπό τά 32 δισκοπότηρα, πού άρπαξαν 
οί Βενετσιάνοι άπό τήν Αγία Σοφία.

' Η Θεοτόκος μέ τόν ' Ιησού στήν ποδιά της. 
Μωσαϊκό τής Αγίας Σοφίας.

Τ ΡΙΤΗ 29 Μαΐσυ 1453 καί ώρα 
τρίτη (περίπου 9η πρωινή). «Ο Μέ- 

γας Δικέφαλος, ό όποιος είχε άνοίξει τά 
φτερά του επάνω άπό δύο ήπείρους καί 
πέντε θάλασσες σφάδαζε τώρα ματω
μένος στό χώμα».

' Η «άλωση» άποτελεϊ κοσμοίστορικό 
γεγονός, γιατί ή Πόλη ήταν «ή κοινή τών 
’ Ελλήνων εστία, ή διατριβή τών μου
σών, ή τής 'Επιστήμης άπάσης διδά
σκαλος, ή τών πόλεων βασιλίς», άλλά 
καί κοινό κτήμα καί χρυσή ελπίδα όλου 
τοϋ Χριστιανικού κόσμου καί τού Εύ- 
ρωπαϊκοϋ πολιτισμού. Οί λαοί τής Α
νατολής έχασαν πιά κάθε ελπίδα πού 
είχαν γιά τήν άπελευθέρωσή τους άπό 
τούς Τούρκους, ένώ φόβος καί τρόμος 
κατέλαβε τούς λαούς τής Δύσης γιά τήν 
ίδια τους τύχη, άφοΰ χάθηκε τό 
προπύργιο τους, άλλά καί «είλικρινά 

■αισθήματα θλίψης καί πένθους». Ή  
προηγούμενη άδράνειά τους μετατρέ- 
πεται σέ μιά ύποτονική προσπάθεια γιά 
άποστολή βοήθειας, γιατί θεώρησαν

ΕΠΙΚΑΙΡΟ Α Ρ Θ Ρ Ο  ΤΟΥ ΒΟ ΗΘΟΥ  Γ ΥΜΝ Α Σ ΙΑ Ρ ΧΟ Υ  κ. Π. ΚΑΡΑΔΗΜΑ

Η  X A X D C H
T H C  n O V H C

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 
«ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ»

«Έάλω γάρ ή Κωνσταντινούπολις, ής μόνον έν τω μνησθή- 
ναι εστιν έκρήξαι φωνήν, μετά κραυγής καί όλολυγμοΰ καί 
πνεΰσθαι τά λοίσθια· άλούσης γάρ έμιάνθη θυσιαστήρια, 
κατεπατήθη τά ιερά, χϋσις αίματος πολλή γέγονεν. Εμιάνθη- 
σαν μονάστριαι, έφθάρησαν παρθένοι, άπεκεφαλίσθησαν βρέ
φη, άπέθανον μαχαίρας τών άσεβών άρχοντες, ιερείς, άνδρες, 
γυναίκες ήλικία πάσα... Τίς ικανός διεκτραγωδήσαι τό μέγα 
τούτο πάθος καί τοϊς εις έπειτα άναγγεϊλαι τήν συμφοράν;...»

(Γεώργιος Σχολάριος)

τών πολιορκημένων καί δημιουργούν 
ένα άγχος πού εκδηλώνεται κάποτε μέ 
κρούσματα θρησκευτικού παροξυσμού.
" Ετσι π.χ. τρεις ή τέσσερις μέρες πρίν 
άπό τή μεγάλη επίθεση, κατά τήν διάρ
κεια ύποβλητικής λιτανείας, τό ξεγλί- 
στρημα τής εικόνας τής Παναγίας άπό 
τά χέρια τών ιερέων στό χώμα, καθώς 
καί ή τυχαία σύγχρονη βιβλική καταιγί
δα, πού ξέσπασε ξαφνικά μέ άποτέλε- 
σμα νά σχηματίση μεγάλα ρυάκια καί 
νά παρασύρη παρά λίγο μικρά παιδιά, 
προκάλεσαν εκδηλώσεις πραγματικής 
ύστερίας, γιατί θεωρήθηκε άτι «όλα θά 
παρασυρθοΰν σάν άπό χείμαρρο καί 
ορμητικά νερά» ( ’ Ιστορ. τού Νέου Ελλ. 
Τόμ. Α ', σελ. 322).

Ή  Ιστορική άπάντηση τού τελευ
ταίου πρόμαχου τής βυζαντινής αύτο- 
κρατορίας, τού αύτοκράτορα Κωνσταν
τίνου Παλαιολόγου:

«Τό δέ τήν πόλιν σοι δούναι οϋτ’ 
έμόν έστιν, οΰτ- άλλου τών κατοικούν- 
των έν ταύτη. Κοινή γάρ γνώμη πάν.τες

συνυπεύθυνο τόν έαυτό τους γιά τή 
μεγάλη συμφορά. "Ομως οί πρώτες 
προσπάθειες νά όργανώσουν μιά εκ
στρατεία εναντίον τών Τούρκων ύπήρ- 
ξαν άκαρπες, έξαιτίας τών συγκρουό- 
μενων συμφερόντων τών ισχυρών πού 
δέν είχαν συνειδητοποιήσει άκόμα τό 
μεγάλο κίνδυνο πού τούς άπειλοΰσε.

’ Ιδιαίτερα όμως γιά τόν έλληνισμό τό 
γεγονός τής «άλωσης» ήταν βαρύ πλήγ
μα καί είχε τεράστιες συνέπειες γ ι’ 
αύτόν. Σ’ αύτό συγκλίνουν όλοι οί 
θρήνοι, λόγιοι καί λαϊκοί, πού σώθηκαν, 
καθώς καί οί διάφοροι σκοτεινοί χρη
σμοί, οί θρύλοι καί οί παραδόσεις. Λίγο 
πρίν άπό τήν «άλωση», όπως γράφει ό 
καθηγητής Άπ . Βακαλόπουλος, «διά
φοροι παλαιοί χρησμοί, φήμες καί μαν- 
τεύματα, τυχαία φυσικά φαινόμενα, 
δπως λάμψεις στόν ούρανό, σκοτεινά 
σύννεφα, σεισμοί, σφοδρές άνοιξιάτι- 
κες καταιγίδες μέ «φρικώδεις» κεραυ
νούς κλπ. εντείνουν τήν νευρικότητα, 
τήν δεισιδαιμονία καί τήν θρησκοληψία
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αύτοπροαιρέτως άποθανοΰμεν καί ού 
φεισόμεθα τής ζωής ήμών», μέσα στήν 
όποια άντικατοπτρίζεται ή ήρωική του 
προσωπικότητα, καθώς καί οί άγνω
στες συνθήκες του θανάτου του, «τά
ραξαν τή λαϊκή φαντασία καί έγιναν 

• αιτία νά διαδοθούν πολλά γιά τήν τύχη 
του». "Ετσι άπό τίς πρώτες εκείνες φο
βερές ώρες κυκλοφόρησαν πολλές καί 
ποικίλες διαδόσεις καί θρύλοι πού άπέ- 
βλεπαν στή μελλοντική άποκατάσταση 
τής βυζαντινής αύτοκρατορίας καί τήν 
όριστική συντριβή τών Τούρκων. Ι
διαίτερη διάδοση όμως είχαν οί χρη
σμοί πού άναφέρονταν στό «ξανθό γέ
νος» καί στό «μαρμαρωμένο βασιλιά» 
πού άγγελος Κυρίου θά τόν «ξεμαρμα- 
ρώσει» καί θά τού δώσει τό σπαθί γιά νά 
διώξει τούς Τούρκους ώς τήν «Κόκκινη 
Μηλιά». Οί χρησμοί αύτοί πού κυκλο
φόρησαν καί διατηρήθηκαν σ' όλη τήν 
περίοδο τής μακραίωνης σκλαβιάς καί 
πού έθρεψαν στήν ψυχή τού λαού τήν 
έλπίδα γιά τή μελλοντική του άποκατά
σταση, δείχνουν «όχι μόνο τήν συντα- 
ραχτική άπήχηση τού γεγονότος εκεί
νου στίς ψυχές τών Χριστιανών, άλλά 
καί τήν ζωηρή πίστη τών ’ Ελλήνων 
στήν «άποκατάστασή τους», γιατί ποτέ 
δέν πίστεψαν πώς ή σκλαβιά τους θά 
ήταν μόνιμη κατάσταση.

' Εκτός όμως άπό τούς θρήνους, τούς 
χρησμούς καί τούς πολυάριθμους θρύ
λους πού άναφέρονται στό τραγικό 
γεγονός τής «άλωσης», ύπάρχουν καί 
πολλά δημοτικά τραγούδια σέ διάφο
ρες παραλλαγές πού διεκτραγωδείται 
τό ίδιο γεγονός. Στά τραγούδια αύτά, 
κατά τό Ν. Γ. Πολίτη, «μαζί μέ τό θρήνο 
γιά τό πάρσιμο τής Πόλης καί τή βεβή
λωση τών ιερών έκφράζεται καί ή έγ- 
καρτέριση καί έλπίδα πώς μέ τό χρόνο 
θ' άνακτηθή ή Πόλη καί τά ιερά θά 
γίνουν Χριστιανικά». 'Απ ' αύτά πα
ρουσιάζουμε τό τραγούδι «Τής Ά γ ια - 
Σοφιός» μέσα στό όποιο άντικατοπτρί- 
ζεται ή άπήχηση τού κοσμοίστορικοΰ 
γεγονότος στή λαϊκή ψυχή. Τό ποίημα 
είναι επικολυρικός θρήνος γιά τήν ά
λωση τής Κωνσταντινούπολης τό 1453 
καί θεωρείται ένα άπό τά πιό παλιά 
ιστορικά τραγούδια. "Εχει διασωθεί σέ 
πολλές παραλλαγές καί γιά πρώτη φο
ρά έκδόθηκε άπό τόν φωριέλ τό 1825 
(«Δημοτικά Τραγούδια τής Συγχρόνου 

Ελλάδος», Παρίσι 1825). Ό  Ν.Γ. Πο
λίτης τό θεωρεί πρώιμο μεταβυζαντινό 
δημιούργημα τής δημοτικής ποίησης 
καί τό συμπεριέλαβε στή συλλογή του 
«Έκλογαί άπό τά τραγούδια τού 'Ελ
ληνικού Λαού» τό 1914 (σελ. 19 άριθ.
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Θυμιατήρι στό σχήμα τής Αγίας Σοφίας. ' Ο μεσαιωνικός έλληνισμός είχε γιά ιδανικό του τόν 
περίλαμπρο αυτό ναό.

2), άλλά συμπληρωμένο, γιατί αύτά 
πού κατέγραψε ό φωριέλ, άποτελεϊται 
άπό 13 στίχους, ένώ τού Πολίτη άποτε- 
λείται άπό 18 στίχους. "Ελαβε ύπόψη 
του γιά τή σύνθεσή του τή συλλογή τού 
Passow («Ρωμαίικα Τραγούδια» Λειψία 
1860) καί τού Σπ. Ζαμπέλιου (Άσματα 
δημοτικά τής Ελλάδος» Κέρκυρα 1852). 
Παρουσιάζοντας τό τραγούδι αύτό στή 
συλλογή του ό φωριέλ καί τονίζοντας 
τή σπουδαιότητά του γράφει: «Τό τρα
γούδι τής άλώσεως... παρατηρώ άτι 
περικλείει μόνον δυό ή τρεις άξιόλο- 
γους στίχους... 'Αλλά παρ' όλα αύτά, 
έξεταζόμενον άπό άλλης άπόψεως, πα
ρουσιάζει ένδιαφέρον. Πρώτον, διά τήν 
παλαιότητά του, διότι, έάν ώς πρός τήν 
σημερινήν του μορφή δέν άνάγεται εις 
τήν εποχήν τής άλώσεως τής Κωνσταν
τινουπόλεως, κατά τά φαινόμενα είναι 
ή μίμησις, ή ήχώ, άς εϊπωμεν, κάποιου 
δημοτικού τραγουδιού, τό όποιον ένέ- 
πνευσε; εις τούς συγρχόνους "Ελληνας

ή ' Εθνική εκείνη συμφορά.

Ό  δέ Ν.Γ. Πολίτης 
σημειώνει προλογίζοντας τό τραγούδι: 
«Είναι δ ' άληθώς άξιον θαυμασμού ότι 
ταΰτα (δημοτικά τραγούδια) έγεννήθη- 
καν καθ' δν χρόνον τό έθνος έφαίνετο 
άπολέσαν τά πάντα, πεσούσης τής Κων
σταντινουπόλεως, καί ούδαμόθεν ύ- 
πέφωσκέ τις άκτίς έλπίδος. Ά λ λ ' ή 
μεγάλη συμφορά τού "Εθνους εύρί- 
σκεται ακριβώς εις τό μεταίχμιον τού 
φόβου καί τών ελπίδων, τής άπογνώ- 
σεως καί τής άναθαρρήσεως. Διότι πρό 
ταύτης μέν τά περί τού μέλλοντος μαν- 
τεύματα ήσαν άπαίσια, καί προανήγγε- 
λον όλεθρον καί καταστροφάς, μετά δέ 
τήν άλωσιν άντίθετα δλως διεδίδοντο, 
μαρτυροΰντα μεταβολήν τού φρονή
ματος τού έθνους. Άπ ό πολλοΰ μέν 
χρόνου πρό τής άλώσεως τής πρω- 
τευούσης τού κράτους έφέροντο χρη
σμοί περί τής έπικειμένης καταστρο
φής, εύθύς δ ’ όμως μετά τήν άλωσιν
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Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Δεξιά: Ο Ιησούς Χριστός. Βρίσκεται στή 
νότια στοά τής Αγίας Σοφίας. Θεωρείται 
ένα άπό τ ' άριστουργήματα τής τέχνης των 
μωσαϊκών τού 13ου αιώνα. Στήν άπέναντι 
σελίδα, τό έσωτερικό τού κεντρικού βόλου 
τής Αγίας Σοφίας όπως είναι σήμερα.

έγεννήθησαν αϊσιαι περί τής μελλούσης 
τύχης τοϋ έθνους ελπίδες, καί έρριζώθη 
ή πεποίθησις παρά τώ έλληνικψ λαώ, 
δτι άφεύκτως διά τής σπάθης θ ' άνα- 
χτήση τήν διά τής σπάθης άρπασθεϊ- 
σαν ύπό τών εχθρών πατρικήν κληρο- 
νομίαν». («Έκλογαί άπό τά τραγούδια 
τοϋ ’ Ελληνικού λαοϋ» έκδοση πέμπτη 
σελ. 12).

Τής ’ Αγια-Σοφιας
Σημαίνει ό Θεός, σημαίνει ή γής, σημαί
νουν τά έπουράνια, 
σημαίνει κι ή άγιά Σόφιά, τό μέγα μονα
στήρι,
μέ τετρακόσια σήμαντρα κι έξηνταδυό 
καμπάνες,
κάθε καμπάνα καί παπάς, κάθε παπάς 
καί διάκος.
Ψάλλει ζερβά ό βασιλιάς, δεξιά ό πα
τριάρχης,
κι άπ' τήν πολλή τήν ψαλμουδιά έσειό- 
ντανε οί κολόνες.
Νά μπούνε στό χερουβικό καί νά ' βγει 
ό βασιλέας
φωνή τούς ήρθε έξ ούρανοΰ κι άπ 
άρχαγγέλου στόμα:
«Πάψετε τό χερουβικό κι άς χαμηλώ
σουν τ ' άγια,
παπάδες πάρτε τά γιερά καί σείς κεριά 
σβηστήτε,
γιατί είναι θέλημα θεοϋ ή Πόλη νά 
τουρκέψει.
Μ όν' στείλτε λόγο στή φραγκιά, νά 
'ρτουνε τρία καράβια1 
τό 'να νά πάρει τό σταυρό καί τ ' άλλο 
τό βαγγέλιο,
τό τρίτο, τό καλύτερο, τήν άγια τράπε- 
ζά μας,
μή μάς τήν πάρουν τά σκυλιά καί μάς τή 
μαγαρίσουν».
Η Δέσποινα ταράχτηκε κι έδάκρυσαν οί 
εικόνες.
«Σώπασε, κυρά Δέσποινα, καί μή πολυ- 
δακρίζεις,
πάλι μέ χρόνους, μέ καιρούς, πάλι δικά 
μας είναι».

Μιά σειρά άπό συναισθήματα δη- 
μιουργοϋνται άπό τό ποίημα πού μέ 
θαυμαστό τρόπο διαδέχεται τό ένα τό 
άλλο. "Ετσι τό θαυμασμό καί τή συγκί
νηση διαδέχεται ή ψυχική άνάταση, γιά

νά ακολουθήσει ό ψυχικός σπαραγμός 
καί ό βουβός πόνος άπό τό ξαφνικό 
άγγελμα καί νά καταλήξει στήν άκλόνη- 
τη ελπίδα γιά τή μελλοντική άποκατά- 
σταση. Σέ 18 μόνο στίχους, μέ εικόνες 
μεγαλοπρέπειας, μεγαλείου, καί ύπο- 
βολής, ή λαϊκή μούσα εκφράζει τήν 
έσχατη άπελπισία καί τόν καθολικό 
πόνο γιά τήν πτώση τής Πόλης πού 
παρουσιάζεται ώς θέλημα τοϋ Θεοϋ, 
άλλά συγχρόνως προβάλλει καί τήν 
έντονη ελπίδα γιά μελλοντική άποκατά- 
σταση. ' Η όλη εξέλιξη τοϋ κεντρικού 
αύτοϋ νοήματος αναπτύσσεται σέ δυό 
ένότητες: α) στίχ. 1 -6: Οί κωδωνοκρου
σίες καί ή εξωτερική καί έσωτερική 
μεγαλοπρέπεια τής «' Αγια-Σοφιάς» στήν 
πιό έπίσημη στιγμή (τή λειτουργία) β) 
στίχ 7-18: Ό  θρήνος (ή διακοπή τής 
λειτουργίας καί οί δυό χρησμοί1). Στήν α ' ε
νότητα μέ τούς δυό πρώτους στίχους μάς 
δίνεται ξαφνικά μιά έντυπωσιακή ήχη- 
τική- εικόνα, άφοΰ αρχίζει μέ τό ρήμα 
«σημαίνει» πού ή έπανάληψή του επιτεί
νει τή μεγαλοπρέπεια καί τήν ιδιαίτερη 
σημασία της. ’ Η χρήση τοϋ ένεστώτα 
στό ρήμα δηλώνει αύτό πού συμβαίνει 
στό παρόν καί μάλιστα σ' όλο τό σύμ- 
παν, γιατί πρόκειται γιά μιά μοναδική 
στιγμή, άφοϋ τά όσα θά επακολουθή
σουν είναι μοναδικά καί άποτελοϋν 
σταθμό στήν ιστορία. Α λλά  δέν είναι 
όμως μόνο ή σημασία τοϋ ρήματος πού

δίνει τή μεγαλοπρέπεια καί τις διαστά
σεις τοϋ ήχου. Είναι καί τά ούσιαστικά: 
«Θιός, γής, έπουράνια, άγιά-Σοφιά» πού 
προσδιορίζουν τήν πορείαν τοϋ ήχου, 
πού έχει κέντρο τήν «άγιά Σόφιά». Μέ 
τίς κωδωνοκρουσίες καλούνται, σέ μιά 
έξαιρετική στιγμή, νά πάρουν μέρος τά 
πάντα σ' αύτό πού θά γίνει. ' Ο προσ
διορισμός «τό μέγα μοναστήρι» μάς 
δίνει τή μεγαλοπρέπεια τής Άγιά-Σο- 
φιός μέ τά πολλά κτίσματα.' Επιτείνεται 
δέ άκόμη περισσότερο ή μεγαλοπρέ
πειά της μέ τούς δυό έπομένους στίχους 
(στιχ. 3-4), γιατί ό έκκωφαντικός ήχος 
προέρχεται άπό ένα πλήθος ήχητικών 
όργάνων. Μέ τόν 4ο στίχο δίνεται ό 
μεγάλος άριθμός τών ύπηρετούντων 
σ ’ αύτή πού συμβάλλει κι αύτός στή 
μεγαλοπρέπεια (κατά τήν άποψη τοϋ 
Πολίτη είναι πραγματικός ό άριθμός).
’ Ο στίχος αύτός αποτελεί καί τό κλειδί 
τής μετάβασης άπό τήν εξωτερική περι
γραφή στό έσωτερικό τής ' Εκκλησίας. 
Όπως έξωτερικά ύπάρχει μιά άφθονη 
μεγαλοπρέπεια, τό ίδιο συμβαίνει καί 
έσωτερικό (στίχ. 5-6). ' Η παρουσία 
τοϋ αύτοκράτορα καί τοϋ Πατριάρχη 
δίνουν τόν πανηγυρικό τόνο καί τή 
μεγαλοπρέπεια τής λειτουργίας πού τε
λείται, γιατί «άπό τήν πολλή τήν ψαλ- 
μουδιά έσειόντανε οί κολόνες», όπως 
συμβαίνει άντίστοιχα μέ τίς κωδωνο
κρουσίες. Α λλά  μέσα σ' αύτότόμεγα-
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λείο τά πάντα άλλάζουν. ' Η εύρηματι- 
κή φαντασία τής λαϊκής μούσας με 
άπαράμιλλη τέχνη άλλάζει τό σκηνικό. 
'  Ετσι στή β ' ενότητα άρχίζει ό θρήνος. 
Στήν πιό Ιερή στιγμή (στίχ. 7), πού 
ψάλλεται τό χερουβικό, γιά νά βγουν 
«τά άγια» κα( μάλιστα στή φράση«... ώς 
τόν βασιλέα τών όλων ύποδεξόμενοι», 
όιακόπτεται ή λειτουργία, άφοΰ δίνεται 
μέ τή φωνή τού άρχάγγελου (στίχ. 8) τό 
«θέλημα τού Θεού ή Πόλη νά τουρκέ
ψει». Κι έδώ φυσικά διαφαίνεται ή σκό
πιμη διακοπή τής λειτουργίας, πού θά 
τροφοδοτήσει στή συνέχεια τήν έλπίδα 
τής συνέχισής της κάποτε στό μέλλον, 
έπομένως καί τήν πίστη γιά τήν έπανά- 
κτηση τής Πόλης άπό τούς Χριστιανούς.
' Ιδιαίτερη όμως έντύπωση δημιουρ
γούν ο! προστακτικές τών ρημάτων 
(«πάψετε, πάρτε, σβηστήτε»), πού ά- 
κούγονται οί προσταγές τού Θεού κα
θαρά καί ήχηρά μέσα στήν άπόλυτη 
σιγή, στό βουβό σπαραγμό καί τήν 
έκπληξη. ' Αντίθετα συμβαίνει μέ τό «άς 
χαμηλώσουν τ ' άγια», πού δίνει όλη 
τήν Ιερότητα καί τόν σεβασμό πού 
οφείλεται σ ' αύτό. Ο στίχος 11 δι
καιολογεί τήν πτώση τής Πόλης, πού 
δέν είναι άποτέλεσμα ύλικής καί στρα
τιωτικής άδυναμίας, άλλά ήθικής πα
ραλυσίας. ' Επομένως είναι μιά δοκιμα
σία τών Χριστιανών γιά τίς άμαρτίες 
τους. Στή συνέχεια ό χρησμός μέ προ
στακτικό τρόπο (στίχ. 12-14) λέει νά 
ζητήσουν τρία καράβια άπό τή φραγκιά.

γιά νά μεταφέρουν τά σύμβολα τής 
'Εκκλησίας: Τό Σταυρό πού είναι τό 
σύμβολο τής Χριστιανικής πίστης, τό 
Εύαγγέλιο, τό βιβλίο πού περιέχει τά 
τής πίστης, καί τήν 'Αγία Τράπεζα πού 
είναι τό θυσιαστήριο καί σ ' αύτό γίνον
ται οί τελετουργίες. Χρησιμοποιεί έδώ 
τόν άριθμό «τρία καράβια» πού είναι 
συχνό μοτίβο τής δημοτικής ποίησης, 
γιά νά τονιστεί τό έξαιρετικό γεγονός 
καί τό ιδιαίτερο τών μεταφερομένων.
' Η άποστολή αύτών στή Χριστιανική 
Δύση έκφράζει τήν έλπίδα τής βοήθειας 
γιά τήν άνακατάληψη τής Πόλης, άφοΰ 
δέν έγινε αύτό πρίν, έξ· αιτίας τών θρη
σκευτικών διαφορών καί τής διαφωνίας 
γιά συμβιβασμό. ' Ο στίχος 1 5 λειτουρ
γεί άντιστικτικά στό όλο τόνο τού θρή
νου πού είναι άντικειμενικός, γιατί έκ- 
φράζει τό μίσος τήν απέχθεια καί τήν 
περιφρόνηση πρός τόν κατακτητή μέ 
τίς λέξεις «σκυλιά-μαγαρίσουν» καί παί
ρνει ύποκειμενικό χρώμα. Συγχρόνως 
όμως μάς δίνει καί τήν ένταση τής 
ταραχής, γι' αύτό πού προηγήθηκαν. 
Στή συνέχεια ό στίχος 16 μάς δίνει τήν 
καθολική οδύνη καί τή συντριβή. Είναι 
τόση πού καί ή Παναγιά καί οί "Αγιοι 
συμμετέχουν στή μεγάλη συμφορά. ' Ι
διαίτερα τονίζεται ό ρόλος τής Παναγίας 
πού ήταν ή προστάτιδα τής Πόλης, καί 
τών άγιων πού είναι οί μεσολαβητές 
στό Θεό γιά τούς άνθρώπους. Γίνεται 
δέ φανερή καί ή πίστη τού λαού πώς ή 
Παναγία ήταν ή προστάτιδα τής Πόλης,

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
γιατί πολλές πολιορκίες εχθρών πού 
άπέτυχαν, ή νίκη άποδόθηκε στήν Πα
ναγία. "Ετσι ό ποιητής-λαός βάζει στό 
στόμα τού άρχάγγελου παραμυθητικούς 
λόγους καί δίνεται ή ύπόσχεση τής 
μελλοντικής άποκατάστασης. "Ομωςό 
στίχος άπό τεχνική πλευρά λειτουργεί 
άριστουργηματικά γιά τό χρησμό πού 
θ' άκολουθήσει. Στό χρησμό (στίχ. 17- 
18) καθησυχάζεται ή Παναγία καί δίνε
ται ή μεγάλη ύπόσχεση σ ’ αύτή πιά πώς 
«πάλι μέ χρόνους, μέ καιρούς, πάλι δικά 
μας είναι». Δίνεται ή μεγάλη ύπόσχεση 
πού άποτελεί καί τήν άμετάθετη έλπίδα 
τού ' Ελληνισμού γιά μελλοντική άπο- 
κατάσταση. " Ετσι ή συμφορά είναι συγ
χρόνως καί άγγελία έλπίδας, καί ή πτώ
ση τής Πόλης άποτελεί τό μεταίχμιο 
«τής άπογνώσεως καί τής άναθαρρή- 
σεως».

' Η πτώση τής Πόλης προκαλεί πόνο 
καί σπαραγμό, συγχρόνως όμως μάς 
δίνει καί τήν άκατάβλητη ψυχή τού 
λαού, γ ι' αύτό καί οί θρύλοι πού δη- 
μιουργοΰνται γύρω άπό τό τραγικό αύ
τό γεγονός, προβάλλουν έντονα τήν 
έλπίδα τής μελλοντικής άποκατάστα
σης πού διατηρεί ύψηλό τό φρόνημα 
καί τήν πίστη τού έλληνισμοϋ σ ' όλη τή 
μακρόχρονη σκλαβιά του. ' Η ίδια αύτή 
πίστη στή μετεπαναστατική περίοδο καί 
μέχρι σήμερα πήρε τή μορφή τής «Με
γάλης ' Ιδέας», πού τόσα όνειρα καί 
προσδοκίες έκανε καί κάνει όλόκληρος 
ό έλληνισμός.
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Ο ΦΟΝΙΑΣ ΗΤΑΝ ΚΟΣΜΙΚν 
ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑ 

ΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΑΛ

Επάνω: Ο δολοφόνος, δταν μετά τό έγκλημα άφησε γένια με οκοπο να
μεταμφιεστεί σέ μοναχό καί «νά βάλει στό χέρι» κειμήλια τής Ιερός Μονής τής 
Πάτμου. Κάτω: ' Ο φονιάς λίγο πριν άπ' τό έγκλημα. Δεξιά έπάνω: ' Ο δολοφόνος 
ώς πλαίυ-μπόυ όπως έμφανιζόταν στά κοσμικά σαλόνια τής Αθήνας. Κάτω: Τό 
θύμα ή όμορφη Περσίδα Σαντίκα Κοράγκοτλου
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Δολοφόνος ό διεθνής κακοποιός 
Γιουγκοσλαΰος Ντανίγο Ν. Μπάλτιτς. 

Επληξε τό θΰμα του 
με περσικό άσημένιο ξιφίδιο

0  ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ τής πλούσιας καί 
«γαλαζοαίματης» Περσίδας Σαντί- 

κα Κοράγκοτλου 63 ετών, ύστερα άπό 
16 μήνες συνεχούς άναζητήσεως συ- 
νελήφθη στήν Πάτμο ενώ προσπαθού
σε, μαζί μ' άλλους, νά κλέψη τούς 
ανεκτίμητους θησαυρούς τής ίεράς Μο
νής τού 'Αγίου Ίωάννου Θεολόγου.

Πρόκειται, γιά τόν όιεθνή κακοποιό 
Ντανίγο Ν. Μπάλτιτς, 60 ετών, άπό τό 
Σεράγεβο τής Γιουγκοσλαβίας, πού κυ
κλοφορούσε στήν ' Αθήνα μέ τό όνομα 
Πήτερ Παρίζε καί συνδεόταν μέ τήν 
Περσίδα. Στις 24 'Οκτωβρίου 1979 6 
Μπάλτιτς σκότωσε τή φίλη του Περσί
δα μέσα στό διαμέρισμά της, στή λεω
φόρο Βασ. Σοφίας 137, γιά νά τή λη- 
στέψη.

Τήν έπληξε μέ ένα περσικό άσημένιο 
ξιφίδιο στήν πλάτη καί τής έσχισε τήν 
καρδιά.

Μετά τό έγκλημα ό δολοφόνος άρ
παξε άπό τό διαμέρισμα πολλά κοσμή
ματα καί έξαφανίσθηκε. Τό πτώμα τής 
γυναίκας, πού ήταν χήρα Πέρση πρε- 
σβευτοϋ, βρέθηκε λόγω τής δυσοσμίας 
πού άπέπνεε, λίγες μέρες μετά, τό με
σημέρι τής 2ας Νοεμβρίου, άπό τόν θυ
ρωρό τής πολυκατοικίας...

Ό  φονιάς ήταν... κοσμικός τύπος 
τής ' Αθήνας καί γνωστός στό διάφορα 
σαλόνια, όπου καί γνωρίστηκε μέ τήν 
Περσίδα καί συνδέθηκαν. Μετά τό έγ
κλημα ό δράστης έξαφανίσθηκε. Γιά τε
λευταία φορά εντοπίσθηκε στήν Πά
τρα. Κι ένώ όλοι πίστευαν ότι ό δράστης

θά είχε φύγει γιά τήν ' Ιταλία, οί άστυ- 
νομικοί τής Γενικής Ασφαλείας Αθη
νών κατόρθωσαν καί βρήκαν τις άπο- 
σκευές τού δράστου, πού τις έστειλε 
άπό τήν Καλαμάτα στήν Αθήνα. Αλ
λά γιά 16 μήνες ό δολοφόνος δέν έμφα- 
νίσθηκε γιά νά παραλάβη τίς άποσκευ- 
ές του! Καί στίς άποσκευές είχε καί τά 
κοσμήματα πού έκλεψε άπό τό διαμέρι
σμα τής Περσίδας!

’Οργάνωνε ληστεία
Καί ένώ οί άστυνομικοί περίμεναν 

στόν σιδηροδρομικό σταθμό νά συλ- 
λάβουν τόν δολοφόνο, αύτός ήταν στήν 
Πάτμο καί οργάνωνε ληστεία σέ βάρος 
τής Μονής τού 'Αγίου Ίωάννου.

Οί άστυνομικοί τής 'Ασφαλείας έ- 
σπευσαν στήν Πάτμο όπου συνέλαβαν 
τόν Παρίζε Μπάλτιτς.

' Ο δολοφόνος είχε τρία πλαστά δια
βατήρια καί 18 πλαστές ταυτότητες μέ 
ισάριθμα ονόματα! Διώκεται άπό τήν 
' Ιντερπόλ γιά διάφορες παραβάσεις. 
" Εχει δράσει στή Γερμανία, στό Βέλγιο, 
στή Γιουγκοσλαβία, στήν 'Ιταλία, στή 
Γαλλία καί στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες.

Μετά τό έγκλημα ό δολοφόνος πήγε 
μαζί μέ άλλη φίλη του, τήν Κατερίνα 
Οίκονομάκη, στήν Πάτρα καί άπό έκεϊ 
στήν Καλαμάτα. Εδωσε Ι.ΟΟΟδολλά- 
ρια στή φίλη του μέ τήν εντολή νά φύγη 
άπό τήν Πάτρα γιά νά πάη στό Μπρίντι- 
ζι ' Ιταλίας όπου θά τήν περίμεναν,

όπως τής είπε, φίλοι του! ' Η νέα ύποψι- 
άσθηκε ότι κάτι τό σοβαρό θά συνέβαι- 
νε σέ βάρος της, άφοΰ γνώριζε ότι ό 
φίλος της ήταν δολοφόνος, καί άντί νά 
έπιβιβασθή στό πλοίο γιά τό Μπρίντιζι, 
πήγε στήν ' Αστυνομία Πατρών καί κα
τήγγειλε τόν φίλο της.

Παγίδα μέ τίς αποσκευές
' Ο δολοφόνος, ώστόσο, δέν έφυγε 

άπό τήν ' Ελλάδα. ' Από τήν Καλαμάτα 
έστειλε τίς άποσκευές του, μαζί μέ τά 
κοσμήματα τής Περσίδας, σιδηροδρο
μικούς στήν ' Αθήνα στόν .... έαυτό του, 
μέ τά στοιχεία " Αλεξ Μαρώνο. Οί άστυ- 
νομικοί τό άνακάλυψαν αυτό, πήραν τίς 
άποσκευές καί 16 μήνες έφύλαγαν στήν 
άποθήκη τού σιδηροδρομικού σταθ
μού Πελοποννήσου γιά νά έμφανισθή ό 
παραλήπτης. Δέν εμφανίσθηκε όμως 
ποτέ ό παραλήπτης τους!

Μετά τήν Καλαμάτα ό φονιάς πήγε 
στήν Κρήτη καί άπό έκεϊ στά Δωδεκά
νησα, όπου έγύριζε ένα χρόνο ώς του
ρίστας. Τόν καταζητούν οί άστυνομικοί 
όλων τών χωρών τής Εύρώπης.

Κατά τήν ίσχύουσα έλληνική ποινική 
νομοθεσία, ό συλληφθείς κακοποιός θά 
δικασθή άπό τά έλληνικά ποινικά δικα
στήρια γιά τή ληστεία μετά φόνου τής 
Περσίδας, ώς καί γιά άλλα τυχόν άδική- 
ματα πού διέπραξε στή χώρα μας καί 
μετά τήν έκτισι τών ποινών θά έκδοθή 
στά ξένα κράτη, πού έχει διαπράξει 
διάφορα άδικήματα.
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Η ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΠΙΑΙΟΥ
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΗ Η ΜΗΤΕΡΑ
Τού Ά ν θ / μ ο υ  ’ Ο δ ο ν τ ιά τ ρ ο υ  Χε ιρ ο ύ ρ γ ο υ  κ. Π. Γλυ κού

Ο ΣΤΟΜΑ τού Ανθρωπίνου όργανι- 
σμοϋ Αποτελεί τό κΑτοπτρον τοϋ 

σώματος, όπως οί όφθαλμοί είναι τό 
έκφραστικόν μέσον τής ψυχής καί είδι- 
κώτερον, εις  τό παιδί τό στόμα Αποτελεί 
τό ύγειονομικόν δελτίον.

Ένεκα τούτου, ή μητέρα πρέπει Από 
τής βρεφικής ήλικίας νΑ φροντίζη τήν 
στοματικήν κοιλότητα του βρέφους της.

Πρέπει νό έχη ύπ ’ δψιν της, δτι μετΑ 
Από κάθε θηλασμό τού βρέφους της νΑ 
καθαρίζη τήν στοματικήν κοιλότητα αύ- 
τού.

' Ο καθαρισμός γίνεται, διά ένός τε
μαχίου γάζης τό όποιον περιτυλίσσει 
είς τόν δείκτην τής δεξιάς χειρός, ή είς 
ένα άντικείμενον είδικώς κατασκευα- 
σμένον διό τήν περίπτωσιν αυτήν.

Τό έν λόγω τεμάχιον γάζης τό έμβα- 
πτίζει έντός άραιοτάτου διαλύματος 
0,5% βορικοϋ όξέος ή διττανθρακικοϋ 
νατρίου ή ίσοτόνου διαλύματος χλω- 
ριούχου νατρίου 0,9%.

Ό τα ν  τό βρέφος φθάση είς ήλικίανβ 
μηνών, Αρχίζει ή Ανατολή των πρώτων 
όδόντων, οί όποιοι όνομάζονται νεογι
λοί όδόντες καί ή συμπλήρωσις τού 
φραγμού αύτών γίνεται έως τού 30 
μηνάς.

’ Ενδέχεται όμως νά έχωμενκαί πρόω
ρον Ανατολήν τών νεογιλών όδόντων μέ 
Αποτέλεσμα νά παρακωλύεται ό κανο
νικός θηλασμός καί νά δημιουργήται καί 
βλάβη τού μαστού τής μητρός.

Είς τήν προκειμένην περίπτωσιν, ή 
μητέρα πρέπει νά συμβουλεύεται τόν 
οικογενειακόν της όδοντίατρον.

Οί νεογιλοί όδόντες είναι δπως καί οί 
μόνιμοι, δηλαδή έχουν καί αύτοί ρίζες 
καί νεύρα.

"Οταν όμως πρόκειται νά άντικατα- 
σταθοΰν Από τούς μονίμους, τότε οί 
ρίζες των άπορροφούνται.

Ή  μητέρα πρέπει νά γνωρίζη δτι ή 
Ανατολή τών νεογιλών όδόντων ,έμφα- 
νίζει διάφορα συμπτώματα τοπικά καί 
γενικά, διά τά όποια δέν πρέπει νά 
θορυβήται Αλλά νά άντιμετωπίζη ταΰτα 
συμφώνως τών όδηγιών παιδιάτρου-ό- 
δοντιάτρου.

Παρατηρείται φλεγμονή τού βλεννο
γόνου είς τό σημεϊον πού Ανατέλλει ό

ύδούς, χαρακτηριζομένη Από έρυθρό- 
τητα, έξώδησιν καί εύαισθησίαν κατά 
τήν πίεσιν.

Επίσης κατά τήν Ανατολήν τής μύ- 
λης τού όδόντος λόγω άποσχίσεως τοϋ 
βλεννογόνου δημιουργείται πόνος.

Πρός άνακούφισιν τού παιδιού Από 
τήν τοπικήν φλεγμονήν ,συνιστάται έ- 
πάλειψις τών ούλων διά ειδικού άντιε- 
ρεθιστικού διαλύματος συστάσει παι
διάτρου ή όδοντιάτρου.

Κατά τήν Ανατολήν τών νεογιλών 
όδόντων ένδέχεται Ακόμη νά έχωμε καί 
γενικά συμπτώματα, Αλλά ή συσχέτισις 
αύτών μέ τήν Ανατολήν πρέπει νά γίνε
ται μ ε τ ' έπιφυλάξεως.

Τοιαΰτα συμπτώματα είναι: ύ πυρε
τός, ή Ανορεξία καί Αδιαθεσία, ή όποια 
συνοδεύεται μέ σιαλόρροιαν, ένδεχο- 
μένως δέ καί μέ έμμέτοσς καί διάρ
ροιαν, έλαφρόν βήχα, Ανησυχίαν, φω
τοφοβίαν.

Είς τό πρόσωπον είναι δυνατόν Ακόμη 
τό παιδί νά έμφανίση έρύθημα.

’Επίσης νά παρατηρηθή πολυουρία, 
άνουρία ή δυσουρία.

Διά τά Ανωτέρω συμπτώματα, όφείλει 
ή μητέρα νά συμβουλεύηται πάντοτε 
τόν οικογενειακόν παιδίατρον, διότι ό
ταν αυτά έκδηλούνται έντόνως, πρέπει 
νά άποδίδωνται είς άλλα αίτια καί ούχί 
είς τήν Ανατολήν τών νεογιλών όδόν
των.

Ώ ς  προανέφερα είναι δυνατόν πολ- 
λάκις νά έχωμεν πρόωρον Ανατολήν 
νεογιλών όδόντων, είναι δυνατόν όμως

νά έχωμεν καί έπιβράδυνσιν, Ανωμα
λίας κατά τήν άπόπτωσιν καί έγκλησιν 
όδόντων.

Διά τάς περιπτώσεις αύτάς ή μητέρα 
πρέπει νά όδηγή τό παιδί της είς τόν 
οικογενειακόν της όδοντίατρον.

Ό τα ν  συμπληρωθή ό φραγμός τών 
νεογιλών όδόντων ή καί ένωρίτερον 
είναι δυνατόν νά έμφανισθή είς αύτούς 
τερηδόνα ή έτέρα βλάβη, τότε όφείλει 
ή μητέρα νά έπισκεφθή μέ τό παιδί της 
τόν όδοντίατρον πρός θεραπείαν καί νά 
μή έπαναπαυθή μέ τήν σκέψιν, ότι οί 
ύποστάντες βλάβην όδόντες θά άντι- 
κατασταθούν μέ τούς μονίμους όδόν
τες καί ένεκα τούτου δέν χρήζουν 
θεραπείας, διότι τό παιδί της θά ύπο- 
φέρη Από τήν φλεγμονήν τών ούλων καί 
τόν πόνον τά όποια θά έχουν κακήν 
έπίδρασιν είς τήν ύλην ύγείαν τού παι
διού.

"Αν θά ύπάρχη τερηδών είς τούς 
νεογιλούς όδόντας καί παραμείνη Αθε
ράπευτη, είναι δυνατόν νά προσβλη
θούν καί οί μόνιμοι άνατείλαντες όδόν
τες καί γενικώς νά έχη δυσμενείς έπι- 
πτώσεις ύ μόνιμος όδοντικός φραγμός 
τοϋ παιδιού.

Παρά τήν φροντίδα τής μητέρας, τήν 
όποιαν καταβάλλει διά τήν καλήν όδον- 
τοφϋίαν τού παιδιού της, είναι δυνατόν 
ένας νεογιλός ύδούς νά άποπέση πρόω
ρα χωρίς νά έμφανισθή ό μόνιμος.

'Αμέσως ή μητέρα πρέπει νά όδηγή- 
ση τό παιδί της ε ίς  τόν όδοντίατρον, διά 
νά τοποθετήση ειδικόν μηχάνημα εις 
τόν χώρον αύτόν έως δτου άνατείλλει ό 
μόνιμος ύδούς, διότι ό έν λόγω χώρος 
θά καταληφθή ύπό άλλου όδόντος μέ 
συνέπεια τήν μή κανονικήν συμπλήρω- 
σιν τού φραγμού, ύπό τών μονίμων 
όδόντων.

Ό τα ν  τό παιδί συμπληρώσει τό 3ον 
έτος τής ήλικίας του διδάσκεται άπό 
τήν μητέρα του νά χρησιμοποιή τήν 
όδοντόβουρταα, διά νά ψηκτρίζη τούς 
όδόντας του Αποκτώντας έτσι τήν εύερ- 
γετικήν αύτήν συνήθειαν.
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Προσέτι τό παιδί διδάσκεται άπό τήν 
μητέρα του, τόν όρθόν τρόπον μασή- 
σεως τών τροφών, ώς καί τήν άπαγό- 
ρευσιν χρήσεως σακχαρωτών κατά τήν 
λήψιν γευμάτων καί Ιδίως κατά τό βρα- 
δυνό γεϋμα καί μετά άπό κάθε ψήκτρι- 
σιν όδόντων.

Ή  μητέρα πρέπει νά έχη ύπ' ύψιν 
της ότι οί νεογιλοί όδόντες τοΟ παιδιού, 
έπιτελοϋν σπουδαίαν λειτουργίαν εις 
τήν ζωήν τού παιδιού, καθ' όσον συμ
βάλλουν εις τήν άνάπτυξιν τής προσω- 
πικότητος καί τήν διαμόρφωσιν τής όμι- 
λίας τού παιδιού, βοηθούν δέ εις τήν 
λειτουργίαν τής μασήσεως.

Διά τούτο ή μητέρα πρέπει νά φρον- 
τίζη, διά τήν καλήν ύγιεινήν τών νεογι
λών όδόντων.

Έπιπροσθέτως ή καλή υγιεινή κατά- 
στασις τών νεογιλών όδόντων, προκα
θορίζει τήν κανονικήν άνατολήν καί ά- 
νάπτυξιν τών μονίμων όδόντων.

Έχει διαπιστωθή, ότι ή πρόωρος ά- 
πώλεια τών νεογιλών όδόντων έχει ώς 
συνέπεια, τήν κακή θρέψιν τού παιδιού 
καί δημιουργίαν όρθοδοντικών άνωμα- 
λιών καί πολλάκις δημιουργίαν ψυχικών 
τραυμάτων.

Τέλος όταν τό παιδί συμπληρώσει τό 
6 1/2 έτος τής ήλικίας, τότε άρχίζει ή 
άνατολή τών μονίμων όδόντων. Καί κα
τά τήν άνατολήν τών μονίμων όδόντων 
καί μέχρι συμπληρώσεως τού- όδοντι- 
κοϋ φραγμού (12ονέτος ήλικίας). Πρέ
πει ή μητέρα νά φροντίζη διά τήν καλήν 
ύγιεινήν αυτών.

Πρέπει νά φροντίζη διά τήν διαπί- 
στωσιν καί καταπολέμησιν κακών έξεων 
πού έχει τό παιδί της, ήτοι θηλασμό 
δακτύλων, συγκράτησιν διά τών όδόν
των διαφόρων άντικειμένων, τριγμόν 
όδόντων, δήξιν χειλέων, γλώσσης πα
ρειάς καί λοιπά, αί όποίαι έχουν ώς 
άποτέλεσμα τήν δημιουργίαν διαφόρων 
άνωμαλιών έπί τού όδοντικοϋ φραγμού 
ώς π.χ. χασμοδοντίας, ύπερσυγκλήσεις 
καί λοιπά.

Οσάκις λοιπόν διαπιστωθή κάποια 
έξις, πρέπει ή μητέρα μόνη της ή έν 
συνεννοήσει μετά τού όδοντιάτρου νά 
λαμβάνη μέριμνα διά τήν άρσιν ταύτης.

‘Οφείλει άκόμη νά μεριμνά, διά τήν 
καθ' έκαστον έξάμηνον έξέτασιν τής 
στοματικής κοιλότητος τού παιδιού της 
παρά τού όδοντιάτρου.

Κατόπιν τών άνωτέρω έχω νά τονίσω 
καί αύθις, δ τι έάν έκάστη μητέρα έχει 
ύπ' δψιν της αύτά καί τά έφαρμόζη εις 
τά παιδιά της, νά είναι βέβαια, δτι αύτά 
θά άποκτήσουν καλούς καί ύγιεϊς όδόν- 
τας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1) Μήτσης Φώτης καθηγητής Παν/ 
μίου Αθηνών ’ Οδοντική Παθολο
γία καί θεραπευτική Άθήναι 1972.

2) Μήτσης Φώτης - Ταραμίδης Γ. 
Καλπάζουσα τερηδών έπί παιδιών 
προσχολικής ήλικίας Πρόοδος 27: 
274/1973.

3) Λουρίδης ’ Ορέστης Τ. Καθηγητής 
Παν/μίου ’Αθηνών. Στοματολογία 
τόμος A ' 1969.

4) Αίλιανός Ιωάννης Τ. Καθηγητής 
Παν/μίου 'Αθηνών. Σημειώσεις 
Χειρουργικής όδοντικής Άθήναι 
1960.

5) Ματζαβϊνος Ζαχαρίας καθηγητής 
Παν/μίου 'Αθηνών. Σημειώσεις ό
δοντικής χειρουργικής Άθήναι 
1974.

Η ΣΤΗΛΗ 
ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Πνευματική δραστηριότητα

Ο άντιπρόεδρος τής Πανελληνίου 
Ένώσεως Άποστράτων Άξ/κώ ν Ά -  
στυν. Πόλεων (Π.Ε.Α.Α.Α.Π.) καί πρώην 
' Αρχηγός του Σώματος κ. Χαράλαμπος 
Άρ . Παπαγεωργίου, συνέγραψε μελέ
τη μέ θέμα « Ο συνταξιούχος, ή 
ψυχολογία του καί ό κοινωνικός του 
ρόλος». Ή  διατριβή αύτή παρουσιά- 
σθηκε άπό τόν ίδιο, μέ έξαιρετική 
έπιτυχία, πρώτα στην φιλολογική Αίθου
σα «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» (10.1.81) καί έπειτα 
στήν αίθουσα διαλέξεων τής Λέσχης 
Ά ξ / κ ώ ν  Ενόπλων  Δ υ ν ά μ ε ω ν  
(20.5.81). Τήν πρώτη έκδήλωση όργά- 
νωσε ή ΠΕΑΑΑΠ καί τήν δεύτερη ό 
Σύνδεσμος Επιτελών Εθνικής Άμύ- 
νης. Έπιπροσθέτως, λόγω τού μεγά
λου ένδιαφέροντος πού παρουσίασε ή 
άνωτέρω μελέτη, δημοσιεύθηκε αύ- 
τούσια στά «Α.Χ.» (τεύχος 536-537), 
στό δημοσιογραφικό όργανο τής ΑΔΕ- 
ΔΥ «Δημοσιοϋπαλληλική Δράση» καί 
στό όμοιο τής Πανελληνίου ' Ομοσπον
δίας Πολιτικών Συνταξιούχων «Συνταξιο- 
δοτικό Βήμα». Παράλληλα ή έργασία 
αύτή έκτυπώθηκε καί ήδη κυκλοφορεί 
σέ καλαίσθητο τεύχος, μέ προλόγηση 
τού γνωστού λογοτέχνη καί συγγραφέα 
Δημήτρη Σιατόπουλου.

Συνταξιουχικά θέματα

' Ο πρόεδρος τής ΠΕΑΑΑΠ κ. Νικό
λαος Νέρης έπεσκέφθη τόν ' Υπουργό 
Οικονομικών κ. ” Εβερτ καί ζήτησε τήν 
ικανοποίηση τού δικαίου αιτήματος με- 
ρίδος τών άποστράτων Άξ/κώ ν τού 
Σώματος, περί άναγνωρίσεως ώς πρα
γματικού καί συντάξιμου τού άπονεμη- 
θέντος εις αύτούς, κατά τήν άποχώρη- 
σή των, άποστρατευτικοϋ βαθμού.

Επιτροπή τής Π.Ε.Α.Α.Α.Π. άπό 
τούς Χαράλαμπο Παπαγεωργίου, Δημή- 
τριο Κωτσόπουλο καί Κων/νο Στόκα 
έπισκέφθηκε τόν Υφυπουργό Οικονο
μικών κ. Παπαρρηγόπουλο καί ζήτησε 
τήν προώθηση τού άνωτέρω θέματος, 
καθώς καί τήν έπέκταση ατούς συνταξι
ούχους τής προσαυξήσεως 10% πού 
χορηγήθηκε, μέ τό Ν. 1135/81 στούς 
Συνταγματάρχας έν ένεργεία καί άντι- 
στοίχους, γιά τήν κάλυψη τής μεγάλης 
διαφοράς τού βασικού μισθού αύτών καί 
τού ταξιάρχου.

Μέ έγγραφό της πρός τό Μ.Τ.Π.Υ. ή 
Π.Ε A Α Ά . Π. ζητά τόν καθορισμό 36μή
νου προθεσμίας γιά τήν έξόφληση τών 
λαμβανομένων άπό τούς συνταξιού
χους δανείων, όπως ισχύει γιά τούς έν 
ένερνεία.

Κοινωνική δραστηριότητα
Μέ έγγραφό της ή ΠΕΑΑΑΠ πρός τό 

Α.Α.Π. συνεχάρη τήν Α.Δ. ' Αθηνών καί 
ιδίως τήν ΥΓΑ γιά τήν έπιτυχή άντιμετώ- 
πιση διαφόρων περιπτώσεων ληστρικών 
έπιθέσεων κατά Τραπεζών κλπ. καί τήν 
σύλληψη τών δραστών.

Στίς 17 Μαΐου 1981, ή ΠΕΑΑΑΠ 
πραγματοποίησε στήν Άστυν. Σχολή 
τήν καθιερωμένη στήν μνήμη τών άπο- 
βιωσάντων συναδέλφων καί σέ δέησι 
γιά ύγεία τών έν συντάξει καί έν 
ένεργεία άστυνομικών. Όμιλών κατά 
τήν γιορτή αύτή ό άντιπρόεδρος τής 
Ενώσεως κ. Χαράλαμπος Παπαγεωρ

γίου, έτόνισε, μεταξύ άλλων ότι: ... Μέ 
τήν σημερινή εύκαιρία, ή Ένωση στέλ
νει θερμό χαιρετισμό, πρώτα μέν σ' 
όλους τούς έν συντάξει συναδέλφους 
καί τούς διαβεβαιώνει ότι, όπως έπραξε 
κατά τό παρελθόν, έτσι καί θά συνεχίσει 
νά μάχεται, μέ τήν ίδια θέρμη, γιά τήν 
προάσπιση τών συμφερόντων τους, 
έλπίζοντας ότι θά είσακουσθοΰν κάπο
τε τά τόσο δίκαια καί λογικά αίτήματά 
τους. Άπευθυνομένη δέ στούς έν 
ένεργεία άστυνομικούς τούς διαβεβαι- 
ώνει ότι είμαστε πάντοτε κοντά τους.
Γιατί πιστεύουμε στό ένιαϊο καί άρρηκτο 
τής άστυν. οικογένειας, πού τήν άπαρ- 
τίζουμε όλοι μαζί, άπόμαχοι καί μαχόμε- 
νοι.
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Σ Τ Η Ν  Π Α Τ Ρ Α

ΕΛ. ΠΑ Π Α Γ Ε Π Ρ Γ ΙΟ Υ NT. ΚΟΡΦΟΞΥΛΙΩΤΗ

Δ ΥΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ αστυφύλακες 
πήραν μέρος στήν έφετεινή 

ομαδική 'έκθεση ζωγραφικής πού 
οργάνωσε, όπως κάθε χρόνο, ό 
φυσιολατρικός Σύνδεσμος Πατρών.

’ Η εκδήλωση πού έχει σάν σκο
πό νά δώσει τήν ευκαιρία σέ νεα
ρούς καλλιτέχνες, νά παρουσιά
σουν τίς έργασίες τους στό Πα- 
τραϊκό κοινό, στεγάστηκε στήν Β ι
βλιοθήκη Πατρών καί τιμήθηκε άπό 
τήν παρουσία των ’ Αρχών τής πό- 
λεως, επικεφαλής τών όποιων ήταν 
ό Νομάρχης ' ΑχαΤας κ. Ν. Χανός. 
Τό άνοιγμά της δέ έπεφύλλασσε μιά 
εύχάριστη έκπληξη. Τήν συμμετο
χή τής ' Α σ τυ φ /κ ο ς  Ντίνας Κορφο- 
ξυλιώτη καί τής συναδέλφου της 
’ Ελένης Παπαγεωργίου.

Γνωστή ή πρώτη στό Πατραϊκό 
κοινό καί άπό άλλες ομαδικές εκθέ
σεις. Γεννήθηκε στό χωριό Α σ τέ ρ ι

' Αχαΐας καί κατετάγη στήν ’ Α σ τυ 
νομία τό 1979. "Υπηρετεί στήν Ύ - 
ποδ. Τροχαίας Πατρών καί άσχο- 
λεϊτα ι μέ τήν ζωγραφική αρκετά 
χρόνια. Παρακολούθησε μαθήμα
τα κοντά σέ γνωστούς ζωγράφους 
καί ταξίδευσε πολλές φορές στό 
εξωτερικό γιά νά γνωρίσει άπό κον
τά έργα μεγάλων ζωγράφων καί 
τεχνοτροπ ίες δ ιαφ όρω ν σχολών. 
Μ άλιστα τά χρώματά της είναι ε
πηρεασμένα άπό τούς μεγάλους 
ζωγράφους τής άναγεννήσεωςΤισ- 
σιανό, Τ ιτορέντο κλπ. Τά θέματά 
της είναι παρμένα άπό καθημερινές 
συνηθισμένες- εικόνες, στίς όποιες 
όμως δίνει μιά ρομαντική νότα κι 
έναν μελαγχολικό τόνο.

Πρω τοεμφανιζομένη ή δεύτερη 
στό καλλιτεχνικό στερέωμα. Γεν- 
νήθηκε στό Μ ιντιλόγλι Πατρών καί 
κατετάγη στήν ' Αστυνομία τό 1979. 
Σήμερα ύπηρετεϊ στήν Ύποδ. Γεν. 
'Α σ φ α λε ία ς  Πατρών καί είναι αύ- 
τοδίδακτη. “ Εχει έμφ υτο  τό ταλέν
το τής ζωγραφικής καί δίνει ένα 
προσωπικό τόνο στά έργα της. ' Η 
δουλειά της, όπως έγραψε ό κρ ιτ ι
κός Μ. Πράτσικας, παρουσιάζει μιά 
άναζήτηση καί μιά προσωπική εύαι- 
σθησία, δεδομένα πού τής επιτρέ
πουν μιά πιό σωστή άσκηση καί μιά 
μεγάλη διάκριση. Τά θέματά της, 
θαλασσογραφίες κυρίως, άλλά καί 
γραφ ικά τοπία, καθώς επίσης καί 
σχέδια μέ μολύβι, παρουσιάζονται 
μέ τόν πιό άπλό άλλά καί τόν πιό 
ζωντανό τρόπο. ’ Η φυσ ικότητα καί 
ή άποκαλυπτικότητα είναι τά βασι
κά στοιχεία τής δουλειάς της.

Καί γιά τίς δυό νεαρές ζωγρά
φους, οί ειδικοί εκφράστηκαν μέ τά 
κολακευτικότερα σχόλια καί οί το 
πικές εφημερίδες έγραψαν πολύ 
ώραϊες κρητικές.

Είναι δέ άξιες συγχαρητηρίων γιά 
τίς έπιδόσεις τους αύτές στόν καλ
λιτεχνικό στίβο, γιά τίς όποιες άφ ιε- 
ρώνουν τίς ελεύθερες ώρες τους 
καί οί όποιες τίς τιμούν καί σάν 
άτομα καί σάν άστυνομικούς.



ΪΟ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Μία μελέτη άπό κοινωνιολογικής άττόιμεως

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α' κ. ΣΗφΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ Δ /Ν

Πολλοί συνδέουν 
τήν ' Αστυνομία 
μέ μία πολιτική 
παράταξη, 
πράγμα πού 
δέν συμβάλλει 
διόλου στην 
κοινή προσπάθεια 
τήν άντιμετώπιση 
δηλαδή του 
εγκλήματος.
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• Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Α  Θ Ε Μ Α Τ Α

ΠΙΕΣΟΥ ΔΡΑΣ. ΑΘΗΝΩΝ

Η ΜΕΛΕΤΗ αυτή γράφεται με σκο
πό νά διαβασθεϊ άπό τούς νέους 

αστυνομικούς, κατ' αρχήν καί δευτε- 
ρευόντως άπό όποιοδήποτε άλλο έν- 
διαφέρεται νά μάθει κάτι γιά τό άστυ- 
νομικό επάγγελμα. Πολύ λίγα δημο
σιεύματα έχουν έμφανισθεϊ στήν ' Ελ
ληνική ' Επιστήμη άναφορικά μέ τό ε
πάγγελμα τού Αστυνομικού. Οί λόγοι 
πού οί άρμόδιοι καί ύπεύθυνοι επιστή
μονες άποφεύγουν νά άσχοληθοΰν μέ 
τό έπάγγελμα τού Αστυνομικού είναι 
πολλοί καί διάφοροι. Πολιτικοί λόγοι 
εμποδίζουν πολλούς ικανούς συγγρα
φείς καί μελετητές νά άσχοληθοΰν μέ 
τό θέμα αύτό. Πάρα πολλοί άποφεύ
γουν νά γράψουν γιατί φοβούνται νά

χουν βγεί άπο μιά θεωρητική καί πρα
κτική έμπειρία καί είναι άπλδ καί πολύ 
γνωστά θέματα. Παρ' όλη τήνάπλότη- 
τα των θεμάτων αυτών χρειάζεται νά εί 
ποθούν μερικά πράγματα πολύ χρή
σιμα.
Ποιά είναι ή φύση τοϋ επαγγέλ
ματος τοΰ Αστυνομικού

Ό  "Ελληνας Αστυνομικός είναι έ
νας "Ελληνας πολίτης πού προσλαμ
βάνεται άπό τό ' Ελληνικό Κράτος γιά 
νά φυλάξει τόν ' Ελληνικό Λαό άπό 
τούς εγκληματίες. Ο 'Αστυνομικός 
αυτός κατατάσσεται στήν ' Αστυνομία 
μέ σκοπό νά σταδιοδρομήσει στό επάγ
γελμα αύτό. "Οταν λέμε ότι θέλει νά 
σταδιοδρομήσει εννοείται ότι ό νέος

μή παρεξηγηθοΰν. "Αλλοι άπό πραγ
ματική εύσυνειδησία άποφεύγουν νά 
γράψουν γιατί άντιλαμβάνονται ότι δέν 
γνωρίζουν τό θέμα σέ όλες τίς διαστά
σεις τους. Καί πραγματικά γιά νά μάθει 
κανείς πολύ καλά ένα έπάγγελμα θά 
πρέπει νά έχει καλή θεωρητική καί πρα
κτική εξάσκηση εις τό έπάγγελμα αύτό.
' Εκείνα τά δημοσιεύματα πού έχουν 
έμφανισθεϊ κατά καιρούς καί τά όποια 
διεκδικοΰν τίτλους άναγνωρίσεώς των 
ώς ειδικών μελετών χαρακτηρίζονται 
άπό σχετική μονομέρεια, γιατί γράφτη
καν σέ στιγμές κάποιας οξύτητας, πού 
προεκλήθει άπό ένα έσφαλμένο χειρι
σμό τής 'Αστυνομίας ή άπό φυσιολο
γική αύξηση εγκληματικότητας ή άπό 
συγκεκριμένη πολιτική σκοπιμότητα. 
Αύτά τά οποία θά άκολουθήσουν μέσα 
στίς γραμμές τής παρούσης μελέτης έ-

άνθρωπος αύτός σχεδιάζει στό μυαλό 
του νά ένταχθεϊ σέ ένα 'Αστυνομικό 
Σώμα καί ή νά γίνει ' Αξιωματικός ή νά 
παραμείνει ένας άπλός άστυνομικός. 
Σκοπεύει νά διανύσει τή περίοδο τής 
ζωής του, πού μπορεί νά έργασθεϊ, στό 
έπάγγελμα αύτό. Μετά άπό τριάντα ή 
τριάντα πέντε χρόνια, φαντάζεται ότι 
θά πάρει μία σύνταξη καί ένα έφ' άπαξ 
ποσό καί νά ζήσει τό ύπόλοιπο τής ζωής 
του ήσυχα καί όπως αύτός όνειρεύεται.

Τό έπάγγελμα τοΰ άστυνομικοΰ τό 
επιλέγει κατά κανόνα ό νεαρός άστυ
νομικός ώς βιοποριστικό έπάγγελμα.
Από τό έπάγγελμα αύτό θά παίρνει 

ένα μισθό καί άπό τό μισθό αύτό θά 
ζήσει αύτός ό ίδιος, θά παντρευτεί καί 
θά ζήσει άπ' αύτό καί ή σύζυγός του, 
θά κάνει παιδιά καί θά ζήσουν, θά 
μορφωθούν καί θά άναπτυχθοΰν τά 
παιδιά αύτά άπό τίς-οικονομικές αύτές 
άπολαυές. ' Εάν αύτός ό μηνιαίος μι-
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σθός σταματήσει ό άνθρωπος αύτός, ή 
σύζυγός του καί τά παιόιά του θά 
στερηθούν τά πρός τό ζεϊν. Από όλα 
αυτά βγαίνει ότι ό αστυνομικός είναι 
ένας έπαγγελματίας καί έπαγγελματίας 
θά πεϊ, μέ όπλα λόγια, «κάνω μιά δου- 
λειά-άσκώ ένα επάγγελμα γιά νά ζήσω 
έγώ καί ή οίκογένειά μου άπό τήν απο
ζημίωση τής εργασίας μου».

Είναι πάρα πολύ γνωστό τό ρητό«' Ο 
μή εργαζόμενος μή έσθιέτω», δηλαδή 
εκείνος ό όποιος δεν εργάζεται δέν 
μπορεί νά έχει τήν απαίτηση καί νά 
πληρώνεται.

'Υπάρχουν όρισμένοι αστυνομικοί, 
κυρίως νέοι, καί πάρα πολλοί Δημόσιοι 
'Υπάλληλοι, οί όποιοι δέν καταλαβαί
νουν αύτά τά πολύ άπλδ πράγματα.

Ιδιοτυπίες τοϋ ' Αστυνομικού ε
παγγέλματος

"Ολα τά επαγγέλματα έχουν τίς ιδιο
τυπίες τους. ' Από όλα όμως τό αστυ
νομικό έπάγγελμα έχει μία πάρα πολύ 
ίδιάζουσα ιδιοτυπία. Είναι έπάγγελμα 
πού εάν ένας άστυνομικός κάνει ένα 
σφάλμα οί συνέπειες έπιρρίπτονται σέ 
ολόκληρο τό αστυνομικό έπάγγελμα. 
Τό κοινό καί οί κυβερνώντες εκτιμούν 
τήν άστυνομική εργασία, άπό τίς μεμο
νωμένες εμπειρίες πού έχει ό καθένας 
άπό ένα συγκεκριμένο περιστατικό πού 
είχε στή ζωή του μέ τήν 'Αστυνομία.

'Υπάρχουν πολλοί "Ελληνες πού εί
ναι αδιάφοροι άπέναντι πρός τό έπάγ
γελμα τού αστυνομικού. Παραμένουν 
αυτοί αδιάφοροι, συνήθως, διότι δέν 
είχαν καμμία έπαφή στή ζωή τους μέ 
τήν Αστυνομία. Δέν έτυχε ποτέ νά 
έχουν συνάντηση ύπηρεσιακή μέ α
στυνομικό. Αυτοί οί άνθρωποι είτε πλη
ρώνεται ό άστυνομικός καλά, είτε δυ
στυχεί, είτε εύτυχεϊ γιά αύτούς είναι μιά 
ύπόθεση πού δέν τούς ένδιαφέρει. Θά 
ένδιαφερθοΰν έάν κάποια ύπόθεση τής 
ζωής τους τούς άφυπνήσει αισθήματα 
συμπάθειας ή μίσους πρός τήν ’ Αστυ
νομία. ' Εάν κάποιος τούς διαρρήξει τό 
σπίτι τους καί ή ' Αστυνομία ανακαλύ
ψει τούς διαρρήκτες τό σύνηθες είναι 
νά δημιουργηθοϋν αισθήματα συμπά
θειας. ' Εάν ή ' Αστυνομία άτυχήσει καί 
δέν ανακαλύψει τούς διαρρήκτες, συ
νήθως, γιά αύτούς τούς ανθρώπους, 
δλοι οί αστυνομικοί πληρώνουν τίς συ- 
νέπ«ΐ€ς τής ατυχίας.

'Υπάρχουν πολλοί πού δέν συμπα
θούν τήν ' Αστυνομία καί τούς αστυνο
μικούς γιατί τούς έντάσσουν ώς άνή- 
κοντες σέ πολιτική παράταξη αντίθετο 
άπό τή δική τους. Αύτοί οί άνθρωποι 
κάνουν πολύ μεγάλο σφάλμα εις βάρος

των καί εις βάρος της κοινωνίας γιατί 
αντί νά άντιτίθενται, χωρίς συγκεκριμέ
να στοιχεία εις βάρος όλων των άστυ- 
νομικών, σωστό θά ήταν νά στρέφουν 
τά βέλη τους μόνο κατά έκείνων των 
αστυνομικών πού τούς βλέπουν νά εκ
δηλώνουν συγκεκριμένες πολιτικές πε
ποιθήσεις μέ λόγια ή μέ έργα.

"Αλλη κατηγορία ' Ελλήνων πολιτών 
είναι εκείνη πού βλέπει τό αστυνομικό 
έπάγγελμα στίς πραγματικές του δια
στάσεις. Βλέπει τόν αστυνομικό σάν 
φύλακά του, τόν βλέπει όάν έπαγγελ- 
ματία, ό όποιος έχει δικαιώματα καί 
υποχρεώσεις σ' αύτή τή ζωή.

Άπ ό παρατηρήσεις πού έχουν γίνει 
οί νέοι αστυνομικοί φαίνεται σέ πολλές 
περιπτώσεις νά λησμονούν τά πιό πάνω 
στοιχεία καί συμπεριφέρονται κατά τρό
πο πού έκθέτουν τό επάγγελμά τους.

Εύτυχής έπαγγελματίας είναι έκείνος 
πού ζεϊ μέσα σ' ένα έπάγγελμα επιτυ
χημένο. ' Επιτυχημένο δέ έπάγγελμα 
είναι έκεϊνο πού έχει καλές οικονομικές 
άπολαυές, καλές συνθήκες έργασίας καί 
γενικά συνθήκες έπαγγελματικής δια- 
βιώσεως πού δέν δημιουργούν κατα
στάσεις άγχους καί στενοχώριας.

Γιά νά είνα1 όμως τό έπάγγελμα καλό

ή γιά νά γίνει καλό άν δέν είναι πρέπει 
αύτοί πού τό συγκροτούν νά είναι καλοί 
έπαγγελματίες.

Είναι λογικά αδύνατο νά είναι ένα 
έπάγγελμα καλό όταν τά μέλη του δέν 
είναι καλά. Καί τά μέλη του δέν είναι 
καλά όταν δέν κάνουν σωστά τή δου
λειά τους.

Τό άστυνομικό έπάγγελμα διέπεται 
άπό ορισμένες δεοντολογίες τίς όποιες

ό νέος άστυνομικός πρέπει νά προσέξει 
έάν έπιθυμεϊ νά συμβάλλει καί αύτός 
στήν πρόοδο τού έπαγγέλματος μέσα 
στό οποίο διάλεξε νά σταδιοδρομήσει.

' Η πρώτη δεοντολογία είναι ότι πρέ
πει νά χωνέψει πολύ καλά στό μυαλό 
του ό άστυνομικός άτι πρέπει νά κάνει 
σωστά τή δουλειά του. Σωστή δέ άστυ
νομική έργασία είναι ή προστασία τοϋ 
"Ελληνα πολίτη άπό κάθε έγκλημα ή 
ένόχληση. Ποιά είναι τά έγκλήματα καί 
ποιές είναι οί ένοχλήσεις αύτές είναι 
θέματα πού μαθαίνει πολύ καλά στήν 
έπαγγελματική Σχολή πού έκπάιδεύε- 
ται γιά νά ορκιστεί άστυνομικός. Τά 
έγκλήματα καί οί ένοχλήσεις είναι πάρα 
πολύ γνωστά στόν άστυνομικό καί έάν 
δέν τού είναι γνωστά γ ι’ αύτό εύθύνε- 
ται αύτός καί κανείς άλλος.Άύτός άφη
σε τόν έαυτό του νά είναι άνεπαρκώς 
κατατοπισμένος. Αύτός δέν άκουσε τί 
τού είπαν στήν Σχολή καί αύτός δέν 
διάβασε γιά νά μάθει ποιά είναι τά 
έγκλήματα καί οί ένοχλήσεις άπό τά 
όποια ή τίς όποιες πρέπει νά προστα
τεύσει κάθε "Ελληνα πολίτη. Έάν ό 
άστυνομικός δέν γνωρίζει τότε είναι 
άνε παρκής καί θά πρέπει ή ’ Υπηρεσία 
του νά τόν αντιμετωπίσει ανάλογα.

' Η δεύτερη δεοντολογία είναι έκείνη 
πού ύποχρεώνει τόν άστυνομικό νά 
προστατεύει τόν " Ελληνα πολίτη άπό 
τά έγκλήματα καί τίς ένοχλήσεις όπως 
τό διαγράφουν οί Νόμοι τού Κράτους, 
δηλαδή, οί Ποινικοί Νόμοι, ή Ποινική 
Δικονομία καί οί διάφοροι Νόμοι, Δια
τάξεις καί Κανονισμοί. Τούτο σημαίνει 
άτι ό ' Αστυνομικός δέν πρέπει νά αύ- 
τοσχεδιάζει, δέν πρέπει νά αύθαιρετεϊ, 
καί γενικά δέν πρέπει αύτός νά ύποκα- 
θιστά τό Νομοθέτη. Τό νά έπιδείξει 
έπιείκια καί καταννόηση σέ μικροπαρα- 
βάσεις σέ βαθμό Πταίσματος δικαιολο
γείται άπό τήν ' Ελληνική Νομοθεσία. 
Δέν δικαιολογείται όμως άπό τήν ’ Ελ
ληνική Νομοθεσία έάν παραλείψει νά 
βεβαιώσει παράβαση σέ βαθμό Πλημ
μελήματος ή Κακουργήματος. Στή πε
ρίπτωση αύτή διαπράττει τό άδίκημα 
τής παραβάσεως καθήκοντος καί κιν
δυνεύει νά διωχθεϊ ποινικά καί πειθαρ
χικά.

’ Η τρίτη δεοντολογία είναι έκείνη 
κατά τήν όποια ή προστασία πού πρέπει 
ν'ά δώσει άλλοτε πρέπει νά τήν δώσει 
αύτεπάγγελτα καί άλλοτε κατόπιν αι
τήματος τών πολιτών.

Δέν είναι καλός έπαγγελματίας ό ά
στυνομικός πού βλέπει νά διαπράττον- 
ται μπροστά στά μάτια του παραβάσεις 
τών ’ Ελληνικών Νόμων καί Διατάξεων
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καί αύτός νά αδιαφορεί. Δέν μπορεί νά 
επικαλείται άναρμοδιότητα επειδή ύ- 
πηρετεϊ σέ ύπηρεσία πού δέν είναι 
άρμοδία νά διώκει τή παράβαση πού 
βλέπει. Δέν έχει καμμία σημασία σέ 
ποιά ύπηρεσία ύπηρετεί, σημασία έχει 
ότι είναι άστυνομικός καί δτι βλέπει νά 
διαπράττεται μπροστά στά μάτια του 
παράβαση τών ’ Ελληνικών Νόμων. Πό
σοι είναι οί νέοι άστυνομικοί πού δέν 
έχουν καθόλου επίσημο σημειωματά
ριο καί πόσοι είναι αύτοί οί αστυνομικοί 
πού περνάει όλόκληρος χρόνος καί δέν 
έχουν ένδιαφερθεϊ έστω καί γιά μιά 
περίπτωση παραβάσεως τών 'Ελληνι
κών Νόμων. Καλός άστυνομικός δέν 
είναι εκείνος ό όποιος κάνει πολλές 
μηνύσεις άλλά δέν είναι καλός καί εκεί
νος ό όποϊος κάνει στραβά μάτια όταν 
εγκλήματα διαπράττονται μπροστά 
στά μάτια του. Προχωρούμε πιό πέρα 
γιά νά πούμε δτι είναι πάρα πολύ κακός 
ό άστυνομικός πού καλούμενος άπό 
"Ελληνα πολίτη νά βεβαιώσει ένα έγ
κλημα ή ενόχληση καί αδιαφορήσει. 
Στή περίπτωση αύτή αδιαφορίας άστυ- 

/νομικοΰ τό γόητρο τού αστυνομικού 
επαγγέλματος τραυματίζεται άνεπανόρ- 
θωτα σέ διαστάσεις πού δέν μπορεί νά 
φαντασθεί ό ύπαίτιος άστυνομικός. Αύ
τός ό πολίτης πού πικραίνεται έχει οικο
γενειακό καί κοινωνικό κύκλο ό όποιος

αργά ή γρήγορα θά πληροφορηθεΐ τήν 
στάση τού άστυνομικοΰ καί θά κρίνει 
όλους τούς άστυνομικούς άναλόγως.

Ό  άστυνομικός πού επιλαμβάνεται 
σέ ύποθέσεις πού άφοροΰν διαφορές 
μεταξύ τών πολιτών πρέπει νά είναι 
άκρως προσεκτικός, ύπομονετικός, εύ- 
προσήγορος, εϋχαρις καί εύγενικός. Πρέ
πει νά δώσει νά πιστευθεϊ άπό άμφότε- 
ρα τά μέρη, δτι, αύτός, ώς όργανο τού 
Κράτους, άγαπα, εκτιμά καί είναι μέ τό 
μέρος άμφοτέρων. Θά προστατεύσει, 
φυσικά, αύτό τό μέρος πού έχει δίκιο, 
άλλά ταυτόχρονα θά πρέπει νά συμπε- 
ριφερθεϊ μέ κατανόηση καί εύγένεια σ' 
αύτό τό μέρος πού έχει άδικο. Είναι 
πολύ μεγάλη επιτυχία τού έπιληφθέν- 
τος αστυνομικού έάν κατορθώσει στις 
περιπτώσεις αύτές νά μείνουν, άπό τίς 
ένέργειές του, εύχαριστημένα καί τά 
δύο μέρη, πού εμπλέκονται στή διένε
ξη

Στίς περιπτώσεις τών διενέξεων με
ταξύ τών πολιτών, πού τό ένα μέρος, 
επειδή έχει «ένα μέσον» όπως λέγεται, 
προσπαθεί νά πάρει μέ τό μέρος του 
εύνοϊκή μαρτυρία τού άστυνομικοΰ, 
έάν ό έπιληφθείς άστυνομικός ένδόσει 
καί άδικήσει, αύτός ό ίδιος ό άστυνο
μικός, ή Ύπηρεσία του καί ή Α σ τυ 
νομία γενικώτερα θά ζημιωθεί. Σήμερα 
δέν ύπάρχουν βλάκες πολίτες, όλοι γνω-

Μία άπό τίς βασικές υποχρεώσεις τοϋ 
άρτυνομικού είναι ή έξυπηρέτηση τού πολίτη 
καί ή προστασία του άπό τά έγκλήματα καί τίς 
ένοχλήσεις, όπως τά διαγράφουν οί νόμοι 
τού κράτους.

ρίζουν τά δικαιώματά τους, γνωρίζουν 
πώς θά τά διεκδικήσουν καί ό άστυνο
μικός πού θά άδικήσει, θά ταλαιπωρη
θεί. Καί θά ταλαιπωρηθεί δικαίως, θά 
ρεζιλευτεί καί κάποτε μπορεί νά χάσει 
καί τό επάγγελμά του άπό μιά επιπο
λαιότητα.

' Ο πολίτης σήμερα έχει στή διάθεσή 
του χιλιάδες δικηγόρους νά τόν ύπε- 
ρασπισθοΰν, έχει ύπέρ αύτοΰ μιά δλό- 
κληρη δικαιοσύνη καί τό δίκιο του θά τό 
βρει, οπωσδήποτε, έάν τό επιδιώξει 
καί άλλοίμονο εις τόν άστυνομικό πού 
ήθελημένα θά άδικήσει.

Ό  άστυνομικός, στίς περιπτώσεις 
αύτές, φαίνεται πότε έκανε λάθος, καί 
είναι άνθρώπινο, νά κάνει λάθος άθελά 
του, είναι δέ έπίσης φανερό πότε έ- 
νήργησε έσκεμμένα μέ μεροληψία σέ 
βάρος τού ενός μέρους. Μ ή πιστέψει δέ 
ποτέ ό άστυνομικός δτι κάτι πού θά 
κάνει μεροληπτικό καί παράνομο δτι θά 
μείνει μυστικό. Πάρα πολύ συχνά ό 
ίδιος ό ώφεληθείς άπό τή παρουσία τού
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άστυνομικοΰ θά τόν έκθέσ€ΐ.

' Η τέταρτη όίοντολογία τοϋ αστυ
νομικού έπαγγέλματος αφορά τή συμ
περιφορά τού άστυνομικοΰ πρός ένα 
κακοποιό ή ένα άνθρωπο τόν όποιο είναι 
ύποχρεωμένος νά συλλάβει, νά προσα- 
γάγει εις τό Τμήμα ή εις τό δικαστήριο. 
Δεν υπάρχει άνθρωπος φυσιολογικά 
σκεπτόμενος πού θά συλλαμβάνεται, 
θά μηνύεται ή θά προσάγεται διά τής 
βίας, πού πολύ πρόθυμα θά πεϊ τό 
«μάλιστα» στόν συλλαβόντα άστυνο- 
μικό. Είναι πολύ φυσικό· εις τίς περι
πτώσεις αύτές νά προβληθεί κάποια 
άντίρρηση. ' Η άντίρρηση αύτή μπορεί 
νά είναι ήπια διά λέξεων καί φράσεων 
μέχρι καί τοϋ σημείου νά χρησιμοποιη
θεί βία εις βάρος τού άστυνομικοΰ. Στίς 
περιπτώσεις αύτές ά άστυνομικός πρέ
πει νά άκολουθήσει μιά συγκεκριμένη 
μεθοδολογία, τήν όποια έχει μάθει στή 
πρακτική διδασκαλία καί ' Επιστημονι
κή Αστυνομία πού διδάσκεται στίς 
Αστυνομικές Σχολές.

' Ο χρυσός κανόνας εις τίς περιπτώ
σεις αύτές, γιά νά πούμε έν συντομία, 
είναι νά εξηγήσει εις τόν ύπό σύλληψη

γιατί τόν συλλαμβάνει. Νά τοϋ εξηγή
σει ότι αύτές είναι οί εντολές τίς όποιες 
έχει καί δέν μπορεί νά κάνει διαφορετι
κά. Νά τοϋ εξηγήσει μέ ήρεμία ότι δέν 
πρέπει νά φέρει σωματική άντίσταση 
γιατί θά έχει τίς Α ή Β συνέπειες. ' Εάν 
όλα αύτά δέν τελεσφορήσουν, γιατί ά 
ύπό σύλληψη ήθελημένα δέν θέλει νά 
τά καταλάβει, τότε ό άστυνομικός νο
μιμοποιείται νά κάνει χρήση καί βίας. 
"Οταν λέμε όμως βία εννοούμε τήν 
άπαραίτητη βία, δηλαδή, τή βία πού 
χρειάζεται γιά νά επιτευχθεί ή σύλληψη 
ή καί ή προσαγωγή. ’ Η περιττή βία είναι 
έκείνη πού εκθέτει τήν 'Αστυνομία, γι' 
αυτό πρέπει νά άποφεύγεται πάση θυ
σία. ' Εάν είναι παρόντες πολλοί άστυ- 
νομικοί ή χρησιμοποίηση βίας πρέπει 
νά περιορίζεται μόνο σέ χειρολαβές καί 
σπρώξιμο τοΰ συλλαμβανομένου. Κτυ
πήματα εις τίς περιπτώσεις αύτές, είναι 
τελείως άδικαιολόγητα καί θά πρέπει νά 
άποφεύγονται πάση θυσία. Α δ ικα ιο 
λόγητα κτυπήματα καί ξυλοδαρμοί δέν 
έχουν δυσάρεστα άποτελέσματα μόνο 
έπί τοΰ συλλαμβανομένου άλλά περισ
σότερο είναι ραπίσματα κατά τοΰ ’ Α 

στυνομικού Σώματος πού ύπηρετεϊ ό 
παρανόμων άστυνομικός.

Δέν είναι παλληκαρισμός τό άδικαιο- 
λόγητο ράπισμα τοΰ συλλαμβανομέ
νου, άντιθέτως είναι ράπισμα κατά τής 
στολής καί τοΰ σήματος πού φέρει ό 
άστυνομικός.

Βεβαίως είναι γνωστό, ότι ύπάρχουν 
καί περιπτώσεις πού ό κακοποιός έπί τή 
θέα τοϋ άστυνομικοΰ επιτίθεται βα- 
ναύσως κατ' αύτοϋ καί κινδυνεύει ή 
ζωή καί ή σωματική άκεραιότητα τοϋ 
άστυνομικοΰ. Οί περιπτώσεις αύτές 
είναι σπάνιες καί οί νόμοι τοϋ Κράτους 
προστατεύουν τόν άστυνομικό έπαρ- 
κώς. Οί Νόμοι λένε ότι εύρίσκεται σέ 
άμυνα ό άστυνομικός καί δύναται νά 
κάνει χρήση τής άστυνομικής του ρά
βδου ή καί τοϋ περιστρόφου του άκόμα 
όταν πρόκειται νά ύπερασπίσει τήν ζωή 
του άπό άδικο καί παρούσα επίθεση. 
' Η επίθεση κατά τοϋ άστυνομικοΰ πρέ
πει νά είναι παροΰσα καί ταυτόχρονα 
άδικος, γιά νά δικαιολογήσει βίαια άν- 
τιμετώπιση τοϋ κακοποιοΰ.

Ή  συνέχεια στό επόμενο

ΑΠΟΧΕΡΑΙΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. Υ.Δ.Τ. κ. Κ. ΣΑΨΑΛΗ
Πρός

"Απαντας τούς 'Αξιωματικούς, Όπλίτας καί 
έν γένει 'Υπαλλήλους τών Σωμάτων 'Ασφα
λείας καί Αγροφυλακής.

' Αποχωρώντας άπό τό ' Υπουργείο Δημοσίας 
Τάξεως αισθάνομαι τήν άνάγκη νά άπευθύνω 
πρός όλους Σας θερμές εύχαριστίες γιά τήν 
πολύτιμη συμπαράσταση καί βοήθεια κατά τήν 
έκτέλεση τής δύσκολης κοινής μας άποστο- 
λής.

Σάς άποχωρίζομαι μέ τήν πεποίθηση ότι 
έπραξα τό καθήκον μου έναντι τού ' Ελληνικού 
λαού, τής Πολιτείας καί όλων Σας.

Στή διάρκεια τής παραμονής μου στή θέση 
τοϋ Γενικού Γραμματέως τού ' Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως, προσπάθησα νά προσφέρω 
τίς ύπηρεσίες μου προσηλωμένος στίς άρχές 
τοϋ Δικαίου καί τής ήθικής, μέ μετριοπάθεια 
σύνεση, άμεροληψία καί προσήλωση στό καθή
κον.

Παρηκολούθησα αύτά τά χρόνια τίς προσπά- 
θειές Σας γιά τή διασφάλιση τής τάξεως καί τής 
άσφαλείας στόν τόπο μας, τήν προστασία καί 
διάσωση τής ζωής καί περιουσίας τών πολιτών 
καί γιά τήν περιφρούρηση τοϋ Δημοκρατικού 
μας Πολιτεύματος. Σάς συγχαίρω καί σάς εύ-

χαριστώ, σάν μέχρι σήμερα -μ ετά  τόν Κύριο 
Υπουργό- Προϊστάμενό Σας, άλλά καί σάν 

ένας άπλός "Ελλην πολίτης.
Καί σάς παρακαλώ νά συνεχίσετε τήν προ

σφορά τών 'Υπηρεσιών Σας πρός τό κοινωνικό 
σύνολο μέ προθυμία, αύτοθυσία καί αύταπάρ- 
νηση, έφαρμόζοντας τό Νόμο μέ πνεύμα άντι- 
κειμενικότητας καί δικαιοσύνης.

Νά είσθε έπιεικεΐς όπου έπιβάλλεται καί 
άνυποχώρητοι όπου άπαιτεΐται, μένοντας άμέ- 
τοχοι ατούς πολιτικούς άνταγωνισμούς καί συ- 
νεργαζόμενοι πάντοτε μέ τούς πολίτες.

' Η συμπαράστασή Σας στό δύσκολο έργο τής 
πολιτικής ήγεσίας Σας νά εΤναι ειλικρινής καί 
άμέριστη, μέ τήν πίστη ότι οί κατευθύνσεις 
τους θά στοχεύουν στήν έξασφάλιση τών άγα- 
θών τοΰ ' Ελληνικού λαού τόν όποϊο καί έκεϊνοι 
όπως καί σείς ύπηρετοΰν.

Σάς χαιρετώ καί εύχομαι ολόψυχα έκπλήρω- 
ση όλων τών εύγενών Σας προσδοκιών, ύγεία καί 
εύτυχία άτομική καί οικογενειακή γιά όλους καί 
έπιτυχία στό εύαίσθητο καί δύσκολο έργο Σας 
τό όποϊο πάντοτε θά παρακολουθώ μέ συμπά
θεια καί ένδιαφέρον.

' Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΑΨΑΛΗΣ
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Ο I V1101 Ι ΙΥΛΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοϋ κ. Κ . Π ε τρ ό π ο υ λ ο υ , Π ρ ο έ δ ρ . τ ή ς  Έ ν ώ σ .  Ιδιο κτητώ ν Π ε ρ ιο δ . Τύπου

Ό  τύπος στάθηκε πάντα ή θερ- 
μουργός πνοή τών λαών πού έξέ- 
φρασε τήν άλήθεια καί τήν δύναμή 
τους. Στό λειτουργικό του ρόλο ά- 
ποτέλεσε τό ύψηλό προπύργιο τής 
έλευθερίας, τών δημοκρατικών θε
σμών καί τών πολιτιστικών έξελίξεων. 
Θεραπεύει βασικές άνάγκες τόϋ κοι
νωνικού μας συνόλου, όπως είναι ή 
δίψα τής είδησεογραφικής πληρο- 
φορήσεως, ή γόνιμη έπικοινωνία μέ 
τόν υπόλοιπο κόσμο, ή ευθύνη τών 
έξακριβωμένων γνώσεων τίς όποιες 
έπιθυμει νά έχει ό άνθρωπος.

Οί έξελίξεις ατούς τομείς τής 
ζωής καί τών κοινωνικών, πολιτικών, 
έπιστημονικών ζητημάτων καί πλή
θος άλλων θεμάτων πού καλύπτουν 
τήν περιέργεια, άλλά καί τήν πνευ
ματική άναζήτηση άνήκουν ατά έν- 
διαφέροντα τοϋ τύπου, ό όποιος 
είναι ό πολύτιμος· φίλος καί συμπα
ραστάτης τού κοινωνικού συνόλου.

Συνομιλεί μαζί του, τόν φρονιματί- 
ζει καί τόν βοηθάει νά συλλάβει τήν 
ζωή στό σύνολό της καί στό άληθινό 
νόημα. Είναι τό δραστήριο πνεύμα, ό 
παλμός τού χρόνου, πού χτυπάει 
στό στήθος τής άνθρωπότητος.

Άποκαλοϋν συνήθως τόν τύπο 
τετάρτη έξουσία. Ό  Τύπος δέν ε ί
ναι έξουσία είναι λειτουργία. Ή  έ 
ξουσία προϋποθέτει τήν ύλική δύνα- 
μι τής έπιβολής τών θελήσεών της, 
πράγμα άσφαλώς πού στενεύει καί 
τόι όρια τής δράσεώς της. ' Ο Τύπος 
είναι κάτι πλατύτερο, κοινωνικότερο 
καί άνθρωπινότερο. Είναι λειτουργία. 
Λειτουργεί στόνχώρο, πάντοτε στήν 
ύπηρεσία τού χώρου. ’Εκφράζει τόν 
άνθρωπο δημιουργικά. Προσδιορίζει 
- μέσα άπό τούς δαιδάλους τής 
καθημερινής έπικαιρότητος - τίς 
διαρκέστερες άξιες τής ζωής, τίς 
ψυχικές, νοητές καί ήθικές δυνά
μεις της.

Ιδιαίτερα ό Περιοδικός Τύπος 
έπιτελεϊ, μαζί μέ δλα τά άλλα, πού 
προαναφέρθηκαν καί τόν ύψηλό ά- 
ποδελτιωτικό ρόλο αύτοΰ τού ίδιου 
τού πολιτισμού. Μ ’ ευθύνη καί συ
νέπεια ό ’ Ελληνικός Περιοδικός Τύ
πος στέκεται φρουρός καί συμπαρα
στάτης τών αιτημάτων καί ήθικών, 
υλικών καί πνευματικών συμφερόν
των κι ’ έπιδιώξεων τού λαού καί μαζί 
ένας πολύτιμος άποθησαυριστής 
τών δραστηριοτήτων καί έξελίξεών 
του. Καθρεφτίζει στις σελίδες του, 
όλόκληρο τόν μόχθο, τήν προκοπή 
καί τήν όμορφιά τής ’ Ελληνικής ζωής, 
τήν άξιολογεί, τήν προβάλλει μέ 
στοργή καί πιοτί. Καί δέν είναι τυχαίο 
τό γεγονός δτι πολλά μέλη τής ’ Ε- 
νώσεως Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύ
που έχουν τιμηθεί μέ βραβεία καί 
έπαίνους τής ’Ακαδημίας Αθηνών 
καί μέ άλλες τιμητικές διακρίσεις 
καί καταξιώσεις. Ίδιοκτήται περιοδι
κών ύπήρξαν έπίσης καί είναι τακτι
κά μέλη τής Ακαδημίας ’Αθηνών. 
Καί θ ’ άναφέρω άπό τούς τιμημέ- 
νους άπελθόντας τόν Γρηγόριο Ξε- 
νόπουλο καί τόν Σπϋρο Μελά, άπό 
τούς ζώντας δέ τόν Γρηγόριο Κασι- 
μάτη καί τόν Πέτρο Χάρη. Άλλα  
έπίσης μέλη τής Ένώσεώς μας δια- 
κονοΰν στήν κορυφή τής πνευματι
κής πυραμίδας, μέ σεμνότητα, ύψη-

λή διανοητικότητα καί έντιμότητα.
Ό  'Ελληνικός Περιοδικός Τύπος 

έπιτελεϊ πολλές καί ύψηλές λει
τουργίες στήν άνάπτυξη τού λαού, 
καί δικαιούται στοργής καί κατανοή- 
σεως. Μέ τίς ποικιλόμορφες έκδό- 
σεις του καλύπτει όλόκληρο τό πολι
τιστικό φάσμα μέσα ατούς έλλαδι- 
κούς χώρους. Άναφέρεται στήν 
κοινωνική προκοπή, στήν έπιστήμη, 
τήν φιλολογία, τίς τέχνες, τήν οικο
νομία μέ ζήλο καί έγκυρότητα. ’Επί
σης παρουσιάζει τά σοβαρά ζητήμα
τα τών έπαγγελματικών τάξεων, τά 
προβλήματα τών έργαζομένων, τίς 
έπιδιώξεις τών άνθρώπων τού άγρο- 
τικοϋ μόχθου καί μέ τόν τρόπο αύτόν 
παρέχει έτοιμο ύλικό καί ατούς άρ- 
μοδίους κυβερνητικούς καί ύπηρε- 
σιακούς παράγοντες, γιά τήν έπε- 
ξεργασία καί έπίλυση τών διαφόρων 
ζητημάτων. Τέλοςάποτελεϊκι' έναν 
ύψηλό έθνικό καί παιδευτικό παρά
γοντα καθώς φτάνει καί στό τελευ
ταίο σπίτι τής Ελληνικής ’Επικρά
τειας καί στις έσχατιές δλων τών 
'Ηπείρων, όπου εύδοκιμεϊό άπόδη- 
μος Ελληνισμός. "Ετσι ένημερώνει 
ψυχαγωγεί, διαπαιδαγωγεϊ, φρονι- 
ματίζει τόν λαό καί ιδιαίτερα τό πο
λυτιμότατο κομμάτι του, τά έλληνικά 
νειάτα. ’Εκφράζει τόν έθνικό μας 
πολιτισμό, τήν έλληνική ζωή καί φύ- 
σι, τήν πίστη κ ι’ άγάπη στόν τόπο 
βοηθώντας σέ μεγάλο βαθμό καί τήν 
άνάσχεση τής όλεθρίας άστυφιλίας. 
Παρέχει άκόμη τά πολύτιμα λαογνω- 
στικά στοιχεία κάθε περιφέρειας πού 
οί άποδελτιώσεις τους διασώζουν 
τήν παλιώτερη καί νεώτερη έθιμική 
καί πολιτιστική ζωή τών έλληνικών 
χώρων.

Ό  Περιοδικός Τύπος άποτελεϊ 
τήν ψυχή τού λαού, γιατί άκριβώς 
έκφράζει στις σελίδες του αύτή τήν 
Ιδια τήν ψυχή καί τήν διάρκειά του.
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Ή  γέρικη «έλληνική βελανιδιά» τού Γκαλλι- 
τσανό, ό Βιβλικός Μαστραντόνιο, πού πέθα- 
νε σέ ήλικία έκατόν περίπου έτών πριν άπό 
δύο χρόνια.

Ή  κ. Αντζέλ Μεργιανού μ ’ έλληνόφωνα 
παιδιά τής Καλαβρίας.

Π ΑΝΕ περίπου δεκαπέντε χρόνια 
άπό τότε πού γνώρισα τά έλληνό

φωνα χωριό τής Καλαβρίας. ' Η όμοιό- 
της στήν φύσι καί ή άπλότης τών χωρι-. 
κώνμοΰ τράβηξαντήνπροσοχή. Αλλά 
μέ κατέθλιψε πραγματικά ή λησμονιά κι 
ή παραμέλησις πού άγκάλιαζε αύτή τήν 
τόσο γραφική γωνιά. Μέσα στήν σημε
ρινή ζωή τής βιομηχανοποιήσεως καί 
τής άδιαφορίας, έκεϊ έπάνω στίς πλα
γιές τού ' Ασπρομόντε ύπάρχει ένα χω
ριό, πού οί κάτοικοί του κρατιούνται 
άκόμη δεμένοι στίς παραδόσεις, στήν 
ιερή κληρονομιά τών προγόνων τους. 
Καί αύτή ή κληρονομιά λέγεται Μεγάλη 
Ελλάδα καί τό χωριό πού μοιάζει μέ 
άετοφωλιά άνάμεσα στά δυό βουνά, 
πού τό ένα τό λένε Γκρετσία καί τό άλλο 
Σοφία, λέγεται Γκαλλιτσανό καί μέ ύπε- 
ρηφάνεια διαλαλεϊ τήν έλληνική κατα
γωγή του. Κάθε φορά πού βρίσκομαι 
στήν Καλαβρία, καί άνεβαίνω στό Γκαλ- 
λιτσανό, νοιώθω άνετα άναπνέοντας 
τόν άμόλυντο καθαρό άέρα, άνάμεσα 
στήν ζεστή φιλόξενη συντροφιά τών 
άγροτών. Στ' άλήθεια είναι τόση ή 
ζεστασιά τής άπλής ψυχής τους, πού

ΕΝΑ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ ΜΕ ΡΙΖΕΣ 
ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ

*Η κυρία Άνζέλ Μεργιανού, φιλόλογος καί συγγραφεύς 
έχει άσχοληθεΐ ιδιαίτερα μέ τόν 'Ελληνισμό 
τής Μεγάλης 'Ελλάδος καί έχει έπισκεφθεϊ 

επανειλημμένα αύτή
τήν περιοχή. 'Η περιγραφή της γιά τό Γκαλλιτσανό 

έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί 
πρόκειται γιά ένα ελληνικό χωριό έξω άπό τήν 'Ελλάδα

δέν μέ άφηνε νά δώ τούς κατά φαντα
σίαν δρόμους, τό νερό πού έλειπε κι 
έπρεπε νά τό ζητήσης μακριά, έξω άπό 
τά σπίτια, τόν γιατρό, πού μπορούσες 
νά πεθάνης καί τόν ζητάς μάταια, γιατί 
δέν ύπήρχε έκεϊ ούτε φαρμακείο άλλ' 
ούτε καί μέσον γιά νά προφθάσης νά 
τρέξης στήν γειτονική πόλι νά ζητήσης 
βοήθεια. " Ομως οί κάτοικοι τού Γκαλλι- 
τσανό, πού καί τό φαγητό πολλές φορές 
δέν μπορούσαν νά προμηθευτούν πε- 
ρίσσειο, ζοΰσαν πάντα μονοιασμένοι 
άδελφωμένοι, σάν μιά· οικογένεια καί 
άκόμη τώρα μοιράζονται τά πάντα μέ 
χριστιανική διάθεσι, ένώ τά παιδιά τους 
γεμάτα ύγεία παίζουν στούς δρόμους 
χαρούμενα.

Τό Γκαλλιτσανό άνήκει στό δήμο 
Κοντοχωρίου (Κοντοφούρι), πού είναι 
τό πιό μεγάλο χωριό. ' Εκεί έδρεύουν οί 
άρχές. Ο πληθυσμός του προέρχεται 
άπό ένα άλλο έλληνικό χωριό τήν Α 
μυγδαλιά (Άμεντολέα) πού βρίσκεται 
πιό χαμηλά, πρός τή θάλασσα. Τό χω
ριό αύτό, στίς όχθες τού όμώνυμου 
ποταμού Άμεντολέα, άναφέρεται καί 
άπό τόν Στράβωνα. Μαζί μέ τήν Μπό-

βα, πού πάντα ήταν κέντρο Ελληνι
σμού, ήταν γραμμένα στό γεωγραφικό 
χάρτη τού 1276 σάν έλληνικές πόλεις. 
' Η Μπόβα έξ άλλου τό 1573 άναφέρε- 
ται σάν επισκοπική έδρα. Οί άλλες 
έλληνικές πόλεις πού άποτελοΰν σήμε
ρα τήν έλληνόφωνη όασι τής Καλα
βρίας όπως οί ίδιοι τήν όνομάζουν, 
Γκαλλιτσανό, Κοντοφούρι, Ροχούδι, 
χωριό τού Ρουχουδιοΰ καί Ρόκκα φόρ
τε ντέι Γκρέτσι δηλαδή ισχυρός βράχος 
τών ' Ελλήνων, δημιουργήθηκαν άργό- 
τερα, δτανοί 'Ορθόδοξοι Ίταλοέλλη- 
νες κατέφευγαν πιό ψηλά στό όρεινό 
'Ασπρομόντε γιά νά άποφύγουν τούς 
διωγμούς τών Νορμανδών ή καί τις 
έπιθέσεις τών Σαρακηνώνπού κατείχαν 
τήν Σικελία. "Ομως οί ίδιοι οί 'Ιταλοί 
άναφέρουν καί άλλα χωριά πού ήσαν 
έλληνικά στήν Κεντρική καί Δυτική ' Ι 
ταλία, όπως λένε ό Ούγκέλλι καί ό 
Μπάρι. ' Αλλά καί ό Μαραφιόττι, πού ό 
ίδιος έχει έλληνικό όνομα —Μαραθιώ- 
της— άναφέρει στά χρονικά του ότι ώς 
τόν 15ον· αιώνα στήν Καλαβρία όγδόν- 
τα πόλεις μιλούσαν έλληνικά καί διατη
ρούσαν έθιμα έλληνικά.

460



Γυναϊκες τοϋ Γκαλλιτσανά στήν γειτονιά τους. Δέν διαφέρουν σέ τίποτα άπό τις Έλληνίδες των χωριών τής Ελλάδος.

Στό Γκαλλιτσανό, οί 500 κάτοικοί 
του, μιλούν όλοι έλληνικά, άκόμη κα( τά 
παιδιά καί θεωρούνται δίγλωσσοι γιατί 
μιλούν παράλληλα καί τά ιταλικά, έκτός 
άπό μερικούς γέρους, πού μιλούν μόνο 
ελληνικά, φυσικά ή γλώσσα τους δέν 
είναι άκριβώς όπως ή δική μας, γιατί 
έχει λέξεις άρχαϊες μέ δωρικά στοιχεία 
καί άκόμη πολλά ιταλικά. Δυσκολεύε
σαι λίγο νά τούς καταλάβης γιατί ή 
προφορά τους είναι ιταλική. Είναι όμως 
τόση ή άγάπη τους γιά κάθε Έλληνα 
καί ή προσπάθειά τους νά δείξουν πώς 
ή γλώσσα τού πάππου τους ή τού 
κιούρη τους, όπως λένε, είναι άκόμη 
ζωντανή πού γρήγορα συνεννοείσαι 
μαζί τους.

Τόν περασμένο αίώνα ή έδρα τού 
δήμου ήταν στό Γκαλλιτσανό, άλλά οί 
φυσικές καταστροφές μείωσαν τόν πλη
θυσμό του καί αύξησαν τήν μετανά- 
στευσι τών κατοίκων του κι έτσι τό 
χωριό έμεινε μισοερειπωμένο καί άπο- 
μονωμένο γιά χρόνια. Είναι πραγματικά 
θλιβερό νά βλέπη κανείς άνθρώπους 
αύτοΰ τοϋ χωριού νά άναγκάζωνται νά 
ξενητεύωνται στόν Βορρά καίστήν ’ Ελ

βετία γιά νά κερδίσουν λίγο χρήμα νά 
ζήσουν τίς οίκογενένειές τους. Κι όμως, 
ό άγνός αύτός πληθυσμός, κι άν άκόμη 
γνωρίση στίς μεγαλουπόλεις μιά καλύ
τερη ζωή, δέν ξεχνά τόν τόπο του, άλλά 
δουλεύει πιό πολύ γιά νά ξαναγυρίση. 
Δέν παντρεύται ό νέος άπό τό Γκαλλι- 
τσανό στήν ξενητειά, άλλά όνειρεύεται 
νά γυρίση στό χωριό του καί νά πάρη 
κορίτσι άπό εκεί, γιατί κρατά τήν ελλη
νική παροιμία ζωντανή, άπό τούς γονείς 
του: «γκυναϊκα τσέ βούντια πγιάτα άν 
τό χωρίο ντικό σου» πού είναι άκριβώς 
τό ίδιο καί στήν ' Ελλάδα «γυναίκες καί 
βόδια πόρτα άπ' τό χωριό σου».

Παραθέτω τό αύθεντικό ποίημα τού 
φραντέσκο ' Ερράντε, ενός νέου άπό τό 
Γκαλλιτσανό, πού χρόνια έργάζεται μό
νιμα στήν ' Ελβετία κι όμως γύρισε καί 
νυμφεύθηκε χωριανή του:
"Εχει τόσου χρόνου 
τί ήμη στήν στρανία 
τσέ έν ή σέλα μάι 
νά πραντετήω 
άρτε τ ί έγιάενα στό χωρίο 
τοϋντο καλοτσέρι 
ηύρα μία ντιγκατέρα

τί συμπατήα
άνωρία γκυναϊκε
άντό ούλο τό κόσμο
μά έ πλέ κάλλιο
εν σι έταείνε τ ί στέκου
κοντά τοϋ σπιτιού
Έγκώ έτρόβεσα μία
τί έχει καλήν καρντία
γιατί έναμουρέτενα
κοντά στήν άπιντ/α
τή έκανουνία
σάν έπιάνε τό νερό
τσέ ηύρα τ ί έναι νατουράλη
πώς τήν έκαμε ό Χριστό.

'Εγώ έχει τόσους χρόνους 
πού ήμουν στήν ξενητειά 
καί δέν ήθελα ποτέ 
νά παντρευτώ 
Τώρα πού πήγα στό χωριό 
τούτο το καλοκαίρι 
ηύρα μιά θυγατέρα 
πού τή συμπάθησα 

Έγνώρισα γυναίκες 
άπό δλον τόν κόσμο 
μά ο ί καλύτερες 
είναι έκεϊνες πού στέκουν
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ΓΚΑΛΙΤΣΑΝΟ
Αριστερά: Τό κείμενο τής έπιστολής τού γιατρού Άντόνιο, Νουτσέρα, πρός τήν κ. Μεργια- 

νοΰ, οέ άπταιστη σχεδόν έλληνική γλώσσα. Κάτω: Κάτοικοι τού χωριού παίζουν τήν τσαμπού
να καί τραγουδούν.
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κοντά στό σπίτι
Εγώ βρ ήκα μία
πού έχει καλή καρδιά
γιατί έρωτεύθηκα
κοντά στήν άπιδιά
τήν έβλεπα
σάν έπιανε τό νερό
καί ηύρα πώς είναι φυσική.
όπως τήν έκανε
ό Χριστός.

Πόσο άπλά καί πόσο γεμάτα ό νέος 
αύτός άφήνει μέ τούς στίχους του πα
ράδειγμα στους άπογόνους του. "Ετσι 
ακριβώς, αύτοί οί καιροδαρμένοι άγρό- 
τες, οί ξεχασμένοι κι άπό τόν Θεό, όπως 
λένε, «addimonimeni ciola ando Hri- 
sto» κράτησαν άπό γενιά σέ γενιά άπό 
στόμα σέ στόμα, τόν σεβασμό γιά κάθε 
τι πού παρέλαβαν άπό τούς προγόνους 
τους καί πού μέ μιά λέξι αύτοί τό λένε 
γκρετσιτά (έλληνικότητα). Είναι βέβαιο 
καί πολλές φορές μοϋ δόθηκε ή εύκαι- 
ρία νά διαπιστώσω, πώς καί οί ’ Ιταλοί 
άκόμη τής Καλαβρίας αισθάνονται πώς 
οί ρίζες τους είναι βαθιά τήν Μεγάλη

Ελλάδα, γ ι' αύτό προσφέρουν δ,τι 
είναι δυνατόν γιά νά διατηρήσουν κον
τά τους τόν περήφανο αύτό λαό, πού,

σεβόμενος τό παρελθόν τής φυλής του, 
σέβεται ταυτόχρονα καί τή μάννα του 
' Ιταλία, πού τόν κρατά φιλόξενα στά 
στήθεια της. "Αλλωστε όλοι γνωρίζουν 
καλά πώς μεγάλες πόλεις σάν τό Ρήγιο, 
πού σήμερα είναι τό κέντρον κάθε κινή- 
σεως τών έλληνοφώνων κατοίκων τής 
Καλαβρίας, ύπήρξε κέντρο τοΰ ' Ελλη
νισμού τής Μεγάλης 'Ελλάδος.

Είχα τήν εύκαιρία νά γνωρίσω όλα τά 
έλληνόφωνα χωριά τής Κάτω ' Ιταλίας, 
ιδιαίτερα τής Καλαβρίας. " Ομως, ή προ- 
τίμησίς μου ήταν πάντα τό Γκαλλιτσανό 
άπό τότε πού έκεϊ γνώρισα τόν mastran- 
tonio, τήν «έλληνική βελανιδιά», όπως 
τόν έλεγα, πού πρό διετίας πέθανε 
αιωνόβιος σχεδόν, καί ακόυσα τό παρά
πονό του γιά τό λησμονημένο χωριό 
του, γιά τήν γλώσσα πού χάνεται καί 
τήν αδυναμία του νά κεντρίση τό ένδια- 
φέρον τών νέων νά κρατήσουν άκόμη 
ζωντανή τήν γλώσσα τους «πού είναι 
άρρωστη». Κάθε φορά πού έφθανα 
έκεϊ, μοΰ γέμιζε ή καρδιά άπό ύπερηφά- 
νεια όταν άκουγα τήν καλωσυνάτη φρά- 
σι «καλώστηνα τήν άντερφή μά στά 
χωράφια μας. ' Εσού άρτε είσαι ντική- 
μα». Καί πραγματικά μ' ένοιωθαν δική 
τους, άφοϋ είχα μάθει καί τούς μιλούσα 
στή διάλεκιό τους. "Οταν άντίκρυζα 
τόν Μαστραντώνη στήν πλατειούλα,

ένοιωθα κι έγώ σάν νά έβλεπα ένα 
συγγενή μου. ' Αλλά τά τελευταία χρό
νια λιαζόταν στό πεζούλι τής πόρτας 
του καί μοΰ έλεγε μέ παράπονο «Ντέν 
πάω πλέ στήν γκιάτσα γιατί ντέ πλατέ- 
γκουσι Γκρέκο. (Δέν πάω πιά στήν πλα
τεία, γιατί δέν μιλάνε Ελληνικά). Αλ
λά εύτυχώς, ό βιβλικός αύτός γέροντας 
πέθανε εύτυχισμένος, γιατί είδε τά παι
διά του καί τά έγγόνια του καί τά 
δισέγγονά του άκόμη νά έργάζωνται 
γιά τήν διατήρηση τής γλώσσας ^οϋ 
τσιούρη τους, όπως τούς έλεγε. Η 
εκκλησία τοΰ χωριού του, πού χρόνια 
ήταν χωρίς σκεπή, γιατί τήν είχε πάρει ό 
Forea, όπως λένε εκεί τόν βοριά, ήταν ό 
δεύτερος μεγάλος καϋμός τοΰ γέροντα. 
Εύτυχώς όμως κι αύτός ικανοποιήθηκε, 
γιατί ό ίδιος ό έκπρόσωπος τής ύπηρε- 
σίας Τουρισμού, Άμέρικο ντέλλι "Αττι, 
τοΰ ύποσχέθηκε πρίν πεθάνη πώς ή 
εκκλησία τοΰ χωρίου θά σκεπασθή. Καί 
πραγματικά σκεπάσθηκε καί ή λειτουρ
γία γίνεται μέσα, όπως τό ήθελε ό 
Μαστραντώνης. Καί τό πανηγύρι τοΰ 
"Αγιου ' Ιωάννου έγινε στις 29 Αύγού- 
στου, ή άποτομή τής κεφαλής τοΰ Προ
δρόμου, όπως καί στήν ' Ελλάδα, γιατί 
είναι ένα άπό τά κατάλοιπα τής ' Ορθο
δοξίας πού ώς τόν 17ο αιώνα ήταν 
άκόμη ζωντανή έκεϊ, μέ όλονύκτια λει-
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ΓΚΑΛΙΤΣΑΝΟτουργία καί γλέντι. Γυμνή άπό "Αγιους 
καί χωρίς σκεπή ή εκκλησία αυτή είδε 
γιά πολλή χρόνια τούς γεμάτους φιλό
τιμο αύτούς άπογόνους τής χριστιανι
κής πίστεως νά άνέχωνται μέ ύπομονή 
καί ψυχραιμία τήν φτώχεια τους, τήν 
έγκατάλειψί τους, τίς άγριάδες τής φύ- 
σεως πού πολλές φορές παρέσυρε σκε
πές καί παραθυρόφυλλα άπό τά σπίτια 
τους, νά συγκεντρώνωνται σ ' αύτήν,

" ατούς άδειους τοίχους της γιά κάθε 
χαρά τους μά καί θλίψι. Μπροστά σ' 
αύτήν τήν έκκλησία παντρεύονταν καί 
βάφτιζαν τά παιδιά τους μέσα στό κρύο. 
Κοίταζαν όμως τά μαρμάρινο άγαλμα 
τού "Αι Γιάννη, έπάνω στό άσπρο άπό 
σικελιώτικο μάρμαρο βάθρο του, τά 
σκαλισμένο άπό κάποιο μεγάλο γλύπτη 
τής σχολής του Γκατζίνι τά 1560, καί 
έπαιρναν κουράγιο. Αύτό τά άγαλμα, 
γιά τούς τελευταίους πέντε έξη·αιώνες, 
είχε γίνει τά σύμβολο τής έλληνικής 
κοινότητος τοϋ Γκαλλιτσάνο, γιατί άντι- 
προσώπευε γι' αυτούς τήν πίστη, τήν 
ένότητα, τήν έλπίδα, τήν παρηγοριά καί 
πιό πολύ όταν άπόμεινε σάν μοναχό 
στόλισμα τής έκκλησιάς. Κι όμως κι έκεϊ 
άκόμη χτυπήθηκε ό φτωχός αύτός ά- 
γροτικός λαός, στήν καρδιά του τήν 
χριστιανική, στήν έλπίδα του καί τήν 
παρηγοριά του όταν μιά νύχτα τοΰ 
' Οκτωβρίου 1975 κάποιοι βάνδαλοι,

■ πού τά τελευταία χρόνια καπηλεύονται 
τά άρχαϊα έργα τέχνης, άφαίρεσαν άπό 
τήν έκκλησία τά σκαλιστό μαρμάρινο 
βάθρο μέ τή ζωή τοΰ Βαπτιστοϋ τοϋ 
Χριστού. Κι άπόμειναν παγωμένοι οί 
Γκαλλιτσανέζοι ρωτώντας τόν "Αγιο: 
«Γιατί μάς χτύπησαν πάλι; Δέν φθάνει 
πού δέν μάς προσέχει κανείς καί αιώνες 
τώρα μένομε χωρίς δρόμους, χωρίς 
νερό, χωρίς σχολεία, χωρίς γιατρό; Γιατί 
μάς πείραξαν καί τόν Ά γ ιό  μας τώρα 
πού σκεπάσθηκε ή έκκλησιά; Κάντε 
κάτι Χριστιανοί γιά νά μάς δείξετε πώς 
δέν μάς ξεχνάτε».

Δυστυχώς όμως πέρασε ένας χρόνος 
καί οί άρχαιοκάπηλοι δέν βρέθηκαν. 
"Ομως οί Γκαλλιτσανέζοι έλπίζουν καί 
άντέχουν. Γιατί έστειλαν τήν φωνή αυ
τή τής καρδιάς τους σέ όλο τόν κόσμο, 
γιατί ή άντοχή είναι δείγμα τής ράτσας 
τους. Καί έχουν δίκιο νά έλπίζουν, γιατί 
τά τελευταία χρόνια δέν είναι πιά άγνω-

■ στοι, μόνο σάν ένα γλωσσικό μνημείο 
τοϋ παρελθόντος. Είναι κι αύτοί σύγ
χρονοι άνθρωποι. Ά φ ο ΰ  λοιπόν κανείς 
δέν ένδιαφέρθηκε νά λύση τά προβλή- 
ματά τους, πού τούς είχαν γεμίσει μέ 
αισθήματα κατωτερότητος καί φόβου, 
όταν τούς φώναζαν famari paddecchi,

λεξεις πού ταίριαζαν μόνο σέ βάρβα
ρους καί άμόρφωτους λαούς ένώθηκαν 
καί άποφάσισαν νά άποδείξουν μόνοι 
τους τήν λαμπρότητα τής καταγωγής 
τους. Μεγάλοι επιστήμονες είχαν πιά 
παραδεχθή πώς είναι άπόγονοι τών 
' Ελλήνων καί συνεπώς οί ίδιοι, άν καί 
λίγοι, ήσαν άπομεινάρια τοϋ άρχαίου 
' Ελληνικού πολιτισμού. ' Ενώθηκαν ό
λοι μαζί καί έκαμαν ένα σύλλογο πού 
τόν όνόμασαν «’ Ιόνικα». Μέ τήν ήγεσία 
επιστημόνων τής Καλαβρίας καί τήν 
προστασία τοΰ 'Οργανισμού Τουρι
σμού, έγιναν γνωστοί σέ όλο τόν κό
σμο. Απέκτησαν τήν προστασία του 
A.L.L. D.C.M. δηλαδή τοΰ όργανισμοΰ 
διεθνούς προστασίας τής κουλτούρας 
καί τών γλωσσών πού κινδυνεύουν νά 
χαθούν καί έπέτυχαν πολλά προνόμια 
καί τήν λειτουργία σχολείων. Καί έστει
λαν μήνυμα σέ όλο τόν πολιτισμένο 
κόσμο μέ τήν ίδια τους τήν γλώσσα 
«Άφουντάτεμα έσεί ούλοι καλοί χρι
στιανοί νά μή χασή τούτη ή γλώσσα 
πού έναι άρρουστη». Δηλαδή «Βοηθή
στε μας εσείς όλοι οί καλοί άνθρωποι 
γιά νά μή χαθή τούτη ή γλώσσα μας 
πού δεινοπαθεϊ». Καί έκαμαν τήν φτωχή 
γή τους τόπο συναντήσεως μεγάλων

επιστημόνων καί έρευνητών, πού φθά
νουν έκεϊ άπό όλο τόν κόσμο γιά νά 
μελετήσουν τό γλωσσικό αυτό φαινό
μενο πού νίκησε τόν χρόνο καί νά βοη
θήσουν τόν λαό αύτό, στήν ίδια γή πού 
οί Πυθαγόρειοι καί ο ί ' Ελεάτεςσυγκέν
τρωναν στίς σχολές τους τούς πνευμα
τικούς άνθρώπους τής έποχής τους.

Ή  προστασία πού τούς δίνει τό 
άρθρο τοϋ ' Ιταλικού Συντάγματος καί 
ιδιαίτερα τό 56, τοΰ τοπικού Συντάγμα
τος τής Καλαβρίας μέ τήν αύτονομία 
σάν γλωσσική μειονότητα, έπέτρεψε 
τήν δημιουργία σχολείων, στά όποια 
διδάσκεται άπό ντόπιους δασκάλους ή 
γλώσσα πού ζητούσαν νά σώσουν. Οί 
νεαροί φοιτηταί άπό όλα τά έλληνόφω- 
να χωριά δημιούργησαν καί άλλους 
μορφωτικούς συλλόγους όπως «Γλώσ
σα καί ζωή» — «Ρίζα» καί μέ κοινή 
προσπάθεια ζητούν ένωμένοι, μακριά 
άπό πολιτικές ίντριγκες, νά διασώσουν 
αύτό πού θεωρούν ιερή κληρονομιά καί 
άν είναι δυνατόν νά μάθουν καί νεοελ
ληνικά, γιά νά συνεννοούνται μέ όλους 
τούς άνθρώπους.

Θά πρέπει νά πούμε πώς τά τελευταία 
χρόνια ή ζωή τών κατοίκων τοΰ Γκαλλι- 
τσανό έγινε καλύτερη, χωρίς νά παύη
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ΓΚΑΛΙΤΣΑΝΟ
νά βρίσκεται πολύ μακριά άπό τών 
άλλων ιταλικών χωριών. Τό νερό, έστω 
κι άν όέν μπήκε ατά σπίτια, έφθασε 
στήν πλατειούλα τοΰ χωριού καί οί 
γυναίκες δέν έχουν νά πάνε ώς τόν 
«κάναλο’ τής αγάπης» γιά νά τό πάρουν 
έστω κι άν αύτό ήταν τόσο ρομαντικό, 
γιατί όπως καί ατά δικά μας χωριά, έκεϊ 
πλέκονταν όλα τά ειδύλλια. Τά σπίτια 
διορθώθηκαν αισθητά καί τά μικρά 
δρομάκια μέ τά ελληνικά όνόματα, φ ει
δίας, Όδυσσέας, "Ερως, Πηνελόπη, 
άσφαλτοστρώθηκαν. 'Αλλά ό κύριος 
δρόμος, πού κατεβαίνει στόν γιαλό εί
ναι άκόμη ό μισός καρρόδρομος καί τόν 
χειμώνα άδιάβατος. "Ετσι τά παιδιά 
άναγκάζονται νά πηγαίνουν επτά χιλιό
μετρα ώς τό Κοντοφούρι ατό σχολείο 
καί νά γυρίζουν μέ τά πόδια.

' Η φιλοξενία γεννήθηκε στήν ' Ελλά
δα, άλλά μόλις φθάσης ατό μικρό αύτό 
χωριό, με'τίς 150·οικογένειες, καί δής 
τά καιροδαρμένα πρόσωπα τών άν- 
δρών καί τά μελαγχολικά όμορφα μάτια 
τών γυναικών νά σοΰ χαμογελούν, νοιώ
θεις πώς έχεις μπροστά σου τόν καθρέ
φτη τής έλληνικής ψυχής σέ μικρογρα
φία έλληνικοϋ χωριού, γιατί τό Γκαλλι- 
τσανό είναι στ' άλήθεια τό ύπόδειγμα 
τών ' Ελλήνων τής Καλαβρίας. Στά κα- 
τακάθαρα σπίτα τοΰ Γκαλλιτσιανό μο
σχοβολά ή έλληνική παράδοσις καί κά
που κάπου βρίσκεις μιά ρόκα, έναν 
άργαλειό πού πλάι του μιά κόρη ύφαίνο 
τήν προίκα της. Όνομαστά είναι τά 
ύφαντά μέ σπάρτο (τζινέστρα) σέ όμορ
φα σχέδια καί χρώματα, πού θυμίζουν 
Άράχωβα, Μέτσοβο, Τζουμέρκα. Τά 
κορίτσια έκεϊ είναι σεμνά καί περιορι
σμένα ατό σπίτι τους. Δέν βγαίνουν 
ποτέ έξω παρά μόνο γιά νά πάρουν 
νερό ή νά μεταφέρουν τήν σοδειά τους. 
Δέν μιλούν μέ τούς άνδρες καί δέν 
χορεύουν άν δέν άρραβωνιασθοΰν. Τό 
Γκαλλιτσανό είναι τό μόνο χωριό πού 
μιλά γιά τόν '  Ομηρο σάν νά τόν γνώρι
σε, καί σάν παράδειγμα φέρνω τούς 
στίχους άπό τήν ' Ιλιάδα όπως τήν μετέ
φρασε ό Πίπος, ό γιός τοΰ Κωνσταντί
νου άπό τό Γκαλλιτσανό, φοιτητής τής 
ιατρικής.

«Τραγούντιε μου Θεά τού γιοϋ τοΰ
Πελέα

τή λύσσα τι (πού) ποόόέ (πολλές) σπυχέ
(ψυχές)

έστειλε στόν άόόο (άλλο) κόσμο 
άν τούς άντρου Γκρέκος 

στό ρένιο τής Τρώιας (Στό βασίλειο τής
Τροίας)».

Μέ αύτό τόν τρόπο, μέ τίς παροιμίες 
καί τά τραγούδια κράτησαν στό Γκαλ-

λιτσανό τήν γλώσσα ζωντανή. Ο σύλ
λογος «' Ιόνικα» κυκλοφορεί μιά εφημε
ρίδα σέ όλα τά ελληνόφωνα χωριά τής 
Καλαβρίας μέ τό ίδιο όνομα πού συ
γκεντρώνει καί καταγράφει παροιμίες 
μύθους καί τραγούδια παλιά καί νέα 
καθώς καί γεγονότα σύγχρονα, γιά νά 
μείνουν σάν κείμενα νέα τής γλώσσας 
τους γιά τό μέλλον.

«'Ακόμη καί ή γλώσσα μα έναι γιομά
τη άσε τζωή», γράφουν στήν εφημερί
δα τους.

Ό  νεαρός γιατρός άπό τό Γκαλλι- 
τσανό Αντώνιο Νουτσέρα, πού όλοι 
στό σπίτι του μιλούν μόνο έλληνικά, τό 
άπέδειξε μετά τό πρόσφατο ταξίδι του 
στήν Ελλάδα. Παραθέτομε φωτοτυ- 
πημένη τήν επιστολή του, γιατί δείχνει 
όλη τήν έκφραση ενός νέου μορφωμέ
νου, πού θέλει νά βρίσκεται σέ επαφή 
μέ φίλους καί αδέλφια στή madre pa- 
tria, όπως συνηθίζουν νά λένε τήν Ελ
λάδα.

Η παροιμία στό Γκαλλιτσανό έχει 
τήν πραγματική της έννοια, γιατί θά τήν 
άκούσης στά δρομάκια, στό καφενείο, 
στήν πλατεία, άπό κάθε στόμα. Καί 
είναι οί ίδιες έκεΐνες οί έλληνικές παροι
μίες πού έθρεψαν τόν δικό μας λαό, μιά 
καί ό ' Αριστοτέλης έλεγε πώς οί παροι
μίες είναι ή φιλοσοφία τοΰ λαού. Καί 
ποιος θά μπορούσε νά άμφισβητήση 
τήν καταγωγή τους, όταν άκούση, άπό 
τά λόγια τοΰ Σωκράτη «γηράσκω άεί 
διδασκόμενος», τήν παροιμία «πλέ τζή 
τσέ πελέ μαθαίνει». ’ Εδώ θά πρέπει νά 
σημειώσω πώς τό Γκαλλιτσανό είναι τό 
μόνο έλληνόφωνο χωριό τόσο τής Κα
λαβρίας όσο καί τής Άπουλίας πού 
στήν γραφή τήν λατινική γιά τήν έλλη
νική γλώσσα του, έχει κρατήσει τά

γράμματα χ καί θ.
Στό Γκαλλιτσανό οί άνθρωποι είναι 

φιλήσυχοι, ειρηνικοί, σέβονται ό ένας 
τόν άλλον καί στολίζουν τά μπαλκόνια 
καί τίς αύλές τους μέ βασιλικό, γαρύ
φαλλα καί γεράνια. Πίνουν πολύ κρασί, 
άπό τά δικά τους άμπέλια καί μιλούν 
ζωηρά κάνοντας χειρονομίες, σφραγί- 
ζοντες μέ αυτές τήν όμοιότητα τής γε
νιάς τους μέ τή δική μας. ’ Επειδή όμως 
φωνάζοντας τσακώνονται καί καμμιά 
φορά, έχουν τήν παροιμία πού τούς 
δείχνει άκακους πραγματικά «τό σκυδί 
(σκυλί) πού άλιφτάει νταγκάνει λίγκο», 
πού είναι όμοια μέ τή δική μας «ό 
σκύλος πού γαυγίζει δέν δαγκάνει».

'Αμέτρητες είναι οί έλληνικές παροι
μίες στό Γκαλλιτσανό, πού δικαιώνουν 
τήν άποψί μας πώς τό χωριό αύτό είναι 
ή καρδιά τοΰ έλληνισμοΰ στήν Καλα
βρία. Ό μως ή παροιμία πού τούς δίνει 
κουράγιο, πού τούς τρέφει καί τούς 
δυναμώνει, στό λίγο πού διαθέτουν καί 
τό πολύ πού προσφέρουν, είναι «άν τή 
σπίθιντα γκένεται λουμέρα μιγκάλη», 
ακριβώς όπως λένε στή Μάνη τήν όρει- 
νή «άπ' τή σπίθα γίνεται φωτιά μεγά
λη».

'Εκείνο όμως πού χαρακτηρίζει πιό 
πολύ τόν άπλοϊκό, άγροτικό αύτό κό
σμο τοΰ Γκαλλιτσανό, έκφράζονταςτήγ 
ψυχή του τήν λεβέντικη, τήν ποιητική, 
είναι ό χορός καί τό τραγούδι, πού ποτέ 
δέν τούς κουράζει. Κι άν άκόμη δέν έ
χουν νά φάνε, χορεύουν καί τραγου
δούν στούς ήχους τής τσαμπούνας ένα 
χορό, πού ένώ έχει όνομα ιταλικό «τα- 
ραντέλλα», σέ μεταφέρει στόν Ψηλο
ρείτη ή στήν Κύπρο. Τά τραγούδια τους 
είναι χαρακτηριστικά τής κουλτούρας 
τους, γιατί γέροι καί νέοι εκφράζουν 
όλα τους τά συναισθήματα μέ στίχους, 
μέ φινέτσα άληθινή, ποιητική καί όταν 
άκόμη τραγουδιούνται πρόχειρα, έπ' 
εύκαιρία μιας γιορτής, σάν τίς Κρητικές 
μαντινάδες. Γι' αύτό τόσο τά παλιά, 
πού έχουν σωθή, άλλά καί τά καινούρ
για πού έκφράζονται σήμερα άπό τούς 
νεαρούς τοΰ χωριού, μοιάζουν άπόλυ- 
τα. Δέν τραγουδούν τήν γή τους, τήν 
ξενητειά πού τούς παίρνει μακριά τους 
τήν σοδειά τους, μά πιό πολύ τραγου
δούν τήν αγάπη, τόν πόνο, τόν έρωτα, 
πού τούς διακρίνει άπ' τούς άλλους 
τραγουδιστός, γιατί τόν κρατούν άκό
μη στά πλαίσια τής καρδιάς. ’ Ο νεαρός 
φοιτητής τής ιατρικής κι Ντομένικο 
Νουτσέρα, γνωστός μέ τό παρατσού
κλι «γιατρουντάτσι» έγραψε γιά τήν 
άγάπη του:
Πεζό τί πάσε
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κατά ταεί κατά ό 
άμίνα νά σέ ντώαω 
άν τή καρντία τό καλό 
πάρετο στήν άγκάπη μου 
τΙ τόσο τή ν ή σέλα 
κοντά μου.
Ήσελα νά ήμο τό φορέα 
νά ήμο πλέ σύρμα 
άσ' εσένα
ήσελα νά ήμο τό ήλιο 
έ νύττα τσέ τό φινγκάρι 
νά σέ ηύρω βιάτα 
άγκάπη μου.

"Ησελα νά σέ πιάω 
άν τά χέρια 
νά περπατάμε 
άβονκάτου τ ' άστέρια 
μέ τούτα είναι 
μοναχό λόγια 
τί τό φορέα πέρει 
πού σέλει
γιατί έσοϋ άγκάπη μου 
ήσο λάργκα.

ΤΑ ΣΟΒΑΡΑ 
ΜΕ ΓΕΛΙΟ

Ο ΠΩΣ γράψανε πριν άπό 
μέρες οί έφημερίδες, μιά 

δεκαπεντάχρονη κοπέλα, μαθή
τρια Ωδείου μιας έπαρχιακής 
πόλεως, έρωτεύτηκε τόν καθη
γητή της τοϋ βιολιού καί τό ' σκά
σε άπό τό σπίτι της μαζί του. 
Λένε πώς ή μουσική έξημερώνει 
τά ήθη. Σωστά! ' Εξημερώνει τά 
ήθη, άλλά όπως φαίνεται κάνει 
καί άγριο τόν έρωτα! ' Ο καθηγη
τής τού βιολιού καί ή μικρή μαθή- 
τριά του παίζανε μαζί τις σονά
τες μέ τά άλλέγκρο καί τά άντά- 
νε, φτάνοντας καμιά φορά μέχρι 
τό μινουέττο καί στό γοργό φινά
λε. Στήν άρχή ό κ. καθηγητής 
εϊχε αύστηρό ύφος, όπως έχουν 
όλοι οί δάσκαλοι. Μάλιστα, όπως 
λένε καί οί γονείς τοϋ κοριτσιού, 
έκανε καί αύστηρές παρατηρή
σεις στή μικρή του μαθήτρια.

- Μά κοπέλα μου, πού έχεις τό 
μυαλό σου; Παίζεις φάλτσα!

Τότε τό κοριτσάκι άπό τήν 
ντροπή του καί τή στεναχώρια 
του κοκκίνιζε. Νά, όμως πού ' ρ- 
θε μιά μέρα πού τά πράγματα 
άλλάξανε ριζικά γιατί τό... ριζικό 
τοϋ δασκάλου ήτανε νά έρωτευ- 
θεϊ τή μικρή του μαθήτρια καί ν'

Μετάφρασις τού ποιήματος.

Διαβάτη πού πας 
κατά κεϊ καί κατά δώ 
περίμενε νά σοϋ δώσω 
άπ ' τήν καρδιά τό καλό 
πόρτο στήν άγάπη μου 
πού τόσο τήν ήθελα 
κοντά μου.
Ήθελα νά ήμουν ό άνεμος 
νά ήμουν πιό γρήγορα 
σ ' έσένα

"Ηθελα νά ήμουν ό ήλιος 
ή νύχτα καί τό φεγγάρι 
γιά νά σέ βρώ 
γρήγορα άγάπη μου 
Ήθελα νά σέ πιάνω 
άπό τά χέρια 
νά περπατάμε 
άπό κάτω άπ' τ ' άστέρια 
αλλά τούτα είναι 
μονάχα λόγια

ΓΚΑΛΙΤΣΑΝΟ
πού ό βορηάς τά παίρνει 
όπου θέλει 
γιατί έσύ άγάπη μου 
είσαι μακρυά.

Λόγια άπλά ένός €ρωτ€υμένου νέου, 
μιας καλής ρομαντικής εποχής, πού 
τραγουδά άκόμη ή ελληνική ψυχή στό 
Γκαλλιτσανό, ενώ παίζει ή τσαμπούνα 
καί τά παίρνει ό «φορέα» πέρα, φωνά- 
ζονταςσ' όποιον περνά άπό τήν Μεσό
γειο πώς έκεϊ ψηλά ζή μιά έλληνική 
βελανιδιά πού δέν πέφτει μέ τό χτύπη
μα τού χρόνου όπως λέει καί ή παροιμία 
τους. «Τό ντεντρό ντέ πέτειο μέ τόν 
πρώτο χτύπο». Καί άναθυμόμαι τά λό
για τοϋ ποιητή Παρπαλιόλο πού έλεγε 
περήφανα γιά τήν πατρίδα του «Αύτή 
είναι ή γή τής έλληνικής Καλαβρίας, 
πού χρειάζεται βαθιά πνεύματα γιά νά 
τήν καταλάβουν καί παρθενικές ψυχές 
γιό νά τήν άγαπήσουν».

ΑΝΖΕΛ ΜΕΡΓΙΑΝΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
άρχίσει κι αύτός νά παίζει φάλ
τσα! Κι όπως καταλαβαίνετε έ 
παιζε φάλτσα, όχι τίποτ' άλλο, 
άλλά άπό τή μεγάλη του συγκί
νηση. Γιά νά μήν τά πολυλογούμε 
έφτασε κι ό καιρός πού άρχισαν 
νά φαλτσάρουν καί τά δυό βιολιά.

"Οταν, όμως, φαλτσάρανε τά βιο
λιά οί καρδιές βρισκόντουσαν σέ 
άρμονικώτατες σχέσεις. "Η καί 
τό άντίθετο: "Οταν οί καρδιές 
συνδέονται άρμονικά, τά βιολιά 
φαλτσάρουν!

"Ετσι λοιπόν, μέρα μέ τήν ή- 
μέρα καί μέ τά άπαραίτητα φάλ
τσα πού δημιουργούσε ή έρωτική 
συγκίνηση, προχωρούσε τό μά
θημα τού βιολιού. ' Αφού έκαναν 
μερικά προκαταρκτικά μαθήματα 
καί έκτελέσανε διάφορα πρελού- 
δια, ήρθε καί ή ώρα τής μουσι
κής... δωματίου! Μιάς μουσικής 
πού σέ άνεβάζει στά ούράνια καί 
σέ κάνει νά ταξιδέψεις σέ κό
σμους όμορφους κι όνειρεμέ- 
νους! Μετά λοιπόν άπό τά διά
φορα είδη καί τρόπους έκτελέ- 
σεως αυτής τής μουσικής κι ύ
στερα άπό ένα... φορτίσιμο φινά
λε μιάς σονάτας οί δυό έκτελε-

Τοΰ κ. Γιάννη Πολίτη 
στές φτάσανε και σέ μιά... συμ
φωνία!

- Λοιπόν; Τί λές άγάπη μου; 
Πάμε νά φύγουμε μακριά;

- Ναι χρυσέ μου! Μόνο έσύ 
μπορείς νά συγκινήσεις τις χορ
δές τής καρδιάς μου!

Τώρα τί είναι ή έννάτη συμφω
νία τοϋ Μπετόβεν μπροστά στή 
θεία αύτή έρωτική συμφωνία πού 
έκτελεΐται άπό δυό καρδιές πού 
αύτοσχεδιάζουν;

Τά βιολιά μετά τό αισθηματικό 
ντουέτο έπαιξαν ένα... μάρς! Καί 
έμπρός... μάρς ξεκίνησαν καί οί 
δυό γιά ένα άπόμερο ξενοδοχείο 
γιά νά μπορέσουν άπερίσπαστοι 
νά συνεχίζουν τις μουσικές τους 
έπιδόσεις! Στάθηκαν όμως άτυ
χοι. ' Ο άστυνόμος τής περιοχής 
πού δέν είχε ιδέα... μουσικής, 
είχε τήν ιδέα μόλις τούς άνακά- 
λυψε νά τούς όδηγήσει στό τμή
μα κι έτσι ή έρωτική τους συμφω
νία έμεινε... ήμιτελής!

Πάντως τά πράγματα πήραν 
καλό δρόμο, γιατί μαθαίνουμε ότι 
πρόκειται νά έκτελεστεϊ καί τό β ' 
μέρος τής έρωτικής συναυλίας 
μέ τό γαμήλιο έμβατήριο τοϋ 
Μέντελσον!
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ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΙΔΕΧΘΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΛΑ

Μία άποψη τής πόλεως τού Αγίου Φραγκίσκου, όπου τήν άνοιξη τού 1974 έξελίχθηκε ή 
ιστορία πού όκολουθεί.

Α ΠΟ τό φθινόπωρο τοϋ 1973 έως 
τό τέλος τής ' Ανοίξεως τοϋ 1974 

ή πόλις τοϋ ' Αγ. Φραγκίσκου έζησε ώς 
νά ήτο είς κατάστασιν πολιορκίας. Μυ
στηριώδεις δολοφόνοι έσπερναν τόν 
τρόμο· είς τήν πόλιν κτυπώντας αδια
κρίτως κάί φαινομενικής άνευ καμμίας 
αιτίας. Πρωτοϋ 'Αστυνομία καί 'Ομο
σπονδιακοί πράκτορες κατορθώσουν 
νά σταματήσουν τήν σφαγή, 1 3 άτομα 
έσκοτώθησαν άλλα 6 τραυματίσθηκαν 
καί ένα έμεινε άνάπηρο έφ ’ όρου ζωής. 
Ούδέποτε ή εγκληματική ιστορία (έγ- 
κληματολογικά χρονικά) τών Η.Π.Α. 
έγνώρισε παρομοίαν περίπτωσιν έγ- 
κλημάτων- εις τοιοϋτον βαθμόν σκλη- 
ρότητος. ’ Η αστυνομία τό μόνο πού 
έγνώριζεν ήτο, τό ότι τό ύπό τών δολο
φόνων χρησιμοποιηθέν όπλον ήτο μία 
beretta διαμετρήματος τών 7,65 καί μέ 
άριθμό A 47469. ' Αλλά είς τάς Η.Π.Α. 
έκυκλοφόρουν 40.000.000 πιστόλια. 
(Μόνο κατά τό οικονομικόν έτος 1976 
κατασκευάσθηκαν 1.832.785 καί εί- 
σήχθησαν 269.774).

Πόσα άπό τά όπλα αύτά χρησιμο
ποιούνται άπό τούς εγκληματίες; Αύτό 
δέν τό γνωρίζει κανείς μετά βεβαιότητος, 
διότι είναι όλίγοι οί κακοποιοί οί όποιοι 
τά προμηθεύονται νομίμως. Μερικοί τά

αγοράζουν άπό ίδιώτας οί όποιοι δέν 
φαντάζονται διά ποιον σκοπόν προορί
ζονται (δεδομένου ότι σχεδόν είς όλα 
τά κράτη δέν είναι ύποχρεωτική ή δή- 
λωσις τής πωλήσεως· εις τήν άστυνο- 
μίαν), άλλά πολλοί τά κλέβουν ή τά 
ανταλλάσσουν μέ ναρκωτικά ή μέ κλοπι
μαία. Δ ι' αύτό τό νά εΰρης τό όπλο μέ 
τό όποιο διεπράχθη ένα έγκλημα, είναι 
ώσάν νά άναζητάς μιά βελόνη είς έναν 
αχυρώνα.

Αύτή ήταν ακριβώς ή περίπτωσιςτής 
Beretta A 47469. Καί ή άνεύρεσίςτης 
ήτο σπουδαιοτάτης σημασίας άνευ αύ- 
τοϋ τού αποδεικτικού μέσου, ή ένοχή 
τών ύποπτων δέν ήτο δυνατόν νά άπο- 
δειχθή κατά τρόπο πειστικό.

' Η πρώτη δολοφονία έλαβε χώρα 
τήν 20ην ' Οκτωβρίου 1973. Τό βράδυ 
έκεϊνο μία ύγρή καί άπαλή σάν πέπλο 
ομίχλη έσηκώθη άπό τόν Ειρηνικό, (καί) 
κρύβοντας τήν μεγάλη γέφυρα τού Oa
kland, ή οποία ύπερπηδά τόν κόλπο 
τοϋ ’ Αγ. Φραγκίσκου, καί έκείνον τού 
Golden Gate, πού ένώνει τήν πόλι μέ 
τήν τοποθεσίαν τοϋ Marin. Είς τίς αρι
στοκρατικές συνοικίες ό θόρυβος τής 
κυκλοφορίας ήτο μειωμένος άπό ένα 
άσπρο κάλυμμα πού έπιπτε έπάνω 
στήν πόλι, άλλά είς τήν κακόφημον

περιοχήν τού Northe Beach έβασί- 
λευε ή μόνιμη σύγχυσις. Τά νυκτε
ρινά κέντρα μέ τίς σερβιτόρες μέ εν
δυμασία topless καί τά καταστήματα 
μέ θεάματα porno ήταν κατάμεστα 
άκόμη καί έκεϊνο τό βράδυ καίτοι ήτο 
είς τά μέσα τής έβδομάδος.

'Ολίγον μετά τήν 21.30' ώραν ή 
Quita καί ό Richard Hague, ένα νεαρό 
ανδρόγυνο πού κατοικούσε είς τήν πε
ριοχήν τού North Beach, έτελείωσαν 
τό δεϊπνον τους καί άπεφάσισαν νά 
κάνουν ένα περίπατο. Δεδομένου ότι 
προτιμούσαν τούς ήσυχους δρόμους 
καί τά στενά, άπέφυγαν τήν περιοχή 
τού North Beach καί κατευθύνθησαν 
πρός τήν συνοικίαν τών έμπορικών συ
ναλλαγών.

Είχαν διανύσει μερικές έκατοντάδες 
μέτρων, όταν άντελήφθησαν, άκριβώς 
έμπροσθέν των ένα φορτηγάκι κλειστό, 
χρώματος άβάνα (καφέ) τό όποιον ήτο 
σταθμευμένον πλησίον τού πεζοδρο
μίου. Δύο νεαροί νέγροι —ό εις μέ τό 
κεφάλι ξυρισμένο καί μέ ύποκάμισο μέ 
τά μανίκια σηκωμένα, ό έτερος άψόγως 
ένδεδυμένος— ήσαν ακουμπισμένοι 
στό όχημα. "Ενας τρίτος εύρίσκετο έν- 
τός τού φορτηγού. "Οταν τό ζεύγος 
Hague έπλησίασε, κάποιος μέσα άπό
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Cus Coreris, ό έλλη νίκης 
καταγωγής άστ υνομικός τού 
Σάν Φραντζίοκο, ατό δαι
μόνιο τού όποιου όφείλεται 
ή έξιχνίαση των έγκλημά- 
των τού Σάν Φραντζίοκο.

τό φορτηγό 'έδωσε άπό τό παραθυράκι 
ένα  πιστόλι είς τόν νέγρο μέ τό ξυρισμέ
νο κεφάλι. Αύτός τό έκρυψε καί όταν τό 

" ζεύγος έπλησίασε εις τό ΰψοςτοΰ (οχή
ματος) φορτηγού, έπροχώρησε απο
φασιστικά καί τούς έφραξε τόν όρόμο. 
«Μή δημιουργείς καταστάσεις» είπε εις 
τόν R. Hague. «'Ανέβα μέτήν γυναίκα 
σου στό φορτηγό». Τρομοκρατημένη, ή 
Quita έστρεψε πρός τά όπίσω καί άρχι
σε νά τρέχη.

«Σέ συμφέρει νά γυρίσης πίσω» τής 
φώναξε ό μαύρος «έάν δέν θέλεις νά 
τόν σκοτώσω. Δέν άστειεύομαι».

' Η γυναίκα γύρισε. ’ Η πόρτα τού 
φορτηγού άνοιξε καί οί δύο- εϊσήλθον 
εντός αύτοΰ βιαίως. Κάποιος έδεσε τά 
χέρια τής Quita πίσω άπό τήν πλάτη καί 
τήν πέταξε μέ τό πρόσωπο γυρισμένο 
στό πάτωμα, τό όποιον ήτο σκεπασμέ
νο άπό σκουπίδια καί χαρτόνια. Μέσα 
στό σκοτάδι, οί άπαγωγεϊς έκακοποίη- 
σαν τόσο πολύ τόν σύζυγόν της μέχρις 
ότου έχασε τίς αισθήσεις του.

Τό φορτηγό άπεμακρύνθη καί άφοΰ 
"  διέτρεξε ένα μέρος τής όδοΰ, έστάθ- 

μευσε · εις έν σημεϊον άπόμερον, τό 
οποίον εύρίσκετο εντός τής κεντρικής 
όδοΰ.

' Η Quita Hague έσύρθη έξω άπό τό

Μία άκόμα άποψη τού Αγίου Φραγκίσκου όπου τά τελευταία χρόνια έμφανίζεται αυξημένη 
έγκληματικότητα σέ σχέση μέ τίς άλλες πόλεις τής Αμερικής.

αύτοκίνητο. Μετά άπό ένα κλάσμα τού 
δευτερολέπτου μιά βαριά λεπίδα ένός 
ξίφους έπιπτε εις τόν λαιμό τής γυναί
κας, άποκόπτοντας σχεδόν τό κεφάλι 
άπό τό σώμα. ’ Ο σφαγεύς έδίστασε 
πρός στιγμήν, καί άμέσως άπέσπασεν 
άπό τό δάκτυλο τής χειρός της τήν βέρα 
' Εν τώ μεταξύ, άπό ένα αύτοκίνητο τό 
όποιον κατέφθασεν έλαμψε τό φλάς 
μίας φωτογραφικής μηχανής.

Τήν 23ην ώραν τής αύτής βραδιάς 
ένας οδηγός αύτοκινήτου έτηλεφώνη- 
σεν εις τήν άστυνομίαν τού S. Franci
sco λέγοντας ότι εϊχεν άνεύρει ένα 
άτομο κακοποιημένο πολύ τό οποίον 
ίσχυρίζετο ότι ήτο θύμα άπαγωγής άπό 
άγνώστους καί ότι τόν είχαν άφήσει 
έπειδή τόν θεώρησαν νεκρό καί ότι δέν 
γνωρίζει τί τέλος εϊχεν ή σύζυγός του.

Καίτοι ό Richard Hague ήτο πολλές 
φορές κτυπημένος μέ μαχαίρι, ώς έπί- 
σης καί κτυπημένος μέ μίαν ράβδον, 
παρ' όλα αύτά εϊχεν έπιζήσει.

"Οπως όμως άνεμένετο, αί δηλώσεις 
του ύπήρξαν συγκεχυμένοι, άλλά όμως 
οί άστυνομικοί κατόρθωσαν έξ ίσου νά 
άνακαλύψουν τόν τόπον όπου έλαβε 
χώραν τό έγκλημα. Ό  τόπος αύτός ήτο 
ένας έγκαταλελειμμένος σιδηροδρομι
κός σταθμός εις τήν περιοχήν τού Port-

reto. ' Εκεί έπάνω εις τίς σκουριασμένες 
γραμμές τού τραίνου ήταν πού εύρήκαν 
τό πτώμα τής Quita Hague. Τό θέαμα 
αύτοΰ τού κακοποιημένου σώματος έ
κανε νά χάση τό χρώμα του άκόμη καί ό 
πλέον σκληρός έκ τών εξερευνητών.

Οί έρευνες έσυνεχίσθησαν δ ι' όλη 
τήν νύχτα κάτω άπό τό φώς τών προβο
λέων καί άκόμη καί τήν έπομένην ήμέ- 
ραν, άλλά δέν εύρέθη οϋτε’τό παραμι
κρόν ίχνος. Ο Richard Hague ό μονα
δικός μάρτυς, είχε χάσει τίς αισθήσεις 
του καθ' όλη τήν διάρκεια τής διαδρο
μής μέχρι τόν σιδηροδρομικό σταθμό. 
Παρ' όλα αύτά κατόρθωσε νά δώσει 
μία περιγραφή (identikit) τών κακοποι
ών, πλήν όμως ή περιγραφή του ήτο 
τοιαύτη ώστε θά μπορούσε νά ταιριάζει 
σέ χιλιάδες νεαρών νέγρων οί οποίοι 
κατοικούσαν εις έκείνην τήν περιοχήν.

Οί δολοφόνοι, όπως αύτοί εις τήν 
περίπτωσιν τής Quita Hague, δέν είναι 
σπάνιοι· εις τό S. Francisco. Ή  αστυ
νομία είναι ύποχρεωμένη κάθε χρόνο 
νά διελευκαίνη κατά μέσον όρο 120 
περιπτώσεις δολοφονιών. ' Αλλά, άνε- 
ξάρτητα πρός τήν σκληρότητα, ό τρό
πος μέ τόν όποιον εϊχεν δολοφονηθή ή 
γυναίκα έκανε τούς άστυνομικούς νά 
σκεφθοΰν άρκετά. ' Εφαίνετο σάν ένα
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έγκλημα χωρίς κίνητρα, διαπραχθέν 
χωρίς κανένα λόγο, μέ όλα τά χαρακτη
ριστικά ένός εγκλήματος τό όποιον διε- 
πράχθη μέ κάποιαν τελετουργικότητα, 
ένα άπό έκεϊνα τά έγκλήματα τά όποϊα 
ούδέποτε παραμένουν μεμονωμένα.

Πράγματι, οί άστυνομικοί δέν ήτο 
άπαραίτητο νά περιμένουν έπ’ άρκε- 
τόν. Καί όταν έσυνέβη, άνεκάλυψαν ότι 
εις τό προσκήνιον είχεν έμφανισθή μία 
νέα, δολοφόνος πρωταγωνίστρια: μία 
Beretta αύτόματη διαμετρήματος 7, 
65.
Μ ακάβρια σειρά

"Υστερα άπό ένα μήνα, τήν 11 ην 
ώραν τής 25ης Νοεμβρίου, ό Saleem 
Erakat, ένας Παλαιστίνιος 53 έτών, 
εύρέθη σκοτωμένος μέσα εις τό άλλαν- 
τοπωλεϊον του μέ τά χέρια δεμένα πίσω 
εις τήν πλάτην. Τόν είχαν πυροβολήσει 
άπαξ έπάνω άπό τό δεξιό αύτί, ένας 
θάνατος πού έμοιαζε μέ όμαδική έκτέ- 
λεση. ' Επειδή τοϋ έλλειπαν 850.000 
λιρέττες άπό τό ταμείο, ή ' Αστυνομία 
ύπεστήριξε ότι έπρόκειτο διά μία λη
στεία. Περί αύτοϋ όμως δέν ήσαν πε
πεισμένοι όλοι οί άστυνομικοί. Μεταξύ 
των πιθανώς ύποπτων πού περιεγρά- 
φησαν άπό μερικούς μάρτυρες ήτο 
ένας νέγρος πολύ κομψά ένδεδυμένος: 
όχι άκριβώςό τύπος τοϋ κοινού ληστοΰ.

' Η άστυνομία είχε τρεις ένδείξεις: 
ένα βλήμα διαμετρήματος 7,65, τό ό
ποιο έξήχθη άπό τό μυαλό τοϋ Erakat, 
έναν κάλυκα των 7,65, ό όποιος πετά- 
χτηκε άπό ένα πιστόλι αύτόματο, καί 
ένα παλαμικό άποτύπωμα τό όποιον 
άνευρέθη έπάνω· εις τό έσωτερικό πό
μολο τής πόρτας τοϋ καταστήματος. 
'Αλλά έπειδή έλλειπαν τόσο τό όπλο 
τοϋ έγκλήματος, όσον καί ένας ύποτος, 
ή άξία των ήτο εις τήν πραγματικότητα 
άνευ άξίας.

Τήν 11 ην Δεκεμβρίου, περί τήν 21 .- 
4 7 ', ό 26ετής Paul Dancik, μπήκε εις 
έναν τηλεφωνικό θάλαμο- εις τήν δια- 
σταύρωσιν τής Haight μέ τήν οδόν 
Buchanan, έρριψε μερικά κέρματα εις 
τήν συσκευήν καί άρχισε νά σχηματίζει 
έναν άριθμό. ' Αλλά δέν κατόρθωσε νά 
τόν όλοκληρώση. Τρεις πυροβολισμοί 
άντίχησαν καί ό Dancik, βληθείς τρεις 
φορές εις τόν θώρακα, έπεσε εις τό 
πεζοδρόμιον κεραυνοβοληθείς.

Οί άστυνομικοί βρήκαν πλησίον τοϋ 
τηλεφωνικού θαλάμου τρεϊς κάλυκες. 
Είχαν βγεϊ άπό ένα αύτόματο των 7,65, 
αύτό ήταν τό πιστόλι άπό τό οποίον 
είχαν ριφθεϊ οί σφαίρες, τά βλήματα 
των όποιων είχαν έξαχθεϊ άπό τό σώμα

"Οπλα πού κατασχέθηκαν άπό τήν Αμερι
κανική ’Αστυνομία ατά χέρια έπικινδύνων 
δολοφόνων.

τοϋ Dancik. Οί ειδικοί έπί τοϋ βαλιστι- 
κοϋ τμήματος (αύτών πού ασχολούνται 
μέ τίς σφαίρες), κατόρθωσαν σέ ελάχι
στο χρόνο νά προσδιορίσουν, συγκρί- 
νοντας τά βλήματα, καί νά άποφανθοΰν, 
ότι έπρόκειτο περί τοϋ ίδιου όπλου μέ 
τό όποιον είχε σκοτωθεί ό Salleem 
Erakat. "Αξιόν σημασίας ύπήρξεν έπί- 
σης ή μαρτυρία έκείνων τών όποιων 
παρευρέθησαν εις τό έγκλημα: οί δολο
φόνοι ήσαν δύο νέγροι καλώς ένδεδυ- 
μένοι.

Μετά δύο ήμέρας, τήν 13ην Δεκεμ
βρίου, οί δολοφόνοι έκτύπησαν έκ νέου 
έν ψυχρώ, πυροβολώντας δύο άμέριμ- 
νους περαστικούς μεταξύ τών ώρών 20 
καί 22ας. ' Η Marietta De Girolamo 31 
έτών, βληθεϊσα μέ τρεις σφαίρες εις τόν 
θώρακα, πέθανε άμέσως. ' Ολίγον ένω- 
ρίτερον επίσης ό Arthur Agnos ύπήρξε 
θύμα μίας άποπείρας, άλλά αύτός, καί- 
τοι τραυματισμένος τρεις εις τό στήθος, 
έπέζησε. Διά μίαν άκόμη φορά, τό όπλο 
καί οί περιγραφές τών άτόμων πού 
έπυροβόλησαν άνταπεκρίνοντο, παρά 
τάς προσπάθειας τής άστυνομίας διά 
τήν άνακάλυψιν τών ένοχων, μέ άστυ- 
νομικούς άλλων τμημάτων, τά έγκλή
ματα έσυνεχίζονταο.

20 Δεκεμβρίου. ’ Ο Alario Bertuccio 
ήλικίας 81 έτών, ένας πτωχός γέρων, ό 
οποίος δέν έβλαπτε ούτε μυίγα, έσκο- 
τώθη μέ τέσσερες σφαίρες πιστολιού 
βληθείς έξ έπαφής. Κατά τήν αύτοψίαν 
έξήχθησαν άπό τό πτώμα τέσσαρες 
(σφαϊρες-βλήματα) τών 7,65. Όποιος 
είδε τόν δολοφόνο τόν περιέγραψε ώ- 
σάν ένα νέγρο άδύνατο καί καλά ένδε-

δυμένο. Μετά παρέλευσι δύο ώρών, ή 
Theresa De Martini έβλήθη εις τόν 
θώρακα καί εις τήν κοιλιακή χώρα άπό 
τρεϊς σφαίρες ριφθείσαι άπό ένα αύτό
ματο πιστόλι τών 7,65. ' Επέζησε.

—22 Δεκεμβρίου. Δέν θά ύπάρξουν 
Χριστούγεννα διά τόν 19 έτών Neal 
Moynihan. Εις τάς 20.15, ένώ έβάδιζε 
εις τόν δρόμο, έγαζώθη άπό τέσσερις 
σφαίρες εις τόν λαιμό,· εις τόν θώρακα 
καί εις τό πρόσωπο.

Μετά ένα λεπτό, ή Mildred Hosier, 
ήλικίας 65 έτών, έστοτώθη μέ τέσσερις 
σφαίρες εις τό στήθος, βληθεϊσα άπό 
όπλο τών 7,65.

24 Δεκεμβρίου. Περί τήν 16ην ώραν 
μία κοπέλλα πού έβγαλε τό σκύλο της 
βόλτα εις τήν Ocean Beach έκανε μία 
μακάβρια ανακάλυψη. ' Επί τής άκτής, 
εις άπόστασι δέκα περίπου μέτρων άπό 
τόν κυμματοθραύστην, εύρίσκετο ένα 
πτώμα χωρίς κεφάλι, χέρια καί πόδια.
’ Ο κορμός είναι περιτυλιγμένος εις ένα 
σκληρό φύλλο άπό πλαστικό δεμένο μέ 
ένα σχοινί. ' Η άναγνώρησις τοϋ πτώ
ματος είναι αδύνατος.

—25 ’ Ιανουάριου. Μία νύχτα τρό
μου μετά άπό μίαν ήσυχίαν ένός μηνός 
καί πλέον. Οί δολοφόνοι, δημιουργούν 
μετακινούμενοι άπό τό ένα άκρον τής 
πόλεως εις τό άλλο, δημιουργούν πέντε 
θύματα. ' Η Tana Smith, μία γραμμα- 
τεύς, 32 έτών, είναι τό πρώτο. Σκοτώ
νεται μέ πυροβολισμούς ένώ περίμενε 
τό λεωφορεϊον. Μετά ένα λεπτό ένας 
συνταξιούχος ό Vincent Wollin, ήλικίας 
69 έτών, πεθαίνει κάτω άπό μία χάλαζα 
σφαιρών. ' Εκείνη τήν ήμέρα άκριβώς 
συνεπλήρωνε τά χρόνια του. Κατόπιν 
είναι ή σειρά τοϋ John Bambie, ένός 
άλήτου 80 έτών, καί τής Jane Holly, 45 
έτών. Τό τελευταίο θύμα τής νύκτας 
είναι ή Roxanne Me Millian, βληθεϊσα 

■ εις τήν σπονδυλική στήλη ένώ είναι 
έτοιμη νά είσέλθη εις τήν οικίαν της. 
’  Ητο μία ώραία, κοπέλλα, καί θά παρα- 
μείνη παράλυτη έφ ' όρου ζωής. Τά 
αίτια; "Αγνωστα.

Συνεχίζεται

ΕΛΙΚΗ
Συνέχεια άπό τή σελ. 419
άπ' αύτό. Ή  απόσταση συμπίπτει μέ 
τήν περιοχή πού είχε έπισημάνει καί ό 
Σπ. Μαρινάτος, δηλ. άνάμεσα στά χω
ριά Τέμενη καί Βαλιμήτικα.
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' Η έρευνα κατά τόν κ. Μαγκλάρα, 
πρέπει νά γίνει σέ ξηρά καί θάλασσα. 
Τή θέση αύτή άνέπτυξε καί στήν ομιλία 
του στό Α ' Διεθνές ’ Επιστημονικό Συ
νέδριο διά τήν άρχαίαν Έλίκην (Μ 
Ι 6 /12 /1979), τό όποιο είχε θέμα τόν 
εντοπισμό της άρχαίας πόλης.

Σχετική μέ τή θέση τής άρχαίας πό- 
λεως καί τήν περιοχή στήν οποία πρέπει 
νά περιστραφοΰν οί έρευνες, ήταν καί ή 
όμιλία τοΰ ’ Αμερικανού καθηγητή Χάρ. 
" Ετζερτον.

' Ο διακεκριμένος καθηγητής είπε ότι 
«έάν ή πόλη είναι βυθισμένη στά βάθη 
τής θάλασσας, τότε θ ' άφήσουμε τήν 
έπόμενη γενιά νά τήν ανακαλύψει». 
Διατύπωσε όμως τήν πεποίθηση ότι 
βρίσκεται σέ σχετικά μικρή άπόσταση 
άπό τήν άκτή —άποψη πού συμπίπτει 
μέ τού Μαρινάτου— καί γι' αύτό «πρέ
πει νά αδιαφορήσουμε γιά ό,τι συμβαί
νει σέ βάθος άπό 60 μέτρα καί πάνω».

Επίσης έδειξε σέ άπεικόνιση κάτι 
τρύπες πού έπεσήμαναν στό βυθό τής 
θάλασσας —κάπου κοντά στά Βαλιμή- 
τικα— τά σόναρς του, γεγονός πού 
ένισχύει τήν άποψη γιά έρευνες στήν 
περιοχή.

Ένας άλλος Αμερικανός καθηγη
τής, ό Ρ. Στίγκλιτζ, ύποστήριξε στό 
συνέδριο τήν άποψη ότι ή έρευνα πρέ
πει νά γίνει στήν ξηρά καί τή θάλασσα, 
άπό Τρυπιά μέχρι Τέμενη καί ιδιαίτερα 
στίς προσχώσεις τών ποταμών. Στή 
θάλασσα, είπε ό κ. Στίγκλιτζ, πρέπει νά

γίνουν γεωτρήσεις καθώς καί χρήση 
τής σύγχρονης μεθόδου τού μαγνητό- 
μετρου γιά τή λήψη φωτογραφιών τής 
θάλασσας.

’ Ο ίδιοςέπικαλέσθηκε μιά άλλη ιστο
ρική πηγή, τόν Κλαύδιο Πτολεμαίο — 
σύγχρονο τού Παυσανία. Κατά τόν 
Πτολεμαίο, ή θέση τής ’ Ελίκης τοποθε
τείται κάπου άνάμεσα στό χωριό Τρυ- 
πιά (Ελαιώνας), στά δυτικά του, μέχρι 
καί άνατολικά τοΰ Αίγιου, έκεϊ δηλ. 
όπου είπε καί ό κ. Στίγκλιτζ ότι πρέπει 
νά γίνουν οί έρευνες, συμφωνώντας 
βασικά μέ όλες τις προαναφερθεϊσες 
άπόψεις.

' Αλλά δέν θά μπορούσαμε νά παρα
λείψουμε τις μαρτυρίες καί άφηγήσεις 
τών κατοίκων τής περιοχής, οί όποιοι 
πολλά έχουν νά πούνε γύρω άπ' αύτό 
τόθέμα. Ή  ιστορική έρευνα όπως είναι 
γνωστό, δέν επιτρέπεται νά άγνοεϊ τις 
προσωπικές μαρτυρίες, άφηγήσεις, μύ
θους, θρύλους καί έξιστορήσεις, άκόμη 
κι όταν πολλές άπ' αύτές είναι ύπερβο- 
λές καί ένέχουν στοιχεία φανταστικά. 
Χρέος τοΰ ιστορικού ερευνητή, άλλω
στε, είναι νά άπομονώνει καί απορρί
πτει τά στοιχεία αύτά καί νά κρατεί 
μόνο τήν ιστορική άλήθεια.

Στήν προκειμένη περίπτωση, οί μαρ
τυρίες αύτές άποκτοΰν ιδιαίτερη σημα
σία, εφόσον μπορεί νά έχουν σχέση ή 
νά βοηθήσουν στόν έντοπισμό τής άρ
χαίας πόλης.

Μιά τέτοια μαρτυρία είναι καί ένός

γέρου σήμερα Τεμενιώτη: θυμάται ότι 
οί παλιοί ψαράδες —μιλάει γιά τήν 
έποχή πού έκεϊνος ήταν νέος— όταν 
έριχναν τά δίχτυα τους στή θάλασσα, 
σέ μιά τοποθεσία πού τήν έλεγαν Γου- 
λάτα, κοντά στίς εκβολές τοΰ Σελινοΰν- 
τα, αύτά πιάνονταν κάτω στό βυθό. 
"Αλλοι τότε έλεγαν ότι «τά πιαναν οί 
νεράιδες» καί άλλοι ότι «πιανόντουσαν 
σέ σίδερα άπό τήν πόλη τής άρχαίας 
' Ελίκης».

Ένας άλλος Τεμενιώτης θυμάται ότι 
γύρω στά 1930 ύπήρχε ένα ρείθρο 
παλαιό (άρχαίο;), πού κατέβαζε νερό 
καί πίναν τά ζώα. Τό ρείθρο αύτό 
βρισκόταν στήν τοποθεσία Τσινούκα 
Λαγκάδα, κοντά στά σύνορα τής Τέμε- 
νης καί τοΰ σημερινού χωρίου Έλίκη. 
Τώρα τό ρείθρο έχει επιχωματωθεί άπό 
τίς προσχώσεις τοΰ ποταμού.

' Επίσης πολλοί παλιοί ντόπιοι, θυ
μούνται ότι ή θάλασσα ήταν πολύ πιό 
έξω άπό κεΐ πού είναι σήμερα. Μέ τήν 
πάροδο τών χρόνων όμως, οί προσχώ
σεις τών ποταμών έχουν μεταφέρει τήν 
άκτή έκεϊ πού βρίσκεται τώρα, σέ μήκος 
3 χλμ. καί πλάτος 600 περίπου μ. «άπό 
τής εκβολής τοΰ Σελινοϋντος καί δώθε», 
δηλ. πρός τήν Τέμενη.

' Ενδεικτικό σημείο γιά τό που έφτανε 
παλιά ή άκτή —γεγονός πού ένισχύει τή 
θεωρία τοΰ Μαρινάτου καί τών δύο 
Αμερικανών— είναι ή μαρτυρία ένός 

νέου Τεμενιώτη πρός τόν γράφοντα. 
’ Ο νέος αυτός θυμάται ότι, όταν έργα- 
ζόταν στόν εθνικό δρόμο καί άπό τά 
διόδια τοΰ Αίγιου μέχρι τό σημερινό 
χωριό ' Ελίκη, έβρισκαν, κατά τίς εργα
σίες εκσκαφής τοΰ δρόμου, θαλάσσια 
όστρακα μέσα στό χώμα.

Τό θέμα τής Ελίκης είναι σχετικά 
—καί απαράδεκτα— άγνωστο γιά τόν 
πολύ κόσμο. Έχουν καταναλωθεί τόν- 
νοι χαρτιού καί μελάνης γιά μιά ύπόθε- 
ση πού ίσως τελικά, νά άποδειχθεί 
χίμαιρα: τήν Άτλαντίδα. 'Αντίθετα, 
στήν ύπόθεση τής άρχαίας ' Ελίκης έ
χουμε άποδεδειγμένα άπό πολλές πη
γές ιστορικές, μία πόλη πού ύπήρξε, 
γνώρισε μεγάλη δύναμη καί δόξα καί 
άποτέλεσε στήν έποχή της κέντρο θρη
σκευτικό, πολιτικό οικονομικό, γιά νά 
βυθιστεί «αύτανδρη» ύστερα άπό μεγά
λο σεισμό. Ή  πόλη αύτή έπιβάλλεται 
νά βρεθεί καί έάν είναι δυνατόν νά έλθει 
πάλι στήν έπιφάνεια «γιά νά άποκτήσει», 
όπως έλεγε καί ό αείμνηστος καθηγητής 
καί άκαδημαϊκός Σπύρος’ Μαρινάτος, 
«ή Ελλάδα τήν δική της Πομπηία».

Γιάννης Μπαμιατζής

Χάρτης τής περιοχής, 6που έντοπίζεται ή θέοη τής ' Υλικής.
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Ο «ΗΛΙΘΙΟΣ» (1858), «Οί αδελφοί 
Καραμάζωφ» (1880), «Ταπεινοί 

καί καταφρονεμένοι» (1851) καί «Οί 
Δαιμονισμένοι» (1872), είναι τά τέσσε
ρα έργα τοϋ Δοστογιέφσκυ, άπό τά 
οποία ήντλησα τά χρήσιμα γιά τήν τεκ- 
μηρίωσι τοϋ σημερινού πονήματος χω
ρία, τά οποία θά παραθέσω αύτούσια.

Τά αντίστοιχα πρόσωπα πού παρου
σιάζουν εκδηλώσεις επιληψίας είναι, 
σημασιολογικά καταταγμένα:

' Ο Πρίγκηπας Μουίσκιν 
' Ο Σμερδιάκωφ,
' Η Νέλλυ (' Ελένη) καί 
Ο Κυρίλωφ

Μουίσκιν
' Η πλέον αποδεικτική περιγραφή ά- 

φορό εις τόν Πρίγκηπα Μουίσκιν, ό 
όποιος άπό τή νεότητά του προσεβάλ- 
λετο άπό σφοδρές κρίσεις επιληψίας. 
Αύτές έστάθηκαν έμπόδιο ν' άποκτή- 
σει τίς γνώσεις καί τή μόρφωσι πού 
έταίριαζαν στήν κοινωνική του θέσι. 
' Υφέσεις στήν έκδήλωσι τής άρρώστει- 
ας καί διαμονή σέ μιά «Maison de 
Sante» τής '.Ελβετίας έπέφεραν (καί με
τά τήν έπιστροφή του στήν Ρωσία) ση
μαντική βελτίωσι. Τήν εποχή έκείνη άρ- 
χίζει ή δρασι στό μυθιστόρημα.
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« '  Εάν δέν υπάρχει θεός τότε 
όλα επιτρέπονται».

Συμπληρώθηκαν εφέτος εκατό χρόνια άπό τοΰ θανάτου τοΰ Ρώσου 
συγγραφέως (Θεοδώρου Μιχαήλοβιτς Δοστογιέφσκυ), διά τόν όποιον ό 
Βιεννέζος ιδρυτής τής ψυχαναλύσεως Σ. Φρόυντ άπεφάνθη, ότι μεταξύ των 
μεγάλων διανοητών πού άπεκάλυψαν τά άβυσσαλέα βάθη τής ψυχής τοΰ 
άνθρώπου, συγκαταλέγονται οί τρεις μεγάλοι "Ελληνες Τραγικοί ποιηταί 
τής άρχαιότητος, ιδιαιτέρως ό Σοφοκλής, έπί πλέον ό Σαίξπηρ καί ό 
Δοστογιέφσκυ. Ό  ύπογράφων προσθέτει τά τέσσερα Εύαγγέλια

Κατωτέρω θά καταβληθή προσπάθεια διερευνήσεως τής ψυχοσυνθέσεως 
τοΰ Δοστογιέφσκυ, βασισμένης εις τά γραπτά του.

’ Ο νευρικός κλονισμός πού ύφίστα- 
ται στήν έπαφή μέ μιά κοινωνία, στήν 
όποια δέν ήμπόρεσε νά ένταχθή καί νά 
προσαρμοσθή, εκμηδενίζει σιγά σιγά 
τό όφελος πού άπεκόμισε άπό τή μακρά 
περίοδο άναπαύσεως καί αλλαγής πε
ριβάλλοντος. ' Η δολοφονία τής Να- 
στάσια φιλίπποβνα τόν διέλυσε κυριο
λεκτικά. Ξαναγυρίζει στήν ' Ελβετία, 
όπου όμως ξεπέφτει διανοητικά. ' Ο θε
ράπων ιατρός άφίνει νά έννοηθή ότι «τό 
ψυχικό όργανο είναι βαθειά βλαμένο».

Μιά άφύσικη, άνώμαλη, ψυχική κα- 
τάστασι, σάν πρόδρομο φαινόμενο, έμ- 
φανίζεται λίγο πρίν άπό κάθε έπιληπτι- 
κό παροξυσμό:

« Ό  Πρίγκηπας αισθανότανε άσχημα 
τήν ήμέρα έκείνη. ’  Ηξερε ότι κατά τήν 
προδρομική αύτή περίοδο ήταν πολύ 
άφηρημένος, τοϋ συνέβαινε νά κάνη 
σύγχυσι προσώπων καί πραγμάτων, άν 
δέν κατέβαλλε- ειδική προσπάθεια τής 
προσοχής.

Επειτα ερχόταν ή «ψυχική αύρα», 
πάντα ή ίδια:

«' Η σκέψι του πήγε σ' ένα φαινόμε
νο, πού εμφανιζόταν πρίν άπό τίς κρί
σεις, όταν αύτές ένέσκηπταν στό ξύ
πνιο του. 'Ανάμεσα στήν κατάπτωσι, 
τό διανοητικό μαρασμό καί τό άγχος,

πού αισθανόταν ό ασθενής, ύπήρχαν 
στιγμές πού τό μυαλό του πάθαινε μιά ■ 
έξαψι καί όλες οί ζωικές του δυνάμεις 
έφθαναν ξαφνικά σέ μεγάλη ένταση.
Τό αίσθημα τής ζωής, τής συνειδητής 
ύπάρξεως σχεδόν έδεκαπλασιάζετο τίς 
γρήγορες σάν αστραπή, αύτές στιγμές. 
Μιά εξαιρετική φωτεινότητα διαύγαζε 
τό πνεΰμα καί τήν καρδιά. 'Ό λεςοί τα
ραχές κατεσίγαζαν, όλες οί ανησυχίες 
καί άμφιβολίες διελύοντο μονομιάς καί 
κατέληγαν σέ μιά άνώτερη άρμονία, σέ 
μιά γαλήνια καί χαρωπή ήρεμία, πού 
έπέτρεπε στή σκέψι του νά φθάνη ώς 
τήν κατανόησι των τελικών αιτίων.' Αλ
λά οί εύχάριστες αύτές στιγμές ήσαν 
απλώς τοΰ ενός λεπτού προανάκρου
σμα τής οριστικής κρίσεως. Τό λεπτό 
αύτό τής ώρας ήταν χωρίς αμφιβολία 
άρρητο... ' Αντελαμβάνετο ότι τό μοι
ραίο επακόλουθο τών «άνωτέρων» αύ- 
τών στιγμών ήταν ή άποχαύνωσι, ή συ- 
σκότισι τών διανοητικών λειτουργιών, 
ό ιδιωτισμός (αποβλάκωσή.. "Ελεγε κά- ■ 
ποτέ στό Ρογκόζιν, τήν εποχή πού είχαν 
συχνές συναντήσεις στή Μόσχα «τή 
στιγμή έκείνη μοΰ φαίνεται ότι μπαίνω 
στό νόημα καί έμφαθύ νω στήν παράξε
νη φράση (στήν Αποκάλυψιτοϋ ' Ιω- 
άννου 10,6): «ότι χρόνος ούκ έσται έτι»



30νων άττότό θάνατό του σέ ήλικία 60 έτών

Υ Δ0ΣΤ0ΠΙΕΦΕΚΥ Δ. ΚΟΥΡΕΤΑ 
Καθηγ. Ψ υψιατρικής

καί έπρόσθεσε, χαμογελώντας: «χωρίς 
αμφιβολία αυτή άρκιβώς τή στιγμή ύ- 
παινίσσετο ό επιληπτικός Μωάμεθ, ό
ταν έλεγε ότι έπεσκέπτετο όλα τά παλά
τια τού 'Αλλάχ σέ χρονικό διάστημα 
λιγώτερο άπ' ό,τι χρειάζεται στή στά
μνα του ν ’ άδειάση τό νερό πού περιεί
χε».. Μόλις πρόφτασε ν' άποτελειώση 
τήν φράσι του καί ένα νέο φαινόμενο 
παρήχθη ξαφνικά μέσα του. "Ητανεμιά 
σφοδρή επιθυμία, επίμονη, ένα αίσθη
μα, εις τό όποιο ή θέλησί του δέν είχε τή 
δύναμι ν' άντιταχθή. ' Εσηκώθη καί 
άπεμακρύνθη άπό τόν κήπο».

Οί επόμενες περικοπές άξίζει επίσης 
νά παρατεθούν εδώ, άπό τόν«' Ηλίθιο». 
Μετά τήν αύρα ερχόταν ή κραυγή, ή 
πτώσι, ή κατάργησι τής συνειδήσεως.

«Τού έφάνη ξαφνικά ότι είδε κάτι ν' 
άνοίγη μπροστά του. Μιά άλλόκοτη 
εσωτερική κάμψι έφώτισε τήν ψυχή 
του. Αύτό κράτησε ίσως μισό δευτερό
λεπτο. "Ομως ό πρίγκηπας διετήρησε 
καθαρή άνάμνησι τής ένάρξεως, των 
άρχικών κραυγών πού βγήκαν αύτόμα- 
τα (χωρίς τή θέλησί του) άπό τά στήθη 
του καί ότι θά ήτο άνίκανος νά τις συγ- 
κρατήση, όποιαδήποτε προσπάθεια καί 
αν κατέβαλλε. Στή συνέχεια ή συνείδη- 
σι έσβυνε μέσα του.

Καθώς τρανταζότανε άπό δυνατούς 
σπασμούς τό σώμα τού αρρώστου έκύ- 
λισε έως κάτω στή σκάλα.

” Ητανε ή ύποτροπή τής άρρώστειας, 
πού άπό πολύ καιρό τόν είχε άφίσει. 
Είναι γνωστό πόσο αιφνίδια παράγον- 
ται οί κρίσεις αύτές: έν ριπή οφθαλμού 
τό πρόσωπο παρουσίαζε μιά τρομερή 
άλλαγή, τότε τό βλέμμα γίνεται άλλοιώ- 
τικο κατά τρόπο πολύ εντυπωσιακό. 
Σπασμοί καταλαμβάνουν ολόκληρο τό 
σώμα καί συστρέφονται οί μύες τού 
προσώπου... Συνήλθε σιγά-σιγά, άλλά 
πέρασε πολύ ώρα ώσπου νά άνανήψη 
έντελώς καί νά άποκτήση όλη τή συνεί
δησή.

Μετά τις κρίσεις παραμένει μιά κατά- 
στασι δυσφορίας. Περαιτέρω σημειοΰ- 
ται μεταξύ άλλων ή μερική άμνησία.

«Δέν τού έμενε τώρα παρά ύποχον- 
δρία (;), καρηβασία καί αίσθημα καμά
του. Τό μυαλό του λειτουργούσε άρκε- 
τά καλά, άν καί ή ψυχή του ήταν άρρω
στη. Οί αναμνήσεις του ήταν ξεκάθα
ρες, άλλά ατελείς. Θυμόταν ότι μισή 
ώρα μετά τήν προσβολή τόν πήγαν στό 
σπίτι του».

' Ο τίτλος τού έργου, «ό ηλίθιος», δέν 
άνταποκρίνεται στήν έπιστημονική ψυ
χιατρική έννοια τού όρου, ό οποίος πε
ριλαμβάνεται εις τά πλαίσια τής ολιγο
φρενίας, δηλαδή «τής άναστολής τής 
έξελικτικής διανοητικής άναπτύξεως, 
πού έπισυμβαίνει πρό τής ήλικίας τών 
1 5 έτών» σύμφωνα μέ τόν ορισμό πού 
έχω δώσει εις τά «Μαθήματα Ψυχιατρι
κής». "Οροι συνώνυμοι είναι διανοητι

κή καθυστέρηση, ολιγοφρενία, διανοη
τική άνεπάρκεια. Πρόκειται περί άτό- 
μων τά οποία άπό τήν γέννησί τους 
άδυνατοΰν ή δυσκολεύονται νάέκφρά- 
σουν μέ λόγια τίς σκέψεις τους ή νά 
καταλάβουν τήν σκέψι τού άλλου, νά 
κινητοποιήσουν προηγούμενες γνώσεις 
καί έμπειρίες διά νά άντιμετωπίσουν μ' 
έπιτυχία νέες καταστάσεις. Ο Μουί- 
σκιν τούναντίον είναι ικανός γιά όλα 
αύτά άκόμη καί νά σχηματίζη άφηρη- 
μένες έννοιες. Τό μόνο κοινό σημείο 
πού έχει μέ τόν όλιγοφρενικό είναι ότι 
μέ τήν πορεία τής άρρώστιας ύπέστη, 
λόγω τής έπιληψίας, σταμάτημα καί 
όπισθοδρόμησι τών διανοητικών λει
τουργιών, μέ τή διαφορά ότι δέν πρό
κειται στήν περίπτωσί του γιά καθυστέ-
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ΔΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΥ
ρησι άπό τήν γέννησί του, άλλά γιά έκ- 
πτωσι επίκτητη δευτερογενή τών δια
νοητικών λειτουργιών. ' Ο συγγραφεύς 
είναι πιθανό νά ήθέλησε νά ύποστηρί- 
ξη, μέ τόν τρόπο του, τήν άποψί του ότι 
ό «πτωχός τώ πνεύματι», ό απλοϊκός, ό 
αγαθούλης, έχει ανωτερότητα, όπως 
ήθέλησε νά τό άποδείξη ατό πρώτο του 
—τό έγραψε σέ ήλικία 22 έτών— μυθι
στόρημα ό «φτωχόκοσμος», καί μέ πε
ρισσότερη ένέργεια εις τούς «ταπεινούς 
καί καταφρονεμένους» (μέ τούς όποι
ους ταυτίζεται καί· αισθάνεται άλληλέγ- 
γυος).

' Ο Μουίσκιν, πού πάσχει άπό τήν 
ίδια άρρώστεια μέ τόν συγγραφέα, εί
ναι στό χαρακτήρα όμοιος του: τόν δια
κρίνει αφελής καλωσύνη, αδυναμία νά 
ύπερασπίζη μέ σθένος τόν έαυτό του 
στή ζωή, συμπάθεια καί ταύτιση πρός 
τούς ταπεινούς, τά παιδιά, τούς αδικη
μένους, τούς καταπιεσμένους, καρτερι
κότητα καί άνεξικακία απέναντι στούς 
έχθρούς ή στούς διώκτες του.

Σμερδιάκωφ
Ο έπιληπτικός πού ανευρίσκουμε 

εις τούς « Αδελφούς Καραμάζωφ» εί
ναι έντελώς διαφορετικός.

' Ο Σμερδιάκωφ είναι τό νόθο παιδί 
τής Λιζαβέτας Σμερντιακτχάία, «μιας 
μικρόσωμης ροδοκόκκινης γυναίκας μέ 
βλακώδη φυσιογνωμία», πού διάγει μιά 
ζωή άλήτισας, πού κοιμάται στήν ύπαι
θρο, πού ή τροφή της συνίσταται σέ 
ψωμί καί νερό, καί πού ή ίδια είναι θυ
γατέρα ένός αλκοολικού.

' Ο Σμερδιάκωφ έχει πατέρα τόν ίδιο 
τό φεντόρ Καραμάζωφ, αλκοολικό αρ
κετά ανισόρροπο, πού είναι έπίσης πα
τέρας τών αδελφών Δημήτρη, Ιβάν 
καί ' Αλιόσια.

' Η περιγραφή τών έπιληπτικών πα
ροξυσμών είναι πολύ σύντομη: «άντε- 
λήφθησαν ότι ό Σμερδιάκωφ κατελαμ- 
βάνετο κάθε τόσο άπό τήν κρίσι του, μέ 
τά μάτια γουρλωμένα καί μέ άφρούς 
στό στόμα, «' Ο γιατρός έδειξε πολύ έν- 
διαφέρον... Κρίσεις έπιληψίας τόσης δι
άρκειας καί σφοδρότητος, δύο ήμέρες 
χωρίς διακοπή είναι πολύ σπάνιες», εί
πε.

' Ο Σμερδιάκωφ προσποιείται πώς 
έπαθε τήν κρίσι του γιά ν ' άποτρέψη τις 
ύποψίες συνενοχής, όταν ύπονοιάζεται 
πώς ό Δημήτρης Καραμάζωφ θά σκο- 
τώση τόν πατέρα του (τους). Διηγείται 
κατόπιν στόν 1 Ιβάν τί έκανε ό ίδιος:

«Κατέβηκα στό ύπόγειο, ξάπλωσα καί 
παρευθύς άρχισα νά ούρλιάζω ώς τή 
στιγμή πού ήρθαν καί μέ μάζεψαν... Τό-

Ό  πατέρας τού Δοστογιέφσκυ

τε μέ βάλανε στό κρεββάτι μου... Τή 
νύχτα άναστέναξα, άλλά σιγά...

Μετά τήν κρίσι πού ύποκρίθηκε, μιά 
πραγματική αύτή τή φορά έμφανίζεται. 
«Τήν άλλη μέρα τό πρωί πρώτου μέ πά
νε στό Νοσοκομείο, μ ’ έπιασε μιά άλη- 
θινή κρίσι, ή πιό δυνατή πού είχα έδώ 
καί χρόνια... "Εμεινα δύο ήμέρες σέ κα
τάσταση άναισθησίας».

Τό ότι ένας έπιληπτικός μπορεί, διά 
λόγους ωφελιμιστικούς, νά ύποκριθή, 
μιά νευρική κρίσι πού μοιάζει έπιφανει- 
ακάμ' αύτή πού άπό δική του πείρα καί 
άπό πληροφορίες τών άνθρώπων τού 
περιβάλλοντος γνωρίζει ότι παθαίνει ό 
ίδιος, είναι άπό τήν εποχή τού FERE, 
Γάλλου ψυχιάτρου τών μέσων τού πα
ρελθόντος αίώνος, παρατηρημένο καί 
βεβαιωμένο καί σ' αύτό άκόμη τό ση
μείο ή περιγραφή τού Δ. συμφωνεί μέ 
τά έπιστημονικά δεδομένα' "Ισως ό 
συγγραφεύς έπλούτισε τίς αύτοπαρα- 
τηρήσεις του μέ παρατηρήσεις παρο
μοίων κρίσεων σέ άλλουςέπιληπτικούς, 
διότι τό ένδιαφέρον του θά έστράφη 
πρός αύτή τήν κατεύθυνσι, ύπο κινού
μενος άπό τήν ίδική του παρόμοια άρ- 
ρώστεια.

Νέλλυ 
«" Ηταν ένα
κορίτσι δώδεκα ή δεκατριών έτών, 
ισχνή καί ώχρή, σάν νά είχε πρίν άπό 
λίγο άρρωστήσει βαρειά. Τά μεγάλα 
καί μαύρα μάτια της έλαμπαν...

βλέμμα έπίμονο καί έρευνητικό... 
έσπινθήριζε άπό έξυπνάδα, άλλά 
σύγχρονα ήταν καχύποπτη καί 
δύσπιστη.

Οί κρίσεις της άρχισαν σέ ήλικία έπτά 
έτών: «μιά διαπεραστική κραυγή, πού 
δέν είχε τίποτα τό άνθρώπινο, άκού- 
στηκε ξαφνικά. Γύρισα νά ίδώ τί συμ
βαίνει: ή ’ Ελένη (Νέλλυ) ήταν ξαπλωμέ
νη στό πάτωμα άναίσθητη, μέ φρικτούς 
σπασμούς. Τό πρόσωπό της ήταν άλλα- 
γμένο, είχε προσβολή έπιληψίας».

Κυρίλωφ
' Ο Κυρίλωφ έχει καί αύτός προσβο

λές έπιληψίας, λιγώτερο σαφείς σέ σχέ- 
σι μέ τά τρία πρόσωπα πού προανα- 
φέρθησαν: ούτε τυπική σπασμωτική 
κρίσι, ούτε επιληπτικά ισοδύναμα, άλ
λά ώρισμένα συμπτώματα άρκοϋν διά 
νά χαρακτηρίσουν τήν άρρώστεια του 
ώς έπιληπτικής φύσεως:

' Ο συγγραφεύς τόν παρουσιάζει νά 
ζή μαζί μέ δρώντας μηδενιστές, χωρίς 
νά παρέχη πληροφορίες γιά τό παρελ
θόν του. Γνωρίζουμε μόνον ότι έζησε 
πολύ καιρό στά ξένα, ότι ήτο μέλος μυ
στικών έταιριών καί ότι στήν Αμερική 
έκανε συντροφιά μ' ένα άλλο πρόσω
πο τού μυθιστορήματος, τόν Σάτωφ.

Μόλις έγύρισε στή Ρωσία, συνεχίζει 
νά συναναστρέφεται τούς έπαναστά- 
τες, άλλά δέν παίρνει ενεργό μέρος στή 
συνωμοσία τους. Δέν φαίνεται νά τόν 
ένδιαφέρη καί πολύ ώς κίνησι, πού 
άποσκοπεϊ ν ’ άλλάξη τήν κοινωνική τα
ξί, προτιμάει νά έπιδοθή άποκλειστικά 
στή φιλοσοφία.

Δέν τόν βλέπουμε βέβαια σέ κατά- 
στασι έπιληπτικής κρίσεως, άλλά μιά 
περικοπή τού βιβλίου θυμίζει μερικές 
σελίδες άπό τόν«' Ηλίθιο». Καθώς ό ίδ ι
ος διηγείται τήν κατάστασι εις τήν οποία 
περιπίπτει άπό καιρό σέ καιρό, έπανα- 
λαυβάνει σχεδόν τίς φράσεις μέ τίς 
οποίες περιγράφεται ή έπιληπτική αύρα 
τού Μουίσκιν.

Ό  συνομιλητής του δέν γελιέται:
— Κυρίλωφ σάς πιάνει αύτό συχνά;
— Μιά φορά κάθε τρεϊς ήμέρες, μιά 

φορά τήν έβδομάδα.
— Μήπως είσθε έπιληπτικός;
—"Οχι.
—” Ε, τότε θά γίνετε, φυλαχθήτε Κυ

ρίλωφ, άκουσα νά λένε ότι έτσι άκριβώς 
άρχίζει. Κάποιος πού πάθαινε αύτή τήν 
άρρώστεια μοΰ έκανε λειπτομερή περι
γραφή τού αισθήματος πού έχει λίγο 
πρίν άπό τήν κρίσι καί καθώς σάς άκου- 
γα, νόμιζα πώς άκουγα έκεϊνον. Κι αύ
τός μοΰ μίλησε γιά πέντε δευτερόλε-
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πτα, καί πρόσθεσε ότι είναι αδύνατο νά 
ύποφέρη τήν κατάστασι αύτή περισσό
τερο χρονικό διάστημα.

Θυμηθήτε τή στάμνα τοϋ Μωάμεθ: 
καθώς άδειαζε, ό Προφήτης περνούσε 
τό κατώφλι τού παραδείσου: ' Η στά
μνα είναι τά πέντε δευτερόλπετα, ό πα
ράδεισος είναι ή άρμονία σας καί ό Μω
άμεθ ήταν επιληπτικός. Κυττάξτε μή γί
νετε καί σείς, Κυρίλωφ...»

' Ο Κυρίλωφ λίγο πρίν αύτοκτονήση, 
παρουσίαζε συμπτώματα «ψυχικού λυ- 
κόφωτος», ένα είδος σύντομης διανοη
τικής συγχύσεως, κάτι μεταξύ ονείρου 
καί αίσθήσεως τής πραγματικότητος, 
πού παρατηρεϊται στήν επιληψία.

"Ολοι οί ήρωες τού Δοστογιέφσκυ, 
γράφει ό Μερντιάεφ είναι στήν πραγμα
τικότητα αύτός ό ίδιος. Ακολουθούν 
τό δρόμο πού ακολούθησε αύτός. Οί 
διάφορες όψεις τού είναι του, οί αγωνί
ες του, οί ανησυχίες του, ή θλιβερή του 
πείρα είναι πείρα δική τους. Καί συμ
πληρώνει ό Τσβάίχ: «Ή  άνάγκη τού 
συγγραφέα γιά τήν άνάλυση δαμάζει 
τόν άνθρώπινο πόνο. ’ Ο Δοστογιέφσκυ 
κυριαρχεί στήν άρρώστεια του σπουδά- 
ζοντάς την». «Μελετά τήν σωματική του 
άρρώστεια μ ’ έκείνη τή σκληρή έντελέ- 
χεια, πού στά μυθιστορήματά του τήν 
έπιφυλάσσει γιά τις ήθικές καί ψυχολο
γικές ανωμαλίες», προσθέτει ό IRVING 
HOWE καί παραθέτει τό παρακάτω 
απόσπασμα άπό «" Ενα σημειωματάριο» 
τού Δοστογιέφσκυ.

« Ή  κρίσι ήρθε σχεδόν μέ τήν πανσέ
ληνο... Δέν τήν ένοιωσα, ξύπνησα μετά 
τις 8, μ' ένα αίσθημα ότι έπαθα κρίσι. 
Είχα κεφαλαλγία καί ολόκληρο τό κορμί 
μου πονοΰσε. ΠροσοχήΙ Γενικά τά έπα- 
κόλουθα τών κρίσεών μου, δηλαδή ή 
νευρικότητα, ή έλλειψι μνήμης, μιά κα- 
τάστασι ύπερεντάσεως καί θολούρας, 
σχεδόν ένοράσεως έπιμένουν περισσό
τερο παρ' ό,τι τά προηγούμενα χρόνια. 
"Αλλοτε περνούσαν ύστερα άπό τρεις 
ήμέρες, ένώ τώρα μπορεί νά διαρκέ
σουν καί έξη. ' Ιδιαίτερα τή νύχτα μέ τό 
φώς τού κεριού, μιά αόριστη ύποχον- 
δριακή μελαγχολία σάν πάνω στό κάθε 
τι νάχη πέσει μιά κόκκινη αίμάτινη σκιά. 
Σχεδόν αδύνατο νά έργασθώ αύτές τις 
ήμέρες». (' Απόσπασμα άπό τό «Σημειω- 
μάταριο γιά τούς «Δαιμονισμένους», 
πού έδημοσιεύθη άπό τό Πανεπιστήμιο 
τού Σικάγου ύπό τήν έπιμέλεια τού Κα- 
θηγητοΰ "Εντουαρντ Βάσιολεκ).

Τά κείμενα πού ακολουθούν παρέ
χουν λεπτομερέστερα στοιχεία γιά τά 
χαρακτηριστικά τών κρίσεων τού Δο- 
στογιέφσκυ. Πρώτη έπιληπτική κρίσι

σέ ήλικία 7 ετών (D. ARBAN). Άπό 
τότε έπανελαμβάνοντο είκοσι φορές τό 
χρόνο περίπου, μέ αραιότερη κάπως 
συχνότητα όταν έταξείδευε στό έξωτε- 
ρικό.

Τις κρίσεις του κάποτε τις προαισθά- 
νετο μία ή δύο ήμέρες πρίν. Τότε τόν 
έπιανε άγχος. Λίγο πρίν τήν κρίσι ή ψυ
χική αύρα ώς πρόδρομο φαινόμενο εί
ναι χαρακτηριστική: συνίσταται σέ μιά 
έπίτασι τών διανοητικών λειτουργιών, 
πού φαίνονται μολαταύτα νά λειτουρ
γούν έν κενώ. "Εκανε ό ίδιος τήν περι
γραφή του στόν Στράνκωφ, ό όποιος 
τήν παραθέτει στις «Αναμνήσεις» του: 
«Μιά ενθουσιαστική έκστασι τόν έπιανε 
πρίν άπό τις κρίσεις. ΕΙχεν ένα αίσθημα 
εύφορίας, αισιοδοξίας, παρακινήσεως 
νά θυσιασθή. Τις στιγμές αύτές έδοκί- 
μαζε ένα αίσθημα εύτυχίας πού δέν 
υπάρχει στή συνήθη ομαλή κατάστασι 
καί πού δέν μπορεί κανείς νά σχηματίση 
ιδέα γ ι' αύτό. Γιά λίγα δευτερόλεπτα, 
έλεγε πού διαρκοΰσε αύτή ή εύδαιμο- 
νία, θάδινε κανείς δύο χρόνια τής ζωής 
του, άκόμη καί όλόκληρη τή ζωή του».

' Επακολουθούσε ή κραυγή, ή πτώσι, 
οί σπασμοί.

"Επειτα άπό λίγα λεπτά, έπανακτοΰ- 
σε τή συνείδησί του σέ μιά κατάστασι 
θολώσεως τού νοΰ, πού τήν περιέγρα- 
ψε. "Εγραφε εις τήν «Αλληλογραφία» 
(έπιστολές τών 12 Δεκεμβρίου 1858, 8 
Νοεμβρίου 1865, 20 'Οκτωβρίου 18- 
67): «Κάθε παροξυσμός μέ τσάκιζε ήθι- 
κά καί σωματικά». «' Η άρρώστεια αύτή 
μέ κάνει νά χάνω καιρό καί ταράζει τή 
διάθεσι τού πνεύματός μου». Μετά κά
θε κρίσι δέν μπορώ νά μαζέψω καί τα
κτοποιήσω τις ιδέες μου προτού περά-

Ή  μητέρα τού Δοστογιέφσκυ.
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σουν τέσσερες ήμέρες».

"Οταν οί κρίσεις περνούσαν, ξαναγι
νόμουν ύγιής καί δυνατός, όπως μέ 
βλέπετε αύτή τή στιγμή.

Παρόμοια μέ τού Δοστογιέφσκυ συ
ναισθήματα ενοχής έβασάνιζαν καί τόν 
Τσέχο συγγραφέα φράνς Κάφκα. Τίς 
άναλογίες έπεσήμανα σέ προηγούμενη 
σχετική μ' αύτόν μελέτη μέ τίς έπόμε- 
νες παρατηρήσεις:

' Η περίπτωσι τού φεντόρ Δοστογιέ- 
φσκυ —πού τά περισστότερα έργα του 
έχουν έπίσης αύτοβιογραφικό χαρα
κτήρα (ό "Οσκαρ Ούάίλντ διετείνετο 
ότι γίνεται άποκαλυπτικώτερος ό συγ- 
γραφεύς, όταν όμιλεϊ διά μέσου τών 
ήρώων τού μυθιστορήματος κάτω άπό 
μάσκα, διότι έτσι όμιλεϊ πλέον άνεύθυ- 
να καθαρά καί άφοβα καί έκφράζουν 
ιδέες καί έμπειρίες άκόμη πιό οδυνηρές 
άπό τίς έμπειρίες τού Κάφκα, διότι ό 
Δοστογέφσκυ έπασχε έπιπλέον καί άπό 
έπιληψία —δείχνει ή περίπτωση τού 
Δοστογιέφσκυ άναγλυφικώτερα τήνέ- 
πίδρασι τού ύπεραυστηροΰ πατρικού 
μορφοειδώλου (τής ιδέας πού έχει γιά 
τόν πατέρα του σχηματίσει τό παιδί μα
ζί μέ τό συναισθηματικό άντίκτυπο μέ
σα του: φόβο, άνασφάλεια κλπ.) στήν 
διαμόρφωσι τής ψυχοσυνθέσεως καί 
τού χαρακτήρος τού παιδιού. "Οπως ό 
πατέρας τού Κάφκα «είναι άκόμη άλή- 
θεια ότι στήν πραγματικότητα δέν μέ 
χτύπησες σχεδόν ούτε μιά φορά», γρά
φει ό Κάφκα στό «Γράμμα»), έτσι κι ό 
Δόκτωρ (στρατιωτικός ιατρός) Μιχαήλ 
Δοστογιέφσκυ ποτέ δέν είχε δείρει τά 
παιδιά του (είχε οκτώ, μεταξύ τών όποι
ων ό φεντόρ ήτο δεύτερος μέ έτος γεν- 
νήσεως τό 1821) καί όμως ή «παιδαγω
γική» του (είναι ή λέξι πού μεταχειρίζε
ται τέσσερες φορές ό Κάφκα στό «Γράμ
μα») έφηρμόζετο κατά τέτοιον τρόπο 
πού τά κρατούσε σέ μιά συνεχή κατά- 
στασι άγωνίας καί τρόμου, γιατί, καθώς 
τόν έβλεπαν νά φέρνεται μέ άγρια βα
ναυσότητα μέχρι ξυλοδαρμού πρόςτούς 
δουλοπαροίκους του, έταυτίζοντο ά- 
σφαλώς μ' αύτούς στόν πόνο καί στό 
κρυφό μίσος κι έτσι, όταν ένας άπ' αύ
τούς, ό Βασίλης Νικιτκίν, επάνω στήν 
άγανάκτησι καί τήν άπελπισία του, τόν 
έσκότωσε, ό φεντόρ θά πρέπει νά έδο- 
κίμασε άμφιθυμικά συναισθήματα, ίκα- 
νοποιήσεως (καί μάλιστα μέτόάζημίω- 
Το, διότι άλλος έκανε τό φόνο) καί ενο
χής (διότι καί αύτός τόν είχε έπιθυμήσει 
μέσα του). ’ Ο ' Ιβάν —πού παριστα τόν 
ίδιο του συγγραφέα, εις τούς «Α δελ
φούς Καραμάζωφ», έπειτα άπό τή δο
λοφονία (άπό τόν ύπηρέτη Σπερδια-
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Μ ΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ άρρώστεια πού 
έγινε εφιαλτική γιά τά μέλη όλων 

των βασιλικών οικογενειών τής Εύρώπης, 
προσφέροντάς τους πόνο πίκρα καί φόβο 
άπό τούς πρόωρους θανάτους άγαπημέ- 
νων προσώπων τών οικογενειών τους, ή 
καί τόν όλοκληρωτικό άφανισμό μερικών 
άπό αύτές, αφού ή ύπουλότητα ταύτης 
τής άρρώστειας ήταν σέ θέση νά σταμα- 
τήση τήν συνέχιση τού γενεαλογικού δέν
δρου τους, όνομάζεται αιμοφιλία ή νόσος 
τών βασιλέων.

Παράδειγμα οί βασιλικές οικογένειες 
τής Γερμανίας καί τής Γαλλίας πού τό 
τέλος τους βασικά όφείλετο σέ τούτη τήν 
μυστηριώδη γιά τά χρόνια τά παλιότερα 
άρρώστεια.

Παρόμοια τύχη θά είχε καί ή βασιλική 
οικογένεια τής Ρωσσίας μιας καί ό μοναδι
κός γυιός τους διάδοχος Τσάρεβιτς ' Αλέ
ξιος ήταν αιμοφιλικός, καταδικασμένος 
σέ θάνατο, άν οί μπολσεβίκοι δέν πρό- 
φταιναν νωρίτερα νά κόψουν τό γενεαλο
γικό του δένδρο σκοτώνοντας όλα τά 
μέλη τής αύτοκρατορικής οικογένειας 
(έπανάσταση τών μπολσεβίκων).

Πολλά γράφτηκαν γιά τήν ιδιόρρυθμη 
ιστορία τούτου τού παλατιού πού είχε 
έπίκεντρο τήν άρρώστεια τής αιμοφιλίας 
τού διοδόχου καί γυιοϋ τής Αλεξάνδρας 
Θεοοωρόβνας (1872 - 1918) καί τού αύ- 
τοκράτορος Νικολάου τού Β'.

Πρωταγωνιστής τούτης τής ιστορίας ό 
γνωστός Ρασπούτιν (Γρηγόριος ' Εφήμο- 
βιτς), ό διαβολοκαλόγερος πού γνώριζε 
καλά τόν ύπνωτισμό καί τά έκχυλίσματα 
τών μυστικών ©ιβετιανών βοτάνων.

Κατώρθωνε ύπνωτίζοντας τόν αιμοφιλι
κό ' Αλέξιο καί δίνοντάς του τά έκχυλίσμα
τα τών βοτάνων του νά σταματά πολλές 
φορές τήν αιμορραγία έτσι ώστε νά πείση 
τούς αύτοκράτορες ότι σ' αύτόν όφείλε
το κάθε φορά ή σωτηρία τού παιδιού τους 
καί έτσι ή νευροπαθής φορέας τής αιμο
φιλίας αύτοκράτειρα νά βρίσκη ατό πρό
σωπό του τόν μεγάλο σωτήρα τής δυνα
στείας τών Ρωμανώφ.

"Ετσι κατέληξε ό Ρασπούτιν στά γνω
στά μεγάλα σκάνδαλά του στούς κύκλους 
τής αύλής πού τόν έστειλαν τελικά στόν 
θάνατο τά χέρια τού πρίγκηπα Γιουσού- 
πωφ (30 Δεκεμβρίου 1916)

Τό κακό τούτης τής κληρονομικής άρ- 
ρώστειας μέ τό πέρασμα τού χρόνου 
μεγάλωσε καί όλο καί περισσότερα άτομα 
τών γαλαζοαίματων τούτων οικογενειών 
πλέκονταν στόν ιστό τής μυστηριώδους, 
θανατηφόρας καί ύπουλης κληρονομικής 
άρρώστειας, φαίνεται ότι σέ αύτό βοηθού
σε καί ή αιμομιξία τους, δηλαδή άνάγκη νά 
παντρεύονται μεταξύ τών συγγενικών οι
κογενειών τους, όπότε ό γνωστός σήμερα 
μηχανισμός τής κληρονομικότητας τής 
άρρώστειας, εϋρισκε τις προϋποθέσεις 
έκεΐνες τις γεννετικές νά κτυπά άλυσυ-

' Αριστερά: ' Ο σατανικός Ρασπούτιν. Κατόρ
θωνε ύπνωτίζοντας τόν αιμοφιλικό Αλέξιο 
νά σταματά πολλές φορές τήν αιμορραγία. 
Κάτω: Ή  Τσαρίνα Αλεξάνδρα μητέρα τού 
Αλεξίου. Στήν άπέναντι σελίδα: Ή  'Α λε

ξάνδρα μέ τόν Τσάρεβιτς Αλέξιο στήν 
άγκαλιά της.

ΑΙΜΟΦΙΛΙΑ
Η Ν Ο ΣΟ Σ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ

Τοΰ κ. Θωμά Δούβρη 
Καθηγητοΰ Φυσικομαθηματικής

δωτά σέ έκταση καί γρήγορα τά μέλη τών 
οικογενειών τους. ' Η συμφορά τους μέ 
τά χρόνια φούσκωνε άπό τήν μυστηριώδη 
άρρώστεια. Ήταν άδύνατο νά τούς σώ
σουν οί πρακτικοί γιατροί τής αύλής τους, 
άφοϋ τίποτε δέν ήξεραν γιά τά μυστικά 
τής άρρώστειας. Νά γιατί ή άπόγνωση άπό 
τήν άθεράπευτη άρρώστεια τούς έρριχνε 
στά χέρια τού Ρασπούτιν...

Ή  άρρώστεια έμφανιζόταν μέ αιμορ
ραγίες άπό τή γλώσσα, τά χείλη, τό στόμα, 
τή μύτη σπανιώτερα στά στομάχι, τό έντε
ρο, τά νεφρά καί τόν έγκέφαλο. Ήταν 
αιμορραγίες πού γίνονταν άπό τήν παρα
μικρή κάκωση.

Κάθε τραυματισμός τους, ένα κόψιμο, 
ένα άτύχημα μιά χειρουργική έπέμβαση 
είχε σάν άποτέλεσμα σοβαρές έπιπλοκές 
ή καί τόν θάνατο μιάς καί τό αίμα δέν είχε 
τήν ικανότητα τής πήξης γιά νά κλείσουν 
τά ρήγματα πού γίνονταν στά τοιχώματα 
τών άγγείων.

" Ολα αύτά γιατί έλειπαν άπό τά αιμοφι
λικά άτομα οί άντιαιμοφιλικοί παράγοντες 
Α ή Β ή C πού είναι έκεϊνοι πού προκαλοϋν 
τήν πήξη τού αίματος όπως ξέρουμε 
σήμερα.

' Από τά άτομα πού είχαν τήν άρρώστεια 
τά 85% πέθαιναν μέχρι τό πέμπτο έτος 
τής ήλικίας τους. Τά ύπόλοιπα έφταναν 
σέ μεγαλύτερη ήλικία άλλά τελικά καί 
αύτά πέθαιναν.

Τά αιμοφιλικά άτομα τών βασιλικών οι
κογενειών είχαν συνήθως δέρμα έξαιρε- 
τικά λεπτό, γαλάζια μάτια, ώχρό χρώμα 
μαλλιά άνοικτόχρωμα όπως άκριβώς ήταν 
καί τά χαρακτηριστικά τών έξωβασιλικών 
πληθυσμών τών βορείων χωρών τής Εύ
ρώπης, Γερμανίας, Γαλλίας, Αγγλίας, 
Ελβετίας πού καί σ' αύτά συναντούμε 

άραιότερα τήν άρρώστεια.
Οί βασιλικές οικογένειές τους, ό πλη-
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ΔΟΣΤΟΓΙΕφΣΚΥ
κώφ) τοϋ πατέρα του, πού σάν τόν πα
τέρα τοΰ φεντόρο ό όποιος ήτο βίαιος, 
φιλάργυρος, μισητός άπό τούς ύποτα- 
κτικούς καί άπό τά ίδια τά παιδιά του 
κάτω άπό τήν φαινομενική τους ύποτα- 
γή— αισθάνεται τόν έαυτό του ένοχο 
καί ύπεύθυνο γ ι' αύτόν τόν φόνο, διότι 
σϊά βάθη τής ψυχής του τόν είχεν επι
θυμήσει. ' Επάνω στό άποκορύφωμα 
των τύψεων χάνει τά λογικά του: είδος 
αύτοτιμωρίας στόν πνευματικό τομέα 
πού ό Κάφκα τήν έπεδίωξε κυρίως στό 
σωματικό, γιατί καί αύτός μέσα του πα
ρόμοιες φονικές επιθυμίες είχε βαθειά 
άπωθημένες εις τό άσυνείδητο.

' Από τήν άφθονία τών βιογραφικών 
καί κριτικών μελετών γιά τόν συγγρα
φέα, ένα μικρό, θεωρώ ώς πλέον κατα
τοπιστικό πού μάς βοηθούν νά καταλά
βουμε τή ζωή καί τό έργο τοϋ Δοστογιέ- 
φσκυ τά κείμενα τών SERGE PER- 
SKY, HENRI TROYAT, Τάσου Αθα- 
νασιάδη, "Αγγέλου φουριώτη κ.ά. καί 
ώς πλέον είσδυτική γιά τήν κατανόησι 
τής ψυχοσυνθέσεώς του τή μελέτη τοϋ 
Σίγκμουντ φρόύντ.

Δύο χρόνια έχρειάσθηκαν στό φρόύντ, 
άπό τό 1926 έτος τό 1928 γιά νά συν- 
τάξη τό σύντομο άρθρο πού προωρίζε- 
το νά μπει ώς πρόλογος εις τήν πρώτη 
γερμανική μετάφραση τών «' Αδελφών 
Καραμάζωφ» καί πού κατέλαβε θέσι 
προλόγου επίσης στή γαλλική μετά- 
φρασι (1930) τοϋ βιβλίου «' 0  Δοστογι- 
έφσκυ άπό τή γυναίκα του» (τή δεύτε
ρη), τήν Αννα Γρηγοριέβνα Δοστογιέ- 
φσκαγια.

Οί όροι καί οί έννοιες τής ψυχαναλύ- 
σεως (libido, ύπερεγώ, ψυχικό τραϋμα, 
άμφιθυμικά συναισθήματα, ψυχική πα
λινδρόμηση άπώθησι, καί τόσα άλλα) 
κατέλαβαν άναντικατάστατη θέσι στήν 
' Επιστήμη καί χρησιμοποιούνται στήν 
καθημερινή ζωή. ' Αλλά έκεϊνο πού αξί
ζει νά τονισθή έδώ είναι άτι πολλές άπ' 
αύτές τίς άνακαλύψεις πού έκανε ό 
φρόύντ μέ τόσο μόχθο εις τήν άβυσσο 
τής ανθρώπινης ψυχής, τίς διέκρινε λί
γα χρόνια πρίν άπ' αύτόν, έρευνώντας 
τά βάθη τής ϊδικής του ψυχής, ό Δοστο- 
γιέφσκυ. Θ' άναφέρω ώς παράδειγμα 
τήν εξής περικοπή άπό τό «"Εκγλημα 
καί Τιμωρία», τήν όποια πολύ εύχαρί- 
στως θά είχα βάλει ώς «ΜΟΤΤΟ» στήν 
άνακοίνωσί μου στό τέταρτο Παγκό
σμιο Συνέδριο Ψυχιατρικής στή Μαδρί
τη (Σεπτέμβριος 1966), πού είχε τόν τίτ
λο: «' Επί τής συχνότητος καί τής σημει- 
ολογικής σημασίας τών ονείρων πού 
προηγούνται τής έμφανίσεως τής ψυ- 
χώσεως».

Ή  γυναίκα τοϋ Δοστογιέφοκυ.

«Γιά κείνον πού βρίσκεται σέ νοσηρή 
ψυχική διάθεση τά όνειρα παίρνουν συ
χνά μιά άπόχρωσι έπικαιρότητος, μιά 
ζωηράδα, μία έπίφασι πραγματικότη
τας εξαιρετική», γράφει ύπό τύπον εισα
γωγής εις τό πρώτο όνειρο τοΰ Ρασκόλ- 
νικωφ. Είναι όνειρο άναδρομικό δηλα
δή βλέπει τόν έαυτό του παιδί καί μαζί 
μέ τόν πατέρα του, περνώντας εμπρός 
άπό μιά ταβέρνα, βλέπει κάτι μεθυσμέ
νους χωρικούς τή στιγμή πού σκοτώ
νουν ένα άλογο μέ καμουτσιές. ' 0  «μι
κρός» γραπώνεται, κατατρομαγμένος, 
άπό τό χέρι τοΰ πατέρα του. Μόλις ξύ
πνησε άνεγνώρισε τό νόημα καί τή ση
μασία τοϋ ονείρου αύτοϋ καί γεμάτος 
φρίκη, διότι ή σκέψι του πήγε σέ διά- 
πραξι φόνου, άνακράζει: «Μοΰ είναι 
άδύνατο νά κάνω αύτή τήν πραξι».

Είναι γνωστός έξ άλλου ό χαρακτηρι
σμός τοΰ φρόύντ σύμφωνα μέ τόν 
οποίο τά όνειρα είναι «ή βασιλική οδός», 
πού οδηγεί στήν άποκάλυψι τοϋ άσυ- 
νειδήτου ψυχισμού. 'Αφιέρωσε σ' αύ- 
τά τό θεμελιακό βιβλίο τής ψυχαναλύ- 
σεως, πού τό έδημοσίευσε τό 1956 καί 
τό όποιο μετεφράσθη στά έλληνικά τό 
1960 άπό τόν Κωστή Μεραναϊο καί τήν 
Μίνα Ζωγράφου μέ πρόλογο τοΰ γρά- 
φοντος.

Μετά τίς μελέτες τοϋ φρόύντ έδημο- 
σιεύθησαν τρεϊς άκόμη ψυχαναλυτικές 
μελέτες, τών MARIE BONAPARTE 
(1963), SCHMIDL (1965) καί ΝΕΥ- 
RAUT—SUTTERMAN (1970), αύτές 
πάντως πού ύπέπεσαν εις τήν άντίλη- 
ψίν μου. Δέν άπομακρύνονται βασικά

άπό τή γραμμή πού έχάραξε ό ΜΑΙ- 
TRE, άλλά καί οί συγγραφείς αύτοί 
άφήνουν ώρισμένα ζητήματα αξεδιά
λυτα ιδιαίτερα εις τό ό,τι άφορά τίς σχέ
σεις τής επιληψίας μέ τή μορφή τής 
συγγραφικής δημιουργίας τοϋ Δοστο- 
γιέφσκυ. Θά καταβληθή προσπάθεια 
νά δοθή ή προσήκουσα άπάντησι εις τα" 
ζητήματα αύτά μέ βάσι τάς σημερινός 
επιστημονικός άντιλήψεις.

’ 0  Δοστογιέφοκυ χωρίς άμφιβολία 
έπασχεν άπό ιδιότυπη έπιληψία μέ συμ
πτώματα πού είναι γιά μάς ένδεικτικά 
γιά νά έντοπίσωμε τή βλάβη στόν κρο- 
ταφικό λοβό τοΰ εγκεφάλου (κροταφι- 
κή έπιληψία πού μόλις τά τελευταία 
χρόνια έγινε άντικείμενο ιδιαιτέρων ε
ρευνώ) καί πιό συγκεκριμένα στόν 
κροταφικό λοβό τοΰ δεξιού ήμισφαιρί- 
ου, τοϋ ύποτακτικοΰ σέ σχέσι μέ τό αρι
στερό, πού περιέχει,· εις τούς δεξιόχει- 
ρας (δεξιόχειρ-εικάζουμε, δΓ έλλειψιν 
άντιθέτων ενδείξεων, ότι θά ήταν ό Δο- 
στογιέφσκυ), τό κέντρο τοϋ ένάρθρου 
λόγου καί λέγεται δεσπόζον έπικρατητι- 
κό ήμισφαίριο (DOMINANT). ■ Εις τό 
σημεϊον αύτό θά πρέπει νά προστεθή, 
ότι ή λεκτική, διά τοΰ προφορικού καί 
γραπτού λόγου, ικανότητα τοϋ Δοστο- 
γιέφσκυ διετηρεϊτο άκεραία μακράν τών 
παροξυσμών. Μέ τό ήλεκτρικοεγκεφα- 
λογράφημα καταγράφουμε σήμερα 
(άφ1 ότου τό 1929 τό πρωτοεφήρμοσε 
ό BERGER, δηλαδή ένα χρόνο μετά τό 
άρθρο τοϋ φρόύντ) μέ ακρίβεια καί έκ 
τοΰ άσφαλοΰς μποροΰμε νά βεβαιώ
σουμε τή μορφή τής έπιληψίας καί τήν 
έντόπιση τής βλάβης καί σέ περιπτώ
σεις άκόμη πού οί έκδηλώσεις της δέν 
είναι τόσο ξεκάθαρες.

Αύτά είναι τά αδιάσειστα στοιχεία. 
Στή συνέχεια θά έπικαλεσθοΰμε τά δε
δομένα τής όργανοδυναμικής θεωρίας 
γιά τά ψυχικά νοσήματα καί θά ύποστη- 
ρίξουμε ότι ή οργανική βλάβη (πιθανώς 
λόγω κακώσεως τοΰ έγκεφάλου κατά 
τόν τοκετό ή παιδικής έγκεφαλίτιδος) 
τοΰ κροταφικοΰ λοβοΰ δέν είναι ή άμε
ση αιτία τών συμπτωμάτων, διότι, ώς 
βλάβη, μόνον έκπτωσι λειτουργίας (φθο
ρά) μπορεί νά έπιφέρει. Ανάγκη πάσα 
νά δεχθούμε ότι τά συμπτώματα είναι 
άποτέλεσμα τής άπελευθερώσεως κα
τωτέρων λειτουργιών άπό τόν ανα
σταλτικό έλεγχο άνωτέρων τοιούτων. 
” Ετσι κατά τήν αρχικήν φάσι τής έπιλη- 
πτικής κρίσεως, τή φάσι τής ψυχικής 
αύρας, κατά τήν όποια ή συνείδησι 
ύπάρχει μέν (αλλοιωμένη), άλλά έχει 
χάσει τήν συνοχή της, ένώ ή προσοχή, 
καθώς στενεύει, παύει νά στρέφεται

474



πρός τόν ί=ξω κόσμο, αλλά συγκεντρώ
νεται στόν εσωτερικό, σάν σε όνειρο.

' Ο Δοστογιέφκσυ-αισθανότανε, μαζί 
μέ τήν ανέκφραστη ευφορία ή μάλλον 
λίγο πρίν άπ' αύτή («αύρα εύτυχίας», 
πού περιγράφεται στόν «’ Ηλίθιο»), νά 
άναόύωνται, νά έρχωνται στην επιφά
νεια οί κατώτερες ενστικτώδεις ένορμή- 
σεις μέ όλο τό δυναμισμό τους καί ν' 
άποδεσμεύωνται οί άπωθημένες εις τό 
άσυνείδητο ροπές, φύσεως έπιθετικής 
καί σεξουαλικής. Αύτές είναι πού συγ
κροτούν τό λεγόμενο κατώτερο ψυχι
σμό καί οί όποιες, στήν καθημερινή 
ζωή, κρατούνται μακρυά άπό τή συνεί- 
δησι, κάτω άπό τήν άπαγορευτική έπί- 
βλεψι πού άσκεϊ άπέναντί τους τό ύπε- 
ρεγώ. "Οπως έλεγα εις τά «Μαθήματα 
Ψυχιατρικής»: Τά έλλειμματικά (άρνητι- 
κά κατά JACKSON) συμπτώματα πα
ρουσιάζονται άνάλογα μέ τίς περιπτώ
σεις μέ όλο καί μεγαλύτερη ένταση (βα
ρύτητα), ένώ συγχρόνως μειοΰται προ
οδευτικά ή ικανότητα έλέγχου των έ- 
νορμήσεων, συνεπεία άρσεως των έκ 
των άνω άναστολών όπως ή άνάδυσι 
των έπιθετικών ή σεξουαλικών άνεπι- 
τρέπτων τάσεων (θετική συμπτωματο
λογία) προκαλεϊ άγχώδη άντίδρασι. Τό 
άτομο ξαφνιάζεται καί βλέπει τόση κα
κία νά φωλιάζει μέσα του.

' Εδώ είναι τό καίριο σημείο: οί έπιθυ- 
μίες αύτές οί ροπές διαμορφώνονται σέ 
κάθε άνθρωπο μέ βάσι τίς άτομικές του 
εμπειρίες καί τά βιώματα άπό τήν παιδι

κή του ήλικία μέσα στό οικογενειακό 
περιβάλλον, μέ επίκεντρο τά δύο ση
μαντικά- εις τήν άντίληψι τού παιδιού 
•πρόσωπα τή μητέρα καί τόν πατέρα. 
(PERSONNALITE DE BASE, κατά KAR- 
DINER). Ενώ γιά τή μητέρα τού Δο- 
στογιέφσκυ δέν μάς είναι γνωστά άξιό- 
λογα πληροφοριακά στοιχεία, έκτος τού 
ότι τήν ύπεραγαποΰσε, τουναντίον ό 
πατέρας του είναι πανθομολογούμενο 
ότι ήτο ένας ύπεραυστηρός, παράλογα 
βάναυσος καί άνυπόφορος άνθρωπος 
πού έγινε έπί πλέον άλκοολικός μετά τό 
θάνατο τής γυναίκας του σέ ήλικία 37 
έτών. Η έκδίκησι τών δουλοπαροίκων 
πού συνέθλιψαν τά γεννητικά όργανα 
τού πατέρα τού Δοστογιέφσκυ μέσα σέ 
πέτρες, γιατί είχε διαφθείρει τίς κόρες 
τους, ήταν όχι μόνο άγρια, άνάλογη δη
λαδή μέ τή δική του άγριότητα, άλλά 
καί συμβολική, μέ άπώτερη άπήχησι, 
καθώς ύποθέτω, στό άσυνείδητο τού 
Δοστογιέφσκυ (ήταν 18 έτών τήν έπο- 
χή εκείνη), ύπό τήν έννοια ότι άνταπο- 
κρινόταν σέ παρόμοια άσυνείδητη έπι- 
θυμία του στήν έποχή πού διένυε τήν 
οιδιπόδεια φάσι τής έξελίξεως τής προ
σωπικότητάς του, δηλαδή γύρω στήν 
ήλικία τών 5 χρόνων. Τά συνακόλουθα 
συναισθήματα ένοχής, θά πρέπει νά 
ήσαν έξαιρετικά έντονα καί τό γεγονός 
αύτό, μαζί μέ τήν εξαιρετικά έντονη 
σκληρότητα τού πατέρα, συνιστοϋν, 
νομίζω, τό επίκεντρο γύρω άπό τό οποίο 
περιεστράφη ολόκληρη ή ψυχοσυμ-

ΔΟΣΤΟΓΙΕφΣΚΥ
πλεγματική του συγκρότησι, όπως εξαι
ρετικά ύπήρξαν τά παιδικά βιώματα 
τού ίδιου τού ' Ιδρυτοϋ τής Ψυχαναλύ- 
σεως, πού, καθώς ύπεστήριξα (1956), 
συνετέλεσαν στή διαμόρφωσι τής προ
σωπικότητάς του. Απαραίτητος όρος 
άνωτέρας πνευματικής έπιδόσεως στίς 
περιπτώσεις αύτές είναι βέβαια ή τελεία 
βιολογική προικοδότησι τού εγκεφάλου 
τού άτόμου μαζί μέ τά ιδιαίτερα περι
βαλλοντικά περιστατικά τής ζωής.

Καί οί δύο τους (Δοστογιέφκσυ καί 
Φρόϋντ) έχουν κοινό τό προνομιακό 
χάρισμα, ότι μπόρεσαν νά βυθομετρή- 
σουν, άνεξάρτητα ό ένας άπό τόν άλ
λον, τό σκοτεινό, άσυνείδητο ψυχισμό 
τους, μέ Εξαιρετική εύστοχία, ό μέν 
φρόϋντ κάτω ύπό ώρισμένας συνθή- 
κας, πού άναφέρονται στή σχετική μ' 
αύτόν μελέτη μου, ό δέ Δοστογιέφσκυ 
χάρις εις τήν προαναφερθεϊσα άνάδυ- 
ση τών κατωτέρων τάσεων καί τών 
άπωθημένων επιθυμιών κατά τήν σύν
τομη διάρκεια τής προδρομικής έπιλη- 
πτικής αύρας, πού δέν έφθανε άκόμη 
στό σημείο νά τού προκαλέσει συσκότι- 
σι τής συνειδήσεως. Τούναντίον τοϋ- 
φερνε παροδική ύπερέντασι τών ψυχι
κών λειτουργιών τών όποιων τά περιε
χόμενα είχε τή δυνατότητα νά τά συ- 
κρατήση στή μνήμη του καί νά τά περι- 
γράψει. Καί σ' αύτό τό σημείο ή περί- 
πτωσί του, σέ συνδυασμό μέ τά έξαιρε- 
τικά περιστατικά τής ζωής του, είναι κά
τι πολύ σπάνιο.

ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ
ΑΣ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Υ

Μιά
' Επιστολή

Α. Γ Ρ Α Μ Μ Ε Ν Ο Σ

Διά τοϋ παρόντος θέλω νά ευχαριστήσω τά Σώματα Ασφαλείας διά τό έργον τό όποιον 
έπιτελοϋν καί διά τήν αυτοθυσίαν τήν όποιαν επιδεικνύουν εις τήν έπιτέλεσιν τοϋ καθήκοντός των.

Συγκεκριμένως θέλω νά ευχαριστήσω τόν 'Αστυφύλακα ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΓΓΕΛΟ διότι έσωσε 
κυριολεκτικά τήν ζωήν τής κόρης μου Χριστιάνας καί τής φίλης της ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥΜαρίας.

Τήν 3 .30 ' πρωινήν ώραν συνεπιβαίνουσα στό Ι.Χ.Ε. αύτοκίνητον τής φίλης της ΓΕΩΡΓΑΚΩ- 
ΓίΟΥΛΟΥ Μαρίας καί κατευθυνόμεναι διά τής Λεωφ. Κηφισιάς πρός Αθήνας εις τό ύψος τοϋ 
άριθμοϋ 260 τό αύτοκίνητον παρεξέλκινε τής πορείας του καί έπεσε σέ ένα στύλο τής Δ.Ε.Η. μέ 
άποτέλεσμα νά πιάσει φωτιά καί νά διατρέξουν άμεσον κίνδυνον τής ζωής των, δηλαδή νά καούνε 
ζωντανές, διότι λόγω τής σφοδροτάτης συγκρούσεως είχεν ύποχωρήσει τό έμπρόσθιον τμήμα τοϋ 
αύτοκινήτου καί σφηνώθηκε μεταξύ τιμονιού καί καθίσματος ή φίλη τής κόρης μου. ή κόρη μου δέ 
είχε ύποστεϊ πολλαπλά συντριπτικά κατάγματα ατά πόδια καί ήταν άδύνατο νά βγούνε άπό τό 
αύτοκίνητον. "Ηρχισε νά μαζεύεται κόσμος άλλά κανείς δέν τολμούσε νά πλησιάσει τό καιόμενον 
αύτοκίνητον τους. Είχανε χάσει κάθε ελπίδα νά σωθούνε. Τήν κρίσιμον αύτήν στιγμήν ό άνωτέρω 
Αστυφύλακας, μέ πραγματικόν κίνδυνον τής ζωής του καί χωρίς καθόλου νά διστάσει ήρθε εις τό 

αύτοκίνητον καί μετά άπό απεγνωσμένη προσπάθεια κατάφερε νά τίς άπελευθερώση άπό τό 
φλέγόμενο όχημα καί νά τίς στείλη στό νοσοκομείο (τήν κόρη μου στό Κ.Α. Τ. καί τήν φίλην της στό 
' Υγεία).

Τό ότι σήμερον εύρίσκονται έν τή ζωή (ή κόρη μου είναι μόνον 16 έτών καί ή φίλη της 20) τό 
όφείλομεν άποκλειστικώς καί μόνον εις τόν Αστυφύλακα "Αγγελον ΓΡΑΜΜΕΝΩΝ.

Κ. Γενικέ, πιστεύω ότι πρέπει νά είσαστε ύπερήφανος πού έχετε εις τήν ύπηρεσίαν σας τοιούτου 
θάρρους άστυφύλακας ο ί όποιοι θυσιάζουν καί τήν ζωήν των άνχρειασθή, διά νά σώσουν τήν ζωήν 
τών πολιτών. Καί πάλι εύχαριστώ πολύ τόν κον Αγγελον ΓΡΑΜΜΕΝΩΝ καί τά Σώματα 
Ασφαλείας διά τό θάρρος των, τήν αύτοθυσίαν των καί τήν πίστην των εις τό καθήκον.

ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Παπανικολάου 10 "Αγιος Σώστης
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ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ

ΜΙΛΑΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ
’ Εξηγούν τή ζωή μέ μηνύματα άπό τό ύπερπέραν

Ούρα οί πελάτες στά άντρα των «μάγων» καί τεράστιος ό τζίρος αύτών των επιχειρήσεων. Η 
παραψυχολογία ανθίζει. Τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση σε όλες τίς χώρες τού κόσμου, 
προσφέρουν ρεπορτάζ καί εκπομπές, όπου ή έπιζήτηση τού εντυπωσιακού στοιχείου, άποπροσα- 
νατολίζει τό κοινό άπό την ούσία τής πληροφορήσεως.

...Στραγγαλίζονται στην Αφρική άπό «μάγους παρεμβλητές»...ή Κίνα κατασκευάζει «ειδι
κούς όραματιστές»... Όσο γιά τή Σοβιετική Ενωση καί τις ΗΠΑ, μελετούν τίς δυνατότητες που 
θά μπορούσε νά έχει ένα μέντιουμ γιά νά άλλάξει τήν πορεία ενός πυραύλου.

βΛΕΠΏ» καί προβλέπω»: Βρι
σκόμαστε στήν περίοδο τού 

μπούμ τής άστρολογίας. ’ Αλλά καί γενι
κότερα όλων τών έπιχειρήσεων πού έ 
χουν σχέση μέ τόν άποκρυφισμό: Χει- 
ρομάντεις, μέντιουμ, θεραπευτές, τη- 
λεκινητές, μαγνητιστές, μάγοι κάθε εί
δους.

«Σέ περίοδο μεγάλης κρίσεως σάν 
κ ι' αυτή πού διανύουμε τώρα», έξηγεϊ 
ένας Γάλλος είδήμων, «όλοι προσπα
θούν νά βρουν διέξοδο στις άγωνίες 
τους».

Πέρα όμως άπό τήν όποιαδήποτε 
κοινωνική έρμηνεία πού μπορεί νά δώ
σει κανείς στό φαινόμενο, τό γεγονός 
παραμένει: ή παραψυχολογία εισβάλλει 
στά Πανεπιστήμια.

' Επιστήμονες καί σοφοί, όργανώνουν 
συνέδρια, προσπαθώντας νά έξηγή- 
σουν τήνάλλόκοτη «συμπεριφορά» τών 
ζωντανών -... άλλά καί τών νεκρών.

Κι άν είμαστε έπιρρεπεϊς στις φήμες, 
τότε άκόμα καί οί δύο ύπερδυνάμεις 
τού κόσμου, άσχολοϋνται κρυφά βέ
βαια... μέ τά παραψυχολογικά φαινόμε
να.

« Αμήν, γάρ λέγω ύμϊν, έάν έχητε 
πίστιν ώς κόκκον σινάπεως, έρείτε τώ

δρει τούτω, μετάβηθι έντεϋθεν έκεί, 
καί μεταβήσεται, καί ούδέν άδυνατίσει 
ύμίν (Ματθαίος ΧΥΙΙ, 20).

Πίστη, ό Ζάν-Πιέρ Ζιράρ, είχε άπό 
μικρό παιδί όταν ήταν άκόμη δακτυλο-

δεικτούμενος. Στό σχολείο, μάντευε 
τίς έρωτήσεις τού δασκάλου του, τόν 
προκαλούσε.

« 'Ηταν τηλεπάθεια», έξηγεί σήμερα 
ό Ζιράρ. «'Αλλά έκείνη τήν έποχή δέν 
τό συνειδητοποιούσα. Δέν ήξερα κάν 
ότι ύπάρχει τέτοιο πράγμα».

Άπό τότε είχε ατή διάθεσή του όλο 
τόν καιρό γιά νά άνακαλύψει τή θαυμα
στή δύναμη τής πίστεως. «Ό χ ι τή πίστη 
τού Ζάν-Πιέρ Ζιράρ σάν άτομο» διευ
κρινίζει, «άλλά τήν κυριαρχία τού πνεύ
ματος στήν ύλη».

Στά 35 του χρόνια, ό Ζιράρ είναι αύτό 
πού έχουμε συνηθίσει νά όνομάζουμε 
μέντιουμ, δηλαδή ένα άτομο σέ έπαφή 
μέ μυστηριακές δυνάμεις, ικανό νά 
προκαλεϊ τούς νόμους τής φύσεως. 
Παραχωρεί συνεντεύξεις, συνεργάζε
ται μέ ένα περιοδικό παραψυχολογίας.
' Επιστήμονες έχουν μελετήσει τήν πε
ρίπτωσή του, ή οικογένεια ’ Εμπαίν τού 
είχε ζητήσει νά βοηθήσει τίς έρευνες 
τού βαρώνου πού είχε πέσει θύμα άπα- 
γωγής, ή τηλεόραση όργανώνει έκπο- 
μπές γιά τό άτομό του.

Θά μπορούσε νά χρησιμοποιεί τό 
χάρισμά του σάν μέσο έπιβίωσης, νά 
έπιδεικνύει τό ταλέντο του άπό τή
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Ένας διάσημος πίνακας «άπό τόν κόσμο τής ψυχής!» « ' Η μάντισαα» τού ζωγράφου Τζοβάνι 
Μπαττίστα.

σκηνή. ’Αλλά έχει φιλοδοξίες. Δένάρ- 
κεϊται στή μετακίνηση άντικειμένων χω
ρίς νά τά άγγίζει, τό λύγισμα μετάλλλων 
στην παράλυση τής άναπτύξεως τών 
βακτηριδίων.

«Είμαι πεισμένος δτι μπορούμε νά 
πετύχουμε πολύ περισσότερα», λέει, 
«νά πραγματοποιήσουμε τήν όλοκλη- 
ρωτική έξαφάνιση ένός άντικειμένου, 
τήν έξαΰλωσή του».

« Ονειρεύομαι, προσθέτει, ένα πα
νεπιστημιακό έργαστήριο, όπου θά μπο
ρούσαμε έπιτέλους νά μελετήσουμε 
τήν παραψυχολογία ήρεμα, χωρίς έπι- 
δειξιομανία ούτε πολεμική, όπως μελε
τάμε τή φυσική ή τήν βοτανική».

' Υπάρχει ένας άπλός τρόπος γιά νά 
ρυθμίσει κανείς τή διαμάχη γύρω άπό τά 
φαινόμενα τού άποκρυφισμού: νά ά- 
γνοήσει τήν πίστη, νά άντιμετωπίσει τό 
μέντιουμ σάν άπατεώνα. Είναι ή θέση 
τής έπιτροπής γιά τήν Επιστημονική 
Μελέτη τών λεγάμενων Παραφυσιολο- 
γικών Φαινομένων πού ιδρύθηκε στίς 
ΗΠΑ, τό 1976.

’ Ο δεύτερος τρόπος είναι νά άπορρί- 
ψει τήν έτυμηγορία τής έπιστήμης νά 
καταγγείλει τή μανία της νά γνωρίζει καί 
νά έξηγεϊ τά πάντα, τήν άρνησή της νά 
βλέπει τά γεγονότα πού διαταράσσουν 
τούς νόμους τής φύσεως.

ΗΠΑ καί Ρωσία

Καί δέν είναι λίγοι, έκείνοι πού έφαρ- 
μόζουν αύτό τό δεύτερο τρόπο. Ούρά 
οί πελάτες στά άντρα τών «μάγων» καί 
τεράστιος ό τζίρος αύτών τών έπιχειρή- 
σεων. Ή  παραψυχολογία άνθίζει. Τύ
πος, ραδιόφωνο, τηλεόραση σέ όλες 
τίς χώρες τού κόσμου, προσφέρουν 
ρεπορτάζ καί έκπομπές, όπου ή έπιζή- 
τηση τού έντυπωσιακοϋ στοιχείου, άπο- 
προσανατολίζει τό κοινό καί τήν ούσία 
τής πληροφορήσεως.

... Στραγγαλίζονται στήν Αφρική ά
πό «μάγους παρεμβλητές»... «ή Κίνα 
κατασκευάζει «ειδικούς όραματιστές»... 
"Οσο γιά τή Σοβιετική "Ενωση καί τίς 
ΗΠΑ, μελετούν τίς δυνατότητες πού 
θά μπορούσε νά έχει ένα μέντιουμ γιά 
νά άλλάξει τή πορεία ένός πυραύλου. 
Φαίνεται πώς ό κόσμος έχει γεμίσει 
άπό άκρως άπόρρητα έργαστήρια, πού 
προετοιμάζουν τόν παραψυχολογικό πό
λεμο...».

' Η Γαλλία δέν άρκεϊται πιά στίς προ

βλέψεις τής Μαντάμ Σολέϊγ, τής διάση
μου μέντιουμ. Αναμιγνύονται καί οί 
έπιστήμονες. Στό Πανεπιστήμιο τής 
Τουλούζ λέ Μιράϊγ, ή ' Ομάδα Πειραμα
τικών Μελετών τών Παραφυσιολογικών 
Φαινομένων, έρευνά τόν άποκρυφισμό, 
ύπό τήν έπίβλεψη τού "Υβ Λιντόν, 
καθηγητή τών μαθηματικών.

Πανεπιστήμιο, μαθηματικά, παραψυ
χολογία; Εκ πρώτης όψεως, ή σχέση 
δέν είναι προφανής. Κι όμως τά μαθη
ματικά καί ειδικά οί στατιστικές, είναι 
ένα προνομιακό έργαλείο γιά τή μελέτη 
αύτών τών φαινομένων, στήν περίπτω
ση πού πρέπει κανείς νά ξεχωρίσει ένα 
γεγονός πού είναι τυχαίο άπό ένα άλλο 
πού δέν είναι.

Τό έργαστήριο τού Μιράϊγ, μελετάει 
δύο πλευρές τού προβλήματος: «Τήν 
ύπερ-αίσθαντικότητα ένός άτόμου νά 
λαμβάνει πληροφορίες χωρίς τή βοή
θεια τών γνωστών αισθήσεων» καί τήν 
«ψυχοκίνηση», πού είναι ή άπορρύθμι- 
ση ένός μηχανικού συστήματος χωρίς 
τήν μεσολάβηση ένός έργαλείου»

Τό Σ υ ν έ δ ρ ι ο

Στό πρόσφατο συνέδριο τής Κορ-

δούης στή Γαλλία πού είχε τόν τίτλο 
«'Επιστήμη καί Συνείδηση», μερικοί έ 
πιστήμονες καί μερικοί άλλοι πού πολύ 
θά έπιθυμοϋσαν νά είναι, θέλησαν νά 
έξηγήσουν τήν παραψυχολογία, χρησι
μοποιώντας μιά άοριστία τής θεωρητι
κής φυσικής.

Ποιοι παραβρέθηκαν σ ’ αύτό; Μερι
κοί σοφοί κι άλλοι πού δέν είναι. Άπότό  
χώρο τής φυσικής, ένας νομπελίστας, ό 
Μπράϊαν Τζόσεφσον. Ο Νταίηβιντ 
Μπόμ, καθηγητής στό Πανεπιστήμιο 
τού Λονδίνου, συγγραφέας πολλών έρ- 
γασιών γιά τήν έρμηνεία τών κβάντα. ' Ο 
Ό λιβ ιέ Κοστά, έπικεφαλής έπιστημο- 
νικής όμάδας πού έρευνά τήνάναθεώ- 
ρηση τής άντιλήψεως τού χρόνου. ’Επί

σης ό Φρίτζοφ Κάπρα, καθηγητής στό 
Μπέρκλεϋ, ό Ρίτσαρντ Ματτούκ, καθη
γητής στήν Κοπεγχάγη, ό Φράνκο Σελ- 
λέρι, καθηγητής στό Μπάρι. Οί άλλες 
έπιστήμες, «νεύρο-ψυχοφυσιολογία», 
«άναλυτική ψυχολογία», «φιλοσοφία καί 
θρησκευτικές έπιστήμες», άντιπροσω- 
πεύονται άπό λιγότερο διάσημα όνόμα- 
τα.

' Υπάρχουν πράγματι παραψυχολογι
κά φαινόμενα: Στήν Κορδούη τό έρώτη- 
μα δέν τέθηκε καθόλου.
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Οί συμμετέχοντες άποδέχτηκαν άπό 
τήν άρχή, χωρίς συζήτηση, τήν ύπαρξη 
τών παρα-φυσιολογικών φαινομένων. 
Τό μοναδικό τους πρόβλημα ήταν νά τά 
στηρίξουν σέ μιά έπιστημονική βάση. 
Ή  κβαντική φυσική, μέ τίς δυσκολίες 
της πού δέν έχουν άκόμα-άποσαφηνι- 
σθεϊ,- τούς προσέφερε ένα άληθινό 
χρυσωρυχείο.

Πρόκειται γιά τήν έξήγηση τών «πα- 
ραφυσιολογικών φαινομένων» μέ άκραϊες 
έρμηνείες τής κβαντικής φυσικής καί 
τήν άξιοποίηση τών μυστικιστικών θεω
ριών τού σύμπαντος, πού έρχονται σέ 
άντίθεση μέ τήν έπιστημονική γνώση, 
έτσι όπως οίκοδομήθηκε στή Δύση, άπό 
τήν έποχή τής ’Αναγεννήσεως.

Οί καθηγητές Κοστά καί Ματτούκ, 
υποστήριξαν γιά παράδειγμα, δτι δέν 
ύπάρχει άντικειμενική πραγματικότητα, 
ούτε στό φαινόμενο, ούτε στόν πειρα
ματιστή. Τό γεγονός πού προκύπτει, 
είναι άποτέλεσμα τής άλληλεπίδρασής 
τους. Κατ’ αύτούς «ή συνείδηση είναι 
μή τοπική καί άπλώνεται πολύ πέρα άπό 
τά ύλικά όρια του έγκεφάλου. Πιό συ
χνά, ή συνείδηση λειτουργεί παθητικά, 
πράγμα πού έπιτρέπει τήν πραγματο
ποίηση πιθανοτήτων πού έχουν προ- 
βλεφθεί άπό τήν κβαντική θεωρία.

"Ας προχωρήσουμε άκόμη πιό πέρα, 
λένε οί Κοστά καί Ματτούκ: "Ας παρα
δεχτούμε ότι μέ μιά προσπάθεια τής 
θελήσεως, ή συνείδηση μπορεί νά λει
τουργήσει ένεργά καί νά μετακινείάντι- 
κείμενα χωρίς κατανάλωση ένέργειας. 
Πρόκειται γιά τήν ψυχοκίνηση, τό ζων
τανό παράδειγμα τού Γιούρι Γκέλλερ ή 
τού Ζιράρ. Χάρη στή μή τοπικότητά 7ης, 
ή συνείδηση θά μπορούσε έπίσης νά 
έπηρεάσει τά σωματίδια στόν έγκέφαλο 
ένός άλλου άνθρώπου, πράγμα πού 
έξηγεί τήν τηλεπάθεια.

' Ο καθηγητής Κοστά, έμβαθύνει ιδιαί
τερα στό πρόβλημα πού όνομάζει «ή 
διαστημο-χρονική τηλεγραφία τής πλη
ροφόρησης».

Παντρεύοντας τή κβαντική μηχανική, 
τήν σχετικότητα καί τή θεωρία τής πλη
ροφόρησης, ισχυρίζεται δτι υπάρχει μιά 
συμμετρία άνάμεσα στό παρελθόν καί 
στό μέλλον, τήν αιτιολογία καί τήν τε
λειότητα. Σέ ένα τετραδιάστατο χρονο- 
διάστημα, τό παρελθόν, τό μέλλον καί 
τό παρόν, συνυπάρχουν, όχι «ταυτό
χρονα» (πράγμα πού δέν θά είχε νόημα) 
άλλά «διαδοχικά».

Στό συνέδριο τής Κορδούης έκφρά- 
στηκαν όμως κι άλλες άπόψεις. Ή  
' Ελίζαμπεθ "Αν Ράουσσερ, άστροφυσι- 
κός του Πανεπιστημίου τού Μπέρκλεϋ,

άνέπτυξε τή θεωρία ένός όκταδιάστα- 
του σύμπαντος (τέσσερις πραγματικές 
καί τέσσερις φανταστικές διαστάσεις 
μέ τήν μαθηματική έννοια τού όρου).

"Ο Μπράϊαν Τζόσεφσον, στηριζόμε- 
νος πάντα στά κβάντα, έξήγησε δτι 
έκτος άπό τό φυσικό σώμα μας, διαθέ
τουμε καί μιά σειρά σωμάτων σέ διάφο
ρα έπίπεδα. "Ενα άπό αύτά, τό «άστρικό» 
σώμα, ταξιδεύει στό χρονοδιάστημα καί 
έπιστρέφει νά μάς φέρει τίς παρατηρή
σεις του άπό τό παρελθόν, τό μέλλον ή 
άλλοι).

Στό συνέδριο τής Κορδούης δέν έ- 
λειψαν καί οί δαφωνοΰντες. Κατά τή 
γνώμη τού Ζάν-Μάρκ Λεβύ-Λεμπλόν, 
καθηγητή τής Φυσικής στό Πανεπιστή
μιο τής Νίκαιας, ένας φυσικός δέν είναι 
περισσότερο είδήμων άπό όποιονδήπο- 
τε άλλον, ώστε νά μιλάει γιά τή μεταφυ
σική καί τήν παραψυχολογία.

«Προκειμένου νά έμπαίζουμε τό κοι
νό, λέγοντας ότι ή φυσική θά άποκαλύ- 
ψει τήν άλήθεια τής παραψυχολογίας 
-ή  καί τό άντ/θετο, δηλαδή τήν πλαστό- 
τητά της -θά ήταν πιό χρήσιμο νά 
έξηγήσουμε σ ’ αύτό τό κοινό τά όρια 
τής φυσικής έπιστήμης. Δέν πρόκειται 
γιά ένα μεταφυσικό πρόβλημα, άλλά yia 
ένα φυσικό πρόβλημα».

Π ρ ω τ ο - σ υ ν ε ί δ η σ η

Ο Ζάν-Πιέρ Βιζέ, έπικεφαλής τού 
Κέντρου 'Επιστημονικών ’Ερευνώντής 
Γαλλίας, ύπερασπίστηκε τίς άρχές τής 
άντικειμενικότητας καί τής αιτιολογίας,

Μία γυναίκα μέ τή μαγική σφαίρα, πού 
«μιλάει».

όπως τίς όρισε ό ' Αϊνστάιν: «Είναι άπί- 
θανο, ισχυρίστηκε δυναμικά, νά βασι
στούμε στήν ύπαρξη μή τοπικών σχέ
σεων, γιά νά κατασκευάσουμε μιά ό- 
ποιαδήποτε θεωρία τών παραφυσιολο- 
γικών ψυχολογικών φαινομένων καί νά 
καταλήξουμε σέ συμπεράσματα ατούς 
τομείς τής θρησκείας ή τής φιλοσοφίας».

Ο Φράνκο Σελλέρι, καθηγητής τής 
θεωρητικής φυσικής στό Πανεπιστήμιο 
τού Μπάρι, έξεπλόγη τόσο άπό όσα άκου- 
σε στήν Κορδούη, πού έκρινε άπαραί- 
τητο νά στείλει στοάς όργανωτές, μία 
σύντομη μελέτη σέ μορφή έπίλογου. 
Δείχνει σέ ποιές λογικές συνέπειες, 
όδηγεϊ ή θέση σύμφωνα μέ τήν όποια ό 
ψυχισμός τού άνθρώπου έπηρεάζει τά 
άντικείμενα καί τά φαινόμενα.

«Μέ αυτή τήν έρμηνεία» «άόριστη 
καί άπαράδεκτη» τής κβαντικής μηχανι
κής, ό πραγματικός κόσμος θά γινόταν 
ένα είδος φαντάσματος καί ή φυσική θά 
περιοριζόταν στήν άπλή μελέτη τής 
πνευματικής δραστηριότητας τού άν
θρώπου».

Πρέπει έπίσης νά ειπωθεί, ότι τό 
συνέδριο τής Κορδούης, έπικαλέστηκε 
καί άλλα θέματα, άπό τίς σχέσεις τής 
κβαντικής μηχανικής μέ τό «παραφυ- 
σιολογικό».

"Ετσι, ό δρ. Φερτινιό, ύποστήριξε ότι 
διαθέτουμε άπό τή στιγμή τής γεννή- 
σεώς μας, μιά πρωτο-συνείδηση πού 
μάς συνδέει άπευθείας μέ τόν κόσμο, 
κι ότι ή λογική σκέψη δέν κάνει τίποτα 
άλλο παρά νά συσκοτίζει.

Πέρα όμως άπό τίς διαφωνίες έπι- 
στημόνων καί μή, τό γεγονός παραμέ
νει: Ή  παραψυχολογία έχει μπει στά 
πανεπιστήμια.

Ό 'Ύ β  Αινιόν, έπικεφαλής τής ' Ομά
δας Πειραματικών Μελετών τών Παρα- 
φυσιολογικών Φαινομένων, βασισμένος 
στις τέσσερις έκθέαεις τού Πανεπιστη
μίου τού Μιράϊγ, πού έγιναν μεταξύ 
1976 καί 1980, θεωρεί ότι τά αποτελέ
σματα είναι θετικά:

«Σέ ένα μεγάλο άριθμό περιπτώσεων, 
τά άποτελέσματά μας, δέν έξηγούνται 
μονάχα άπό τό γεγονός τής συμπτώ- 
σεως» λέει.

"Αν ή παραψυχολογία γινόταν λει
τουργική, θά μπορούσε νά χρησιμοποιη
θεί γιά πολλές έρευνες: τού νερού άπό 
τούς ραβδοακόπους, τώνάνθρώπωνπού 
έχουν έξαφανιστεϊ. Γιά τόν "Υβ Αινιόν, 
δέν ύπάρχουν όρια: «Οί πιό τρελλές 
προοπτικές είναι άντιμετωπίσιμες, μέ 
τήν προϋπόθεση ότι τά πειράματα θά 
γίνονται μέ τήν πιό μεγάλη έπιστημονι
κή αύστηρότητα».
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ
ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΣΤΥΝΟΜ ΟΣ Α ' κ. ΜΑΤΘ. ΦΕΛΩΝΗΣ

ΠΟΟΘ
αΑΛαξε
ο

κοομοξ;
ΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ άν στήν παλιά επο
χή ήταν ό κόσμος τόσο ψεύτικος, 

τόσο υποκριτικός, τόσο περίεργος, τόσο 
παράξενος.

Δέν ξέρουμε άν στήν παλιά εποχή ό 
κόσμος ήταν προσγειωμένος ατό ωραίο 
ατό όμορφο, ατό ανθρώπινο, στή ζωή 
γενικώτερα.

Δέν μπορούμε ακόμη νά γνωρίζουμε 
άν στήν παλιά έποχή ό κόσμος ήταν 
γεμάτος άγάπη, στοργή, σεβασμό, ά- 
ξιοπρέπεια καί πίστη σέ κάθε ιδανικό καί 
ωραίο. Αφού βέβαια δέν γνωρίζουμε 
πολλά πράγματα δέν μπορούμε νά πού
με τίποτα περισσότερο, δέν μπορούμε νά 
σχολιάσουμε τό παραμικρό, γιατί υπάρ
χει κίνδυνος νά παραξηγηθούμε, νά 
άδικήσουμε. νά άμαρτάνουμε.

Δυστυχώς όμως δέν μπορούμε νά 
πούμε τό Ιδιο καί σήμερα, στήν έποχή 
πού ζούμε, όλα έχουν άλλάξει, έκεϊνοι 
πούήταν ατά παλιά τά χρόνια, άλλάξαν 
κι αυτοί, έγιναν παράξενοι, έγιναν άλ
λο ιώτικοι, έγιναν διαφορετικοί, όλα εί
ναι ψεύτικα, όλα είναι τυπικά, όλα είναι 
έπιφανειακά. Δέν ύπάρχει ή άγάπη, ή 
στοργή καί ό άλληλοσεβασμός. Παντού 
σέ κάθε έκδήλωση τής ζωής ύπάρχει 
ύποκρισία, ύπάρχει ή ψευτιά, άόιαφο- 
ρία, συμφέρον.

"Ολα είναι κάλπικα παραμορφωμέ
να. όλα γίνονται μέ ύστεροβουλία.

Τά παιδιά έπαψαν νά άγαποϋν καί νά 
σέβωνται τούς γονείς, τούς δασκάλους, 
τούς μεγαλυτέρους. τούς καλυτέρους. 
0 / πιό μεγάλοι έπαψαν νά ένδισφέ- 
ρονται γιά τά προβλήματα των παιδιών, 
έπαψαν νά έχουν έπικοινωνία καί διά
λογο μαζί τους γιά νά βροϋν έτσι τή 
λύση τους. Ο τύπος δίνει καί παίρνει. 
"Ολα γίνονται τυπικά, έπιφανειακά, ψυ

χρά. Τό συμφέρον κυριαρχεί σέ όλες τις 
Εκδηλώσεις τής ζωής. Δέν ύπάρχει πό
νος, δέν ύπάρχει αίσθημα, άνθρωπιά, 
όλα έξαφανίστηκαν, έγιναν βλέπετε καί 
αύτά σπάνιο άγαθό, δυοεύρευτο άγα- 
θό.

Σήμερα στις καρδιές τών άνθρώπων 
βασιλεύει τό ψέμμα, ή αδικία, ή ύστε
ροβουλία, ό άτομισμός, ό εγωισμός. 
"Ολα αύτά έχουν στήσει τούς θρόνους 
τους μέσα στήν ψυχή τού κάθε λογής 
άνθρώπου.

Γι ’ αύτό οίκοινωνίες τών ανθρώπων 
σ όλα τά γεωγραφικά μήκη καί πλάτη 
τής ύδρογείου είναι άναστατωμένες, 
άλληλοσπαράσσονται, είναι ταραγμέ
νες, είναι άνήσυχες, οδηγούνται στήν 
καταστροφή, οδηγούνται στήνάφάνεια 
στήν έκμηδένηση. Δέν κυριαρχούνται

άπό τή λογική καί τή δικαιοσύνη. "Ε
χουν κάτι τό άλλοπρόσαλλο. τό παρά
ξενο. τό άκατανόητο, τό διαφορετικό. 
Πού όδηγούμεθα; πού πάμε; Πού σκο
πεύουμε νά σταματήσουμε;

77 πάμε νά κάνουμε; τ ί πάμε νά βρού
με;

"Ας προσέξουμε λοιπόν καί άς αλλά
ξουμε δρόμο, νοοτροπία, μονοπάτι, για
τί άς μή ξεχνάμε ότι κοινωνίες άνθρώ
πων καί λαών δέν μπορούν νά άναπτυ- 
χθούν καί προοδεύσουν χωρίς ήθικό 
ύπόβαθρο.

Είναι ανάγκη, είναι άπαραίτητο νά 
γίνει αύτό, γιατί χαθήκαμε.

Είναι άνάγκη νά συνέλ θουμε άπό τό 
λήθαργο πού μάς διακατέχει, άπό τήν 
τρικυμία πού μάς βασανίζει, πού μάς 
κάνει τή ζωή ανυπόφορη καί προβλη
ματική.

Αύτό τό κάτι πού μάς λείπει όλοι μας 
τό γνωρίζουμε, όλοι μας τό θέλουμε, κι 
όλοι μας τό νοσταλγούμε.

"Ας προσπαθήσουμε λοιπόν όλοι μαζί 
σάν ένας άνθρωπος νά τό άναζητήσου- 
με, νά τό βρούμε, γιά νά κάνουμε τή 
ζωή μας άλλοιώτικη, όμορφη, πολιτι
σμένη. άνθρώπινη - χωρίς μίση καί 
πάθη καί συμφέροντα - χωρίς άδισφο- 
ρία, βάσανα πόνους καί καυμούς - καί 
θά τό πετύχουμε άν όλοι μας άλλάξου- 
με τακτική. Κι αύτό τό κάτι τό τονίζουμε 
καί τό έπαναλαμβάνουμε, είναι ή πραγ
ματική άγάπη, ή πραγματική στοργή, ό 
σεβασμός τού ένός πρός τόν άλλο, ή 
έπικοινωνία μεταξύ μας, τό ένδιαφέρον 
γιά μιά ζωή χαρούμενη κι εύτυχισμένη.

Η άγάπη καί ό σεβασμός τών παι
διών πρός τούς γονείς, τών μαθητών 
πρός τούς διδασκάλους, τών μικροτέ- 
ρων πρός τούς μεγαλυτέρους, τών κα
τωτέρων πρός τούς άνωτέρους καί άντι- 
στρόφως ή άγάπη καί ή στοργή τών 
γονέων πρός τά παιδιά τους, τών διδα
σκάλων πρός τούς μαθητάς τους, τών 
μεγαλυτέρων πρός τούς μικροτέρους. 
τών άνωτέρων πρός τούς κατωτέρους.

Αύτό μή τό ξεχνάμε είναι τό Α καί τό 
Ω γιά μιά χαρούμενη κι εύτυχισμένη 
ζωή.

Δέν είμαστε άπσισιόδοξοι δέν είμα
στε ύπερβολικοί, δέν ακολουθούμε τά 
άκρα, άλλά νομίζουμε ότι αύτή είναι ή 
πραγματικότητα πού μπορεί όμως, ό
πως άναφέραμε καί πιό πάνω νά άλλά- 
ξει. Μή μάς κακοφαίνεται.

Δέν νομίζετε;
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Ο ΤΑΝ πρόκειται νά προσδιοριστεί 
τό ύψος πού κινείται ό δείκτης τής 

εγκληματικότητας σέ μία ορισμένη ε
ποχή, τότε επικρατεί νά εκτίθενται οί 
στατιστικοί άριθμοί τής ' Αστυνομικής 
' Εγκληματολογικής Στατιστικής οί ό
ποιοι εκφράζουν τά εγκλήματα πού 
απασχόλησαν τις 'Αστυνομικές 'Υπη
ρεσίες στή συγκεκριμένη έποχή.

Πολλές φορές όμως τά στατιστικά 
δεδομένα παρόλο ότι φαίνονται διογ
κωμένα, δέν εκφράζουν προβληματική 
κατάπτωση των ήθικών άξιων τής κοι
νωνίας, άφοϋ δέν πρόκειται γιά άνησυ- 
χητική επιδείνωση τής εγκληματικότη
τας. ' Αντίθετα μπορεί νά ύποστηριχτεϊ 
ότι τά στατιστικά στοιχεία έκφράζουν 
αύξημένη δραστηριοποίηση τής Α
στυνομίας ή οποία μέ τό νά έπιβάλλει 
σέ παραβάτες διοικητικές ή άλλες ποι
νές ή καί διάφορα περιοριστικά μέτρα 
στοχεύει στήν πρόληψη ανεπιθύμητων 
καί οδυνηρότερων αποτελεσμάτων πού 
ενδεχομένως νά έπέφερε ή άτονία έ- 
φαρμογής ορισμένων νόμων, κανόνων 
ή άλλων ύποχρεώσεων πού συνιστοϋν 
τήν αρχή γιά τήν εύρυθμία τής όργα- 
νωμένης σημερινής κοινωνίας?

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις, όπου 
ή έντονη παρουσία καί ενεργοποίηση 
τής ' Αστυνομίας, σέ συνδυασμό καί μέ 
τρίτους παράγοντες, έχει σά συνέπεια νά 
επαυξάνονται άπό έποχή σέ έποχή τά 
βεβαιωθέντα αδικήματα, αλλά όμως νά 
έπιτυγχάνεται ικανοποιητικό τό έπιδιω- 
κόμενο αποτέλεσμα, είναι έκεϊνες τής 
δραστηριότητας τοΰ τομέα στά θέματα 
Τροχαίας.

Ό  στόχος έδώ είναι ή ρύθμιση τής 
κυκλοφορίας, όπου ή προσπάθεια ά- 
ποσκοπεϊ στήν κατά τό δυνατό έπάμ- 
βλυνση τοΰ κυκλοφοριακοΰ προβλή
ματος, στά πλαίσια των δυνατοτήτων 
τών ύπηρεσιών τής Τροχαίας καί κυ
ρίως ή πρόληψη τοΰ τροχαίου άτυχή- 
ματος.

' Η ραγδαία αύξηση τών κυκλοφο- 
ρούντων οχημάτων καί συνεπώς οί δύ
σκολες συνθήκες, πού διαμορφώνον
ται κλιμακωτά στό κυκλοφοριακό γενι
κά, έχουν σάν άποτέλεσμα τήν πλημ- 
μελειοποίηση πολλών παραβάσεων πού 
παλαιότερα ίσως έθεωροΰντο έλάχι- 
στης σημασίας καί προπάντων τήν έν
τονη παρουσία καί ένεργοποίηση τής
Αστυνομίας. Μέ πρώτο της στόχο

λοιπόν ή ’ Αστυνομία τήν πρόληψη τών 
τροχαίων ατυχημάτων δραστηριοποιεί
ται κατά τών παραβατών τοΰ Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας μέ άποτέλεσμα 
νά έμφανίζεται αύξηση τών αδικημά
των, πού βεβαιώνονται, χωρίς αύτό νά 
σημαίνει ανησυχητική έπιδείνωση έγ- 
κληματικών ένεργειών, λαμβανομένων 
πάντοτε ύπόψη τών συνθηκών πού 
δημιουργήθηκαν στίς μεγαλουπόλεις 
άπό τό κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Οί έκτιμήσεις έπομένως τών προλη
πτικών ένεργειών τής Αστυνομίας εί
ναι ορθό νά γίνονται στό τελικό άποτέ
λεσμα πού έπιτυγχάνεται γύρω άπό τά 
τροχαία ατυχήματα.

' Ο αριθμός τών παθόντων άπό τά 
τροχαία ατυχήματα τών μηνών ' Ια
νουάριου καί Φεβρουάριου 1981 βρί
σκεται στά ίδια έπίπεδα μέ τούς αριθ
μούς τών παθόντων τών τροχαίων ατυ
χημάτων τής άντίστοιχης χρονικής πε
ριόδου τών έτών 1978,1979 καί 1980.

Οί παραβάσεις οί οποίες βεβαιώθη
καν άπό τίς 'Υπηρεσίες τής 'Αστυνο
μίας Πόλεων, στίς 4 πόλεις τής δικαιο
δοσίας της, κατά τούς δύο πρώτους 
μήνες κάθε έτους άπό τό 1 978 μέχρι τό 
1981 καί οί όποιες άφοροϋν διατάξεις 
γιά τήν κυκλοφορία πεζών καί οχημά
των, έκτίθενται άμέσως.

1) Τόν Ιανουάριο καί Φεβρουάριο 
τοΰ 1978 καταγράφηκαν 476 πλημμε
λήματα, έγιναν 84.781 μηνύσεις ή έπι- 
δόθηκαν κλήσεις γιά πταισματικές πα
ραβάσεις καί 13.387 έγγραφες συστά
σεις.

2) Τό άντίστοιχο 2μηνο τοΰ 1979 
βεβαιώθηκαν 1352 άδικήματα σέ βαθ
μό πλημμελήματος καί έγιναν 133.987 
μηνύσεις όπως καί 16.408 συστάσεις 
κατά παραβατών πταισματικών παρα
βάσεων.

3) Τό ίδιο χρονικό διάστημα τού 
1980 γιά τό έξεταζόμενο άντικείμενο 
έγιναν 868 μηνύσεις σέ βαθμό πλημ
μελήματος καί 63.062 σέ βαθμό πταί
σματος. Οί συστάσειςάνήλθανσέ 15.838.

4) Τούς δύο πρώτους μήνες τής έφε- 
τεινής χρονιάς βεβαιώθηκαν 907 πλημ
μελήματα, 49.281 πταισματικές παρα
βάσεις καί έγιναν έγγραφές στά σχετικά 
βιβλία τών 'Αστυνομικών 'Υπηρεσιών 
12.330 συστάσεων.

Οί προφορικές συστάσεις καί οί ύπο- 
δείξεις, πού έχουν τήν έννοια συστά-
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σεων, τών 'Αστυνομικών καί κυρίως 
των άστυφυλάκων τής Τροχαίας πρός 
τούς όδηγούς όχημάτων καί τούς πε
ζούς είναι συνεχείς καί εντάσσονται 
στήν προσπάθεια ρυθμίσεως τής κυ
κλοφορίας.

Οί προφορικές αύτές συστάσεις δέν 
άναφέρονται εδώ.

Οί άπότομες αύξομειώσεις τών στα
τιστικών δεδομένων πού προαναφέρ- 
θηκαν, αποδίδονται στά διάφορα ε
ναλλακτικά μέτρα πού παίρνονται κατά 
καιρούς άπό διάφορους κρατικούς φο
ρείς στά πλαίσια πάντοτε άντιμετωπί- 
σεως τού αγχώδους κυκλοφοριακοΰ 
προβλήματος, όπως καί στήν ψήφιση, 
γιά τόν ίδιο λόγο, νέων διατάξεων ή τήν 
άλλαγή τού νομικού χαρακτήρα δια
φόρων νόμων, πού άναγκάζουν τίς ' Α 
στυνομικές 'Υπηρεσίες σέ έντονη δρα- 
στηριοποίηση.

Κάτω άπό τά όξύτατα προβλήματα, 
πού δημιουργεί ή άστικοποίηση μεγά
λου πληθυσμού, τά όποια επαυξάνον
ται άπό τή ρημοτομική άταξία, κυρίως 
τών πόλεων ’ Αθηνών καί Πειραιώς, τήν 
άνεπάρκεια τών δρόμων νά δεχτούν 
τήν αύξηση τών όχημάτων καί άπό 
άλλους παράγοντες, καλείται ή 'Αστυ
νομία μέ τή μακροχρόνια πείρα τών 
'Υπηρεσιών τής Τροχαίας νά εξασφα
λίσει άκίνδυνη, ταχεία καί άνετη κίνηση 
όχημάτων καί πεζών.

Οί περισσότερες πταισματικές πα
ραβάσεις τών διατάξεων τού ΚΟΚ οί 
οποίες βεβαιώνονται, αφορούν παρά
νομες σταθμεύσεις τών όχημάτων σέ

πεζοδρόμιά ή πρό άπαγορευτικών πι
νακίδων πού μέ τόν τρόπο αύτό περιο
ρίζουν τούς χώρους διελεύσεως καί 
έτσι παρεμποδίζεται ή άνετη κυκλοφο
ρία όχημάτων καί πεζών.

Τό πρώτο 2μηνο τού 1 978 έπιδόθη- 
καν 74.460 κλήσεις σέ παραβάτες ό
δηγούς γιά παράνομες σταθμεύσεις τών 
όχημάτων τους. Δηλαδή άποτελοΰν τό 
87,82% τού συνόλου τών πταισματι- 
κών παραβάσων τού Κ.Ο.Κ. πού βε
βαιώθηκαν τήν ίδια έποχή.

Τό ίδιο χρονικό διάστημα τού 1979 
τά πταίσματα γιά παράνομες σταθμεύ
σεις άνήλθαν σέ 109.973 καί άποτε
λοΰν τό 82,07% τών πταισμάτων τού 
Κ.Ο.Κ.

' Ομοίως τούς 2 πρώτους μήνες τού 
1980 έπιδόθηκαν 48.678 κλήσεις γιά 
τό ίδιο θέμα καί κάλυψαν τό 78,73% 
τών πταισματικών παραβάσεων τού 
ΚΟΚ.

Τόν ' Ιανουάριο καί Φεβρουάριο 
τού 1981 οί κλήσεις γιά παράνομες 
σταθμεύσεις άνήλθαν στίς 30.260 καί 
άποτελοΰν τό 61,40% τών παραβά
σεων τού ΚΟΚ.

Πολλές πταισματικές παραβάσεις ε

πίσης βεβαιώθηκαν τό πρώτο 2μηνο 
κάθε έτους τής έξεταζόμενης 4ετίας, 
γιατί πολλοί οδηγοί παραβίασαν τίς 
ειδικές περιοριστικές ή άπαγορευτικές 
ύποχρεώσεις τής σημάνσεως τών δρό
μων μέ τίς ρυθμιστικές πινακίδες κυ
κλοφορίας. Γιά τό άντικείμενο αύτό τόν 
' Ιανουάριο καί Φεβρουάριο τού 1978 
καταγράφηκαν 2.687 πταίσματα. ' Ε
πίσης τήν άντίστοιχη χρονική περίοδο 
τού 1979 καταγράφηκαν 6514, τού 
1980 2667 καί τού 1981 2830.

Γ ιά οδήγηση άντίθετα σέ μονόδρο
μους βεβαιώθηκαν 389 παραβάσεις τό 
πρώτο 2μηνο τού 1978 καί άντίστοιχα 
τό 1979 βεβαιώθηκαν 285. Τόν 'Ια 
νουάριο καί Φεβρουάριο πέρσυ βε
βαιώθηκαν 238 παραβάσεις καί έφέτος 
815.

Οί διογκωμένοι άριθμοί πού εκφρά
ζουν τά άδικήματα στά θέματα Τρο
χαίας είναι άκολουθία τών διαστάσεων 
τού κυκλοφοριακοΰ προβλήματος καί 
ύποδηλώνουν τήν έπαφή τών Α σ τυ 
νομικών 'Υπαλλήλων μέ πολύ μεγάλο 
μέρος τού πληθυσμού, άφοΰ διενερ
γούν ελέγχους ή βεβαιώνουν παραβά
σεις στήν προσπάθεια άνακουφίσεως
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άπό τό κυκλοφοριακό άγχος καί τόν 
περιορισμό τών τροχαίων άτυχημάτων.

Στίς δυσκολίες πού έξ αντικειμένου 
ύπάρχουν στόκυκλοφοριακό προσθέ- 
τονται καί τά προβλήματα πολλές φο
ρές έξ' αιτίας τής άνευθυνότητας καί 
έλλείψεως κυκλοφοριακής συνειδήσεως 
πολλών οδηγών, οί όποιοι μέ την έπικίν- 
δυνη οδήγησή τους γίνονται πρόξενοι 
τροχαίων άτυχημάτων. Μεγάλο μέρος 
τών άδικημάτων, πού προαναφέρθη- 
καν σέ βαθμό πλημμελήματος, αφορά 
οδηγούς πού οδηγούσαν χωρίς δίπλω
μα. Τό πρώτο δίμηνο τού 1978 άπό τό 
σύνολο τών πλημμελημάτων πού βε
βαιώθηκαν γιά ζητήματα κυκλοφορίας 
τά 123 ή τό 25,84% διαπράχθηκαν άπό 
οδηγούς πού οδηγούσαν χωρίς δίπλω
μα. Τήν αντίστοιχη χρονική περίοδο 
τού 1979 γιά τόϊδιο θέμα τά αδικήματα 
άνήλθαν σέ 197 (14,57%). Τό 1980 
άνήλθαν σέ 227 (26,15%) καί τόν ' Ια
νουάριο καί Φεβρουάριο τού 1981 
βεβαιώθηκαν 153 ή τό 16,86% τών 
άδικημάτων ατά θέματα κυκλοφορίας.
' Επίσης κατά όδηγών οί όποιοι οδη
γούσαν ένώ ήσαν σέ κατάσταση μέθης 
έγιναν 4 μηνύσεις τό πρώτο 2μηνο τού 
1978, 5 τό άντίστοιχο 2μηνο τού 1979, 
9 τό περσινό πρώτο 2μηνο καί 13 τό 
έφετεινό. Γιά παράβασεις τού ερυθρού 
σήματος τών σηματοδοτών έγιναν 243 
μηνύσεις κατά παραβατών όδηγών τό 
πρώτο 2μηνο τού 1978, 206 μηνύσεις 
τό αντίστοιχο 2μηνο τού 1979, 2773 
τούς περσινούς μήνες ' Ιανούαριο καί 
Φεβρουάριο καί 2526 τήν αντίστοιχη 
έφετεινή περίοδο. Σημειώνεται ότι τό 
αδίκημα αύτό τά έτη 1978 καί 1979 
χαρακτηριζόταν πλημμέλημα οπότε έ- 
πανήλθε στό παλαιότερο νομικό καθε
στώς τής πταισματικής παραβάσεως.

' Επειδή δέν συμμορφώθηκαν σέ ύ- 
ποδείξεις ή σήματα τών Τροχονόμων 
τόν ' Ιανουάριο καί Φεβρουάριο τού 
1 978 μηνύθηκαν 31 7 παραβάτες οδη
γοί.

Γιά τόν ίδιο λόγο τήν αντίστοιχη 
εποχή τού 1979 μηνύθηκαν 1681 οδη
γοί, 384 τό πρώτο 2μηνο τού 1 980 καί 
1989 τό έφετεινό.

' Εκτός άπό τίς παραβάσεις πού έν- 
δεικτικά προαναφέρθηκαν οί Αστυ
νομικές Υπηρεσίες βεβαίωσαν κατά τά 
έξεταζόμενα 2μήνα πολλές άλλες πα
ραβάσεις τών κανόνων τροχαίας κινή- 
σεως άπό οδηγούς καί πεζούς.

' Ακόμη άπό τή μελέτη τών στατιστι
κών δεδομένων διαπιστώνεται ή πλού
σια προσφορά, ειδικά τών 'Υπηρεσιών 
Τροχαίας, ή όποια έπεκτείνεται πέρα

Τροχονόμος ρυθμιστής τής τροχαίας κινή- 
αεως, σέ δρόμο τής πρωτεύουσας.

άπό τά έμφανή γενικά καθήκοντα στά 
κυκλοφοριακό θέματα. ” Ετσι στά πλαί
σια τών διατάξεων τού ΚΟΚπραγματο- 
ποίησαν έλέγχους γιά διαπίστωση τής 
νομιμότητας τών τίτλων κυριότητας τών 
οχημάτων, κανονικής μισθώσεως τών ό- 
τοκινήτων ταξί, τής καλής λειτουργίας τών 
ταξίμετρων, τής κανονικής λειτουργίας 
έκτελέσεως δρομολογίων τών αστικών 
συγκοινωνιών, τής χρήσεως-οινοπνευ
ματωδών ποτών άπό οδηγούς μέ τή 
μέθοδο «άλκοτέστ», τής διαπιστώσεως 
έκπομπτής καυσαερίων, τής διακριβώ- 
σεως τού ορίου ταχύτητας τών διαφό
ρων κινουμένων οχημάτων κλπ.

' Η έλλειψη σεβασμού πολλών όδη
γών, στό χώρο τής κυκλοφορίας, έναντι 
τών στοιχειωδών κοινωνικών ύποχρεώ- 
σεων τών δικαιωμάτων άλλων όδηγών 
ή πεζών, τό κυκλοφοριακό άγχος μέ 
έπακόλουθο τόν έκνευρισμό, ή επικίν
δυνη ή καί ανεύθυνη οδήγηση χωρίς 
πειθάρχηση στίς διατάξεις τού Κώδικα 
'Οδικής Κυκλοφορίας οί οποίες προϋ
ποθέτουν τήν ασφαλή οδήγηση, «πλη
ρώνονται» δυστυχώς καθημερινά μέ 
άφθονο αίμα καί μεγάλο ύλικό κόστος.

' Ενθαρρυντικό σημείο στά ύψηλά 
επίπεδα τής στατιστικής, πού βρίσκον
ται τά τροχαία ατυχήματα, είναι τό 
γεγονός ότι, παρά τήν απότομη αύξηση 
τών κυκλοφοριακών προβλημάτων τά 
οποία σέ πολλές περιπτώσεις ξεπερ
νούν τίς δυνατότητες ελέγχου τών 'Υ 
πηρεσιών τής Τροχαίας, ό άριθμός τών 
παθόντων άτόμων άπό τροχαία άτυχή- 
ματα, βρίσκεται στά ίδια περίπου ση

μεία τούς δύο πρώτους μήνες κάθε 
έτους άπό 1978 έως τό 1981.

Τό πρώτο 2μηνο τού 1978 οί νεκροί 
άπό τροχαία ατυχήματα ήσαν 36. Οί 
σοβαρά τραυματισμένοι 234 καί οί ε
λαφρότερα τραυματισμένοι 1092.

Τούς 2 πρώτους μήνες τού 1979 οί 
νεκροί άνήλθαν στούς 33, οί σοβαρά 
τραυματισμένοι 250 καί οί έλαφρά 
τραυματισμένοι 1.139.
Τό πρώτο 2μηνο τού 1980 οί νεκροί 

ήσαν 29, οί σοβαρά παθόντες 275 καί 
οί έλαφρά παθόντες 995.

Τούς μήνες ' Ιανουάριο καί Φεβρουά
ριο τού 1981 οί νεκροί άνήλθαν στούς 
35, οί σοβαρά τραυματισμένοι στούς 
226 καί οί έλαφρά τραυματισμένοι στούς 
1042.

’ Η δραστηριοποίηση τής ' Αστυνο
μίας μπροστά στά κυκλοφοριακό προ
βλήματα, μέ τίς πολύπλευρες ένέρ- 
γειες, οί όποιες έχουν σκοπό τή ρύθμι
ση τής κυκλοφορίας καί τόν περιορισμό 
τών τροχαίων άτυχημάτων, όπως ή έπι-

Τροχονόμος μοτοαυκλεττιστής τής όμάδος 
διώξεως Τροχαίων παραβάσεων.

βολή διοικητικών μέτρων ή οί συνεχείς 
έλεγχοι, οπωσδήποτε φέρνουν σέ δο
κιμασία αγαθές σχέσεις ' Αστυνομίας 
καί κοινού.

Είναι όμως ανάγκη ένστερνισμοΰ ά- 
νάλογης νοοτροπίας τού κοινού ή ό
ποια νά καθάπτεται τών έξελισσομένων 
κυκλοφοριακών προβλημάτων καί τό 
ίδιο τό κοινό νά συνεργάζεται άπόλυτα 
μέ τούς αστυνομικούς τής Τ ροχαίας, άν 
επιτέλους ληφθεϊ ύπόψη ότι κάθε 40 
ώρες σκοτώνεται άδικα ένας άνθρωπος
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Τά άηοτελέσματα ένός άκόμα τροχαίου 
άτυχήματος. "Ενά παιδάκι μεταφέρεται άπό 
άατυνομικούς ατό Νοσοκομείο.

κάθε 6 ώρες τραυματίζεται ένας άλλος 
σοβαρά καί κάθε 1 ώρα καί 20 ' λεπτά 
τραυματίζεται επίσης κάποιος άλλος 
ελαφρότερα άπό αύτοκίνητο.

' Ακόμη, μέ βάση τά τροχαία ατυχή
ματα τοΰ πρώτου 2μηνου 1981, στό 
χώρο όικαιοόοσίας τής ' Αστυνομίας 
Πόλεων, κάθε μισή ώρα γίνεται καί άπό 
ένα άτύχημα μέ ύλικές ζημιές πού όια- 
φαίνεται έτσι τό τεράστιο οικονομικό 
κόστος στό κυκλοφοριακό άπό τά τρο
χαία άτυχήματα μόνο.

Πορνο. . .  
Οέυοοεια
Τοΰ Ά σ τυφ . 
κ. Χαρ. Γεωργιάδη

Κ ΡΕΜΑΣΑΝ τις «γκλίτοες» στό ' Α- 
ντίρριο πήραν τό «παπόρ» καί ήρ

θαν στήν Πάτρα γιά διασκέδαση. Κο
στούμι πράσινο ό ένας μέ γραβάτα 
κόκκινη καί πορτοκαλί παπούτσι. Δυό 
μέτρα μουστάκι ό άλλος γιά νά τονίσει 
τό έλάχιστο άνδρισμό του καί μακρύ

μαλλί γιά νά είναι στή μόδα.' Ο Θύμιος, 
ό δεύτερος πιό κατατοπισμένος καθ' 
δτι είχε ύπηρετήσει καί τή θητεία του 
κατατόπισε τό Γιώργο γιά τήν Πάτρα.

-  Πού ίσι Γάκια κί στ' Πάτρα νά μι 
κρατάς άπ' τού σκτί νά μή πλαλάμε 
μιτά.

-  Σώπα ούρέ ©ύμιο. ’ Ιγώ δέν χάθη
κα στούν Έπαχτου.

-  Ούρέ τούτου τού παπόρ πουλί κνά- 
ει.

-  Τί σί πιάν';
- ‘ Αμ τί μικάν; Μ' άφήν; Δέν βλέπς 

χαρουπαλεύου.
τΗρθαν λοιπόν στήν Πάτρα καί ή 

πρώτη τους δουλειά νά κάνουν βόλτα 
στό μώλο. Στή βόλτα γύριζαν καί κυτ- 
τοϋσαν τις γυναίκες σάν «ξερολούκου- 
μα».

-  Α ρέ τσούπρα μ’ . Τί θριφτάρ' ίσι 
ίσύ;

-  Καλά, άλλά θά τά μάθ’ ή Βασίλου 
στοϋ χουριό. Μή πράζεις τις τσούπρες, 
τού άπάντησε ό άλλος γιά νά τόν έπανα- 
φέρει στήν τάξη.

-  Γιατί πράζ' άν τράω;
Δέν «έπραζε» βέβαια τό «τήραγμα» 

άλλά σέ λίγο τούς γεννήθηκε ή ιδέα νά 
άπολαύσου ν αύτό τό όποιο στό χωριό τό 
πλήρωνες μόνο μέ γάμο καί τό άπολάμ- 
βανες μετά άπό τό γάμο. Πλησίασαν 
έναν άστυφύλακα στήν πλατεία Γεωρ
γίου.

-  Ούρέ πιδί πού έχ ' ιδού άπου τέ 
τοια;

-  Τί τέτοιο κύριε;
-  Τέτοια νά τετοιώσουμι, είπε δείχ

νοντας τά... χαμηλότερα σημεία του.
- "  Α! Θ έλετε... γιά σωματική σας άνά-

γκη;
' Εκείνοι δέν κατάλαβαν καί καλά τί 

τούς είπε. ' Εξ άλλου έκείνη τή στιγμή 
γ ι' αύτούς ήταν σωματική άνάγκη τό νά 
βρούνε γυναίκα πού ' κάνε τό άρχαιότε- 
ρο έπάγγελμα. Τούς ύπέδειξε τό όργα
νο καί σέ λίγο κατέβαιναν τις σκάλες 
στήν πλατεία Γεωργίου.

Ίδις πρόοδο ίδώ. Τσί γυναϊκις τς 
έχουν στις πλατείις.

Κατέβηκαν κάτω. Κύτταξαν άπό έδώ 
κύτταξαν άπό έκεΐ, άλλά δέν έβλεπαν 
«φώς».

Τούς είδε ή καθαρίστρια καί τούς 
ρώτησε:

-  Τί θέλετε;
-  Πόσο κάν';
-  Ποιό πόσο κάνει;
Τού τέτοιου, είπε δείχνοντας τούς 

καμπινέδες καί νομίζοντας δτι μέσα, 
ύπάρχει γυναικείο «προσωπικό».

-  Δόστε ένα τάλληρο.

-  Ά ϊ Θύμιου. Ίδώ θά ξινιχτίσου ιγώ. 
Θά τς δοκιμάσου οϋλες.

' Ο Θύμιος όμως κάτι κατάλαβε καί 
μπήκε σέ ένα οπότε καί διαπίστωσε, ότι 
έκεΐ τουλάχιστον δέν ύπήρχε περίπτω
ση νά βρούνε αύτό πού ζητούσαν. Έ 
φυγαν καί πήγαν στήν όδό Φιλοποίμε- 
νος όπου είχαν πληροφορίες ότι ύπάρ- 
χει «έμπόρευμα». Μόλις πλησίαζαν ό
μως ήρθε κάποιος κοντά τους καί τούς 
μίλησε:

-  Παιδιά πάτε γιά...
-  Ναι, πώς τό κατάλαβες;
-  Κυττάξτες. Θά σάς στείλω έγώ σέ 

μιά «κρυφή».
-  Καλή;
-  Καλή καί φτηνή.
Τούς έδωσε τή διεύθυνση καί τούς 

πληροφόρησε.
-  Θά βρείτε κι άλλους στό χώλ. Θά 

περιμένετε λίγο άλλά θά σάς μείνει 
άξέχαστο.

Γεμάτοι χαρά ξεκίνησαν γιά τή διεύ
θυνση πού είχαν. Μόλις έφτασαν όμως 
έκεΐ είδαν τούς άνδρες νά περιμένουν 
στή διπλανή αύλή. ” Ηταν πέντε μέ έξη. 
"Αλλοι κάπνιζαν, άλλοι μιλούσαν, άλλοι 
περίμεναν καρτερικά.' Η ώρα είχε φτά
σει 10 περίπου. Μπήκαν κι αύτοί στήν 
αύλή καί άναψαν τσιγάρο. Τούς πλησία
σε κάποιος;

-  Είναι συγγενής σας ή...
-  Μπά... Έ τσ ' τήν ξέρουμ '...
-  Σάς μοιάζει όμως.
-  Μπά...
-  Θά ξενυχτήσετε; ξαναρώτησε έ- 

κεΐνος.
-  Τί νά ξινιχτίσουμι, τού προυι πρέπει 

νά πάμι γιά τά πράτα. ' Ιμίς θά κάνουμι τή 
δλειά μας κι....

Ποιά δουλειά σας;
"Εσκυψε κοντά στό αύτί του καί τοΰ 

είπε τή λέξη σιγά.
' Εκείνος τούς κύτταξε κι έπειτα έβα

λε τις φωνές.
-  Στή μακαρίτισσα ρέ; Καί ήταν καί 

γρηά.
' Εκεί άρχισε ή φασαρία, γιά νά έπέμ- 

βη ή ' Αστυνομία καί νά τούς χωρίσει καί 
νά μάθουν κι αύτοί πώς αύτό πού ζητού
σαν ήταν ένα άριθμό δίπλα, ένώ έκεΐ 
πού πήγαν αύτοί ήταν... κηδεία.

Βοήθησαν όμως τήν ' Αστυνομία γιά 
νά πιάσει τήν «κρυφή», ένώ ό Θύμιος 
δέν μπορούσε νά τό χωνέψει.

-  Κί δαρμένους κί ντίπ άπού... τέ 
τοιου.
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θυσμός τών οικογενειών τους, μέ τά 
γνωστά άπό τήν ιστορία γενεαλογικά δέν
δρα ήταν τό καλύτερο πειραματικό υλικό 
γιά μιά καλή μελέτη τής άρρώστειας γιά 
τόν τρόπο τής μεταβίβασής της άπό τούς 
προγόνους στούς άπογόνους δηλαδή τήν 
κληρονομικότητά της, πού έπειδή σχετί
ζεται μέ τά χρωματοσώματα τού σώματός 
μας πού έμφανίζουν τό φύλο μας, θηλυκό 

καί άρσενικό λέγεται φυλοσύνδε- 
τη κληρονομικότητα.

Τό περίεργο αύτής τής «νόσου τών 
βασιλέων» ήταν ότι προσέβαλε μόνο τά 
άρσενικά καί μεταφερόταν στούς άπογό- 
νους άπό τά θηλυκά φορείς τής άρρώ- 
στειας. Δηλαδή τά θηλυκά μετέφεραν τήν 
θανατηφόρα άρρώστεια στά άρσενικά χω
ρίς τά ίδια νά προσβάλλονται.

"Ενα θηλυκό άτομο έχει τύπο XX καί 
ένα άρσενικό άτομο έχει τύπο ΧΥ. Σήμε
ρα δλοι γνωρίζουν τόν τύπο τού φύλου 
τους πού κατά τήν βιολογία είναι ό φυλετι
κός χρωματοσωμικός τύπος.

' Από τήν μελέτη λοιπόν τής ιστορίας 
πού άναφερόνταν στό γενεαλογικό δέν
δρο τού βασιλικού πληθυσμού τους, βρί
σκονταν οί πάρα κάτω τύποι άτόμων.

Βασίλιοσες καί πριγκηποποϋλες τού τύ
που XX ύγειεΐς.

Βασίλισσες καί πριγκίπησες τού τύπου 
XX πού ήταν φορείς τής άρρώστειας.

Τό μέ μαύρα γράμματα X φανερώνει ό
τι αύτό τό χρωματόσωμα είναι φορέας 
τής αίμοφι λίας.

Βασιλιάδες καί πρίγκηπες τού τύπου 
ΧΥ ύγειεΐς.

Πρίγκηπες καί διάδοχοι τού θρόνου ΧΥ 
αιμοφιλικοί.

' Η ιστορία τους δέν άποκάλυψε ποτέ 
βασίλισσες ή πριγκίπησες πού νά ήταν 
αιμοφιλικές δηλαδή τού τύπου XX. Αύτός 
ήταν καί ό λόγος πού κατέληξαν στό 
συμπέρασμα ότι τά θηλυκά σχεδόν πάν
τοτε ήταν οί φορείς τής άρρώστειας καί 
τά άρσενικά έκεϊνα πού προσβάλλονταν 
κατά ένα ποσοστό τους άπό τήν άρρώστεια 
καί πέθαιναν τελικά άπό αύτήν. Καί λέω 
σχεδόν πάντοτε τά θηλυκά είναι οί φο
ρείς τής άρρώστειας γιατί στούς έξωβασι- 
λικούς πληθυσμούς τών βορείων χωρών 
στήν ' Ιστορία τής ' Ιατρικής έχουν βρεθή 
τρία συνολικά θηλυκά αιμοφιλικά άτομα.

Γιαυτά τά τρία άτομα δεχόμαστε σήμε
ρα ότι παρουσιάστηκαν μετά άπό άπίθανα 
σπανιώτατους γάμους όπου κάποιος θη
λυκός φορέας XX παντρεύτηκε αιμοφιλι
κό άνδρα τού τύπου ΧΥ. Γιατί άπό έναν 
τέτοιο γάμο ύπάρχει όπωσδήποτε ή πιθα
νότητα νά παρουσιαστούν στούς άπογό- 
νους αιμοφιλικά θηλυκά XX.

Γιά τά αιμοφιλικά πριγκιπόπουλα ή δια
δόχους τού θρόνου (τσάρεβιτς) τού τύ

που ΧΥ, δέχτηκαν ότι πρέπει νά άποκτοϋν- 
ται άπό ζευγάρια όπου ή βασίλισσα ή ή 
πριγκιποπούλα θά είναι φορέας XX καί ό 
βασιλιάς ή ό πρίγκιπας ύγειής γιά τήν 
άρρώστεια τού τύπου ΧΥ.

" Ενα τέτοιο ζευγάρι κατά τούς νόμους 
τής κληρονομικότητας έχει τήν πιθανότη
τα νά άποκτήση παιδιά τών τύπων ΧΥ, XX, 
XX, ΧΥ.

Τέτοιοι γάμοι φαινομενικά κανονικότα
τοι, στό βάθος τους όμως γιά τήν άόρατη 
άρρώστεια έπικίνδυνοι, γέμισαν τις οικο
γένειες τών Βασιλικών πληθυσμών τής 
Εύρώπης βασίλισσες καί πριγκιποποϋλες 
φορείς καί πρίγκιπες ή διαδόχους θρόνων 
αιμοφιλικούς καταδικασμένους σέ θάνα
το μέ διακοπή τού γενεαλογικού δένδρου 
τής οίκογένειάς τους.

Φαίνεται άκόμη άπό τις μελέτες τής 
ιστορίας τους, ότι πρωταρχικά ή άρρώστεια 
ξεκίνησε άπό τήν βασίλισσα Βικτωρία τής 
Αγγλίας (1819 - 1901) πού πρέπει νά 

ήταν φορέας XX. - Ο άνδρας της ήταν 
ύγειής του τύπου ΧΥ.

Αύτό τό ζευγάρι άπόχτησε άπό τόν 
γάμο τους έννέα παιδιά. Από αύτά τά 
τρία ήταν XX θηλυκά ύγειή. Τά άλλα τρία 
ήταν άρσενικά ύγειή ΧΥ. Ένα άγόριήταν 
αιμοφιλικό ό Λεοπόλδος ΧΥ.

Τά άλλα δυό ήταν κορίτσια φορείς XX. 
“ Ετσι άρχίζει ή αύξηση τών θηλυκών φο
ρέων στόν πληθυσμό τους πού αίμομικτοϋ- 
σε έπικίνδυνα.

' Η μιά άπό τις πριγκιποποϋλες φορείς 
ήταν ή ’ Αλίκη πού καί αύτή όταν παντρεύ
τηκε άπέκτησε δύο κόρες φορείς XX.

' Η μιά άπό αύτές τις κόρες της ήταν ή 
Αλεξάνδρα ©εοδώροβνα πού παντρεύ

τηκε τόν τσάρο τής Ρωσσίας Νικόλαον Β ' 
καί άπέκτησε τόν αιμοφιλικό τσάρεβιτς 
’ Αλέξιο γιά τόν όποιο μιλήσαμε στήν άρχή. 
Καί ή άλλη ή Βεατρίκη πού άπέκτησε μιά 
κόρη φορέα XX τήν Εύγενία πρώτη έξα- 
δέλφη τής πριγκιπίσης ' Αλίκης τής ' Ελ
λάδος.

Ή  Εύγενία παντρεύεται καί πάλι τό 
(1905) τόν Άλφόνσο IP τής Ισπανίας 
καί άπόκτησε αιμοφιλικά άγόρια. ' Απόγο
νος τούτης τής Οικογένειας είναι καί ό 
σημερινός Δόν Χουάν Κάρλος τής ' Ισπα
νίας.

Καί έφ' όσον ύπάρχουν οί προαναφε- 
ρόμενες βασιλικές οικογένειες τής Εύ
ρώπης καί συνεχίζουν τήν ιστορία τους 
δέν θά λειψή καί τούτη ή άρρώστεια νά 
τούς τριγυρνά θυμίζοντας περασμένα καί 
σπέρνοντας φόβο πού κατά κάποιο τρο- 
πο είναι μικρότερος άπό τού παρελθόν
τος, μιας καί ή άρρώστεια άντιμετωπί- 
ζεται σήμερα μέ μεταγγίσεις αίματος 
καί φάρμακα. Δύσκολη όμως τούτη ή ζωή 
καί ή θεραπεία τους, μέ τέτοιες συχνές 
υποχρεώσεις μεταγγίσεων καί συνε
χούς λήψεως φαρμάκων.
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ΕΡΩΜΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗ ΦΟΝ 
ΣΟΥΛΛΕΝΜΠΟΥΡΓΚ ΠΟΥ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗΣΕ 
ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ 
ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ—ΜΟΛΟΤΩΦ.

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΝ ΚΑΝΑΡΗ
Ε Λ Ε Ν Α  Μ Α Κ

Σ ΤΑ ΚΟΣΜΙΚΑ σαλόνια τών Α
θηνών άαφαλώς δέν θά έχουν 

ακόμα ξεχύσει τήν ηγεμονική γυναίκα 
μέ τό ψηλό καί λεπτό σώμα, τά μεγάλα 
καί έκφραστικά μάτια, τήν άριστοκρατι- 
κή φινέτσα, πού κρατούσε ένα πολυτε
λέστατο σαλόνι στήν όδό Νεοφύτου 
Βάμβα 10 καί κυκλοφορούσε πολύ συ
χνά ατούς κοσμικούς κύκλους μέ τό 
άριστερό της μάτι δεμένο μ' ένα μαύρο 
μεταξωτό μαντήλι, πού τόν κόμπο του 
έδενε πίσω στόν αύχένα».

Αύτά θυμάται ένας πράκτορας τών 
γερμανικών μυστικών ύπηρεσιών γιά 
τήν Έ λενα Μάκ, τήν ωραία κατάσκοπο 
τού φόν Κανάρη στήν ' Αθήνα. Ό ταν τή 
ρωτούσαν γιά τό δέσιμο τού άριστεροϋ 
ματιού, παραπονιόταν ότι είχε έρεθι- 
στεί άπό κρυολόγημα, κάτι πού δέν
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«Είναι περίεργο», έλεγε ό Ρήγκλερ, «ότι αυτή ή γυναίκα, 
πού τώρα πλησίαζε τά σαράντα καί ήταν τόσο ζεστή καί 
χαριτωμένη καί είχε τόσον άέρα στά κοσμικά σαλόνια τών 
’Αθηνών καί ζοϋσε τή ζωή της έξακολουθοϋσε νά τρέφει 
έρωτα γιά ένα παλιό της είδωλο, τόν πρεσβευτή φόν Σοΰλ- 
λεμπουργκ. Καί επειδή ή πρώτη καί μεγάλη άρετή τού έρωτα 
είναι νά μένει κρυφός, ή Έλενα έννοοϋσε τά γράμματα τοϋ 
γηραιού έραστή της νά τά έχει πάντα κλειδωμένα στήν καρδιά
της».
συνέβαινε στήν πραγματικότητα. Α
πλώς, μέ τόν τρόπο αύτό ήθελε νά 
προκαλέσει, καί τό πετύχαινε, τήν πε
ριέργεια καί τό ένδιαφέρον τών άνδρών.
' Η έκρηκτική κατάσκοπος, πού προπο
λεμικά άναστάτωνε τούς δανδήδες τών 
' Αθηνών καταγόταν άπό άριστοκρατική 
οικογένεια τής τσαρικής Ρωσίας. Πολ
λοί συγγενείς της είχαν έπίλεκτες θέ
σεις στό παλάτι τοϋ τσάρου. Μετά τήν 
Οκτωβριανή Επανάσταση, ή "Ελενα 

πήγε μέ τήν οίκογένειά της στήν Τεχε
ράνη, όπου πήρε τή θέση της άνάμεσα 
στήν άριστοκρατία τής περσικής πρω
τεύουσας.

Ή ταν μόλις 18 έτών, όταν τήν είδε 
γιά πρώτη φορά ό πρεσβευτής τής 
Γερμανίας στήν Τεχεράνη, κόμης φόν 
Σούλλενμπουργκ, άπό τούς πιό γνω

στούς διπλωμάτες τού Ράιχ. ' Αρκεί νά 
άναφερθεί ότι ήταν άπό τούς λίγους 
ρωσόφιλους διπλωμάτες τής ναζιστικής 
Γερμανίας καί ύπήρξε ό πρωτεργάτης 
τοϋ συμφώνου Μολότωφ-Ρίμπεντροπ, 
πού ύπογράφηκε στή Βαρσοβία τόν 
Αύγουστο τοϋ 1939 καί τό όποιο έλυσε 
τά χέρια τοϋ Χίτλερ καί τού έδωσε τήν 
εύχέρεια νά έπιτεθεί άμέσως στήν Πο
λωνία. "Οταν ό Σούλλενμπουγκ γνώρι
σε τή Μάκ, ήταν ήδη 48 χρόνων. Τούς 
χώριζε μιά όλόκληρη γενιά. « Ό  φόν 
Σούλλενμπουργκ ήταν ένας σοφός δι
πλωμάτης καί ή Έλενα Μάκ μιά πολύ 
ώραία παιδούλα, μέ έκφραστικά μάτια, 
ώραΐο σώμα, άγνή ψυχή καί έπί πλέον 
τρομερά έξυπνη. Τά σαράντα όκτώ χρό
νια, όταν έρωτεύονται τά δεκαοκτώ, 
έρωτεύονται λίγο άσχημα».
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Τό ειδύλλιο τού διπλωμάτη μέ τή 
νεαρή Ρωσίδα, πού κράτησε μέχρι 
τό θάνατό τους, άναστάτωσε τούς 
κοσμικούς καί διπλωματικούς κύ
κλους τής Τεχεράνης. Τό σκάνδα
λο, μέ τό όποϊο άσχολήθηκε ό διεθ
νής Τύπος, μεγάλωσε, ιδίως άφό- 
του ή γυναίκα τού Σούλλενμπουργκ 
πήρε τά παιδιά της καί άναχώρησε 
στό Βερολίνο. ' Η " Ελενα Μάκ έμει
νε μερικά χρόνια στήν Τεχεράνη ώς 
έρωμένη τοϋ Γ ερμανοϋ πρεσβευτή.

Αλλά τό φλογερό πάθος τοϋ τε 
λευταίου γιά τήν έμιγκρέ Ρωσίδα 
καί κυρίως οί συνεχείς σκηνές ζη
λοτυπίας, έκαναν τή ζωή των δύο 
έραστών άφόρητη. Έτσι, γιά νά 
κατασιγάσουν καί τά κουτσομπολιά, 
ή Μάκ έφυγε άπό τήν Τεχεράνη.

Έ μεινε γιά λίγο στήν Κωνσταντι
νούπολη καί οτή συνέχεια ήρθε καί 
έγκαταστάθηκε στήν ' Αθήνα. Όσο  
καιρό έμεινε στήν έλληνική πρω
τεύουσα, ό Σούλλενμπουργκ τής 
έγραφε φλογερές έπιστολές καί 
τήν ένίσχυε, στις άρχές τουλάχι
στον, οικονομικά. Ό  έρχομός τής 
Έλενας Μάκ στήν Αθήνα καί ή 
έκρηκτική ομορφιά της προκάλεσαν 
οάλο στά κοσμικά σαλόνια. Τό δια
μέρισμά της στήν όδό Νεοφύτου 
Βόμβα 10 ήταν στέκι προσωπικοτή
των τής έλληνικής πρωτεύουσας, 
διπλωματών, πολιτικών, στρατηγών, 
έπιστημόνων, διανοουμένων κ.ά. 
πού θεωρούσαν έξαιρετική τύχη 
τήν εύνοιά της.
Μ έ δλα αύτά τά «προσόντα» ή

Μάκ άποτελοϋσε μιά πρώτης τά- 
ξεως μέλλουσα κατάσκοπο. Καί δε
δομένου ότι μιλούσε γερμανικά καί 
λόγω τοϋ δεσμού της μέ τόν Σούλ- 
λενμπουργκ συμπαθούσε τή Γερ
μανία, τή βολιδοσκόπησαν οί πρά
κτορες τής «"Αμπβερ». Ένας άπό 
αύτούς, ό Χάνς Ρήγκλερ τήν πλη
σίασε μέ τή βοήθεια τού Λευκορώ- 
σου γιατρού Ά ντρ έι Χουντζάρια. 
Θυμάται, ό Χάνς Ρήγκλερ: « Ή  Α
μπβερ», ή γερμανική κατασκοπία, 
γρήγορα τήν πρόσεξε καί άνέθεσε 
σέ μένα νά τήν παρακολουθήσω καί 
νά τήν φέρω σέ έπαφή. Χρησιμο
ποίησα γιά νά τό έπιτύχω τήν πρώτη 
γνωριμία, τόν άρχιπράκτορά μας 
Λευκορώσο γιατρό ' Αντρέι Χουντ- 
ζάρια. ' Ο Χουντζάρια κρατούσε τό-
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ΡΩΣΙΔΑ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ
τε ένα διαμέρισμα στήν όδό Μαυ- 
ρομιχάλη 148, όπου ήταν καί τό 
ιατρείο του. ' Εκεί μιά μέρα κάλεσε 
τήν " Ελενα νά τήν έξετάσει καί μέ 
ειδοποίησε νά πάω καί έγώ, δήθεν 
γιατί υποφέρω άπό τό στομάχι μου,
' Εκεί περιμέναμε καί οί δυό στήν 
αίθουσα άναμονής καί γνωριστήκα
με. Τής άρεσα, μοΰ άρεσε, ό Χουν- 
τζάρια είπε τά καλύτερα λόγια γιά 
μένα καί έτσι ή " Ελενα μέ κάλεσε 
γιά τσάι στό σαλόνι της. Καί, γιά λίγο 
διάστημα, έγινε έρωμένη μου».

Έτσι, ή Ελενα Μάκ έγινε μιά 
σπουδαία κατάσκοπος τών γερμανι
κών ύπηρεσιών στήν Αθήνα καί 
έρωμένη μερικών στελεχών τους.
' Αλλά, ένώ ήταν δοσμένη «ψυχή τε 
καί σώματι» στούς Γερμανούς, οί 
σχέσεις τους ψυχράνθηκαν, όταν 
τό άρχηγεϊο τής «Αμπβερ» διέτα
ξε νά έρευνηθεί τό άρχείο της καί 
νά άφαιρεθοϋν τά γράμματα πού 
τής έστελνε ό Σούλλενμπουργκ. 
Ό  Γερμανός διπλωμάτης έμεινε  
στήν Τεχεράνη ώς τήν ήμέρα πού ή 
Γερμανία έπετέθηκε στή Ρωσία.' Ε
πειδή ήταν ρωσόφιλος τό ' Εθνικο- 
σοσιαλιστικό καθεστώς άρχισε νά 
μήν τού έχει έμπιστοσύνη καί νά 
φοβάται, όχι χωρίς σοβαρούς λό
γους, ότι ό Σούλλενμπουργκ θά 
στρεφόταν έναντίον του. ΓΓ αύτό 
ήθελε τήν άλληλογραφία του πρός 
τήν Μάκ, στήν όποια πίστευε, ότι θά 
εϋρισκε όπωσδήποτε ένοχοποιητι- 
κά στοιχεία.

' Η «έπιχείρηση Μάκ» άνατέθηκε 
στόν Ρήγκελρ. «Έπρεπε», γράφει 
ό Γερμανός κατάσκοπος, «έντός 
μικρού χρονικού διαστήματος νά 
βάλω στό χέρι τά γράμματα τού φόν 
Σούλλενμπουργκ πρός τήν Ελενα 
Μάκ. Ζήτησα, καθώς είπα, τή συ
νεργασία τού Ά ντρ έι Χουντζάρια 
καί έγινα έραστής τής Έ λενας  
Μάκ. Πολλές μέρες καί νύχτες 
πέρασα στό διαμέρισμά της, στήν 
δδό Νεοφύτου Βάμβα 10, νύχτες 
πού θά μού μείνουν άλησμόνητες, 
γιατί ή Έ λενα ήταν πολύ ώραία καί 
πολύ σεξουαλική γυναίκα. "Ηταν 
πάντα πολύ διαχυτική μαζί μου, άλ- 
λά καί μέ ύποπτευόταν. Ποτέ δέν 
μού άφησε τήν παραμικρή εύκαιρία 
νά τής μιλήσω γιά τις σχέσεις της

μέ τόν πρεσβευτή φόν Σούλλεν- 
μπουργκ.
Δέν τολμούσα νά τής πώ τό παραμι
κρό, γιατί τότε θά μέ ύποψιαζόταν 
γιά καλά. ” Ελα όμως πού τό Βερολί
νο έστελνε διαρκώς στήν ’ Αθήνα 
σήματα μέσω τού συνταγματάρχη 
στρατιωτικού άκολούθου φόν Κλέμ 
Χδχενμπεργκ καί ζητούσε τήν άλ- 
ληλογραφία τού φόν Σούλλενμπουρ- 
γκ. ' Η Έ λενα, παρόλο πού ύπήρξε 
έρωμένη μου έπί τέσσερις μήνες, 
ποτέ δέν μέ άφησε ούτε μιά μέρα 
μόνο στό διαμέρισμά της. 'Όταν  
ξημερωνόμαστε μαζί, φρόντιζε νά 
μέ διώξει μέ λεπτό τρόπο πρώτα 
έμένα καί κατόπιν νά βγει καί αύτή. 
Προσπάθησα νά τήν κάμω τακτική 
πράκτορα τής «’ Αμπβερ». Καί έγι
νε πράγματι. Μάς προσέφερε πο
λύτιμες ύπηρεσίες, άλλά τήν αισθη
ματική της άλληλογραφία μέ τόν 
φόν Σούλλενμπουργκ δέν έννοού- 
σε νά μάς τή δώσει. Τόν άγαποϋσε. 
"Ηταν βέβαιο πώς τόν άγαποϋσε».

Τόση σημασία είχε γιά τούς Γερ
μανούς ή άλληλογραφία Μάκ Σούλ- 
λενμπουργκ, ώστε, έκτός άπό τήν 
« Αμπβερ» ένδιαφέρθηκε καί άλλη 
γερμανική ύπηρεσία, ή διαβόητη 
A.S.D. «Ψυχή» τής A.S.D στήν 'Α 
θήνα ήταν ό έπιτετραμένος τής 
γερμανικής πρεσβείας φόν Γκρέ- 
βενιτς.

'Αλλά ή «έπιχείρηση Μάκ» δέν 
ήταν γιά τούς Γερμανούς κατασκό
πους εύκολη ύπόθεση.Κατ’ άρχάς, 
ό θυρωρός τής πολυκατοικίας τής 
όδοΰ Νεοφύτου Βάμβα 10 στό Κο- 
λωνάκι, όπου έμενε ή Μάκ, ήταν 
άνθρωπος τού ' Ελληνικού Κέντρου

Αλλοδαπών, τής κυριότερης τήν 
έποχή έκείνη ύπηρεσίας άντικατα- 
σκοπίας. 'Ακόμα καί ή Έλληνίδα 
ύπηρέτρια είχε «δασκαλευτεί» άπό 
τούς άστυνομικούς καί συνεχώς έ 
μενε μέσα στό διαμέρισμα. Μ έ τά 
δεδομένα αύτά, άποκλείσθηκε κά
θε σκέψη γιά διάρρηξή του. Προ- 
σφέρθηκε στήν έρωτευμένη κατά
σκοπο ένα σεβαστό χρηματικό πο
σό, καί πάλι χωρίς άποτέλεσμα. «Εί
ναι περίεργο», έλεγε ό Ρήγκλερ, 
«ότι αύτή ή γυναίκα, πού τώρα πλη
σίαζε τά σαράνατα καί ήταν τόσο 
ζεστή καί χαριτωμένη καί είχε τό-

ΑΝΤΡΕΊ ΧΟΥΝΤΖΑΡΙΑ

σον άέρα στά κοσμικά σαλόνια τών 
'Αθηνών καί ζοϋσε τή ζωή της 
έξακολουθοΰσε νά τρέφει έρωτα 
γιά ένα παλιό της είδωλο, τόν πρεσ
βευτή φόν Σούλλεμπουργκ. Καί έ- 
πειδή ή πρώτη καί μεγάλη άρετή 
τού έρωτα είναι νά μένει κρυφός, ή 
Έ λενα έννοοϋσε τά γράμματα τού 
γηραιού έραστή της νά τά έχει 
πάντα κλειδωμένα στήν καρδιά της».

Οί γερμανικές ύπηρεσίες έκριναν 
ότι γιά νά έξασφαλίσουν τις έπιστο- 
λές τού Σούλλενμπουργκ ήταν ά- 
παραίτητο νά καταφύγουν στις ύπη
ρεσίες τού ' Αντρέι Χουντζάρια.' Ο 
άρχηγός τής ομάδας τώνΛευκορώ- 
σων, πού έργάζονταν γιά τούς Γερ- 
μανούς, σκέφθηκε ένα σατανικό 
σχέδιο. Θά πρόδιδε τήν Έ λενα  
Μάκ στις έλληνικές ύπηρεσίες, οί 
όποιες θά τή συνελάμβανον ώς 
κατάσκοπο. Φυσικά θά γινόταν έ 
ρευνα στό σπίτι της καί θά κατά
σχονταν οί έπιστολές τού Σούλλεν- 
μπουργκ. Αύτές, χωρίς ένδιαφέρον 
γιά τούς ” Ελληνες θά έπεφταν μέ λίγη 
προσπάθεια στά χέρια τού Χουντζά
ρια.

' Η έφαρμογή τού σχεδίου άρχισε 
μέ έπίσκεψη τού γιατρού στόν ά- 
στυνόμο Γ. Οίκονομόπουλο τού τμή
ματος διώξεως τής γερμανικής κα
τασκοπίας πού άνήκε στό Κέντρο 

Αλλοδαπών. Ό  Χουντζάρια, πού
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ΒΑΛΤΕΡ ΜΠΡΕΝΤΕ

I. ΜΕΤΑΞΑΣ

ύποκρινόταν τόν πληροφοριοδότη 
τής Ίντέλιντζες Σέρβις, ύποσχέ- 
θηκε στόν Οίκονομόπουλο πληρο
φορίες γύρω άπό τόν ιταλικό στόλο, 
άν τόν διευκόλυνε στήν κατάσχεση 
τών επιστολών τοϋ Σούλλενμπουργκ. 
'Ό ταν τά στοιχεία γιά τήν κατασκο
πευτική δραστηριότητα τής "Ελε- 
νας Μάκ ήταν έτοιμα, άποφασίστη- 
κε ή σύλληψή της. Οί Γερμανοί 
καταμαρτυρούσαν εις βάρος τής 
Μάκ, ότι ήταν πράκτορας τής «" Αμ- 
πβερ» καί ότι είχε επαφές μέ "Ελ
ληνες διπλωμάτες, δημοσιογράφους, 
στρατιωτικούς καί πολιτικούς.

ΣΠΥΡ. ΠΑΞΙΝΟΣ

' Η σύλληψη τής ώραίας Λευκο- 
ρωσίδας έγινε ένα μεσημέρι τού 
Οκτωβρίου 1939 στό διαμέρισμά 

της. Τήν έπιχείρηση έπέβλεπε, ό 
ύπουργός Δημοσίας Ασφαλείας Κ. 
Μανιαδάκης καί αύτό, γιατί ή Μάκ 
είχε ισχυρούς προστάτες. Λέγεται, 
ότι άκόμα καί ύπουργοί τού Μ ετα
ξύ σύχναζαν στήν όδό Νεοφύτου 
Βάμβα 10. Από τό Κέντρο Αλλο
δαπών πήραν μέρος οί άστυνόμοι 
Σπύρος Παξινός, Γεώργιος Οίκονο- 
μόπουλος, Γ. Παρπαρίας, Δη μ. Κα- 
ραμπάς καί οί άρχιφύλακες Χαρ. 
Μπρεδήμας καί Στάθης Μουργκά- 
νης. "Οταν ή Μάκ άντιλήφθηκετούς 
άστυνομικούς, έκλεισε τήν πόρτα, 
βγήκε στά παράθυρα καί άρχισε νά 
καλεΤ σέ βοήθεια. Χρειάσθηκε νά 
παραβιασθεϊ ή πόρτα, γιά νά μπουν 
τά όργανα τού Κέντρου Αλλοδα
πών μέ τόν Μανιαδάκη στό διαμέρι
σμα. ' Η κατάσκοπος μέ τήν πολύτι
μη άλληλογραφία, μεταφέρθηκε στό 
Μέγαρο τής Άνωτάτης Εμπορι
κής όπου στεγάζονταν τά γραφεία 
τοϋ Κέντρου ' Αλλοδαπών. Τά γράμ
ματα τοϋ φόν Σούλλενμπουργκ, 283 
συνολικά άνοίχτηκαν καί μεταφρά
στηκαν. Τρεις ολόκληρους μήνες, 
άγγλομαθεΤς καί ρωσομαθείς άστυ- 
νομικοί, άσχολήθηκαν μέ τή μετά
φραση τής άλληλογραφίας. 'Αλλά 
τά γράμματα τοϋ Γερμανοϋ διπλω-

ΡΩΣΙΔΑ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ
μάτη δέν έφθασαν τελικά στά χέρια 
τοϋ Χουντζάρια. « Ο Χουντζάρια», 
άναφέρει ό Ρήγκλερ, «έκανε μιά 
τεράστια γκάφα χωρίς νά μέ ρωτή
σει, νόμισε άπλό καί ζήτησε νά τοϋ 
δώσουν τά γράμματα γιά νά τά δώ
σει στούς Γερμανούς καί νά τούς 
κολακεύσει, ώστε στό μέλλον νά 
τοϋ δίνουν πληροφορίες γιά τούς 
Ρώσους χρήσιμες στήν ΥΑΚ (' Ελ
ληνική 'Υπηρεσία Αντικατασκο
πίας). ' Αλλά ό Οίκονομόπουλος δέν 
τά έτρωγε τέτοια χάπια, καί μόλις ό 
γιατρός Χουντζάρια τοϋ μίλησε, τόν 
έθεσ ε άμέσως ύπό παρακολούθη
ση καί διέταξε νά άσφαλισθεΐ σέ 
άτσαλένιο κιβώτιο ή άλληλογραφία 
τοϋ φόν Σούλλενμπουργκ».

Γιά τό σατανικό σχέδιο τοϋ Χουν
τζάρια νά διαβάλει τούς Λευκορώ- 
σους τών ' Αθηνών ώς κατάσκοπους 
τών Γερμανών, προκειμένου νά έ- 
ξασφαλίσει τήν άλληλογραφία Σούλ- 
λενμπουργκ έγραφε σέ άναφορά 
του " Ελληνας πράκτορας τοϋ Κέν
τρου ' Αλλοδαπών πρός τό άρμόδιο 
τμήμα τής Ίντέλλιντζενς Σέρβις, 
μέ τήν όποια συνεργάζονταν στενά 
οί έλληνικές ύπηρεσίες.

1) Αί συλλήψεις τών Λευκορώ- 
σων, τάς όποιας διενεργήσαμεν κα
θ ' ύπόδειξιν τοϋ Χουντζάρια, έγνω- 
ρίζαμεν ότι ήσαν ύποβολιμιαΐαι, έ- 
πρεπεν όμως νά γίνουν διά νά πει- 
σθεΤ ή Γερμανική Μυστική ' Υπηρε
σία, ότι όχι μόνο στερούμεθα πηγών 
άλλά καί ότι έχομεν έμπιστοσύνην 
εις τούς τύπους πού μάς στέλνει.

2) Αί πληροφορίαι διά τάς κινή
σεις τοϋ ιταλικού στόλου είναι τε- 
χνικώτατα συντεταγμένοι καί έχουν 
ώς σκοπόν εις τό νά έξαπατηθοϋν 
τά ' Επιτελεία τοϋ ' Ελληνικού Ναυ
τικού.

3) Ούδείς έκ τών συλληφθέντων 
Λευκορώσων άνήκεν εις σοβιετι
κήν όργάνωσιν κατασκοπείας, ένώ 
άντιθέτως δύο ή τρεις φέρονται ώς 
συνεργασθέντες ή συνεργαζόμε- 
νοι μέ τήν Αγγλικήν Μυστικήν Υ 
πηρεσίαν.

4) ' Η ύπόθεσις τής συλληφθεί- 
σης Λευκορωσίδος ' Ελένης Μάκ 
άφορά προσωπικήν μάλλον ύπόθε- 
σιν μεταξύ αύτής καί τοϋ κόμητος 
Σούλλενμπουργκ, άλλοτε πρέσβεως
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τής Γερμανίας έν Τεχεράνη όπου 
καί έγνωρίσθη μετ' αύτής.

Άπό όλην αυτήν τήν ύπόθεσιν 
Χουντζάρια, άξίαν έχουν τά κατω
τέρω, κατά τήν άντίληψιν τοΰ Κέν
τρου ' Αλλοδαπών σημεία: 1) ί Η 
προσπάθεια τοΰ Χουντζάρια καί των 
Γερμανών όπως παρασύρουν τήν 
' Ελληνικήν Κυβέρνησιν εις άντισο- 
βιετικάς περιπέτειας. 2) Ό  μέγας 
άριθμός τών προσώπων τά όποια 
συνεργάζονται μέ τόν Χουντζάρια 
3) Ή  προσπάθεια τής Γερμανικής 
'Υπηρεσίας όπως άναζητήση μυ
στικούς πράκτορας τών 'Υπηρε
σιών Πληροφοριών Γαλλίας, Τουρ
κίας, Σοβιετικής Ρωσίας καί 'Ηνω
μένων Πολιτειών.

' Η άλληλογραφία Μάκ-Σούλλεν- 
μπουργκ έφθασε τελικά στούς Γ ερ- 
μανούς «διά τής διπλωματικής ό- 
δοϋ». 'Ό ταν ό Γερμανός πρεσβευ
τής, πρίγκιπας Έρμπαχ, άπουσίαζε 
μέ άδεια άπό τήν ' Αθήνα, έπισκέ- 
φθηκε τόν Μεταξά ό επιτετραμμέ
νος φόν Γκρέβενιτς. Ο τελευ
ταίος έπεισε τόν "Ελληνα πρωθυ
πουργό, ότι τις έπιστολές ήθελε ό 
ίδιος ό φόν Σούλλενμπουργκ, έφό- 
σον άφοροΰσαν προσωπικό θέμα 
καί γράφτηκαν σέ «στιγμές άνθρώ- 
πινης άδυναμίας».' Ο Μεταξάς διέ
ταξε τήν παράδοση τών έπιστολών, 
γιατί, έκτός τών άλλων, είχαν κρα
τηθεί φωτοτυπίες, πού δέν ένδιέ- 
φεραν άλλωστε καί τις έλληνικές 
ύπηρεσίες.

’ Αλλά τί έγινε ή Έλενα Μάκ 
μετά τή σύλληψή της άπό τούς 
άστυνόμους τοϋ Κέντρου Αλλο
δαπών; ' Αφού κρατήθηκε λίγες μό
νο ώρες στά γραφεία, άφέθηκε 
έλεύθερη. Είχε δεχθεί νά ύπηρε- 
τήσει τήν ' Ελληνική ' Αντικατασκο
πία. Καί τό έκανε μέχρι τήν ύποταγή 
τής Ελλάδος στούς Γερμανούς. 
Στή συνέχεια, κανείς δέν έμαθε 
ποιά ήταν ή τύχη τής ώραίας τής 
όδοϋ Νεοφύτου Βόμβα. Είναι πιθα
νό, ότι ύπήρξε θύμα τών ίδιων τών 
Γερμανών ή πρακτόρων άλλης μυ
στικής ύπηρεσίας. Γιά νά μήν άπο- 
τελέσει έξαίρεση τοϋ κανόνα, ότι 
τό τέλος τών κατασκόπων είναι πάν
τοτε οδυνηρό.

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Π. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

«ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΛΑ Ϊ ΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ»

ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ 
ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΟΙ Δ Ρ Α Σ Τ Ε Σ :
Δ η μ .  Μ ε λ έ τ η ς  ετ ών  28 η θ ο π ο ι ό ς  

Γ ; Παττττάς ετών 21 σ τ ρ α τ ι ώ τ η ς  
Γ ρ η γ ό ρ .  Δ α σ κ α λ ό π ο υ λ ο ς  ετών 23 ξ υ λ ο υ ρ γ ό ς

Ε ΝΟΠΛΟΙ ληστές «χτύπησαν» τήν 
6-3-81 μετά τό μεσημέρι τό ύπο" 

κατάστημα τής ' Εθνικής Τραπέζης πού 
βρίσκεται στήν διασταύρωση τών όδών 
Πατησίων καί 'Αγίου Μελετίου.

Στή ληστεία οί δύο νεροί δράστες 
τραυμάτισαν σοβαρά μέ πυροβολισμό 
στήν κοιλιά, τόν πελάτη τής Τράπεζας 
ύπάλληλο τοϋ ΟΤΕ Αθανάσιο I. Κολι- 
γλιάτη, ετών 37, πού διακομίσθηκε στό 
Νοσοκομείο Νέας ' Ιωνίας καί νοσηλεύ
εται στή Μονάδα ' Εντατικής Παρακο- 
λουθήσεως.

Από τήν έρευνα, πού ένήργησε ή 
Γενική Ασφάλεια Αθηνών, προέκυ- 
ψαν τά ακόλουθα στοιχεία:

Στή 1.50' μ.μ. δύο νεαρά άτομα, ήλι- 
κίας 22-25 χρόνων, μπήκαν στό ύπο- 
κατάστημα τής ’ Εθνικής Τράπεζας, στή 
διασταύρωση τών όδών Πατησίων καί 
Α γ ίου  Μελετίου.

Τήν ώρα έκείνη στό ύποκατάστημα 
βρίσκονταν 7 ύπάλληλοι (4 άνδρες καί 
3 γυναίκες), καθώς καί πέντε πελάτες.

Ταυτόχρονα οί δύο ληστές έβγαλαν 
άπό τις τσέπες τους δύο πιστόλια δια
μετρήματος 45 χιλιοστών καί ό ψηλός 
φώναξε:

— Στό όνομα τής Λαϊκής ’ Επανά
στασης Ληστεία.

Οί πελάτες καί οί ύπάλληλοι γύρισαν 
πρός αυτούς καί βρέθηκαν μπροστά 
στά προτεταμμένα όπλα. Στό αριστερό 
μέρος ώς πρός τόν- εισερχόμενο στήν 
τράπεζα βρισκόταν ό δεύτερος ληστής, 
ένας κοντός μέ ξανθά μαλλιά καί λίγη 
φαλάκρα.

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ .  ΔΑ Σ Κ Α Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
Οί δύο ληστές διέταξαν τούς πελάτες 

νά πέσουν κάτω, ένώ ό ψηλός απευθυ
νόμενος πρός τόν διευθυντή τοϋ ύπο- 
καταστήματος κ. Παπαδάκη, τοϋ είπε:

— Καθάρματα... Πίνετε τό αίμα τοΰ 
λαοϋ... Θά πεθάνετε.

Τήν ώρα έκείνη, ό ύπάλληλος τοϋ 
ΟΤΕ Αθανάσιος Καλιγλιάτης, παρα- 
πονέθηκε πώς ύποφέρει άπό τήν καρ
διά του καί έφερε τό δεξί χέρι πρός τό 
σημείο τής καρδιάς.

' Ο ψηλός ληστής, βλέποντας τήν κί
νηση, ξεφώνισε: — Κάθαρμα... Εί
σαι αστυνομικός, έ; καί πυροβόλησε 
τόν Κολιγλιάτη.

Τό βλήμα βρήκε τόν άτυχο Κολιγλιά- 
τη στήν κοιλιά καί τόν τραυμάτισε βα
ρύτατα. Αύτός έπεσε κάτω καί τό αίμα
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άρχισε νά τρέχει, από τό τραΰμα του.
— Γρήγορα, δώσε μου τά λεφτά... 

είπε ό ψηλός ληστής πού είχε πυροβο
λήσει.

' Ο άνθρωπος στόν όποιο απευθύν
θηκε ήταν ύπάλληλος καί εκείνος τοΰ 
έδειξε τόν τα μία.

' Ο ληστής στράφηκε πρός τόν ταμία 
καί τού πρότεινε ένα ταξιδιωτικό σάκ- 
κο, πού κρατούσε στό αριστερό του 
Χέρι.

Ο ταμίας τού έβαλε μέσα σ ’ αύτόν 
όσα χρήματα είχε —περίπου 250 χιλιά
δες δραχμές —καί τού τόν παρέδωσε.

Φυγή πρός την Φωκ. Νέγρη
Οί δύο ληστές, βγήκαν, τότε άπό τήν 

τράπεζα καί άρχισαν νά τρέχουν πρός 
τήν όδό φωκίωνος Νέγρη.

Μόλις βγήκαν άπό τήν Τράπεζα, ό 
ταμίας πάτησε τό κουμπί τοΰ συναγερ
μού (ώρα 13.51) καί ό συναγερμός ξε
σήκωσε τήν αίθουσα έπιχειρήσεων τής 
Αμέσου Δράσεως.

Τά περιπολικά καί οί μοτοσυκλέττες 
τής 'Αμέσου Δράσεως, πού περιπο- 
λοΰσαν στήν περιοχή, διατάχθηκαν νά 
σπεύσουν επί τόπου.

Τό πρώτο περιπολικό πού έφθασε 
εκεί είδε κόσμο νά τρέχει φωνάζοντας:

— Κλέφτες... ληστές... Πιάστετους...
Ή ταν πελάτες τής Τράπεζας καί δι- 

ερχόμενοι ύπέδειξαν στούς άστυνομι- 
κούς άτι οί ληστές ανέβηκαν πρός τήν 
όδό φωκίωνος Νέγρη καί έστριψαν 
πρός τήν όδό I. Δροσοπούλου.

Αμέσως οί άστυνομικοί έσπευσαν

καί συνέλαβαν ένα ξανθό, κοντό νεαρό, 
μέ λίγη φαλάκρα.

Τό άτομο αύτό οδηγήθηκε στό Ζ" 
Παράρτημα ' Ασφαλείας καί άρχισε νά 
άνακρίνεται.

Στό μεταξύ ή περιοχή κυκλώθηκε 
άπό αστυνομικούς πού έστάλησαν έπί 
τόπου.

Τό τετράγωνο, πού περικλείνεται άπό 
τις οδούς Πατησίων — Τήνου - I. Δρο
σοπούλου - ’ Αγίου Μελετίου κυκλώ
θηκε αμέσως.

Έρευνες σέ πολυκατοικία
' Επί τόπου έστάλη καί ή Διμοιρία Ει

δικών Αποστολών τής ' Αστυνομίας 
Πόλεων γιατί ύπήρχαν άλλεπάλληλες 
πληροφορίες άτι οί ληστές είχαν μπεϊ 
προηγουμένως στήν πολυκατοικία πού 
βρίσκεται στήν όδό I. Δροσοπούλου 
57.

Οί άστυνομικοί άρχισαν νά ερευνούν 
τούς άκάλυπτους καί κοινόχρηστους 
χώρους, άναζητώντας τόν δεύτερο άπό 
τούς ληστές, τά όπλα καί τά χρήματα 
πού πήραν άπό τή ληστεία.

' Ο πρώτος άπό τούς ληστές, πού 
οδηγήθηκε στό Ζ ' Αστυνομικό Τμή
μα, άνακρινόμενος παραδέχθηκε τήν 
ένοχή του.

Οί έπικίνδυνοι ληστές είναι οί:
1) Γρηγόριος I. Δασκαλόπουλοςέτών 

23, ξυλουργός. Αύτός μετά άπό έξαν- 
τλητική ανάκριση καί κάτω άπό τό βά
ρος τών καταθέσεων ύπαλλήλων καί 
πελατών τής τραπέζης, ομολόγησε ότι 
πυροβόλησε τόν Κολιγλιάτη.

2) Δημήτριος Κ. Μελέτης ετών 28, 
ήθοποιός.

3) Γεώργιος Παππας ετών 21, στρα
τιώτης.

Οί τρεϊς ληστές κατάγονται άπό τούς 
Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, όπου 

καί διαμένουν κατά καιρούς.
"Αλλοτε διαμένουν σέ διαμέρισμα 

τής περιοχής Γκύζη, τό όποιο έχει νοικι
άσει Γερμανίδα φοιτήτρια τοΰ Πολυτε
χνείου, μέ τήν όποια συνδέεται ό Μελέ
της.

Στό διαμέρισμα αύτό, σύμφωνα μέ 
μαρτυρία τής Γερμανίδας, οί τρεϊς νεα
ροί κακοποιοί σχέδιασαν τή ληστεία καί 
έκαναν τήν προηγούμενη ήμέρα (Πέμ
πτη) δοκιμή πραγματοποιήσεώς της.

Βάσει τοΰ σχεδίου τους, διάλεξαν ώς 
ήμέρα «X» γιά τή ληστεία τής Παρα
σκευής γιατί πίστευαν ότι θά βρίσκανε 
στό ύποκατάστημα τής Εθνικής Τρα
πέζης, πολλά έκατομμύρια προερχόμε
να άπό τίς εισπράξεις ολόκληρης έβδο- 
μάδας.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Είναι άξιοπρόσεκτες οί έπιτυχίες τής 
Ύπ. Γενικής Ασφαλείας Πατρών τόν 
τελευταίο καιρό. ’ Ιδιαίτερα μάλιστα 
στόν τομέα τής καταπολεμήσεως τών 
τυχερών παιγνίων. Μέ αποτέλεσμα νά 
γίνει ό φόβος καί ό τρόμος τών Πατρι- 
νών «εραστών» τής ντάμας καί τών 
ζαριών.

"Ετσι σέ «επίσκεψη» πού έκαναν οί 
ύπάλληλοί της στίς αίθουσες τού συλ
λόγου «ΠΑΤΡΑΊ ΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ» συνέ
λαβαν - 20 - άτομα, πού έπαιζαν ζάρια.
' Ο «τζόγος» άρκετά σημαντικός 189.400 
δρχ., 400 μάρκα Γερμανίας καί 9 χρυ
σές λίρες.

Σέ γκαρσονιέρα τής όδοΰ Μεσολογ
γίου γίνονται όργια, έλεγαν οί πληρο
φορίες. "Ανδρες καί γυναίκες, άπό όλες 
τίς ήλικίες, μπαινόβγαιναν στό μικρό 
διαμερισματάκι. "Ετσι ή Γεν. Α σ φ ά 
λεια άρχισε νά τό παρακολουθεί. Καί 
ένα βράδυ πού οί άστυνομικοί μπήκαν 
μέσα γιά νά δοΰν καί άπό κοντά τί 
γίνεται, συνέλαβαν - 7 - άτομα πού 
έπαιζαν ζάρια. 1 Ανάμεσα δέ στούς συλ- 
ληφθέντες καί έξέχουσες προσωπικό
τητες τής Πατρινής ζαροπαιξίας, οί ό
ποιοι τήν ώρα εκείνη είχαν επάνω στό 
τραπέζι τό ποσό τών 55.000 δρχ.

Καί ή «σεισμική δόνηση» έγινε λίγες 
μέρες άργότερα. Τήν ώρα πού ό εγκέ
λαδος κουνούσε όλη τήν ’ Ελλάδα ή 
Γ εν. ’ Ασφάλεια Πατρών «γκρέμιζε» ένα 
άκόμη «στέκι» ζαράκηδων. Στήν αίθου
σα τού «ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ — ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» συνελήφθησαν 
- 9 - άτομα πού έπαιζαν - τί άλλο; - 
ζάρια. Τό ποσό πού διεκυβεύετο ήταν -
270.000 - δρχ. καί 500 Γερμανικά 
μάρκα.

ΟΙ καιροί «ού μενετοί», ώς φαίνεται 
γιά εμπόριο. Γιαυτό καί οί έμποροι τό 
έρριξαν στήν ζαροπαιξία. Μόνο πού 
δέν σκέφθηκαν άτι αύτή ή συναλλαγή 
άπαγορεύεται.

Α λλά  καί ή νεοσύστατη ύπηρεσία 
τής Γεν. Ασφαλείας, ή Ύπηρεσία Προ
στασίας 'Εθνικού Νομίσματος βαδίζει 
άπό επιτυχία σέ επιτυχία. Μιά άπ' αύ- 
τές ήταν ή σύλληψη τοΰ Μ Π ΡΕΝΤΑ 
ΚΩΝ/ΝΟΥ τοΰ 'Αθανασίου, κατοίκου 
'Αθηνών, ό όποιος προσπάθησε νά 
φύγει στό εξωτερικό έχοντας έπάνω 
του 200.000 δρχ. καί 4.000 δολλάρια 
'Αμερικής.
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Παρίστανε τόν 'Υφυπουργό

Παρίστανε τόν υφυπουργό Κοινωνι
κών Υπηρεσιών, τόν αντεισαγγελέα, 
τόν διευθυντή του υπουργείου Προε
δρίας καί τόν... επίδοξο γαμπρό ό Δη- 
μήτριος Γεροδήμος. 35 χρόνων κι έβα
ζε ατό χέρι τά θύματά του, όποσπώντας 
τους χρήματα.

Τελικά συνελήφθη άπό τήν 'Αστυ
νομία «ένώ περιφερόταν χωρίς σκοπό».

Τό δικαστήριο τόν καταδίκασε σε 16 
χρόνια φυλάκιση. Έτσι όΔόνΖουάνμέ 
τά χίλια πρόσωπα θά έχει όλο τόν καιρό 
στή φυλακή νά αναθεωρήσει τις πε
ρίεργες άπόψεις του γιά τόν τρόπο πού 
κερδίζονται τά λεφτά...

Ένα χρόνο έξαπατοΰσε μιά μεγάλη 
γκάμα άνθρώπων, ό 35χρονος άπα- 
τεώνας. Περιφερόμενος ατό λεκανοπέ
διο τής Αττικής χωρίς νά έχη μόνιμη 
κατοικία, εκμεταλλευόταν τήν εύπιστία 
καί τήν άφέλεια τών άλλων.

Οί «δραστηριότητες» του Δ. Γεροδή- 
μου δέν περιοριζόταν μόνο στό νά άπο- 
σπα χρήματα, εμφανιζόμενος άλλοτε 
σάν « 'Αποστολάτος». 'Επίδοξος ερα
στής, συνδέθηκε πριν άπό ένα χρόνο με 
τήν Αικατερίνη Ε„ 35 ετών. 'Αφού τής 
ύποσχέθηκε γάμο καί παρά στήσε... τόν 
άποσπασμένο στήν ΚΥΠ υπάλληλο του 
υπουργείου Προεδρίας, τής πήρε καί
70.000 όρχ.

Τό ίδιο έκανε λίγους μήνες άργότερα 
καί μέ τήν Μαρίνα Μ., 45 ετών, τήν 
όποια έβρισε θρασύτατα, όταν εκείνη 
τού ζήτησε νά χωρίσουνε.

Αριστερά: Δημήτριος Γεροδήμος. Παρίστανε τόν 
Υφυπουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών, τόν άντει- 

σαγγελέα κλπ. Δεξιά: Αντώνιος Φραγκοδημητρό- 
πουλος. Μέ τόν Σύρο Μωχάμεντ Νουμάνι είαήγαγε 
στήν 'Ελλάδα ήρώίνη κρυμμένη σέ κουραμπιέδες. 
Κάτω: Κυριάκος Ταλιαδούρος, πολυώνυμος άπατε- 
ώνας. Εμφανιζόταν σάν γαμπρός, γιατρός, κλπ. 
Στήν άπέναντι σελίδα: Αθανασία Δήμα, πλασιέ 
βιβλίων. Μέ τόν Σταύρο Παπαδάκη συνελήφθησαν 
γιά ληστείες.

W
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Ι λ Υ Τ Ι Κ Χ Λ Ν  Α Π Ο  Τ Η Ν
Τό σύστημα τού Δ. Γεροδήμου ήταν 

απλό: συστηνόταν άπό τό τηλέφωνο μέ 
τό όνομα κάποιου δημόσιου προσώπου 
καί άποσποϋσεχρήματα άπό τά θύματά 
του ή ζητούσε ... ρουσφέτια.

Ακόμα καί τόν ... βουλευτή παρά- 
στησε ό 'επίδοξος «φαντομάς». Βασιζό
μενος ατά φιλάνθρωπο αισθήματα τού 
ιερέα τού ναού τής 'Αγ. Παρασκευής 
ζήτησε χρήματα γιά κάποιν Ν. Πανιώ- 
τη, ό όποιος έπρόκειτο νά χειρουργηθει 
στό 'εξωτερικό. Τήν έπόμενη ήμέρα 'εμ
φανίσθηκε... σάν Πανιώτης καί πήρε τά 
λεφτά άπό τόν άγαθό καί φιλεύσπλαχνο 
ιερέα.
Χιλιανός Πορτοφολάς

Ένας άκόμη έπικίνόυνος πορτοφο
λάς άπό τήν Χιλή, πού «δούλευε» μάλι
στα μέ... ωράριο, συνελήφθη άπό όρ
γανα τής Γενικής ' Ασφαλείας Πειραιώς.

Πρόκειται γιά τόν Ντσνιέλ Μπαρντές 
πού είχε άρπάξει πάνω άπό 200 πορ
τοφόλια. Τόπος δράσεως τά λεωφο
ρεία, τά τρόλλεϋ καί ό ήλεκτρικός σιδη
ρόδρομος. Καί ή συγκομιδή καθόλου 
εύκαταφρόνητη. Είχε άποκομίσει άνω 
τού ένός έκατομμυρίου δραχμών.

Τό μεγαλύτερο μέρος τού ποσού τού
του είχε 'εξάγει λαθραία καί τό είχε 
τοποθετήσει σέ ταμιευτήριο τής χώρας 
όπου σκόπευε νά 'επιστρέφει μέ μιά 
γερή περιουσία μέσα σέ δύο-τρία χρό
νια δράσεως στήν Αθήνα καί τόν Πει
ραιά.

Ή  σύλληψή του έγινε όταν μπήκε 
στό κατάστημα γραμματοσήμων τού κ.

Α Μαρινάκη έπί τής οδού φίλωνας 35 
τού Πειραιά. Ζήτησε άπό τόν καταστη
ματάρχη νά άγοράσει γραμματόσημα 
γιά συλλογή καί όταν ό τελευταίος έστρι
ψε τις πλάτες του ό Χιλιανός,πού είχε έ- 
πισημάνει στό μεταξύ ένα τσαντάκι, τό 
άρπαξε καί τό έβαλε ατά πόδια.

Ο καταστηματάρχης άρχισε νά κα- 
λεϊ σέ βοήθεια, οπότε διάφορα άτομα 
άρχισαν νά καταδιώκουν τόν κλέφτη. 
Μεταξύ αύτών ήταν καί ένας άστυνομι- 
κός, ό όποιος ύστερα άπό καταδίωξη 
300 μέτρων κατόρθωσε νά συλλάβει 
τόν πορτοφολά. Στό μεταξύ αύτός είχε 
άφαιρέσει άπό τό τσαντάκι 10.000 δραχ
μές καί στή συνέχεια τό πέταξε στό 
δρόμο. Τό τσαντάκι βρέθηκε ύστερα 
άπό μικρή έρευνα.
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' Ανακρινόμενος ό δράστης άπεκά- 
λυψε ότι δούλευε καθημερινά εκτός 
Σαββάτου καί Κυριακής με αυστηρό 
ωράριο: 'Από 9 έως 10 τό πρωί καί άπό 
6-8 τό άπόγευμα. Από τις παρατηρή
σεις πού είχε κάνει είχε καταλήξει στό 
συμπέρασμα ότι οί ώρες αυτές εργα
σίας ήσαν οί πιό... άποδοτικές, ενώ ή 
κίνηση καί ό συνωστισμός είναι άρκετά

Συνθετική ηρωίνη στην 'Ελλάδα
Οί άστυνομικοί τής Γενικής 'Ασφα

λείας ’Αθηνών, άνακάλυψαν μέτή  σύλ- 
ληψι ενός τοξικομανούς, ότι στήν Άθή-

τρούδη βρέθηκαν καί κατασχέθηκαν 
700 γραμμάρια ψημμένου χασίς σέ 
σκόνη -«μπουμπάρι». Βρέθηκαν έπίσης 
καί κατασχέθηκαν δύο ζυγαριές άκρι- 
βείας καί φακελλάκια ατά όποια ο ί λα
θρέμποροι έβαζαν τό «μπουμπάρι».

Είχαν την ηρωίνη μέσα στους κου
ραμπιέδες!

Κύκλωμα λαθρεμπόρων ναρκωτικών, 
πού έφερε στή χώρα ήρωίνη αξίας
2.500.000 δραχμών, καθώς καί τοξι
κομανών, έξαρθρώθηκε άπό τήν Γενική 
'Ασφάλεια 'Αθηνών.

ΙΛ \Π ΙΛ Λ >  Τ Ο Υ  Κ Ο Λ ΙΟ Υ
να κυκλοφορεί γιά πρώτη φορά ή συν
θετική ήρωίνη, ή γνωστή μέ τό όνομα 
«Μεθοδόνη».

Ποσότητα τού ναρκωτικού αύτού, 
έφερεστήν Αθήναάπότήν Ολλανδία, 
ό τοξικομανής Φώτης Ν. Τσιμπριμάνης, 
43 έτών, ό όποιος προμήθευε μέ ναρ
κωτικά τούς τοξικομανείς τής περιοχής 
Παγκρατίου. Ο δράστης, γνωστός στήν 
περιοχή, μέ τό όνομα «φωτάρας», έφε
ρε άπό τήν Ολλανδία 20 γραμμάρια 
ήρωίνης καί 185 γραμμάρια μέθοδό- 
νης.

Τή μεθοδόνη, ό δράστης τήν είχε 
κρύψει μέσα στό σπίτι του, στήν όδό 
Παπάγου 162, στήν Καισαριανή, σ ' 
ένα βάζο μέ λουλούδια. Ο τοξικομανής 
είχε πληρώσει 50.000 δρχ. γιά τά 20 
γραμμάρια τής ήρωίνης καί 20.000 γιά 
τή μεθοδόνη.

«Παππούς» - «Βάνιας» - «Κουρεμέ
νος» στά δίχτυα τής ’Αστυνομίας

Μιά ακόμη σπείρα έμπόρων τού «λευ
κού θανάτου» έξάρθρωσε ή Ασφάλεια 
Πειραιώς. Συγκεκριμένα συνελήφθη- 
σαν οί Θεμ. Κατιρτζίδης, 54 έτών, άπό 
τή Νίκαια, γνωστός ώς «Παππούς», ' Ιω. 
Τσιτιρίδης, άπό τήν Νίκαια, γνωστός ώς 
«Βάνιας», Γ. Δημητρούδης. 47 έτών 
άπό τήν Αθήνα καί Μιχ. Παπαόόπου- 
λος, 58 έτών άπό τόν Πειραιά.

Ή  σπείρα είχε σάν προμηθευτή τόν 
Χατζόπουλο καί διοχέτευε τό έμπόρευ- 
μα στήν άγορά τής Αθήνας καί τού 
Πειραιά.

Στά χέρια τών Κατιρτζίόη καί Δημη-

Οί δύο έπικεφαλής τού κυκλώματος 
συνελήφθησαν ένώ έναντίον 8 τοξικο
μανών σχηματίσθηκε δικογραφία.

Τήν ήρωίνη έφερε άπό τήν Δαμασκό 
ό Σύρος Μωχάμεντ Νουμάνι, έτών 48, 
ναυτικός.

Τήν είχε κρύψει μέσα σέ ένα κουτί 
κουραμπιέδες τών 3 κιλών, έμφανίζον- 
τάς την σάν.... ζάχαρη.

' Ηταν συνολικά 235 γραμμάρια τού 
«σκληρού» ναρκωτικού, πού κάθε γραμ
μάριό του, πουλιέται ατούς τοξικομα
νείς π ρός 10.000 έως 15.000 δραχμές.

Ό  Νουμάνι ήλθε στήν Ελλάδα σέ 
έπαφή μέ τόν Αντώνιο ή Αλέξανδρο 
Σ. φραγκοόημητρόπουλο, έτών 26. 
ναυτικό πού καί άλλοτε στό παρελθόν 
είχε αγοράσει ήρωίνη καί τήν έμπο- 
ρευόταν.

Ό  φραγκοόημητρόπουλος, πού μ έ
νει στήν όδό Πασιτέλους 16 στό Παγ- 
κράτι, άγόρασε τήν μεγαλύτερη ποσό
τητα ήρωίνης τήν όποια συσκεύασε σέ 
φακελάκια τού ένός γραμμαρίου στά 
όποια καί άνέγραψε τήν τιμή τών 12. 
000 δραχμών.

Ειδοποίησε μετά τούς τοξικομανείς 
γνωρίμους του ότι πουλούσε ήρωίνη 
καί αύτοί, άρχιαν νά καταφθάνουν καί 
νά προμηθεύονται ένα ή περισσότερα 
γραμμάρια.

Ή  Υπηρεσία Ναρκωτικών διαπί
στωσε ότι ήρωίνη άγόρασαν οί: Φίλιπ
πος Άλιμπράντης, έτών 23, Χρυσο- 
χόος, Νικόλαος Μαλανδράκης, έτών 
25, άεργος, Δημήτριος Μαγκάκης έτών 
25. ιδιωτικός ύπάλληλος. Νικόλαος Τσού-

μας, έτών 26, ναυτικός, ή σύζυγός του 
Σοφία, τών 22. 'Ιωάννης φύρτσας, 
έτών 22, άεργος, Εύθύμιος Μητσόπου- 
λος έτών 24, όδοντοτεχνίτης καί Α ν 
τώνιος Λυγερός, έτών 28. ύποδηματο- 
ποιός.

Ε π ' αύτοφώρω συνελήφθησαν ο ί 
Νουμάνι καί φραγκοδημητρόπουλος.

Στήν κατοχή τους βρέθηκαν καί κα
τασχέθηκαν 200.000 δραχμές, 1.300 
όολλάρια, σύριγγες, ζυγαριά άκριβείας 
καί άλλα σύνεργα.

Νεαρός Πακιστανός έφερε ήρωίνη 
μέσα στά τακούνια του

Αστυνομικοί τής Γενικής Α σφ α
λείας Αθηνών συνέλαβαν τόν Πακι- 
στανό Ούλ Χασάν Ταγιάμ Σχιέϊκ, 28 
έτών, καί τήν ’ιωάννα σύζύγο Μιχ. 
Κανά, 22 έτών καί καταζητούν τόν Ίω. 

Δ. Παπαγεωργίου 30 έτών, γιά πώλησι 
καί χρήσι ήρωίνης.

Ο Πακιστανός έφερε άπό τήν Τουρ
κία ήρωίνη κρυμμένη μέσα στά τακού
νια τών παπουτσιών του! Προμήθευσε 
μικρή ποσότητα στήν Κανά καί μετά θά 
πουλούσε 60 γραμ. ήρωίνης. πρός 5. 
000 δρχ. τό γραμμάριο.

Ή  Κανά κι ό Παπαγεωργίου. όπως 
είπε ό Πακιστανός, τού έκλεψαν τήν 
ήρωίνη. Ο άλλοδαπός είχε πλαστό

491



ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ
Δεξιά: Παηαδάκης Σταύρος, νοσοκόμος 
«συνεργάτης» τής Δήμα. Στήν άπέναντι 
σελίδα κάτω: ' Αλιμπράντης Φίλιππος, έτών 
23. Αγόρασε ήρώίνη άπό τόν Φραγκοδημη· 
τρόπουλο.

διαβατήριο τής Κεϋλάνης, 2200μάρκα, 
49000 αελλήνια Αυστρίας καί 1600 
όολλάρια. Ή  Κανά είχε μικρή ποσότητα 
ήρωίνης.

Έκαναν 125 διαρρήξεις μέ... τζίρο 5 
έκατ. δραχ.

Συμμορία άνήλικων όραπετών τού 
άναμορφωτηρίου Κορυδαλλού, πού ε
ξαρθρώθηκε άπό τήν Γενική Ασφάλεια 
Πειραιώς, είχε διαπράξει 125 κλοπές 
αυτοκινήτων, οικιών καί καταστημάτων 
σέ όλόκληρο τό λεκανόπεδιο τής Αττι
κής καί είχε άποκομίσει τό τεράστιο 
ποσό τών 5.000.000 δρχ.

Επί κεφαλής τής 9μελοϋς σπείρας 
ήταν οί τρεις 17χρονοι νεαροί όραπέτες 
τοϋ άναμορφωτηρίου Α.Κ., Κ.Π., καί 
Γ.Γ. οί όποιοι, άφοϋ σχέδιασαν τήν 
άπόόρασή τους πού έγινε πριν άπό 
λίγους μήνες, «στρατολόγησαν» τούς Ν. 
Ρουσίνο, 21 έτών, Εϋάγ. Γεωργίου 27 
έτών, καί Αρη Ντίγκα καί άρχισαν 
άλλεπάλληλες διαρρήξεις αυτοκινήτων, 
ασιτιών καί καταστημάτων. Αδυναμία 
τους ήταν τά πολυτελή αυτοκίνητα. 
Διέρρηξαν συνολικά 60 άκριβά αυτοκί
νητα, άρκετά άπό τά όποια χρησιμο
ποίησαν γιά τις μετακινήσεις τους. Οί 
νεαροί κακοποιοί, πού «χτύπησαν» έπί- 
σης 65 σπίτια καί καταστήματα, προξέ
νησαν κατά τις έκτιμήσεις τής άστυνο- 
μίας, ζημιές 700.000 δραχμών στά 
κλεμμένα αύτοκίνητα.

Οί δράστες έμπειροι καί μεθοδικοί 
χρησιμοποιούσαν μεταμφιέσεις καί ή- 
σαν πολύ προσεκτικοί στις μετακινήσεις 
τους. Τά κλοπιμαία μετέφεραν μέ τρία 
κλεμμένα αύτοκίνητα σέ.... ειδικά νοι
κιασμένες ισόγειες άποθήκες στήν Α
γία Βαρβάρα, Αιγάλεω καί τά "Ανω 
Πατήσια. Ο όγκος τών κλεμμένων ει
δών καί ή μεθοδική διοχέτευσή τους 
στήν άγορά τούς υποχρέωσε νά «προ- 
σλάβουν» τρεις διαχειριστές: Τούς Ίω. 
φωτιάόη 29 έτών. Δήμητρα Σιαμέλη
18 έτών καί Αικατερίνη Σπυροπούλου
19 έτών. ’ Ο τζίρος καθημερινά γινόταν 
καί μεγαλύτερος καθώς ή σπείρα δρού- 
σε διαδοχικά στις περιοχές Κορυδαλ
λού, Μοσχάτου, Π. Φαλήρου. Τερψιθέας 
Γλυφάδας, Καλαμακίου, ’Αμπελοκή
πων Άμφιθέας, Παγκρατίου, Πατη

σίων, Ζωγράφου, Ψυχικού, Έλληνο- 
ρώσων καί άλλοϋ.

Ή  πιό «χοντρή» δουλειά έγινε στήν 
έταιρία, εισαγωγής βιομηχανικών έρ
γα λείων Α. Κυριάκού έπί τής οδού Ξι- 
φαρά, 6 στά Πατήσια.

Οί νεαροί κακοποιοί «σήκωσαν» όλό
κληρο χρηματοκιβώτιο βάρους 400 κι
λών, πού τό μετέφεραν σέ ερημική 
τοποθεσία του Μενιόίου, όπου τό διέρ
ρηξαν μέ οξυγόνο. Στόχρηματοκιβώτιο 
υπήρχαν 8 χρυσές λίρες, χρήματα καί 
κοσμήματα συνολικής άξίας 1.000.000 
δραχμών.

Από τήν σπείρα ο ί Ρουσίνας, Γεωρ- 
γίου καί Ντίκας κατώρθωσαν νά δια
φύγουν καί ήδη βρίσκονται στήν 'Ολ
λανδία. ' Η  Γενική ' Ασφάλεια Πειραιώς 
συνέλαβε τούς δύο άνήλικους αρχη
γούς ΚΠ. καί Γ.Κ. ένώ ό τρίτος βρίσκε
ται ήδη στις φυλακές Κορυδαλλού ό
που έκτίει ποινές γιά άλλες κλοπές. 
Επίσης έχουν έξαφανισθεί οί δυό «δια

χειριστές» φωτιάόης καί Σταυροπού- 
λου. Η Σιαμέλη άνακρίθηκε άλλά άφέ- 
θηκε έλεαθέρα διότι είχε παρέλθει ή 
προθεσμία τού αυτοφώρου αδικήμα
τος. Οί δύο άνήλικοι παραπέμφθησαν 
στον 4ο ανακριτή.

Θά γέμιζαν τήν ’Αθήνα μέ πλαστά 
ΙΟΟδόλλαρα άπ’ τό Παρίσι

Από τήν Γενική ' Ασφάλεια Πειραιώς 
( Υπηρεσία Διώξεως Πλαστογραφίας- 
Ναρκωτικών) αυνελήφθησαν δύο άτο
μα γιά εισαγωγή πλαστών δολλαρίων, 
μέ σκοπό τήν κυκλοφορία τους στήν 
έλληνική άγορά.

Οί συλληφθέντες είναι οί Σ. Σαγανί- 
δης 43 έτών καί Απόστολος Κατρανάς 
39 έτών.

Οί συλληφθέντες είσήγαγαν 25.800 
δολλάρια ΗΠΑ σέ χαρτονομίσματα τών 
100 δολλαρίων, τά όποια ήσαν πλαστά 
(παραχαραγμένα), μέ σκοπό νά τά κυ
κλοφορήσουν στή χώρα. Τά πλαστά 
δολλάρια κατασχέθηκαν στά χέρια τού 
Σαγανίδη.

Άπ  ’ τήν προανάκριση προέκυψε ότι 
ό Σαγανίδης, μόνιμος κάτοικος Παρι
σιού, έκινείτο, τακτικότατα μεταξύ Παρι
σιού - Ρώμης - 'Αθήνας καί θεωρείται 
σημαντικό μέλος διεθνούς σπείρας κυ
κλοφορίας πλαστών νομισμάτων.

Ή  σύλληψη έγινε ώς εξής:
Στήν ’ Υπηρεσία Διώξεως Πλαστο

γραφίας - Ναρκωτικών τής Ύποδιευ- 
θύνσεως Γενικής Ασφαλείας Πειραιώς, 
δόθηκε πριν άπό καιρό, ή πληροφορία 
ότι ένα BMW μέ ορισμένα χαρακτηρι
στικά καί γαλλικό άριθμό, στό όποιο 
έπέβαιναν πότε δύο καί πότε τρία άτο
μα, κινιόταν ύποπτα καί οί επιβάτες του 
φαινόντουσαν ότι ασχολούνται μέ πα
ράνομες δουλειές.

Τό αυτοκίνητο εντοπίσθηκε, τέθηκε 
άπό παρακολούθηση, καί διαπιστώθη
καν οί ύποπτες κινήσεις τών επιβατών 
του.

Τήν 28-1-1981, διαπιστώθηκε ότι 
άναχώρησε άπό τό άεροδρόμιο τού 
Ελληνικού ό Σαγανίδης.

’ Οδηγός τού Ι.Χ. ήταν ό Κατρανάς. 
Ό  όποιος συνέχιζε τις ύποπτες κινή
σεις. Τήν 10.2.81 πήγε στό Ελληνικό 
καί παρέλαβε τόν έπιστρέψαντα άπό τό 
εξωτερικό Σαγανίδη.

Τήν 11.2.81, αυνελήφθησαν στήν 
περιοχή τού Παπάγου οί Σαγανίδης καί 
Κατρανάς. Είχαν μαζί τους τό δέμα (τό 
κρατούσε ό Σαγανίδης) μέ τά 25.800 
πλαστά δολλάρια.

' Ο Σαγανίδης, ομολόγησε ότι τά δολ - 
λάρια αγόρασε στό Παρίσι στό 1 / 5  τής 
ονομαστικής άξίας τους καί ό Κατρα
νάς, «ψάρευε» γιά νά βρει αγοραστές.

Χρυσές δουλειές έ'κανε ό «γιατρός»
Πολυώνυμος άπατεώνας, πού εμφα

νιζόταν σάν’γαμπρός, σάν γιατρός, σάν 
αναξιοπαθών καί μέ σωρεία άπό άλλες 
ιδιότητες καί έξαπατούοε διαφόρους 
πολίτες, συνελήφθη άπό τήν Γενική 
’Ασφάλεια 'Αθηνών.

Είναι ό Κυριάκος ή Χρήστος ή Κώ
στας ή Χαράλαμπος κλπ. Σωκράτους ή 
Ζαλιανός ή Ταλιαδούρος ή Άντωνιά- 
δης κλπ. (έχουν διαπιστωθεί 14 όνό- 
ματα), άπό τήν Κύπρο ή τά χωριά Ό -  
μορφίντα ή ' Αναφωτιά κλπ., έτών 32.

Δροΰσε στήν Αθήνα, τόν Πειραιά, 
τά προάστια άλλά καί στήν επαρχία καί
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άποσποϋσε διάφορα ποσά άπό άφε- 
λεϊς.

"Αλλοτε εμφανιζόταν σάν γιατρός 
καί έκανε εράνους γιά δήθεν άπορους 
άσθενεϊς του. "Αλλοτε άποαποϋσε διά
φορα ποσά άπό κοπέλλες. μέ τήν υπό
σχεση γάμου. Αλλοτε παρίστσνε ό 
ίδιος τόν άναξιοπαθοϋντα.

Εις βάρος του έκκρεμεϊ σωρεία κα
ταγγελιών γιά άπάτη άπό άτομα πού 
τούς άπέαπασε άπό 1.000 μέχρι 50.000 
καί πλέον δραχμές.

’Άδοξον τέλος δύο Γερμανών «ριφι- 
φήδων» εις τόν Πειραιά

Δεν έπρόφθαοαν νά κάμουν καρριέ- 
ρα... διαρρηκτική στόν Πειραιά, δύο 
Γερμανοί, γιατί συνελήφθησαν επ' αύ- 
τοφώρω καί ώόηγήθηκαν στόν Εισαγ
γελέα.

Συγκεκριμένως συνελήφθησαν άπό 
όργανα τής Γενικής Ασφλείας Πει
ραιώς ό Κλάους Μέινερτ 30 ετών, καί 
Μίκαελ Χάσνσκιλ 23 ετών, ο ί όποιοι 
είχαν διαρρήξει τό κατάστημα ηλεκτρι
κών ειδών τής 'Αγγελικής Μαυράκη, 
έξω άπό τόν 'Ηλεκτρικό Σταθμό. Είχαν 
άνέλθει στή στέγη άπό όπου έξεκόλλη- 
ααν ένα κομμάτι «έλενίτ». 'Από τό ά
νοιγμα έπέρασαν ατό εσωτερικό καί 
έκλεψαν επτά ραδιομαγνητόφωνα, 12 
κοντρόλ τηλεοράσεων καί 29 «κομπιοϋ- 
τερ» συνολικής άξιος 250.000 δρχ.

Οί δυό διαρρήκται έγιναν άντιληπτοί 
άπό δύο άστυνομικούς περιπολίας, οί 
όποιοι ήρχισαν νά κυνηγούν τούς Γερ- 
μανούς. 'Εκείνοι έγκατέλειψαν τά κλο
πιμαία καί τό έβαλαν ατά πόδια. Μετά 
άπό μικρή διαδρομή, όμως, οί άστυνο- 
μικοί συνέλαβαν τόν Κλάους Μέινερτ, 
ένώ ό Χάσνσκιλ κατώρθωσε νά όιαφύ- 
γη. Μετά άπό άναζητήσεις οκτώ ωρών, 
έντοπίσθη καί ό Χάσνσκιλ σέ μιά παν- 
σιόν τής Πλάκας, όπου καί συνελήφθη.

~Οπως διεπιστώθη άπό τήν προανά
κρισή οί δύο Γερμανοί είχαν έλθει στήν 
Ελλάδα πρό 5μήνου καί ζούσαν άπό 
διαφόρους κλοπάς πού διέπρατταν. Τά 
ήλεκτρικά είδη τής Μαυράκη θά τά 
πωλούσαν ατό Μοναστηράκι καί μέ τά 
χρήματα πού θά είσέπρατταν θά συνέ
χιζαν τήν δράσι τους στήν Κωνσταντι- 
νούπολι.

Γέμισαν τήν αγορά μέ ακάλυπτες 
«... κανονιές»!

' Αετονύχης κομπιναδόρος πού συ
νέχισε τήν «καρριέρα του» κλέβοντας τις 
ταυτότητες δύο οικοδόμων άπό γιαπί 
προσήχθη στόν εισαγγελέα κ. Λ. Κορ- 
δοπάτη, άπό τή Γενική 'Ασφάλεια Ά -

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ
θηνών, διωκόμενος μέ πολλές 'ερήμην 
καταδικαστικές άποφάσεις.

Πρόκειται γιά τόν Κων. Π. 'Αγραπί- 
δη, 40 'ετών, παλαιοπώλη, ό όποιος μέ 
συνεργάτες τούς Ν. Θρ. φωκά, 53έτών 
καί Άπ. /. Βασιλειάδη, 50 έτών, έμπο
ρο, άφοϋ κατέθεσαν σέ Τράπεζα 100.000 
δρχ. έπ ' όνόματι τών δυό οικοδόμων Δ. 
Κακούρα καί Ν. Μπλάτσα καί πήραν 
τσέκ έππαγών, άνοιξαν «ύπεραγωρές» 
μέ 'εμπόρευμα πού πλήρωναν μέ 'επιτα
γές ύψους 1 ’εκατομμυρίου χωρίς άντί- 
κρυσμα.

Λίγο άργότερα αφού έρριξαν «κανό
νια» σ ' όλη τήν άγορά, έκλεισαν τά 
μαγαζιά κι έγιναν καπνός. Τελικά τά 
«σπασμένα» τους πλήρωσε ό άτυχος 
οικοδόμος Κακούρας, πού καταδικά
σθηκε 'ερήμην σέ φυλάκιοι γιά έκόοσι 
άκάλυπτης 'επιταγής πού οί κατηγο
ρούμενοι έξέδωσαν πλαστογραφώντας 
τήν ύπογραφή του.

Κατά τού «’εγκεφάλου» τής σπείρας 
καί τών δύο συνεργατών του ό είσαγγε- 
λεύς άσκησε ποινική δίωξι γιά ύπεξα- 
γωγή έγγράφων, διακεκριμένες άπάτες 
σέ βαθμό κακουργήματος καί παραβά
σεις τού νόμου περί 'επιταγών κατά 
συρροή καί διέταξε τακτική άνάκρισι.

Αυστριακοί διαρρήκτες
φυλάκιση 7μηνών έπέβαλε τό Αύτό- 

φωρο Τριμελές Πλημμελιοδικείο Πει
ραιώς στόν Αύστριακό φοιτητή Κλάους- 
Πέτερ φούρατ, 21 έτών, γιά κλοπή 
κατά συναυτουργία καί συρροή. Μέ τήν 
ίδια άπόφαση κλείστηκε ατό άναμορ- 
φωτήριο άνηλίκων Κορυδαλλού ό επί
σης Αύστριακός Μάρούϊν Λούφ, 17 
έτών.

Καί οί δύο συνελήφθησαν άπό περί
πολο τής 'Ασφαλείας Πειραιώς τή στιν- 
μή πού έτοιμάζονταν νά διαρρήξουν τό 
κοσμηματοπωλείο τής Είρ. Παπαφα- 
κλή, Τσαμαδού 25. Οί Αύστριακοί τρά- 
πησαν σέ φυγή μόλις είδαν τήν περίπο
λο άφήνοντας πίσω τους ένα λοστό καί 
ένα σιδηροπρίονο. Συνελήφθησαν ό
μως λίγο π ιό κάτω. Άνακρινόμενοι 
ομολόγησαν δύο άκόμη διαρρήξεις. Ε
νός αύτοκινήτου στήν Πλάκα, άπό τό 
όποιο έκλεψαν τό μαγνητόφωνο καί 
μιας μπουτίκ στήν όδό Βουλής 15, τής 
κ. Ειρήνης, συζύγου τού Γκύ Ζψώ, άπό 
τήν όποια έκλεψαν είδη άξίας 36.000 
δρχ. Τά κλεμένα άποδόθηκαν ατούς 
ιδιοκτήτες τους.

2 κορίτσια άσσοι στίς διαρρήξεις
Δύο κοπέλλες, πού θά μπορούσαν νά 

φοράνε μαθητική ποδιά, συνελήφθη
σαν άπό τή Γενική Ασφάλεια Αθη
νών, γιά διαρρήξεις. Σέ διάστημα ένός 
μήνα, διέρρηξαν καί ρήμαξαν έξι διαμε
ρίσματα. "Εκλεψαν άπό αύτά χρήματα 
καί κοσμήματα, άξίας 2.000.000 δρχ.

Πρόκειται γιά τήν Ιωάννα Β. Γιαν- 
νούση, 18 έτών καί τήν 1 βχρονη φίλη 
της Μελπομένη Β. Μαζί τους «συνέ- 
πραττε» κι ό μαρμαροτεχνίτης Άδάμ. Γ. 
Κοτούλιας, έτών 22, φίλος τής Γιαν- 
νούση.

Ό  νεαρός, φαίνεται ότι θά χρησιμο- 
ποιόταν γιά τή «βαριά» δουλειά τού 
'επαγγέλματος. Τό «τρίο», άρχισε πριν 
άπό ένα μήνα τις διαρρήξεις στήν πε
ριοχή Αμπελοκήπων.

Οί δύο νεαρές κι ό μαρμαροτεχνίτης 
έπεσήμαναν πρώτα πολυκατοικίες πού 
δέν διαθέτουν θυρωρό.

Ό ταν έπρόκειτο νά έξορμήσουν, οί 
δύο φίλες χτυπούσαν στήν τύχη κάποιο 
κουδούνι διαμερίσματος ή καιροφυλα- 
κτούσαν νά μπούν στήν πολυκατοικία 
όταν έβγαινε ή έμπαινε κάποιος ένοι
κος.

Στή συνέχεια χτυπούσαν τό κουδούνι 
διαμερίσματος. "Αν οί ένοικοι ήσαν 
μέσα κι άνοιγαν τήν πόρτα τους, προ
φασιζόντουσαν μιά δικαιολογία, ότι 
πλασσάρουν δήθεν, κάποιο είδος, ή ότι 
έκαναν λάθος στήν πόρτα ή κάτι άλλο κι 
άπομακρυνόντουσαν.

"Αν, όμως, άπό τό διαμέρισμα, ά- 
πουσίαζαν οί ένοικοι, τότε, αύτέςχωρίς 
δισταγμό, «άνοιγαν» μέ δικό τους «κόλ
πο» τήν πόρτα. "Εμπαιναν μέσα κι άρχι
ζαν τήν λεηλασία, δείχνοντας προτίμη
ση σέ λεφτά καί καταστήματα.

Τά κοσμήματα... μεταμορφώνονταν 
σέ χρήματα, μέ τή μεσολάβηση τού
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Η ΑΝΘΡΏΠΙΝΗ 
ΜΘΡΦΉ

ΣΤΉ ΣΥΠΧ'ΡΒΝΉ ΤΕΧΝΗ

Είκ. 6. «Γυναίκα μέ λοξό φύλο» (1950) τού 
Jeam Dubuffet, γεν. 1901. Ο Dubuffetxprj- 
σιμοποεί γιά άφετηρία τά σχέδια των ψυχα
σθενών.

Στό άρθρο πού ακολουθεί, ό ιστορικός τής τέχνης κ.
Charles W entinck, εξηγεί γιατί ή εικόνα του άνθρώπου 
χάθηκε βαθμιαία άπό ένα μεγάλο μέρος τής σύγχρονης 
τέχνης-ή σημερινή τέχνη στηρίζεται σέ μιαν άρνηση

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ τέχνη έχει μιά σχέση 
προβληματική μέ τό έξωτερικό 

σχήμα τοϋ άνθρώπου. Γιά τούς έξπρε- 
σιονιστές, ή ανθρώπινη μορφή είχε πρω
ταρχική σημασία σάν μέσο γιά νά έκ- 
φράσουν τά κίνητρα τοϋ έσωτερικοϋ 
άνθρώπου. Οί υπερρεαλιστές τή χρησι
μοποίησαν γιά νά φανερώσουν τά κρυμ
μένα πάθη τοϋ υποσυνείδητου. Γιά άλ
λους όμως, όπως ό Picasso, χρησιμεύει 
γιά νά ξορκίση τό δαιμονικό στοιχείο 
στόν άνθρωπο, πού, κατά τόν Andre 
Malraux, έχει κλίση στήν αύτοκαταστρο- 
φή.

Ό  Edvard Munch (1863-1944) καίό 
Vincent van Gogh (1853-1890) είχαν, 
στις άρχές τοϋ 20οϋ αιώνα, μέγιστη 
έπίδραση στή γενιά τών νέων καλλιτε
χνών. Ή  συμβολή τοϋ Munch στήν 
άπεικόνιση τής άνθρώπινης μορφής ή
ταν χαρακτηριστική: μεταμόρφωσε τή 
φύση - τόν κόσμο τών όρατών - σ ' έναν 
κόσμο συμβόλων. ' Αντί νά ζωγραφίση 
ένα κορίτσι γυμνό, ζωγράφισε τήν «' Ε
φηβεία», γιατί ή ψυχή του, πού έκτεινό- 
ταν πέρα άπό τήν όπτική άντίληψη, 
μεταμόρφωσε τό μοντέλο. Απ' όλους 
τούς καλλιτέχνες τής λεγόμενης «Γερ-

έκείνου πού προϋπήρχε.
μανικής» σχολής, έκείνος καί ό Van 
Gogh πρόσφεραν τή μεγαλύτερη συμ
βολή στό έκφραστικό πεδίο. Μετέφρα
σαν τόν κόσμο τής διονυσιακής έμ- 
πνεύσεως καί τής ψυχής σέ ζωγραφι
κή.

Οί έξπρεσιονιστές δοκίμασαν νά ζω
γραφίσουν τις πρώτες έντυπώσεις τους 
όσο πιό άμεσα γινόταν καί μέ μιά στοι
χειώδη τεχνική. Μέσα στήν άγωνία τους 
νά φανερώσουν τό κάθε τι, δέν άποπει- 
ράθηκαν νά κρύψουν τή libido τους 
πίσω άπό ένα πέπλο τρυφερότητας. ' Ο 
Ernst Ludwing Kirchner (1880-1938) 
άπεικόνισε άντρες καί γυναίκες πάνω 
στή σεξουαλική πράξη1 ζωγράφισε συ
ναντήσεις στις γωνιές τοϋ δρόμου, γυ
ναίκες ύπερβολικά φτιασιδωμένες μέ 
τούς λάγνους συντρόφους τους νά 
χορεύουν άκόλαστα στά καμπαρέ, γυ
μνά, καί γδυτά κορίτσια πού πλένον
ται στό έργαστήρι του. Μέ φόντο 
τις λίμνες τοϋ Moritzburg καί τήν 
άκρογιαλιά τοϋ νησιοϋ Fehmarn, στή 
Βαλτική ζωγράφισε κορίτσια μέ άλικο 
σώμα καί γυμνούς νέους. ' Ο έντονος 
έρωτισμός στά έργα τοϋ Oskar Ko
koschka (γεν. 1886) καί τοϋ Max Bech-

mann (1884-1950) σέ ξαφνιάζει. Οί 
Γάλλοι σύγχρονοί τους, οί «Φώβ», ζω
γράφιζαν ώραίες,ήρεμες γυναίκες μέ

Είκ. 2. «Γυμνό μέσα σέ δωμάτιο: ή Franzi" 
(1907) τοϋ Ernst Ludwig Kirchner (Μουσείο 
Stedelijk, Άμστερνταμ). Τό αισθητικό έπα- 
ναστατικό κίνημα τοϋ έξπρεσιονισμοϋ ήταν 
μιά διαμαρτυρία έναντίον τοϋ υπερβολικού 
σεβασμού πού καί ό καλλιτέχνης καί ή 
κοινωνία πρόσφεραν στήν πραγματικότητα.
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Κοτούλια. Αυτός, άναλάβαινε τή πώλη- 
σή τους σέ εμπόρους κοσμημάτων τής 
'Αθήνας.

Μετά τή σύλληψη των δυό διαρηκ- 
τριών, τά περισσότερα κοσμήματα βρέ
θηκαν ατά σπίτια τους κι αποδόθηκαν 
ατούς κατόχους των.

Μπόνυ καί Κλάϊντ
Δυό νεαροί επίδοξοι ληστές πού... 

ζήλεψαν τή δόξα τού Μπόννυ καί τής 
Κλάϊντ συνελήφθησαν άπό τήν Αστυ
νομία όταν προσπάθησαν νά ληστέ
ψουν τό πρακτορείο ΠΡΟ-ΠΟ τού νέ- 
στορα Ν. Μανωλιάδη, 35 έτών πού 
βρίσκεται στήν όδό Πατησίων 314.

Πρόκειται γιά τόν Σταύρο Σ. Παπα- 
δάκη 24 έτών νοσοκόμο καί τήν Αθα
νασία ί. Δήμα 22 έτών πλασιέ βιβλίων.

Τό ζευγάρι τών κακοποιών έπιβαί- 
νοντας σ ' ένα μοτοποδήλατο πήγε στό 
πρακτορείο στις 11 τό βράδυ.

Ο Παπαδάκης φόρεσε μιά μάσκα 
καί κρατώντας ένα περίστροφο εισέβα
λε απότομα μέσα. 'Εκείνη τήν ώρα ό 
Μανωλιάδης ήταν μόνος καί στό ταμείο 
ύπήρχαν 500.000 δρχ.

Απειλώντας τόν πράκτορα ό ληστής 
κατάφερε νά τού πάρει μόνο 4.500 δρχ.

Τήν ώρα πού τά έβαλε στήν τσέπη 
του όμως ό Μανωλιάδης τού πέταξεμιά 
καρέκλα.. Έπηκολούθησε αναταραχή 
καί οί περαστικοί ειδοποίησαν τήν άμε
σο δράση.

Βλέποντας τόν κίνδυνο ή Δήμα έγκα- 
τέλειψε τό μοτοποδήλατο έπιβιβάστηκε 
σέ ένα ταξί καί προσπάθησε νά όιαφύ- 
γει.

Τά περιπολικά όμως πρόλαβαν τό 
ταξί καί τήν συνέλαβαν. Λίγο νωρίτερα 
άλλοι άστυνομικοί είχαν πιάσει τόν Πα- 
παόάκη πού 'επιχειρούσε νά τό σκάσει 
μέ τά πόδια.

' Αποτίς άνακρίσεις άπεκαλύφθη ότι 
ό δράστης είχε κλέψει τό περίστροφο 
άπό τό σπίτι τού έπιχειρηματία Δ. Πε- 
τροβίκη πού βρίσκεται στήν όδό Ζωο- 
δόχου Πηγής 71.

Κλιμάκιο τής Μαφίας μέ αρχηγό 
γυναίκα παγιδεύτηκε στόν Πειραιά

"Αδοξα τερμάτισε τήν δράση της «πεν
ταμελής» «σιδερένια» σπείρα Χιλιανών 
μαφιόζων, πού «χτυπούσε» μέ πιστόλια 
αερίων καί είχε άρχηγό της μιά γυναίκα. 
Τρία άπό τά μέλη της πιάστηκαν έπ' 
αύτοφώρω άπό τήν Ασφάλεια Πει
ραιώς ένώ έτοιμάζονταν νά εισβάλλουν 
στά γραφεία ναυτιλιακής έταιρίας καί

ΚΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ

νά διαρρήξουν χρηματοκιβώτιο μέ 
5.000.000 δρχ.

Οί Χιλιανοί μαφιόζοι όπως άπεκάλυ- 
ψαν, μετά τή σύλληψή τους, είχαν κάνει 
άλλες πέντε απόπειρες γιά νά κτυπή- 
σουν «παραγεμισμένα» χρηματοκιβώ
τια στόν Πειραιά αλλά τελικώς άπέτυ- 
χαν. Ή  Γενική ' Ασφάλεια χαρακτηρί
ζει τούς συλληφθέντες κακοποιούς, 
πού είσερχόντουσαν ανενόχλητοι στήν 
χώρα μας μέ τήν ιδιότητα τού ναυτικού 
σάν ένα άπό τά σπουδαιότερα κλιμάκια 
τής μαφίας. Τήν σπείρα αποτελούσαν οί 
Καρίντο ' Ακουίλες, Ζοζέ Μαρτινέζ, Έ- 
σπινόζα Άρσιβάλντο, φερναντέζ Γκουι- 
ρόζ καί ή Σύλβα Γιασμίν.

Τρεις άπό αυτούς συνελήφθησαν έπ' 
αύτοφώρω ένώ είχαν διαρρήξει τά γρα
φεία τής ναυτιλιακής έταιρίας «Υιοί 
Λουκά Μάτσα» έπί τής οδού Μπου- 
μπουλίνας 31 τού Πειραιώς.

Οί μαφιόζοι είχαν μαζί τους, 'εκτός 
τών άλλων διαρρηκτικών έργαλείων, 
συσκευή οξυγόνου κοπής ισχυρών με
τάλλων, πού είναι φορητή, μικρού βά
ρους πρός διευκόλυνση κατά τήν μετα
φορά καίχρησιμοποιείται μαζί μέ τό 
όξυγόνο καί τό ισχυρό άέριο «Μάρρ»,

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

πού ίσοδυναμεϊ μέ πέντε φιάλες άσετυ- 
λίνης. Κατά τήν καύση τού αερίου τού
του παράγεται πίεση 150 ατμοσφαιρών 
καί αναπτύσσεται θερμοκρασία 2.927 
βαθμών Κελσίου. Ή  διάρκεια τής λει
τουργίας τής συσκευής αύτής είναι 8 
ώρες καί μπορεί νά τρυπήσει καί κόψει 
χάλυβα πάχους 2,5 έκατοστών.

Ή  Γιασμίν καί ό Μαρτινέζ έπέλεξαν 
τόν στόχο όταν τό πρώτο 10ήμερο τού 
Μαρτίου πήγαν στά γραφεία τής έται
ρίας γιά νά παραλάβει ή Σύλβα χρήματα 
πού τής είχε στείλει ό ναυτικός σύζυγός 
της. Τότε είδαν ότι μέσα στό χρηματοκι
βώτιο ύπήρχε μεγάλο χρηματικό ποσό 
πού. κατά τούς ύπολογισμούς τους, 
ύπερέβαινε τά 50.000.000 δραχμών. 
'Η  σπείρα 'ενημερώθηκε καί άποφασί- 
σθηκε ή διάρρηξη τού χρηματοκιβω
τίου. Γιά τήν 'επιτυχία τής έπιχειρήσεώς 
τους νοίκιασαν τό ύπό στοιχεία ΟΡ 
3 9 5 7 1.Χ. σύτοκίνητο. Τελικά δέν πέτυ- 
χαν τού σκοπού τους διότι αστυνομική 
περίπολος τούς έπεσήμανε καί τούς 
συνέλαβε έπ' αύτοφώρω. Κατά τήν 
σωματική έρευνα βρέθηκε έπί τού Καρ- 
ρίντο πιστόλι έκτοξεύσεως άναισθησιο- 
γόνου καί έπί. τού 'Ακουίλες πιστόλι 
δακρυγόνων αερίων.

"Ολος αυτός ό ύπερσύγχρονος διαρ- 
ρηκτικός εξοπλισμός καθώς καί ή μέθο
δος δράσεως άποόεικνύουν τήν τελειό
τητα τής όργανώσεως άλλά καί τόν 
βαθμό έπικινδυνότητάς της.

Κατά τήν προανάκριση διαπιστώθηκε 
ότι πρόκειται γιά πολύ έμπειρους καί 
σκληρούς μαφιόζους, κυριολεκτικά ε
πιστημόνων στό είδος τους, οί όποϊοΓμέ 
ιδιαίτερη 'επιμονή ίσχυριζόντουσαν ότι 
δέν όιέπραξαν άλλες διαρρήξεις. Πα
ραδέχθηκαν μόνο τέσσερις άπόπειρες 
διαρρήξεως σέ μεγάλα καταστήματα 
καί γραφεία τού Πειραιώς καί τής Καλ
λιθέας ίόπου καί τό ορμητήριό της) μέ 
στόχο τά χρηματοκιβώτια, επειδή είχαν 
παρακολουθήσει ότι σ ' αύτά γινόταν 
μεγάλη διακίνηση χρημάτων, δέν πέτυ- 
χαν όμως τού σκοπού τους διότι όπως 
είπαν, ήσαν άτυχοι.

Ή  αστυνομία πάντως πιστεύει ότι 
όλοι οί συλληφθέντες άποτελούν όργα- 
νωμένη καί σιδηρά σπείρα, πού μέ τό 
καλυμμένο τού επαγγέλματος τών με
λών της ώς ναυτικών, έχει διαπράξει 
κατά τις εισόδους της στήν Ελλάδα 
πολλές διαρρήξεις πού άπέκρυψαν κα
τά τήν προανάκριση. ' Η άνάκριση θά 
συνεχισθεί, διότι δέν θά πρέπει νά απο
κλεισθεί ή περίπτωση νά 'ενέχονται σέ 
παλαιότερες διαρρήξεις χρηματοκιβω
τίων μέ χρήση όξυγόνου.
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Έ ν α ς  π ν ι γ μ ό ς

Β ΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ στό νοσοκομείο.
Ό χι εγώ δέν έχω τίποτα. Είμαι 

στό δωμάτιο του Τσάρλς φρήμαν πού 
είναι ξαπλωμένος κι έχει ένα μεγάλο 
επίδεσμο γύρω στό κεφάλι.

- Μοϋ λέτε τί άκριβώς συνέβη καί 
πώς πέθανε ό Γιαίητς; τόν ρωτάω.

- φοβερή τραγωδία, μουρμουρίζει ό 
φρήμαν άνάμεσα στά δόντια του. Ό  
Ρόντυ κι εγώ είχαμε αποφασίσει νά 
περάσουμε τό Σαββατοκύριακο στό ι
στιοφόρο μου. Ό λ α  πήγαν μιά χαρά 
ώς τήν στιγμή πού πήραμε τήν άπόφασι 
νά σταματήσουμε σ' ένα σχεδόν έρημο 
νησάκι κοντά στό Κέϋ Μπαίϋ. Καί τότε 
έγιναν όλα: ’ Ο Ράντυ έκανε νά ρίξη τήν 
άγκυρα, ένα πόδι του μπερδεύτηκε στό 
παλαμάρι καί ή άγκυρα τόν παρέσυρε 
στήν θάλασσα. ' Εγώ βρισκόμουν στήν 
πρύμη μά έτρεξα άμέσως. Ό  Ράντυ 
αίωροΰνταν άναίσθητος, στό πλευρό 
τοϋ ιστιοφόρου καί τό κεφάλι του βρι
σκόταν καμμιά εικοσαριά πόντους πά
νω άπό τήν επιφάνεια τής θάλασσας.

- ' Αναίσθητος; ρωτάω.
— Ναί. Ίσως είχε χτυπήσει στό 

κεφάλι. Πάντως έγώ άρπαξα άμέσως τό 
παλαμάρι κι άρχισα νά τραβάω μέ όλη 
μου τήν δύναμι. "Αρχισα κάπως νά τά 
καταφέρνω όταν γλίστρησα στήν βρε
γμένη γέφυρα κι έπεσα κατά πίσω. 
Χτύπησα τό κεφάλι μου στήν πόρτα τής 
καμπίνας καί ξαφνικά όλα γύρω μου 
σκοτείνιασαν. Δέν ξέρω έπειτ' άπό 
πόση ώρα ξαναβρήκα τίς αισθήσεις 
μου. ' Από τό κεφάλι μου έτρεχε άφθο
νο αίμα, μά παρόλο πού ήμουν ζαλι
σμένος θυμήθηκα άμέσως τό Ράντυ. 
"Ηταν άκόμα έκεϊ, μά τό κεφάλι του 
βρισκόταν κάτω άπό τήν επιφάνεια. Μέ 
τήν πλημμυρίδα τά νερά είχαν άνεβή 
καί σίγουρα ό Ράντυ δέν μπόρεσε νά 
ξεφύγη Προσπάθησα πάλι νάτόντρα- 
βήξω γιά νά τόν φέρω έπάνω, μά 
ήμουνα έξαντλημένος κι έπειτα άπό μιά 
άκαρπη προσπάθεια ξαναλιποθύμησα. 
Συνήλθα έδώ, στό νοσοκομείο κι έμαθα 
πώς ό Ράντυ πέθανε... πνίγηκε.

— Τό μάθατε άπό τήν Σίντυ;
— Τήν γυναίκα τοϋ Γιαίητς; θέλετε 

νά πήτε. Μά τί ύπονοεϊτε μ' αύτό;
— Τίποτα. "Ισωςάνάμεσα σέσάς καί 

τήν Σίντυ ό Γιαίητς νά ήταν έμπόδιο. 
Μπορεί όμως καί όχι. Τό σίγουρο είναι 
πώς άν μοϋ ζητούσατε τήν γνώμη μου 
γιά κείνη τήν Σίντυ δέν θά μπορούσα ν' 
άρνηθώ πώς είναι πολύ καλό... κομμα
τάκι!

Ό  Φρήμαν άνασηκώνεται κόκκινος 
άπό τόν θυμό του.

— Δέν σάς έπιτρέπω νά εκφράζεστε 
μ' αύτό τόν τρόπο! Καί τώρα πηγαίνε
τε.. Χρειάζομαι ν ' άναπαυθώ.

— Θά χετεπολύ καιρό στήν διάθε
σή σας γιά νά άναπαυθήτε, τοϋ λέω. 
Στήν φυλακή!

Γιατί ύποψιάζομαι τόν Τσάρλς φρή
μαν;

* Η  λ ύ σ η  σ τ η  σ ε λ .  5 0 2

ΔΗΜ. ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ

« Η ιστορία τοϋ ’Αστυνομικού 
θεσμού εις ’Αθήνα, Ρώμη, Γαλ
λία, ’ Αγγλία καί ’ Αμερική» ’Έκ
δοση 1981

Μέ ένα νέο βιβλίο κάνει τήν 
έμφάνισή του στόν πνευματικό 
στίβο ό τ. ' Αστυν. Δ/ντής κ. 
Κατσιμαγκλής. Τίτλος: «Ή  
Ιστορία τοϋ Αστυν. Θεσμοΰ εις 
Αθήνα, Ρώμη, Γαλλία, Αγγλία 

καί Αμερική».

Στό νέο βιβλίο του ό κ. Κατσιμαγκλής 
πραγματεύεται θέματα άγνωστα μέχρι σήμε
ρα στήν Ελληνική βιβλιογραφία. Τό βιβλίο 
σχήματος 17 χ 24 αριθμεί 172 σελίδες. 
Χωρίζεται σέ οκτώ κεφάλαια τά όποια 
καλύπτουν τήν έξέλιξη τού Αστυνομικού 
θεσμού άπό τήν άρχαιότητα μέχρι σήμερα, 
μέ ιδιαίτερη έμφαση στις ' Αστυνομίες τών 
μεγαλυτέρων χωρών τής Δύσεως.

Στό τέλος τού βιβλίου παρατίθεται παράρ
τημα μέ πολύτιμες φωτοκόπιες άπό φύλλα 
τής έφημερίδας τής Κυβερνήσεως, πού 
καλύπτουν τήν περίοδο 1830-1925 καί ένδι- 
αφέρουν τήν ιστορία τής Αστυνομίας. Τά 
« Αστυνομικά Χρονικά», τών όποιων ό κ. 
Κατσιμαγκλής τυγχάνει παλαιός καί τακτικός 
συνεργάτης τόν συγχαίρουν γιά τή νέα 
έργασία καί τοϋ εύχονται καί άλλες έπιτυχί- 
ες στόν πνευματικό στίβο.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΜ. ΣΟΛΟΠΟΥΛΟΥ: «Μονή 
Άγάθωνος Υπάτης». Μελέτη. (Μαρούσι, 
Β' έκδοση 1979, σελ. 80).

Τό ξακουστό Μοναστήρι τής Οίτης Μ. 
Αγάθωνος, είχε γίνει άντικείμενο μελέτης 

τού συγγραφέα παλαιότερα καί τώρα επα
νεκδίδεται σέ Β' έκδοση. Είναι μιά συνοπτι
κή, άλλά σέ βάθος μελέτη τής τοπογραφίας, 
τής ιστορίας καί τής διαδρομής μέσα στό

χρόνο τού Μοναστηριού, μιά άρχιτεκτονική 
περιγραφή του μέ όλα τά σωζόμενα κειμή
λια, λείψανα καί τά έγγραφα τά όποια σώ
ζονται στή βιβλιοθήκη του. Δέν παρέλειψε ό 
συγγραφέας άκόμα νά δώσει καί μικρό οδη
γό, όπως καί περιληπτικά τά σχετικά μέ τή 
Βυζαντινή Αγιογραφία καί τήν απήχηση 
πού είχε τό βιβλίο στόν κόσμο τών γραμμά
των. Πρέπει νά όμολογηθεί, ότι ή ιδιότητα 
τού συγγραφέα σάν Δικαστή, τού έδωσε τό 
χάρισμα τής σαφήνειας καί τής εύστοχίας, 
μέ μιά συνεκτική διαδρομή, πού κάθε φράση 
είναι τεκμηριωμένη απόλυτα καί έχει ελεγ
χθεί άπό κάθε πλευρά. Δέν θά ήταν ύπερβο-

λή νά γραφτεί, πώς ό επισκέπτης τής Μονής 
Αγάθωνος, χωρίς αύτό τό πόνημα τοϋ κ. 

Σολόπουλου, θά έχει χάσει τή διείσδυση 
μέσα στίς άξιες πού κρύβει τό Μοναστήρι 
αύτό. Περιττό είναι νά ειπωθεί, ότι αύτή ή 
άποσταλαγματική περιγραφή άπό κάθε πλευ
ρά, θά μπορούσε νά απλωθεί σέ πολύ πε
ρισσότερες σελίδες καί τό βιβλίο νά ήταν 
διπλό καί τριπλό σέ μέγεθος. Ίσα-ϊσα όμως 
αύτή ή λιτή απόδοση τού τοπογραφικοϋ, 
τού περιγραφικού, τού ιστορικού καί τού 
' Αρχιτεκτονικού περιεχομένου, κάνει τό βι
βλίο αύτό εύχρηστο καί απόλυτα προσιτό 
στόν καθένα στήν έποχή τής ταχύτητας πού 
ζοΰμε.

ΛΕΥΚΗΣ ΣΑΡΑΤΣΗ: «Προβλήματα τοϋ παι
διού σήμερα». (Παιδαγωγικά θέματα). ( Α 
θήνα, 1980, σελ. 108).

' Ολόκληρη ή πολυετής πείρα τής κας 
Λευκής Σαράτση σάν παιδαγωγού, τό λογο
τεχνικό ταλέντο καί ή έπιστημονική της κα- 
τάρτηση, έχουν άπλωθεί στίς φράσεις καί 
τά κεφάλαια τοϋ νέου της βιβλίου. Μάλιστα 
τό θέμα τής προβληματικής της αναγκάζει 
σχεδόν ολόκληρο τό βάρος τής εργασίας της 
νά μετατεθεί άπό τόν καθαρά φιλολογικό 
κύκλο στόν επιστημονικό, όπου κυριαρχεί ή 
διανοητική οργάνωση καί άπόδειξη, ή γνω- 
σιολογική διεργασία. ’ Εκεί ή κα Σαράτση 
δίνει τό μέτρο τών ικανοτήτων της, πού ούτε 
λίγο ούτε πολύ άναδεικνύει ένα κείμενο - 
βιβλίο κλασσικό στό είδος του.

Στά χέρια τού γονιού γίνεται Εγχειρίδιο 
έμπεδώσεως γνώσεων συμπεριφοράς καί 
αγωγής. ’ Η κα Σαράτση όπως στόν τομέα 
τής κριτικής καί τής άλλης λογοτεχνικής της 
δουλειάς, εξυψώνεται κι έδώ στό έπίπεδο 
τής δόκιμης έπιστημονικής συγγραφής.
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Στή μνήμη ιών νεκρών τού 'Αστυνομικού 
Σώματος καί υπέρ υγείας τών ζώντων έγινε 
τήν 17-5-81 δέηση μέ πρωτοβουλία τής 
Πανελληνίου Ένώσεως ’ Αποστράτων Αξι
ωματικών Αστυνομίας Πόλεων.

Στιγμιότυπο άπό τή δέηση στή Σχολή Αξιω
ματικών Αστυνομίας Πόλεων, κατά τήν 
όποια όμίλησε δι ’ όλίγων καί ό διοικητής τής 
Σχολής κ. Ήλ. Πατριανάκος.

' Ο ’Αστυνομικός Διευθυντής Πειραιώς κ. Π. 
Μουτζουρίδης έκάλεσε ατό γραφείο του, 
συνέχαρη καί έδωσε άναμνηστικά δώρα στις 
μαθήτριες Κρητικού Σοφία, Μπαλακατσούνη 
Μαρία καί Δρογγίτη Μαρία, οί όποιες βρήκαν 
καί παρέδωσαν στήν ’Αστυνομία πορτοφόλι 
μέ 165.946 δρχ. σέ χαρτονομίσματα καί 
βιβλιάρια καταθέσεων 2.060.476 δρχ.

Τό Πασχαλινό γεύμα τής Άστυν. Δ/νσεως 
Κερκύρας τίμησε μέ τήν παρουσία του ό 
πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Κων. Καρα
μανλής, ό όποιος συνέφαγε καί τσούγκρισε 
τό κόκκινο αυγό μέ τούς υπαλλήλους τής 
Διευθύνσεως Στή φωτογραφία σχετικό στι
γμιότυπο.

Τήν 26-3-81 ό τότε Γενικός Αστυνομικός 
Δ/ντής καί νύν Αρχηγός κ. Μιχ. Αάος 
παρουσίασε στόν Υπουργό Δ. Τάξεως κ. 
Δαβάκη τούς Αστυφύλακες τής 'Αμέσου 
Δράσεως Τόβολο Γεώργιο καί Σχοινά Δημή- 
τριο, όπως καί δύο ιδιώτες οί όποιοι συνέβα
λαν στή σύλληψη τού έπικίνδυνου ληστή 
κατά τήν άπόπειρα ληστείας στό έπί τής 
όδού Πατησίων 314 πρακτορείο ΠΡΟΠΟ. ' Ο 
κ. Υπουργός συνεχάρη τούς Αστυνομι
κούς καί τούς ιδιώτες γιά τήν αύτοθυσία 
τους.
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Τήν 25-5-81,147 νεοεξελθόντες Αστυφύλα
κες έπεσκέφθηκαν τήν Αστυνομική Δ/νση 
Αθηνών, όπου τούς καλωσόρισε καί τούς 

έδωσε γενικές οδηγίες γιά τήν έκτέλεση 
τών καθηκόντων τους, ό άσκών χρέη Δ/ντού 
Α στυνομ ίας  Αθηνών, Α σ τυνομ ικός  

Δ/ντής κ. Πάτσιος.

Μέ έπισημότητα γιορτάστηκε σ' όλες τίς 
Υπηρεσίες τής 'Αστυνομίας Πόλεων ή 
Εθνική Επέτειος τής 25 Μαρτίου 1821. 

Στή φωτογραφία στιγμιότυπο άπό τή σχετική 
έκδήλωση στή Μηχανοκίνητο ' Υποδ/νση 
Αθηνών, όπου μίλησε ό Αστυνόμος κ. Κ. 

Τσιτίνης.

Αντιπροσωπεία τής ’ Αστυνομικής Δ/νσεως 
Πατρών, μέ έπικεφαλής τόν Διευθυντή κ. 
Κοντογιάννη μετέβη στό Σουληνάρι Καλα
βρύτων καί έτέλεσε μνημόσυνο στή μνήμη 
τών 43 Αστυνομικών πού σφαγιάστηκαν τό 
1944 άπό τούς κομμουνιστοσυμμορίτες.
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ΛΗΞΙΣ ΣΕΜ ΙΝΑΡΙΟΥ
Τήν 28-3-81 έγινε στή Σχολή Αξιωμα
τικών Αστυνομίας Πόλεων ή τελετή 
άπονομής τών πτυχίων ατούς άστυνό- 
μους Β ', οί όποιοι έτελείωσαν τό 
σεμινάριο μετεκπαιδεύαεω ς. Πρός 
τούς άποφοιτήσαντες, οί όποιοι διακρί- 
νονται στή φωτογραφία έπάνω μέ τήν 
ήγεσία τοϊι 'Αστυνομικού Σώματος καί 
τούς καθηγητές, μίλησε ό Διευθυντής 
τής Σχολής κ. Πατριανάκος, ό όποιος 
είπε μεταξύ τών άλλων καί τά έξης:

Γνωρίζετε ακόμη ότι σήμερον, εις 
χρονικήν περίοδον ταχυτάτης έξελίξεως 
εις τούς διαφόρους τομείς τής ανθρώ
πινης όραστηριότητος, ή άπόκτησις ε
πιπροσθέτων είδικωτέρων γνώσεων, ε
φοδίων καί ικανοτήτων, δηλονότι ή 
έπιμόρφωσις είναι απολύτως αναγκαία 
διά πάντας από τού απλού τεχνίτου 
μέχρι καί τού διακεκριμένου έπιστήμο- 
νος. Διά τούς αύτούς λόγους καί ή δική 
σας έπιμόρφωσις κατέστη ύπηρεσια- 
κώς έπιβεβλημένη. προκειμένου νά συμ
πληρώσετε τάς γνώσεις σας έπαρκώς, 
ώστε νά καταστήτε ικανοί νά άντιμετω- 
πίσετε άποτελεσματικώς τά παρουσια- 
ζόμενα πολυποίκιλα καί πολύμορφα ά- 
στυνομικά προβλήματα καί κοινωνικά 
θέματα καί ζητήματα, κατά τήν ένά- 
σκησιν τών καθηκόντων σας.

Κύριοι, μετά τήν λήξιν τής μετεκπαι- 
δεύσεώς σας. έπανέρχεσθε εις τήν έ-

νεργόν ύπηρεσίαν. "Εχετε έφοδιασθή 
μέ νέας συγχρόνους έξειδικευμένας γνώ
σεις τής Αστυνομικής 'Επιστήμης καί 
Μεθοδολογίας. "Εχετε έπί πλέον έκ τής 
μακράς ύπηρεσίας σας εις τό Σώμα, 
τόσον εις τούς βαθμούς τών Αξ/κών, 
όσον καί τών κατωτέρων, τό μέγιστον 
πλεονέκτημα τής έπαρκοϋς πολυπλεύ
ρου έμπειρίας, τό όποιον μεγάλως θά 
συμβάλη εις τήν πλήρη άξιοποίησιν τών 
γνώσεων καί έφοδίων, τά όποια άπε- 
κτήσατε, κατά τήν διάρκειαν τής έκπαι- 
όεύσεώς σας. Είσθε προσέτι ήγετικαί 
προσωπικότητες μέ εύρυτέραν προβο
λήν καί άκτινοβολίαν. Ταϋτα πάντα α
ποτελούν έγγύησιν ότι θά επιτύχετε 
άπολύτως εις τήν έκτέλεσιν τής ύψηλής 
άποστολής σας καί ότι τό έργον σας θά 
άποβή λίαν καρποφόρον καί άποδοτι- 
κόν. διά τήν έξυπηρέτησιν τού δημο
σίου καί τού κοινωνικού συμφέροντος.

Ως προϊστάμενοι καί ήγήτορες πρέ
πει νά έχετε ύψηλάς ήθικάς καί ψυχικός 
άρετάς καί σημαντικός, φυσικός καί 
έπικτήτους ήγετικάς ικανότητας. Τό ύ- 
ψηλόν, άκμαϊον καί έδραϊον Εθνικόν 
φρόνημα καί ή άρραγής πίστις εις τήν 
Πατρίδα καί τάς παραδόσεις, τό υψηλόν 
ήθος καί κύρος, ή ύψηλή παιδεία, αί 
προσωποπαγείς άξίαι, ή προσωπική γοη
τεία καί άκτινοβολία,ή ύψηλοφροσύνη, 
ή δικαιοσύνη, ή άμεροληψία, ή άντικει- 
μενικότης, ή άξιοπρέπεια, ή εύθύτης, ή 
εύγένεια, ή προσήνεια καί πλήθος άλ-

λμν αρετών καί άξιών πρέπει νά κο
σμούν μίαν χαρισματικήν ήγετικήν προ
σωπικότητα, ή όποια θά άποτελή πάν
τοτε σπουδαιότατον όξιομίμητον πρό
τυπον πρός παραδειγματισμόν τών ύ- 
φισταμένων τής. Πρέπει έπίσης νά δια- 
τηρήτε ως έμβλημά σας τάς ύψηλάς 
άνθρωπιστικάς καί κοινωνικός άξίας τής 
Αρετής, τής Δικαιοσύνης, τής 'Ισονο

μίας καί τής Ίσοπολπείας, α ί όποϊαι 
πρέπει νά άποτελοϋν τόν μόνον όδηγόν 
σας καί νά κατευθύνουν κάθε ένέργεια 
καί πραξιν σας.

Εξ άλλου πρέπει νά μεριμνάτέ Τϋστε 
οί ύφιστάμενοί σας νά διατηρούν άπα- 
ρασάλευτον τήν πίστιν των εις τήν αξίαν 
καί τήν χρησιμότητα τού άστυνομικού 
λειτουργήματος. Νά έχουν πάντοτε κα
τά νοϋν ότι ή Πολιτεία έχει άναθέσει εις 
αύτούς τήν τιμήν νά είναι ο ί φρουροί 
τού νόμου καί τής τάξεως καί ο ί προ- 
στάται τής ζωής, τής τιμής καί τής 
περιουσίας τού πολίτου, σπουδαιότατα 
καί πολυτιμότατα έννομα άγαθά, τά 
όποια πρέπει νά προστατεύουν έκ παν
τός κινδύνου καί διά παντός νομίμου 
μέσου. Προσέτι, πλέον τούτων, πρέπει 
νά έπιδεικνύετε συνεχές, άδιάπτωτον, 
άμέριστον καί άπεριόριστον ένδιαφέ- 
ρον, μέριμνα καί φροντίδα διά τούς 
ύφισταμένους σας καί δή διά τά έχοντα 
μεγαλυτέραν άνάγκην τούτων κατώτε
ρα όργανα, τά όποια νά νουθετήτε καί 
νά καθοόηγήτε πατρικώς, νά έλέγχετε 
δέ, όσάκις καθίσταται τούτον άναγ- 
καϊον, μετά δικαιοσύνης καί άμερολη- 
ψίας, άλλά καί μ ε τ ' έπιεικείας, όσάκις 
έπιβάλλεται, έπιπροσθέτως όμως νά α
ναγνωρίζετε εύπροσδέκτως καί νά ά- 
μείβετε διά τών προβλεπομένων άμοι- 
βών τάς προσφερομένας ύπ' αύτών 
ύπηρεσίας.

Ως δημόσια όργανα τέλος πρέπει νά 
έχετε πάντοτε έδραιωμένην άμεταθέ- 
τως τήν πεποίθησιν ότι πρώτιστον κα
θήκον σας είναι ό σεβασμός πρός τό 
σύνταγμα καί τούς Νόμους τού Κρά
τους, ή περιφρούρησις τής έννόμου 
τάξεως καί ή προστασία καί διασφάλι- 
σις τών δικαιωμάτων καί τών έννόμων 
άγαθών καί συμφερόντων τού πολίτου, 
τού οίουδήποτε πολίτου, άνεξαρτήτως 
κοινωνικής θέσεως ή πολιτικής ιδεολο
γίας ή μορφώσεως καί μάλιστα τού 
πτωχού, τού ένδεούς, τού άδυνάμου 
καί τοΰ άσήμου, τού όποιου πολίτου 
τήν άγάπην, τήν έκτίμησιν καί τήν έμπι- 
στοσύνην πρέπει νά έπιδιώκετε νά τάς 
έχετε πάντοτε, διότι μόνον τότε δικαιώ
νεται τό έργον σας καί καταξιώνεται ή 
άποστολή σας.
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Κύριον

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΛΕΜΟΝΗΝ 
ΑΡΧΗΓΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Κύριε άρχηγέ.
ΟΙ Συνταξιούχοι συνάδελφοί σας αι

σθανόμαστε υπερήφανοι γιά τις πρό
σφατες μεγάλες έπιτυχίες των ' Υπηρε
σιών σας στήν δίωξη τού κοινού εγκλή
ματος.

Ή  μεθοόικότητα τών ενεργειών τους 
ή όποια ώδήγησε στήν σωστή διαλεύ
κανση τών ληστειών τόσο στό Πρακτο
ρείο ΠΡΟ-ΠΟ τής οδού Πατησίων όσο 
καί στό 'Υποκατάστημα Ε.Τ.Ε. Πατη
σίων. καθώς καί στήν άμεση σύλληψη 
τών δραστών, άποτελεϊ περίτρανη μαρ
τυρία τής ετοιμότητας καί τής άποδοτι- 
κότητος τής Αστυνομίας. ’Αλλά καί 
κάτι άλλο, πιό σημαντικό καί πιό ενθαρ
ρυντικό: φανερώνει τό πόσο θετικά 
συμβάλλει στήν πάταξη τής έκνόμου 
δραστηριότητος ή ύποβοήθηση τού έρ
γου τών Αστυνομικών άπό τούς Πολί
τες.

Διερμηνεύοντες τά αισθήματα τών 
Μελών τής ΕΝΩΣΕΩΣ μας. παρακα- 
λούμε διαβιβάστε τά ειλικρινή μας συγ
χαρητήρια στήν Αστυνομική Διεύθυν
ση ΑΘΗΝΩΝ καί τά άρμόδια Κλιμάκιά 
της, ιδιαίτερα δε στήν 'Υποδιεύθυνση 
Γενικής 'Ασφαλείας. Εύχόμαστε συνέ
χιση τών έπιτυχιών τους, γιά τήν δια
φύλαξη τής ήσυχίας τού Κοινωνικού 
συνόλου.

Μέ Συναόελφικούς Χαιρετισμούς
Ο πρόεδρος ΧΑΡΑΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

τ. Αρχηγός Α. Π. ' Ο Γεν. Γραμματέας 
ΓΕΩΡΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ τ. Άστυν. Δ/ντής

Κύριε Αρχηγέ.
Σάς εκφράζουμε τις θερμές εύχαρι- 

στίες τού Διοικητικού Συμβουλίου τής 
Σκοπευτικής Ομοσπονδίας τής 'Ελλά
δος διά τήν πολύτιμη συμπαράσταση 
καί συμβολή τής 'Αστυνομίας Πόλεων 
στήν διοργάνωση καί διεξαγωγή τών XI 
Πανευρωπαϊκών 'Αγώνων Σκοποβο
λής μέ Αεροβόλα όπλα στήν 'Αθήνα 
άπό 24 έως 28 Φεβρουάριου 1981. οί 
όποιοι έπέτυχαν νά προβάλουν τήν Χώ
ρα μας έπί διεθνούς έπιπέόου.

Οί Αγώνες διοργανώθηκαν καί διε- 
ξήχθηκαν κατά τρόπον άψογον καί μ ε
γάλο μέρος τής επιτυχίας αύτής οφείλε
ται εις τόν κ. Κωνατ. Κουβέλη καί εις 
τούς λοιπούς έργασθέντας Αξιωματι
κούς καί άνδρες τής Αστυνομίας Πό
λεων.

Ή  'Αστυνομία Πόλεων τιμά τήν μα
κράν παράδοσή της εις τήν σκοποβολή 
καί άποτελεϊ κατά τήν γνώμην μας. 
παράδειγμα πρός μίμησιν.

Μετά τιμής
Ο Πρόεδρος Ο γεν. Γραμματεύς 

Ήλίας Βαλατάς Δη μ. Κααούμης

Πρός
ΑΡΧΗΓΕΙΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΠΟΛΕΩΝ
Κύριε άρχηγέ

Διά τής παρούσης έπιστολής μου 
θέλω νά έκφράσω τις εύχαριστίες μου 
πρός τούς άστυφύλακες καί άξ/κούς 
'Αστυνομίας Πόλεων Κερκύρας διά τις 
ύπερανθρώπους προσπάθειες πού κα
τέβαλαν, γιά νά όιαφυλάξουν τήν σω
ματική άκεραιότητα τόσο τήν δική μου, 
όσο καί τών συνεργατών μου έποπτών. 
Κατά τά θλιβερά έπεισόδια πού έγιναν 
εις τό ν ποδοσφαιρικό άγώνα τής 25-1 - 
1981 μεταξύ τών ομάδων «ΚΕΡΚΥΡΑ- 
ΠΡΕΒΕΖΑ».

Μετά τιμής
Μπούρας 'Επαμεινώνδας 

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

Πρός
Τήν Αστυνομικήν Δ /νσ ιν ’Αθηνών 

"Εχομεν τήν τιμήν καί έγγράφως νά 
άπευθύνωμεν ' Υμϊν έκ μέρους τής Συ
νομοσπονδίας Πολυτέκνων 'Ελλάδος 
τάς θερμοτάτας εύχαριστίας μας διά τήν 
συμβολήν σας εις τήν επιτυχίαν τών 
έορταστικών Εκδηλώσεων αύτής τής 
25ης Μαρτίου.

Ή  έκόηλωθεϊσα έκ μέρους Υμών 
βαθεΐα συμπάθεια πρός τήν τάξιν τών 
πολυτέκνων άναμφισβήτητα άποτελεϊ 
Εθνικόν χρέος καί έξυπηρετεϊ τό 'Εθνι

κόν συμφέρον τής χώρας.
Μετά πόσης τιμής

Ο πρόεδρος Ο γεν. γραμματεύς
Ίωαν. Μπερνίτσας Εύστ. Παπαθεοδω-

ρόπουλος

Πρός
Τήν Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών 
ΚΟΙΝ: Ύποδ/νση Τροχαίας Αθηνών 
Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά,

Ο Δήμαρχος καί τό Δημοτικό Συμ
βούλιο νοιώθουμε τήν άνάγκη νά σάς 
εύχαριστήσουμε γιά τή βοήθεια πού 
προσφέρατε γιά τήν άρτια οργάνωση 
καί πραγματοποίηση τής παρελάσεως 
τών άρμάτων καί τής Λαϊκής γιορτής 
πού έκανε ό Δήμος μας στή Λ εωφ. 
Αλεξάνδρας καί στό Πεδίο τού Αρεως. 

Ή  καλή συμπεριφορά καί ή συμπα
ράσταση τών οργάνων τής τάξης, συνέ
βαλαν άποφασιστικά στή καλή έμφάνι- 
ση καί έπιτυχία τής γιορτής.

Σάς ευχαριστούμε καί είμαστε σίγου
ροι ότι θά σάς βρούμε συμπαραστάτες 
καί σέ μελλοντικές δραστηριότητες τού 
Δήμου.

Μέ έκτίμηση 
Ό  Δήμαρχος 
Δημ. Μπέης

Πρός
τόν κ. Μιχαήλ Λάον

Μέ ιδιαίτερη έπισημότητα έγινε κι εφέτος στό Δερβένι Κορινθίας τό μνημόσυνο τών 
σφαγιασθέντων άπό τούς άναρχοκομμουνιστές άστυνομικών. Γιά τή σημασία καί τό νόημα τής 
θυσίας τών άνδρών τής 'Αστυνομίας Πόλεων μίλησε ό Αστυνομικός Δ/ντής Α. κ. Σποϋλος.
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Γενικόν Αστυνομικόν Διευθυντήν ’Α 
θηνών.

Κύριε Γενικέ
Διά τής παρούσης μου σκοπόν έχο- 

μεν νά σάς παρακαλέσωμεν νά όεχθήτε 
όχι μόνον τάς θερμοτάτας εύχαριστίας 
μας άλλά έτι πλέον τήν έκφρασιν τής 
εύγνωμοσύνης μας διά τά έξαιρετικά 
πράγματι μέτρα τάξεως καί ασφαλείας 
τά όποια έλάβατε κατά τήν διάρκειαν 
τού ποδοσφαιρικού άγώνος. μεταξύ τής 
όμάδος μου καί έκείνης του ' Ατρομή- 
του Περιστεριού τήν Κυριακήν 22-3- 
1981. Ούτωχάρις εις τά έξαίρετα πράγ
ματι μέτρα σας πάσα τυχόν κακοποιός 
διάθεσις άπεθαρύνθη καί ό άγώνδιεξή- 
χθη έντός των πλαισίων τής εϋπρεπείας 
καί των παναρχαίων Ελληνικών αθλη
τικών παραδόσεων.
Πέραν τών άνωτέρω ή Αστυνομία 
Αθηνών έπιβεβαίωσεν, άπαξ έτι, τήν 

υψηλήν κλάσιν της καί τήν προσήλωσίν 
της, κατά τρόπον γόνιμον εις τάς ύψη
λός καί εύγενεϊς παραδόσεις του Σώμα
τος τής Αστυνομίας Πόλεων.

Καί πάλιν εύχαριστοϋμεν. Μετά πό
σης τιμής

Διά τό Διοικητικό Συμβούλιο τής

Η ΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΙΣ 
ΕΙΣ ΔΡΑΣΙΝ

"Ώρα 05.45 τής 2.3.81 Γ' Σε
πτεμβρίου, Δ ' Α/Τ. Συνελήφθη ό 
ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ 'Ελευθέριος τού Μι
χαήλ, έτών 21, ό όποιος πρό όλίγης 
ώρας είχε κλέψει τό ΰπ" άριθ. 3295 
ΙΧΕ αύτ/τον.

"Ώρα 16.33' τής 7.3.81 Αγ. Φω
τεινής 63 ΚΒ' Α/Τ. Συνελήφθη ό 
ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ Δημήτριος τού Γεωρ- 
γίου έτών 19. όσης είχε δαρρήξει διαμέ
ρισμα. Εκ τών κλοπιμαίων εϋρέθη- 
σαν είς τά θυλάκιά του σημαντικό 
χρηματικό ποσό.

"Ώρα 07.30' τής 21.3.81 "Αλσος 
Πανεπιστημιουπόλεως ΚΑ ' Α/Τ. Συ- 
νελήφθησαν οί: a) Χ.Ε. έτών 18, β) 
Κ.Π. έτών 18, καί γ) Ι.Γ. έτών 18 
οϊτινες έπέβαινον έντός τού ύπ' 
άριθ. ΟΕ 4004 ΙΧΦ αϋτ/του, τό ό
ποιον είχαν κλέψει τάς νυκτερινός 
ώρας.

"Ώρα 23.35" τής 1.4.81 Ήχούς- 
Φωκά ΚΘ ' Α/Τ. Συνελήφθησαν οί: 
α) ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ Βασίλειος τού 
Ευστρατίου, β) ΜΠΑΚΑΟΥΚΑΣ Γεώρ- 
γιος τού Δημητρίου 23 έτών, οϊτινες

Α.Π.Σ. Η ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΑΕ 
Ό  Πρόεδρος 

Χρήστος Κ. Δρίτσας
Πρός
Τήν "Αστυνομικήν Διεύθυνσιν Πειραιώς 
"Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά, Τήν 2αν 
"Απριλίου 1981 καί ώραν 19,15" κακο
ποιός άποπειράθη νά μέ κλέψη, έντός 
τού έν Πειραιεί καί έπί τής όδοϋ Φίλω
ν ος άριθ. 35 ισογείου καταστήματος 
μου.

Είς τάς κραυγάς μου «πιάστε τον» 
«.κλέφτης» προσέτρεξεν ό παρατυχών, 
έναντι διερχόμενος, άστυφύλαξ Παντε
λής 'Αποστολάκης. 'Αστραπιαίως πε- 
τάχτηκε είς τήν είσοδον τού καταστή
ματος μου καί τεθείς είς καταόίωξιν του 
κλέφτη μέ κίνδυνον τής ζωής του τόν 
συνέλαβεν. τό ν έξουδετέρωσεν καί τε- 
λικώς τόν ώόήγησεν είς τό Β ' "Αστυνο
μικόν Τμήμα Πειραιώς.

"Ως έπληροφορήθην ύ άστυφύλαξ 
ούτος ύπηρετεί είς τό Β ' "Αστυνομικόν 
Τμήμα Πειραιώς.

Τήν παρούσαν γράφω γιά νά έπιβε- 
βαιώσω. τάς εύχαριστίας μου πρός τόν 
ώς άνω "Αστυφύλακα καί τήν άγάπην 
μου πρός τό "Αστυνομικόν Σώμα, φρου

ΕΠ ΙΤΥ ΧΙΕΣ  ΤΩΝ Μ Η Ν Ω Ν  Μ Α ΡΤ ΙΟ Υ

άπεπειράθησαν νά διαρρήξουν έμ- 
πορικό κατάστημα. 'Ανευρέθησαν 
καί κατεσχέθησαν, ένα στιλέτο, ένα 
κατσαβίδι καί ένας λοστός.

"Ώρα 21.07" τής 12.4.81 Ταξιαρ
χών- ' Ελευθερίας ΛΕ" Α/Τ. Συνε
λήφθησαν έπ" αύτοφώρω ό ΒΟΥΛ- 
ΓΑΡΟΥΔΗΣ Δημήτριος τού Τριαν
τάφυλλου καί ό ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Παντε
λής τού Λεωνίδα οί όποιοι είχαν 
άρπάξει τήν τσάντα διερχομένης γυ- 
ναικός ή όποια περιείχε (14.650 δρχ.).

"Ώρα 23.45" τής 15.4.81 Πίνδου- 
Δοϊράνης ΙΑ ' Α/Τ. Κατόπιν καταδιώ- 
ξεως συνελήφθησαν οί δράσται κλο
πής τού ύπ" άριθ. ΝΑ 5455 ΙΧΕ 
αύτοκινήτου: α) ΒΑΡΟΥΞΗΣ Πανα
γιώτης τού Γεωργίου, έτών20, καίβ) 
ΑΝΔΡΕΟΥ Γεώργιος τού Κων/νου, 
έτών 20.

★

α) Έκλήθη διά παροχήν βοή
θειας είς τό τηλ. «100» είς 24435

ρόν τής ζωής καί τής περιουσίας τών 
πολιτών.

Μετά τιμής 
Μαρινάκης

Πρός
Τήν Διεύθυνση "Αστυνομίας Πόλεων 

Πειραιώς 
Κύριε Διευθυντά,

ΤόΔιοικ. Συμβούλιο τοϋΑ.Σ. «ΑΡΗΣ» 
Θεσ/νίκης, πού πληροφορήθηκε άπό 
τούς έπικεφαλής τής άποστολής τής 
Καλαθοσφαιρικής μας όμάδας τού ά- 
γώνος πρός τόν Ο Λ ΥΜΠΙΑΚΟ Πειραιώς 
τής 2 2 /2 /1 9 8 1 , ότι τά όργανα τού 
Σώματός σας, πού ήταν έντεταλμένα 
γιά τήν τήρηση τής τάξεως στόν άγώνα 
αύτό, κατάφεραν, μέ ιδιαίτερη αύτα- 
πάρνηση, νά άποσοβήσουν κάθε από
πειρα βιοπραγίας είς βάρος τής άποστο
λής μας μετά τή λήξη τού άγώνα, θεω
ρεί ύποχρέωσή του νά άπευθύνει πρός 
αύτά, δι" ύμών, τις πιό θερμές του 
εύχαριστίες καί παράλληλα νά έκφράσα 
τήν βαθιά του συμπάθεια πρός τόν 
τραυματισθέντα, έν τή έκτελέσει τών 
καθηκόντων του, "Αστυνόμο.
' Ο Πρόεδρος ' Ο γεν. Γοαμματεύς
Δ. Σουλιάδης Εύστ. Κουτλιάνης

Α Π Ρ ΙΛ ΙΟ Υ  1981

περιπτώσεις.
β) Μ ετέφερεν είς Νοσοκομεία 

καί Σταθμούς Πρώτων Βοηθειών 354 
αιφνιδίως άσθενήσαντα άτομα καί 
παρέσχε βοήθειαν είς 1006 παθόν- 
τας είς τροχαία άτυχήματα.

γ) παρέσχε βοήθειαν είς 149 
άτομα διατελοϋντα έν μέθη.

δ) Ένήργησε έλεγχον είς 69 
κέντρα τεχνικών παιγνίων διά τήν 
προστασίαν τών άνηλίκων.

ε) Έδωσε λύσιν είς 2709 έπει- 
σόδια μεταξύ ιδιωτών.

στ) Έπελήφθη είς 2307 συγ
κρούσεις μέ υλικός ζημίας.

ζ) ' Ανεϋρε καί παρέδωσε είς 
τούς κατόχους των 72 κλαπέντα 
όχήματα.

η) Διά τήν έξασφάλισιν τής καθα
ριότητες καί διά τήν προστασίαν τών 
πολιτών έκ θορύβων άπηύθυνε 2396 
συστάσεις καί εύρέθη είς τήν δυσά- 
ρεστον θέσιν νά έπιδώση κλήσεις 
είς 315 παραβάτας.

θ) Προσήγαγε είς διάφορα "Α
στυνομικά Τμήματα 2860 άτομα.

500



ΚΑΛΛΟΣ ΓΓΒΙΑΓ
TTUAAHAQR ΛΣΤΤΚΟΜΙΛΣ ΠΟΑΒΟΗ 

BEPmgPOT 48
21ο< Γ Β Κ Ι Ι Ο Ι  Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  

?1 η ϊ t o m t p f o i i  1980

, 1 Μ ί ί Γ Η Ι Ι  Ι Ο Ι

Γήκεδα ; 40 6 .4 1 4 ,- j
'Α κ ίνη τα : 3 1 .7 2 0 .0 1 2 ,- j

'Β *ν ικ ή  TpdncCa ; 2.753.774 ,10 j

TpdncCa 'ΒΧλίδος j  50 .571.813,80 j

Χρεω στικοί Λογαριασμοί j  21 5 .7 3 0 ,- j

'■γγνήσενς J 1 1 .5 0 0 ,- j

'« κ α ιτά σ ε ις  εκ Φύρων ; 3 5 .3 4 1 ,-  j

’ Βκικλα -  Σκεύη -  Μηχανήματα 637.093 !

Με Ιο ν  άκοσβεσΦίντα ‘ Βπικλα - : i 
• *

Σκεύη -  Μηχανήματα. 447.674 1 18 9.41 9,-

Π Λ β Η Τ I  Κ 0 Κ

X ε f  < λ α ι  ο ν

'?  ι  ο ι  ρ (  j  ο  e t  (

85 .791 .647,90

11 2 .35 6 ,-

'Α Οήναι, 1β Μαρτ ίου  1981

Ι Ι Ι Ι Ι ^ Ι Τ Β Ι  

ΛΘΛΗΛΣΙΟΣ ΠΑΠΑΘΒΟΔΏΡΟΤ
Α Σ τη . α / ιγγης λ ;

ΠΡΟΒΛΡΟΣ ΤΟΤ

t f  «10 ΑΙΟΠΙΙ 

ΤΠΛΛΛΗΑΟ? ΑΙΤΤΙ. ΠΟΛβ»

LLLLLUJ1
iio tona io i  m  3n* α« β ιμ>ιοτ 1980 -  woe 1 it : 

iiiiliiEiSa iJ
.......... .....................  31/12/1979 31/12/1980

8Π7ΠΛΛ ΚΛΙ tu rn
KrTov inootia tif 2.878 - 152.900-: 1.620 -
W ill”  tPAIKZA 3.485.264,50 ; 4.221.406,10 ■
TPAITUA TUX BAAAAOX 48.754.214 - ! 179.702.950 - :
ΧΡΒΓΡΑΜ lU P 'M im 33.000 - j i 33.000 - :
ΧΡΒΓΡΛΟΑ ΠΑΡΑ ΤΡΑΠ. «ΑΛΑΛΟ 759.900 -  ; : 756.900 -
UPOIDPIIOI AOfAPtASMOI 2.544.830 - ; ; 8.519.704 - I

55.559.884,50 ;

J I H t l l O

M m t t  Aor»?up(Ot_ ·»π:»γιλ? ιλατ4

* I* »**t01A*»
*· i.Troest «MfHXui*
«... ω>·.Γ « w o rt . jfou txa* |

;49.?oo
kcAC. A.I. ;37.360 

'•ο.,νωί *γκε ; 5.080 
Tl*«W>»i*4 Τ8λη : 5.607, 
u iu s u m i ic i.iaui

63.750.825 - 
, 191.847 - 

535,SC 
97.227,50

54.210 · 
5.096 - 
5.301.40

71.« 2.871 - ;·Α7Α30ί*Ι Λ Κι.-.: εκ?»* j :60.296.043 - 
,25.s i: -  ·, .?4 μιοοΒ : , ; W4;W J.  !

416- :·.ι«·ο;,ί ; '.7*1 ΙΟ. . .
η . so? ,4ο!3*

1*010601 .TXPJCT2U ; 1C. 799.747.4C 
;·5κοι EcfaAaCwv j 10.71».720 - ‘
;Γοκο»ερ(6ια ' ΟνοΑογιΟν S0.027.1i;
; 1C ΪΧ Ι.ΙΠ ί 21I0CPSI ! ■ 5 .867.383.

____________} 1/ 12/ 1? !i_ ...

8,19.140 - :
2.632.3*' -  j

i 8.Ί6.£4· -

ΓΤ80Λ0 ΚΌΛΟΚ
OAIOUOU (Ii4AAAiai!0I‘IB,:r.l

64.051.950 - 71.704.391,40'iiau A110 CISASAlKmi; 1 2.223.773 - 
37.584.829.60·'iU :o? l SIC.IA j  56.108j9C

________
109.289.221 - . !  XTSQAO SXOJQX 179.243.055,7.

'A Μίνα.. 28 *c8oouae(ou 1981

MilXOTPIXO TAKBIO 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΛΙ'Ι'Π.ΌΚΙΛΣ i.UAKUN 

_____

B S B .P .r .H .T .I .K .O  M 

Τρίκεζα ‘ BX\(f6o(

'Μ ν ι ιιή  TpdutCa 

Χρεώγραφα «ap” B*viK fl Τραπίζη 

Ailvc ια  

'Α κίνητον 

HeCov ' Αποσβ/σεις

"ϋ ιιίκλα  κ α ί Σκεύη 

K ito v  Αποσβέσεις

(Δ ια χ ε ίρ ισ ις  ^-.ι5 1̂ Ί

*242.115.689,90 

;  3.260.008,70

* 30.000, -

ϊ  10.349.966,30 

1.005.000, -  "  2β9.725, -

715.275, -  ι

5 .560, -  ϊ

5.560, -  I

ΠμΑ β^Η Τ Η  b I  

c φ i  A α ι  ο ν

Λογαριασμοί Τ4ζεως Π ιστω τικο ί

Λογαριασμοί Τίζεως Χρεωστικοί *

230.000, -

Ι Ι 1 Τ « Ι Β Ι ί

ΑβΑΗΑΣΙΟΣ ΠΛΠΛβΕΟΔΟΡΟΤ 
ΑΣΤΤΗ. Α/ΒΤΗΙ Α ί

’Α *ηναι, ί β  ουαριΑ /

Ι  240.965.487,90 ;  

; 309.902, -  ί  

I  i5 .ooo .ooo , -  :  

| 13.246.265, -  I

269.521.654,90 1

ΠΡΟΙΕΤ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

KQH/ΗϋΣ ΚΗΓίοΤΗΣ 
ΑΣΤΤΚΟΚΟΕ Α ί

Ο ΤΑΚΗΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ πάντα στά χαρ
τιά, άλλά χάνει στις κούρσες.

Ο Νίκος τόν παίρνει ιδιαιτέρως καί 
τόν μαλλώνει.

-  Καί τ ίθέςνά  κάνω; άπαντά ό ϊά κης  
έξω φρένων. Στις κούρσες δέν άνακα- 
τεύω έγώ τά άλογα.

ΜΙΑ ΜΕΡΑ στό στούντιο, ή Φραν- 
σουάζ Αρνούλ δέχθηκε τήν έπίσκεψι 
μιάς άνιψούλας της. "Οταν τό παιδάκι 
έπέστρεψε σπίτι, ή μητέρα του τό ρώ
τησε;

-  Λοιπόν, χρυσούλι μου, τήν είδες 
τήν θεία Φρανσουάζ; Γύριζε δταν πή
γες;

-  Ό χ ι μαμά, δέν γύριζε, περπατού
σε! άπάντησε τό κοριτσάκι.

Ο Ρ Ο Λ Ο Σ  Τ ΟΝ Μ Η Χ Α Ν Ι Σ Μ Ω Ν  
Α Μ Υ Ν Α Σ  Τ Ο Υ  ΕΓΩ

Συνέχεια από τή σελ. 433
ο ' άλλους τομείς π.χ. ή ταπεινή κοινω
νική καταγωγή υπερφαλαγγίζεται μέ τήν 
άνάδειξη τού άτόμου σέ έπιστήμονα, 
ρήτορα κ.λ,π. Γίνεται δηλ. μιά συγκέν
τρωση τών δυνάμεων του καί διοχέτευ
ση σέ τομέα πού θά σταθεί άντίβαρο 
στήν έλλειψή του. ' Οπωσδήποτε άσχε
τα μέ τήν άσυνείδητη έμφάνισή του, ό 
μηχανισμός αυτός θεωρείται σπουδαίος 
γιά τήν άνέλιξη τού άτόμου γιατί τ ' 
άποτελέσματά του είναι έπιθυμητά.

7. Παλινδρόμηση.
' Εδώ τό άτομο βρισκόμενο σέ δυσκο

λία ικανοποίησης μιάς άνάγκης υιοθετεί 
τρόπους καί μεθόδους πού δέν ταιριά
ζουν στήν ήλικία του άλλά σέ πολύ 
μικρότερη. Τό νηπιακό κλάμα άπό άτο
μα παιδικής καί πάνω ήλικίας, ή παιδική 
συμπερφιορά άπό ώριμα άτομα, καθο
δηγούνται άπό τό μηχανισμό αύτό.

8. Προβολή.
Μέ τήν προβολή τό άτομο μεταφέρει 

καί προβάλλει δικές του έπιθυμίες καί 
σκέψεις σ ' άλλο άτομο οι όποιες τού 
δημιουργούν άγχος άφοΰ έξ αίτιας τού 
περιεχομένου τους δέν τυχαίνουν τής 
κοινωνικής έπικρότησης. Τό άτομο π.χ. 
πού μιλάει γιά κακοήθεια άλλων, γιά 
άντικοινωνική συμπεριφορά κλπ. ίσως 
προβάλλει στούς άλλους δικές του άν- 
τικοινωνικές διαθέσεις.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ.

' Από τήν έκθεση τών παραπάνω στοι
χείων τών μηχανισμών άμυνας τού έγώ
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διαπιστώνεται ότι αυτοί διευκολύνουν 
τήν συναισθηματική έπιφόρτιση άπό τά 
συμπλέγματα τής ένοχης καί τής κατω
τερότητας πού βασανίζουν τό άτομο, 
πετυχαίνοντας έτσι μιά λύση τής έντα
σης πού ύπάρχει σ ’ αύτό. Έχομε δηλ. 
μιά καταλυτική δράση αυτών πάνω σέ 
άγχώδεις καταστάσεις πού δυσχεραί
νουν τήν προσαρμογή, έδραιώνοντας 
έτσι τό συναίσθημα τής άσφάλειας. Μέ 
τούς μηχανισμούς αύτούς άν καί πετυ- 
χαίνεται ή προσαρμογή τού άτόμου, 
τούτο ζημιώνεται πολλές φορές γιατί 
διατηρούν σ ’ αύτό έξωπραγματικές κα
ταστάσεις καί φαντασιώσεις παραλύον- 
τας έτσι κάθε ένεργοποίηση τών ικανο
τήτων του. Τότε πιά θά πρέπει νά γίνετα 
λόγος γιά παθολογική έμφάνιση καί λει
τουργία καί όχι γιά διαδικασίες προσαρ
μογής.

ΛΥΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Ο Φρήμαν βεβαίωσε πώς μόλις 

συνήλθε βρήκε τόν Γιαίητς μέ τό κεφάλι 
κάτω άπό τήν επιφάνεια τής θάλασσας, 
πού είχε άνεβή μέ τήν πλημμυρίδα 
όμως μέ τήν πλημμυρίδα θά άνέβαινε 
καί τό ιστιοφόρο καί τό κεφάλι τοϋ 
Γ ιαίητς θάμενε πάντα καμμιά εικοσαριά 
πόντους πάνω άπό τήν επιφάνεια τής 
θάλασσας.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

2
3

4

5

6

7

8

9

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ
1 Κατά τήν Μυθολογίαν, άνακινούμενος 

καί οτενάζων μέαα εις τόν τάφον του 
προκαλεί τούς σεισμούς.

2. Ανωμαλία περί τήν λειτουργίαν όργάνου 
τού άνθρωπίνου σώματος

3. Κατ' άρχάς, έφέρετο μόνον ύπό τών 
μοναχών, άλλά κατόπιν ή χρήσις του 
έπεξετάθη καί εις τούς ιερωμένους (δη- 
μοτ.) -  Τά πρώτα γράμματα άπό ένα... 
γράμμα.

4 Κατά τόν Κάντ ή αύγκρουσις μεταξύ τών 
νόμων τοϋ καθαρού λόγου.

5 Επαναλαμβανόμενον, άντιστρόφως, έκ- 
φράζει σπουδήν -  Τό διαφυγόν κίνδυνον 
τής ζωής.

6. Κινεζική λέξις, σημαίνουσα «όρθή όδός» 
ή «ούρανία όδός» (άντιστρ.).

7. Είς τήν Ρωσικήν άποδίδεται διά τής λέ- 
ξεως ταβάριστς καί χρησιμοποιείται ώς 
προσαγόρευαις μεταξύ τών κομμουνι
στών (πληθ.)

8. Είναι καί ή Ίντίρα Γκάνη - '  Ομοιοματικόν 
τής Άγγγλικής γλώσσης.

9. Αί ένδυμασίαι κα τ’ άλλην έκφρασιν (άν- 
τιστρφ.).

ΚΑΘΕΤΟΣ

1. Σημαίνει καί σταθεροποίηαις ή στερέω- 
σις (κυριολ.)

2 Ένας Γιάννης. .. έλλιπής -  Άναακάπτει 
τήν γήν (δημοτ.)

3. Λέξις διεθνής, σημαίνουσα πάσαν όμάδα 
άνθρώπων αύστηρώς διακριν ομένων άπό 
τούς άλλους πολίτας. -  Γράμματα άπό 
τή ν ... Νικομήδειαν.

4. Σημαίνει καί πνευματική εύστροφία, έ- 
τοιμο λόγια.

5. Μουσικός φθόγγος τής συγχρόνου ευ
ρωπαϊκής μουσικής -  Μονάς μετρήσεως 
έπιφανειών έν χρήσει είς χώρας τής 
Κεντρικής καί Βορείου Ευρώπης.

6 Πόλις έλληνικής νήσου, καταστραφείσα 
όλοσχερώς ύπό σεισμού τόν Φεβρουά
ριον τού 1953. (δημοτ.)

7. Ή  διά κτυπήματος κατεργασία τού χάλα- 
κτος πρός άποχωριαμόν τοϋ βουτύρου 
(δοτ.) -  Μάρκα ραπτομηχανής.

8 Μιά τών Ηνωμένων Πολιτειών τής Α
μερικής, όφείλουαα τό όνομά της είς 
όμώνυμον ποταμόν. -  Κτητικόν Ιταλικόν 
(άντιστρ.).

9 Αξιόλογα κατ' άλλην έκφρασιν.

Ή  λύση στό επόμενο (ΐ.Κο.)

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓ. ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 01 β e Λ ι 1 κ 0 X.
2 Π Α Ρ Α κ A Α 1 Α
3 4 Ρ 0 Μ Η Ε Α Ν
4 Ρ 0 Λ/1 Α Μ Τ 1 Κ Α
5 κ S Α Ρ Α Σ ΑιJL
6 ι BBS 1 Ε Ρ 0
7 Σ 0 Λ Ν y 0 Μ ε Ρ
8 0 r Ε Α ■ Ζ Α Ρ
9 Η Α ί X f Α Τ ti Α

ΙΙΙΥΟΙΙ

ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Τήν 16-11-1980 έκηδεύθη στό Νε

κροταφείο Βύρωνος ό τ. Αστυνομικός 
Διευθυντής A (11817) ΚΟΛΩΝΙΑΣ Χρή- 
στος τοϋ Δημητρίου.

' Ο έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1922 
είς τό χωρίον Τσούκα Φθιώτιδος. Είς τό 
’Αστυνομικόν Σώμα κατετάγη τό 1947. 
Προήχθη είς ' Υπαστυνόμον Β ' τό 1956,
' Υπαστυνόμον Α ' τό 1959, Αστυνό
μον Β ' τό 1967, ’ΑστυνόμονΑ τό 1969, 
Διευθυντήν Β τό 1975 καί Διευθυντήν Α 
τό 1979. Απεχώρησε τό 1980 κατόπιν 
αίτήσεώς του. ' Ο μεταστάς διεκρίνετο 
γιά τό ήθος καί τόν χαρακτήρα του καί 
ήτο άγαπητός είς όλους.

ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
Τάς πρωινός ώρας τής 20-2-81 έγέ- 

νετο, έκ τοϋ ίεροϋ Ναού Αγίων Θεο
δώρων τοϋ Α ' Νεκροταφείου Αθηνών, 
ή κηδεία τοϋ τέως ’ Αστυν. Δ/ντοϋ Α ' 
(1817) Δημάκη Άριστομένους τοϋ Γρη- 
γορίου.

' Ο έκλιπών έγεννήθη είς Γαργαλιά- 
νους Μεσσηνίας τό έτος 1900.

Είς τό Αστυν. Σώμα κατετάγη τήν 
24-4-1925 μέ τόν βαθμόν τοϋ ύπαστυ- 
νόμου Α ' Τάξεως.

Έν συνεχεία προήχθη είς Αστυνό
μον Β ' τή ν 21-12-1934, είς ’Αστυν. Α '
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τήν 20-6-1942, είς Αστυν. Δ/ντήν Β' 
τήν 17-7-1948 καί εις Αστυν. Δ/ντήν 
A ' τήν 6-10-1952.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τήν 23-4-81 έκηδεύθη ατό Νεκροτα

φείο τής ιδιαιτέρας του πατρίδος Ανά
σταση Καλαβρύτων ό έν ένεργεία ’Α
στυνόμος Α ' 15275 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Παναγιώτης τού Σπυρίδωνος.

' Ο έκλιπών έγεννήθη τό 1930 καί κα- 
τετάγη στήν Αστυνομία τό 1955. Προ- 
ήχθη εις Ύπαστυνόμον Β τό 1964.
' Υπαστυνόμον Α τό 1967, ’Αστυνόμον 
Β τό 1975 καί Αστυνόμον Α τό 1979.

Διεκρίνετο γιά τό ήθος καί τό χαρα
κτήρα καί έχαιρε έκτιμήσεως άπό όλους 
τους Αστυνομικούς.

Στήν κηδεία του παρέστησαν όλοι οι 
συγχωριανοί του πού τόν ύπεραγαποϋ- 
σαν, ένώ άπό τήν Αστυνομία μετέβη 
άντιπροσωπεία άπό τήν Αστυνομική 
Διεύθυνση Πατρών, ό έπικεφαλής τής 
όποιας κατέθεσεν έπί τής σοροϋ στέ
φανον, τιμής ένεκεν καί άποχαιρέτησε 

τόν έγκλιπόντα άγαπητό συνάδελφο μέ 
συγκινητικά λόγια.

ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Τήν 4-3-81 έκηδεύθη ατό Νεκροτα

φείο Καλλιθέας ό τέως 'Αστυνόμος Β ' 
(9356) ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τού Ίω- 
άννου.

Ό  έκλιπών έγεννήθη τό 1923 εις 
Μελιγαλά Μεσσηνίας. Εις τό ’Αστυνο
μικόν Σώμα κατετάγη τό 1945. Προή- 
χθη εις ' Υπαστυνόμον Β τό 1971, ' Υπα- 
στυνόμονΑ τό 1974καί 'ΑστυνόμονΒ' 
τό 1976, όπότε καί άπεχώρησε έκ τού 
Σώματος.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τήν 28-3-81 καί έκ τού Ιερού Ναού 

τού Νεκροταφείου Ζωγράφου, έγένετο  
ή κηδεία τού τέως ύπαστυνμόμου Α ' 
(77) Γεωργιάδη Παναγιώτου τού Γεωρ- 
γίου.

Ο έκλιπών έγεννήθη τήν 24-1 Σ
Ι 896 εις Ο'ίτυλον Λακωνίας.

Κατετάγη τήν 25-2-1921 καίάπεφοί- 
τησε έκτης ’ Αστυνομικής Σχολής Κερ- 
κύρας.

Προήχθη είς ύπαστυνόμον Β ' τήν 
21 -2-1923 καί είς ύπαστυνόμον Α ' τήν 
26-2-1924. Απεστρατεύθη τήν 31-1- 
1931.

ΓΚΙΟΚΑΣ ΔΑΝΙΗΛ
Τήν 3-3-81 άπεβίωσε αίφνιδίως είς 

Τζάνειον Νοσοκομείον Πειραιώς καί τήν 
έπομένην έκηδεύθη είς Νεκροταφεϊον 
Άναστάσεως Πειραιώς ό έ.σ. άνθ/μος 
(13462) Γκιόκας Δανιήλ τού Δημητρίου.

Ο έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1927 
είς Τανάγρα Θηβών Βοιωτίας. Είς τήν 
’Αστυνομίαν κατετάγη τήν 12-8-1950. 
Προήχθη είς ύπαρχιφύλακα τήν 21-1- 
1967, εις  άρχιφύλακα τήν 15-9-1975 
καί είς άνθυπαστυνόμον τήν 18-12- 
1978.

ΜΠΕΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τήν 3-3-81 έγένετο έκ τού Ιερού 

ναού Άναστάσεως Πειραιώς, ή κηδεία 
τού τέως άρχιφύλακος (4748) Μπέη 
Ίωάννου τού Γεωργίου.

Ο έκλιπών έγεννήθη τήν 15-4-1902 
είς χωρίον Αύλώνα Καρυστίας Εύβοιας.

Είς τό ’Αστυνομικό Σώμα κατετάγη 
τήν 12-2-1930.

Προήχθη είς άρχιφύλακα τήν 13-6- 
1944 καί τήν 23-12-1954 άπεστρατεύ- 
θη.

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Τήν 3-4-81 έκηδεύθη είς Νεκροτα- 
φεΐον Άναστάσεως Πειραιώς ό έ.σ. 
άρχιφύλαξ (1554) Χρυσανθόπουλος 
Άνδρέας τού Άνδρέου.

' Ο έκλιπών έγεννήθη είς Βαρθομήν 
’Ηλείας τό έτος 1900.

Κατετάγη είς Αστυνομικήν Σχολήν 
Κερκύρας τήν 20-9-1924.

Προήχθη είς άρχιφύλακα τήν 13-6- 
1944.

ΚΑΓΚΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τήν 10.30 ώραν τής 16-3-81 καί έκ  

τού Ιερού Ναού Άγιου Νικολάου Χα
λανδρίου έγένετο ή νεκρώσιμος άκο- 
λουθία τού τέως ύπαρχιφύλακος, (6979) 
Καγκαρά Νικολάου τού Βασιλείου καί 
έν συνεχεία ή σορός του έκηδεύθη είς 
Νεκροταφεϊον Πεντέλης.

Ο έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1914 
είς Γρανίτσα Εύρυτανίας Αίτ/νίας.

Είς τό Αστυνομικό Σώμα κατετάγη 
τό έτος 1938 άποφοιτήσας έκ τής ' Α
στόν. Σχολής Κερκύρας.

Προήχθη είς ύπαρχιφύλακα τήν 25-1 - 
1962. Υπηρέτησε διαδοχικά είς πολ- 
λάς αστυνομικός ύπηρεσίας καί συγκε
κριμένα στό Α ' Αστυνομικό Τμήμα, 
Υ.Τ. Κινήσεως ΑθηνώνκαίΥ.ΓΆ. Αθη
νών (ύπηρεσία έπισήμων).

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Τήν 15.30 ώραν τής 14-2-81 έκηδεύ

θη είς Νεκροταφεϊον Νεαπόλεως Νί
καιας, ό αίφνιδίως άποβιώσας τέως άν- 
θυπαστυνόμος (12335) Πρεβεζιάνος 
’ Εμμανουήλ τού Ίωάννου.

Ό  έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1925 
είς Κανδύλα Αρκαδίας. Είς τήν Αστυ
νομίαν Πόλεων κατετάγη τήν 28-3-1947.

Προήχθη είς ύπαρχιφύλακα τήν 28- 
3-1963, είς άρχιφύλακα τήν 12-7-1973 
καί είς άνθυπαστυνόμον τήν 16-12-19- 
76.

ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τάς άπογευματινάς ώρας τής 23-2- 

81 έγένετο έκ  τού ' Ιερού Ναού τού Α ' 
Νεκροταφείου Αθηνών ή κηδεία τού 
έ.σ. άστυφύλακος (992) Γιαννημάρα Γε- 
ωργίου τού Λεωνίδα.

Ο έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1901 
είς Νυμφασίαν Γορτυνίας Αρκαδίας.

Είς τό Αστυν. Σώμα κατετάγη τήν 
24-10-1923 άποφοιτήσας έκ  τής Ά -  
στυν. Σχολής Κερκύρας.

Απεστρατεύθη τήν 2/4/1948.

Τά «Αστυνομικά Χρονικά» εύ
χονται πρός τούς συγγενείς των 
άποβιωσάντων τήν έξ ύψους πα
ρηγοριά. ’ Η μνήμη τους άς είναι 
αιώνια.
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Είκ. 1. «Γυμνό σέ κόκκινο φόντο» τοϋ Pablo Picasso. (Muse de Γ Orangerie, Παρίσι). " Αν καί 
δέν ύπάρχει έδώ τίποτα σχεδόν γιά νά δείχνη τήνέπανάσταση πού θά γινότανάργότερα στήν 
τέχνη τού Picasso, αυτό τό γυμνό παρουσιάζει μιά αχηματοποίηση έξω άπό τήν παράδοση.

γραμμές αγγείων, άλλά όχι ύπερβολικά 
έξεζητημένες. Οί γυναίκες τοϋ καλοϋ 
κόσμου πού ζωγραφίζει ό Kees van 
Dongen (γεν. 1877) είναι γοητευτικά 
πορτραϊτα μιας κοινωνίας πού παρακ
μάζει, άλλά οί γυναίκες πού ζωγράφισε 
πριν άπό τό 1914 μένουν σάν άπόδειξη 
τής πρωτόγονης χαράς πού αισθανόταν 
ζωγραφίζοντας.

'Εκείνος όμως πού έδειξε τήν άν- 
θρώπινη μορφή μέ τή μεγαλύτερη ποι
κιλία είναι ό Pablo Picasso (γεν. τό 
1881): Στις πρώιμες έποχές του, τή 
γαλάζια καί τή ρόδινη, ζωγράφισε πο- 
νεμένους άνθρώπους, παραλλαγές τών 
θεμάτων τοϋ Henri de Toulouse-Lau
trec (1864-1901). ' Απλοποίησε τό σχέ
διο καί τόνισε τήν έκφραση τών συναι
σθημάτων. Γύρω στά 1906 ζωγράφισε 
τόν έπαναστατικό πίνακα «Δυό γυμνά 
κορίτσια», δπου ξέφυγε άπό τήν παρά
δοση καί παραμέρισε τις ϋπάρχουσες 
φόρμες. Στό ύφος του βρίσκουμε έναν 
άπόηχο τής νέγρικης τέχνης. Στόν «' Αρ
λεκίνο μέ τήν κιθάρα» (1918) ή άλληλε- 
πίδραση τών έπιφανειών μάς δυσκο
λεύει νά ξεχωρίσουμε τό μασκαρεμένο 
πρόσωπο, τό διπλοκέρατο ζώο, τό κομ
μάτι άπό τή φορεσιά καί τά συντρίμμια 
τής κιθάρας. Αλλά στόν «Καθισμένο 
πιερότο» (1923) ή γήινη όμορφιά ξανα
παίρνει τή θέση της μέ πιστότητα: τά 
σταυρωμένα χέρια, οί κατακόρυφες γραμ
μές τών βραχιόνων καί τής καρέκλας 
καί ή πόζα τοϋ κεφαλιοϋ παρουσιάζουν 
τήν ήρεμη τάξη ένός κλασικού έργου.
' Η έκλογή καί ή άρμονία τών χρωμάτων, 
τό σχέδιο, οί έπιφάνειες καί οί όγκοι 
έχουν στοιχεία κλασικά. ' Υπάρχει ξανά 
μιά παραλλαγή στήν «Ξαπλωμένη γυ
ναίκα» τοϋ 1939: τό άνθρώπινο-άπάν- 
θρωπο πλάσμα άποδιαρθρώνεται καί ά- 
ποσχηματίζεται, ή πρωτόγονη έκφραση 
καί τά βίαια άταίριαστα χρώματα είναι 
τόσο σκληρά όσο κι οί σπασμένες φόρ
μες. Σ' αύτές τις εικόνες παρουσιάζε
ται μιά έπιτυχημένη σύλληψη τοϋ χώ
ρου - έντελώς διαφορετική παρά στήν 
' Αναγέννηση, μέ τις γεωμετρικές προο
πτικές της, δπου τό άνθρώπινο πλάσμα 
είναι ένα είδος σύνθετου τέρατος, πού 
μοιάζει μέ τό Μινώταυρο. Λές καί ό 
Picasso έχει βάλει τή δημιουργική του 
δύναμη στό έργο τής διασπάσεως, σ' 
ένα είδος σφαγής τοϋ πνευματικού μας 
πεπρωμένου. Πραγματικά, τόν 20όν αιώ
να πολλοί καλλιτέχνες διακήρυξαν ότι 
κάθε παρέμβαση τοϋ άνθρώπου στήν 
τέχνη είναι άπαράδεκτη. ' Ο έξπρεσιο- 
νισμός, ό κυβισμός καί άλλες σχολές 
άντιπροσώπευσαν δοκιμαστικές άπόπει-

ρες διαφυγής άπό τήν άπεικόνιση τοϋ 
άνθρώπου καί τών άντικειμένων. Ο 
καλλιτέχνης έκλεισε τά μάτια του στόν 
έξωτερικό κόσμο καί τά έστρεψε πρός 
τά μέσα, στις ύποκειμενικές σκηνές 
πού είχε στό νοϋ του. ' Ο Ortega Gas
set ρώτησε κάποτε γιατί ό σύγχρονος 
καλλιτέχνης μοιάζει νά φοβάται τό πε
ρίγραμμα τοϋ άνθρώπινου κορμιού. Για- 
τί τό άντικαθιστά μέ γεωμετρικές γραμ
μές; Ο Gasset μάς θυμίζει ότι περιο
δικές έκρήξεις γεωμετρικής γλυπτικής 
ή ζωγραφικής δέν είναι άγνωστες στήν 
ιστορία τής τέχνης. Ερμηνεύει τήν 
είκονοκλασία σάν θρησκευτικό φαινό
μενο, πού παρουσιάζεται σέ έποχές 
όπου κυριαρχεί ή άπελπισία τοϋ άνθρώ
που. Σ' αύτό μπορούμε νά προσθέσου
με τό γεγονός ότι ό άνθρωπος συχνά 
γυρίζει αύθόρμητα τή ράχη στις ύπάρ- 
χουσες θεωρίες γιά νά υίοθετήση ένα 
ύφος άπελευθερωμένο άπό κάθε πα
ράδοση. "Αν είναι νά καταλάβουμε τή 
σύγχρονη τέχνη, πρέπει νά πάρουμε 
αύτή τήν άρνητική προκλητική στάση 
στά σοβαρά. ' Η τέχνη συνήθως στηρί
ζεται σέ μιάν άρνηση έκείνου πού προϋ- 
πήρχε, κι είναι εύκολο νά καταλάβουμε

ότι έτσι πρέπει νά γίνεται. Ύ στερ ' άπό 
πολλούς αιώνες σχεδόν άδιάκοπης έ- 
ξελίξεως, πού δέν τήν διατάραξε καμιά 
μεγάλη ιστορική καταστροφή, τό βάρος 
τής παραδόσεως γίνεται άσήκωτο γιά 
κείνον πού θέλει νά κάνη τέχνη. Οί νέοι 
καιροί άπαιτοΰν τήν άπελευθέρωση τής 
έκφράσεως άπό τήν άποπνικτική κυ
ριαρχία τής παλιάς τέχνης.

' Η λεγάμενη άποσυσχέτιση τής σύγ
χρονης τέχνης άπό τόν άνθρωπο καί ή 
άπόρριψη τής ζωντανής μορφής προέρ
χονται άπό τήν άρνηση τοϋ καλλιτέχνη 
νά έρμηνεύση τήν πραγματικότητα μέ 
τόν πατροπαράδοτο τρόπο. ' Αλλά άκό- 
μα καί άν ή άνεικονική άναπαράσταση 
φτάση στό άπόγειό της μέ τήν τελική 
έκλειψη τής άνθρώπινης μορφής άπό 
τή ζωγραφική καί τή γλυπτική, ϋπήρξαν 
ώστόσο καλλιτέχνες, στήν πρώτη πεν
τηκονταετία τοϋ 20οϋ αιώνα, γιά τούς 
όποιους ό άνθρωπος στάθηκε ή κυριό- 
τερή τους έμπνευση. Ένας ιδιαίτερα 
πού τά έργα του ύμνησαν τήν άνθρώπι- 
νη μορφή ήταν ό Amedeo Modigliani 
(1884-1920): ζωγράφισε άποκλειστικά 
πρόσωπα καί γυμνά, κι ή τέχνη του είναι 
ή ποίηση τοϋ όρατοΰ. Τά πορτραϊτα τών

351



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΕΚΔΟΣΙΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΠΟΛΕΩΝ

ΔΙΜ ΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 
ΕΤΟΣ ΚΗ 540-541 
ΜΑ Ι ΟΣ -  ΙΟ ΥΝΙΟ Σ

ΕΚΔΟΣΙΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Α.Α.Π.

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 41 ΑΘΗΝΑΙ (113) 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ: 3217 180

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
ΓΡΑφΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ 

ΑΦΟΙ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ & Σια Ε.Π.Ε. 
ΥΠΑΤΗΣ 45 ΤΗΛ.: 57.43.410

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ: Γιάννης Πρωτοπαπάς

Οί κ.κ. συνδρομητές τού περιοδικού μας 
μπορούν νά αποστέλλουν τή συνδρομή τους 
καί ταχυδρομικώς δι' έπιταγής.

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΕΤΗΣΙΑΙ
Εσωτερικού Δρχ 300
Εξωτερικού. ....................Δολλ 10
Οργανισμών, Συλλόγων κλπ Δρχ 400
Τιμή τεύχους: Δρχ. 60

Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευόμενων ή μή, δεν επιστρίφον- 
ται. Αί δημοσιευόμενοι μελέται άπηχοΟν τήν πνευματικήν 

εργασίαν τών συντακτών καί τάς γνώμας αυτών.

Φωτογραφίαι έπικαιρότητος τού Φωτογραφικού Συνεργείου 
τού Αρχηγείου Αστυν. Πόλεων.

ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΣ

"Ενα άπό τά έργα τής ζωγράφου ' Αστυφύ- 
λακος Ντίνας Κορφοξυλιώτη, ή όποια μετέ- 
σχε σέ όμαδική έκθεση ζωγραφικής στην 
Πάτρα. (Σχετικός γράφουμε στή σελίδα 
346).

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ

Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ......................................................................................337
ΝΕΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ......................................................... 338
ΜΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΟΥ Ε ΣΒ Υ ΣΕ............................................................. 342
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ.346
ΟΜΟΦΙΛΙΑ Η ΝΟΣΟΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΟΝ..................................................... 348
Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ..............................350
ΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ................................354
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ............................................358
ΤΟ ΣΤΑΜΔΤΗΜΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΛΟΠΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ........ 362
ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ........................................................................................ 364
ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ ΥΠΑΚΟΗΣ.......................................................................366
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ ΤΟΥ ΜΥΣΤΡΑ............................................................. 370
ΑΓΩΓΗ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΩΝ...................................................................................372
ΜΟΝΕ......................................................................................................................374
ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ................................. 378
ΤΜΗΜΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΙΣΤΩΝ..................................................................... 384
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ..................................... 386
ΕΙΜΑΙ ΝΑΡΚΟΜΑΝΗΣ.......................................................................................392
Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΡΡΙΚΟΥ Γ ................................................................ 398
ΜΙΑ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ................................................404
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ................................................................. 408
ΒΙΑΣ 0 ΠΡΙΗΝΕΥΣ............................................................................................ 413
ΕΛΙΚΗ......................................................................................................................414
ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ...420
ΜΕΛΩΔΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ.......................................... 422
ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ........................................................426
0 ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΓΩ ............................432
ΜΑΦΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ................................................................................. 434
ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.............................................. 438
Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ..................................................................................... 446
0 ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ..................................................................450
Η ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.............................................. 452
ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ.................................................................... 545
0 ΤΥΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ........................................................................459
ΓΚΔΛΛΙΤΣΑΝΟ......................................................................................................460
ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΖΕΜΠΡΑ........................................................................................ 466
ΨΥΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΔΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΥ......................................................... 470
ΜΙΛΑΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ......................................................................... 476
ΠΟΣΟ ΧΑΛΑΣΕ 0 ΚΟΣΜΟΣ;..........................................................................479
Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ..480
ΜΙΑ ΡΩΣΙΔΑ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ...........................................................................484
ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ................................................................. 488
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ............................................................490
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ..............................................................................................496

504



Παιδικές
καϊασκηνώσεις

Τ Ο Υ  Κ Ω Σ Τ Α  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

—Κ ατασκήνω σή κορ ιτσ ιώ ν ε ίν α ι. Σ ’ 
ένδιαφ έρει τό  σ εξ ;

— Μ ιά  σ φ ίγ γ α  σ τη  σκηνή. Μ ιά σ φ ίγ γ α .. — "Ο π ο ιο ς  με καρφώσει π ώ ς  κ α π ν ίζω , θά  
πεβάνη ...

Γ ια τ ί δεν π ερ ιμ έ ν ε ις  εξω δ π ω ς  δ λα  τ ά  
π α ιδ ά κ ια ;

—Ψ άχνω  γ ιά  μ ια  κατασκήνωση γομνι 
οπώ ν. ’Εδώ είνα ι ;

— Ζ ά χο  μού δ α ν ε ίζε ις  π έν τε  λ ε π τά  τό  μά
ξι Χαράκι.

"Ο χι, σ ήμ ερ α  δεν θδίρθω γ ιά  μ π ά ν ιο  
θ ά  κάνω Ι π π α σ ία . . .



Μέ ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστηκε στις Σχολές τής Αστυνομίας Πόλεων τό Πάσχα. Στις 
φωτογραφίες σχετικά στιγμιότυπα. ' Επάνω: ' Ο πρωθυπουργός κ. Ράλλης τσουγκρίζει τό κόκκινο αυγό 
μέ δοκίμους ' Αξιωματικούς καί παιδάκια ' Αστυνομικών. Κάτω: ' Ο ' Αρχηγός τής άντιπολιτεύσεως 
πρόεδρος τοϋ ΠΑΣΟΚ κ. Παπανδρέου σείρει τό χορό μέ δοκίμους ' Υπαστυνόμους.
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Στήν άπέναντι σελίδα: Είκ. 5. «Γιά τά χείλη» μεταξοτυπία τού Allan Jones. Οί ζωγράφοι τής 
πόπ-άρτ στράφηκαν σέ άναγνωρίσιμα θέματα κατά προτίμηση τά πιό οικεία ή κοινότυπα, όπως 
ή διαφημιστική εικονογραφία καί οί γελοιογραφίες. Μεταχειρίζονται μιά τεχνική πού 
χρησιμοποιείται στή σύγχρονη μαζική έγχρωμη άναπαραγωγή εικόνων, άπρόσωπη καί 
φαινομενικά άνώνυμη. ' Η άνθρώπινη μορφή στήν πόπ-άρτάντανακλά τήν αίσθηση πού δίνει ή 
διαφημιστική εικονογραφία.

ωραίων φιλενάδων του, μέ τούς μα
κριούς λαιμούς καί τούς μελαγχολικούς 
ώμους, είναι άπό τά πιό όμορφα έργα 
του. ' Ο Marc Chagall (γεν. 1889) προ
σπάθησε νά διατηρήση τά άνθρώπινο 
πλάσμα καθιστώντας άπτά τά θέματα 
πού τόν ένέπνεαν, θέματα πού είχαν 
τις ρίζες τους στήν άνατολίτικη πνευ
ματοκρατία του καί στήν ιουδαϊκή του 
θρησκεία. "Αν καί ό Pierre Bonnard 
(1867-1947) προχώρησε βαθιά καί τολ
μηρά στή μεταμόρφωση τών πραγμά
των, ποτέ δέν ξέφυγε πραγματικά άπό 
τή γή, άλλά έμεινε κοντά μας, μέσα σ' 
έναν άνοιχτό, άγαθό κόσμο, όπου οί 
γυναίκες, τά λουλούδια καί οι καρποί 
ξεχειλίζουν μέ τήν ίδια άφθονία. Όπως 
ό Pierre Auguste Renoir (1841-1919), 
προτίμησε κιαύτός νά δή τήν εύχάριστη 
δψη τής ζωής.

Σ' αύτήν τήν ίδια πεντηκονταετία οί 
γλύπτες έμειναν πιστοί στήν άνθρώπινη 
μορφή. ' Αλλά ήδη ή κάπως ύποτονική, 
άπροβλημάτιστη παρουσία σέ άγάλματα 
όσο πάει κι έξαφανίζεται - σέ λίγο τό 
φυσικό δέ θά φτάνη, καί θ ' άρχίση ή 
άναζήτηση τού ύπερβατικού.

Αριστερά: Είκ. 4. ' Ολόσωμη μορφή, (1908) του Amedeo Modigliani. Τά περισσότερα άπό 
τά γλυπτά τού M odigliani έγιναν μεταξύ 1909 καί 1914 καί είναι πολύ κοντινά στόν κυβισμό 
καί στήν τέχνη τών Νέγρων. Τό γραμμικό ύφος καί οί πυκνές φόρμες, σ' αύτό τό γυναικείο 
σώμα, σκαλισμένο σ ’ ένα μονοκόμματο άσβεστόλιθο, παρουσιάζουν πραγματικά, μεγάλη 
όμοιότητα μέ τήν γλυπτική τών Bautes τής Δυτικής Αφρικής.

Επάνω: Είκ. 7 «Γυναίκα 1» (1950-52) τού Whillem de Kooning, γεν. 1904. (Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης, Νέα Ύόρκη). Τό νόημα τών γυναικείων μορφών (πού έν μέρει είναι 
παραστατικές) στή σειρά τού de Kooning βρίσκεται μέσα στήν περιοχή τής άφαιρέσεως, στις 
παραφορές, τις ταραγμένες πινελιές καί τό χαώδη λαβύρινθο τών συνεστραμμένων 
γραμμών. ' Η βάρβαρη άνησυχία τής πινελιάς του μοιάζει νά μάχεται έναντι ον τού χάους πού 
παραμονεύει τόσο κοντά στήν έπιφάνεια τών έργων του καί άπειλεί νά τά καταπόντιση. Τό 
πραγματικό περιεχόμενο τής τέχνης τούάβ Kooning είναι ό άγώνας του πρός τήνάπειλή τής 
ύπάρξεως.
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Μ ΙΧ Α Η Λ  Λ Α Ο Σ
ΝΕΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Πρός τόν νέον ’Αρχηγόν, ό όποιος έπαξίως κατέλαβε την 'Ηγεσία του Άστυν. 
Σώματος τά «’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται κάθε επιτυχία στό δύσκολο έργο του, 
μέ τη διαβεβαίωση, ότι θά τοΰ συμπαρασταθούν, πρός τό καλό τής ελληνικής 
κοινωνίας, τής Πολιτείας καί τής ’Αστυνομίας.



ΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜ ΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τοΰ ’ Αστυνόμου Α ' κ. Γεωργίου Λεπεσιώτη

' Η καθημερινή ανθρωποσφαγή, 
όφειλόμενη στά τροχαία ατυχήμα
τα, είναι ανάγκη νά περιορισθεϊ ατό 
ελάχιστο δυνατό όριο, άποτελεϊ δέ 
άπαραίτητη φροντίδα, όχι μόνο τής 
πολιτείας, άλλά καί τής ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας. Π ρέπει νά κατανοη- 
θεϊ επί τέλους, ότι ή κυκλοφορία 
στους δρόμους είναι κοινωνικό κα
θήκον, μπρός στό όποιο δέν πρέπει 
νά άδιαφορεϊ ό πολίτης.

Τ Α ΤΡΟΧΑΙΑ άτυχήματα είναι ένα 
άπό τά δραματικότερα προβλήμα

τα τής έποχής μας.
Κανείς άλλος κίνδυνος δέν εμφανίζε

ται σήμερα νά άπειλεί τόσο ομαδικά τή 
ζωή καί τή σωματική άκεραιότητα των 
άτόμων, όσο ό κίνδυνος των τροχοφό
ρων. ' Η παγκόσμια όργάνωση ύγείας 
τοποθετεί τό τροχαίο άτύχημα, ώς αιτία 
θανάτου, κατά μέν τό δεύτερο ήμισυ 
τής ζωής τού ανθρώπου στήν τρίτη 
θέση, μετά άπό τίς καρδιακές παθήσεις 
καί τόν καρκίνο, κατά δέ τό πρώτο 
ήμυσι τής ζωής στήν πρώτη θέση.

Στή Χώρα μας ή συχνότητα τών θα
νάτων καί τραυματισμών άπό τροχαία 
άτυχήματα παρουσιάζει τήν έξής δυ
σάρεστη άναλογία: Τρεις νεκροί καί 60 
περίπου τραυματίες ήμερησίως. Στόν 
άριθμό αύτό πρέπει νά προστεθούν καί 
οι νεκροί συμπατριώτες μας άπό τρο
χαία πού έγιναν στό έξωτερικό, καθώς 
καί ό άριθμός τών νεκρών καί τραυμα
τιών άπό τά τροχαία άτυχήματα τών 
τριημέρων άργιών (Χριστουγέννων - 
Πρωτοχρονιάς - Άπόκρεω - Πάσχα - 
Πρωτομαγιάς κ.λ.π.), κατά τίς όποιες 
παρατηρεϊται όμαδική έξοδος αύτοκι- 
νήτων άπό καί πρός τά μεγάλα αστικά 
κέντρα καί πού σέ κάθε μιά άπό αύτές 
λαμβάνουν χώρα 15-20 θανατηφόρα 
τροχαία άτυχήματα.

Ο άνθρωπος βαρύνεται μέ τό συντριπτικό 
ποοοστό 90% περίπου τής ευθύνης γιά τά 
συμβαίνοντα άτυχήματα, ένώ τό 5% περίπου 
άποδίδεται στήν κατάσταση τής όδοϋ καί 
στις καιρικές συνθήκες καί τό υπόλοιπο 5% 
στό όχημα.

Μέ τά δεδομένα αύτά παρουσιάζεται 
τό θλιβερό απολογιστικό φαινόμενο 
τών 1300 περίπου νεκρών καί 2.500 
βαριά τραυματισμένων, άτόμων έτη- 
σίως:

' Εάν λάβουμε ύπόψη τό γεγονός, ότι 
στόν πόλεμο τού 1940 είχαμε 16.566 
νεκρούς οπλίτες κ α ί ' Αξιωματικούς, θά 
διαπιστώσουμε ότι μέσα σέ μιά δεκα
ετία 1970-1980, σέ μιά πλήρη ειρηνική 
περίοδο, έχομε τούς ίδιους σχεδόν νε
κρούς. " Ετσι βλέπουμε, ότι στό πεδίον 
τής άσφάλτου διεξάγεται ένας· ειρηνι
κός μέν άλλά σκληρός καί αδυσώπητος 
άγώνας πού πολλές φορές άπειλεί καί 
καταστρέφει όλόκληρες οικογένειες, μέ 
όπλο «τό αύτοκίνητο». φρίκη αποτελεί 
τό γεγονός, ότι οί νεκροί καί οί άνάπηροι 
άπό τούς βαριά τραυματισμένους είναι 
νέοι καί νέες, πράγμα πού σημαίνει ότι 
οί άπώλειες αύτές έπιδροΰν άποφασι- 
στικά στήν άνάσχεση τής αύξήσεως 
τού πληθυσμού τής φυλής μας.

’ Επιτακτικά έπομένως προβάλλει τό 
θέμα «άμύνης» τής Χώρας μας απέναντι 
στήν τρομερή καί άσκοπη αυτή καθη
μερινή αιματοχυσία. Πρέπει νά μάς 
άφυπνίσει τό φοβερό αύτό φαινόμενο 
όλους, χωρίς νά αναμένουμε τήν άπο- 
τροπή ή τόν περιορισμό τών άτυχημά- 
των μόνο άπό τίς άοκνες προσπάθειες 
τών 'Υπηρεσιών Τροχαίας, τίς όποϊες 
άντί νά συνδράμουμε, πολλές φορές.
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άποδοκιμάζουμε άσυνείδητα. Ό λο ι 
μας, άνεξαιρέτως, πρέπει νά άναχαιτί- 
σουμε τόν αίμοβόρο Μινώταυρο τής 
άσφάλτου, χωρίς νά πιστεύουμε στίς 
άπόψεις μερικών πού επιμένουν στόν 
χαρακτηρισμό τοϋ φαινομένου ώς «φό
ρου αίματος τού συγχρόνου τεχνικού 
πολιτισμού τού άνθρώπου», γιατί δέν 
είναι δυνατόν νά στηριχθεϊ βάσιμα ότι 
τό πρόβλημα τής άσφαλείας τής άν- 
θρώπινης ζωής καί σωματικής άκεραιό- 
τητος βρίσκεται μακριά άπό τή νοημο
σύνη τοϋ σύγχρονου άνθρώπου, σέ μιά 
έποχή πού άφησε τά ίχνη πέρα άπό τήν 
έξωγήϊνη Σελήνη.

Πρώτα άπ’ όλα πρέπει νά παύσει τό 
άνεξήγητο καί άνησυχητικό φαινόμενο 
πού παρατηρεϊται στή συνείδηση τού 
κοινού, μέ τό νά έξεγείρεται έντονώτε- 
ρα στήν άναγγελία ένός μεμονωμένου 
έγκλήματος, ένώ άντίθετα καθίσταται 
όλιγότερο εύαίσθητη ή σχεδόν άσυγκί- 
νητη άπέναντι στήν καθημερινή έκα- 
τόμβη τής άσφάλτου. Ό  καθένας μας 
νομίζει ότι τά δυστυχήματα συμβαί
νουν μόνο στούς άλλους. Αύτό όμως 
είναι παράλογο, γιατί άν συνεχιστεί 
αύτή ή θλιβερή διαπίστωση, κάθε οικο
γένεια θά έχει ένα θύμα άπό τούς 
τροχούς, άσχετα άν είναι όδηγός ή 
πεζός.

Δεύτερον πρέπει νά κατανοήσουμε

πλέον, ότι κανένα τροχαίο δυστύχη
μα δέν είναι τυχαίο, άλλα προκαλεϊ- 
ται.

Συνήθως χρησιμοποιούμε τις λέξεις 
τροχαίο άτύχημα ή δυστύχημα πού 
ρίζα τους έχουν τή λέξη τύχη. "Ετσι οί 
περισσότεροι, είτε γιό νά άποφύγουν τά 
σχόλια ή τίς εύθύνες των οδηγών, είτε 
γιά νά κλείσουν τό θέμα, φέρνουν γιά 
δικαιολογία τήν τύχη, λέγοντας ότι ήταν 
τυχαίο γεγονός ή ήταν κακιά ώρα κ.λ.π., 
ένώ τό άτύχημα όχι μόνο δέν είναι 
μοιραίο καί τυχαίο, άλλά άντίθετα ο
φείλεται στήν άνικανότητα, τήν άπει- 
ρία, τήν άπερισκεψία καί τήν άδιαφορία 
τοϋ όδηγοΰ ή τού παθόντος ή τού 
προκαλέσαντος τό άτύχημα.

' Ο παράγων τύχη δέν πρέπει νά 
άσκεϊ έπίδραση στά τροχαία άτυχήμα- 
τα. ' Η σύνεση καί ή πρόνοια δέν 
άφήνουν περιθώρια γιά τήν τύχη. 
Μέ τίς σκέψεις αύτές, έξετάζοντες σω
στότερα τά αίτια καί τίς συνθήκες κάτω 
άπό τίς όποϊες έγινε τό άτύχημα, τίς 
ένέργειες πού έπρεπε ή πού δέν έπρεπε 
νά γίνουν, καθώς καί τά σφάλματα τών 
όδηγών καί τρίτων, θά διαπιστώσουμε 
ότι δέν έτηρήθησαν οί κανόνες άποφυ- 
γής τού άτυχήματος.

Τέλος, γιά νά δώσουμε μιά άπάντηση 
στό καθημερινό έρώτημα, πού όφείλε- 
ται τό όμαδικό αύτό όργιο τοϋ θανάτου

άπό τά τροχαία άτυχήματα, συνοψί
ζουμε τά αίτια τών άτυχημάτων σέ 
τρεις παράγοντες τής άσφαλοΰς κυ
κλοφορίας, ήτοι: α) Στόν άνθρωπο, β) 
Στήν όδόν, καί γ) Στό αύτοκίνητο.

' Ο πρώτος τών παραγόντων, ό άν
θρωπος, βαρύνεται μέ τό συντριπτικό 
ποσοστό 90% περίπου τής εύθύνης 
άπό τά συμβαίνοντα τροχαία άτυχήμα
τα, ένώ τό 5% περίπου άποδίδετα. στήν 
κατάσταση τής όδοΰ καί στίς καιρικές 
συνθήκες καί τό ύπόλοιπο 5% στό 
όχημα.

' Η πλειονότητα έπομένως τών ατυ
χημάτων βαρύνει τόν παράγοντα άν
θρωπο, είτε ώς οδηγό είτε ώς πεζό.

Συμπεριφορά καί ευθύνη τών όδη
γών.

' Ο οδηγός διαδραματίζει πρωταρχι
κό καί ούσιαστικό ρόλο στήν όμαλή καί 
άκίνδυνη κυκλοφορία. ' Η πλήρης πρα
κτική καί θεωρητική έκπαίδευση αύτοΰ, 
ή σαφής γνώση τών κανόνων κυκλοφο
ρίας, ό βαθμός τής κυκλοφοριακής ά- 
γωγής, ή όρθή κρίση καί ταχεία άντί- 
δραση γιά τά λαμβάνοντα χώρα γεγο
νότα καί περιστατικά, άποτελοΰν τά 
βασικά στοιχεία ένός καλού, σώφρονος 
καί συνετού όδηγοΰ, πού κανένα δέν 
άπειλεϊ μέ τή συμπεριφορά του αύτή.

355



ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
' Ο κάθε όδηγός πρέπει νά έχει συνειδη
τοποιήσει άπόλυτα, ότι τό αύτοκίνητο 
πού έχει στά χέρια του, παραμένει 
όργανο έξυπηρετήσεως καί προόδου 
καί όχι θανάτου, κατά συνέπεια δέ 
άπαιτεϊται ένταση προσοχής, ετοιμότη
τα, σωστή καί ταχεία άντίδραση άπέ- 
ναντι ατούς πολλούς καί πιθανούς κιν
δύνους.

Τό άτομο άπό τή στιγμή πού αναλαμ
βάνει τήν οδήγηση ένός αύτοκινήτου, 
μεταβάλλεται ψυχολογικά σέ ένα νέο 
άνθρωπο, χωρίς πόδια πού περπατούν, 
χωρίς χέρια πού έκφράζονται, άλλά μέ 
πόδια πού πατούν γκάζι, φρένο καί 
ντεμπραγιάζ καί χέρια πού αλλάζουν 
ταχύτητες καί τιμονάρουν. Αύτός ό 
νέος άνθρωπος πρέπει νά δεσπόζει λει
τουργικά κατά τήν οδήγηση μέ τήν 
πρέπουσα σωφροσύνη, χωρίς νά προ- 
σφέρεται στίς κατωτέρω ύποσυνείδη- 
τες φαντασιώσεις: α) ασφαλείας, πού 
παρέχονται άπό τό κλείσιμο στόν προ
στατευτικό χώρο τού άμαξώματος, β) 
παντοδυναμίας, πού παρέχουν αύτο- 
επιβεβαίωση, ισχύ καί έπιβολή, γ) Ναρ
κισσιστικές, πού κρύβονται κάτω άπό 
τήν έπιλογή τού πολυτελούς καί ισχυ
ρού αύτοκινήτου καί δ) επιθετικές, 
πού έκδηλώνουν επικυριαρχία καί έκ- 
μηδένιση ένός φανταστικού άντιπάλου 
πού εκπροσωπεί ό άλλος όδηγός. ' Ο 
όδηγός πρέπει ταυτόχρονα νά έχει 
κατά νοΰν τούς κανόνες πού ρυθμίζουν 
σωστά τήν οδική κυκλοφορία, νά συ
νειδητοποιήσει δηλαδή τήν ανάγκη τής 
ομαδικής πειθαρχίας γιά νά άποτρέψει 
τόν κίνδυνο πού άπειλεϊτόνέαυτόντου 
καί τούς άλλους συνανθρώπους του. 
Πρέπει νά διατηρεί ύπό τόν συνεχή 
έλεγχο τήν συμπεριφορά του ώς οδη
γού, χωρίς νά θεωρεί έαυτόν άναμάρ- 
τητον καί άπηλλαγμένο σφαλμάτων. 
Τά άδικά άτυχήματα είναι δυνατόν νά 
συμβοϋν σέ κάθε ένα άπό μάς, όποια- 
δήποτε πείρα ή Ικανότητα καί άν διαθέ
τουμε. ' Η πείρα άποδεικνύει, ότι τά 
περισσότερα τών άτυχημάτων προκα- 
λούνται λόγω τής άντικανονικής συμ
περιφοράς τού οδηγού, πού προκύπτει 
άπό μιά μορφή άπροσεξίας καί ύπερ
βολικής εμπιστοσύνης.

Γενικά ή εύθύνη τού όδηγοΰ συγκεν
τρώνεται στίς έξής ούσιώδεις παραβά
σεις:

, α. Όπως είναι γνωστό, οί ρυθμιστι
κές πινακίδες τού όρίου ταχύτητος εν
τός ή εκτός κατοικημένων περιοχών, 
τίθενται άπό τίς άρμόδιες 'Υπηρεσίες, 
βάσει τών πραγματικών ή ενδεχομένων 
κινδύνων πού άντιμετωπίζει ό όδηγός.

' Επιτακτικά προβάλλει τό θέμα «άμύνης» τής 
χώρας άπέναντι στήν τρομερή καί άσκοπη 
καθημερινή αιματοχυσία πού όφείλεται στά 
τροχαία άτυχήματα.

Αύτό όμως δέν προϋποθέτει διασφά
λιση άπό τροχαίο άτύχημα έάν οί κυ- 
κλοφοριακές συνθήκες μεταβληθοΰν 
άπό άλλους παράγοντες, όπως είναι ή 
όλισθηρότητα, ό έλλειπής φωτισμός, ή 
αιφνίδια εμφάνιση οίουδήποτε άτόμου 
ή ζώου, άντικειμένου κ.λ.π. Αύτό ση
μαίνει, ότι ό όδηγός βαρύνεται μέ 
τήν εύθύνη τής προσαρμογής τής 
ταχύτητος πρός τούς διαφόρους 
παράγοντες, γιά τήν άποτροπή ατυ
χήματος.

β. Στήν παραβίαση τής προτε
ραιότητας.

Ή  παρατηρουμένη τάση άπειθαρ- 
χίας άρκετών όδηγών διά τής παραβιά- 
σεως τών ενδεικτικών πινακίδων STOP 
ή τών φωτεινών σηματοδοτών, καθώς 
καί ή μή παραχώρηση προτεραιότητος 
σέ όδηγούς ή πεζούς, όδηγεϊ στό τρο
χαίο άτύχημα.

γ. Στήν ύπέρβαση καί άντικανο- 
νική αλλαγή λωρίδων.

Ή  μή έγκαιρη προειδοποίηση έπι- 
κειμένης άλλαγής λωρίδος ή ή ταυτό
χρονη προειδοποίηση καί πραγματο
ποίηση τής άλλαγής, άποτελεϊ παγίδα 
σοβαρών τροχαίων άτυχημάτων. Θλι
βερό απολογισμό πολυνέκρων άτυχη
μάτων παρατηρούμε έπίσης στίς μετω
πικές συγκρούσεις, συνεπεία τής ύπερ- 
βάσεως τής διαχωριστικής λωρίδος.

δ. Στήν κατάσταση τοϋ όδηγοΰ 
πού τελεί ύπό τήν έπήρεια οινο
πνευματωδών ή τοξικών ούσιών.

Στή Χώρα μας, εύτυχώς τό πρόβλημα 
τής μέθης τών όδηγών δέν έχει προ- 
σλάβει άνησυχητικές διαστάσεις σέ σχέ
ση μέ άλλες χώρες. ' Από τά ύπάρχοντα 
στατιστικά στοιχεία, προκύπτει ότι μό
νο 0,8% επί τού συνόλου τών τροχαίων 
άτυχημάτων όφείλονται στή μέθη τών 
όδηγών.

ε. Στή μή τήρηση τών άποστά- 
σεων άσφαλείας καί πεδήσεως.

Είναι άπαραίτητο γιά τήν άσφάλεια 
τή δική μας καί τών άλλων πού χρησι
μοποιούν τούς δρόμους, νά τηρούνται 
οί άποστάσεις άσφαλείας άπό τό προ- 
πορευόμενο όχημα. "Ενας πρακτικός 
τρόπος γιά τήν ελάχιστη άπόσταση ά
σφαλείας, είναι νά κρατάμε άπόσταση 
άπό τό προπορευόμενο όχημα τό 1 /2  
τής ταχύτητος μέ τήν όποια κυκλοφο
ρούμε, δηλαδή άν τρέχαμε μέ 100 χιλ. 
τήν ώρα, ή άπόσταση άσφαλείας είναι 
50 μέτρα.

Πρέπει νά γνωρίζουμε έπίσης, ότι οί 
άποστάσεις φρεναρίσματος αύξάνον- 
ται άνάλογα μέ τήν ταχύτητα καί τήν 
κατάσταση τού όδοστρώματος, τού βαθ
μού φθοράς τών ελαστικών καί τή δυ
νατότητα άντιδράσεως τού όδηγοΰ άπό 
τή στιγμή πού αποφασίζει νά φρενάρει 
μέχρι τή στιγμή πού τό πόδι του θά 
πατήσει τό φρένο.

στ. Στήν έλλειψη κυκλοφοριακής 
αγωγής.

' Ο κάθε όδηγός θεωρεί τόν έαυτόν 
του ώς ικανό καί έπαρκώς κατηρτισμέ- 
νο. ' Η εγωιστική καί ύπερβολική αύτή 
ετοιμότητα τών άντανακλαστικών του, 
καθιστά περιττούς τούς κανόνες πού 
αποβλέπουν στήν άποτροπή τών επι
κινδύνων καταστάσεων. Κατά τήν νοο
τροπία τού κάθε όδηγοΰ, οί κανόνες 
κυκλοφορίας είναι άπαραίτητοι γιά τούς 
άλλους όδηγούς εκτός άπό τόν εαυτό 
του. Άπ ό τόν ίδιο άσφαλώς δέν παρα- 
λείπονται οί παραβάσεις, γιατί δήθεν 
γνωρίζει πότε μπορεί νά παραβιάζει 
τούς κανόνες κυκλοφορίας χωρίς κίν
δυνο. ' Ο ίδιος ζητεί τήν επέμβαση τών 
όργάνων τροχαίας γιά τούς άλλους ό
δηγούς, ενώ αύτός πρώτος δέν τηρεί 
τούς κανόνες κυκλοφορίας. ' Η νοο
τροπία αύτή σημαίνει έλλειψη κυκλο- 
φοριακής αγωγής, στήν όποια προ
σκρούει κάθε προσπάθεια τών 'Υπη
ρεσιών Τροχαίας στό νά πεισθοΰν οί 
όδηγοί νά πειθαρχούν ατούς κανόνες 
όδικής κυκλοφορίας.
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Συμπεριφορά πεζών.
Σάν κυριότερη αιτία τών τροχαίων 

άτυχημάτων· μέ θύματα τούς πεζούς, 
διαπιστώνεται στατιστικά, ή εκτός δια
βάσεων κίνησή τους, χωρίς προηγού
μενο έλεγχο τής κινήσεως τών αύτοκι- 
νήτων. Ό  βασικός κανόνας «τό όδό- 
στρωμα γιά τά όχήματα καί τό πεζο
δρόμιο γιά τούς πεζούς», πού πρέπει νά 
σέβονται οί πεζοί γιά τήν ίδια τή ζωή 
τους, άλλά καί τή ζωή τών άλλων, 
δυστυχώς σπάνια τηρείται.

Ή  άγνοια τών κανόνων κυκλοφο
ρίας καί ή έλλειψη ίκανότητος όρθής 
έκτιμήσεως τής άποστάσεως καί τής 
ταχύτητος τού όχήματος, έχει δυσά
ρεστα άποτελέσματα. Άπό στατιστικά 
στοιχεία προκύπτει, ότι τό ποσοστό 
14% τών τροχαίων άτυχημάτων όφεί- 
λεται στήν ύπαιτιότητα τών πεζών, άπό 
δέ τό σύνολο τών νεκρών τό 60% είναι 
πεζοί. Αύτό συμβαίνει γιατί ό πεζός έπί 
τού δρόμου είναι άνασφαλής, σέ σχέση· 
μέ τόν όδηγό πού είναι θωρακισμένος 
μέσα στό αύτοκίνητό του.

Κυκλοφοριακή αγωγή.

Ή  κυκλοφοριακή μας όγωγή είναι

δυστυχώς νηπιακή. 'Εξακολουθούμε 
νά αγνοούμε ή νά παραβιάζουμε έν 
γνώσει ή άφηρημένα κανόνες κυκλο
φορίας πού έγιναν γιά νά προστατέ
ψουν ή νά διευκολύνουν τή ζωή μας. 
'Οδηγοί καί πεζοί κάνουμε δ,τι είναι 
δυνατό γιά νά ζοΰμε επικίνδυνα. Πολ
λές φορές μιλάμε γιά δρόμους καρμα
νιόλες ένώ οί δήμιοι είμαστε εμείς οί 
ίδιοι.

' Η κυκλοφοριακή άγωγή προϋποθέ
τει σεβασμό τών συνανθρώπων μας καί 
τόν αύτοσεβασμό. ' Ακολουθεί ή γνώ
ση τών κανόνων καλής όδηγήσεως καί 
τού Κ.Ο.Κ.

Πρέπει όλοι μας νά γνωρίζουμε, ότι 
σέ όλα τά όδικά δίκτυα τής Χώρας μας 
είναι άνάγκη νά επικρατήσει όχι μόνο ή 
τάξη καί άσφάλεια στήνόδήγηση, άλλά 
καί ή στοιχειώδης εύγένεια καί ή άρμό- 
ζουσα καλή συμπεριφορά μεταξύ τών 
όδηγών ή όδηγών καί πεζών, ώστε νά 
άποφεύγονται τά τροχαία άτυχήματα. 
Πρέπει νά έκλείψει τό κακό έλάττωμα 
όρισμένων όδηγών δύστροπου καί πει
σματικού χαρακτήρος, πού επιμένουν 
νά βροΰν ικανοποίηση μέ τήν έπικρά- 
τηση τής δικής τους θελήσεως σέ δλη 
τή διάρκεια τής διαδρομής τού αύτοκι-

ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
νήτου πού όδηγοΰν. Ό  όδηγός πού 
ύποχωρεϊ στήν πεισματική καί μοχθηρή 
όδήγηση τού άλλου όδηγοΰ, είναι ό 
εύγενέστερος δέν είναι ό δειλότερος, 
είναι ό λογικότερος δέν είναι ό άνίκα- 
νος, είναι ό πιό ψύχραιμος καί ό πιό 
πεπειραμένος, ή δέ κρίση του λειτουρ
γεί σωστότερα άπό τόν άλλο ό όποιος 
άγνοεϊ τούς βασικούς παράγοντες πού 
όδηγοΰν στό δυστύχημα.

Προσπάθεια άποτροπής καί περιο
ρισμού τών τροχαίων άτυχημάτων.

"Ολοι μας είμαστε ύπεύθυνοι γιά 
τούς κακούς όδηγούς. Ή  άδιαφορία 
μας καί ή άνάθεση άποκλειστικά τής 
τηρήσεως τών κανόνων όδικής κυκλο
φορίας στά άστυνομικά όργανα, έχουν 
τά σημερινά άποτελέσματα. Οί 'Υπη
ρεσίες Τροχαίας δέχονται εύχαρίστως 
τίς επώνυμες καταγγελίες τών πολιτών 
όδηγών καί πεζών. "Αν ό κακός καί 
άσυνείδητος όδηγός γνώριζε, δτι μιά 
παράβασή του πού καταγγέλλεται άπό 
ιδιώτες στήν Τροχαία θά τού στοίχιζε 
τή διοικητική καί ποινική κύρωση, θά

«Στιγμιότυπο» άπό τήν Έκθεση Τροχαίας πού όργάνωσε παλαιότερα ή 'Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας. ' Η πινακίδα άριστερά είναι άρκετά 
εύγλωττη: «"Οταν τά όχήματα καταντούν έτσι σκεφθεϊτε τίς συνέπειες».
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Εσκέπτετο πολύ γιά νά τήν κάνει. Μή 
παίρνουμε σάν άστεία ύπόθεση τήν 
καταγγελία ενός πολίτη, πρόκειται περί 
ζωής ή θανάτου. Οί Επιπτώσεις άπό τά 
τροχαία άτυχήματα δέν άναφέρονται 
μόνο στήν άπώλεια τής άνθρώπινης 
ζωής πού προκαλεϊ όδύνη καί συμφορά 
στήν οικογένεια τού θύματος, άλλά 
συνεπάγεται καί τήν άπώλεια εργατι
κού δυναμικού σέ συσχετισμό μέ τό 
δημογραφικό πρόβλημα τής Χώρας. 
Ή  καθημερινή αύτή άνθρωποσφαγή 
είναι άνάγκη νά περιορισθεϊ στό ελά
χιστο δυνατό όριο, άποτελεϊ δέ άπα- 
ραίτητη φροντίδα δχι μόνο τής Πολι
τείας, άλλά καί αύτής κυρίως τής Ιδιω
τικής πρωτοβουλίας. Πρέπει νά κατα
νοηθεί έπί τέλους, δτι ή κυκλοφορία 
στούς δρόμους είναι ένα κοινωνικό κα
θήκον, πού δέν Επιτρέπεται νά άγνοεϊ ή 
άδιαφορεϊ ό σημερινός πολίτης.

Είναι άνεξήγητο τό φαινόμενο, πού 
Ενώ καταβάλλονται τόσες φροντίδες 
γιά τήν ψυχοπνευματική καλλιέργεια 
καί τήν περιφρούρηση τής ύγείας μας 
άπό πολλούς άλλους μικρής σημασίας 
κινδύνους, ύπάρχει άδιαφορία γιά τήν 
ζωή καί τήν σωματική μας άκεραιότητα, 
πού άπειλεϊται σέ κάθε μας κίνηση καί 
στιγμή άπό τούς τροχούς.

Ύστερα άπό τίς άνωτέρω Εκτιμή
σεις, κρίνεται άναγκαία ή έκκληση πρός 
όλες τίς κατευθύνσεις, σέ όλόκληρο τόν 
' Ελληνικό χώρο: όχι άλλο αίμα στήν 
άσφαλτο, δχι άλλους νεκρούς καί 
άναπήρους άπό τροχαία ατυχήμα
τα· Γονείς, Σχολεία, Μέσα Ένημερώ- 
σεως καί Λοιποί Δημόσιοι κα ί ' Ιδιωτικοί 
φορείς, πρέπει νά Ενημερώνουν σωστά 
τά παιδιά, πού είναι δ,τι πολυτιμώτερο 
έχουμε σάνΟίκογένεια καί σάν "Εθνος. 
Νά δίνουν σ' αύτά χρήσιμες συμβου
λές, πώς πρέπει νά βαδίζουν στούς 
δρόμους, ώστε νά άμβλυνθή έτσι ή 
ύφισταμένη άγνοια τών κανόνων κυ
κλοφορίας όδηγών καί πεζών. Νά βοη
θήσουν τά παιδιά νά μάθουν Κυκλο- 
φοριακή Αγωγή, πού σημαίνει συ
νειδητή γνώση τής συμπεριφοράς μας 
στήνόδική κυκλοφορία. Νά Εξηγήσουν 
τούς κινδύνους πού διατρέχουν. Πρέ
πει νά γνωρίζουν, δτι είναι πολύ δύ
σκολο στόν όδηγό νά σταματήσει Επί 
τόπου τό αύτοκίνητό του γιά νά άπο- 
φύγει τό,άτύχημα. Μέ τόν τρόπο πού 
βαδίζουν ή πού όδηγοΰν, έξαρτδται ή 
ζωή τους καί ή ζωή τών άλλων. Πρέπει 
νά γνωρίζουν τέλος, δτι στό πλευρό 
τους βρίσκεται πάντοτε ό Τροχονόμος, 
πού είναι φίλος καί προστάτης τής ζωής 
καί σωματικής τους άκεραιότητος.

ΡΟΒΕΣΠΙΕΡΟΣ: Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΥΠΕΥ

ΤΡ Ο Μ Ο Κ Ρ Α ΤΙΑ  
Σ Τ ’ Ο Ν Ο Μ Α 
ΤΗΣ Α Ρ ΕΤ Η Σ

’ Η Τρομοκρατία, λέει ό Ροβεσπιέρος στό έργο 
του « Αναφορά πάνω στις άρχές τής πολιτικής 
ήθικής» «είναι απλώς αύστηρή καί άκαμπτη δι
καιοσύνη, δηλαδή απόρροια τής Αρετής».

I
i

Α ΝΤΡΕΣ κακομούτσουνοι μέ φρυ
γικό σκούφο ύψώνουν απειλητικά 

τή γροθιά τους σέ κομψοντυμένους 
εύγενείς καί νεαρά αγέρωχα κορίτσια 
πού περνάνε άπό μπροστά τους πάνω 
στό κάρο τής καταισχύνης. Ξεδοντιά
ρες άναμαλλιασμένες μέγαιρες μέ λερές 
σκούφιες κουβαλούν σκαμνιά στήν πλα
τεία τών Εκτελέσεων καί τά στήνουν 
άκριβώς κάτω άπό τό ικρίωμα γιά νά 
μπορούν νά παρακολουθούν πιό άνετα 
τό έργο τού δήμιου, πλέκοντας μέ μανία 
τήν ώρα πού τό λεπίδι τής λαιμητόμου 
ύψώνεται στόν παριζιάνικο ούρανό καί 
καγχάζοντας άναίσχυντα, όταν πέφτει 
μ' έναν ξερό κρότο δυό άπό τίς πιό 
συνηθισμένες σκηνές πού μάς δίνουν 
τά λαϊκά μυθιστορήματα καί οί ταινίες 
γιά τή Γαλλική ' Επανάσταση γενικά καί 
γιά τήν Τρομοκρατία-ειδικότερα. Σκη
νές πού ιστορικά Ενσαρκώθηκαν στή 
βλοσυρή μορφή τού δημόσιου κατήγο
ρου φουκιέτενβίλ («Τά κεφάλια πέ
φτουν σάν κεραμίδια») ή τό ισχυρό χα
μόγελο τού Σιμόν, τού δεσμοφύλακα 
τού μικρού Δελφίνου.

Απεναντίας γιά τούς σύγχρονους 
πού έζησαν τά μεγαλειώδη γεγονότα 
τής ' Επαναστάσεως ή τρομοκρατία κρι- 
νόταν βασικά μέ μέτρο τήν ' Αρετή: τήν 
Αρετή μέ Α κεφαλαίο. Καμιάς άλλης 

έννοιας δέν έγινε τόσο κατάχρηση Εκεί
νη τήν Εποχή, όσο αύτής. Τήν καταχρά- 
στηκαν οί άριστοκράτες πού ύπεραμύ-

' Επάνω. Ξεδοντιάρες άναμαλλιασμένες μέ
γαιρες, οί διαβόητες «Πλέκτριες», άπό τίς 
πιό «γραφικές» μορφές τής Γαλλικής ’Επα
ναστάσεως. Δεξιά έπάνω: Μαξιμιλιανός Ρο- 
βιεσπιέρος, ύ άδιάφθορος. Άνήγαγε τήν 
τρομοκρατία σέ άρετή.

νονταν τής μοναρχικής 'Αρετής καί οί 
«αβράκωτοι» πού Εξυμνούσαν τή δημο
κρατική ’ Αρετή.

" Ηταν τόσο μεγάλη ή χρήση της στήν 
καθομιλουμένη, πού άκόμα καί ό μαρ
κίσιος Ντέ Σάντ τή χρησιμοποίησε πολ
λές φορές στά γραπτά του (καθώς είναι 
γνωστό ό συγγραφέας τού «'Εκατόν 
είκοσι μέρες στά Σόδομα» ήταν δημο
κρατικός). Ή  Τρομοκρατία, λέει ό Ρο
βεσπιέρος στό έργο του « Αναφορά 
πάνω στις άρχές τής πολιτικής ήθικής»



ί ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

«είναι άπλώς αύστηρή καί άκαμπτη δι
καιοσύνη, δηλαδή απόρροια τής Α ρ ε 
τής». Σέ άλλη περίπτωση προσθέτει: 
«' Εγώ μιλώ γιά τή μαγική εκείνη αρετή 
πού τόσα θαύματα πέτυχε στήν αρχαία 
’ Ελλάδα καί στή Ρώμη, τής αρετής 
έκείνης πού είναι ή αγάπη γιά τήν πατρί
δα καί τούς νόμους της». Άπό τήν άλλη 
μεριά ό Άνδρέας Σενιέ παρέδιδε τήν 
τελευταία ποιητική του πνοή, λίγο πρίν 
ανεβεί στό ικρίωμα, μέ έναν στίχο πού 
διδάσκεται άκόμα σήμερα στά γαλλικά 
σχολεία: «Ώ , Αρετή, κλάψε, έσύ άν 
πεθάνω...».

Ανάμεσα στό βασίλειο των μεγαί
ρων καί τό βασίλειο τής ' Αρετής, βρί
σκεται τό βασίλειο τής ' Ιστορίας. Οί 
μεγάλης ιστορικές άνατροπές παραμέ
νουν μυστήριο γιά κείνους πού τις ζοΰν, 
άκόμα καί γιά κείνους πού τίς κατευθύ
νουν. Σήμερα όμως ξέρουμε ότι οί βά
σεις τής Τρομοκρατίας μπήκαν μέ τή 
φυγή τής Βαρέν, όταν στίς 10 Αύγού- 
στου 1791, ό βασιλιάς Λουδοβίκος 
ΙΣΤ' καί ή οίκογένειά του ζήτησαν κα
ταφύγιο στό έξωτερικό, όχι τόσο γιά νά 
άποφύγουν τόν κίνδυνο, όσο γιά νά 
βροϋν συμμάχους στήν Αύστρία καί 
τήν Πρωσσία- ειδικότερα, έτοιμους νά 
συντρίψουν τό τέρας τής έπαναστά- 
σεως. Ή ταν σφάλμα, άλλά δέν χρειά
στηκε κάν νά τό έκμεταλλευτοϋν άκόμα 
καί οί πιό φλογεροί επαναστάτες: ή 
κοινή γνώμη άπογοητεύθηκε καί σκαν

δαλίστηκε άπό τήν είδηση μιας φυγής 
πού σ' εκείνες τίς περιστάσεις σήμαινε 
προδοσία.

Άπό τότε οί λέξεις «προδοσία» καί 
«προδότης» άρχίζουν νά μπαίνουν στήν 
καθημερινή επαναστατική γλώσσα, άν- 
τιπαρατιθέμενες στήν πίστη τού επανα
στατικού πατριωτισμού.

' Η ιστορική Τρομοκρατία γεννιέται 
κατά κάποιον τρόπο ένα χρόνο άργότε- 
ρα, στίς 10 Αύγούστου 1792, όταν τά 
άνάκτορα τού Κεραμεικοΰ καταλαμβά
νονται έξ εφόδου άπό τόν λαό καί 
άναστέλλονται προσωρινά οί δικαιοδο
σίες τού βασιλιά. ’’ Ηταν τραγικά επίση
μη ή ήμέρα τής 10ης Αύγούστου: με
τριοπαθείς καί μοναρχικοί τού 18ου αί. 
έγιναν ένα μέ τόν όχλο πού κάγχαζε εις 
βάρος τής βασιλείας, ένώ, γράφει ό 
ιστορικός Μισελιέ δέν ήταν όχλος όσοι 
καταφέρθηκαν μέ πόνο καί όργή έναν- 
τίον τού παλιού τους· ειδώλου. "Ηταν 
λαός, στρατιωτικός καί άστοί, έργάτες 
καί καλοστεκούμενοι έμποροι. Παρισι
νοί καί επαρχιώτες.

"Εχει κιόλας άρχίσει ή Τρομοκρατία, 
άλλά νά τί λέει ένας άπό τούς επιτιθέμε
νους: «θά ήταν κρίμα νά σκοτώνονται 
έτσι χριστιανοί, άν δέν σκεφτόταν κα
νείς ότι θά ήταν πάντα προδότες, τό 
λιγότερο επειδή θά άνοιγαν τίς πύλες 
τής χώρας στήν Αύστρία. Ό  φόβος τής 
ξένης έπεμβάσεως είναι ή έμμονη ιδέα 
τής στιγμής, δέν είναι όμως παθολογι
κή. Τέλος ή Τρομοκρατία προέρχεται 
άπό τήν άγωνία γιά τήν προδωμένη 
πατρίδα —πού ταυτίζεται μέ τήν ' Επα
νάσταση— άπό τήν παρουσία τών ξέ
νων στρατευμάτων πού άπειλοΰν νά 
έπέμβουν στά πράγματα τής Γαλλίας, 
άπό τήν όργή εκείνου πού συνειδητά 
γνωρίζουν ότι οί προδότες οδηγούνται 
άπό τό χέρι τού βασιλιά, φυσικού πατέ
ρα καί προστάτη τών Γάλλων.

Καί τό ότι δέν πρόκειται γιά τυφλά 
πάθη πού έκμεταλλεύθηκανοί ’ Ιακωβί
νοι, άλλά γιά φόβους πραγματικούς καί 
δικαιολογημένους, τό έπιβεβαιώνουν 
πιό άντικειμενικοί ιστορικοί. Ό  Ζεράρ 
Βαλτέρ γράφει ότι εκείνη τή στιγμή ή 
Γαλλία ταυτιζόταν μέ τήν ' Επανάστα
ση, καί γ ι ' αύτό τόν λόγο, άν μετά τήν 
κατάληψη τής Λονγκβύ ό έχθρός βάδι
ζε πρός τό Παρίσι καί έβρισκε βασιλιά 
στόν Κεραμεικό, ή Γαλλία ήταν χαμένη. 
Ή  Γαλλία, όχι μόνο ή 'Επανάσταση. 
Μέ τόν Βασιλιά στόν Κεραμεικό τό 
Βαλμύ θά ήταν άδιανόητο καί μέ τή 
μάχη τού Βαλμύ (20 Σεπτεμβρίου 1792) 
άρ^ζει εκείνη ή έκπληκτική εποποιία 
ενός λαϊκού άνοργάνωτου στρατού πού

νικά τά αύστριακά καί πρωσσικά στρα
τεύματα καί ξεχύνεται μετά σιή μικρή
Εύρώπη.

Άπό παραφροσύνη τεράτων διψα- 
σμένων γιά αίμα εμφανίζεται ή Τρομο
κρατία μέσα άπό τίς παραμορφώσεις 
τού 19ου αιώνα, στίς σελδίες τού ιστο
ρικού Λεφέβρ γίνεται «όργανο διακυ- 
βερνήσεως πού ύπέβαλε τό έθνος σέ 
αύστηρή πειθαρχία, χωρίς νά έξαιροϋν- 
ται οί ίδιοι οί άβράκωτοι». Πάει νά πει, 
ότι άντί γιά Τρομοκρατία τού Κράτους 
(όπως ήταν λόγου χάρη ή νύχτα τού 
Α γ ίου  Βαρθολομαίου, τό 1572) θά 
ήταν πιό σωστό νά μιλάμε σ ’ αύτήντήν 
περίπτωση γιά άντιτρομοκρατία τού 
Κράτους.

' Εκτός τών λεγομένων «ύπερβασιών», 
πού πιθανόν νά ήταν άναπόφευκτες, ό 
λαός καί ή γαλλική άστική τάξη άποδέ- 
χονται τήν άνάγκη ένός «πολεμικού» 
κανονισμού καί φυσικά τόν εξευγενί
ζουν μέ τόν ισχυρισμό ότι αύτό επέβα
λε ή Αρετή.

' 0  Ροβεσπιέρος, πού μπήκε στήν 
' Επιτροπή Κοινής Σωτηρίας (27 ' Ιου
λίου 1793) καί επιτηρεί άπό μακριά τό 
Επαναστατικό Δικαστήριο πού δη- 
μιουργήθηκε γιά νά δικάσει τούςσυνω-^ 
μότες τής 10ης Αύγούστου, εκφράζεται 
γ ι' αύτό τό θέμα μέ τή συνηθισμένη 
του σαφήνεια: «Κίνητρο τής λαϊκής κυ- 
βερνήσεως μέσα στήν έπανάσταση εί
ναι ταυτόχρονα ή ' Αρετή καί ή Τρομο
κρατία. Σέ καθεστώς δημοκρατικό ύ- 
πάρχουν μόνο δημοκρατικοί πολίτες. 
Καί ό Σαίν Ζύστ: «Όσοι κάνουν μισές 
επαναστάσεις σκάβουν τόν λάκκο τους».

Οί μεγάλοι τής Τρομοκρατίας άντι- 
λαμβάνονται τέλεια πώς παίζεται τό 
παιχνίδι, ξέρουν νά όδηγήσουν ένα νέο 
πολιτικό πείραμα, πού έμελλε νά έχει 
άπήχηση πέρα άπό τήν πατρίδα τους 
καί πέρα άπό τόν καιρό τους. ’ Ο Μισε- 
λέ λέει πώς ό λαός έχει τήν τάση νά 
άποδίδει όλα τά κακά περισσότερο σέ 
πρόσωπα παρά σέ γεγονότα, όμως ένώ 
τόν Μεσαίωνα προσωποποίηση τού 
Κακού είναι ό Σατανάς, στά 1793 είναι 
ό προδότης. ' Η τρομοκράτηση τών 
κακών γίνεται πολιτικό καθήκον. Ά ν  τό 
Καλό καί ή ' Αρετή προσπαθούν νά 
έγκαθιδρύσουν τό βασίλειό τους πάνω 
στή Γή, είναι καθήκον τών «ενάρετων» 
νά πολεμήσουν τούς «διεφθαρμένους» 
μέ όλα τά μέσα. ' Η έννοια τής άντεκδι- 
κήσεως άσφαλώς ένυπάρχει στή λει
τουργία τού ' Επαναστατικοκΰ Δικα
στηρίου καί τής λαιμητόμου στό διά
στημα άπό τίς 10 Αύγούστου 1793 ώς 
τίς 18 Ιουλίου 1794, όμως ή καταδίκη
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καί ή θανατική «τέλεση έχουν πάνω 
άη' όλα αξία καθάρσεως, παραδειγμα
τισμού. Σέ όλα βάζει τή σφραγίδα της ή 
αύστηρή πίστη τοϋ Ροβεσπιέρου, ή 
θρησκευτικότητά του, πού ταυτίζεται 
μέ τή συνείδησή του ή μέ τό προσωπικό 
του όραμα γιά κάθε λαϊκή επανάσταση. 
"Ετσι, δικαιολογεί τίς δικές του ύπερ- 
βάσεις μέ τόν ισχυρισμό ότι ήταν οί 
τελευταίες πρίν άπό τήν έπικράτηση 
τής δικαιοσύνης καί τής αλήθειας στήν 
σκληρή καί άνιση άνθρώπινη κοινωνία. 
Πραγματικά, πρατηρεϊ ό ' Ιλαίρ Μπελόκ 
στό έργο του «’ Ιστορία τής Γαλλικής 
' Επαναστάσεως», δέν κρίθηκαν μόνο οί 
άριστοκράτες όσο οί άντίπαλοι τής πο
λεμικής πολιτικής τοϋ Παρισιού, δηλα
δή οί προδότες τής γαλλικής Πατρίδας.
’ Η Τρομοκρατία γεννιέται άπό τόν φό
βο έκείνου πού τήν έπιβάλλει.

Όμως είναι φόβος, όπως ύπογραμ- 
μίζει ό Ιππόλυτος Ταίν, όχι λίγων άν- 
θρώπων, άλλά μεγάλου μέρους τοϋ 
κοινωνικού συνόλου καί γιγαντώνεται 
«μεταξύ τών έκατομμυρίων άνθρώπων 
πού ζοΰσαν φτωχικά μέ τούς κόπους 
τους καί έπίαίώνες ύπέμεναν τή βαριά 
φορολογία, τήν κακομεταχείριση, καί 
τήν περιφρόνηση, άπό πατέρα σέ γιό».

’ Ο μεγάλος φόβος γιά τήν άναβίωση 
τοϋ παρελθόντος έξηγεϊ αύτό πού οί 
Ιστορικοί όνομάζουν «ύπερβάσεις» τής 
Τρομοκρατίας. Οί μέγαιρες πού καγχά
ζουν κάθε φορά πού ένα κεφάλι πέφτει 
στό καλάθι τού δήμιου είναι τό λαϊκό 
καί θεαματικό σύμβολο αύτής τής κα- 
ταστάσεως. ' Αλλά είναι καί ή φοβερή 
ιστορική πραγματικότητα τής σφαγής 
τών καταδίκων στίς φυλακές τής Λά 
φόρς ή τής Άμπαί μεταξύ 2 καί 5 
Σεπτεμβρίου 1792, ή έκτέλεση τής πρι- 
γκίπισσας τού Λαμπάλ πού τήν καρα
τόμησαν καί έμπηξαν τό κεφάλι της σ' 
ένα παλούκι, ή καρατόμηση τοϋ βασι
λιά καί τής βασίλισσας. Καί τέλος ή 
νομική θηριωδία τοϋ φημισμένου νό
μου τής 22ας Απριλίου (10 Ιουνίου 
1794) πού έγκαινιάζει τήν περίοδο τής 
Μεγάλης Τρομοκρατίας· ένός νόμου 
πού πρότεινε έκεϊνος ό φτωχός παρα
λυτικός μέ τήν άνθρώπινη όψη καί τή 
γλυκιά λαλιά, ό Κουτόν: «Δέν θά ύπάρ- 
ξει πιά συνήγορος στίς δίκες έναντίον 
τών προδοτών. ’ Υπεράσπιση τών προ
δοτών σημαίνει συνωμοσία. Καταργοϋν- 
ται οί προανακρίσεις, καταργοΰνται οί 
γραπτές καταθέσεις, οί ίδιοι οί μάρτυ
ρες. Τό κριτήριο τής συνειδήσεως είναι 
αρκετό». ’ Ο μήνας Μεσιντόρ, λίγο πρίν 
άπό τά γεγονότα τής 9ης Θερμιδώρ 
πού έθεσαν τέρμα στήν Τρομοκρατία,

έμφανίζει έναν έκπληκτικό απολογισμό: 
1η Μεσιντόρ: 19 θανατικές έκτελέσεις 
στό Παρίσι, στίς 2 τοϋ μηνός, 27 πάν
τοτε στό Παρίσι, στίς 6, έννέα στό 
Μπορντώ, στίς 15, 21 καί 22, ένας 
μέσος όρος άπό 50 έκτελέσεις τήν ήμε
ρα στό Παρίσι.

Μεταξύ τών θυμάτων, ύπήρχαν καί 
γνήσιοι έπαναστάτες, τούς όποιους ή 
Τρομοκρατία θεωρούσε ξεπερασμένους 
καί συνεπώς προδότες. ’  Οπως είπαμε, 
ή ’ Επανάσταση καταβρόχθιζε τά παι
διά της. Όμως είναι σωστό νά ύπο- 
γραμμισθεϊ ότι οί δήμιοι τούς θεωρού
σαν μπάσταρδους, δηλαδή προδότες. 
Γεννιέται έδώ ό μύθος, πού συνεχίζεται 
άπό λαϊκά μυθιστορήματα καί κινημα
τογραφικές ταινίες τών Τεράτων τοϋ 
Τρόμου, ιστορικά, όμως, κανένας άπ’ 
αύτούς δέν είναι τέρας. ’ Οχι βέβαια ό 
Ροβεσπιέρος, τόν όποιο ό Μισελέ χα
ρακτήρισε «ιεροφάντη» μέ τήν πιό ύψη- 
λή έννοια τοϋ όρου.

Στή φωτογραφία 
τής απέναντι σελίδας κάτω: 

Μετά τήν αποτυχημένη 
άπόπειρα, αυτοκτονίας ό 

Ροβιεσπιέρος 
κείτεται πληγωμένος στό 
Δημαρχείο τοϋ Παρισιού

Ακόμη λιγότερο ό Σαίν Ζύστ, ό ά- 
γνός, ό ιππότης τοϋ άνθρώπινου είδους. 
Ούτε ό φουκιέ Τένβιλ, ό πιό διχασμένος 
έξ' αιτίας τής ιδιότητας τοϋ δημόσιου 
κατήγορου. "Ηταν ένας γραφειοκρά
της, άκαμπτος άλλά όχι φανατικός κατά 
τήν έκτέλεση τών διαταγών τής ’ Επι
τροπής Κοινής Σωτηρίας. ’ Ο Καρριέ, ό 
«ιεραπόστολος τής Τρομοκρατίας», ά- 
μείλικτος καί σχολαστικός άλλά ειλικρι
νής όταν έκανε τόν άπολογισμό τής 
ζωής του πρίν άνεβεϊ στό ικρίωμα: «” Ε- 
ζησα γιά τήν Πατρίδα μου καί θά μάθω 
νά πεθάνω γι' αύτήν». Ό  Λέ Μπόν, 
πρώην ιερωμένος, άνθρωπος γλυκός 
καί καλοκάγαθος. Τροφοδότησε μέ πά- 
μπολλα κεφάλια τή λαιμητόμο, άλλά 
άπό όχι συμφεροντολογικό φανατισμό.

Γιά τήν Ιστορία, ό Ροβεσπιέρος πα
ραμένει ό μεγαλύτερος ύπεύθυνος τής 
Τρομοκρατίας παρά τό ότι μπήκε στήν 
1 Επιτροπή Κοινής Σωτηρίας, στίς 27 
' Ιουλίου 1793, άντικαθιστώντας τόν 
Δαντών. Ό μω ς ύπάρχουν τουλάχι
στον δύο Ροβεσπιέροι: ό Ροβεσπιέρος 
τοϋ θρύλου καί ό Ροβεσπιέρος τής 
' Ιστορίας, πού έλάχιστα συμπίπτουν. 
’ Ωστόσο, ό Ροβεσπιέρος στήν 1 Επι

τροπή δέν είχε τόση ισχύ όση γενικά 
πιστεύεται: δέν καταλάβαινε τίποτα ά
πό στρατιωτικές ύποθέσεις, καί πολύ 
λίγα πράγματα γιά τά·οικονομικά. "Η 
ταν προπάντων πολιτικός, ένας έμπνευ- 
στής, ένας «Ιεροφάντης» τοϋ έπανα- 
στατικοΰ ιδεώδους. Πίστευε άκράδαν- 
τα στήν έπανάσταση τοϋ λαού καί 
ονειρευόταν νά τήν πραγματοποιήσει 
μιά γιά πάντα. Ό μω ς όχι μόνον δέν 
ύπέθαλψε τήν Τρομοκρατία, άλλά είλι- 
κρινά τήν κατέκρινε. Οί μήνες τής Τρο
μοκρατίας, γράφει ό Μπελόκ, δέν ήταν 
μήνες τοϋ Ροβεσπιέρου. ’ Ο ρόλος του 
στήν ’ Επιτροπή δέν ήταν κάν πρωταρ
χικός: ήταν περισσότερο έμπνευστής 
τών λαϊκών έλπίδων καί τοϋ ένθουσια- 
σμοΰ, παρά μηχανορράφος. Δέν ήταν ό 
λαός πού δημιούργησε καί διατήρησε 
τήν Τρομοκρατία, άλλά ή Επιτροπή 
πού έβλεπε τόν Ροβεσπιέρο άκόμα καί 
μέ ύποψία, καί τόν ανεχόταν γιά τή 
μεγάλη δημοτικότητά του.

Σχεδόν όλοι οί ιστορικοί τοϋ 19ου 
καί τοϋ είκοστοΰ αίώνα, συμφώνησαν 
στό νά άποκαταστήσουν τή μορφή του, 
όπως ήταν, μέ τά σφάλματα καί τίς 
άδυναμίες του, άλλά καί μέ τήν άπέ- 
ραντι πίστη του στήν άνθρωπότητα.

Καί άποκατάσταση τοϋ Ροβεσπιέρου 
σημαίνει κατανόηση τοϋ φαινομένου 
τής Τρομοκρατίας, πέρα άπό τόν μύθο 
της καί πέρα άπό τήν γραφική· εικόνα 
τών μεγαιρών. ’ 0  Μισελέ, πού είναι ό 
πρωτεργάτης της άντικειμενικής μελέ
της τής ' Επαναστάσεως, τοποθέτησε 
τόν Ροβεσπιέρο μεταξύ τών πατέρων 
τής Πατρίδας, πού γιά τήν Πατρίδα 
μαρτύρησαν. Είναι αύτό πού λέει ό 
Βίκτωρ Ούγκώ στό κεφάλαιο 10 τοϋ 
πρώτου τόμου τών Αθλίων:

... «Οί πίκρες τής προόδου όνομά- 
ζονται επαναστάσεις· άλλά όταν αύτές 
ολοκληρωθούν, πρέπει ν ' άναγνωρίσει 
κανείς ότι τό ανθρώπινο γένος ύπέφερε 
λίγο, όμως προχώρησε μπροστά».

Γιά τούς πατριώτες τοϋ 1793, ό 
αγώνας στρεφόταν έναντίον ξένων 
στρατευμάτων γιά τήν ύπεράσπιση τής 
γής τους καί έναντίον μοναρχικών καί 
μετριοπαθών γιά τήν ύπεράσπιση τών 
έπιτευγμάτων τής ' Επαναστάσεως τοϋ 
λαοϋ: όλοι αύτοί ήταν αντικειμενικά 
προδότες, γιά τούς όποιους ή Τρομο
κρατία τοϋ Κράτους έπρεπε νά έχει τήν 
έννοια τιμωρίας καί παραδειγματισμού.

Μέ άλλα λόγια —ή ιδέα τής Αρετής 
είχε παρακμάσει τόν 18ο αιώνα— ό 
φουκιέ-Τενβίλ, ό Καρριέ, ό Σαίν Ζύστ, 
ό Ροβεσπιέρος είπαν τό ίδιο πράγμα.

LUIGI BACCOLO
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Επάνω: Ο Ροβιεσπιέρος ατή λαιμητόμο.
Είναι 28 ' Ιουλίου τού 1794. Δεξιά: Θερμιδώρ 
τού Έτους 2(27  ' Ιουλίου 1794). ' Ο βουλευ
τής Ταλλιέν άπειλεϊ τόν Ροβιεσπιέρο μέ 
μαχαίρι, έπειδή τόν έ  μπόδιζε νά μιλήσει στή 
Συντακτική Συνέλευση. (Λαϊκή λιθογραφία).
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ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΡΙΝ ΛΑΛφΑΝ

ΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΟΝ 
ΜΙΚΡΟΚΛΟΠΟΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

"Ενα ενδιαφέρον ρεπορτάζ τοΰ γνωστού περιοδ. «ELLE»

'Η «εξαφάνιση αντικειμένων» αντιπροσωπεύει ανάμεσα στό 
1-4% του συνολικού κύκλου εργασιών άνάλογα 

με τόν τύπο του μαγαζιού.

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ κοινωνία μας έ 
χει δημιουργήσει πολλές μεγάλες 

έπιφάνειες ατά μοντέρνα καταστήμα
τα. Οί μεγάλες έπιφάνειες έπιδείξεων 
τών προϊόντων δημιούργησαν τόν πει
ρασμό καί ή μικροκλοπή έχει γίνει γιά 
μερικούς άνθρώπους ένα άληθινό παι
χνίδι, μιά άντίδραση ένάντια στό σύστη
μα! Οί έμπορευόμενοι γιά νά άμυνθούν 
σ ' αύτό τόν κίνδυνο μετατρέπονται σέ 
χωροφύλακες καί καμιά φορά περιφρο- 
νοϋν άκόμη καί τή σωστή έφαρμογή τοΰ 
νόμου γιά τήν έπιδίωξη τού σκοπού 
τους.

Τό 1979 τά μεγάλα γαλλικά καταστή
ματα στό Παρίσι καί άλλου πραγματο
ποίησαν ένα τζίρο άξίας 21 δισεκατομ
μυρίου γαλλικών φράγκων άπό τά όποια 
300 έκατομμύρια φράγκα έξαφανίσθη- 
καν κάτω άπό τή μύτη τους.

Κλοπές άπό τά ράφια, έπί τόπου 
κατανάλωση τών τροφίμων καί δόλια 
άλλαγή τών έτικεττών είναι μερικά άπό 
τά έγκλήματα. Ή  «έξαφάνιση άντικει- 
μένων» άντιπροσωπεύει άνάμεσα στό 1 
- 4% τού συνολικού κύκλου έργασιών 
άνάλογα μέ τό τύπο τού μαγαζιού. Καί οί 
τομείς πού πλήττονται περισσότερο εί
ναι τά βιβλία, οί δίσκοι καί τά είδη 
ένδύσεως. Αύτή ή συγκομιδή όμως 
έστω κ ι' άν μερικοί δέν τό παραδέχον
ται προσφέρει πράγματι πολύ καλές

δυνατότητες δράσεως στίς μεγάλες 
έπιφάνειες τών καταστημάτων.

"Ετσι λοιπόν έμφανίσθηκαν στή γαλ
λική άγορά μιά σειρά μεθόδων έπιβλέ- 
ψεως πού έχουν σάν σκοπό νά κυνηγή
σουν τούς κλέφτες χωρίς νά έπηρεά- 
σουν τούς άλλους, τούς καλούς πελά
τες. "Οταν λοιπόν μπει κανείς σ ’ ένα 
μεγάλο κατάστημα σπάνια παρακολου- 
θεϊται άπό ένα έπιθεωρητή, έκτός άν τά 
χαρακτηριστικά του μοιάζουν πολύ μέ 
έκείνα σεσημασμένων άτόμων. Ούτε 
μπορεί νά πεί κανείς δτι ύπάρχει ένα 
συγκεκριμένο προφίλ κλέπτου ατά τέ 
τοια μαγαζιά όπως τά Σαμαριταίν, Φνάκ, 
κλπ. όπου βρίσκει κανείς κλέφτες δλων 
τών κατηγοριών. Αλλά όσο καί νά τό 
ξέρει κανείς πάντως παρακολουθεϊται 
συνέχεια. "Οταν δέν ύπάρχουν πωλή- 
τριες μπροστά σας, οί γωνιακοί καθρέ- 
πτες κάνουν τή δουλειά τους. Μπορεί 
νά μήν είναι συγκεντρωμένοι συνέχεια 
πάνω σας, άλλά οί μηχανές λήψεως 
βίντεο είναι άποτελεσματικές. Καί δέν 
είναι όλες ψεύτικες δπως πιστεύουν 
μερικοί.

Οί μηχανές στό Φόρουμ τών κατα
στημάτων Χάλ τοΰ Παρισιού έπιβλέπουν 
δλα τά τμήματα χωρίς έξαίρεση. Καί οί 
άστυνομικοί άσφαλείας τού καταστήμα
τος καθισμένοι πίσω άπό τις όθόνες 
τους μπορούν νά έξετάσουν όλους

τούς έπιακέπτες μέ τήν άνεσή τους. 
Μπορούν άκόμη νά μεγενθύνουν τήν 
εικόνα μέ τούς τηλεσκοπικούς φακούς 
λήψεως πού διαθέτουν.

"Ενα άλλο μέτρο έλέγχου είναι οί 
«σημαδεμένες έτικέττες» πού χρησι
μοποιούνται ατά τμήματα τροφίμων. ' Ο 
σκοπός τους έκπληρώνεται μέ άκρίβεια 
γιατί δέν μπορεί κανείς ούτε νά τις 
άφαιρέσει ούτε νά τίς άλλάξει χωρίς νά 
άφήσει σημάδια. Πράγματι χρειάζεται 
έξαιρετική δεξιοτεχνία γιά νά έπικολη- 
θούν ξανά τά κομμάτια άπό τά όποια 
άποτελεϊται μιά τέτοια έτικέττα.

’ Επίσης ή σήμανση τών έμπορευμά- 
των μέ ένα κώδικα πού τείνει τώρα νά 
γενικευθεί σάν σύστημα άσφαλείας έ- 
πιτρέπει στίς ταμίες νά έλέγχουν άν οί 
τιμές πού έπικολλήθηκαν γρήγορα σέ 
μιά μπουκάλα ούίσκι προέρχονται ύλες 
άπό τό ίδιο τμήμα.

Οί πρώτες ήλεκτρονικές έτικέττες  
πού έκαναν τήν έμφάνισή τους τό1979 
προκάλεσαν μεγάλη έκπληξη, γιατί μπο
ρούν νά προκαλέσουν συναγερμό μέ 
τήν έκπομπή ένός ήχου μπίπ-μπίπ όταν 
έκτεθούν στό φώς τής ήμέρας. Άλοί- 
μονο σ ’ αύτούς τούς άγοραστές καί τίς 
άγοράστριες πού ξέχασαννά περάσουν 
άπό τό ταμείο. Οί έλεγκτές ξεφυτρώ
νουν άπό μόνοι τους λίγα μέτρα μετά 
τήν έξοδό τους άπό τό μαγαζί.
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Πρόσοψη καταστήματος στό Παρίσι. Οί έτήσιες άπώλειες των γαλλικών καταστημάτων άπό μικροκλοπές είναι τεράστιες.

Μερικοί δαιμόνιοι κλέπτες προσπά
θησαν νά άφαιρέσουν τά τσιμπιδάκια μέ 
τά όποια συνδέονται οί ήλεκτρονικές 
έτικέττες στό έμπόρευμα, άλλά είναι 
σχεδόν άδύνατο γιατί δέν μπορούν νά 
έξουδετερωθοϋν παρά μόνο στό άπό- 
λυτο σκοτάδι. Ή  ίδια διαδικασία άκο- 
λουθεϊται καί γιά τά βιβλία. Στά μεγάλα 
βιβλιοπωλεία όπως είναι τά μαγαζιά Λά 
Ίν, Ό τρεμάν Ντί, κλπ. οί άπρεπεϊς 
πελάτες σταματούνται αυτόματα στήν 
πόρτα τής έξόδου. Στά μαγαζιά Φνάκ 
καί BHV όμως άπέρριψαν αυτό τό σύ
στημα γιατί υπάρχει τόσο έμπόρευμα 
πού γιά τήν άποσύνδεση τών ήλεκτρονι- 
κών μαγνητών θά χρειαζόταν ιδιαίτερο 
προσωπικό.

Φυσικά τό άνθρώπινο μάτι είναι πάν
τα ή πιό άδιάψευστη μέθοδος έστω καί 
άπό μακριά. Στά μαγαζιά Μονοπρί, Πρι- 
σουνίκ καί άλλα μεγάλα καταστήματα, οί 
πωλήτριες είναι υπεύθυνες γιά τόν έ 
λεγχο τού τμήματός τους. Καμιά φορά 
όμως κ ι' αύτές άρνοϋνται νά γίνουν 
δεσμοφύλακες, όπως λέει ή δεσποινίς 
Μαρτίν, πωλήτρια τών καταστημάτων 
Μονοπρί Μιγκέ κοντά στή Βαστίλη.

« Ακόμη καί όταν δούμε κάποιον νά 
διαπράττει κλοπή δέν τόν παρατηρού
με». ' Ο βασικός λόχος είναι ό φόβος νά 
μήν τις κτυπήσει κανείς. Γιατί οί γυναί

κες κλέφτες δέν διστάζουν νά κτυπή- 
σουν μέ δλη τους τή δύναμη τις πωλή- 
τριες πού θά τολμήσουν νά άποκαλύ- 
ψουν δ,τι τίς είδαν. Τό Παρίσι δέν είναι 
βέβαια Σικάγο, άλλά πολλές κοπέλες 
άγαποϋν πολύ τό είδωλο τού Ά λ  Καπό- 
νε. (Έ ξ ’ άλλου πρόκειται νά χάσουν κ ι’ 
αύτές οί πωλήτριες άφοϋ τό μαγαζί δέν 
είναι δικό τους;)

' Η διανομή άριθμημένων πλακών μα
ζί μέ τά έμπορεύματα στή διάρκεια τής 
πρόβας, φωτεινά μάτια πού άνάβουν 
μόλις βγει κανείς έξω άπό τίς καμπίνες 
πρόβας καί άλλα τεχνάσματα χρησιμο
ποιούνται έπίσης συχνά. Στά μαγαζιά 
Καρεφούρ δταν όήή  πελάτης βγάζει τά 
πράγματα άπό τό καροτσάκι ύπάρχει 
κοντά στό ταμείο ένα κρυμμένο καθρε- 
πτάκι πού έλέγχει άν έχουν βγει δλα τά 
άντικείμενα έξω άπό τό καρότσι.

Παρ ’ δλα αύτά οί κλοπές συνεχίζον
ται καί αύξάνονται σέ περιόδους έκπτώ- 
σεων καί γιορτών. Γεγονός άπό τό όποιο 
δημιουργείται ένας μεγαλύτερος ζήλος 
γιά τίς κλοπές καί τελικά τή γκρίνια. 
Μερικά καταστήματα πληρώνουν πριμ 
ατούς έλεγκτές τους άνάλογα μέ τά 
άντικείμενα πού θά σώσουν, πράγμα 
πού είναι άρκετά εύλογο. Αλλά σ ' ένα 
μαγαζί στήν περιοχή τού Παρισιού οί

ιδιωτικοί άστυνομικοί άσφαλείας δια
σκεδάζουν μέ τό νά βάζουν τούς νεα
ρούς κλέφες στό «ψυγείο». Πράγματι ό 
τρόπος έκβιάσεώς τους είναι νά τούς 
έγκλωβίζουν γιά λίγα λεπτά σ ’ ένα 
ψυγείο μέ θερμοκρασία 20° βαθμών Κ. 
κάτω άπό τό μηδέν. Μέ τήν άντικατά- 
σταση τών άστυνομικών καί τής δικαιο
σύνης δμως άπό τούς ιδιωτικούς πρά
κτορες άσφαλείας τών καταστημάτων, 
ή αύτοάμυνα άπαγορεύεται.

' Ο σωματικός έλεγχος καί τό ψάξιμο 
τών τσαντών - πού νομικά σημαίνει 
έρευνα - μπορούν νά γίνουν μόνο άπό 
τούς έπίσημους άατυνομικούς τής ά- 
στυνομίας. Γιατί οί έπιθεωρητές τών 
μαγαζιών, οί λεγόμενοι «σερίφηδες» 
πού άνήκουν στις ιδιωτικές έταιρίες 
άσφαλείας, δέν παίρνουν όρκο τιμής 
στήν έναρξη τής έργασίας τους. "Εχου
με δεϊ άκόμη καί έπιθεωρητές πού 
έφυγαν μαζί μέ τό ταμείο πού ύποτίθε- 
ται δτι φρουρούσαν.

"Οταν οί πελάτες περάσουν άπό τό 
ταμείο ή βγουν έξω άπό τό μαγαζί, 
μπορούν μόνο νά προσκληθούν νά έπι- 
δείξουν τό περιεχόμενο τών τσαντών 
τους. Καί άν άρνηθοϋν δέν ύπάρχει 
τρόπος νά τούς ύποχρεώσει κανείς. 
Στήν πραγματικότητα δμως συμβαίνει 
κάτι διαφορετικό. ’Αντί οί πράκτορες
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Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ
Η πολυκέφαλη Λερναία Υδρα, η βία, πού μαστίζει τή σύγχρονη ανθρωπότητα, «’έκανε 

πάλι τό θαύμα» της. ' Ο ’ Αρχηγός τής Ρωμαιοκαθολικής ’ Εκκλησίας λίγο έλλειψε νά 
πληρώσει με τήν ίδια τή ζωή του τό «ξέσπασμα» ενός τρομοκράτη, τήν ώρα πού ευλογούσε 
τά πλήθη καί έκήρυσσε, αλήθεια τί ειρωνεία, τήν άγάπη, τή συμπόνεση καί τήν καλωσύνη.

Η απόπειρα κατά τού Παπα και η ως εκ θαύματος διάσωσή του, έδωκαν γιά άλλη μιά 
φορά τήν ευκαιρία στούς μικρούς καί τούς μεγάλους τής γής, στόν κόσμο ολόκληρο, νά 
καταδίκασε! «μετά βδελυγμίας» τό έγκλημα καί νά «συνεγερθεΐ» γιά τήν καταπολέμηση 
τής τρομοκρατίας. Αρχοντες καί άρχόμενοι, κυβερνήσεις καί κυβερνήτες, μίλησαν γιά 
την «μάστιγά» πού απειλεί την ανθρωπότητα, για τόν κίνδυνο, πού μπορεί νά τινάξει στόν 
άέρα τή δομή τής άνθρώπινης κοινωνίας. "Ομως κανείς άπό αυτούςδένέβαλε τό χέρι «επί 
τών τύπων των ήλων», νά ΐδεϊ κατάμουτρα τήν άλήθεια καί νά ομολογήσει, ότι γιά τή 
«μάστιγα» είμαστε όλοι υπεύθυνοι, άφού, τά χέρια τών τρομοκρατών καί τών 
δολοφόνων, οπλίζονται άπό τό περιβάλλον τους, πού κυριαρχείται άπό τήν άδικία, τό 
ψεύδος καί τόν κατατρεγμό.

Η «μάστιγά» τής βίας δέν μας ήρθε, άπό τόν ουρανό. Γεννήθηκε σιγά σιγά στήν ίδια 
τήν κοινωνία πού τόσο υποκριτικά τήν καταδικάζει καί γιγαντώθηκε καί θέριεψε κι έγινε 
ο κακοήθης ογκος, μέσα στόν άνθρώπινο οργανισμό.

Χωρίς νά δικαιολογούμε τούς κάθε λογής τρομοκράτες, οί όποιοι μόνο τή γλώσσα τής 
βίας, καταλαβαίνουν, θα είμαστε πιο ειλικρινείς, άν όλοι ρωτούσαμε τόν εαυτό μας, τί 
κάνουμε γιά τήν καταπολέμησή της. ’ Αν γινόμαστε άδέκαστοι εισαγγελείς, θά καλούσάμε 
πρώτα πρώτα στο εδώλιο τους δυνατούς αυτού τού κόσμου, κατηγορουμένους γιά 
δεκάδες, εκατοντάδες καί χιλιάδες ειδεχθή εγκλήματα. ’ Εδώ ή Κύπρος, πιό κάτω ό 
Λίβανος, λίγο πιό επάνω τό ’ Αφγανιστάν.

Λαοί ολοκληροι, κράτη και πολιτείες άλλοτε ευτυχισμένες καί δυνατές, γίνονται 
καθημερινά θύματα τής πιό άπάνθρωπης, τής πιό μαύρης τρομοκρατίας. Νάνοι είναι οί 
άεροπειρατές καί οί πιστολέρο, μπροστά στήν ώργανωμένη βία τής διεθνούς κοινωνίας, 
πού μασκαρεμένη «διαβουλεύεται» σέ πολυτελή μέγαρα, τρόπους γιά τήν προστασία τής 
δημοκρατίας, τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων, τής ελευθερίας καί τής άξιοπρέπειας τού 
άτομου. Καί όταν καμμιά φορά, ή διεθνής αύτή κοινωνία «ευαρεστηθεί» νά μιλήσει «έξω 
άπό τά δόντια», οί άποφάσεις της άφοροΰν μόνο τούς άδύνατους. Οί δυνατοί γελούν μέ 
τήν καρδιά τους, σαρκάζουν μέ τήν αφέλεια τών άνθρώπων πού τήν εκπροσωπούν.

"Υστερα άπ’ όλα αυτά, τό «φάρμακο» κατά τής βίας, φαίνεται πώς θ’ άργήσει νά 
άνακαλυφθεΐ.

Μόνο, άν ό κόσμος σταματήσει νά κυριαρχείται άπό συναισθηματική ψυχρότητα, 
άδιαφορία, άν όχι καί ήδονή γιά τόν άνθρώπινο πόνο...

Μόνο άν σταματήσουν τά συνθήματα καί οί όμορφες κουβέντες γιά άνθρωπιά, 
άλληλεγγύη καί «ποιότητα ζωής» καί οί άρχές αυτές γίνουν βίωμα καί «πιστεύω»...

Μόνο, άν ό σύγχρονος άνθρωπος, θύμα τραγικό τής μηχανής, άναζητήσει καί τήν 
πνευματική υπόστασή του...

Μόνο, άν οί δυνατοί τού πλανήτη, δώσουν πρώτοι τό παράδειγμα τής άληθινής, τής 
Χριστιανικής άγάπης...

Μόνο τότε θά λείψουν τα λιγόμυαλα άνθρωπάκια πού θεωρούν «υποχρέωσή» τους νά 
«διορθώσουν» τόν κόσμο, στοχεύοντας μέ τό περίστροφο άφταιγους καί άθώους 
ανθρώπους.

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Π. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 
’ Αστυνόμος Β'
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άσφαλείας νά φωνάξουν τήν άστυνομία 
όπως θάπρεπε, φωνάζουν σέ βοήθεια 
τό «σώμα προστασίας» του μαγαζιού. 
Καί οί τελευταίοι πού είναι έκπαιδευμέ- 
νοι στις τέχνες τού Ά ρ η  δέν διστάζουν 
νά υποχρεώσουν τούς πεισμονές πελά
τες νά συμμορφωθούν μέ ξυλοδαρμό.

Τό κοινό πού δέν είναι όλοκληρωτικά 
πληροφορημένο γιά τά δικαιώματά του, 
9 στις 10 φορές δέν προσφέρει καμιά 
άντίσταση καί δέχεται νά συνεργασθεϊ. 
Όπως ύπάρχει καί ή σκέψη ότι «Δέν 
έχω τίποτα γιά νά μέ κατηγορήσουν 
άλλά δέν θέλω νά περάσω καί δύο ώρες 
στό άστυνομικό τμήμα».

Οί άληθινοί κλέφτες προτιμούν νά 
τακτοποιήσουν τά πράγματα φιλικά. Ά ν  
είναι ή πρώτη φορά όπως ισχυρίζονται 
δλοι, μπορούν νά άποκρύψουν τήν ταυ
τότητά τους καί νά άναγνωρίσουν τό 
λάθος τους έγγραφα.

Νομικά πάλι, οί ένοχοι μπορούν νά 
έπιστρέψουν τό κλαπέν άντικείμενο. 
Αλλά τις περισσότερες φορές τό κα

τάστημα ζητά τό άντίτιμο τής άξίας. 
« ’ Αλλοιώς δλη ή ύπόθεση θά ήταν πολύ 
εύκολη,» παρατηρεί μιά πωλήτρια.

Σέ περίπτωση ύποτροπής ένα πράγ
μα είναι βέβαιο: δτι δέν έπιδεικνύεται 
καμιά έπιείκια, στό κλέφτη, ό όποιος 
διώκεται ποινικά. Οί κάρτες όμως πού 
παρέχουν στοιχεία γιά τούς κλέφτες 
είναι ιδιοκτησία τού μαγαζιού. Τόν πε
ρασμένο Φλεβάρη έγινε γνωστό δτι 
ένα μεγάλο μαγαζί στή Τουλούζη διατη
ρούσε κάρτες συνταγμένες άπό έται- 
ρίες άσφαλείας πού περιείχαν άσχετα 
στοιχεία δ Πως: « ’Ανήκει σέ πολιτική 
όργάνωση, νά άποφεύγεται συστηματι
κά,» «Πλούσια χήρα,» «Ζείκοινοβιακά,» 
κλπ. Αύτές οί πληροφορίες πού ζητή
θηκαν άπό άνθρώπους πού έβαλαν τό 
χέρι τους στή τσάντα τους φαίνεται νά 
άμβλύνθηκαν πολύ άπό μερικούς πρά
κτορες.

"Ενας έκπαιδευτικός πού συνελή- 
φθηκε έπ' αύτοφώρω γιά μικροκλοπή 
άκούσθηκε νά λέγει, «Θά ήταν ένοχλη- 
τικό γιά τή διοίκηση νά μαθευτεί κάτι 
τέτοιο...»

Καί αύτό τό μικρό, τό άδολο παιγνίδι 
τής κλοπής όδηγεϊ καμιά φορά στό 
καθαρό έκβιασμό. Τόν 'Απρίλη τού 1975 
ή 'Εταιρία Στρέισγκουθ στή πόλη Κόλ- 
μαρ καταδικάσθηκε άπό τό δικαστήριο 
γιατί ζήτησε άπό μιά πελάτισσα 7.000 
γαλλικά φράγκα σάν ποινή γιά νά άπο- 
φύγει ή πελάτισσα τις δικαστικές συνέ
πειες τής κλοπής της. Ή  νεαρά είχε 
κλέψει δυό ξυραφάκια.

Καμιά φορά ή έταιρία ίδιοκτήτρια τού

καταστήματος υποψιάζεται μέχρι καί τό 
προσωπικό τού μαγαζιού. Σύμφωνα μέ 
τό Γαλλικό 'Υπουργείο Οικονομικών, 
1/3 τών κλοπών μπορούν νά άποδοθοΰν 
στό προσωπικό τώνκαταστημάτων. ’Αλ
λά οί τρόποι πού χρησιμοποιούνται γιά 
νά τούς άποκαλύψουν δέν άρέσουν σέ 
δλο τό κόσμο. Καί έδώ άκόμη ύπάρχουν 
άτομικές κάρτες «Ή κυρία τάδε βγήκε 
μέ τόν κύριο τάδε πού δέν είναι άνδρας 
της,» κλπ. Τέτοια στοιχεία είχαν κατα
γράφει έν άγνοια τών ύπαλλήλων τών 
καταστημάτων Φνάκ στό Έτουάλ τού 
Παρισιού. Τά έργατικά συνδικάτα δια
μαρτύρονται γ ι' αύτά τά πλήγματα κατά 
τής έλευθερίας τού άτόμου, καί αύτή ή 
τακτική δέν βοηθά καθόλου στήν βελ- 
,Ιωαη τών σχέσεων άνάμεσα ατούς έρ- 
γοδότες καί τούς έργαζόμενους. Σ ' 
αύτό τόν άδυσώπητο πόλεμο, τό μόνο 
πού δέν μπορούμε νά κάνουμε είναι νά 
δικαιώσουμε τούς κλέφτες. Ή  άποτε- 
λεσματικότητά τους είναι τόσο άναμ- 
φισβήτητη πού μπορούν νά γονατίσουν 
πολλές καλές έπιχειρήσεις μέ τή συ
στηματική κλοπή. Τό βιβλιοπωλείο Μα- 
σπερό πού είχε γίνει τό άντικείμενο 
τόσων κλοπών άναγκάσθηκε κάποτε νά 
κλείσει σπρωγμένο πρός τήν άποτυχία. 
’Αλλά δέν νομίζουμε δτι συλλαμβάνον- 
τας ή δτι διορθώνοντας αύτούς τούς 
κλέφτες θά λύσουμε τό πρόβλημα τών 
μικροκλοπών. Γιατί θά ύπάρχουν πάντα 
κλοπές ατά μεγάλα μαγαζιά. Ή  πρό
κληση είναι τόσο δυνατή καί κτυπά 
πολλούς άνθρώπους ταυτόχρονα. Καί 
δχι μόνο τούς δυστυχείς. Τό άστυνομι
κό τμήμα μιάς πλούσιας συνοικίας τού 
Παρισιού έξέτασε γιά τέτοια παραπτώ
ματα άρκετούς δικηγόρους, γιατρούς, 
υφηγητές πανεπιστημίου, μέχρι καί ένα 
ξένο πρεσβευτή πού πιάστηκαν δλοι έπί 
τόπου νά κλέβουν.

Σάν συμπέρασμα μπορεί νά λεχθεί 
δτι δέν ύπάρχει μιά μοναδική λύση, 
ύπάρχουν μόνο ήμίμετρα, άποτρεπτικά 
μέτρα καί «ήλεκτρονικό έμπόρευμα!» 
Ό τα ν  μάλιστα ή άνθρώπινη παρουσία 
είναι άναμφισβήτητα ή πιό κατάλληλη 
άπό όλες τις μεθόδους έπιθεωρήσεως. 
Στά μεγάλα καταστήματα, οί πελάτες· 
καταναλώνουν έπί τόπου μπισκότα καί 
τρόφιμα πού έχουν κλέψει άπό τά ράφια, 
άπλώς γιατί δέν τούς βλέπει κανένας. 
Δέν θά τολμούσαν δμως νά κάνουν τό 
ίδιο πράγμα καί στό μπακάλη τής γειτο
νιάς τους.

Εύγενής παραχώρηση τοΰ περιοδικού
ELLE

’Απόδοση: Νίκου Κωνσταντόπουλου

Α Θ Η Ν Α Ϊ Κ Α

ΠΛΑΤΕΙΑ
ΟΜΟΝΟΙΑΣ

' Η «καρδιά» 
τής

Πρωτεύουσας

Π ΟΙΟΣ "Ελληνας, πού βρίσκεται 
γιά όποιονδήποτε λόγο στήν ' Α

θήνα, δέν πέρασε άπό τήν Πλατεία 
' Ομονοίας. Πόσοι όμως, γνωρίζουν τήν 
ιστορία της. ' Η ιστορία της είναι 
σημαντική. Σέ κάθε φάση τής νεώτερης 
έλληνικής πολιτικής ζωής ή ' Ομόνοια 
παίζει τόν ρόλο της. Γίνεται πεδίο μα
χών, συγκρούσεως, συλλαλητηρίων, 
πανηγυρισμών, άλλά καί επιθέσεων ά
πό πλευράς τοϋ Τύπου γιά τά έργα ή τίς 
άπόπειρες καλλωπισμού της.

Τό 1837 ή Αθήνα μέ τίς 15.000 
κατοίκους της, ένοιωθε νά πνίγεται. ' Ο 
χώρος δέν τής έφθανε. ' Η σημερινή 
πλατεία ' Ομονοίας ήταν χωράφια μέ 
συκιές καί άμπέλια. ' Από κεϊ κι ύστερα 
ένας μεγάλος κακοτράχαλος κατήφο
ρος, ή σημερινή Γ ' Σεπτεμβρίου. Ή  
Αθήνα μόλις είχε γίνει πρωτεύουσα 

καί προσπαθούσε νά σουλουπωθεί. Τό 
1840 στόν χώρο αύτόν μέ τίς συκιές καί 
τά άμπέλια δίνουν ένα όνομα «Πλατεία 
"Οθωνος*. Τά άμπέλια δμως έμποδί- 
ζουν. Τά ξερριζώνουν καί φυτεύουν 
πεύκα, κυπαρίσσια καί βελανιδιές. Λίγο 
άργότερα στήνονται στήν πλατεία 9 
φανοστάτες πού λειτουργούσαν μέ λά
δι. Είναι ή έποχή πού γίνονται συζητή
σεις γιά νά οϊκοδομηθεΐ στόν χώρο 
αύτόν τής πλατείας ό «Ναός τοΰ Σωτή- 
ρος».

Ή  Πλατεία 'Ομονοίας βρισκόταν
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Mia άποψη τής ' Ομονοίας, όπως είναι 
σήμερα.

έξω άπό τήν πόλη καί άποτελοϋσε· ει
δυλλιακό τόπο γιά περίπατο των ' Αθη
ναίων. Κι έκεϊ μέσα ατό κτήμα Μπαλα- 
κάκη (πού κλείνεται άνάμεσα ατούς 
σημερινούς δρόμους Σταδίου-Πανεπι
στημίου-Αιόλου) ήρθε κι άραξε ό παλιός 
άγωνιστής τού 1821, Δημήτρης Χαύ- 
τας. 'Ανοιξε ένα καφενείο πού τό όνό- 
μασε «Καφενείο τών γερόντων» —τά 
σημερινά Χαυτεϊα (ΣταδίουΆϊόλου ό
που τό μαγαζί τοϋ Θανόπουλου). "Ενας 
καφές καί ένας ναργιλές μαζί στοίχιζαν 
ατού Χαύτα μιά πεντάρα.

Μετά τό 1860 ή Πλατεία "Οθωνος, 
γίνεται κέντρο πολιτικών καί πολεμικών 
επεισοδίων. Τό έδαφος κάτω άπό τά 
πόδια τοϋ "Οθωνα τρίζει επικίνδυνα. 
Μετά τήν έξωσή του εμφανίζονται στήν 
Αθήνα οί «Πεδινοί» καί οί «’ Ορεινοί»: 
δύο άντιμαχόμενα τμήματα τοϋ λαοΰ 
πού ύποστήριζαν διαφορετικές κατα
στάσεις. Οί «’ Ορεινοί» πού είχαν τήν 
ύποστήριξη τοϋ «όρεινοΰ πυροβολικού» 
(πήραν άπ' αύτό τό όνομά τους) ζητού
σαν τήν γρήγορη άποκατάσταση τής 
τάξεως καί τής γαλήνης στή χώρα. Οί 
«Πεδινοί» πήραν τό όνομά τους άπό τό 
πεδινό πυροβολικό καί άνήκαν στήν ε
παναστατική παράταξη τοϋ ’ Επαμ. Δε- 
ληγιώργη. 'Αναπόφευκτη ή σύγκρου
ση. Τόπος ή Πλατεία "Οθωνος, ένα 
χρόνο μετά τήν έξωση τοϋ βασιλιά. 
Τρεις μέρες κράτησε ή μάχη. "Ηταν 
πραγματικό μακελειό. Πτώματα άν- 
θρώπων καί άλόγων γεμίζουν τόν χώρο 
τής Πλατείας. ' Η άνακωχή άνάμεσα 
στούς Ορεινούς καί ατούς Πεδινούς 
δίνει στήν πλατεία τήν ήρεμία της. 'Α 
μέσως μετονομάζεται σέ «Πλατεία ’ Ο
μονοίας», σέ άνάμνηση τής ύποσχέ- 
σεως πού έδωσαν οί δύο παρατάξεις ότι 
θά λύνουν τίς διαφορές τους μέ ομό
νοια.

Ή  Αθήνα μεγαλώνει. Οί κάτοικοί 
της άγοράζουν οικόπεδα γύρω άπό τήν 

Ομόνοια γιά λίγες πενταροδεκάρες. 
Στήθηκε καί μία εξέδρα όπου ή στρα
τιωτική μπάντα έπαιζε μουσική. Κι άλλα 
καφενεία άνοίγουνγύρω-γύρω. Τό«Σο- 
λώνειον», έκεϊ πού βρίσκεται σήμερα τό

παλιό ξενοδοχείο « Μπάγκειο», στήν γω
νία μέ τήν όδό ' Αθηνδς, τοϋ Ζαχαρά
του, έκεϊ πού είναι σήμερα τό καφενείο 
«Ελλάς», καί αργότερα τό «Στέμμα». 
'  Ομως ή ’ Ομόνοια ήταν περιοχή σκου- 
πιδιών. Στίς 18 ' Ιουνίου 1865 ή έφημε- 
ρίδα «Παλιγγενεσία» γράφει: «Παρακα- 
λοϋμεν τήν 'Αστυνομίαν καί Δημαρ- 
χίαν νά πολλαπλασιάση τόν ζήλον αύτής 
ώς πρός τήν καθαριότητα τής πόλεως. 
"Ας καώσι οί σωροί τών κοπριών όπου 
εύρίσκωνται ή άνοιχθώσιν διώρυγες 
πρός εκροήν ή άποξήρανσιν τών λιμνα- 
ζόντων σαπρών ύδάτων μεταξύ τής 
παλαιός καί τής νέας όδοΰ Πειραιώς, άς 
καθαρισθή μάλιστα ή οδός ' Αθήνας, 
συναζόντων δίς καί τρίς τής ήμέρας τών 
καθαριστών τάς άκαθαρσίας». Τό 1903 
ή ’ Ομόνοια ήλεκτροφωτίστηκε.
Γιά μιά δεκαπενταετία —στίς άρχές τοϋ 

•αιώνα μας —δήμαρχος στήν 'Αθήνα 
είναι ό Σπ. Μερκούρης. Τό 1905 ή 
πλατεία Ομονοίας αλλάζει όψη. Τά 
δέντρα της κόβονται καί τόν Αύγουστο 
τοϋ 1905 ό δήμος υπογράφει συμφω
νία μέ τήν βρεταννική έταιρία «Νιουσα- 
τέλ ” Ασφαλτ Κόμπανυ», πού άσφαλτό- 
στρωσε τήν πλατεία ' Ομονοίας καί τμή
ματα τών οδών Πανεπιστημίου καί 'Α 
θήνας. Τό 1909 ή ' Ομόνοια στρώνεται 
μέ τίς διπλές γραμμές τών ήλεκτρικών 
τράμ. Τό 1916 γίνεται θέατρο αιματη
ρών συγκρούσεων. Είναι τά γνωστά 
Νοεμβριανά, όπου βασιλικοί καί άντι- 
βασιλικοί έχουν οχυρωθεί στά ξενοδο

χεία, πυροβολούν καί πυροβολοΰνται. 
Τό 1922 άμέτρητες χιλιάδες πρόσφυ 
γες έχουν συγκεντρωθεί καί διαμαρτύ 
ρονται γιά τήν μοίρα τους καί τήν 
εγκατάλειψή τους. Τό 1927 νέα άνα- 
στάτωση στήν πλατεία. ' Ο κήπος κατα- 
στρέφεται, οί φοίνικες ξεριζώνονται, ή 
πλατεία σκάβεται σέ μεγάλο βάθος. 
Τώρα γίνονται τά έργα γιά τόν ' Ηλεκ
τρικό σταθμό τής ' Ομόνοιας καί τήν 
επέκτασή του μέχρι Πλατ. Κυριάκού,
Αττική καί Κηφισιά. Ή  πλατεία δια

μορφώθηκε όπως τήν ήξεραν οί 'Αθη
ναίοι τής γενιάς τοϋ 40: Περιστύλια, 
ύπόγειες είσοδοι καί έξοδοι τοϋ ' Η
λεκτρικού, μεγάλες στήλες, άνοικτή θέα, 
καί τά γνωστά άνθοπωλεϊα.

Στήν περιοχή τής πλατείας, άπέναντι 
άπό τό ξενοδοχείο «Μπάγκειον», ή σχά
ρα έξαερισμοΰ τοϋ έργοστασίου ήλεκ- 
τροπαραγωγής, πού βρίσκεται στό επί
πεδο τών σιδηροδρομικών γραμμών. 
Στή σχάρα αύτή πού έβγαζε (καί βγάζει) 
ζεστό άέρα συγκεντρώνονταν στίς μαϋ- 
ρες ώρες τοϋ χειμώνα τοϋ 1941 νέοι, γέ
ροι καί παιδιά γιά νά ζεσταθούν λίγο. Οί 
πιό πολλοί πέθαιναν σάν έφευγαν άπό 
έκεϊ καί έρχονταν σέ έπαφή μέ τήν 
παγωμένη άτμόσφαιρα πού έπικρατού
σε έκεϊνο τό σκληρό κατοχικό χειμώνα.

Τό 1957 νέα άναστάτωση. Σκάβεται 
καί πάλι ή πλατεία γιά νά γίνουν κυκλι
κή πορεία, ύπόγειες διαβάσεις καί ή 
λιμνούλα μέ τό σιντριβάνι.

Γ. ΚΟΥΚΑΣ
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΤΗΝ Υ Π ΑΚΟΗΝ

Υπό ΣΤΑΝΛΕΎ· ΜΙΛΓΚΡΑΜ 
Καθηγητοϋ τής Ψυχολογίας

'Ο άνδρας πού αναλαμβάνει τίς ευθύνες 
των πράξεών του είναι 

ανύπαρκτος σήμερα. Ίσως τούτο αποτελεί τό 
πιό κοινό χαρακτηριστικό τής 

άπανθρωπιάς στη σημερινή κοινωνία
Συνέχεια άπό τό προηγ. καί τέλος

' Η €ύθύνη γιά τίς πράξεις μας

’ Η ούσΙα τής ύπακοής είναι ότι τό 
άτομο καταλήγει νά βλέπη τόν εαυτό 
του σάν όργανο γιά τήν εκτέλεση τών 
επιθυμιών ενός άλλου καί συνεπώς δέν 
θεωρεί πιό τόν εαυτό του ύπεύθυνο γιά 
τίς πράξεις του. Ά π ό τήν στιγμή πού 
θά έπιτευχθή ή παραγκώνιση αύτοϋ τού 
αισθήματος τής προσωπικής εύθύνης, 
ό πειθήνιος άνθρωπος αποτελεί πιά 
πραγματικότητα. ' Ο άνθρωπος αυτός 
αισθάνεται ύπεύθυνος μόνο άπέναντι 
στήν εξουσία πού τόν καθοδηγεί, άλλά 
καθόλου ύπεύθυνος γιά τό περιεχόμε
νο τών πράξεων, πού εκείνη τού επι
βάλλει. ' Η ήθική επιταγή δέν έξαφανί- 
ζεται, άλλ' άποκτδ ριζικώς διαφορετι
κή μορφή: ' Ο πειθήνιος νιώθει ντροπή 
ή περηφάνεια άνάλογα μέ τό πόσο 
αποτελεσματικά ή όχι έκτελεϊ τά όσα ή 
έξουσία τού έπιβάλλει.

' Η γλώσσα μάς προσφέρει πολλούς 
όρους, πού ύπογραμμίζουν τόν τύπο 
αύτό τής ήθικής. ’ Η πίστη, τό καθήκον, 
ή πειθαρχία είναι λέξεις γεμάτες άπό 
ήθική άκτινοβολία καί άναφέρονται στόν 
βαθμό πού τό άτομο συμμορφώνεται 
στίς έντολές τής έξουσίας. Οί λέξεις 
αύτές δέν άναφέρονται σέ κάτι, πού 
μπορεί νά χαρακτηρισθή σάν «καλό» 
άντικειμενικά, άλλ' άπλώς στήν ίκανό-

τητα τού νά έκπληρώνη κανένας τόν 
κοινωνικά προσδιωρισμένο ρόλο του.
' Η πιό συνηθισμένη άμυνα, πού προ
βάλλουν όσα άτομα έχουν διαπράξει 
άποτρόπαια έγκλήματα κατόπιν έντο- 
λής, είναι ότι τά διέπραξαν σέ έκπλή- 
ρωση τού καθήκοντός των. "Οταν οί 
άνθρωποι αύτοί ισχυρίζονται κάτι τέ
τοιο, δέν προβάλλουν ούσιαστικώςένα 
άλλοθι. Περιγράφουν άπλώς τήν ψυ
χολογική κατάσταση, πού τούς έσπρω
ξε νά σκύψουν τό κεφάλι στήν έξουσία.

Γιά νά μπορή τό άτομο νά αισθάνεται 
ύπεύθυνο γιά τίς πράξεις του, πρέπει νά 
Ιχη τήν αίσθηση ότι ή συμπεριφορά 
του υπαγορεύεται άπό τόν ίδιο τόν 
έαυτό του. Στήν κατάσταση πού μελε
τήσαμε, όμως, τά άτομα είχαν άκριβώς 
τήν άντίθετη αίσθηση γιά τίς πράξεις 
των, τίς οποίες θεωρούσαν ώς άπόρ- 
ροιες τής βούλησης κάποιου άλλου. 
Πολλές φορές κατά τήν διάρκεια τών 
πειραμάτων οί «δάσκαλοι» έλεγαν:« Αν 
έξαρτιόταν άπό μένα, δέν θά διωχέτευα 
τέτοιες έκκενώσεις στόν μαθητευόμε- 
νο».

’ Ακόμη καί στίς περιπτώσεις όπου ή 
μάχη άνάμεα στήν συνείδηση καί τό 
καθήκον όδηγεϊ τό άτομο σέ νευρικό
τητα, ύπάρχουν ψυχολογικοί μηχανι
σμοί, πού τελικά τό βοηθούν νά έξου- 
δετερώνη τήν νευρικότητα αύτή. Π.χ.

μερικοί «δάσκαλοι» συμμορφώνονται στίς 
διδόμενες έντολές μόνο έπιφανειακά: 
Αγγίζουν τό κουμπί τής γεννήτριας 
πολύ έλαφρά, έχοντας τήν έντύπωση 
πώς μέ τόν τρόπο αύτό φανερώνουν ότι 
είναι πραγματικώς καλοί, ένώ συγχρό
νως δέν σταματούν νά ύπακούουν. Σέ 
άλλες περιπτώσεις οί «δάσκαλοι» προ-
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σπαθοΰν νά μεταπείθουν τόν πειραμα
τιστή καί νά τόν κάνουν νά σταματήση 
τό πείραμα. ' Αλλά όταν ό τελευταίος 
έπιμείνη, τά άτομα αύτά δέν φθάνουν 
μέχρι τήν άπείθεια. ’ Αντίθετα ή σχετική 
συζήτηση των μαζί του χρησιμεύει ά- 
πλώς σάν ένα μέσο γιά τήν ψυχολογική 
των έκτόνωση, ώστε νά έμφανισθοϋν 
οί ϊόιοι στά μάτια τους σάν αντίθετοι μέ 
τίς «άποκρουστικές» έντολές του, ένώ 
συγχρόνως θά εξακολουθούν νά τόν 
ύπακούσουν. Σέ άλλες περιπτώσεις πά
λι εϊόαμε τούς «δασκάλους» νά ανα
πτύσσουν έξαιρετικό ενδιαφέρον γιά 
διάφορες μικρολεπτομέρειες τής πει
ραματικής διαδικασίας. Μέ τόν τρόπο 
αύτό έβγαζαν άπό τό μυαλό τους τίς 
σκέψεις γιά τίς εύρύτερες συνέπειες 
τών ένεργειών των τής στιγμής έκείνης.

Παραλλαγές τής εξουσίας

Από τήν στιγμή πού απομονώσαμε 
τήν εξουσία σάν αίτιο τής συμπεριφο
ράς τού άνθρώπου, νομιμοποιηθήκαμε 
στίς έρευνές μας γιά τήν επισήμανση 
τών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων 
της καί τών τρόπων μέ τούς όποίους 
εκείνη χρησιμοποιεί τά γνωρίσματα αύ
τά γιά νά έπιβάλλεται στό άτομο. Έτσι, 
προχωρήσαμε σέ μιά άλλη σειρά πει
ραμάτων γύρω άπό έκεϊνες τίς κατα
στάσεις πού μπορούν νά κάνουν τόν 
πειραματιστή νά χάση τό κύρος του 
—καί συνεπώς τήν έξουσία του— στά 
μάτια τών «δασκάλων», οί όποιοι νά 
άπειθήσουν έτσι στίς έντολές του. Α 
πό τήν νέα αυτή σειρά τών πειραμάτων 
διαπιστώσαμε ότι:

— Ή  σωματική παρουσία τού πει
ραματιστή έχει άμεση σχέση μέ τήν 
έξουσία του. Όπως είπαμε πρίν, ή 
ύπακοή περιορίσθηκε σημαντικά όταν 
οί έντολές άρχισαν νά δίνωνται άπό τό 
τηλέφωνο. Σέ ώρισμένες περιπτώσεις ό 
πειραματιστής μπόρεσε νά κάνη τόν 
άνυπάκουο «δάσκαλο» νά συνέχιση τό 
πείρρμα, μέ τό νά έπιστρέψη ό ίδιος 
στόν χώρο τού εργαστηρίου.

— ’ Η άλληλοσυγκρουόμενη έξουσία 
περιορίζει σημαντικά τήν δράση. ,Ό 
ταν δύο πειραματιστές μέ Ισο άρχικό 
κύρος άρχισαν νά δίνουν έντολές άλ- 
ληλοσυγκρουόμενες, οί «δάσκαλοι» 
σταμάτησαν νά πατούν τά κουμπιά 
μετά τήν έκδήλωση τής διαφωνίας των.

— Η άπείθεια τών άλλων ύπονο- 
μεύει σημαντικά τήν έξουσία. Σέ μιά 
άπό τ ί^  παραλλαγές τού πειράματος, 
τρεις «δάσκαλοι» (άπό τούς όποίους οί 
δύο ήσαν βαλτοί ήθοποιοί) διωχέτευαν 
ήλεκτρικές εκκενώσεις, παράλληλα πρός

τό τέστ τής μνήμης. "Οταν όμως οί δύο 
βαλτοί ήθοποιοί άρχισαν νά δείχνουν 
άπείθεια καί νά άρνοΰνται νά διοχετεύ
σουν ισχυρότερες ήλεκτρικές έκκενώ- 
σεις, οί 36 άπό τούς 40 πραγματικούς 
«δασκάλους», άκολούθησαν τό παρά
δειγμά τους καί σταμάτησαν νά συμ
μορφώνονται στίς έντολές τού πειρα
ματιστή επιστήμονα.

Ενα σημείο πού πρέπει νά προσεχθή 
ιδιαίτερα, είναι δτι στό πλαίσιο τών 
πειραμάτων μας ό πειραματιστής επι
στήμονας δέν έχει στήν διάθεσή του 
μέσα καταναγκασμού, όπως αύτά πού 
διαθέτουν οί φορείς τής έξουσίας στήν 
πραγματική ζωή. Π.χ. ό πειραματιστής 
επιστήμονας δέν άπείλησε τούς «δα
σκάλους» μέ κάποια κύρωση άν δέν 
συμμορφώνονταν στίς έντολές του. 
Στήν πραγματική ζωή, όμως, ή έξουσία 
μπορεί νά έπιβάλη πολλές οδυνηρές 
κυρώσεις, όπως τήν στέρηση τού εισο
δήματος, τήν δημόσια αποδοκιμασία ή 
καί τήν φυλάκιση. Ούτε άλλωστε ήταν, 
σέ θέση ό πειραματιστής επιστήμονας 
νά προσφέρη κάποιο δέλεαρ. Έτσι 
πρέπει νά δεχθούμε πώς ή έξουσία τού 
άνθρώπου αύτοΰ ήταν πολύ πιό περιω- 
ρισμένη άπό εκείνη ενός στρατηγού, 
ένός ανώτερου κρατικού λειτουργού ή 
έστω ένός πραγματικού δασκάλου.

Ομως παρά τούς περιορισμούς αύ-

Ή  ουσία τής ύπακοής είναι, ότι τό άτομο, 
καταλήγει νά βλέπει τόν έαυτόν του σάν 
όργανο γιά τήν έκτέλεση τών έπιθυμιών 
ένός άλλου καί συνεπώς δέν θεωρεί πιά τόν 
έαυτό του υπεύθυνο γιά τίς πράξεις του.

τούς, ό πειραματιστής κατάφερε νά 
πετύχη ένα βαθμό ύπακοής πολύ άπο- 
καρδιωτικό.

Θά άναφέρω μίαν άκόμα παραλλαγή 
τού πειράματός μου, πού καθρεφτίζει 
ένα δίλημμα πολύ κοινό στήν καθημε
ρινή ζωή. Στό πλαίσιο τής παραλλαγής 
αύτής ό «δάσκαλος» δέν είχε τήν έντολή 
νά πατά τά κουμπιά, πού διαβίβαζαν τό 
ήλεκτρικό σόκ στόν «μαθητευόμενο». 
' Απλώς έκτελοΰσε μιάν έργασία δευτε- 
ρεύουσα όπως π.χ. τήν άνάγνωση τού 
καταλόγου τών ζευγών λέξεων. Τούς 
ήλεκτρικούς νυγμούς «εξαπέλυε» άλ
λο άτομο. Στήν περίπτωση αύτή 90% 
τών «δασκάλων» συνέχισαν μέ τήν ά
νάγνωση τών ζευγών λέξεων, έως δτου 
ό «μαθητευόμενος» έκανε τόσα λάθη, 
ώστε τό άλλο άτομο νά φθάνη μέχρι 
τού νά πατά τό κουμπί τών 450 βόλτ. 
Κατά τήν περίοδο τών έρωτήσεων μετά 
τήν έκτέλεση τής παραλλαγής αύτής, οί 
«δάσκαλοι» δικαιολογήθηκαν γιά τήν
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01 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ ΥΠΑΚΟΗΣ
Τό πρόβλημα τής ύπακοής δέν είναι άποκλειστικά ψυχολογικό. Η δομή, όργάνωση καί 
έξέλιξη τής κοινωνίας, μπορεί νά παίξουν έδώ ένα ρόλο σημαντικό. ' Η άλήθεια είναι πώς κάθε 
κοινωνία είναι υποχρεωμένη νά ένσταλλάζει τήν τάση τής ύπακοής ατά μέλη της, μιά καί δέν 
μπορεί νά λειτουργήσει χωρίς αυτήν.

συμπεριφορά τους λέγοντας ότι ή εύ- 
θύνη τής διοχέτευσης τών ήλεκτρικών 
σόκ στά «θύματα» άνήκε στά άτομα τά 
εντεταλμένα γιά τήν δουλειά αύτή. Τό 
παραπάνω είδος τής δικαιολογίας κα
θρεφτίζει μιά νοοτροπία έπικίνδυνη 
στήν περίπλοκη κοινωνία μας. Τό άτο
μο άποβάλλει κάθε ευθύνη, θεωρώντας 
τόν εαυτό του σάν άπλό κρίκο στήν 
άλυσίδα τών διαδικασιών, πού όδη- 
γοΰν στόν βασανισμό ή τήν κατατυ- 
ράννηση τών άλλων άτόμων.

Τό πρόβλημα τής ύπακοής δέν είναι 
άποκλειστικά ψυχολογικό. ' Η δομή, 
όργάνωση καί έξέλιξη τής κοινωνίας 
μπορεί νά παίξουν έδώ ένα ρόλο ση
μαντικό. Βέβαια, δέν υπάρχει άμφιβο- 
λία πώς κάθε κοινωνία είναι ύποχρεω- 
μένη νά ένσταλάζη τήν τάση τής ύπα
κοής στά μέλη της, μιά καί δέν μπορεί 
νά λειτουργήση δίχως αύτήν. Μαθαί
νομε νά ύπακούωμε μέσα στά πλαίσια 
τής οικογένειας καί τού σχολείου. Τό 
πιό μεγάλο μάθημα ύπακοής όμως τό 
παίρνομε όταν άρχίζωμε νά εργαζόμα
στε. "Οταν έργάζεται κανένας σέ κά
ποιο γραφείο, εργοστάσιο ή ατό στρα
τό, πρέπει νά βάζη στήν ναφθαλίνη 
μέρος τουλάχιστον τών προσωπικών 
του αντιλήψεων, άν τά εύρύτερα αύτά 
όργανωτικά σχήματα πρόκειται νά λει
τουργήσουν άποτελεσματικά. Είναι συ
νεπώς αυτονόητο ότι στά πλαίσια ένός 
μηχανισμού έργασίας τέτοιου, δέν θε
ωρεί κανένας τόν έαυτό του σάν ύπεύ- 
θυνο γιά τά όσα κάνει. Μάλλον τό 
άτομο βλέπει τόν έαυτό του σάν όργα

νο γιά τήν έκτέλεση τών έπιθυμιών 
κάποιου άλλου.

' Υπήρχε ίσως έποχή, κατά τήν όποια 
τά άτομα ήσαν σέ θέση νά αντιδρούν 
στίς όποιες καταστάσεις τής ζωής μέ 
ένα τρόπο τελείως άνθρώπινο, γιατί οί 
καταστάσεις αύτές τά απορροφούσαν 
όλότελα σάν όντα άνθρώπινα. 'Από 
τήν στιγμή όμως πού αρχίζει ό καταμε
ρισμός τής έργασίας, τά πράγματα άλ- 
λάζουν. "Οταν ό παραπάνω καταμερι-' 
σμός προχωρεί πέρα άπό ένα σημείο, ή 
κατάτμιση τής κοινωνίας σέ ομάδες 
ανθρώπων έκτελούντων περιωρισμέ- 
νες ή έξειδικευμένες έργασίες, περιορί
ζει τήν ανθρώπινη ποιότητα τής έργα
σίας, όπως έπίσης τής ίδιας τής ζωής. Τό 
άτομο δέν βλέπει πιά τήν κατάσταση 
στό σύνολό της, παρά μόνο ένα μικρό 
μέρος της, μέ άποτέλεσμα νά μπορή νά 
ένεργή δίχως κάποιο είδος γενικής κα
θοδήγησης. Σκύβει τό κεφάλι στήν έ- 
ξουσία, άλλά συγχρόνως αλλοτριώνε
ται άπό τίς Ιδιες του τίς πράξεις.

Ακόμα καί ό "Αίχμαν ένιωθε απο
τροπιασμό όταν έπισκεφτόταν τά στρα
τόπεδα έξόντωσης τών Εβραίων. Τόν 
περισσότερο καιρό, όμως, τόν περνού
σε στό γραφείο του συντάσσοντας δια
ταγές. Ό  άξιωματιός, πού έβαζε Σύ- 
κλον-Β ατούς θαλάμους τών αερίων, 
μπόρεσε νά δικαιολογήση τήν συμπερι
φορά του αύτή ώς απόρροια έντολών 
«έκ τών άνω». ” Ετσι, ή συνολική ανθρώ
πινη πράξη κατατεμαχίζεται. Κανένας 
δέν αντιμετωπίζει μέσα στήν συνείδη
σή του τά αποτελέσματα τής απόφασής 
του νά έκτελέση κάποια πράξη κακή.
' Ο άνδρας, πού αναλαμβάνει τίςεύθύ- 
νες τών πράξεών του, είναι ανύπαρκτος 
σήμερα. "Ισως τούτο αποτελεί τό πιό 
κοινό χαρακτηριστικό τής κοινωνικά έ- 
μπνευσμένης απανθρωπιάς στήν σημε
ρινή κοινωνία.

Οί αντίκτυποι όμως άπό τίς έρευνές 
μου αγγίζουν τό ίδιο καταστάσεις λιγώ- 
τερο άκραϊες. "Ετσι βλέπομε πώς -ή 
μάχη συνείδησης-έξουσίας είναι έλάχι- 
στα μόνο ύπόθεση φιλοσοφική ή ήθική. 
Πολλοί άπό έκείνους, πού έλαβαν μέ
ρος στά πειράματά μου, είπαν ότι ένιω
σαν κάποια ήθική επιταγή νά μή συνεχί- 
σουν στόν δρόμο τού βασανισμοΰ τού 
«θύματος». " Ομως δέν ήταν σέ θέση νά

μεταφράσουν τήν πεποίθησή τους αύ
τή σέ θετική ένέργεια. Δέν χρειάζεται 
νά είναι κανένας κακός γιά νά ύπηρετή 
ένα σύστημα κακό. Οί κοινοί πολίτες 
εύκολα έντάσσονται σέ ένα σύστημα 
μέ σκοπούς κακοποιούς καί μοχθηρούς.

’ Υπάρχει τρόπος νά άποφύγη κανέ
νας τήν τρομακτική αύτή δυνατότητα, 
αύτήν τήν εύκολη άποδοχή τών κελευ- 
σμάτων τής έξουσίας, όταν ή τελευταία 
πλανιέται ή τάσση στόν έαυτό της στό
χους καθαρά έγκληματικούς. Είναι αλή
θεια πώς είμαστε μαριονέττες στά χέρια 
τής κοινωνίας. Τουλάχιστον, όμως εί
μαστε μαριονέττες συνειδητές, μαριο- 
νέττες μέ άντίληψη. "Ετσι ή ανάπτυξη 
τής συνείδησης καταντά έπιτακτική ύ-

ποχρέωση γιά όποιον θέλει νά βαδίση 
τόν δρόμο τής έσωτερικής έλευθέρω- 
σης. Τό γεγονός ότι ή ύπακοή πολλές 
φορές αποτελεί αναγκαιότητα στήν κοι
νωνία μας, δέν πρέπει νά περιορίζη τήν 
εύθύνη μας ώς πολιτών.' Αντίθετα, μάς 
ύποχρεώνει νά τοποθετούμε στίς θέ- 
σεις-κλειδιά τού μηχανισμού τής έξου
σίας άτομα πού θά τήν άσκήσουν μέ 
τόν πιό άνθρώπινο τρόπο. Καί δέν ύ- 
πάρχει αμφιβολία πώς σάν γένος είμα
στε εφευρετικοί. ’ Η ποικιλία τών πολι
τικών συστημάτων, πού έπινοήσαμε ά
πό τότε πού ζήσαμε σέ ώργανωμένες 
κοινωνίες, δέν εξαντλούν τίς δυνατότη
τες στόν χώρο αύτό. Υπάρχουν καί 
πολλές άλλες, πού πρέπει νά διερευνή- 
σωμε. Ίσως πρώτο βήμα πρός τήν 
κατεύθυνση αύτή νά είναι ή δημιουργία
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πολίτικου συστήματος, πού θά έπιτρέ- 
πη στήν συνείδηση νά αντιστέκεται πιό 
αποτελεσματικά στήν εξουσία —όταν 
εκείνη σφάλλη.

Δυό Σχόλια
Τά πειράματα τοϋ καθηγητή Μίλγ- 

κραμ έχουν διχάσει βαθειά τήν επιστη
μονική κοινότητα, άλλά καί τό γενικώ- 
τερο κοινό. Οί επικριτές τοϋ συγγρα
φέα τόν κατηγορούν ότι δέν είχε τό 
δικαίωμα νά εξαπατά τούς προσερχό- 
μενους στά πειράματά του. "Αλλοι δια
φωνούν μέ τις ευρύτερες προεκτάσεις 
των πορισμάτων του. Τά παρακάτω 
σχόλια δίνουν μιά ιδέα τής εύρύτητας 
τών άντιδράσεων, πού προκάλεσαν τά 
πειράματα αύτά ατούς συναδέλφους 
του. ' Ο καθηγητής Λώρενς Κόλμπεργκ, 
επικεφαλής τού Κέντρου ' Ηθικών Σπου
δών στό Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, έχει 
γίνει πολύ γνωστός γιά τίς μελέτες του 
γύρω άπό τήν άνάπτυξη τού ήθικοΰ 
κριτηρίου ατούς νέους ήλικίας 15-21 
ετών. ' Ο Ρίτσαρντ Χέρρνεσταίν είναι 
καθηγητής τής Ψυχολογίας στό Πανε
πιστήμιο Χάρβαρντ καί συγγραφέας 
μιας έντονα άμφισβητούμενης μελέτης 
γύρω άπό τά τέστ νοημοσύνης, μέ τίτλο 
Τά I.Q στήν 'Αξιοκρατία. Οί παρατη
ρήσεις του γιά τήν εργασία τού Καθη
γητή Μίλγκραμ έχουν παρθή άπό μιά 
κριτική του πάνω στό άρθρο τού Μίλγ- 
κραμ, 'Υποταγή στήν 'Εξουσία, πού 
δημοσίευσε τό περιοδικό Κόμμενταρυ.

1. Λώρενς Κόλμπεργκ: Θέμα Ή θ ι- 
κής.

Τά πειράματα τού Μίλγκραμ είχαν 
σάν άφετηρία ένα ήθικό προβληματι
σμό. ' Ο καθηγητής ήθελε νά καταλάβη 
καλύτερα τί σπρώχνει τόν «μέσο άν
θρωπο» στό νά κάνη τό κακό κάτω άπό 
ώρισμένες κοινωνικές συνθήκες. Τό συ
μπέρασμά του ήταν ότι τά πειράματα 
αύτό όδηγοΰν σέ μιά βαθύτερη κατα
νόηση τής κοινοτοπίας τοϋ κακού, ένώ 
άπό τήν άλλη πλευρά εγείρουν τήν 
ήθική επιταγή τής εξάλειψης εκείνων 
τών παραμέτρων τής έξουσίας, πού 
βοηθούν στό νά έκδηλώνεται τό κακό 
αύτό. ' Αλλ' όμως ό ίδιος ό Μίλγκραμ 
έπεσε, χωρίς νά τό θέλη, θύμα τής 
«έξουσίας τής επιστήμης», άκριβώς ό
πως τά άτομα πού έλαβαν μέρος στά 
πειράματά του. Υπηρετώντας τήν πα
ραπάνω εξουσία κάτω άπό τό λάβαρο 
τής άντικειμενικότητας, προκάλεσε ψυ
χική άγωνία σέ μερικούς άνθρώπους, 
γιά χάρη τής κοινωνικής προόδου. "Ε
τσι, ό Μίλγκραμ δέν μπορεί νά διαφο- 
ροποιηθή άπό τούς «δασκάλους» τών

πειραμάτων του. Πίστευε άπλώς, όπως 
εκείνοι, άτι ή πρόκληση ψυχικού πόνου 
είναι ήθικά δικαιολογημένη, όταν ή μι
κρή άγωνία τών όλίγων ύπηρετεϊ τό 
εύρύτερο συμφέρον τών πολλών καί 
όδηγεί στήν συγκέντρωση στοιχείων 
γύρω άπό ώρισμένες πικρές άλήθειες.

' Η σύγχυση τού Μίλγκραμ στό ήθι
κό πεδίο είναι ίδια μέ εκείνη άπό τήν 
όποία πάσχουν πολλοί διανοούμενοι 
σήμερα. ’ Ο ώφελιμιστής Μίλγκραμ δέν 
μπόρεσε νά διερωτηθή: «Τά όσα κάνω 
τώρα εγώ, μήπως άδικοΰν τά πρόσωπα 
πού επιστρατεύω, άκόμη καί άν τούτο 
όδηγήση σέ κάποιο γενικώτερο καλό;» 
’ Ο Μίλγκραμ δέν μπόρεσε νά μεταχει- 
ρισθή τά πειραματόζωά του ώς άνθρώ
πους. Τούτο όμως άποτελεϊ τήν ούσία 
τής ήθικής προσταγής. Μέ άλλα λόγια ό 
καθηγητής φέρθηκε στούς «δασκάλους» 
του άκριβώς όπως έκεϊνοι φέρθηκαν 
στούς «μαθητευόμενούς» των.

Καί ένώ μέν είναι γεγονός ότι ό Μίλγ- 
κραμ ύποκινήθηκε στά πειράματά του 
άπό κάποια ήθική παρορμιστική, θέ
λοντας νά διδάξη στήν κοινωνία τά όρια 
τής έξουσίας, όμως 'δέν είχε καμμιά 
πρόθεση νά διδάξη τούς συμμετασχόν- 
τες στά πειράματά τους τά όρια αύτά. 
Τό ένδιαφέρον του γιά τούς «δασκά
λους», δέν έγκειται τόσο στήν άγωνία 
τους άπό τήν σκέψη ότι εκείνοι βασάνι
ζαν άλλους, άλλά στόν άντίκτυπο τών 
πειραμάτων αύτών έπί τού ήθικοΰ των 
προσανατολισμού. "Οπως γνωρίζει κα
λά ό Μίλγκραμ, οί άνθρωποι τείνουν 
συνήθως νά δικαιολογούν τήν ίδια τους

τήν άνήθικη συμπεριφορά, όταν εκείνη 
τούς επιβάλλεται μέ τήν βία. Μερικοί 
άπό τούς συμμετασχόντες στά πειρά
ματα άποκόμισαν κάποιο ήθικό δίδαγ
μα. Αύτοί όμως ήσαν κυρίως όσοι άντι- 
στάθηκαν στήν διαδικασία τού βασανι- 
σμοϋ καί σάν άποτέλεσμα συνειδητο
ποίησαν τά όρια τής έξουσίας. Οί άλλοι, 
οί πειθήνιοι, διδάχθηκαν κάτι τό τε
λείως διαφορετικό: Ένας είπε: «φέρ
θηκα άκριβώς όπως ό Ά ίχμαν καί 
ένιωσα έκλπληξη συνειδητοποιώντας 
ότι τό απολάμβανα». "Αλλοι σκάρωσαν 
κάποια εύλογοφανή δικαιολογία, γιά 
τήν άπό μέρους των παραγνώριση τού 
άνθρώπινου πόνου, όταν εκείνος έπι- 
βάλεται μέσα στά πλαίσια κάποιας έ
ξουσίας. Μπορεί μάλιστα νά πή κανέ
νας ότι ή άπολογητική τού ίδιου τού 
Μίλγκραμ γιά τόν ήθικό άντίκτυπο τών 
πειραμάτων του δέν διέφερε άπό έκείνη 
τών «πειραματοζώων» του. Παρέθεσε 
άπλώς μιά σειρά άπό εύλογοφανεϊς 
δικαιολογίες γιά νά δικαιώση μιά εργα
σία, πού τά πορίσματά της δέν είχε 
προβλέψει.

Πιστεύω πώς ό Μίλγκραμ θά μπο
ρούσε νά είχε έκτελέσει τήν εργασία 
του μέ τρόπο πιό ήθικό. Θά μπορούσε 
π.χ. νά τήν είχε χρησιμοποιήσει σάν 
άφετηρία γιά τήν έναρξη ένός διαλό
γου, μέσω τού όποιου νά ένσταλάξη 
ώρισμένες ήθικές άρχές στούς «δασκά
λους». Τούτο θά δικαίωνε τήν άγωνία, 
στήν όποία τούς ύπέβαλε.

2. Ρίτσαρντ Χέρρενσταίν: Αύταπάτη 
καί Γνώση.

'Αρκετά άτομα, άνάμεσά τους·πολ
λοί κοινωνιολόγοι, έξέφρασαν άντιρ- 
ρήσεις γιά τό στοιχείο τής έξαπάτησης, 
πού περιέχεται στά πειράματα τού Μίλ- 
γκραμ j— ιδίως στίς περιπτώσεις εκείνες 
πού ή εξαπάτηση έκαμε τούς συμ,με- 
τασχόντες νά· αισθανθούν δυσάρεστα. 
Μοΰ φαίνεται όμως, πώςοί δικαιολογη
μένες αύτές αντιρρήσεις δέν άγγίζουντήν 
ούσία τών έρευνών τού καθηγητή Μίλ- 
γκραμ. ’ Εγείρουν άπλώς ένα ήθικό δί
λημμα γύρω άπό τόν τρόπο τής διεξα
γωγής τής έργασίας του. "Αν όμως 
παραδεχθούμε τήν νομιμότητα τής ε
κτέλεσης πειραμάτων επάνω σέ άν
θρώπους γιά σκοπούς κοινωνιολογι
κούς, δέν μπορούμε νά άποφύγωμε τό 
στοιχείο τής έξαπάτησης καί τού χειρι
σμού τών ανθρώπων αύτών ώς άντικει- 
μένων. Τούτο δέν είναι εύχάριστο καί 
εύκολα προκαλεϊ άντιδράσεις.

'Αλλά άς ρίξωμε μιά ματιά στά ίδια 
τά πειράματα: ' Η έξαπάτηση καί ή 

Συνέχεια στη σελ. 412 
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Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΑΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

2 τ η ν  nepiK\enTO
το ν μ υΙτρχ

Τοϋ Νίκου Καζαντζάκη

Γύρα, ψηλά στούς τοίχους, ξεσπάει ή Θεία Λειτουργία. Άγγελοι ασπροντυμένοι, 
κρατώντας τά σύνεργα τής θείας μετάληψης, τρέχουν μέ μεγάλες δρασκελιές πρός τό 
βάθος τοϋ ιερού. Καί χαμηλά, δυό πολεμιστές μέ σκυμμένο τό πρόσωπο. Ευγένεια, χάρη, 
θλίψη. Τούς βλέπεις μέ τά σγουρά μαλλιά, τά πικραμένα μάτια, τά σφιγμένα χείλια, νά 
ξεκινούν πάνοπλοι γιά τόν πόλεμο.

Ψ ΗΛΑ στόν τρισχαριτωμένο ναό 
τής Περίβλεπτος, άνάμεσα άπό 

περίπλοκες σκαλωσιές, ανάερα κρεμα
σμένος σάν πολυέλαιος τής έκκλησιάς, 
μέ τήν άσπρη έργατικιά μπλούζα του, 
μέ τήν παλέτα καί τό πινέλο ατά χέρια, 
στρογγυλοπρόσωπος κι έκστατικός, ό
μοιος μέ τά λιοντάρια πού σέ κοιτάζουν 
σάν άνθρωποι μέσα άπ' τά παλιά περ- 
σιάνικα χαλιά, πρόβαλε καλωσορίζον- 
τάς με ό Κόντογλου.

Τά μάτια του λάμπουν εύχαριστημέ- 
να, γιατί ξέρει πώς έκτελεϊ τό χρέος 
του καί τά χέρια του είναι γεμάτα άνυ- 
πομονησία καί δύναμη. Πάλεψε πολύ 
στή ζωή του, πόνεσε, μά τά έφήμερα 
δέν μπόρεσαν νά τόν λυγίσουν πώς νά 
λυγίσουν έναν άνθρωπο πού πιστεύει 
στόν Θεό; Κι όταν τόν παρασφίξει ή 
πίκρα, άρχινάει καί ψέλνει θριαμβευτι
κά ένα τροπάρι: Τή ύπερμάχω στρατηγώ 
τά νικητήρια... "Η Σιγησάτω πάσα σάρξ 
βροτεία... ΚΓ ή πίκρα ξορκίζεται. Κι ή 
γής μετατοπίζεται, κι ό Κόντογλου μέ 
τά δαχτυλίδια του, μέ τό καρέ παλτό 
του, μέ τά σγουρά μαλλιά του, μέ τά 
μεγάλα του μάτια, μπαίνει όλάκερος 
στόν Παράδεισο.

Μού φάνηκε σήμερα πού μπήκα, ύ
στερα άπό τόν βαρύν ήλιο, στό δροσερό 
έκκλησάκι τής Περίβλεπτος, πώς ό Κόν-

τογλου ήταν κιόλας στή μέση τής Πα
ράδεισος. Γύρα του ήταν δλοι οί άγγε
λοι κι οί άρχάγγελοι, άπό τις ρίζες ως

Ό  Παντοκράτωρ. Μία άπό τις περίφημες 
τοιχογραφίες τής Περιβλέπτου στό Μυστρά 
(Λεπτομέρεια).

τήν κορφή οί τοίχοι ήταν πολύχρωμα,πο
λύτιμα ζωγραφισμένοι, σάν παλιά κου
ρελιασμένα γεμάτα κεντίδια μεταξωτά. 
Μιά καλόγρια μέ μυστρί καλαφάτιζε 
τούς τοίχους, δυό νέοι βοηθοί σκυμμέ
νοι έξυναν τούς σοβάδες, άμίλητοι, μέ 
θρησκευτική προσοχή, πολεμώντας νά 
βροϋν κάτω άπό τούς άσβέστες τά 
χέρια, τά γένια, τά γαλήνια μάτια κανε- 
νός άγιου.

' Από σκαλωσιά σέ σκαλωσιά, ό Κόν- 
τογλου μέ παίρνει άπό τό χέρι καί μέ 
όδήγησε στήν Παράδεισό του:

-  Κοίταξε μοϋ λέει, κοίταξε, κοίτα
ξε...

"Ασπρο πρωτόγονο γαϊδουράκι, σάν 
ξύλινο παιχνιδάκι, καί καβαλάει ό Χρι
στός καί μπαίνει στήν ' Ιερουσαλήμ. Καί 
τρέχουν οί διαβάτες, άπλώνουντίς χλα
μύδες τους νά τις πατήσει, τρέχουν τά 
παιδιά μέ τά βάγια στό χέρι. Πιό πάνω ό 
Χριστός γεννιέται, ή Παναγία, ντυμένη 
σκούρα μενεξελιά, είναι άπλωμένη, σο- 
φιλιασμένη μέσα στό βράχο, ίσια ίσια 
πού τή χωράει, σάν νά είναι άληθινά 
καμιά μεγάλη ρίζα. Ό  Χριστός, φα
σκιωμένος δίπλα, σά χρυσαλλίδα, καί 
πάνω χυμοϋν καβάλα οί τρεις Μάγοι. 
Ποτέ δέν είδα τέτοιο μεθύσι. ' Ο ένας 
σηκώνει τό χέρι σάν νά θαμπώθηκε άπό 
τό πολύ φώς, οί άλλοι τό άπλώνουν μέ
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Ή  βάφτιση. Μιά όκόμα τοιχογραφία άπό έκεϊνες πού στολίζουν σ ' όλόκληρο τό έσωτερικό 
της τήν Περίβλεπτο.

όρμή, σάν νά θέλουν νά πιάσουν ένα 
άστρο.

Πιό πέρα ό Χριστός βαφτίζεται, ψά
ρια λογής-λογής πλένε γύρα άπό τό 
σώμα Του, καί κάτω είναι άπλωμένες 
δυό άνθρώπινες, φιγούρες πού παριστά
νουν τόν ποταμό1 όπως στ' άετώματα, 
λέν, τής Ολυμπίας, είναι ξαπλωμένος 
καί κοιτάζει τήν τρομακτική σκηνή, έ 
νας έφηβος, ό 'Αλφειός.

Γύρα, ψηλά στούς τοίχους, ξεσπάειή 
Θεία Λειτουργία. "Αγγελοι άσπροντυ- 
μένοι, κρατώντας τά σύνεργα τής θείας 
μετάληψης, τρέχουν μέ μεγάλες δρα
σκελιές πρός τό βάθος τού ιερού. Καί 
χαμηλά, δυό πολεμιστές μέ σκυμμένο 
τό πρόσωπο. Εύγένεια, χάρη, θλίψη. 
Τούς βλέπεις μέ τά σγουρά μαλλιά, τά 
πικραμένα μάτια, τά σφιγμένα χείλια, νά 
ξεκινούν πάνοπλοι γιά τόν πόλεμο. Καί 
ξέρουν πώς δέν ύπάρχει καμιά έλπίδα. 
Τό παιχνίδι είναι χαμένο. Θά ζωγραφί
στηκαν οί πολεμιστές τούτοι λίγα χρό
νια πριν άπό τήν "Αλωση, στήν κρίσιμη 
στιγμή τής εύγένειας καί τής άπελπι- 
σίας.

-  Κοίταξε μοϋ λέει ό Κόντογλου, 
κοίταξε... νά ή Θυσία τού Αβραάμ. 
Κοίταξε έδώ στήν φωτογραφία πώς 
ήταν πριν. Μήτε τό γαϊδουράκι βλέπεις, 
μήτε τό παιδί, μήτε τό μαχαίρι πού 
κρατούσε ό ' Αβραάμ γιά νά τό σφάξει, 
μήτε καί τόν ' Αβραάμ τόν ϊδισ μονάχα 
λίγο πρόσωπα μήτε χέρι, μήτε σώμα. 
"Ολα τά είχε φάει τό άλάτι πού είχε 
καθίσει έπάνω τους, ένα στρώμα μαρ- 
μαρωμένο. Στρώματα - στρώματα άλλο 
άλάτι βγαίνει άπό τούς τοίχους, άλλο 
καθίζει άπό τήν όμίχλη. Πουθενά στόν 
κόσμο δέν σκεπάστηκαν τοιχογραφίες 
μέ τόσο άλάτι. Πρώτα - πρώτα, γιατί τά 
ύλικά πού είχαν μεταχειριστεί οί παλιοί 
τεχνίτες είχαν άλάτι, πέτρες, άσβέστη, 
κλπ. Έπειτα, γιατί ή όμίχλη έδώ, πού 
κατεβάζει ό Ταΰγετος, είναι τρομαχτι
κή. "Ας κοπιάσουν έδώ ειδικοί άπό τήν 
Εύρώπη νά ξεθάψουν τις τοιχογραφίες 
καί νά τις ζωντανέψουν. Τίποτα δέ θά 
καταφέρουν. Έδώ ή άρρώστια είναι 
βαρύτατη, καί φταίει κι ό τρόπος πού 
έκαναν τις τοιχογραφίες οί Βυζαντινοί. 
Χρησιμοποιούσαν χρώματα πηχτά, μέ 
πάστα κι έτσι σέ πολλά σημεία οί πινε
λιές κάνουν άνάγλυφο καί τ ' άλατα 
καθίζουν έπάνω μιά χαρά. Ξεθωριασμέ
να έδώ δέν έχουμε, όπως έχουν πολ
λές παλιές ιταλικές τοιχογραφίες. Καί

τούτο γιατί οί έκκλησίες μας είναι σκο
τεινές κι οί Βυζαντινοί ήξεραν καλά τά 
χημικά μυστικά τών χρωμάτων καί δέν 
ξεθώριαζαν οί ζωγραφιές τους. Μά τά 
τρώει τό άλάτι πού κάθεται άπάνω τους. 
Κοίταξε τί πάχος! "Ενα δάχτυλο!

Ο Κόντογλου έτρεχε άπάνω κάτω 
στήν Παράδεισο, πού αύτός μέ τις 
άνασκαφές του ξανάφερνε πάλι στό 
φώς. Θείες μορφές πλαντοΰσαν κάτω 
άπό στρώματα άσβέστη, καί λές καί 
πλαντοϋσε μαζί τους ό Κόντογλου καί 
δέν έβρισκε ήσυχία άν δέν τις γλύτωνε. 
Σωστά έχει ειπωθεί πώς κάθε άνθρω
πος έχει κάτω άπό τήν εύθύνη του μιά 
όρισμένη περιοχή άπό πράματα, άν- 
θρώπους κι ιδέες, κι άν δέ σώσει τήν 
περιοχή αύτή ούτε κι αύτός δέ σώζεται.
' Η περιοχή τού Κόντογλου είναι γεμά
τη άπό χαλασμένες τοιχογραφίες.

- Καί δέ φτάνουν, έξακολούθησε ό 
Κόντογλου, δέ φτάνουν οί ομίχλες καί 
τό άλάτι τού τοίχου' έχουμε καί τούς 
ζωγράφους πού άποτελειώνουν τήν κα
ταστροφή. Στόν 18ο αιώνα μπήκαν έδώ 
μέσα ζωγράφοι νά έπιδιορθώσουν τις 
τοιχογραφίες, νά τις φρεσκάρουν. Τά 
διορθώματά τους έγιναν μέ τόν καιρό 
ένα μέ τις άρχικές ζωγραφιές, καί τώρα 
είναι πολύ δύσκολο νά διακρίνεις τό 
πρωτότυπο άπό τό ρετουσάρισμα. Τό

άρχικό γαλάζιο φόντο σκεπάστηκε άπό 
μαύρο, καί γι' αύτό έσβησαν καί δέν 
ύπάρχουν έπιγραφές στήν Περίβλεπτο. 
' Η έπιδιόρθωση έγινε μέ χρώματα άνα- 
κατεμένα μέ αύγό, όπως στις φορητές 
εικόνες, κι έπειτα τά περνούσαν μέ 
βερνίκι ρετσινιού καί τώρα έχουν μαυ
ρίσει όλα τά διορθώματα, γιατί τό βερνί
κι αύτό μαυρίζει. Προπάντων τά κύρια 
πρόσωπα, γιατί αύτά κυρίως έπιδιορθώ- 
νονταν. Καί τώρα όλα αύτά τά χωνια- 
σμένα θάματα πρέπει νά τά ξεσκεπά
σουμε, νά τά ζωντανέψουμε, χωρίς ν' 
άγγίξουμε καί ν ' άλλάξουμε τό πρωτό
τυπο. Δουλειά πολλή, δύσκολη, θέλει 
ύπομονή, τέχνη κι άγάπη. "Αν δένπι- 
στεύεις στή δουλειά τούτη, άν δέν 
πιστεύεις στόν Θεό τίποτα δέν μπορείς 
νά κάνεις. Θά σέ πιάση βιάση, θά βαριε- 
στίσεις, θά πληγώσεις τούς άγιους, δέ 
θά καταλάβεις μέ ποιόν τρόπο κρατάει 
τό Εύαγγέλιο ό Χριστός ή μέ ποιόν 
τρόπο άπλώνει τή φτερούγα του ό άγ
γελος.

Χάρηκα μέ τή ζωντανή διατύπωση 
μιάς τόσο βαθιάς καί παραγνωρισμένης 
άλήθειας. "Οποιος δέν πιστεύει στόν 
Θεό (ή «σέ ό,τιδήποτε άλλο», όπως θά 
πρόσθετε ό Σολωμός), αύτός βιάζεται, 
βαριεστίζει, δέν έχει ύπομονή κι άγάπη 
καί δέν μπορεί νά καταλάβει.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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Τοΰ Δ/ρος ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Κ. ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑ

Η απελπισία πού μάς πιάνει κάθε μέρα καί περισσότερο, μέ τίς 
παραβιάσεις μας τή ς κοινωνικής συμπεριφοράς είναι τόσο διάχυτη, ώστε 
ή άνάγκη τή ς άμυνας γίνεται όλο καί περισσότερο επιτακτική. Καί ποιά 
καλύτερη άμυνα μπορεί νά ύπάρξει άπό τή διδαχή; Διδαχή πρός τά άνω καί 
πρός τά κάτω. Πρός μικρούς καί μεγάλους.

ΕΔΩ καί μερικά χρόνια έχει αρχίσει 
νά διδάσκεται στά σχολεία ή « ' Α

γωγή τοΰ πολίτου». Μάθημα, άναμφι- 
σβήτητα, χρήσιμο, άπαραίτητο κι εποι
κοδομητικό.

Γιά τό περιεχόμενο καί τήν ϋλη αύτοΰ 
τοΰ μαθήματος δέν έχω τήν πρόθεση - 
καί τήν άρμοδιότητα - νά κάνω παρατη
ρήσεις. "Αν καί υπάρχουν μερικές πρα
κτικές έλλείψεις όφθαλμοφανεϊς. Πα
ράδειγμα: ή άγνοια του άπλοϋ τρόπου 
συντάξεως αιτήσεων (καθώς καί οι πε
ριπτώσεις έκείνες πού χρειάζεται ή 
υποβολή) ώστε νά μήν αναγκάζονται 
άπόφοιτοι του Γυμνασίου ή πτυχιοϋχοι 
Πανεπιστημίου ν' άπευθύνονται γιά τή 
δουλειά αύτή στόν αίτησιογράφο, πού, 
κατά κανόνα, έχει λιγότερες γραμματι
κές γνώσεις άπ' αύτούς τούς ίδιους.

Τό θέμα μας, όμως, δέν είναι ή 
« Αγωγή τοΰ πολίτου». Θέμα μας είναι 
τό μάθημα πού λείπει καί πού άναφέρε- 
ταιστήν 1 Αγωγή τοΰ άνθρώπου-μέλους 
τής κοινωνίας. Μάθημα κύριο, ύψηλής 
προτεραιότητας πού θά έπρεπε νά δι
δάσκεται διαδοχικά σ' δλες τίς βαθμί
δες τής έκπαιδεύσεως.

Τήν άνάγκη αύτοΰ τοΰ μαθήματος 
τήν βλέπουμε κάθε στιγμή. Τήν άντι- 
λαμβανόμαστε σέ κάθε σχεδόν έπαφή 
μέ τό συνάνθρωπό μας. ’ Ιδιαίτερα τώρα 
πού μεγάλωσαν - έγιναν άνεξέλεγκτα - 
τά κοινωνικά μεγέθη. Τώρα πού ό καθέ

νας έχει τή δυνατότητα νά συμμετάσχει 
καί νά χαρεί «τά άγαθά τοΰ πολιτισμού».

Τώρα πού ζοϋμε καί κινούμαστε άγνω
στοι μέσα σέ άγνώστους κι έτσι ή όποια 
- μικρή ή μεγάλη - παρασπονδία μας 
μένει άνώνυμη. Τώρα πού χάσαμε τό 
όνοματεπώνυμο καί γίναμε αϋξοντες 
άριθμοί.

Τό πόσο ύποφέρουμε καί δηλητηριά
ζεται ή ζωή μας άπ' αύτή τήν έλλειψη 
Αγωγής συνανθρώπου πού χαρακτη

ρίζει τόν νεοέλληνα, είναι γνωστό σ' 
όλους μας. ' Ο αφόρητος θόρυβος άπό 
τά μηχανάκια, ή προκλητική άδιαφορία 
γιά τήν ήσυχία τοΰ άλλου, ή άδικαιολό- 
γητη ένταση τών τρανσίστορς καί τής 
τηλεοράσεως ώστε μέ τό «έτσι θέλω» 
ν' άναγκάζονται καί οι τρίτοι νά συμμε
τέχουν στή... ψυχαγωγία τοΰ νεοέλλη
να, ή μέ μανία ύπανάπτυκτου ρύπανση 
τοΰ χώρου - τής πόλεως, τοΰ χωριού, 
τής θάλασσας - άπ' όπου περνάμε, ή 
θεωρούμενη σάν έξυπνάδα παραβίαση 
τών κανόνων τής κοινωνικής διαβιώ- 
σεως, ή έξοργιστική μόλυνση τών κοι
νόχρηστων χώρων καί τόσα άλλα πολλά 
είναι μερικά άπό τά καθημερινά παρα
δείγματα τής άσυδοσίας πού συνοδεύει 
κυρίως τόν κάτοικο τών μεγάλων πό
λεων. Μιάς άσυδοσίας πού έχει άντί- 
κτυπο κι έπιπτώσεις σ' όλους όσους 
ζοϋμε σ' αύτό τόν τόπο.

Γιά ν' άντιμετωπιζουμε αύτή τήν κα
θημερινή προσβολή τής προσωπικότη
τας καί τοΰ χώρου, δέν έχουμε σάν 
μέλη τής κοινωνίας άλλη διέξοδο άπό 
τήν προσφυγή στήν άστυνόμευση. ' Ε
μείς έναντίον τών άλλων οί άλλοι έναν- 
τίον μας! ” Εχουμε φτάσει στό έπικίνδυ- 
νο γιά τόν πολιτισμό μας σημείο ώστε ό 
κάθε σχεδόν Έλληνας νά χρειάζεται 
έναν άλλο γιά νά τόν άστυνομεύει στά 
θέματα τής συλλογικής ζωής. (Κι όταν 
έχουμε φτάσει σ' αύτό τό έσχατο ση
μείο κοινωνικής συμπεριφοράς, μετά 
μιλάμε γιά δημοκρατικό ήθος κι έλευ- 
θερίες...).

' Η άδιαφορία μας γιά τήν προσβολή 
τής ήσυχίας καί τών δικαιωμάτων τοΰ 
άλλου καί ή καταστροφή τοΰ κοινόχρη
στου χώρου έχει πάρει τέτοιες διαστά
σεις, ώστε μάθαμε καί τούς ξένους 
έπισκέπτες μας νά φέρονται τό ίδιο 
άσχημα. Κοιτάξτε τούς άλλοδαπούς του
ρίστες: πριν άπό χρόνια σέβονταν, ό
πως είχαν μάθει στόν τόπο τους, τούς 
άνθρώπους καί τό χώρο. Τώρα, έχοντας 
τό δικό μας (λαμπρό!) παράδειγμα, φέ
ρονται σάν τούς ντόπιους, σάν τούς 
"Ελληνες: όλο καί πιό πολύ άφήνουν

«σημάδια διελεύσεως» δηλαδή κατα
στροφής άπ’ όπου περάσουν.

Οί φωνές, ή άντάρα, ό θόρυβος, τά 
χαρτιά, ή βρωμιά, ή ρύπανση, ή άδιαφο
ρία, ή πρόκληση, ό έτσιθελισμός είναι 
τά κύρια - καί συνεχώς πολλαπλασιαζό- 
μενα - στοιχεία τής συμπεριφοράς τοΰ 
" Ελληνα στήν κοινόχρηστη διαβίωση καί 
στόν κοινόχρηστο χώρο.

Αύτή ή κατάσταση, όπως ήδη ση
μειώσαμε, άντί, μέ τήν άνοδο τοΰ κοι
νωνικού καί πολιτιστικού έπιπέδου, νά 
βελτιώνεται, άντίθετα αύξάνεται. Χει
ροτερεύει. Καί διευρύνεται. Ο «ώχα- 
δελφισμός» γίνεται άνίατη άρρώστεια.
Ο «έτσιθελισμός» μεταβάλλεται σέ
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Παράλληλα μέ τό μάθημα τής Αγωγής τού 
Πολίτου που διδάσκεται ατά σχολεία πρέπει 
νά καθιερωθεί καί τό μάθημα τής Αγωγής 
τού άνθρώπου-μέλους τής Κοινωνίας. Μά
θημα κύριο, ύψηλής προτεραιότητας, πού, 
θά έπρεπε νά διδάσκεται διαδοχικά σ ’ όλες 
τις βαθμίδες τής έκπαιδεύσεως.

■· I

κανόνα τής νεοελληνικής ζωής. Οι άρ- 
χικά λίγοι παραβάτες γίνονται περισσό
τεροι. Κι όλοι - άς μήν κρυβόμαστε - 
γινόμαστε, «εύκαιρίας δοθείσης», πα
ραβάτες. "Ενοχοι. Συνένοχοι τών άπο- 
λίτιστων, τών ακοινώνητων καί τών άνά- 
γωγων. Συμμέτοχοι στήν παραβίαση τών 
κοινωνικών κανόνων. Σύμμαχοι στήν προ
σβολή τής προσωπικότητας τών άλλων 
καί τοΰ κοινόχρηστου χώρου καί τοπίου. 
Τό «ό πταίσας ένί γέγονε πάντων ένο
χος» ( ' Ιακ. β ', 10) βρίσκει κι έδώ έφαρ- 
μογή.

Ή  έλλειψη κοινωνικού έλέγχου, ή 
άσθενικότητα τών φωνών διαμαρτυρίας 
πού άκούγονται (καί πού πνίγονται άπό 
τόν όρυμαγδό καί πολλές φορές καί τήν 
είρωνία τών παρανομούντων), ή άδυνα- 
μία όργανώσεως κι έκφράσεως μιας 
μαζικής άντιδράσεως, οδηγούν στήν 
άσυδοσία αύτών τών έχθρών τού κοινω
νικού συνόλου.

Πιστεύω, λοιπόν, ότι σέ κλιμάκια ε 
κτός τής έκπαιδεύσεως είναι δύσκολη 
ή έπεξήγηση καί ή διδασκαλία τών μέ
σων άντιμετωπίσεως αύτής τής θλιβε
ρής καταστάσεως. Τά παιδιά, αύτά πρέ
πει νά μάθουν. Κι αύτά άς διδάξουν κι 
έμάς, τούς άδιόρθωτους μεγαλυτέρους. 
(Δέν θά είναι άλλωστε, ή πρώτη φορά 
πού EX ORUM PARVULORUM VERI
TAS). ' Η διδαχή, μάλιστα, άπό τούς 
μικρότερους θά είναι πολύ πιό άποτε-

λεσματική γιά τούς μεγαλύτερους. (Ποιός 
πατέρας θά ξαναπετάξει τό άδειο πα
κέτο άπό τά τσιγάρα του στό πεζοδρό
μιο, μετά άπό παρατήρηση τού παιδιού 
του;).

' Εξ άλλου, μιά πού μέ τή συμπεριφο
ρά μας δέν είμαστε καλό παράδειγμα 
γιά τούς νεώτερους άς τούς διδάξει τό 
σχολείο τό σωστό. "Ετσι έκεΐνοι θά 
διορθώσουν τά δικά μας λάθη, τις κατα
στροφές πού έμεϊς έπισωρεύουμε.

1Η άπελπισία πού μάς πιάνει κάθε 
μέρα καί περισσότερο, μέ τις παραβιά
σεις μας τής κοινωνικής συμπεριφοράς 
είναι τόσο διάχυτη, ώστε ή άνάγκη τής 
άμυνας γίνεται όλο καί περισσότερο 
έπιτακτική. Καί ποιά καλύτερη άμυνα 
μπορεί νά ύπάρξει άπό τή διδαχή; Διδα
χή πρός τά άνω καί πρός τά κάτω. Πρός 
μικρούς καί μεγάλους.

Αύτή ή διδαχή, κατά τή δική μου 
άποψη, μπορεί νά έπιτευχθεΐ μόνο μέ 
τό μάθημα τής Αγωγής τού συναν
θρώπου. Γι' αύτό τό μάθημα τούτο τό 
κρίνω βασικό μιά κι άφορά όλους τούς 
παράγοντες τής κοινωνίας άνεξάρτητα 
άπό τά πόσα γράμματα ξέρουν, τί σπου
δές έχουν κάνει, ποιό έπάγγελμα έξα- 
σκούν καί πού κατοικούν. ' Αφορά τόν 
κάθε " Ελληνα, τώρα μάλιστα πού μέ τήν 
ένταξη στήν Ε.Ο.Κ. άρχίζει νά δημιουρ- 
γεΐται «έλληνικός καινούργιος κόσμος 
μέγας!».
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ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΟΜί

Ό  άπελθών Αρχηγός Α.Π. κ. Λεμονής.

mm α ρ χ η γ ο χ

« Γ ν ω ρ ί ζ ω  ό τ ι  ά π ο δ ύ ο μ ο ι  σ ’ έ ν α  α γ ώ ν α  ε π ί μ ο χ θ ο  
τ ο υ  ο π ο ί ο υ  τ ό  α π ο τ έ λ ε σ μ α  δ έ ν  μ π ο ρ ε ί  κ α ν έ ν α ς  ν ά  π ρ ο ε ξ ο φ λ ή σ ε ι .  

Ε ί μ α ι  ό μ ω ς  α π ο λ ύ τ ω ς  β έ β α ι ο ς  γιά  
τ ή ν  α π ό φ α σ ή  μ ο υ  ν ά  ά γ ω ν ισ θ ώ  μέ ό λ ε ς  μ ο υ  τ ί ς  

δ υ ν ά μ ε ι ς  καί μέ ό π ο ι α δ ή π ο τ ε  
θ υ σ ί α  π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν ά  έ π ι τ ύ χ ω  σ τ ή ν  ά π ο σ τ ο λ ή  μ ο υ

Τ ΙΣ ΠΡΩ Ι ΝΕΣ ώρες της 19-5-81 έ- 
γιν€ στό ' Αρχηγείο τής ' Αστυνο

μίας Πόλεων σεμνή τελετή παραδόσε- 
ως τών καθηκόντων άπό τόν απερχόμε
νο στόν νέο ' Αρχηγό Αστυνομίας Πό
λεων. Παρέστησαν ό Υπουργός Δη
μοσίας Τάξεως κ. Δαβάκης, ό Γενικός 
Γραμματέαςτοϋ ’ Υπουργείου Δημ. Τά
ξεως κ. Καλαμάκης, ό τέως Γενικός 
Γραμματέας τοϋ ίδίου Υπουργείου κ. 
Σαψάλης, ό 'Αρχηγός της Κ.Υ.Π. κ. 
Βόμβας, της ΥΠΕΑ κ. Μπράτσος καί 
τοϋ Συντονιστικού 'Επιτελείου Υ.Δ.Τ. 
κ. Γκίκας. ' Επίσης παρέστησαν ό ' Αρ
χηγός της ΠΣΕΑκ. Παπαβασιλείου, της 
Χωρ/κής κ. Ρίζας, τοϋ Λιμενικού Σώ
ματος κ. Χρυσανθακόπουλος καί τού 
Πυροσβεστικού κ. Ξιφαράς, Αξιωμα
τικοί της ' Αστυνομίας Πόλεων έν ένερ- 
γεία καί συνταξιούχοι, διοικητικοί ύ- 
Πάλληλοι καί έκπρόσωποι τών μέσων 
μαζικής ένημερώσεωςκαί τού Αθηναϊ
κού τύπου.

Στήν αρχή μίλησε ό κ. Λεμονής, ό 
όποιος είπε τά έξης:

«"Υστερα άπό δύο καί πλέον χρόνια, 
πού ή Πολιτεία μέ τιμούσε μέ τό αξίωμα 
τοϋ ' Αρχηγού τού Σώματος της Αστυ
νομίας Πόλεων, ήρθε τό πλήρωμα τού 
χρόνου γιά τήν άποχώρησή μου.

Συνεπής πρός τίς μέχρι τώρα συνή

θειές μου δέν πρόκειται καί στή σημερι
νή εκδήλωση γιά τήν αλλαγή σκυτάλης 
νά σάς απασχολήσω πολύ.

Αισθάνομαι όμως τή στιγμή αύτή επι
τακτική τήν ανάγκη νά εύχαριστήσω 
άπό τά βάθη τής καρδιάς μου όλους 
τούς αμέσους καί εμμέσους συνεργά
τες μου, παρόντες καί άπόντες, δηλαδή 
όλους τούς αστυνομικούς καί διοικητι
κούς ύπαλλήλους άνεξαιρέτως, γιατί μέ 
τήν άμέριστη καί' ειλικρινή συμπαρά
στασή τους καί τήν άφοσίωση στό κα
θήκον μέ άξίωσαν νά φέρω σέ πέρας 
τήν άποστολή πού μοΰ ανατέθηκε.

Θέλω επίσης νά εύχαριστήσω θερμά 
όλους τούς παράγοντες τής Πολιτείας 
καί ιδιαίτερα τό Πολιτικό Προϊστάμενο 
καί παρόντα κ . ' ΥπουργότήςΔημυσίας 
Τάξεως καί τά στελέχη τού 'Υπουργεί
ου γιά τήν εμπιστοσύνη μέ τήν όποια μέ 
περιέβαλλαν καί γιά τά όσα εύνοϊκά μέ
τρα έλαβαν-καί δέν είναι αυτά λίγα-γιά 
τούς άστυνομικούς καί διοικητικούς ύ
παλλήλους, κατά τή διάρκεια τής θητεί
ας μου ώς ' Αρχηγού τού Σώματος.

Εύχαριστίες ακόμη θέλω νά απευθύ
νω καί πρός τούς φορείς άλλά καί δια
μορφωτές τής κοινής γνώμης, δημοσιο
γράφους τού ήμερησίου καί περιοδικού 
τύπου, τού Ραδιοφώνου καίτήςΤηλεο- 
ράσεως, γιά τή θετική πραγματικά συμ

βολή τους στήν προσπάθειά μου, στήν 
προσπάθεια τής 'Αστυνομίας Πόλεων, 
γιά τή βελτίωση καί τόν εκσυγχρονισμό 
τής άστυνομεύσεως.

Κατά τό χρονικό διάστημα πού ύπη- 
ρέτησα ώς ' Αρχηγός τοϋ Σώματος, θέ
λω νά πιστεύω ότι-άθόρυβα όπως νομί
ζω ότι άρμόζει-έπιτελέσθηκε ούσιαστι- 
κό καί γόνιμο έργο σέ όλους τούς τομείς

Ό  νέος Αρχηγός κ. Μιχ. Λάος.



Αριστερά: « Ή  Γκρενουϊγέρ», έργο τού 
1869. (Λεπτομέρεια). Κάτω :"Ενα άπό τά πιό 
γνωστά έργα τού Μονέ «Πρόγευμα στή 
χλόη» (Λεπτομέρεια). Στήνάπέναντι σελίδα 
έπάνω: « ’Εντύπωση, ό άνατέλων ήλιος». 
"Εργο τού 1872. Κάτω: «Γυναίκες στόν 
κήπο». Άπό τά ωραιότερα έργα τού Μονέ.

ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Τ Α ΠΑΡΑΚΑΤΩ λόγια άνήκουν στόν 
Κλώντ Μονέ, τόν κορυφαίο Γάλλο 

ζωγράφο τής κινήσεως των «ίμπρεσιο- 
νιστών» πού, μέ τήν έπαναστατική γιά 
τήν έποχή τους τεχνοτροπία, προετοί
μασαν τό δρόμο γιά τήν άφηρημένη 
τέχνη:

« Ένας πίνακας, δέν είναι παρά τό 
καθρέφτισμα τής άτμόσφαιρας, όπου 
βρίσκονται βυθισμένα τά άντικείμενα. 
Τά πάντα έξελίσσονται, άλλάζουν σχή
μα, σύμφωνα μέ τήν ώρα καί τις έποχές. 
Τό ίδιο δέντρο, πού τήν αύγή φαίνεται 
τριανταφυλλί, θά δείχνη κάποια άλλη 
στιγμή, άνάλογα μέ τή θέση τού ήλιου, 
καφέ, πράσινο, μπλέ ή μώβ, τό δειλινό... 
Προσπαθώ πάντα ν' άποτυπώσω αύτό 
πού αισθάνομαι, νά έκφράσω μία έντύ- 
πωση. Παραμερίζω έντελώς καί τούς 
πιό στοιχειώδεις κανόνες τής ζωγραφι
κής, άν καμμιά φορά ύπάρχουν!»

Βρισκόμαστε στήν καρδιά τού καλο
καιριού, σέ κάποια έξοχική τοποθεσία 
στή Γαλλία. Είναι πέντε τό πρωί. Μονα
δικός ήχος, ό παφλασμός τού νερού, τό 
θρόισμα τών φύλλων. Τό ποταμάκι γλυ- 
στρά άπαλά μέσα άπό τις δύο μουσκε
μένες όχθες καί τό ρεύμα του κάνει νά 
λυγίζουν τά άγρια χόρτα, κάτω άπό τις 
ίριδίζουσες άνταύγειες τής λεύκας. 
Μιά έλαφρειά όμίχλη καλύπτει τό τοπίο. 
Στό βάθος, ό ήλιος, πού μόλις άνατέλ- 
λει, ραντίζει τή γή μέ ρόζ, πορτοκαλί καί 
χρυσό. Μιά μεγάλη, ξεθωριασμένη γα

λάζια βάρκα, δεμένη σ' ένα πάσσαλο 
μέ άλυσίδα, προσπαθεί νά ξεφύγη, κα
θώς τό ρεύμα τή σπρώχνει. Στήν πλώρη 
της, άκριβώς, στέκεται ένας πανύψη
λος, γεροδεμένος άνδρας, μέ μακρυά 
γενειάδα καί πρόσωπο μαυρισμένο άπό 
τόν ήλιο, παρά τό ψάθινο καπέλο, πού 
τού κατεβαίνει ώς τά φρύδια. Κάθεται 
σέ μικρή άπόσταση άπό ένα καβαλέτο, 
μέ άραδιασμένα, γύρω του, χρώματα 
καί πινέλα. Ο Κλώντ Μονέ, πού ήρθε 
νά «αίχμαλωτίση» τήν άνατολή τού ή
λιου πάνω στό Σηκουάνα, ζωγραφίζει τό 
φώς καί τό νερό... Οί φευγαλέες πινε
λιές του χωρίζονται σιγά-σιγά, όπως τά 
κυματάκια, πού ρυτιδώνουν τήν έπιφά- 
νεια τού ποταμού.

Γεννημένος στό Παρίσι, στις 14 Νοεμ
βρίου τού 1840, άπό πατέρα παντοπώ
λη, ό Μονέ έζησε τά παιδικά του χρόνια 
στή Χάβρη, όπου ή οίκογένειά του άπο- 
φάσισε νά έγκατασταθή τό 1845. Από 
τήν τρυφερή του ήλικία, δείχνει ότι 
άγαπά τή ζωή τής ύπαίθρου καί κατέχε- 
ται άπό ένα πάθος γιά τή θάλασσα.

' Από πολύ νωρίς, φαίνεται ή κλίση 
τού Μονέ στό σχέδιο. Είναι μόλις δεκα
πέντε χρόνων καί τά σκίτσα - καρικα
τούρες πού φτιάχνει, πωλοΰνται τό ένα 
μετά τό άλλο, χαρίζοντάς του μιά μικρή 
φήμη στήν περιοχή. Πολύ γρήγορα, 
όμως, νοιώθει τά στενά όρια τής Χά- 
βρης νά τόν πνίγουν. 'Αναζητά κάτι 
πλατύτερο, ένα περιβάλλον πλούσιο σέ

έμπειρίες, όπου θά συναντήση καί άλ
λους ζωγράφους συνομηλίκους του, θ' 
άναμετρηθή μαζί τους.

" Ετσι, στά 19 του χρόνια, τήν άνοιξη 
τού 1859, φεύγει γιά τό Παρίσι τή 
γενέτειρά του, γιά νά σπουδάση ζω
γραφική. Στήν άρχή, γράφεται στήν ά- 
καδημία «Σούίς», όπου καί συνδέεται 
στενά μέ τόν Πισαρό, πού κατάγεται 
άπό τις Άντίλες. Μαζί, έπισκέπτονται 
τις γκαλερί καί θαυμάζουν τις δημιουρ
γίες τού Ντελακρουά καί τού Κορώ, 
άνακαλύπτοντας τά μυστικά τής τέχνης 
τους: τό χρώμα καί τό φώς.

Γ ιά τούς γονείς τού Μονέ, συντηρη
τικούς μικροαστούς, ό τρόπος ζωής 

τού γυιοϋ τους πλησιάζει τά όρια τής 
άκολασίας καί τής καταστροφής! ΓΓ 
αύτό, όταν τόν καλούν στόν στρατό γιά 
τή θητεία του, πού τότε, στή Γαλλία 
διαρκοϋσε έφτά όλόκληρα χρόνια, άνα 
στενάζουν μέ άνακούφιση. Κάτω άπό 
τήν πειθαρχία τών όπλων ό γυιός τους 
έπιτέλους, θά σωφρονιστή! Γιά κακέ 
του τύχη, τόν στέλνουν στήν 1 Αλγερία 
όπου ό οργανισμός τού νεαρού Μονέ 
άσυνήθιστος στό τραχύ κλίμα τής ’ Α
φρικής, καταρρέει μέσα στόν δεύτερο 
χρόνο. Οί 1 Αρχές άναγκάζονται νά τόν 
ξαναστείλουν πίσω στή Γαλλία καί οί 
γονείς του, μεταμελημένοι, άποφασί- 
ζουν νά έξαγοράσουν τά ύπόλοιπα πέν
τε χρόνια τής θητείας, σύμφωνα .μέ
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δικαίωμα, πού τούς έδινε ό νόμος.
' Ο Κλώντ Μονέ ξαναβρίσκει τόν εαυ

τό του. ' Ανάμεσα ατά χρώματα καί στά 
πινέλα του ζωντανεύει, πάλι, καί τρέχει 
νά συνάντηση τούς παληούς του φί
λους, πού τού κάνουν θερμή ύποδοχή!

Τήν έποχή αύτή, δύο πρόσωπα έπη- 
ρεάζουν καλλιτεχνικά τό Μονέ. Είναι ό 
'Ολλανδός ζωγράφος Ζόγκιντ πού, τό 
1862, τή χρονιά γνωριμίας του μέ τόν 
Μονέ, ή πρωτοποριακή τεχνική του εί
ναι άκατανόητη γιά τόν πολύ κόσμο. 
Κοντά του, ό νεοφώτιστος Κλώντ μα
θαίνει νά μεταφέρη τή συγκεκριμένη 
πραγματικότητα, διά μέσου τών αισθή
σεων στούς πίνακές του.

«' Ο Ζόγκιντ ύπήρξε γιά μένα ό άλη- 
θινός δάσκαλος, στόν όποιο όφείλω τό 
«γυμνασμένο» μάτι τού άτόφιου καλλι
τέχνη», θά όμολογήση ό ίδιος άργό- 
τερα.

Ό  δεύτερος άνθρωπος, πού άνοιξε 
τό δρόμο στήν ίδιοφύΓα τού Μονέ, είναι 
ό Εύγένιος Μπουντέν. Αύτός ό εύ
θραυστος ζωγράφος τής θάλασσας τού 
διδάσκει πώς νά έργάζεται στό ύπαι
θρο.

' Ο Μονέ παρακολουθεί γιά ένα διά
στημα, μαθήματα στό άτελιέ Γκλέϋρ.
' Αλλά δέν μένει γιά πολύ έκεΐ. Προτιμά
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ΚΛΩΝΤ ΜΟΝΕ
νά ζωγραφίζη μόνος του καί νά έπισκέ- 
πτεται όλες τις έκθέσεις. Μετά τά 
ποιητικά τοπία τοϋ Κορώ καί τίς ρωμα
λέες φιγούρες τοϋ Κουρμπέ, ξετρυ
πώνει, στή γκαλερί Μαρτινέ, δεκατέσ
σερις δημιουργίες τοϋ Μονέ. Εναι ή 
άποκάλυψη!... Τί σημασία έχει άν ή 
τεχνοτροπία τοϋ Μονέ προκάλεσε σκάν
δαλα; Εναι ώραία καί, προπάντων, άλη- 
θινή. Τόσο τό καλύτερο, άν τά έργα του 
άπορρίφθηκαν άμέσως άπό τούς υπε
ροπτικούς κριτικούς τής έκθέσεως τοϋ 
«Σαλόν», όπου θά ξεχωρίζη τό «Γεύμα 
στή Χλόη» τοϋ Μονέ. Παρουσιάζει - 
φαντασθεΐτε θράσος! - μιά γυναίκα γυ
μνή, άνάμεσα σέ δύο νεαρούς ζωγρά
φους. Αύτή ή παράσταση έκανε νά 
ξεφωνίσουν άπό φρίκη οί χαμηλοβλε
πούσες κυρίες τών καλών άστών...

' Ο Μονέ, άπένταρος όπως είναι πη
γαίνει νά μείνη γιά λίγο μέ τούς γονείς 
του, μολονότι έκεΐνοι τοϋ φέρονται 
έχθρικά. Έπιστρέφοντας, έγκαθίστα- 
ται στό Μπουζιβάλ, δχι πολύ μακρυά 
άπό τόν Ρενουάρ καί μαζί φτιάχνουν τή 
«Γκρενουϊγέρ», παράσταση ένός άγρο- 
τικοϋ τοπίου.

' Ωστόσο, τό οικονομικό θέμα έξακο- 
λουθεΐ νά παραμένη άλυτο. Μέρα μέ τή 
μέρα ή κατάσταση παίρνει όλο καί πιό 
δραματικές διαστάσεις. Ο Κλώντ δέν 
πουλά ούτε έναν πίνακα. Καί έπιπλέον, 
ή Καμίγ είναι έγκυος. Τό ζευγάρι δέν 
έχει δεκάρα καί ό φίλος Μπαζίλ προ
σπαθεί νά σώση τήν κατάσταση, όσο 
βέβαια τοϋ έπιτρέπουν καί τά δικά του 
οικονομικά! Αγοράζει ένα μεγάλο πί
νακα τοϋ Μονέ, «Γυναϊκες στόν κήπο», 
γιά 2,500 φράγκα!' Αλλά, δέν μπορεί νά 
ξοφλήση τό μυθικό αύτό ποσόν, παρά 
μέ μηνιαίες δόσεις τών 50 φράγκων... 
Οί άνάγκες τοϋ ζωγράφου γίνονται, 
όμως, περισσότερο πιεστικές. Παρα
μερίζοντας κάθε ύπερηφάνεια, τρέχει 
νά χτυπήση όλες τίς πόρτες. Γράφει 
στό Μανέ: «' Από χθές δέν έχω δεκάρα 
καί ούτε ό χασάπης, ούτε ό φούρναρης 
δέχονται πιά νά μοϋ κάνουν πίστωση. 
Θά ήταν εύκολο νά μοϋ δανείσετε 
είκοσι φράγκα;»

Τά βάζει άκόμα καί μέ τόν καη μένο τό 
Μπαζίλ, πού δέν μπόρεσε νά πληρώση 
τή μηνιαία δόση του: «' Η Καμίγ γέννη
σε ένα όμορφο άγόρι καί ύποφέρω μέ 
τή σκέψη ότι ή μητέρα δέν έχει νά βάλη 
κάτι στό στόμα της...»

Τό ζευγάρι πλανιέται στά περίχωρα, 
άπό χάνι σέ χάνι, τό ένα πιό θλιβερό άπό 
τό άλλο. Κάποια μέρα, έξαγριωμένος 
άπό αύτούς τούς πελάτες, πού δέν 
έννοοϋν νά τόν πληρώσουν, ό ξενοδό-

«Ή  Καμίγ 
Μονέ στό παράθυρο» 
*0 πίνακας 
έγινε στά 1873

χος πετά έξω μέ τίς κλωτσιές τή μικρή 
οικογένεια. Ο Μονέ, άπεγνωσμένος, 
άποπειράται νά αύτοκτονήση. Είναι ή 
άπόλυτη έξαθλίωση...

Εύτυχώς, μερικοί έρασιτέχνες ζω
γράφοι συγκινοΰνται καί δείχνουν κό
ποι ένδιαφέρον, προσφέροντάς του μία 
πρόσκαιρη άνακούφιση. Στις 26 Ιου
νίου τοϋ 1870, ό Κλώντ Μονέ παν
τρεύεται, έπιτέλους, τήν Καμίγ. "Ενα 
μήνα άργότερα, ή κυβέρνηση τοϋ Να- 
πολέοντος τοϋ 3ου πέφτει στήν παγίδα 
καί κηρύσσει τόν πόλεμο στήν Πρωσία. 
Ό  Μονέ βρίσκεται, τότε, στή Χάβρη.
' Ο Μπαζίλ είναι άπό τούς πρώτους, πού 
καλούνται νά ύπηρετήσουν τήν πατρί
δα, καί σέ μία μάχη σκοτώνεται, στις 24 
Νοεμβρίου τοϋ ίδιου έτους.

Μετά τήν ήττα τοϋ Σεντάν καί τήν 
άνακήρυξη τής 3ης Δημοκρατίας στή 
Γαλλία, ό Μονέ καί ό Ντεγκά κατατάσ
σονται έθελοντές στήν έθνική φρουρά.
' Ο Μονέ άφήνει τή γυναίκα καί τό γυιό 
του στήν Νορμανδία καί «χάνεται» στήν 
' Αγγλία, όπου θά συναντήση τόν Πισα- 
ρό. Δέν θά γνωρίση τίποτε άπό τήν 
πολιορκία τοϋ Παρισιού, τήν πείνα, τήν 
κατάθλιψη καί τόν τρόμο τής έποχής 
έκείνης. Περιπλανώμενος στις έξοχές 
τοϋ Λονδίνου καί, κατόπιν, στήν Ολ
λανδία καί στό Βέλγιο, έπηρεάζεται 
βαθύτατα άπό τά έργα τών ζωγράφων 
Κόνσταμπλ καί Τάρνερ. Οί αισθήσεις 
του έκλεπτύνονται περισσότερο καί ό 
ίδιος μαθαίνει νά έκφράζη τή φευγα- 
λεότητα τής στιγμής, μέ δεξιοτεχνία, 
πού άγγίζει τό τέλε ιο ." Οταν έπιστρέφη 
στή Γαλλία, τό Δεκέμβριο τοϋ 1871, 
έχει όλες τίς δυνατότητες νά γίνη ό 
πυρήνας τής έπαναστατικής σχολής 
του.

«’Άχ, αυτοί οί έμπρεσιονίστ»!
Στήν έπόμενη χρονιά, στή Χάβρη, ό 

Μονέ ζωγραφίζει ένα πίνακα, πού θά 
τόν όνομάση «' Εντύπωση άπό τόν άνα- 
τέλλοντα ήλιο» («Impression soleil le
vant»). Τό 1874, ή όμάδα τών νατουρα- 
λιστών ζωγράφων άποφασίζει, έπιτέ

λους, νά παρατάξη κοινό μέτωπο καί 
όργανώνει μία συλλογική έκθεση άπό 
165 πίνακες, σέ αίθουσα πού τούς 
παραχωρεί ό φωτογράφος Ναντάρ. Γί
νεται σάλος! Ομόφωνη κατακραυγή 
τών κριτικών, πού δέν έννοοϋν νά πα
ραδεχτούν τίποτ' άλλο, έκτός άπό τίς 
παραδοσιακές φιγούρες τών «παληών, 
καλών ζωγράφων». 'Ωστόσο ό συντά
κτης ΛούίΛερώ, σ' ένα περιφρονητικό 
άρθρο του, στό «Σαριβάρι», θά τούς 
βάφτιση, άθελά του, μέ τό μοιραίο όνο
μα: «” Αχ, αύτοί ο ί«' Εμπρεσιονίστ!», μέ 
άφορμή τόν πίνακα τοϋ Μονέ, «Έμ- 
πρεσιόν» («Εντύπωση»). "Ετσι, ο ί«' Εμ- 
πρεσιονίστ» έμειναν στήν ιστορία, χα
ρακτηρίζοντας μιά όλόκληρη τεχνοτρο
πία.

Τό 1876, ό Μονέ γνωρίζει ένα μαική
να. Πρόκειται γιά τόν πάμπλουτο ' Ερ- 
νέστο Ό σεντέ. Επιχειρηματίας, κά
τοχος ένός μεγάλου καταστήματος στή 
λεωφόρο ' Οπερά, ό κύριος ' Ερνέστος, 
έχει άγοράσει τόν έξοχικό πύργο τοϋ 
Μονζερόν, όπου φτάνει ειδική γραμμή 
τοϋ τραίνου, γιά νά έξυπηρετοϋνται οί 
έπισκέπτες του. Ο Οσεντέ, παντρε
μένος μέ τήν όμορφη ' Αλίκη καί μέ έξη 
παιδιά, παίρνει ύπό τήν προστασία του 
τήν οικογένεια Μονέ, πού βρίσκει, τελι
κά, ένα ζεστό, σίγουρο καταφύγιο. ' Ο 
Μονέ μπορεί τώρα νά άγοράση όσους 
μουσαμάδες θέλει. Δουλεύει άσταμά- 
τητα, άπό τό πρωί ώς τό βράδυ, σάν 
βαρυποινίτης, χωρίς νά σηκώση κεφάλι. 
Ζωγραφίζει τό «Κυνήγι», όπου ό ίδιος ό 
' Οσεντέ ξεχωρίζει σέ δεύτερο πλάνο, 
καί τόν «Κήπο τών Τουϊλερί».

Ή  εύτυχία, όμως, δέν κρατά πολύ.
' Ο ' Οσεντέ, ύστερα άπό κακούς ύπο- 
λογισμούς, βρίσκεται στά πρόθυρα τής 
χρεωκοπίας κΓ έξαφανίζεται στό Παρί
σι, γιά νά μή δώση ποτέ πιά σημεία 
ζωής. Οί δύο οικογένειες, δεμένες μέ 
στενή φιλία, νοικιάζουν ένα σπίτι στό 
Βετέϊγ, χάρη στή γεναιοδωρία τοϋ Μα
νέ. Τήν ίδια χρονιά, τό 1874, γεννιέται ό 
δεύτερος γυιός τοϋ Μονέ, ό Μισέλ. Οί 
μέρες κυλοϋν καί οί έλπίδες παραμέ
νουν μόνο... έλπίδες. Εξαντλημένη 
άπό τήν άρρώστεια, τήν άμφιβολία καί 
τίς στερήσεις ή Καμίγ δέν άντέχει πιά 
καί φεύγει γιά τό «μεγάλο ταξίδι», τό 
Σεπτέμβριο τοϋ 1879.

Ό  χειμώνας, πού άκολουθεϊ, είναι 
άφάνταστα σκληρός. Ο Σηκουάνας έ 
χει παγώσει. Τήν 5η ' Ιανουάριου γίνεται 
μιά τρομερή καταστροφή: οί πάγοι, μέ
σα σέ λίγες ώρες, γκρεμίζουν τούς 
τοίχους τοϋ σπιτιοΰ τοϋ Βετέϊγ... Από 
τό συγκλονιστικό αύτό θέαμα, ό Μονέ
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θά έμπνευστεΐ δεκαεφτά πίνακες, με
ταξύ τών όποιων είναι οί «Πάγοι» καί ή 
«Κατάρρευση».

Ό  Μονέ συμμετέχει πάντοτε στις 
έκθέσεις τής όμάδας τών «' Εμπρεσιο- 
νιστών», δπου ό Πισαρό προσκαλεί ένα 
νέο μέλος, τό Γκωγκέν. Ό  άεικίνητος 
Κλώντ δέν είναι, δμως, άπό τούς άν
τρες, πού προσκολλοϋνται αιώνια στή 
μνήμη μιας γυναίκας. Έτσι, τό 1881, 
έρχεται νά έγκατασταθή στό Παρίσι, μέ 
τήν κυρία Ό σεντέ καί τάπαιδιά. 'Εκεί
νη, άναλαμβάνει νά μεγαλώση τό μικρό 
Μισέλ. Ή  κόρη της Μπλάνς, θά παν- 
τρευτή τόν πρωτότοκο γυιό τού Μονέ, 
τόν Ζάν ,καί ή ίδια θά γίνη κυρία Κλώντ 
Μονέ, τό 1892.

' Ο θάνατος τού Κουρμπέ αίφνιδιάζει 
τόν εύαίσθητο καλλιτέχνη. 'Εμπνευ
σμένος άπό τούς πίνακές του, ό Μονέ 
γιά άρκετό καιρό, ζωγραφίζει σκηνές 
άπό τις άπόκρημνες άκτές τής Νορ- 
μανδίας.

"Αν οί «Έμπρεσιονίστ» δέν έχουν 
γίνει άκόμη άπόλυτα παραδεκτοί άπό 
τούς συγχρόνους τους, ώστόσο, άντι- 
μετωπίζουν τώρα λιγώτερους σαρκα
σμούς. Όσο γιά τόν έμπορο Ντυράν - 
Ρυέλ, πού κόντεψε νά χρεωκοπήση, 
στην προσπάθειά του νά τούς ύποστη- 
ρίξη, άρχίζει σιγά-σιγά, νά πουλά έργα 
τους. ' Η έποχή τών άγώνων πλησιάζει 
στό τέλος της. Καί, ήδη, στούς κόλπους 
τής παληάς όμάδας, ό καθένας ζητά νά 
ξαναβρή τήν αύτονομία του. ' Η τελευ
ταία «συνεταιρική» έκθεση πραγματο
ποιείται τό 1886 καί ή συντροφιά δια
λύεται.

' Ο Πώλ Ντυράν - Ρυέλ, πού άγαπά 
ύπερβολικά τό Μονέ καί στό παρελθόν 
έχε άγοράσει πολλούς πίνακές του, 
χωρίς νά δοϋν τό φώς μερικές άπό τίς 
ωραιότερες δημιουργίες τού Μονέ πού 
είναι στενόμακρα «πανώ» μέ άνάγλυ- 
φες παραστάσεις λουλουδιών.

Τό 1880, ό Μονέ έκθέτει μόνος του 
μερικά έργα στις αίθουσες τής έφημε- 
ρίδας «Σύγχρονη ζωή», πού έκδίδει ό 
Ζώρζ Σαρπαντιέ. Γιά νά βοηθήση άκόμη 
περισσότερο, ό Ντυράν - Ρυέλ συνεν
νοείται μέ τό Ζώρζ Πετί, μάλλον συντη
ρητικό έμπορο, νά προβάλη αύτός πί
νακες τού Μονέ. Βρισκόμαστε στό 1883.
' Ο Τύπος έχει σταματήσει, κοντά στόν 
Πετί, όργανώνει «διεθνείς έκθέσεις» 
κάθε χρόνο, τό 1885, '86, '87, '88. 
Ωσπου τό 1889, ό ζωγράφος έκθέτει 

μαζί μέ τό Ροντέν τό γίγαντα τής γλυ
πτικής. Είναι, λοιπόν, ή καθιέρωση. Οί 
εύποροι 'Αμερικανοί άγοράζουν σάν 
τρελλοί. ' Ο Μονέ γίνεται διάσημος καί

πλούσιος. Ή  Αλίκη, έπίσημη σύντρο
φός του πιά, τόν άκολουθεΐ σέ κάθε του 
βήμα. ' Αλλά έκεΐνος, σκληρός βουλευ
τής καί έραστής τής τελειότητας, δέν 
φαίνεται ποτέ άπόλυτα ικανοποιημένος 
άπό τόν έαυτό του. Γράφει στό Ντυράν 
- Ρυέλ: «Γιά νά φτιάξω αύτό τό πανώ, 
πόσα έκανα πού άναγκάστηκα, μετά, νά 
τά χαλάσω! Πάνω άπό είκοσι, ίσως καί 
τριάντα!...»

'Ένας παράδεισος τών λου
λουδιών...

Νερό, λουλούδια, φύση!... Ό  Μονέ 
τά έχει τώρα κοντά του, στό σπίτι, πού 
έχει άγοράσει στό Ζιβερνύ. Καί γιά νά 
βρίσκωνται όλα στήν ύπηρεσία τής «Αύ- 
τής Υψηλότητας» τής Ζωγραφικής, 
άποφασίζει νά κάνη καί τόν κηπουρό! 
’ Αγοράζει τό διπλανό οικόπεδο καί κα
τασκευάζει τεχνητό κανάλι, φέρνοντας 
νερό άπό τόν παρακείμενο ποταμό " Ε- 
πτ! Έ χει δικό του, τέλειο, πλωτό άτε- 
λιέ: μία ξύλινη καμπίνα, πάνω σέ μία 
βάρκα! Ο Κλώντ Μονέ διαλέγει μέ 
προσοχή τά είδη τών λουλουδιών, πού 
θά φυτευτούν, καί μισθώνει ειδικούς 
κηπουρούς. Ο λαχανόκηπος τού Ζι
βερνύ, δέν άργεΐ νά μεταμορφωθή σέ 
άνθισμένο παράδεισο, πού μοιάζει μέ 
μία άτέλειωτη γιορτή τής φύσεως.

Ό  Μονέ, πενηντάρης πιά, δέχεται 
στόν κήπο του παληούς φίλους: τό 
Σεζάν, τό Ροντέν, τόν Κλεμανσώ. 1 Αλ
λά οί σύντροφοι άπό τά θυελλώδη χρό
νια τής νειότης έξαφανίζονται μέ τή 
σειρά. ' Ο Μονέ έχει πεθάνει έδώ καί

ΚΛΩΝΤ ΜΟΝΕ
μία δεκαετία. ' Ο Γκωγκέν έχει φύγει 
στήν Ταϊτή έπειτα άπό τήν αύτοκτονία 
τού Βάν Γκόγκ. ' Η Μπέρτ Μορισώ, ή 
καλή φίλη τών δύσκολων ήμερών πε
θαίνει καί σύντομα τήν άκολουθεΐ ό 
Σισλέ ό άξέχαστος σύντροφος στά πρώ
τα καλλιτεχνικά σκιρτήματα. Ο Μονέ 
ταξιδεύει καί πάλι: ' Αγγλία, Νορβηγία,
' Αντίμπ, Μπέλ - Ίλ . ' Από τό Λονδίνο 
έπιστρέφει μέ μία έξαιρετική σειρά άπό 
πίνακες, δπου τό φώς διασπάται μέσα 
άπό τίς ρομαντικές, ίριδίζουσες όμί- 
χλες τής βρεταννικής πρωτεύουσας. 
Γι' αύτόν, τό άντικείμενο δέν παίζει 
σχεδόν κανένα ρόλο, είναι άπλώς ένα 
πρόσχημα, δπου ή κίνηση καί τό πανδαι: 
μόνιο τών χρωμάτων άλλοιώνουν τή 
μορφή του, τό καθιστούν, κάποτε, ά- 
γνώριστο. ' Ο Μονέ άρχίζει νά ζωγρα- 
φίζη τή «Δεξαμενή τών Νυμφαιών», 
άντιπροσωπευτικό έργο τής περιόδου 
αύτής τού ζωγράφου.

Όμως, τό πεπρωμένο τού έτοιμάζει 
καί νέες δοκιμασίες. Τό 1908, ό Κλώντ 
Μονέ, παραπονιέται δτι δέν βλέπει πο
λύ καλά. Ένα «προσκύνημα» στή Βε
νετία μέ τή γυναίκα του, θά τόν κάνη νά 
ξανανειώση καί νά γυρίση στό Ζιβερνύ 
ένθουσιασμένος. Γιά πολύ λίγο, όμως. 
Δύο χρόνια μετά, ή ' Αλίκη έγκαταλείπει 
τόν μάταιο τούτο κόσμο καί ό πόνος τού 
Μονέ γ ι' αύτήν είναι τόσο άβάσταχτος, 
πού όλοι τόν θεωρούν ξοφλημένο γιά 
τήν Τέχνη. Ή  δράσή του συνεχώς 
λιγοστεύει. Τό 1912, οί γιατροί τού λένε 
δτι πάσχει άπό καταρράκτη καί δτι θά 
μπορέση νά χειρουργηθή μόνο ύστερα 
άπό έντεκα χρόνια.

1914: Ό  πόλεμος. Ό  πρωτότοκος 
γυιός τού Μονέ, ό Ζάν έχει ρεθάνει τό 
Φεβρουάριο τού ίδιου έτους. ' Η Μπλάνς 
βρίσκεται άκόμη πιό στενά δεμένη μέ 
τόν όγδοντάρη γέροντα, πού μέ τά 
άδύνατα μάτια του έπιμένει νά ζωγρα- 
φίζη. Κάποτε, ή έγχείρηση τού καταρ
ράκτη πραγματοποιείται καί, εύτυχώς, 
έχει έπιτυχία. Ανακτώντας ένα μέρος 
άπό τή χαμένη όρασή του, ό Μονέ 
δίνεται μέ μεγαλύτερο πάθος στις θαυ
μάσιες διακοσμητικές συνθέσεις τών 
«Νυμφαιών».

Τά έγκαίνια γίνονται μέ κάθε έπιση- 
μότητα, στις αίθουσες τής ' Ορανζερί, 
τό Μάϊο τού 1927, άπό τήν ίδια τήν 
κυβέρνηση. "Εξη μήνες νωρίτερα, στις 
6 Δεκεμβρίου τού 1926, ό Κλώντ Μονέ, 
είχε σβήσει ήσυχα, στό άτελιέ του, 
άφοΰ «κατέκτησε τό άνώτατο όριο, δ
που μπορεί νά φτάση ή δύναμη τού 
χρωστήρα καί τ ' άνθρώπινου μυαλού», 
όπως είπε ό ίδιος ό Κλεμανσώ.
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ 

ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΑΣ κ. I. Μ. ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ

ΤΒ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΗΝ 
ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΑΙΑΝΒΥ
«Τά τετρακόσια σήμαντα, κι άν βογκούνε, δεν πνίγουν τήν ακοή μου, τί σάν 

ασάλευτου δεντροΰ, στήν Πίστη σου όλη ρίζωσεν ή ζωή μου σάν πλάτανος 
καταμεσής χειμάρρου-κ' εϊν' ό χείμαρρος ή πνοή μου!... Άθρόα χαρά, καρδιάς 
σεισμέ, τήν άρπα, τό ψαλτήριο, τήν κιθάρα δώστε μου, τά ξαφτέρουγα-καληώρα,-ν' 
άνεμίσω τή λαχτάρα, τή μαργαριταρόπλεχτη σά ίδοϋμε, ’ Αγιά-Σοφιά, μπροστά μας 
Τιάρα!»

- r  0  ΒΥΖΑΝΤΙΟ, ή γοητευτική εποχή 
I τού Μεσαιωνικού 'Ελληνισμού καί 

τής 'Ορθόδοξης Ρωμιοσύνης άσκησε 
γόνιμη επίδραση στή νεολληνική λογο
τεχνία καί ιδιαίτερα στήν ποίηση. Καί 
δέν άναφερόμαστε μόνο ατά ποιήματα 
εκείνα πού είναι εμπνευσμένα άπό τήν 
"Αλωση τής Πόλης ή τή θυσία τού τε

λευταίου μαρτυρικού αύτοκράτορα τού 
Βυζαντίου Κνωσταντίνου Παλαιολόγου 
Δραγάτση, μέ ιδιαίτερη έξαρση ατούς 
δημοτικούς θρήνους τής εποχής εκεί
νης καί ατά χρόνια τής μεγάλης ιδέας.

Ή  Μεσαιωνική μας αύτοκρατορία 
καί οίμορφές της ύπήρξαν σταθερά πη
γή έμπνευσης γιά όοκιμώτατους ποιη
τές, όπως ό Κωστής Παλαμάς, ό Κων
σταντίνος Καβάφης καί ό "Αγγελος Σι- 
κελιανός. Μά καί έντελώς σύγχρονούς 
μας ποιητές καί μάλιστα άξιόλογους 
άπασχόλησε καλλιτεχνικά τό Βυζάντιο. 
Αναφέρω ενδεικτικά τό ζεύγος των 

ποιητών Μανώλη καί Λίνος Κάσδαγλη. 
Ποιητές έλληνικοί μέ τή βαθύτερη ση
μασία τού όρου, άληθινά έθνικοί, δέ 
μπορούν παρά νά αισθάνονται άκατανί
κητη έλξη πρός τήν περίοδο τού Βυζαν
τινού Ελληνισμού.

Δέν είναι μόνο ή περίφημη «φλογέρα 
τού βασιλιά» τού Παλαμά, πάμπολλοι 
άλλοι στίχοι του μιλάνε γιά τό Βυζάντιο, 
γιά τήν Παναγία σκέπη του, γιά τό "Αγι-
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' Επάνω: ' Η Αγία Σοφία σέ μινιατούρα τού 13ου αιώνα. Στήν άπέναντι σελίδα κάτω: ' Η Παντάναοσα, ή περίφημη βυζαντινή έκκλησία τού 
Μυστρά.

ον " Ορος, ενώ ό Καβάφης αφιερώνει 
σημαντικό αριθμό ποιημάτων, αλλά καί 
πεζών γραφτών του στόν Ίουλιανό, -  
πολλές φορές-, σέ άλλους αύτοκράτο- 
ρες καί γυναίκες τοϋ Βυζαντίου, στήν 
Άλωση, στοάς ποιητές του Μεσαιωνι
κού 'Ελληνισμού, στόν Συμεών τόν 
στυλίτη, τόν «τόσο μεγάλο άγιο, τόν τό
σο θαυμαστόν άνθρωπο». Πεζογράφος 
πού λατρεύει κυριολεκτικά τό Βυζάντιο, 
ό Νίκος Καζαντζάκης, γράφει σέ στί
χους τό θεατρικό του έργο «Νικηφόρος 
φωκάς» «Ίουλιανός». «Κωνσταντίνος 
Παλαιολόγος».

Μά καί ό Άγγελος Σικελιανός, ό με
γαλοφάνταστος καί δυναμικός, ό μέγας 
λυρικός ποιητής μας έμπνέεται συχνά 
άπό τό Βυζάντιο ή τις έπιβιώσεις του. Τό 
ότι ή πτυχή αύτή τού ποιητικού έργου 
δέν έχει προβληθή δέν μειώνει τό γεγο
νός. "Ηταν φυσικό, τό ισχυρό άρχαιο- 
ελληνικό στοιχείο πού άπαντά σ ' αυτήν 
νά μονοπωλήση τό ’ενδιαφέρον τώνμε
λετητών καί τών κριτικών του. 'Ωστό
σο, πολύ θά μάς βοηθήση στό νά σχη
ματίσουμε ολοκληρωμένη εικόνα γιά τό 
εύρος τών έλληνικών όριζόντων τού 
έθνικώτατου ποιητή μας καί ή έξέταση 
τών έπιδράσεων τού Βυζαντίου στό έρ
γο του.

Δένείναι διόλου τυχαίο ότι ό Σικελια- 
νός άνέβηκε ως τό «ζωντανό Βυζάντιο»

δηλαδή τό Άγιον Όρος Άθω. Πήγε 
μάλιστα έκεί συντροφιά μέ τό φίλο του 
Νίκο Καζαντζάκη. Ό  τελευταίος στό 
θαυμαστό βιβλίο του « Αναφορά στόν 
Γκρέκο» μάς μιλάει γιά τόν ένθουσια- 
σμό μέ τόν όποιο ό Άγγελος δέχτηκε 
τήν ιδέα:

«"Εκλεισα τά μάτια, φούχτωσα ψα- 
χουλεύοντας ένα βιβλίο- άρπαξε ό φ ί
λος άπό τά χέρια μου, τό άνοιξε- ήταν 
ένα μεγάλο λεύκωμα φωτογραφίες: Μο
ναστήρια, καλόγεροι, καμπαναριά κυ
παρίσσια... Κελιά άπάνω άπό τόν γκρε
μό, καί κάτω μιά θάλασσα άγρια... Τό 
Άγιον Όρος! φώναξα. Τό πρόσωπο 
τού φίλου μου έλαμψε. -  Αύτό ήθελα! 
φώναξε. Χρόνια καί χρόνια αύτό ήθελα- 
πάμε. Άνο ιξε τά μπράτσα, μ '  έσφιξε 
στήν άγκαλιά του. -  Είσαι έτοιμος; είπε- 
νά βάλουμε τά σιδερένια μας ποδήμα- 
τα. δράκοι δέν είμαστε; Νά βάλουμε τά 
σιδερένια μας ποδήματα, νά πατήσου
με τό Άγιον Όρος .

Μάς δίνει στό ίδιο άριστουργηματικό 
έργο του ό ανυπέρβλητος Καζαντζάκης 
πολύτιμες πληροφορίες γιά τό πώς ό 
Άγγελος Σικελιανός συμπεριφερόταν 

καί άντιδρούσε στό Ά γιο  Όρος».
« Ό  φίλος μου, μέ τή βροντερή φωνή 

του. μέ τήν ποιητική του έξαρση, μιλού
σε κι όλοένα άναβε, κι οί καλόγεροι εί
χαν άνοιξε/ τό στόμα τους κι άλλοι κρα

τούσαν σφιχτά τις γενειάδες τους κι 
άκουγαν. Ό σο μιλούσε ό φίλος μου, 
τόσο έμπαινα κι έγώ ό ίδιος στό νόημα 
καί καταλάβαινα γιά ποιό λόγο άληθινά 
ήρθαμε στό Άγιον Όρος... Τί θείος ρυ
θμός, λέγαμε ύστερα περπατώντας ά
πάνω. κάτω στό περιαύλι, τ ί έξαίσια 
σκαλισμένο όστρακο, γενεές καί γενεές, 
μά μέσα τώρα πιά, τό στρείδι πού τό

πλάσε καί τό στόλισε, ψόφησε. «Πρέ
πει, λέγαμε, καί παίρναμε όρκο, πρέπει 
ν ' άναδιοργανώσουμε τό χριστιανικό 
άσκητισμό, νά τού φυσήξουμε πάλι δη
μιουργική πνοή. Πρέπει. Γ ι ' αύτό ήρθα
με στό "Αγιον Όρος».

Μά καί ό "Αγγελος Σικελιανός έμ- 
πνεύσθηκε άπό τό "Αγιον Όρος όπου 
τόν βρίσκουμε συνεπαρμένον έντονα 
άπό τήν ομορφιά τού άγιασμένου βου
νού, πού διάλεξε καί περιφρούρησε καί 
τράνεψε ή εύλάβεια, άλλά καί τό όξύ 
πνευματικό καί καλλιτεχνικό κριτήριο 
τού βυζαντινού μοναχισμού.

*Σ τ ' "Αγιο βουνό ό φίλος μου κι 
έγώ, ατά αιώνια πλάγια, /  τόν δρθρο 
μοναχοί / ,  τριγύρω ένώ λυνόντανε στό 
πρώτο φώς τά μάγια /  πού σκόρπισε ή 
βροχή, /  πολύ βαθιά άνασαίνονταςκοι- 
τάζομεν ώς κάτου /  πού λάμπιζε κρυ
φή, /  χλωμή ή μεγάλη θάλασσα κι ό 
νούς μου, σάν τού 'ελάτου /  τή δυνατή 
κορφή, /  στήν πλέριαν άναγάλλιαζε σι-
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ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ

' Η Βυζαντινή παράδοση, ή τέχνη κι ή διδασκα
λία τής Ορθοδοξίας μεταφυτεύονται μ ’ 
έπιτυχία άπό τόν Ά γγελο Σικελιανό στοάς 
έθνικούς του όραματισμούς.

γή, στή βλογημένη /  βουνίσιαν εύωόιά, 
/  κι άπ' τή δροσιάν ένιώθαμεν ώς μέσα 
άναστημένη /  τή νέα μας τήν καρδιά... 
/  Στά μέτωπα, ατά χέρια μας. καί σ ' όλα 
μας τά μέλη /  έφώταε γαληνά /  ή άνα- 
παμένη δύναμη πού γνώρισε τό μέλι /  
τής πλάσης, καί ξανά /  περνώντας όθε 
τρύγησεν ή έβύζαξε στά πλέρια /  τή 
μυστική χαρά, /  αέ μιά λατρείαν άνεί- 
πωτη μάς σήκωνε τά χέρια, /  σά νά 
'τανε φτερά...».

Στις συχνές μεταβάσεις του ατούς 
Δελφούς, τό έπίκεντρο τόσων ποιημά
των καί καλλιτεχνικών προσπαθειών 
τού Σικελιανοϋ, ό ποιητής ήταν φυσικό 
νά σταθή σ ' ένα άπό τά περιφημότερα 
βυζαντινά μνημεία τής περιοχής, άλλά 
καί τού έλληνικοϋ χώρου γενικώτερα, 
«σ τ ' "Οσιου Λουκά τό Μοναστήρι”  
ατό όποιο κι άφιέρωσε τό ομώνυμο ποί
ημά του. Έδώ τό βυζαντινό χτίσμα σέ 
ώρα ανοιξιάτικη, έκείνη του ' Επιταφίου 
Θρήνου καί τής Ανάστασης προσφέ
ρει στόν ποιητή τήν έμπνευση νά φιλο- 
σοφήση, νά ψαύση τόν άνθρώπινο πό
νο, ν ' άναχθή στις πανάρχαιες ρίζες τού 
τόπου καί τούς προαιώνιους μύθους, 
άπό τόν χτυπημένο πόνο, ν ' άναχθή 
στις πανάρχαιες ρίζες τού τόπου καί 
τούς προαιώνιους μύθους, άπό τόν χτυ
πημένο Βαγγέλη νά φτάση στόν "Αδω- 
νη καί νά άρτιώση μέσα σέμιάν άνάγλυ-

φη σύνθεση τόν κανόνα τής άνθρώπι- 
νης μοίρας. Παραθέτω τις δυό πρώτες 
στροφές του ποιήματος:

«Στ' όσιου Λουκά τό μοναστήρι, άπ ' 
όσες /  γυναίκες τού Στειριοϋ συμμα- 
ζευτήκαν /  τόν 'Επιτάφιο νά στολί
σουν. κι όσες /  μοιρολογήτρες, ώσμε 
του Μεγάλου /  Σαββάτου τό ξημέρωμα 
άγρυπνήσαν /  ποιά νά στοχάστη -έτσι 
γλυκά θρηνούσαν!- πώς. κάτω άπ ' 
τούς άνθούς. τ ’ όλόαχνο σμάλτο /  τού 
πεθαμένου του "Αδωνη ήταν σάρκα 
πού πόνεσε βαθιά; Γιατί κι ό πόνος /  
στά ρόδα μέσα, κι ό 'Επιτάφιος Θρή
νος. /  κι ο ί άναπνοές τής άνοιξης πού 
μπαϊναν /  άπ1 τού ναού τή θύρα, άνα- 
φτερώναν /  τό νοϋ τουςστής Ανάστα
σης τό θάμα, /  καί του Χριστού οί πλη
γές σάν άνεμώνες /  τούς φάνταζαν στά 
χέρια καί στά πόδια, /  τ ί πολλά τόν σκε
πάζανε λουλούδια /  πού έτσι τρανά, 
έτσι βαθιά εύωδούσανί».

' Ο Σικελιανός δέν είναι ποιητής ιστο
ρικός, ούτε περιγραφικός, άλλά συνή
θως άληγορικός. Ούτε στατικός, άλλά 
σφαιρικός πού άναδεύει μνήμες συσχε- 
τίζοντάς τες πάντα μέ τήν πραγματικό
τητα. Ζεί έντονα, -μέ τήν αύξημένη εύ- 
αισθησία του,- τούς έθνικούς άγώνες, 
τά πάθη τού λαού του καί σαλπίζει μέσα 
άπ' τούς στίχους του μηνύματα έθνε- 
γερτικά, άναστάσιμα. Τή Μεγάλη Πα
ρασκευή διαδέχεται ή 'Ανάσταση.

«Τά χελιδόνια τού Θανάτου. Σοϋ μη
νάν μιάν άνοιξη/ καινούργια, 'Ελλάδα, 
κι άπ ' τόν τάφο Σου γιγάντια γέννα. /  
Μάταια βιβλίζει τών Ρωμαίων ή κου
στωδία τριγύρα Σου. /  'Ακόμα λίγο, κι 
άνασταίνεται τό νέο Είκοσιένα».

’ Η βυζαντινή παράδοση, ή τέχνη κι ή 
διδασκαλία τής 'Ορθοδοξίας μεταφυ
τεύονται μ ' έπιτυχία άπό τόν ποιητή 
στοάς έθνικούς του όραματισμούς. Κι 
έχει τή δύναμη τήν άναβλυστική νάμε- 
τουσιώνει τούς όραματισμούς του σέ 
ποίηση ύψηλή, πού διδάσκει χωρίς νά
νοι διόαχτική, πού οδηγεί, χωρίς νά ξε
πέφτει σέ πατριδολογία, γιατί ζεί καί δο
ν είται άπό τόν καημό τής φυλής του, 
παθαίνεται άπό τό Γολγοθά τής Ρωμιο
σύνης καί ξεπροβάλλει μέγας ιεροφάν
της τού γνησιώτατου 'Ελληνισμού.

Οί «Έπίνικοι» A ' είναι σειρά ποιημά
των πού άφορμοϋνται άπό τούς άγώνες 
τής περιόδου 1912-1913. "Ενα άπό 
αύτά τιτλοφορείται «Πρώτη λειτουργία». 
Ή  φαντασία τού Σικελιανοϋ φτερουγί- 
ζει έδώ στόν έπισημότερο ναό τής Βασι
λεύουσας, στόν περικλεή μεγάλο ναό 
τής Άγιά-Σοφιάς ανακαλώντας στοι
χεία άπό τούς θρήνους:

«Τά τετρακόσια σήμαντα, κι άν βογ
κούνε, δέν πνίγουν τήν ακοή μου, /  τί, 
σάν άσάλευτου δεντρού, στήν Πίστη 
σου όλη ρίζωσεν ή ζωή σου /  σάν πλά
τανος καταμεσής χειμάρρου -κι ε ίν ' ό 
χείμαρρος ή πνοή μου!... Άθρόαχαρά, 
καρδιάς σεισμέ, τήν άρπα, τό ψαλτήριο, 
τήν κιθάρα /  δώστε μου. τά ξαφτέρου- 
γα-καληώρα, -ν ' άνεμίσω τή λαχτάρα, 
/  τή μαργαριταρόπλεχτη σά ιδού με. 
Άγιά-Σοφιά, μπροστά μας Τιάρα».

Εκείνο όμως άπό τά στοιχεία τής βυ
ζαντινής παράδοσης καί τής όρθόόοξης 
πίστης πού άφθονεϊ κυριολεκτικά στήν 
ποίηση τού "Αγγέλου Σικελιανοϋ είναι 
ή προσφυγή στή μεσιτεία τής Παναγίας 
μητέρας τού Χριστού, τής Πλατυτέρας. 
Τής πλέκει κι αύτός ύμνους καί τραγού
δια καί προσδοκεί άπό έκείνη τή σωτη
ρία, ένώ είναι όλα άραχνα καί σκοτεινά 
καί ή σκλαβιά τυραννάει καί πάλι τό γέ
νος του. Γίνεται έτσι διερμηνευτής τής 
πανεθνικής, τής γενικής προσδοκίας. 
Μέ τό στόμα του μιλάει ή 'Ελλάδα. 
'Απευθύνεται στήν Παναγιά καί τής λέ
γει:

«Στεριές, νησιά καί πέλαγα, μιά Κόρη 
καί μιά Μάνα. /  ή 'Ελλάδα, στήν άθά- 
νατη, γονατιστή πλαγιά /  πού τρέμει 
μπρός της ή άβυσσο, άκούοντας τήν 
καμπάνα, /  τά θεόρατα τά μάτια Σου 
στυλώνει. Παναγιά !  "Ο λ' ο ί καρποί 
στά πόδια Σου· κι αύτή μαζί τους είναι, 
/  καθώς ' Εσύ σάν έστεκες μπροστά 
στήν Κιβωτό... Μάνα■ λογάριασε καλά, 
καί ζύγιασε, καί κρίνε, /  καί γράψ'
' Εσύ, τής μοίρας της. τό νέο κατεβα
τό!».

Τό πιό μεγαλόπνοο όμως, τό πιό 
χαρακτηριστικό άπό τά ποιήματα τού 
Σικελιανοϋ πού άναφέρονται στήν Πα
ναγιά, είναι τό «Δεκαπενταύγουστο τού 
1940». Θαρρεί κανείς πώς ακούει βυ
ζαντινό ύμνογράφο, όχι έκφραστή τής



θύραθεν ποίησης. Τόση είναι ή πίστη 
τού "Αγγέλου στό πρόσωπο τής Κυρίας 
Θεοτόκου κι ό λόγος του μουσικός κι 
αρμονικός αναδύεται εκ βαθέων:

«"Ω 'Εσύ των Ουρανών ή πλατυτέρα 
/  πού αγκάλιασες τά έθνη καί τούς λα
ούς. /  των λαών καί τών εθνών ή θεία 
Μητέρα. /  π ' όλους τής γής ξεχείλισες 
τούς ναούς' /  Μάνα, π ' άγνάντια μου 
είσαι ώς θερισμένη /  άπ ' άστάχυαχλω
μότατη πλαγιά, κ ' είσαι κι ή 'Ελλάδα, κι 
είσαι ή κοιμημένη /  μέ σταυρωτά τά 
χέρια Παναγιά' /  Μάνα, πού ό νοϋς 
Σου μοναχά τό ξέρει, /α ν , άντικρύ στήν 
άγια Σου έντολή, /  ή καρδιά μου δέν 
είναι ώς περιστέρι /  άθώα. δοκιμασμέ
νη καί καλή' /  δώσε τήν ώρα τούτη (κι 
είναι τώρα /  π ' άγγίζουμε τόν ύστερο 
βυθό /  κι άργοσημαίνει ή προαιώνια 
ώρα) /  στήν άγιαν έντολή Σου νά στα
θώ /  άνύοταχτος. στήν άκρη γινωμένος 
/  άγρύπνια μιάν απέραντη ματιά, /  σάν 
ό Ιησούς Χριστός 'Εσταυρωμένος. /  
σάν ο ί "Αγιοι Παίδες μέσα στή φωτιά!».

Ορισμένοι μελετητές έχουν χαρα- 
κτηρίσειτόν χριστιανισμό τού Σικελια- 
νού παγανιστικό. καί βέβαια ό ποιητικός 
του οίστρος προβαίνει σέ ταυτίσεις, 
άνακατέματα. συμβολισμούς άκατανό
ητα γιά ένα θρησκευτικό ποίημα, άλλά 
νόμιμα γιά έναν ποιητή. Ό  Σεφέρης 
εύστοχα έχει έπισημάνει τήν ένότητα

πού προαέδωσε στις έλληνικές άντιφά- 
σεις ό Σικελιανός. Στή ζωή του όμως ό 
ποιητής έδειχνε πάντα βαθύτατο σεβα
σμό στή Θρησκεία καί ατά σεβάσματα 
τής λατρείας τού λαού του. Γνωρίζομε 
τή σημασία πού αποδίδει ή Εκκλησία 
ατά ιερά λείψανα καί τήν τιμή πού τούς 
αποδίδεται ατά μοναστήρια, πού τά 
κληρονόμησαν άπό τό Βυζάντιο καί τήν 
Τουρκοκρατία. "Ενα τεμάχιο λειψάνου, 
καί μάλιστα τού πολιούχου Ζακύνθου 
'Αγίου Διονυσίου είχε γιά φυλαχτό ό 
Σικελιανός. Τή μαρτυρία οφείλουμε σέ 
μιά θρυλική μορφή τών Γραμμάτων 
στό Γιώργο Κοτζιούλα:

« Η  γενιά τής μητέρας του συγγένευε 
μέ τό γένος Σιγούρου, άπ ' όπου κατα
γόταν ό "Αγιος Διονύσιος, ό πολιούχος 
τής Ζακύνθου. Κι άπάνω σ ' αύτό έχει 
νά μάς διηγηθή κάτι τό θαυμαστό: Α 
κούστε καί θά μέ δικαιώσετε: «"Οταν 
έγινε ή άνακομιόή τού Άγιου καί οί 
Ζακυνθινοί άσπάζονταν τό λείψανο, έ
νας πιστός, άπό περίσσια εύλάβεια. καί 
θέλοντας νάχει κάτι δικότου, δάγκωσε 
καί τούκοψε ένα δάχτυλο. Αύτό άνακα- 
λύφθηκε ύστερα καί ή οικογένεια τής 
μητέρας μου έκανε δίκη. Βάσταξε, όπως 
γινόταν εκείνη τήν έποχή, 40 χρόνια. 
Μά στό τέλος τήν κέρδισαν ο ί δικοί μου. 
Γιά νά μή ατά πολυλογώ, τό δάχτυλο 
τού Άγιου έφτασε σέ μένα καί τό φύ

λαγα σάν ένα κειμήλιο. "Ηταν σέ μιά 
θήκη άπό άσήμι καί μάλαμα καί μέσα 
είχε καθαρό γυαλί, κρύσταλλο, μέ μιά 
άλυσίδα ασημένια καί μιά μικρή εικόνα. 
Πριν άπ ' τόν πόλεμο, πήγα ένα βράδυ 
νά πάρω τήν κόρη τού Γίαλαμά, τή 
Ναυσικά, νά πάμε σ ' ένα σπίτι στό Φά
ληρο. Καθόμουν τότε στήν όδό Διονυ
σίου Αρεοπαγίτου. Είχα κοντά μου μιά 
γερόντισσα πού πολύ μέ άγαπούσε. κυ- 
ρά Παναγιώτα τήν έλεγαν. Έγώ συνδέ
ομαι πολύ μέ τούς άνθρώπους τού λα
ού, άς είναι. "Οταν βγαίναμε, δέν ξέρω 
τί τής ήρθε καί μοϋπε πώς πρέπει νά 
πάρω μαζί μου ένα φυλαχτό, γιά νά μήν 
πάθω τίποτε στό δρόμο. Δέ συνηθίζω 
ν ' άντιλέγω, ν ' άνοίγω συζητήσεις, δέ
χομαι κάτι άμα τό βλέπει ό άλλος έτσι. 
Τελοσπάντων άνοιγει έκεϊ ποϋχαμε τή 
θήκη μέ τό δάχτυλο καί μού τό δίνει. 
"Ηταν καλοκαίρι σάν τώρα, φορούσα 
ένα άλαφρύ άσπρο σακάκι, νά σάν 
έτοϋτο. χωρίς βαθειά τσέπη άπό μέσα, 
φτάνουμε στό Φάληρο καί βλέπω νά- 
χουν άνάψει φωτιές, ξέρεις: φωτιές τ ' 
"Αη Γιαννιοϋ. Τότε ήμουν όλος νιάτα, 
άπότομα κατάπεαα τούτα τά χρόνια. 
«Ναυσικά, τής λέω θά πηδήξεις; 'Εγώ 
θά πηδήξω! «Παίρνω φόρα καί βρίσκο
μαι πέρα. Έ, φαίνεται πώς έκεϊ μοϋπε- 
σε τό φυλαχτό. "Αμα γύρισα στό σπίτι 
καί τό κατάλαβα, ήτανάργά, δυόήώρα.
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Πήρα ωστόσο ένα αυτοκίνητο καί κατέ
βηκα πάλι. Ρώτησα ένα γύρω τις γειτό- 
νισσες, ανακατώσαμε τις στάχτες, τίπο
τε. Κάποιος θά τό βρήκε, όέ μπορεί νά- 
λυωσε, ήταν μέταλλο. Μά έγώ λυπήθη
κα».

Άμεσώτερη έπίδραση τού Βυζαντί
ου έχομε σέ μιά τραγωδία ποιητική τού 
"Αγγέλου Σικελιανοϋ, πού έχει τόν τίτ

λο « Ό  θάνατος τού Διγενή». "Οχι μόνο 
ό ήρωας τού βυζαντινού έπους, άλλά 
καί ή βυζαντινή ιστορία άκόμη καί οί 
θρησκευτικές αιρέσεις περνούν έδώ, 
όπου άνασταίνεται ή λεβεντιά καί άκο
σμος των άκριτων. Τό έργο αυτό δέν 
είναι άνεξάρτητο άπό τό υπόλοιπο έρ
γο. ποιητικό καί θεατρικό, τού Σικελια- 
νοϋ. Τό βυζαντινό σκηνικό στεγάζει μι- 
άν άκόμη παραλλαγή τής θεματικής τού 
θανάτου του καί τής Ανάστασης, πού 
έπανειλημμένα έχει άπασχολήσει τόν 
ποιητή. Τό όραμα τής λευτεριάς δεσπό
ζει ατά χορικά τής τραγωδίας καί ολο
κληρώνει τούς στόχους όπου μόνιμα 
κατευθύνεται τό σφριγηλό πνεύμα τού 
Σικελιανού. Δέν πρόκειται γιά απλή ι
στορική ανάπλαση. "Ωστόσο, έντονα 
βυζαντινά χρώματα στολίζουν τό έργο.
'Ακούμε τόν λόγο τού Διγενή "Ακρίτα:

«Μή βιαζόσαστε σύντροφοι... /  Δυό 
χρόνια τώρα είναι μπροστά μου τού θα
νάτου /  πού στέκει ό "Αγγελος. Δέ μ ' 
έσμιξε σέ μάχη. /  Δέν έσταυρώσαμε 
σπαθί... Μά όπου γυρίσω, /  μέρες καί 
νύχτες τονέ βλέπω, κα ίμέ βλέπει. /  Σάν 
άστραπή μοιάζ" ή ματιά του... Σάν τού 
ρήσου /  άπάνω του έχει τά πλουμιά... κι 
έχει τήν ίδια /  κορμοστασιάν όπως 
έγώ... κι ώςμέ κοιτάζει /  τονέ κοιτάζω... 
Μά μιά νύχτα, πού τά ρόδα /ό λ α  βω- 
δούσανε στόν κήπον άνοιγμένα, /  όλα 
βωδούσαν κι ήταν μαύρα σάν τήν νύ
χτα, /  ξάφνου σά ρόδο νά τ ' άνοιξαν 
καί τά χείλη, /  «Γειά σου. λεβέντη, θάρ
ρεψα, είπε... "Αλήθεια, άξιζε/ /  νά βγού
με άπόψε σέ σεργιάνι...» κι είπα «Βλάμη 
/  άντρας έσύ. άντρας κι έγώ... Καρτέρει 
μόνο. /  τι έχω γυναίκα καί λαό πολύ 
ξοπίσω.. / καρτέραγέμε». Κιόπωςμόπι- 
ασε τό χέρι, /  τίμια μοϋ τόσφιξε, κατά
λαβα. .. Σύντροφοι /  λίγον άκόμα θά κα- 
θήσω έδώ κοντά σας. /  Τί τόν Παράδει
σο, πού σούταξα τή ζωή μου /  καί πού 
βουλήθηκα σ ’ εσάς νά τόν άφήσω, /  δέ 
θά τού ίδώ τά τέλεια σύνορα άν δέν 
πάω /  ώς μέ τού δρόμου τήν άκρη... 
"Ενα μεγάλο /  μέ καρτερεί κυνήγι πίσω 
άπό τά δάση /  πού εμείς φυτέψαμε... Κι 
άκούω τά βούκινά του..».

Πολύ πριν άπό τό «θάνατο τού Διγε- 
νή», ατά χρόνια τής Κατοχής, τό 1942

Ό  άνδριάντας τού Κ. Παλαιολόγου ατό 
Μυατρά. ' Ορειχάλκινος, ύψους 2,75 μ. έργο 
τού γλύπτη Γογγάκη.

κυκλοφόρησε μέ ωραιότατες ξυλογρα
φίες τού Σπύρου Βασιλείου ή ποιητική 
συλλογή τού "Αγγέλου Σικελιανού « Ά -  
κριτικά 1941-1942» "εμπνευσμένα άπό 
τούς νέους άγώνες των νεώτερων "Α
κριτών τής φυλής, άπό τήν αντίσταση 
τού έλληνικού λαού έναντίον τού κατα- 
κτητή. Τώρα τά ποιήματα τής συλλογής 
έχουν ένσωματωθή στήν ένότητα «’ Ε- 
πίνικοι Β " (1940-1946)». πού στεγάζε
ται στόν πέμπτο τόμο τής νέας έκδοσης 
τού «Λυρικού Βίου» τού ποιητή. "Αξίζει 
νά άναφερθή ότι μιά δεύτερη έκδοση 
τής συλλογής έγινε τό 1944 στήν "Αλε
ξάνδρεια μέ πρωτοβουλία τού Γιώργου 
Σεφέρη πού μέ τό χέρι του γράφτηκαν 
καί τυπώθηκαν τά προλεγόμενά της. Κι 
άπό τά ποιήματα αύτά δέ λείπει ή βυ
ζαντινή έμπνευση.

«Δέν είναι τούτο πάλεμα σέμαρμαρέ- 
νια άλώνια, /  εκεί νά στέκετ ’ ό Διγενής 
καί μπρος νά στέκει ό Χάρος. /  Έδώ 
σηκώνετ' όλη ή γή μέ τούς άποθαμέ
νους /  καί μέ τόν ίδιο θάνατο πατάει τό 
θάνατό της. /  Κι άπάνω άπάνω στά 
βουνά, κι άπάνω στις κορφές τους /  
φωτάειμεμιάς "Ανάσταση, ξεσπάειάχός 
μεγάλος. /  Ή  "Ελλάδα σέρνει τό χορό, 
ψηλά, μέ τούς άντάρτεςχιλιάδες διπλές 
ό χορός, χιλιάδες τά τραπέζια-, /  κι ε ίν ' 
οί νεκροί, στά ξάγναντα, πρωτοπανηγυ- 
ρ ιώτες».

Οί άναφορές τού Βυζαντίου ατό ποι
ητικό έργο τού "Αγγέλου Σικελιανού

δέν "εξαντλούνται έδώ. Στό ποίημα πού 
έγραψε «Γιά τό βασιλιά» στήν περίοδο 
τών έθνικών "εξορμήσεων, τόν συμβου
λεύει:

« Ακου, καλέ καί δυνατέ, στητέ καί 
τίμιε κι ίσε: /  τούτη τή δεύτερη σιωπή 
πού γίνηκε, άξιε λύσε, /  σά λειτουργός 
πού μυστικά τά χείλη του άναδεύει /  
μές στό "Ιερό, τής Τράπεζας άγγίζοντας 
τά σκεύη, /  γιατί ούδ ' ή Νίκη, πού τις 
νιές καρδιές φουντώνει, φτάνει μές σ τ" 
άγιο δισκοπότηρο τ ' άναμμα νά ζεστά
νει /  ούτε ή βαριά δαλματική, τά ρόδα 
φορτωμένη /  τού Νικηφόρου, όπού 
σ τ ' Άγιονόρος σέ προσμένει. /  μήτε ό 
δικέφαλος άιτός, πού άπό ζουμπρούτι 
σοϋ "χει /  κεντήσει ή Δόξα err' άλικο 
βασιλικό τσαρούχι, /  μά ή Νιότη πού 
σοϋ πότισε τής Παναγιάς ή Χάρη. /  με
τρώντας σου τήν κάθε πνοή μέ τό μαρ
γαριτάρι...».

Τό λειτουργικό τυπικό τής βυζαντινής 
"Ορθοδοξίας χρησιμεύει στόν ποιητή 
γιά νά ύφάνη μιάν έξαίρετη ποιητική 
σύνθεση πού άφιέρωσε στά Γιάννενα, 
τότε πού βρίσκονταν κάτω άπό τόν ξένο 
ζυγό κι έξορμοϋσε ό στρατός μας νά τά 
λεστερώση:

«Μνήσθητι Κύριε!
Σ τ ' όνομα τού ' Υψίστου, /  στρατιώ

τες. σηκωθήτε! Τά κανόνια θά βροντή
σουν!
Στ" όνομα τού "Υψίστου! "Αμήν /  Οί 
λόγχες μ" ένα θόρυβο, μέ μιά κλαγγή τά
σφίγγουν τά τουφέκια. /  Άχολογάν 
τού κανονιού οί βροντές. Κι ώς τά πελέ
κια /  σέ δάσος, κατεβαίνουνε τά χέρια /  
«Μνήσθητι Κύριε! φτάνουνε! «"Ως στ" 
αστέρια /  βοά ή φωνή. Τρομολογάν τ ' 
άγέρια. /  ' Ο οχτρός φαίνεται ολάκερος. 
/  Τά Γιάννενα άποκάτου. /  Ξάφνου 
περνάει σάν άστραπή /  καβάλα στ" 
άσπρο άλογο, /  μές ατούς καπνούς τών 
κανονιών /  ό Ά η  Γιώργης καβαλάρης! 
/  Μιά φωνή άκράτητη ξεχύνεται /  
σπρώχνει τά κορμιά όλα /  άκράτητα 
πρός τόν οχτρό. /  Ή  χαρά τού θανά
του! ' Η χαρά τού θανάτου!».

"Από τή μιάν άκρη τού στρατοπέδου 
ώς τήν άλλη, ό “Αη Γιώργης χύνεται 
άστραπή. "Αγγιχτος στήν πρώτη φω
τιά, όλος θεϊκός.

Στή χαρά τού θανάτου! Στή χαρά τού 
θανάτου!

Τά πυροβολικά πολεμάν. Λίγο-λίγο 
τά κανόνια τού όχτροϋ άριεύουν. Ό  
στρατός μας όρμάει σφοδρότερος.

Κύριε έλέησον! Κύριε έλέησον!
Ξάφνου, στόν αγέρα άκούγονταιχαρ

μόσυνες καμπάνες. Μιάν εύωδιά μυ 
γδαλιές ξεπερνάει τής μάχης τόν άγέρα.
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' Η Παρθένα! ' Η Παρθένα /  Σκορπά

ει ή ϊόια τόν όχτρό, ή Παρθένα /  "Ολα 
τά Γιάννενα χρυσά, αναμμένα, /  λάμ- 
πουνε οί κήποι, χάλκωμα ατά μάκρη! /  
Τής πολιτείας φωτάνε, άπ ' άκρη σ ’ 
άκρη /  πυρκαϊά, τά παράθυρα στόν 
ήλιο. /  Τά Γιάννενα, τού πόνου τόβασί
λε ιο !/ Τά Γιάννενα! Τά Γιάννενα!
Στόν Καταρράχτη των λογχών ό ήλιος 
ανάβει! /  Καθένας άπό τήν πληγή του 
άς μεταλάβει!
Οί άψες των στρατιωτών αποθεώνουν- 
ται στόν ήλιο πού βασιλεύει. Ξάφνου, 
στήν κορυφή του Μπιζανιοΰ, οί εϋζω- 
νοι όρμάνε στ ’ άόειανό οροπέδιο. 
Στήστε χορό! "Ας πατήσουμε, κι άς πά
ει, /  ή γή, τ ’ άόέρφιαμας όπόχει φάει! 
Οί καμπάνες άκούονται καθαρότατες. 
Στήν κορυφή τού Δρίσκου ξάφνου, 
λεύτερη, φαίνεται ολομόναχος ένας ή- 
ρωας, σά φάντασμα.
Δέν τολμάν νά τό πούνε όλα τά χείλη: /  
Μνήσθητι Κύριε τόν Μαβίλη! Τόν Μ α
βίλη!» ' Η δόξα τών ούρανών φανερώ
νεται ολάκερη. Ή  μπαρούτη εύωδάει 
σά μοσκολίβανο. Τάγματα άγγέλων κα
τεβαίνουνε σάν καταρράχτες, μέ τις 
ρομφαίες ψηλά. ' Ο στρατός όλος γονα

τίζει. Ό  ήλιος βασιλεύει. "Ολα τά χείλη 
μουρμουρίζουν σάν τήν άμμο πού πίνει 
τών πλατιών κυμάτων τόν άφρό. Μιά 
γυναίκα γλιστράει σάν αύρα μπρος άπ' 
τήν όψη τών πολεμιστών. Ή  Παναγιά 
άπ’ τά Γιάννενα! /  Έφάνη, έφάνη, 
έφάνη! /  Δέ βγάνει άπ' τό κεφάλι της 
τό "Αγιο Στεφάνι!».

Ή  φωνή άπ' όλο τό στρατόπεδο, άλ- 
λαγμένη άπό τό θάμα τής κατάνυξης καί 
τής χαράς Που; που;

"Αθελα όλα τά μάτια βουρκωμένα στρέ
φονται ένα ρέμα ο ί ματιές όλες στό 
Μπιζάνι. Σιωπή. ' Ο κάμπος τών Γιάν- 
νενων σωπαίνει. Ξάφνου, άπ ’ τό μυχό 
τών περιβολιών, μέ τό ρυθμό τής αιώ
νιας άνοιξης πού άρχιζε/, άκούγεται ή 
φωνή τοϋ κούκου ν ' άντηχάει άπό τή 
μιά στήν άλλη άκρη τής βουβής έρμιάς. 
Σ τ' όνομα τοϋ Ύψίστου!/ Στρατιώτες, 
σηκωθήτε!

Ο Στρατός μέ τήν ίδια σιωπή, σύσσω
μος σηκώνεται, καί πορεύεται, ήσυχος, 
χωρίς μιλιά, ατά παινεμένα Γιάννενα».

"Αν σέ όσα μέχρι στιγμής σημειώθη
καν συνυπολογίσουμε, τό άφθονο χρι- 
στολογικό ύλικό πού μετουσιώνεται σέ

ποιήματα ή καί ποιητικά βιβλία του 
Σικελιανοϋ, όπως τό «Πάσχα τών Ελ
λήνων», τό χριστιανικό στοιχείο πού 
συνυπάρχει μέ τό άρχαιοελληνικό, μπο
ρούμε νά σταθμίσουμε τήνένότητα πού 
διακρίνει τήν έθνική καί θρησκευτική 
έμπνοή τού Σικελιανού, πού δέν άγνοεί 
κανέναν κρίκο άπό τήν άλυσίδα τής 
έλληνικής πορείας, κα θ ' όσο σέ τελική 
άνάλυση κι ή νεοελληνική πραγματι
κότητα, άπό τήν άγροτική ζωή ώς τούς 
έθνικούς άγώνες συνυπάρχει καί προ
βάλλει άπό τήν περιούσια αύτή ποίηση, 
γιά νά δώση οδηγό πορείας καί πλεύ
σεως ατούς χαλεπούς, καιρούς μας. 
Είναι γι ’ αύτό ό Σικελιανός ό μεγάλος 
έπικολυρικός τής νεοελληνικής ποίη
σης. Ό  ποιητής πού καταυγάζει τό 
στερέωμα τής λογοτεχνίας μας μέ τό 
βάθος τού λυρικού του λόγου. Πλού
σιος, μεγαλοφάνταστος, χυμώδης, βα
θύρριζος, ό Σικελιανός ήταν πηγαίος, 
γνήσια έλληνικός, ένα πολύτιμο μέταλ
λο. χειμαρρώδης, μοιάζει μ ' ένα πλατύ 
ορμητικό ποτάμι πού ολοένα οδεύει 
άπό τί πηγές τής έθνικής μας παράδο
σης πρός τήν καταξίωση καί άρτίωση 
τού σύγχρονου Ελληνισμού.

Μερική άποψη τοϋ Βυζαντινού Μυστρά. ' Ο Μυστράς ύποκατάστησε στή συνείδηση τοϋ Γένους τή χαμένη Βασιλεύουσα.
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ΣΜΗΣΑΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΨΗΛΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο Υπουργ. Δημ. Τάξεως κ. Δ. Δαβάκης σέ Αναμνηστική φωτογραφία μέ τόν άπελθόντα καί 
τόν νέο Αρχηγό.

τής αστυνομικής δραστηριότητας καί 
έτσι επιλύθηκαν χρονίζοντα προβλή
ματα ή τέθηκαν βάσεις γιά τήν ούσια- 
στική προώθηση άλλων.

Γιά όλα αύτά άπέρχομαι μέ ήσυχη τή 
συνείδηση, ότι έπραξα μέ όλες μου τις 
δυνάμεις τό καθήκον μου σέ όση έκτα
ση οί περιστάσεις καί οί συνθήκες έπέ- 
τρεπαν.

' Ο νέος ' Αρχηγός τοϋ Σώματος, ό κ. 
Μιχαήλ Λάος, ήταν άμεσος συνεργά
της τά τρία τελευταία χρόνια. Δέν χρει
άζεται νά σάς τόν παρουσιάσω ιδιαιτέ
ρως. Είναι σέ όλους σας πολύ γνωστός 
καί γ ι' αύτό πιστεύω ότι ή κοινότυπη σέ 
τέτοιες περιπτώσεις άναφορά προσό
ντων ή ικανοτήτων όχι μόνο δέν είναι 
άναγκαία άλλά άντιθέτως περιττή.

Δικαιούμαι όμως, νομίζω, άπευθυνό- 
μενος πρός όλους τούς αστυνομικούς 
καί διοικητικούς ύπαλλήλους νά σάς 
ζητήσω νά περιβάλλετε τό νέο Α ρ χη 
γό μέ άπόλυτη εμπιστοσύνη καί άφοσί- 
ωση. Νά έχετε σύμπνοια, ομόνοια, ένό- 
τητα καί πειθαρχία γιά νά μπορέση τό 
Σώμα μέ τή νέα του ήγεσία νά άνεβή 
άκόμη ψηλότερα στή συνείδηση τοϋ 
κοινού μέ προσφορά Εύνομίας καί εξα
σφάλιση τάξεως καί γαλήνης. Τά προ
βλήματα άστυνομεύσεως όπως γνωρί
ζετε είναι καί πολλά καί δυσχερή καί 
γι'αύτό χρειάζεται καί συνεχής επα
γρύπνηση καί ένταση προσπαθειών. Εί
μαι βέβαιος ότι όλοι τό άντιλαμβάνεσθε 
καί ότι θά άνταποκριθήτε επάξια, σύμ
φωνα άλλως τε καί μέ τίς παραδόσεις 
τοϋ Σώματος.

Τελειώνοντας εύχομαι σέ όλους σας 
ύγεία καί άτομική καί οικογενειακή εύ- 
τυχία γιά νά μπορείτε άπερίσπαστα νά 
προσφέρετε ύπηρεσία στό κοινωνικό 
σύνολο.

Σέ σένα άγαπητέ κ. ' Αρχηγέ εύχομαι 
έπί πλέον δύναμη καί άντοχή καί χωρίς 
νά είμαι μοιρολάτρης εύχομαι νά σέ συ
νοδεύει πάντοτε καί καλή τύχη γιά τό 
καλό τού Σώματος, τής Κοινωνίας, τής 
Πατρίδας μας».

Στή συνέχεια έλαβε τό λόγο ό νέος 
' Αρχηγός τής ' Αστυνομίας κ. Λάος, ό 
όποιος είπε τά έξής χαρακτηριστικά:

«Είλικρινώς διακατέχομαι άπόαίσθή- 
ματα βαθειάς συγκινήσεως. 
Συναισθάνομαι ότι ή έπιλογή καί προα
γωγή μου στό βαθμό τού 'Αρχηγού

τοϋ Σώματος τής ’ Αστυνομίας Πόλεων, 
άποτελεϊ, νιά μένα, τήν ύψίστη των τ ι
μών. Καί γι' αύτό είμαι ύπερήφανος.

' Αντιλαμβάνομαι ότι αύτή ή τιμητική 
διάκριση συνοδεύεται άπό ιδιαιτέρως 
αύξημένη εύθύνη, τόσο έναντι τής Πο
λιτείας καί τής Κοινωνίας, όσο καί έναν
τι τού Σώματος καί όλων τών ' Αστυνο
μικών. Καί αύτό μοΰ δημιουργεί σοβα
ρές ανησυχίες.

' Αναλογίζομαι τά πολυπληθή καί έ- 
ξόχως πιεστικά προβλήματα πού άντι- 
μετωπίζει τό Σώμα, ιδίως στήν Πρωτεύ
ουσα, τά όποια μάλιστα καθημερινώς 
λαμβάνουν όλο καί όξύτερη μορφή. 
Καί αύτό έντείνει τίς άνησυχίες μου καί 
παραμερίζει τά αισθήματα προσωπικής 
ίκανοποιήσεως.

Δέν λησμονώ ότι τήν θέση αύτή έκό- 
σμησαν 'Αξιωματικοί ύψηλοΰ πνευμα
τικού καί ήθικοΰ άναστήματος, μεταξύ 
τών οποίων, άναμφιβόλως, συγκαταλέ
γεται καί ό άπερχόμενος ' Αρχηγός καί 
οί όποιοι προσέφεραν, ό καθένας γιά 
τήν εποχή του, σπουδαίο ' Εθνικό καί 
Κοινωνικό έργο. Καί αύτό καθιστά επα
χθέστερο τό βάρος τοϋ άξιώματός μου.

Μέ αύτές τίς σκέψεις, καί αύτά τά 
συναισθήματα άναλαμβάνω τά νέα μου 
καθήκοντα.

Γνωρίζω ότι άποδύομαι σ' ένα άγώ-

να έπίμοχθο, τοϋ όποιου τό άποτέλε- 
σμα κανένας δέν μπορεί νά προεξοφλή
σει. Είμαι όμως άπολύτως βέβαιος γιά 
τήν απόφασή μου νά άγωνισθώ μέ όλες 
μου τίς δυνάμεις καί μέ όποιαδήποτε 
θυσία, προκειμένου νά επιτύχω στήν 
αποστολή μου καί στίς ύποχρεώσεις 
μου.

Χωρίς δισταγμό παρέχω τήν διαβε
βαίωση ότι θά άσκήσω τά καθήκοντά 
μου, μέ άντικειμενικότητα καί άμερολη- 
ψία, μέ σύνεση, μετριοπάθεια, άλλά καί 
τόλμη, έχοντας ύπόψη μου ότι τό «μέ- 
τρον είναι πάντοτε τό άριστον».

Μόνιμη επιδίωξή μου, θά είναι ή άνύ- 
ψωση τοϋ κύρους καί τής αίγλης τοϋ 
Σώματος καί διαρκής φροντίδα μου, ή 
προβολή πρός επίλυση, στά πλαίσια 
τοϋ δυνατού, όλων τών δικαίων αιτη
μάτων τοϋ Αστυνομικού καί Διοικητι
κού Προσωπικού μας.

Μοναδικό κριτήριο γιά τήν μεταχεί
ριση τοϋ Αστυνομικού καί Διοικητι
κού Προσωπικού, τόσο άπό πλευράς 
τοποθετήσεως στίς διάφορες Υπηρε
σίες, όσο καί άπό πλευράς βαθμολογι- 
κής έξελίξεως θά είναι ή ικανότητα, ή 
εργατικότητα, ή ύπηρεσιακή άπόδοση, 
ή πειθαρχικότητα, ή εντιμότητα, ή εύ- 
πρέπεια καί γενικά ή προσήλωση αύτοΰ 
στούς Νόμους τής Δημοκρατικής μας
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ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟ ΜΙΚΗ Υ ΠΗΡ ΕΣΙΑ

Τ Μ Η Μ Α
Μ Ο Τ Ο Σ Υ Κ Λ Ε Τ Τ Ι Σ Τ Ω Ν

ΑΜ ΕΣ Ο Υ ΔΡΑ Σ ΕΩ Σ ΑΘΗΝΩΝ
Τοϋ Άστυν. Δ/ντοΰ Α' καί Έμμαν. Σηφάκη 

Δ/ντού Ύποδ/νσεως Αμέσου Δράσεως Αθηνών

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ τών περιπολικών αυ
τοκινήτων τής ' Αμέσου Δράσεως 

είναι ή όσον τόδυνατόν ταχυτέρα μετά- 
βασις τών ' Αστυνομικών στούς τόπους 
πού τούς καλεϊ ό "Ελληνας Πολίτης. 
"Ένας άνθρωπος, πού χρειάζεται τήν 
" Αστυνομία κοντά του δέν χρειάζεται 
νά πάει έκεϊνος στό κοντινότερον ' Α
στυνομικό Τμήμα, άλλά μέ ένα τηλεφώ
νημά του στό γνωστό πλέον «100» ή 
' Αστυνομία σπεύδει κοντά του γιά νά 
τοϋ δώσει ότι βοήθεια χρειάζεται. Τη
λεφωνεί εις τό «100», λέει τή διεύθυν
ση πού εύρίσκεται, τί τοϋ συμβαίνει, τό 
όνομά του καί τό τηλέφωνο πού χρησι
μοποιεί καί σέ λίγα λεπτά τής ώρας ή 
' Αστυνομία είναι κοντά του.

Τό τί άπασχολεΐ τόν τηλεφωνοΰντα 
εις τό «100» ποικίλλει άπό περίπτωση 
σέ περίπτωση. Μπορεί ό άνθρωπος πού 
τηλεφωνεί νά έχει δεχθεί έπίθεση άπό 
ένόπλους ληστάς καί νά κινδυνεύει ή 
ζωή του ή ή σωματική του άκεραιότητα. 
Είναι δυνατόν ό άνθρωπος πού τηλεφω
νεί στό «100» νά βλέπει κακοποιούς 
πού κτυποϋν ένα συνάνθρωπό του ή 
διαρρηγνύβυν κατάστημα, διαμέρισμα, 
ή άλλο χώρο γιά νά κλέψουν. "Άλλος 
άνθρωπος τηλεφωνεί γιατί δέρνεται άπό 
ένα άλλο καί άλλος τηλεφωνεί γιατί έξυ- 
βρίζεται άπό ένα άντίδικό του. Άλλος 
μπορεί νά τηλεφωνεί γιατί τραυματίσθη
κε άπό μία σύγκρουση καί άλλος γιατί 
τοϋ κλέψανε τό αύτοκίνητό του, τή μο- 
τοσυκλέττα του, ή τό ποδήλατό του. 
Ά λλο ι τηλεφωνούν γιατί ένοχλεΐται ή

ήσυχία τους άπό διάφορες ένοχλήσεις, 
θορύβους κ.λ.π.

"Εκείνο πού έχει διαπιστωθεί κατά 
παμέγιστο ποσοστό, είναι ότι ό " Ελλη
νας τηλεφωνεί στό «100» γιατί κάτι δυ
σάρεστο τοϋ συμβαίνει καί ζητεί τή βοή
θεια τής " Αστυνομίας. " Εάν ή " Αστυνο
μία δέν μπορεί νά τοϋ δώσει τή βοήθεια 
αύτή σέ χρόνο σύντομο, είναι δυνατόν 
ή βοήθεια αύτή άν φθάσει άργά νά μή 
τοϋ είναι χρήσιμη. Αύτό μπορεί νά συμ
βεί γιατί ό κακοποιός πρόλαβε καί τόν 
σκότωσε, ή τόν τραυμάτισε, ή τόν λή
στεψε ή τόν έξύβρισε, ή τοϋ πήρε περι
ουσιακά στοιχεία ή τοϋ έκανε ότι δήπο
τε άλλο κακό. Αύτός ό άνθρωπος πού 
κάλεσε τήν " Αστυνομία μπορεί νά τήν 
κάλεσε μία φορά στή ζωή του, μπορεί 
δύο, μπορεί καί περισσότερες. " Εάν ή 
" Αστυνομία δέν τοϋ έδωσε τή βοήθεια 
πού έπρεπε στόν κρίσιμο χρόνο, τότε ό 
άνθρωπος αύτός πικραίνεται, καί μέ τό 
δίκαιόν του, καί σοϋ λέει «τί νά τήν κάνω 
έγώ τήν "Αστυνομία, όταν δέν είναι 
άξια νά μέ προστατέψη, όταν τήν χρειά
ζομαι. Τί μέ νοιάζει έμένα,» συνεχίζει ό 
'" Ελλην παραπονούμενος πολίτης, «έάν 
ή ' Ελληνική " Αστυνομία είναι καλά ορ
γανωμένη, έχει καλούς "Αστυνομικούς 
καί άλλα, έγώ μία φορά χρειάστηκα τήν 
"Αστυνομία στή ζωή μου καί αύτή τή 
φορά έκανε πάρα πολύ χρόνο νά έρθει 
κοντά μου καί νά μέ βοηθήσει. Τί μέ 
νοιάζει έμένα», συνεχίζει, «έάνήτο κυ- 
κλοφοριακή συμφόρηση ή ο ί ' Αστυνομι
κοί ήταν άπησχολημένοι σέ άλλα συμ

βάντα καί άλλες δικαιολογίες πού προ
βάλλει συνήθως ή ' Αστυνομία». Συνεχί
ζει, «έγώ πληρώνω τή φορολογία μου 
άπό τήν όποια συντηρείται ή ' Αστυνο
μία καί όταν τή χρειάσθηκα δέν μπόρε
σε νά έρθει κοντά μου. Περίπου αύτή 
είναι ή εικόνα πού σχηματίζει ό Έλλη
νας πολίτης οσάκις καλεϊ τήν ' Αστυνο
μία καί ή " Αστυνομία καθυστερεί νά τόν 
έξυπηρετήσει.

Τά τελευταία χρόνια στήν " Αθήνα αύ- 
ξήθηκαν τόσο πολύ τά αϋτοκίνητα πού ή 
κυκλοφοριακή συμφόρησις σέ όλη τήν 
" Αθήνα είναι παρούσα όλες τις ώρες 
τοϋ 24ώρου. Γιά νά φθάσουν τά περιπο
λικά αύτοκίνητα στούς τόπους πού τά 
στέλνει τό Κέντρο τής ' Αμέσου Δράσε
ως, χρειάζονται πολύ χρόνο μέ άποτέ- 
λεσμα νά μή παρέχεται ή " Αστυνομική 
συνδρομή έγκαιρα. Αύτό τό γεγονός 
άνάγκασε τήν Αστυνομία Πόλεων, νά 
καθιερώσει τό θεσμό τών μοτοσυκλεττι- 
στών άστυφυλάκων τής " Αμέσου Δρά
σεως.

' Ο μοτοσυκλεττιστής άστυφύλαξ τής 
"Αμέσου Δράσεως, είναι έφοδιασμέ- 
νος μέ ταχυκίνητη μοτοσυκλέττα. Πά
νω στήν μοτοσυκλέττα ύπάρχει άσύρ- 
ματος. ' Ο άστυφύλακας μοτοσυκλεττι- 
στής φέρει πάνω του καί άλλο άσύρμα- 
το φορητό. ' Επίσης ό μοτοσυκλεττι- 
στής φέρει όλα τά έξαρτήματα ένός 
άστυφύλακος. "Οταν τό Κέντροέχεινά 
διεκπεραιώσει ένα σήμα πού είναι πολύ 
έπεϊγον καί σοβαρό, στέλνει ένα, δύο ή 
καί τρεις μοτοσυκλεττιστάς άστυφύλα
κας καί ταυτόχρονα στέλνει καί περιπο
λικά αύτοκίνητα άνάλογα μέ τήν περί-
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Τό ειδικό Τμήμα μοτοουκλεττιοτών τής 
Αμέσου Δράσεως, τού όποιου ή συμβολή 

στήν παγίωση τής Δημοσίας Τάξεως καί 
Ασφαλείας όλονέν αποκτά μεγαλύτερη 

σημασία.

πτώση. Οί μοτοσυκλετισταί έχουν άρί- 
στην έκπαίδευσιν καί προθυμία. ' Η έκ- 
παίδευσίς τους συνίσταται στό, πώς θά 
κινηθούν μέσα άπό πολλά αύτοκίνητα, 
πώς θά κινηθούν έπί πεζοδρομίου, χω
ρίς νά διακινδυνέψουν οί πεζοί, ή καί οί 
ίδιοι. ' Η προθυμία τους συνίσταται εις 
τό γεγονός ότι είναι όλοι τους έθελον- 
τές καί έχουν έπιλεγεί μεταξύ τών 
άστυφυλάκων τής Αμέσου Δράσεως 
που διακρίνονται γιά τήν έπαγγελματική 
τους ικανότητα, προθυμία, επίδοση καί 
άπόδοση. ' Επίσης οί μοτοσυκλεττισταί 
είναι καλά έκπαιδευμένοι εις τούς τρό
πους πού πρέπει νά ενεργήσουν μόνοι 
τους κατ' άρχήν καί έν συνεχεία μέ 
παρέα άλλων συναδέλφων τους σέ πο
λύ σοβαρά συμβάντα.

Μόλις λάβει τό σήμα ό μοτοσυκλεττι- 
στής άπαντά στό Κέντρο άπό τόν άσύρ- 
ματο τής μοτοσυκλέττας του. Τρέχει 
στόν τόπο τού συμβάντος τό ταχύτερον 
δυνατόν καί φθάνει σέ χρόνο πού μπο
ρεί νά είναι λίγα δευτερόλεπτα ή ένα ή 
δύο ή τό πολύ τρία λεπτά τής ώρας. 
Μόλις φθάσει εις τό συμβάν, άνοίγει τό 
φορητό του άσύρματο, κλειδώνει τήν 
μοτοσυκλέττα του ή τήν άφήνειάνοικτή 
κατά περίπτωση καί παρέχει τήν βοή- 
θειά του σύμφωνα μέ τις οδηγίες πού 
τού έχουν δοθεί. ' Εντός ολίγων δευτε
ρολέπτων θά είναι κοντά του καί άλλος 
ή άλλοι μοτοσυκλετισταί καί έν συνε
χεία περιπολικά αύτοκίνητα. "Ετσι μιά 
συγκεκροτημένη, καλά έκπαιδευμένη 
καί δυνατή μονάδα τής Αστυνομίας 
Πόλεων είναι κοντά στόν καλούντο" Ελ
ληνα πολίτη ή εις τόν τόπο τού ' Εγκλή
ματος.

' Η καθυστέρησις ή προερχομένη ά
πό τήν κυκλοφοριακή συμφόρηση, γιά 
τήν όποια εύθύνονται τά πολλά αύτοκί
νητα καί τίποτα άλλο, κατεπολεμήθη μέ 
τό θεσμό τών μοτοουκλεττιοτών τής 
Αμέσου Δράσεως.

Ο θεσμός τών μοτοουκλεττιοτών, 
άρχισε πρό ένός έτους περίπου. Στήν 
άρχή έχρησιμοποιήθηκαν ολίγοι μοτο- 
συκλεττισταί καί άφού είδε ή ' Υπηρε
σία ότι ό θεσμός είναι έξαιρετικά χρήσι
μος, τότε οί μοτοσυκλεττιστές έγιναν 
10 άνά έργαζομένη άλλαγή. Οί άλλαγές 
είναι τρεις, έπομένως σήμερα πού γρά
φονται οί γραμμές αύτές, οί μοτοσυ- 
κλεττισταί είναι (30) τριάκοντα. ' Ο άρι- 
θμός τών μοτοουκλεττιοτών πιστεύεται

ότι θά αύξηθεΐ άκόμη γιά νά φθάσει 
στόν άριθμό πού θά καλύπτει μία μοτο
συκλέττα γιά κάθε ένα Αστυνομικό 
Τμήμα.

Εκείνο πού έχει σημασία νά τονιστεί 
έδώ είναι ή άγάπη μέ τήν όποια περιβάλ
λει τό Αθηναϊκό κοινό τούς μοτοσυ- 
κλεττιστάς. 'Όπως ήτο πολύ άγαπητά 
τά περιπολικά αύτοκίνητα όταν δέν ϋ- 
πήρχε κυκλοφοριακή συμφόρηση καί 
έφθαναν έγκαιρα ατούς τόπους πού τά 
καλούσαν οί πολίτες, τό ίδιο είναι σήμε
ρα άγαπητοί οί μοτοσυκλεττισταί τής 
' Αμέσου Δράσεως.

Από τήν πιό πάνω διαπίστωση βγαί
νει ένα πάρα πολύ χρήσιμο συμπέρα
σμα, γι' αύτούς πού μελετούν τά 'Α 
στυνομικά θέματα. Τό συμπέρασμα αύ- 
τό είναι ότι οί δημόσιες σχέσεις τής 
άστυνομίας, κάθε άστυνομίας, έχουν 
άμεσο συνάρτηση άπό τήν άποδοτικό- 
τητα τής Αστυνομίας. Ό  Έλληνας 
πολίτης άγαπά τήν ' Αστυνομία όταν αύ- 
τή είναι ικανή νά τού δώσει έγκαιρο καί 
άποτελεσματική προστασία. Δέν είναι 
λίγες οί περιπτώσεις πού περιπολικά 
αύτοκίνητα πού λόγω κυκλοφοριακής 
συμφορήσεως έφθασαν άργά εις τό
πους συμβάντων, έτυχαν ούχί καλής 
ύποδοχής έκ μέρους τού Αθηναϊκού 
κοινού. Οί Αστυνομικοί τού καθυστε
ρημένου περιπολικού άκουσαν πικρές 
φράσεις χωρίς οί ίδιοι νά φταίνε γιά τήν 
καθυστέρηση. Τήν κυκλοφοριακή συμ
φόρηση, δέν τήν δημιούργησε ή ' Αστυ
νομία καί ούτε μπορεί νά βελτιώσει τήν

κατάσταση ή Αστυνομία όπως πολλοί 
πιστεύουν. Εάν δέν γίνουν δρόμοι πού 
νά χωρούν τά αύτοκίνητα καί έάν οί οδη
γοί δέν ύπακούουν εις τούς κανόνες 
τής σωστής κυκλοφορίας, τότε ή κατά
σταση θά χειροτερέψει άπό πλευράς 
κυκλοφοριακής συμφορήσεως καί τρο
χαίων άτυχημάτων, παρά νά βελτιωθεί.
Ο λόγος είναι άπλούστατος, γιατί στό 

Κέντρο τών ' Αθηνών, νέοι δρόμοι δέν 
μπορούν νά γίνουν καί τά αύτοκίνητα 
αύξάνονται μέρα μέ τήν ήμέρα.

' Η " Αμεσος Δράσις ' Αθηνών δέν κά
θισε μέ σταυρωμένα τά χέρια, έκινήθη 
καί ίδρυσε τό ΤΜΗΜΑ τών ΜΟΤΟΣΥ- 
ΚΛΕΤΤΙΣΤΩΝ, πού είναι ένας θεσμός 
άναμφισβήτητα χρήσιμος καί θά πρέπει 
νά άναπτυχθεϊ όσο οί άνάγκες τό άπαι- 
τοϋν. Η ' Υπηρεοία, δηλαδή ή ' Αστυ
νομία Πόλεων καί έν συνεχεία τό Κρά
τος, πρέπει νά προσέξει τό θεσμό αύτό 
καί πρέπει νά τόν ένισχύσει γιά νά άπο- 
κτήσει τήν οντότητα πού χρειάζεται.

Ο μοτοσυκλεττιστής άστυφύλαξ τής 
Αμέσου Δράσεως έκτελεί τήν πλέον 

έπικίνδυνον άποστολήν πού μπορεί νά 
άνατεθεϊ σέ άστυνομικό ύπάλληλο. Κιν
δυνεύει άπό τις καιρικές συνθήκες, κιν
δυνεύει άπό τούς άλλους οδηγούς καί 
κινδυνεύει πάρα πολύ άπό τόν άναμέ- 
νοντα ίσως έπι ,ίνδυνο κακοποιό.

Αύτός ό Αστυνομικός, γιά νά κάνει 
αύτή τή δουλειά σωστά, θά πρέπει νά 
τύχει ηύξημένης ήθικής καί οικονομι
κής μεταχειρίσεως, έν συγκρίσει μέ 
τούς άλλους Αστυνομικούς.
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Σ ’ αυτή τή σελίδα έπά- 
νω: Μαθηταί τής 
’Αστυνομικής σχολής 
τήν 11—4—1938. Κάτω: 
Μαθηταί τής ιδίας σχο
λής σέ παράταξη στό 
προαύλιο τό 1923. Στην 
άπέναντι σελίδα: Οί 
πρώτοι μαθηταί τής 
'Αστυνομικής Σχολής 
Κέρκυρας μέ τούς άξιω- 
ματικούς τους καί τόν 
’Αρχηγό τής ’Αστυνο
μίας Σέρ Φρειδερίκο 
Χαλίνταιη.
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Τ Ο Υ  τ .  Α Σ Τ Υ Ν .  Δ / Ν Τ Ο Υ  
κ. Δ Η Μ .  Κ Α Τ Σ Ι Μ Α Γ Κ Λ Η

ΟΙ ΠΡΟΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΕΣ ΣΧΟ ΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ 
ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΚΕΡΚΥΡΑ

Η ISTOPIfl TS2N
ΣΧ0Α8Ν ΤΗΣ ΑΣΤΥΝ.ΠΟΑΕ8Ν

Ή  φοίτηση στίς Αστυνομικές Σχολές Αστυφυλάκων, Άρ- 
χιφυλάκων καί'Υπαστυνόμων αποβλέπει στην επαγγελματική 
κατάρτιση καί την ανθρωπιστική παιδεία. Στήν άρτια εκπαί
δευση οφείλεται κατά μέγιστο ποσοστό ή μέχρι τώρα επιτυχία 
τής Άστυν. Πόλεων στήν αποστολή της.

Α Ι ΠΡΩΤΑΙάστυνομικαΙσχολαί 'Υ 
παστυνόμων, Άρχιφυλάκων καί 

' Αστυφυλάκων, συνεστήθησαν καί έ- 
λειτούργησαν δυνάμει τοΰ Ν. 2461 / 
20Φ.Ε.Κ. 176 καί των άρθρων 9-13 εις 
τήν Πάλιν της Κερκύρας εις τό νέον 
φρούριον, τόν Μάρτιον τοΰ 1921 βρα- 
δύτερον μετεφέρθησαν εις τό παλαιόν 
φρούριον. Ο διά Β.Δ. τής 3-9-1920 
φ.Ε.Κ. 198 δημοσιευθείς «'Οργανι
σμός ' Αστυνομικής Σχολής» εις τό άρ- 
θρον 8 ώριζε. «Πας ύποψήφιος πρός 
εισαγωγήν έν τή Αστυνομική Σχολή 
καί κατάταξιν εις τό ' Αστυνομικόν Σώ
μα, κατά τό άρθρον 9 τού 2461/20, 
δέον νά κέκτηται τό ακόλουθα προσόν
τα.

α) ενδεικτικόν τουλάχιστον πλήρους 
δημοτικού σχολείου ή Βας τάξεως έλλ. 
σχολείου, έφ ' όσον πρόκειται περί δο
κίμων άστυφυλάκων.

β) ' Ενδεικτικόν Γυμνασίου ή εμπορι
κής σχολής, προκειμένου περί δοκίμων 
άρχιφυλάκων.

γ) Συμπληρωμένην φοίτησιν έν τή 
νομική σχολή ή πτυχίον διά τούς δοκί
μους Ύπαστυνόμους, (δέν κάνει διά- 
κρισιν βαθμού A ' ή Β ' διότι τό άρθρον 
14 τοΰ αύτοΰ Β.Δ. ώριζε ότι «άκολου- 
θήσαντες τά μαθήματα τής τάξεως τών 
’ Υπαστυνόμων καί έξερχόμενοι τής Σχο
λής, έάν μέν έχωσιν πτυχίον νομικής 
κατατάσσονται εις τόν βαθμόν τοΰ ’ Υ- 
παστυνόμου Α ' τάξεως, έάν δέ μόνον 
συμπληρωμένην φοίτησιν νομικής, κα

τατάσσονται εις τόν βαθμόν τοΰ ' Υπα- 
στυνόμου Β' τάξεως. ΔΓ έκατέραντών 
κατηγοριών τούτων καταρτίζονται χω
ριστοί πίνακες»).

' Ως καταφαίνεται έκ τών άνωτέρω ό 
'Οργανισμός τής 'Αστυνομίας καθώ- 
ρισε τά άπαιτούμενα προσόντα βάσει 
τών οποίων ήδύναντο νά είσαχθοϋν εις 
τήν άντίστοιχον Αστυνομικήν Σχολήν 
καί μετά τήν εύδόκιμον φοίτησιν νά

καταταγοϋν μέ τόν βαθμόν δι ’ δν έξε- 
παιδεύθη έκαστος εις τό άστυνομικόν 
σώμα, δηλονότι όλοι εϊσήρχοντοείςτήν 
άνάλογον μέ τά γραμματικά των προ
σόντα σχολήν, όπως - εισέρχονται καί 
έως σήμερα οί δόκιμοι άστυφύλακες 
καί έξήρχοντο κατόπιν εύδοκιμήσεως 
εις τάς έξιτήριους έξετάσεις, διά τόν 
βαθμόν δ ι' όν έκαστος έξεπαιδεύθη, 
δηλαδή Άστυφύλαξ, Άρχιφύλαξ, Ύ-
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Δεξιά: Μαθηταί τής Σχολής Αρχιφυλάκων 
έκπαιδεύονται ατά νέα όπλα τό 1944. Στις 
φωτογραφίες τής άπέναντι σελίδος:«Στιγμι
ότυπα άπό τήν έκπαίδευση των μαθητών στις 
σύγχρονες Αστυνομικές Σχολές».

παστυνόμος Α ' ή Β '.
Α λλά  τόΒ.Δ. της 20-7-1921 φ.Ε.Κ. 

125 καθώριζί καί διάφορον τοϋ προα- 
ναφερθέντος τρόπον προβιβασμού των 
άστυνομικών ύπαλλήλων.

Οΰτω τό άρθρον 7 ώριζε «ό αστυνο
μικός ύπάλληλος όπως κριθή άξιος προ
βιβασμού πρέπει διά τής καλής αύτοΰ 
διαγωγής καί συμπεριφοράς, τού ζή
λου καί τής εύθυκρισίας, τής πρωτο
βουλίας καί τής έν γένει ικανότητάς του 
νά άποδείξη ότι δύναται νά άναλάβει 
εύθύνας άνωτέρου βαθμού».

Τό άρθρον 10 τού ίδιου Β.Δ. ώριζε 
«οί προβιβασμοί τών κατωτέρων βαθ
μών ένεργοϋνται κατόπιν εύδοκίμων 
γραπτών έξετάσεων τών ύποψηφίων, 
ένεργουμένων ένώπιον έξεταστικής έ- 
πιτροπής» κλπ.

"Οθεντό Β.Δ. τού ' Ιουλίου τοϋ 1921, 
έν συγκρίσει, πρός τό Β.Δ. 3-9-1920 
φ.Ε.Κ. 198 άνεφέρετο πλέον· εις Α 
στυνομικούς ύπαλλήλους καί όχι εις 
ίδιώτας, διό καίέθέσπιζε νέους κανόνας 
προαγωγής άστυνομικών ύπαλλήλων 
ήτοι:

α) καθώριζε πρότασιν καταλληλότη- 
τος, δΓ όνώτερον βαθμόν, ώς καί τό 
προηγούμενα νομοθετηματα β) καθώ
ριζε γραπτός προαγωγικάς έπιτυχεϊς 
έξετάσεις δΓ έκαστον όνώτερον βαθ
μόν γ) καθώριζε συμπλήρωσιν ώρισμέ- 
νου χρόνου ύπηρεσίας εις τόν βαθμόν, 
διά τήν συμμετοχήν εις τάς προαγωγι- 
κάς έξετάσεις, διετούς, τό συνηθέστε- 
ρον, κατά τό άρθρον 1 6 τού Β.Δ.

Αλλά καί τό Β.Δ. τής 26-7-1923 
φ.Ε.Κ. 213 σελ. 1488 έθεσε καί νέους 
όρους, προφανώς λόγω τών άναγκών 
τού σώματος καί διά τού άρθρου 1 
καθώρισε α) Ύπαστυν. Β ' τάξεως κε- 
κτημένοι πτυχίον νομικής καίέχοντεςέν 
τώ βαθμώ τούτω έξάμηνον ύπηρεσίαν, 
προάγονται- εις τόν βαθμόν τού ' Υπα- 
στυνόμου Α ' τάξεως, β) άρθρον 2 
«’ Αρχιφύλακες καί Αστυφύλακες, κε- 
κτημένοι τό κατά τό άρθρον 9 τού Ν. 
2815 προσόντα, διά τόν άμέσως άνώ- 
τερον βαθμόν, προάγονται εις τόν βαθ

μόν τούτον, άνεξαρτήτως χρόνου ύπη
ρεσίας.

Διά τούτον τόν λόγον παρατηροΰμεν 
τόν αύτόν χρόνον νά προάγωνται ά- 
στυνομικοί ύπάλληλοι, ώς ό Λιαρομμά- 
της, τό 1921 Άρχιφ . Ύπασπ. Β ' τό 
1922, Α ' τό 1923, Άστυν. Β ' τό 
1925, Α ' Διευθυντ., Β ' τό 1932 Δ /  
ντής Α ' τό 1943. "Εφυγε τό 1960 μέ 
συνεχή ύπηρεσία 16 έτών; εις τόν βαθ
μόν τού άστυνομικοΰ Δ /ντοΰ Α ' τά
ξεως.

Ο Τσαούσης τό 1922 έξήλθεν ώς 
' Αστυφύλαξ (κατάταξις) τό 1923 ' Αρ- 
χιφύλαξ, τό 1925 Ά τυν. Β ', τό 1932 

Αστυν. Α ' (μεσολάβησε ή δικτατορία 
τού Παγκάλου) τό 1942 Δ/ντής Β' τό 
1947 Δ/ντής Α '.

’ Ο Νέρης πού προήρχετο άπό ύπαξ/ 
κός τής Χωρ/κής, όπως καί ό Βρανό- 
πουλος, τό 1922 έξήλθε ’ Υπαστ. Α ' , τό 
1924 Άστυν. Β ',τό  1929 Α ',τό  1940 
Δ/ντής Β ', τό 1943 Δ/ντής Α ' καί 
έφυγε τό 1960 άφοϋ ύπηρέτησε 16 έτη 
ώς Δ/ντής Α '.

' Ο Βρανόπουλος έξήλθεν τής Σχολής 
Ύπαστυν. Β ' τό 1922.

Ο Γεωργίου Άναστ. έξήλθε τής 
Σχολής ’ Υπαστυν. Β ' τό 1923. Είναι ό 
πρώτος ’ Αστυν. Δ /ντής ' Αθηνών πού 
παρετάθη τό όριον ηλικίας του ύπό τής 
Κυβερνήσεως. ’ Ολίγον βραδύτερον τόν 
ήκολούθησε διά τόν ίδιον λόγον καί ό 
Λεονταρίτης, πού έγινε καί Αρχηγός 
τού Σώματος.

Αί προαγωγικαί έξετάσεις ύπαστυ- 
νόμων Β' πρός Α' καί ύπαστυν. Α' 

πρός ’Αστυνόμον Β'.

Τέλος τό Β.Δ. τής 20-10-1926 φ.Ε.Κ. 
368 «περί κανονισμού τού Άστυν. 
Σώματος» εις τό Κεφάλαιον, προβιβα
σμοί, καί· εις τό άρθρον 27, καθώριζε 
καί νέον τρόπον προαγωγής, άλλά άπό 
τού βαθμού τού Ύπαστυν. Α ' διά τόν 
βαθμόν τού Άστυν. Β ' τάξεως ήτοι:

«Οί προβιβασμοί- εις τόν βαθμόν α
στυνόμου Β ' τάξεως ένεργοϋνται κα
τόπιν εύδοκίμων έξετάσεων τών ύπο
ψηφίων ένεργουμένων έν Άθήναις, 
ένώπιον έξεταστικής έπιτροπής κλπ.». 
Αί έξετάσεις διεξάγονται γραπτώς ή έν 
γένει γραπτώς καί έν μέρει προφορι- 
κώς.

Τό άρθρο 34 τού αύτοΰ Δ /τος κα
θώριζε διετή τόν άπαιτούμενον χρόνον 
έν τώ προηγουμένω βαθμώ, δηλαδή 
τών Αρχιφυλάκων, διά τόν βαθμόν 
τού Ύπαστυν. Β ', καί τών Ύπαστυν. 
Α ' διά τόν βαθμόν τού Άστυν. Β ' καί 
ένιαύσιον τών Ύπαστυν. Β ' διά τόν 
βαθμόν τού Ύπαστυν. Α ' Βάσει τών 
νέων αύτών διατάξεων τού Δ /τος τό 
1926 έκρίθησαν ικανοί καί έδωσαν γρα
πτός προαγωγικάς έξετάσεις οί Ύπα
στυν. Α ' τάξεως τόν Φεβρουάριον τού 
1927, έκ τών όποιων γνωστότεροι ή- 
σαν: ό Ματζάρας Ν. Τσαγκλής καί οί 
όποιοι μετέπειτα ώς Ά σ τυν  Δ /ντα ί 
διώκησαν τήν Ασφάλειαν Αθηνών, ό 
Μουτογιάννης, ό Άσημακόπουλος, ό 
Δούκας, ό Λαμπρινόπουλος κλπ.

"Οθεν, άπό τό 1925 έχομεν δύο 
τρόπους προαγωγών τών άστυνομικών 
ύπαλλήλων α) τών εισερχομένων άνευ 
έξετάσεων εις τάς ’ Αστυνομικός Σχο
λάς Κερκύρας λόγω τών αναγκών τοϋ 
νεοίδρυθέντος Σώματος καί μετά τήν 
εύδόκιμον· εις αύτάς έξάμηνον φοίτη- 
σιν, προήγοντσ εις τόν βαθμόν διά τόν 
όποιον έξεπαιδεύοντο, μέ βάσιν πάντο
τε τά γραμματικά των προσόντα, β) τών 
άστυνομικών ύπαλλήλων τών συμπλη- 
ρωσάντων διετή ύπηρεσίαν, έν τώ 
προηγουμένω βαθμώ καί συμμετεχόν- 
των, κατόπιν προτάσεως τών καθ' ιε
ραρχίαν προϊσταμένων των, ώς ικανών 
διά τά καθήκοντα τού άνωτέρου βαθ
μού καί έπιτυγχανόντων· εις τάς γρα
πτός προαγωγικάς έξετάσεις. Διά τήν 
’ Ιστορίαν, μεταξύ τών πρώτων τής δευ- 
τέρας περιπτώσεως ήσαν α) Ό  Γεωρ
γίου Βασίλειος, ό όποιος κατετάγη- εις 
τήν Αστυνομίαν, ώς Αστυφύλαξ τό 
1922 καί ώνομάσθη Άρχιφύλαξ κα-
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τόπιν γραπτών προαγωγικών Εξετά
σεων,· εις τάς 5-1-1925 φ.Ε.Κ. 1 β) ό 
Τσίπης Κ., ό όποιος κατετάγη εις τήν 
Αστυνομίαν τό 1923 καί προήχθπ 

κατά τόν περιγραφέντα τρόπον εις τόν 
βαθμόν τού ' Αρχιφύλακος εις τάς 11 - 
5-25 φ.Ε.Κ. 97 γ) ό Καρανάσος Δημ. ό 
όποιος κατετάγη εις τήν Αστυνομία τό 
1923 καί κατόπιν επιτυχών καί αύτός 
γραπτών προαγωγικών εξετάσεων, προή- 
χθη εις τόν βαθμόν τοϋ ' Αρχιφύλακος,

• ίΐς  τάς 20-10-25 φ.Ε.Κ. 230.
Οί προαναφερθέντες καί άλλοι πολ

λοί φυσικά όταν άποκτοΰσαν τόν κα- 
θοριζόμενον ύπό τοϋ νόμου χρόνον 
παραμονής εις τόν αύτόν Βαθμόν (διε
τή), τοϋ Αρχιφύλακος κλπ., έλάμβα- 
νον μέρος- εις τάς προαγωγικάς γρα
πτός εξετάσεις, έως ότου προήγοντο, 
όπως καί προήχθησαν- εις τόν βαθμόν 
τοϋ Αστυνόμου Β ' τάξεως. Παραλλή- 
λως όμως συνεχίζετο καί ή είσαγωγή εις 
τήνοίκείαν Σχολήν (άνευ εξετάσεων), 
καί εκείνων τών άστυνομικών ύπαλλή- 
λων πού είχαν ή άποκτοΰσαν, έν τώ 
μεταξύ, τά γραμματικά έκεϊνα προσόν
τα, (δίπλωμα νομικής), πού τούς παρεί
χαν τό δικαίωμα, κατόπιν εύδοκίμου 
φοιτήσεως εις τήν Σχολήν Ύπαστυνό- 
μων Κερκύρας καί επιτυχών εξιτηρίων 
εξετάσεων νά προάγωνται είς τόν βαθ
μόν τοϋ Ύπαστυνόμου Β ' τάξεως. 
Μεταξύ αύτών, κατά τό 1929 ήσαν, ό 
Κοντογιώργος Γ., ό Σερμιές, ό Σταυρό- 
πουλος (εννέα τό όλον Ύπαστυνόμοι 
Β ' τάξεως).

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Οι τελευταίοι υπαστυνόμοι Α\ Οί 
έξελθόντες τής σχολής Κερκύρας 
1925

Οί έξελθόντες τής Σχολής Κερκύρας 
τό 1925, ώς καί οίπρό αύτών διπλωμα
τούχοι τής νομικής Σχολής όνομάσθη- 
σαν Υπαστυνόμοι Α ' τάξεως (Ρακιν- 
τζής, Ζαγκλής κλπ.) ένώ οί έξελθόντες 
τής αύτής Σχολής, άλλά τό 1926, (Κα- 
ραμπέτσος, Αρχιμανδρίτης, Κουτσου- 
ρούμπας, Τσόπελας κλπ.) ώνομάσθη- 
σαν ’ Υπαστυν. Β ' τάξεως, άν καί ήσαν 
καί αύτοί διπλωματούχοι τής νομικής 
Σχολής, διότι δέν ύπήρχαν θέσεις ’ Υ
παστυν. Α", συνεπεία άφαιρέσεως τών 
'Υπηρεσιών Ασφαλείας, άπό τόν δι
κτάτορα Πάγκαλον.

"Οθεν, άπό τό 1926 καί έκτοτε, ού- 
δείς έξήλθε τής Σχολής ’ Υπαστυνόμων 
Κερκύρας, μέ τόν βαθμόν τοϋ Ύπα
στυνόμου Α ' τάξεως.

Οί τελευταίοι ύπαστυνόμοι Β' τά
ξεως σχολής Κερκύρας

Οί τελευταίοι τής Σχολής Κερκύρας 
Ύπαστυνόμοι Β ' πού· είσήλθαν άνευ 
εισιτηρίων έξετάσεων ώς διπλωματού
χοι τής Νομικής καί έξήλθαν, μετά εύ- 
δόκιμον φοίτησιν μέ τόν βαθμόν τού 
Ύπαστυν. Β ' τάξεως τήν 4-1-34, ή
σαν: Καθάριος Απόστολος, Μιχαλό- 
πουλος Στέφ. καί Ράπτης Άρ ιστ.

Αί σχολαί αστυφυλάκων άρχιφυλά- 
κων καί ύπαστυνόμων Β' ’Αθηνών

Άπό τό 1937 αί προαγωγαί τών 
βαθμοφόρων τής άστυνομίας έρρυθμί- 
σθησαν κατά διάφορον τρόπον, διά 
τοϋ Α.Ν. 881 /37  φ.Ε.Κ. 386, ότε καί 
έλειτούργησαν-είς Αθήνας πλέον οί 
Σχολές Ύπαστυνόμων Β ' καί άρχιφυ- 
λάκων καί κατά τήν κατοχήν μετεφέρθη 
καί ή Σχολή ’ Αστυφυλάκων έκ Κερκύ
ρας, λόγω προσαρτήσεως τής Νήσου 
είς τήν Αύτοκρατορίαν τού Μουσολίνι. 
"Εκτοτε α) άπεκλείσθη ή· εισαγωγή είς 
τήν Σχολήν Ύπαστυν. Β ' άνευ επιτυ
χών- εισιτηρίων έξετάσεων καί προτά
σεων τών ίεραρχικώς προϊσταμένων 
τών άστυνομικών ύπαλλήλων β) άπε
κλείσθη ή συμμετοχή είς τάς εισαγωγι
κός έξετάσεις, μή άστυνομικών ύπαλ
λήλων γ) έπετράπη ή συμμετοχή καί 
άστυφυλάκων μέ ένα έτος ύπηρεσίας 
είς τόν βαθμόν των έφ ' όσον είχαν 
γραμματικά προσόντα ’ Ανωτάτων Σχο
λών καί προτάσεις τών ίεραρχικώς προ
ϊσταμένων των δ) ή διάρκεια τής έκπαι- 
δεύσεως τών Ύπαστυν. Β ' τάξεως 
καθωρίσθη είς έν έτος τών 1 Αρχιφυλά-

κων είς 6 μήνας ε) δέν άπεκλείσθη ή 
συμμετοχή είς τάς είσιτηρίουςεξετάσεις 
διά τήν Σχολήν Ύπαστυνόμων Β τών 
' Αρχιφυλάκων έκείνων πού διέθεταν 
μικρά γραμματικά προσόντα, άλλά πε- 
ριωρίσθη ό άριθμός τών είσαγομένων 
έκ τών έπιτυχόντων είς τάς είσιτηρίους 
εξετάσεις, είς τό 1 /3  τού αριθμού τών 
προκηρυχθεισών θέσεων καί τά 2 /3  
έλαμβάνοντο άπό τούς έπιτυχόντας καί 
έχοντας τουλάχιστον άπολυτήριον Γυμ
νασίου ή καί άπό Αστυφύλακας μέ 
γραμματικά προσόντα Ανωτάτων Σχο
λών —Πανεπιστημίου— Παντείου.

Τό κάπως παράδοξον είναι ότι παρά 
τάς είσιτηρίους εξετάσεις τού 1938 
καλλιτέραν επιτυχίαν είχαν οί μή διαθέ- 
τοντες ’ Ανωτέρων Σχολών γραμματικά 
προσόντα, Άρχιφύλακες έναντι τών 
διπλωματούχων άστυφυλάκων ή τε
λειόφοιτων άνωτάτων Σχολών.

Η πρώτη σχολή αξιωματικών 
άστυνομίας Αθηνών

Ή  πρώτη Σχολή 'Αξιωματικών Ά 
στυνομίας έλειτούργησε είς Αθήνας, 
δυνάμει τού Ά ν . Νόμου 881/1937, 
φ.Ε.Κ. 386, ό οποίος νόμος έτροπο- 
ποίησε τά έως τότε ίσχύοντα τού Ν. 
4971/31 «περί προαγωγών» είς τόν 
βαθμόν τού αρχιφύλακος κ α ί' Υπαστυ- 
νόμου Β' τής άστυνομίας. Οί πρώτοι 
δόκιμοι (40) τόν αριθμόν καί οί περισ
σότεροι άρχιφύλακες καί όλίγοι άστυ- 
φύλακες μέ προσόντα άνωτάτων σχο-
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λών, έφοίτησαν έπί ένα έτος 19-9- 
1938 -2 6 -1 0 -1 9 3 9 . 'Από τήν Αην 
αύτήν σχολήν άξ/κών άρχισε καί ή 
«έκπαιδευτική περίοδος», μέ άρχηγόν 
τόν Έμ. ' Αρχοντουλάκην καί ύπαρ/ 
γόν Ν. Νικητάκην. Δηλαδή αί εκπαιδευ
τικοί περίοδοι της σχολής Κερκύρας, 
1921-1934, δέν έλήφθησαν ύπ’ δψιν, 
δέν γνωρίζω διατί. ’ Η πρώτη Σχολή 
Ύπαστυν. Β ' τάξεως Αθηνών έλει- 
τούργησβ εις οίκημα έπί τής όδοϋ Τιμ. 
Βάσου, πάροδος Βασ. Σοφίας, παρά 
τήν πλατεία Μαβίλη. Εις τό οίκημα 
αύτό-πρώην-κλινική-καί μετά τήν άπε- 
λευθέρωσιν καί Νοσ/μεΐον τής άστυ- 
νομίας —έφοίτησαν καί οί Δόκιμοι τής 
Βας εκπαιδευτικής περιόδου 5.11.39 
— 5.11.40, ενώ οί τής Γης εκπαιδευτι
κής περιόδου - ’ Οκτώβριος 1940 - 
’ Απρίλιος 1941, έστεγάσθησαν εις διό- 
ροφον κτίριον όπου έλειτούργει Λύ- 
κειον, έπί τής όδοϋ Μαυρομματαίων, 
εις τήν γωνίαν τής πλατείας ’ Αλεξάν
δρας.

Κατά τήν διάρκειαν τής Γερμανοίτα- 
λικής Κατοχής, εις τάς Αθήνας έλει- 
τούργησαν δλαι αί Αστυνομικοί Σχο- 
λαί, ’ Αστυφυλάκων, ’ Αρχιφυλάκων, 
’ Υπαστυνόμων Β ', αί μέν Σχολαί1 Αρ-

χιφυλάκων - ’ Υπαστυνόμων. (Δη περίο
δος, Σεπτέμβριος-Μάρτιος 1943), κατ’ 
άρχάς- εις τόν τελευταϊον όροφον τοΰ 
κτιρίου τής Νομικής Σχολής, έπί τής 
όδοϋ Σόλωνος, έν συνεχεία εις τάς 
αίθούσας τής Βουλής καί τής Γερουσίας, 
τών Παλαιών ’ Ανακτόρων, όπου καί οί 
Δόκιμοι τής Εης περιόδου έφοίτησαν μέ 
διοικητήν τόν Νέρην τόν Γιαννοΰτσον, 
τόν Θεοφανίδην ό όποιος έμεινε Διοι
κητής έως τό 1950 εις Λεόντειον Σχο
λήν —Πατήσια.

Οί Δόκιμοι τής Δης περιόδου 114 τό 
όλον έφοίτησαν έπί 6 μήνας κατά πα- 
ράβασιν τών έως τότε θεσπισθέντων 
διά τοΰ Α.Ν. 881 /37  δυνάμει τοΰ Α.Ν. 
1135 φ.Ε.Κ. 57/23-42, σελ. 295 καί 
είσήλθαν εις αύτήν άνευ ■ εισιτηρίων 
έξετάσεων α) 63 άρχιφύλακες καί ά- 
στυφύλακες οί όποιοι υπηρέτησαν εις 
τήν ζώνην τών πρόσω, ώς έφεδροι 
’ Αξ/κοί, έθελοντικώς, κατά τόν ’ Ελλη- 
νοίταλικόν πόλεμον, 28 έξ αύτών τοΰ 
Πεζικού ύπηρέτησαν εις τήν XIII Με
ραρχίαν εις τήν πρώτην γραμμήν τοΰ 
μετώπου καί άντιμετώπισαν τήν έπίθε- 
σιν τοΰ Απριλίου τοΰ 1941, πού τήν 
διηύθυνε προσωπικώς ό Μπενίτο. Δύο 
έξ’ αύτών, ό Ράλης, άστυφύλαξ τοΰ

Δου Τμήματος ’ Αθηνών καί ό Πατερ- 
γιάννης, άστυφύλαξ τής Τροχαίας Α
θηνών έπότισαν μέ τό αίμα των τό 
Πόγραδετς, ύπέρ πίστεωςκαί Πατρίδος 
καί τοΰ ένδόξου Σώματός των. β) 51 
άρχιφύλακες καί άστυφύλακες ήσαν 
πτυχιοΰχοι καί τελειόφοιτοι τής νομικής 
Σχολής καί τής Παντείου καί είχαν διετή 
τουλάχιστον ύπηρεσίαν εις τό Σώμα, γ) 
άστυφύλακες ύπηρετήσαντες κατά τήν 
πολεμικήν περίοδον 1940-1941, ■ εις

' Αριστερά έπάνω: Ή  Σχολή Υπαστυνόμων 
A ' Περιόδου (1938-1939). Οί Δόκιμοι ' Υπα- 
στυνόμοι μέ τούς 'Αξιωματικούς τής Σχο
λής. Ή  φωτογραφία τής 3-10-1938 Επά
νω: Αστυνομικοί έκπαιδεύονται στή χρήση 
περιστρόφων τήν 5-10-1943. Κάτω: Δόκιμοι 
' Υπαστυνόμοι έκπαιδεύονται στήν όδήγηση 
τρικύκλων τήν 4-8-1939 Στήν άπέναντι 
σελίδα: Ή  Σχολή τήν 20 Μαρτίου 1939 κατά 
μία δοκιμαστική παρέλαση στό Ψυχικό.

390



τήν ζώνην τών πολεμικών επιχειρήσεων 
καί έπιδείξαντες εξαιρετικήν διαγωγήν, 
μετά πρότασιν τών καθ' ιεραρχίαν προ
ϊσταμένων των; είσάγονται άνευ εξετά
σεων εις τήν Σχολήν ' Αρχιφυλάκων καί 
μετ' έξάμηνον ή τρίμηνον έκπαίδευσιν 
καί επιτυχείς εξετάσεις ονομάζονται 
' Αρχιφύλακες.

Οί δόκιμοι τής Εης περιόδου άπεφοί- 
τησαν τό 1946, συνεπεία τής Δεκεμ
βριανής έπαναστάσεως του 1944. ' Εκ 
τής τάξεως αύτής έγιναν άρχηγοί, ό 
Γιαννούλης, ό Δασκαλόπουλος καί ό 
Μιχελής. Άπό τής Δης περιόδου 'Α 
στυνομικοί Διευθυνταί Αθηνών έγιναν, 
ό Τσιοΰγκος καί ό Παπασπυρόπουλος.

Μετά τήν άπελευθέρωσιν ή Σχολή 
Ύπαστυνόμων καί 'Αρχιφυλάκων έ- 
λειτούργησαν εις κτίριον τής Λεόντειου 
Σχολής, - Καθολικών - έως τό 1963 καί 
άπό τό 1964 λειτουργούν εις κτίριον 
Δηλαβέρη, έπί τής λεωφόρου ' I. Μετα- 
ξα περιφερείας Αμαρουσίου. Ή  Σχο
λή 'Αρχιφυλάκων 'Αθηνών έλειτούρ- 
γησε τό 1940 εις κτίριον έπί τής όδοϋ 
Πατησίων, έναντι τού κτιρίου τής Ά -  
νωτάτης ' Εμπορικής όπου καί ή ύπηρε- 
σία τού Μηχανοκινήτου έστεγάζετο τό
τε καί έως τό 1945, όπου καί μέ άπαρά- 
μιλλον ήρωϊσμόν μία δράξ αυτού άν- 
δρών άντέστη· εις τάς όρδάς τού κινή
ματος τού Δεκεμβρίου τού 1944 καί 
άπεχώρησε κατόπιν διαταγής τού Sco- 
by, όπως καί ή δύναμις τής Γενικής 
άσφαλείας ' Αθηνών άπό τό κτίριον της 
έπί τής όδοΰ Πατησίων —Στουρνάρα 
προκειμένου νά ποσαρμόση τό σχέδιον 
γενικής έκκαθαρίσεως Αθηνών— Πει
ραιώς, κατά τόν ' Ιανουάριον τού 1945.

Ή  Σχολή Αστυφυλάκων, μετά τήν 
κατάληψιν καί προσάρτησιν τής Κέρκυ
ρας εις τήν ' Ιταλίαν, άπεμακρύνθη καί 
έγκατεστάθη κατ' άρχήν,είς κτίριον 
Παπαστρατείου στέγης, παρά τόν ’ Υ
μηττόν, πίσω τού συνοικισμού Βύρω
νος, κατόπιν μετεφέρθη εις κτίριον έπί 
τής όδοΰ ' Επτανήσου παρά τήν Κυψέ
λην, τό οποίον έχρησιμοποιεϊτο ώς Νο
σοκομείο τής 'Αεροπορίας καίτελικώς 
έγκατεστάθη εις ίδιον κτίριον, όπου καί 
σήμερον λειτουργεί- εις τό προάστιον 
Νέα ' Ιωνία.

Ά λ λ ' ό οργανισμός 2458/53 εις τά 
άρθρα 110 καί 112, τό Β.Δ. 784/26- 
11-60 Κανονισμού Σχολής Ύπαστυν. 
Β. περιώρισαν τήν συμμετοχήν τών 
άστυνομικών ύπαλλήλων εις τάς είσι- 
τηρίους έξετάσεις, · εις τούς έχοντας 
τουλάχιστον άπολυτήριον Γυμνασίου.
" Εκτοτε καί διά τόν βαθμόν τού ' Υπα- 
στυν. Β ' τάξεως συμμετέχουν εις τάς

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

είσιτηρίους έξετάσεις, οί προτεινόμενοι 
άπό τούς ίεραρχικώς προϊσταμένους 
των καί έχοντας τουλάχιστον άπολυτή
ριον Γυμνασίου.

' Αλλά κατά τήν διάρκειαν τής δικτα
τορίας τής έπταετίας έδημοσιεύθη τό 
Ν.Δ. 1348/73 φ.Ε.Κ. 42 καί διά τού 
όποιου νομοθετήματος έθεσπίσθησαν 
τά έξής: α) ή διάρκεια τής φοιτήσεως 
τών δοκίμων άξ/κών τής άστυνομίας 
έγένετο τριετής β) ή Σχολή ’ Αξ/κών τής 
' Αστυνομίας, ώς καί τών άλλων Σωμά
των Ασφαλείας, έξισώθη μέ τάς άνω- 
τάτας Σχολάς τού Κράτους γ)· εις τάς 
είσιτηρίους έξετάσεις δικαιούνται νά 
συμμετέχουν Ά νθ /μ ο ι, 'Αρχιφύλα
κες, ' Υπαρχιφύλακες (είχε καταργηθή 
ή Σχολή 'Αρχιφυλάκων καί άντικατα- 
σταθή διά τής Σχολής Ύπαρχιφυλά- 
κων), δ) δόκιμοι 'Υπαρχιφύλακες, ά- 
στυφύλακες καί δόκιμοι αστυφύλακες 
έχοντες τουλάχιστον άπολυτήριον Γυμ- 
νασίου, προτάσεις τών ίεραρχικώς προ
ϊσταμένων των καί νά μήν ύπερβαίνουν 
τό 26 έτος τής ήλικίας των.

' Επίσης έπετράπη καί πάλιν ή συμμε
τοχή ιδιωτών, όπως έγένετο καί εις τάς 
άρχάς τής ίδρύσεως τού Σώματος 1920, 
άλλά τότε τών έχόντων Πανεπιστημίου

προσόντα καί όχι μόνον άπολυτήριον 
Γυμνασίου καί μή ύπερβάντων τό 18- 
22 έτος τής ήλικίας των, διότι ώς ύπε- 
στήριζαν ότι καί οί εισερχόμενοι «ίςτάς 
Σχολάς τών ' Αξ/κών τών ' Ενόπλων 
Δυνάμεων καί έξερχόμενοι ' Αξ/κοίαύ- 
τά τά γραμματικά προσόντα έχουν.

Τέλος διά τού αύτοϋ νομοθετήματος 
τής δικτατορίας οί πτυχιοΰχοι τής Νομι
κής, τής Παντείου ή τής ' Εμπορικής 
Σχολής καί μή ύπερβάντες τό 26ονέτος 
τής ήλικίας των είσήγοντσ εις τήν Σχο
λήν 'Αξ/κώ ν 'Αστυνομίας, άνευ-εισι
τηρίων έξετάσεων, άλλά καί καθ' ύπέρ- 
βασιν τού προκηρυχθέντος άριθμοΰ 
είσαγομένων. Αί διατάξεις τού νομοθε
τήματος κατεργήθησαν ή έτροποποιή- 
θησαν, μετά τήν κατάρρευσιν τής δι
κτατορίας, άλλ' ή διάρκεια τής έκπαι- 
δεύσεως παρέμεινε, τριετής.

Οί ύποψήφιοι τών εισιτηρίων έξετά
σεων δίδουν πρώτον έξετάσεις εις τήν 
έκθεσιν ' Ιδεών έλληνικών —καί όσοι 
επιτυγχάνουν συνεχίζουν καί εις τά ύ- 
πόλοιπα μαθήματα (Π.Κ„ Π.Δ. Άστυν. 
Πρακτική καί ' Επιστημονική έξιχνίασις 
εγκλήματος, άργανισμ. καί Κανον. Σώ
ματος, Ξένες γλώσσες) οί μή λαβόντες 
δέ τήν Βάσιν εις τήν έκθεσιν (10) άπο-
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κλείονται τών περαιτέρω εξετάσεων εις 
τά προαναφερθέντα έτερα μαθήματα.

Πάντως σήμερα ό ι' όλους τούς ύπο- 
ψηφίους βαθμοφόρους τών αστυνομι
κών σχολών, τά κατώτερα Γραμματικά 
προσόντα είναι τουλάχιστον τό απολυ
τήριον Γυμνασίου ή άλλης ισοτίμου 
αύτοϋ Σχολής.

Ο ί πρώτοι αστυνομικοί ύπάλληλοι 
τών σχολών Κέρκυρας τοΰ 1921

Οί πρώτοι άστυνομικοί ύπάλληλοι οί 
έξελθόντες έκ τών Αστυνομικών Σχο
λών Κέρκυρας εις τάς 22 καί 23 Σε
πτεμβρίου τοΰ 1921, φ.Ε.Κ. 219 καί 
220 τ.γ. ήσαν: 1) 88 άστυφύλακες, 
μεταξύ τών όποιων προήχθησαν εις 
γνωστούς ' Αξ/κούς μετέπειτα ό Συνο- 
όινός Παν. άπεβίωσε Άστυν. Δ/ντής 
καί Πύλιας Κων/νος, έξετελέσθη εις τό 
Μπραχάμι, κατά τό επαναστατικόν κομ
μουνιστικόν κίνημα τοΰ 1944, μετ' 
άλλων άξ/κών άστυνομικών τοΰ Βου 
άστυν. Τμήματος'Αθηνών. 2)21 Ά ρ -  
χιφύλακες μεταξύ τών όποιων οί γνω
στότεροι μετέπειτα άξ/κοί, Λιαρομμά- 
της Γερ. Τσιμπιόάρος, Ματζάρας, Τσαγ- 
γάρης, Μαρκάκος I. κλπ. φ.Ε.Κ. 219 / 
22-9-1921.3) 42 δόκιμοι άρχιφύλακες 
(έτσι άναφέρονται εις τήν εφημερίδα 
τής Κυβερνήσεως) μεταξύ τών όποιων 
γνωστότεροι μετέπειτα άξ/κοί, ' Ιγγλε- 
ζάκης Γ., ' Ασημακόπουλος ' Ηλ., Μπου- 
ραντας Νικ. (ό οποίος καί άρχηγός τής 
Πυροσβεστικής ύπηρεσίας έγινε) ό Χρυ- 
σικός ' Αλ., ό όποιος ήτο διοικητής τοΰ 
Η" Άστυν. Τμήματος Αθηνών, κατά 
τό Δεκεμβριανόν κίνημα τοΰ 1944, συ- 
νελήφθη καί έξετελέσθη. 5) 13 Ύπα- 
στυνόμοι Β ' τάξεως, μεταξύ τών ό
ποιων γνωστότεροι, ό Σπανάκης, ό Αύ- 
γερινός, ό Αύδής (έφονεύθη κατά τούς 
βομβαρδισμούς τής πόλεως τής Κερκύ- 
ρας άπό τούς Ιταλούς τό 1941 όπου 
ύπηρετοϋσε ώς Αστυνομικός Δ/ντής 
τής Κερκύρας), ό Καζάκος, ό Δραζίνος 
κλπ. 4) 8 Ύπαστυνόμοι Α ' τάξεως 
μεταξύ τών όποιων: Ματσούκης Σω
κράτης, μέ Α. Μ. 1 ό όποιος διώκησε καί 
τό τμήμα άσφαλείας Πατρών. Παρετή- 
θη ώς άστυνόμος, έδικηγόρευσε καί 
έπήρε σύνταξιν εις Πάτρας 2) Χατζά
ρας Α.Μ.2 3) Άγγελίδης Α.Μ.3 4) 
Κιόλας Γ.Α.Μ.4 5) Σαρρηγιάνης Α.Μ.5
6) Κίννας Νικ. Α.Μ. 6 έγινε καί άρχηγός
7) Τσαρουχάς Α.Μ.7 καί 8) Μεταξάς 
"Αθως Α.Μ.8 διερμηνεύς κατά τά έτη 
τής αποστολής φ.Ε.Κ. 220/23-9-1921

Π ΟΛΛΟΙ λίγοι θά κατανοήσουν ίσως 
τήν θέσιν μου καί θά διατεθούν 

συμπαθώς πρός τήν κατάστασίν μου, 
γιατί οί περισσότεροι θεωρούν καί μέ τό 
δίκη ο τους τούς τοξικομανείς άνθρώπι- 
να ράκη. Κάποτε έτσι τό πίστευα καί 
έγώ ό ίδιος. Μετά τήν άποφοίτησί μου 
άπό τήν 'Ιατρική Σχολή τοποθετήθηκα 
σ ’ ένα Νοσοκομείο καί ήμουν υπεύθυ
νος στή Μονάδα άλκολικών γιά τήν 
άποτοξίνωσί τους. Ή ταν φανερό δτι οί 
άσθενείς, πού παρακολουθούσα, ήσαν 
άτομα άπελπιστικά άσθενοϋς θελήσεως, 
άφοϋ μέ καμμιά δύναμιν δέν θά μπο
ρούσαν νά σταματήσουν τήν κακήν συ
νήθειαν νά δηλητηριάζουν τό αίμα τους 
μέ άλκοόλ. Καθώς τώρα τριγυρίζει ό 
νοϋς μου τρέχει πίσω στις άρχές τοΰ 
1974, πού γιά νά αύξήσω τά έσοδά μου 
είχα άναγκασθή νά άπασχολοϋμαι πέ
ραν άπό τήν κυρίως έργασίαν μου καί σέ 
μιά δεύτερη δουλειά. Εργαζόμουνα 
όλη τή νύχτα στό τοπικό τμήμα έκτά- 
κτου άνάγκης συνήθως καί τό πρωί 
άρχιζα τήν έργασία μου κανονικώς στό 
ίδιο Νοσοκομείο. Στις μέρες λοιπόν 
πού δούλευα νυχτερινός στην αίθουσα 
έκτάκτου άνάγκης, το πρωί πού θά 
άρχιζα πάλι τήν ύπηρεσία μου έπαιρνα 
συμπτωματικά μιά άμφεταμίνη μέ τήν 
προσδοκία νά μέ κρατή σέ ύπερδιέγερ- 
σι καί νά μή μέ πάρη ό ύπνος τήν ήμέρα 
στή δουλειά μετά τό ξενύχτι. ' Η υπε

ραπασχόλησή καί ή χημική τόνωσις δι
καίωναν τόν μόχθο μου, άφοϋ μοϋ έξα- 
σφάλιζαν μιά ικανοποιητικήν άμοιβήν, 
άπολύτως άπαραίτητη γιά νά μπορέσω 
νά έξοφλήσω τό άπό 20.000 δολλάρια 
χρέος μου γιά τις σπουδές μου, νά 
πραγματοποιήσω τόν έπικείμενο γάμο 
μου-μέ μιά γυναίκα, πού είχε άπό τόν 
πρώτο της γάμο καί δυό μικρές κόρες 
καί γιά νά μετακομίσωμε τέλος σέ λίγο 
καιρό στην Φλορίντα, όπου θά έπρεπε



νά άρχίσω μιά τριετή άσκησι είδικό- 
τητος στή παθολογία μέ άμοιβή μόνο 
9.000 δολλάρια τό χρόνο.

Τό Νοσοκομείο τής Φλορίντας είχε 
ένα πλούσιο τεχνικό πρόγραμμα. Κατά 
τήν διάρκεια τού 1975, πού έργαζόμου- 
να σ ’ αυτό, έκανα νυχτερινή βάρδια 
κάθε τρεις μέρες καί συνήθως δέν 
μπορούσα νά κοιμηθώ. Τά Σαββατοκύ
ριακα τά περνούσα, ε ίτε  έκτελώντας 
νυκτερινή ύπηρεσία, ε ίτε  τελών έν έπι- 
φυλακή. Γιά νά μπορέσω νά άνταποκρι- 
θώ στις σκληρές συνθήκες έργασίας 
έλάμβανα 12, 1/2 mg άμφεταμίνης κά
θε πρωί.

Ή  κατάστασις τής ύγείας τής οικο
γένειας μου ( ’Αλλεργία), πού έπιδει- 
νώθηκε μάλιστα άπό τις κλιματολογικές 
συνθήκες καί άπό τήν παρατεινομένην 
διάρκειαν τής έποχής πού τήν προκα- 
λούσε, μέ άνάγκασαν νά φροντίσω νά 
άλλάξω Νοσοκομείο πρός άπόκτησιν 
τής ειδικότητάς μου. Οί προσπάθειές 
μου άπέβησαν άκαρπες γιατί θέαις που
θενά δέν ύπήρχε διαθέσιμη. Υποχρεώ
θηκα έτσι νά παραμείνω στό ίδιο Νοσο
κομείο μέχρι τού τέλους τού έτους, 
όπόταν καί τά κατάφερα νά κερδίσω μιά 
θέσιν διά τήν άσκησιν τής ειδικότητάς 
μου στήν παθολογία σέ μιά κλινική μιας 
μικρής πόλεως τού Νότου. Προσθέτον
τας ένα γενναίο μισθό σέ έκείνο, πού 
έλάμβανα, κατώρθωσα νά αύξήσω τό

έτήσιο εισόδημα τής οικογένειας μου 
στά 50.000 δολλάρια. ’Αλλά καί ή ήμε- 
ρησία μου δόσις σέ άμφεταμίνη αύξή- 
θηκε έπίσης. 'Ανέβηκε αισίως στά 25 
μι λιγκράμς.

' Η χρήσις τών διεγερτικών, παρατη
ρούσα, δτι πολύ δύσκολα μπορούσε νά 
μέ κρατήση σέ κατάστασι έγρηγόρ- 
σεως. Μέ έκαναν νά μιλώ πιό γρήγορα 
άπό όσο συνείθιζα νά όμιλώ φυσιολογι
κά, άλλά τό θλιβερό εύτάχημα ήταν δτι ό 
κόσμος μέσα στήν κλινική δέν μπορού
σε νά άντιληφθή τήν διαφορά, γιατί δέν 
μέ είχε άκούσει ποτέ νά όμιλώ κατ’ 
άλλον τρόπον.

Από όσα ήξερα τούλάχιστον, οί άμ- 
φεταμίνες δέν θά μπορούσαν νά έπι- 
δράσουν έπιβλαβώς έπί τής ύγείας μου, 
περισσότερον άκόμα δέ, νά μέ κάνουν 
νά έθισθώ σοβαρά στό πάθος τών ναρ
κωτικών. Καί έτσι μέ αύτήν τήν άπουσία 
άνησυχίας ηύξανα περιοδικώς τήν πο
σότητα τής δόσεως, νομίζοντας δτι μέ 
αύτόν τόν τρόπον θά κερδίσω τήν έπί 
πλέον ένέργειαν.

' Ως τό 1977 είχα άγοράσει ένα ωραίο 
σπήτι, έπέστρεψα ένα σημαντικά μεγά
λο τμήμα τού χρέους γιά τίς σπουδές 
μου καί έπεσκεπτόμουν 35 άσθενείς 
ήμερησίως. Οί άμφεταμίνες, πού έπαιρ
να τώρα κάθε πρωί, είχαν άνέλθει στά 
37 καί 1/2 μιλιγκράμς. ' Η σύζυγός μου, 
ή Σουζάνα, πού ήσχολείτο μέ παραία-

τρικό έπάγγελμα, άρχισε νά άνησυχή 
σοβαρά άπό τίς άρχές τού 1978 γιά τήν 
κατάστασι τής ύγείας μου. Στις ικεσίες 
της νά διακόψω τά φάρμακα, έγώ πε
πεισμένος άκόμα, δτι δέν έχω έθισθή 
στά ναρκωτικά, τήν διαβεβαίωνα δτι θά 
τά σταματήσω μόλις θά πάρω τήν άδειά 
μου καί θά κάνωμε τίς διακοπές μέ τήν 
οίκογένειά μας.

Σταμάτησα όπωσδήποτε νά παίρνω 
τά φάρμακα καί σχεδόν άμέσως μετά 
τήν άπότομη διακοπή, τό έπίπεδο τής 
ένεργητικότητός μου έπεσε. "Εγινα δύ
στροπος, καταθλιπτικός, πού διαρκής 
μου έπιθυμία ήταν νά είμαι συνέχεια 
ξαπλωμένος στό κρεββάτι τού ξενοδο
χείου. "Οταν τά κορίτσια μας μέ ρω
τούσαν άν ήθελα νά πάμε γιά κολύμπι, 
τούς έλεγα νά μ ' άφήσουν ήσυχο. 
~Οταν ή σύζυγός μου μέ παρακαλούσε 
νά κάνωμε ένα περίπατο μέ τό ήλιοβα
σίλεμα στήν άκρογυιαλιά, τήν προέτρε- 
πα νά πάη μόνη της.

Δυό μέρες χωρίς ναρκωτικά καί νόμι
ζα πώς δέν ύπάρχω στή ζωή. "Αρχισα νά 
παίρνω άπό τό στόμα μιά ταμπλέττα 
τρεις φορές τήν ήμέρα, γιά νά παύσω 
νά είμαι άθυμος καί άποκτήσω μιά ευ
διαθεσία Και τό θαύμα έγινε. ' Εγινα 
καλός πατέρας καί άφωσιωμένος σύζυ
γος ξανά καί τίς ύπόλοιπες μέρες τών 
διακοπών τίς πέρασα ώραία χωρίς άμ
φεταμίνες. Ύπελόγισα δτι μέχρι πού 
νά έπανέλθω στήν παλαιό μου ένεργη- 
τικότητα, θά χρειαζόμουν νά παίρνω 
ναρκωτικά γιά μιά έβδομάδα περίπου, 
άλλ ’ ή άπόλαυσίς μου δμως ήταν τόσο 
δελεαστική, ώστε μέ έκανε νά φανώ 
έπίορκος πρός τόν έαυτό μου καί νά 
έξακολουθήσω νά διατηρώ τήν συνή
θεια. Καί τώρα τό άποτέλεσμα ήταν νά 
άκολουθήσω δίαιταν όμοίαν μέ έκείνην 
τών άμφεταμινών, έγινε δηλαδή προο
δευτική αϋξησις τών δόσεων τών ναρ
κωτικών πιά.

Τόν Οκτώβριον τού 1978 μετεκινή- 
θην στήν μόλις κατασκευασθεϊσαν πτέ
ρυγα τής κλινικής μας, όπου καί άνακά- 
λυψα δτι δέν θά μπορούσα γιά πολύ 
άκόμα καιρό νά συνεργάζομαι στενά μέ 
τούς άλλους γιατρούς. Σπάνια μού ήταν 
δυνατόν νά ρυθμίσω τήν συμπεριφοράν 
μου πρός τό έπαγγελματικόν μου περι
βάλλον, ή όποια καί έγένετο χειρότερη. 
Ή  πρώτη συνταγή γιά ναρκωτικά, πού 
είχα ύπογράψει μόνος μου - γιά 200 
ταμπλέττες - διήρκεσε περίπου ένα 
μήνα. Ή  «έξόρμησις», πού στήν άρχή 
μέ είχε πολύ χαροποιήσει άρχισε σιγά - 
σιγά νά έξασθενίζη, Ηύξησα την δόσιν - 
μιά κάθε τέσσερες ώρες, μιά κάθε
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Μία άποψη τής αίθουσας τελετών τού Άρχηγ. Άστυν. Πόλεων, όπου έγινε ή τελετή τής άλλαγής Ηγεσίας τής Αστυνομίας.

Πολιτείας καί στήν ' Ηθική τάξη.

Κύριοι
Είναι σέ όλους γνωστό ότι ή εμπέδω

ση τής Δημοσίας Τάξεως κα ί' Ασφαλεί
ας αποτελεί τήν αναγκαία προϋπόθεση 
γιά τήν πρόοδο καί εύημερία κάθε λα
ού. Καί είναι επίσης γνωστό ότι στήν 
εποχή μας αύτό τό αγαθό  δέχεται έπι- 
κίνδυνα πλήγματα.

"Εχομε τήν βαρύτατη ευθύνη, άλλά 
καί τό μέγιστο προνόμιο νά είμαστε τα
γμένοι γιά τήν προστασία καί τήν περι
φρούρηση τής Δημοσίας Τάξεως καί 
' Ασφαλείας στά σημαντικότερα ' Αστι
κά Κέντρα τής Χώρας. Αύτό τό ιερό 
καθήκον πρέπει νά τό έπιτελέσομε στό 
άκέραιο καί άποτελεσματικά.

Σήμερα ό ' Ελληνικός Λαός έχει άνάγ- 
κη, όσο ποτέ άλλοτε νά παραμείνει άπε- 
ρίσπαστος στά- ειρηνικά του έργα, γιά 
νά μπορέσει νά άξιοποιήσει, στόν ύπέρ- 
τατο βαθμό, τις μεγάλες δυνατότητες 
πού τού προσφέρει ή ένταξή μας στίς 
Εύρωπαϊκές Κοινότητες.

' Η Πατρίδα μας πρέπει νά προστα- 
τευθεϊ μέ κάθε θυσία άπό τήν μαινόμε- 
νη Διεθνή βία καί άναρχία.

Παράλληλα πρέπει όλοι νά έντείνομε 
στό έπακρο, τίς προσπάθειές μας, γιά 
τήν άποτελεσματικότερη προστασία τής 
Κοινωνίας μας άπό ορισμένα έγκλήματα,

τά όποια στρέφονται κατά τής περιου
σίας καί τής ψυχικής ύγείας, ιδίως, των 
νέων μας, όπως είναι οί ληστείες, οϊ δι
αρρήξεις καί τά ναρκωτικά. Δέν πρέπει 
σέ καμμιά περίπτωση νά κλονισθεϊ τό 
αίσθημα άσφαλείας των πολιτών. Καί 
είναι άδιανόητο ή νεολαία μας, ή χρυσή 
έλπίδα τού "Εθνους, πού ζεϊ κάτω άπό 
τό μοναδικό φως τού ’ Ελληνικού " Ηλι
ου καί τού άθάνατου ' Ελληνικού πνεύ
ματος νά γίνει βορά στίς σειρήνες τού 
άργοϋ θανάτου.

Κύριοι
Είναι άλήθεια άναμφισβήτητη, ότι ό 

σεβασμός, ή προστασία καί έξυπηρέτη- 
ση των άτόμων άνεξαρτήτως φύλου, 
ήλικίας, έπαγγέλματος, οικονομικής καί 
κοινωνικής θέσεως δικαιώνουν τήν ύ
παρξη μας καί καταξιώνουν τό έργο 
μας. ' Ο πολίτης, προσερχόμενος στίς 
' Αστυνομικές ' Υπηρεσίες ή άπευθυνό- 
μενος σ' όποιονδήποτε 'Αστυνομικό, 
πρέπει νά τυγχάνει εύγενοΰς ύποδο- 
χής, ταχείας έξυπηρετήσεως, φιλικής 
μεταχειρίσεως καί άμέσου καί αποτελε
σματικής συνδρομής.

Χωρίς τήν έμπιστοσύνη, τήν έκτίμη- 
ση, τήν άγάπη καί τήν βοήθεια των Πο
λιτών τό ' Αστυνομικό έργο δέν είναι 
δυνατόν νά στεφθεϊ, άπό έπιτυχία. Αύ
τό πρέπει νά γίνει συνείδηση σ' όλους

άνεξαιρέτως τούς Αστυνομικούς καί 
οδηγός σέ κάθε τους πράξη καί έκδή- 
λωση.

Πολλές φορές ό Νόμος έπιβάλλεται 
νά έφαρμοσθεΐ μέ αύστηρότητα, ποτέ 
όμως δέν συγχωρεϊται ή έφαρμογή του 
μέ βαναυσότητα. Κατά τήν άσκηση τών 
καθηκόντων μας πρέπει πάντοντε νά 
επιδεικνύομε ψυχραιμία, σταθερότητα 
καί άποφασιστικότητα, συγχρόνως ό
μως νά εκδηλώνομε εύγένεια καί αν
θρωπιά.

Πιστεύρω ότι τό Αστυνομικό έργο 
γιά νά επιτύχει στούς στόχους του πρέ
πει νά συγκεντρώσει τήν συλλογική 
προσπάθεια τών φορέων του. Γι' αύτό 
ώς πρώτος ύπεύθυνος, καλώ όλους 
τούς ' Αστυνομικούς νά δώσουν τό πα
ρόν στό πεδίο τού άγώνος μέ όλες τους 
τίς δυνάμεις. Μετόπισθεν δέν ύπάρ- 
χουν. Μόνο τά χαρακώματα τής πρώ
της γραμμής μάς περιμένουν. ' Εκεί ό
λοι, γίνονται μαχητές γιά προάσπιση 
τής τάξεως, τής ήσυχίας, τής ειρήνης, 
τής τιμής καί τής εύημερίας τού ’ Ελλη
νικού λαού.

Είμαι άπόλυτα βέβαιος ότι κανένας 
δέν θά άπουσιάσει άπό αύτό τό προ
σκλητήριο, στό όποιο μάς καλεϊ τό 
' Εθνικό καί Κοινωνικό μας χρέος. 
Κύριε Υπουργέ,
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«ΕΙΜΑΙ ΝΑΡΚΟΜΑΝΗΣ»
«Τά μάτια μου ήταν πρησμένα καί ή όμιλία μου βεβιασμένη, τό δέρμα μου έπαιρνε μιά ξηρή 
μορφή, καθημερινώς σχεδόν, έσημειώνετο άπώλεια βάρους καί έφαινόμουν αιωνίως 
μεθυσμένος. Οί φήμες άλλωστε πού κυκλοφορούσαν μέ έφεραν γιά άλκοολικό.

τρεις, μιά κάθε δύο - μέχρις δτου 
έφθασα νά λαμβάνω μία ταμπλέττα τήν 
ώρα, νομίζοντας ότι θά μπορούσα νά 
άπαλλαγώ τελείως άπό τόν βόμβο. Λύ- 
σις: Νά παίρνω δύο, ή άκόμα καί τρεις 
μονομιάς. Μέχρι τόν Δεκέμβριο κατε- 
βρόχθιζα 100 ταμπλέττες κάθε τρεις 
μέρες καί έκτελοϋοα τις συνταγές, πού 
μόνος μου ύπέγραφα, σέ όλα τά 7 
φαρμακεία τής πόλεως. Έγινα ευερέ
θιστος καί άρχισα νά χάνω τήν ψυχραι
μία μου μέ άντίστοιχον μείωσι των έν- 
διαφερόντων μου γιά τή δουλειά μου.
' Η φήμη γιά τήν προσωπικήν μεταβο
λήν τού χαρακτήρος μου πρέπει νά είχε 
διαδοθή, γιατί ένας άπό τούς άρχαιοτέ- 
ρους ιατρούς τής κλινικής μέ έκάλεσε 
σέ ιδιαίτερη συζήτησι. Τι μέ άπασχο- 
λοϋσε; Είχα οικονομικές δυσχέρειες, 
είχα τυχόν προβλήματα ατό σπήτι; Τόν 
διαβεβαίωσα δτι όλα πήγαιναν μιά χαρά 
καί τό θέμα έθεωρήθη λήξαν. ' Η Σου- 
ζάνα, πού ήταν κάποτε άνεκτική, άρχισε 
τώρα νά άνησυχή. Έγνώριζε δτι έκανα 
χρήσιν ναρκωτικών, άλλά τής έμείωσα 
τις άνησυχίες όταν κατώρθωαα νά τήν 
πείσω δτι ή ποσότης πού έλάμβανα 
ήταν μηδαμινή.

Τό πρόβλημα παρουσίαζε έπιπλοκές 
τό 1979 στίς άρχές, όταν μοϋ ήταν 
δύσκολο νά καταπίνω τις τροφές καί 
ένας γαστρικός πόνος μέ βασάνιζε γύ
ρω στίς 3 π.μ. Προληπτικά θά έπαιρνα 
λίγα άντιόξινα, θά ξάπλωνα έπάνω στόν 
καναπέ καί κρατώντας σφιχτά τό στο
μάχι μου θά προσπαθούσα νά κοιμηθώ. 
Τά καταπραϋντικά δέν στάθηκαν ικανά 
γιά νά άπαλύνουν τόν πόνο. Τελικά 
προχώρησα πρός τόν ιατρικό μου σάκκο 
καί τράβηξα τήν φιάλη, πού περιείχε 
ύδροχλωρική μεπερεδίνη (ένα ισχυρό 
καταπραϋντικό καί πού έξαλείφει όλο- 
σχερώς τούς πόνους). Μιά ένεσις τών 
100 μιλιγκράμς τά έβγαλε πέρα.

' Η βοηθός μου νοσοκόμος μέσα στήν 
κλινική δοκίμασε μεγάλη έκπληξι γιά 
τήν ύποδούλωσίν μου στό πάθος τών 
ναρκωτικών, όταν έντός τού καλάθου 
τών άχρήστων άντελήφθη μιά κενήν 
φιάλην ναρκωτικών. Προφασίστηκα δτι 
δέν έπρόκειτο γιά τίποτα τό σπουδαίο. 
Τής είπα ότι ένοιωθα μεγάλη ύπερκό- 
πωσι καί μετά τήν έπιστροφή μου άπό 
τις έπί ένα δεκαήμερο διακοπές μου, 
πού θά έπραγματοποιοϋσα άμέσως, θά 
έγκατέλιπα τήν συνήθεια.

Εχα μελετήσει τό κεφάλαιον περί 
ναρκωτικών σ ’ ένα έγχειρίδιο φαρμα
κολογίας καί έδιδάχθην δτι ή άπότομος 
διακοπή τών φαρμάκων στά όποια ό 
όργανισμός είχεν έθισθή νά δέχεται 
είναι δυνατόν νά έπιφέρη τόν θάνατον.
' Υποβάλλων τόν έαυτόν μου ύπό ήρε- 
μιστικήν άγωγήν έπί 72 περίπου ώρες, 
ένόμισα δτι θά μπορούσα νά άποβάλλω 
τήν κακήν έξιν σχετικά άνωδύνως.

Έστειλα τά κορίτσια νά μείνουν ατούς 
παππούδες τους καί κατόπιν έθεσα τό 
σχέδιον εις έφαρμογήν. Έπί τρεις ή- 
μέρες ή σύζυγός μου άγρυπνοϋσε δί
πλα μου. Ή λεγχε τούς σφιγμούς καί 
τήν πίεσι τού αίματος. Κάθε τόσο θά μέ 
ξυπνούσε γιά νά μέ ρωτήση έάν είμαι 
καλά. « Ά σ ε  με ήσυχο, τής έλεγα, ξέρω 
τί κάνω».

Καί φαινότανε πράγματι σάν νά ήξε
ρα, γιατί έπιστρέφοντας στήν έργασία 
μου τόν Φεβρουάριο είχα άπομάθει 
τήν έξιν τής χρήσεως ναρκωτικών.

Δυό έβδομάδες άργότερα καί γύρισα 
πάλι στό Βασίλειο τών άμφεταμινών. 
Τέσσαρες έβδομάδες μετά τις διακο
πές μου καί ή καθημερινή μου δόσις 
άνέβηκε στά 50 MG.

Μέχρι τις άρχές τού καλοκαιριού 
έκανα κάθε νύχτα ένέσεις μεπερεδί- 
νης τών 100 MG., τις όποιες έκρινα 
άναγκαίες, προκειμένου νά έξασφαλί- 
σω λίγο ύπνο. Μετά άπό λίγο καιρό 
ένοιωσα τήν άκατανίκητη άνάγκη νά 
τραπώ τίς φλέβες μου κάθε πρωί καί 
κάθε δύο ώρες κατά τήν διάρκειαν τής 
ήμέρας. Κλειδωνόμουνα μόνος στό γρα
φείο καί διερευνούσα έπάνω άπό 10 
λεπτά τά χέρια μου καί τά πόδια μου, 
προσπαθώντας νά έντοπίσω καμμιά χρη
σιμοποιήσιμη φλέβα. ' Η βελόνα θά τρυ- 
πούσε τό σώμα μου καί μετά τό στόμα 
μου θά γινόταν τόσο ξηρό, ώστε νά 
δυσκολεύωμαι στήν όμιλία. Μιά γνήσια 
ψυχική εύφορία αισθανόμουνα νά ρέη 
κυμματοειδώς μέσα στό αίμα μου, άλλά 
νιά πολύ λίγο, γιατί κατόπιν θά ένοιωθα 
νά μέ περιλούη ένας άσταμάτητος ι
δρώτας, ώσπου στό τέλος κυριολεκτικά 
θά στράγγιζα. Ή ταν ένας χημικός όρ- 
γασμός.

Έγινε ή μόνιμη συνήθειά μου: Θά 
έβλεπα τρεις ή τέσσαρες άσθενεϊς, θά 
έκανα μισή ώρα διάλειμμα γιά νά τρυ- 
πηθώ, θά άλλαζα τό τσαλακωμένο καί 
μουσκεμένο άπό τόν ιδρώτα κοστούμι

μου, θά έπισκεπτόμονα όλίγους άκόμη 
άσθενεϊς καί θά τρυπιόμουνα πάλιν. Οί 
άσθενεϊς φυσικά δέν έπαυαν νά μέ 
άπασχολοϋν σάν γιατρό τους μέ έρω- 
τήσεις σχετικές μέ τήν έξέλιξι τής 
καταστάσεως τής ύγείας τους. Κατα- 
κυριευμένος άπό μιά φοβία άπέφευγα 
νά όμιλώ μαζύ τους. Έάν κανείς τους 
άρχιζε νά συζητή γιά θέματα μικρού 
ένδιαφέροντος, έγκατέλειπα τήν δι- 
στακτικότητα καί τόν διέκοπτα άποτό- 
μως. Τά μάτια μου ήταν πρησμένα και ή 
όμιλία μου βεβιασμένη. Τό δέρμα μου 
έπαιρνε μιά ξηρή μορφή, καθημερινώς 
σχεδόν έσημειώνετο άπώλεια βάρους 
καί έφαινόμουν αιωνίως μεθυσμένος. 
Οί φήμες, άλλωστε, πού κυκλοφορού
σαν μέ έφεραν γιά άλκολικό.

Μιά Παρασκευή ή κρίσις τού ναρκο
μανούς πάθους μου ξέσπασε. "Οταν τό 
ταχτικό μου έφόδιο μέ τήν μεπερεδίνη 
έφθασε στήν κλινική, μιά νοσοκόμος 
τής ύπηρεσίας άνοιξε κατά λάθος τό 
κουτί καί κατόπιν έδειξε τό περιεχόμε
νό του σέ κάποιον άπό τούς συνεργά
τες μου. Μού είπε δτι θά ήθελε νά έχη 
μιά συζήτησι μαζί μου τό Σάββατο. Τό 
άπόγευμα τής έπομένης μόλις τελείω
σα τήν έπίσκεψι τών άσθενών μου σύμ
φωνα μέ τό πρόγραμμα έφυγα άπό τήν 
κλινική καί άπέφυγα νά ικανοποιήσω τήν 
έπιθυμία τού συναδέλφου νά συναντη
θώ μαζύτου καί άποκαλύψω τό βδελυ- 
ρόν μου πάθος. Μπήκα στό αύτοκίνητό 
μου καί τράβηξα σέ μιά έρημική γωνιά,
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δπου συχνάζουν τά έρωτικά ζευγαρά
κια. 'Εκεί έβαλα ένα μόνιμο καθετήρα 
ατή φλέβα μου, ούτως ώστε νά μή 
χρειάζεται κάθε φορά νά ταλαιπωρώ τό 
σώμα μου, χτυπώντας το δυνατά μέ τήν 
βελόνη, όταν έψαχνα γιά φλέβες. 'Ε
κανα μόνος μου έπανειλημμένες ένέ- 
σεις μεπερεδίνης, πέφτοντας άναίσθη- 
τος ύστερα άπό κάθε ένεσιν.

"Οταν έβάδιζα γιά τό σπήτι έκεϊνο τό 
βράδυ καί έμπαινα στή πόρτα άντελή- 
φθην τήν γυναίκα μου πνιγμένη ατά 
κλάματα. Είχε στείλει τά παιδιά μέ τό 
λεωφορείο γιά νά μείνουν μέ τούς

παππούδες τους. ’Αντί νά αντιμετωπί
σω τήν όργή της, ρίχτηκε έπάνω μου καί 
άπλώνοντας τά μπράτσα της, μέ άγκά- 
λιασε κλαίγοντας. Καί έγώ άρχισα νά 
κλαίω. Γιά τρεις όλόκληρες ώρες κρα
τούσαμε ό ένας τόν άλλο καί είχαμε 
άναλυθεί σέ λυγμούς.

Διατηρούσα άκόμα τήν ψευδή πεποί- 
θησι δτι θά μπορούσα νά δαμάσω μόνος 
μου τό πάθος μου καί νά έπιτύχω τήν 
θεραπείαν μου. Εύτυχώς όμως πού ή 
σύζυγός μου έγνώριζε περισσότερα 
πράγματα περί τής φύσεως τής άσθε- 
νείας μου άπό δσα έγώ είχα μάθει καί 
είχα διαβάσει. "Αρπαξε τό τηλέφωνο 
καί μιλούσε μέ τό Ινστιτούτο Άντι- 
ναρκωτικής Θεραπείας στήν Άτλάντα  
τής Γεωργίας, δπου είχε καί ειδικό 
τμήμα γιά άναπήρους γιατρούς. Τήν 
έπληροφόρησαν γιά τήν διαφορά μετα
ξύ τής έκουσίας διακοπής τών ναρκωτι
κών φαρμάκων καί τής μή άνάγκης νά 
γίνη χρήσις αύτών ποτέ πιά. Κατενόηαε 
δτι δέν θά μπορούσα νά κατανικήσω τήν 
έπιθυμία τής λήψεως ναρκωτικών μό
νος μου. Έγώ εις πείσμα τών διαισθή- 
σεών της άλλά καί τών άδιασείστων 
έπιχειρημάτων της έπέμεινα στήν ιδέα 
δτι θά φανώ δυνατός άκόμα καί θά 
έφαρμόσω ένα αύστηρό πρόγραμμα ά- 
ποκαταστάσεως τής ύγείας μου.

Τήν Κυριακή ήμουν 30 έτών καί γιόρ
ταζα τά γενέθλιά μου. "Ολη τή μέρα 
τής Κυριακής καί τήν Δευτέρα πού δέν 
πήγα στήν έργασία μου διεξήγαγον τι-

«ΕΙΜΑΙ ΜΑΡΚΟΜΑΝΗΣ»
τάνειον άγώνα έναντίον τού έαυτού 
μου, έμμένων στερεώς εις τήν άπόφα- 
σίν μου νά σταματήσω γιά πάντα τά 
ναρκωτικά. Μέχρι τό βράδυ τής Δευτέ
ρας μπόρεσε νά προβληθή ή άντίστασί 
μου, γιατί ή ισχυρή παρόρμησις είχε 
τώρα αύξηθή είς τό έπακρον. Καί θά 
τρυποϋσα καί πάλι τις σάρκες μου, έάν 
πρός μεγάλην μου έκπληξιν δέν έβλε
πα τόν άδελφό μου νά βηματίζη καί νά 
άνοίγη τήν πόρτα! Γιά τόν άπροσδόκητο 
έρχομό του είχε μεριμνήσει ή σύζυγός 
μου. Τού είχε διεκτραγωδήσει άπό τη
λεφώνου τήν κατάστασίν μου καί έτσι 
άναγκάσθηκε νά έγκαταλείψη τή γυναί
κα του έγγυο στήν Καλιφόρνια καί νά 
πετάξη άμέσως μέ τό άεροπλάνο γιά νά 
μιλήση μαζύ μου. Ή  παρουσία του 
έβοήθησε νά άντιληφθώ τήν σοβαρότη
τα τής καταστάσεως καί νά πεισθώ νά 
μπώ στό Νοσοκομείο Ριντζιβιοϋ γιά θε
ραπεία.

Πολύ πρωί τήν Τρίτη, περνώντας άπό 
τήν Κλινική γιά νά άποχαιρετήσω τούς 
συναδέλφους μου, δέν τούς άπέκρυψα 
δτι είχα έθισθή στή μερεπεδίνη καί δτι 
θά τούς άποχωριζόμουνα, προκειμένου 
νά άκολουθήσω μιά έντατική μέθοδο 
θεραπείας. Μαζύ μέ τήν έκμυστήρευσι 
τού πάθους μου τούς συνέστησα νά 
βροϋν ένα άλλο γιατρό γιά τή συμπλή- 
ρωσι τής κενής θέσεως πού θά άφηνα. 
Οί συνεργάτες μου γεμάτοι άπό συγκί- 
νησι μού έδήλωσαν δτι είμαι άναντικα- 
τάστατος καί δτι ή θέσις μου θά μέ 
έπερίμενε μέχρι τής πλήρους άποθε- 
ραπείας μου. Δέν μπόρεσα νά συγκρα
τήσω τά δάκρυά μου, καθώς τούς άπο- 
χαιρετοΰσα μέ τις εύχαριστίες μου. 
Τράβηξα κατ’ εύθεϊαν στό φαρμακείο 
καί προμηθεύθηκα μιά άλλη φιάλη με- 
περεδίνης.

Ή  σύζυγός μου καί ό άδελφός μου 
στό σπήτι έκαναν τις έτοιμασίες τού 
ταξιδιού μας γιά τήν Άτλάντα μέσα σέ 
άτμόσφαιρα άδημονίας καί έκνευρισμοΰ 
έντός διαστήματος δύο ώρών. Έγώ βγαί
νοντας άπό τό φαρμακείο πήγα σ ' ένα 
άπόμερο σημείο, κάθησα σ ’ ένα παληό 
βαρέλι καί έκανα τήν ένεσί μου. "Οταν 
τελικά έφθασα στό σπήτι ώρμησανκατ’ 
έπάνω μου μέ πακετάρισαν καί μέ έχω
σαν μέσα σ τ ’ άμάξι.
Μέ άποβίβασαν στήν μπροστινή πόρτα 
τού ’ Ινστιτούτου Ριντζεβιού. "Ημουνα 
φοβισμένος καί σαστισμένος. ' Ο αύτο- 
σεβασμός μου είχε κατέβει στό πιό 
χαμηλό έπίπεδο. Τό χειρότερο δμως 
άπ ’ δλα ήταν παρά τήν άγάπη καί τήν 
άφοσίωσι πού μού έδειχνε ή οίκογένειά 
μου, δτι ένοιωθα μόνος μου. Δέν κατα-
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λάβαινα πώς μού συνέβαινε αύτό καί 
γιατί. Στά ψυχολογικά μου τούτα κενά 
τήν άπάντησι έδωσε τό Ριντζεβιοϋ. Στήν 
άρχή μέσα σέ λίγες μέρες μοϋ έκαναν 
άποτοξίνωσι μέ τήν βοήθεια ένός ήρε- 
μιστικοϋ φαρμάκου. Κατόπιν μέ μετέ
φεραν σ ’ ένα περίπτερο μαζύ μέ 30 
άλλους τοξικομανείς καί άλκολικούς, οί 
μισοί άπό τούς όποιους ήταν γιατροί.

Ολως αίφνιδίως δέν ένοιωθα τόσο μό
νος. Είς τούτο συνέτεινε ίσως καί τό 
γεγονός δτι οί περισσότεροι άπό τούς 
γιατρούς καί τους ψυχολόγους πού μέ 
έξήταζαν ήσαν άναρρωνύοντες ναρκο
μανείς. Μέ άντιμετώπιζαν σάν άνθρωπο 
καί όχι σάν τοξικομανή.

Στό Ινστιτούτο αύτό πολλαπλώς ω
φελήθηκα. Ιδιαίτερα μέ έντυπωσίασε 
μιά διάλεξις ένός ειδικού έπί τού θέμα
τος τής έξεως πρός τά ναρκωτικά. 
Έμαθα κατ ’ αυτήν ότι είχα μιά νόσο μέ 
τά πρώιμα συμπτώματα πού έμεναν ά- 
νεξέλεγκτα μέ τήν χρήσιν τών ναρκωτι
κών. Έμαθα έπίσης δτι μιά οίκοθεν 
προσπάθεια πρός κατανίκησιν τής έ 
ξεως άποβαίνει άδυνατος καί ή περί- 
πτωσις αυτή τής τοξικομανίας ισοδύνα
μεϊ μέ τήν άσθένειαν τού σακχαροδια

βήτου, κατά τήν όποιαν ό πάσχων δέν θά 
μπορούσε νά παρουσιάση άρνητικόν ά- 
ποτέλεσμα άνευ έπιστημονικής βοή
θειας. Ακολούθως ό όμιλητής παρέ
θεσε άπειραρίθμους μελέτας οί όποιες 
έδείκνυον δτι δ ι ' ώρισμένα άτομα υ
πάρχει ένας πιθανός γενετικός κρίκος 
τής ροπής πρός τά ναρκωτικά. ' Ο αύ- 
τοσεβασμός μου ύψώθηκε 1000 τοίς 
έκατό. Έχω έκτοτε πιστεύσει, δτι ένώ, 
ίσως δέν πρέπει νά θεωρούμαι ύπαίτιος 
γιά τήν άσθένειά μου, είμαι όμως άπο- 
λύτως υπεύθυνος γιά τήν άνάρρωσίν 
μου. Ως έκ τής φύσεως τής έργασίας 
μου πάντοτε θά μπορώ καί θά νοιώσω 
τήν άνάγκην νά καταχρασθώ ναρκωτικά 
φάρμακα, τώρα όμως πού τό ξέρω, θά 
πρέπει καί μπορώ νά έλέγχω τις παρορ- 
μήσεις μου. "Υστερα άπό παραμονή 
μου έπί ένα μήνα στό ’ Ινστιτούτο μέ 
μετέφεραν σ ' ένα παράρτημά του μαζύ 
μέ 4 άλλους γιατρούς, πού καί αύτοί 
έπίσης ήταν άναρρωνύοντες τοξικομα
νείς. Ζήσαμε μαζύ γιά δυό μήνες καί 
όταν οί άτομικές μας προσπάθειες έ- 
γένοντο άσταθεϊς, άποφεύγαμε τόν κίν
δυνο τής ύποτροπής, γιατί άφήναμε 
κατά μέρος τήν ύπερηφάνειάν μας καί

έστηρίζετο ό ένας έπάνω στόν άλλο. 
Καί τό νά μπορεί ό καθένας νά ζητή τήν 
βοήθεια τού άλλου είναι φυσικά μιά 
μεγάλη ίκανότης.

Σήμερα άντί νά γυρίσω στήν άσκησι 
τού έπαγγέλματος έχω άποφασίσει νά 
κάνω τά δύο ύπόλοιπα χρόνια πρός 
άπόκτησιν τίτλου είδικότητος τής πα
θολογίας σ ’ ένα Πανεπιστημιακό Νο
σοκομείο. Αύτό, βέβαια, δέν θά είναι 
εύκολο. "Εχω άκόμη άνεξόφλητα χρέη 
καί μιά οικογένεια, πού έχει άνάγκη 
προστασίας καί άπό τήν δουλειά μου 
κερδίζω μόνο 14.000 δολλάρια τό χρό
νο. Αύτό σημαίνει δτι πιθανόν θά χρεια- 
σθή νά έργάζωμαι καί πάλι τή νύχτα. Καί 
όταν ύποφέρω άπό ύπερκόπωσι, όταν ή 
ύπερκόπωσι, όταν ή ύπερέντασις φθά- 
ση στό ζενίθ, θά ύποπέσω στό πειρασμό 
τής ύπογραφής συνταγών διά τήν προ
μήθειαν ναρκωτικών. "Οχι, τώρα δέν θά 
γίνω ύπότροπος, γιατί δέν θά είμαι πιά 
μόνος. "Ενα όλόκληρον δίκτυον τοξι
κομανών άναρρωνυόντων θά είναι δίπλα 
μου, πρόθυμο νά μού παρασταθή καί 
μού προσφέρη τήν βοήθειαν Τό δλο 
πού έχω νά κάνω είναι νά ζητώ συνδρο
μήν καί νά έρωτώ.

ΕΝΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Αστυνομικοί έσωσαν άπό βέβαιο θάνατο τόν 14χρονο γιό του

Σχετικό με τά δραματικά γεγονότα τοΰ γηπέδου Καραϊσκάκη τό περιστατικό πού μου περιέγραψαν καί 
πού μέ τήν σειρά μου σάς τό μεταφέρω. Ό  14χρονος γυιός είχε πάει στοϋ Καραϊσκάκη. ΚΓ αύτό τό ήξερε ό 
πατέρας πού μόλις πληροφορήθηκε τά συμβάντα, έτρεξε άλλόφρον σπίτι όπου πρός μεγάλη άνακούφισι 
βρήκε τό παιδί έκεϊ. Μάλιστα ήταν στό κρεββάτι. «"Εχω γρίππη καί θά μείνω δυό-τρεϊς μέρες στό κρεββάτι...» 
εΐπεό Βαγγέλης ' Χατζής άπό τήν Παλαιό Κοκκινιά στόν πατέρα του κΓ αύτός πού δέν συμφωνούσε νάπάη 
ό γυιός του στό γήπεδο είπε «καλά-καλά. Μόνο πού τόν ρώτησε: «Σέποιά θύρα ήσουν;»«Στήν 8 μπαμπά...»

Τελικά όλα αύτό ήταν μιά απαραίτητη σκηνοθεσία γιά νά ήρεμήση ό πατέρας πού δέν ήθελε νά πάη στό 
Φάληρο τό παιδί... Η άλήθεια ήταν πώς ό γυιός του ήταν στήν θύρα 7 καί μάλιστα κατά τήν έξοδο 
τραυματίσθηκε κι' έχασε τίς αισθήσεις του.

Στήν κυριολεξία σώθηκε ώς έκ θαύματος άπό τήν έπέμβασι τών 'Αστυνομικών πού στήν άρχή τόν είχαν 
πάρει γιά νεκρό!...

"Αν δέν ήταν οί Αστυνομικοί ό 14χρονος Βαγγέλης ίσως νά ήταν σήμερα ανάμεσα στά θύματα... 
Γυρνώντας στό σπίτι τά διηγήθηκε στήν μητέρα του καί έπεσε στό κρεββάτι γιά ν' άποθεραπευθοΰν τά 
τραύματά του μέ τό πρόσχημα ότι είχε γρίππη... Μόλις προχθές είπαν τήν άλήθεια στόν κ. Γιάννη Χατζή 
(κουρέας στό έπάγγελμα) καί τόν προέτρεψαν: «"Εστω καίάργάεύχαρίστησετήν ' Αστυνομία. Αύτή έσωσε 
τόν Βαγγελάκη...» Ο πατέρας άφοϋ συνήλθε άπό τό σόκ, άμέσως έσπευσε μέσω κοινού μας φίλου νά 
έπικοινωνήση μέ τήν στήλη καί νά έκφράση τήν εύγνωμοσύνη του στ' αστυνομικά εκείνα όργανα πού 
τράβηξαν τόν γυιό του άπό τήν μοιραία θύρα 7 καί τόν έσωσαν...

φυσικά καί δημοσιεύω τό κομμάτι αύτό γιατί είναι απ' έκεϊνα πού σκαρώνει ή ζωή...

' Εφημερίδα «φΩΣ» 
τής 15-2-81
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Μια πόλη ψερυει
ΛουΑουόια
Σ ΑΛΟ έχει προκαλέσει σε όλό- 

κληρη τή Δυτική Γερμανία ή 
υπόθεση τής Μαριάννε Μπαχμάιερ 
τής τριαντάχρονης μητέρας πού έ- 
κτέλεσε μέσα στήν αίθουσα δικα
στηρίου τοΰ Λύμπεκ τό δολοφόνο 
τής 7χρονης κόρης της.

Παρ' όλο πού έχουν περάσει άρ- 
κετές ήμέρες άπό τήν έκτέλεση τοΰ 
στυγερού δολοφόνου, τό θέμα ά- 
πασχολεϊ έντονα τή γερμανική κοινή 
γνώμη πού, σύμφωνα μέ όλες τίς 
ενδείξεις θά συμπαρασταθεί μέ όλες 
τίς δυνάμεις στήν τραγική μητέρα.
' Εκατοντάδες γράμματα καταφτά
νουν καθημερινά στίς έφημερίδες, 
εκφράζοντας τή συμπάθεια γιά τήν 
προφυλακισμένη δολοφόνο, ένώ ό 
Τύπος άφιερώνει πολλές σελίδες σέ 
ρεπορτάζ καί αναλύσεις ειδικών γύ
ρω άπό τό θέμα. ' Η ύπόθεση τής 
Μαριάννε Μπαχμάιερ θεωρείται ά
πό όλους σάν μιά σπάνια περίπτωση 
αύτοδικίας. Ή  γυναίκα αύτή, έλπί- 
ζοντας ότι θά καταφέρει κάποτε νά 
γίνει φωτομοντέλλο, είχε πριν άπό 
πολλά χρόνια δώσει γιά υιοθεσία τίς 
δύο πρώτες εξώγαμες κόρες της, 
πού είχε άποκτήσει προτού άκόμη 
κλείσει τά είκοσι χρόνια τής ζωής 
της. Μετέπειτα, ή ζωή τής Μαριάννε 
ύπήρξε πολυτάραχη. Περιπλανήσεις 
σέ διάφορους χώρους, γνωριμία μέ 
πολλούς άνθρώπους, άναζήτηση 
νέων προτύπων... Τό 1973, ή νεαρή 
Γερμανίδα συνδέθηκε μέ τόν Κρί- 
στιαν Μπέρτχολντ, 37 έτών, καί 
άπόκτησε μαζί του μιά κόρη τήν  
"Αννα.

Ενώ, όμως όλα έδειχναν ότι ή

c m  κελλι

Η μικρούλα Αννα, τό άθώο θύμα τού 
διεστραμμένου στραγγαλιστή.

ζωή τής Μαριάννε άκολουθοΰσε 
πιά ένα δρόμο «όμαλοποιήσεως», 
εμφανίστηκε ξαφνικά ό άστάθμητος 
παράγοντας, πού έπρόκειτο νά τής

Η Μαριάννε Μπαχμάιερ ή μάνα πού σκότω
σε τό στραγγαλιστή τής κόρης της.

φουιοοαι
στερήσει τή μεγαλύτερή της χαρά, 
τήν έπτάχρονη κορούλα της.

Λίγο πιό μακριά άπό τό σπίτι τής 
Μαριάννε, στό Λύμπεκ, ζοΰσε τή 
δική του τραγωδία ό Κλάους Γκρα- 
μπόφσκι, ένας άνθρωπος πού ύπέ- 
φερε άπό τήν άκατανίκητη σεξουα
λική διαστροφή του γιά τά μικρά 
παιδιά!

' Ο Γκραμπόφσκι είχε στό παρελ
θόν καταδικαστεί δύο φορές γιά 
άσέλγεια σέ βάρος παιδιών καί, γιά 
νά άποφυλακιστεϊ, είχε δεχτεί νά 
ύποβληθεί σέ μιά ειδική εγχείρηση, 
πού τοΰ κατέστειλε τίς σεξουαλικές 
του όρμές. Μετά, όμως, άπό λίγο 
καιρό, ό Γκραμπόφσκι συνδέθηκε 
μέ μιά γυναίκα καί ζήτησε νά ύπο- 
βληθή σέ όρμονοθεραπεία. Αλλά, 
άντί νά έπιστρέψει σέ μιά φυσιολο
γική σεξουαλική ζωή, είδε ξαφνικά 
νά γεννιέται μέσα του τό παλιό του 
πάθος γιά τά παιδιά. Τότε, συνάν
τησε στό δρόμο του τή μικρή "Αννα.

Τό στραγγαλισμένο πτώμα τοΰ 
κοριτσιού βρέθηκε λίγο άργότερα 
καί ό δολοφόνος όμολόγησε τό στυ
γερό έγκλημά του. Δέν πρόλαβε, ό
μως νά δικαστεί. Τόν πρόλαβαν οί 7 
σφαίρες πού τοΰ έριξε ή τραγική 
μητέρα τοΰ θύματος, μέσα στήν 
αίθουσα τοΰ δικαστηρίου.

’ Η Μαριάννε Μπαχμάιερ βρίσκε
ται σήμερα στίς φυλακές τοΰ Λύμ
πεκ. Τό κελί της στολίζεται άπό μιά 
θαυμάσια άνθοδέσμη, συνοδευό- 
μενη άπό ένα μικρό σημείωμα: «Γιά 
σένα, άπό έναν πατέρα, πού θά 
έκανε άκριβώς ό,τι έκανες έσύ. Δέν 
είσαι μόνη. Κουράγιο!».
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Σκοτώθηκε άπό ένα φανατισμένο καλόγηρο τόν Ζάκ Κλεμάν 
ό όποιος πλησίασε τόν βασιλέα γιά νά του 

έπιδόσει μιά έπιστολή. Τό έγχειρίδιο ό ' Ιακωβίνος καλόγηρος είχε κρύψει
κάτω άπό τό μανίκι του

Σ ΤΙΣ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1589, ένα κύ
μα άπό ράσα μαύρα, γκρίζα καί 

λευκά κατέκλυσε τούς δρόμους τού 
Παρισιού στό φώς τών αναμμένων πυρ
σών φωνάζοντας κατάρες. Χίλιοι δια
κόσιοι φοιτηταί καί ίεροσπουδασταί έ
ψελναν τό «Dies Irac» πού επαναλάμ
βαναν μέ τήν βαθειά φωνή τους οί 
καλόγηροι. Τά παιδιά κρατούσαν λα
μπάδες, οί μεγάλοι πυρσούς. Κάθε τό
σο σταματούσαν. Τότε οί φλόγες τρε- 
μόσβηναν καί έρριχναν πορφυρές άν- 
ταύγειες ατούς τοίχους. Οί διαδηλωταί 
κραύγαζαν άπειλπτικά πρίν ξεκινήσουν 
πάλι. "Οταν έφθασαν μπροστά στήν 
Παναγία τών Παρίσίων, έρριξαν τούς 
πυρσούς κατάχαμα, τούς ποδοπάτη
σαν καί, περικυκλωμένοι άπό μαύρους 
καπνούς, φώναζαν: «" Ετσι θά σβήση ή 
γενειά τών Βαλουά!»

Αύτή ή διαδήλωσις ήταν τό προοίμιο 
τών έκτροπων πού άκολούθησαν. Οί 
Παρισινοί, τρελλοί άπό λύπη, ίσχυρί- 
σθηκαν, ότι μέ αύτό τόν τρόπο ήθελαν 
νά εκδικηθούν τόν θάνατο τού Σημαδε
μένου. "Ενα έξαλλο πλήθος κατέλαβε 
τήν εκκλησία τού Αγίου  Παύλου. Ερ- 
ριξε τά άγάλματα, πού ό Ερρίκος Γ' 
είχε άνεγείρει εις μνήμην τών εύνοου- 
μένων του, πού είχαν πεθάνει πρός 
χάριν του σέ μονομαχίες ή στήν μάχη.

Τό όργισμένο πλήθος κατάστρεψε τούς 
θυρεούς τής Γαλλίας σέ όλα τά δημό
σια κτίρια καί έρύπανε μέ άκαθαρσίες 
τίς εικόνες τού βασιλέως.

Τήν ώρα πού ό όχλος διασκέδαζε μέ 
αύτά τά παιχνίδια, οί Δεκαέξη (λαϊκοί 
άντιπρόσωποι τών δεκαέξη συνοικιών 
τού Παρισιού) καί ό κλήρος, έπωφελού- 
μενοι άπό τήν άπουσία τών πριγκίπων 
καί τών άρχόντων, κατέλυσαν τήν ε
ξουσία. Στίς 7 ' Ιανουάριου ή Σορβόννη 
έδήλωσε, ότι οί Γάλλοι άπαλλάσσονται 
άπό κάθε ύποχρέωση άπέναντι στόν 
βασιλέα, γιατί αύτός παραβίασε τόν 
όρκο του καί τήν «έλευθερία τών Τριών 
Τάξεων τού Βασιλείου». Στίς 16 Ι α 
νουάριου, ό νέος διοικητής τής Βαστίλ- 
λης, ό ξιφομάχος Μπουσσύ-Λεκλέρ, 
έξαπέλυσε μιά όμάδα εξαγριωμένων 
σπαθιστών μέσα στήν Βουλή καί συνέ
λαβε τούς βασιλικούς συμβούλους.

Οί άλλοι, τρομοκρατημένοι, σχημά
τισαν ένα είδος έπαναστατικοΰ δικα
στηρίου. "Εστειλαν διαγγέλματα σέ ό
λες τίς έπαρχίες. Τά μεγάλα κέντρα 
εκαλούντο νά δώσουν «τόν όρκο τής 
ένώσεως» κατά τού βασιλέως. Οί περισ
σότερες έπαρχίες δέχθηκαν μέ ενθου
σιασμό. Οί φόροι μειώθηκαν κατά τό έν 
τέταρτο καί οί ένοικιασταί δέν ήσαν 
ύποχρεωμένοι νά πληρώνουν ένοίκιο.

' Ο κλήρος διέκοψε τίς πληρωμές τών 
φόρων τώ ν εισοδημάτων του. "Ηταν 
μιά ενέργεια πού ή ’ Εκκλησία μελετού
σε έδώ καί δέκα χρόνια, άλλά ό ’ Ερρί
κος Γ' άντιδροΰσε πάντοτε σέ αύτό τό 
σχέδιο.

Οί Γκίζ όμως άνησυχοΰσαν, γιατί 
αύτή ή δημοκρατία είχε όργανωθή χω
ρίς αύτούς. Κανένας άπό τούς άνδρες 
τής φοβερής αύτής φατρίας δέν είχε 
ικανότητες πραγματικού ήγέτη. Μιά γυ
ναίκα όμως άναπλήρωσε αύτή τήν έλ- 
λειψι μέ τό θάρρος καί τήν άποφασιστι- 
κότητά της.

Στά τριάντα πέντε χρόνια της ή Αικα
τερίνη τής Λωρραίνης, άδελφή τού ’ Ερ
ρίκου ντέ Γκίζ, ήταν μικρόσωμη, χωλή, 
σχεδόν άσχημη, τυφλά άφοσιωμένη 
στά συμφέροντα τής οικογένειας της 
καί γεμάτη έκδικητικότητα. Μέσα της 
έκαιγε άκόμη ή φλόγα ένός παλαιού 
έρωτά της.

Είχε μεγαλώσει μέτούςβασιλόπαιδες 
τής Γαλλίας καί έρωτεύθηκε τρελλά τόν 
’ Ερρίκο. ’ Εκείνος τότε ήταν άκόμη δούξ 
τού Άνζού, ό ήρως, ό «’ Αετός», πού 
τόν ύμνησε ό Ρονσάρ, ό νικητής τού 
Ζαρνάκ καί τού Μονκοντούρ. ’ Αλίμονο 
όμως! ’ Ο μέλλων ’ Ερρίκος Γ ', πού δέν 
τού άντιστεκόταν καμιά γυναίκα, είχε 
περιφρονήσει τήν μικρή άνάπηρη. ’ Ε-
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Στην άλυσίδα των εγκλη
μάτων πού χαρακτηρίζουν την 
περίοδο τοΰ θρησκευτικού φα
νατισμού στην Ευρώπη, με κο
ρωνίδα την Νύχτα τοΰ 'Αγίου 
Βαρθολομαίου, περιλαμβάνε
ται καί ή δολοφονία τοΰ βασι- 
λέως τής Γαλλίας 'Ερρίκου 
Γ \ Οί οπαδοί καί φίλοι τής 
οικογένειας των Γκίζ, εκδι
κούμενοι την έκτέλεσι τοΰ ' Ερ
ρίκου ντε Γκίζ, πού είχε δια
τάξει ό 'Ερρίκος Γ', οργάνω
σαν την δολοφονία.

ξάλλου, ήθελαν νά τοΰ δώσουν γιά 
σύζυγο μιά γυναίκα, πού θά τοΰ έδινε 
προίκα ένα βασίλειο. Χωρίς νά φανε
ρώσει τόν πόνο της ή Αικατερίνη άνα- 
γκάσθηκε στά δεκαέξη χρόνια της νά 
πανδρευθή ένα άνδρα προχωρημένης 
ήλικίας, τόν δούκα τού Μονπασιέ, έναν 
εξηντάρη Καθολικό Βουρβώνο.

Παρ' όλα αύτά πίστευε, ότι ίσως 
κάποτε θά συγκινοΰσε τήν καρδιά τού 
' Ερρίκου Γ". Αύτός όμως έρωτεύθηκε 
τρελλά τήν ώραία Μαρί ντέ Κλέβ, πριγ- 
κίπισσα ντέ Κοντέ. ' Η πριγκίπισσα πέ- 
θανε στόν τοκετό τήν στιγμή πού έπρό- 
κειτο νά φορέση τό στέμμα. "Αν καί ό 
εραστής της, πού έγινε βασιλεύς, νυμ- 
φεύθηκε τήν γλυκειά Λουίζα ντέ Βων- 
τεμόν, ή νεκρή δέν έπρόκειτο νά άπο- 
κτήση ποτέ άντίζηλο. Ό  'Ερρίκος Γ '  

άπαρηγόρητος, άπομακρύνθηκε άπό τίς 
γυναίκες. ' Η Αικατερίνη, βαθειά πλη
γωμένη, όρκίσθηκε έκδίκησι ζητώντας 
νά δώση στόν άδελφό της τόν θρόνο 
τών Βαλουά. 'Υπήρξε ή ψυχή τών συ- 
νομωσιών τής ’ Ιερός ' Ενώσεως. ' Η 
ίδια έστηνε παγίδες στόν βασιλέα.' Επι
θυμούσε νά τόν δή νά κλείνεται σέ 
μοναστήρι όπως οί Μεροβίγγιοι. Στήν 
ζώνη της είχε κρεμάσει ένα χρυσό ψα
λίδι. Μέ αύτό όνειρευόταν νά ύποστή ό 
' Ερρίκος τήν εκκλησιαστική κουρά.
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Ο Ζάκ Κλεμάν βυθίζει τό μαχαίρι στήν κοιλιά τού Ερρίκου.

' Η μαντάμ ντέ Μονπανσιέ, όταν έμα
θε τήν ανώμαλη κατάστασι πού επικρα
τούσε στήν πρωτεύουσα, έτρεξε στήν 
Βουργουνδία νά φέρη τόν δεύτερο 
αδελφό της, δούκα τής Μαγιέν. Τόν 
παρουσίασε ώς διάδοχο τού Σημαδε
μένου καί τού δόθηκε ό τίτλος τού 
γενικού τοποτηρητοΰ τού βασιλείου.

' 0  δούξ τής Μαγιέν είχε άρκετές 
πολιτικές ικανότητες. "Ομως, ή στρογ
γυλή του γενειάδα, ή παχυσαρκία του, 
ή βραδυκινησία του έξ αιτίας τού πά
χους του, δέν τόν βοηθούσαν νά έπι- 
βληθή. ' Η πραγματική έξουσία έξ άλ
λου άνήκε στόν κλήρο καί στούς Δεκα- 
έξη πού επέβαλαν καθεστώς τρομο
κρατίας. Χρησιμοποιούσαν ώς όργανά 
τους φανατικές ομάδες πληρωμένες μέ 
ισπανικό χρυσάφι. «"Εφθασε τό τέλος 
τού βασιλείου», έγραφε ό πρεσβευτής 
τής Βενετίας.

' Ο ' Ερρίκος τής Ναβάρρας ήξερε ότι 
τό μέλλον τής Γαλλίας καί τό δικό του 
έξηρτώντο άπό τήν συμφιλίωσή του μέ 
τόν βασιλέα, πού τού έκανε πόλεμο έπί 
τέσσερα χρόνια. Πίστευε όμως, ότι ή
ταν σκόπιμο νά κάνη πρώτα έπίδειξι τής 
δυνάμεώς του καί άρχισε έπίθεσι. Στις 
άρχές Μαρτίου έφθασε μπροστά στό 
Σωμύρ. Πολιορκημένος άπό τό ένα μέ

ρος άπό τήν ' Ιερά " Ενωσι καί άπό τό 
άλλο άπό τούς Διαμαρτυρομένους, ό 
Ερρίκος Γ ' είδε τό βασίλειό του νά 
περιορίζεται σέ τρεις πόλεις, τήν Τούρ, 
τό Μπλουά καί τό Μπωζανσύ. Είχε 
καταντήσει πολύ πιό μικρό άπό τήν 
έπικράτεια τού Καρόλου Ζ' πρίνέμφα- 
νισθή ή Ζάν Ντ' "Αρκ.

Μόνη διέξοδος ήσαν οί μεταρρυθμι- 
σταί. Ο δούξΝ τ' ' Επερνόν, «ό άρχιευ- 
νοούμενος», θρασύς, δόλιος καί άπλη
στος, άλλά μέ διοικητικές ικανότητες, 
έπίεζε τόν βασιλέα νά άκολουθήση αύ- 
τή τήν τολμηρή πολιτική. Ο Ερρίκος 
Γ ' δίσταζε. Πώς ήταν δυνατόν αύτός, ό 
τόσο εύσεβής, νά άποκηρύξη τις πεποι
θήσεις του ώς άνθρωπος καί ώς βασι
λεύς; Πώς νά έπιδοκιμάση τήν αϊρεσι, 
πώς νά διακινδυνεύση τήν σωτηρία τής 
ψυχής του, νά προκαλέση τήν Αγία 
" Εδρα καί νά συγχωρήση τόσες στάσεις; 
' Ο δούξ τής Ναβάρρας πάλι, δέν ξε
χνούσε τήν νύκτα τού Αγίου  Βαρθο
λομαίου καί φοβόταν τήν προδοσία.

Τέλος οί διαπραγματεύσεις άρχισαν. 
Κράτησαν έξη έβδομάδες, τόσο ή ύπό- 
θεσις αύτή ήταν έπικίνδυνη. "Ολα φαί
νονταν χαμένα, όταν ό βασιλεύς, κατα
πνίγοντας τά αίσθήματά του μπροστά 
στό καθήκον, ύπέγραψε τήν συνθήκη.

Κάλεσε τόν δούκα τής Ναβάρρας καί μέ 
μιά μονοκονδυλιά έσβησε ένα άδελφο- 
κτόνο μίσος πού διαρκοΰσε μιά ολό
κληρη γενεά. Μέ αύτή τήν άποφασιστι- 
κή χειρονομία, τήν πιό σημαντική τής 
βασιλείας του, ό τελευταίος τών Βα- 
λουά θυσίαζε-οίκειοθελώς τήν ζωή του 
στήν Γαλλία.

Στις 30 Απριλίου έγινε ή ρυνταρα- 
κτική συνάντησις τών δυό πριγκίπων 
καί τών στρατιών τους. " Ηταν κάτι σάν 
θαύμα. Οί σκληροί πολεμισταί, πού 
είχαν τόσο άγρια πολεμήσει μεταξύ 
τους, δέν ήσαν τώρα ούτε Καθολικοί 
ούτε Διαμαρτυρόμενοι, άλλά μόνο Γάλ
λοι.

' Η ενέργεια αύτή άλλαξε τήν μοίρα 
τής δυναστείας. Ό  Ερρίκος Γ' είχε 
ξαναγίνει ό στρατιώτης τού Μονκον- 
τούρ. φορούσε μαβιά στολή, τό χρώμα 
τού καθολικού πένθους (πενθούσε τήν 
μητέρα του, Αικατερίνη τών Μεδίκων, 
πού είχε πεθάνει τόν ’ Ιανουάριο). Γύρω 
του συνωστίζονταν εύγενεΐς άπό όλη 
τήν χώρα. Μετά άπό συνεχείς ήττες ή 
’ Ιερά " Ενωσις κατέρρευσε. ’ Ο στρατός 
τού δουκός τής Μαγέν περιορίσθηκε σέ 
πέντε χιλιάδες τυχάρπαστους.

Από τόν Ιούνιο, οί δυό ' Ερρϊκοι 
βρήκαν τόν δρόμο έλεύθερο. Τό Σάβ
βατο, 29 ' Ιουλίου, πολιόρκησαν τό 
Παρίσι. Ό  δούξ τής Ναβάρρας στρα- 
τοπέδευσε μέ τούς Διαμαρτυρομένους 
του στό ’ Ισσύ. ' Ο βασιλεύς έγκατα- 
στάθηκε στό Σαίν-Κλού, στήν πολυτε
λή έπαυλι τού χρηματιστοΰ Ζερόμ ντέ 
Γκοντί. ' Η πόλις δέν μπορούσε νά 
άντισταθή πολύ καιρό. "Ολοι ύπολόγι- 
ζαν ότι τήν Τρίτη ή τήν Τετάρτη ή 
Αύτοΰ Μεγαλειότης θά έκανε τήν είσο
δό του στήν πόλι. Ο έμφύλιος πόλεμος 
θά έληγε μέ τήν διάλυσι τής ' Ενώσεως, 
τήν σύγχυσι τής ' Ισπανίας καί τήν συμ
φωνία Καθολικών καί Διαμαρτυρομέ- 
νων μέ τό " Εδικτο τού Πουατιέ - έξεδό- 
θη τό 1557 καί προετοίμασε τό " Εδικτο 
τής Νάντης —πού θά κατοχύρωνε τά 
δικαιώματά τους.

Ό  Ερρίκος Γ ' δέν είχε κακή ψυχή. 
Βλέποντας στά πόδια του τήν τεράστια 
πολιτεία, πού πλήρωνε μέ τόση άχαρι- 
στία τήν άγάπη του, έλεγε: «Θά ήταν 
κρίμα νά καταστροφή καί νά χαθή μιά 
τόσο ώραία καί καλή πόλις». "Οπως ό 
Μονταίν, οί λογικοί άνθρωποι πίστευαν, 
ότι ή ειρήνη δέν θά άργοΰσε καί χαίρον
ταν γιά τήν άναγέννησι τού βασιλείου.

Από πολλές έβδομάδες ό πανικός 
είχε άπλωθή στήν πρωτεύουσα. ” Αν 
έξηρτάτο μόνο άπό τούς στρατιωτικούς, 
όπως ό δούξ τής Μαγιέν, τό Παρίσι θά
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Ο βασιλεύς, άνώτατος δικαστής κατά τήν έποχή των θρησκευτικών πολέμων, είχε τό 
άπόλυτο δικαίωμα νά θανατώνη κάθε επαναστάτη, πού θά μπορούσε νά έκθέση σέ κίνδυνο τό 
βασίλειο. Χρησιμοποιεί τήν έξουσία του αυτή, γιά νά διατάξη τόν θάνατο τού δουκός Ντέ Γκίζ, 
καθώς καί τού αδελφού του καρδιναλίου.

είχε άνοίξει πρό πολλοΰ τις πύλες του. 
' Ο κλήρος όμως, άλλα προπάντων ή 
μαντάμ ντέ Μονπανσιέ, όέν δέχονταν 
συνθηκολόγησι. Κάθε ημέρα οι καλό- 
γηροι τρομοκρατούσαν τόν λαό, περι- 
γράφοντας τήν τρομερή έκδίκησι τού 
' Ερρίκου, πού τόν άποκαλοϋσαν «ό 
κακός ' Ηρώδης». Κάθε μέρα οί πιστοί 
ικέτευαν τόν Θεό νά γίνη κάποιο θαύμα. 
Θαύμα; Μήπως σάν έκεϊνο πού κατά 
τήν διάρκεια των θρησκευτικών πολέ
μων είχε κάνει νά έξαφανισθοΰν άπό τό 
προσκήνιο, στήν κατάλληλη στιγμή, ό 
Φραγκίσκος ντέ Γκίζ, οί δυό γιοί του, οί 
δυό πρίγκιπες τού Κοντέ, ό Κολινιύ, ό 
Δόν ' Ιωάννης ό Αύστριακός, ό Γουλιέλ- 
μος τής ' Οράγγης καί τόσοι άλλοι;

Τότε δημοσιεύθηκε ή παπική βούλλα 
άφορισμοϋ, μέ τήν όποια ό πάπας Σίξ- 
τος Ε \ κεραυνοβολούσε τόν δολοφό
νο τού καρδινάλιου Ντέ Γκίζ. Αύτός ό 
άφορισμός έπέτρεπε καθαρά τόν φόνο 
τού Ερρίκου Γ '. Ό  βασιλεύς τώρα 
είχε στερηθή τής ιερός του ίδιότητος, 
πού τού χάριζε ό Χριστός.

Ποτέ στήν Γαλλία, ως τήν έποχή τού 
Λουδοβίκου ΙΣΤ", ό βασιλεύς, πρόσω
πο ιερό, δέν είχε πεθάνει άπό βίαιο 
θάνατο, χωρίς ή Α γ ία  "Εδρα νά έχη 
δώσει σιωπηρά τήν συγκατάθεσή της. 
Αύτή ήταν καί ή περίπτωσις τού ’ Ερρί
κου Γ'.

" Ο " Ερρίκος Γ ' εντυπωσιάσθηκε. ’ Ο 
’ Ερρίκος τής Ναβάρρας, στόν όποιο 
έκμυστηρεύθηκε τήν άνησυχία του, τού 
είπε, ότι ή μόνη λύσις ήταν νά νικήση 
καί ότι άμέσως έπειτα θά τού έδιναν 
αφεσι.

Στίς 30 ' Ιουλίου ένας άπό τούς εύγε- 
νεϊς τού βασιλέως έφθασε ώς τήν μαν
τάμ ντέ Μονπανσιέ. Τής έδήλωσε ότι

Ό  δολοφόνος Ζάκ Κλεμάν.

αύτή ήταν ή·αιτία όλου τού κακού καί 
ότι ή Αύτοΰ Μεγαλειότης, θά διέτασε 
«νά καή ζωντανή». Χωρίς νά ταραχθή, ή 
χωλή άποκρίθηκε ότι «ή φωτιά ήταν γιά 
τούς Σοδομίτες σάν τόν ' Ερρίκο. Αύτή 
θά έκανε, ό,τι μπορούσε γιά νά τόν 
έμποδίση νά καταλάβη τήν πόλι».

Στό μοναστήρι των Δομινικανών τής 
όδοΰ Σαίν-Ζάκ ζοΰσε ένας καλόγηρος 
είκοσι δύο έτών, άλλοτε χωρικός πού 
είχε γεννηθή στή Σορβόννη, τέσσερα 
μίλια μακριά άπό τό Σάνς. " Ονομαζό
ταν Ζάκ Κλεμάν καί τόν φώναζαν κορο
ϊδευτικά λοχαγό Κλεμάν, επειδή τού 
άρεσαν τά στρατιωτικά γυμνάσια. "Η 
ταν ένας βίαιος, στενοκέφαλος νέος, 
πεισματάρης καί προληπτικός. Οί άνώ- 
τεροί του, ό ήγούμενος προπάντων, 
τού είχαν πή άπό καιρό, ότι ό Θεός τόν 
προόριζε γιά μιά ένδοξη άποστολή. Τόν 
είχαν πείσει μάλιστα, ότι είχε τήν δύνα- 
μι νά γίνεται άόρατος. ’ Ο Ζάκ Κλεμάν 
ήταν τό κρυφό όπλο τής ’ Ενώσεως.

" Οσο πλησίαζε, ό βασιλικός στρατός, 
τόν ύπέβαλλαν συνεχώς σέ νηστείες καί 
σκληραγωγίες. Μετά τόν έστειλαν νά 
συγκεντρωθεί σέ ένα περίεργο δωμά
τιο. Τό είχαν διακοσμήσει μέ σκηνές 
πού θά μπορούσαν νά τού σαλέψουν 
τό λογικό. Γιά νά ολοκληρώσουν τό 
έργο του τού έδωσαν χασίς καί ό πτω

χός όραματιστής έφθασε γρήγορα στό 
σημείο πού ήθελαν οί άνώτεροί του.

Βυθισμένος σέ έκστασι είδε κάποτε 
μιά οπτασία. "Ηταν μιά γυναίκα, μιά 
πριγκίπισσα, ή μαντάμ ντέ Μονπασιέ. 
Παρ' όλο τό μικρό της άνάστημα καί τό 
χολό της πόδι είχε ύπερκόσμια όψι, μέ 
τό πένθιμο φόρεμά της, τά μάτια της 
πού έλαμπαν καί τά στρογγυλλά προ
κλητικά της στήθη. " Ο καλόγηρος έπε
σε στά γόντατα καί τήν προσκύνησε. 
" Η δούκισσα τού είπε, ό Θεός τόν είχε 
διαλέξει γιά νά σώση τήν " Εκκλησία καί 
τήν Γαλλία. “ Επρεπε νά χτυπήση τόν 
τύραννο. Δέν είχε νά φοβηθή γιά τήν 
ζωή του. Τήν ήμέρα πού θά έφευγε, ή 
“ Ενωσις θά κρατούσε ομήρους πού ή 
ζωήτους θά κρεμόταν άπό τήν δική του.
' Εκτός άπό αύτό, ό θάνατος τού Βα- 
λουά θά έκανε τις βασιλικές ορδές νά 
σκορπίσουν, όπως σκόρπισαν οί στρα
τιές τού Σεναχειρίμ μπροστά στήν ρομ
φαία τού Κυρίου. Αύτός, ό Κλεμάν, θά 
γινόταν ό άθάνατος ήρωας αύτής τής 
νίκης. Θά ήταν εύλογημένος, άγιασμέ- 
νος, φορτωμένος τιμές καί γρήγορα θά 
φορούσε τήν πορφύρα τών καρδινα
λίων.

"Εκθαμβος, ζαλισμένος ό καλόγηρος 
άπλωσε τά χέρια. “ Ολες αύτές οί ύπο- 
σχέσεις δέν τόν συγκινοΰσαν. “ Ηθελε

401



Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΡΡΙΚΟΥ Γ
μιά άνταμοιβή πιό γλυκειά. ' Η μαντάμ 
ντέ Μονπανσιέ τόν άφησε νά ελπίζει 
καί σφράγισε τήν συμφωνία τους μέ 
ένα φιλί, πού τόν άνέβασε στους ούρα- 
νούς. ' Αργότερα όμως, δτσν συνήλθε, 
ό νέος είχε άμφιβολίες καί δίστασε.

Στίς 31 Ιουλίου τριακόσια ύποπτα 
άτομα, κατηγορούμενα γιά μετριοπά
θεια, κλείσθηκαν στίς φυλακές.' Ο Κλε- 
μάν κατάλαβε άτι ή δούκισσα κράτησε 
τό λόγο τη ς .' Αφού δέν είχε πή ψέματα 
γ ι' αύτό τό ζήτημα, θά είχε πή τήν 
άλήθεια καί γιά τά ύπόλοιπα.

Τήν άλλη ήμέρα ό καλόγηρος ζήτησε 
άπό τόν ήγούμενο τήν άδεια νά πάη στό 
Σαίν-Κλού. 'Εκείνος άπέφυγε νά κάνη 
έρωτήσεις καί έδωσε τήν συγκατάθεσί 
του. Παρέδωσε στόν ταξιδιώτη σάν 
είδος διαβατηρίου διάφορεςέπιστολές, 
άλλες γνήσιες καί άλλες πλαστές, φυ
λακισμένων βασιλοφρόνων.

Τήν αύγή τής 1ης Αύγούστου ό ά- 
δελφός Κλεμάν ξεκίνησε γιά τό τραγικό 
του ταξίδι. Πέρασε εύκολα άπό τίς 
πύλες. Οί πράκτορες τοΰ βασιλέως τό 
έμαθαν καί ειδοποίησαν άμέσως μέ ένα 
ταχυδρόμο κάποιον άπό τούς συμβού
λους τού βασιλέως. Αύτός όμως δέν 
έδωσε σημασία καί τό ξέχασε.

Είχε νυκτώσει, όταν ό Κλεμάν παρου- 
σιάσθηκε στίς προφυλακές σάν κομι
στής έπιστολών πρός τόν βασιλέα. Τόν 
όδήγησαν στόν γενικό έπίτροπο Λά 
Γ κέλ, πού, μέ άπίστευτη αφέλεια, έδειξε 
έμπιστοσύνη στόν καλόγηρο μέ τό κα
λοκάγαθο ύφος. ' Ο δικαστής φιλοξέ
νησε τόν καλό άδελφό. ' Ο Κλεμάν 
έφαγε μέ όρεξι, μεταχειρίσθηκε μάλι
στα ένα μαχαίρι μέ μαύρη, λαβή, πού 
είχε μαζί του, καί κοιμήθηκε τόν ύπνο 
τοΰ δικαίου. Τήν άλλη ήμέρα οί δυό 
άνδρες πήγαν στό σπίτι τού κυρίου Ντέ 
Γ κοντί.

' Ο Ζάν Κλεμάν εμφανίσθηκε καί γο
νάτισε μπροστά στόν βασιλέα. Τοΰ 
παρέδωσε τίς έπιστολές καί ζήτησε τήν 
χάρι νά τοΰ μιλήση Ιδιαιτέρως. Ο 
' Ερρίκος παρατηρούσε τό φλογερό βλέμ
μα, τό ωχρό πρόσωπο τοΰ νεαρού 
άγγελιοφόρου, τό λευκό ράσο τοΰ ' Α
γίου Δομίνικου, πού τοΰ άρεσε άλλοτε 
νά φορά ό ίδιος στίς λιτανείες. Ό  
καλόγηρος κοίταζε εκστατικά τό λεπτό 
πρόσωπο τοΰ Βαλουά, τά μαλλιά του, 
πού είχαν άσπρίσει ατούς κροτάφους, 
τό ύφος του, γεμάτο μεγαλοπρέπεια καί 
γλυκύτητα σχεδόν γυναικεία, τήν άρ- 
χοντική του χάρι. Αύτός λοιπόν ήταν ό 
καταραμένος, ό Άφορισμένος, ή μά- 
στιξ τοΰ βασιλείου; Μιά χειρονομία

έδιωξε τούς παρισταμένουτ καί παρέ
δωσε στόν δολοφόνο τό θϋμα του.

Ό  ’ Ερρίκος άναγνωρίζοντας τόν γρα
φικό χαρακτήρα τοΰ προέδρου Ντέ 
' Αρλαί άνοιξε ένα γράμμα καί άρχισε 
νά διβάζη. Ο Κλεμάν πάντοτε γονατι
στός άφησε μέ τρόπο τό μαχαίρι νά 
γλιστρήσει άπό τό μανίκι του καί τό 
βύθισε στήν κοιλιά τοΰ βασιλέως κάτω 
άπό τόν όμφαλό. '  Επειτα έμεινε ήσυχα 
στήν θέσι του, άκίνητος, χωρίς νά μιλά, 
βέβαιος ότι είχε γίνει αόρατος.

Ό  ' Ερρίκος έβγαλε μιά φωνή:«” Α!ό 
κακός καλόγηρος! μέ σκότωσε!». "Εβ
γαλε μόνος του τό εγχειρίδιο άπό τήν 
πληγή καί έκτύπησε μέ αύτό βίαια τόν 
δολοφόνο του στά φρύδια. Οί φρουροί 
έτρεξαν άμέσως καί άρπαξαν τόν ' Ια
κωβίνο. ' Ο Ντέ Γ κέλ τόν τρύπησε μέ τό 
σπαθί του καί τόν σκότωσε.

"Ως τό βράδυ πίστευαν ότι τό τραύ
μα ήταν έπιπόλαιο. "Επειτα όμως άνα- 
γκάσθηκαν νά παραδεχθούν, ότι ό βα
σιλεύς ήταν χαμένος. Ο δούξ τής Να- 
βάρρας έσπευσε έπί τόπου. Παρ' όλη 
τήν άπέχθεια τών εύγενών, πού ένοιω
θαν φρίκη γιά ένα αιρετικό καί πρό 
πάντων γιά ένα πτωχό άρχοντα, ό ' Ερ
ρίκος τούς άνάγκασε νά άναγνωρίσουν 
τόν Βουρβώνο ώς διάδοχό του καί νά 
δώσουν όρκο πίστεως. Μετά, πιστεύον
τας ότι είχε κάνει τό καθήκον του απέ
ναντι στήν Γαλλία καί στό μέλλον της, 
άρχισε μέ θάρρος τήν τελευταία του 
μάχη. Δέχθηκε μέ κατάνυξι τό "Αγιο 
Μύρο. Ό λο ι γύρω του έκλαιγαν μέ 
λυγμούς.

Κατά τά μεσάνυκτα άρχισε ή έπιθα- 
νάτιος αγωνία. ' Ο βασιλεύς παρέδωσε 
τό πνεύμα στίς δύο τό πρωί. "Ηταν 2 
Αύγούστου 1589.

Στό Παρίσι άναψαν φωτιές χαράς, 
πού οί φλόγες τους ύψώθηκαν στόν 
ούρανό, γιά νά έορτάσουν τό γεγονός, 
πού θά στοίχιζε στήν Γαλλία ένα νέο 
μαρτύριο έννέα έτών.

' Η βασίλισσα Λουίζ ζήτησε μάταια 
νά τιμωρηθούν οί πραγματικοί δολο
φόνοι τοΰ συζύγου της. φαινομενικά ό 
' Ερρίκος Δ " ό νέος βασιλεύς, δέν έδειξε 
εχθρότητα στήν κυρία ντέ Μονπανσιέ, 
πού ήταν θεία του έξ αγχιστείας καί 
έξαδέλφη του. Τό 1594, λίγες ήμέρες 
μετά τήν θριαμβευτική του είσοδο στό 
Παρίσι, πού έπί τέλους κατελήφθη, τήν 
έπισκέφθηκε καί έγευμάτισε εύθυμα 
μαζί της.

PHILIPPE ERLANGER

Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο

Δ Ι Η Γ Η Μ Α

Τοϋ 
Ντάγκ 

Μπαίηκερ

Τ Ο ΡΟΛΟΙ' τοϋ μεγάλου κατα
στήματος έδειχνε πέντε παρά 

τρία λεπτά. ' Η φασαρία τοϋ άπομεσή- 
μερου είχε περάσει καί τό κατάστημα 
άδειαζε σιγά σιγά. ' Ο Χάρυ πέρασε τό 
τμήμα μέ τά φορέματα καί σταμάτησε 
μπροστά σέ μιά συλλογή άπό γραβάτες. 
Πήρε μιά γαλάζια μέ μικρά σχέδια.

' Η πωλήτρια τοϋ τμήματος πήγε νά 
τόν ρωτήσει τί θέλει, μά σταμάτησε 
μόλις είδε ποιός ήταν. Ή ξερ ε  πώς ό 
Χάρυ δέν είχε σκοπό νά άγοράσει τίπο- 
ϊα. ’  Ηταν ό φύλακας τοϋ καταστήματος 
καί παρίστανε τόν πελάτη.

' Ο Χάρυ προχώρησε καί κοίταξε τό 
ρολόι. Σέ είκοσι έπτά λεπτά άλλη μιά 
κουραστική μέρα θά είχε περάσει καί θά 
μπορούσε νά γυρίσει στό σπίτι του γιά 
νά ξεκουραστεί. ' Εκείνη τή στιγμή είδε 
μιά γυναίκα. Φορούσε ένα γκρίζο παλ
τό. Είχε σταθεί μπροστά στό τμήμα μέ 
τά γάντια. Κρατοΰσε στό ένα της χέρι 
μιά μεγάλη πλαστική τσάντα γιά ψώνια
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καί ατό άλλο ένα ζευγάρι δερμάτινα 
γάντια. Τά μάτια της ήταν στραμμένα 
πρός τήν πωλήτρια. Μόλις έκείνη γύρι
σε τήν πλάτη της, ή γυναίκα έβαλε τά 
γάντια στήν τσάντα της. ' Ο Χάρυ στά
θηκε έκπληκτος. Τά χέρι τής γυναίκας 
είχε κινηθεί τόσο γρήγορα πού μέ δυ
σκολία είχε προλάβει νά δει.

' Η πείρα του έλεγε πώς οί κλέφτες 
αύτών των καταστημάτων είναι πάντα 
δειλοί καί φοβισμένοι. Αύτή ή γυναίκα, 
όμως, ήταν γρήγορη, έξυπνη, ήρεμη καί 
σίγουρη. Είχε ένα όλότελα δικό της 
τρόπο νά κλέβει. ' Ο Χάρυ τήν άκολού- 
θησε καί τήν είδε νά πλησιάζει χωρίς νά 
βιάζεται στό έπόμενο τμήμα. ' Εκεί μέ 
τόν ίδιο τρόπο άρπαξε μια καφέ τσάντα 
άπό σουέτ. Στήν άρχή, ή γυναίκα κοίτα
ζε πρός τό μέρος τής πωλήτριας. Κι 
δταν έκείνη έσκυψε γιά μιά στιγμή νά 
πάρει κάτι, βρήκε τήν εύκαιρία νά 
βάλει τήν καφέ τσάντα μέσα στή δική 
της. Ό  Χάρυ μέ έκπληξη πρόσεξε τά 
λεπτά καί σβέλτα δάχτυλα τής γυναίκας 
νά παίρνουν άκόμα μιά κόκκινη τσάντα.
' Ο Χάρρυ ένιωσε θαυμασμό.Οί περισ
σότεροι κλέφτες θά ήταν ικανοποιημέ
νοι μέ μιά τσάντα. Αύτή, δμως, ή γυναί
κα μέσα σέ λίγα δευτερόλεπτα είχε 
άρπάξει κιόλας δύο.

Δίπλα ήταν τό τμήμα των παιχνιδιών.
' Η πωλήτρια είχε σταθεί σέ μιά γωνιά 
καί κοίταζε βαριεστημένα. Τό μοναδικό 
ένδιαφέρον της ήταν τό μεγάλο ρολόι 
πού έδειχνε πώς πλησίαζε ή ώρα γιά νά 
φύγουν. Κανείς άλλος ύπάλληλος, ή 
πελάτης δέν ύπήρχε σ' αύτό τό τμήμα. 
Ή  γυναίκα προχώρησε μέ άνεση καί 
άρχισε νά έξαφανίζει τά παιχνίδια μέ 
ταχύτητα ταχυδακτυλουργού. ' Ο Χάρυ 
ύποκρίθηκε πώς τόν ένδιέφερε ένα 
παιχνίδι καί πλησίασε τή νυναίκα. Ένα 
κουτί μέ στρατιωτάκια, μιά μπάλα, ένα 
τάνκ κι ένα έπιτραπέζιο παιχνίδι μετα
φέρθηκαν μέ άπίστευτη εύκολία άπότό 
ράφι τού καταστήματος στήν τσάντα 
τής γυναίκας. ' Η τσάντα αύτή είχε 
κιόλας γεμίσει κι άν τήν ένδιέφεραν κι 
άλλα λάφυρα θά έπρεπε πρώτα νά 
φροντίσει νά κλέψει άλλη μιά τσάντα.
' Ο Χάρυ συνέχισε νά τήν άκολουθεϊ.

Ή  γυναίκα πέρασε τό τμήμα μέ τά 
φυτοφάρμακα καί τά είδη ταξιδιού. Στά
θηκε πάλι στό τμήμα των καλλυντικών. 
Τά άντικείμενα έκεϊ ήταν πολύ μικρά κι 
έτσι ή γυναίκα μπορούσε νά κλέψει δ,τι

ήθελε κάτω άπό τή μύτη τής πωλήτριας. 
"Υστερα προχώρησε στό τμήμα των 
τροφίμων καί έκλεψε μιά κονσέρβα μέ 
φασόλια. Τώρα ή τσάντα ήταν τελείως 
γεμάτη καί ό Χάρυ κατάλαβε πώς ή 
γυναίκα προχωρούσε πρός τήν έξοδο.
-  "Ενα λεπτό! φώναξε.

Ή  γυναίκα γύρισε καί κοίταξε τόν 
Χάρυ μέ άνέκφραστο πρόσωπο.
-  Ναι; είπε.
-  Φαίνεται πώς βιάζεστε πολύ νά φύ
γετε άπό δώ, είπε ό Χάρυ.
-  Βέβαια, άποκρίθηκε έκείνη. Πρέπει 
νά ψωνίσω καί άπό κάπου άλλοΰ.

Γύρισε τήν πλάτη της γιά νά φύγει, μά 
ό Χάρυ τήν κράτησε δυνατά.
-  Μόλις πριν άπό λίγο σάς είδα νά 
παίρνετε μιά κονσέρβα μέ φασόλια καί 
νά τή βάζετε στήν τσάντα σας, τής

είπε.
-  Φασόλια; είπε ή γυναίκα καί κοίταξε 
τό Χάρυ θυμωμένα. Κάνετε λάθος πρό- 
σθεσε.
-  Σάς παρακολούθησα καί είδα όλα 
όσα πήρατε, άπό τά γάντια ως τό τμήμα, 
τροφίμων. Τό τελευταίο ήταν μιά κον
σέρβα μέ φασόλια...
-  Εντάξει..., είπε ή γυναίκα καί άνα- 
στέναξε. "Οπως νομίζετε. Δέν έχω 
διάθεση νά μαλώσω μαζί σας.

Τότε ό Χάρυ σταμάτησε νά μιλάει. 
Κοίταξε πολύ προσεχτικά γύρω του καί 
είδε πώς κανείς δέν ήταν κοντά τους.
-  "Ακούσε, Γκλάντυς, είπε στή γυναί
κα του μέ σιγανή φωνή. Ξέρεις καλά 
πώς σιχαίνομαι τά φασόλια. Γ ύρισε πίσω 
καί πάρε ένα πακέτο μακαρόνια...

Ντάγκ Μπαίηκερ
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' Εκφράζω τίς θερμότατες εύχαρι- 
στίες μου καί τήν εύγνωμοσύνη μου 
πρός τό πρόσωπό σας καί τήν Κυβέρνη
ση γιά τήν τιμή πού μού κάματε νά μέ 
έπιλέξετε 'Αρχηγόν τού Σώματος τής 
Αστυνομίας Πόλεων καί τήν εμπιστο
σύνη μέ τήν όποια μέ περιβάλλετε. 
'Υπόσχομαι ότι θά διαθέσω καί τήν τε
λευταία ικμάδα των δυνάμεών μου γιά 
νά φέρω σέ αίσιο πέρας τό έργο μου καί 
νά δικαιώσω τίς προσδοκίες τής Πολι
τείας, τής Κοινωνίας καί των μελών τού 
Σώματος.

Κύριε Αρχηγέ,
Τό πλήρωμα τού χρόνου έρχεται πάν

τοτε καί γιά όλους. ' Αποχωρείτε άπό 
τήν ήγεσία τού Σώματος τής ' Αστυνο
μίας Πόλεων, άφοϋ τό ύπηρετήσατε σέ 
όλη σας τή σταδιοδρομία μέ πίστη, 
αφοσίωση καί άρετή. Μπορείτε νά εϊ- 
σθε ύπερήφανος γιά τήν προσφορά 
σας. ' Η προηγηθεϊσα αρμονική συνερ
γασία μας, οί κοινοί άγώνες θά είναι γιά 
μένα μιά πολύ καλή ανάμνηση καί ένα 
σπουδαίο παράδειγμα. Σάς εύχαριστώ 
πολύ, πού σάν Προϊστάμενος μέ τιμή
σατε μέ τήν φιλία σας καί έπιδείξατε 
πάντοτε κατανόηση στήν αντιμετώπιση 
των ύπηρεσιακών θεμάτων. Σάς εύχο
μαι ύγεία καί κάθε εύτυχία ατομική καί 
οικογενειακή.

Κύριοι 'Αξιωματικοί,
Σείς καί οί άπόντες συνάδελφοι, εϊσα- 

στε ό νοΰς καί ή ψυχή τού Σώματος. 
Εϊσαστε ή Διοίκηση καί ή ήγεσία του σέ 
εύρύτερη έννοια. Σας καλώ καί μαζύ μέ 
σάς, καλώ όλους τούς 'Αστυνομικούς,

στίς έπάλξεις τοϋ καθήκοντος. ' Η άπο- 
στολή μας αποβλέπει, κυρίως στήν 
προστασία τώνπολυτιμοτέρων αγαθών 
τού Πολίτου. Καί αύτό τό έργο είναι 
έξόχως τιμητικό, θά έλεγα Θεάρεστο.
' Οφείλομε νά άνταποκριθοϋμε πλήρως 
σ' αύτή τήν άποστολή καί νάάποδείξο- 
με, ότι είμαστε άξιοι αύτής τής μεγάλης 
τιμής.

Τό απαιτεί τό ' Εθνικό καί Κοινωνικό 
μας χρέος.

Τό έπιβάλλει ή λαμπρή παράδοση 
τοϋ Σώματος.

Τό προστάζει τό αίμα καί ό μόχθος 
τών παλαιοτέρων συναδέλφων μας.

Τό αξιώνει τό προσωπικό μας συμφέ
ρον.

Πιστεύω ότι όλοι θά προστρέξουν 
στό σάλπισμα τοϋ εύγενοϋς άγώνος. 
"Ολοι θά λάβουν μέρος στήν εύγενή 
άμιλλα γιά τήν διάκρισή τους στήν έκ- 
πλήρωση τοϋ καθήκοντος.

Μέ τήν εύκαιρία έκφράζω πρός όλους 
τούς 'Αστυνομικούς καί Διοικητικούς 
Υπαλλήλους τήν εύχήν γιά ύγεία καί 

προκοπή άτομική καί οικογενειακή.
Προτού τελειώσω θά ήθελα νά εύχα- 

ριστήσω τούς φίλους δημοσιογράφους- 
' Αστυνομικούς Συντάκτες-γιά τήν πο
λύτιμη συνδρομή πού προσφέρουν στό 
έργο μας.

Κατά τήν διάρκεια τής 'Υπηρεσίας 
μου στήν Διεύθυνση Αθηνών, γνώρι
σα πολύ καλά, μέ πιό ύψηλό αίσθημα 
εύθύνης άσκοϋν τό δημοσιογραφικό 
τους λειτούργημα καί πόσο ύπεύθυνα

ένημερώνουν τήν κοινή γνώμη, σέ θέ
ματα πού αφορούν τήν αστυνόμευση.

' Ελπίζω ότι καί στό μέλλον δέν θά 
στερηθούμε αύτής τής βοήθειας καί 
συνδρομής τους. Καί έδώ διευκρινίζω 
ότι σάν βοήθεια θεωρούμε ακόμη καί 
τίς δίκαιες έπικρίσεις τους.

Κλείνοντας τήν σύντομη ομιλία μου, 
έπιθυμώ νά άπευθύνω θερμή έκκληση 
πρός όλους τούς νομοταγείς καί φιλή
συχους πολίτες καί νά ζητήσω τήν ένερ- 
γό συμπαράστασή τους πρός τό έργο 
μας.

Είναι άνάγκη, χάρη τοϋ άτομικοΰ τους 
καί τοϋ κοινωνικού συμφέροντος νά 
παραμερίσουν κάθε δισταγμό πού ο
φείλεται ενδεχομένως σέ εσφαλμένες 
έκτιμήσεις ή σέ μεμονωμένα άτυχή πε
ριστατικά καί νά βοηθήσουν τίς προ- 
σπάθειές μας στόν άγώνα γιά τήν κατα
πολέμηση τοϋ έγκλήματος.

Πάντοτε, άλλά ιδιαίτερα στήν έποχή 
μας, γιά τήν άποτελεσματική δίωξη τοϋ 
έγκλήματος, τό όποιο λαμβάνει καθη
μερινά μεγαλύτερες διαστάσεις, δέν αρ
κεί μόνον ή ικανότητα τών άστυνομι- 
κών καί ή εφαρμογή έκ μέρους αύτών 
προηγμένων έπιστημονικών καί τεχνι
κών μεθόδων. Χρειάζεται άπαραιτήτως 
καί ή συμπαράσταση καί βοήθεια τών 
Πολιτών».

Πρός τόν άπερχόμενο Αρχηγό τά 
«'Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται κάθε 
εύτυχία στόν ιδιωτικό βίο. Πρός τόν νέο 
'Αρχηγό δύναμη καί άντοχή, γιά νά 
φέρει σέ πέρας τό δύσκολο, μά τόσο 
ύψηλό άξίωμα πού τοϋ ένεπιστεύθη ή 
Πολιτεία.

ΝΕΟΣ ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ

Μετά άπό σχετική απόφαση τοϋ άρμοδίου Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου προήχθη σέ Β ' Ύπαρχηγό τοϋ Ά σ τ υ ν . Σώ ματος, ό 
μέχρι τώρα Γενικός Ά σ τ υ ν . Δ/ντής κ. Κ. Κοντογιάννης. Ό  κ. 
Κοντογιάννης πού διακρίνεται γιά τή μόρφωση καί τήν εύρυμά- 
θειά του, είναι καί τακτικός συνεργάτης τοϋ Περιοδικού μ α ς. Τά 
« Αστυνομικά Χρονικά» αισθάνονται καί γιά τό λόγο αύτό 
ιδιαίτερη ικανοποίηση μέ τήν έπάξια προαγωγή τοϋ κ. Κοντογιάν- 
νη.
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ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Σ' ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΜΙΑ Α Π Ο Ψ Η  
Τ Η Σ  ΒΙΑΣ 

Σ Τ Η Ν  Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η
Τοΰ ΕΒΕΛΥΝ Σ ΙΑ Φ ΕΡ

Π ροϊσταμένου Ψ υχολόγου  
τοϋ Κέντρου Ψ υχολογικώ ν Ερευνών Γλασκώβης 

(Μ ετάφ ρ . Κ. Σολομω νίδη, Αστυν. Β)

Ε ΙΝΑΙ δύσκολο νά περιγράφει κά
ποιος επακριβώς, τήν επίδραση τήν 

όποια δημιουργεί στόν επισκέπτη ή άτ- 
μόσφαιρα πού επικρατεί σέ διάφορες 
περιοχές τοΰ Σικάγου καί τής Νέας 
' Υόρκης. Τήν πρώτη μου έμπειρία άπέ- 
κτησα, άμέσως μετά τήν άφιξί μου. 
Έμεινα σ' ένα ξενοδοχείο, τό όποιο 
βρισκόταν σέ «άσφαλές» προάστιο λίγα 
μιλιά έξω άπό τό Σικάγο. ' Ο ξενοδόχος 
μέ προειδοποίησε, ότι δέν έπρεπε νά 
πηγαίνω στό Σικάγο μόνος μου μετά τις 
5 μ.μ., δτι έπρεπε νά προσέχω πού 
πηγαίνω τή νύκτα καί ότι ποτέ δέν 
έπρεπε νά πηγαίνω στά πάρκα ή σέ 
τόπους μαύρων μοναχός μου. Μέ συμ- 
βούλευσε, γιά τή δική μου άσφάλεια, νά 
χρησιμοποιώ τό έναέριο τραίνο γιά τή 
μετακίνησή μου στό Σικάγο σέ ώρα 
αιχμής, άλλά ποτέ μετά τις 5 μ.μ. Ο 
μόνος άσφαλής τρόπος διακινήσεως, 
ήτο τό ταξί ή τό ιδιωτικό αύτοκίνητο. 
Αύτή ή προειδοποίηση ένισχύθηκε καί 
άπό άλλους πού έμεναν στό ξενοδοχείο. 
" Οταν έλεγα ότι θά χρησιμοποιούσα τό 
έναέριο τραίνο γιά νά μεταβώ στό Σικά
γο, όλοι έδειχναν άνησυχία καί έπέμε- 
ναν ότι πιθανόν νά γινόμουν θύμα έπιθέ- 
σεως έκ τών όπισθεν, βιασμού ή δολο
φονίας. Πολλοί κάτοικοι τών προαστίων 
δέν τολμούν ποτέ νά μεταβοϋν στό

κέντρο τοϋ Σικάγου καί ούδέποτε θά 
διανοηθοϋν νά χρησιμοποιήσουν όχή- 
ματα δημοσίας χρήσεως οπουδήποτε. 
Οί διαμένοντες σέ διαμερίσματα ή σέ 
ξενοδοχεία στό κέντρο τοϋ Σικάγου, 
ούσιαστικά είναι φυλακισμένοι τή νύκτα 
' Υπάρχουν περιοχές μέσα στήν πόλη, 
όπου οί κάτοικοι δέν τολμούν νά έπι- 
σκεφθούν σέ όποιανδήποτε ώρα καί σέ 
ορισμένες περιοχές δέν μεταβαίνουν 
ούτε ή έταιρεία τηλεφώνων ούτε καί ό 
Στρατός Σωτηρίας.

Είναι πολύ δύσκολο γιά ένα έπισκέ- 
πτη, νά έξακριβώσει πόσο έπικίνδυνη 
είναι ή κατάσταση Βεβαίως τή νύκτα οί 
δρόμοι είναι έγκαταλελειμμένοι, τά λεω
φορεία καί τά τραίνα είναι χωρίς έπιβά- 
τες, πράγμα τό όποιο καθιστά τήν κυ
κλοφορία έπικίνδυνη, γιατί καθώς οί 
πολίτες άποσύρονται, αύξάνουν οί κίν
δυνοι, τούς όποιους έκμεταλλεύονται 
οί έγκληματίες χωρίς νά ένοχλοϋνται.

Τά πάρκα φαίνονται έγκαταλελειμμέ- 
να όλες τις ώρες καί φαίνονται ότι 
έχουν παραμεληθεί, γιατί δέν ύπάρχουν 
άνθη ή γρασίδι. Τό έναέριο τραίνο περ 
νά άπό πολλές περιοχές, οί όποίες 
φαίνονται ότι παραμελήθηκαν, ή οί άνέ- 
σεις άποσύρθηκαν έν όψει προελαυνόν- 
των βαρβαρικών ορδών. Μπορεί κανείς 
νά δή τό ίδιο φαινόμενο στήν ' Αγγλία,

άλλά περισσότερο στήν ' Αμερική.
Τό νά γνωρίζει κανείς, ότι ό κόσμος 

είναι όπλισμένος, ότι ό κάθε σκληρός ή 
τρελλός μπορεί νά κατέχει καί χρησιμο
ποιεί όπλο, ότι καταστήματα καί ύπερα- 
γορές, τράπεζες καί γκαράζ περιέχουν 
σέ μεγάλους άριθμούς όπλα, τά όποια 
σέ περίπτωση ληστείας μπορούν μέ μιά 
κίνηση τοϋ χεριού νά άρπαγοϋν - ή 
σκέψη αύτή πρσκαλεί φόβο.

Καί όπλα ύπάρχουν παντού - μπορεί 
κανείς νά τά άγοράσει όπως τά κουφέτ- 
τα σέ όποιοδήποτε μέρος τοϋ Σικάγου 
καί πολλές άλλες πόλεις τής ' Αμερικής. 
Δέν χρειάζεται άδεια όπλοφορίας, ό 
καθένας μπορεί νά κατέχει φονικό ό
πλο. ' Ακόμη καί οί πιτσιρίκοι έπιδεικνύ- 
ουν μέ περηφάνεια τόν οπλισμό τους. 
Σέ πολλά άτυχήματα μέ όπλα είναι 
άναμεμιγμένα παιδιά καί ιδιαίτερα μικρά 
παιδιά, τά όποια έπιασαν τά όπλα τών 
γονιών τους ή έκεΐνα τά παιδιά τά όποια 
αίφνιδιάζουν τούς γονείς τους σέ προ- 
κεχωρημένες ώρες καί έκλαμβάνονται 
σάν παρείσακτοι έπισκέπτες. Πολλά 
πρόσωπα πυροβολούν πρώτα καί μετά 
ύποβάλλουν έρωτήσεις, γιατί αύτοί οί 
ίδιοι άναμένουν νά είναι τά θύματα άν 
καθυστερήσουν νά πυροβολήσουν. ' Υ
πάρχουν δυό διαπιστώσεις - ότι πέρυσι

Κάτω: Συνηθισμένη σκηνή στους δρόμους 
τών ' Αμερικανικών Μεγαλουπόλεων. "Ελεγ
χος νεαρού νυχτερινού διαβάτη άπό άστυνο- 
μικούς. Στήν άπέναντι σελίδα: Πίνακας τοϋ 
Ρόμπερτ Ραουσένμπεργκ. «Μποάφφαλο II». 
Σέ ένα σημείο τού πίνακα είκονίζεται ό 
δολοφονηθείς πρόεδρος τών Η.Π.Α. Τζών 
Κέννεντυ.
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έγιναν 900 φόνοι στό Σικάγο (πληθυ
σμός 3 έκατομμύρια) καί έπίαης, άπ' ότι 
πληροφορήθηκα, οί 700 όφείλοντο σέ 
πυροβολιομούς. Πολλοί άστυνομικοί φο
ρούν αλεξίσφαιρα γιλέκα καί όλοι οπλο
φορούν είτε είναι σέ υπηρεσία ή όχι, 
γιατί γνωρίζουν ότι σχεδόν όλος ό κό
σμος όπλοφορεί.

Διά νά άντιληφθώ τί είναι βία άπό 
άστυνομικής πλευράς, πέρασα ένα Σάβ
βατο βράδυ σ' ένα περιπολικό αύτοκί- 
νητο σέ μιά κακόφημη περιοχή τού 
Σικάγου, όπου οί κίνδυνοι είναι τερά
στιοι. ' Η ' Αστυνομική Δύναμις τού Σι
κάγου άριθμεϊ 14.000 άνδρες καί ή 
παρουσία τους ατούς δρόμους είναι 
αισθητή. ' Η στολή τους είναι κάπως 
εκφοβιστική - μαύρα πέτσινα σακκάκια. 
μαύρο πηλϊκιο καί Οπλισμένοι σάν άστα- 
κοί - όπλο, ρόπαλο, χειροπέδες, άλυσί- 
δα καί φορητός άσύρματος. Οί άνδρες 
αύτοί έχουν νά έκτελέσουν ένα δύσκο
λο έργο σέ μιά δύσκολη πόλη, άλλά, 
παρ' όλα αύτά, τούς βρήκα πολύ εύσυ- 
νείδητους καί εύκολοσχέτιστους καί 
χάρηκαν πολύ πού βρέθηκε κάποιος νά 
ένδιαφερθεί γιά τό ρόλο τού άστυνομι- 
κού.

ΣτήνΔευτέραν 'Αστυνομική Διεύθυ
νση, όπου μέ πήραν γιά διερευνητική 
άποστολή, οί κάτοικοι τής περιοχής εί
ναι όλοι μαύροι. Πριν μπώ στό άστυνομι- 
κό αύτοκίνητο γιά τή συνηθισμένη άπο
στολή, έπρεπε νά ύπογράψω έγγραφη 
δήλωση πού άπαλλάσσει τήν άστυνομία 
άπό κάθε εύθύνη σέ περίπτωση θανά
του ή τραυματισμού μου. ' Ο φίλος πού 
μέ παράδωσε στόν άστυνομικό σταθμό, 
μετά πάσης σοβαρότητος μοϋ έσφιξε 
τό χέρι έγκαταλείποντάς με, σάν νά μή 
περίμενε νά μέ ξαναδεϊϋ! Ή  έκταση 
τής περιοχής πού θά περιπολούσαμε 
ήταν περίπου ένα τετραγωνικό μίλι. ' Υ
πήρχαν πανύψηλα κτίρια όπως μοϋ εί
παν οί άστυνομικοί, τά κτίρια αύτά ήταν 
«όπλοστάσια». "Αν παρ' έλπίδα, έζη- 
τεϊτο βοήθεια σ' ένα άπό αύτά τά 
διαμερίσματα κανείς δέν ήταν βέβαιος, 
γιά τό τί τόν περίμενε. Οί πυροβολισμοί 
ήταν στήν ήμερησία διάταξη - άκόμη καί 
σέ οικογενειακές προστριβές καί με
ρικές κλήσεις πρός τήν άστυνομία έγί- 
νοντο μέ σκοπό ή άστυνομία νά έρθει 
στήν οικία όπου διάφορες συμμορίες 
θά έστηναν ένέδρα. Τελευταία, δυό 
άστυνομικοίπυροβολήθηκανσ' αύτάτά 
διαμερίσματα. Οί δύο άστυνομικοί μέ 
τούς όποιους περιπολοϋσα ήταν πολύ 
έξυπνοι καί ένθουσιασμένοι μέ τό έπάγ- 
γελμά τους. Ή ταν καί οί δυό λευκοί, 
άλλά διατηρούσαν άριστες σχέσεις μέ

τούς μαύρους τής περιοχής.
' Η δυνατότητα γιά τήν άντιμετώπιση 

τής βίας φαίνεται στις άκόλουθες δυό 
κλήσεις πού έγιναν στά διαμερίσματα, 
γνωστά σάν οίκος τού ΡόπερτΤαίηλορ. 
Όπως άναφέρθηκε καί προηγουμένως, 
ούδέποτε μπορεί νά είναι βέβαιο ότι οί 
κλήσεις σ’ αύτές τις κατοικίες είναι 
γνήσιες, γιατί οί φάρσες καί οί ένέδρες 
είναι πάντοτε πιθανές. Τό πρώτο παρά
πονο πού έγινε ήταν μάλλον οικογενεια
κό καί χρησιμοποιήσαμε τόν άνελκυστή- 
ρα. ' Αργότερα μοϋ έλέχθη ύπό μέλους 
τού Νομικού Τμήματος τού Πανεπιστη
μίου, ότι είναι πολύ άσυνήθιστο καί 
συνάμα έπικίνδυνο γιά τήν άστυνομία 
νά χρησιμοποιεί άνελκυστήρες. Τό μό
νο πράγμα πού βασάνιζε τίς σκέψεις 
τών συνοδών μου, ήταν κατά τή γνώμη 
μου, ό άκάθαρτος άνελκυστήρας όπως 
πολλοί άνελκυστήρες στήν ' Αγγλία.

Ό ταν μπήκαμε στό διαμέρισμα, οί 
άστυνομικοί κρατούσαν τά μεγάλα τους 
ρόπαλα στό ένα χέρι ένώ μέ τό άλλο 
κρατούσαν τό όπλο τους, έτοιμοι νά τό 
άνασύρουν άνά πάσαν στιγμή. Ως γε
γονός συναντήσαμε τέσσερα πρόσωπα 
νά καυγαδίζουν. Μιά γριά έκλαιε καί 
φώναζε ότι έπρεπε οί ένοικοι νά έγκα- 
ταλείψουν τήν οικία, ένώ τρία παιδάκια 
ήταν τρομοκρατημένα καί βρισκόντου

σαν σέ άμηχανία. ' Η άστυνομία πέταξε 
άμέσως τούς άνδρες έξω χωρίς μεγάλη 
φασαρία - ό καυγάς ήταν πολύ ήπιος καί 
ή βία μηδαμινή - ήταν πιό εύκολο νά 
πετάξεις τούς άνδρες έξω παρά νά 
καθησυχάσεις τή γριά ύστερική γυναίκα 
καί τά παιδιά.

Τό δεύτερο έπεισόδιο, ήταν έπίσης 
σέ πολυόροφες πολυκατοικίες. Κατ' 
άρχή ή κλήση άνεφέρετο σέ άνταλλαγή 
πυροβολισμών μεταξύ συμμοριών καί 
έτσι έξελήφθη σάν σοβαρό έπεισόδιο 
καί έπρεπε νά τρέξουμε έκεί μέ μεγάλη 
ταχύτητα καί νά ήχοϋμε τή σειρήνα 
συνέχεια. Σ ' αύτή τήν περίπτωση, ή 
εξόρμησή μας πρός τήν πολυκατοικία 
έγινε μέ τά όπλα άνά χείρας, έτοιμοι οί 
άστυνομικοί νά πυροβολήσουν σέ ό- 
ποιαδήποτε στιγμή. Υπήρχαν πολλά 
άστυνομικά αύτοκίνητα στή σκηνή, πα
ρά τό γεγονός ότι, δέν ύπήρχαν σημεία 
δράσεως. Χρειασθήκαμε λίγη ώρα γιά 
νά βρούμε τό διαμέρισμα, γιατί παντού 
έπικρατοΰσε ήρεμία. Ή ταν ή πρώτη 
φορά πού οί άστυνομικοί διακατέχοντο 
άπό ένταση. Πρόσεξα, ότι, σάν προσπα
θούσαμε νά βρούμε τό διαμέρισμα, οί 
άστυνομικοί μέ είχαν στό μέσο, καί δέν 
είχαμε χρησιμοποιήσει τόν άνελκυστή- 
ρα. Τελικά, φθάσαμε στό διαμέρισμα, 
άλλά ή θύρα, ήτο στερεά κλειστή. Μετά
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ΜΙΑ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
άπό πολλά κτυπήματα στή θύρα, οί 
αστυνομικοί κατώρθωσαν νά άποκαλύ- 
ψουν τήν ταυτότητά τους. "Οταν ή 
θύρα άνοιξε καί μπήκαμε σ' ένα δωμά
τιο πού ήταν γεμάτο άστυνομικούς καί 
γυναίκες γιά πρώτη φορά άντιληφθήκα- 
με, ότι οί θύρες αύτών των διαμερισμά
των ήταν μεταλλικές μέ προστατευτικό 
κικλίδωμα καί έμοιαζαν μέ θύρες φυλα
κών, παρά μέ είσοδο διαμερίσματος. 
Μοϋ έλέχθη, ότι αύτός ήταν ό τύπος 
τών διαμερισμάτων. Στό μεταξύ έξακρι- 
βώθηκε ότι, όλη ή συμμορία έξαφανί- 
στηκε καί παρέμεινε μόνο μιά όμάδα 
φοβισμένων γυναικών. Μιά άπό τις γυ
ναίκες ήταν ή φιλενάδα ένός τών κακο
ποιών, ή όποια έδωσε πληροφορίες στήν 
άστυνομία μέ άποτέλεσμα αύτός νά 
φυλακισθεϊ. ’ Η συμμορία ζητούσε έκδί- 
κηση καί ήταν φανερό, ότι ή άστυνομία 
μόνον προσωρινή προστασία μπορούσε 
νά προσφέρει. Δυό άνδρες άποφάσισαν 
νά μείνουν γιά λίγο, γιά νά δοΰν κατά 
πόσο θά έπέστρεφε ή συμμορία, άλλά ή 
προστασία πού θά παρείχον ήταν πολύ 
περιορισμένη καί σύν τοϊς άλλοις δέν 
θά ήταν σέ θέση νά παράσχουν άποτε- 
λεσματική προστασία συνεχώς.

Ο Αστυνομικός τών πόλεων τής 
Αμερικής, έχει βεβαίως ένα πολύ δύ

σκολο καί έπικίνδυνο καθήκον νά έπιτε- 
λέσει καί έφ ' όσον τά όπλα είναι τόσον 
κοινά καί οί φυλετικές καί συμμοριακές 
τάσεις βρίσκονται σέ έξαρση, τό καθή- 
κο τού άστυνομικοϋ δέν πρόκειται νά 
καταστή πιό εύκολο. ' Η περιοδεία μου 
μέ τούς άστυνομικούς μέ έκαμε νά 
αισθανθώ μερικές έντάσεις καί πιέσεις, 
στις όποιες οί άστυνομικοί έκτίθενται 
καί ύπό τις περιστάσεις δέν τό βρίσκω 
έκπληκτικό ότι ύπάρχουν έπεισόδια ύ
περβολικών άντιδράσεων στις άπειλές, 
δηλ. νά πυροβολεί κάποιος πρώτα καί 
νά κάμνει έρωτήσεις μετά. Μοϋ άναφέ- 
ρθηκαν πολλά έπεισόδια σέ διάφορες 
περιοχές, όπου οί παρεξηγήσεις καί 
ύπεραντιδράσεις είχαν σάν άποτέλε
σμα νά πυροβοληθοϋν άθώα πρόσωπα.

' Ο καθένας αισθάνεται πολύ εκτε
θειμένος σ’ ένα περιπολικό αύτοκίνη- 
το, όταν νοιώθει άκόμα ότι άρκετοί άπό 
τούς κατοίκους διάκεινται έχθρικώς καί 
δέν θά δίσταζαν νά τόν χρησιμοποιή
σουν σάν είδος στόχου - αύτό δέν είναι 
καί τόσο άνετο καί εύχάριστο γεγονός. 
Οί άστυνομικοί λέγουν ότι έχουν συνη
θίσει άλλ' όταν κάθε φορά πού πυροβο- 
λεΐται άστυνομικός - όχι σπάνιο φαινό
μενο, ώς συμβαίνει έδώ στήν ' Αγγλία - 
ή άπειλή γίνεται πλέον έμφαντική. Οί 
στατιστικές δεικνύουν, ότι, πολλοί φό-

' Αμερικανοί Αστυνομικοί μέ τά πιστόλια 
στά χέρια σέ καταδίωξη ένόπλων κακοποιών.

νοι διαπράττονται σέ οικογένειες μετα
ξύ φίλων καί γνωστών. Λόγω τής διαθε
σιμότητας τού όπλου, έπεισόδια μετα
ξύ οικογενειών, φίλων καί γειτόνων, 
είναι ένδεχόμενο νά καταλήξουν σέ 
θάνατο, παρά σέ έλαφρό τραυματισμό 
όπως θά συνέβαινε σέ χώρες, όπου τά 
όπλα δέν είναι διαθέσιμα τόσο εύκολα.
Αν συμβεί οί γείτονες νά καυγαδίσουν 

δέν άνταλλάσσουν μόνο λόγια, άλλά 
άλληλοπυροβολοϋνται. Μιά άπό τις οι
κογένειες πού βρισκόταν ύπό παρακο
λούθηση άπό τις Κοινωνικές Υπηρε
σίες στό Μέϊγουτ τού ’ Ιλλινόϊ, ύπέπεσε 
στήν άντίληψη τής άστυνομίας ότι ή 
μητέρα τής οικογένειας φιλονικούσε 
συχνά μέ τούς γείτονές της καί άπει- 
λοϋσε αύτούς καί τά παιδιά τους ότι θά 
τούς πυροβολήσει. Τόσο κατά τήν άπο
ψη τής Αστυνομίας, όσο καί τών Κοι
νωνικών Λειτουργών, ή γυναίκα αύτή 
έθεωρεϊτο ικανή νά πυροβολήσει ένα 
άπό τούς γείτονές της, γιατί δέν είχε 
σώες τις φρένες.

Είναι πολύ δύσκολο γιά ένα επισκέ
πτη νά έκτιμήσει τήν ένταση καί νά 
ύπολογίσει τούς κινδύνους άντιμετωπί- 
σεως τής βίας, σέ μιά ξένη χώρα. Οί 
προειδοποιήσεις πού μοϋ έδωσαν διά
φοροι πού μπορούν νά θεωρηθούν γνώ
στες τής καταστάσεως, ή μαρτυρία τού 
Τύπου, τού ραδιοφώνου καί τής τηλεο- 
ράσεως, οί τρομακτικές καί συγκλονι

στικές στατιστικές περί βίας - όλα αύτά 
δημιουργούν αίσθημα άβεβαιότητας καί 
άνησυχίας.

Εξ' άλλου, ήμουν πλήρως ένήμερος 
τών διαφόρων φαντασιώσεων τών άν- 
θρώπων, όσον άφορά τούς κινδύνους 
τής ζωής στή Γλασκώβη - φαντασιώσεις 
πού διογκοϋνται άπό τά μέσα μαζικής 
επικοινωνίας.

Ό ταν ένας βρεθεί στό Σικάγο καί 
στή Ν έα ' Υόρκη, αισθάνεται εύέξαπτος 
καί νευρικός σέ μερικές περιπτώσεις. 
Τείνει νά γίνει ένήμερος περί τού περι
βάλλοντος καί τού κόσμου γύρω του - 
στήν πατρίδα μου σπάνια κοιτάζω άν ό 
δρόμος είναι γεμάτος ή χωρίς κίνηση - 
άλλά, έφ ’ όσον προειδοποιήθηκα νά μή 
περπατώ μονάχος σέ κενούς δρόμους 
στή Νέα Υόρκη, άνακάλυψα ότι πάντο
τε καί συνεχώς ήμουν προσεκτικός 
περί τών προσώπων γύρω μου - καί 
πάντοτε παρακολουθούσα πότε ό δρό
μος ήταν κενός ή ή κατάσταση γινόταν 
τεταμένη.

' Η φυλετική άνάμιξη στις ' Αμερικα
νικές πόλεις, όπου νέγροι, Πορτορικα- 
νοί καί άλλες μειονότητες τείνουν νά 
άπομονωθοϋν στά ίδια φυλετικά των 
γκέττο ." Οταν οί όμάδες αύτές κινοΰν-

Νεκρός, θύμα έγκλήματος σέ δρόμο άμερι- 
κανικής πόλεως.

ται σε περιοχές, ό γηγενής λευκός 
πληθυσμός φεύγει άπό τις περιοχές 
αύτές. Τό πιό ψηλό έπίπεδο βίας συ- 
ναντάται στά κράσπεδα περιοχών όπου 
ό πληθυσμός είναι μικτός καί έναλλασ- 
σόμενος. Οί περιοχές αύτές είναι πολύ 
έπικίνδυνες γιά έπιθέσεις έκ τών όπι
σθεν καί παρόμοια έπεισόδια. Χαρακτη
ριστικό τών ' Αμερικανικών γκέττο, είναι 
ή άπομόνωση καί ή άποστέρηση. "Εχο-
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Τραυματισμένος άπό κακοποιούς Αμερικα
νός. Τού προσφέρονται πρώτες βοήθειες.

με πολλά γκέττο στην ' Αγγλία, άλλά τά 
πρόσωπα είναι μάλλον λευκά καί είναι 
αυτές οί περιοχές πού προάγουν τήν 
πώρωση των έγκληματιών. Τά όπλα είναι 
πολύ διαδεδομένα στην Αμερική καί 
αύτό τό γεγονός είναι σπουδαία αίτια 
ώς πρός τό ψηλό ποσοστό φόνων. Τά 
όπλα δύνανται νά άγορασθούν τόσο 
εύκολα δσο καί τά γλυκά, σέ πολλά 
μέρη τής Αμερικής καί μόνο σέ λίγες 
περιοχές ύπάρχουν περιορισμοί στήν 
κατοχή όπλων. Πολλά πρόσωπα πού 
κατέχουν όπλα, όμολογούν ότι είναι 
εύτυχή, γιατί κατέχουν όπλα γιά τήν 
προστασία τους. Μικροκαυγάδες μετα
ξύ φίλων ή γειτόνων, οί όποιοι στήν 
' Αγγλία θά κατέληγαν μόνο σέ μώλω
πες, ίσως στήν Αμερική νά κατέληγαν 
σέ θανάσιμους πυροβολισμούς.' Η Νέα 
Ύόρκη έχει νόμους περί πυροβόλων 
όπλων, άλλά οί νόμοι αύτοί φαίνονται νά 
μή είναι άποτελεσματικοί στόν έλεγχο 
τής χρήσεως όπλων. ' Από τούς 1630 
φόνους πού διεπράχθησαν στή Νέα 
' Υόρκη τό 1974, τό 47% διεπράχθησαν 
διά πυροβολισμών.

' Ακόμα καί ή ' Αστυνομία φρονεί ότι ή 
μεταφορά όπλων άπό τούς πολίτες, γιά 
δική τους προστασία είναι λογική, άν όχι 
καί άπαραίτητη. ' Η έπικίνδυνη τάση νά 
πυροβολής πρώτα καί νά ρωτάς μετά, 
είναι άποτέλεσμα τής νοοτροπίας μιάς 
κοινωνίας, ή όποια έχει έπίγνωση τών

όπλων καί είναι έπιρρεπής πρός τή βία. 
" Εκαμα ένα σχόλιο στό Σικάγο, σχετικά 
μέ τήν εύγένεια ένός Αμερικανού 
αύτοκινητιστοΰ, άπό τό γεγονός, ότι 
ύπάρχουν πολύ λίγα έπεισόδια σχετιζό- 
μενα μέ άγενή συμπεριφορά στούς 
δρόμους. Αμέσως μετά έλαβα τήν 
άκόλουθη έξήγηση. «Εάν συζητήσης 
μέ όδηγό άλλου αύτοκινήτου ίσως βρε- 
θής άντιμέτωπος μέ όπλο».

' Υπάρχει τρομακτική άνησυχία γιά τά 
όπλα - άλλά τό πολιτικό παρασκήνιο τών 
όπλων είναι πολύ ισχυρό γιά όποιονδή- 
ποτε πολιτικό νά διακινδυνεύσει ψή
φους μέ τό νά προκαλέσει ή νά άποπει- 
ραθεϊ νά άρχίσει άποτελεσματικό έλεγ
χο. Τό όπλο είναι τόσο διαδεδομένο καί 
ή χρησιμοποίησή του τόσο στεριωμένη 
στόν 'Αμερικανικό πολιτισμό, ώστε οί 
περισσότεροι παρατηρητές συμφωνούν, 
ότι ή έξάλειψή του άπό τήν κοινωνία θά 
ήταν σχεδόν άδύνατη.

' Η ' Ιαμαϊκή παρουσίαζε τό ίδιο πρό
βλημα - όπλα καί φόνοι διά πυροβολι
σμών κατέστησαν κοινοτοπία ώστε τό 
Κίνγκστον έγινε άνασφαλές καί έρημω- 
μένο τή νύκτα, όσο μερικές ' Αμερικα
νικές πόλεις. Γίνεται μιά προσπάθεια 
έξαλείψεως τών όπλων μέ τήν εισαγω
γή ένός ειδικού «δικαστηρίου όπλων» 
στό κέντρο τού Κίνγκστον. ' Εδώ, όταν 
οί παραβάτες βρεθούν μέ όπλα, σφαί
ρες ή θήκες πιστολιών, ύπόκεινται σέ 
σύλληψη, κράτηση, δίκη καί δυνατό νά 
φυλακισθοϋν μέ μακροχρόνιες ποινές.
' Η άστυνομία καί ό στρατός έχουν 
περιβληθεϊ μέ μεγάλες έξουσίες έρευ
νας καί σύλληψης έπί ύποψία καί άνευ 
ένταλμάτων. Μπορούν νά άποκλείσουν 
περιοχές, νά έρευνήσουν όλους τούς 
πολίτες, νά εισβάλουν σέ οικίες, σέ 
όποιανδήποτε ώρα, χωρίς προειδοποίη
ση καί νά συλλάβουν όποιονδήποτε, 
στήν κατοχή τού όποιου θά βρεθεί όπλο 
ή έστω καί μιά σφαίρα. Στήν άρχή, τά 
μέτρα αύτά έπέφεραν σημαντική μείω
ση τών έγκλημάτων βίας, άλλά τώρα οί 
άριθμοί άρχισαν νά άνεβαίνουν. Κανέ
νας δέν μπορεί νά φαντασθεί ότι ή 
λήψη τέτοιων δρακόντειων μέτρων, θά 
γίνουν άνεκτά στήν Αμερική.

' Η τελική αιτία πού συμβάλλει, κατά 
τήν άποψή μου, στήν αύξηση τής βίας 
στήν ' Αμερική είναι ό φόβος, ό όποιος 
περιορίζει τόν κάτοικο τής πόλεως νά 
κυκλοφορεί στούς δρόμους τή νύκτα, 
νά χρησιμοποιεί όχήματα δημοσίας χρή
σεως καί πάρκα. "Οσολιγότεροιάνθρω
ποι ύπάρχουν στούς δρόμους τόσο πε
ρισσότερο οί δρόμοι γίνονται έπικίνδυ- 
νοι καί οί κίνδυνοι βίας αύξάνονται.

Αύτό οδηγεί σέ φαύλο κύκλο έντάσεως 
καί φόβου.

Ό ταν έπέστρεψα στή Σκωτία, άντε- 
λήφθηκα ότι τό πρόβλημα βίας στή 
Σκωτία ήταν πολύ άσήμαντί), σέ σύγκρι
ση μέ τή βία στήν Αμερική. "Ηταν 
άδύνατο νά έκφράσει κάποιος άνησυ
χία, όταν ό έτήσιος άριθμός τών φόνων 
στή Σκωτία άνήρχετο μόνο σέ 50 καί 
ιδιαίτερα όταν γίνεται σύγκριση τού ά- 
ριθμοϋ αύτοϋ, μέ τούς 900 μέχρι 1600 
φόνους πού γίνονται σέ μιά μόνο πόλη 
τής 'Αμερικής.

Δέν θά ήτο φρόνιμο νά μή άνησυχοΰ- 
με, γιατί καί έδώ στή Σκωτία, ύπάρχουν 
οί σπόροι τού ' Αμερικανικού προβλή
ματος. Υπάρχουν άστικά γκέττο όπου 
άνθρωποι διαβιοϋν σέ συνθήκες μεγά
λης πενίας καί στερήσεων, στοιχεία τά 
όποια έκτρέφουν τή βία καί τό έγκλημα.

' Υπήρχαν λίγες περιοχές στερήσεως 
στό Σικάγο, οί όποιες ήταν χειρότερες 
άπό τις περιοχές τού Πλάκχιλ στή Γλα- 
σκώβη. Είναι άκριβώς, γιατί τό μέγεθος 
τού προβλήματος είναι μικρότερο έδώ.
' Εάν οί κυβερνήσεις έδειχναν τόν ίδιο 
ένθουσιασμό γιά τή στέγαση τού πλη
θυσμού, όπως διευκολύνουν τήν πρόο
δο τού αύτοκινήτου, μεγάλος άριθμός 
άστικοΰ πληθυσμού, πού είναι στερημέ
νος, θά ζοϋσε σέ καλύτερες συνθήκες. 
Δυστυχώς, δίνεται περισσότερη προσο
χή στό πού όδηγοϋν οί δρόμοι, παρά στό 
πού θά ζήση ό κόσμος πού ξερριζώνε- 
ται γιά νά δημιουργηθεϊ χώρος γιά τούς 
δρόμους πού θά κατασκευασθοϋν.

Δέν είναι έκπληκτικό τό γεγονός ότι 
πόλεις μέ κακή στέγαση καί περιοχές 
άποστερήσεως παρουσιάζουν έπίσης 
ψηλά ποσοστά έγκλήματος καί βίας. Τό 
έκπληκτικό είναι ότι πολύ λίγα γίνονται 
γιά τήν άντιμετώπιση τού προβλήματος.

Νέα νομοθεσία, περισσότερη κοινω
νική έργασία, σκληρότερες ή ήπιώτε- 
ρες καταδίκες, περισσότεροι άστυνομι- 
κοί καί φυλακές - όλοι άσχολοϋνται μέ 
τά συμπτώματα τού έγκλήματος, τά 
άποτελέσματα τής άστικής άποστερή
σεως, όμως (μιάς αιτίας τού έγκλήμα
τος πού δέν δέχεται άμφισβήτηση) - 
περιφρονοϋνται ή τυγχάνουν τοιούτου 
άποκαρδιωτικοϋ χειρισμού, ώστε τά ά
ποτελέσματα νά γίνονται φανερά καί 
άντιληπτά.

Τελικά τό όπλο: ' Η χρήση τών όπλων 
στή χώρα αύτή, έχει αύξηθεϊ τά τελευ
ταία χρόνια. ' Η αύξηση είναι μικρή άλλά 
δυσοίωνη- οί έγκληματίες φαίνονται λι
γότερο διατακτικοί νά μεταφέρουν καί 
άκόμα νά χρησιμοποιήσουν όπλα.

' Ελπίζεται ότι τό πυροβόλο όπλο καί
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όποιοδήποτε άλλο επιθετικό όπλο, δέν 
θά γίνει άνεκτό σ' αύτήν τή χώρα καί ότι 
τό κοινό θά παράσχει στήν αστυνομία 
ύποστήριξη στόν άνώτατο βαθμό στόν 
άγώνα της, γιά έλεγχο τής χρησιμοποιή- 
σεως όπλων, ' Η πολιτική ύποστήριξη 
είναι ζωτικής σημασίας - ό καθένας 
μπορεί νά διαπιστώσει, πόσο άνίσχυρη 
είναι ή ' Αστυνομία στήν ' Αμερική, ένα
ντι τοΰ ισχυρού πολιτικού παρασκηνίου 
τών όπλων.

' Η ' Αμερική έχει επίγνωση τών πολι
τικών δικαιωμάτων σέ τέτοιο βαθμό, 
ώστε φαίνεται ότι έχει καταστήσει τά 
άστικά κέντρα έπικίνδυνα. Ο ί ' Αμερικα
νοί, μπορεί νά έχουν έλευθερία, άλλά 
δέν είναι έλεύθεροι. ' Η έλευθερία, 
μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνει όπως 
κάθε πολίτης μπορεί νά περπατά ατούς 
δρόμους δίχως φόβο. "Εχομε αύτή τήν 
έλευθερία στή χώρα μας, άλλά μπορού
με πολύ εύκολα νά τή χάσουμε. Πρός 
τό παρόν, ύπάρχουν μερικές άστικές 
περιοχές, οί όποιες είναι άνασφαλεΐς 
γιά τόν κοινό πολίτη. Δέν ύπάρχει πόλη 
στή Βρεταννία πού μπορεί νά συγκριθεί 
μέ περιοχές τής Νέας Ύόρκης ή τού 
Σικάγου. Οί δημόσιες μεταφορές είναι 
άκόμα άσφαλείς έδώ, παρά τό γεγονός 
ότι διαβλέπονται δυσοίωνα σημεία στά 
έπεισόδια πού έγιναν πρόσφατα στόν 
υπόγειο σιδηρόδρομο τού Λονδίνου.

' Από τή στιγμή πού ό κόσμος άρχίζει 
νά φοβάται γιά τήν άσφάλειά του, οί 
δημοτικές άρχές τών πόλεων άρχίζουν 
νά άποδέχωνται τήν κατάσταση, ό Τύ
πος άρχίζει νά πλάθει φόβους, τότε οί 
σπόροι τής βίας άρχίζουν νά σπέρνον- 
ται καί μέ τήν πάροδο τού χρόνου, οί 
δρόμοι θά έρημωθοϋν, οί δημόσιες με
ταφορές θά παραμεληθοϋν καί ή βασι
κή έλευθερία θά χαθεί.

Είναι πολύ εύκολο νά άντιληφθεΐ κα
νείς τή βία στά άστικά κέντρα τής 
' Αμερικής καί νά αισθανθεί ικανοποιη
μένος ότι ή κατάσταση αύτή «δέν θά 
συμβεΐ έδώ». Είναι βέβαιο ότι μπορεί 
εύκολα νά συμβεΐ κΓ έδώ, έκτός άν 
καταβληθούν ρεαλιστικές προσπάθειες 
γιά νά καταπολεμηθεί ή άστική άποστέ- 
ρηση καί ή πενία καί νά άναληφθεΐ 
πολιτική ύποχρέωση νά ύποστηριχθεΐ ή 
άστυνομία στόν έλεγχο τών όπλων.

Υπάρχει ένα στάδιο στήν αύξηση 
τής βίας πού είναι δύσκολο νά γίνει κάτι 
πού νά τή’ σταματήσει. Αύτό τό στάδιο 
έχει ήδη φθάσει στήν Αμερική. Μπο
ρούσε πιό εύκολα νά συμβεΐ έδώ ή ίδια 
περίπτωση άν συνεχίσουμε νά είμαστε 
ικανοποιημένοι μέ τή σημερινή κατά
σταση.
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ο ί υ π ο υ ρ γ ο ί Δ η μ ο σ ία ς  τ ά ξ ε ω ς  κ. Δ .

Δ α β ά κ η ς ,  Δ ικ α ιο σ ύ ν η ς  κ. Γ. Σ τ α μ ά -  

τη ς ^ ό  ύ φ υ π ο υ ρ γ ό ς  Κ ο ιν ω ν ικ ώ ν  Υ 

π η ρ ε σ ιώ ν  κ. Γ. Ά π ο σ τ ο λ ά τ ο ς ,  ό  

γ ε ν ικ ό ς  γ ρ α μ μ α τ ε ύ ς  τ ο ύ  ύ π ο υ ρ -  

γ ε ίο υ  Δ η μ ο σ ία ς  τ ά ξ ε ω ς  κ. Κ . Σ α -  

ψ ά λ η ς ,  β ο υ λ ε υ τ έ ς ,  ή  η γ ε σ ία  κ α ί  

έ κ π ρ ό σ ω π ο ι τ ο ύ  Σ τ ρ α τ ο ύ ,  τ ο ύ  Ν α υ 

τ ικ ο ύ , τ ή ς  ’ Α ε ρ ο π ο ρ ία ς ,  τ ή ς  Χ ω 

ρ ο φ υ λ α κ ή ς ,  τ ή ς  ’ Α σ τ υ ν ο μ ία ς ,  τ ο ύ

Ό  Αρχηγός Α.Π. κ. Λεμονής.

4 0 8



' Ο ' Υπουργός Δημ. Τάξεως κ. Δαβάκης.

Π υ ρ ο σ β ε σ τ ικ ο ύ ,  ά ν ώ τ α τ α  σ τ ε λ έ χ η  

τ ή ς  Δ ικ α ιο σ ύ ν η ς , τ ή ς  Δ ιο ικ ή σ ε ω ς  

κ .ά .

' Ο  ά ρ χ η γ ό ς  Α .Π .  π α ρ ο υ σ ιά ζο υ ν  τ ά  

π ε π ρ α γ μ έ ν α  τ ο ύ  Σ ώ μ α τ ο ς  ε ίπ ε  μ ε 

τ α ξ ύ  τώ ν  ά λλ ω ν  τ ά  έ ξ ή ς :

«Κυρίες, Κύριοι,
Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά καί επιτα

κτική τήν άνάγκη νά σάς εύχαριστήσω 
καί προσωπικά καί έκ μέρους όλων τών 
άοτυνομικών υπαλλήλων, γιά τήν εξαι
ρετική τιμή πού μάς κάνατε, μέ τό νά 
παραστήτε στή σημερινή εκδήλωση, 

πού γίνεται μέ 
τήν εύκαιρία τής κυκλοφορίας τής έκ- 
θέσεως δραστηριότητος τού Σώματος 
τής Αστυνομίας Πόλεων, τού έτους 
1980 καί πού θά παρουσιασθεΐ έδώ 
συνοπτικά.

Ιδιαιτέρως θέλω νά εύχαριτήσω τή 
Διο ίκηση του ' Εμπορικού καί Βιομηχα
νικού ' Επιμελητηρίου Αθηνών γιά τή 
συγκινητική προθυμία μέ τήν όποια μάς 
παραχωρεί τις αίθουσες, γιά τήν πραγ
ματοποίηση τής έκδηλώσεως.

Α '  Ε ι σ α γ ω γ ή

Κυρίες, Κύριοι,
" Οπως είναι γνωστό βασική άποστο- 

λή τής ' Αστυνομίας Πόλεων είναι στό 
χώρο τής έδαφικής της άρμοδιότητος

' Η έφαρμογή τών Νόμων γιά τήν προ
στασία τής ζωής, τής τιμής, τής πε
ριουσίας καί τών άτομικών έλευθεριών 
τών πολιτών, ή έσωτερική άσφάλεια τού 
Κράτους καί ή λήψη τών μέτρων πού 
κρίνονται άπαραίτητα γιά τή διευκόλυν
ση τής κοινωνικής συμβιώσεως.

Γιά τήν έκπλήρωσης αύτής τής άπο- 
στολής, πού είναι πραγματικά εύρυτά- 
του φάσματος, ή Αστυνομία λαμβάνει 
προληπτικά κυρίως μέτρα καί όπου, 
παράταϋτα, είναι άναγκαΐο, καταφεύγει 
καί σέ κατασταλτικά.

Β Π ρ ο λ η π τ ι κ ή  δ ρ ά σ η

Παρ' όλα αύτά γιά τήν προληπτική 
δραστηριότητα τής Αστυνομίας πρέ
πει νά πούμε:

Ό λο τό 24ωρο, όλες τις μέρες τού 
χρόνου καί μέ όποιεσδήποτε καιρικές 
συνθήκες, άστυνομικοί ύπάλληλοι τών 
τμημάτων τάξεως καί τής Γ ενικής ' Α
σφαλείας -κυρίως κατώτεροι- περιπο- 
λοϋν στις πόλεις μέ οτολή ή μέ πολιτική 
περιβολή ή ένεδρεύουν σέ έπίκαιρα 
άλλοτε άλλα σημεία. Κανένας δέν μπο
ρεί νά ύπολογίσει τήν προσφορά στήν 
άντεγκληματική πολιτική άπό τήν κο
πιαστική αύτή παρουσία έκατοντάδων 
κάθε φορά άοτυνομικών, άλλ' είναι 
βέβαιο ότι τό μέτρο αύτό άποτελεϊ τό 
άποτελσματικώτερο όπλο γιά τήν έ- 
δραίωση τού αισθήματος άσφαλειας 
τού κοινού καί γιά τήν άποθάρρυνση 
τών έπίδοξων κακοποιών. Γι' αύτούς 
τούς λόγους κατεβλήθη τό 1980 καί 
καταβάλλεται όλο καί μεγαλύτερη προ
σπάθεια γιά νά ένισχυθεΐ άριθμητικά 
αύτή ή παρουσία μέ τόν περιορισμό στό 
έλάχιστο όσων ύπηρετοϋν σέ γραφεία 
καί ειδικές Υπηρεσίες.

Ή  σειρήνα ή τό περιστρεφόμενο 
«φλάς» τού περιπολικού αύτοκινήτου ή 
τής μοτοσυκλέττας τής ' Αμέσου Δρά- 
σεως, τού γνωστού μας «100», πού 
κινούνται στούς δρόμους τών πόλεων 
γιά νά άνταποκριθοΰν σέ μιά κλήση 
πολίτου, γιά νά φτάσουν όπου τό έγκα- 
ταστημένο σέ κατάστημα ή σπίτι σύ
στημα συναγερμού τούς καλεϊ ή πού 
άπλώς περιπολοϋν, συμβάλλουν έπίσης 
άποτελεσματικά οτήν ένίσχυση τού αι
σθήματος άσφαλειας γιατί ό πολίτης 
γνωρίζει ότι ή ' Αστυνομία μέ τό σύγ
χρονο τεχνικό της τηλεπικοινωνιακό,, 
ένσύρματο καί άσύρματο, μηχανισμό θά 
βρεθεί συντομώτατα κοντά του, όπου 
όποτε καί γιά ό,τιδήποτε παραστεΐ ά
νάγκη νά ζητήσει τή συνδρομή της.

Οί άστυνομικοί τής Τροχαίας, άνδρες 
καί γυναίκες, μέσα στά καυσαέρια, μέ

τή διευκόλυνση τής κυκλοφορίας, προ- 
φυλάσσουν ζωές καί άποτρέπουν πε
ριουσιακές ζημίες. Οί πολίτες έκτιμοΰν 
τήν προσφορά τους, γιατί είναι άμεσα 
άντιληπτή καί τούς περιβάλλουν μέ 
άγάπη καί έμπιστοσύνη, παρ' όλο πού 
πολλές φορές οί ίδιοι τροχονόμοι άναγ- 
κάζονται νά τούς άφαιροϋν τις πινακί
δες.

Οί άστυνομικοί πού ύπηρετοϋν στις 
Υπηρεσίες Αγορανομίας, μέ τούς έ- 

λέγχους πού άσκοϋν, μέ τά δείγματα 
πού παίρνουν, μέ τις έξετάσεις τών 
ζωοκομικών προϊόντων πού κάνουν οί 
άστυκτηνίατροί μας, μέσα σέ ψυγεία μέ 
θερμοκρασίες πολύ κάτω τού μηδενός 
ή σέ ιχθυόσκαλες τις μεταμεσονύκτιες 
ώρες συντελούν σημαντικά στην δια
σφάλιση τών πολιτών άπό τυχόν αισχρο
κέρδεια ή νοθεία καί στήν έγγύηση ότι 
τά τρόφιμα πού φτάνουν στήν κατανά
λωση είναι κατάλληλα.

Οί Μηχανοκίνητες Μονάδες μέ τήν 
ειδική έκπαίδευση τών άνδρών τους 
πού ύπηρετοϋν στις Μονάδες ' Αποκα- 
ταστάσεως Τάξεως, στά θωρακισμένα 
οχήματα, στή Διμοιρία Ειδικών Απο
στολών, άτίάτελοΰν έγγύηση γιά τις 
δημοκρατικές έλευθερίες τών πολιτών 
καί συμβάλλουν άποτελεσματικά στήν 
τήρηση τής τάξεως στις διάφορες έκ- 
δηλώσεις τού κοινού, σέ άθλητικούς 
άγώνες, σέ ποδοσφαιρικές συνταντή- 
σεις, σέ θρησκευτικές έκδηλώσεις, σέ 
Εθνικές έπετείους, σέ άπεργίες, σέ 

δημόσιες συναθροίσεις κλπ., παρέχουν 
τήν προστασία τους γιά τήν ψυχαγωγία 
τού κοινού καί τήν άσκηση τών δημο
κρατικών δικαιωμάτων τών πολιτών, άλ- 
λά καί άποτρέπουν, συνήθως μόνο μέ 
τήν παρουσία τους, τυχόν τάσεις γιά 
παράνομες έκδηλώσεις.

Ό μο ιες  μέ τις προαναφερθεΐσες 
ύπηρεσίες προσφέρουν καί οί ' Αστυ
νομικοί μας πού ύπηρετοϋν στήν Του
ριστική Αστυνομία, στούς Ελέγχους 
Διαβατηρίων, στήν ' Υπηρεσία Προστα
σίας ' Εθνικού Νομίσματος καί γενικά 
όλοι οί άστυνομικοί, είτε είναι σέ ύπη- 
ρεσία, είτε καί έκτός ύπηρεσίας.

Στό εύρύτερο πλαίσιο τής προληπτι
κής δραστηριότητος θά πρέπει νά περι- 
λάβουμε καί τήν προσπάθεια πού γίνε
ται καί πού άποδίδει όλο καί περισσότε
ρους καρπούς, γιά τήν σύσφιξη τών 
σχέσεων ' Αστυνομίας-Πολιτών, άφ' έ- 
νός μέν μέ τήν παροχή άπό τήν ' Αστυ
νομία πρός τούς πολίτες πληροφοριών 
καί οδηγιών σχετικά μέ τήν προστασία 
τους άπό τούς κακοποιούς καί άφ' 
έτέρου μέ τήν ένημέρωση τής ' Αστυ-
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ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ
νομίας άπό τούς πολίτες γιά όσα παρά
ξενα, περίεργα ή εγκληματικά αντιλαμ
βάνονται.

Στήν άνάπτυξη καί τή βελτίωση αυ
τών τών σχέσεων Αστυνομίας -Πολι
τών εντάσσεται καί ή δραστηριότητα 
πού άναπτύσσεται καί σέ τομείς πού 
καμμιά φορά δέν φαίνονται νά είναι 
«άρμοδιότητα» τής Αστυνομίας, όπως 
οί προβολές τού Κινηματογραφικού 
Συνεργείου τής ' Αστυνομίας στις γει
τονιές τής ’ Αθήνας, οί άθλητικές συ
ναντήσεις ποδοσφαίρου καί καλαθό
σφαιρας, ή έπιτυχής συμμετοχή σέ πολ
λά άγωνίσματα στίβου άστυνομικών ά- 
θλητών σέ πανελλήνιες καί διεθνείς 
συναντήσεις, οί έμφανίσεις τής Φιλαρ
μονικής τού Σώματος, ή κυκλοφορία 
τού περιοδικού μας «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 
ΧΡΟΝΙΚΑ» πού συμπλήρωσε φέτος 27 
χρόνια συνεχούς έκδοτικής έπιτυχίας, 
ή συμβολική φιλοξενία παιδιών πολιτών 
στις Παιδικές Κατασκηνώσεις μας, όμι- 
λίες σέ σχολεία άπό άστυνομικούς τής 
Τροχαίας έπί θεμάτων κυκλοφοριακής 
άγωγής, οί συμμετοχές άστυνομικών 
σέ συζητήσεις άπό τά μέσα ένημερώ- 
σεως, ή λειτουργία γραφείων Δημοσίων 
Σχέσεων, οί έπισκέψεις μαθητών καί 
κοινού σέ εγκαταστάσεις τής ' Αστυ - 

μομίας καί ιδιαίτερα στό Κέντρο Επι
χειρήσεων τής ’ Αμέσου Δράσεως ' Α
θηνών, ή κυκλοφορία φυλλαδίων ή άνα- 
κοινώσεων μέ οδηγίες, ή πρόθυμη άν- 
ταπόκριση σέόποιοδήποτεαίτημα πολί
του, ή έθελοντική αιμοδοσία ή ή έπεί- 
γουσα μεταφορά φαρμάκου, ή ταχεία 
διεκπεραίωση ύποθέσεων τών πολιτών 
άπό τούς άστυνομικούς πού ύπηρετοϋν 
σέ γραφεία κ.ά.π.

' Η ' Αστυνομία έχει άπόλυτη άνάγκη 
άπό τήν έκτίμηση καί τήν συνεργασία 
τού κοινού γιά νά μπορεί νά άνταποκρί- 
νεται μέ έπιτυχία στις προσδοκίες του.

Τελευταία, άλλά γι' αύτό όχι λιγώτε- 
ρο σημαντική, έπισημαίνω τή συνεργα
σία τής ' Αστυνομίας μέ τόν ήμερήσιο 
καί περιοδικό τύπο τό ραδιόφωνο καί 
τήν τηλεόραση στήν κοινή προσπάθεια 
γιά τήν πρόληψη ή καί τήν καταστολή 
τού έγκλήματος. Οί δημιοσιογράφοι καί 
ιδιαίτερα οί έξ ' αύτών άστυνομικοί συν
τάκτες, μέ τούς όποιους διατηρούμε 
άριστες σχέσεις, μάς βοηθούν άπο- 
τελσματικά καί μέ τήν εύκαιρία αύτή 
τούς εύχαριστώ θερμά.

Αλλά όπως ήδη άναφέρθηκε η πα
ρουσίαση τού προληπτικού έργου τής
Αστυνομίας είναι έκ τών πραγμάτων 

άτελής. Δέν μπορούμε νά άποδείξου- 
με, άλλά ούτε καί νά γνωρίζουμε, πδ-

Στήν απέναντι 
σελίδα 
κάτω, τό 
εξώφυλλο τής 

Έκθέσεως 
Δραστηριότητος 
1980

σες άξιόποινες πράξεις δέν έγιναν, 
ούτε πόσοι δέν έγιναν έγκληματίες ή 
δέν πήραν τό δρόμο τής καταστροφής 
χάρη στή δραστηριότητα αύτή τής ' Α
στυνομίας.

Μπορούμε όμως νά πούμε, χωρίς νά 
είναι ύπερβολή, ότι άν κυκλοφορούμε 
όπουδήποτε καί όποτεδήποτε χωρίς 
φόβο καί άν τό αίσθημα άσφαλείας τών 
πολιτών στις πόλεις μας είναι ύψηλό, 
οφείλεται -τουλάχιστο κατά ένα πολύ 
μεγάλο ποσοστό- στήν άθόρυβη καί 
σεμνή, άλλά κουραστική καί έξαντλητι- 
κή έργασία τών άστυνομικών μας. Πρέ
πει άκόμη νά λεχθεί ότι τό προληπτικό 
αύτό έργο όχι μόνο δέν είναι εύκολο, 
άλλά καί ότι δέν είναι άμοιρο κινδύνων. 
Στήν άρχή τού 1980 οί άείμνηστοι συ
νάδελφοί μας Πέτρου καί Σταμούλης 
έπεσαν άπό δολοφονικές σφαίρες. Στό 
άρρωστημένο μυαλό τών άσύλληπτων 
άκόμη έγκληματιών, άσφαλώς θά πέ
ρασε καί ή ιδέα ότι μέ τή βδελυρή τους 
πράξη θά ήταν δυνατό νά κάμψουν τήν 
έν γένει δραστηριότητα τής ' Αστυνο
μίας.

Γ '  Κ α τ α σ τ α λ τ ι κ ή  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η 

τα

Τό έγκλημα σάν κοινωνικό φαινόμενο 
συνυφασμένο μέ τις άνθρώπινες άτέ- 
λειες μπορεί νά περιορίζεται μέ τήν 
προληπτική δραστηριότητα τής ’ Αστυ
νομίας καί τά άλλα μέτρα τής Πολι
τείας, άλλά δέν είναι δυνατόν νά έξα- 
φανισθεΐ.
ΓΤ αύτό έξ ' ίσου σπουδαία είναι καί ή 
κατασταλτική δραστηριότητα, πού γίνε
ται φανερή μέ τή σύλληψη τών άδικο- 
πραγούντων καί τήν παραπομπή τους 
στήν Δικαιοσύνη. "Αλλως τε ή έπιτυχη- 
μένη καταστολή τού έγκλήματος έπι- 
δρά έμμέσως μέν άλλά θετικά οτό 
γενικό προληπτικό έργο.

Τό έργο τής Αστυνομίας σ' αύτόν 
τόν τομέα έμφανίζεται στούς πίνακες 
πού ύπάρχουν στήν έκθεση Δραστηριό

τητος τού Σώματος πού κυκλοφόρησε 
σήμερα. Εδώ θά περιορισθώ νά πα
ρουσιάσω τά κυριώτερα σημεία.

Οί παραβάσεις πού άπασχόλησαν τήν 
Αστυνομία τό 1980 ήσαν Κακουργή

ματα 370 έναντι 329 τό 1979, πλημμε
λήματα 50.394 έναντι 53.695 τό 1979 
καί πταίσματα 404.664 έναντι 522.035 
τό 1979.

' Ο άριθμός τών κακουργημάτων ε ί
ναι ό μεγαλύτερος τής τελευταίας πεν
ταετίας. Αύξημένος έν σχέσει μέ τόν 
προηγούμενο χρόνο είναι ό άριθμός 
τών κλοπών, τών άπατών, τών άνθρω- 
ποκτονιών, τών βιασμών, τών καταχρή
σεων εις άσέλγειαν καί τών ναρκωτικών 
(114 έναντι 107). Μείωση παρατηρεΐται 
στις ληστείες (29 έναντι 39), τις άπο- 
πλανήσεις, τις παραχαράξεις.

Ή  μείωση τού συνολικού άριθμοϋ 
τών πλημμελημάτων προέρχεται κυ
ρίως άπό τή μείωση τών βεβαιωθεισών 
παραβάσεων Ειδικών Ποινικών νόμων, 
ένώ οί παραβάσεις πού άναφέρονται σέ 
άρθρα τού Ποινικού Κώδικος αύξήθη- 
καν κατά τι (19.551 τό 1980 έναντι 
19.103 τό 1979).

Είδικώτερα βεβαιώθηκαν λιγώτερες 
παραβάσεις ' Αγορανομικοϋ Κώδικος,

Εργατικής Νομοθεσίας, Κώδικος Ο
δικής Κυκλοφορίας, άνθρωποκτονιών 
έξ άμελείας, σωματικών βλαβών, έξυ- 
βρίσεων καί φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, 
ένώ βεβαιώθηκαν περισσότερες παρα
βάσεις Υγειονομικού Κανονισμού, Οι
κοδομικού Κανονισμού, ' Εξοικονομή- 
σεως Ενέργειας, άπειλής καί κλοπών 
γενικώς.

Ή  μείωση τού συνολικού άριθμοϋ 
τών βεβαιωθεισών παραβάσεων εις βαθ
μόν πταίσματος δέν είναι πραγματική, 
γιατί προέρχεται κυρίως άπό τή νομική 
μεταβολή τών διατάξεων περί παρανό
μου σταθμεύσεως όχημάτων (προβλέ- 
πεται γι' αύτές ήδη -όπως είναι γνω
στό- μόνο διοικητική κύρωση).

Στήν άναλογία τών δραστών ώς πρός 
τήν ιθαγένεια (ήμεδαποί- άλλοδαποί), 
τό φύλο, τό βαθμό τής παιδείας, τήν 
κατά ήλικία κατανομή καί τή χρονική 
κατανομή κατά έποχές, μήνες, ήμέρες 
καί ώρες τής ήμέρας, δέν παρουσιά
ζονται άξιοσημείωτες άποκλίσεις έν 
σχέσει πρός τό παρελθόν. ' Από τή 
λεπτομερέστερη έξέταση τών στοι
χείων έν σχέσει πρός τά προηγούμενα 
χρόνια μπορεί νά συναχθεί ότι καί τό 
1980 ή έγκληματικότητα στό χώρο εύ- 
θύνης τής Αστυνομίας Πόλεων πα
ρουσίασε τή συνήθη άπό έτους εις 
έτος διακύμανση, μέ έξαίρεση τά έγ-
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κλήματα κατά τής περιουσίας γενικώς 
καί ιδιαίτερα τά τών κλοπών, πού πα
ρουσιάζουν συνεχή άνοδική πορεία καί 
άποτελοϋν τόν κύριο όγκο τών πραγμα
τικών εγκλημάτων.

Οί άνθρωποκτονίες, έκτός ευαρίθ
μων περιπτώσεων ειδεχθών σεξουαλι
κών ή άλλων έγκλημάτων, έχουν κατά 
κανόνα τά συνήθη «ελληνικά» -άς τά 
πού με-κίνητρα (λόγοι «τιμής», εκδίκη
ση, οικογενειακές διαφορές κλπ.).

Οί παραβάσεις τών περί ναρκωτικών 
διατάξεων δέν έμπνέουν άνησυχία σάν 
άριθμός (ή ποσοστική αύξηση είναι μι
κρή), άλλά άπό τό γεγονός ότι έξαπλώ- 
νονται καί σέ άλλα κοινωνικά επίπεδα 
καί κατευθύνονται πρός τις μικρότερες 
ήλικίες. Χρειάζεται πολλή προσοχή στις 
άπό διάφορες κατευθύνσεις άναλαμ- 
βανόμενες έκστρατεΐες διαφωτίσεως 
έπί του θέματος, γιατί πολλές φορές, 
άντί τού έπιδιωκομένου σκοπού, διε
γείρουν τήν περιέργεια, ύποδεικνύουν 
τρόπους χρήσεως καί μεθόδους έξευ- 
ρέσεως καί γιατί καί σέ άλλες Χώρες 
πού έγινε εύρεία έκστρατεία διαφωτί
σεως τά αποτελέσματα ύπήρξαν άρνη- 
τικά.

Μιλώντας γιά έγκλήματα, πρέπει νά 
έπισημάνω ιδιαίτερα τήν έγκληματική 
δράση τών αύτόκλητων «προστατών 
τού λαού» πού, ύπό διάφορα ψευδώνυ
μα, διέπραξαν τό 1980 τή δολοφονία 
δύο άστυνομικών, τόν έμπρησμό δύο 
μεγάλων καταστημάτων καί έμπρησμούς 
ξένων κυρίως αύτοκινήτων. Γι' αύτούς 
τούς δράστες, πού εύτυχώς οί πράξεις 
τους άποδοκιμάζονται άπό τήν παμψη
φία σχεδόν τού λαού, οί προσπάθειες 
τών άρχών άσφαλείας δέν άπέδωσαν 
άκόμη θετικά άποτελέσματα.

Α '  Γενικές διαπιστώσεις
' Η δημοσία τάξη καί άσφάλεια εύρί- 

σκονται γενικά σέ σχετικώς ικανοποιη
τικά έπίπεδα. Μέ τά λαμβανόμενα μέ
τρα έντονωτέρας άστυνομεύσεως καί 
τήν καταβαλλομένη συστηματικώτερη 
προσπάθεια εύρυτέρας συνεργασίας 
Αστυνομίας - Κοινού, στή λήψη μέ
τρων προστασίας τών περιουσιακών 
στοιχείων, άναμένεται εύλόγως ότι σύν
τομα θά ύπάρξουν θετικώτερα άποτε
λέσματα.

Οί άδυναμίες στόν τομέα τής άστυ- 
νόμευσης οφείλονται κυρίως:

α. Στήν άδυναμία τής προγραμμα
τισμένης έπί 24ώρου βάσεως διαθέ- 
σεως τού συνόλου τής δυνάμεως, λόγω 
τών έκτάκτων άλλά πολυαρίθμων περι
στατικών πού άπορροφούν άλλοτε άλλον

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ
άριθμόν, ό όποιος κατ' άνάγκην άφαι- 
ρεϊται άπό άλλας ώρας τού 24ώρου καί

β. Στή σχετική ύποβάθμιση τής έν
νοιας τού σεβασμού καί τής ύπακοής 
στούς νόμους πού παρατηρεϊται σέ πολ
λές περιπτώσεις.

' Η έγκληματικότητα γενικώς στό χώ
ρο εύθύνης τής ' Αστυνομίας Πόλεων, 
όπως ήδη άναφέρθηκε, δέν παρουσία
σε καί τό 1980 σέ σχέση μέ τά προη
γούμενα χρόνια άνησυχητική διακύμαν
ση μέ έξαίρεση τά κατά τής περιουσίας 
έγκλήματα.

' Αξίζει όμως νά στρέψουμε τήν προ
σοχή μας καί πρός τή νέα μορφή τής 
έγκληματικότητας πού μέ τήν πάροδο 
τού χρόνου γίνεται έμφανέστερη. Θέ
λω νά πώ σχετικά τά έξής:

Μέχρι τώρα, όταν μιλούσαμε γιά έγ
κληματικότητα, έννοούσαμε τήν παρα
δοσιακή -άς τήν πούμε έτσ ι- δηλαδή 
γιά έγκλήματα πού είχαν σάν αιτία τήν 
άνάγκη (κλοπές, διαρρήξεις κλπ,), τό 
πάθος (σωματικές βλάβες, άνθρωπο
κτονίες, βιασμοί κ.λ.π.) ή σοβαρές πα
θολογικές καταστάσεις καί μιλούσαμε 
γιά δράστες έγκλημάτων οί όποιοι άνα- 
γνώριζαν ότι ή συμπεριφορά τους είναι 
κοινωνικώς καταδικαστέα καί πίστευαν 
ότι τούς άξίζει νά τιμωρηθούν καί γι' 
αύτό δέν αισθάνονταν μίσος γιά τούςά- 
στυνομικούς πού τούς συνέλαβαν ή 
τούς δικαστές πού τούς καταδίκασαν, 
μέ τή προϋπόθεση βέβαια ότι οί άστυ- 
νομικοί καί οί δικαστές έπραξαν τό 
καθήκον τους σύμφωνα μέ τούς νομι
κούς καί κοινωνικούς κανόνες.

' Η νέα μορφή τής έγκληματικότητας 
δέν κινείται μέσα σ ' αύτά τά πλαίσια. Τό 
έγκλημα έχει άναχθεΐ σέ αύτοσκοπό 
χωρίς προφανή τουλάχιστο ή λογικά

✓ ‘•’ “Ι Γ ' χ
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κίνητρα. Τά κατά τής περιουσίας έγ
κλήματα δέν διαπράττονται άπό έκεί- 
νους πού έχουν άνάγκη. ' Η τρομοκρα
τική δράση, οί βομβιστικές ένέργειες, ή 
αύτοκαταστροφική συμπεριφορά, ή χρή
ση ναρκωτικών κλπ. πού βλέπουμε γύ
ρω μας, όχι εύτυχώς σέ μεγάλη έκταση 
στή Χώρα μας, είναι πράξεις άκατανόη
τες γιά τήν παραδοσιακή έγκληματικό
τητα, έν όψει μάλιστα τού γεγονότος 
ότι έκεϊνοι πού τις διαπράττουν είναι 
πολύ συχνά οί κοινωνικά προνομιούχοι 
καί άπό μορφωτικής καί άπό οικονομι
κής άπόψεως. Τά έγκλήματα αύτής τής 
μορφής δέν διαπράττονται άπό άνέ- 
χεια, άπό άγνοια ή άπό άγραμματοσύνη. 
Τά αίτιά τους πρεπει νά τά άναζητή- 
σουμε στούς κοινωνικούς καταστρο- 
φεΐς πού ένεργοϋν μέ έπίγνωση καί 
στούς άφελείς ψευτοδιανοούμενους 
πού καί οί μέν καί οί δέ μέ τά κηρύγματά 
τους παρασύρουν τούς νέους νά πι
στεύουν ότι τό έγκλημα ή ή χρήση 
ναρκωτικών είναι πολιτική πράξη καί 
έπομένως οί δράστες δέν είναι κοινοί 
έγκληματίες.

Γι' αύτά τά έγκλήματα καί γι' αύτούς 
τούς δράστες είναι φανερό ότι τό γνω
στό σύνθημα «άνοΐξτε ένα σχολείο καί 
θά κλείσει μιά φυλακή» είναι ξεπερα
σμένο.

' Εξακολουθεί όμως νά ισχύει άπόλυ- 
τα καί γι' αύτά τά έγκλήματα καί γι' 
αύτούς τούς δράστες τό άξίωμα «ή 
άτιμωρησία έκτρέφει τό έγκλημα».

' Η αύστηρή καί άτεγκτη έπομένως 
έφαρμογή τών νόμων τής Δημοκρατι
κής μας Πολιτείας πρός κάθε κατεύ
θυνση καί έκ παραλλήλου ή καταδίκη 
άπ' όλους τούς ύπεύθυνους φορείς, 
τών δήθεν ύψηλής έμπνεύσεως θεω
ριών περί δικαιολογημένης άντιβίας στήν 
Κρατική έπιβολή κλπ. είναι καί πρέπει 
νά είναι, κατά τή γνώμη μας, ή μόνη 
όρθή πολιτική γιά τήν καταπολέμηση καί 
αύτής τής έγκληματικότητας, πού άν 
δέν άντιμετωπισθεϊ ριζικά είναι βέβαιο 
ότι οδηγεί -άρκεΐ νά δούμε γύρω μας τί 
συμβαίνει- στήν άναρχία καί τόν περιο
ρισμό τών πραγματικών δημοκρατικών 
έλευθεοιών μας. Κυρίες καί Κύριοι,

Κλείνοντας τήν σημερινή παρουσία
ση θέλω νά σάς διαβεβαιώσω ότι όλοι 
έμείς πού ύπηρετοΰμε στήν ’ Αστυνο
μία Πόλεων άναγνωρίζοντας καί τά θε
τικά μέτρα πού ή Πολιτεία έλαβε καί 
τελευταία γιά τά Σώματα Ασφαλείας 
-θά συνεχίσουμε μέ όλο καί μεγαλύτε
ρο ένθουσιασμό καί συνέπεια νά ύπη- 
ρετούμε μέ εύσυνειδησία τό Νόμο, τήν 
Πατρίδα, τή Δημοκρατία».
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01 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ 
ΥΠΑΚΟΗΣ

Συνέχεια άπό τή σελ. 369
άντικειμενοποίηση τών «δασκάλων» 
πλούτισαν σημαντικά τις γνώσεις μας 
γιά τούς κινδύνους τής εξουσίας. Οί 
γνώσεις του είδους αύτοϋ δεν άποκτώ- 
νται παρά δύσκολα καί σιγά. Μάς επι
τρέπεται άραγε νά άπογορεύσωμε άλ
λες άνακαλύψεις του μεγέθους αύτοϋ, 
πού θά έχουν ένδεχομένως ένα άντί- 
κτυπο, εύεργετικό στήν κοινωνία, μόνο 
καί μόνο έπειδή θέλομε νά άποφύγωμε 
μερικές δυσαρέσκειες;

Μερικοί άπαντοϋν άδίστακτα ναί, βά
ζοντας τό άπαραβίαστο τοϋ άτόμου 
πάνω άπό τόν κίνδυνο τής άγνοιας. 
Προσωπικά δέν συμφωνώ. Είμαι κι έγώ 
ύπέρ τοϋ άπαραβίαστου τοϋ άτόμου.
Ανησυχώ όμως καί γιά τήν άγνοια. 

Μοΰ φαίνεται πώς ή μικρή καί προσω
ρινή άπώλεια τής ψυχικής γαλήνης άπό 
μερικούς άνθρώπους, είναι τό τίμημα 
πού μπορούμε άνετα νά πληρώσωμε 
γιά νά άποκτήσωμε κάποιο κομμάτι 

γνώσης άξόλογο. Βλέπω όμως, άκρι- 
βώς όπως ό Μίλγκραμ, ότι τοϋτο άπαι- 
τεϊ μιά συνείδηση πολύ εύαίσθητη καί 
λεπτή, μιά ικανότητα κρίσης πολύ άνα- 
πτυγμένη. Γι' αύτόν τόν λόγο έλπίζω 
πώς θά ύπάρξουν καί άλλα πειράματα 
όπως αύτά τοϋ Μίλγκραμ —πειράματα- 
πού θά μάς μάθουν πράγματα γιά τόν 
έαυτό μας. Καί βέβαια δέν χωράει συ
ζήτηση πώς τά πειράματα τούτα θά 
πρέπει νά γίνουν μέ όσο τό δυνατό 
λιγώτερη έξαπάτηση καί αγωνία γιά 
όσους συμμετέχουν στήν έκτέλεσή τους.

Από τήν έργασία τοϋ Μίλγκραμ, ό
μως, απορρέει καί ένα άλλο χρήσιμο 
δίλημμα, πού θά άπασχολήση κάθε 
πολιτικό σύστημα άφωσιωμένο στήν 
διατήρηση τής κοινωνικής όργάνωσης 
καί τής αύτονομίας τοϋ άτόμου. Από 
τήν μιά μεριά διαπιστώνουμε έντρομοι 
πώς ακόμα καί ή.έξαιρετικά άνεκτική καί 
άτομικιστική Αμερική φτιάχνει πολί
τες, πού εύκολα γίνονται βασανιστές.

Παρ' όλο πού ό Μίλγκραμ έχει συ
νείδηση τών κινδύνων τοϋ δρόμου πού 
οδηγεί στήν αναρχία, δέν ύπάρχει άμ- 
φιβολία πώς ό ίδιος είναι βαθύτατα 
φιλελεύθερος. Θέλει τόν πολίτη πιό 
άνεξάρτητο, πιό ικανό νά απειθή στίς 
έντολές τής έξουσίας. Νομίζω πώς θά 
ήταν εύκολο νά κάνη κανένας τούς

άνθρώπους νά λένε όχι στήν έξουσία: 
θά άρκοϋσε νά περιορίση τίς ποινές γιά 
τήν άρνηση αύτή. Ό μω ςτά  ύπάρχον- 
τα στοιχεία δέν πείθουν ότι οί άνθρωποι 
λένε «όχι» μόνο σάν άποτέλεσμα κά
ποιας έσωτερικής εύαισθησίας ή ήθικής 
έπιταγής. Π.χ. όποιος άρνεϊται νά πλη- 
ρώση τούς φόρους του τό κάνει άπό 
άρετή ή άπό βουλιμία; Καί ποιος λιπο
τάκτης δέν ισχυρίζεται στό στρατοδι
κείο πώς ή συνείδηση (καί όχι ή δειλία) 
τόν έσπρωξε στή λιποταξία;

' Ο Μίλκραμ, όπως πολλοί άλλοι, θά 
άπαντήση πώς ό περιορισμός καί ή 
μείωση τών ποινών δέν άρκεϊ —πώς ή 
αρετή πρέπει νά διδάσκεται καί πώς ό 
άνθρωπος μπορεί νά βελτιωθεί όταν 
τοϋ φανερώνη κανένας τούς κινδύνους 
άπό τήν έμμονή στίς ανήθικες τάσεις. 
"Ολα αύτά είναικαλά καί άγια. Αλλά 
δέν είμαι κυνικός όταν έπιμένω πώς 
όσοι ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν πώς 
νά κάμουν τόν άνθρωπο καλύτερο ό- 
φείλουν καί νά αποδείξουν τήν βασιμό- 
τητα τοϋ ισχυρισμού των. Στήν έργα
σία τοϋ Μίλγκραμ δέν βρήκα άπόδειξη 
τέτοια, όπως έπίσης δέν τήν βρίσκω 
στήν τρέχουσα φιλολογία γύρω άπό 
τήν άνάγκη τής πολιτικής άνυπακοής. 
'Η  έργασία τοϋ Μίλγκραμ, παρά τόν 
μεγάλο θαυμασμό πού προξενεί, δέν 
βοηθά στήν άρση τοϋ φυσικού τούτου 
αδιεξόδου γύρω άπό τήν έπιβίωση τής 
κοινωνίας.

Η έτικέττα τής ύποταγής

ΠΓ\λοί άπό τούς συμμετασχόντες 
στά πειράματά μου ήταν αντίθετοι μέ

' Η μικρή καί προσωρινή άπώλεια τής ψυχι
κής γαλήνης, άπό μερικούς άνθρώπους, 
είναι τό τίμημα, πού μπορούμε άνετα νά 
πληρώσουμε γιά ν' άποκτήοουμε κάποιο 
κομμάτι γνώσης άξιόλογο.

τά όσα έκαναν ατούς «μαθητευόμεους» 
καί πολλοί διαμαρτυρήθηκαν, ένώ συγ
χρόνως ύπάκουαν. Μερικοί μάλιστα 
είχαν πεισθή όλότελα γιά τόν κακό 
άντίκτύπο τών ένεργειών των, άλλά δέν 
εύρισκαν τή δύναμη νά τά βάλουν μέ 
τήν έξουσία. Σέ πολλές περιπτώσεις τά 
άτομα αύτά εύρισκαν μιάν ικανοποίηση 
στίς σκέψεις των αύτές καί ένιωθαν 
—μέσα τους τουλάχιστο— ότι είχαν 
πάρει τό μέρος τών «καλών». Προσπα
θούσαν νά περιορίσουν τόν έκνευρι- 
σμό τους μέ τό νά ύπακούουν στόν 
πειραματιστή «μόνο λίγο» καί νά ένθαρ- 
ρύνουν τόν «μαθητευόμενο», πιέζοντας 
τά σχετικά κουμπιά μέ τρόπο ιδιαίτερα 
έλαφρό. Κατά τήν περίοδο τών έρωτή- 
σεων, μετά τήν διακοπή τοϋ πειράμα
τος, τά άτομα αύτά έλεγαν συνήθως ότι 
«είχαν διατρανώσει τήν άνθρωπιά τους» 
μέ τό νά διοχετεύουν τά συντομώτερα 
δυνατά ήλεκτροσόκ. Προφανώς, ό χει
ρισμός τής ύπόθεσης στό έπίπεδο αύτό 
τούς ήταν εύκολώτερος άπό τήν άπεί- 
θεια.

"Ας σημειωθή πώς τό πείραμα είναι 
έτσι δομημένο, ώστε ό συμμετέχων σ' 
αύτό μπορεί νά σταματήση τά ήλεκ
τροσόκ στόν «μαθητευόμενο» μόνο άν 
παραβιάση τόν όρισμό, πού έχει δώσει 
ό πειραματιστής έπιστήμονας στήν ικα
νότητά του ώς άποτελεσματικοΰ «δα
σκάλου». "Ετσι, ό τελευταίος αύτός 
συνήθως φοβάται πώς θά φανή ύπερ- 
φίαλος ή αγενής άν διακόψη τήν συνερ
γασία του. Παρ’ όλο ότι οί άνασταλτι- 
κοί αύτοί ψυχολογικοί παράγοντες φαί
νονται μικροί σέ σύγκριση μέ τόν όλο- 
φάνερο βασανισμό, πού ύφίσταται ό 
«μαθητευόμενος», αύτοί ύπερισχύουν 
στόν νοϋ τοϋ «δασκάλου» καί έπισκιά- 
ζουν τά αίσθήματά του, έτσι πού έκεϊ- 
νος δέν αισθάνεται καθόλου εύχάριστα 
μέ τήν προοπτική τής κατά πρόσωπο 
έπίθεσης στήν έξουσία. ("Οταν άργό- 
τερα έπιφέραμε μιάν ακόμα παραλλα
γή, μεταβιβάζοντας τίς σχετικές έντολές 
μας στόν «δάσκαλο» μέσω τηλεφώνου, 
τότε ένα τρίτο μόνο τών μετασχόντων 
ύπάκουσε πλήρως, πιέζοντας ακόμα 
καί τό τελευταίο κουμπί τών 450 βόλτ). 
Είναι περίεργο πώς ένα είδος «σεβα
σμού» τού συμμετέχοντος άτόμου πρός 
τόν πειραματιστή —μιά απροθυμία του 
νά τόν θίξη ή νά τόν στενοχωρήση— 
έχει άμεση σχέση μέ τήν αδυναμία 
παραβίασης τών έντολών του. Ή  α
πόρριψη τού παραπάνω σεβασμού μπο
ρεί νά είναι τό ίδιο έπώδυνη γιά τό 
άτομο όσο καί γιά τήν άπορριπτόμενη 
έξουσία.
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ΠΡΟ Ι ΣΤΟΡΙΑ τής αρχαίας 
ελληνικής φιλοσοφίας βρίσκε

ται ατούς 'Επτά Σοφούς, οίόποιοι έ- 
ζησαν πριν άπό τόν 5ο αιώνα π.Χ., 
δηλαδή πριν άπό τήν έμφάνισι τού 
Θαλή του Μιλησίου, πού πρώτος α
νέπτυξε όλοκληρωμένο σύστημα γιά 
τόν φυσικό κόσμο. Οί Επτά Σοφοί 
άνέπτυξαν πρό πάντων κοινωνική 
καί πολιτική σκέψι. Ή  σοφία τους, 
ήταν άποτέλεσμα έμφυτης εξυπνά
δας καί πείρας, μέ στοχαστική παρα- 
τήρησι των πραγμάτων καί των γε
γονότων.

"Ενας άπό τούς 'Επτά Σοφούς 
ήταν καί ό Βίας πού γεννήθηκε περί
που τό 570 π.Χ. στήν Πριήνη, βο- 
ρείως τής Μιλήτου, στήν Μικρά Α 
σία. "Αν κρίνωμε άπό τό σχέδιό της 
καί άπό τήν άρχιτεκτονική της, ή 
πόλις αύτή ήταν πολύ πλούσια. ' Ο 
Βίας ήταν γιός τού Τευτάμου ή Τευ- 
τάμιδος. "Αλλοι έλεγαν δτ ήταν γιός 
πλούσιας οικογένειας καί άλλοι ότι 
δούλευε άπλώς σέ ένα πλουσιόσπι- 
το. "Ετσι ή άλλιώς. μπόρεσε καί 
άγόρασε δυό νέες σκλάβες, πού κα
τάγονταν άπό τήν Μεσσηνία. Τις 
μεγάλωσε, τις προίκισε καί τις έστει
λε ατούς γονείς τους.

Μετά άπό λίγον καιρό βρέθηκε 
άπό ' Αθηναίους ψαράδες ένας χάλ
κινος τρίποδας, πού προκάλεσε ξα
φνικά ένα πρόβλημα: Είχε τήν έπι- 
γραφή «τφ αοφώ». δηλαδή νά δοθή 
στόν πιό σοφό. Αλλά ποιός ήταν ό 
σοφώτερος; μέ τήν σειρά δόθηκε σέ 
όλους όσους ή κοινή γνώμη θεω
ρούσε σοφούς. Μά κανένας δέν τόν 
δέχθηκε. "Οταν έμαθαν ο ί κοπέλλες 
πού είχε εύεργετήσει ό Βίας, παρου- 
σιάσθηκαν στήν έκκλησία τού δή
μου καί όιηγήθηκαν πώς τούς είχε 
φερθή έκείνος. "Επειτα άπό αύτό, 
άποφασίσθηκε νά σταλή ό τρίπους 
στόν Βίαντα. Αλλά καί έκείνος, ό
πως καί ο ί προηγούμενοι, δέν τό\ι 
έκράτησε. "Αλλοι λένε πώς τόν έ
στειλε στόν Απόλλωνα, ατούς Δελ
φούς, καί άλλοι ότι τόν έστειλε στό\ι 
Ηρακλή, στάς Θήβας, έπειόή ήταν 

άπόγονος Θηβαίων άποίκων.
Άπό συγγραφείς άρχαίους ξέρο

με ότι ό Βίας έκανε τήν σοφία του 
γνωστή μέ σύντομες προτάσεις. ' Α 
ναφέρομε μερικές: «Τό νά γεννηθή 
κανείς γεροδεμένος όφείλεται όχι 
στόν ίδιο, μά στήν φύσι». «Τό νά

Βίας ο 
Πριηυ&υς
μπορή νά λέη αύτό πού συμφέρει 
στήν πατρίδα του είναι λογικό καί 
προϋποθέτει ψυχικό μεγαλείο». «Κά
θε άνθρωπος πρέπει νά ύποφέρη 
καρτερικά τήν δυστυχία». «Κανείς 
δέν πρέπει νά άδιαφορή γιά τήν 
δυστυχία τού άλλου». «Τό δύσκολο 
είναι νά μπορέσει κανείς νά ύποφέ
ρη μέ άξιοπρέπεια κάθε μεταβολή 
τής τύχης στό χειρότερο». «Τό γλυ
κύτερο πράγμα στή ζωή είναι ή 
ελπίδα». «Αύτό πού ήδονίζει περισ
σότερο τόν άνθρωπο είναι νά μα 
ζεύη χρήματα καί όχι νά σκέφτεται 
νά κανονίση τήν ζωή του έτσι, σάν 
νά πρόκειται νά ζήση λίγα χρόνια, 
αλλά καί πολλά». «Δέν είναι σοφό νά 
θαυμάζη κανείς έκείνους πού έχουν 
πολλά χρήματα. Τό καλύτερο άπό τά 
άποκτήματα τού ανθρώπου είναι ή 
εύσέβεια καί ή δικαιοσύνη».

Καταλαβαίνομε ότι τό άπόσταγμα 
των σκέψεων αύτών τού Βίαντος καί 
άλλων είναι άποτέλεσμα κοινωνικών 
άναστατώσεων. Πραγματικά: τό ά- 
νέβασμα, οίκονομικώς, κοινωνικώς 
καί πολιτικώς, καινούργιων τάξεων 
στις ιωνικές πόλεις δημιούργησε ο
ξύτητα πού έδωσε σέ πολλούς πείρα 
οί όποιοι άρχισαν πλέον νά προτεί
νουν λύσεις. "Ετσι ο ί 'Επτά Σοφοί, 
καθώς ξέρομε καί άπό τόν Σάλωνα, 
λίγο ή πολύ πρότειναν λύσεις πού, 
σέ μικρές πόλεις, μπόρεσαν καί βό
λεψαν τά πράγματα. Σιγά-σιγά όμως 
ή όξυνσις κορυφώθηκε. Καί τότε 
άναζητήθηκαν λύσεις άποτελεσμα- 
τικές. "Ετσι γεννήθηκε ή έλληνική

φιλοσοφία.
φαίνεται πώς ο ί κοινωνικές άνω- 

μαλίες στήν Πριήνη δημιούργησαν 
θύματα καί πολλοί σύρθηκαν άδικα 
στά δικαστήρια. ' Ο Βίας τότε έγινε 
συνήγορος, άλλά μόνο σέ κατηγο
ρουμένους πού είχαν δίκιο. ‘Εγινε 
πάντως σπουδαίος συνήγορος. Κά
ποιος σύγχρονός του. ό Δημόνικος ό 
Αέριος, έγραψε σέ κάποιον: «"Οταν 
σοϋ τύχη νά έκδικάσης μιάν ύπόθε- 
σι, ή συνηγορία σου νά γίνη, όπως 
στήν Πριήνη». Ό  Έφέσιος ποιητής 
Ίππώναξ, πού έγραψε πολλά έναν- 
τίον των τυράννων καί έναντ/ον τής 
πολυτελείας καί τής διαφθοράς τών 
εύπορων τάξεων τής Ιωνίας, γρά
φει γιά τόν Βίαντα: «Συνηγορία ναι, 
αλλά ισχυρότερη άπό τού Βίαντος 
τού Πριηνέως».

Μπορούμε νά πούμε, κυριολεκτι- 
κώς, ότι ό Βίας έπεσε στήν διάρκεια 
ένός τέτοιου σφοδρού δικανικοϋ ά- 
γώνος. "Ηταν πολύ γέρος πιά, μά 
ύποστήριζε κάποιο φίλο του στό 
δικαστήριο. Μετά τήν άγόρευσί του 
έκλινε τό κεφάλι του στήν άγκαλιά 
τού έγγόνου του. πού τόν κρατούσε. 
"Οταν άπηγγέλθη ή άπόφασις. ά- 
θωωτική γιά τόν κατηγορούμενο, 
άρχισε νά λύεται ή συνεδρίασις. Τό
τε όλοι άντελήφθησαν ότι ό Βίας είχε 
ξεψυχήσει.

Τό μόνο πού έγραψε ό Βίας ήσαν 
2.000στίχοι, πούάποτελοϋσανσύν
τομα ποιήματα. Μέ αύτό έξέφρασε 
πολλές άπό τις ήθικές, τις πολιτικές, 
τις κοινωνικές καί τις πατριωτικές 
σκέψεις του. Αύτό εδώ, πού ήταν 
στόν καιρό του πολύ δημοφιλές, 
στάθηκε άληθινά γιά τόν Βίαντα προ
φητικό. Έλεγε: «Νά άγαπας τούς 
συμπολίτες σου καί νά τούς σέβεσαι, 
όπου κι άν είσαι. Έτσι κερδίζεις τήν 
εύγνωμοαύνη τους. Αντίθετα, ή /'- 
σχυρογνωμοσύνη είναι άφορμή πολ
λών κακών...».

Μετά τόν θανάτό του οί συμπολί
τες του. εύγνωμονοΰντες, έγραψαν 
στόν τάφο του:

«Στά δοξασμένα χώματα τής ΓΙριή- 
νης αύτή ή πέτρα σκεπάζει τόν Βίαν
τα. τό μεγάλο στολίδι τής Ιωνίας».

Οί αγώνες του γιά τήν πάλι του καί 
γιά τούς συμπολίτες του είχαν άνα- 
γνωρισθή.

Γ.Α. ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ
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ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ 
ΚΤΗΡΙΑ
ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ 
ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΜΑΣ 
ΔΗΛΑΔΗ ΤΙΣ 
ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ

Ή διαφύλαξις τοΰ περιβάλλον
τος χώρου γύρω άπό ιστορικά αξιό
λογα κτήρια, είναι άρχή πού τελείως 
αγνόησαν οί πολεοδόμοι μας, οί ό
ποιοι έπέτρεψαν όχι μόνον δίπλα 
άπό τά νεοκλασσικά κτήρια τής νεο
ελληνικής άναγεννήσεως νά ύψω- 
θοΰν τσιμέντινα μεγαθήρια, αλλά 
άκόμη καί γύρω άπό τά ελάχιστα 
βυζαντινά μας μνημεία πού άπέμει- 
ναν στήν ’Αθήνα.

ΣΟΛΩΝΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ 
’ Ακαδημαϊκού

Σ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ του 19ου αιώνα καί 
αμέσως μετά τήν Απελευθέρωσι 

άνθησε στήν ' Ελλάδα ό ρυθμός, πού 
άπό τούς ξένους τόσο προσφυώς, άπο- 
κλήθηκε «ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΟΣ» Ο ρυθ
μός αυτός δέν έξεδηλώθηκε μόνο στήν 
Αρχιτεκτονική. Ή ταν ένα μεγάλο πα

γκόσμιο κίνημα άναβιώσεως κλασσικών 
προτύπων, πού άγκάλιασε όχι μόνο τις 
Εικαστικές Τέχνες, άλλά έπηρ έασε τά 
Γράμματα, τή Λογοτεχνία, τήν Ποίηση 
άκόμη καί τόν τρόπο ζωής.

Γιά μερικούς ήταν μιά μόδα πού ξεκί
νησε άπό τις άνασκαφές τής Πομπηίας, 
στά μέσα τού 18ου αιώνα, αύτές πού 
έφεραν στό φώς άρχαϊα ύποδείγματα, 
πού κατέπληξαν τόν τότε πολιτισμένο 
κόσμο.

Γιά άλλους ήταν μιά άντίδραση τής 
κοινωνίας στις έλευθεριότητες τώνάρ-

χών τού 18ου αιώνα καί στή διακοσμητι- 
κή πλησμονή τού Ροκοκό καί τήν επιθυ
μία τής κοινωνίας αύτής νά στραφή σέ 
ύφος σοβαρώτερο, έπιδιώκοντας άκό
μη καί τήν αύστηρότητα, πού τό κλασσι
κό μόνο πνεύμα επιβάλλει σέ κάθε 
καλλιτεχνική καί πνευματική έκδήλωσι.

Πάντως ήταν μιά άπό τις έπιστροφές 
έκεΐνες στις πηγές καί στις ρίζες τού 
άρχαίου ελληνικού κλασσικού Πολιτι
σμού, αύτοΰ πού σημάδεψε τά κορυ
φαία έπιτεύγματα τής άνθρώπινης διά
νοιας καί πού μέ τά άνεπανάληπτα καί 
αιώνια χαρακτηριστικά του καταυγάζει 
έκτοτε τήν πολιτισμένη ' Ανθρωπότητα.

Τέτοιες έπιστροφές έχει πολλές φο
ρές άναγράψει ή ' Ιστορία. ' Εκτός άπό 
τήν Αλεξανδρινή, ήταν ή Ρωμαϊκή. 
"Επειτα ή Βυζαντινή, ή Αραβική καί ή 
πιό έντυπωσιακή ή Αναγέννησις τού 
14ου αιώνα, πού πρωτοφάνηκε στήν 
Ιταλία καί πού μέ τήν άναψηλάφισι 

άρχαίων κλασσικών προτύπων άνανέω- 
σε πνευματικά τόν Κόσμο.

Γ ιά μάς όμως τούς " Ελληνες τό κίνη
μα αύτό είναι κάτι περισσότερο:τ Ηταν 
ή δική μας ' Αναγέννησι, άπόμακρη καί 
καθυστερημένη ήχώ τής ιταλικής Α
ναγεννήσεως, πού έφθασε μετά 4 αιώ
νες στή χώρα μας, γιατί τότε στέναζε 
κάτω άπό μιά δουλεία ένός βάρβαρου 
καί άπολίτιστου κατακτητοϋ.

Καί ή ' Αναγέννησι αύτή πού έφερε 
στό τόπο μας τό Νεοκλασσικισμό, δέν 
ύποκινήθηκε άπό ξένους Αρχιτέκτο
νες, όπως συνήθως πιστεύεται, άλλά 
άπό Έλληνες στοχαστές. Αύτοί δέν 
ήσαν παρά οί «Διδάσκαλοι τοΰ Γένους», 
δηλαδή οί σοφοί λόγιοι πού κατέκλυσαν 
τά πάσης φύσεως Σχολεία στόν έλληνι- 
κό χώρο στις τελευταίες δεκαετίες πρό 
τού μεγάλου ξεσηκωμού.

Καί οί σοφοί αύτοί, σπουδασμένοι οί 
περισσότεροι στό έξωτερικό, δέν ήσαν 
μόνο ποτισμένοι άπό τήν ιταλική ' Ανα- 
γέννησι, άλλ' άκόμη καί άπό τόν εύρω- 
παϊκό Διαφωτισμό, πού τόν καιρό έκεϊνο 
(τέλος τού 18ου αιώνα) είχε κατακτήσει 
τά εύρωπαϊκά πνεύματα.

Διαφωτισμός (Γαλλ. Lumiercs, Γερμ. 
Aufklaerung, ' Αγγλ. Entlightment, Ί -  
ταλ. Muminismo), ήταν, όπως είναι 
γνωστόν, τό πολιτιστικό έκεϊνο φιλε
λεύθερο καί πανευρωπαϊκό κίνημα, πού 
προπαγάνδιζε τήν άποτίναξι κάθε εί
δους δεσποτείας καί συγχρόνως έπε-

δίωκε τή δημιουργία αύτοπεποιθήσεως 
στό άνθρωπο, μέ τήν αϋξησι τών δια
νοητικών δυνατοτήτων του. Σύνθημά 
τους είχε τό αίσχύλειο: «τόλμησον 
φρονεϊν», ή όπως τό πρωτόδωσε ό Kant 
τό 1784, χαρακτηρίζοντας τό Διαφωτι
σμό άπό στίχο τού Όρατίου: «sapere 
aude».

Στήν ' Ελλάδα, μέ κύριο άντιπρόσωπο 
τόν ' Αδαμάντιο Κοραή, τό κίνημα αύτό, 
χτυπώντας δεισιδαιμονίες καί προκα
ταλήψεις, άνεζήτησε τήν άνασύνδεσι 
μέ τήν άρχαϊα Παράδοσι καί Παιδεία, μέ 
τό κήρυγμα: «Δράξασθε παιδείας».

Καί αύτό άκριβώς τό κήρυγμα έδωσε 
στό ταπεινό ραγιά τήν αϊσθησι τού ΕΛ
ΛΗΝΑ. Τού ότι είναι κληρονόμος ένός 
μεγάλου πολιτισμού, πράγμα πού τού 
ένίσχυσε ήθικά τό φρόνημά του καί τοΰ 
έδωσε μιάν ύπεροχή έναντι τού άξε
στου κατακτητοϋ του, μέ άμεση άγαθή 
έπίδρασι στήν έπιτυχία τού Αγώνα, 
πού έτοίμαζε.

Καί τότε τά σκιρτήματα τών ραγιάδων 
οδηγούν ατούς παληούς δρόμους, σέ 
πείσμα τής ' Εκκλησίας, πού άπό ύπερ
βολική συντηρητικότητα άντιδρά. Αλ
λά καί τό παράγγελμα τού φλογερού καί 
φωτοδότη Ρήγα τήν ίδια αύτή γραμμή 
στοχεύει. "Οχι πιά ρωμηοί ή γραικοί, 
άλλά ΕΛΛΗΝΕΣ, όπως καί θεωρητικώ- 
τερα άνέπτυξε ό ’άνώνυμος έλλην, τό 
1806 στήν « Ελληνική Νομαρχία», πού 
σάν προμετωπίδα της είχε τό σύνθημα: 
«Στοχάσου καί άρκεΐ».

"Ετσι ό σκλαβωμένος ραγιάς, χωρίς 
νά ξεχνάει τή θυσία τού τελευταίου 
Βασιληά του, τοΰ Κωνσταντίνου Πα- 
λαιολόγου, άπαρνεϊται τόν θεοκρατικό 
δεσποτισμό τοΰ Βυζαντίου καί ξαναθυ- 
μάται τις παλαιότερες ρίζες του, πού 
τόν οδηγούν στήν άναβίωσι τού άρ- 
χαιοελληνικοϋ ιδεώδους.

Πρέπει δέ νά τονιστεί ότι ή άνασύν
δεσι αύτή μέ τό άρχαϊο έλληνικό πνεύ
μα δέν συνήντησε δυσκολίες, γιατί στό 
ύποσυνείδητο τοΰ ύπόδουλου " Ελληνα 
ύπόβοσκε άνέκαθεν ή άγάπη καί ό 
θαυμασμός ατούς άρχαίους προγόνους 
του, όπως στά ήρωϊκά κατορθώματά 
του, (π.χ. στό θρύλο τού Μεγαλέξαν- 
δρου, πού μετεδίδετο στοματικά άπό 
γενηά σέ γενηά) καί ή έκτίμησι στή 
σοφία τών άρχαίων, όπως τέλος ό σε
βασμός στά μνημεία του, πού σκόρπια 
καθώς ήταν σ' όλο τό χώρο πού ζοϋσε,
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Ή  θαλάσσια περιοχή όπου έγιναν οι πρώτες έρευνες γιά τήν έπισήμανση τής άρχαίας 
Ελίκης τό 1966 άπό τόν Σπάρο Μαρινάτο καί τόν Αμερικανό καθηγητή Χάρολντ Έτζερτον. 

Είναι ή θάλασσα δυτικά τών έκβολών του Σελινοϋντος καί μπροστά άπό τά χωριά Τέμενη καί 
Βολιμήτικα

Τόν χειμώνα τοΰ 373 π.Χ., μιά όλό- 
κληρη πόλη μέ τούς ναούς της, τά 
άγάλματά της, τά σπίτια της, τούς κή
πους της καί τούς ανθρώπους της κατα- 
κλύστηκε καί σκεπάστηκε άπό τά νερά 
τής θάλασσας τοΰ Κορινθιακού. Πρό
κειται γιά τήν άρχαία ’ Ελίκη πού άποτέ- 
λεσε γιά μεγάλο χρονικό διάστημα τήν 
πρωτεύουσα τής ' Αχαϊκής Συμπολι
τείας.

' Η τελευταία είχε δημιουργηθεϊ άπό 
δώδεκα πόλεις τίς όποιες άναφέρει καί 
ό Παυσανίας στά 'Αχαϊκά του: Δύμη, 
" Ωλενος, φαραί, Τρίτεια, Ρύπες, Αϊγιον, 
Κερύνεια Βούρα, ' Ελίκη, ΑΙγαί, Αϊγειρα 
καί Πελλήνη.

’ Η ’ Αχαϊκή Συμπολιτεία όπως καί 
ολόκληρη ή περιοχή πήρε τό όνομά της 
άπό τούς ’ Αχαιούς, οί όποιοι δέν ήσαν 
όμως καί οί πρώτοι κάτοικοί της. Προη- 
γήθηκαν οί " Ιωνες. ' Η Ιστορία τής ’ Α- 
χαϊας ξεκινάει πολύ πρίν κατοικηθεϊ ή 
περιοχή άπό τούς Αχαιούς. "Ας δούμε 
τί γράφει σχετικά ό Παυσανίας στά 
Αχαϊκά του.

«Ύστερα άπό καιρό, όταν πέθανε ό 
Έλλην (γιός τοΰ Δευκαλίωνα καί τής 
Πύρρας καί άδελφός τού ’ Αμφικτύονα,

ό όποιος μόλις διαδέχθηκε τόν πατέρα 
του στή βασιλεία μετονόμασε τούς κα
τοίκους τοΰ βασιλείου του, πού βρι
σκόταν στή Θεσσαλία, σέ " Ελληνες. ’ Η 
ονομασία αύτή έπεκτάθηκε άπό τούς 
κληρονόμους του σέ όλους τούς κατοί
κους τής Ελλάδος) οί ύπόλοιποι γιοί 
του έδιωξαν άπό τή Θεσσαλία τόν Ξοΰ- 
θο, τόν όποιο κατηγόρησαν τάχα ότι 
έκανε κατάχρηση τής πατρικής κληρο
νομιάς. Ό  Ξοΰθος άφοΰ κατέφυγε 
στήν Αθήνα αξιώθηκε καί πήρε σύζυ
γο τήν κόρη τοΰ Έρεχθέα άπ1 τήν 
όποία απέκτησε δύο γυιούς, πού όνο- 
μάζονταν 'Αχαιός καί “ Ιων. Μετά τόν 
θάνατο τοΰ ' Ερεχθέα, ό Ξοΰθος έγινε 
δικαστής τών παιδιών τοΰ ' Ερεχθέα, 
γιά νά κρίνει ποιό άπ' αύτά θά άναλάμ- 
βανε τήν βασιλεία καί έπειδή όρισε γιά 
βασιλιά τόν πρεσβύτερο Κέκροπα, τά 
άλλα παιδιά τοΰ ’ Ερεχθέα εξόρισαν 
τόν Ξοϋθο άπό τήν χώρα.

Αφοΰ λοιπόν ήρθε καί κατοίκησε 
στόν Αίγιαλό ό Ξοΰθος, αύτός μέν ό 
ίδιος πέθανε εδώ, άπό δέ τούς γιούς 
του, ό μέν ’ Αχαιός άφοΰ πήρε μαζί του 
βοήθεια καί άπό τόν Αίγιαλό καί άπό 
τήν Αθήνα κατέβηκε στή Θεσσαλία

καί κατέλαβε τήν πατρική εξουσία, ένώ 
στόν ϊωνα, πού μάζευε στρατό, γιά νά 
πολεμήσει έναντίον τών Αίγιαλέων καί 
τοΰ βασιλιά τους Σελινούντα, ό τελευ
ταίος έστειλε άγγελιαφόρους καί πρό- 
τεινε στόν " Ιωνά νά τοΰ δώσει σύζυγο 
τή μονογενή θυγατέρα του τήν ' Ελίκη 
καί τόν όριζε καί γιά διάδοχό του. Ό  
" Ιωνάς άποδέχθηκε τήν πρόταση, γιατί 
τοΰ άρεσε καί άφοΰ πέθανε ό Σελινοΰς, 
άνέλαβε τή βασιλεία καί έκτισε καί πόλη 
στόν Αίγιαλό, τήν ' Ελίκη πού έφερε τό 
όνομα τής γυναίκας του καί ονόμασε 
τούς κατοίκοιυς της " Ιωνες άπό τό όνο
μά του.

' Εδώ ό Παυσανίας, όπως βλέπουμε, 
δέν μάς μιλάει μόνο γιά τό πώς οί ” Ιωνες 
άποτέλεσαν τούς πρώτους κατοίκους 
τής ’ Αχαίας, άλλά μάς πληροφορεί καί 
γιά τήν ίδρυση τής πόλεως πού μάς 
ενδιαφέρει, τής άρχαίας ' Ελίκης. Μιά 
άκόμη ονομασία πού άναφέρεται άπό 
τόν Παυσανία, μάς ένδιαφέρει έπίσης 
έδώ. Πρόκειται γιά τήν ονομασία Αΐγια- 
λός, τήν όποία ό Παυσανίας έπικαλεϊται 
γιά τήν εύρύτερη περιοχή (καί έκτισε 
πόλη στόν Αίγιαλό τήν Ελίκη).

Τό όνομα Αϊγιαλός άναφέρεται καί σέ 
άλλο σημείο τών ' Αχαϊκών τοΰ Παυσα
νία, όπου ό άρχαϊος περιηγητής καί 
συγγραφεύς γράφει. «'Η χώρα πού 
βρίσκεται άνάμεσα τής ' Ηλείας καί τής 
Σικωνίας καί κατεβαίνει άνατολικά έως 
τή θάλασσα όνομάζεται στήν εποχή 
μου ' Αχαία άπό τό όνομα τών ' Αχαιών 
πού κατοικούσαν σ' αύτή. 'Ονομάζε
ται όμως ή ίδια χώρα καί ΑΙγιαλός, στήν 
άρχαία εποχή, οί δέ κάτοικοι πού ένέ- 
μοντο τήν χώρα αύτήν ώνομάζοντο 
Αίγιαλεϊς.

Στό σημείο αύτό πρέπει νά διευκρινί
σουμε ότι όταν ό Παυσανίας έπισκέ- 
φθηκε τήν ' Αχαία, ή τελευταία ήταν 
άπό πολλά χρόνια κατοικημένη πλέον 
άπό τούς ' Αχαιούς, τό πώς θά τό δοϋμε 
στή συνέχεια - πού είχαν φυσικά δώσει 
τό όνομά τους, στήν περιοχή. Πρός τό 
παρόν θά σταθούμε γιά λίγο στό όνομα 
Αϊγιαλός, πού ή περιοχή έφερε παράλ
ληλα μέ τίς άλλες ονομασίες της.

Σχετικά μέ τήν προέλευσή του ύπάρ- 
χουν διάφορες έρμηνεϊες. ' Ο Παυσα
νίας άναφέρει μερικές άπ' αύτές. 'Η
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« Μ ό ν ο ν  ή κ ή ρ υ ξ ι ς  ε ν ό ς  π α γ κ ο σ μ ί ο υ  π ο λ έ μ ο υ  θ ά  
μ π ο ρ έ σ ε ι  ν ά  ε π ι σ κ ι ά σ ε ι  τ ό  γ ε γ ο ν ό ς  τ ή ς  έ ν δ ε χ ο μ έ -  
ν η ς  ά π ο κ α λ ύ ψ ε ω ς  τ ή ς  Ε λ ί κ η ς .  Ή  ά π ο κ ά λ υ ψ ι ς  
τ ή ς  Ε λ ί κ η ς  θ ά  ά π ο τ ε λ έ σ ε ι  μ έ γ α  ι σ τ ο ρ ι κ ό  γ ε γ ο ν ό ς  
π ο ύ  ά σ φ α λ ώ ς  γιά π ο λ ύ  κ α ι ρό  θ ά  σ τ ρ έ ψ η  τ ό  
π α γ κ ό σ μ ι ο  έ ν δ ι α φ έ ρ ο ν  π ρ ό ς  τ ή ν  χ ώ ρ α  μ α ς ,  γι ατ ί  
θ ά  β ρ ε θ ή  μ π ρ ο σ τ ά  μ α ς  μιά π ό λ ι ς ,  ό π ω ς  ή τ α ν  σ τ η ν  

ά κ μ ή  τ ο ύ  κ λ α σ σ ι κ ο ύ  π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ .
μία είχε σχέση μέ τήν παράδοση τών όνομα τοΰ Αίγιαλέως, ό όποιος ύπήρξε 
Σικυωνίων, πού έλεγε ότι οί κάτοικοι τής βασιλιάς τής τωρινής (Σ.Σ εννοείται εδώ 
' Αχαίας ονομάζονταν Αίγιαλεϊς άπό τό ή σύγχρονη τοΰ Παυσανία έποχή) Σι-

' Ο Αμερικανός καθηγητής Χάρολντ Έτζερτον ■ μέ τό καπέλο - πάνω ατό πλοίο πού έκανε 
τις έρευνες στόν Κορινθιακό. Στά χέρια του κρατά τό έξάρτημα τού σόναρ, που βοήθησε 
έξαιρετικά στόν έντοπισμό τών λειψάνων τής Ελίκης.

Ο διάσημος "Ελληνας καθηγητής τής άρ- 
χαιολογίας Σπόρος Μαρινάτος.

κυωνίας. 'Υπάρχουν όμως καί άλλοι 
λέει ό Παυσανίας πού παραδέχονται 
ότι ή χώρα πήρε τό όνομα αύτό λόγω 
τής έδαφικής διαμορφώσεώς της, επει
δή δηλ. τό περισσότερο μέρος της είναι 

•αίγιαλός (:.εϊσί δέ οί φασιν άπό τής 
χώρας, είναι γάρ τά πολλά αύτήςαίγια- 
λόν»),

Τό όνομα Αίγιαλός χρησιμοποιεί καί 
ό "Ομηρος στή Β ' Ραψωδία τής Ίλ ιά - 
δας, στό σημείο όπου άναφέρεται ό 
κατάλογος τών πλοίων τών ’ Ελλήνων 
καί άπαριθμοΰνται οί δυνάμεις τών άν- 
τιπάλων. Μαζί, στούς ίδιους στίχους, 
άναφέρεται καί ή Έλίκη ή οποία είχε 
στείλει πλοία στήν εκστρατεία κατά τής 
Τροίας, καθώς επίσης καί ή Πελλήνη, 
μιά άπό τις πόλεις πού μαζί μέ τήν 
' Ελίκη καί τίς ύπόλοιπες δέκα άποτέλε- 
σαν άργότερα τήν ’ Αχαϊκή Συμπολιτεία.

Συγκεκριμένα ό "Ομηρος γράφει: «Πελ- 
λήνην τ ' είχον ήδ' Αϊγιον άμφινέμον- 
το τ ' άνά πάντα καί άμφ' Έλίκην 
εύρεϊαν...» (Ραψωδία Β ' στ. 574-575).

' Ο Παυσανίας πάλι διευκρινίζει ότι ή 
ονομασία Αίγιαλεϊς τών κατοίκων τής 
περιοχής ήταν πρόσθετη προσωνυμία, 
γιατί ονομάζονταν Ίωνες Αίγιαλιείς.
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' Η άποτύπωση τού ευρήματος, πού έντόπισε τό σόναρ στή διάρκεια τής έρευνας στύν 
Κορινθιακό άπό τόν καθηγητή ‘ Ετζερτον. Σέ βάθος 45 μ. στόν βυθό, τό σόναρ έντόπισε ένα 
άνάχωμα.

Αύτά όλα μέχρι τήν έποχή πού oi 
Αχαιοί ήλθαν νά κατοικήσουν στήν 

περιοχή, στήν όποία καί έδωσαν τό 
όνομά τους, φυσικά, αύτή ή εγκατά
σταση δέν έγινε με ειρηνικό καί ομαλό 
τρόπο. Προηγήθηκε πόλεμος μεταξύ 
τών παλαιών κατοίκων, των ' Ιώνων καί 
των ’ Αχαιών.

Συγκεκριμένα όταν οί Δωριείς τούς 
έδιωξαν άπό τό "Αργος καί τή Λακεδαί- 
μονα καί μετά τόν θάνατο τού "Ιωνά 
πού σκοτώθηκε στήν 'Αττική ώςάρχη- 
γός τών ' Αθηναίων κατά τόν πόλεμο μέ 
τούς ' Ελευσινίους, έστειλαν οί ’ Αχαιοί 
κήρυκες καί ζητούσαν άπό τούς ” Ιωνες 
νά συγκατοικήσουν στή χώρα τους.
’ Εκείνοι άρνήθηκαν καί στόν πόλεμο 
πού άκολούθησε, οί ' Αχαιοί νίκησαν, 
άν καί σκοτώθηκε ό βασιλιάς τους Τι- 
σαμενός, γιός τού ' Ορέστη, πολύ αν
δρείος καί άπό ένδοξη γενιά, όπως 
γράφει ό Παυσανίας. Είχε ζητήσει νά 
έγκατασταθεϊ στή χώρα τών ' Ιώνων 
μαζί μέ τούς ' Αχαιούς, άλλά οί βασιλείς 
τών ’ Ιώνων φοβήθηκαν μήπως έκλεγεϊ 
ό Τισαμενός άπό τούς ' Αχαιούς κοινός

βασιλέας άκριβώς έξαιτίας τής άνδρείας 
καί τής ένδοξης γενιάς του.

Οί ϊωνες μετά τήν ήττα τους, κατέφυ
γαν στήν ' Ελίκη όπου τούς πολιόρκη
σαν οί 'Αχαιοί γιά νά τούς άφήσουν 
στή συνέχεια νά φύγουν μετά τίς συνθή
κες πού συνομολογήθηκαν, ένώ στήν 
' Ελίκη έθαψαν τόν νεκρό τού Τισαμέ- 
νου («"Ιωνάς δέ 'Αχαιοί κρατήσαντες 
έπολιόρκουν καταπεφευγόντας ές ' Ε- 
λίκην καί ύστερον άφιάσιν άπελθεϊν 
ύποσπόνδους Τισσαμενοΰ δέ τόν νε
κρόν Αχαιών έν 'Ελίκη θαψάντων...». 
(Παυσανίου ' Αχαϊκά).

Βλέπουμε λοιπόν ότι γίνεται καί πάλι 
μνεία τής ’ Ελίκης, ή όποία μετά τήν 
κυριαρχία τών ' Αχαιών αποκτά ιδιαίτε
ρη δόξα καί άκμή, γιά νά γίνει όπως ήδη 
είπαμε - πρωτεύουσα καί μητρόπολη 
τών δώδεκα πόλεων τής ' Αχαϊκής Συμ
πολιτείας.

Στίς δώδεκα αύτές πόλεις κατοίκη
σαν οί 'Αχαιοί μετά τήν έπικράτησή 
τους καί αφού προηγουμένως μοίρα
σαν μεταξύ τους τή χώρα σέ λαχνούς, 
όπως γράφει ό Παυσανίας. «Τότε δέ

άπεληλυθότων ' Ιώνων τήν τε γήν οί 
' Αχαιοί τών ' Ιώνων διελάγχανον καί 
έσωκίζοντο τάς πόλεις. Αί δέ δύο τε καί 
δέκα ήσαν άριθμόν, όπόσαι γε καί ές 
άπαντά ’ Ελληνικόν γνώριμοι...».

' Η ' Αχαϊκή Συμπολιτεία, ένα είδος 
’ Ομοσπονδίας τών άχαϊκών πόλεων, ή 
όποία έγινε ισχυρότατη κατά τόν 3ο 
π.X. αιώνα, προέκυψε άπό τήν άνάγκη 
νά δημιουργηθεϊ μιά ένωμένη δύναμη 
σάν άντίβαρο στήν πολιτική άδυναμία, 
πού ήταν αποτέλεσμα τής άντιζηλίας 
καί τής μονώσεως μεταξύ τών πόλεων. 
Πρώτες οί αχαϊκές πόλεις, άντιλήφθη- 
καν τήν πολιτική αύτή άδυναμία καί 
άποφάσισαν, πολύ όρθά νά συμπήξουν 
τήν ' Ομοσπονδία, πού όπως γράφει ό 
Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος στήν 
«' Ιστορία τού ' Ελληνικού "Εθνους» ή
ταν «μία χλιαρά κατ' άρχάς ' Ομοσπον
δία, ένα είδος πολιτικού καί θρησκευτι
κού συνδέσμου». Ό  ίδιος ιστορικός 
γράφει ότι μετά τόν θάνατο τού ' Ωγύ- 
γου, άπογόνου τού Τισαμενοΰ. «αί δώ
δεκα αύτών πόλεις άπετέλεσαν αύτο- 
νόμους πολιτείας, έχουσαι όμως περιο
δικός πανηγύρεις καί θυσίας ■ είς τό 
παρά τό Αϊγιον ιερόν τού Διός ' Ορα
ρίου, όπου διέλυον τάς άμοιβαίας έρι
δας καί έρρύθμιζον τά κοινά συμφέ
ροντα' άλλ' ή όμοσπονδία αϋτη δέν 
έκτήσατο ιστορικήν άξίαν· είμή έν τή 
τρίτη πρό Χριστού έκατονταετηρίδι, ό- 
τε έπέπρωτο καί τήν ήγεμονίαν τής 
Πελοποννήσου νά λάβη».

Ή  Ελίκη, πού κτίσθηκε τό 1400 
π.Χ. άπό τόν "Ιωνά πρός τιμήν τής 
συζύγου του ' Ελίκης, γνώρισε γρήγο
ρα τή δόξα καί έγινε ή σπουδαιότερη 
πόλη τής Αίγιαλείας, άφοΰ άλλωστε 
άποτέλεσε καί τήν πρωτεύουσά της.

"Ηταν γεμάτη μέ ναούς καί άγάλμα- 
τα. ' 0  θεός πού λατρευόταν περισσό
τερο, ό πολιούχος της άς πούμε ήταν ό 
' Ελικιώνιος Ποσειδώνας. Η λατρεία 
του στήν πόλη ήταν μεγάλη καί εκφρα
ζόταν μέ θυσίες καί έκατόμβες ταύρων, 
τίς όποιες άναφέρει καί ό " Ομηρος. 0 
άρχαϊος ποιητής άναφέρει επίσης σέ 
ένα άλλο σημείο τής ’ Ιλιάδας τή λα
τρεία πού έτρεφαν ο! κάτοικοι τής Ελί
κης πρός τόν Ποσειδώνα, στό ιερό τού 
όποιου συσσωρεύονταν πλούσια δώρα 
καί πολύτιμα άφιερώματα. Είναι τό ση
μείο όπου ή '  Ηρα, άγανακτισμένη άπό 
τή σφαγή τών ’ Ελλήνων μπρός στά 
πλοία τους άπό τούς Τρώες, άπευθύνε- 
ται στόν Ποσειδώνα πού παρακολου
θούσε άδιάφορος τή σκηνή καί άνάμε- 
σα στά άλλα τού λέει «ώ πόποι, έννοσί- 
γαι εύρυσθενές, ούδέ νυ σοί περ όλλυ-
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Τό πλήρωμα τού έρευνητικού σκάφους τού καθηγητή Έτζερτον έτοιμάζεται νά ρίξει στά 
νερά τού Κορινθιακού τό σόναρ γιά τήν ήχητική έξερεύνηση τού βυθού.

μένων Δαναών όλοφύρεται έν φρεσί 
θυμός, οί δέ τοι ές ' Ελίκην τε καί Αίγας 
όώρ' άνάγουσι πολλά τε καίχαρίεντα» 
('Ομήρου ' Ιλιάς, ραψωδία Θ στ. 201 - 
204)

"Ολα αύτά μέχρι τό 373 π.Χ., πού 
καταποντίζεται άδοξα ή λαμπρή πόλη 
έξαιτίας, μεγάλου σεισμού. Μετά τόν 
καταποντισμό τής Έλίκης, εξαφανί
ζονται καί οί Αίγες, περίφημος επίσης 
τόπος λατρείας τού Ποσειδώνα.

Θά πρέπει νά σημειωθεί ότι κανένα 
ίχνος τής άρχαίας ' Ελίκης δέν σώθηκε. 
' Ο ' Ερατοσθένης μόνο αναφέρει ότι 
μέσα στή θάλασσα ύπήρχε τό χάλκινο 
άγαλμα τού Έλικωνίου Ποσειδώνος, 
στό όποιο έμπλεκαν τά δίχτυα τών 
ψαράδων. ’ Η άναφορά αύτή τού ' Ε
ρατοσθένη περιλαμβάνεται στό Στρά
βωνα (βιβλ. VIII Κεφ. VII).

Στό σημείο αύτό άξίζει νά σταθούμε 
λίγο στίς ύπάρχουσες θεωρίες σχετικά 
μέ τόν καταστρεπτικό έκεϊνο σεισμό.

' Ο Παυσανίας, αποδίδει τόν σεισμό 
σέ θρησκευτικά αίτια καί συγκεκριμένα 
στήν όργή τού Ποσειδώνα, διότι οί 
κάτοικοι τής ' Ελίκης δέν σεβάστηκαν 
τούς ” Ιωνες πού κατέφυγαν ικέτες στό 
ναό του καί άφοΰ τούς έσυραν έξω, 
τούς σκότωσαν. Γράφει δέ ό άρχαϊος 
περιηγητής στά ' Αχαϊκά του, ότι ύστε
ρα απ' αύτό «δέν άργησε νά φτάση ή 
εκδίκηση τού Ποσειδώνος, άλλά αμέ
σως σεισμός πού γίνηκε στή χώρα τους 
έξαφάνισε άπό τά μάτια τών κατοπινών 
άνθρώπων καί τά οικοδομήματα καί 
μαζί μ ' αύτά καί αύτό τό έδαφος, όπου 
βρισκότανε ή πόλις».

Στή συνέχεια ό Παυσανίας άναφέρε- 
ται στά φαινόμενα, πού κατά τή γνώμη 
του προηγούνται τών μεγάλων σεισμών 
καί μέ τά όποια «ό θεός συνειθίζει κατά 
ιό ν  ίδιον τρόπον ώς έπί τό πλεϊστον νά 
τά προαναγγέλλει μέ σημεία». Καί είναι 
τά σημεία αύτά, μεγάλες βροχές ή ξη
ρασίες πού, πρίν άπ' τούς σεισμούς, 
διαρκούν περισσότερο άπό τό κανονι
κό. Ό  όνεμος είναι θερμότερος άπ' 
ό,τι έπιτρέπει ή εποχή τό χειμώνα. Τό 
καλοκαίρι, ό δίσκος τού ήλιου παρου
σιάζει μαζί μέ ομίχλη ποιό πολύ ένα 
άσυνήθιστο χρώμα, πού γέρνει είτε 
πρός τό έρυθρότερο, είτε ελαφρά πρός 
τό μελανότερο.

"Ενα σημείο τής περιγραφής τού Παυ
σανία σχετικά μέ τόν σεισμό πού κατέ
στρεψε τήν ' Ελίκη, έχει ιδιαίτερη σημα
σία: είναι τό άναφερόμενο στόν τρόπο 
πού κατακλύσθηκε ή πόλη άπό τά νερά 
καί καταποντίσθηκε.
«Λένε λοιπόν», γράφει ό Παυσανίας,

«ότι ό σεισμός πού έγινε τότε στήν 
' Ελίκη ήταν τού τελευταίου είδους, πού 
όναποδογυρίζει τά πάντα στό έδαφος 
καί ότι συγχρόνως, μέ τό σεισμό συνέ
βη σ' αύτή καί ή έξής άλλη καταστροφή 
σέ καιρό χειμώνος. 'Ανέβηκε δηλαδή 
σέ πολύ μέρος τής χώρας ή θάλασσα 
καί περικύκλωσε ολόκληρη τήν ' Ελίκη. 
Μάλιστα καί τό άλσος τού Ποσειδώνος, 
τόσο πολύ τό σκέπασε ή πλημμύρα, 
ώστε μόνο οί κορυφές τών δέντρων 
φαινόντουσαν. Μόλις δέ άξαφνα ό θεός 
έκανε τό σεισμό καί συγχρόνως μέ 
αύτόν άνέβηκε ή θάλασσα, κατάπιε τό 
κύμα τήν 'Ελίκη, μαζί μέ όλους τούς 
άνθρώπους της».

"Ενας άπό τούς μελετητές τού θέμα
τος τής άρχάίας ' Ελίκης, ό Αίγιώτης 
δικηγόρος καί ιστορικός έρευνητής κ.
' Ανδρέας Μαγκλάρας, στή μελέτη του 
μέ τίτλο «Εις τά ίχνη τής άρχαίας ' Ελί
κης», επισημαίνει τή σημασία πού πρέ
πει νά δοθεί στή φράση τού Παυσανία 
«είσήλθεν ή θάλασσα καί τήν ' Ελίκην 
περιέλαβε κύκλψ»

Σέ θεία όργή άποδίδουν τόν κατα

στρεπτικό σεισμό καί άλλοι συγγραφείς, 
όπως ό Πολύαινος πού χρησιμοποιεί 
σάν πηγή τόν ιστορικό "Εφορο καθώς 
καί ό Διόδωρος ό Σικελιώτης, μόνο πού 
επικαλούνται διαφορετικά αίτια άπό ε
κείνα τού Παυσιανία (άναφορά τών 
δύο θεωριών καί στήν «’ Ιστορία τής 
πόλεως τού -Αίγιου» τού ' Αρ. Σταυρο- 
πούλου).

' Η θεωρία όμως πού συγκεντρώνει 
τό μεγαλύτερο ένδιαφέρον καί ή όποια, 
κατά τόν κ. ' Ανδρ. Μαγκλάρα «πρέπει 
νά προσεχθή δεόντως», είναι τού ' Αρι
στοτέλη. "Ας σημειωθεί, ότι ό Σταγειρί- 
της φιλόσοφος ήταν σύγχρονος τής 
εποχής τού σεισμού.

' Αποδίδει λοιπόν ό ' Αριστοτέλης τήν 
καταστροφή όχι σέ θεϊκή όργή, άλλά σέ 
φυσικά φαινόμενα. Λέει στά Μετεωρο
λογικά του, ότι πρίν τήν καταστροφή 
προηγήθηκε ή εμφάνιση μεγάλου κο
μήτη 60° μήκους.

Αύτά όσον άφορά τούς άρχαίους 
συγγραφείς. ' Η πρώτη όμως άπόπειρα 
επιστημονικής ερμηνείας τού φαινομέ
νου, έγινε άπό τόν πρώτο διευθυντή
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ΕΛΙΚΗ
τού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τόν 
Γερμανό αστρονόμο Γιούλιους Σμίττ. 
Αύτός έξέδωσε ειδική μελέτη γιά τόν 
καταστρεπτικό σεισμό τοϋ Αίγιου τού 
1861 (26 Δεκεμβρίου), ό οποίος πα
ρουσίαζε παρόμοια συμπτώματα μέ ε
κείνον τής ’ Ελίκης.

Σύμφωνα μέ τήν άποψη τοϋ Σμίττ, ή 
περιγραφή τοϋ Παυσανία γιά τόν σει
σμό τοϋ 373 π.Χ. πρέπει νά έρμηνευθεϊ 
μέ βάση τίς έξης φάσεις, όπως άναφέ- 
ρονται στή μελέτη τοϋ κ. ’ Ανόρ. Μαγ- 
κλάρα.

1. Ό  σεισμός κατέστρεψε τήν πόλιν 
καί τό έδαφος, κατόπιν κατωλίσθησεν 
ολίγον κατ' ολίγον.

'Ακολούθως τό παλιρροικόν κϋμα, 
τό όποιον έκάλυψε τήν περιοχήν καί τό 
όποιον πάντως ήτο άνεξάρτητον άπό 
τήν κατολίσθησιν τοϋ εδάφους, όπως 
έγινε τό 1861.

2. Ή κατολίσθησις έσυνεχίσθη όλί- 
γον κατ' ολίγον καί έσταμάτησεν όταν 
τά έρείπια τής πόλεως έβυθίσθησαν εις 
μικρόν βάθος ύπό τό ύδωρ.

3. Εις τό έδαφος, έσημειώθησαν πολ- 
λαί ρωγμαί, όπως τό 1861 —κατά τίς 
παρατηρήσεις τοϋ Σμίττ— περισσότε
ρον βαθύτερον άπό τότε.

' Ιδού τώρα καί ένα «κοινό» σημείο, 
άνάμεσα στήν περιγραφή τοϋ Παυσα
νία γιά τήν καταστροφή τής ' Ελίκης καί 
στό μεγάλο σεισμό τοϋ Αίγιου τοϋ 
1861.

«Στό δεύτερο μεγάλο σεισμό πού 
έγινε τό Δεκέμβριο τοϋ 1861 (Σ.Σ. ένας 
άλλος μεγάλος, ό εύνοούμενος έδώ 
πρώτος, είχε γίνει τό 1817) είχαν άρχί- 
σει άπό προηγούμενες ήμέρες, οί δονή
σεις του. Στίς 8.30 όμως τό πρωί 26 
Δεκεμβρίου 1861 μεγάλος σεισμός κα- 
τάστρεφε πολλά σπίτια τής πόλεως. Οί 
κάτοικοι τίς νύκτες δέν κοιμόντουσαν 
καί παρέμειναν στό ύπαιθρο έπειδή οί 
δονήσεις συνεχίζονταν όλο τό μήνα.

»' Η θάλασσα έξ αιτίας τοϋ σεισμού 
όρμησε καί κατέκλυσε τόν κάμπο, μάλι
στα άνάμεσα Τέμενη-Διακοπτό. Μεγά
λα ρήγματα έγιναν στή γή» (Γεωργίου 
Θ. Παπαγεωργίου, «Παληά Βοστίτσα», 
έκδοση 'Ελληνικής Περιηγητικής Λέ- 
σχης Αίγίου, 'Αθήνα 1980).

Μέ τό θέμα αύτό άσχολήθηκε καί ό 
καθηγητής τής Γεωλογίας στό Πανεπι
στήμιο ' Αθηνών Δρ. Γεώργιος Σπ. Μα
ρίνος, στή διάρκεια τοϋ τριήμερου Α ' 
Διεθνούς ’ Επιστημονικού Συνεδρίου 
διά τήν Άρχαίαν Έλίκην, πού έγινε 
στό Αίγιο άπό 14 έως 16 Δεκεμβρίου 
1979. Στήν όμιλία του, πού είχε τίτλο 
«Γεωλογικές θέσεις εις τό πρόβλημα τής

Επάνω: Ό  μεγάλος Έλληνας ιστορικός 
Παπαρρηγόπουλος. Στήν « ' Ιστορία τοϋ ' Ελ
ληνικού Έθνους» άναφέρεται έν  έκτάσει 
στήν ’Αχαϊκή Συμπολιτεία. Κάτω: Ο Αρι
στοτέλης. Αναφέρεται κι αυτός στή χαμένη 
πολιτεία τοϋ Κορινθιακού

Αρχαίας Ελίκης», έπισήμανε ότι ή 
περιοχή, όπως καί ολόκληρη ή Πελο
πόννησος είναι σεισμική ιδιαίτερα στό 
Αίγιο, συγκεντρώνεται μεγάλος αριθ
μός επικέντρων, πού συμβάλλουν στή 
δημιουργία παραλίων καί ύποθαλάσ- 
σιων κατολισθήσεων. Αύτές οί κατολι
σθήσεις, κατά τή γνώμη τοϋ καθηγητή, 
πρέπει νά άποτέλεσαν τόν πρωτεύοντα 
παράγοντα τοϋ άφανισμοΰ τής ’ Ελίκης 
(έφημ. «ΤΑ ΝΕΑ» φύλλο 21— 12-79 
«’ Αναζητώντας τήν Έλίκη»).

Ό  κ. Μαρίνος άπέδωσε τήν δη
μιουργία σεισμών καί κατολισθήσεων 
στήν περιοχή στά γεωλογικά ρήγματα 
πού είναι επακόλουθο τοϋ τεκτονισμού 
τής εύρύτερης περιοχής. " Ενας τεκτονι
κός πού «άναγκάζει τήν τεκτονική πλά
κα τής Πελοποννήσου (Χελμού) νά ά- 
νέρχεται ένώ ή περιοχή τής Γκιώνας 
κατέρχεται».

Αύτή ή άποψη πρέπει έπίσης νά προ
βληματίσει τούς ιστορικούς καί άλλους 
μελετητές τοϋ θέματος ’ Ελίκη.

«Μόνον ή κήρυξις, ένός παγκοσμίου 
πολέμου θά μπορέσει νά έπισκιάσει τό 
γεγονός τής ένδεχομένης άποκαλύ- 
ψεως τής ’ Ελίκης. ’ Η άποκάλυψις θά 
άποτελέσει μέγα Ιστορικό γεγονός καί 
άσφαλώς γιά πολύ καιρό θά στρέψη τό 
παγκόσμιο ένδιαφέρον πρός τή χώρα 
μας, γιατί θά βρεθή μπροστά μας μία 
πόλις, όπως ήταν στήν άκμή τοϋ κλασ

σικού πολιτισμοϋ. Μέ τούς ναούς της 
τά κτίριά της καί τήν ιδιωτικήν ζωήν τών 
κατοίκων της, θά μάς άποκαλύψη μίαν 
όλοκληρωμένην εικόνα τοϋ κλασσικοΰ 
πολιτισμοϋ τής ελληνικής άρχαιότη-
τος».

Μέ τά παραπάνω λόγια, ό άείμνη- 
στος, καθηγητής τής άρχαιολογίας Σπ. 
Μαρινάτος, ύπογράμμιζε τό 1966 τή 
σπουδαιότητα πού θά είχε γιά τήν ’ Ελ
λάδα άλλά καί γενικότερα γιά όλόκλη- 
ρο τόν πολιτισμένο κόσμο, ή άνεύρεση 
τής άρχαίας ' Ελίκης.

' Αλλά γιά νά γίνει όποιαδήποτε άπό- 
πειρα άνεύρεσης καί άποκάλυψης τής 
βυθισμένης πόλης, έργο τεράστιο καί 
πολυδάπανο, άπαιτεϊται προηγουμένως 
ή έντόπισή της. Ποΰ άκριβώς βρισκό
ταν ή άρχαία ' Ελίκη; Είναι ένα έρώτημα 
πού δέν έχει άπαντηθεϊ άκόμη μέ άκρί- 
βεια, άν καί έχουν άσχοληθεϊ μέ αύτό 
πολλοί καί άνάμεσά τους άρκετοί δια
κεκριμένοι επιστήμονες.

"Ολες οί ύπάρχουσες θεωρίες καί 
πιθανολογήσεις, ξεκινούν άπό τίς περι
γραφές τών περιηγητών καί συγγρα
φέων τής άρχαιότητος. Σ' αύτές στηρί- 
χθηκαν καί όσες έρευνες έχουν γίνει τά 
νεώτερα χρόνια άπό "Ελληνες καί ξέ
νους έπιστήμονες.

Ό  Ά ρ . Σταυρόπουλος στήν «'Ιστο
ρία τής πόλεως Αίγίου», διατυπώνει τή 
λεγομένη κλασική άντίληψη γιά τή θέ
ση τής άρχαίας πόλεως: «Ή το αϋτη 
έκτισμένη παρά τήν δεξιάν όχθην τοϋ 
Σελινοϋντος πλησιέστατα τής θαλάσ
σης καί έναντι τοϋ έπί τής αριστερός 
όχθης τοϋ ποταμού χωρίου Βαλιμήτι- 
κα, πρός τής θέσεως τής καλουμένης 
σήμερον «ό Πύργος τής Παπασημάκαι- 
νας». Κατά τήν ίδια άντίληψη ή πόλη 
θεωρείται ότι κεϊται στό βυθό τής θά
λασσας μεταξύ τών ποταμών Σελινοΰν-
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τος καί του καλουμένου σήμερα Κερυ- 
νίτου.

Οί έρευνες όμως πού ακολούθησαν, 
τόσο τού Μαρινάτου όσο καί τοϋ καθη
γητή τής Πολυτεχνικής Σχολής, Θεσ
σαλονίκης κ. Ν. Μουτσοπούλου, κλόνι
σαν τήν έγκυρότητα αύτής τής θέσης.

• Ειδικότερα ό κ. Μουτσόπουλος, σέ 
δύο εργασίες του σχετικά μέ τήν αρχαία 
Βούρα, άνέπτυξε μιά ενδιαφέρουσα 
άποψη γιά τή θέση τής άρχαίας ’ Ελίκης, 
στηριζόμενος στό έξής χωρίο τοϋ Παυ
σανία: «’ Ιόντι δέ ές τό πρόσω Σελινοϋς 
τε ποταμός καί άπωτέρω τεσσαράκον
τα Αϊγίου σταδίοις έπί θαλάσσης χω- 
ρίον έστίν, ' Ελίκη ένταϋθα ώκητο πό
λις». Υποστηρίζει λοιπόν ό καθηγητής 
ότι ή απόσταση τής άρχαίας ’ Ελίκης 
άπό τό Αίγιο ήταν 7,3 χιλμ., τά όποια 
άναλογοϋν στά 40 στάδισ τής έποχής 
έκείνης. Τοποθετεί δέ τή χαμένη πόλη 
κατά τόν Κερυνίτη ποταμό, κοντά στό 
χωριό Ροδιά. Σάν πρόσθετο έπιχείρημα 
τής θεωρίας του, αναφέρει τό χωριό 
τοϋ σοφιστή Αίλιανοΰ, ό όποϊος γρά
φοντας γιά τήν καταστροφή τής ’ Ελί
κης στήν «Ιστορία των Ζώων», άνέφε- 
ρε ότι τά ζώα προαισθάνθηκαν τόν 
κίνδυνο καί άρχισαν νά φεύγουν άπό 
τήν περιοχή πέντε μέρες πρίν τήν κατα
στροφή «πρό πέντε γάρ ήμερων τοϋ 
άφανισθήναι τήν ’ Ελίκην, όσοι μύες έν 
αύτή ήσαν καί γαλαί καί όφεις καί

σκολοπένδραι καί σφονδύλαι, καί τά 
λοιπά, όσα ήν ύπεξήει τή όδψ τή- εις 
Κερύνειαν έκφερούση»!

Όπότε, ύποστηρίζει ό κ. Μουτσό
πουλος στή σχετική εργασία του, δέν 
θά ήταν δυνατό γιά τά ζώα νά περά
σουν τόν ποταμό Κερυνίτη καί νά άνέ- 
βουν τό ύψωμα πάνω άπό τό Ριζόμυλο 
—χωριό τής περιοχής— όπου παλαιοί 
συγγραφείς τοποθετούν τήν Κερύνεια, 
τής όποιας ή όρθή θέση είναι στά 
ανατολικά τοϋ Κερυνίτη ποταμοϋ, στό 
ΰψωμα τών Αγίω ν Άσωμάτων τής 
Μαμουσιάς (χωριό ορεινό τήςέπαρχίας 
Αίγιαλείας, κοντά στό Διακοπτό).

' Ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιά τήν ύπό- 
θεση τής άρχαίας ' Ελίκης έδειξε ό αεί
μνηστος καθηγητής καί ακαδημαϊκός 
Σπ. Μαρινάτος. 1 Εκτός άπό μελέτες καί 
εργασίες του, πού δημοσιεύθηκαν καί 
σέ ξένα έγκυρα άρχαιλογικά περιοδικά 
σχετικά μέ τό θέμα αύτό, ήλθε προσω
πικά στήν περιοχή καί μάλιστα έκανε 
έρευνες τό 1966, σέ συνεργασία μέ τόν 
1 Αμερικανό καθηγητή Χάρολντ ” Ετζερ- 
τον.

’ Ο Μαρινάτος είχε δημοσιεύσει άρ- 
χικά στά αγγλικά, στό περιοδικό « Ά ρ - 
κεόλοτζυ» μελέτη, μέ τόν τίλτο «’ Ελίκη 
μιά βυθισμένη πόλη τής κλασσικής ’ Ελ
λάδος». Στό σκεπτικό του γιά τή θέση 
τής χαμένης πόλης, ξεκινούσε άπό τό 
χωριό τοϋ Στράβωνα, σύμφωνα μέ τό

ΕΛΙΚΗ
οποίο ή άρχαίά πόλη ήταν βυθισμένη 
σέ άπόσταση 12 σταδίων άπό τήν άκτή, 
δηλ. περίπου 2.700 μ. άπ' αύτήν. Λαμ- 
βανομένων ύπόψη τών συσσωρευομέ- 
νων κάθε χρόνο προσχώσεων, πού με
τακινούν τήν άκτή γύρω στό ένα μέτρο 
τό χρόνο, ό Μαρινάτος είχε φτάσει στό 
συμπέρασμα ότι ή ’ Ελίκη είναι πιθανό 
νά βρίσκεται σήμερα (Σ.Σ. τήν εποχή 
πού ό καθηγητής έκανε τίς έρευνές του) 
είτε στό εσωτερικό τής σημερινής άκτής 
είτε στό βυθό τής θάλασσας, κοντά 
στήν άκτή καί σέ βάθος 50 -90 πόδια.

Ακολούθησε ή προαναφερθεϊσα έ
ρευνα τοϋ 1966 μέ τόν Αμερικανό 
καθηγητή Χάρολντ "Ετζερτον (είναι ό 
εφευρέτης τών σόναρς). Στήν έρευνα 
εκείνη χρησιμοποιήθηκε τό ϊλυοσκόπιο 
καί μέ βάση τά δεδομένα της, ό Μαρι
νάτος έκανε τή θεμελιώδη άνακοίνωσή 
του στήν Ακαδημία Αθηνών στίς 8 
Δεκεμβρίου 1966. Μετά τή χρησιμο
ποίηση τοϋ ίλυοσκοπίου καί ύστερα 
άπό νέα εκτίμηση τών μαρτυριών τοϋ 
Παυσανία, ό Μαρινάτος τοποθέτησε 
τήν αρχαία πόλη κειμένη στό βυθό τοϋ 
Κορινθιακού Κόλπου καί σέ βάθος άπό 
15 μέχρι 45 μέτρα. Πιθανολογούσε δέ 
ότι βρισκόταν μέσα στή θαλάσσια πε
ριοχή άνάμεσα στήν Τέμενη καί τά 
Βαλιμήτικα ή ίσως καί στήν ξηρά, κάτω 
άπό τά δύο αύτά χωριά.

Ό  Άνδρ. Μαγκλάρας μέ τή σειρά 
του, διατυπώνει στή μελέτη του γιά τήν 
αρχαία ’ Ελίκη, τή γνώμη ότι «τήν θέσιν 
τής άρχαίας ’ Ελίκης δέον νά άναζητή- 
σωμεν μέ βάσιν τόν ποταμόν Σελινοϋν- 
τα». 1 Αλλά, όπως άναφέρει στή συνέ
χεια ό ίδιος, δέν πρέπει νά ξεχνούμε ότι 
ό ροΰς καί ή κοίτη τοϋ ποταμοϋ έχουν 
άπό τότε μετατοπισθεί στήν πεδιάδα 
τοϋ Αϊγίου. "Οπως μαρτυρούν οί νεώ- 
τερες άνασκαφές στήν πόλη τοϋ Αϊγίου, 
άλλά καί οί άναφορές τοϋ Στράβωνα, ό 
Σελινοϋς διερχόταν κατά τήν άρχαιότη- 
τα άπό τή σημερινή συνοικία τοϋ Αϊγίου 
«Ελληνικό» καί τούς «’ Αγίους Α π ο 
στόλους».

φθάνομε λοιπόν στό συμπέρασμα, 
κατά τόν Αίγιώτη συγγραφέα, ότι δέν 
πρέπει νά άπομακρυνθοϋμε άπό τό 
Αίγιο καί τόν ποταμό Σελινοΰντα, άλλά 
μέ βάση τά δεδομένα τοϋ Παυσανία 
—άν καί έλέγχονται γιά τήν άκρίβειά 
τους— καί παίρνοντας ύπόψη μας τό 
γεγονός ότι τό σημερινό Αίγιο συμπί
πτει μέ τό άρχαϊο καί παραμένει σταθε
ρό στήν ίδια θέση μέσα ατούς αιώνες, 
πρέπει νά ψάξουμε στά άνατολικά τής 
πόλεως καί σέ άπόσταση 7.200 μέτρων

Συνέχεια στή σελ. 468
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Τοΰ άστυφ. κ. Κων. Συγγούνη

«' Η ζωή μου έλαμψεν άλλοτ€ μέ όληντήν 
λάμψιν τοΰ Στέμματος καί τοΰ Θρόνου, 
τώρα όμως πεθαίνω, πρό του καιρού μου 
καί τό σώμα μου πρέπει νά ένωθή μέ τήν 
Γην, ποία δέ διαφορά μεταξύ της τελευ
ταίας συμφοράς μου καί τής αιωνίου Βασι
λείας τοΰ Χρίστου, ή όποια κερδίζει τήν 
αγάπην καί τόν σεβασμόν όλων των άν- 
θρώπων καί πού έπεκτείνεται εις ολόκλη
ρον τήν Γην!»

Ο ΝΑΠΟΛΕΩΝ Βοναπάρτης (1769 
-1821), άνήκει εις τήν κατηγορίαν 

τών άνθρώπων έκείνων οί όποιοι, διά 
τού πρωτοτύπου πνεύματός των, δη
μιουργούν διά τήν ’Ανθρωπότητα, ποίη- 
σι, μεγαλείο καί ευεργετικόν έργον 
διαχρονικής προοπτικής.

Ό  έκτακτος έκείνος νοϋς, πού δι
καίως ή Ιστορία τόν άνεκήρυξε ήμί- 
θεον καί τόν κατέταξεν είς τούς Μεγά
λους, θεωρείται καί είναι, κατ ’ εύθείαν 
πνευματικόν τέκνον τών 'Αρχαίων Ελ
λήνων γιγάντων, μέ παράλληλον έργον 
τοΰΒασιλέως Αλεξάνδρου, τόν όποιον 
ό Ναπολέων είχεν ώς πρότυπον μεγα
λοφυούς Στρατηλάτου, έκπολιτιστικού 
καί εύγενούς προοωπικότητος.

Οί δύο τούτοι μεγαλώνυμοι άνδρες, 
τούς όποιους ή δόξα κατέστησαν φω- 
τοειδεϊς, δέχονται κατά καιρούς λιβέλ- 
λους, άπό παραχαράκτας, μικροψύχους, 
φιλαύτους καί λοιπούς αύτοπροβαλλο- 
μένους «έπιστήμονες», μέ σκοπόν τήν 
πλήρωσιν τής κενοδοξίας των καί τήν 
μείωσιν τής αίγλης των, ώς μεγάλων 
άνδρών.

"Ομως, κατά τό άπώτατον μέλλον, 
όσοι έκ τών άνθρώπων στρέφουν τό 
βλέμμα των πρός τήν άφετηρίαν τής 
’ Ιστορίας, είναι βέβαιον, πώς τόν Κορ
σικανόν θά τόν άντικρύζουν παράπλευρα 
τού Μακεδόνος, μεταξύ όλίγων έκ τών 
προσωπικοτήτων, οί όποιοι θά έχουν 
άπομείνει άδιάφθοροι άπό τόν Χρόνον, 
ώς άκατάβλητοι Τιτάνες, διά τήν προ
σφοράν των είς τά παγκόσμια πράγματα 
τοΰ Πολιτισμού, έν μέσω «δένδρων

άκάρπων καί έκκριζωθέντων...»
Είς τό κείμενον πού άκολουθεί, είναι 

καταφανής ή άπέραντος έκτασις τής 
μεγαλυφϋίας τού Ναπολέοντος, άντι- 
μετωπίζων τό μέγιστον θέμα, διά κάθε 
σκεπτόμενον άνθρωπον, τής Θρησκείας, 
καταπλήσσει δέ ή ζωηροτάτη περιγρα
φή τής προοωπικότητος τοΰ ’ Ιησού, οί 
εύστοχοι παραλληλισμοί του βεβαιώ
νουν κατά συγκλονιστικόν καί άπόλυτον 
τρόπον, τήν θείαν προέλευσιν ‘Εκεί
νου.

"Οταν έλέγοντο τά κατωτέρω, ό Να
πολέων ήτο έξόριστος είς τήν τροπικήν 
βραχονησίδα, τήν Αγίαν Ελένην - ό
πως ό Θεμιστοκλής - ώς έλεγεν, ζών 
ύπό άθλιας συνθήκας - δολοφονικός - 
κατά τόν ίδιον, μέ τήν άσθένειαν νά τοΰ 
κατατρώγη τά σπλάχνα, όπως ό άετός 
τοΰ Μυθικού Προμηθέως, άτάραχος ό
μως καί διατηρών τό μεγαλείον τοΰ 
πνεύματός του.

«Θαυμάζω, πώς ένας τόσον μέγας 
άνδρας, είναι δυνατόν νά πιστεύη ότι, ό 
Θεός, τό ύπέρτατον "Ον, ένεφανίσθη 
είς τούς άνθρώπους καί έλαβεν σχήμα 
άνθρώπου, μέ σώμα, πρόσωπον, στόμα 
καί όφθαλμούς. Ό  ’ Ιησούς δέν ήτο 
παρά ένας άπλός άνθρωπος πού έδίδα- 
ξε τούς μαθητάς του καί παρέσυρε τόν 
εύπιστον λαόν», έρώτησε μέ άπορία 
τόν έξόριστο Αϋτοκράτορα, ό Αύλάρ- 
χης του, Στρατάρχης Μπερτράν.

«Κάνεις λάθος, τού είπεν ό Ναπο
λέων μέ άγανάκτησιν έγώ γνωρίζω καλ- 
λίτερον παντός άλλου τούς άνθρώπους 
καί σοΰ λέγω θετικώς δτι, ό ’ Ιησούς

Χριστός, δέν ήτο άνθρωπος. Μεταξύ 
τού Χριστιανισμού καί οίασδήποτε άλ
λης θρησκείας, άπειρον ύπάρχει διά
στημα.

« Ό  ’Εθνισμός είναι έργον τού άν
θρώπου. Ο Λυκούργος, ό Σόλων, ό 
Νουμάς, ό Μωάμεθ, τίποτε άλλο δέν 
ήσαν παρά άπλοι νομοθέται καί κατά τήν 
έποχήν των έξετέλεσαν μέν μέγα έρ
γον, όπως καί έγώ, άλλ ’ είχον όμως καί 
τις άδυναμίες των, ώστε καμία διαφορά 
δέν ύπήρχε μεταξύ αύτών καί έμένα ή 
τών άλλων άνθρώπων. Τό πράγμα όμως 
διαφέρει μέ τόν Χριστόν. Σάς βεβαιώ, 
έσυνέχισεν ό Ναπολέων, πώς δ,τι πα
ρατηρώ είς Αύτόν, κινεί τόν θαυμασμόν 
μου καί τήν έκπληξίν μου. Τό πνεύμα 
του μού δημιουργεί άπορίαν καί ή έκ- 
πλήρωσις τής θελήσεώς Του, μέ φέρει 
είς άμηχανίαν!»

Καί έσυνέχισεν ό ένδοξος αιχμάλω
τος τών "Αγγλων.

«Μεταξύ τού Ιησού καί παντός άλ
λου είς τόν κόσμον αύτόν, δέν χωρεί 
ούδεμία σύγκρισις. Είναι πράγματι αύ- 
θύπαρκτον "Ον. Οί ιδέες του καί τά 
αίσθήματά του, οί άλήθειες τις όποιες 
εύαγγελίζει, ή χαρακτηριστική του πει
θώ, δέν έξηγούνται, ούτε άπό τόν άν- 
θρώπινον νού, ούτε άπό τήν φύσι τών 
πραγμάτων. ' Η Γέννησίς του καί ή ιστο
ρία του, ή έμφάνισίς του, τό Εύαγγέλιόν 
του, ή πορεία του κατά τούς αιώνας καί 
έν μέσω Δυναστειών, τό άπέραντον 
βάθος τής Διδασκαλίας του, είναι γιά 
μένα, άδιάλυτο καί μέγα μυστήριο, τό 
όποιον ούτε άρνοΰμαι, ούτε δύναμαι νά
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ΤΟΥ Μ. ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ
έξηγήσω. Εδώ βλέπω πράγματα «ύπέρ 
άνθρωπον».

«' Ο Χριστός, έξηκολούθησεν ό Να
πολέων, είχεν όλίγους καί άδυνάτους 
μαθητάς, κατεδικάσθη εις θάνατον. Κα
τά τήν ώραν τοϋ θανάτου Του, τό Ίερα- 
τεϊον τών Ιουδαίων, είχεν καταληφθή 
άπό λύσσα, έναντίον Του, τό Έθνος 
Του τόν περιεφρόνει, οί ίδιοι οί μαθηταί 
Του τόν έγκατέλειψαν καί τόν άρνήθη- 
καν».

Καί μέ ίδικήν του έλευθέραν άπόδο- 
σιν τής σχετικής περικοπής τοϋ Ευαγ
γελίου έσυνέχισεν: «Θά μέ συλλάβουν, 
είπεν καί θά μέ σταυρώσουν θά μέ 
παραδώσουν σέ χέρια άνόμων, άλλ’ 
άφοϋ ή Θεία Δικαιοσύνη έξιλεωθή καί 
άρθή ή άμαρτία έκ τού Κόσμου διά τών 
παθημάτων μου, ό σύνδεσμος τών άν- 
θρώπων μετά τοϋ Θεού θά είναι άνευ 
έμοϋ, βλέποντες τήν Άνάστασίνμου... 
Τό πνεϋμα τοϋ Σταυρού θά ένισχύση 
αύτούς διά νά έννοήσουν τό Εύαγγελιόν 
μου, τό όποιον άκολούθως καί θά κηρύ

' Αντιπροσωπευτική εικόνα τοϋ Μεγ. Ναπο- 
λέοντος έργο τοϋ Σαμπίρ (1810).

ξουν εις τούς άποπλανηθέντας...»
« Ή  πρόρρησις, αυτή, είπεν ό Ναπο

λέων, ή όρθότατα όνομασθείσα ύπό τοϋ 
Παύλου «Μωρία τοϋ Σταυρού», τοϋ 
τόσον άθλίως σταυρωθέντος, έξεπλη- 
ρώθη.»

«Τριακόσια έτη τό αίμα τών Χριστια
νών έρρεεν ποταμηδόν παντού οί Χρι
στιανοί έπεφταν καί παντού έθριάμ- 
βευον. Μήν μοϋ λέγετε, έπανέλαβεν ό 
Αύτοκράτωρ, περί τοϋ Ιουλίου Καίσα- 
ρος ή τοϋ ’Αλεξάνδρου, περί τών κατα- 
κτήσεών των καί τοϋ ένθουσιασμοϋ πού 
άναψαν εις τά στήθη τών στρατιωτών 
των, άλλ’ είδατε ποτέ δτι νεκρός άν
θρωπος, έκαμε κατακτήσεις μέ μικρόν 
στρατόν, τόσον πιστόν καί άφωσιωμέ- 
νον εις τήν μνήμην του;

"Ολοι οί στρατοί μου, έσυνέχισεν 
μελαγχολικά ό μέγας έξόριστος, μέ 
έγκατέλειψαν, όπως οί Καρχηδόνιοι τόν 
’Αννίβαν. Αύτή είναι ή ίδική μας δύνα- 
μις (τών άνθρώπων)! Μία μάχη όταν 
χάσωμεν, χάνωμεν τά πάντα, είς τήν 
συμφοράν μας οί φίλοι μας μάς έγκατα- 
λείπουν καί διασκορπίζονται, άλλ’ ή 
πρόοδος τής Πίστεως καί ή κυβέρνησις 
τής ' Εκκλησίας είναι έν άδιάκοπον θαύ
μα. Τά Έθνη παρέρχονται οί θρόνοι 
γκρεμίζονται, ή Εκκλησία παραμένει...

« ' Ο Χριστός έδειξεν δτι ήτο Υιός τοϋ 
Αιωνίου, διότι κατήργησεν τόν Χρόνον. 
"Ολες του οί διδασκαλίες είς  ένα 
καί τό αύτό περιστρέφονται: τήν αιωνιό
τητα. Τό Εύαγγέλιον δέν είναι βιβλίον, 
άλλά κάτι ζωντανόν, τό όποιον διαθέτει 
δύναμιν ή όποια καί καταβάλλει κάθε τι 
πού έναντιοϋται είς αύτό. Παρατηρήσα
τε, παρακαλώ τό βιβλίον πού εύρίσκεται 
έπάνω είς τό τραπέζι, τό βιβλίον αύτό 
είναι άνώτερον παντός άλλου (καί έθε
σε ν άξιοπρεπώς τό χέρι του έπί τοϋ 
Εύαγγελίου), συχνότατα τό διαβάζω καί 
κάθε φοράν τήν αύτήν αισθάνομαι εύ- 
χαρίστησιν. Ποτέ, έσυνέχισεν, ή ψυχή 
μου δέν άποπλανάται όταν έχει ώς 
όδηγόν τό βιβλίον τούτο ' άφοϋ δέ ό 
Θεός καταλάβη τό πνεϋμα μας, είναι 
φίλος μας, πατέρας μας καί πραγματι
κός Θεός μας. ’ Ο Χριστός λαλών, άνά- 
βει μέσα μας φλόγα άγάπης ή όποια 
καταστρέφει τήν φιλαυτίαν καί υποβι
βάζει κάθε άλλην άγάπην...

«Ναί, έπροξένησα καί έγώ τήν άγά

πην εις τά πλήθη, ώστε νά πεθάνουν γιά 
μένα. "/Αλλ’ έπρεπε είς δλα νά είμαι 
παρών. ’ Ητο άνάγκη ή λάμψις τοϋ όφ- 
θαλμοϋ μου, ή φωνή μου, ό λόγος πού 
έβγαινε άπό τό στόμα μου νά άνάψουν 
τήν φλόγα στις καρδιές των. Καί είχα 
μέν τήν δύναμιν ταύτην, άλλά ποτέ δέν 
ήμπόρεσα νά τήν μεταδώσω καί είς 
τούς άλλους. ’ Ενώ τώρα εύρίακομαι εις 
τήν Αγίαν Ελένην,έπάνω είς τόν βρά
χον τούτον, ποιος μάχεται καί κερδίζει 
μάχες γιά μένα; Ποιος άγωνίζεται γιά 
μένα είς τήν Εύρώπην; Ποϋ είναι οί 
φίλοι μου; Βεβαίως, δύο ή τρεις πού ή 
πίστι σας μένει άθάνατη, συμμετέχετε 
τής έξορίας μου καί μέ παρηγορείτε εις 
αύτήν...»

’ Η πίστις είς  τό Θειον κήρυγμα, είναι 
έμφανής κατά τάς τελευταίας ώρας 
τοϋ Ναπολέοντος. Άφοϋ συνέταξεν 
ίδιοχείρως τήν διαθήκην του, τακτο- 
ποιήσας δλας του τάς έκκρεμότητας, 
βλέπων πλέον δτι προσήγγιζεν ή μεγά
λη ώρα, όπως διά κάθε θνητόν, αύτός 
έβάδιζεν άτάραχος πρός τήν μοιραίαν 
συνάντησιν, χαριτολογών. Έ λεγε ν, μέ 
τήν άμίμητον εύγλωττίαν του: Άφοϋ  
δλα τά έτακτοποίησα, δέν είναι τουλά
χιστον κρίμα νά μήν άποθάνω; Μέ άνα- 
μένουν άλλωστε, είς έκείνην τήν Ζωήν, 
τόσοι καί τόσοι Μεγάλοι Στρατηγοί, διά 
νά συνδιαλεχθώμεν δλοι μαζί, ώς φίλοι, 
περί τής Τέχνης τοϋ πολέμου: Α λ έ 
ξανδρος, Επαμεινώνδας, Ιούλιος Καί- 
σαρ, Μέγας Φρειδερίκος, οί Στρατάρ- 
χαι μου, Λάνν, Νέϋ, Δεσσαϊξ... "Ολοι 
αύτοί έρχονται πρός προϋπάντησίνμου...»
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MEAQAIKN ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
ΕΓΚΑΑΜΑΤ0Σ '« ΠΕΡΙ 

ΚΑΝΤΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΤΑΔΗΡδΝ
Τή γραφική καί όμορφη εκείνη εποχή ό διοικητής 

αστυνόμος κάποιου ’Αστυνομικού Τμήματος, αφού παρά τήν απαγόρευση
γλέντησε με τούς τροβαδούρους τής 

περιοχής του μέχρι τό πρωί, εισέβαλλε στή συνέχεια 
στό Τμήμα καί άναστάτωσε τούς 

άστυνομικούς καί τούς περίοικους μέ καντάδες

Ε ΝΑΣ παλιός γυμνασιάρχης στόν 
Πειραιά συνήθιζε νά λέη: — Ή  

μουσική εξευγενίζει τήν ψυχή· ή μουσι
κή άποδιώκει τό διάβολο.— "Ομως, λέ
γοντας τά παραπάνω, δέν προχωροϋε 
είς τά περί μουσικής στά παραπέρα." Ε
τσι, γιά ποιά μουσική μιλούσε, δέν κα
ταλάβαινε κανείς μόλο πού όλοι οί μα
θητές κάναν πώς καταλαβαίνανε, πιπι
λίζοντας καμμιά φορά καί ονόματα μου
σουργών πού ήταν γραμμένα στά θεω
ρεία τού γειτονικού Δημοτικού Θεά
τρου. Κι έλεγαν κιόλας γιά τό Γυμνασι
άρχη τους, ποιά τάχα μουσική νά εννο
ούσε λέγοντας πώς εξευγενίζει τήν ψυ
χή καί διώχνει τόν ’ Εξαποδώ; Τ ή μουσι
κή, μήπως τού Μπετόβεν, τού Μότσαρτ 
, τού Βάγνερ, ή τού αρχιμουσικού τού 
Δήμου Καίσαρη; " Η μπάς κι εννοούσε 
τή μουσική τού Τρικουπικοΰ δάσκαλου 
τής ’ Ωδικής, έκείνου γιά τόν οποίον, 
κατά τή σχολική έφημεριδούλα τή «ΓΑ- 
ΡΟΥφΩ» πρίν κάμποσο χρόνια άπό τό
τε, ό Δεληγιάννης έπιτέθηκε κατά τού 
Τρικούπη στή Βουλή λέγοντας, πώς ό 
προστατευόμενός του δάσκαλος των 
Τεχνικών «έγνώριζε νά άδη ώς οί θώες 
καί νά ιχνογραφεί ώς αί όρνιθες;».

Κι άκόμα, προχωρούσαν περισσότε
ρο, καί λέγανε, μή τάχα κι εννοούσε τή 
μουσική τού λατερνατζή έκείνου, πού, 
οί ίδιοι οί μαθητές καμμιά φορά τόν 
φέρνανε, νά πλήξη τά πλήκτρα τού όρ- 
γάνου του στή διαπασών, κάτω άπό τά

παράθυρα τού Γυμνασίου, στό μάθημα 
ώρισμένου καθηγητή πού νεύριαζε κι 
έφορμοΰσε κατά τό παράθυρο, λές κι 
ήθελε νά πυροβολήση κατά τού όργα- 
νοπαίχτη;

' Αλλά, φαίνεται, πώς ό Γυμνασιάρ- 
χης, μιλώντας περί μουσικής, δέν εννο
ούσε ούτε τή μουσική τού Μπετόβεν 
καί τών άλλων, ούτε τού Καίσαρη, ούτε 
τού δάσκαλου τής ώδικής, ούτε τού λα

τερνατζή τής Τρούμπας. ’ Εννοούσε τίς 
μολπές τών νυχτερινών τροβαδούρων 
τής φρεαττύδας καί τής Καστέλλας. Καί, 
αύτή ή μουσική του προτίμηση, ήταν 
προτίμηση καί τών μαθητών του, έτσι, 
ώστε, μεταξύ τούτων καί τού Γυμνασι
άρχη τους, νά ύπάρχει άπόλυτη εύθυ- 
γράμμιση περί μουσικής.

Ό  φιλόμουσος Γυμνασιάρχης, ήταν 
ό τελευταίος τού μοναδικού Πειραίκοΰ 
Γυμνασίου ώς τό 1914 πού παρέδωσε 
σέ άλλον κι έγινε 1 Επιθεωρητής, ένώ 
τόν ίδιο χρόνο ιδρύθηκε καί τό δεύτερο 
Γυμνάσιο.

Αύτή τή μεταβολή, τή δημοσίευσε σέ 
κάποιο φύλλο ή μικρή μαθητική καί σα
τυρική έφημεριδούλα, ή «ΓΑΡΟΥφΩ» 
καί παρουσίασε καί τό νέο Γυμνασιάρ
χη τού ήδη Α ' πού δίδασκε Οίδίποδα 
Τύραννο σέ κάποια τάξη καί κατά σύμ
πτωση ήταν χωλός κι ’ ό ίδιος, μέ τούτη 
τήν προσλαλιά του ατούς μαθητές.
—“ Ω τέκνα Κάδμου τού νϋν
ώς ύμάς ίσα καί τό μηδέν θεωρώ,
επειδή τόν νοΰν
πόρρω τών βιβλίων κρατείτε..

Κι έγραφε κι ά^λα πολλά καί διάφορα 
ή έφημεριδούλα κι είχε γίνει προσφιλέ
στατη στούς μαθητές.

’ Εκείνο, όμως πού τήν άνέδειξε καί 
τήν έκανε γνωστή καί στό ' Αρσάκειο, 
ήταν μιά ανταπόκριση άπό τόν Πύργο 
τής ’ Ηλείας μέ πολύ ένδιαφέροντα γε-

422



γονότα, καί γιά τούς γυμνασιόπαιδες 
καί γιά τίς άρσακειάδες, άλλά καί γιά 
τούς φίλους της καντάδας. Άλλά , άς 
πάρουμε τά πράγματα μέ τή σειρά.

"Ηταν μιά-ειδυλλιακή Άνο ιξη  τών 
παλιών εκείνων καιρών. Χλιαρός άνε
μος, κατά τόν ποιητή, άνακινοϋσε τά 
άκρόκλωνα τών δέντρων, καί ό ήλιος 
θώπευε τήν γη. ' Οόργασμόςτήςπλου- 
σιώτατης βλαστήσεως τού ' Ηλειακοΰ 
κάμπου ήταν σ' έντονη δράση, κι έκανε 
νά πάλλουν τά στήθη τών κοριτσιών 
τοϋ Πύργου καί τής Άμαλιάδος, καί οί 
χορδές τής κιθάρας δύο καλλίφωνων 
καθηγητών.

' Ο ένας ήταν καθηγητής τοΰ Γυμνα
σίου, καί ό άλλος τού ' Ελληνικού σχο
λείου Πύργου, καί κατά σύμπτωση, καί 
οί δυό, κατάγονταν άπό κάποιο νησί 
τοΰ γειτονικού ' Ιονίου.'  Ετσι, είχαν άλα 
τά προσόντα φωνητικά καί όργανοπαι- 
κτικά κΓ ήσαν όχι μόνον καλλίφωνοι, 
άλλά, γενικά καί μουσικώς άψογοι, μέ 
άδιανόητο γ ι' αύτούς τό φάλτσο. Καί, 
καθώς βράδυ παρά βράδυ έβγαιναν σέ 
κανά κέντρο κάποιας γειτονιάς καί άνέ- 
μελπαν γλυκύτατες μολπές πρίμο Σε
κόντο μέ τή συνοδεία κιθάρας, άποτε- 
λοϋσαν ένα άνεπανάληπτο ντουέτο, 
πού πρόσφερε στούςόχιάνίδεους Πυρ- 
γιώτες καί γιά τό λόγο τούτο περισσότε
ρο απαιτητικούς, εξαιρετική αισθητική 
μουσική άπόλαυση πάνω σ' αύτό τό

μουσικό είδος τής καντάδας.
"Ετσι, οί δυό καθηγητές, γίνονταν 

σιγά-σιγά, περισσότερο γνωστοί καί 
εύπρόσδεκτοι σέ συντροφιές καί σέ 
κοινωνικές έκδηλώσεις, ώσπου άρχι
σαν νά άναμέλπουν τούς γλυκύτατους 
φθόγγους τής μουσικής τους τέχνης, 
όχι μόνο καθηστικοί σέ κάποιο κέντρο, 
άλλά καί περιπατητικοί στούς δρόμους. 
Καί αύτή ή αλλαγή κανταδορικής τακτι
κής πού ήταν σφάλμα τους, ήταν καί τό 
άμάρτημά τους καί «έγκλημα» τής κατη
γορίας τών ήθων: Τούτο δέ, σέ μιάπόλη 
πού διακρίνοταν γιά τούς ζόρικους άν- 
δρες καί γιά τίς όμορφες κοπέλλες, κι 
εξάλλου διέθετε καί δικούς της τροβα
δούρους.

"Ετσι, είχε άρχίσει νά ύποκαίει μιά 
φωτιά σέ εύφλεκτο έδαφος, καί δέν άρ
γησε νά πάρη διαστάσεις, μέ μιά συγκε
κριμένη καταγγελία πού έκαμαν γονείς 
καί κηδεμόνες στό ύπουρεγο Παιδείας, 
μέ τήν κατηγορία ότι οί δυό καθηγητές, 
μέ τήν κανταδορική τους έξόρμηση στίς 
γειτονιές, άναστάτωναν τίς τάξεις τοΰ 
ώραίου φύλου, καί αύτή τή δημόσια 
τάξη, μέ τήν ανοχή καί τής χωροφυλα
κής.

' Εδώ πρέπει νά πούμε, ότι, ύπάρχει 
προηγούμενο παραβάσεων άστυνομι- 
κών διατάξεων, σέ άρμονική συνεργα
σία αστυνομίας καί πολιτ ών, άν μή 
στόν Πύργο τουλάχιστον στήν ’ Αθήνα 
σέ μιά περίπτωση. Καί ό άστυνόμοςδι-

Στήν άπέναντι σελίδα: Μία γραφική γωνιά 
τοϋ Πειραιά. Ένα παλαιό σπίτι στήν πλατεία 
' Αλεξάνδρας πού έκτισε ό Τσίλλερ. ’ Επάνω: 
Παλαιοί ρεμπέτες σέ λαϊκό κέντρο τοϋ Πει
ραιά ('Αρχείο Ήλία Πετρόπουλου).

οικητής κάποιου ' Αστυνομικού Τμήμα
τος, άφοΰ γλέντησε μέ τούς τροβαδού
ρους τής περιοχής του, δέν εννοούσε νά 
τούς άποχωρισθή τίς πρωινές ώρες, άλ
λά νά είσβάλλη όπως κι έγινε μέ όλους 
μαζί στό Τμήμα, καί ν ' άναστατώσει 
τούς αστυνομικούς καί τούς περίοικους, 
μέ μιά καντάδα. Άλλά , άς έρθουμε στό 
προκείμενο.

Τό ύπουργεϊο, μόλις έλαβε τήν άνα- 
φορά -καταγγελία, έδωσε εντολή στόν 
άρμόδιο. ' Επιθεωρητή ό όποιος κατά 
σύμπτωση ήταν ό φιλόμουσος τέως Γυ- 
μνασιάρχης τοΰ Πειραιά, ό φίλος τών 
κανταδόρων τής φρεαττύδας καί τής 
Καστέλλας, νά κάνη μιά επιτόπιο διοι
κητική άνάκριση κατά τών κανταδόρων 
καθηγητών τοϋ Πύργου.

' Ο σύλλογος όμως τών καθηγητών 
ήταν κατάλληλα πληροφορημένος, καί 
περίμενε τήν άφιξη τοΰ κ. ' Επιθεωρη
τή, κι είχε κιόλας σχεδιάσει καί μιά μι
κρή δεξίωση, ώσπου, μιά μέρα, έμφανί- 
στηκε ό αναμενόμενος στό γραφείο τοϋ 
Γυμνασιάρχη, κι έκανε τήν πρώτη έπα- 
φή καί ενημέρωση.

— Κύριε έπιθεωρητά, είπε ό Γυμνα-
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Επάνω: Τά Παλαιό ’Ανάκτορα, ένα άπό τά πιό έντυπωσιακά νεοκλασσικά κτίρια των Αθηνών. Κάτω: Τό Ζάππειο περίφημο καί αυτό 
νεοκλασσικό κτίριο τής πρωτεύουσας.

δέν τόν άφηναν νά ξεχάση τή καταγωγή 
του.

Τό ίδιο αύτό έθνικό συναίσθημα έκα
με όλόκληρη τήν έλληνική κοινωνία του 
περασμένου αιώνα, νά προσβλέπη μέ 
αγάπη, στην αρχαία κλασσική παράδοσι, 
σέ όλες τις εκδηλώσεις της, έπιδιώ- 
κοντας τή μίμησι καί τή συνέχισή της.
Αλλά τότε ή κοινωνία ήταν άγνότερη 

καί παρθένος άπό έξωτερικές έπιδρά- 
σεις, έν άντιθέσει μέ τή διάδοχό της 
τοϋ 20οϋ αιώνα, πού άθεράπευτα «δυ- 
σεόπληκτη» έπρόδωσε τή συνέχεια τών 
παραδόσεών μας.

Είναι δμως άλήθεια δτι ή έπίδρασι τής 
άρχαιοφιλίας αύτής στά γράμματα καί 
συγκεκριμένα στή γλώσσα δέν είχε 
άρχικά εύχάριστο άποτέλεσμα, μέ τήν 
έμφάνισι τοϋ Σχολαστικισμού καί τοϋ 
Λογιοτατισμοϋ, πού όμως τά χτυπήματα

τοϋ Σολωμοϋ, τοϋ Ψυχάρη καί τής όμά- 
δος Παλαμά, έξουδετέρωσαν.

' Αντίθετα στις εικαστικές Τέχνες καί 
είδικώτερα στήν ' Αρχιτεκτονική, μέ τήν 
έμφάνισι τοϋ Νεοκλασσικοϋ ρυθμού, ή 
' Αναγέννησι αύτή είχε τεραστία διάδο- 
σι καί έπιτυχία, σ' όλόκληρο τόν έλλα- 
δικό χώρο, άκόμη καί στόν υπόδουλο.

Σημαντικόν είναι ότι ή ' Αρχιτεκτονι
κή αύτή ' Αναγέννησι δέν φανερώθηκε 
μόνο στά μεγάλα άστικά κέντρα, σέ 
Δημόσια κτήρια, έργα έπωνύμων ' Αρχι
τεκτόνων, δικών μας καί ξένων, άλλά 
καί στά μικρότερα, έργα άνωνύμων πρω
τομαστόρων, σάν ένας άπλοποιημένος 
«Λαϊκός Νεοκλασσικισμός», πού κατέ- 
κλυσε τήν ' Ελλάδα, ώς τό μικρότερο 
οικισμό της, δίνοντας έτσ ιτό κίνημα, μέ 
τήν όμόθυμη αύτή άναγνώρισι έναν 
ύπερεθνικό χαρακτήρα.

343



σιάρχης, ό σύλλογος τών καθηγητών 
Πύργου, θέλει νά σάς ύποβάλη τά σέβη 
του, καί ταυτόχρονα, μέ τήν εύκαιρία 
καί τής Πρωτομαγιάς, νά σάς δεξιωθή 
σέ κάποιο κέντρο,

— Παρακαλώ, παρακαλώ, είπε ό επι
θεωρητής, έκτος άπό τήν παρουσίαση 
τά πάρα πέρα, δέν είναι καί άπαραίτη- 
τα.

— Κύριε έπιθεωρητά είπε ό Γυμνασι
άρχης, ώς πρός τή δεξίωση πρόκειται 
περί συλλόγου πού θά σάς δεξιωθεϊ, ώς 
πρός τά πάρα πέρα είναι καί τούτα άπα- 
ραίτητα λόγω Πρωτομαγιάς.

—" Ε λοιπόν τό βράδυ τής ίδιας ήμέ- 
ρας, βρέθηκαν συγκεντρωμένοι στό «Ε
ΞΟΧΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙ ΚΑΛΑΜΙΕΣ» τού 
Πύργου 5 καθηγητές μεταξύ τών όποι
ων καί οι ύπό κατηγορίαν, δύο κυρίες 
εγγάμων καθηγητών, ό Γυμνασιάρχης 
καί ό ' Επιθεωρητής.

Μετά τίς πρώτες συστάσεις, άρχισε ή 
προθέρμανση τής παρέας μέ ψιλοκου
βέντα, μέ διάφορα στήν άρχή ορεκτικά 
όπως μικροσκοπικές άγκαθωτές άγγι- 
ναροΰλες, χέλι ' Αγουλινίτσας ψητό, 
καί μέ διάφορες διακριτικές προπόσεις.

— Εις ύγείαν σας είπε ό ' Επιθεωρη
τής απευθυνόμενος στίς κυρίες έφαρ- 
μόζοντας 'κείνο π' έλεγε στήν τάξη, 
«άπό Διός άρχεσθαι»

— 'Υγιαίνετε τού απάντησε μιά κυ
ρία.

— ' Εβίβα τό πρώτο είπε ένας ύπόδι- 
κος καθηγητής στόν άλλο ύπόδικο πού 
καθόταν καί οί δυό λίγο παράμερα άπό 
τόν ' Επιθεωρητή σά φοβισμένοι γάτοι.

—"Αντε εβίβα τό πρώτο άπάντησε κι 
ό δεύτερος.

Καί ή συζήτηση συνεχιζόταν μέ πολύ 
πεζά στήν άρχή θέματα, όπως, εκπαι
δευτικά καί τοπικά, καί μέ αραιά πυρά 
πόσεων καί προπόσεων.

Είπε λόγου χάρη ένας ότι, μιά φορά κι 
έναν καιρό, στήν Καλαμάτα, στόν Πύρ
γο, στήν Πάτρα, καί στό Αίγιο, οί πρι
μαντόνες στά καφέ-σαντάν τραγου
δούσαν ένα τραγούδι π' έλεγε:
Παράς έδώ παράς έκεϊ, 
γιόμισε πλούτη ή χώρα.
Χορτάσανε κι οί νηστικοί, 
πάει ή παλιά μας ψώρα.

Καί πρόσθεσε, πώς ' κείνον τόν καιρό 
άκριβώς, πίναν τό κρασί πληρώνοντας 
μέ τήν ώρα, καί στρίβαν τόν καπνό τού 
Καραβασίλη ποϋχε εργοστάσιο στόν 
Πύργο, μέ χαρτονομίσματα άντί γιά 
τσιγαρόχαρτο. Αλλά, πότε ένας παπάς 
σταμάτησε τό τραίνο στή Μπαρμπά- 
αινα κατά πού είπε ένας άλλος, πού 
τούτο, βέβαια, έγινε σ' εποχή ισχνών,

καί όχι παχέων άγελάδων άπό τή σο
δειά τής σταφίδας, δέν ήξερε ούτε ό 
ένας ούτε ό άλλος.

"Ετσι όμως, ή συζήτηση, δέν έπαιρνε 
εύθυμο τόνο όπως άρμοζε στήν περί
σταση, μ' όλο πού ό Γυμνασιάρχσης 
πυροδοτούσε μέ κρασοκατανυκτικά 
πυρά τό ποτήρι τού ' Επιθεωρητή καί 
τών άλλων, άπό τήν πλευρά του, προπί
νοντας εις ύγείαν.

Αλλά, μέχρις έδώ, ήταν τά πρώτα 
άναγνωριστικά πυρά στή φάση τών 
Hors-d’ oeuvre, καί μάλλον πίναν «ξε- 
ροσφύρι».

Μόλις όμως, άρχισαν νά καταφθά
νουν οί πιατέλλες μέ αχνιστά εδέσματα, 
άρχισε τό φαγοπότι καί ή καθαυτό κρα
σοκατάνυξη, ζωήρευσε τό γλέντι κι άρ
χιζαν κιόλας καί τά λιανοτράγουδα σάν 
τά παρακάτω:
— Μέσ' στόν άφρό τής θάλασσας..
— Μήν είδες τήν Ξανθούλα..
— Τό γιασεμί στήν πόρτα σου..
— Κελαίδήστε ώραία μου πουλάκια.. 
— ' Ετίναξε τήν άνθισμένη άμυγδαλιά...

Κι ήταν τούτα τά τραγούδια πάνω 
στά μέτρα καί τών κυριών, πού άρχισαν 
νά σιγανοτραγουδάνε κι αύτές, καί ν' 
άνεβάζουν τόν εύθυμο τόνο στήν πα
ρέα.

Σέ μιά στιγμή, άπό τά δεξιά τού ' Επι
θεωρητή καί μετά άπό μιά κυρία πού 
καθόταν δίπλα του καί τό σύζυγο αύ- 
τής, άκούστηκαν μελωδικοί φθόγγοι κι
θάρας πούταν τό πρελούντιο μιας καν
τάδας πού σέ λίγο θάρχιζε άπό δύο 
άνεπανάληπτες φωνές μέ τό παρακάτω 
τραγούδι καί μέ τή συνοδεία τής κιθά
ρας. ’ Εκτελεστές ήταν οί δύο ύπό κατη
γορίαν τροβαδούροι καθηγητές.

—"Αχ αύτά, άχ αύτά τά ώραία σου 
μάτια..

Καί καθώς σέ μιά στιγμή καί σέ μιά 
στροφή σήκωναν τίς απαλές μελωδικές 
τους νότες στήν κορφή τής μουσικής 
κλίμακας κι ύστερα, μ' έξαιρετική μαε
στρία πέφτουν στίς χαμηλότερες, μιά 
γενική σιγή έπεφτε στούς θαμώνεςτοΰ 
κέντρου. "Ηταν φανερό, πώςεϊχαναί- 
σθανθεϊ μιά ύπέρτατη μουσική άπό- 
λαυση, καί περίμεναν καί άλλο τραγού
δι όπως κι έγινε.

Ο κ. ' Επιθεωρητής είπε στό Γυμνα- 
σιάρχη.

— "Ωστε περί αύτοϋ καί περί αύτών 
πρόκειται;

— Μάλιστα κ. ' Επιθεωρητά
— Μά αύτό είναι ύπέροχο, καί μοΰ 

φαίνεται πώς έδώ, βρισκόμαστε πρό 
άναπαραστάσεως ένός εγκλήματος πού 
δέν είναι έγκλημα.

— Τό τερπνόν μετά τού ώφελίμου 
είπε ό Γυμνασιάρχης.

—’Όμως ό 'Επιθεωρητής ήταν σί
γουρος καί γιά τόν εαυτόν του καί γιά 
ό,τι έλεγε. Είχε κάνει μετά τήν πρώτη 
του συνάντηση μέ τόν Γυμνασιάρχη 
τυπική επίσκεψη στίς Αρχές καί στό 
Δήμαρχο, καί είχε επαφή καί μέ δύο 
μεταμεληθέντες γονείς πού ύπέγραψαν 
τήν άναφορά στό ’ Υπουργείο. Είχε βο
λιδοσκοπήσει τά πνεύματα καί σχεδόν 
είχε καταλήξει στό πόρισμά του.

Καί σέ μιά στιγμή, άφοϋ πρόβαλε τό 
κεφάλι του λίγο μπρος, στράφηκε στούς 
ύπό κατηγορίαν καθηγητές οί όποιοι 
παρακολουθούσαν τίς άντιδράσεις του 
καί είπε:

— Συνεχίστε παιδιά.
Καί καθώς έλεγε άργότερα στόν κύ

κλο του, ' κείνη τή στιγμή είπε άπό μέσα 
του:

— Ψυχή μετά τών άλλοφύλων!
Λένε, πώς άπό τότε βγήκε τούτη ή

φράση, ή άπό άλλο παραπλήσιο περι
στατικό.

Καί οί παϊδες πούταν λίγο νεαροί καί 
άγαμοι συνέχισαν:

— Κι άν παρήλθον οί χρόνοι έκεϊνοι, 
τών ερώτων φαιδρά έποχή, 
δέν παρήλθον καί όμως οί πόνοι, 
τής καρδιάς μου άγνώμων γυνή...

Καί τότε, πότε μέ τά λίγα, όπως έπρε
πε, άλλά εκλεκτά τραγούδια τών τρο
βαδούρων, καί πότε μέ τά περισσότερα 
λιανοτράγουδα όλων, τό τί έγινε ' κείνη 
τήν άνοιξιάτικη νύχτα στό έξοχικό κέν
τρο τού Πύργου «ΟΙ ΚΑΛΑΜΙΕΣ» δύ
σκολα περιγράφεται. Μπορούμε μόνο 
νά πούμε πώς στό τέλος τού γλεντιοΰ, 
μετά τά μεσάνυχτα, ρίχτηκε ή ιδέα νά 
συνοδεύσουν όλοι μαζί τόν ' Επιθεωρη
τή στό ξενοδοχείο «έν χορδαϊς καί όργά- 
νοις». Όμως, τελικά έπικράτησαν οί 
σωφρονέστεροι καί τόν συνοδέυσε μό
νο ό Γυμνασιάρχης. Ό  κ. 'Επιθεωρη
τής είχε ήδη βγάλει τό πόρισμά του στό 
έξοχικό κέντρο, καί δέν άπόμενε παρά 
μόνο ή σφραγίδα.

" Ετσι, έκλεισε καί ή τελευταία σελίδα 
τούτης τής μικρής ιστορίας πού άναφέ- 
ρεται στήν έποχή τής καντάδας καί ταυ
τίζεται μέ τήν έποχή τού «βάλς», πού 
μαζί, κατέθελξαν τίς ψυχές παλαιοτέ- 
ρων γενεών.

Δέν ξέρω μόνο άν ό Τάκης Δόξας, 
γράφοντας τό «ΕΠΑΡΧΙΑ αγάπη μου...», 
έκλεινε μέσα του καί κάτι παρμένο άπό 
τή ζωή τού Πύργου, καί άπό τήν πάρα 
πάνω ώραία μελωδική καί άνεπανάλη- 
πτη σελίδα.
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Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΜΟΝΑΧΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Ε ΚΤΟΣ από τόν έπώνυμο Κλήρο με 

τά γνωστά όνόματα, Γρηγόριος Ε' , 
Π. Πατρών Γερμανός, Βρεσθένης Θεο
δώρητος, Ήσαίας Σαλώνων, "Ελους 
Ανθιμος, Άνδρούσης Ιωσήφ, Διά

κος, Παπαφλέσσας, Παπακαλομοίρης, 
Παπακουτουμάνος, ό όποϊος «ίδίαιςχε- 
ρσίν έφόνευσε Τούρκους», («' Ιστορία» 
Τ. 3, σ. 127), γιά τούς όποιους γράφη
καν καί ξαναγράφηκαν πολλά, ύπάρχει 
πλήθος άκόμη ιερέων καί μοναχών, ά- 
γνώστων καί ανωνύμων, πού σκέπασαν 
μέ κόκκαλα καί πότισαν μέ αίμα τήν έλ- 
ληνική γή. Στά Γενικά Αρχεία τού Κρά
τους ύπάρχει σωρεία αναφορών, μέ τίς 
οποίες οί χήρες πρεσβυτέρες ζητούν α
πό τήν Διοίκησι· οικονομική περίθαλψι, 
γιά νά ζήσουν τά ορφανά παπαδοπαί
δια,

' Αλλά δέν είναι μόνο ή ανδρεία πού 
έδειξαν οί μοναχοί στίς φονικές μάχες.
' Η παρακάτω άνέκδοτη άναφορά (ΓΑΚ. 
συλ. Βλαχ. φ. 23) φανερώνει καί τήν 
παλληκαρίσια στάσι στήν διεκδίκησι 
ένός δικαιώματος πού πήρε μέ τό χέρι 
του ό μαχητής καλόγερος, κατά τήν 
έκπόρθησι τού Ναυπλίου. Καί νά πώς 
τά λέει:

Πανιερώτατε
Σοϋ λέγω όντας ό Κολοκοτρώνης ατό 

Χρυσοβίτζι, άφησα τό Μοναστήρι όπου 
ήμουν καί έλαβα τά άρματα καί πήγα 
ατό Χρυσοβίτζι. Από Χρυσοβίτζι εις 
τήν Ζαράκοβα, άπό Ζαράκοβα στά Τρί
κορφα. Στά Μΰτικα έκάμαμεν ένα πόλε
μον καίέπιασα έναν ζωντανόν Τούρκον 
άπό Τζανακαλεσί καί τόν έπήγα στον 
ένδοξότατο Πετρόμπεη εις τήν Στεμνί- 
τζαν άλλο πόλεμο ατό Χωματοβοάνι 
καί έλαβώθηκα μέ τό νά έπήρα ένα 
κεφάλι Μπαρδουνιώτικον καί τό έπήγα 
τού Πετρόμπεη, τού πρίγκιπας καί τού 
Κολοκοτρώνη στά Βέρβενα. Λοιπόν έ- 
κάμαμε τό άσάλτον τής Τριπολιτζάς. 
Από Τριπολιτζάν μέ τόν Κολοκοτρώ- 

νην εις τό Άνάπλι νά κάμω μεν τό 
άσάλτον λοιπόν έπήγα μέ τού πρίγκι
πας τόν Μπαίρακτάρην έμπρός· εις τήν 
βρύσην έσκοτώθη ό Μπαίρακτάρης, 
έλαβώθηκα κι έγώ καί μέ ίάτρεσσεν ό 
φωτόπουλος 40 ή μέρες λοιπόν ίατρεύ- 
θηκα καί έπήγα εις τήν Πάτραν καί 
έτζάκισα τούς Τούρκους μέ τόν Μπαϊ- 
ρακτάρη δυό φορές, καθώς θέλει βε-

βαιωθήτε άπό τόν Μολά Γιαννάκη. 'Σ
χόλασε τήν πολιορκία τής Πάτρας ό 
Κολοκοτρώνης καί έρχόμενοι εις Τριπο- 
λιτζάν έμεϊς, ήλθον ο ί Τούρκοι εις τό 
"Αργος καί μέ βάνει έμπρός μέ τό μπαϊ
ράκι καί πηγαίνομεν καί πιάνομεν τά 
νερά' άπό τά νερά στόν μεγάλον άγιον 
Γεώργιον. Από εκεί εις τό Σούλι καί μέ 
έφεραν ο ί άτλήδες fτό ιππικό) δυό φορά; 
νά μέ πιάσουν ζωντανόν. Από τό Σούλι 
στά Δερβενάκια καί στά Δερβενάκια 
όπού ήμεθα μάς ήλθεν ή εϊδησις τού 
άσάλτου τού Παλαμηδίου. "Υστερον 
έκατέβημεν κάτω καί έπιασα τού ' Αγά - 
πασια τό τζαμί όπού είχε 4 μαγαζεία 
σανίδια τά όποια έγλύτωσα άπό τούς 
Κρανιδιώτες· λοιπόν τά έπήραν καί τά 
έφτιασαν εργαστήρια έθνικά. "Επιασα 
ένα βεζύρ τζαμισί εις τό όποιον ήτον 
δυό χιλιάόες ψαθιά καί τό έσκούπισα 
καί τό έπάστρεψα■ τώρα λοιπόν ήλθεν 
ένας παπάς άπό τό "Αργος καί γυρεύει 
νά άποξενώση έμένα' τό λοιπόν τά 
βόλια όπού έτρωγα έγώ αύτός έκοιμώ- 
τανε μέ τήν πρεσβυτέρα του. Παρακα
λώ τόν Πανιερώτατον, διά νά τού γρά- 
ψη νά έλθη έδώ νά κριθοΰμεν, ότι θά 
τόν σκοτώσω νά χάσω τήν ψυχήν μου.

Τριπολιτζά 7 Απριλίου 1823 
Τής Πανιερότητός της δούλος 

Χατζή Διονύσιος
Χρόνια καί χρόνια πέρασαν άπό τήν 

πρώτη άναφορά. Στά 1849 ένας άλλος 
μοναχός, ' Αγιορείτης αύτός, τού ό
ποιου τό όνομα περιλαμβάνεται στό

Ό  μεγάλος ναυμάχος τού 1821 Κωνσταντί
νος Κανάρης. Τήν μαρτυρία του έπικαλεΐται 
στό έγγραφο που δημοσιεύουμε ό άγωνι- 
στής μοναχός Ίωάσαφ Νικολάρας.

' Ηρώο τών πυρπολητών. («Τό Ναυτικό 
τού 21», κείμενα Ίω. Μελετόπουλου, 
έκδοσις Τραπέζης ' Εμπορ. Πίστεως, σ. 
46), μέ μιά άπλή καί έπίσης άνέκδοτη 
(ΑΥΕ. φ. 33/1-1849) άναφορά ζητά 
άπό τό ύπουργικό συμβούλιο νά αύξη- 
θή, λίγο ή σύνταξις πού παίρνει καί άπό 
τόν άλλοτε άρχηγό του καί τότε πρωθυ
πουργό Κων. Κανάρη νά μεσιτέψη στόν 
βασιλιά γιά νά τιμηθεί μέ «βασιλικόν 
διάσημον, ώς άγωνιστής»:

Πρός τό ' Υπουργικόν Συμβούλων 
Μοναχός τό σχήμα ή μην, όπως καί 

ήδη εύρίσκομαι, κατά τήν έναρξιν τού 
Άγώνος.

Ό  έρως τής έλευθερίαςμέήνάγκασε 
νά ένδυθώ τήν ρομφαίαν κατά τών 
τυράννων τής πατρίδος. Είχα μέρος εις 
τό πλήρωμα τών άθανάτων πυρπολι
κών τών διευθυνθέντων, ύπο'τοΰ ήδη 
προεδρεύοντος τό ύπουργικόν Συμ
βούλων. Καλύτερον μάρτυρα, δέν δύ
ναμαι νά έχω, τών πράξεών μου, είμή 
αύτόν τόν Κανάρην, τόν όποιον προ
σκαλώ νά όμολογήση τήν άλήθειαν τών 
λόγων μου. Μέ ένθυμείται εις τήν Τένε
δον, μέ ένθυμείται εις τήν Χίον, μέ 
ένθυμείτε εις τήν Σάμον, μέ ένθυμείται 
εις τήν είσοδόν μας έν τώ λιμένι τής 
'Αλεξάνδρειάς, μέ ένθυμείται τελευ- 
ταών εις άλας τάς ναυμαχίας, κοινωνόν 
τού θριάμβου του.

Ή  Σεβαστή Κυβέρνησις τής Α.Μ. 
αύτά ταύτα ίόούσα. όιέταξεν άλλοτε, νά 
μέ παραχωρήται σύνταξις δραχμών έ- 
ξήκοντα. 'Αλλά, κύριοι 'Υπουργοί, άν 
έπρόκειτο νά θρέψω μόνον έμαυτόν, 
ήρκει ή είρημένη σύνταξίς μου. "Εχω 
συγγενείς οικογένειας τάς όποιας συν
δράμω καίπαρ ' έμού τόν άρτον περιμέ
νουν. Παρακαλώ, λοιπόν τό Υπουργι
κόν Συμβούλων νά εύαρεστηθεί νά 
προτείνη τήν αύξησιν τής μηνιαίας συν- 
τάξεώς μου.

Έν Άθήναις τήν 6ην ΜάΤου 1849.
Εύπειθέστατος 

Ίωάσαφ Νικολάρας 
Καί πραγματικά στίς 14 ' Οκτωβρίου 

1850 ό "Οθων «εις τόν διαπρέψαντα, 
ώς πυρπολιστήν, κατά τόν ύπέρ τής 
έλευθερίας τής πατρίδος άγώνα», άπο- 
νέμει τόν άργυροΰν Σταυρόν τού Τάγ
ματος τού Σωτήρος- εις τόν Μοναχόν 
Νικολάρα.

ΗΛ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΔΟΣ
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Τ ΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ώρες τής 3ης Σεπτεμ
βρίου 1843, ό βασιλεύς "Οθων, 

ύποκύπτοντας στούς όρους πού τοϋ 
είχαν θέσει καί τούς έπανελάμβαναν 
άνυποχώρπτα κάτω άπό τά ' Ανάκτορα, 
στόν χώρο τής σημερινής Πλατείας 
Συντάγματος, οί επαναστάτες, μέ επι
κεφαλής τόν συνταγματάρχη Δημήτριο 
Καλέργη, αναγκάσθηκε νά ύποσχεθή, 
ένυπογράφως, τήν παροχή Συντάγμα
τος καί τήν διενέργεια εκλογών γιά 

Εθνική Συνέλευσι. Τό καθεστώς τής 
άπόλυτης μοναρχίας τερματιζόταν έ- 
κείνες τίς ώρες καί ή ' Εθνική Συνέλευσις, 
πού θά έκπονοϋσε καί θά ψήφιζε τό 
Σύνταγμα, θά άνοιγε τόν δρόμο, ώστε 
νά προχωρήση ή χώρα σέ έκλογές καί 
νά άποκτήση λαοπρόβλητη κυβέρνησι.

Τίς ίδιες έκεϊνες ώρες σχημάτισε κυ- 
βέρνησι ό Ανδρέας Μεταξδς, αρχηγός 
του Ρωσικού Κόμματος, μέ τήν σύ- 
μπραξι έκπροσώπων καί τών δυό άλ
λων κομμάτων, τού ' Αγγλικού καί τού 
Γαλλικού. Ό  Μεταξδς, πού ήταν έκ 
τών άρχηγών τού συνταγματικού κινή
ματος, θέλησε νά διευρύνη τήν κυβέρ- 
νησί του μέ τήν συμμετοχή σέ αύτή καί 
τών άρχηγών τών δυό αύτών κομμάτων: 
τού Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου καί 
τού ' Ιωάννη Κωλέττη. Καί οί δυό όμως 
βρίσκονταν στό έξωτερικό. ' Ο πρώτος,

ΠΡΙΝ ΑΠΟ 138 ΑΚΡΙΒΩΣ ΧΡΟΝΙΑ

Κάτω άπό ένα όργιο αίματος 
οί "Ελληνες εκαλούντο γιά πρώτη φορά 

στίς κάλπες γιά
νά εκλέξουν τήν πρώτη Βουλή τους

ώς πρεσβευτής στήν Κωνσταντινού- 
πολι καί ό δεύτερος στό Παρίσι. ' Ετσι, 
ή είσοδός τους στήν κυβέρνησι, έως 
ότου μετακληθοΰν,' έγινε άργότερα, μέ
σα στόν ' Οκτώβριο.

(Ό  Μεταξδς είναι ό πρώτος πρό
εδρος ύπουργικοϋ συμβουλίου στήν 
Ελλάδα πού ονομάσθηκε «πρωθυπουρ

γός», καί ό όρος αύτός καθιερώθηκε 
έκτοτε. Εξ άλλου, ό Μαυροκορδστος 
καί ό Κωλέττης, πού μετέσχον στήν 
κυβέρνησι «μετά ψήφου» μέν, άλλάχω
ρίς νά άναλάβουν ύπουργεία, είναι οί 
πρώτοι στήν κοινοβουλευτική ιστορία 
τής Ελλάδος, «άνευ χαρτοφυλακίου» 
ύπουργοί όπως τούς ονομάζουμε σή
μερα).

' Η κυβέρνησις Μεταξά ένήργησε τίς 
έκλογές γιά τήν ' Εθνοσυνέλευσι τήν 1 
Νοεμβρίου. ' Εξελέγησαν 244 πληρε
ξούσιοι. "Αν καί δέν έπρόκειτο γιά άνά- 
δειξι κυβερνήσεως καί θά έπρεπε, συ
νεπώς, αφού έλειπε ό κομματικός άντα- 
γωνισμός, νά μήν έκδηλωθοΰν πάθη, έν 
τούτοις οί εκλογές αύτές δέν ήσαν ά- 
διάβλητες. Ο Γεώργιος, Άσπρέας, 
στήν «Πολιτική ' Ιστορία τής Νεωτέρας 
' Ελλάδος», γράφει σχετικά: «Αί έκλογαί 
τών μελών τής ' Εθνοσυνελεύσεως έγέ- 
νοντο όπως καί προεβλέποντο.- Εις τάς 
περισσοτέρας τών έπαρχιών ό λαός δέν

έξέφερε γνώμην ή ή γνώμη αύτοϋ πα- 
ρεποιήθη καί αί έκλογαί, γενικώς είπεΐν, 
άπό άπόψεως έλευθέρας θελήσεως έ- 
κακοποιήθησαν. Αλλαχού οί καπετα- 
ναίοι, άλλαχοΰ οί χωροφύλακες, άλλα- 
χοΰ αί άρχαί, εξέλεξαν όσους αύτοί 
έβούλοντο καί έκείνους τούς οποίους 
εϊχον συμφέρον νά προκρίνωσι. Τό 
ελεύθερον πολίτευμα έκακοποιεϊτο εύ- 
θύς άμέσως εις τήν θεμελιώδη αύτοΰ 
βάσιν...».
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’ Η ' Εθνοσυνέλευσις, πού προήλθε 
άπό τις εκλογές αύτές, άρχισε τίς εργα
σίες της στίς 8 Νοεμβρίου καί τίς συνέ
χισε ώς τίς 25 Μαρτίου 1844. Τό 
Σύνταγμα ψηφίσθηκε στίς 19 Φεβρουά
ριου καί ή όρκωμοσία τού " Οθωνος, σέ 
αύτό έγινε στίς 18 Μαρτίου. Τήν ϊόια 
ήμερα έγινε καί ή δημοσίευσίς του. 
“ Επειτα άπό μιά έβδομάδα, στίς 25 
Μαρτίου, τελευταία ήμερα τής θητείας 
τής ' Εθνοσυνελεύσεως, ψηφίσθηκε καί 
ό ' Εκλογικός Νόμος, μέ τόν όποϊο θά 
γίνονταν οί έκλογές γιά τήν άνάδειξι 
Βουλής.

' Εν τώ μεταξύ τόν προηγούμενο μή
να, τόν Φεβρουάριο, είχε γίνει κυβερ
νητική αλλαγή. Ό  Μεταξδς είχε παραι- 
τηθή καί στήν θέσι του όρκίσθηκε ό 
Κωνσταντίνος Κανάρης, μέ μιά σκιώδη 
όμως κυβέρνησι, πού κατέληξε νά μείνη 
μέ τρεις μόνο ύπουργούς! φυσικά, ή 
μικρή αύτή παρέα δέν είχε κανένα κύ
ρος, ώστε νά διενεργήση τίς έκλογές. 
Ό  "Οθων συλλαμβάνει τήν ιδέα μιας 
συμμαχικής κυβερνήσεως καί απευθύ
νεται στόν Μαυροκορδάτο καί στόν 
Κωλέττη. Δέν συμφωνούν όμως στήν 
διανομή τών ύπουργείων, ύποχωρεϊ ό 
Κωλέττης καί, ύστερόβουλα, ύπόσχεται 
ύποστήριξι σέ μονομερή κυβέρνησι ύ- 
πό τόν Μαυροκορδάτο. Ό  τελευταίος

ορκίζεται στίς 30 Μαρτίου. Μαζί του 
έχει, μεταξύ άλλων προσωπικοτήτων 
τής έποχής, τόν Σπυρίδωνα Τρικούπη 
ώς ύπουργό τών 'Εξωτερικών καί τόν 
' Ανδρέα Λόντο ώς ύπουργό τών ’ Εσω
τερικών. "Ενας άλλος Λόντος, παράγων 
καί αύτός στήν ' ΑχαΓα, ό A. X. Λόντος ή 
Λεοντίδης, άνέλαβε τό ύπουργείο Δ ι
καιοσύνης.

Αύτή ή κυβέρνησις, ή πρώτη μετά τό 
Σύνταγμα, θά διενεργούσε τίς έκλογές, 
τίς πρώτες έκλογές ύπό συνταγματικό 
καθεστώς.

“Ας δούμε τώρα πώς έγιναν οί έκλο- 
γές αύτές, οί όποιες άρχισαν τόν ' Ιούνιο 
στίς έπαρχίες καί στίς 3 Αύγούστου 
στήν Αθήνα, καί τελείωσαν έπειτα 
άπό... τρεις μήνες περίπου! Τόσο μεγά
λα περιθώρια γιά τήν έκλογική άναμέ- 
τρησι άφηνε ό ' Εκλογικός Νόμος τής 
25 Μαρτίου. ' Εάν έντρυφήση κανείς 
στίς διατάξεις αύτοΰ τού νόμου, θά 
καταλάβη, χωρίς πολύν κόπο, ότι εύνοεϊ- 
το σκανδαλωδώς ή καλπονοθεία. ' Η 
καθολική ψηφοφορία, ένπρώτοις, ήταν 
κάτι ανύπαρκτο γιατί τό δικαίωμα ψή
φου περιοριζόταν σέ αύτούς πού είχαν 
συμπληρώσει τό 25ο έτος τής ήλικίας. 
Αύτό όμως δέν άρκοΰσε." Επρεπε, άκό- 
μη, γιά νά μπορή κανείς νά ψηφίση, «νά 
έχη ιδιοκτησίαν τινά ή νά άσκή οίονδή-

Στήν Απέναντι σελίδα έπάνω: ' Ο Αρχηγός 
τής Έπαναστάσεως τού 1843 Δημ. Καλέρ- 
γης. ΚΑτω: ' Ο πρωταγωνιστής τών Βουλευ
τικών Εκλογών τού 1844 Ιωάννης Κωλέτ
της. Επάνω: ' Ο Δημήτριος Καλέργης κάτω 
Απ’ τΑ ’Ανάκτορα, Απαιτεί άπό τόν "Οθωνα, 
νά ύποσχεθεί τήν παροχή Συντάγματος. ' Ο 
βασιλιάς διακρίνεται έπάνω δεξιά: Πίσω του 
ή Αμαλία.

ποτέ έπάγγελμα ή άνεξάρτητον έπιτή- 
δευμα». Αισθητά, έπίσης, περιοριζόταν 
καί τό δικαίωμα τού έκλέγεσθαι. Γιατί 
όποιος ήθελε νά πολιτευθή, έπρεπε νά 
έχη άκίνητη περιουσία δέκα χιλιάδων 
δραχμών τής έποχής έκείνης.

' Η καλπονοθεία εύνοεϊτο καί άπό τήν 
διάταξι έκείνη τού νόμου, πού δριζε άτι 
οί έκλογές δέν γίνονταν μέσα σέ μιά 
ήμέρα καί ταυτόχρονα σέ όλη τήν έπι- 
κράτεια, άλλά διαρκοΰσαν... οκτώ ήμέ- 
ρες καί γίνονταν διαδοχικά κατά περιο
χές. ' Οπότε, ή συνολική τους διάρκεια 
έφθανε τούς δυό καί τούς τρεις μήνες! 
Οί κάλπες, έξ άλλου, μετά τό «κλείσιμό» 
τους, μεταφέρονταν άπό τούς δήμους 
στίς πρωτεύουσες τών νομών, γιά νά 
μετρηθούν έκεϊ οί ψήφοι. ’ Αντιλαμβά
νεται εύκολα κανείς, τί μπορούσε νά 
γίνη μέσα στίς οκτώ αύτές ήμέρες —πό-
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Τέσσερις άπό τούς ένεργώς άναμιχθέντες στις εκλογές τ<

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΤΑ-ΑΣ: Πρώτος «πρωθυπουρ
γός» τής Ελλάδος.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: Συναρχηγός 
στήν ' Επανάστασι τού 1843.

σες ταχυδακτυλουργίες καί πόσα μα- 
γειρεύματα καί τί, ακόμη, κατά τήν 
διαδρομή τών ψηφοδόχων άπό τά χω
ριά στίς πόλεις, ' 0  ' Επαμεινώνδας Κυ- 
ριακίδης, στό κλασικό του έργο «' Ιστο
ρία τοϋ Συγχρόνου ' Ελληνισμού», δίνει 
μιά χαρακτηριστική εικόνα στό σημείο 
αύτό, άναφερόμενος στήν εκλογική πε
ρίοδο τού θέρους τοϋ 1844: « Ό  εκλο
γικός σάλος», γράφει, «παρετείνετο άπό 
επαρχίας εις επαρχίαν πολλάκις καί έπί 
διμηνίαν όλόκληρον. Αί κάλπαι μετεφέ- 
ροντο άπό τών δήμων εις τήν πρωτεύ
ουσαν τοϋ νομοϋ, άλλ' ή μεταφορά 
αϋτη; καίτοι γιγνομένη παρά διοικητι
κών ύπαλλήλων, ήτο τά μέγιστα κινδυ
νώδης, διότι καί καλπονοθεύσεις συνέ- 
βαινον καί κάλπαι ήρπάζοντο καί έλη- 
στεύοντο κατά τήν ταραχώδη έκείνην 
καί άνώμαλον περίοδον, καθ' ήν ουδό
λως ήνθει έν Έλλάδι ή δημοσία άσφά- 
λεια. Οΰτως, άπό τών μέσων Ιουνίου 
καί καθ' άπαντα τόν 'Ιούλιον, έσπα- 
ράσσετο ή ’ Ελλάς ύπό τών εκλογικών 
παθών. Στίφη ένοπλα είσήρχοντο εις 
τούς ναούς, φιλήσυχοι πολίται έκακο- 
ποιοΰντο, κάλπαι έθραύοντο καί έν γέ- 
νει τά πάντα έπράττοντο ίνα νοθευθή

τό δημόσιον φρόνημα καί ίνα εκλεχθώ- 
σι ούχί οί κεκτημένοι τήν εμπιστοσύνην 
καί τήν έκτίμησιν τών συνεπαρχιωτών 
αύτών, άλλ' οί έπιτηδειότεροι, οί θρα- 
σύτεροι καί οί ύπό ταραξιών ύποστηρι- 
ζόμενοι. ' Ενώ δέ βραδέως άνηγγέλ- 
λοντο τά άποτελέσματα τών έν ταϊς 
έπαρχίαις εκλογών, έν τή πρωτευούση 
αί έκλογαί δέν είχον έτι αρχίσει».

Τήν εύθύνη γιά τά έκτροπα αύτά τήν 
έφερε, φυσικά, ή κυβέρνησις Μαυρο- 
κορδάτου. Ίσως νά μήν εύθυνόταν 
προσωπικώς ό ίδιος. Είναι άπίθανο νά 
ξεκινοϋσαν άπό τόν ίδιο οί σχετικές 
εντολές, όσο κι άν ό Μακρυγιάννης, 
στά «Απομνημονεύματά» του, τοϋ ά- 
ποδίδει προσωπική εύθύνη καί άφήνει 
νά νοηθή ότι ό ίδιος ό πρωθυπουργός 
έκάλυπτε τίς παράνομες επεμβάσεις. 
Διαφορετικά όμως, είναι γεγονός, ε
νεργούσαν τά όργανά του στίς έπαρχίες, 

όπως παραστατικά άναφέρει καί ό 
Δημήτριος Δημητρακάκης στά (άνέκδο- 
τα) Απομνημονεύματά του:

«Κατά τάς βουλευτικός έκλογάς τοϋ 
1844 διά τήςέπεμβάσεωςτήςκυβερνή- 
σεως Μαυροκορδάτου πρός άποκλει- 
σμόν τών επισήμων Σεπτεμβριανών Ζω

γράφου, Παλαμήδη, Γρίβα, Σχινα καί 
άλλων, ύπό τών Σεπτεμβριανών επίσης 
ύπουργών τών Εσωτερικών Άνδρέα 
Λόντου καί Στρατιωτικών Ροδίου, τοι- 
αΰτα έγιναν, ώστε ό έκτακτος άπεσταλ- 
μένος τής κυβερνήσεως εις τήν Μεσση
νίαν Μοναρχίδης έλεγεν ότι θά δέση εις 
τό κανόνι πάντας τούς άντιπολιτευομέ- 
νους, ό δέ Διοικητής τοϋ συγκεντρω- 
θέντος εις Τρίπολιν στρατού Τζούρας 
ήπείλει νά δείρη τόν Ρήγαν Παλαμήδην 
έν τή άγορό μέ τό μαστίγιόν του, πρός 
δέ ό Διοικητής Καλαμών Παπαπολίτης, 
διά τοϋ άνακριτοϋ Μπέντζου, έξέδωκε 
ένταλμα συλλήψεως κατά τοϋ Ζωγρά
φου ώς συνωμότου, ό δε είσαγγελεύς 
Μεσολογγίου Τριανταφύλλου, άφοΰέ- 
φυλάκισε τόν στρατηγόν Ράγκον, τόν 
Σωτηρόπουλον καί άλλους έπισήμους 
Αίτωλοακαρνάνας, ήνάγκασε καί τόν 
Γρίβαν νά δραπετεύση εις Αίγυπτον».

Σοβαρώτερη ήταν ή έπέμβασις τοϋ 
ύπουργοΰ τής Δικαιοσύνης ' A. X. Λόν- 
του-Λεοντίδη, ό όποιος, σέ έπιστολή 
του πρός τόν άστυνόμο τών Πατρών, 
μοίραρχο Πανταζόπουλο, ύπεδείκνυε 
τά μέτρα πού έπρεπε νά ληφθοΰν γιά 
τήν έκλογική του έπιτυχία στήν ’ ΑχαΤα.
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ΡΗΓΑΣ ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ: ' Εξελέγη βουλευτής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ: "Αρχι-
μέ τά σακκούλια! σε τίς έκλογές, άλλά δέν τίς τελείωσε.

Στήν επιστολή εκείνη ό Λόντος κατέλη
γε μέ τήν έξης καταπληκτική εντολή:«... 
Καί άν ύπάρχωσιν οί μή θέλοντες νά μέ 
ψηφοφορήσωσι, μεταχειρίσου κατ' αύ- 
τών τήν μπαγιονέτταν»!

Μέ τά μέτρα αύτά ό Μαυροκορδατος 
θά είχε άσφαλή τήν έπιτυχία, άν δέν 
άνησυχοΰσε καί έμενε άπαθής ό Κωλέτ- 
της. ' Ο παμπόνηρος όμως καί πανούρ
γος έκεϊνος πολιτικός δέν ήταν δυνατόν 
νά μείνη μέ σταυρωμένα τά χέρια, γιατί 
ένδεχομένη έπιτυχία τού Μαυροκορ- 
δάτου θά έσήμαινε τόν πολιτικό του 
θάνατο —ίσως δέ καί άλλες περιπέτειες 
Μαζί του άνησυχοΰσε καί ό "Οθων, ό 
όποϊος ένδιαφερόταν ιδιαίτερα γιά τήν 
έπιτυχία τού Κωλέττη." Επρεπε, λοιπόν, 
νά γίνη κάτι καί άπό τούς δυό, ώστε νά 
«διασαλεύετο» ή τάξις στήν πρωτεύου
σα καί νά έδικαιολογεϊτο πλέον μιά 
(πραξικοπηματική) ένέργεια έκ μέρους 
τής Αύλής, πού θά έξουδετέρωνε τόν 
Μαυροκορδδτο καί νά δημιουργούσε 
τις προϋποθέσεις γιά τήν εκλογική έπι
τυχία τού κόμματος τού Κωλέττη καί 
τήν άνοδό του στήν Αρχή. Τά σχέδια 
καταστρώθηκαν, σέ συνεργασία μάλι
στα μέ τούς πρεσβευτάς τής Γαλλίας

καί τής Αύστρίας, καί έτέθησαν άμέσως 
σέ έφαρμογή μόλις άρχισαν οί έκλογές 
καί στήν Αθήνα, στις 3 Αύγούστου.

' Από τίς πρώτες πρωινές ώρες αύτής 
τής ήμέρας, οί Αθηναίοι άρχισαν νά 
συρρέουν στό ναό τής Αγίας Ειρήνης, 
όπου γινόταν ή ψηφοφορία, «μέ ήσυ- 
χίαν καί τάξιν», όπως λέμε σήμερα. 
' Εκτός άπό όρισμένα συνήθη μικροε- 
πεισόδια, τίποτε τό ιδιαίτερο δέν έγινε 
τήν ήμέρα αύτή, πού νά προμήνυε τά 
δραματικά γεγονότα τής έπομένης. Ά 
πό ένωρίς, στις 4 Αύγούστου,έκατον- 
τάδες όπαδών τού Κωλέττη είχαν συ- 
γκεντρωθή γύρω στήν Ά γ ια  Ειρήνη, 
άποφασισμένοι νά δημιουργήσουν τα
ραχές σύμφωνα μέ τίς οδηγίες πού 
είχαν πάρει.

Τά γεγονότα έν συνεχεία εξελίσσον
ται μέ κινηματογραφική ταχύτητα. Μό
λις έμφανίζεται ό Δημήτριος Καλλέργης, 
ύποψήφιος τού κόμματος τού Μαυρο- 
κορδάτου καί προχωρεί πρός τήν είσο
δο τής εκκλησίας, οί έγκάθετοι τού 
Κωλλέτη τόν σταματούν καί τόν γιου- 
χάρουν! 'Ολόκληρο εκείνο τό πλήθος 
τόν περικυκλώνει καί τόν έμποδίζει νά 
μπή μέσα καί νά ψηφίση. ' Επεμβαίνουν

άμέσως οί εύρισκόμενοι έκεί όπαδοί 
τού Μαυροκορδάτου καί αρχίζει ή σύρ- 
ραξις. Οί μέν άποδοκιμάζουν τόν Κω
λέττη, καί μέ ούρανομήκειςάπειλητικές 
κραυγές τού λένε νά φύγη, οί δέ τόν 
ζητωκραυγάζουν καί τόν άποθεώνουν 
ώς ήρωα τής ελευθερίας. "Ολοι, πατεϊς 
με-πατώ σε, συμπλέκονται επικίνδυνα 
σέ μιά χάβρα δραματική, πού άπειλεϊ νά 
ξεσπάση σέ αιματοκύλισμα. Κι ένώ ά- 
στράφτουν στόν άέρα οί χατζάρες καί 
οί πέτρες, πέφτουν άδιακρίτως στά κε
φάλια,· ειδοποιείται ό '  Οθων, ό όποιος 
καταφθάνει έσπευσμένως μέ τόν ύπα- 
σπιστή του Γαρδικιώτη Γρίβα. «Επίτι
μα» τούς ταραξίες καί συνιστά στόν 
Καλλέργη νά φύγη. Ό  τελευταίος «ύ- 
πήκουσε» καί αποφεύχθηκαν σοβαρώ- 
τερες εξελίξεις στόν περίβολο τής Α
γίας Ειρήνης.

Ή  μετάβασις τού "Οθωνος στήν 
' Αγία Ειρήνη, τήν δεύτερη αύτή ήμέρα 
τών έκλογών, καί ή μεροληπτική στάση, 
πού κράτησε έναντι τών ταραχοποιών 
τού Κωλέττη, αποτελεί τήν πρώτη ά- 
προκάλυπτη έκλογική έπέμβασι τού 
Στέματος, προοίμιο σκανδαλωδεστέ- 
ρων αναμίξεων σέ έπόμενες έκλογές.
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01 ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΙΜ ΕΛΛΑΔΑ
Δέν έζήτησε, ό ''Οθων, νά μάθη ποιο! 
ήσαν οί υπεύθυνοι τών ταραχών, ούτε, 
επίσης, ένδιαφέρθηκε νά ληφθοϋν μέ
τρα, ώστε νά μή συνεχισθοΰν τά επει
σόδια. Τό μόνο πού τόν άπασχόλησε, 
ήταν ή άπομάκρυνσις τού Δημπτρίου 
Καλλέργη καί τίποτε άλλο. Τά πάντα 
ήσαν προσχεδιασμένα. καί μετά τήν 
άναχώρησή του άπό τόν τόπο τής συμ
πλοκής, σύσσωμο εκείνο τό πλήθος 
ξεχύνεται στούς δρόμους τής μικρής 
τότε Αθήνας καί αρχίζει νά όρύεται:

— Κάτω ό Μαυροκορδδτος!
' Αλλά καί ό ίδιος ό Κωλέττης, επάνω 

σέ μιά άμαξα, διέσχιζε τούς δρόμους 
καί τά σοκάκια τής πόλεως καί χαιρε
τούσε τόν κόσμο πού έβγαινε στά πα
ράθυρα νά τόν δή.

' Η τύχη τού πρωθυπουργού τής χώ
ρας καί ολόκληρης τής κυβερνήσεως 
είχε κριθή πιά. ' Ο Μαυροκορδδτος είχε 
τυλιχθή μέσα σέ ένα τεράστιο δίχτυ, 
πού τό είχαν αριστοτεχνικά ύφάνει ό 
Κωλέττης καί ή Αύλή μαζί μέ τόν «ξένο 
παράγοντα»: τούς πρεσβευτάς τής Γαλ- 
λίας καί τής Αύστρίας. « Ό  Κωλέττης», 
γράφει ό Δημητρακάκης, «εύρεν εύκαι- 
ρίαν συνεννοούμενος μετά τών πρε
σβευτών Γαλλίας, Πισκατόρυ, καί Αύ
στρίας, Πρόκες "Οστεν, ίνα ρίψη τήν 
4ην Αύγούστου τόν Μαυροκοδρδτον 
δΓ όχλαγωγίας καί νά έλθη ώς πρωθυ
πουργός εις τήν κυβέρνησιν...».

" Ετσι, άκριβώς, έγινε. ’ Ο Μαυροκορ
δδτος, «ύπό τήν πίεσιν τών γεγονότων», 
άναγκάζεται νά ππραιτηθή τήν ίδια ήμέ- 
ρα. Τό βράδυ, ό Οθων καλεϊ τόν 
Κωλέττη καί τού αναθέτει τόν σχηματι
σμό νέας κυβερνήσεως. «Καταπληκτι
κόν καί τερατώδες», σημειώνει χρονικο
γράφος τής έποχής, «διότι αί έκλογαί 
συνεχίζοντο· είσέτι καθ' άπασαν τήν 
’ Επικράτειαν καί πρίν ή έτι αύται άπο- 
λήξουν εις άποτέλεσμα, εγκαθίσταται 
νέον έν τή χώρα Ύπουργεϊον...»!

' Η κυβέρνησις αύτή ήταν συμμαχι
κή: Κωλέττης-Μεταξάς. Τόν πρώτο λό
γο, όμως, ώς πρωθυπουργός άλλωστε, 
είχε ό Κωλέττης. Ή  ορκωμοσία της 
έγινε τήν μεθεπομένη, 6 Αύγούστου.
’ Η μετάβασις τού νέου πρωθυπουγοΰ 
στά Ανάκτορα, τήν ήμέρα αύτή, έγινε, 
προκλητικά, μέ τήν πολυτελή άμαξα 
τού πρεσβευτοΰ τής Γαλλίας. Στήν έ- 
ναλλαγή τών ρόλων τών ξένων Δυνά
μεων έπί τής καθημαγμένης 'Ελλάδος, 
τό παιχνίδι τώρα είχε κερδίσει ή Γαλλία 
καί, μέ τόν Μεταξδ, ή Ρωσία. Η αγγλι
κή επιρροή, μέ τήν πτώσι τού Μαυρο- 
κορδάτου, έτέθη πρός τό παρόν στό 
περιθώριο.

ΣΠΥΡΙΑ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ: Υπουργός Εξωτερι
κών έπί Μαυροκορδάτου.

Καλείται, λοιπόν, τώρα ό Κωλέττης 
νά έποπτεύση, ώς ύπεύθυνος πρωθυ
πουργός, τήν συνέχισι τής διεξαγωγής 
τών έκλογών. Οί ύποσχέσεις του πρός 
τόν έλληνικό λαό γιά τήν αποχή άπό 
κάθε έπέμβασι σέ αύτές έγιναν μέ τήν 
έπίκλησι τής Θείας Προνοίας «... Θαρ- 
ρούντες εις τήν Θείαν Πρόνοιαν», έλεγε 
στήν προκήρυξί του τήν έπομένη τής 
ορκωμοσίας, «ήτις άείποτε μάς έξέτεινε 
χείρα άρωγόν (...) άπεδέχθημεν τήν 
βασιλικήν εντολήν (...) Μέ τήν βοήθειαν 
τού Ύψίστου (...) δικαιοσύνη καί άμε- 
ροληψία είναι τό σύνθημά μας. Ακρί
βεια θρησκευτική εις τήν έφαρμογήν 
τού πολυτίμου Συντάγματος μας καί 
τών έν ίσχύι νόμων (...). Πρώτιστον δέ 
έργον θέλει εϊσθαι ή όσον ένεστι ταχυ- 
τέρα έναρξις τών Βουλών άπεχουσών 
πάσης έπεμβάσεως εις τάς μήπω πε- 
ραιωθείσας βουλευτικός έκλογάς».

" Ολα αύτά όμως άποτελοΰσαν γράμ
μα κενό. Γιατί αμέσως, μέ τήν κυβέρνη- 
σι τού Κωλέττη, άρχισε σέ ολόκληρη 
τήν ' Ελλάδα τό μεγάλο δρδμα. ' Εκλο
γές διά τού πυρός καί τού σιδήρου! Οί 
κομματάρχες του στίς επαρχίες οδη
γούσαν κατά στίφη τούς έκλογεΐς στίς 
κάλπες, γιά νά ψηφίσουν όπως τούς 
διέτασσαν. Οί άντιφρονοΰντες βασανί
ζονταν άνηλεώς καί ύφίσταντο, δημο
σίως, έξευτελισμούς. Καί όπου ή άντί- 
δρασις ήταν ισχυρή, ό έκλογικός άγώ- 
νας μετεβάλλετο σέ αληθινή μάχη. ’ Ο 
φανατισμός έκατέρωθεν, στό μεγάλο

του ξεφάντωμα, έδινε θέσι στά όπλα. 
Νεκροί καί τραυματίες μπροστά στά 
έκλογικά τμήματα. Ο λαός έπλήρωνε 
τό πείσμα τού ” Οθωνος γιά τά γεγονό
τα τής 3ης Σεπτεμβρίου. Καί όπου δέν 
άρκοΰσαν οί ζωντανοί, γιά νά δώσουν 
πανηγυρική πλειοψηφία στούς ύποψη- 
φίους τού Κωλέττη, επιστρατεύονταν 
καί... οί πεθαμένοι! Σέ καμμιά άλλη 
έκλογή δέν έψήφισαν τόσοι... νεκροί, 
όσοι στίς έκλογές αύτές τού 1844, 
γράφει ό ' Επαμεινώνδας Κυριακίδης. 
Καί ή πιό τολμηρή φαντασία δέν θά 
μπορούσε εύκολα νά συλλάβη τό τρο
μερό έκεϊνο έκλογικό όργιο. ’ Ο Κωλέτ
της άναδύεται, μέσα άπό τά γεγονότα 
τών ήμερών αύτών, σάν ένα μυθιστο
ρηματικό, πράγματι, πρόσωπο, γιατί 
μόνο ή ξέφρενη πέννα ένός τερατολό
γου μυθιστοριογράφου θά μπορούσε 
νά πλάση μιά τέτοια μορφή, μέ απίθανα 
καί καταπληκτικά κατορθώματα.

Βία, τρομοκρατία, νοθεία παντού. 
Στήν Λακωνία, γράφει ό Νικόλαος Δρα- 
γούμης στίς «Ιστορικές Αναμνήσεις» 
του, ή παρανομία, ό δόλος, ο! παραβιά
σεις δέν είχαν όριο. Οί κωλεττικοί «έ
πλασαν ιδανικούς καταλόγους, συνέ
στησαν αύθαιρέτως επίτροπός, ήρπα- 
σαν κάλπας, έρριψαν έν αύταϊς άναρίθ- 
μητον ψευδών ψηφοδελτίων πλήθος. 
Έπυρπόλησαν καί άνέσκαψαν οικίας. 
Κατέστρεψαν κινητός καί άκινήτους πε
ριουσίας καί, τό φρικωδέστερον, έχεον 
αίμα. Έν Γυθείω ή διαλογή έγένετο 
ούχί έν τώ νενομισμένω τόπω, άλλ' 
εντός πλοίου πολεμικού, φρίττων δέ ό 
ιατρός Σπ. Καλογερόπουλος, οπαδός 
τής δευτέρας συνταγματικής κυβερνή
σεως καί ύπ' αύτής διορισθείς Διοικη
τής Γυθείου, φρίττων, ώνόμασε πολλά- 
κις έγγράφως τούς διά τών τρόπων 
τούτων έκλεγέντας βουλευτάς, ώς«βου- 
λευτάς αίματος».

Χαρακτηριστική είναι ή περίπτωσις 
τού Ρήγα Παλαμήδη στήν Τρίπολι. Ό  
κωλεττικός αύτός ύποψήφιος, γιά νά 
βρεθή στόν άφρό καί όχι στόν πάτο τής 
κάλπης, έκαμε τό εξής: Γέμισε μέ ψηφο
δέλτια, πού έφεραν τό όνομά του, μερι
κά σακκούλια καί τά πήγε σέ ένα συμ
βολαιογράφο, τόν όποιο ύποχρέωσε νά 
συντάξη μιά συμβολαιογραφική πρόξι, 
πού νά πιστοποιή ότι οί όπαδοί του 
άναγκάσθηκαν νά ψηφίσουν μέ αύτό 
τόν τρόπο γιά νά μήν προκληθή σύ- 
γκρουσις μέ τούς άντιπάλους, πού επι
ζητούσαν τάχα νά δημιουργήσουν τα
ραχές. Κι όταν, άργότερα, έγινε σχετική 
συζήτησις στήν Βουλή, ό Παλαμήδης 
είπε τά έξής αμίμητα:«’ Η παρακατάθε-
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σις τών ψηφοδελτίων παρά τοϊς συμ
βολαιογράφος δέν είναι παρανομία. 
Παρατυπίαν ίσως δύναται νά τήν εϊπη 
τις».

Ύπέρμαχος τοϋ Παλαμήδη εμφανί
στηκε τότε ό Μιχαήλ Σχινάς, πού έξώρ- 
κισε τούς βουλευτάς νά αποδεχθούν 
«πρός σωτηρίαν τής πατρίδος» τήν ε
κλογή μέ τήν μέθοδο τών σακκουλίων 
καί άπεκάλεσε τά περί αύτής συμβο
λαιογραφικά έγγραφα «σύμβολα τής 
γενναιοτάτης καί όσιωτάτης γνώμης τοϋ 
λαού».

Δεν χρειάζεται, φυσικά, νά προσθέ- 
σωμε πώς ή εκλογή τοϋ Παλαμήδη 
επικυρώθηκε άπό τήν κωλεττική Βουλή.

Ό  Μακρυγιάννης, σέ ένα σημείο 
τών «Απομνημονευμάτων» του, άνα- 
φφόμενος στήν εκταφή τοϋ Κωλέττη, 
γράφει τά εξής, πού έχουν σχέσι μέ τό 
έκλογικό του όργιο:

«..Καί τόν βγαίνουν καθώς τόν θά- 
ψαν μόνο τά μάτια του ήταν βουλια- 
σμένα καί ή μύτη του όλίγον πειραμένη 
—τά μάτια του ότι έβλεπαν τις πράξεις 
όπούκανε διά τήν πατρίδα του καί τή 
θρησκεία του καί τόσους άδικους φό
νους τών άγωνιστών, Νούτζου, Παλά
σκα καί Δυσσέα κι άλλονών, κι άχώρια 
πόσους νέους τάφους άνοιξε· εις τίς 
έκλογές, πόσοι σκοτωμοί έγιναν καί 
γίνονται, πόσες μεϊναν χήρες κι όρφα- 
νά, πόσοι άγωνισταί πήγαν-εις τούς 
Τούρκους, κι άλες οί φυλακές γιομάτες 
άπ' αύτόν ώς τήν σήμερον διά νά 
άναστηθή ή παρανομία κι ή άδικία, νά 
μήν μείνη φωνή εις τόν λαόν, ούτε 
ψήφος, άλλά ή δύναμη ή στρατιωτική 
καί οί ύπάλληλοι νά γιομίζουν τίς κάλ
πες καί νά βγάζουν όσους ήθελαν. Καί 
μάς έκαμεν όπως είμαστε διά νά φανή 
πιστός καί τίμιος· εις τούς ξένους του 
φίλους».

Τό αίμα, λοιπόν, έτρεξε άφθονο στίς 
έκλογές εκείνες. Σέ οκτακόσια περίπου 
ύπολογίζει τά θύματα ό Δημητρακάκης·

«Ή  Βουλή έκείνη τοϋ "Οθωνος ήλθεν 
αίμόφυρτος, διότι κατά τάς έκλογάς, 
ένεκα τών έπεμβάσεων, ήνοίχθησαν ο
κτακόσιοι τάφοι»!

Τό καταπληκτικώτερο, όμως, πού ξε
περνά, όμολογουμένως, τά όρια τοϋ 
έξωφρενισμοΰ, ύπήρξε ή άπόφασιςτοΰ 
Κωλέττη νά άποκλείση άπό τήν Βουλή 
σαράντα ένα έν συνόλω έπιτυχόντας 
βουλευτάς τοϋ Μαυροκορδάτου καινά 
τοϋ άφήση μόνο δώδεκα. Δέν έδίστασε 
νά άκυρώση τήν εκλογή τους μέ διάφο
ρα προσχήματα καί νά καταπατήση, 
έτσι, κάθε έννοια έννόμου τάξεως. "Ε- 
φθασε ακόμη νά κηρύξη άκυρη καί τήν 
έκλογή τοϋ ίδιου τοϋ Μαυροκορδάτου, 
ό οποίος άς σημειωθή —πέτυχε τότε όχι 
σέ μιά, άλλά σέ τέσσερις περιοχές: στά 
Καλάβρυτα, στήν Καρυστία, στήν Τρι
χωνίδα καί στό Πανεπιστήμιο. Μεταξύ 
τών άλλων, άκυρώθηκε έπίσης ή έκλο- 
γή τοϋ Λόντου καί τοϋ Ζαίμη. "Οπου, 
δηλαδή, ή καλπονοθεία καί ή τρομο
κρατία δέν μποροϋσαν νά ίσχύσουν 
απολύτως, έτέθησαν σέ έφαρμογή τά 
«νόμιμα» μέσα: οί άκυρώσεις άπό τήν 
Βουλή, ή όποια τότε είχε καί άρμοδιό- 
τητες έκλογοδικείου. Ό  Κυριακίδης 
γράφει: «Αί άποφάσεις τής πρώτης εκεί
νης Βουλής κατά τάς έξελέγξεις τών 
βουλευτικών έκλογών άποτελοΰσιν ο
λόκληρον τόμον έν τώ όποίω τό θράσος 
άμιλλαται πρός τήν ψευδολογίαν καί 
διαλάμπει ή περιφρόνησιςπάσηςάρχής 
καί ιδέας δικαίου πρό τοϋ κομματικού 
συμφέροντος».

Θά νόμιζε κανείς ότι μετά τίς άκυρώ- 
σεις αύτές, ό άριθμός τών έδρών στήν 
Βουλή θά έπρεπε νά συμπληρωθή μέ 
αναπληρωματική έκλογή. Αυτό όμως 
άποτελοϋσε περιττή πολυτέλεια γιά τόν 
Κωλέττη, ό όποιος μηχανεύθηκε νά άν- 
τικαταστήση τούς έπιτυχόντας μέ άπο- 
τυχόντας! (Εύτυχώς, γιατί μιά άναπλη- 
ρωματική έκλογή γιά σαράντα μία έ
δρες θά άπαιτοΰσε πολλούς φόνους

άκόμη, καί ό άριθμός τών όκτακοσίων 
δέν ξέρουμε ποϋ θά μπορούσε νά φθά- 
ση...)

' Η μεγάλη νοθεία φαίνεται καί άπό 
τά νούμερα τών άποτελεσμάτων στήν 
πρωτεύουσα. Βουλευταί 'Αθηνών έξε- 
λέγησαν: Ό  Καλλιφρονάς μέ 2.332 
ψήφους, ό Κωλέττης μέ 2.133 ψήφους, 
ό Σ. Βλάχος μέ 1.784 καίό Μακρυγιάν- 
νης μέ 1.010, ένώ ό Καλλέργης, ό 
λαοφιλής ήρωας τής 3ης Σεπτεμβρίου, 
πήρε μόνο 253 ψήφους καί άπέτυχε. 
Δηλαδή, ό Καλλιφρονάς, ό όποϊος ήταν 
μισητός στόν λαό, γιατί είχε προδώσει, 
τήν τελευταία στιγμή, τήν έπανάστασι 
τής 3ης Σεπτεμβρίου, βγήκε πρώτος 
άπό τήν κάλπη. Καί ό Καλλέργης, πού 
έκαμε τήν έπανάστασι καί ήταν τό ίν
δαλμα τοϋ λαοϋ, βγήκε τελευταϊοςΙ

Εύγλωττη, έπίσης, ομολογία —έπί- 
σημη μάλιστα— γιά τό έκλογικό πραξι
κόπημα τοϋ 1844 άποτελεΐ καί τό Βασι
λικό Διάταγμα τής 9 ' Ιανουάριου 1845 
«Περί άμνηστείας τών κακουργησάν- 
των εις τάς βουλευτικός έκλογάς». Δη
λαδή, ό ίδιος ό Κωλέττης παραδέχθηκε 
ότι ύπήρξαν «κακουργήσαντες», στούς 
όποιους όμως, όφοΰ τόν άνέβασαν στήν 
'Αρχή, έδωσε άφεσι άμαρτιών.

Αύτές είναι οί πρώτες βουλευτικές 
έκλογές πού έγιναν στήν ' Ελλάδα μετά 
τήν ψήφισι τοϋ Συντάγματος τοϋ 1844.
' Εκλογές, πού σημάδεψαν τόν έθνικό 
μας βίο γιά μακρά περίοδο, μέ άρνητικές 
θέσεις έπάνω στό ταμπλώ τών μεγάλων 
προβλημάτων τής χώρας. 0  Άσπρέας, 
σταθμίζοντας σωστά τά γεγονότα έκεϊ- 
να, γράφει: «Ό ,τι συνέβη κατά τό έτος 
έκεϊνο, κατά τάς πρώτας βουλευτικός 
έκλογάς, είναι άξιον μεγάλης προσοχής, 
διότι τά γεγονότα έκεϊνα ύπήρξαν τά 
κατ' έξοχήν κληροδοτήσαντα· εις τήν 
χώραν τήν πολιτικήν κακοδαιμονίαν, 
ύπό τήν- ειδεχθή πτέρναν τής όποιας 
ήδικοπάθησεν ό ' Ελληνισμός».

ΔΗΜ. ΑΣΤΕΡΙΝΟΣ

Ευχαριστεί αστυφύλακα
Καί άπό τών στηλών τοϋ τύπου επιθυμώ νά ευχαριστήσω δημοσίως τόν Αστυφύλακα τοϋ Δ ' 

Αστυνομικού Τμήματος Αθηνών κ. ΖΗΚΟ Μιχαήλ, τοϋ όποιου μιά ανθρώπινη χειρονομία συνεκίνησε καί 
εμέ καί τήν οικογένεια μου. Συγκεκριμένα ό έν λόγω άστυφύλαξ βρέθηκε γιά προσωπική του έργασία στόν 
Σταθμό Πρώτων Βοηθειών, τήν 6 -2 -1 9 8 1 , όταν τίς βραδυνές ώρες μετέφερα έκεϊ τόν βαρέως άσθενοϋντα 
πατέρα μου. Ό  κ. Ζήκος χωρίς νά έχει καμμίαν άπολύτως ύποχρέωσιν μέ έβοήθησε καί στό Σ.Α.Β. καί έν 
συνεχεία στή μεταφορά τοϋ πατρός μου στό Νοσοκομείο, όπου καί παρέμεινε μέχρι τίς πρωινές ώρες μαζύ 
μου. Η πράξη τοϋ άστυνομικοϋ αϋτοΰ οργάνου, πού σημειωτέον είναι καί τακτικός αιμοδότης, τιμά καί τό 
Σώμα όπου ύπηρετεϊ καί τόν ίδιο καί άποτελεΐ παρήγορο μήνυμα ότι στήν έποχή μας, τήν έποχή τής ϋλης, 
υπάρχουν άκόμα άνθρωποι.

ΣΤΕφ. Δ Η Μ . ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΔΙΑΦ ΗΜ ΙΣΕΙΣ «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»
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£ ΝΑ άπό τά βασικά κίνητρα τής συμ
περιφοράς τού άτόμου είναι καί «ά- 

ποκατάσταση τής ισορροπίας» του μέ 
τό περιβάλλον. ' Η κατάσταση αυτή ε ί
ναι μιά ευχάριστη θέση αύτοϋ ή όποια 
κάθε φορά πού τροποποιείται, τό άτομο 
τροποποιεί καί αυτό μέ τή σειρά του τή 
συμπεριφορά, μέ σκοπό τήν έξασφάλι- 
σή της.

Ή  ευχάριστη διάθεση τήν όποια ζεί 
τό ίδιο τό άτομο μέσα στό περιβάλλον, 
σάν άποτέλεσμα τής παραπάνω ισορρο
πίας, θεωρείται προσαρμογή. Προσαρ
μογή θεωρείται άκόμα καί «ή έπιτυχής 
άντιμετώπισις τών έμποδίων, ή καταλή- 
γουσα εις τήν Ίκανοποίησιν τών άναγ- 
κών τού ’ Οργανισμού»

Ό  J, Drever θεωρεί τήν προσαρμο
γή σάν «τροποποίηση καί διαρρύθμιση 
τών συνθηκών τού περιβάλλοντος» 

Στην άντίληψη τού παραπάνω ψυχο
λόγου γύρω άπό τόν όρισμό τής προ
σαρμογής, παρατηρούμε ότι γίνεται μιά 
τοποθέτηση στό χώρο καί στις προσπά
θειες τού άτόμου νά έπέμβει, θά μπο
ρούσε νά πεί κανείς, στό περιβάλλον 
τροποποιώντας το στά μέτρα έκεϊνα 
πού θά τού έξασφάλιζαν μιά άνετη 
διαβίωση, έχομε δηλ. μιά ένεργητική 
προσαρμογή.

θά μπορούσε δέ νά είναι καί παθητι
κή κατά τήν όποια τό άτομο, «ύποχρεώ- 
νεται» νά δεχθεί άδιαμαρτύρητα τίς 
περιβαλλοντικές άπαιτήσεις. Τά παρα
πάνω φανερώνουν μιά φυσιολογική καί 
λογική προσαρμογή άπέναντι στις νέες 
κάθε φορά καταστάσεις.

«Πολλές φορές όμως πού τό άτομο 
άντιμετωπίζει μιά άγχογόνο κατάσταση, 
προσπαθεί νά μειώσει τό άγχος, όχι 
ευθέως καί λογικά - δπως παραπάνω 
άλλά διαφορετικά δηλαδή - άλλοιώνει 
τήν πραγματικότητα καί παρακάμπτει τό 
πρόβλημα, υιοθετώντας ψυχολογικές 
διαδικασίες πού στήν κλινική ψυχολογία 
είναι γνωστές σάν μηχανισμοί άμυνας 
τού έγώ»

Εδώ βλέπομε μιά προσαρμογή όχι 
μέ τροποποίηση τής συμπεριφοράς πά
νω σέ λογικά καί πραγματικά πλαίσια, 
άΑλά μέ παράκαμψη τών δύσκολων καί 
προβληματικών καταστάσεων, τούτο ση
μαίνει, ότι τά προβλήματα πού δυσχε
ραίνουν τήν προσαρμογή, παραμένουν 
καί άποτελοΰν άγχογενεϊς πηγές στό 
« ’Εγώ».

II. Περί μηχανισμών άμυνας του 
' Εγώ.

Οί μηχανισμοί άμυνας τού έγώ είναι 
ψυχολογικές διαδικασίες πού άσυνεί- 
δητα άναπτύσσει τό άτομο, γιά νά μειώ
σει τό άγχος πού τού δημιουργούν 
διάφορες έσωτερικές συγκρούσεις ή 
άπογοητεύσεις» (ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ)

' Ο Α Παπακων/νου είναι κάπως πιό 
γενικός στόν όρισμό τών μηχανισμών 
άμυνας, τού ’ Εγώ πιστεύοντας ότι είναι 
τό έγώ καί τό ύπερεγώ πού τυπικά 
θεωρούνται ότι δέν είναι συνειδητοί 
(μηχανισμοί) καί καταφεύγει τό άτομο 
στή λογικοποίηση όταν καλείται νά τούς 
έρμηνεύσει»

'Εξετάζοντας κανένας τά έννοιολο- 
γικά στοιχεία τών μηχανισμών (άμυνας) 
άπό τούς παραπάνω όρισμούς διαπι
στώνει τά παρακάτω, 
α. Πρόκειται γιά ψυχολογικές διαδικα

σίες, πού σημαίνει, ότι έχουν άρχή, 
έξέλιξη καί τέλος.

β. ’ Εμφανίζονται - άναπτύσσονται άσυ- 
νείδητα στό άτομο δηλ. χωρίς τή 
συμμετοχή τού «έγώ», πού θά μπο
ρούσε νά περιορίσει καί νά ματαιώ
σει τήν έμφάνισή τους, 

γ. ’ Εξυπηρετούν τό άτομο μέ τήν έν
νοια τής μείωσης τού άγχους, 

δ. Τό άγχος είναι προϊόν - άποτέλεσμα 
έσωτερικών συγκρούσεων καί άπο- 
γοητεύσεων.

Τό τελευταίο τούτο μάς έπιτρέπει νά 
θεωρήσωμε ότι τό άγχος προέρχεται 
άπό άποτυχημένες ένέργειες καί προ
σπάθειες τού «έγώ» στόν άγώνα πρός

τό περιβάλλον, δηλ. στήν προσπάθεια 
τού άτόμου ν ’ άποχτήσει τήν έπιθυμη- 
τή 'Ισορροπία του πρός αύτό (περιβάλ
λον) δηλ. στό στάδιο τής προσαρμογής. 
Τό άγχος μέ τούς μηχανισμούς άμυνας 
είναι άλήθεια, ότι μειώνεται πρός στιγ
μή χωρίς όμως νά έξαλείφεται καί άπο- 
τελε ί μόνιμη έστία πού κατατρύχει τό 
άτομο.

Οί μηχανισμοί λοιπόν έ φ ' όσον άνα- 
φέρονται στό έγώ έπιβάλλουν καί τήν 
έννοιολογική άπόδοσή του. «Τό έγώ 
είναι τό συνειδητό μέρος τού ψυχικού 
βίου· περιλαμβάνει τό σύνολο τών γνω
στικών καί άντιληπτικών λειτουργιών, 
τίς όποιες τό άτομο άντιλαμβάνεται, 
σκέπτεται καί ένεργεϊ. Είναι ό ρυθμι
στής τής άνθρωπίνης συμπεριφοράς»

Στόν παραπάνω έννοιολογικό όρισμό 
βλέπει κανένας ότι τό έγώ έχει σάν 
κύριο καί βασικό γνώρισμα «Τήν γνώση 
πού έχει τό άτομο γιά τόν έαυτό του» 
Τό έγώ σάν συνειδητό μέρος κυβερνιέ
ται άπό τήν άρχή τής πραγματικότητας 
καί τής λογικής σ ’ άντίθεση μέ τό 
ύποσυνείδητο πού κυριαρχεί ή άρχή 
τής εύχαρίστησης.

Β. Οί μηχανισμοί-Λειτουργία τους
Οί Μηχανισμοί άμυνας τού έγώ είναι 

πολλοί καί διάφοροι γιά κάθε περίπτωση 
καί δρούν όπως θά δούμε παρακάτω 
προσαρμοστικά γιά λογαριασμό τού (έ- 
γώ). Σημαντικώτεροι καί πιό συχνοί είναι:
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1. Ή  εκλογίκευση.
Μέ τό μηχανισμό αύτό τό άτομο βρί

σκει λογικοφανεϊς δικαιολογίες γιά νά 
μειώσει τή σημασία μιας άποτυχίας ή 
άπογοήτευσης. Γίνεται μιά προσπάθεια 
νά πεισθεϊ πρώτα αύτό τό Ιδιο καί μετά 
νά πείσει καί τούς άλλους πώς ή άποτυ- 
χία του δέν είναι καί τόσο μεγάλης 
σημασίας, γ ι' αύτό καί δτι καταβάθος άν 
ρωτηθεί δέν ήταν καί τόσο πολύ έπιθυ- 
μητή, π.χ. ή άποτυχία κάποιου σ ’ ένα 
διαγωνισμό άντιμετωπίζεται μέ διάφο
ρες φτηνές δικαιολογίες δτι δέν τού 
άρεσε καί τόσο ή ότι δέν τόν συνέφερε 
κλπ.

Κλασσική περίπτωση 'Εκλογίκευσης 
είναι ό μύθος τού Αισώπου γιά τήν 
άλεπού μέ τά σταφύλια.

2. Απώθηση.
Ο μηχανισμός τούτος άπαλλάσσει 

τό άτομο άπό σκέψεις καί κίνητρα άγχο- 
γόνα, άπωθώντας τα στό ύποσυνείδητο 
μέ πρόθεση νά ξεχαστούν. ’Εκεί όμως 
διατηρούνται κάνοντας ταχτικά δυναμι
κή έμφάνιαη, δημιουργώντας έτσι προ
βλήματα στό άτομο.

Πολλοί πιστεύουν άκόμα τήν άπώθη- 
ση σάν καταπίεση στό ύποσυνείδητο καί 
συνδυάζεται πολύ μέ τή λήθη άπαράδε- 
κτων έπιθυμιών, τυφλών διαθέσεων, 
φοβιών συμπλεγμάτων κλπ. Οί περιπτώ
σεις άμνησίας χωρίς όργανικά αίτια θε
ωρούνται άκρατες καταστάσεις άπώθη- 
σης.

3 . " Αρνηση. Στήν περίπτωση αύτή τό 
άτομο άρνείται ν ’ άποδεχθεϊ καταστά
σεις, καί γεγονότα τά όποια τόν ένο- 
χλούν π.χ. άρνείται νά παραδεχθεί μιά 
άτυχία καί πιστεύει ότι θά δικαιωθεί μέ 
τόν καιρό. Τό μικρό παιδί άρνείται νά 
παραδεχθεί ότι ό πατέρας του πέθανε, 
άλλά ότι βρίσκεται σέ ταξίδι.

4. Ταύτιση.
Είναι ή υιοθέτηση συμπεριφοράς άλ

λων προσώπων γιά συμμετοχή σέ κά
ποια έπιτυχία καί άποφυγή τής δικής

Τής κας ΕΥφ. ΣΟΒΟΛΟΥ  
Νηπιαγωγού 
Μβτ/μένης €Ϊς Μ.Δ.Δ.Ε.

Πολλές φορές πού τό άτομο αντιμε
τωπίζει μιά άγχογόνο κατάσταση 
προσπαθεί νά μειώσει τό άγχος, όχι 
ευθέως καί λογικά, άλλά διαφορετι
κά, άλλοιώνει δηλαδή τήν πραγμα
τικότητα καί παρακάμπτει τό πρό
βλημα υιοθετώντας ψυχολογικές δι
αδικασίες πού στήν κλινική ψυχο
λογία είναι γνωστές σάν μηχανι
σμός άμυνας τοΰ έγώ.

του άνεπάρκειας, πετυχαίνοντας έτσι 
μιά άνώδυνη προσαρμογή. Ή  ταύτιση 
γίνεται όχι μόνο μέ άτομα πού διέπρε- 
ψαν άλλά καί μέ κοινωνικά σύνολα. Στήν 
περίπτωση αύτή ή φαντασία χρησιμο
ποιείται σάν μέσο έκπλήρωσης καί ικα
νοποίησης τής άνάγκης. Πρός τόνωση 
τού συναισθήματος τής άσφάλειας τό 
παιδί οίκειοποιεϊται έπιτυχίες τού πατέ
ρα του. Ή  ταύτιση διαφόρων άτόμων 
μέ ήρωες μυθιστορημάτων είναι συνη
θισμένο φαινόμενο τοΰ μηχανισμού τού
του.

5. Υπεραναπλήρωση.
Ο μηχανισμός τούτος είναι πολύ 

συνηθισμένος καί καλύπτει σέ ποσοστό 
μεγάλο πλήθος άτόμων, άφού ύπάρχει 
άπαίτηση γιά κοινωνική καί εύγενική 
συμπεριφορά.

Τό άτομο συμπεριφέρεται διαμετρικά 
άντίθετα τής πραγματικότητας καί τοΰ 
χαρακτήρα του μέ σκοπό νά κρύψει 
συναισθήματα καί συμπεριφορά κοινω
νικά κατακριτή. Ή  ύποκρισία ε ίτε  σάν 
ύπερβολική εύγένεια καί θρησκοληψία, 
ε ίτε  σά δουλοπρέπεια έκφράζονται πλή
ρη μέ τό μηχανισμό τής ύπεραναπλή- 
ρωσης. Ή  ρήση «ή άνάγκη φιλοτιμία 
ποιείται» βρίσκεται ατά πλαίσια τού πα
ραπόνου μηχανισμού.

6. Υποκατάσταση.
Μέ τήν ύποκατάσταση τό άτομο πε

τυχαίνει τήν προσαρμογή του άντικαθι- 
στώντας ή ύπερφαλαγγίζοντας διάφο
ρες μειονεξίες μέ διάφορες έπιδόσεις

Συνέχεια στη σελ. 501
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