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ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Σ όλες τις έλληνικές παραλίες μοσχοβολά
ει τό φρέσκο χταπόδι ατά κάρβουνα καί τά 
άδεια μπουκαλάκια γεμίζουν μέ μυρωδάτο 
Μυτιληναίίκο ούζο.

αγόραζαν χαρούπια καί μουλάρια. Κά
θονταν κάμποσο καιρό ατά μέρη τής 
Κερύνιας κι όταν πιά πέφτανε τά 
μεγάλα μπουρίνια έβαζε πλώρη γιά τόν 
Πειραιά. "Αλλοτις πάλι κουβαλούσε 
μπαμπάκι κι άπ' τό Μισίρι ή έφερνε άπό 
τό Βερούτι κιλίμια καί χαλκώματα. "Η
ταν δέν ήταν τριάντα χρονών καί 
τόνομά του άκούονταν κιόλας μέ σέβας 
σ' όλα τά λιμάνια, κι οί έμποροι τόν 
στιμάριζαν γιά τήν άξιοσύνη καί τήν 
τιμιότητά του...».

Δέν είχε απολύσει άκόμη ή έκκλησία 
κ' ή σύναξη γύρω στό γέρο-ναυτικό 
ολοένα πλήθαινε, μαζί κι ό θόρυβος, 
τόσο πού κάθε λίγο άκούγονταν άπό τό 
ναό παρατηρήσεις καί έρχονταν άγρια 
βλέμματα άπό τό έκκλησίασμα. Αύτό δέ 
σήμαινε διόλου ότι ή συντροφιά δέ 
σέβονταν τήν ημέρα ή τό ν " Αγιο-Μιλια- 
νό, πού τόν εύλαβοϋνταν ολάκερο τό 
νησί, άλλωστε γιατί νάρθουν ως έδώ, μά 
είναι μερικοί άντρες στενάχωροι, πρό 
πάντων ναυτικοί πού δέν μπορούν νά 
κλειστούν σέ μιά κάμαρη καί νά μείνουν 
πολλή ώρα χωρίς νά στρίψουν τό 
τσιγάρο. Κάθονταν, λοιπόν, λίγο πιό 
χαμηλά άπό τό πλατύ καί ψιλοκουβέντι- 
αζαν γιά τί άλλο γιά τή ναυτική ζωή 
τους. Ό  θαλασσόλυκος, ψημένος άπό 
τόν ήλιο καί τήν άρμη έκανε σάν παιδί, 
όποτε έφερνε στό στόμα τό όνομα τού 
καπετάνιου του, πού δέ βρισκόταν πιά 
στή ζωή.
Ο "Αγγελος Τερζάκης, πεζογράφος, 

μέ αίσθαντικότητα περιγράφει στό διή
γημά του «Νηνεμία» τήν κατάσταση 
αύτή:

»' Από δώ καί πέρα εϊτανε σά νάμπαι- 
νες σέ τόπο ξένο. Ή  νύχτα είχε 
πυκνώσει κι ή άνασαιμιά της κατακαθό
τανε πνιγερή κι άκίνητη. Μύριζε μού
χλα, καρβουνίδι καί θάλασσα. Προπάν
των θάλασσα. ' Ο ιδρώτας τού λιμανιού, 
άλμυρός κιάτμένιος, άπλωνότανε γύρω 
κι άρρώστεινε τόν άέρα. Τό βαρύ χνώτο 
τής θάλασσας. ' Ακινησία καί νέκρα. Τό 
νερό είχε άποσβολωθεί, λιπαρό καί 
μαύρο, μέ ύπουλες άντιφεγγιές, φιδίσι
ες. Οί ξεγοφιάρες μαούνες βούλιαζαν 
πλαδαρά, μέ τήν νωθρότητα τού βατρά
χου. Από τ ' άμπάρια τους, τά μπουκω
μένα βρώμικα φορτία, ξέφευγαν κάπο

τε άναστεναγμοί μουγκοί, άναρθρα 
παραμιλητά. Όμως, τά καράβια τά 
δεμένα καράβια, σημάδευαν μέ τις 
ορθές τους πλώρες μπροστά, άτίθασα, 
κι άπό κάποια καμινάδα, κλωθωτός, 
άνέβαινε μαύρος καπνός, άκινητοϋσε. 

Επίμονη, κακή σκέψη. Πέρα, άβέβαια 
ένα δυό, ίσως καί τρία φαναράκια 
άναβαν, έλάχιστα, κι ή κιτρινωπή τους 
σπίθα στιγμάτιζε τήν καταχνιά. "Ητανε 
κι οι γερανοί, ψηλοί, έλαφρά γερμένοι, 
πού σχέδιαζαν στόν πυκνόν ορίζοντα τά 
καβαλιστικά τους σχήματα. Ακανόνι
στες πεντάλφες μέ τό αίνιγμά τους 
μετεωρισμένο... Ή  μυρωδιά τής θά
λασσας μεθάει, κι είναι άρρωστη πολύ 
άπόψε ή θάλασσα, τό χνώτο της έχει 
αύτό τό σάπιο προμήνυμα τού θανάτου. 
"Αχ, αύτή ή χλιαρή νάρκη, πού κατέβη
κε τόσο χαμηλά καί σκεπάζει καί 
βαραίνει τά πάντα. Κάτω άπό τόν χαμη
λόν ούρανό σά νάχουνε συνωτισθεϊ οί 
άνασαιμιές ένός άπειρου άόρατου πλή
θους, καί τό στοιχείο τής ζωής λιγο
στεύει, όλο καί λιγοστεύει, ώσπου ό 
έλάχιστος φρέσκος άγέρας άναρρου- 
φιέται κι άναδίνεται μολυσμένος άπό 
σπλάχνα. Ζάλη μυστική άνεβαίνει στρο
βιλίζοντας καί κερδίζει τόν έγκέφαλο, 
βουρκώνει τά μάτια.

Αρρωσταίνουν τά νερά μέσα στά 
κλειστά λιμάνια κι άπό καταγάλανα 
γίνονται μαύρα, παχύρρευστα, μοιά
ζουν κάποτε μέ πίσσα. Πλένε κι ένα 
σωρό άπόβλητα. Γιά τά βρώμικα νερά 
τού Κεράτιου μάς μιλάει στό «Μικρό 
πλοϋ», πού περιλαμβάνεται στό συλλο
γή του «Συνθέσεις -  βιβλίο τέταρτο» ό 
γνωστός ποιητής Αλέξανδρος Μπά
ρας, ξερριζωμένος κι αύτός άπό τήν 
άλησμόνητη Πόλη:

«Πήγαινε στή μητέρα μου 
μέ τό βαποράκι στό Φανάρι 
νά ίδεϊ τούς συγγενείς μας. 

Πάντα στό πίσω διαμέρισμα καθότανε 
«τών Κυριών». 

Πολύ μικρός τή συνόδευα κι έγώ. 
Σήκωναν οί χανούμισες τούς φερετζέ

δες τους,
μού άνοιγαν τόπο νά καθήσω, 

μου λέγαν «μασαλά» 
καί μού χαϊδεύανε τό μαγουλάκι, 

μού ' παίρνε ή μητέρα μου 
κουλούρι μέ σουσάμι, 

τό πετοϋσα λίγο-λίγο άπ' τό παράθυρο 
ατούς γλάρους, 

έφτυνα στή θάλασσα... 
Μετά, τραβούσανε τά παλαμάρια 

-  μόλις καί πρόφταινεν ό κουλουρτζής 
στήν άποβάθρα νά πηδήξει -  

τό βαποράκι ξεκινούσε 
στά βρώμικα νερά τού Κερατίου,

μέσ ’ άπό βάρκες, κάίκια μέ καρπούζια, 
μαύρο καπνό, 

γκαζέλια κι άμανέδες...».
Μά τούτα δώ τά νερά ήταν Θεού, κι 

άς μήν έπνεε τό πρωινό έκεΐνο καθό
λου. "Ετσι σοΰ ρχόταν νά πέσεις νά 
λουστείς. Τό κάνανε πολλοί, όταν 
άπόλυσε ό παπάς κι άρχίσανε οί γυναί
κες τά τραταρίσματα. Ό  βυθός κάτω 
φαινόταν ολοκάθαρα. Τήν έχει περι- 
κλείσει τή θαλασσινή αύτή ομορφιά στή 
συλλογή του «Κάψαμε τά καράβια μας» 
ό πρόσφατος νεκρός τών Γραμμάτων 
μας, ό τραγικός ποιητής Μηνάς Δημά- 
κης, πού ήταν μιά έκλεπτυσμένη, λε
πταίσθητη ιδιοσυγκρασία, μιά μονάδα

512



Α ΠΟ τούς ώραιότερους περιπάτους 
πού μπορεί κανείς νά κάνει σήμε

ρα στήν Αθήνα είναι μία επίσκεψη 
στήν Πλάκα."Οχι βέβαια τΙς ώρες πού 
άρχίζουν ν' άνάβουν τά φώτα καί ν' 
άκούονται τά μεγάφωνα στή διαπα
σών. "Ομως, όταν τά φώς τού ήλιου 
δίνει τήν πραγματική διάσταση στό 
χώρο, στά οικοδομήματα καί στά ερεί
πια, τά περιβάλλον άποκτά μιά ξεχωρι
στή γοητεία. Σπίτια παλιά, κάποια αύλή 
μέ λίγες γλάστρες, εκκλησίες μικρές ή 
λίγο πιό μεγάλες, γάτες πού σέ κοιτά
ζουν άδιάφορα καθώς περνάς, άπό 
πάνω ό βράχος τής Ακρόπολης, ή 
' Αρχαία ' Αγορά, ή Ρωμαϊκή ' Αγορά, ή 
Βιβλιοθήκη τού Άδριανοϋ — βγήκες 
πιά στό Μοναστηράκι.

Δέν μπορεί κανείς νά ύποστηρίξει άτι 
όλος αύτός ό κόσμος πού άνεβοκατε- 
βαίνει τήν όδό Πανδρόσου, στό στα
θμό τού ' Ηλεκτρικού, τήν όδό ' Αδρια- 
νοΰ, πού έργάζεται εκεί γύρω, γνωρίζει 
άν κάπου εκεί ύπήρχε κάποια βιβλιοθή
κη ή τίνος τεράστιου αρχαίου οικοδο
μήματος λείψανα είναι οί ψηλοί τοίχοι 
μέ τούς κίονες. Βλέπετε ό ' Αδριανός 
δέν τάφηκε κάπου κοντά στή βιβλιηθή- 
κη πού έκτισε στήν ’ Αθήνα «κι έτσι άπό 
μάς νά βλέπεται καί νά τιμάται ό τάφος 
του, όταν περνούμε στά βιβλία»...

' Ισπανικής καταγωγής ό αύτοκράτο- 
ρας τής Ρώμης Π. Αϊλιος 'Αδριανός 
«γνήσιον τέκνον τής εποχής του συνδύ
αζε πρακτικόν νοΰν καί ρωμαντικήν 
διάθεσιν, ή όποια παρά τήν άγάπηντου 
πρός τά επιτεύγματα τής αρχαίας Ρώ
μης, τόν κατηύθυνεν εις άληθή έρωτα 
πρός κάθε έλληνικόν». ' Η παρατήρηση 
αύτή τού άείμνηστου καθηγητή I. Σ. 
Παπασταύρου γιά τόν Άδριανό είναι 
κατανοητή καί άπό τόν πιό άνεπαρκή 
γνώστη τής Ιστορίας. Σ' όλη τήν 
'Αθήνα είναι πολλά τά λείψανα τών 
έργων πού κατασκευάστηκαν μέ εντο
λή του καί δέν είναι λίγα κι αύτά πού 
έγιναν σ' άλλες έλληνικές πόλεις.

Ή  Βιβλιοθήκη τού Άδριανοϋ κτί
στηκε κατά τήν τρίτη έπίσκεψη τού 
αύτοκράτορα στήν 'Αθήνα τό φθινό
πωρο τού 131 ώςτίςάρχέςτοϋ 132. Ό  
Παυσανίας εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα 
όταν τήν έπισκέφτηκε καί μιλά μέ 
θαυμασμό: «Τό πιό όνομαστό (άπό τά 
έργα τού Α.) είναι έκατό κίονες άπό 
μάρμαρο τής φρυγίας· οί τοίχοι έχουν 
γίνει άπό τό ίδιο ύλικό μέ τίς στοές· 
ύπάρχουν εδώ αίθουσες μέ όροφή 
επίχρυση καί μέ λίθο άλάβαστρο, στο
λισμένες καί μέ αγάλματα καί ζωγραφι
ές1 στίς αίθουσες αύτές βρίσκονται 
μέσα βιβλία». (I, 18, 9, μτφρ. Ν.

Τ ή ς Ά ρ χ α ι ο λ .  κ. Λ. ΧΑΤΖΗΦίΙΤΗ

«Π λ η σ ιέ σ τα τα , δ ε ξιό  πού μ π α ίν ε ις , οτή βιβλιοθήκη 
τ ή ς  Β ηρυτού βάψ αμε τό ν  οοψ ό Λ υσία, 
γ ρ α μ μ α τικ ό ν. ' 0 χώ ρ ος κάλλιστα προο ήκει.
Τό ν θέ σαμε κ ο ντά  σ '  αύτά το υ  πού θυμάται 
ίσω ς κι έκεϊ -  σ χό λια, κ ε ίμ ε να , τε χνο λο γ ία , 
γ ρ α φ έ ς , ε ις  τεύχη έλληνισμώ ν πολλή έ ρ μ η νε ία .
Κι έ π ίσ η ς έ τοι άπό μ ά ς θά βλέπεται καί θά τιμ ά τα ι 
ό τά φ ο ς τ ο υ , ό τα ν πού π ερνούμε σ τά  βιβλία»

Παπαχατζή). Σήμερα άκόμη, μετά τίς 
άνασκαφές, τούς καθαρισμούς καί τίς 
άναστηλώσεις, τό κτίριο εντυπωσιάζει 
μέ τίς διαστάσεις του. Είχε μήκος 122 μ. 
καί πλάτος 82. Στό έσωτερικό ύπήρχαν 
γύρω στοές πλάτους 7,5 μ. μέ 28 κίονες 
στίς μακρές πλευρές καί 22 στίς στενές.
' Η πρόσοψη τής εισόδου, στή δυτική 
πλευρά, πού βλέπουμε σήμερα κι άπό 
τήν είσοδο τού 'Ηλεκτρικού Σταθμού 
στό Μοναστηράκι, ήταν διακοσμημένη 
άπό 14 άρράβδωτους κορινθιακούς 
κίονες. Τό πρόπυλο στή μέση τής ίδιας 
πλευράς στηριζόταν κι αύτό σέ τέσσε
ρις κορινθιακούς κίονες πού όμως είχαν 
ραβδώσεις. Στίς δύο μακρές πλευρές 
στηριζόταν κι αύτό σέ τέσσερις κοριν
θιακούς κίονες πού είχαν όμως ραβδώ
σεις. Στίς δυό μακρές πλευρές άνοίγον- 
ταν πρός τό έσωτερικό άπό τρεις κόγχες
- εξέδρες μέ δύο κίονες ή κάθε μία. ' Η 
καθαυτό βιβλιοθήκη βρισκόταν στήν 
άνατολική πλευρά τού συγκροτήματος. 
Πρόκειται γιά μιά κεντρική άνετη αί
θουσα καί δύο μικρότερες στή βόρεια 
καί νότια πλευρά της. ' Υποτίθεται ότι οί 
δύο μεγαλύτερες πλάγιες αίθουσες 
χρησίμευαν ώς χώροι διαλέξεων, ένώ οί 
δύο μικρότερες καί τά ύπερώα τους ώς 
άναγνωστήρια. ' Η άποψη ότι ύπήρχαν 
έδώ αίθουσες διαλέξεων ένισχύθηκαν 
άπό καθαρισμό τής βόρειας αίθουσας 
πρίν 12 περίπου χρόνια. ' Η έρευνα 
άπέδειξε ότι ύπήρχαν στό έσωτερικό 
του 15 — 18 ελαφρά καμπύλες σειρές 
κλειστών εδωλίων, πού μπορούσαν νά 
χωρέσουν μικρό άριθμό άκροατών. ' Η 
τεράστια εσωτερική αύλή πρός τήν 
όποια έβλεπαν οί στοές καί τό συγκρό
τημα τής βιβλιοθήκης είχε διαμορφωθεί 
σέ κήπο μέ σιντριβάνι ή «λεκάνη» νερού
— περιβάλλον ιδανικό γιά νά συγκεν-

Στίς φωτογραφίες καί τών δύο σελίδων «γωνιές» άπό τούς σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους τοών ' Αθηνών. Επάνω: Η στοά τού 
Άττάλου, άναστηλωμένη, άπό τά επιβλητικότερα άρχαϊα μνημεία. Δεξιά ή περιοχή τού Θησείου καί τής άρχαίας άγοράς.
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τρωθεϊ κανείς καί νά μελετήσει. Λίγο 
πιό πέρα ή ' Αγορά, ή κίνηση, δπως καί 
σήμερα... Ά π ό τόν πλούσιο διάκοσμο 
πού έντυπωσίασε καί τόν Παυσανία 
δέν έμειναν πολλά πράγματα πού νά 
μαρτυρούν τήν άξία του — άλάβαστρα, 
επιχρυσώσεις, ζωγραφιές. Αναμφι
σβήτητα όμως εντυπωσιάζει ό δγκος 
τού μνημείου καί τό πλήθος τών άρχιτε- 
κτονικών διακοσμητικών στοιχείων.

Παλιά ή Βιβλιοθήκη τού Άδριανοϋ 
ήταν γνωστή ώς «Στοά τού ' Αδριανοϋ» 
άπό τό πλήθος τών κιόνων τών στοών 
(πού ήταν βέβαια έκατό άλλά συνολικά 
ήταν πολύ περισσότερα άν ύπολογι- 
σθοϋν οί διακοσμητικοί τής προσόψε- 
ως τού προπύλου, τών έξεδρών, τής 
βιβλιοθήκης). Τό 1885 μεγάλη πυρκα
γιά κατέστρεψε τό Παζάρι τής παλιάς 

Αθήνας' τότε ή 'Αρχαιολογική Εται
ρία καθάρισε καί τόν χώρο βόρεια τής 
Ρωμαϊκής ' Αγοράς καί έφερε στό φώς 
τή Βιβλιοθήκη. Αργότερα, τό 1910, 
κατεδαφίστηκε ό παλιός στρατώνας, 
μετασκευή τού τούρκικου Διοικητηρί
ου (Βοϊβοδαλίκι) πού είχε κτισθεϊ άπό 
τόν Χασεκή τό 1777 στή ΝΔ γωνία τής 
Βιβλιοθήκης.
Ή  Βιβλιοθήκη πού άπό μεγάλη εκτί

μηση στά ελληνικά γράμματα έκτισε ό 
Άδριανός, διατηρήθηκε ώς τό 267 
μ.Χ„ όπότε είχε τήν τύχη τών άλλων 
μνημείων τής πόλης πού λεηλατήθηκαν 
καί κάηκαν άπό τούς "Ερουλους κατά 
τήν επιδρομή τους στήν Αθήνα. Κατά 
τόν 5ον αιώνα κτίζεται στό ανατολικό 
μέρος τής αυλής τής Βιβλιοθήκης ένας 
τετράκογχος ναός, ή θεμελίωση τού 
όποιου διακρίνεται καθαρά. ' Η άνατο- 
λική πλευρά κατέληξε σέ κανονική 
κόγχη. Οί άλλες τρεις είχαν καμπύλη 
μεγαλύτερη καί στό εσωτερικό σχημά
τιζαν στοές μέ τέσσερις κίονες μπροστά 
στήν κάθε μία. ' Η δυτική κόγχη ήταν 
ενσωματωμένη στόν νάρθηκα. Στό δά
πεδο σώζονται λείψανα ψηφιδωτών. Οί 
μέγιστες διαστάσεις τού ναού, πού 
είναι καί ό παλαιότερος γνωστός τών 
Αθηνών, είναι 39 * 39. "Οπως παρα

τηρεί ό I. Τραυλός, ό ναός αύτός, 
άφιερωμένος στήν Παναγία καί γνω
στός λόγω τού μεγέθους του ώς «Μεγά
λη Παναγία», δέν είναι απίθανο νά 
κτίσθηκε μέ φροντίδα τών αύτοκρατό- 
ρων Άρκάδιου καί Όνώριου ώς μη- 
τροπολιτικός ναός.

' Η διοίκηση καί τό εμπόριο τών 
' Αθηνών τής εποχής εκείνης συνηγορεί 
γιά μιά τέτοια εκδοχή. Μετά τήν κατα
στροφή του κατά τά τέλη τού 5ου ή τις 
άρχές τού 6ου αί. κτίσθηκε στή θέση

του τρίκλιτη βασιλική μέ κατάλληλη 
χρήση τών τοίχων πού είχαν άπομείνει. 
Πολύ άργότερα, στήν Τουρκοκρατία 
ύπάρχει στή θέση τής Μ. Παναγιάς 
ναός τού 'Αγίου Παντελεήμονα, γνω
στός ώς «Καθολικό», μητροπολιτικός 
ναός δηλαδή. "Ενας άλλος ναός, οί 
"Αγιοι Άσώματοι στά «Σκαλιά» κτίζε
ται τόν 10ο ή 11 ο αί. πιθανώς, στά 
βόρεια τού προπύλου, μπροστά άπότή 
δυτική πλευρά τής Βιβλιοθήκης. Ή  
προσωνυμία «στά Σκαλιά» ή «Σκαλιών» 
προέρχεται άπό τά σκαλοπάτια τού 
προπύλου. Στόν τοίχο τής Βιβλιοθήκης 
σώζεται σήμερα μιά τοιχογραφία τού 
ναού αύτοΰ, σφραγίδα καθαγιασμού 
πάνω στό εθνικό μνημείο. Είναι δ,τι 
έμεινε άπό τούς ' Αγίους ' Ασωμάτους 
πού καταστράφηκε τό 1840.

' Η Βιβλιοθήκη τού ' Αδριανοϋ, άλλοΰ 
λιγότερο κι άλλοΰ περισσότερο, έμεινε 
γνωστή καί ορατή στούς αιώνες, έστω 
κι άν τήν είπαν «Στοά». "Ομως δέν είναι 
ή μόνη βιβλιοθήκη πού ιδρύθηκε στά 
ρωμαϊκά χρόνια στήν Αθήνα. Στήν 
άλλη Αγορά, τήν άρχαία, τόν ίδιο 
αιώνα (άρχές 2ου μ.Χ.), ό Τίτος φλάβι- 
ος Πάνταινος ιδρύει μαζί μέ τά παιδιά 
του μιάν άλλη βιβλιοθήκη καί τήν 
άφιερώνει στήν Πολιάδα Άθηνό καί 
τόν αύτοκράτορα Τραϊανό. Ό  Πάνται- 
νος αύτός, πού δέν έχει καμιά σχέση μέ 
τόν περίφημο εκείνο ' Αλεξανδρινό, 
άναφέρεται σέ μιά επιγραφή ώς «επώ
νυμος άρχων- καί σέ άλλη «ίερεύς 
μουσών, φίλων τής σοφίας». ' Η βιβλιο
θήκη, πού μέ έξοδα δικά του καί τού 
γιοϋ καί τής κόρης του ιδρύθηκε κοντά 
στήν νοτιοανατολική γωνία τής Α γ ο 
ράς καί τής Στοάς τού ' Αττάλου, κατά 
ένα τμήμα βρίσκεται σήμερα έξω άπό 
τόν άνασκαφικό χώρο. "Οπως μαρτυ
ρεί ή ιδρυτική επιγραφή πού ήταν 
χαραμγμένη στό άνώφλι τής εισόδου, 
τό όποιο είχε ενσωματωθεί στόν όχυ- 
ρωματικό περίβολο πού κτίστηκε μετά 
τήν επιδρομή τών Έρούλων, ό Τ. 
φλάβιος Πάνταινος, ό γιός του φλάβι- 
ος Μένανδρος καί ή θυγατέρα του 
φλαβία Σεκουνδίλλη «ΤΑΣ ΕΞΩ ΣΤΟ
ΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΝ, ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟ
ΘΗΚΗΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΤΩΝ 
ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΠΑΝΤΑ ΚΟΣΜΟΝ ΕΚ 
ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ... ΑΝΕΘΗΚΕ». "Ομως μιά 
άλλη επιγραφή πού άνακαλύφθηκε 
άργότερα είναι άκόμη πιό συγκινητική: 
«ΒΙΒΛΙΟΝ ΟΥΚ ΕΞΕΝΕΧΘΗΣΕΤΑΙ Ε- 
ΠΕΙ ΩΜΟΣΑΜΕΝ. ΑΝΥΓΗΣΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΩΡΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΕΚΤΗΣ». Πρό
κειται γιά κανονισμό λειτουργίας τής 
βιβλιοθήκης πού σημειωτέον ήταν δη

μόσια.
' Από τή μελέτη τού τμήματος πού έχει 

άνασκαφεϊ καί άπό τήν ιδρυτική επι
γραφή τό σχέδιο τής βιβλιοθήκης μπο
ρεί νά περιγράφει κάπως έτσι: Γύρω 
άπό μιά περίστυλη αύλή ύπάρχουν 
δωμάτια μέ διάφορες διαστάσεις. Πρός 
τήν πλευρά τής ’ Οδού τών Παναθηναί- 
ων ύπήρχε ιωνική στοά άπό 9 κίονες- 
δεύτερη ιωνική στοά άπό 7 κίονες 
έβλεπε πρός τό χώρο μεταξύ τής 
βιβλιοθήκης καί τής Στοάς Αττάλου 
καί τρίτη κατευθυνόταν πρός τ ' άνατο- 
λικά. ' Η καθαυτό βιβλιοθήκη φαίνεται 
δτι βρισκόταν στήν άνατολική πτέρυγα 
τού οικοδομήματος καί γι' αύτό δέν 
έχει άνασκαφεϊ δπως είπαμε ήδη. 'Από 
αύτή πρέπει πάντως νά προέρχεται ένα 
γλυπτό σύμπλεγμα πού παριστάνει τόν 
"Ομηρο άνάμεσα στήν ' Ιλιάδα καί τήν 
'Οδύσσεια, πού έχουν προσωποποιη- 
θεΐ. Τό σύμπλεγμα εκτίθεται στό Μου
σείο τής 'Αγοράς. Άπ ό τό τμήμα τής 
βιβλιοθήκης τού Πανταίνου πού άνα- 
σκάφηκε χαρακτηριστικά είναι δύο 
συνεχόμενα δωμάτια πρός τό νότιο 
τμήμα τής πρός τήν ' Οδό τών Παναθη- 
ναίων στοάς, τά όποϊα, δπως μαρτυ
ρούν κομμάτια άπό πελέκημα μαρμά
ρου, σκόνη σμυριδόπετρας καί μερικά 
μέτρια γλυπτά, ήσαν εργαστήρι γλύ
πτη. Δέν είναι άπίθανο τό ενοίκιο άπό 
τά καταστήματα νά ήταν καί τό έσοδο 
τής βιβλιοθήκης.

Μέ τήν βιβλιοθήκη τού Πανταίνου 
συνδέουν μερικοί τή θέση τού Γυμνά- 
σιου τού Πτολεμαίου Β ' τού φιλάδελ- 
φου (285 — 246 π.Χ.), όπου ύπήρχε 
καί βιβλιοθήκη γιά τήν όποια μιά 
επιγραφή μαρτυρεί: «(άνέθηκαν δέ) καί 
βιβλία- εις τήν έν πτολεμαίψ βιβλιοθή
κην έκατόν κατά τό ψήφισμα». Βέβαια ή 
βιβλιοθήκη τού Γυμνασίου τού Πτολε
μαίου Β ' δέν έχει καμιά άλλη σχέση μέ 
τίς ρωμαϊκές βιβλιοθήκες τής Αθήνας 
παρά μόνο ώς πρός τό γεγονός ότι 
ύπάρχει προσπάθεια ταυτισμοΰ τής 
θέσεως καί τών δύο.

"Οσοι άγαποΰν τό βιβλίο καί τό 
διάβασμα μπορούν εύκολα ν' άνα- 
πλάσσουν τήν εικόνα εκείνη τών άρχαί- 
ων βιβλιοθηκών μέ τήν άρχοντιά καί τή 
μεγαλοπρέπεια, τό ήρεμο περιβάλλον 
— όσο κι άν βρίσκονταν στήν ' Αγορά 
μπορεί νά συγκριθεϊ ή κίνηση γύρω 
τους μ' αύτήντής ' Εθνικής μας Βιβλιο
θήκης; — καί νά τιμούν, όσο κι άν είναι 
άγνωστος ό τάφος, τόν Άδριανό, τόν 
Πάνταινο κι όλους εκείνους πού μέ τόν 
τρόπο καί τή δυνατότητά τους βοήθη
σαν τά Γράμματα.
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ΙοοΌίμια
τ ω υ

φ υ Λ ω υ
ΑΡΧΗ τής ισοτιμίας των δύο φύ

λων εις τήν σφαίραν του ιδιωτι
κού καί τού δημοσίου δικαίου, εμφανί
ζει εκατέρωθεν τάς κατωτέρω ένδεικτι- 
κώς άναφερομένας άποκλίσεις. Οϋτω ή 
γυναίκα μειονεκτεϊ έναντι τού άνδρός 
έπί των περιπτώσεων: 1) Τής κατοικίας, 
διότι έχει κατοικίαν τήν τού άνδρός, 
δυναμένη νά άποκτήση αύτοτελή κα
τοικίαν μόνον όταν δέν ύττοχρεοϋται νά 
άκολουθήση τόν άνδρα εις τήν κατοικί
αν του (αρθ. 55, Άστ. Κώδ.). 2) Τού 
έπωνύμου, διότι λαμβάνει αϋτη τό 
έπώνυμο τού άνδρός. 3) Τής ιθαγένει
ας, διότι α ί περιουσιακοί σχέσεις τών 
συζύγων διέπονται ύπό τού δικαίου τής 
κατά τήν σύναψιν τού γάμου ιθαγένει
ας, τού άνδρός (αρθ. 15, Α.Κ.). 4) Τής 
τηρήσεως τού πένθιμου ένιαυτοϋ, διότι 
δέν έπιτρέπεται εις τήν γυναίκα νά 
συνάψη γάμον πρό τής παρελεύαεως 
δέκα μηνών άπό τής άμετακλήτου 
λύαεως ή άκυρώσεως τού γάμου έκτός 
έάν γεννήση πρό τής παρελεύαεως τών 
δέκα μηνών, όπότε δέν ισχύει ή άπαγό- 
ρευσις (αρθ. 1365 Α.Κ.). 5) Τής κοινω
νικής θέσεώς της. διότι μετά τόν γάμον 
λαμβάνει αύτη τήν κοινωνικήν θέσιν 
τού άνδρός (αρθ. 1391 Α.Κ.). 6) Τής 
όνομασίας τού άνηλίκου τέκνου, διότι ό 
άνήρ προσδιορίζει τό όνομα αύτοΟ 
(διδόμενον ύπό τού άναδόχου κατά τήν 
βάπτισιν), ώς έχων κατά πρώτον λόγον 
τήν έπιμέλειαν τού τέκνου (1502 Α.Κ.). 
7) Τής έμπορίας, διότι διά νά έμπορεύε- 
ται ή ϋπανδρος γυναίκα άπαιτεϊται κατά 
τό άρθρον 4 τού Εμ. Ν. νά έχη καί τήν 
συναίνεσιν τού άνδρός (ρητήν ή σιωπη
ρόν). Δύναται όμως αύτη καί άνευ τής 
συναινέσεως τού άνδρός νά μετάσχη 
συναιτερισμοϋ (αρθ. 13. ν. 602/1914), 
νά άναλάβη ύποχρέωσιν έκ συναλλα

γματικής (αρθ. 79. ν. 5325/1955) ώς 
καί νά άναλάβη μέτοχός άνωνύμου 
έταιρείας δτ' έγγραφής εις τό κεφάλα ι
όν αύτής. 8) Τού έκκλησιαστικοϋ λει
τουργήματος, διότι κατά τό άρθρον 1 
τού ν. 3912/1955  αί γυναίκες δύναν- 
ται νά άσκώσι πάντα τά δημόσια 
λειτουργήματα κλπ., έξαιρέσει τών έκ- 
κλησιαστικών. Τούτο άλλωστε κρατεί 
καί ώς θρησκευτικόν δόγμα τού Χριστι
ανισμού.

Άντιθέτως, ώς πλέον άνωτέρα έναν
τι τού άνδρός έμφανίζεται ή θέσις τής 
γυναικός έπί τών περιπτώσεων: 1) Τής 
ήλικίας πρός σύναψιν γάμου, διότι ή 
γυναίκα μετά τήν συμπλήρωσιν τού 14 
έτους τής ήλικίας έγκύρως συνάπτει 
γάμον (άρθ. 1350 Άστ. Κ.). 2) Τής 
διευθύνσεως τού οίκου, διότι κατά τό 
άρθρο 1389 Α.Κ., τά τού οίκου διευθύ
νει ή γυναίκα, φυλαττομένης τής όιατά- 
ξεως τού άρθρου 1387 Α.Κ., καθ ' ήν ό 
σύζυγος άποφασίζει διά τά τού συζυγι
κού βίου, έκτός έάν ή άπόφασίς του 
παρίσταται, ώς καταχρηστική. 3) Τής 
δεσμεύσεως τού άνδρός έκ τών δικαιο- 
πραξιών τής γυναικός. διότι α ί μετά 
τρίτων δικαιοπραξίαι τής γυναικός διά 
τάς τρεχούσας οικιακός οικονομίας ύ- 
ποχρεώνουν τόν άνδρα, έκτός έάν 
ούτος άπαγορεύση τό δικαίωμα τούτο 
καί γνωστοποιήσει τήν άπαγόρευσιν εις 
τόν τρίτον πρό τής δικαιοπραξίας (άρθ. 
1389 Α.Κ.). 4) Τών βαρών τού γάμου 
διότι κατά τό άρθρο 1398 Α.Κ. ό άνήρ 
φέρει τά βάρη τού γάμου άνεξαρτήτως 
τής περιουσιακής καταστάσεως καί τών 
πόρων τής γυναικός, ήτις διατηρεί τήν 
π ερ ιουσ ιακήν α ύ το τέλε ια ν  (1391.

1397 Α.Κ.), έκτός έάν ό άνήρ δέν 
δύναται νά έπαρκέση εις τά βάρη τού 
γάμου, όπότε ύποχρεοϋται νά συνει- 
σφέρη αϋτη κατά λόγον τής περιουσίας 
ή τών πόρων αύτής νά συνεισφέρη εις 
αύτά (1399 Α.Κ.). 5) Τής προσωπικής 
κρατήσεως διά τά χρέη της, διότι κατά 
τό άρθρον 1003 τού Κωδικός Δ. 
ούδέποτε πρόσωπο κρατείται διά τά 
χρέη του. 6) Τής στρατεύσεως, διότι 
κατά τό άρθρον 2 παρ. 1 ν. 3912/1955  
δέν ύποχρεοϋται ή γυναίκα εις έκπλή- 
ρωσιν στρατιωτικής θητείας. Εις τήν 
θέλησίν της όμως έναπόκειται νά στρα- 
τευθή εις βοηθητικός ύπηρεοίας τών 
ένόπλων δυνάμεων, κατά τά έκάστοτε 
όριζόμενα διά διατάγματος τών άρμο- 
όίων ύπουργών.

Περαιτέρω ύπό τής διατάξεως τού 
άρθ. 2 παρ. 2 τού ώς άνω ν. 391 2 / 
1955 καθ ' ήν α ί γυναίκες άναδέχονται 
έππροπείας καί συμπράττωσιν ώς μάρ
τυρες εις τήν σύνταξιν διαθηκών κατη- 
ργήθησαν τά άρθρα 1622 άριθμ. 4 
1732 άριθ. 4, 1615 τού Α.Κ. καί 179 
τού οργανισμού τών δικαστηρίων δ/ ' 
ών άπηγορεύετο. άντιστοίχως, εις τάς 
γυναίκας νά άναδεχθώσι, ή νά έξακο- 
λουθήσωσιν έπιτροπείαν έκτός τής μη- 
τρός καί μάμης τού άνηλίκου, νά 
παρίστανται ώς μάρτυρες εις τήν σύνα
ψιν διαθήκης, νά μετέχουν τού συγγενι
κού συμβουλίου καί νά συμπράτωσιν 
ώς μάρτυρες εις τήν σύνταξιν συμβο
λαίου. Ωσαύτως δέν ύπάρχει περιορι
σμός διά τόν διορισμόν τής γυναικός ώς 
διαιτητού (αρθ. 1 3912/1955). Έπί 
τού θέματος τούτου μελετώνται καί 
άλλαι άποκλείσεις.

605



ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΟ

ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΛΦΟΚΤΟΝΙΑ
Τό πρώτο ανθρώπινο αίμα πού έβαψε τήν γή 

προερχόταν άπό άδελφοκτονία.
Είναι τό πρώτο έγκλημα, πού διέπραξε 

αδελφός εναντίον αδελφού.
Τό μίσος καί ή έκδικητικότης τού ανθρώπου 

μέ τήν ακαλλιέργητη ψυχή εκδηλώθηκαν 
άπό τό ν πρώτο καιρό τ ή ς  Δημιουργίας.

Γιοι τών πρωτοπλάστων, τού Αδάμ καί τ ή ς  Εϋ α ς, 
φ ονεύς καί θύμα: ό Καιν καί ό Αβελ.

Τ Ο ΠΡΟΣΩΠΟ τοΰ "Αβελ μδς 
συνδέει μέτίς απαρχές τοΰ ανθρω

πίνου γένους καί τόν πρώτο ανθρώπινο 
φόνο στόν κόσμο τής θείας Δημιουργί
ας. ' Η πτώσις τοΰ πρώτου ζεύγους 
στόν Βιβλικό Παράδεισο είχε σάν απο
τέλεσμα τήν έξωσί του άπό τήν θαλπω
ρή τοΰ Θείου. ’ Αληθινά φοβεροί ύπήρ- 
ξαν οί λόγοι τής Θείας Δικαιοσύνης 
στούς πρωταγωνιστάς τής γνωστής 
παρακοής: « Εν λύπαις θά γεννάς τά 
τέκνα σου» στήν Εϋα. « Εν ίδρώτι τοΰ 
προσώπου σου θά τρώγης τόν άρτον 
σου» στόν Άδάμ. Καί στόν όφι: «Διά 
τής κοιλίας σου πορεύου καί τρώγε 
γήν». Άπ ό τήν στιγμή αύτή άρχίζει ή 
έξορία τού άνθρώπου άπό τίς αύλές 
τοΰ Θεοϋ — καί ή είσοδος τής άγωνίας, 
τοΰ φόβου καί τής φθοράς στήν χοϊκή 
του ύπόστασι, έξ ού καί ή νοσταλγία γιά 
τήν έπιστροφή του στήν άρχική του 
θέσι.

Που διέμειναν οί πρωτόπλαστοι μετά 
τήν άναχώρησί τους άπό τόν Κήπο τής

' Εδέμ; Οί περισσότεροι άπότούςέρμη- 
νευτάς τής Βίβλου δέχονται σάν νέο 
τόπο κατοικίας τους τήν μυθική Βαβυ
λώνα. Αύτό όμως είναι μιά άπλή εικα
σία. Ά φ οΰ  άγνοοϋμε τόν τόπο όπου 
έκειτο ό Παράδεισος, δέν μποροΰμε νά 
όρίσωμε καί τή νέα τοποθεσία τοΰ 
πρώτου άνθρωπίνου ζεύγους.

Σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες πού 
μδς δίδει ή Βίβλος, ό ’ Αδάμ καί ή Εύα 
κατευθύνθηκαν πρός άνατολάς, άκρι- 
βώς έναντι τοΰ Παραδείσου τής τρυ
φής. Άγγελος δέ Κυρίου έτάχθη στήν 
θύρα τοΰ Παραδείσου μέ φλόγινη 
ρομφαία νά διαφυλάττη άμόλυντη τήν 
χώρα τής θεϊκής Εύδοκίας, πού έμόλυ- 
νε ή παρακοή τοΰ πρώτου άνθρωπίνου 
ζεύγους. ’ Η φλόγινη ρομφαία στήν 
Α γ ία  Γραφή, είναι σύμβολο τής άγιό- 
τητος τοΰ Θεοΰ, ή όποια έχει διπλή 
δύναμι: ή νά καταναλίσκη σάν Δικαιο
σύνη, ή ν ' άνακαινίζη σάν Χάρις. Κατά 
τήν παράδοσι τής ’ Εκκλησίας μας, οί 
πρωτόπλαστοι ήσαν έστραμμένοι πρός

τόν Παράδεισο, διότι κι ή θέα τούς 
ύπέθαλπε τόν πόθο καί τήν έλπίδα γιά 
τήν έπάνοδό τους άπό τούς πόνους τής 
γής στήν μεγαλόπρεπη κι άθώα ζωή 
πού διήλθαν μέσα στήν περιοχή τοΰ 
Θεοϋ. Μέ περίσσεια χάρι καί δυναμικό
τητα έκφράσεως μάς περιγράφει τίς 
πρώτες σκηνές τού ' Αδάμ καί τής Εύας 
στόν Κήπο τής τρυφής ό θεόπτης 
Μωυσής στήν Γένεσί του.

Στήν νέα κατοικία τους ό Ά δάμ  κι ή 
Εϋα, άδύναμοι οδοιπόροι σέ ένα άγνω
στο καί μυστηριώδη κόσμο, έφεραν 
στήν ζωή τό πρώτο τέκνο τους. Τοΰ 
έδωσαν τό όνομα Κάιν, πού σημαίνει 
εύρημα. ' Η Εϋα μόλις άντίκρυσε τόν 
Κάιν, άπό χαρά κι έλπίδα άνεφώνησε: 
«’ Εκτησάμην άνθρωπον διά τοΰ Θεοΰ» 
(Γέν. 4, 1). Μετά τόν Κάιν ήλθε στήν 
ζωή καί τό δεύτερο τέκνο τους, ό 
Ά βελ . ’ Ο Κάιν ήταν γεωργός, ό Ά β ελ  
έγινε κτηνοτρόφος.

Ό  Ά β ελ  ήταν καλοκάγαθος καί 
άπλοϊκός στούς τρόπους τής ζωής. " Η 
εύγένεια τής ψυχής του σφράγιζε τίς 
καθημερινές έκδηλώσεις τοΰ βίου του, 
καί στίς βοσκές τών ποιμνίων του, μέσα 
στήν ήρεμη φύση, προσπαθούσε νά 
συλλάβη τήν μυστική μελωδία της πού 
οδηγεί στόν Δημιουργό. Αντίθετα, ό 
μεγαλύτερος άδελφός του, ό Κάιν, 
ήταν βίαιος καί δεσποτικός. ' Η ψυχή 
του παρέμεινε άκαλλιέργητη καί σκλη
ρή. "Εβλεπε τήν ήρεμη ζωή τοΰ "Αβελ 
καί τήν εύτυχία του καί δέν μπορούσε 
νά ήσυχάση. Δέν είχε κατανοήσει ότι ή 
ήρεμη κι εύτυχισμένη ζωή έχει τήν 
βαθύτερη πηγή της στήν έσωτερική 
καλλιέργεια τοΰ άνθρώπου. Τό μίσος 
άρχισε νά έμφωλεύη στήν ψυχή τοΰ 
Κάιν γιά τόν "Αβελ. 'Η  διάσπασις 
αύξήθηκε μέ τό άκόλουθο γεγονός, 
καθώς μάς πληροφορεί ή Βίβλος.

Μιά μέρα οί δυό άδελφοί προσέφε- 
ραν θυσία στόν Θεό. ’ Ο Κάιν άπό τούς 
καρπούς τών κτημάτων του, ό "Αβελ 
άπό τά πρωτότοκο τών προβάτων του. 
Καί ή μέν προσφορά τοΰ Ά β ελ  έγινε 
εύμενώς δεκτή άπό τόν Θεό, όχι όμως 
καί έκείνη τοΰ Κάιν; ό όποϊος καί 
λυπήθηκε. ' Η άληθινή λατρεία τοΰ 
Θεοΰ άπορρέει άπό τά βάθη τής ειλικρί
νειας τοΰ έσώτατου κόσμου τοΰ άν
θρώπου, είναι περισσότερο προσφορά 
άγνότητος καί άγάπης καί λιγώτερο 
ύλικών άντικειμένων. Αύτό τό έγνώριζε
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ό "Αβελ, γ ι' αύτό καί ή θυσία του 
άνήλθε στόν ούρανό.

' Ο Κάιν δέν ήταν καλός. ’ Η θυσία 
του, ή προσευχή του, δέν ήταν κραυγή 
ειλικρίνειας τής ψυχής του, άλλά απο
τέλεσμα τυπικής συνήθειας. Μιά τέτοια 
λατρεία δέν γίνεται δεκτή άπό τόν Θεό. 
' Ο Κάιν στενοχωρήθηκε γιά τήν άπόρ- 
ριψι τής θυσίας το υ .' Η Βίβλος σημειώ
νει χαρακτηριστικά: «Διατί έγινες περί
λυπος, Κάιν;» έρωτά ό Θεός, «καί 
κατέβασες τά μοΰτρα σου; Δέν γνωρί
ζεις, ότι έάν μέν προσφέρης δώρα ώς 
θυσίαν εις τόν άληθινόν Θεόν, δέν 
προσφέρεις όμως καί καλά δώρα, 
άμαρτάνεις; ' Ησύχασε!· Εις σέ θά άνή- 
κη (έάν συμμορφωθής) καί σύ θά είσαι 
Κύριός του» (Γέν. 4, 6-7). ' Εδώ βρίσκε
ται τό κεντρικό σημείο τής θυσίας. ' Η 
θυσία πού προσφέρουμε στόν Θεό, άν 
δέν συμφωνή μέ τίς έντολές του δέν 
γίνεται άποδεκτή άπό Αύτόν καί ίσοδυ- 
ναμεϊ μέ αύτή τήν διάπραξι τήςάμαρτί-
ας·

Διχασμένος έσωτερικά ό Κάιν, άρχι
σε νά φθονή τόν "Αβελ καί ώμοσε 
έκδίκησι. Κάποια μέρα οί δύο άδελφοί 
βρίσκονταν σέ μιά όμορφη πεδιάδα ό 
ένας πλησίον τού άλλου. Μιλούσαν 
μέσα στήν ήσυχη καί μαγεμένη φύσι, 
όπου ξαφνικά ό Κάιν έγύμνωσε τόν 
έαυτό του άπό τό άδελφικό μανδύα καί 
σκότωσε τόν "Αβελ! Ό  Πρώτος άν
θρωπος κυλίσθηκε αίματόβρεκτος καί 
νεκρός επάνω στήν παρθένα χλόη τής 
θεϊκής Δημιουργίας. Γιά πρώτη φορά 
χύθηκε αίμα άνθρώπινο μέ αιτία τόν 
άπάνθρωπο τρόπο λύσεως διαφορών 
μεταξύ άδελφών καί άνθρώπων. (Στό 
Aden τής 'Αραβίας ύποδεικνύεται άπό 
τούς έκεϊ έντοπίους, σύμφωνα μέ τοπι
κή παράδοσι, ό τάφος τού “ Αβελ).

' Ο Κάιν ένοιωσε τό βαρύ άμάρτημα 
κι άρχισε νά τρέμη. Καί τρέχει ζητώντας 
καταφύγιο λυτρώσεως. 'Ακόμη καί 
σήμερα ό δολοφόνος, ό διάδοχος τού 
Κάιν, τρέχει τόν ίδιο δρόμο καί προσπα
θεί νά κρυφτή. 'Ακούει κι αύτός τούς 
λόγους τού Θεού: «Τί έποίησας Κάιν; 
' Η φωνή τού άδελφοΰ σου βοά πρός 
με έκ τής γής, ήτις ήνοιξε τό στόμα 
αύτής καί έδέχθη τό αίμα τού άδελφοΰ 
σου έκ τής χειρός σου. Θά στενάζης καί 
θά τρέχης έπί τής γής». Καί πράγματι, ό 
δολοφόνος φέρνει μέσα του τήν τιμω
ρία αύτή τού Θεού, δέν ήσυχάζει σ'

όποιο σημείο τής γής καί άν εύρεθή.
' Ο Κάιν είπε στόν Θεό: «Είναι μεγάλη 

ή άμαρτία μου καί δέν συγχωρεϊται. Θά 
κρυβώ άπό τού προσώπου Σου καί θά 
πλανώμαι έπί τής γής. Πάς όστις θά μέ 
εύρη θά μέ άποκτείνη».

Σύμφωνα μέ· είδήσεις τής Βίβλου, ό 
Κάιν άνεχώρησε καί κατοίκησε τήν 
περιοχή ΝαΓδ κι έκεϊ έδημιούργησε 
ολόκληρη πόλι πού τής έδωκε τό όνομα 
' Ενώχ, άπό τό όνομα τού πρώτου υιού 
του ' Ενώχ. ' Ο Κάιν έζησε άρκετά έτη, 
άλλά συνταιριασμένα μέ τήν άγωνία, 
τόν φόβο καί τήν διάσπασι τού ψυχικού 
του κόσμου. Τό αίμα τού δικαίου 
άδελφοΰ του πάντοτε ήταν ό έφιάλτης 
του. ' Ο φόνος μάς ένώνει μέ τόν Κάιν, 
ένώ ή· ειλικρινής θυσία μέ τόν "Αβελ. 
' Ο πρώτος ένσαρκώνει τό κακό, ό 
δεύτερος τό καλό, πού άνοίγει διάπλα
τα τίς θύρες νά· είσέλθη ή χάρις τού 
Θεού.

' Ο " Αβελ είναι ό πρώτος δίκαιος, πού 
έφονεύθη επάνω στήν γή. Είναι ό

Ή  δολοφονία του ‘Αβελ. Πίνακας τού 
Lionello Spado (1576 -  1662).

συμβολικός τύπος τού Χριστού. Ό  
' Ιησούς Χριστός χαρακτηρίζει τόν " Α 
βελ ώς δίκαιο, τόν δέ φόνο αύτοΰ άπό 
τόν Κάιν «ώς έκχυσιν αίματος δικαίου» 
(Ματθ. 33, 35). Ό  Εύαγγελιστής τής 
Θεϊκής ' Αγάπης, ' Ιωάννης, χαρακτηρί
ζει τά έργα τού "Αβελ ώς «δίκαια», ένώ 
τά έργα τού Κάιν ώς «πονηρά».

' Η ' Εκκλησία μας έορτάζει τήν μνή
μη τού "Αβελ τήν Κυριακή τών Προπα
τόρων. Χαρακτηριστικό είναι τό δίστιχο 
τού ύμνογράφου:

«βοή Θεώ σόν αίμα καί ψυχής δίχα. 
ώ πρώτε νεκρών καί πρώτε σεσωσμέ-

νων»
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ΔΙΑ Φ Ο ΡΑ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΩΞΕΩΣ ΤΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ.

Νέες μέθοδοι
διώξεως
των
εγκλημάτων
Τοϋ Άστυν. κ. Δ. Μπαμπίλη

Ε ΤΙΣ νέες έπιστημονικές καί τε 
χνικές μεθόδους, πού έφαρμό- 

ζονται άπό όλες σχεδόν τις άστυνομίες 
των προηγμένων χωρών, πολλοί ένοχοι 
άνακαλύπτονται, άλλά καί πολλοί άθώοι 
άπαλλάσσονται άπό τήν κατηγορία.

Ή  Μητροπολιτική ’Αστυνομία τού 
Λονδίνου, ή γνωστή σέ όλους μας ώς 
SCOTLAND YARD (ΣκώτλαντΓυάρδ), 
έχει άναπτύξει τά τελευταία χρόνια τά 
έπιστημονικά καί τεχνικά της μέσα κα- 
ταπολεμήσεως των έγκληματιών σέ τέ 
τοιο βαθμό, ώστε, άν κάποιος έγκλημα- 
τίας άφήσει άπό άπροσεξία έστω καί μιά 
μικρή κηλίδα στόν τόπο τού έγκλήμα- 
τος, είναι σέ θέση (ή Αστυνομία) νά 
άντλήσει άπό τή μικρή αυτή κηλίδα 
τόσες πληροφορίες, όσες θά είχε άν ό 
έγκληματίας ή τό θύμα του έμιμανιζό
ταν ατό ' Ιατροδικαστικό έργαστήριο γιά 
νά δώσουν μόνοι τους δείγμα τού αίμα
τός τους.

Μέ τις πιό πάνω αυτές μεθόδους 
άναλύσεως, οί όποιες άποκαλύφθησαν 
άπό τόν Άρθουρ Μπάρροους, διευ
θυντή τού Τμήματος 'Αστυνομικής ’Ε
πιστημονικής Έξελίξεως τού Βρεττα- 
νικοϋ 'Υπουργείου 'Εσωτερικών, μπο
ρε ί νά διαγνωσθεί άπό τήν κηλίδα τού 
αίματος ή ήλικία, τό φύλο, τό ιατρικό 
ιστορικό τοϋ «αιμοδότη», καθώς καί 
ένδείξεις άν ό δράστης ή τό θύμα είχαν 
ζήσει σέ εύκρατο ή τροπικό κλίμα.

Κατά τόν "Αρθουρ Μπάρροους, οί 
νέες αύτές βελτιώσεις τών έργαστη- 
ριακών έξετάαεων έπραγματοποιήθη- 
σαν χάρις στήν διάσπαση τών διαφόρων 
στοιχείων καί ένζυμων τού αίματος. 
Χάρις δέ σ' αύτές, πολλοί ένοχοι άνα- 
καλύπτονται, άλλά καί πολλοί άθώοι 
άπαλλάσσονται άπό τήν κατηγορία.

Μία άπό τίς σπουδαιότερες προό
δους τής έγκληματολογίας είναι ή με
λέτη τών δακτυλικών άποτυπωμάτων 
άπό υλικά ατά όποια μέχρι πρότινος δέν 
άναδεικνύοντο, όπως είναι τό βρεγμέ
νο χαρτί, ή τό δέρμα καί τά άντικείμενα 
άπό πλαστικές ύλες, ή όταν είναι βυ
θισμένα πολλές μέρες στό νερό. Τό 
κλειδί τής άνακαλύψεως ήταν ένα ειδι
κά παρασκευασμένο άπορρυπαντικό, 
τό όποιο προσηλώνεται σέ ουσίες πού 
διέρχονται διά τών δακτυλικών άποτυ
πωμάτων άπό τό σώμα τού θύματος.

' Ο "Αρθουρ Μπάρροους λέγει άκό- 
μη ότι τό σύστημα «φωτοφίτ», μέ τό 
όποιο τό θύμα έπιλέγει άνάμεσα σέ 
διάφορα σχήματα άπό μύτες, χείλη, 
χωρίστρες μαλλιών κ.ο.κ. γιά νά σχημα
τίσει ένα όμοίωμα τοϋ προσώπου τού 
έγκληματία, άντικαθίσταται πλέον άπό 
ένα άκριβέστατο ήλεκτρονικό ύπολο- 
γιστή (κομπιοϋτερ), ό όποιος σχεδιάζει 
τά χαρακτηριστικά έπί τής όθόνης του.

Χάρις στό σύστημα αύτό, ή έπιλογή 
τού θύματος δέν περιορίζεται στά σχή
ματα τών χαρακτηριστικών πού είναι 
διαθέσιμα, άλλά έχει άπειρες δυνατό
τητες σχηματισμού όμοιωμάτων. ’Επί
σης ένας τέτοιος φορητός κομπιοϋτερ, 
δύναται νά μεταφέρεται στό σπίτι τοϋ 
θύματος γιά νά χρησιμοποιηθείένόσω ή 
εικόνα τοϋ έγκληματία είναι άκόμη ζωη
ρά άποτυπωμένη στή μνήμη τού θύμα
τος.

"Ενας συνδυασμός ειδικών έξαρνη
μάτων καί ένός ήλεκτρονικού μικρο
σκοπίου, άπεδείχθη περισσότερο άκρι- 
βής άπό άλλες μεθόδους καθορισμού 
τού άν κάποιος είχε κρατήσει στά χέρια 
του έκρηκτικές ύλες ή άν είχε πυρο
βολήσει. Τά μικροσκοπικά μεταλλικά 
μόρια, τά όποια εισέρχονται στό δέρμα 
κατά τήν πυροδότηση μέ τά άέρια τής 
έκρήξεως ή τά όποια προσηλώνονται 
στό δέρμα άπό τά έκρηκτικά, μεγεθύ
νονται μέ τή συσκευή κατά 5.000 καί 
πλέον.

Τά
αποδεικτικά 
μέσα τής 
μαρτυρίας

Τοϋ κ. Δημ. Βραδυνοϋ

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ καί ή Ορθή της απο
νομή αποτελούν κοινωνική λει

τουργία άπό τίς σοβαρότερες. "Οχι 
μόνο άπό τήν στενή έννοια τής δικαιο- 
πρακτικής ουσίας, άλλά καί άπό τήν 
πλατύτερη άποστολή γιά τήν εμπέδωση 
μιας ήρεμης κοινωνικής ζωής, μέ τήν 
πίστι τού λαού ότι ζε ί σέ μ ιά εύνοουμέ- 
νη πολιτεία πού κανείς δέν είναι σέ 
θέση νά τόν βλάψει. Κάθε λοιπόν
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ΌΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ ΣΤΟ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ

απόπειρα γιά τήν διατάραξη τής Λει
τουργίας αύτής αποτελεί βαρύτατο 
πλήγμα στά ίδια τά θεμέλια τού κοινωνι
κού βίου. Πολύ περισσότερο όταν ή 
διατάραξη προέρχεται άπό παράγοντες 
έσωγενεϊς, όπως είναι ή έλλειψη διατά
ξεων στά χέρια τού δικαστή πού νά τού 
έπιτρέπουν νά άσκήσει όσο γίνεται πιό 
άπρόσκοπτα τό έργο του.

Συνηθισμένη σκηνή στις έξόδους 
τών κατωτέρων ιδιαίτερα δικαστηρίων 
μας.' Αποχωρούνοί διάδικοι καίοίάλλοι 
παράγοντες τής δίκης. Καί άκούγεται 
τό ύστερικό ξεφωνητό: «Νά χαθείς 
ψευδομάρτυρα δέν ντρέπεσαι...». Καί ή 
άπάντηση: «Οί δικοί σου είναι ψευδο
μάρτυρες...».

«ναι γενική ή διαπίστωση ότι σ' ένα 
μεγάλο μέρος τών μαρτύρων, πού πα
ρουσιάζονται στά δικαστήρια, έπικρατεϊ 
μιά άσυδοσία πού άρχίζει άπό τήν 
ήθελημένη άπόκρυψη τής άλήθειας 
πού φτάνει συχνά ως τήν έγκληματική 
διαστρέβλωση. "Ανθρωποι άσυνείδη- 
τοι, ίδιοτελεϊς, μυθομανείς, δέσμιοι 
αισθημάτων, έμπαθειών, συμφερόν
των, προσπαθούν νά συσκοτίσουν τά 
πράγματα καί νά υπηρετήσουν τά άνο- 
μολόγητα συμφέροντα τού ένός ή τού 
άλλου διαδίκου μέρους, άδιαφορώντας 
καί γιά τήν στοιχειοδέστερη ήθική τάξη. 
Πολύ περισσότερο γιά τόν όρκο πού 
έδωσαν καί ύποτίθεται ότι τούς δε
σμεύει ποινικά γιά τήν κατάθεση τής 
άλήθειας. Εναι ή σύγχρονη μάστιγα τής 
ψευδομαρτυρίας, πού συχνά άκυρώ - 
ν ε  ι τήν δικαιοσύνη, άφοΰ ό δικαστής,

'Αμερικανός άστυνομικός μέ τό σκύλο του, 
μπροστά ατό Λευκό Οίκο.

μή έχοντας άλλο άποδεικτικό μέσο 
άναγκάζεται νά στηριχθεΐ σ' αύτή μέ 
συνέπεια μιά σφαλερή άπόφαση.

' Από νωρίς οί άρχαϊοι πρόγονοι είχαν 
έπισημάνει τό διαβλητό αύτών τών 
καταθέσεων καί είχαν θεσπίσει τήν 
άπόδειξη μέ έγγραφα τών διαφόρων 
ισχυρισμών.

’ Ακόμα κι αύτές τις μαρτυρικές τους 
άποδείξεις καί καταθέσεις ζητούσαν νά 
προσάγωνται έγγραφες στό δικαστή
ριο. Μέ τόν τρόπο αύτό άποφευγόντου- 
σαν δύο κακά. Πρώτο ό κίνδυνος νά 
διαφύγουν άπό τήν μνήμη τού δικαστού 
πράγματα πού κατατέθηκαν προφορικά 
καί είχαν ούσιαστική σημασία στήν έκ
βαση τής δίκης καί δεύτερον ό φόβος 
νά μ ήν μπορέσει ό μάρτυρας, συχνά κι 
άπό κάποια φυσική δειλία, νά έκφρα- 
σθεϊ σωστά καί χαθούν τά σταθμά τής 
άλήθειας. ' Αλλά τό σπουδαιότερο καί 
γιά νά ύπάρχει αύτούσια ή γραπτή 
μαρτυρία, πού τόν καθιστά ύπεύθυνο 
γιά κάθε τί πού καταθέτει. Κι αύτό γιατί 
οί ποινές τής ψευδομαρτυρίας, στόν 
άρχαίο έλληνικό κόσμο, έφταναν κι ώς 
τό θάνατο σέ βαρειές περιπτώσεις, μέ 
έλαφρότερη τήν «άειφυγία», τήν διαρ
κή έξορία." Ηταν μιά ποινή πού έπιβαλ- 
λόταν όχι μόνο στόν μάρτυρα, άλλά καί 
στόν ίδιο τόν κατήγορο άν άποδεικνυό- 
ταν ψεύτικη ή κατηγορία.

Φανερώνουν όλα αύτά μιά έξαιρετική 
εύπάθεια στό θέμα τής άπονομής τής 
δικαιοσύνης, πού μάς έρχεται μέσ’ άπό 
τήν άχλή τού καιρού σάν μιά ύπεύθυνη 
καί ούσιαστική ήθική ύποθήκη καί διδα
χή, πού πρέπει νά μάς προβληματίσει 
αύτές τις ήμέρες πού συζητούνται 
στήν Βουλή νομοσχέδια σχετικά μέ τήν 
άπονομή τής σύγχρονης δικαιοσύνης.

Κατάσκοποι 
στό Λευκό 
Οίκο

Σκάνδαλο κατασκοπίας σέ ύψηλά κλι
μάκια τής κυβερνήσεως Κάρτερ, συγ
κλονίζει τήν Ούάσιγκτων, έπειτα άπό 
εντυπωσιακές άποκαλύψεις τού γνω
στού σχολιαστοΰ Τζάκ "Αντερσον.

Πάντως, τό ύπουργεϊο Δικαιοσύνης 
άπέφυγε νά σχολιάση τίς άποκαλύψεις 
αύτές, σύμφωνα μέ τίς οποίες διεξά
γονται άνακρίσεις σχετικές μέ 6 άξιω- 
ματούχους τής κυβερνήσεως Κάρτερ 
γιά τούς οποίους ύπάρχουν ύπόνοιες 
ότι είναι Σοβιετικοί κατάσκοποι.

Στις πληροφορίες, πού δημοσιεύθη- 
καν άπό τόν δημοσιογράφο Τζάκ "Αν
τερσον, άναφέρεται ότι πηγές τού ύ- 
πουργείου Δικαιοσύνης λέγουν ότι ύ
πάρχουν φάκελλοι γιά τρεις τουλάχι
στον άξιωματούχους «καί ενδέχεται νά 
ύπάρχουν συνολικά γιά 6 άξιωματού
χους».

'Ομαδικές εκτελέσεις στήν ’Αγκόλα

Τό φιλοσοβιετικό καθεστώς τής ’ Αγ
κόλα άρχισε μιά σειρά σκηνοθετημένων 
δικών καί οδήγησε στό έκτελεστικό 
άπόσπασμα 21 άτομα, μέ τήν κατηγορία 
τών βομβιστικών έπιθέσεων.

Ή  έλεγχόμενη άπό τή Μόσχα κυ- 
βέρνησι τής Λουάντα έχει συλλάβει 
124 άτομα μέ τήν κατηγορία τών βομβι
στικών έπιθέσεων καί τά δικάζει κατά 
ομάδες, άπό ειδικά δικαστήρια, τά ό
ποια καταδικάζουν τούς κατηγορούμε
νους σέ θάνατο. Οί κατηγορούμενοι 
δέν έχουν δικαίωμα νά παρουσιάσουν 
μάρτυρες ύπερασπίσεως.

Σάλος στην Βρεταννία άπό τά νέα 
«ήθη»

Σάλος προκλήθηκε στήν Βρεταννία 
άπό τήν έκθεσι ’ Επιτροπής Νομικών 
πού είσηγεϊται τήν νομιμοποίησι τής 
αιμομιξίας καί τής παρά φύσιν άσέλ- 
γειας.

' Η «αιμομιξία είναι άπό τά πιό φρικτά 
έγκλήματα», είπε ό σέρ Μέλφορντ Στή- 
βενσον, πρώην άνώτατος δικαστής. «” Ε
μεινα κατάπληκτος άπό τήν· είσήγησι 
τής έπιτροπής».

«Ή  σκέψι γιά τήν νομιμοποίησι τής 
αιμομιξίας μεταξύ συνενούντων ενηλί
κων, είναι τό άποκορύφωμα τής έπικί- 
δυνης άνευθυνότητας», δήλωσαν ό λόρ
δος Σώκρος πού ήταν ό· είσαγγελεύς 
στή δίκη τής Νυρεμβέργης καί ό Πήτερ 
Ντώζον γραμματέας τού Συνδέσμου 
’ Εκπαιδευτικών.

’ Η ’ Επιτροπή τών Νομικών πού κή
ρυξε τήν «σεξουαλική άναρχία» είση- 
γεϊται νά μή τιμωρείται ένας άνδρας 
πού έχει έρωτικές σχέσεις μέ τήν κόρη 
του ή τήν άδελφή του, άν είναι ένήλικη!
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ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ

Του ’Άμιταη ’ Ετζιόνι

Τό παλιό «κοινωνικόέγχείρημα» τής 'Αμερι
κής, πού είχε στόχο τήν παραγωγή συνεχώς 
περισσοτέρων καταναλωτικών άγαθών καί 
υπηρεσιών, δένέχει άκόμα «πεθάνει», ούτε 
μπορεί νά άποκλείσει κανείς τό ένδεχόμενο 
ότι οί Αμερικανοί θά έπανέλθουν στό 
υλιστικό ιδεώδες τής ζωής πού τούς συγκι- 
νοϋσε άλλοτε.

’Από τό Περιοδ. «Διάλογος»

Ο ΤΑΝ επιχειρεί κανείς νά αξιολο
γήσει μιά κοινωνία, καλό είναι νά 

στρέφει τήν προσοχή του πρώτα στό 
«κοινωνικό έγχείρημα» πού τήν έμπνέ- 
ει. ' Ως κοινωνικό έγχείρημα μπορεί νά 
θεωρηθούν όλες έκεΐνες οί κοινές 
προσπάθειες, γύρω άπό τίς όποΤες 
οίκοδομείται ή λειτουργεί ένα κοινωνι
κό σύνολο. Γιά τήν Τανζανία π.χ., 
«κοινωνικό έγχείρημα» είναι ή προώθη
ση τής κοινωνικής καί οικονομικής 
άνάπτυξης· γιά τήν ναζιστική Γερμανία 
ήταν ή έξαπόλυση τού πολέμου καί ή 
κατάκτηση ξένων έδαφών γιά τίς πε
ρισσότερες δυτικές κοινωνίες, άπό τήν 
έποχή τής βιομηχανικής έπανάστασης 
καί έδώ, «κοινωνικό έγχείρημα» είναι ή 
μαζική παραγωγή καταναλωτικών άγα
θών καί ύπηρεσιών.

Ο όρος «έγχείρημα» έχει παρθεί 
άπό τήν όρολογία τού γαλλικού ' Υπαρ
ξισμού, ό όποιος τόν χρησιμοποίησε γιά 
νά χαρακτηρίσει τό άνθρώπινο όν στήν 
κύριά του λειτουργία. Σύμφωνα μέ τήν 
άντίληψη αύτή, τά άτομα χαρακτηρίζον
ται άπό δ,τι τά ύποκινεΐ σέ δράση καί όχι 
άπό αύτό πού είναι σέ κάποια δοσμένη 
στιγμή. Π.χ., ένας νέος χαρακτηρίζεται 
ώς έν δυνάμει γιατρός καί όχι ώς 
φοιτητής τής ιατρικής· ένας άνθρωπος 
άπασχολημένος μέ τήν καταπολέμηση 
τών φόβων του χαρακτηρίζεται ώς έν 
δυνάμει άντιαγχοτικός καί όχι ώς νευ
ρωτικός. Ενώ ή λέξη «έγχείρημα» 
χρησιμοποιείται μέ τήν έννοια τής 
προσπάθειας γιά τήν πραγμάτωση κά

ποιου στόχου μελλοντικού, οί προεκτά
σεις του γίνονται πολύ φανερές (καί 
μετρήσιμες) στό παρόν, άφοϋ ό μελ
λοντικός στόχος καθοδηγεί καί έπηρε- 
άζει μέ διάφορους τρόπους όλες τίς 
παρούσες προσπάθειες. Π.χ., ό έν 
δυνάμει γιατρός, προσδοκώντας τήν 
ήμέρα πού θά έχει ψηλές άποδοχές, θά 
θεραπεύει φτωχούς, ή θά κάνει έρευ
νες γιά τήν έξάλειψη διαφόρων άσθε- 
νειών, δανείζεται χρήματα, μελετά μέ
χρι άργά τήν νύκτα, θυσιάζει τίς μικροα- 
πολαύσεις τής ήμέρας καί περιορίζει τά 
τρέχοντα έξοδά του. Σύμφωνα μέ τήν 
άποψη τών άλλων ύπαρξιστών, ή συμ
περιφορά ένός άτόμου δέν μπορεί νά 
έξηγηθεΐ μέ βάση τήν μελέτη τών 
τρεχουσών συνθηκών του, άλλά μόνο 
μέ βάση τήν έπισήμανση τού άντικειμε- 
νικοΰ του σκοπού γιά τό μέλλον.

"Αποψή μου είναι ότι τό κριτήριο 
αύτό γιά τήν θεώρηση τών άτόμων 
μπορεί νά χρησιμοποιηθεί γιά τήν θεώ
ρηση τών κοινωνιών -  σέ άντίθεση μέ 
τήν γνωστή θεωρία, πού βλέπει τίς 
κοινωνίες ώς δομές έπάλληλων στρω
μάτων, λίγο πολύ μόνιμα καθορισμένων. 
Τό νά θεωρεί κανένας τήν κοινωνία σάν 
έγχείρημα, σημαίνει ότι τήν θεωρεί 
ικανή γιά συλλογική δράση καί γιά 
συγκεντρωτική κατεύθυνση τών προ
σπαθειών της πρός όρισμένους στό
χους κοινούς. Είναι βέβαια άλήθεια πώς 
καμμία κοινωνία δέν στρατεύεται άπό- 
λυτα στήν ύπηρεσία κάποιου σκοπού. 
"Ακόμα καί σέ περιπτώσεις άκραΐες,

όπως έκείνη τής Μεγάλης Βρεταννίας 
κατά τίς σκοτεινές ήμέρες τού 1939 -  
40, σημαντικό μέρος τών δραστηριοτή
των τού λαού δέν άφοροΰσε τήν 
άμυντική προσπάθεια. Όμως·, οί σχετι
κές μέ τό «κοινωνικό έγχείρημα» δρα
στηριότητες ένός λαού, είναι έκεΐνες 
πού έξασφαλίζουν σ’ αύτόν τήν χαρα
κτηριστική του όντότητα καί κατεύθυν
ση μέσα στό χρόνο -  δημιουργώντας 
ένα πλαίσιο, μέσα στό όποιο ξετυλίγον
ται όλες οί ύπόλοιπες κοινωνικές δρα
στηριότητες.

" Από τό 1890 καί έδώ, τό κυριότερο 
κοινωνικό έγχείρημα στις ' Ηνωμένες 
Πολιτείες ύπήρξε -μ έ  έξαίρεση τίς 
πολεμικές περιόδους -  ή μαζική παρα
γωγή συνεχώς περισσότερων κατανα
λωτικών άγαθών καί ύπηρεσιών. Βέ
βαια, κατά τήν διάρκεια τών 90 περίπου 
έτών πού πέρασαν άπό τότε, μερικοί 
" Αμερικανοί μπόρεσαν νά άπολαύσουν 
σημαντικώς περισσότερα τέτοια άγαθά 
άπό άλλους. Όμως, τό βιοτικό έπίπεδο 
τών περισσότερων "Αμερικανών άνέ- 
βηκε σημαντικά στήν περίοδο αύτή. Καί 
είναι μέν άλήθεια ότι κατά τήν διάρκεια 
όλόκληρης τής άμερικανικής ιστορίας 
δέν έλειψαν οί διανοούμενοι, πού 
κατάγγειλαν τήν λατρεία τής ύλικής 
έπιτυχίας καί τού αύξητικού κριτηρίου-  
τήν περιγραφή τής καλής ζωής ώς 
έκείνης πού παρακολουθεΐται άπό τήν 
μεγαλύτερη παραγωγή καί κατανάλωση 
άγαθών. "Αλλά μέσα στά τελευταία 
χρόνια ή άντικαταναλωτική αύτή θέση
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ΙΟ ΤΗ ΖΩΗ:
Oi τελευταίες δύο δεκαετίες είδαν νά άναπτύσσε- 

ται ένας βαθύτατος προβληματισμός γύρω άπό τις 
κατευθυντήριες άρχέςτής κοινωνίας, στις' Ηνωμένες 
Πολιτείες καί άλλοϋ. Τήν θέση τοϋ παλαιότερου 
ιδεώδους τής μαζικής παραγωγής καί κατανάλωσης 
άγαθών, παίρνει τώρα τό αύξανόμενο ενδιαφέρον γιά 
τήν ποιότητα τής ζω ής.' Επισημαίνοντας τήν παραπά
νω άλλαγή άπό τό ποσοτικό κριτήριο στό ποιοτικό, ό 
καθηγητής ' Ετζιόνι έκφράζει μιά γνώμη γά τό ποιες 
κατευθύνσεις είναι πιθανό νά άκολουθήση ή νέα αύτή 
τάση στόν χώρο τοϋ άμερικανικοϋ κοινωνικού προβλη
ματισμού.

' Ο " Αμιταη ' Ετζιόνι είναι καθηγητής τής Κοινωνιο- 
λογίας στό Πανεπιστήμιο Κολούμπια τής Νέας Ύόρ- 
κης καί ταυτόχρονα διευθυντής μιάς οργάνωσης 
γνωστής ώς Κέντρο ' Ερευνών Κοινωνικής Πολιτικής.
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ρο ένδιαφέρον σέ σχέση μέ τό ζήτημα 
τούτο." Οταν ' Αμερικανοί άπό όλη τήν 
χώρα ρωτήθηκαν τελευταία άνεϋνοούν 
τήν συνέχιση τής προσπάθειας «γιά τήν 
έπίτευξη υψηλότερης βιοτικής στά
θμης», μόνο 17% άπάντησσαν καταφα
τικά, ένώ 79% προτίμησαν τήν άπάντη- 
ση πού έλεγε «άνάληψη πρωτοβουλίας 
γιά νά διδαχθεί ό λαός πώς μπορεί νά 
ζήσει καλύτερα, έχοντας στήν διάθεσή 
του τά βασικά χρειώδη τής ζωής». Πέρα 
άπό τις δύο αύτές βασικές άπαντήσεις,

15% τάχθηκαν ύπέρ «τής βελτίωσης 
τής ικανότητάς μας νά έπικοινωνοΰμε, 
μέ τήν βοήθεια καλύτερων τεχνικών 
μέσων», ένώ 77% προτίμησαν τήν 
«δαπάνη περισσότερου χρόνου γιά τήν 
άλληλογνωριμία μας ώς άνθρωπίνων 
δντων έπάνω σέ προσωπική βάση». 
'Επίσης 22% μόνο έξεδήλωσαν μιά 
προτίμηση γιά τήν συνέχιση τών έρευ- 
νών πού άποβλέπουν στήν κατασκευή 
μεγαλύτερων καί άποδοτικότερων μη
χανικών συστημάτων, ένώ 66% έξεδή
λωσαν τήν προτίμησή τους γιά μιά ζωή 
πιό έξανθρωπισμένη.

Αλλά ή σφυγομέτρηση αύτή τής 
κοινής γνώμης δέν είναι ή πρώτη τοϋ 
είδους της τόν τελευταίο καιρό. Ό  
ίδιος οίκος σφυγμομέτρησης είχε διε- 
ξαγάγει μιά έρευνα τόν Αύγουστο τοϋ 
1977, άπό τήν όποια προέκυψε ότι οί 
άρχές καί τά κριτήρια, πού μόλις πριν 
άπό 10 χρόνια άποτελοϋσαν τό σύνθη
μα τής νεολαίας, πού θεωρήθηκε τότε 
ώς έπαναστατική, γίνονται τώρα άποδε- 
κτά άπό τήν πλειοψηφία τών ' Αμερικα
νών πολιτών.

' Ενώ είναι άλήθεια ότι οί σφυγμομε
τρήσεις τής κοινής γνώμης μπορεί νά 
άποδειχθοϋν παραπλανητικές (δηλαδή 
ότι οί άνθρωποι έκφράζουν όταν έρω- 
τώνται τόν εύγενέστερο έαυτό τους, 
ένώ στήν πραγματικότητα έξακολου- 
θοϋν νά φέρωνται όπως πριν), αύτό 
τούτο τό γεγονός ότι άπορρίπτεται ή 
παλαιό άντίληψη γιά τό τί μπορεί νά 
θεωρηθεί ώς «καλό» ή «συμφέρον»,

άρχίζει νά γίνεται συνεχώς συμπαθέ
στερη σέ συνεχώς περισσότερους άν- 
θρώπους. ' Ως άποτέλεσμα τοϋ άντιπο- 
λιτιστικοϋ κινήματος τής 10ετίας 1960- 
70 καί τής ένεργειακής κρίσης τής 
τρέχουσας 10ετίας, μιά πλειοψηφία 
' Αμερικανών άρχίζει νά άμφισβητεϊ τις 
άρχές πάνω στις όποιες στηρίζεται τό 
βιομηχανοκαταναλωτικό έγχείρημα τής 
κοινωνίας.

Δύο πρόσφατες σφυγομετρήσεις 
τοϋ οίκου Χάρρις παρουσιάζουν ίδιαίτε-



άπό τις σημαντικώτερες τής σύγχρο
νης νεοελληνικής ποίησης:

«Βράχια μέ καβούρια φυτρωμένα στή 
θάλασσα.
’ Εκεί πεταλίδες νά μιμούνται ψηφιδω
τά.
’Εκεί γιασεμιά τού βυθού ρόδα τής 
άμμου.
Κι ό λευκός καβαλάρης άπό ψηλά μέ 

πλημμύρες άφρών.
Τ ’ άγριοπερίστερα στή θαλασσοσπηλιά 

μαύρα τρομαγμένα. 
’ Η βάρκα στό χοχλάδι παρατημένη

χρόνους καιρούς. 
Σαπημένη μέ πράσινο χνούδι θαλασσι
νού βίου.
Ανάμεσα σέ ψημένα ψαροκόκκαλα κι 

άλλα
περάσματα άνθρώπων.
Χαιρετισμοί άγνωροι, σινιάλα άπό βήμα
τα

περασμένα...
Βράχοι τί καρτερείτε στό μαρτύριο τού 
ήλιου.
Τί περιμένετε στή μοναξιά καί στή 
γαλήνη

τής σιωπής.
Μέ τ ’ άνάλαφρα κυματάκια χάδια τού 
γιαλού.
Τί άγρυπνοϋν τά πέτρινα μάτια σας άπό 

τις περασμένες καταιγίδες. 
"Ερχεται ή νύχτα μέ τά πυροφάνια άνθη 

πορφυρά τού έρέβους. 
Σκάβουν τή θάλασσα, άνοίγουν ρήγμα
τα

στά σκοτάδια. 
Περνούν τά ψάρια θαμπωμένα, γίνεται 

σύναξη ατούς βυθούς.
' Ανείπωτες συγκινήσεις σοϋ επιφυ

λάσσει ή νησιώτικη ζωή. Τήν ώρα πού

χοχλάζουν οί πολιτείες στ' άκρογιάλια 
ή αύρα ριπίζει τούς άνθρώπους, τό 
κύμα, τά πανιά. ' Η άπνοια δέ διαρκεϊ 
πολύ.' Ο καιρός γρήγορα μεταλλάζει κι 
δλα γίνονται εύχάριστα. Ζεϊς άδιάκοπα 
μέσα στήν ποίηση τής θάλασσας. Δέν 
είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι σπάνια Νεο
έλληνας ποιητής, παραδοσιακός ή σύγ
χρονος νά μήν έχει μπολιάσει τούς 
στίχους του μέ τήν ποίηση αύτή, πού 
δέν είναι μόνο φυσική, μά καί ψυχική 
ομορφιά, ή ομορφιάς τής Ρωμιοσύνης. 
Ο Μάρκος Αύγέρης, μεγάλη μορφή 

τής νεοελληνικής κριτικής ύπήρξε καί 
ποιητής άξιόλογος, μόνο πού ή φήμη 
του σάν κριτικού σκέπασε τόν δωρικό 
ποιητικό του λόγο, τόν πλούσιο σέ 
συναισθήματα, σέ σχήματα καί εικόνες 
ποιητικές. Ανατρέχω μέ συγκίνηση 
στά «Άντίδρομα καί παράλληλό του», 
πού μοϋ έκανε τήν τιμή νά μοϋ άφιερώ- 
ση στις 6 Φεβρουάριου 1970. Ή  
συλλογή είχε κυκλοφορήσει τό Δεκέμ
βρη τού 1969. Τή θεωρώ πολύτιμο 
χάρισμα τή συλλογή αύτή καί κάθε τόσο 
στέκομαι στά ακριβά πετράδια της:

«Στήν ’ Ορεία μέ τήν κραυγή 
καί στήν "Αμπελο τήν Αμάραντη 
καί στήν ’ Ενάλια τήν Πρωραία Γοργόνα. 
Ανάμεσα στή ρέουσα έκταση ή Κυμο- 

θόη
κυρά τών κυμάτων 
καί στά πυρόξανθα άκρογιάλια. 
Απλώνει τά νερά της χρυσά καί πράσι

να
παγώνι πλουμιστό μ ’ άστέρια πορφυρά 
νά σελαγίζουν στήν άρχαία νύχτα.
Γεμίζει τούς όρίζοντες ή παρουσία της, 
έδώ ή πλησμονή κι ή λύτρωση 
κι ό άπέραντος ρυθμός τής θάλασσας. 
Ποιος πιάστηκε στά γόνατά σου, Πό- 
τνια,
χωρίς ν ’ άναφωνήσει: ιδού ή ψυχή μου
ζεϊ,
ύπήρξα καί θά ύπάρξω.
Ζήσαν σ ’ αύτά τά χώματα γενναίοι

θαλασσοπόροι 
σηματωροί τών δρόμων άνάμεσα στή 
μέρα

καί στή νύχτα.
Κι άντίκρυσαν αύτοί τά σύνορα

τών μεγάλων ώκεανών. 
Καλλιέργησαν άσπαρτους άγρούς σ ’ 

άγνωστες χώρες, 
κι έσπειραν καί θέρισαν 
πλούσιες σοδειές γιά τό ψωμί τού 
κόσμου.
Σέ φημισμένους χάρτες έχουν χαράξει 
τήν πορεία καί τήν τάξη στίς ούράνιες

σφαίρες.

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
-  «Θέ μου καί τί γίνηκαν τού κόσμου οί 

άντρειωμένοι». 
Στήν άδεια έκκλησιά είχαν άπομείνει 

μόνο οί μυρσίνες. Οί μπενζίνες άρχίσα- 
νε πάλι τό πηγαινέλα, νά γυρίζουν τόν 
κόσμο στό νησί. ' Εκεί στήν πλατεία τής 
Σκάλας θάχε συνέχεια τό πανηγύρι. ' Ο 
λιγοστός βράχος τού "Αη-Μιλιανοϋ, τό 
μικρό πλατύ του φύλαγε αύστηρά τή 
θρησκευτική τάξη. Δέν άκουγόταν έδώ 
τό σαντούρι, ούτε οί γλυκές δοξαριές 
τού βιολιού. ' Εκύτταζα τις τοιχογραφί
ες καί τά λιγοστά εικονίσματα. Χωρίς 
άξια, άναγεννησιακά. Καί τό τέμπλο, 
νεώτερο, δέν παρουσίαζε ένδιαφέρον. 
Μέσα όμως στό ιερό σωζότανε ένα 
τμήμα άπό παλιά τοιχογραφία. Πώς 
χάθηκε ή όμορφη αύτή δουλειά. Τέχνη 
μεταβυζαντινή κανωμένη μέ τήν παρά
δοση καί τή νησιώτικη φαντασία. Ό  
Χριστός έπί τών ύδάτων καί στό νερό ό 
άγιογράφος πού ήταν οπωσδήποτε νη
σιώτης είχε βαλμένα χταπόδια, ψάρια, 
δελφίνια. Τά ψάρια ζωγραφισμένα κι 
αύτά μέ γνώση, χελιδονόψαρα, σκόρπι
οι, σκάροι. ΚΓ ή θάλασσα κυματοϋσα, 
πέπλο θαρρούσες, « Όπως ό Ένδυμί- 
ων», ό δυναμικός καί φρυγμένος ποιητι
κός λόγος τού Δημήτρη Παπαδίτσα:
«Μιά θάλασσα πού κατευθύνει τ ’ άλμυ- 
ρά

της πέπλα σ τ ’ άκρωτήρια. 
Καί τά πιθάρια της άρμόνια ποντισμένα 

λαμπαδιάζει τ ’ άγγίζει. 
Μέ τό ένα δύο τρία καί τό μηδέν τής 
δίνης

καί τής ζάλης... 
Φυγάς ή άπεραντοσύνη.
Κόκκαλα χτίζουν τούς αιώνες μέ τά 
όχτώ
άργιλώδη τους δεσμό καί τ ’ άλλα τόσα 
εύρήματα θανάτου στά τραντάγματα 

όριζόντιου ταξιδιώτη... 
Μόλις σκεφτεϊ κανείς πώς φεύγει άπό 
τήν

κρύπτη του ή βαρύτης. 
Μιά άγαπημένη ψυχή μέ τόν ήλεκτρι- 
σμό

κι όλες τις άλλες χάρες της. 
Περνάει σά μαϊστράλι πάνω άπ’ τις 
ρίζες

του πού πιά.
Μέσα στά κρύα γαλάζια λαμπυρίζουνε 

πολύεδροι ζώντες κρύσταλλοι. 
Καί άράχνες χημικές στίς πολεμίστρες 

ούρανόβρεχτης Μεθώνης... 
Κατεβαίνουν οί κόσμοι.
Τό άγέρι τής θρησκευτικής νυχτιάς

άσπρίζει τίς άφάνες 
Καί τίς φωνές πού έχουν ύδρόβια 
φύτρα...»
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είναι σημαντικό. ' Εκτός άπό αύτό, 
πρέπει νά τονισθεΤ ότι οί δύο σφυγμο
μετρήσεις τού οίκου Χάρρις δέν άποτε- 
λοϋν τίς μόνες ένδείξεις γιά τό πώς 
αισθάνονται σήμερα οί Αμερικανοί 
άπέναντι στους παλαιότερους υλιστι
κούς στόχους τής κοινωνίας. Σχετική 
ένδειξη άποτελεϊ δτι, ένώ έξακολουθεί 
νά αύξάνει ό άριθμός τών έργαζομένων 
γυναικών, έχει παρατηρηθεί ένα κύμα 
πρόωρης άποχώρησης έργαζομένων 
άπό τήν βιοποριστική απασχόληση. Μία 
άλλη ένδειξη είναι δτι έκατομμύρια 
Αμερικανοί προτιμούν τώρα νά έργά- 

ζωνται σέ έργασίες λιγότερο άποδοτι- 
κές οικονομικά, άλλά περισσότερο έν- 
διαφέρουσες πνευματικά -  πράγμα πού 
σημαίνει δτι μπορούν νά άγοράζουν 
πολύ λιγότερα καταναλωτικά άγαθά καί 
ϋπηρεσίες. Μιά τρίτη ένδειξη άποτελεϊ 
τό γεγονός δτι συνεχώς περισσότεροι 
έργαζόμενοι δείχνουν συνεχώς λιγότε
ρο ζήλο, προτιμώντας νά καταβάλλουν 
περισσότερη προσπάθεια γιά τήν βελτί
ωση ή τήν διεύρυνση τού «έσωτερικού 
χώρου», δπως έχει έπικρατήσει νά 
λέγεται τό πνεύμα. ' Επίσης είναι χαρα
κτηριστικό δτι συνεχώς περισσότεροι 
' Αμερικανοί τό ρίχνουν στά πάρεργα. 
Π.χ., τό 1977 36.000.000 οικογένειες 
είχαν έπιλέξει τήν κηπουρική ώς κύριο 
πάρεργό τους, ένώ 16.000.000 οικογέ
νειες είχαν έπιλέξει τήν συλλογή γραμ
ματοσήμων καί 10.000.000 τήν έπίδοση 
στό μπριτζ ή στό σκάκι.

Τ6 παλιό «κοινωνικό έγχείρημα» τής 
' Αμερικής, πού είχε στόχο τήν παραγω
γή συνεχώς περισσότερων καταναλωτι
κών άγαθών καί ύπηρεσιών, δέν έχει 
άκόμα «πεθάνει». Εξακολουθεί νά 
κυριαρχεί στούς καθιερωμένους όργα- 
νισμούς τής χώρας μας, διαμορφώνον
τας τίς «έπίσημες» άρχές μας. Ούτε 
άλλωστε μπορεί νά άποκλείσει κανείς 
τό ένδεχόμενο δτι οί Αμερικανοί θά 
έπανέλθουν στό ύλιστικό ιδεώδες τής 
ζωής, πού τούς συγκινοϋσε άλλοτε. 
"Ενα συμπέρασμα όμως μοιάζει σίγου
ρο: Πρός τό παρόν, τουλάχιστον, τό 
ιδεώδες τής αύξημένης παραγωγής καί 
τής μεγαλύτερης κατανάλωσης δέν 
συγκινεϊ τίς μάζες τών ' Αμερικανών -  
ούτε κάν όσους μεγάλωσαν κατά τήν 
περίοδο τής μεγάλης οικονομικής ύφε
σης τής ΙΟετίας 1930-40. Τό έάν οί 
Αμερικανοί θά έπιλέξουν τελικά ένα 

«κοινωνικό έγχείρημα» καινούργιο γιά 
τό μέλλον, ή θά έπανέλθουν στό 
παλαιότερο ύλιστικό τους ιδεώδες, θά 
φανερωθεί μόνο κατά τήν προσεχή 
10ετία.

«ΕΙ ΤΙΣ ΜΗ ΘΕΛΕΙ ΕΡΓΑΖΕΣΘΑΙ ΜΗΔΕ ΕΣΘΙΕΤ

Η ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΘΡ8ΠΙΝ0 Φ ΑΙΝΟΜΕΝΟ
Τοϋ κ. ΟΡΕΣΤΗ ΧΑΤΖΗΒΑΣΔΕΚΗ

‘ Η ραθυμία, ή οκνηρία καί ή άργία άποτελοϋν 
εκτροπή άπό τή φυσιολογική καί κανονική κατάσταση 
τοϋ άνθρώπου. Είναι ψυχική άνωμαλία πού άν δέν 
άντιμετωπισθή καί καταπολεμηθή έγκαιρα όδηγεί σέ 
πολύ δυσάρεστες καταστάσεις. Κατά τούς άρχαίους 
«άργία μήτηρ πάσης κακίας».' Ο Ρίχτερ λέγει δτι «στήν 
άργία είναι συγκεντρωμένες πολλές άθλιότητες». ' Ο 
όκνηρός είναι πάντοτε άνικανοποίητος, δυσαρεστη- 
μένος καί γεμάτος πικρία. Κατά τόν Καρλάυλ «στήν 
άργία ύπάρχει πάντοτε άπογοήτευση».

Η ΕΡΓΑΣΙΑ είναι πολυσύνθετο, μέ 
πολλές προεκτάσεις, διασυνδέ

σεις καί λειτουργικές άλληλεπιδράσεις 
άνθρώπινο φαινόμενο. Μπορεί νά όρι- 
σθεΐ σάν ή πνευματοσωματική κοπιαστι
κή προσπάθεια τού άνθρώπου πού 
καταβάλλεται συνειδητά, μέ προδια- 
γραμμένο σχέδιο, συστηματικά καί έ- 
σκεμμένα μέ σκοπό τή δημιουργία καί 
άπόκτηση άγαθών κάθε είδους, ύλικών 
ή πνευματικών, τά όποια καλύπτουν 
άνάγκες τοϋ άνθρώπου.

Ο άνθρωπος έργάζεται άπό τότε 
πού ύπάρχει.' Η ' Αγία Γραφή λέγει: Καί 
έλαβε Κύριος ό Θεός τόν άνθρωπο, τόν 
έβαλε στόν παράδεισο τής ΕΔΕΜ γιά νά 
έργάζεται καί νά τόν φυλάει (Γέν. Β'
15). Πολλοί ϋποστηρίζουν ότι οί ένέρ- 
γειες πού καταβάλλει ό πρωτόγονος 
άνθρωπος γιά τήν αύτοσυντήρησή του, 
τίς όποιες, γιά νά στηρίξουν τήν άποψή 
τους, θεωρούν «μάλλον» ένστικτώδι- 
κες, δέν μπορούν νά χαρακτηρισθοΰν 
δτι είναι έργασία. Μεγάλο λάθος. Ό  
άνθρωπος όσο πρωτόγονος καί άν είναι 
δέν παύει νά είναι άνθρωπος. Μπορεί ή 
σκέψη του καί οί ένέργειές του νά είναι 
άπλές, είναι δμως προσχεδιασμένες, 
συστηματικές καί συνειδητές, όσο ά- 
πλούστατος καί άν είναι ό μηχανισμός 
τους. Ό  άνθρωπος έχει τό δώρο τοϋ 
Θεού πού δέν τό έχει κανένα ζώο.

Μέ τήν πάροδο τού χρόνου καί τήν 
άποκτώμενη πείρα άπό τούς άνθρώ- 
πους καί τήν αύτοεκπαίδευσή τους ή 
έργασία έπαιρνε άνώτερες μορφές. 
Αύτό έγινε ιδίως μέ τό τέλος τού 
νομαδικού βίου καί τή μόνιμη έγκατά- 
σταση σέ έναν τόπο, όπότε ή καλλιέρ
γεια άπαιτοϋσε περισσότερο συστηματι-
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κές, προγραμματισμένες καί μακρο
χρόνιες προσπάθειες. ' Η μόνιμη εγκα
τάσταση είχε σάν συνέπεια τήνάνάπτυ- 
ξη μέ τήν πάροδο του χρόνου τής 
οικοτεχνίας «άπό τήν όποιαν έδημιουρ- 
γήθησαν τά διάφορα έπαγγέλματα κατά 
τά όποια ό έργαζόμενος άπασχολεΐται 
μέ τήν έργασίαν άπό ήμέρας εις 
ήμέραν καί άπό πρωίας μέχρις έσπέ- 
ρας. Τό νέον αυτό είδος έργασίας μέσα 
εις τόν οίκον ή μέσα εις ειδικά έργαστή- 
ρια διδάσκει τόν άνθρωπον νά έργάζε- 
ται έντατικώτερον καί συστηματικώτε- 
ρον. Όπου συμπίπτει νά έκτελοϋν δύο 
ή καί περισσότεροι άνθρωποι τήν ίδιαν 
έργασίαν, ό εις πλησίον τοΰ άλλου, 
άρχίζει νά άναπτύσσεται μεταξύ των 
άμιλλα ώς πρός τήν τελειοτέραν καί 
ταχυτέραν έκτέλεσίν της. Δέν άρκεΐ 
πλέον νά κατασκευασθεΐ κάτι. Αύτό τό 
κάτι πρέπει νά ικανοποιεί καί όλονέν 
μεγαλυτέρας πρακτικός καί αισθητικός 
άπαιτήσεις. ' Η προσπάθεια πρός άπό- 
δοσιν πρακτικώς καί αίσθητικώς καλυ- 
τέρας, ταυτοχρόνως δέ καί ταχυτέρας 
έργασίας, λαμβάνει νέαν καί τεράστιον 
ώθησιν άφ' ής στιγμής οί άνθρωποι 
παύουν νά παράγουν διά τήν ικανοποίη- 
σιν τών ίδιων των άποκλειστικώς άναγ- 
κών καί τών άναγκών τής οικογένειας 
των καί άρχίζουν έργαζόμενοι άρχικώς 
διά νά άνταλλάξουν καί βραδύτερον διά 
νά πωλήσουν τά προϊόντα τής έργασίας 
των. ' Η έξέλιξις τών άτόμων καί τών 
κοινωνιών δημιουργεί νέου είδους άπα- 
σχολήσεις, νέου είδους έπαγγέλματα 
σαφώς διακρινόμενα άπό τήν χειρωνα
κτικήν έργασίαν, ή όποια γίνεται όλονέν 
περισσότερον ή έργασία τών μεγάλων 
μαζών, ένώ τά νέα έπαγγέλαμτα, ώς 
π.χ. τού ίερέως, τού πολεμιστοϋ, γίνον
ται κτήμα τών όλίγων, τών εύγενών. Εις 
τήν πρώτην περίπτωσιν είναι άποκλει- 
στικός σκοπός τής έργασίας ό βιοπορι
σμός, ή έξασφάλισις ύλικών άγαθών. 
Εις τήν δευτέραν καταλαμβάνει τήν 
έξέχουσαν θέσιν ή άπόκτησις τιμής, 
φήμης, δόξης ό δέ βιοπορισμός, έάν 
δέν έκλείπει τελείως, περιέρχεται πάν
τως εις δευτέραν μοίραν» (Φωκ. Κών- 
στας).

Μέ τήν έξέλιξη τοΰ άνθρώπου καί 
τήν άνάπτυξη άνωτέρων πολιτιστικών 
έπιπέδων ή έργασία διαμορφώθηκε 
άνάλογα. ' Η έργασία είναι όρος καί 
κριτήριο τοΰ πολιτιστικού σταδίου στό 
όποιο βρίσκεται κάθε λαός. Οί όροι, τά

μέσα καί οί δυνατότητες τής παραγω
γής, ή άσύλληπτη άνάπτυξη τών έπιστη- 
μών καί τών τεχνικών καί μηχανικών 
μέσων, οί μεγάλες παραγωγικές μονά
δες είχαν σάν άποτέλεσμα τήν τερά
στια είδικοποίηση τής έργασίας.

' Από τήν άποψη τής πολιτικής οικο
νομίας ή έργασία είναι ένας άπό τούς 
τρεις συντελεστές τής παραγωγής (γή, 
κεφάλαιο, έργασία). Μέ αύτή καλύ
πτονται όλες οί άνάγκες τού άνθρώπου. 
Βασικά άποτελεΐ τόν μόνο τρόπο άπό- 
κτησης ύλικών άγαθών, ύπηρεσιών κλπ. 
πού χρειάζονται στόν άνθρωπο. ' Ο Φ. 
Λασάλ λέγει ότι ή έργασία είναι ή πηγή 
τοΰ πλούτου καί τοΰ πολιτισμού καί 
κατά τόν Μπαστιά άποτελεΐ τό συνδετι
κό κρίκο άνάμεσα στήν άνάγκη καί τήν 
ικανοποίησή της (Besoin - Effort - 
Satisfaction). Ό  Daniel Webster έξ 
άλλου λέγει: «ή έργασία είναι ό μεγά
λος παραγωγός τοΰ πλούτου· αύτή κινεί 
όλα τά άλλα αίτια». ” Ετσι αύτός πού δέν 
έργάζεται ζεϊ εις βάρος τών άλλων, 
άφαιρώντας, χωρίς νά δικαιούται, μέ
ρος τής παραγωγής αϋτών πού έργά- 
ζονται. ' Ο ' Απόστολος Παύλος λέγει: 
«Εί τις μή θέλει έργάζεσθαι, μηδέ 
έσθιέτω»... «έργάζεσθε ταΐς ίδίαις χερ- 
σίν ύμών, καθώς ύμΐν παρηγγείλαμεν» 
καί «οϋδέ δωρεάν άρτον έφάγομεν 
παρά τίνος, άλλ' έν κόπω καί μόχθω

νύκτα καί ήμέραν έργαζόμενοι» (ήταν 
σκηνοποιός). «Ίδέ τόν μύρμηκα, ώ 
οκνηρέ, λέγει ό Σολομών (Παροιμ. ΣΤ) 
καί ζήλωσον ίδών τάς όδούς αύτοΰ καί 
γενοϋ έκείνου σοφώτερος. Έκείνω 
γάρ γεωργίου μή ύπάρχοντος, μηδέ τόν 
άναγκάζοντα έχων, μηδέ ύπό δεσπότην 
ών έτοιμάζεται θέρους τήν τροφήν, 
πολλήν τε έν άμητώ ποιείται τήν παρά- 
θεσιν». ' Η έργασία είναι τό άντάλλαγμα 
καί ό βασικός όρος γιά νά έχει ό 
άνθρωπος τό δικαίωμα νά άποτελεΐ 
μέλος τής κοινωνίας. Ό  φιλόσοφος 
Κλεάνθης ό όποιος ήταν φτωχός γιά νά 
έξοικονομεΐ τά χρειώδη έσκαβε καί 
πότιζε κήπους καί τή νύχτα έβγαζε 
νερό άπό τά πηγάδια.

Σύμφωνα μέ τή νομοθεσία τοΰ Δρά
κοντα καί τού Σόλωνα όσοι δέν έργά- 
ζονταν καταδικάζονταν σέ βαρειές 
ποινές. Γιά πρώτη φορά ή τιμωρία ήταν 
πρόστιμο καί μέ τήν τρίτη καταδίκη 
έπιβάλλονταν άτιμία. Καί θεά τής έργα
σίας είχαν οί άρχαΐοι “ Ελληνες τήν 
Έργάνη Άθηνά. «Έργασίη πάντα 
δούλα γίγνεται» λέγει ό ' Αντιφάνης, ό 
δέ Ησίοδος « Έργον δ' ούδέν όνει
δος, άργίη δέ τ ' όνειδος» ("Εργα καί 
Ήμέραι στ. 311).

' Η άσκηση δραστηριότητας άποτελεΐ 
έμφυτη σωματική καί ψυχική άνάγκη 
τοΰ άνθρώπου. Ό  Λειβαδεύς λέγει:
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θεν έθηκαν
άθάνατοι μακρύς δέ καί όρθιος 

οίμος ές  αυτήν
καί τρηχύς τό πρώτον έπήν δ ' εις 

άκρον ϊκηαι,
ρηιδίη δή έπειτα πέλει, χαλεπή περ 

έοϋσα.
( Έργα καί ' Ημέραι στ. 289-292)

Ή  ραθυμία, ή οκνηρία καί ή αργία 
αποτελούν εκτροπή άπό τή φυσιολογι
κή καί κανονική κατάσταση τού ανθρώ
που. Εναι ψυχική ανωμαλία πού άν δέν 
άντιμετωπισθεϊ καί καταπολεμηθεί έγ
καιρα όδηγεί σέ πολύ δυσάρεστες 
καταστάσεις. Κατά τούς άρχαίους «άρ- 
γία μήτηρ πάσης κακίας». Ό  Ρίχτερ 
λέγει δτι «στήν άργία είναι συγκεντρω
μένες πολλές άθλιότητες». Ο όκνη- 
ρός είναι πάντοτε άνικανοποίητος, δυ- 
σαρεστημένος καί γεμάτος πικρία. Κα
τά τόν Καρλάυλ «στήν άργία ύπάρχει 
πάντοτε άπογοήτευση». Έτσι ό άργό- 
σχολος άνθρωπος παρασύρεται σέ κα
κίες, άντικοινωνική διαγωγή καί συμπε
ριφορά καί άδικοπραγίες πού όχι μόνο 
προσβάλλουν τό περιβάλλον του, άλλά 
βλάπτουν καί τόν ίδιο. Στό χωράφι πού 
δέν καλλιεργείται φυτρώνουν άγκάθια 
καί τριβόλια. ' Ο τεμπέλης χαρτοπαίζει, 
μεθοκοπάει, κάνει χρήση ναρκωτικών, 
κλέβει, ληστεύει. Εναιάρνητικό, έπιζή- 
μιο καί έπικίνδυνο στοιχείο γιά τήν 
κοινωνία. Θέλεις, λέγει ό Zimmermann

Ή  έργασία έξασφαλίζει τά μέσα τής ζωής, 
δημιουργεί καί διατηρεί τά άγαθά τού πολιτι
σμού καί ταυτόχρονα άναπτύσσει όλες τις 
δυνάμεις τού άνθρώπου, στόν όποιο δίνει 
γνήσια καί βαθειά ικανοποίηση.

χθεϊν άνάγκη τούς έθέλοντας εύτυ- 
χεΐν». Εναι μέσο άπολύτρωσης καί 
έλευθερίας. Μέ αύτή ό άνθρωπος 
άπαλλάσσεται άπό τήν πίεση τών καθη
μερινών άναγκών, διατηρεί τήν άξιο- 
πρέπειά του, έπεκτείνει τήν προσωπι
κότητά του καί έκπληρώνει τόν προορι
σμό του. ' Η ζωή είναι κίνηση καί ή 
έργασία είναι ή περισσότερο ρυθμική 
καί προσαρμοσμένη στήν έννοια τής 
ζωής.

' Η ' Εργασία είναι βασικός παράγον
τας σωματικής καί ιδιαίτερα ψυχικής 
ύγείας καί άποτελεί τόν ύγιεινότερο 
τρόπο διαβίωσης. Κατά τόν Γαληνό ή 
έργασία είναι ό γιατρός τής φύσεως καί 
άπό τούς σημαντικώτερους παράγον
τες γιά τήν άνθρώπινη εύτυχία. Τονώνει 
τήν αύτοπεποίθηση τού άνθρώπου καί, 
όπως τήν έχουν διαμορφώσει οί σημερι
νές συνθήκες παραγωγής, άναπτύσσει 
τήν κοινωνικότητά του καί τό αίσθημα 
ότι άποτελεί άναπόσπαστο κομμάτι έ- 
νός συνόλου άπό τό όποιο συνεχώς 
παίρνει καί δίνει καί μέ τό όποιο 
βρίσκεται σέ συνεχή άλληλεξάρτηση. 
Έτσι ή έργασία γεμίζει τό μεγαλύτερο 
μέρος τής ζωής τού άνθρώπου. Ό  
' Ησίοδος λέγει:

Τής δ ' άρετής ιδρώτα θεοί προπάροι-

«Τό σώμα χωρίς ιδρώτων διατελεΐ άδύ- 
νατον διά τήν νωθρότητα. Οί χυμοί 
άκίνητοι σχεδόν μένοντες λιμνάζουσιν 
έντός τών όργάνων, ώς τά στάσιμα καί 
τά σηπεδονώδη ϋδατα, οί μυώνες γί
νονται μαλθακοί καί χαύνοι, ό στόμαχος 
καί τά έντερα έξαοθενοϋσιν, αί δέ 
άρθρώσεις τού σώματος σκληρύνονται, 
καθώς αί σπανίως κινούμενοι στρόφιγ
γες τών θυρών καί θυρίδων σκωριάζου- 
σιν. Έ κ τής τοιαύτης καταστάσεως 
προέρχεται δυσπεψία, δυσκοιλιότης 
καί κεφαλαλγία, ό δέ άνθρωπος έξογ- 
κοϋται καί παχύνεται, ώστε ένίοτε 
καταντά εις άληθή φυσκωνίαν καί σχε
δόν πνίγεται ύπ' άσφυξίας». ΌΣωκρά- 
της στά γεράματα μάθαινε κιθάρα καί 
χόρευε, νομίζοντας ότι ή γυμναστική 
αύτή ήταν ώφέλιμη στό σώμα του, ό δέ 
αύτοκράτορας ' Ιουλιανός ξυπνούσε 
σχεδόν πάντοτε τά μεσάνυχτα, έπισκέ- 
πτονταν τά φρούρια, διάβαζε μέχρι τό 
πρωί καί τήν ήμέρα δίκαζε καί γύμναζε 
τό στρατό.

' Η έργασία έξασφαλίζει τά μέσα τής 
ζωής, δημιουργεί καί διατηρεί τά άγαθά 
τού πολιτισμού καί ταυτόχρονα άνα- 
πτύσσει όλες τις δυνάμεις τού άνθρώ
που στόν όποιο δίνει γνήσια καί βαθειά 
ικανοποίηση. Ό  Εύρυπίδης λέγει «μο-
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νά αναστατώσεις δλόκληρο τό Λονδίνο; 
Κάνε νά μήν άπασχολοϋνται οί κάτοικοί 
του γιά όκτώ μόνον ημέρες μέ τά 
καθημερινά τους έργα. Αμέσως θά 
έπακολουθήσουν έμφύλιοι πόλεμοι, έ- 
παναστάσεις, σφαγές, δολοφονίες, λω- 
ποδυσίες, πυρκαϊές κ.λπ.

' Αναλόγως τών σέ κάθε περίπτωση 
συνθηκών καί προϋποθέσεων πού ύ- 
πάρχουν διακρίνουμε πολλά είδη έργα- 
σίας. Τήν άγροτική, τή βιομηχανική, τήν 
άτομική, τήν όμαδική, τή συνεργατική 
σέ σειρά, τήν έξαρτημένη, τήν άνεξάρ- 
τητη κ.λπ. Σπουδαία σημασία άπό τήν 
άποψη τού δικαίου έχει ή διάκριση σέ 
πνευματική καί σωματική. Στήν πρώτη, 
σύμφωνα μέ τή νομοθεσία μας ή 
προστασία τών έργαζομένων είναι με
γαλύτερη καί ή μεταχείρησή τους 
εύνοϊκώτερη.

Πολύ άξιοσημείωτο έπίσης είναι τό 
είδος τής έξαρτημένης έργασίας. Στόν 
έλεύθερο δυτικό κόσμο ύπάρχει τερά
στιο πλέγμα διατάξεων οί οποίες προ
στατεύουν αύτούς πού έκμισθώνουν 
τήν έργασία του άπέναντι στούς μισθω
τές τής έργασίας, οί όποΤοι σάν ισχυρό
τεροι οικονομικά, χωρίς τήν έργατική 
νομοθεσία θά έκμεταλλευόταν τούς 
έργαζόμενους. Σέ τέτοιο βαθμό πλη
ρότητας έχουν φθάσει πολλές φορές 
οί έργατικοί νόμοι πού δέν είναι άσυνή- 
θιστο τό φαινόμενο ή έργοδοσία νά 
δοκιμάζεται καί νά άσφυκτιά κάτω άπό 
τήν πίεσή τους. Στά Κομμουνιστικά 
κράτη άπό τό άλλο μέρος ύπάρχει μόνο 
έξαρτημένη έργασία ή όποια καταδυνα- 
στεύεται καί λεηλατείται. ' Η έξάρτησή 
της άπό τό μοναδικό έργοδότη, τό 
κράτος, πίσω άπό τό όποιο βρίσκεται ή 
νέα άρχουσα τάξη ή κόκκινη «νομεν- 
κλατούρα», όργανωμένη σάν κόμμα, τό 
κομμουνιστικό, είναι τεράστια καί έχει 
πολλά χαρακτηριστικά τής δουλείας.
Ο έργαζόμενος δέν έχει δικαίωμα 

έπιλογής ούτε γνώμη γιά όποιοδήποτε 
ζήτημα τόν άφορά. Τά μόνα δικαιώματά 
του είναι νά έργάζεται καί νά χειροκρο
τεί. ' Απαγορεύεται ή έλεύθερη μετακί
νησή του, ή άλλαγή τής κατοικίας του, ή 
άσκηση μή έξαρτημένης έργασίας, ή 
διαπραγμάτευση τών όρων τής δουλει
άς του, ή άλλαγή έπαγγέλματος ή 
μισθωτή τής έργασίας του, γιατί ό 
έργοδότης είναι ένας καί μοναδικός, 
άνέλεγκτος, σκληρός, άδυσώπητος, 
καταθλιπτικός, άνελέητος, άπαίσιος. 
Εναι μοιραίο καί άναπότρεπτο ή άνεξέ- 
λεγκτη άσκηση έξουσίας νά έκτρέπεται 
σέ κατάχρησή της.

Τά προϊόντα τής δουλειάς τού έργα-

ζόμενου στά κομμουνιστικά καθεστώτα 
καταληστεύονται. Πολλές φορές ένώ 
στούς ξένους, στό έξωτερικό ή στήν 
κόκκινη νομενκλατούρα προσφέρονται 
φθηνά γιά τήν έξοικονόμηση συναλλά
γματος ή τήν καλοπέραση τών κόκκινων 
μαχαραγιάδων, γιά τούς σκλάβους τών 
κομμουνιστικών παραδείσων πού τά 
παράγουν ή νά μήν προσφέρωνται 
καθόλου ή νά ύπάρχουν σέ άπλησία- 
στες γι' αύτούς τιμές. Έτσι ή έργασία 
στις λαϊκές δημοκρατίες είναι ή και
νούργια μορφή δουλείας, ή όποια είναι 
ή πιό ραφιναρισμένη άπό όλες όσες 
γνώρισε ή άνθρωπότητα παλιότερα, 
έδραιωμένη κατά τό πιό σίγουρο γιά 
τούς άφεντάδες τρόπο, άπόλυτα μελε
τημένο άπό κάθε πλευρά. ' Από τό ένα 
μέρος είναι ό άπέραντος χαφιεδισμός 
καί ή συστηματική καί μέχρι τήν παραμι
κρή λεπτομέρεια κατασκοπευτική πα
ρακολούθηση όλων τών πολιτών καί οί 
έξοντωτικές ποινές πού έπιβάλλονται 
άκόμα καί γιά κάθε έστω καί στοιχειώδη 
έλεύθερη σκέψη. ' Από τό άλλο μέρος 
όλα τά όργανα μορφωτικής καί πνευμα
τικής έπίδρασης καί έπιβολής βρίσκον
ται άποκλειστικά καί μόνο στά χέρια τού 
άποβλακωτικοϋ καί σκοταδιστικοϋ μαρ
ξισμού, ό όποιος μέ όλα τά τρομακτικά

σύγχρονα μέσα (έφημερίδες, βιβλία, 
ραδιόφωνο, τηλεόραση, θέατρο, κινη
ματογράφο, σχολεία, διαλέξεις κλπ.) 
κάνει νύχτα μέρα πλύση έγκεφάλου 
στούς άτυχους σκλάβους τής Νέας 
Τάξης τού Μίλοβαν Τζίλλας προσπα
θώντας νά τούς πείσει ότι είναι οί 
τυχερώτεροι καί εύτυχέστεροι τών άν- 
θρώπων. Έτσι, όπως είπε ό Goethe, 
«είναι χωρίς έλπίδα σκλαβωμένοι όσοι 
έξαπατήθηκαν στό νά πιστεύουν ότι 
είναι έλεύθεροι».

Στις χώρες τού «ύπαρκτοϋ σοσιαλι
σμού», ή χαρά τής έργασίας, αύτό τό 
θείο δώρο, δέν ύπάρχει, γιατί έκεΐ ή 
άπασχόληση όχι μόνο δέν έχει κανένα 
ένδιαφέρο άλλά καί παίρνει τή μορφή 
τής άγγαρείας καί τών καταναγκαστι- 
κών έργων. Ό  έργαζόμενος έχει 
μόνιμα τό αίσθημα τής άπαρέσκειας, 
μέχρις άηδίας πολλές φορές, καί άδια- 
φορεί γιά τήν ποιοτική καί ποσοτική 
άπόδοση τής δουλειάς του. Έτσι ή 
οικονομία στις χώρες αύτές είναι άντι- 
παραγωγική, πράγμα πού μαζί μέ τόν 
μεγάλο παρασιτισμό τούς δημιουργεί 
τεράστιες δυσχέρειες στήν κάλυψη 
τών άναγκών τών λαών τους καί άπο- 
κλείει τή βελτίωση τού βιοτικού τους 
έπιπέδου.
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ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Είχε καθήσει πάνω στό βράχο, 
φαινόταν πώς είχε 
σωριασθει ή γυναίκα ή άμοιρη 
ερευνώντας στον ορίζοντα γιά 
τίς χαμένες της ελπίδες

ΤΟΠ<

"Ομως

Α ΝΕΒΑΙΝΑ στήν τελευταία κακοτο
πιά - είπε ή φωνή τοϋ παλιού θρα

νίου - κι' άφηνα πίσω μου τή μεγάλη λα- 
γκάδα τήν Κοστούρακα, τή «χοίριο 
νάπη», καί τά κάτω «χωρία» τής ' Αβίας 
τής 'Ομηρικής.

"Αξαφνα, άκούω μιά μακρόσυρτη 
λυπητερή φωνή νά κατεβαίνη άπό τόν 
κόκκινο βράχο.

-  "Ω! ώ! πώ! πώ!...
Στιγμές στιγμές, καθώς δέν έβλεπα 

καμμιά μορφή, παρά μόνο άκουγα, 
έλεγα, μπάς καί δέν είναι άπό άνθρωπο 
τούτη ή φωνή πού 'ταν σά βουή, άλλά 
πώς είναι άπό νεράιδες ή άπό άερικά, 
πού μέσα στό καταμεσήμερο πιάσανε 
τόν κόκκινο βράχο. Καί καθώς κοίταζα 
πάνωθέ μου στό ψήλωμα, δθε κατέβαι
νε ή βουή, νά δώ άν είναι άπό άνθρωπο 
ή άπό κανένα άερικό, μ' έκοβε κρύος 
ιδρώτας, καί μ' έπιανε άνατριχίλα, μή 
μπορώντας νά ξεδιαλύνω τούτο τό 
μυστήριο.

Κάτι είχα άκουσμένο γιά νεράιδες καί 
άερικά. ' Αλλά καί άν δέν είχα άκουσμέ
νο, θά τόν έφτιαχνα τό μύθο μοναχός 
μου, άν μοϋμενε άνεξήγητο τούτο δώ 
τό ξαφνικό, πού βρέθηκε στό δρόμο 
μου.

Κείνο πού μ' έκανε νά μή δειλιάζω, 
άλλά νά προχωρώ άνεβαίνοντας τό 
λιθόστρωτο δρόμο τόν άνηφορικό, ε ί
ναι, πώς σιγά, σιγά, άρχισα νά διακρίνω 
τή φωνή άπό τή βουή, καί κάποια 
άρθρωση σάν άπό άνθρώπου στόμα.

-  Σά γυναίκας μοιρολόγι, είπα, φαί
νεται νά είναι.

Όμως, καθώς διάβαινα, τούτη ή 
μακρόσυρτη λυπητερή φωνή πού άρχι
σε νά φαίνεται σά μοιρολόγι, καθώς 
όλοένα καί δυνάμωνε, κατάλαβα, πώς 
τούτο τό δυνάμωμα, δέν ήταν άπό τήν 
άπόσταση πού μίκραινε, άλλά πώς είχε 
σχέση μέ τήν παρουσία μου σέ τούτο 
δώ τό μέρος τό έρημικό.

-  Τότε, είπα, έτσι είναι· κάποια χαρο
καμένη γυναίκα μοιρολογάει, καί σάν μέ 
είδε άπό τό άγναντο ν' άνεβαίνω στόν 
άνήφορο, όλο καί δυναμώνει τό μοιρο- 
λόγι της, θέλοντας νά τό κάνη σπαρα
χτικό, έτσι πού νά γίνω δέκτης τών 
παλμών τοϋ θρήνου της.

Καί μόλις πήρα τή στροφή, εΐδ ' 
άξαφνα πάνω σ' ένα βράχο, στό ύψω
μα, στήν άκρη τοϋ λιθόστρωτου δρό
μου, ένα άλλόκοτο πράγμα σωριασμέ
νο, πού μέ τήν πρώτη έντύπωση, μ' 
έφάνη σάν ξωτικό, πεσμένο άπ' τή 
σπηλιά τού πάνωθε θεόρατου κόκκινου 
βράχου.

Όμως, σά σέ λίγο πρόσεξα τούτο τό 
ξωτικό νά σαλεύη, τότε κατάλαβα πώς 
έχει μορφή άνθρώπου, κΓ ήταν όπως τό 
φαντάστηκα, γυναίκα πού μοιρολογού
σε.

ΕΙΧΕ καθήσει πάνω στό βράχο, φαινό
ταν όμως πώς είχε σωριαστή ή γυναίκα 
ή άμοιρη, ή χήρα ή πονεμένη, κΓ 
έρευνοϋσε τόν ορίζοντα γιά τίς χαμέ
νες της έλπίδες.

"Ετσι έκανε, πότε, πότε, όπως τώρα, 
μ' όλο πού είχε γίνει καί τό πρώτο 
«κλάψιμο», άπό τότε πού ήρθε τό 
μήνυμα στόν πρόεδρο τής κοινότητας 
άπό τό 'Υπουργείο, πώς ένα, καί τό 
μονάκριβό της παλληκάρι, έπεσε πολε
μώντας γιά τήν πατρίδα. Τόχε ώς 
φαίνεται ή μοίρα του γραφτό, νά πέση 
τήνΐδιαμέρα,πού, ύστερ' άπόπρόσφα- 
το θάνατο τοϋ πατέρα του, κρινόταν 
άπό τό συμβούλιο «άπαλλαγέντας», 
σάν προστάτης οικογένειας, μέ χήρα 
μάννα καί δυό μικρές άδερφές.

ΚΓ ώς είδε ή άμοιρη γυναίκα άπό 
μακρυά, καί ώς τό έστοχάστηκε παιδί 
ξενιτεμένο πρός τό χωριό του, στό 
χωριό της ν' άνεβαίνη, νόμιζε σά νά 
βλέπη τό δικό της τό παιδί, κΓ άς 
ήξερε πώς τόχει πιά παντοτινά χαμέ
νο.

Τόχε πάρει άπό συνήθιο νά βγαίνη 
πρός τό άγνωστο, μή τάχα καί τό 
άγναντέψη, όπως προτού τό χάση 
έβγαινε στήν άπαντή, κάθε φορά π' 
έρχότανε άπ' τήν Αθήνα πού τό 
σπούδαζε.

Χαροκαμμένη κΓ άπό άλλα δυό παι
διά, είχε στηρίξει όλες της τίς έλπίδες 
πάνω σέ τούτο τό μονάκριβό της παλλή- 
κάρι, πού, προσχάρη του, ξενοδούλευε 
στό λιομάζωμα, μαζεύοντας ρόγα τή 
ρόγα τίς έληές στό χαμολόί, μπρός 
πίσω μέ τίς δυό της κοπελίτσες.

ΚΓ εΐχ' άρχίσει άπό τό βράχο πδύ 
καθότανε καί τό μοιρολογούσε.
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εργάτη μαςτ.Άστυν.Διευθυντοϋ κ. ’ Ηλία Χαϊδεμένου
Λ Ο ΓΟ Τ Ε Χ Ν ΙΚ Ε Σ

ΣΕΛ ΙΔ Ε Σ

ΘΥΣΙΑ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΙΔΕΑ
Καθώς τηνέ πλησίασα κι' έμαθα τόν 

καημό της, μ' έφάνη σά νά ήμουνα κι' 
έγώ ή αιτία πού τής μεγάλωνε τόν πόνο. 
Καί σά συνέχιζε νά τόν έκφράζη, πότε 
μέ τό θλιμμένο της τό βλέμμα, καί πότε 
μέ τό μοιρολόγι πού τό συνόδευε μέ 
ρυθμικά τραβήγματα τοϋ μαύρου τσεμ
περιού της καί τό κρατούσε άπό τις 
άκρες, μ' έφάνη άκόμα σά νά έράγισε 
κι' ό βράχος, τήν ώρα πού ή γυναίκα μ' 
έρώτησε σπαραχτικά προτού μ' άνα- 
γνωρίση:

-  Πές μου παιδί καλό παιδί, μήν 
είδες τό Δημήτρη;

’ Ηταν ή μητέρα τοϋ άτυχου φοιτητή 
τής νομικής, τοϋ Δημήτρη Παυλή, πού 
κατεβασμένος, άπό τήν Αθήνα γιά νά 
παραλάβη κιόλας ένα δέμα πού τοϋ- 
στελνε ή μητέρα του, μάς ύποδέχτηκε 
στό πλοίο στόν Πειραιά, στό πρώτο 
ταξίδι π' έκανα μέ τό συνοδό μου πού 
θά μέ παρέδινε στήν όδό Εύπλοίας 35, 
κι' αύτός θά πήγαινε γιά τήν ' Αμερική. 
Καί σά σέ λίγο μέ άναγνώρισε μοϋ 
διηγήθη τό χαμό του. Καί κείνα τά 
λόγια τοϋ Δημήτρη «σά μείνης δώ στόν 
Πειραιά σέ περιμένω στήν ' Αθήνα· θά 
πάμε δώ θά πάμε κεϊ... θά περάσου
με κι' άπ' τήν Πηνειώ» βούΓζανε στ' 
αύτιά μου.

Τό γύρω έρημικό τοπίο πρόσθετε μιά 
τραγικότητα σέ μιά σκηνή πού πρωτα
γωνιστούσε ένα θλιμμένο πρόσωπο, καί 
δέχονταν τούς παλμούς τοϋ θρήνου 
μιάς τόσο πονεμένης ψυχής ένας δια
βάτης.

Μπόρεσα σάν άνάσανα, ϋστερ' άπό 
τούτο δώ τό ξαφνικό, κι' είπα τά πάρα 
κάτω λόγια.

-  Τόξερα πώς ό Δημήτρης ήταν 
πηγαιμένος στό στρατό, σάν πήγα κά
ποτε άπό τόν Πειραιά νά τόν άναζητήσω 
στήν ' Αθήνα. Δέν ήξερα όμως κιόλα- 
στε, πώς ήτανε στόνπόλεμοπεσμένος. 
Τώρα θέλω κι' έγώ νά σέ συλλυπηθώ, 
δέν ξέρω μονάχα τό πώς νά σέ παρηγο
ρήσω. Τί τ ' όφελος, μόνο θέλω νά πώ, 
μπορεί νά βγή άπ' τούτονε τό θρήνο; 
Σήκω νά πάμε στό χωριό.

-  Θά μείνω δώ γιά νά πονέσω όσο 
μπορώ, μοϋ άποκρίθηκε, κ ι’ όσο δέν

παίρνει πάρα πάνω, κΓ ύστερα θά 
γυρίσω στό χωριό.

Ας μείνη μόνη νά πονέση όσο 
μπορεί ή άμοιρη γυναίκα, έλεγα, καθώς 
συνέχισαν' άνεβαίνωπρόςτ' άγνάντι- 
ασμα τών χωριών, ώσπου νά στερέψουν 
τά δάκρυα, καί νά γίνη στεγνή κι' 
άγέλαστη ή καρδιά τής μάννας.

Θεία είναι ή βουλή πού θέλει τόσο 
μεγάλη ένταση, πάνω σέ τούτον δώ τόν 
πόνο τό μητρικό. Δέ βρίσκεις άλλοϋ τόν 
πόνο.

"Ας πονέση, άς μοιρολογήση, καί άς 
κλάψη γιά τό μονάκριβό της παλληκάρι, 
γιά τό «έαρ» τό γλυκύ της, όπως πονούν 
όλες οί μανάδες, καί τό μακρόσυρτο τό 
μοιρολόγι της τό σπαραχτικό, άς τό 
πάρη ό άνεμος τοϋ Νότου, καί άς τό 
φέρη πάνω άπό τόν τάφο τοϋ παιδιού 
της, κατά τά χώματα τής αιματοβαμμέ
νης Μακεδονίας!

'  Ας μείνη δώ στό βράχο τής μακάβρι
ας έλπίδας, καί τής άπελπισίας, γιά νά 
βρή παρηγοριά ' πό μοναχή στό ξέσπα
σμα τοϋ πόνου.

Μού φαίνεται, έλεγα, πώς σάν καμμιά 
φορά κανείς έπιμένει στήν άπελπισία 
του νά έλπίζη, δέν κάνει τίποτε άλλο, 
παρά νά παρατείνη, καί νά δυναμώνη 
τόν πόνο του, κι' όλοένα νά πονή 
ζητώντας λυτρωμό στόν πόνο. Καί νά 
θέλη νά τόν κάνη σύντροφο τής ζωής 
του, γιατί σάν άπ' αύτή έχασε, ό,τι 
άγαπημένο τού τή γέμιζε, θέλει τώρα 
τούτο τό κενό, νά τό πληρώση μ' ένα 
ισόβιο πόνο. Καί νά γίνη άπό θέλησή του 
ζωντανός πεθαμένος, σά στερήθη τή 
χαρά τής ζωής.

Στό πρόσωπο τούτης τής γυναίκας, 
έβλεπε κανείς, πώς καμμιά φορά, ή ζωή 
τών ζωντανών, δέ διαφέρει άπό τό 
θάνατο τών πεθαμένων.

"Ω! πατρίδα σά νά ' πα ' πό μέσα μου 
είναι δυό φορές σκληρή καί άδικη μιά 
τέτοια μοίρα γιά μιά ξενοδουλεύτρα 
μάνα, πού δέν είχε άλλο βιός, παρά 
μονάχα τούτο τό βλαστάρι πού τής 
πήρες.

Καί τότε, μοϋ φάνη, πώς κάποιος 
έφιάλτης σάλευε μέσα μου, κι' άρχισα

«Στιγμιότυπο» άπό τόν τόπο στόν όποιο άναφέρίται τό διήγημα. Γυναϊκίς στή Νομιτσή τής 
Μάνης άσχολοϋνται μέ τό πλέξιμο καπέλλων.
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νά παλεύω μαζί του ατών ανήφορο, καί 
πώς γινόμουν προδότης τής ιδέας τής 
πατρίδας.

ΔΕΝ ΗΤΑΝ τούτο δώ τό πράγμα κάτι 
πού μπορούσε νά τό άποτάξη καί νά τό 
ξαφανίση ή θέληση καί ή δύναμη τού 
ανθρώπου. Ομως, κατάλαβα, πώς 
χρειαζόταν ιδέα. Γιατί οί ιδέες, είναι 
δίχτυα άποπνιχτικά, μοχλός καί δυναμά- 
ρι πού μπορούν νά κουνήσουν τή Γή. 
Δέν ξέρουν καμμιά δύναμη παρά μόνο 
άλλες ιδέες.

ΚΓ ό έφιάλτης, ήταν κάτι σάν πανα- 
θρώπινη ιδέα, γιά φρόνηση καί γιά 
ειρήνη στούς ανθρώπους, σάν ή αιτία 
τού πόνου τού μητρικού ήταν ό πόλε
μος, αντίθετη μέ τή φωνή τής πατρίδας. 
Δέν μπορούσε νά ξαφανιστή παρά μόνο 
μέ τήν ιδέα τής πατρίδας. ΚΓ αύτή ή 
ιδέα ήταν άλλη, τή στιγμή πού οί 
απελευθερωτικοί άγώνες τού Έθνους 
ξεκινούσαν άπό τότε, πού, ή ' Ελλάδα 
ψυχορραγούσε στούς ίδιους τούτους 
τούς βράχους πού πατάω τώρα, σκέ- 
φτηκα, στούς βράχους τής Μάνης.

Έτσι, έρχόμουνα κοντά στό ' 21, καί 
παραμέριζα τήν πανανθρώπινη ιδέα, 
πού γιά πρώτη φορά σχημάτιζα μέσα 
μου, βλέποντας τήν άσκητική καί τήν 
τραγική μορφή τής πονεμένης μάνας, 
πού καθότανε στό βράχο, τής έλπίδας 
καί τής άπελπισίας, κΓ έρευνοϋσε τόν 
ορίζοντα γιά τις χαμένες της έλπίδες, 
γιά τό «έαρ» τό γλυκύ της.

ΚΓ έτσι, ό,τι ήξερα άπό τά θρανία γιά 
τό '21, τόφερνα τώρα πολύ κοντά καί 
πολύ ζωηρά στή σκέψη μου, έχοντας 
στό όπτικό μου πεδίο τό στρατηγείο τών 
άγωνιστών στις Κιπριές, κάτω άπό τό 
κάστρο τής Ζαρνούτας, τή Βέργα, τό 
Μανιάκι καί τά Ναυαρίνα. ΚΓ έφερνα 
στήν οθόνη τής φαντασίας μου εικόνες 
καί μορφές καί γεγονότα καί αύτόν τόν 
Παπαφλέσσα καί τό «φίλημα» τού ' Ιμ- 
πραήμ. Έφερνα καί τούς άγωνιστές,νά 
περνάνε άπό μπροστά μου κατεβαίνον
τας άπό τά ορεινά χωριά καί τά στανοτό
πια τού κεντρικού δυτικού Ταϋγέτου, 
στό προσκλητήριο τού Πετρόμπεη καί 
τού Κολοκοτρώνη στις Κιτριές. Καί 
άκουγα καί τις καμπάνες τών χωριών, 
καί άκουγα καί τήν καμπάνα τού χωριού 
μου, κΓ έλεγα, πώς έτσι θά σημάνουν 
ταχιά καί οί καμπάνες τής ' Αγια-Σοφι- 
άς. Νά, τότε, είπα, ή ' Ιδέα ή Μεγάλη.

Θυμήθηκα καί τόν πανηγυρικό κάποι
ου καθηγητή στόν Πειραιά.

-  Τί τών προγόνων πρώτον, καί τί 
ύστερον νά έξυμνήσω έγώ ό μικρός 
κορυδαλλός;...

Θυμήθηκα καί άλλα λόγια πατριωτικά

καί άπό άλλους πολλούς «μικρούς κο
ρυδαλλούς».

Θυμήθηκα καί τά κάλλαντα τά πατρι
ωτικά όπως τά λέγαμε στούς Βαλκανι
κούς.

-  « Εμείς, ή νέα γενεά μέ θάρρος 
καί μ' έλπίδα»...

Έτσι πύργωνε στούς νεοσσούς, τής 
γενιάς ή Μεγάλη ' Ιδέα.

Ό λες  τούτες οι μνήμες, οί εικόνες, 
οί μορφές καί οί άντιμαχόμενες ιδέες, 
καταδυνάστευαν τή σκέψη καί τήν 
ψυχή καθώς άνηφόριζα πρός τ ' άγνάν- 
τιασμα τών τεσσάρων χωριών τής κοινό
τητας. Όμως, μπόρεσαν' άπαλύνωτή 
σκέψη μου τή βασανιστική μέ μιά άλλη 
σκέψη. Είπα, πώς γιά νά πάρη σάρκα ή 
Μεγάλη ' Ιδέα, χρειαζόταν ή θυσία καί ή 
ύπέρτατη όδύνη, όπως τήν είδα ζωγρα
φισμένη στό πρόσωπο τής πονεμένης 
μάνας πού καθότανε στό βράχο τής 
έλπίδας καί τής άπελπισίας, καί, πού, 
ταχιά, στόν ίδιον τούτο βράχο μπορεί νά 
κάθεται κΓ ή μάνα ή δική μου, κΓ 
άλλες μανάδες, κΓ ό βράχος νά γίνη 
Μνημείου Τόπος.

ΑΥΤΑ είπε ή φωνή τού παλιού θρανί
ου γιά τις ιδέες της καί γιά τή Μεγάλη 

Ιδέα, πού, μαραζωμένη μετά τό '97, 
ξαναζωήρεψε μετά τούς Βαλκανικούς, 
καί συνέχισε νά λέη:

-  Είπε ό Καλλιγάς τής Ιστορίας, 
πώς ή Βασίλισσα ' Αμαλία ήτανε μεγα- 
λοϊδεάτισσα, κΓ είχε κλεισμένη μέσα 
της τή Μ. 'Ιδέα, καί τή θέρμαινε πολύ 
σάν κλώσσα.

Είπε σέ στενό κύκλο μαθητών καί τής 
μαμμής ό γυιός.

-  «Έχω άκουσμένο, πώς σ' ένα 
χορό στό παλάτι πού έκαμε ή βασίλισσα, 
ήταν πηγαιμένος καί ό Κολοκοτρώνης. 
Καί καθώς ό Γέρος έβγαλε τήν ταμπα
κέρα του νά πάρη μιά ρουφηξιά ταμπά
κο, τονέ πλησίασε ή ' Αμαλία, καί πήρε 
κΓ αύτή μιά πρέζα».

Είπαν καί τά παιδιά σάν άκουσαν τά 
λόγια τού Μαμμουγυιοϋ καί θυμήθηκαν 
καί τά λόγια τού καθηγητή τής ' Ιστορί
ας, συγκινημένα γιά τόν πατριωτισμό 
καί τούς άπλούς τρόπους τής ' Αμαλί
ας.

-  Μπράβο, μπράβο τής βασίλισσας.
ΚΓ έμειναν σύμφωνα, πώς σάν τρά

βηξε τήν πρέζα άπό τήν ταμπακέρα τού 
Κολοκοτρώνη ή ' Αμαλία, καί τή μύρισε 
άπό περιέργεια, έπιασε παιδί. Καί κα
θώς ήτανε άτεκνη, τό άγάπησε καί τό 
άγκάλιασε μέ μεγάλη στοργή. Αύτό τό 
παιδί ήταν ή Μ. ' Ιδέα βγαλμένη άπό τήν 
ταμπακέρα τού Κολοκοτρώνη, κΓ άπό 
τόν κόρφο τής ’ Αμαλίας πού τή θέρμαι-

νε όπως τόν κουκουλόσπορο.
-  Αύτά είπε ή φωνή. Όμως, δέν 

ήξερε, πώς τό παιδί του γεννήθηκε μέ 
τήν έπιγενόμενη σύμπραξη καί τού 
Κωλέττη, στάθη λίγο άτυχο. Γιατί πήρε 
κάτι, καί μ' όλο πού πήρε, άπό τις 
καταβολές, κΓ άπό τή μοίρα τών γονιών 
του. ' Από τήν όρμή τού Κολοκοτρώνη, 
κΓ άπ' τή μοίρα τής άτυχης βασίλισσας. 
Καί σά μεγάλωσε, έκαμε κατορθώματα 
πολλά καί διάφορα, ώσπου ξεψύχησε 
κατατρεγμένο, όπως καί ή άμοιρη ή 
μάνα του, χωρίς νά ' ρθή τό πλήρωμα 
τού χρόνου.

-  Οί καταβολές τών ' Ελλήνων, είναι 
άπό βουνό καί άπό θάλασσα, άπό βρά
χους καί άπό κύματα. Τόν καιρό τής Μ. 
' Ιδέας, όλοι ήταν κατά βάθος σύμφωνοι 
μέ τήν ιδέα αύτή, καί στό τέλος βρέθη
καν διχασμένοι.

Είναι καί τούτο ένα μυστήριο. Σάν τό 
μυστήριο τής θάλασσας· τραβάει καί 
διώχνει. ΚΓ άν τραβήξη, όδηγεϊ καί σ' 
άλλους όρίζοντες, καί δίνει τή δραστη
ριότητα καί τό κέρδος στόν άνθρωπο, 
σά μονάδα άνεξάρτητη. Τό μυστήριο 
τού βουνού, δίνει τήν ένότητα καί τήν 
όρμή, κΓ όδηγεϊ στήν κορφή τού 
' Ολύμπου.

ΚΑΘΩΣ τώρα διάβαινα -  συνεχίζει ή 
φωνή -, τί σύμπτωση καί τί κρίμα!

Στό ίδιο μέρος τό έρημικό, κοντά τήν 
ίδια ώρα, πού, μιά μάνα λίγο πριν καί λίγο 
παρά κάτω, θρηνούσε κΓ έρευνοϋσε 
τόν όρίζοντα μπάς κΓ άγναντέψη τό 
χαμένο της παιδί, άλλη μάνα, ή μάνα 
μου π' έρχότανε στήν άπαντή, λίγο 
ύστερα καί λίγο πάρα πάνω, άγναντεύει 
τό δικό της.

-  Δέν είναι συφορά οί πόλεμοι, σκέ- 
φτηκα, καθώς τήν ε ϊδ ' άπό μακρυά, 
είναι καί αδικία στόν καταμερισμό τού 
πόνου άπό πόλεμο, καί στό μερίδιο πού 
εισπράττουν οί άνθρωποι πό δαΰτον, 
σά σκεφτόμουνα, πώς άπ' αύτούς πού 
πολεμάνε, άλλοι άγναντεύουνε τόν 
"Αδη, κΓ άλλοι ξαγναντεύουνε τά χω
ριά, λές καί είχα παρμένο άπολυτήριο 
άπό τό στρατό. Όμως, δέν πρόφτασα 
νά κάνω τήν πάρα πάνω σκέψη, κΓ άλλη 
σκέψη φοβερή πέρασε άπό τό μυαλό 
μου, μπάς κΓ έρχεται άξαφνα πόπίσω 
μου, ή πονεμένη ή γυναίκα, θέλοντας 
νά γυρίση στό χωριό, κΓ έπεφτε πάνω 
στή σκηνή, τήν ώρα πού ή μάνα μου θά 
δεχότανε τό δικό της τό παιδί, π' αύτή 
τόχε πιά παντοτεινά χαμένο.

Μοϋ φάνηκε, πώς αύτόν τόν πόνο τό 
θείο τό μητρικό, άν σήκωνε κΓ άλλη 
πληγή, κΓ άν λίγο τόν έπλήγωσα όταν 
μέ πρωτοεϊδε, καθώς πλησίαζα στό
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βράχο τής έλπίδας καί τής απελπισίας 
καί νόμιζε πώς βλέπει τό δικό της τό 
παιδί, θά τόνε ξαναπλήγωνε πάλι τώρα 
άνελέητα.

Μοϋ φάνη, πώς θά τής κατάφερνα 
έναν άνάστροφο πόνο κΓ αύτό θά 
τόκανα μέ διπλή τοϋ μαχαιριού τήν 
κόψη. Τήν μιά πού τόν κατάφερα ξώπε
τσα τήν πρώτη φορά, καί τήν άλλη πού 
φοβήθηκα μπάς καί τής τόν ξανακατα- 
φέρω, τήν ώρα πού θάβλεπε τή μάνα 
μου νά μ' άγκαλιάζη.

Κι' είπα κιόλας, πώς νά πληγώση 
κανείς τόν πόνο τ ' άλλουνού, είναι ένα 
κακό κι' άπό τό σώμα νά πληγώση πιό 
μεγάλο.

Σάν είχα τούτον τό φόβο, πώς μπορεί 
νά είχα πέσει σέ μιά λαβίδα, άνάμεσα σέ 
δυό μανάδες, στή μιά πού ήταν βέβαιο 
πώς έρχονταν άπό μπροστά χαρούμε
νη, καί στήν άλλη πού μπορεί νά 
' ρχόταν καταλυπημένη όπως ήταν άπό 
πίσω, άρχισα νά τρέχω, νά τρέχω στόν 
άνήφορο γιά νά μακρύνω πίσωθέ μου 
τήν άπόσταση' νά τρέχω σάν τρελλός, 
ώσπου ακόυσα μέσα μου μιά φωνή σάν 
άπό άόρατης σειρήνας στόμα πεσμέ
νης ώς φαντάστηκα άπό τόν κόκκινο 
βράχο, πού κρυμμένη μέ περίμενε στό 
δρόμο, καί νά λέη:

ΝΕΟΣ ΓΕΝ ΓΡ Α Μ Μ Α Τ ΕΑ Σ  
ΤΟ Υ Υ Π Ο ΥΡ  ΔΗΜ Τ Α ΞΕ Ω Σ

Σέ άντικατάσταση τού κ. Σα- 
ψάλη. Γενικός Γραμματεύς τοϋ 
Ύπουργ. Δημ. Τάξεως τοποθε
τήθηκε ό αντιστράτηγος έ.ά. κ. 
Παντελής Καλαμάκης. ' Ο κ. Κα- 
λαμάκης είναι απόφοιτος τής 
Σ τρ α τιω τικής  Σχολής Εύελπί- 
δων, τής ' Ανωτέρας Σχολής Πο
λέμου καί άλλων Στρατιω τικώ ν 
Σχολών.

' Εκπαιδεύτηκε στό προκεχω- 
ρημένο τμήμα τής Σχολής Πεζι
κού στις ΗΠΑ, στή Σχολή Πυρη
νικώ ν όπλων στή Δυτική Γερμα
νία καί παρακολούθησε δ ιά φ ο
ρα Σχολεία έπιμορφώσεως στό 
' Εσωτερικό καί τό  ' Εξωτερικό.

'Α π οφ οίτησ ε τή Στρατιω τική 
Σχολή Εύελπίδων τόν ' Ιούλιο 
τού 1940. "Ελαβε μέρος στόν 
' Ελληνοϊταλικό πόλεμο μέ τό 
βαθμό τού ' Α νθ /γο ΰ  ώς Δ ιο ικη 
τής Λόχου.

Στήν περίοδο τής κατοχής δ ιέ 
φυγε στή Μ έση ' Ανατολή καί 
ύπηρέτησε στίς έ κ ε ϊ ' Ελληνικές 
Στρατιω τικές Δυνάμεις.

-  Τί πάς νά κάνης στό χωριό; Δέ 
βρίσκεις λυτρωμό στή φυγή μέ τή 
δικαιολογία ν ' άποχαιρετίσης τούς δι
κούς σου, όπως λές, προτού νά πάς 
στόν πόλεμο, άφοϋ άργεί άκόμα νάθρει 
καί ή ώρα ή δική σου. Γύρισε πίσω στίς 
πολιτείες, ν ' άκοΰς τά θούρια καί τούς 
παιάνες, καί τά σφυρίγματα τών πλοίων 
στόν Πειραιά στίς πατριωτικές γιορτές, 
καί ν ' άκονίζης τό φρόνημά σου γιά 
τούς πολέμους, έτσι, πού, νά είσαι 
έτοιμος νά έκπληρώσεις τό χρέος σου, 
όταν έρθη καί ή ώρα ή δική σου. Καί 
τότε, πέρασε καί άπό τόν παπά-Σφήνα, 
νά ξομολογηθείς καί γιά νά μεταλάβης. 
Καί, άκουσε, ν ' άκοϋς καί τά έμβατήρια 
τοϋ Καίσαρη γιά τοϋ «άητοΰ τό γυιό...», 
καί τού Καλομοίρη γιά τόν γυιό τού 
Ψηλορείτη τόν «πατέρα τής φυλής καί 
τής πατρίδας...», πού ξέρει «τό στρατί 
πού πάει πέρα στήν ' Αγιά Σόφιά...». Καί 
νά παίρνης μέρος στή διχόνοια τήν 
πατριωτική κατά τό πρόσταγμα τοϋ 
διχασμού. Νά είσαι πάντοτε, ή κρύος ή 
ζεστός, καί νά μήν είσαι ποτέ χλιαρός ή 
ούδέτερος, όπως φαίνεσαι νά είσαι 
τώρα πού πηγαίνεις στό χωριό, χωρίς 
νάχης νά πής τίποτε γιά τό δρόμο πού 
πρέπει νά πάρη γιά νά σωθή ή ' Ελλάδα.

Μή τάχα πηγαίνεις μόνο γιά τό δίκανο

Ο κ . ΠΑΝΤΕΛΗΣ
"Ελαβε μέρος στίς πολεμικές 

έπ ιχε ιρήσ ε ις  τώ ν έτώ ν 1946- 
1949 κατά τής Κ ομ /κής  ανταρ
σίας, ώ ς ' Υπολοχαγός καί Λοχα
γός καί χρησιμοποιήθηκε σάν 
σύνδεσμος σέ κλιμάκια Παρα
τηρητώ ν τού ΟΗΕ στή περιοχή 
' Ιωαννίνων καί Καστοριάς.

Π ο λ έ μ η σ ε  σ τ ή ν  Κ Ο Ρ Ε Α  
(1950-1951), ώς Ταγματάρχης, 
μέ τό  πρώτο ' Ελληνικό ' Εκ- 
στρατευτικό  Σώμα.

' Αποστρατεύθηκε άπό τή δι-

τό μπροστογεμή καί τήν τσάντα τή 
φλοκάτη καί τήν πλουμιστή π' έχει τις 
σοϋμες άπό κέρατο βοδιού γιά τά 
μπαρουτάσκαγα τά μέτρα καί τά στου
πιά; "Η μπάς καί πηγαίνεις γιά τόν 
κούταβο τόν Λέων τής φαρμακωμένης 
τό παιδί;

ΑΥΤΑ πού άκουσα, -  είπε ή φωνή τοϋ 
παλιού θρανίου - ,  δέν ήτανε συνηθι
σμένα λόγια, ήταν φοβέρα καί κατσάδι- 
ασμα, κι' έχω ν' άκούσωκΓ άλλα τέτοια 
λόγια, πού άλλοτε, θά τά διηγηθώ. Τώρα 
όμως, συνεχίζει, καθώς ολοένα καί 
πλησίαζα πρός τ ' άγνάντιασμα τών 
χωριών, βλέπω άξαφνα ένα ζούδι πού 
στέκονταν καταμεσίς στό δρόμο καί μέ 
κοίταζε.

-  ' Ο κούταβος ό Λέων είπα θάναι, 
τής φαρμακωμένης τό παιδί, πού μέ 
ξέβγαλε κι' αϋτή σάν έφυγα άπό τά 
χωριά, κΓ έρχεται τώρα τής μάνας τό 
παιδί στήν άπαντή γιά νά μέ άπαντήσει.

Εδώ πρέπει νά σημειώσω πώς ή 
μάνα του ή σκύλλα ή Πιστή, πήγε 
φαρμακωμένη άπό άνθρώπινο χέρι, τήν 
ώρα πού άνάσταινε τά μικρά της μέ 
μεγάλη στοργή, γιατί κατηγορήθηκε 
πώς τάχα έφαγε ένα μικρό κουνέλι τοϋ

Συνέχεια στή σελ. 659

ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ
κτατορία μέ τό βαθμό τού Συν
ταγματάρχου καί άκολούθω ς ά- 
νάπτυξε ά ντισ τα σ ια κή  δράση 
α ιτία  γιά τήν οποία συνελήφθη- 
κε, κρατήθηκε σέ αύστηρή άπο- 
μόνωση 10 μήνες, έξω ρίστηκε 
στά  ΚΥΘ Η ΡΑ, Π ΕΝ ΤΑΛ Ο Φ Ο  
καί ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ καί στή συνέ
χεια κλείστηκε στίς φυλακές 
Κορυδαλλού.

Μ ετά τή μεταπολίτευση άνα- 
κλήθηκε στήν ένεργό ύπηρεσία 
μέ τό βαθμό τού Ταξιάρχου καί 
τοποθετήθηκε Αρχηγός τής Υ- 
ΠΕΑ. 'Α κ ο λ ο ύ θ ω ς  άπ οκατα - 
στάθηκε στήν Στρατιω τική ιε
ραρχία μέ τό βαθμό τοϋ ’ Αν- 
τ /γ ο υ  καί τοποθετήθηκε ’ Αρχη
γός τής ΚΥΠ τό 1976, όπου 
έφυγε τό 1979 γιά λόγους ύγεί- 
ας.

Είναι έγγαμος καί έχει δύο 
παιδιά. Κατέχει τήν Α γ γ λ ικ ή , 
Γαλλική καί 'Ιτα λ ική  γλώσσα. 
Τ ιμήθηκε μέ πολλά Ε λλη ν ικά  
καί ξένα παράσημα καί μετάλ
λια.
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Συνέχεια άπό τό προηγούμενο τεύχος

Τ ΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗΝ ήμερα, ή εϊδησις 
τών αποπειρών έκανε τόν γύρο των 

' Ηνωμένων Πολιτειών. ' Η πόλις του 
San Francisko είχε παραλύσει άπό τόν 
τρόμο. Τά συνέδρια καί οί εμπορικοί 
οργανισμοί τών άλλων πόλεων πού 
έπρόκειτο νά πραγματοποιηθούν αί- 
φνιδίως άκυρώθησαν τό ένα μετά τό 
άλλο. Τά φημισμένα εστιατόρια, συνή
θως γεμάτα, τώρα ήσαν σχεδόν άδεια. 
Οί άνθρωποι ήσαν κλεισμένοι εις τάς 

• οικίας των καί οί γυναίκες έτακτοποιοΰ- 
σαν τίς άνάγκες των ώστε νά εξέρχονται 
μόνο τήν ήμέρα.

Τό δημαρχείο συνεχώς έβάλετο άπό 
αιτήσεις λήψεως άναγκαίων μέτρων.

Ο δήμαρχος Joseph Alioto έκάλεσε 
τόν πληθυσμό νά ήρεμήσει καί διαβε
βαίωσε ότι ή άστυνομία έκανε ότι ήτο 
δυνατό διά τήν άνακάλυψι καί σύλληψι 
τών δολοφόνων. Τό τελευταίο τμήμα 
(σταθμός) - καίτό όλιγώτερονχρησιμο
ποιούμενο - τού άσυρμάτου τής άστυ- 
νομίας ήταν τό κανάλι «Ζ» ή «Ζέμπρα», 
τό όποιο ήτο προορισμένο διά τίς 
έρευνες ώς πρός τήν περίπτωσιν διά νά 
διευκολυνθούν αί έπικοινωνίαι μεταξύ 
τών διαφόρων ύπηρεσιών. Οί δημοσιο
γράφοι σύντομα υιοθέτησαν αύτό τό 
συνθηματικό όνομα καί πολύ σύντομα

εις τίς εφημερίδες άρχισε νά γίνεται 
λόγος διά τά «εγκλήματα Ζέμπρα».

Κατά τούς μήνας Φεβρουάριου καί 
Μαρτίου τού 1974 δέν ύπήρξαν άπό- 
πειρες. Αύτή ή περίοδος τής άνακωχής 
έπέτρεψε εις τήν άστυνομία νά ξαναβά- 
λη σέ σειρά τά γεγονότα καί τίς ιδέες. 
Τήν 22α Μαρτίου ό άρχηγός τής 
άστυνομίας Donald Scott καί οί άνώτε- 
ροι είς τόν βαθμόν έπιθεωρηταί τού 
τμήματος έξιχνιάσεως δολοφονιών έ
καναν μίαν έκτίμησιν τής καταστάσεως.

Παρά τίς προσπάθειες διά τήν άνα- 
κάλυψι τών δολοφόνων - ή άστυνομία 
ήτο πεπεισμένη ότι έπρόκειτο πάντα διά 
τά ίδια πρόσωπα - δέν ύπήρξεν ούδένα 
άποτέλεσμα. Είς αύτό τό σημεϊον ήτο 
άναγκαϊον νά δημιουργηθή μίσ ειδική 
ομάδα διά νά έλέγξη, οργάνωση καί 
έκτιμήση όλα τά στάδια τών εύρευνών. 
' Επί κεφαλής τής νέας ύπηρεσίας δρά- 
σεως έτοποθετήθησαν δύο έπιθεωρη
ταί τού τμήματος δολοφονιών έκ τών 
πλέον ειδικών.

’ Ο Κων/νος Κορέρης, 49 ετών καί ό 
συνάδελφός του ’ Ιωάννης φωτεινός 
είχαν είς τό ένεργητικό τους καί οί δύο 
περισσότερον άπό 30 χρόνια είς τόν 
τομέα τών ερευνών διά περιπτώσεις

Ό  έλληνοαμερικανός άστυνομικός Τζών 
Φωτεινός, ό όποιος μέ τόν έπίσης έλληνβ 
Κων/νο Κορέρη, έξιχνίαοαν τήν σοβαρωτά τη 
υπόθεση δολοφονιών στό Σάν Φρατζισκο.

δολοφονίας, καί πλέον τής μιας δεκεα- 
τίας είργάζοντο άπό κοινού. ' Αμφότε- 
ροι ήταν τέκνα έλλήνων μεταναστών 
καί είς τό 'Αστυνομικό Τμήμα έλέγετο 
ότι ό είς έγνώριζε εκείνο τό όποιον 
έσκέπτετο ό έτερος πρίν άκόμη ό άλλος 
νά τό είχε σκεφθή.

Οί δύο έπιθεωρηταί είχαν έξουσιοδο- 
τηθή έν λευκώ δι' όλα, καί τήν δυνατό
τητα νά εκλέξουν τόύς συνεργάταςτων 
μεταξύ τών καλυτέρων άστυνομικών 
τού σώματος. Οΰτω έπέλεξαν μόνον 
δύο βοηθούς άπό τό τμήμα διώξεως 
κοινού εγκλήματος (κλοπαί-ληστεϊαι), 
τούς έπιθεωρητάς Carl Klotz καί Jef
frey Brosch.

Καί οί τέσσερεις ήρχισαν έκ νέου νά 
άνακρίνουν τούς μάρτυρας καί όσους 
είχαν έπιζήσει άπό τίς άπόπειρες.· Είρ- 
γάζοντο άκατάπαυστα έως τίς προκε- 
χωρημένες ώρες τής νύκτας, άναζητών- 
τας νέας ένδείξεις ή έπανεξετάζοντας 
έκεϊνες διά τίς όποιες δέν είχε δοθή 
άρκετή προσοχή.

Οί άστυνομικοί έχοντας ώς δεδομέ- 
νον ότι οί δολοφόνοι ήσαν μέλη όργα- 
νώσεως ή όποία είχε σκοπό νά επιτίθε
ται κατά τών άμερικανών τής λευκής 
φυλής άδιακρίτως, συνεκέντρωσαντήν 
προσοχήν των εις ώρισμένες όμάδες
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' Ο Mitch Luksich, ό πλέον 
ε ί δ ι κ ό ς ε ί ς  τά πυροβόλα 
όπλα. Στό εργαστήριό του 
ύπάρχουν περισσότερα άπό 
χίλια όπλα πού χρησιμοποιή
θηκαν κυρίως άπό κακοποι
ούς.

πού ήτο δυνατόν νά ήσαν ύπεύθυνες 
τών εγκλημάτων αύτών.

Μελέτησαν προσεκτικά τίς διάφορες 
άναφορές καί διέτρεξαν άρκετές σελί
δες δημοσιευμάτων πού έπροπαγάνδι- 
ζαν τό μίσος καί τόν φανατισμό.

Οί δύο άστυνομικοί έγνώριζαν ότι 
ώρισμένοι μαύροι Μουσουλμάνοι εί
χαν άποδεχθή τό ρατσιστικό μίσος καί 
ότι μία όμάς έκ τών άνηκόντων εις τό 
Κράτος τού ' Ισλάμ, είχεν έπιτεθή χω
ρίς λόγο εναντίον πολυαρίθμων λευ
κών εις τό S. Francisco. Περί τό τέλος 
τού 1971, πράγματι, είχαν δολοφονη- 
θή έξ (6) άτομα, σέ διάστημα δύο 
μηνών.

«' Ακριβώς όπως στην περίπτωση τής 
Guita Hague» παρετήρησε ό Fotinos. 
«Ή  χρησιμοποιηθεϊσα τεχνική είναι ή 
αύτή», δηλαδή εννοούσε ότι είχε δολο- 
φονηθή μέ κτυπήματα άπό μαχαίρι, 
όπως καί τά προηγούμενα θύματα.

' Αμέσως όμως οί δολοφόνοι έχρησι- 
μοποίησαν πυροβόλον όπλον. Νέες 
σκέψεις καί έρωτηματικά έκ μέρους 
των. Γιατί νά έχουν αλλάξει όπλον; καί 
ακόμη: Ή  Guita Hague είχεν άπαχθή 
ένώ οί άλλοι είχαν δολοφονηθή έν μέση 
όδώ μέ αύτόματον όπλον.

' Ο Fotinos, έπέμενε καί ώς πρός τό

Μιά άποψη τής Νέας ' Υόρκης: ' Η εγκληματικότητα σ' όλες τίς άμερικανικές μεγαλουπόλεις 
είναι Ιδιαίτερα αύξημένη καί ή άστυνομία τών ' Ηνωμένων Πολιτειών άντιμετωπίζει μεγάλες 
δυσχέρειες στήν προσπάθειά της νά καταπολεμήσει τό έγκλημα.

θέμα τής έμφανίσεως τών δολοφόνων, 
διότι έγνώριζε ότι ό νόμος τού Κράτους 
τού ' Ισλάμ, έπέβαλε εις τούς οπαδούς 
του νά είναι καλοενδεδυμένοι καί φρε
σκοξυρισμένοι, ότι δηλαδή ακριβώς 
είχον καταθέσει τόσον οί μάρτυρες, 
όσον καί ό R. Hague, όταν έκλήθησαν 
νά περιγράφουν τούς δολοφόνους.

Αμέσως οί έρευνες έστράφησαν 
πρός τό όπλον τού εγκλήματος ήτοι τί 
τύπος ήτο τό αύτόματο τών 7,65;

"Ενα μουσείο τοΰ θανάτου
Ο προσδιορισμός τής ταυτότητος 

ενός πυροβόλου όπλου είναι εργασία 
δύσκολη καί ύψίστης σημασίας, δυ
στυχώς όμως ή άστυνομία δέν είχε 
ακόμη άνεύρει τό όπλο μέ τό οποίον 
διεπράχθησαν τά εγκλήματα.

Ό  Mitch Luksich, ό πλέον ειδικός 
εις τά πυροβόλα όπλα, είναι βιολόγος, 
αναστήματος δύο μέτρων είργάζετο 
τήν εποχή εκείνην εις τήν άστυνομίαν 
εις τό S. Francisco.· Εις τό έργαστήριόν 
του ύπάρχουν πλέον άπό 1.000 πιστό
λια χρησιμοποιηθέντα κατά τό πλεϊ- 
στον άπό κακοποιούς.

Τά αύτόματα πιστόλια τών 7,65 τήν 
άνοιξι τοΰ 1974 ήταν περίπου 50 εις τό

μουσεϊον αύτό. Ό λα αύτά έδοκιμά- 
σθησαν καί τά βλήματα συνεκρίθησαν 
μέ τά έξαχθέντα άπό τά θύματα τών 
δολοφόνων τής Ζέμπρα. ’ Ακολούθως 
ό Luksich έτηλεφώνησε στόν Coreris.

«Θά έλεγα ότι έχομε νά κάνομε μέ 
δύο αύτόματα πιστόλια τών 7,65. Τό 
όπλο μέ τό όποιο έβλήθησαν τά πέντε 
άτομα τόν ' Ιανουάριο είναι διαφορετι
κό εκείνου τοΰ χρησιμοποιηθέντος διά 
τά έγκλήματα τοΰ παρελθόντος έτους.
' Εξ όσων φαίνεται πρόκειται δ ι' έν 
όπλον κατασκευασθέν έν τή αλλοδαπή. 
Κατά τήν γνώμην μου τρεις είναι οί 
έκδοχές: Κατ' άρχήν ότι πρόκειται δ ι' 
έν CZ—27 Τσεχοσλοβάκικο, σπάνιο 
όπλο, πλήν θά μπορούσε νά τό έχει 
φέρει κάποιος άπό τό Βιετνάμ. Δευτέρα 
πιθανότης νά είναι ένα Bernardelli. 
Πιστεύω όμως ότι θά είναι μία Beretta 
τελευταίου τύπου».

Ό  Coreris κατέβασε τό ακουστικό 
μέ έναν άναστεναγμό, διότι τώρα είχαν 
νά κάνουν μέ δύο πιστόλια αντί γιά ένα 
καί γνώριζε καλά ότι κάθε χρόνο στίς 
Η.Π.Α. έπωλοϋντο χιλιάδες Μπερέτ- 
τ€ς. Εν τώ μεταξύ τόσον ό Coreris όσον 

καί ό Fotinos άντιλαμβάνοντο ότι ό 
χρόνος τούς έπίεζε. Καί πράγματι.

Τό έσπέρας τής πρώτης Απριλίου
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πλησίον τοΰ κέντρου τής πόλεως δύο 
άτομα έβλήθησαν έξ έπαφής άπό ένα 
αύτόματο όπλο τών 7,65. ' Ο Thomas 
Rainwater, 19 ετών, έπεσε νεκρός. ' Η 
Linda Story πού ήτο μαζί του, μία νέα 
21 έτών έπέζησε καί άπό τήν περιγρα
φήν της οί άστυνομικοί κατάλαβαν ότι 
οί δολοφόνοι τής Ζέμπρα ξαναεκτύπη- 
σαν.

Τήν 14η 'Απριλίου δύο νεαροί έ- 
τραυματίσθησαν σοβαρά, ένώ άνέμε- 
νον τό λεωφορείον καί πάλιν μ' ένα 
αύτόματο τών 7,65. Δύο ήμέρες άργό- 
τερα ήλθεν ή σειρά τού Nelson Shiel
ds, ένός νέου 23 έτών βληθείς καί 
αυτός μέ πιστόλι. Τώρα ό άπολογισμός 
ήτο 13 νεκροί καί 7 τραυματίαι.

Τήν 17η Απριλίου ό δήμαρχος 
διέταξε τούς άσχολουμένους μέ τήν 
έπιχείρησιν Ζέμπρα, όπως έρευνήσουν 
τήν πόλιν πιθαμή πρός πιθαμήν καί νά 
άνευρεθοϋν οί δολοφόνοι.

Μονάδες τής άστυνομίας, όλοι εφο
διασμένοι μέ τήν περιγραφή τών ύπο
πτων ήλεγχαν κάθε ύποπτο νέγρο.

Πλέον τών 600 νέγρων ήλέγχθησαν. 
' Η έπιχείρησις είχε σάν άποτέλεσμα νά 
μήν έμφανισθοϋν οί δολοφονόνοι δ ι' 
όλίγον καιρόν. ' Εν τώ μεταξύ ή ύπηρε- 
σία διώξεως έγκλημάτων έπαγρυπνοϋ- 
σε, οί δέ Coreris, Fotinos καί οί δύο 
βοηθοί των έκοιμώντο άκουμβισμένοι 
στό γραφείο. Πεθαμένοι άπό κόπωσι 
συχνά δέν έκλειναν μάτι γιά ένα συνε
χές 48ωρον.

Διάβασαν κατ’ έπανάληψιν τίς άνα- 
φορές διά τίς επιθέσεις καί άπό τά 
στοιχεία πού είχαν, διεπίστωναν άτι 
είχαν νά κάνουν μέ μία ομάδα μαύρων 
έκστρεμιστών. Α κόμ η  διεπίστωναν 
ότι:

— Αύτές είχαν συμβή κατά τό πλεϊ- 
στον μεταξύ τών ωρών 20 καί 23 καί 
κατά τάς έργασίμους ήμέρας.

— Σύμφωνα μέ τούς μάρτυρας οί 
κακοποιοί ενεργούσαν καθ' όμάδας 
καί ότι ό είς προφανώς είχε ξυρισμένο 
τό κεφάλι του, ένώ οί άλλοι ήσαν 
καλοενδεδυμένοι καί ότι ένας έξ' αύ- 
τών ήτο ένας νέγρος ψηλού άναστήμα- 
τος καί μέ τετράγωνο πρόσωπο.

— · Είς τρεις τουλάχιστον περιπτώ
σεις οί δολοφόνοι είχαν χρησιμοποιή
σει ένα μικρό φορτηγό κλειστό χρώμα
τος λευκού ή καφέ, χωρίς έπιγραφή καί 
τοΰ οποίου κανείς δέν έγνώριζε τόν 
άριθμόν κυκλοφορίας.

— Οί δολοφόνοι πάντα είχαν έπιλέ- 
ξει τά θύματά των είς τόν δρόμο, τά 
είχαν άκολουθήσει καί σκοτώσει άπό 
μικρή άπόστασι. Πάντα δέ ύπήρχε καί

μία οδός άνοικτή διά τήν διαφυγή των.
— Αί επιθέσεις είχαν σημειωθή σέ 

διαφορετικά σημεία τής πόλεως. Συνε
πώς ή άστυνομία δέν μπορούσε νά 
κατευθύνη τίς άναζητήσεις της σέ μία 
συγκεκριμένη περιοχήν.

Οί "Αγγελοι τοΰ θανάτου
Τό άπόγευμα τής 20ης 'Απριλίου, 

ένας νέγρος τούς έτηλεφώνησε ότι ήτο 
διατεθειμένος νά δώση πληροφορίες 
σχετικώς μέ τήν ταυτότητα τών δολο
φόνων μέ άνταμοιβή τήν άτιμωρησία 
του.

' Ο άστυνομικός Klotz συνοδευόμε- 
νος άπό έναν συνάδελφό του συνήντη- 
σαν τόν άγνωστο τήν 17η ώρα πλησίον 
μίας τραπέζης τού Oakland. Αμέσως 
τόν ήρεύνησαν καί έν συνεχεία τόν 
μετέφεραν δ ι' αύτοκινήτου-είς έτερο 
σημεϊον όπου καί τόν ύπέβαλαν είς μίαν 
πρόχειρον άνάκρισιν.

' 0  νέγρος άπάντησε ότι όνομάζετο 
Anthony Crony Harris, ότι ήτο φυλα
κισμένος καί ότι έγνώριζε τά πάντα γιά 
τούς εγκληματίες. «Είναι οί "Αγγελοι 
τοΰ θανάτου. Αύτοί διέπραξαν όλα τά 
εγκλήματα πού τά θύματά τους ονομά
ζουν «διαβόλους μέ τά γαλάζια μάτια». 
' Ομως έγώ δέν σκοτώνω γυναίκες καί 
παιδιά».

«Γιά ποϊα παιδιά μιλάς» τόν ήρώτη- 
σαν.

«Γιά τά τρία παιδιά πού ήθελαν νά 
άπαγάγουν τήν νύκτα τήν όποία έκο
ψαν τό κεφάλι τής γυναίκας».

Ό  Klotz άντήλλαξε μία σύντομη 
ματιά μέ τόν συνάδελφόν του, διότι 
κανείς δέν έγνώριζε περί τής άποπείρας 
άπαγωγής τριών παιδιών τό βράδυ τής 
δολοφονίας τής Hague.

Αμέσως τόν μετέφεραν στό γρα
φείο τοΰ Coreris. Ποτέ κατά τήν 
διάρκεια τής μακράς καριέρας των δέν 
είχαν άκούσει τέτοιαν άπίστευτον ιστο
ρίαν. 'Υπήρχε κάτι τό σατανικό είς τήν 
ύπόθεσιν.

' Ο Anthony Harris κατέθεσε ότι διά 
τούς "Αγγέλους τοΰ θανάτου άκουσε 
διά πρώτη φορά τό 1973, όταν εύρί- 
σκετο είς τήν φυλακή, καί ότι έπρόκειτο 
διά μίαν όμάδα Μουσουλμάνων Νέ
γρων άνηκόντων · είς μίαν όργάνωσι 
έπωνομαζομένη «φρούτο τοΰ ' Ισλάμ», 
μέ στρατιωτική πειθαρχία, ή όποία 
δροΰσε σέ πολλές πόλεις τών Η.Π.Α. 
διά τήν προστασίαν τών τεμένων τοΰ 
κράτους τοΰ ’ Ισλάμ. ” Εργο των ήτο τό 
νά σκοτώνουν τούς «διαβόλους μέ τά

γαλάζια μάτια».
Ο Harris κατέθεσε έπίσης ότι τοΰ 

είχαν προτείνει μία θέσι δ ι' έργασίαν 
έάν θά συνεργαζόταν μαζί των, μετά 
τήν άποφυλάκισίν του.

Πράγματι δτε άπεφυλακίσθη τοΰ 
προσέφεραν έργασία είς τήν Black 
Self-Help Moving and Storage Com
pany τοΰ S. Francisco.

' Εκεί άνεκάλυψε, ότι κάθε εβδομάδα 
έγένοντο συγκεντρώσεις καί ότι τό 
θέμα τους άφοροΰσε πάντα τό μίσος 
κατά τών λευκών καί τίς μέλουσες 
δολοφονίες. ' 0  Harris είπεν έπίσης, ότι 
διά νά γίνης "Αγγελος τοΰ θανάτου θά 
έπρεπε νά έχης σκοτώσει τουλάχιστον 
έννέα (9) λευκούς. ’ Επί πλέον νά 
παρουσίαζες άποδείξεις, όπως φωτο
γραφίες τής σκηνής τοΰ εγκλήματος, 
μαρτυρίες αύτοπτών μαρτύρων ή ένα 
μέρος άπό τό σώμα τοΰ θύματος. ΟΙ 
άποδείξεις αύτές άπεστέλοντο στό Chi
cago, όπου μετά τήν διαπίστωσιν τής 
αύθεντικότητός των, ήρχοντο ο! προα
γωγές. Αύτά δέ συμβαίνουν όχι μόνον 
στό S. Francisco άλλά εΙς όλην τήν 
California είπεν ό Harris.

«"Εβγαιναν τήν νύκτα. Ανέβαζαν 
στό αύτοκίνητο όσους έκαναν auto
stop καί τούς έσκότωναν».

■Είς τήν συνέχεια ό Harris είπε ότι 
είχαν σκοτώσει πολλά άτομα καί ότι 
είχε συνοδεύσει τούς δολοφόνους σέ 
πολλές περιπτώσεις όπως π.χ. τήν 
νύκτα τής δολοφονίας τής Quita Ha
gue. ’ Ακόμη ότι αύτός ήτο πού μετέφε
ρε τό άκρωτηριασμένο πτώμα στήν 
παραλία τοΰ Ocean Beach καί άτι 
αύτό δέν ήταν τό πρώτο. "Αλλεςφορές 
είχε διαταχθή νά πετάξη άνάλογα «πα
κέτα»' εις τά δοχεία άπορριμμάτων τής 
πόλεως καί- είς άλλας περιπτώσεις τά 
είχε πετάξει άπό τήν γέφυρα τοΰ 
Golden Gate.

Τό τί περιεϊχον τά δέματα δέν έγνώρι
ζε είπε. Σέ ένα πράγμα ήτο μόνον 
βέβαιος, ότι τά περιτυλίγματα ήταν 
λερωμένα άπό αίμα.

' Ο Fotinos κοίταξε τότε τόν Coreris 
καί τόν ήρώτησε είς τά ελληνικά: 
«Κώστα πιστεύεις άλήθεια αύτόν τόν 
τύπο;».

Ό  Coreris τοΰ άπήντησε καί αύτός 
είς τά έλληνικά: «Σχεδόν όλα τά όσα 
είπε άνταποκρίνονται. Ποιος θά μπο
ρούσε νά γνωρίζη ώρισμένα πράγματα, 
έάν δέν ήταν κάποιος άπό αύτούς; 
Πρέπει νά τόν πιστέψουμε».

Η συνέχεια στό επόμενο τεύχος
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ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ «ΘΕΑΜΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΗΣ» ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Ο Σωματείο μας πού ιδρύθηκε πριν 
15 περίπου χρόνια άπό μερικούς 

οικογενειάρχες πού ανησυχούσαμε γιά 
τό μέλλον τής πατρίδας μας καί των 
παιδιών μας, έβαλε σάν σκοπό νά 
έργααθή γιά τήν προστασία τής Νεολαί
ας μας άπό τό βλαβερό έντυπο καί τό 
κακό άκρόαμα καί θέαμα δηλ. τόν 
άκατάλληλο κινηματογράφο καί τήν 
τηλεόραση, ή όποια έχει παραγνωρίσει 
τήν άποστολή της. Γιά νά έχωμε όμως 
καλά άποτελέσματα πρέπει νά ένδια- 
φερθοΰμε όλοι μας. Ή  Πολιτεία, ή 
'Εκκλησία, ή Πολιτική ήγεσ/α, ο ί πνευ

ματικοί άνθρωποι, ό τύπος καί όλόκλή
ρος ό λαός μας.

Καί πρώτα-πρώτα είναι άνάγκη νά 
συνειόητοποιήσωμε τόν φοβερό κίνδυ
νο καί ταύτόχρονα νά κάνωμε ό,τι 
πρέπει γιά νά έμπνεύσωμε τόν σεβασμό 
πρός τις άξιες πού είναι κοινά παραδε
χτές: τήν Θρησκεία, τήν πατρίδα, τήν 
οικογένεια, τήν 'Ελευθερία, τήν Δημο
κρατία, τήν Δικαιοσύνη. Διαφορετικά 
άς περιμένομε τό χειρότερο.

Στόν μεγάλο καί ιερό σύτόν άγώνα 
πρώτος καί καλύτερος πρέπει νά πάρη 
θέση ό τύπος, ή Τέταρτη έξουσία, γιατί 
ό τύπος διαμορφώνει τήν κοινή γνώμη 
μέ τή σωστή πληροφόρηση στό κάθε 
ζήτημα.

Σείς μπορείτε νά πληροφορήσετε 
τούς άναγνώστες σας σωστά καί νά 
διαλύσετε στήν σύγχυση πού προκα- 
λοϋν ο ί 'ενδιαφερόμενοι μιλώντας καί 
διαμαρτυρόμενοι δήθεν έν όνόματι τής 
«Τέχνης» ένώ στήν πραγματικότητα 
ένδιαφέρονται γιά τό συμφέροντά τους 
άδιαφοροϋντες γιά τό κακό πού γίνεται 
ατούς νέους μας.

Σείς μπορείτε νά προβάλλετε ωραίες 
πράξεις πρός μίμηση καί άντίθετα άλλες 
άξιόποινες πρός άποφυγήν.

Σείς μπορείτε νά μήν κάνετε σήριαλ 
τις διάφορες παράνομες καί ’εγκληματι
κές πράξεις.

Σείς μπορείτε νά κάνετε σωστή κριτι
κή ένός έργου κινηματογραφικού καί 
νά πληροφορήσετε τούς άναγνώστες 
σας άν είναι αισχρό, άν είναι βλαβερό 
γιά τούς νέους ή διδάσκει μέσα καί 
τρόπους γιά διάφορες παράνομες καί 
έγκληματικές πράξεις.

Σείς μπορείτε, ώς ’εκφραστές τής 
κοινής γνώμης, νά ζητήσετε νά πορ
θούν όλα έκεϊνα τά μέτρα πού θά 
βελτιώσουν τήν τηλεόραση καί άντί γιά 
σχολείο διαφθοράς, πού είναι πολλές 
φορές, νά γίνη μέσον μόρφωσης καί 
αληθινής ψυχαγωγίας τού λαού καί τής 
νεολαίας μας.

Σέ τέτοιες περιπτώσεις μπορείτε νά 
ξεσηκώσετε τό λαό μας καί νά φιλοξε
νήσετε στις στήλες σας διαμαρτυρίες 
πρός τις τοπικές άρχές, τούς Βουλευτές 
τής περιφέρειας σας τούς αρμοδίους 
Υπουργούς, τήν Κυβέρνηση ή τήν 
Βουλή.

Σείς επίσης μπορείτε νά έπιτύχετε νά 
ένεργοποιηθή καί ή Διοικούσα ’Εκκλη
σία καί όλόκληρος ό Κλήρος.

Σείς μπορείτε νά ζητήσετε καί τήν 
συμπαράσταση τών Άνωτάτων Πνευ
ματικών Ιδρυμάτων, τών Πολιτιστι
κών συλλόγων τών ' Επιστημονικών καί 
μή σωματείων καί όλων τών πνευματι
κών άνθρώπων.

Σείς μπορείτε νά άπαπήοετε άπό τήν 
Κυβέρνηση (όποια δήποτε Κυβέρνηση) 
τού τόπου νά μήν ξοδεύεται τό αίμα τού 
λαού μας δηλ. τό πολύτιμο συνάλλαγμα 
γιά τήν εισαγωγή περιοδικών καί βιβλί
ων πορνογραφικών καθώς καί ταινιών

καί σήριαλ, τά όποια μπορεί νά είναι 
κατάλληλα ή άνεκτά σέ άλλους λαούς, 
μέ άλλα ήθη, έθιμα καί νοοτροπία, όχι 
όμως γιά τόν δικό μας λαό. Μπορούμε 
καί πρέπει νά διαλέγομε τά καλύτερα 
ώστε τά λεφτά μας νά πιάνουν τόπο καί 
όχι νά χρησιμοποιούνται γιά τήν έξα- 
χρείωση τού λαού μας καί τήν κατα
στροφή τής νεολαίας μας.

Σείς μπορείτε νά ζητήσετε ή καταλλη
λότητα τών έργων πού προβάλλει ή 
τηλεόραση γιά τά παιδιά νά κρίνεται 
άπό έπιτροπή στήν όποια νά μετέχουν 
’εκτός άπό ύπηρεσιακά πρόσωπα καί 
άπό ένας ψυχολόγος, παιδοψυχ/ατρος, 
δικαστής ή έπιμελητής άνηλίκων καί 
Παιδαγωγός πού λόγω ειδικών γνώσε
ων είναι κα τ ' 'εξοχήν άρμόδιος.

Σείς μπορείτε νά ζητήσετε τόν περιο
ρισμό τών διαφημίσεων οί περισσότε
ρες τών όποιων είναι έκνευριστικές, 
δημιουργούν δέ ψευδείς εικόνες, 'εντυ
πώσεις ατά παιδιά ή καί είναι άπατηλές.

Σείς μπορείτε νά άποφεύγετε τήν 
προβολή άκατάλληλων βιβλίων καί 
άντίθετα νά συνιστάτε έκεϊνα πού είναι 
ψυχαγωγικά, διδακτικά καί μορφωτικά.

Σείς μπορείτε νά μή δέχεστε καί 
φιλοξενείτε συνεργασίες ή άρθρα πού 
είναι άντίθετα πρός τις άξιες πού όλοι 
μας παραδεχόμαστε. Τέλος άπευθυνό- 
μενοι σέ άνθρώπους μέ ψυχή Ελληνι
κή καί αύξημένη συναίσθηση εύθύνης 
σάς παρακαλούμε νά άγωνισθήτε μαζί 
μας καί όπως σείς νομίζετε καλύτερα 
διαφωτίζοντες σχετικά τούς άναγνώ- 
στες σας ατούς όποιους μπορείτε νά 
συστήσετε ή νά ιδρύσουν σωματεία ή 
νά συνεργάζωνται σέ όλιγάριθμες ομά
δες καί κάθε φορά πού διαπιστώνουν 
κάτι στραβό ή 'επικίνδυνο γιά τά παιδιά 
τους νά ένεργούν πρός κάθε κατεύθυν
ση σίγουροι ότι ή φωνή τους θά ληφθή 
ύπ ' όψιν όπωσδήποτε.

Μέ τήν έλπίδα ότι θά άγωνισθήτε 
μαζί μας γιά τό έθνικό αύτό ζήτημα.

Διατελούμε μέ ιδιαίτερη έκτ/μηση 
Ο πρόεδρος

ΠΑΝ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιατρός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΜΗΤΡΟΣ 

Δικηγόρος
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Υ π η ρ έ τ η σ ε  σ τ η ν  Α σ τ υ ν .  Π ό λ ε ω ν  

κ α τ ά  τ ά  π ρ ώ τ α  β ή μ α τ α  τ ή ς  σ τ α δ ι ο δ ρ ο μ ί α ς  τ ο υ .
ΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΗ τού 1972 έφυ

γε άπό τή ζωή ό Κωστής Μπαστιάς, 
μιά άπό τ/ς πιό ξεχωριστές νεοελληνικές 
πνευματικές φυσιογνωμίες. Αλλά τό 
πνεύμα, γιά νά έπιζήσει, δέν έχει 
άνάγκη άπό τή φρεσκάδα τής ύλης. Γιά 
όσους έπιζοϋν καί γιά όσο θά ζοϋν, άπ ' 
αυτούς πού γνώρισαν τόν Κωστή Μπα- 
στιάς. ή εικόνα του δέ θά ξεθωριάσει 
μέσα τους μέ τό πέρασμα τού καιρού. 
Γιατί ό Κωστής Μπαστιάς σά φυσιο
γνωμία, είναι άπ" αυτές πού δέν λησμο- 
νοϋνται. 'Ακόμα καί μέ τό 'εξωτερικό 
τους, συνδέονται χαρακτηριστικά μέ 
μιά όλόκληρη 'εποχή. Ή  μορφή του. 
είχε συνδεθεί μέ τά χρόνια τού μεσοπο
λέμου. Τότε πού ή 'Αθήνα ήταν μιά 
πόλη πιό γραφική, πιό περιορισμένη σέ 
σαφέστερα πλαίσια, πιό άνθρώπινη.

Ό λες οι εκδηλώσεις τής ζωής κρατού
σαν άκόμη κάτι άπό τόν συναισθηματι
σμό, τόν ρομαντισμό καί τόν ιδεαλισμό 
των ηαλαιών καιρών. ’ Ο Κωστής Μπα- 
στισς, είχε άπό νεώτατος κιόλας άποβεί 
μιά «αύθεντία» έκείνης τής έποχής. 
Όπου κι άν εμφανίζονταν, όσοι ασχο
λούνταν μέ τή λογοτεχνία, άκόμη καί τά 
μαθητούδια των Γυμνασίων, τόν άνα- 
γνώριζαν άπ' αύτό πού λέμε γραφικά 
καί θυμοσοφικά, «σουλοϋσι». Περνού
σε, καί λέγανε μέ κάποιο τόνο σοβαρό
τητας πού έκρυβε καί κάποιο φόβο 
-έκεϊνον τό φόβο πού προκαλούν ατούς 
μαθητές, ο ί αύστηροί δάσκαλοι,- «Νά ό 
Μπαστιάς!» Κι άλήθεια, τόν χαρακτήρι
ζε πάντα μιά πνευματική αύστηρότητα 
συνταιριασμένη μέ μιά σοβαρότητα

ύψους, σχεδόν βλοσυρή. Δέ χαμογε
λούσε εύκολα όταν βρισκόταν ατούς 
δημόσιους χώρους, ατά Γραφεία των 
μεγάλων Οργανισμών πού κατά και
ρούς διηύθυνε- μολονότι ένα πλήθος 
άνέκδοτα, καί γραφικά καί τολμηρά, 
πού δείχνουν πηγαίο χιούμορ, συνυ
πάρχουν μέ τή φήμη του.

Πριν σταθούμε σέ μερικά άπό τά 
κύρια σημεία τού λογοτεχνικού καί 
πνευματικού του έργου, άς άντλήσουμε 
άπό τή ζωή του καί τή σταδιοδρομία 
του, μερικά άπαραίτητα στοιχεία. Γεν- 
νήθηκε στά 1901. στήν Ερμούπολη 
τής Σύρας, αύτόν τόν εκπληκτικό ξερό- 
βραχο, πού γρήγορα εξελίχθηκε σέ 
κέντρο νεοελληνικού πολιτισμού, καί 
πού γιά δεκάδες χρόνια ήταν τό πιό 
πολυάνθρωπο, τό πιό προοόευμένο 
κοινωνικά, εμπορικά ναυτικά καί πνευ
ματικά, λιμάνι των Κυκλάδων. 'Από τό 
ξακουστό Γυμνάσιο Σύρου άποφο/τησε 
καί ό 'Ελευθέριος Βενιζέλος. Τό Αιγαίο 
πέλαγος, κοιταγμένο άπό τή σκοπιά τής 
Σύρας, μοιάζει μέ σωστόν ωκεανό. Δέν 
είναι λοιπόν τυχαίο πού ό Κωστής 
Μπαστιάς, πριν στραφεί πνευματικά 
καί λογοτεχνικά στόν άσκητισμό τής 
' Ορθοδοξίας, έτσι καθώς είχε άνασάνει 
τόν θαλασσινό καί αίγαιοπελαγίτικον 
άέρα, μάς έδωσε ωραία θαλασσινά 
πεζογραφήματα, τή συλλογή διηγημά
των «Λιμάνια», τις «Στεριές καί Θάλασ
σες», τά κλασσικά ποιά «Αλιευτικά» 
του. τήν πολύκροτη μυθιστορία μέ τήν 
'επική πνοή «Μηνάς ό Ρέμπελος, κουρ
σάρος τού Αιγαίου», καί τή «Μπουμ- 
πουλίνα». όπου ζωντανεύεται ή θυελ-
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λώδης άγωνιστική μορφή τής ’ Υδραίας 
θαλασσομάχου.

Τά άφηγήματα αύτά, προσθέτουν 
μιά καινούρια νότα στή θαλασσινή μας 
λογοτεχνία. Αλλά, σέλίγο, τό άν ήσυχο 
πνεύμα του, τόν έφερε καί τόν άν έδειξε 
δημιουργό, σέ άλλα έπίπεδα πνευματι
κής ζωής.

Στήν Ελλάδα, ό άποκλειστικός λογο
τέχνης, είναι σχεδόν άδύνατο νά άπο- 
ζήσει άπό τό δημιουργικό του έργο. Γιά 
νά άφοσιωθεί στή λογοτεχνία, ή πρέπει 
νά είναι εύπορος, ή νά άσκεϊ καί ένα 
άλλο, σταθερό επάγγελμα, κυρίως ύ- 
παλληλικό. Υπάρχει καί ό τρίτος δρό
μος -αύτός τής δημοσιογραφίας. Δρό
μος δύσκολος, άχαρος, -κα ί πρό παντός 
τά παλαιότερα χρόνια- όμως άφήνει 
κάποιαν έλευθερία στόν πνευματικόν 
άνθρωπο, όσο κι άν τόν καταθλίβει, καί 
έπί πλέον τού παρέχει τό προνόμιο νά 
βρίσκεται σέ άμεση έπαφή μ ' ένα 
πλατύτατο κοινό. Οί διαπρεπέστεροι 
λογοτέχνες μας. άρχίζοντας άπό τόν 
Κωστή Παλαμά καί φτάνοντας ώς τούς 
σημερινούς, αφιέρωσαν πάρα πολλά 
χρόνια συγγραφής καί πνευματικών 
δυνάμεων, στήν δημοσιογραφία. Πα- 
λαμάς, Παπαόιαμάντης, Ξενόπουλος. 
Νιρβάνας, Παπαντωνίου, Μελάς, Μυ- 
ριβήλης, Βλαχογιάννης, Μωραίτίδης, 
Βενέζης, Τερζάκης -μά καί πόσοι άλλοι.

"Ετσι καί ό Κωστής Μπαστιάς, άπό 
πολύ νέος, άφιερώθηκε στή δημοσιο
γραφία. Διαδοχικά συνεργάστηκε στις 
εφημερίδες Δημοκρατία, Εσπέρα, Έ- 
λεύθρος Τύπος, Έθνος, Πρωία, Καθη
μερινή καί Βραόυνή. καθώς καί σέ 
πολυάριθμα έντυπα. Ο θάνατος τόν 
βρήκε συνεργάτη τής Βραδυνής. Μέ 
σκέψη μεστωμένη άπό τά χρόνια καί 
τήν πνευματική άσκηση καί δημιουρ
γία, μέ προσήλωση πάντα σέ ιδέες. Καί 
άξιες πού άπό νεώτατος είχε πιστέψει 
σ ' αύτές, δημοσίευσε χρονογραφήμα
τα, χρονικά, άναμνήσεις καί 'επιφυλλί
δες. Στά κείμενα αύτά. όσο κι άν ήταν 
γραμμένα μέ τή γνωστή δημοσιογραφι
κή βιασύνη, κυριαρχούσε πάντα ό 
σοβαρός πνευματικός άνθρωπος. Ποτέ 
δέν ύποχώρησε ό Μπαστιάς στις άπαι- 
τήσεις μιάς κατώτερης καί συμβατικής 
διανοητικότητας.

Μήτε λοιπόν ή 'εξαντλητική δημοσιο
γραφία, μήτε ή πολυποίκιλη διοικητική 
άπασχόληση καί δράση του σάν διευ
θυντή μεγάλων Καλλιτεχνικών 'Οργα
νισμών όπως ήταν τό Εθνικό Θέατρο, 
ή Λυρική Σκηνή καί τό Εθνικό Ίδρυμα
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Ραδιοφωνίας, ή σάν εκδότη περιοδικών 
σάν τά «'Ελληνικά Γράμματα» καί τό 
«"Αλφα», κατόρθωσαν νά τόν άποσπά- 
σουν άπό τή Λογοτεχνία καί τό Στοχα
σμό. "Αλλωστε χάρη σ ’ αύτές του τις 
ιδιότητες συνδυασμένες μέ μεγάλες 
διοικητικές ικανότητες, άφησε ζωηρά 
άνανεωτικά ίχνη άπ ' όπου καί άν 
πέρασε σάν Διευθυντής. Θετική λοιπόν, 
θετικότατη ή απόδοσή του καί σ ' 
αυτούς τούς τομείς. Κι έτσι θά πρέπει νά 
θεωρηθεί σάν ένα άπό τά σπουδαιότε
ρα κεφάλαια τής όλης του πνευματικής 
προσφοράς, ή σύλληψη καί ή άμεση καί 
σταδιακά συστηματική πραγματοποίη
ση μιάς μεγάλης έθνικής ιδέας καί 
άνάγκης. Πρόκειται γιά τήν άληθινά 
μεγαλόπνοη συγγραφή τής «Ιστορίας 
τού 'Ελληνικού "Εθνους», πού ήδη έχει 
χαρίσει ατό ν έλληνικό κόσμο ένα μνη
μειώδες έργο, πλούσια εικονογραφημέ
νο καί όμοιόμορφα γραμμένους τό
μους, άρχίζοντας άπό τή χαραυγή τής 
ζωής τού Ελληνισμού, γιά νά φτάσει 
έως τούς σημερινούς καιρούς. Ο 
Μπαστιάς, ατό έργο αύτό, άκολούθηοε 
τόν τρόπο συγγραφής πού 'επιβάλλει ή 
έποχή μας. "Ενας ιστορικός, όσο μεγά
λος κι άν είναι, προκειμένου νά συγγρά
φει τήν ιστορία ένός "Εθνους καί 
μάλιστα τόσο πολυαίωνου σάν τό έλλη
νικό, δέν είναι πιά δυνατό νά έπαρκέσει. 
Τέτοια έργα συγγράφονται πιά μέ τήν 
καθοδηγημένη συνεργασία πολλών ι 
στορικών πού ό καθένας τους έχει 
είόικευθεϊ σ ' έναν καθορισμένο καί 
ξεχωριστό τομέα ή περίοδο τής ιστορίας 
καί τών πολιτισμών.

Τό έργο τού Μπαστιά, μπορούμε νά 
τό ξεχωρίσουμε ατό καθαρά έγκόσμιο 
καί ατό θρησκευτικό πού άντιπροσω- 
πεύεται άπό τή μυθιστορία «' Ο Παπου- 
λάκος» καί άπό τή βιογραφία τού 
Παπαδιαμάντη. Ο Παπουλάκος, έγινε 
δεχτός μέ ενθουσιασμό άπό τήν κριτική.

Τά «Αλιευτικά», είναι ένα σύνολο 
άπό 'επιστημονικές θαλασσογραφίες 
καί μαζί ένα χρονικό τής ζωής τών 
ψαριών καίμιά άκριβέστατη περιγραφή 
τής άλιευτικής τέχνης. Ο Μπαστιάς 
παρακολούθησε μέ διαπεραστικό μάτι 
φυσιοδίφη τήν παράξενη καί τήν πλου- 
σιώτατη σέ κάθε είδους άποχρώσεις 
ζωή τών ψαριών στις θάλασσές μας. 
Μ έ πινελιές τραβηγμένες καλλιτεχνικά 
πλάθει τήν εικόνα κάθε ψαριού. Τά 
ξεχωριστά του γνωρίσματα, τά χρώμα
τά του καί τά σχήματά του, τις ιδιοτρο
πίες του καί τις συνήθειές του στήν

'εξεύρεση τροφής καί στήν άμυνα γιά τή 
ζωή του, τις χαζομάρες του καί τις 
'εξυπνάδες του, τήν άγριότητά του καί 
τήν άθωότητά του, πού καί πώς ταξι
δεύει, πώς τρέφεται, πώς έρωτεύεται, 
πώς γεννοβολά, πώς παλεύει μέ τ ' άλλα 
ψάρια, πώς άμύνεται καί τέλος πώς 
πιάνεται ατά δολώματα τού άνθρώπου. 
Οί περιγραφές αύτές μάς μεταφέρουν 
σ ' έναν κόσμο φαντασμαγορικό καί 
ξετυλίγουν μπροστά μας τή θάλασσα 
σά μιά φανταχτερή πραγματικότητα, 
πολύπλοκη καί άνεξερεύνητη κατά βά
θος, όπως είναι ή κοινωνία τών άνθρώ- 
πων. Αλλά τελικά, ό Μπαστιάς έπέ
στρεψε ατούς ανθρώπους, καί ξανα- 
σύνθεσε τήν κομματιασμένη ζωή πού 
ζούσε καί έβλεπε πριν, στήν πίστη του 
πρός τήν 'Ορθοδοξία. Διάλεξε τήν 
περίπτωση τού 'Αλέξανδρου Παπαδια- 
μάντη, γιά νά συμπυκνώσει σ ' αύτό τό 
θαυμάσιο βιογραφικό μελέτη μα, τά 
χαρακτηριστικά τού «καινούριου άν
θρώπου», δηλαδή τού σωστού νεοέλ
ληνα χριστιανού, πού τόν ανύψωσε σέ 
ιδανικό του καί κριτήριο τής ζωής καί 
τού πολιτισμού τής έποχής μας.

Σ ' αύτό τό βιβλίο του, ό Μπαστιάς 
βρήκε τόν τρόπο όχι μόνο νά δηλωθεί 
κοσμοθεωρητικά, μά καί νά ξεσπάσει. 
Μιά πεποίθηση γιά όσα ύποστηρίζει, 
ένας πλούτος πίστης πού όμως μετα
ποιείται άδιάκοπα σέ πνευματική ούσία 
καί συγκεκριμένη σκέψη, μιά φράση 
πού ρέει γάργαρη, καθαρή καίάνεμπό-

όιστη άπό άμφιβολίες, παρασκευάσεις 
καί μάταια ψαξίματα, ένας Δογματικός 
πού δέν καταργιέται αλλά μάλλον εύλο- 
γεϊ, δίνουν σ ' αύτό τό βιβλίο μιά σπάνια 
γεύση, κι έκεϊ πού άκόμα πού μπορεί νά 
μάς φαίνεται πικρό, είτε γιατί είναι πολύ 
άληθινό, είτε γιατί είναι πολύ τολμηρό, 
όπως αίφνης έκεϊ πού ό συγγραφέας 
φαίνεται νά καταδικάζει τόν Αρχαίο 
Πνευματικό Κόσμο ή νά τόν θεωρεί

κατώτερο άπό τή Βυζαντινή Λογοτε
χνία καί Πνευματική Ζωή. Κάθε κεφά
λαιο αύτού τού έργου, είναι μεστό άπό 
σοφία, πού είναι πιά προσωπική κατά- 
κτηση, μά πού οί ρίζες της, είναι 
χριστιανικές. Ό  Μπαστιάς, βλέπει τόν 
Παπαδιαμάντη νά ζεϊ μακρυά καί έξω 
άπό τή χυδαία ύλη τής ρεαλιστικής 
ζωής, όχι όμως καί έξω άπό τή χαρά. 
Γιά τόν Μπαστιά, ό Παπαδιαμάντης 
είναι άντιαισθησιακός, μά είναι καί 
εύφρόσυνος. Λατρεύει τήν άνοιξη, όχι 
γιά τόν όργααμό της, μά γιά τή θεϊκή 
χαρά τής 'Αναστάσεως πού μάς δίνει.

"Οταν έδώ καί δώδεκα χρόνια, κυ
κλοφόρησε τό βιογραφικό δοκίμιο τού 
Μπαστιά γιά τόν Παπαδιαμάντη, ό 
σημερινός κόσμος, παντού, σ ' όλες τις 
χώρες, δέν είχε άφήσει άκόμη τις 
άντιθέσεις του καί τις άντινομίες του νά 
πάρουν τις "εφιαλτικές διαστάσεις πού 
σήμερα τόσο μάς τρομάζουν Ή  ένδεια, 
ή φτώχια τών πολλών καί τού κάθε 
άτόμου, ή πενία, ή μιζέρια, ή άνέχεια.
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ΓΡΑΦΕΙ Ο ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ κ. ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

0 ΠΟΙΗΤΉΣ 
ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ 
ΜΑΣΚΛΡΟ

Φλογερός Ελληνολάτρης
Τά «Λυρικά τραγούδια τής εξορίας» είναι μοιρασμένα σέ όυό 

ενότητες. Η πρώτη είναι πλημμυρισμένη άπό Ελλάδα νιώθεις τό 
έλληνικό άρωμα, άκοϋς έναν ύμνο έλληνικό, βλέπεις γύρω σου τόν 
έλληνικό χώρο, τά βουνά, τούς λόγγους, τά ποτάμια, τίς  πεδιάδες, 
τήν Αθήνα, τά μνημεία καί τά τοπία της, άκοϋς τόν άέρα, πού 
μουρμουρίζει άτέλειω τα στις στήλες τού Παρθενώνα, άστράφτει 
πέρα γιά πέρα ή γή των Ελλήνων μέ τόν καταγάλανο ούρανό της, τό 
ζεστό καλοκαίρι, τήν μοσχομυρισμένη άνοιξη, τόν ήπιο χειμώνα

ήταν καταστάσεις πού έπρεπε νά λεί- 
ψουν, ή τουλάχιστο νά περιοριστούν 
ατό ελάχιστο. Ιδανικό των πολιτειών, 
μά καί των π ιό άνεπτυγμένων πνευμα
τικών άνθρώπων, άκόμα καί τών επα
ναστατών καί τών άναρχικών, ήταν ή 
Εύημερία. Ί-ίταν ή έλευση μιας παρα
δείσιας «Καταναλωτικής Κοινωνίας», ό
πως συνηθίσαμε νά τήν άποκαλοϋμε. 
Όμως, σήμερα ο! άναλογίες αύτές, 
έχουν άλλάξει αισθητά. Φυσικά, καμμιά 
Πολιτεία, κανένα Καθεστώς, δέν έγκα- 
τέλειψε τό ιδανικό τής όλοένα μάλιστα 
άναπτυσσόμενης «Καταναλωτικής Κοι
νωνίας».

Όμως, παρ' δ λ ' αυτά, όλοι μαςάν- 
τιμετωπίζουμε τό φρικτό ενδεχόμενο 
νά πνιγεί άπό άοφυξία ό «ερύημερών 
άνθρωπος» μέσα ατό πέλαγος τών 
υλικών πού τόν κατακλύζουν, ή τό 
λιγώτερο. νά χάσει τήν ψυχή του μέσα 
ατό άγχος πού τόν έχει κυριέψει καθώς 
αγωνίζεται νά άποκτήσει όλοένα καί 
περισσότερα καταναλω τικά άγαθά. 
Νέα Ίμαλάϊα άπό άδειες κονσέρβες καί 
άπό άχρηστευμένα αυτοκίνητα πάνε νά 
άντικαταστήσουνε τόν "Ολυμπο τού 
Δωδεκαθέου καί τόν Γολγοθα τού Κυρί
ου. ”Ετσι, άπέναντι άπό τό ένόεχόμενο 
αύτό, ανακαλύπτουμε πώς ή φτώχια, 
πώς ή "Ενδεια, δέν ήταν τόσο φοβερό 
δεινό, όσο νομίζαμε. Τό έναντίο. μάλι
στα. Αρχίζουμε νά συλλογιζόμαστε 
μήπως ή φτώχια, μήπως ή Πενία, θά 
πρέπει νά ξαναγίνουν τά ιδανικά πού θά 
προφυλάξουν τόν άνθρωπο άπό τόν 
πνιγμό τής Καταναλωτικής Κοινωνίας. 
Κι όμως, αύτό πού σκεφτόμαστε έμείς 
σήμερα τόσο άάριστα, τόσα άσυνειδη
τά άκόμη, τό είχε βαθειά συλλογιστεί 
καί οραματιστεί ό Μπαστιάς, όταν υπο
στήριζε στό βιβλίο του. πώς ή φτώχια 
πού μάστιζε τόν Παπαδιαμάντη, δέν 
ήταν ή άπόληξη μιας φυσικής κακομμι- 
ριάς, άλλά μιά«ήθελημένη κατάσταση». 
« 'Η  φτώχια τού Παπαδιαμάντη, μάς 
λέει ό Μπαστιάς, δέν ήταν μιά κακοτυ- 
χία, άλλά καρπός χριστιανικής ωριμό
τητας». Καί στηριγμένος σ ' αυτή τήν 
άποψη, έγραψε, τό πιό ωραίο μά καί τό 
πιό τολμηρό, κεφάλαιο ίσως, τού βιβλί
ου του, τή «Μεταφυσική τής Πενίας».
Εκεί, προφητικά ή "Ενδεια προβάλλε

ται μέσα άπό τήν άνάλυση τού έργου τού 
Παπαδιαμάντη, σάν τό πιό πολύτιμο, 
ιδίως γιά τή λαίμαργη έποχή μας, 
ιδανικό τού αληθινού χριστιανισμού. 
Τού χριστιανισμού τού γυμνού, τού 
άστόλιστου, τού άπόλυτα ταιριασμένου 
μέ τήν άρχική πνευματική φύση καί τόν 
τελικό σκοπό τού άνθρώπου.

Η ΠΟΙΗΣΗ του Βικέντιου Μασκάρο 
έχει μιά ιδιαίτερη έσωτερική αρ

ματωσιά' όταν μελετάς τούς τρυφε
ρούς καί άρμονικούς στίχους του δέν 
μπορείς μέ σιγουριά νά είπείς ότι αύτή 
άνήκει στην παραδοσιακή ώραιολογία ή 
στά μοντέρνα παιχνιδίσματα ένός λό
γου συνθεμένου σέ ώρα άληθινής 
μεταρσίωσης. Καθώς ό ποιητής στήνει 
μαστορικά τά σύμβολά του, άποστάζει 
προσεχτικά στή συντομία τών στίχων 
του καθάριες άνθρώπινες στιγμές καί 
γνώριμες σ' όλους χαμηλές φωνές- 
φέρνει χωρίς θόρυβο μπρος στά μάτια 
τής ψυχής μας κοινές σκέψεις, αισθή
ματα άπλά καί διαβατικές εικόνες, πού 
μάς πλησιάζουν άπαλές καί κατακτούν 
άργά τήν εύαισθησία μας, άπλώνοντας 
στά μύχια μιάν εύφρόσυνη διάθεση 
άνάερης όμορφιάς κι έναν προβληματι
σμό σίγουρο καί στέρεο, πού άπορρέ- 
ουν μέ περίσσια φυσικότητα μές άπό 
γερή καί πολύφωνη ποιητική έμπνευση 
όχι συνηθισμένη' είναι μιά φωνή μέ 
ξεχωριστή μουσικότητα καί χαρακτηρι
στική αύτόνομη λειτουργικότητα, στήν 
όποια ή γνησιότητα τής έμπνευσης 
προβάλλεται σάν άντικειμενική θεώρη
ση τών γύρω φαινομένων, πού προσγει
ώνουν τόν άνθρωπο στό καμίνι τής 
σκληρής πραγματικότητας.

' Ο ποιητής τραγουδάει άνεπιτήδευ- 
τα, χωρίς νά μεταχειρίζεται πολύπλοκα 
σχήματα καί μεγεθύνσεις' ξέρει καλά 
ότι μέσα στήν άπλοϊκότητα τής μετουσί
ωσης καί στό πλησίασμα τών μυστικών 
τού περιβάλλοντός μας πάντοτε μέ 
μάτια όλάνοιχτα πρός όλες τίς κατευ
θύνσεις, κρύβεται άναμφισβήτητα ή 
άλήθεια τού ποιητικού λόγου καί ή

Τά «Βουκολικά» τού Βιργιλίου άπετέλεσαν 
πρότυπο γιά τή βουκολική ποίηση άπό τήν 
άρχαιότητα μέχρι σήμερα. Στήν φωτογραφία 
κάτω μιά μικρογραφία μέ θέμα τά «Βουκολι
κά» τού Σιμόνε Μαρτίνι.
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βαθύτερη πεμπτουσία τής ζωής. Έτσι 
ό στίχος του σύντομος, κρουστός, μέ 
μιά πλαστική δωρική συγκρότηση, ήχε! 
ρυθμικά καί μουσικά σάν άνάλαφρο 
κύμα σ' άμμουδερό άκρογιάλι καί μετα
βιβάζει άπαλά, ξεκούραστα τις έσωτε- 
ρικές μουσικές του άποχρώσεις, πού 
δέν μπορείς εύκολα νά μαντέψεις μέ 
ποιό μηχανισμό λειτουργούν καί πώς 
καταφέρνουν νά προκαλοϋν τή γαλήνια 
καί μέ άργό ξετύλιγμα δόνηση, ή όποια 
καταυγάζει τήν ψυχή καί πλημμυρίζει 
μέ φώς τόν έσω άνθρωπο, περιχύνον
τας ένα άρωμα τερπνού στοχασμού, 
ένώ τό πρισματικό κοίταγμα τώνάνθρώ- 
πινων προβλημάτων παίρνει τή μορφή 
πραγματικής άποκάλυψης.

Δέν άκούγονται πουθενά φωνές 
άπάνθρωπες καί κραυγές άπελπισμέ- 
νες. Δέν ξαφνιάζουν τά εύρήματά του, 
δέν παραβιάζουν τό άδυτο τής ψυχής. 
Τά ποικίλα μηνύματα, οί βαθιές άνι- 
χνεύσεις, τά νοησιαρχικά έρωτηματικά, 
οί ένδόμυχες διαπορήσεις, οί καθημε
ρινές άντινομίες, ό άνθρωπος ολόκλη
ρος, ή ζωή καί ή πορεία του, μάς 
σιμώνουν φιλικά, εύπρόσδεκτα, μέ άν- 
θρωπιά καί κατανόηση, μέ γνώση καί 
συγκατάβαση καί κατακλύζουν τό είναι 
μας γεμάτες ταπεινότητα, ήπιότητα, 
σάν τρυφερή παρηγοριά καί βάλσαμο. 
Οί στίχοι τού Μασκάρο δέν έξαγριώ- 
νουν τή συνείδηση, δέν συγκρούονται 
βίαια... Έρχονται άπλά καί στοχαστικά 
κι άφήνουν τό διακριτικό έπισκεπτήριό 
τους, μαζί μ' ένα βαθύ, άρωματισμένο, 
άνθρώπινο φίλτρο άγάπης καί συναδέλ
φωσης.

Τά τραγούδια τού Μασκάρο είναι 
σύντομα, συμπυκνωμένα, άλλά έχουν 
μιά άνεση στωική, κι ένώ μιλούν γιά τή 
φρίκη τών καιρών μας, έντούτοις ό 
ποιητής καταφέρνει νά μήν μάς τήν 
δείχνει σέ καμιά περίπτωση έντελώς 
γυμνή καί μακάβρια." Εχουν ένα μετρη
μένο μεγαλείο στή σύνθεση καί στά 
διανοήματά τους· ό ήρεμος κιέξομολο- 
γητικός τόνος τούς δίνει μιά μελίχια 
φωτεινότητα καί δύναμη σιγουριάς, πού 
πλησιάζουν τήν όμορφιά καί τήν ύπο- 
βλητικότητα τής κλασσικής ποίησης, 
μέσα στήν όποια ό ποιητής άπό καταγω
γή καί μόρφωση είναι βαφτισμένος.

Τόνος ήπιότητας καί αύτοκυριαρχίας 
π ρυτανεύει σέ όλα τά ποιήματα.
' Απλοϊκές φιγούρες, πού διαγράφονται 
άεράτες, σχέδια καί κάδρα ονειρισμού 
καί πραγματικότητας συνταιριάζονται 
άρμονικά' έδώ ή έμπνευση άναρριχιέται 
σταθερά στήν άληθινή σφαίρα τής δια
χρονικής ποίησης, καθώς διαπιστώνεις

« ’Αποθέωση τής ποιήαεως». Νωπογραφία 
τού 18ου αιώνα, στήν όροφή τού μουσείου 
Κά' Ρετζόνικο στή Βενετία.

τό γεμάτο ζωή γεφύρι τό όποιο συνδέει 
γερά τό σήμερα μέ τό αύριο κι άπό έκεϊ 
μέ τό μέλλον. Γιατί ό ποιητής έκφράζει 
τήν κραυγαλέα ρευστότητα τής έποχής 
μας μές άπό τό πρίσμα μέσων καί 
συμβόλων ύπαρκτών, τά όποια, έπιλε- 
γόμενα μέ φαντασία καί όξειδέρκεια, 
έξοπλίζουν τό λόγο μέ τήν ύπέροχη 
άνάσα τής ζωής, πού κύλησε, τρέχει καί 
περνάει άναλλοίωτη στό αύριο, στό 
χρόνο, στό μέλλον, στή διάρκεια. ' Η 
άρματωσιά τής ποίησης αύτής έχει τήν 
κλασσική εύαισθησία καί σύγχρονα άγ- 
καλιάζει τόν μοντέρνο παλμό, μέ τέτοιο 
τρόπο, ώστε νά έκφράζει όλοζώντανο 
τό σήμερα, νά τό ζευγαρώνει μέ τό 
χθές κάτω άπό ένιαϊες άρχές καί άφο- 
μοιωμένα καί τά δυό, νά τά φέρνει σ' 
ένα αύριο, πού δέν έχει σύνορα μέσα 
στό χώρο καί στό χρόνο.

Αύτή ή ποίηση τών άπλών συμβολι
σμών καί τών μύχιων αισθημάτων ξεκι
νάει άπό γνώριμους καί συνηθισμένους 
έρεθισμούς- κάποιες φορές ένα χορτα
ριασμένο μονοπάτι, ή άέναη κινητικότη
τα τής θάλασσας, τό χλωμό φεγγάρι, τό 
φωτοπαιχνίδισμα τού ήλιου, τό βάθος 
τού ούρανού, ή μενεξεδένια άπαλότη- 
τα τού δειλινού, ή άνανεωτική έναλλα- 
γή τών τεσσάρων έποχών, τό κοίταγμα 
μιάς άρχαίας κολόνας ή καί μιας κλασσι

κής παλιάς πόλης κι άλλοτε τό τρυφερό 
ψιθύρισμα τής άγάπης, τό φιλοσοφικό 
πέσιμο τού νερού, τό σούσουρο τού 
άνέμου, τό στραφτάλισμα τής ζωής μές 
άπό τό χαμόγελο τού έρωτα, άποτε- 
λοϋν έρεθίσματα, πού φέρνουν μέ 
βεβαιότητα σέ όμορφες, ρωμαλέες 
ποιητικές δημιουργίες.

' Αλλά ό ποιητής κι όταν άκόμα 
έμπνέεται άπό τή λεπτή συγκίνηση τής 
άρχαιοελληνικής έκφρασης καί τής 
θαυμαστής μεγαλοπρέπειας τού πνεύ
ματός της κι όταν άκόμα άκουρμάζεται 
τόν άνεμο, πού άχολογάει άνάμεσα στή 
σιωπή τών άρχαίων περιστήλιων, άκόμα 
καί τότε δέν άφήνει τή φαντασία του νά 
ξεστρατίζει έξω άπό τό σήμερα καί τά 
πύρινα προβλήματά του. Έντεχνα με
θοδεύει τήν εύκαιρία νά διασυνδέσει 
παρελθόν - παρόν - μέλλον καί ν' 
άνεβάσει τήν ποιητική δόνηση μέ γνήσι
ες φωνές, πού άπηχοϋν τόν άνθρωπο 
τού τώρα καί τού αύριο, πού άνιχνεύουν 
τόν αιώνιο άνθρωπο, τά προβλήματα καί 
τά άτέλειωτα έρωτηματικά του.

"Οταν έκμυστηρεύεται τις φωνές 
τού «έγώ» ό έξομολογητικός του τόνος 
μεταμορφώνει αύτήν τήν γεμάτη έμπι- 
στοσύνη στόν άνθρωπο μύχια έκμυστή- 
ρευση σέ τραγούδι τού «έμεϊς»1 κι όταν 
ή όμάδα διατυπώνει τή διαπόρησή της 
τότε ή ποίηση παίρνει διαστάσεις καθο
λικές κι έρχεται πολύφωνη νά κρούσει 
τήν καρδιά σέ κάθε άνθρωπο, όπου κι άν 
έτυχε νά ζεϊ τή ζωή του. Τότε ό ποιητής 
δίνει τήν ποίηση τού πανανθρώπου, πού 
έζησε, πού ζε ϊ καί πού θά έλθει αύριο. 
Αύτό τό χαρακτηριστικό γνώρισμα δίνει 
στά τραγούδια τού Μασκάρο αύτονομία 
καί δύναμη ικανή νά συνενώσει τις 
άνθρώπινες φωνές άκόμα καί σ' ένα 
έξαιρετικά λιγόστιχο τραγούδι, στό 
όποιο ό ποιητής δείχνει πώς έξομολο- 
γεϊται ένα προσωπικό του θέμα σάν 
έμπειρία καί σάν γεύση ζωής.

Βασικό καί θεμελιώδες γνώρισμα 
στήν ποίηση τού Μασκάρο είναι ή 
έλληνικότητα καί ό τρυφερός καί ύμνη- 
τικός του τόνος όταν έμπνέεται άπό 
πηγές τού άρχαιοελληνικοϋ καί σύγ
χρονου κόσμου τής γής τών ' Ελλήνων. 
Τότε άκοϋς βαθύ καί μυστικό τό λα
τρευτικό του πάθος νά κελαηδάει καί νά 
ψέλνει στιγμές καί δημιουργίες μιάς 
έποχής, πού πέρασε μέσα στήν άθάνα- 
τη δόξα καί τοπία καί εικόνες σύγχρο
νες πάντοτε όμως δεμένες μέ τήν 
κλασσική άρχαιότητα. Στήν αιώνια Σικε
λία τού ποιμενικοΰ Θεόκριτου, τού 
Μόσχου, τού Στησίχορου καί τού πρόω
ρα χαμένου νεαρού βουκόλου Δάφνη
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Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΜΑΣΚΑΡΟ
πλανιέται ακόμα καί σήμερα άνάλαφρη 
ή ψυχή τής Μεγάλης 'Ελλάδας, ή 
έλληνική Σικελία μέ τό κλασσικό ελληνι
κό πνεύμα. Αύτό τό ελαφρό άρχαιοελ- 
ληνικό πνεύμα συχνά - πυκνά πετάει 
άφομοιωμένο σέ ποιητικά ξεσπάσματα 
στήν ποίηση τού καθηγητή - ποιητή 
Μασκάρο καί φανερώνει τήν κλασσική 
παιδεία τού άνθρώπου καί τήν πλατειά 
έλληνικότητα τής έμπνευσής του. Είναι 
μιά έκφραση, πού δείχνει τις πανάρχαι- 
ες συγγένειες καί σχέσεις τών δύο 
λαών, πού ξεκίνησαν στήν άρχαιότητα 
άπό τήν ίδια κοίτη.

Οί τίτλοι τών μέχρι σήμερα τυπωμέ
νων ποιητικών βιβλίων τού Μασκάρο 
μιλάνε άπό μόνοι τους γιά τό γενικότε
ρο καί τό ειδικότερο περιεχόμενο τών 
ποιημάτων του' «Φωνές πραγμάτων»,
«' Ο καθημερινός μας ήλιος», «Τραγού- 
δια λυρικά τής έξορίας», «Χρώμα τών 
ήμερων» καί «' Ο Αίολος τών όνείρων» 
(πρόκειται γιά μιά σύντομη άνθολογία 
τών πιό πάνω ποιητικών συλλογών, 
μεταφρασμένη στά έλληνικά άπό τόν 
έκλεκτό" Ελληνα ποιητή Φοίβο Δέλφη), 
περικλείνουν ποίηση πολυσήμαντη, μέ 
γερή έμπνευση, πλούσια λυρικά στοι
χεία, στοχαστικά φτερουγίσματα καί 
προπαντός μιά ποίηση βαθιά άληθινή, 
άποκλειστικά άνθρώπινη, στήν όποια τό 
φίλτρο τής έλληνικότητας είναι μέ 
ξεχωριστή άγάπη διάσπαρτο.

Μέ «Τόν καθημερινό μας ήλιο» ό 
ποιητής άγκαλιάζει ποιητικά όλόκληρο 
τόν περίγυρό του1 ένας έσωτερικός 
συναγερμός συνέχει τόν κόσμο του καί 
μέσα στήν ειδικά διαμορφωμένη άτμό- 
σφαιρά του βλέπει κι άκούει τό τραγού
δι καί τούς καημούς τών ταπεινών 
ψαράδων, στήνει τό αύτί του μέ προσο
χή στά νυχτομιλήματα στά σικελιώτικα 
στενορρύμια, θαυμάζει τήν ίριδα τού 
δειλινού, φτάνει στήν άκοή του ή γλυκιά 
μελωδία τής σικελιώτισσας θάλασσας 
μ' έκεϊνο τό ιδιαίτερο φλοίβισμα τών 
άπαλών κυμάτων, πού μόνο οί θάλασ
σες τής Σικελίας καί τής Ελλάδας 
έχουν τό μεγάλο προνόμιο νά χαρίζουν 
καί νά κάνουν τόν ποιητή μέσα στόν 
οίστρο του νά στοχάζεται:«' Η θάλασσα 
είναι ένα γκρίζο μονοπάτι /  μακρυνό, /  
διαπερασμένο άπό λάμπες φωτός». Κι 
άλλοϋ θά είπεϊ: «Σά ρόδι τού φθινόπω
ρου / είναι ή ψυχή μου σήμερα». ' Αλλά 
στόν «' Εφιάλτη» ό ποιητής ϋψώνει τή 
φωνή του, πάντοτε μέσα στά όρια, πού 
ό ίδιος καί ή ποιητική άρμονία έχάραξαν 
κι άκοϋμε τή φωνή του καί μαζί της κι 
όλάκερη τήν πανανθρώπινη φωνή- είναι 
ή διαμαρτυρία τού σύγχρονου Σίσυφου,

Πολλά άπό τά ποιήματα του Βικέντιου Μα
σκάρο πλημμυρίζουν άπό άγάπη πρός τήν 
Ελλάδα καί τό άρχαιοελληνικό πνεύμα.

πού βλέπει γύρω του νά ύψώνονται τά 
«τείχη» καί διαπιστώνει μέ ίλιγγο νά 
γίνεται αιχμάλωτος τών ίδιων τών δημι
ουργημάτων του.

Τά «Λυρικά τραγούδια τής έξορίας» 
είναι μοιρασμένα σέ δυό ένότητες. ' Η 
πρώτη είναι πλημμυρισμένη άπό ' Ελλά
δα' νιώθεις τό έλληνικό άρωμα, άκοϋς 
έναν ύμνο έλληνικό, βλέπεις γύρω σου 
τόν έλληνικό χώρο, τά βουνά, τούς 
λόγγους, τά ποτάμια, τις πεδιάδες, τήν 
' Αθήνα, τά μνημεία καί τά τοπία της, 
άκοϋς τόν άέρα, πού μουρμουρίζει 
άτέλειωτα στις στήλες τού Παρθενώνα, 
άστράφτει πέρα γιά πέρα ή γή τών 
' Ελλήνων μέ τόν καταγάλανο ούρανό 
της, τό ζεστό καλοκαίρι, τήν μοσχομυ- 
ρισμένη άνοιξη, τόν ήπιο χειμώνα καί τό 
μελαγχολικό καί ποιητικό φθινόπωρο' 
μυρίζει έλληνική θάλασσα, άποπνέει 
Ελλάδα. Αύτή τή λατρεία γιά τόν 

έλληνικό τόπο καί τό μεγαλείο του τή 
βρίσκουμε όλοκάθαρα στό ποίημα:

’ Επιστροφή στήν 'Αθήνα 
Μέ ίκάρια ζυγιάζομαι ήδονή 
σ ' ουρανούς μέ γλύκα ίσημερινή.
Χαρά μ ' ύποδέχεται τού ήλιου
πού γίνεται νωθρή πάνω στις στέγες καί
βοηθεϊ
τό περπάτημα αύτού πού σκαρφαλώνει 
καί τού μήκους τών άσπρων τοίχων τών 
σπιτιών.
’ Εδώ οί άνθρωποι έχουν πρόσωπα δα
χτυλιδόπετρας
καί μενεξεδένια μάτια άνοίγονται κάτω 
άπ’ τά μέτωπα τών κοριτσιών μέ τά 
γοργά πόδια.
"Ω άληθινά άθάνατη:

σέ κοιτάζω
μέ τά μάτια τού έραστή 
ένώ άλλάζεις
τήν καθάρια έπιδερμίδα τής μέρας σου 
σέ χρυσό τής δύσης.

Βλέπει άπό τό Λυκαβητό ότι «ή

Αθήνα είναι /  μιά σιωπηλή λευκή 
έρημος». Διασχίζει τό δρόμο πρός τήν 
' Ελευσίνα κι άκούει τόν άνεμο πάνω 
στήν 'Ακρόπολη. Τόν μαγεύει τόάττικό 
σούρουπο καί ή άττική άνοιξη, ένώ δέν 
τού ξεφεύγει ό Παρθενώνας μέ τήν 
άπέραντη γοητευτική του θωριά. Μά δέ 
στέκεται ούτε έδώ. Τόν τραβάει ή 
άθηναϊκή δόξα στό Μαραθώνα, όπου 
διαπορεί έτσι:

Μαραθώνας

' Αν ύπάρχει ήλιος ό Μαραθώνας σβή
νει
ή πεδιάδα ζεϊ μέ γκρίζο φώς 
σάν άπό δειλινόν ήσκιο.
Μόνο τότε μιλούν οί μνήμες 
πάνω στό άπλωμένο πράσινο (μακριά 
ή θάλασσα είναι ένα βάθος άπό ζωγρα
φιστή σκηνή)
καί είμαι μόνος πάνω στόν τύμβο 
προσπαθώντας νά καταλάβω τό γιατί 
ένός τόσο μεγάλου κοιμητηριοϋ 
γιά έ ν ’ άπλό γήινο τάφο.

' Από τό δεύτερο μέρος τής συλλο
γής μέ καθολικότερο περιεχόμενο δια
λέγουμε ένα ποίημα μέ προσωπικό 
χαρακτήρα, πού όμως αύτή ή άτομικό- 
τητά του άνακαλύπτεται χωρίς κόπο 
μέσα στήν ψυχή τού καθενός μας:

Τό Σάββατό μου
Είναι σκληρή μέρα τό σάββατό μου. 
Μοσχοβολισμένο άπ’ τήν άγρύπνια κ ι’ 
άπ' τή γιορτή
πού έρχεται γιά τούς άλλους.
Αλλά γιά μένα ψωμί καί νερό. 
Καθένας έχει τό σάββατό του.

Τό δικό μου
είναι άχρωμο καί άοσμο.
Ή  βροχή χτυπάει πάνω στις σκέψεις 
μου
καί χαρίζεται
σ ’ αύτή μου τήν πονεμένη ξηρασία. 
Είμαι έδώ μέ τόν πόθο μου.
Τί κάνεις άπόψε;
Σκέφτουμε έσένα άγάπη, πού είσαι 
μόνη.

Σάν τελευταία συλλογή «Τό χρώμα 
τών ήμερών» κυλάει ένα πλατύ ποτάμι 
άνθρωπιάς, ένας χείμαρρος έντυπώσε- 
ων, ένα μελίσσι σκέψεων, ένα στεφάνι 
προβληματισμών, μιά ζεστασιά συναι
σθημάτων, μιά άγκαλιά άπό άκτίνες 
έλπίδων, ένας σάκκος έμπειριών κι ένα 
φωτοστέφανο λυρικών άποχρώσεων. 
Στό ποίημα « Ενα ποτάμι» ξαναβρί
σκουμε άτόφιο τόν έλληνολάτρη Μα
σκάρο σέ όμορφες προσωπικές έκμυ- 
στηρεύσεις καί έποικοδομητικούς στο-
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Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΜΑΣΚΑΡΟ
χασμούς:
"Ενα ποτάμι
"Ενα ποτάμι μέσα μου τρέχει 
μ έο ' ατή μαλάτσα της βραδυάς 
άνάμεσα άπ’ τά πεύκα τής Έκάλης. 
Σχεδιάστηκε άπό φώτα ή Πάρνηθα 
σάν ένα πλοίο σέ γιορτή στό Φάληρο. 
"Ενα ποτάμι μοϋ τρέχει στό πρόσωπο 
μέσ" στην υγρασία τής βραδυάς 
καί τύψεις μέ δέρνουν 
μέ τό μοναδικό θρήνο 
γιά τήν φειδωλή μου ζωή.

Πολυποίκιλη καί συμβολιστική είναι ή 
σύνθεση τοϋ ποιήματος τό «Σώμα τού 
καλοκαιριού», όπου ό ποιητής μές άπό 
τό ζεστό καλοκαιριάτικο οώμα αναδι
πλώνει τά μυστικά όράματα τής δημι
ουργίας καί τής κρυμμένης άνθρώπινης 
φύτρας μέσα στήν Ιδια τήν θερμή 
άγκαλιά τοϋ ζωογόνου καλοκαιριού. ' Ο 
ποιητής συρρικνώνει έδώ τις έννοιές 
του, παραθέτει τις εικόνες του μέ 
τρόπο κρουστό κι έπάλληλο ώστε ό 
άναγνώστης νά γεύεται τή χαρά μιάς 
άέναης ποιητικής συμφωνίας, όπου 
νόημα, εικόνα, μουσική καί σκέψη γί
νονται ένα άρμονικό σύνολο έξαίσιας 
ποιητικής σύνθεσης:
Σώμα τού καλοκαιριού 
Ασύγκριτο σώμα τοϋ καλοκαιριού 
πού άντανακλάς βαθιές έπιθυμίες 
στις ταπεινές καρδιές. Καί τό βράδυ 
τυλίγεσαι ατούς κορμούς καί κλείνεσαι 
μ έσ ’ στό στεναχτικό χάδι τής θάλασ

σας.
Δέν άνανεώνεις τή ζωή 

μέ τις βεβαιότητες πού σήκωσαν άγκυ
ρα,
άλλά σηκώνεις θύελλες άπό μακρυνά 
γαλήνια ένθύμια κι" άπό θαλασσινές 
χαρές.

'Ανοίγει τό κοχύλι τών ένθύμιων.
Σάν άπόνα πίθο τής Πανδώρας 
φεύγει ή έλπίδα καί ξαναθάλλει 
καινούργιους μύθους τής ζωής 
μ ’ υποβλητικές γήινες έμπειρίες 
κ ι' άναψυχές 
πού πηγάζουν άπό γλυκές 
ήδονές σέ όριστικές 
ήδυπάθειες μέσα σου πού ύπάρχουν 
κι' είναι
ζωντανές, ώ άδύνατο 
γλυκά έξαντλημένο σώμα τού καλοκαι
ριού.

Ή  ποίηση τού καθηγητή - ποιητή 
Μασκάρο έχει μιά διακριτική παρουσία 
στό χώρο τής σύγχρονης ποίησης. 
Συνθεμένη μέ άληθινή έμπνευση ξε
προβάλλει μές άπό τήν άνθρώπινη 
ύπαρξη καί γίνεται φωνή της καί έκφρα
ση, καί αίσθημα καί στίχος καί τραγούδι 
καί μήνυμα καί γλυκιά παρηγοριά στόν 
χειμαζόμενο σημερινό άνθρωπο. Ό  
ποιητής τραγουδάει μέ καθαρή φωνή, 
μεταφέρει έλαφρό τό μήνυμά του, ή 
γλώσσα πού χρησιμοποιεί έχει τό ξεχω
ριστό χάρισμα τής ζωντανής κι έπίκαι- 
ρης λέξης, πού ζωντανεύει τόν παλμό 
τοϋ σήμερα μέ άξιοπαρατήρητη πειστι

κότητα καί άλήθεια. ' Η προσεγμένη 
έπιλογή τών άνθρώπινων έκφράσεων 
στή σωστή τους διάσταση καί ή καθολι- 
κότητα τής άνάπλασής τους, ώστε νά 
άποτελοϋν έκφραση κάθε άνθρώπου, 
είναι βασικό στοιχείο μιάς ποίησης 
πρωτότυπης, δυνατής, στηριγμένης 
στή γνησιότητα τών αισθημάτων καί 
στήν καθαρότητα τής ποιητικής φλέ
βας, πού ξεχωρίζει τόν ποιητή Μασκά
ρο. Ακόμα ή ήρε μία καί τό πράο 
πνεύμα τής γαλήνης συντροφεύουν 
κάθε στίχο καί τραγούδι κι άποτελοϋν 
τή φιλοσοφική στάση τοϋ ποιητή μπρο
στά στόν άλλαλαγμό τών καιρών μας, 
τήν βαθύτερη ύπομονή καί καρτερικό
τητα τοϋ άνθρώπου καί τό χάραμα τής 
νίκης του στά γύρω του έχθρικά έμπό- 
δια καί κινδύνους. Μιά έσωτερική μεγα
λοπρέπεια διατρέχει τήν ποίηση τοϋ 
Μασκάρο, όπου τά θέματα έναρμονί- 
ζονται μέ τήν έκφραση καί τούς χώρους 
καί χρόνους άντλησής τους. "Ενα 
πνεύμα κλασσικισμοϋ κυοφορείται μέ
σα στή σύγχρονη πνοή τών ποιημάτων 
καί ή ύμνική διάθεση τοϋ ποιητή πρός 
τήν ' Ελλάδα καί τήν ποικίλη κουλτούρα 
της έρχονται σέ συνοδοιπορία μέ τήν 
έπισήμανση τών διαπορήσεων καί τών 
προβληματισμών τοϋ άνθρώπου, πού 
άγωνιά πλάι μας. Πρόκειται γιά μιά 
ποίηση καυτή κι άνθρώπινη, πού τήν 
χαρακτηρίζει τό μέτρο, ή έγκράτεια, ή 
στοχαστική διάθεση, ή εύρύτητα τών 
αισθημάτων καί ή πηγαία έμπνευση.

ΓΡΑΦΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»
Τώ ' Εντιμωτάτω Άρχηγώ 

' Αστυνομίας Πόλεων 
Κυρίω Κ. Λεμονή 

' Εκ ' Αθήνας

’ Εντιμώτατε Κύριε ' Αρχη
γέ,
ό λόγος καί ό σκοπός τής συν
τάξεως τής παρούσης είναι ή 
έκφρασις παρ' έμοϋ, πρός τό 
Τετιμημένον Σώμα τή ς ' Αστυ
νομίας Πόλεων, οΰτινος ήγεΐ- 
σθε, πολλών συγχαρητηρίων 
διά τήν άρίστην έκδοσιν, άπό 
πόσης πλευράς, τοϋ Αρχη
γείου «Αστυνομικά Χρονικά».

’ Αποτελεί, όχι άπλώς πνευ
ματικόν γεγονός ή έκδοσίς Σας, 
εις εποχήν κατά τήν όποιαν 
πλεονάζουν αϊ εκδόσεις, διά

τών όποιων επιδιώκεται καί έν  
πολλοίς επιτυγχάνεται, ό ά- 
ποπροσανατολισμός τών άνα- 
γνωστών διά τής διαστρευλώ- 
σεως τής άληθείας καί τής 
μεθοδικής άποκρύψεως τής 
πραγματικότητος, άλλά καί χα
ροποιεί πάντας τούς φιλούν-

τας γνώσιν ορθήν καί όλοκλη- 
ρωμένην.

' Η ϋλη τής έκδόσεως ικα
νοποιεί τόν άναγνώστην, ά- 
φοϋ θίγονται θέματα κοινωνι
κά, θρησκευτικά, φιλοσοφικά, 
ιστορικά, ψυχολογικά, παιδα
γωγικά, καλλιτεχνικά κ.ά. ' Η 
έκδοσίς Σας κατέχει τά πρω
τεία εις έμφάνισιν καί περιε- 
χόμενον.

" Εστε δέ βέβαιος, ότι αί ή- 
μέτεραι άπόψεις καί έκτιμή- 
σεις ταυτίζονται μετά τών ά- 
πόψεων καί έκτιμήσεων όλων 
όσων μελετούν τήν έκδοσιν 
Σας.

Μετά τιμής καί εύχών 
' Αρχιμανδρίτης 

ΤΙΤΟΣ Κ. ΧΟΡΤΑΤΟΣ
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Συναρπαστικό
θρίλλερ από τόν μαιτρ του τρόμου 

’Άλφρεντ Χίτσκοκ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΘΑΝΑΤΟΣ

Ν ΟΙΚΙΑΖΕΤΕ κάποιο σπίτι; μέ ρώτη
σε ό Κένθε Σάμερς, μέ μιά έντονη 

λάμψη στά σκούρα μάτια του. «Καί δέν 
ένδιαφέρομαι άπλώς γιά τό σπίτι. Κατα
λαβαίνετε;».

«Ναι, καταλαβαίνω», άπάντησα σέ 
τόνο σταθερό καί προσγειωμένο.

«"Ενας...φίλος μοϋ σύστησε τό γρα
φείο σας».

Πίσω άπό τό κεφάλι τοϋ Κένεθ 
Σάμερς, πάνω στά θαμπό τζάμι, ή 
ήμικυκλικά γραμμένη ταμπέλα μου «Ρ. 
Χάντ, Κτηματομεσίτης» σχημάτιζε ένα 
φωτοστέφανο, πράγμα πού πολύ μέ 
διασκέδαζε.

« Ο φίλος σας μοϋ τηλεφώνησε 
σχετικώς, κύριε Σάμερς». Είμαι βέβαι
ος ότι είστε άπολύτως άξιόπιστος καί 
ότι έχετε πράγματι άνάγκη τών ύπηρε- 
σιών μου. Πρέπει όμως νά σημειώσετε 
ότι τήν ίδια έμπιστοσύνη πρέπει νά μοϋ 
έχετε κι' έσείς. Αύτά πού τοϋ έλεγα 
ήταν άλήθεια! Είχα πράγματι έμπιστο- 
σύνη στην έχε μύθε ιά μου, άλλιώς δέν 
θά δεχόμουν νά τόν έξυπηρετήσω. 
Μπορεί νά μοϋ λείπουν πολλά, άλλά 
πάντως ή προνοητικότητα δέ μοϋ λεί
πει.

' Ο Σάμερς κατάφερε νά σκάσει ένα 
νευρικό χαμόγελο, προφανώς γιατί τό 
θέμα μας τοϋ προκαλοϋσε μιά γενικό
τερη άδεξιότητα.

«Νομίζω πώς καλά θά κάναμε νά 
μιλήσουμε καθαρά κι' οί δυό μας» είπα 
χαμογελώντας μέ τόν δικό μου χαλαρό,

άνετο τρόπο. «Ήρθατε έδώ γιά νά 
έξασφαλίσετε τή βοήθειά μου στήν 
άπόπειρα νά δολοφονήσετε τήν γυναί
κα σας, καί καλά κάματε καί ήρθατε σέ 
μένα γιατί είμαι ό κατάλληλος άνθρω
πος. Επί πολλά χρόνια ύπήρξε αύτό 
ένα έπικερδές -  καί άσφαλές -  παρα
κλάδι τής κυρίως δουλιάς μου».

' Ο Σάμερς άφησε ένα βαθύ άναστε- 
ναγμό, σά νά είχε σπάσει μέσα του 
κάποιο παρατεντωμένο σκοινί.

«Μάλιστα, κύριε Χάντ. Είναι άνακού- 
φιση νά μπορείς νά μιλήσεις καθαρά γιά 
ένα τέτοιο ζήτημα. Μεγάλη άνακούφι- 
ση. Απλώς καί μόνο νά μπορώ νά πώ 
δυνατά πόσο πολύ περιφρονώ τήν 

Ελλά, καί νά ξέρω πώς βρίσκω κατανό
ηση».

«Μοϋ έπιτρέπετε, νά ρωτήσω κύριος 
Σάμερς, τό αίσθημα αύτό είναι άμοι- 
βαΐο;»

« Ω, βέβαια, ή " Ελλά μέ μισεί όσο κι' 
έγώ, μόνο πού έκείνη δέν τό κρατάει 
μέσα της. ' Επινοεί διάφορους τρόπους 
γιά νά ξεσπάσει, έκδηλώνει τό μίσος 
της μέ πράξεις μικρές...

«Αλλά άπέραντα ύπουλες» άποτέ- 
λειωσα έγώ τή φράση του. «Οί τρόποι 
μέ τούς όποιους μιά έκδικητική γυναίκα 
μπορεί νά ένοχλήσει τόν άντρα της, 
είναι άμέτρητοι. Υποθέτω ότι στήν 
δική σας περίπτωση τό διαζύγιο δέν 
άποτελεΐ λύση;»

«Όχι» είπε ό Κένεθ Σάμερς, καί
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κάθησε στήν καρέκλα κοντά ατό γρα
φείο μου. « Αποκλείεται. Δέν θέλω νά 
έγκαταλείψω τή μισή μου περιουσία 
απλώς καί μόνο έπειδή έτσι τό θέλει 
κάποιος στραβοκέφαλος δικαστής άνί- 
κανος νά καταλάβει τήν κατάσταση».

«Καί ή σύζυγός σας ή " Ελλά, τί γνώμη 
έχει γιά τό διαζύγιο;».

' Ο Κένεθ Σάμερς μέ κύτταξε παρά
ξενα. «Σάς βεβαιώνω ότι ούτε κι' 
έκείνη θέλει νά χάσει τήν μισή της 
περιουσία. ' Η " Ελλά ήταν γυναίκα 
άπελευθερωμένη πολύ πριν άρχίσει τό 
Κίνημα.

Έσκυψα πάνω άπ' τό γραφείο μου 
πρός τό μέρος του καί ρώτησα: «Πώς 
τής φαίνεται τής Ελλάς ή ιδέα νά 
μετακομίσετε;».

« Ό λα είναι έν τάξει άπ' τήν άποψη 
αύτή» μέ βεβαίωσε ό Κένεθ Σάμερς. 
«Χρόνια τώρα μέ πιέζει νά άλλάξουμε 
σπίτι. Πάρα είναι θορυβώδης ή γειτονιά 
γιά τά γούστα της. ' Εκεί δίπλα, σ' έναν 
χωματόδρομο, κάνουν διαρκώς άγώνες 
κάμποσο παιδιά μέ μοτοσυκλέττες. ' Η 
Έλλα δέν άντέχει τόν θόρυβο».

Σηκώθηκα καί προχώρησα στό μικρό 
μπαράκι στή γωνιά. «Θά πιήτε κάτι;» 
ρώτησα τό Σάμερς.

«Εύχαρίστως. Ένα ούίσκυ, άν έχε
τε».

Εχα. ' Αφού έριξα στό κάθε ποτήρι 
δυό δάχτυλα ούίσκυ πάνω σέ άφθονο 
πάγο, γύρισα στό γραφείο μου καί 
κάθησα πάνω στό καπάκι άφελώς, 
κυττάζοντας τόν Σάμερς. «Προτού 
μπούμε σέ λεπτομέρειες, νομίζω πώς 
καλά θά κάναμε νά συζητήσουμε τούς 
όρους», είπα.

«' Ο φίλος μόυ είπε τρεις χιλιάδες», 
έκανε ό Σάμερς, πίνοντας μιά γουλειά.

«Έχουν γίνει τέσσερις οί χιλιάδες 
τώρα», είπα έγώ, έξακολουθώντας νά 
χαμογελώ. «Δυό πριν καί δυό μετά. Τά 
πάντα έχουν αύξηθεΐ άπ' τόν καιρό πού 
μέ μεταχειρίστηκε ό φίλος σας -  νοίκια, 
τρόφιμα, φόνοι...».

«Τέσσερις χιλιάδες δέν είναι ύπερ
βολικό ποσό προκειμένου νά ξεφορτω
θώ τήν Έλλα» είπε παγερά ό Σάμερς. 
«" Αν ποτέ τήν γνωρίσετε θά καταλάβε
τε τί έννοώ».

«Τό σπίτι πού προορίζω γιά σάς καί 
τήν Έλλα, βρίσκεται στό Μπίτερτον 
Λέην. Εμαι βέβαιος πώς θά άρέσει 
στήν γυναίκα σας, καί άμα τής πείτε τό 
νοίκι θά τό κλείσει άμέσως».

«Πότε μπορώ νά τής τό δείξω;».
«Αύριο, άν θέλετε. Θά σάς συνοδεύ

σω έγώ. Τά πάντα είναι στή θέση τους 
τώρα. Θά περιμένω νά δώ άν θά τό 
κλείσετε, καί τότε θά μοΰ χρειαστούν 
δυό-τρεΐς μέρες».

«Δηλαδή, θά μπορούσαμε νά έχουμε 
έγκατασταθεΐ μέχρι τό τέλος τού μη
νάς...».

«Βεβαίως». Παρακολούθησα τό πρό
σωπο τού Σάμερς, πρόσωπο όχι καί 
πολύ εύχάριστο, καθώς μελέταγε στό 
νοΰ του μέ άπόλαυση τό πώς ή συμβίω
σή του μέ τήν Έλλα θά τερματιζόταν 
σύντομα.

«Καταλαβαίνετε πολύ σωστά, κύριε 
Σάμερς». Κατέβασα μονοκοπανιά τό 
ύπόλοιπο ποτό μου. «Εμαι άριστοτέ- 
χνης στό είδος μου, γι' αύτό έξάλλου 
ήρθατε σέ μένα».

' Ο Σάμερς δέν άπάντησε. ' Η αύτο- 
πεποίθησή μου τόν σάστιζε, άλλά συγ
χρόνως είμαι βέβαιος ότι αύξανα καί 
τήν πεποίθησή του πρός έμένα.

«Προτείνω νά σάς δείξω τό σπίτι τήν 
Τετάρτη τό άπόγευμα, κύριε Σάμερς. 
Κατόπιν, όταν όλα θά έχουν ταχτοποιη
θεί, θά σάς δώσω λεπτομερείς οδηγίες 
γιά τό πώς νά άποφύγετε... διάφορα 
άτυχή ματα..».

Ο ΤΑΝ συνάντησα τόν Σάμερς καί 
τή γυναίκα του στό σπίτι τής 

Μπίτεραν Λεήν ή "Ελλα Σάμερς μέ 
ξάφνιασε. Ή ταν μιά μικροκαμωμένη, 
έλκυστική γυναίκα, καθόλου τό είδος 
τής στρίγγλας πού είχε περιγράφει ό 
σύζυγός της. 'Αλλά τά πιό έπικίνδυνα 
είναι τά σιγαλά ποτάμια, τόσο στις 
συζυγικές όσο καί σέ όλες τις άλλες 
σχέσεις. Πάντως ή Έλλα μοϋ φάνηκε 
άνθρωπος λογικός, πράγμα πού μέ 
εύχαρίστησε.

Φάνηκε νά ζυγιάζει τά ύπέρ καί τά 
κατά τού σπιτιού ήδη άπ' έξω, καί μόλις 
μπήκε μέσα πήγε κατ' εύθείαν στήν 
κουζίνα.

«Πάντως είναι μοντέρνα» δήλωσε. 
«Δέν θά τό περίμενε σ' ένα σπίτι 
μάλλον παλαιό, σάν καί τούτο».

« Ω , τά παλαιότερα σπίτια έχουν 
πολλά πλεονεκτήματα».

« Υπόγειο έχει;» ρώτησε ό Κένθε 
Σάμερς, παίζοντας καλά τό ρόλο του.

«Ναι, μεγάλο ύπόγειο μέ μέρος γιά 
άποθήκη φρούτων καί καρβουναποθή
κη, πού μπορείτε νά τήν κάμετε κάβα». 
Κατεβήκαμε καί τούς έδειξα τά ύπό- 
γεια, μετά άνεβήκαμε καί γυρίσαμε όλο 
τό ύπόλοιπο σπίτι.' Η " Ελλα τά παρατη
ρούσε όλα ψυχρά, μέχρι τό έσωτερικό

τών ντουλαπών καί τις παραμικρότερες 
γωνίες. ' Ο Κένεθ μού έριξε μιά άνήσυ- 
χη ματιά.

«Καί πόσο νοίκι είπατε πώς ζητάτε;» 
ρώτησε ή "Ελλα Σάμερς όταν είχαμε 
γυρίσει πάλι στό χώλ.

«' Εκατόν έβδομήντα πέντε τό μήνα, 
μέ έτήσιο συμβόλαιο» τής είπα, ένώ 
ξέραμε κι' οί δυό πώς τό σπίτι έπιανε 
εύκολα άλλα πενήντα δολλάρια τό 
μήνα.

Τήν είδα πού κύτταξε τόν άνδρα της, 
σά νά έλεγε «Θά τό πάρουμε».

«Μοΰ φαίνεται λογική ή τιμή» είπε ό 
Κένεθ Σάμερς. «"Αν βέβαια, σοϋ άρέ- 
σει χρυσή μου».

«Νομίζω πώς καλύπτει τις άνάγκες 
μας».

«' Ωραία» χαμογέλασα πλατιά. «Τώρα 
μπορούμε νά πάμε στό γραφείο μου νά 
ύπογράψουμε».

Καθώς προχωρούσαμε πρός τόαύτο- 
κίνητο, ή "Ελλα Σάμερς έριξε μιά ματιά 
στό σπίτι πάλι, σά γιά νά βεβαιωθεί πώς 
έκανε πράγματι καλή δουλιά. Ό  άν
τρας της όμως δέν κύτταξε πίσω του 
καθόλου, παρά μοϋ γλίστρησε στό χέρι 
ένα φάκελλο μέ 2.000 δολλάρια.

' Εκείνο τό Σάββατο ό Κένεθ Σάμερς 
μπήκε στό γραφείο μου χαμογελώντας 
συνωμοτικά.

«Είναι έτοιμο τό σπίτι;» ρώτησε.
Έγνεψα ναι, καί όταν μέ ρώτησε άν 

είμαι βέβαιος πώς θά πιάσει τό κόλπο 
τού είπα:

«Σίγουρος τόσο όσο κι' άν τραβούσα 
τή σκανδάλη ένός όπλου. Μόνο πού 
είναι πολύ άσφαλέστερο, άλλά άπαιτεί 
καί περισσότερη ύπομονή. Καταλαβαί
νω άπολύτως τήν άδημονία σας, θά σάς 
ζητήσω όμως νά κυττάξετε προσεκτικά 
αύτόν τόν κατάλογο καί νά τόν άπομνη- 
μονεύσετε, γιατί μετά θά τόν καταστρέ
φουμε. Γιά σάς κ. Σάμερς, τό χαρτί 
αύτό έχει τήν άξια χάρτου ναρκοθετη
μένης περιοχής».

«Ένώ ή Έλλα δέ θά έχει χάρτη!».
« Ακριβώς» είπα κατάπληκτος άπό 

τήν κακία στή φωνή του. «Τώρα πρέπει 
νά άπομνημονεύσετε τό περιεχόμενο 
αύτοϋ έδώ τού χαρτιού, γιατί δέν θά 
έπιτρέψω νά κυκλοφορήσει έξω άπ' τό 
γραφείο μου».

Έπί μιά ώρα έπαναλαμβάναμε μαζί 
τόν κατάλογο τών έπικίνδυνων σημεί
ων: Μή πατήσετε τό δεύτερο σκαλί 
πρός τό ύπόγειο. "Εχει έναν κρυφό 
μηχανισμό πού θά σάς ρίξει κάτω. Μή 
μεταχειριστείτε τήν άριστερή πίσω πλά-
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  
ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ

"Οσο καί αν ό στοχασμός μας βαθαίνοντας στό 
μυστήριο τού σύγχρονου άνθρώπου μπήγεται μέ οδύνη 
μέσα σε ζωντανές ανθρώπινες σάρκες· σέ αίμοστάζουσες 
ψυχές· όσο καί αν τά αποτελέσματα τής σκέψης μας - 
καρφιά θανατερά -  σουβλίζουν τις συνειδήσεις, γιά τό 
φοβερό μας κατάντημα- ένας μονάχα λόγος έρχεται νά 
δροσίσει τήν φλογισμένη έρημο τής ζωής μας. Δέν 
φθάσαμε - εύτυχώς -  στό τελειωτικό ολίσθημα τού

θανάτου.

Η HIM ΤΟΥ ΑΝ4ΗΊΜΟΥ

' Ο άνθρωπος στήν έποχή μας είναι έξάρτη- 
μα, έργαλεϊο ατά χέρια τής ύλης καί κατερ
γάζεται τύν καθολικό θάνατο τής άνθρωπό- 
τητας. Κυοφορεί τόν τραγικό ξεπεσμό μέσα 
στής άμφιβολίας καί τής άρνησης τό χώρο.

Ο ΚΟΣΜΟΣ μας καθημερινά συγ
κλονίζεται άπό κοσμογονικές έ- 

κρήξεις. Μέσα στό χάος καί στήν άβε- 
βαιότητα τοϋ παρόντος άναδύονται 
τραγικές προειδοποιήσεις μιας έπερ- 
χόμενης θύελλας πού στοχεύουν στήν 
συντριβή τοϋ μέλλοντος τού άνθρώ- 
που.

"Ολοι μας γινόμαστε μάρτυρες τού
της τής πραγματικότητας. Καί - δυστυ
χώς - σιωπούμε μπροστά στά χαλάσμα
τα, τά έρείπια καί τις καταστροφές. 
Πού δέν είναι τόσο ϋλικά, δσο πνευμα
τικά. Καί έχουν άντίκτυπο στήν ϊδια τήν 
ψυχοσωματική μας ύπόσταση.

Είναι κοινή ή διαπίστωση, δτι στήν 
έποχή μας διαφεντεύει μιά γενική 
πνευματική νάρκωση. Οί άξιες καί τά 
ιδανικά, πού θάπρεπε νά ζωογονούν καί 
νά τρέφουν τόν πολιτισμό μας, όδη- 
γοΰνται στήν έξορία καί τόν άφανισμό. 
' Η ύλη κυριαρχεί στις διαπροσωπικές 
σχέσεις των άνθρώπων καί έχει τόν 
«πρώτο λόγο» στά πολιτιστικά φανερώ
ματα. Κι ώστόσοή πνευματική άναπηρία 
είναι φαινόμενο σχεδόν καθολικό μέσα 
στή σύγχρονη δημιουργία. « Ο πολιτι
σμός μας έχει καταντήσει σπουδαστή
ριο δολοφονίας» (Ί . Μ. Παναγιωτόπου- 
λος). ' Η τεχνική - ό τεχνικός πολιτι
σμός - κατόρθωσε νά γίνει ό νέος Θεός 
τού σύγχρονου άνθρώπου. Κάτω άπό 
τόν πανύψηλο άνδριάντα της καίγεται 
άφθονο τό θυμίαμα τής ύλιστικής ικανο
ποίησης καί τού άντιπνευματικοΰ κορε
σμού. Τά μέσα μαζικής ένημέρωσης, 
ένα μέρος τής φιλολογικής καί φιλοσο
φικής σκέψης, τό θέατρο, ή ζωγραφική 
έχουν κι αύτά ταχθεί κάτω άπό τις 
σημαίες τής ύποβάθμισης καί τού μηδε
νισμού τοϋ πνεύματος1 τών άξιών τού 
Θεού. Αύτή δέ ή τραγική μανία τής 
καταστροφής όδήγησε καί στήν ύποβά- 
θμιση καί τόν μηδενισμό τοϋ ίδιου τοϋ 
άνθρώπου.

«’ Ο άνθρωπος είναι ένα κινητό μηδε
νικό, πού φτάνει τόν κόσμο τρέχοντος 
πίσω άπό τήν ψευσαίσθηση» θά μάς 
τονίσει κορυφαίος στοχαστής τού και
ρού μας. Ναι, ό άνθρωπος στήν έποχή 
μας είναι έξάρτημα, έργαλεϊο στά χέρια 
τής ύλης καί κατεργάζεται τόν καθολι
κό θάνατο τής άνθρωπότητας. Κυοφο-
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κα τής κουζίνας. Κάθε 50 περίπου 
φορές ή άντίοταση προκαλεΐ μιά έκκρη- 
ξη ικανή νά σκοτώσει όποιονδήποτε σέ 
απόσταση πέντε μέτρων. "Οταν γυρί
ζετε τό κουμπί γιά νά άνάψετε τό φώς, 
προσέξτε νά μήν άκουμπήσετε τό 
μετάλλινο πλαίσιο, κινδυνεύετε άπό 
ήλεκτροπληξία...

Ο κατάλογος ήταν μακρύς άλλά 
μόνον όταν όΣάμερς τόν ήξερε πιάάπ' 
έξω, δίπλωσα τό χαρτί καί τό άκούμπησα 
στό γραφείο μου γιά νά τό κάψω 
άργότερα.

«Καί πώς ξέρουμε πώς μιά άπ' αύτές 
τις παγίδες δέν θά άνακαλυφθεϊ;», 
ρώτησε ό Σάμερς άνήσυχος.

«Ή  ειδικότητά μου περιορίζεται σέ 
ένα σχετικά στενό πεδίον», είπα έγώ, 
«άλλά πιστέψτε με, είμαι άσσος. Καμιά 
παγίδα δέν άνακαλύπτεται ούτε πριν 
ούτε μετά τό “ άτύχημα” ».

Σηκώθηκε μ' ένα άσχημο χαμόγελο 
στό πρόσωπό του, καί έφυγε λέγοντας 
πώς τις άλλες δυό χιλιάδες δολλάρια θά 
μοϋ τις έστελνε «μετά».

Π ΕΡΙΜΕΝΑ πέντε λεπτά προτού 
πάρω στό τηλέφωνο τήν κυρία 

Σάμερς. Συναντηθήκαμε σ' ένα έστια- 
τόριο στή Νόρθ Στρήτ καί τής τά 
έξήγησα όλα.

Στήν άρχή ή Ελλά καταπλάγηκε. Ο 
άντρας της ήθελε νά τήν δολοφονήσει! 
Μετά θύμωσε. Θύμωσε πάρα πολύ.

«Δέν φανταζόμουνα πώς ένα σκου
λήκι σάν τόν Κένεθ, θά άποτολμοΰσε 
τέτοιο πράγμα», μουρμούρισε ρουφών
τας καφέ.

«Μέ πέντε χιλιάδες δολλάρια μό
νον», είπα έγώ. «Δέν ήταν δά καί 
μεγάλο τό έξοδο».

Καθώς καθόταν έκεΐ δά, τήν έβλεπα 
πού θύμωνε όλοένα περισσότερο.

«Καί ξέρετε», πρόσθεσα «δέν ύπήρ- 
χαν περιορισμοί, δέν έγινε κάν λόγος 
γιά τό άν θά είναι όδυνηρό ή όχι...».

«Μπά τό παλιόμουτρο!» είπε ψιθυρι
στά. «Θά τόν σκοτώσω!».

«Τό φαντάστηκα».
' Η ” Ελλά Σάμερς μέ κοίταξε διαπε

ραστικά. «Τώρα καταλαβαίνω γιατί μοϋ 
τά πρόφτασες!».

«"Ημουν βέβαιος ότι θά τό άντιλαμ- 
βανόσαστε σύντομα».

«Πέσατε έξω κ. Χάντ. ' Εγώ δέν είμαι 
φόνισσα σάν τόν άντρα μου».

« Αλήθεια, σχετικά μέ τόν άντρα 
σας... Τί σκέφτεστε νά τόν κάνετε;».

«Μά βεβαίως θά τόν παραδώσω στήν 
άστυνομία!».

"Εχυσα άδιάφορα λίγο άκόμη καφέ 
στό φλυτζάνι μου. «Ξέρετε, δέν μπο

ρείτε νά άποδείξετε τίποτα. "Εστω καί 
άν όμολογοϋσε ό άντρας σας, πράγμα 
τελείως άπίθανο, δέν θά τόν πίστευαν. 
Βλέπετε, έγώ πάντως δέν πρόκειται νά 
έπικυρώσω ούτε τή δική σας ούτε τή 
δική του κατάθεση».

' Η " Ελλά Σάμερς κοίταξε τό τραπέζι 
ζυγιάζοντας τή λογική τών όσων είχα 
πει.

«Ούσιαστικά, κυρία Σάμερς, δέν μπο
ρείτε νά κάμετε άπολύτως τίποτα, παρά 
νά περιμένετε τήν έπομένη φορά».

«Τήν έπομένη φορά;».
Σήκωσα τά φρύδια μου. «Βεβαίως! 

Δέν φαντάζεστε ότι ό Κένεθ θά σταμα
τήσει σ' αύτήν τήν πρώτη άποτυχημένη 
άπόπειρα; Υπάρχουν άπειροι τρόποι 
νά σκοτώσεις κάποιον καί νά φαίνεται 
άτύχημα. Είναι δυνητόν νά μή τό ξέρετε 
αύτό;».

' Η " Ελλά είχε μάλλον όμορφα γαλα
νά μάτια, καί τώρα τά κάρφωσε πάνω 
του. «Λές, δηλαδή, πώς τό μόνο έξυπνο 
πού μπορώ νά κάμω είναι νά σέ 
προσλάβω γιά νά σκαρώσεις ένα θανα
τηφόρο άτύχημα τού Κένεθ, έτσι;».

«Μάλιστα. Είτε αύτό, είτε διαζύγιο.
Αλλά μέ τό διαζύγιο δέν ξέρω άν 

άποφεύγετε τελείως τόν κίνδυνο».
«Τό έχω πει πολλές φορές κ. Χάντ 

καί τό έπαναλαμβάνω»; Δέν προτίθεμαι 
νά πάρω διαζύγιο! Ούτε μπορεί νά μέ 
τρομοκρατήσει κανείς γιά νά δώσω τό 
διαζύγιο.

Τής χαμογέλασα καί κάλυψα τό χέρι 
της πάνω στό τραπέζι μέ τό δικό μου. 
«Κοιτάξτε τήν άλήθεια κατάματα, κυρία 
Σάμερς. Αν δέν σάς είχα πει τίποτα, ό 
Κένεθ θά είχε μεταχειριστεί, κατά πάσα 
πιθανότητα, τις ειδικές μου ικανότητες 
γιά νά σάς δολοφονήσει. "Αν ή πολιτεία 
τό μάθαινε αύτό, μετά τή διάπραξη τού 
έγκλήματος θά τόν τιμωρούσε.

Αλλά πολύ καλύτερη έξυπηρέτηση 
τής δικαιοσύνης θά ήταν νά τιμωρηθεί 
πριν άπό τήν διάπραξη τού έγκλήματος.

«Καί πόσο χρεώνεις;».
« Όσα μέ πλήρωσε ό Κένεθ, πέντε 

χιλιάδες δολλάρια, τά μισά μπροστά, τά 
άλλα μισά μετά. Φυσικά τό δεύτερο 
μισό δέν θά τό είσπράξω άπό τόν 
Κένεθ».

« Αν άποφασίσω νά σέ προσλάβω, 
έννοείς».

« Ω, είμαι βέβαιος πώς θά τόάποφα- 
σίσετε».

Κι' έκείνη χαμογέλασε μέ τό ίδιο 
είδος χάμόγελου όπως ό άντρας της στό 
γραφείο μου. «Είμαι βέβαια ότι έχεις 
δίκιο, κ. Χάντ».

" Ετσι λοιπόν, τής έμαθα άπ' έξω τόν

κατάλογο. Νά μήν πατήσει τό τρίτο 
σκαλί πρός τό ύπόγειο, νά μήν άνάψει 
τό δεύτερο μάτι τής κουζίνας, νά μήν 
άγγίξει τόν διακόπτη...

Σ ΧΕΔΟΝ δυό μήνες πέρασαν πριν 
διαβάσω στις έφημερίδες πώς στό 

σπίτι τής Μπίτερτον Λέην έγινε ένα 
θανατηφόρο άτύχημα. "Ενας άντρας 
έσκυβε άπό τό παράθυρο τού πάνω 
πατώματος, καί τό μικρό χαλάκι όπου 
πατούσε γλίστρησε, φαίνεται, έκτοξεύ- 
οντάς τον κάτω όπου βρήκε «οίκτρόν 
καί άκαριαίον θάνατον».

' Ακούμπησα τήν έφημερίδα στό τρα
πέζι καί άρχισα νά παίζω ταμπούρλο μέ 
τά δάχτυλά μου. Τόν καϋμένο τόν 
Κένεθ Σάμερς! Τί χαζός άνθρωπος πού 
ήταν! Καί τελείως άνυποψίαστος! Κού
νησα τό κεφάλι καί ξαναπήρα τήν 
έφημερίδα γιά νά διαβάσω τά άθλητικά.

Μιά βδομάδα μετά τήν κηδεία έλαβα 
ένα φάκελλο, καλά σφραγισμένο, μέ 
2.500 δολλάρια. Σίγουρα ή κα Σάμερς 
θά δυσκολεύτηκε πολύ νά άποφασίσει 
νά μοϋ τά στείλει, τελικά όμως δέν 
τόλμησε νά παραβεΐ τή συμφωνία μας.

Λίγο μετά τόν φάκελλο μέ τό χρήμα, 
έφθασε ένα γράμμα άπό τήν Έλλα 
Σάμερς, όπου έλεγε ότι μετά τό θάνατο 
τού συζύγου της έπιθυμούσε νά έγκα- 
τασταθεΐ στήν Καλιφόρνια μέ τούς 
γονείς της, καί μέ παρακαλοϋσε νά 
διακόψουμε τή μίσθωση, ή όποια έξάλ- 
λου είχε συμφωνηθεΐ καί ύπογραφεΐ 
άπό τό μακαρίτη άντρα της.

' Υποθέτω πώς ή " Ελλά Σάμερς θά μέ 
φανταζόταν νά τρέχω ολοταχώς στήν 
Μπίττερτον Λέην, γιά νά ξηλώσω όλα τά 
καταχθόνια μηχανήματα. Μά έγώ δέν 
έκανα τίποτα τέτοιο.

Βλέπετε, καταλάβαινα πολύ καλά ότι 
θά ήταν άνοησία μου νά στήσω τέτοιες 
«παγίδες θανάτου». Όσο προσεκτικός 
καί άν ήμουν, πάντα κάποιο ίχνος 
μπορούσε νά μείνει πού θά ήταν 
δυνατόν νά χρησιμοποιηθεί έναντίον 
μου. Κι' έγώ είμαι έξαιρετικά προνοητι
κός άνθρωπος.

Καταλαβαίνετε τώρα πώς ήμουνα 
τόσο σίγουρος ότι τόν Κένεθ Σάμερς 
τόν έσπρωξαν άπ' τό παράθυρο νά 
πέσει κάτω;

Θά πρέπει νά ήταν άβάσταχτο φορτίο 
γιά τά νεύρα τών δυό αύτών άνθρώπων 
ή συμβίωση μέσα στό ίδιο σπίτι. Τό τί 
δημιουργεί ό φόβος καί τό μίσος τό 
ξέρω καλά.

Έτσι, τό σπίτι τής Μπίττερτον Λέην 
ήταν ένα άπολύτως συνηθισμένο σπίτι. 
Δέν είχε παγίδες θανατηφόρες. Δέν 
χρειαζόταν νά έχει.
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Μιά νέα ήλικίας μόλις 24 ετών, 
πέθανε άπό ύπερβολική χρήσι ηρωίνης! 
Κι ό φίλος της γιά νά τήν συνεφέρει τής 
έκοψε μέ ξυραφάκι τις φλέβες..

Θύμα ή Χρυσούλα Ίωακειμίδου, τό 
γένος Θώδη, 24 έτών, άπό τή Βρεγκινιά 
Καρδίτσης. Καί ό φίλος της Έμμ. Α 
Μανώλης, 29 έτών σερβιτόρος σέ 
διάφορα μπάρ, πού συνελήφθη γιατί 
έδιώκετο βάσει έρήμην δικαστικής άπο- 
φάσεως 4 1/2 χρόνων φυλάκισι γιά 
όπλοχρησία καί σωματικές βλάβες.

' Η Θώδη βρέθηκε νεκρή, στις 3 μετά 
τό μεσημέρι, μέσα στό λουτρό τού 
διαμερίσματος τού φίλου της, στήν όδό 
Δικαιάρχου 42, στό Παγκράτι. τΗταν 
τοξικομανής καί είχε πή στόν Μανώλη, 
μέ τόν όποιο συζούσε, νά τής κόψη τήν 
φλέβα άν τήν εϋρισκε ποτέ σέ κωμα
τώδη κατάστασι. Κι αύτό γιατί ένόμιζε 
ή νέα, όπως άλλωστε καί όλοι οί 
τοξικομανείς, ότι έτσι μπορούσε νά 
συνέλθη μετά τήν χρήσι τής ήρωίνης.

' Ο Μανώλης έφυγε άπό τό διαμέρι
σμά του καί έπέστρεψε στις 3 μετά τό 
μεσημέρι. ' Η νέα, πού έργαζόταν ώς 
μπάρ-γοϋμαν ήταν μόνη. ' Ο φίλος της 
-όπως κατέθεσε- τήν βρήκε ήμίγυμνη, 
στό λουτρό καί σέ άφασία. Αμέσως 
πήρε ένα ξυραφάκι καί τής έκοψε μιά 
φλέβα στό χέρι. "Οταν ό Μανώλης είδε 
ότι μέ τό κόψιμο τής φλέβας δέν βρήκε 
πολύ αίμα καί ότι ή Φίλη του δέν 
συνέρχονταν ειδοποίησε τήν άστυνο-

Ό  «φίλος» τής Θώδη Έμμ. Μανώλης. 
Έκοψε μέ ξυραφάκι τις φλέβες τής άτυχης 
νέας έλπίζοντας νά τήν σώσει!

Γ  Ί
0 ΑΡΓΟΣ 
ΘΑΝΑΤΟΣ

Ενα
ακόμα θύμα 

των
ναρκωτικών

L  J
μία. ' Επί τόπου μετέβησαν άστυνομικοί 
τού 10ου τμήματος, άργότερα ό προϊ
στάμενος τής ' Ιατροδικαστικής ' Υπη
ρεσίας κ. Γιαμαρέλλος, οί όποιοι διεπί- 
στωσαν ότι ή νέα ήταν νεκρή.

' Ακόμη έσπευσε στό διαμέρισμα τού 
Μανώλη καί ό προϊστάμενος τής ' Υπη
ρεσίας Διώξεως Ναρκωτικών. Δίπλα 
άπό τό πτώμα βρέθηκε μιά ένεσι πού 
περιείχε ύπόλοιπο ναρκωτικού καί ή 
όποια έστάλη στό Χημείο γιά άνάλυσι.

Άπό τήν έρευνα ατό άρχεϊο τής 
' Ασφαλείας φαίνεται ότι ή νέα, ή όποια 
άλλοτε έξεδίδετο, ήταν τοξικομανής. 
Όπως τοξικομανής είναι καί ό φίλος 
της Μανώλης. Κατά τό παρελθόν είχε 
συλληφθεΐ ένας κακοποιός γιά σωμα
τεμπορία σέ βάρος τής Θώδη.

' Ακόμη καί ό φίλος της είναι σεσημα
σμένος κακοποιός καί έχει άπασχολή- 
σει τήν ' Αστυνομία γιά σωματεμπορία. 
ΕΤχε δημιουργήσει τό 1977 έπεισόδιο 
σέ κέντρο διασκεδάσεως, στόν Άλιμο 
καί είχε κάνει χρήσι όπλου. Γ Γ αύτή του 
τή δράσι είχε καταδικασθή έρήμην σέ 4 
1/2 χρόνια φυλάκισι.

' Η Θώδη ήταν παλαιότερα τρόφιμος 
Αναμορφωτηρίου. Άργότερα έπιασε 
δουλειά σέ διάφορα μπάρ τόσο στήν 
έπαρχία όσο καί στήν ' Αθήνα. Κατά τήν 
διάρκεια τής έργασίας της στά μπάρ 
παρασύρθηκε άπό σωματεμπόρους καί 
έξεδίδετο χωρίς ποτέ νά χαρακτηρισθή 
άσεμνη.

«Λέσχη»... άργοΰ θανάτου στό 
Βύρωνα

Διαμέρισμα διαμορφωμένο σέ «μίνι 
λέσχη» τοξικομανών πού προσέφερε 
στούς «πελάτες» της ήρωίνη καί χασίς, 
άνακαλύφθηκε άπό τήν ' Ασφάλεια ' Α
θηνών στήν όδό Όλυμπιάδος 43 τού 
Βύρωνα. Ιδιοκτήτης τής «λέσχης», ό 
σεσημασμένος Παν. Α. Αποστόλου, 28 
έτών, άνεργος, ό όποιος προμηθευό
ταν τήν ήρωίνη ταχυδρομικώς άπό τήν 
' Ολλανδία(!) καί τό χασίς άπό ντόπιους 
έμπόρους. Άπό τούς άστυνομικούς 
κατελήφθησαν έπ' αύτοφώρω νά κά
νουν χρήσι ναρκωτικών μέσα στό διαμέ
ρισμα αύτό οι Σοφία Ν. Τσούμα, 21 
έτών, Μαρία Α. Διατσίδου, 24 έτών, 
τραγουδίστρια καί Γ.Ι. Άποσπορίδης, 
24 έτών, οικοδόμος. Καί οί τρεΤς 
συνελήφθησαν. Επίσης, βρέθηκαν μέ
σα στό διαμέρισμα 5 γραμμάρια ήρωί
νης, 10 γραμμάρια χασίς καί διάφορα 
άντικείμενα γιά τή χρήσι τών ναρκωτι
κών (ζυγαριά, κουταλάκια, σύριγγες 
κ.ά.).

Ή  Χρυσούλα θώδη. Τραγικό καί αύτή θύμα 
τού « ’Αργού θανάτου».
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H O O N H  T O Y  Τ Ρ Ο Μ Ο Υ

Φόνοι, ακρωτηριασμοί, κτηνώδεις 
βιασμοί. Βρυκόλακες καί 
φαντάσματα πού εξοντώθηκαν

ΥΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΜΩΡΕ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΜΙΑ ΣΟΝΑΖΥ 01 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΚΙΝΙΟΛ ΑΓΓΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ

θναι γεγονός, ότι τό κοινό πού σύχναζε στήν μικρή αίθουσα τής όόοΰ Σαπτάλ, καθώς καί oi άνθρωποι πού ζοΰν 
καθημερινά τά φρικιαστικά γεγονότα πού συμβαίνουν ακόμη καί σήμερα σέ όλα τά μέρη τοϋ κόσμου, βλέπουμε 
νά κυριαρχούνται άπό κάποια δόση σαδομαζοχισμού. Ά ρ α  ό Ντέ Λόρντ, όταν περιέγραφε στα έργα του 
φρικιαστικές καταστάσεις είχε συνειδητοποιήσει ότι παρουσίαζε πάνω στή σκηνή τό γενικό πνεύμα ένώ τό 
κοινό δέν μπορούσε νά μείνει αδιάφορο βλέποντας έργα πού μέσα τους έβρισκε τόν απόηχο τών μυστικών του 
ανησυχιών.

Τ Ο ΠΑΡΙΣΙ στά τελευταία χρόνια 
τοϋ 19ου αιώνα, μέ τις πενήντα καί 

πάνω θεατρικές του αίθουσες, ήταν ή 
Μέκκα τοϋ Θεάτρου. Τό 1896 ιδιαίτε
ρα, ύπήρξε σταθμός ανεπανάληπτος 
στήν ιστορία τής δραματουργίας. Στό 
θέατρο «" Εβρ» άνεβάζεται « Ό  βασιλι
άς Ούμπού», τού Ά λφ ρέ Ζαρρύ, στό 
«' Οντεόν» παρουσιάζονται πέντε μονό
πρακτα τού Μωρίς Μ αίτερλινκ, ό 
Κλωντέλ ετοιμάζει τήν «' Ανάσταση τής 
έβδομης ήμέρας». ' Ακολουθεί ό «Καπι- 
ταίν φρακάς»τοϋ Μπερζεράκ, ό «Σοβα
ρός Πελάτης» τοϋ Κουρτελίν κ.ά. Τόν 
ίδιο χρόνο ό Ροστάν γνωρίζει διπλή 
επιτυχία, μέ τά έργα ή «Σαμαρείτις», 
πού τήν ύποδύθηκε ή Σάρα Μπερνάρ, 
καί «Συρανό ντέ Μπερζεράκ». ' Επίσης 
ό νεαρός Ά ν ρ ί Μπατάιγ ανεβάζει τήν 
«Λεπρή», ένώ ό Μπιρμπώ έμπνέεται 
άπό τό έργο τοϋ Ζολδ «Ζερμινάλ» γιά νά 
γράψει τό δικό του «Οί αιχμάλωτοι

βοσκοί», πού διηγείται τις περιπέτειες 
ενός εργάτη, αποφασισμένου νά ελευ
θερώσει τούς συντρόφους του άπό τήν 
κόλαση τής δουλειάς.

Τήν ίδια χρονιά άκριβώς, τό 1896, 
έκλεισε τό «' Ελεύθερο Θέατρο» τού 
' Αντουάν, ή πιό διάσημη άπό τίς 
πειραματικές σκηνές τοϋ Παρισιού, 
ένώ λίγο άργότερα, στίς άρχές Μαίου, 
σ' ένα μικρό άδιέξοδο στούςπρόποδες 
τοϋ λόφου τής Μονμάρτης άνοιξε τίς 
πύλες του τό «Θεατρικό Σαλόνι». Λίγο 
άργότερα, μετονομάστηκε σέ «Γκράν 
Γκινιόλ». Λένε πώς ή ονομασία προέρ
χεται άπό τό Κινιόλο Πό, ένα ιταλικό 
χωριό είκοσι χιλιόμετρα έξω άπό τήν 
Παβία.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι ύπήρχε 
κάποιος ύφάντης άπό τό Κινιόλο, πού 
στά τέλη τού 18ου αί. εγκαταστάθηκε 
στή Λυών, καί έκανε γνωστό στή 
Γαλλία ένα θέατρο μέ μαριονέτες, πού

πολύ γρήγορα έγιναν γνωστές σάν 
«Κινιόλς». Αυτές έδωσαν τήν έμπνευση 
γιά τή δημιουργία ενός πρωτότυπου 
θεατρικού χαρακτήρα, πού γι' αυτόν 
άκριβώς τόν λόγο ονομάστηκε «Κινιόλ». 
Ή τα ν  ένα είδος μεσιανικοΰ ύπέρμα- 
χου τών λαϊκών δικαιωμάτων μέ τό 
μακρύ καί φαρδύ σακκάκι στό χρώμα 
τοϋ καπνού, καί ένα παλιό, στραπατσα- 
ρισμένο τρίκωχο καπέλο.

Τά εγκαίνια τού «Θεατρικού Σαλονι
ού» στό Παρίσι προκάλεσαν αίσθηση, 
ιδίως στήν κοσμική κοινωνία, γιά δυό 
λόγους: τήν εντυπωσιακή σκηνοθεσία, 
πού στηριζόταν στά πιό χαρακτηριστι
κά έφφέ καί στό έντονο μακιγιάζ τών 
ήθοποιών καί τήν τοποθεσία τού θεά
τρου. ' Η αίθουσα βρισκόταν, όπως 
είπαμε, σ' ένα μικρό άδιέξοδο όπου 
ύπήρχε άλλοτε ένα μοναστήρι Ιανσε- 
νιστών. Τό κτίριο είχε καταστραφεϊ 
σχεδόν όλόκληρο στή Γαλλική ' Επανά-
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«φόνος στό βρεφοκομείο». Σκίτσο άπό μιά σκηνή τοϋ όμώνυμου έργου τοϋ Ντε Λόρντ.

στάση (1789). Ά π ό τήν καταστροφή 
σώθηκε μόνο τό παρεκκλήσι, καί ακρι
βώς πάνω στά ερείπιά του, ό Μωρίς 
Μανιέ, άσημος ίμπρεσσάριος, πού είχε 
επανειλημμένα επιχειρήσει νά κάνει 
προκοπή χωρίς νά τό πετύχει, παρουσί
ασε τό 1896 ένα μικρό, έκλεκτικό καί 
ραφιναρισμένο πρόγραμμα, άπό παν
τομίμες, απαγγελίες, μικρά θεατρικά 
έργα, μελοποιημένα μέ γούστο καί 
εκζήτηση.τ Ηταν αδύνατο νά ικανοποι
ήσει μ' αύτό τόν τρόπο τά γούστα τού 
κοινού: Τόν καιρό έκεϊνο, τό«βωντβίλ», 
ή ελαφριά μουσική κωμωδία ξετρέλλαι- 
νε τίς μάζες.

Τό έγχείρημα, λοιπόν, τού Μανιέ δέν 
κράτησε πολύ. Αντίθετα, ή μικρή 
αίθουσα, πού μόλις είχε έγκαινιασθεϊ, 
γνώρισε καλύτερη τύχη. Τήνξανάνοιξε 
κάποιος Μετενιέ, γραμματέας τού διευ- 
θυντοΰ τής ' Αστυνομίας καί συγγρα
φέας τολμηρών έργων. Πάνω στή

σκηνή τού μικροσκοπικοΰ «Σαλονιού» 
βρήκε τήν εύκαιρία νά δείξει τήν προτί
μησή του γιά τά αιματηρά δράματα, 
προτίμηση πού προφανώς είχε αποκτή
σει λόγω τής συχνής επαφής του μέ 
κείμενα τής Γενικής ' Ασφάλειας. Τόνιζε 
κυρίως τίς πιό μακάβριες καί άποτροπι- 
αστικές λεπτομέρειες μιας ιστορίας πού 
είχε ήδη εντυπωσιάσει τό κοινό γιά τήν 
δραματικότητά της. Δέν άργησε νά 
αλλάξει τήν ονομασία τού «Σαλονιού»; 
τό έκανε «Γκράν Γκινιόλ», σέ ανάμνηση 
τού λαϊκού θεάματος μέ τίς κινιολέζικες 
μαριονέτες.

' Η πρώτη παράσταση είχε επιτυχία, 
καί στήν μικρή αίθουσα τής όδοΰ 
Σαπτάλ, άρχισαν νά συχνάζουν, δίπλα 
ατούς κοινούς αστούς, διανοούμενοι, 
συγγραφείς καί δημοσιογράφοι, επη
ρεασμένοι άπό τίς τρομοκρατικές περι
γραφές απίθανων εγκλημάτων. Κάθε 
παράσταση αποτελούσε πιά κοσμικό

γεγονός.
Αλλά ό τύπος τοϋ θεάματος τού 

Γ κράν Γ κινιόλ καί ή διάρθρωσή του, 
όπως μάς είναι σήμερα γνωστή άπό τά 
χρονικά τής έποχής, φθάνει στή μεγάλη 
του άκμή μόνο μέ τόν τρίτο θεατρώνη 
τής όδοΰ Σαπτάλ, τόν Μάξ Μωρέ, πού 
στάθηκε έκτος τών άλλων ό πραγματι- 
κός δημιουργός τών παραστάσεων πού 
βασίζονταν στήν έναλλαγή κωμικών 
καί τραγικών στοιχείων. ' Εξ άλλου, μέ 
τόν Μάξ Μωρέ, όχι μόνο τό ρεπερτό
ριο, άλλά καί ή ίδια ή αίθουσα, μέ τόν 
ύποβλητικό της διάκοσμο αρχίζουν νά 
παίρνουν ένα χαρακτηριστικό χρώμα, 
αποκτώντας σιγά-σιγά εκείνη τήν καθο
ριστική φυσιογνωμία πού εξακολουθεί 
νά ύπάρχει μέχρι σήμερα. Γράφει σχε
τικά ό Ρενέ Μπερτόν, γιατρός καί 
σ υγγρ α φ έα ς  δ ρ α μ α τικώ ν  έργω ν 
«γκράν γκινιόλ». «Τό «Γκράν Γ κινιόλ» 
είναι ίσως τό μοναδικό παρισινό θέατρο

mmsmmmmmmmmmmmmmmm
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όπου κυριαρχεί εκείνη ή ατμόσφαιρα 
πού συνήθως άποκαλοΰμε «θεατρική».
' Ο θεατής μπαίνοντας γιά πρώτη φορά 
ατό μικρό θέατρο τής όδοΰ Σαπτάλ, 
καταλαμβάνεται, άπό τήν εϊσοόο άκό- 
μη, άπό μιά αόριστη ανησυχία. ' Η 
εύαισθησία καί ή περιέργειά του ξυ
πνούν. Έπειτα είναι τόσο παράξενη 
αυτή ή μακριά αίθουσα μέ τούς τοίχους 
ντυμένους μέ σκούρες ταπετσαρίες, μέ 
τά αύστηρά ξύλινα έπιπλα, τις δύο 
μυστηριώδεις έρμητικά κλειστές πόρ
τες δεξιά καί αριστερά τής σκηνής, καί 
τούς δυό αγγέλους νά χαμογελούν 
αινιγματικά ψηλά, στό ταβάνι. Καί δταν 
ό θεατής βρίσκεται καθισμένος άνετα 
στήν πολυθρόνα του, όταν άκούγονται 
τά τρία ρυθμικά χτυπήματα πίσω άπό 
τήν αύλαία, ξαφνικά σβήνουν όλα τά 
φώτα στήν αίθουσα, τά λίγα λεπτά πού 
μεσολαβούν ώς τό άνοιγμα τής αύλαί- 
ας, είναι ή στιγμή τής μεγάλης άνατριχί- 
λας. Μέσα σ' αύτό τό άπροσδόκητο 
σκοτάδι, όπου ή χλωράδα των προσώ
πων σχηματίζει άσπρουλές κηλίδες, 
όπως τών φαντασμάτων, μέσα σ' αύτή 
τήν εντυπωσιακή σιγή, πού τήν διακό
πτει μερικές φορές τό νευρικό γέλιο 
κάποιας κυρίας, μέσα σ' αύτή τήν

ποτισμένη άπό αγωνία ατμόσφαιρα, 
βαραίνουν τρομακτικά όλες οί κραυγές 
φρίκης, τά ουρλιαχτά πόνου, οί επιθα
νάτιοι ρόγχοι, πού τόσο συχνά ακού
στηκαν πάνω στή σκηνή καί μοιάζουν 
νά βγαίνουν μέσα άπό τούς τοίχους... 
' Η άλήθεια είναι ότι πηγαίνεις στό 
«Γκράν Γκινιόλ» μέ τήν σιγουριά ότι θά 
δοκιμάσεις τις πιό βίαιες συγκινήσεις. 
' Η άληθοφάνεια τής θεατρικής πράξε- 
ως, δίνει τήν ψευδαίσθηση ότι παρακο
λουθείς κάτι πού πραγματικά έζησες».

Τά άπρόοπτα πού μπορούσαν νά 
συμβοΰν στή σκηνή τού «Γκράν Γκινι- 
όλ», ήσαν ατέλειωτα. Γράφει σχετικά ό 
ιστορικός τού θεάτρου Καμίλο ' Αντό- 
να Τραβέρσι, στό έργο τού«' Ιστορία τού 
Γκράν Γκινιόλ» (Παρίσι 1933): «"Αν 
έπρόκειτο γιά κάποιο ύποβρύχιο πού 
βυθιζόταν, άκουγες διαπεραστικές 
κραυγές αγωνίας, έβλεπες τό πλήρωμα 
νά χλωμιάζει, καθώς τό πλοίο χανόταν 
σιγά-σιγά στά κύματα, έχοντας έπίγνω- 
ση τού τρομερού τέλους πού τούς 
περίμενε... "Αν έπρόκειτο γιά τήν «Τα
χεία No 13» έβλεπες τόν σταθμάρχη 
πού κανόνιζε τίς κινήσεις τών τραίνων, 
τίς λάμπες πού κάπνιζαν, τά κλειδιά

πού σήκωναν τά μελαγχολικά τους 
χέρια, καί άπό τά όποια κρέμονταν 
χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. "Επειτα ά
ναβαν σχεδόν χωρίς διακοπή τά φωτει
νά σήματα πού σήμαινε ότι ό δρόμος 
ήταν ελεύθερος. ” Επειτα, περνούσε ένα 
τραίνο μέσα σ' ένα σύννεφο άσπρου 
ατμού, κάνοντας τρομερό θόρυβο, πού 
σιγά-σιγά έσβηνε καθώς ό συρμός 
χανόταν. ' Ατμομηχανές σφύριζαν άπό 
κοντά ή μακριά καί τέλος γινόταν ή 
σύγκρουση τών δύο τραίνων μέ έκκω- 
φαντικό θόρυβο καί μέ τρομερά επακό
λουθα.

Τέτοιου είδους παραστάσεις, όπου ή 
κάθε κραυγή τρόμου καί οί δραματικές 
επικλήσεις έπρεπε νά έχουν μελετηθεί 
κατάλληλα, γιά νά μήν καταλήξουν στό 
γελοίο, χρειάζονταν πολύ προσεκτική 
σκηνοθεσία. Καί ό άκούραστος Μωρέ 
είχε έμφυτο ταλέντο γιά τήν ισορροπία 
καί τήν άπόδοση τής έντυπώσεως. 
Πολλές φορές παρακολουθούσε τίς 
πρόβες γιά πολλές μέρες δίχως νά 
διακόπτει τούς ήθοποιούς, πού στό 
τέλος, σχεδόν σίγουροι ότι τόν είχαν 
εύχαριστήσει, έβλεπαν νά ξεσπδ πάνω 
τους ή μανία του, ένώ εκείνος έμενε 
άμετάπειςτος παρά τίς διαμαρτυρίες 
τού συγγραφέα. Ο δημιουργός τού 
Γκινιόλ είχε συλλάβει τό νόημα τού 
δράματος. Τό κείμενο, πού στήν άρχή 
διαγραφόταν καθαρό καί άνώδυνο, 
σιγά-σιγά ζωντάνευε. Οί σκηνές άπο- 
κτοΰσαν τήν κατάλληλη μορφή, τά 
φώτα ρυθμίζονταν ώστε νά πετύχουν 
τό πιό εντυπωσιακό άποτέλεσμα, ένώ οί 
ύπόκωφοι κρότοι άκούγονταν ρυθμικοί 
καί άκριβεϊς σέ ένταση καί διάρκεια.
' Η πλοκή, πού άρχικά φαινόταν άτονη, 
άρχιζε νά παίρνει ζωή. Οί σκηνές 
διαδέχονταν ή μιά τήν άλλη σέ γοργό
τερο ρυθμό παρασύροντας τό κοινό, 
ένώ πλουτίζονταν μέ άπειρες λεπτομέ
ρειες, φαινομενικά άσχετες μεταξύ 
τους, πού κατέληγαν όμως σ' ένα 
δυνατό άποτέλεσμα καί κατά συνέπεια 
σέ μιά σίγουρη θεατρική άπόδοση.

' Από τούς πολλούς καλλιτέχνες καί 
καλλιτέχνιδες πού ξεσήκωναν τό κοινό 
τής όδοΰ Σαπτάλ, ή Μαξά (πέθανε τό 
1970) έδρεψε τά περισσότερα χειρο
κροτήματα, γιατί ήταν ή καλύτερη τού 
είδους. Ο Τραβέρσι στό έργο πού 
άναφέραμε πιό πάνω τήν περιγράφει 
ώς έξής: «Πλάσμα καταπληκτικό, μέ 
μεγάλα γοητευτικά μάτια, λεπτά χαρα
κτηριστικά, γλυκό χαμόγελο. Κατόρ
θωσε νά δώσει πάνω στή σκηνή τής
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όδοΰ Σαπτάλ μιά τραγική μάσκα, μέ τό 
όμορφο πρόσωπό της βασανισμένο 
άπό τούς τρόμους πού πέρασε, λές καί 
τούς ζοΰσε πραγματικά. ' Η πιό μεγάλη 
της τέχνη ήταν ό τρόπος μέ τόν όποιο 
έμαθε νά πεθαίνει. Κατά τήν διάρκεια 
τής καρριέρας της, σάν βασίλισσας τού 
τρόμου, τό «μοιραίο» τής συνέβη τρεις 
χιλιάδες περίπου φορές καί μέ εξήντα 
διαφορετικούς τρόπους.

»Τής έτυχε παραδείγματος χάρη γιά 
διακόσιες άπανωτές βραδιές νά άπο- 
συντεθεϊ στήν κυριολεξία πάνω στή 
σκηνή, μπροστά σέ θεατές παγωμένους 
άπό τήν βαθμιαία άλλαγή τού προσώ
που της σέ μουμιοποιημένο κρανίο. Τό 
εγχείρημα διαρκοΰσε δυό ολόκληρα 
λεπτά. Κατά τή διάρκειά τους ή κοπέλ- 
λα μεταμορφωνόταν σιγά-σιγά σέ άπο- 
κρουστικό πτώμα, φυσικά αύτή τή 
μεταμόρφωση ακολουθούσε μιά σειρά 
άπό κραυγές, πού ή δεσποινίς Μαξά 
κρατά τό μυστικό καί τήν άποκλειστικό- 
τητά τους. Μιά στατιστική μάς πληρο
φορεί ότι ή Μαξά φώναξε 983 φορές 
«βοήθεια!», 1263 φορές «μέ σκοτώ
νουν!» καί 1804 φορές «μέ βιάζουν!».

' Αλλά άν ή δεσποινίς Μαξά πήρε σέ 
αντάλλαγμα τών τόσων βασανιστηρί
ων πού ύπέστη στήν σκηνή, τόν τίτλο 
τής «Σάρας Μπερνάρ τού τρόμου», ό 
' Αντρέ Ντέ Λόρντ, ό πιό γόνιμος 
συγγραφέας τού «Γκράν Γκινιόλ», πήρε 
κι αύτός τόν όχι λιγότερο τιμητικό τίτλο 
τού «πρίγκιπα τού τρόμου», πού τού 
έδωσε ό ιστορικός ' Αλμπέρ Σορέλ. Στό 
έργο του «Τό Θέατρο τού Τρόμου», 
Παρίσι 1908, ό Σορέλ τόν περιγράφει 
ώς εξής: «Βλέποντάς τον δέν θά τό 
πίστευες. ' Η όψη του είναι έλκυστική, ή 
όλη του έμφάνση ακίνδυνη. Είναι ένας 
καλωσυνάτος παχουλός άνθρωπάκος, 
μέ κινήσεις χαριτωμένες πάντα φρε
σκοξυρισμένος, μέ κόκκινα μάγουλα, 
άλλά μέ μάτια μοχθηρά πίσω άπό τούς 
φακούς τών χρυσών γυαλιών του. Καί 
όμως, κάνετε λάθος. Πίσω άπό αύτό τό 
ευγενικό παρουσιαστικό, κρύβεται τό 
πνεύμα ενός βρυκόλακα. Αύτός ό 
συμπαθητικός βιβλιόφιλος σκορπά τήν 
ηδονή τού τρόμου».

Τί είδος τρόμου ύπήρχε όμως στήν 
περίπτωση τού Ντέ Λόρντ; Μάς βοηθά 
νά τό καταλάβουμε ό ίδιος ό συγγραφέ
ας, μέσα άπό τίς λίγες γραμμές ένός 
κειμένου του πού έγραψε τό 1908: 
«Άπό μικρός άκόμα, ένοιωθα νά μέ 
τραβούν τρομακτικά πράγματα. ’ Ο

πατέρας ήταν γιατρός, καί έμένα μέ είχε 
καταλάβει ή άσυγκράτητη περιέργεια 
νά μάθω τί συνέβαινε στό ιατρείο του. 
Προσπαθούα νά μπώ, άλλά μέ έδιωχνε. 
Καθώς όμως έφευγα, στεκόμουν πίσω 
άπό τήν πόρτα καί κρυφάκουγα. Ό  
πατέρας μου ήθελε νά διώξει άπό πάνω 
μου όλες τίς αιτίες τού φόβου. Μέ 
έπαιρνε λοιπόν μαζί του, όταν χρειαζό
ταν νά δώσει πιστοποιητικό θανάτου. 
' Εγώ δέν έμπαινα ποτέ στό δωμάτιο 
τού νεκρού, άλλά στεκόμουν στή δι
πλανή αίθουσα, άπό όπου έφθαναν στ' 
αύτιά μου τά κλάματα καί οί φωνές τών 
συγγενών του. Μέ άγγιζαν μαυροντυ
μένες γυναίκες. Κατόρθωνα νά διακρί
νω τίς άκίνητες φλόγες τών κεριών πού 
έκαιγαν κοντά στό νεκρικό κρεβάτι. ' 0 
νεκρός, καθώς τόν φανταζόμουν ξα
πλωμένο, μέ χλωμό πρόσωπο καί τά 
μάτια κλειστά, μέ τρόμαζε πολύ περισ
σότερο άπ' ό,τι άν τόν έβλεπα στ' 
άλήθεια. "Οταν πέθανε ή γιαγιά μου, ό 
πατέρας μου μέ άνάγκασε νά τήν 
ξενυχτήσω καί νά τής κάνω τήν τελευ
ταία της τουαλέτα. ” Ημουν τότε πολύ 
μικρός. ' Ο πατέρας μου ήθελε νά μέ 
πείσει μ ' αύτό τόν τρόπο ότι δέν έπρεπε 
νά φοβάμαι ούτε τόν πόνο ούτε τόν 
θάνατο. Συνέβη όμως άκριβώς τό άντί- 
θετο...».

Τά έπακόλουθα αύτοϋ τού συγκινη
τικού οικογενειακού μαθήματος θάρ
ρους, φάνηκαν, είτε μέσα στά πολυάρι
θμα έργα τού Ντέ Λόρντ, πού άλλωστε 
είναι μιά ικανοποιητική μαρτυρία γιά τό 
όλο φαινόμενο τού «Γκράν Γκινιόλ», 
είτε μέσα άπό τίς πολλές έκμυστηρεύ- 
σεις τού συγγραφέα.

' Επί πλέον, ότι ό Ντέ Λόρντ δέν ήταν 
ένας άνόητος, ένας παρανοϊκός, τό 
άποδεικνύουν οί παρακάτω σκέψεις 
του, πού έξακολουθοΰν νά ισχύουν 
μέχρι σήμερα: « Ά ν  έπρεπε νά χαρα
κτηρίσουμε τήν ψυχική κατάσταση τής 
εποχής μας, μιά μόνο λέξη θά άρκούσε: 
άγχος. Τό διακρίνομε παντού. Είτε τό 
ομολογούμε είτε όχι μιά μαύρη άγωνία 
βασανίζει τούς περισσότερους άπό 
μάς... αύτός ό πυρετώδης αιώνας δέ 
γνώρισε τή χαρά τής ζωής' άντίθετα 
είδε άπό τήν άρχή μιά άπειλή νά 
μεγαλώνει συνεχώς καί, όταν ξέσπασε 
τό όργιο τής φρίκης καί τού αίματος, 
πού τόν τάραξε γιά τέσσερα χρόνια 
(προφανώς άναφέρεται στόν Πρώτο 
Παγκόσμιο Πόλεμο) ό γηραιός κόσμος 
μας άγγισε τό όριο τής καταστροφής.

« Ή  γή τού τρόμου». Φωτογραφία άπό 
παράσταση ένός έργου τού Ν τέ Λόρντ τό 
1907. Τά πτώματα σχηματίζουν σωρούς.

Τά θεμέλιά του έξακολουθοΰν νά τρί
ζουν, κι εκείνοι όμως πού βγήκαν 
άθικτοι άπό τήν καταστροφή, διατήρη
σαν κάποιον φόβο καί τήν αίσθηση μιάς 
σκληρής μοίρας, πού τούς σημάδεψε 
γιά όλη τους τή ζωή. Τό μέλλον 
προβάλλει σκοτεινό. Μάταια προσπα
θούν νά ξεχάσουν».

φυσικά, δέν ισχυριζόμαστε ότι οί 
δημιουργοί τού «Γκράν Γκινιόλ» ήταν 
διανοούμενοι, ώστε ή δραστηριότητά 
τους νά έχει κοινωνικούς στόχους. ' Η 
δραστηριότητά τους ύπήρξε κυρίως, 
καί πρέπει νά τήν θεωρούμε, εμπορική 
άλλες ήταν οί αιτίες πού έκαναν τίς 
αίθουσες νά γεμίζουν καθημερινά γιά 
χρόνια καί χρόνια. Μιά άπό αυτές, είναι 
καί ή καταπληκτική έπιτυχία πού γνώρι
σε ή έπιφυλλίδα καί ιδιαίτερα τά 
«Μυστήρια τών Παρισίων». Τό μυθι
στόρημα αύτό άνοιξε άναμφισβήτητα 
τό δρόμο σέ ένα είδος λογοτεχνίας, πού 
προσέγγιζε τόν αναγνώστη στά γεγο
νότα τής ζωής μέσω τού έντυπωσια- 
σμοΰ. Άντίθετα, τό «Γκράν Γκινιόλ» 
δέν θέλει νά είναι διδακτικό, ούτε νά 
ύποδείξει ένα δρόμο ήθικής άνταμοι- 
βής γιά τούς άδικημένους τής ζωής. 
Απλώς θέλει νά άναμοχλεύσει τούς 
πανάρχαιους άταβιστικούς τρόμους ό
λων μας, τά πρωτόγονα συναισθήματα, 
γιά νά μπορέσει νά κρατήσει άγρυπνη 
μιά άγωνία πού διακρίνεται καθαρά 
μέσα στις συνειδήσεις μας.

CHARLES VILLIER
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Γερμανοί μετανάστες πού εγκαταστάθη
καν στό Κάνσας τό δεύτερο μισό τού 
18 ου αιώνα παγίδευαν σέ πανδοχείο 
το ύ ς διαβάτες καί το ύ ς σκότωναν

Ή  Καίητ Μ πέντερ  'Αποτελούσε τήν 
«Μπουζουριέρα» μέ τή βοήθεια τής όποιας 
οί Μπέντερ διέπρατταν τά άπαίσια έγκλήμα- 
τά τους.

Από τό  ΠεριαΒ. «ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ  Ε ΙΚ Ο Ν Ο ΓΡ Α Φ Η Μ Ε Ν Η »

Σ ΤΙΣ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 1873, ένας 
γιατρός τοϋ ’ Ιντιπέντενς, ό δό

κτωρ ΟύΙλλιαμ Γιόρκ, άποχαιρέτησε 
τόν αδελφό του πού τόν είχε φιλοξενή
σει στό φόρτ Σκότ, καί ξεκίνησε γιά τό 
ταξίδι τής επιστροφής. Ό  δόκτωρ 
Γιόρκ ήταν σημαντικό πρόσωπο, έπαγ- 
γελματίας γνωστός στήν περιοχή. Τά 
πάντα στήν εμφάνισή του έδειχναν τήν 
εύμάρεια. ' Από τήν παχιά γούνα μέ τήν 
όποια ήταν τυλιγμένος, ώς τήν ρωμα
λέα φοράδα πού ίππευε. Σάν νά μήν 
έφταναν αύτά, έκείνη τήν ήμέρα κου
βαλούσε μαζί του ένα μεγάλο χρηματι
κό ποσό. Μέ τίς συνθήκες πού επικρα
τούσαν έκείνη τήν έποχή, δέν ήταν ό 
ένδεδειγμένος τρόπος νά ταξιδεύει κα
νείς. Στή μεγάλη αμερικανική πεδιάδα, 
πού αύλάκωναν άλλοτε τά καραβάνια 
των πιονιέρων, οί δυσάρεστες συναν
τήσεις ήταν πολύ συχνές. Οί τράπεζες 
όμως σπάνιζαν άκόμη έκείνη τήν έποχή 
καί όσοι είχαν ύποθέσειςνά διεκπεραιώ- 
σουν ήταν άναγκασμένοι νά διατρέ- 
ξουν τόν κίνδυνο νά ληστευθοΰν, 
γυρνώντας μέ μιά δερμάτινη ζώνη 
κάτω άπό τό πουκάμισο, παραγεμισμέ
νη μέ χρήμα.

Ή  πόλη "Ιντιπέντενς, πού βρίσκε
ται στήν νοτιοανατολική γωνία τού 
Κάνσας, στό κέντρο τών ' Ηνωμένων 
Πολιτειών, συνδεόταν τότε μέ τό φόρτ 
Σκότ, μέ ένα παλιό ινδιάνικο πέρασμα, 
τό "Οσατζ Τραίηλ. Ξεκινώντας άπό τόν

ποταμό ' Αρκάνσας, τό "Οσατζ Τραίηλ 
διέσχιζε διαγωνίως τήν κομητεία τού 
Λαμπέτ μέχρι τό φόρτ Σκότ, καί συνέχι
ζε μέ κατεύθυνση πρός τά βορειοανα
τολικά ώςτό Μισούρι. Τό είχαν βαφτί
σει έτσι οί πρώτοι πιονιέροι γιατί τό 
χρησιμοποιούσαν κυρίως οί ' Ερυθρό
δερμοι τής φυλής "Οσατζ, πού τά 
χωριά τους ξεφύτρωναν στίς όχθες τοϋ 
ποταμού Νεόσο, κοντά στή σημερινή 
πολίχνη Τσάνουτ, καί κατά μήκος τού 
ποταμού Βέρντιγκρις, βορεινά τοϋ ’ Ιν- 
τιπέντενς. ' Εκτός άπό τούς ' Ερυθρό
δερμους, τό πέρασμα χρησιμοποιού
σαν επίσης κι οί κυνηγοί γούνας τού 
Πάικς Πήκ, μιας περιοχής πλούσιας σέ 
κάστορες, οί έμποροι πού πηγαινοέρ
χονταν μεταξύ Μισούρι καί "Αρκάνσας 
καθώς καί όσοι ' Αμερικανοί, συχνά 
«φρέσκοι» μετανάστες, πήγαιναν δυτι
κά σέ αναζήτηση τύχης. Τό "Οσατζ 
Τραίηλ, δηλαδή, ήταν τό μοναδικό 
βατό πέρασμα στήν περιοχή έκείνη τής 
έπικράτειας τών "Ινδιάνων. "Αν ό 
δόκτωρ Γιόρκ ήθελε νά γυρίσει στό 
σπίτι του έπρεπε νά περάσει άπό κεϊ.

Γιά πολλές έβδομάδες, ό συνταγμα
τάρχης Γιόρκ δέν είχε μάθει τίποτε γιά 
τόν αδελφό του. Πίστευε ότι βρισκόταν 
πιά ανάμεσα στούς δικούς του. Τότε 
έφτασε στό φόρτ Σκότ ένα άπελπισμέ- 
νο μήνυμα τής νύφης του. ' Η Μαίρη 
Γιόρκ τόν πληροφορούσε πώς ό άν- 
δρας της είχε έξαφανιστεϊ. ' Από τήν

αποφράδα έκείνη ήμέρα, πού τά πέτα
λα τής ήμερης καστανής φοράδας 
άρχισαν νά αντηχούν στήν χιλιοπατη- 
μένη γή τού "Οσατζ Τραίηλ, ό γιατρός 
έμοιαζε νά έχει άναληφθεϊ στούς ούρα- 
νούς μαζί μέ τά χρήματα, τή γούνα καί 
τό ζώο του.

"Ο συνταγματάρχης Γιόρκ, βετερά
νος τού ' Εμφυλίου Πολέμου, δέν 
έχασε καιρό σέ φλυαρίες. Συγκέντρωσε 
μιά ομάδα άπό έμπιστους άνθρώπους 
καί τούς έστειλε νά έξερευνήσουν

Ό  Τζών Μπέντερ πατέρας τής Καίητ ένα 
άπό τά μέλη τής οικογένειας τών ταβερνιά
ρηδων πού είχε μετατρέψει τό έγκλημα σέ 
βιομηχανία.
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σπιθαμή πρός σπιθαμή τά έκατό περί- 
που χιλιόμετρα πού χώριζαν τό φόρτ 
Σκότ άπό τό ' Ιντιπέντενς. Σταματώντας 
γιά νά ζητήσουν πληροφορίες σχεδόν 
σέ όλα τά άγροκτήματα, πού βρίσκον
ταν σέ ακτίνα τριών χιλιομέτρων άπό τό 
"Οσατζ Τραίηλ, οί άνθρωποι πού είχε 
στείλει ό αξιωματικός σέ αναζήτηση 
τοΰ χαμένου αδελφού του, άκολούθη- 
σαν τά ϊχνη του ώς ένα χωριουδάκι πού 
λεγόταν Τσέρρυβαιηλ. "Ενας άποικος, 
κάποιος Ούάιτ, πού είχε ένα χωράφι 
είκοσι χιλιόμετρα άπό τό " Οσατζ Μίσ- 
σιον, τούς πληροφόρησε πώς ό γιατρός 
είχε σταθεί έκεϊ γιά νά ξεκουραστεί καί 
νά άφήσει τό άλογό του νά βοσκήσει. 
Πιό κάτω, ένας άλλος άγρότης, ό 
Χάρβεϋ Μπέρνς, θυμήθηκε πώς κάποι
ος ταξιδιώτης τόν είχε ρωτήσει πόσο 
απείχε άπό τήν πιό κοντινή κατοικημένη 
περιοχή. ' Ο Ούάιτ καί ό Μπέρνς 
άναγνώρισαν τό γιατρό Γιόρκ άπό τήν 
περιγραφή πού έκαναν οί άνθρωποι 
τού συνταγματάρχη. Καί οί δυό ήταν 
σίγουροι πώς τόν είχαν δει καί τού είχαν 
μιλήσει όχι άργότερα άπό τίς 10 Μαρτί
ου.

' Η ομάδα συνέχισε τήν έρευνα. Τό 
πιό κοντινό κατοικημένο κέντρο ήταν τό 
Πάρσονς — μιά πολίχνη πού σήμερα 
έχει περίπου δώδεκα χιλιάδες κατοί
κους— κι έκεί βρέθηκε άκόμη κάποιος 
πού είχε δει τό γιατρό Γιόρκ. Ό  
μοναδικός καπνοπώλης'τοΰ Πάρσονς 
είπε πράγματι πώς, όταν ό γιατρός 
μπήκε στό μαγαζί του νά άγοράσει 
πούρα, είχε έκφράσει τήν πρόθεση νά 
διανυκτερεύσει στήν πόλη, καί νά 
συνεχίσει τό ταξίδι του τήν έπομένη. ' Ο 
καπνοπώλης ήταν αύτός πού τόν άπέ- 
τρεψε νά κλείσει δωμάτιο σέ κάποια 
άπό τίς δυό ποντικοφωλιές πού ύπήρ- 
χαν στό πάρσονς μέ τόν πομπώδη τίτλο 
«Ξενοδοχείο». Είκοσι χιλιόμετρα έξω 
άπό τήν πόλη, στό "Οσατζ Τραίηλ, 
ύπήρχε ένα πανδοχείο πού άνήκε σέ μιά 
ο ικογένεια Γερμανών μεταναστών, 
τούς Μπέντερ. Γιατί ό ταξιδιώτης δέν 
πήγαινε νά κοιμηθεί έκεϊ; Τό άλλο πρωί 
θά βρισκόταν δυό βήματα άπό τό σπίτι 
του.

Στίς 24 ' Απριλίου, ό συνταγματάρ
χης Γιόρκ, μέ μιά ομάδα άπό δώδεκα 
άνδρες, παρουσιάστηκε ατούς Μπέν
τερ, γιά νά ζητήσει πληροφορίες γιά τόν 
άδελφό του. Τό πανδοχείο, πού τοΰ 
είχε έπιδείξει ό καπνοπώλης, ήταν μιά 
άπλή ξύλινη παράγκα, πέντε έπί έπτά 
χτισμένη σέ ένα μικρό ύψωμα. Οί 
Μπέντερ τήν είχαν χτίσει τρία περίπου 
χρόνια πρίν, καμιά έκατοστή μέτρα άπό
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' Η επιγραφή πού τοποθέτησε ή ’ Ιστορική ’ Εταιρία τοΰ Κάνσας σέ ανάμνηση των 
«αιμοσταγών Μπέντερ».

τό πέρασμα. Είχαν διαλέξει πολύ καλή 
θέση. ' Από τήν καλύβα μπορούσαν νά 
βλέπουν άπό μακριά ποιος διέσχιζε τό 
"Οσατζ Τραίηλ. Α λλά  κι ό κουρασμέ
νος ταξιδιώτης δέν μπορούσε νά μήν 
διακρίνει άπό μακριά, τήν έπιγραφή 
«φαγητό», πού χώριζε μέ μεγάλα κακο- 
σχεδιασμένα γράμματα στήν ταμπέλα 
πού ήταν καρφωμένη πάνω άπό τήν 
πόρτα.

' Ενώ οί άνδρες του σταμάτησαν 
μπροστά στό πανδοχείο χωρίς νά ξεπε
ζέψουν, ό συνταγματάρχης Γιόρκ πή
δησε άπό τό άλογο καί πλησίασε ένα 
γέρο πού καθόταν δίπλα στήν πόρτα μέ 
μιά ’ Αγία Γραφή στό χέρι. "Ηταν ό 
Τζών Μπέντερ, ό πάτερ - φαμίλιας. Τό 
μόνο πού γνώριζαν γι' αύτόν, σέ μιά 
χώρα πού οί περίεργοι δέν είχαν καλή 
τύχη καί ό καθένας κοιτούσε τή δουλειά 
του, ήταν πώς καταγόταν άπό τήν 
Γερμανία, καί ότι τό φθινόπωρο τοΰ 
1870 είχε πάρει άπό τήν κυβέρνηση 
ένα κλήρο γής. Ψηλός, άδύνατος, 
κιτρινιάρης, έδειχνε περίπου έβδομήν- 
τα χρονών. Οί έρωτήσεις τοΰ άξιωματι- 
κοΰ έμειναν χωρίς άπάντηση, γιατί ό 
γέρος μιλούσε έλάχιστα άγγλικά. Αλ
λά οί ομιλίες έκαναν τά ύπόλοιπα μέλη 
τής οικογένειας νά βγοΰν έξω.

Ή ταν τρία, δυό γυναίκες κι ένας 
νεαρός. ’ Η γυναίκα τοΰ γέρου, καμιά 
πενηνταριά χρονών, είχε γαλανά μάτια 
καί καστανά μαλλιά. Ψηλή σάν τόν

άνδρα της άλλά πολύ πιό σωματώδης, 
μιλούσε σπασμένα άγγλικά. Ό  γιός 
της, ό Τζών ό νεώτερος, πού έδειχνε 
περίπου 27 χρονών, είχε τό ίδιο παρά
στημα καί ύψος μέ τόν πατέρα του. Τά 
μάτια του ήταν γκρίζα, μέμιά καστανω- 
πή άπόχρωση, καί τά μαλλιά του 
καστανά. Πάνω άπό τά χείλη του 
φύτρωνε ένα μουστάκι. Μιλούσε άγ- 
γλικά μέ έντονη γερμανική προφορά. 
Τό τρίτο μέλος ήταν μιά κοπέλλα. Ό  
άδελφός καί οί γονείς της τήν φώναζαν 
Καίητ, άν καί τό πραγματικό της όνομα 
ήταν Τζοάνα. "Αν καί ήταν περίπου 25 
χρονών — στήν παράγκα βρέθηκε άρ
γότερα ένα προσευχητάρι μέ μιά ήμε- 
ρομηνία, γραμμένη στά γερμανικά, πού 
θά μπορούσε νά είναι ή ήμερομηνία 
γεννήσεώς της, 30 Ιουλίου 1948 — 
έδειχνε πέντε - έξη χρόνια νεώτερη. 
"Οποιος κατόρθωνε νά τήν γνωρίσει, 
σ' έκείνη τήν έρημη καί άφιλόξενη γή, 
έμενε κατάπληκτος άπό τήν έξαιρετική 
ομορφιά της. Ψηλή κι εύλύγιστη , ή 
Καίητ Μπέντερ, είχε γκριζογάλανα μά
τια, καστανά μαλλιά μέ χαλκόχρωμες 
άνταύγειες, λευκό δέρμα καί πολύ 
έλκυστική προσωπικότητα. ' Η Καίητ 
άπάντησε στίς έρωτήσεις τοΰ συντα
γματάρχη μέ σχεδόν άψογα άγγλικά, 
πού διατηρούσαν έλάχιστα μιά άπό
χρωση άπό τήν παλιά γερμανική προ
φορά. Ναί, ό καπνοπώλης είχε πει τήν 
άλήθεια. ' Ο γιατρός είχε δειπνήσει κι
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Τό «Πανδοχείο Μπέντερ» στό δρόμο άνάμεσα ' Ιντιπέντες κα( φόρτ Σκότ τοϋ Μιζούρι. ' Η 
φωτογραφία τραβήχθηκε μετά τήν Εξαφάνιση τών Μπέντερ. ΟΙ περίεργοι ποζάρουν 
μπροστά στήν ταβέρνα.

είχε περάσει τή νύχτα έκεϊ, άλλά τό 
επόμενο πρωί, είχε σηκωθεί νωρίς, είχε 
σελλώσει τή φοράδα του κι είχε ξανα- 
φύγει. Άπ ό κείνη τή στιγμή δέν τόν 
ξαναεϊδαν πιά. "Οταν ό συνταγματάρ
χης έβγαλε μιά φωτογραφία τού άδελ- 
φοΰ του καί τής τήν έδειξε, ή κοπέλλα 
συμφώνησε άμέσως πώς έπρόκειτο 
ακριβώς γιά τό ίδιο πρόσωπο, ΐόν  
θυμόταν πολύ καλά, γιατί άλλωστε, σ' 
εκείνα τάμέρη, καί κυρίως στό άθλιο 
πανδοχείο τους σπάνια ξέπεφταν τέτοι
οι καθώς πρέπει κύριοι. Ά λλά  είχε 
πράγματι εξαφανιστεί; Τί συμφοράI 
"Ισως όμως αύτή μπορούσε νά τούς 
βοηθήσει νά τόν ξαναβροΰν. Μέ ποιόν 
τρόπο; Καλά, δέν ήξερε ό συνταγμα
τάρχης ότι ή Καίητ ήταν μέντιουμ καί 
θαυματοποιός, θεραπεύτρια ικανή νά 
γιατρέψει όποιαδήποτε άρρώστια, άπό 
σπασμούς μέχρι κώφωση κι ότι μπο
ρούσε νά δώσει άκόμη καί ατούς 
τυφλούς τό φώς τους; Δέν τά κατάφερ- 
νε κι άσχημα, γιά αναλφάβητη. Τόν 
περασμένο χρόνο, μάλιστα, είχε τυπώ
σει καί μοιράσει όλόκληρα μάτσα φυλ
λάδια πού μιλούσαν γιά τίς μαγικές της 
Ικανότητες. Κάποιο άπ' αύτά έπρεπε νά 
είχε φτάσει ώς τό ' Ιντιπέντενς καί ί
σως ώς τό φρότ Σκότ. Είναι δυνατόν ό 
συνταγματάρχης νά μήν είχε ακούσει 
τίποτε;

' Ο άξιωματικός, πού δέν είχε δεϊ ποτέ 
τά φυλλάδια, άλλά πού είχε άκούσει 
μερικές έλάχιστα κολακευτικές φήμες 
γιά τούς Μπέντερ, πρίν άκόμη τούς 
γνωρίσει, άρνήθηκε τήν προσφορά τής

κοπέλλας. Τοϋ φάνηκε ότι έπεδίωξε 
άπεγνωσμένα νά τού κάνει καλή έντύ- 
πωση. Περιορίστηκε νά τής ύποσχεθεϊ 
εκατό δολλάρια γιά κάθε πληροφορία 
χρήσιμη γιά τήν ανακάλυψη τού άδελ- 
φοϋ του. Σ' αύτό τό σημείο μπήκε στή 
συζήτηση ό Τζών ό νεώτερος: «Στοιχη
ματίζω πώς ό άδελφός σας έπεσε θύμα 
κάποιου άπό τούς ληστές πού τριγυρ- 
νοΰν στήν περιοχή», είπε γυρνώντας 
στόν αξιωματικό. «Γιατί τό λές αύτό;» 
ρώτησε ό συνταγματάρχης. «Γιατί», 
άπάντησε ό νεαρός, «καί μένα μέ έχουν 
πυροβολήσει πισώπλατα πολλές φο
ρές». Καί συνέχισε νά τού εξηγεί πώςτά 
περασμένα Χριστούγεννα κάποιος τόν 
είχε πυροβολήσει στό πέρασμα τοϋ 
Ντράμ Κρήκ, ένώ γύριζε άπό τό Ίντ ι- 
πέντενς φορτωμένος τρόφιμα. Οί 
σφαίρες ξεκινούσαν πίσω άπό τόν 
κορμό μιας καρυδιάς, άλλά εύτυχώς 
δέν τόν πέτυχαν. ' Ο Τζών Μπέντερ 
πρότεινε στόν συνταγματάρχη νά τοϋ 
δείξει τόν τόπο τής απόπειρας καί όλοι 
οί άνδρες τόν άκολούθησαν κατά μή
κος τού ρυακιού. Αλλά όταν ό άξιωμα
τικός τόν ρώτησε ποιό ήταν τό δέντρο 
πού πίσω του κρυβόταν ό ληστής, ό 
νεαρός έδειξε χωρίς δισταγμό ένα 
θάμνο πού δέν μπορούσε νά κρύψει 
ούτε βρέφος.

Γιά καμιά δεκαριά μέρες εξακολου
θούσαν νά κυκλοφορούν οί πιό έκπλη- 
κτικές φήμες γιά τούς Μπέντερ καί τό 
πανδοχείο τους, πού ήταν χαμένο μέσα 
στούς χερσότοπους. Από τό μυαλό 
κάποιου πέρασε ή ιδέα ότι πολλά άτομα

είχαν εξαφανιστεί τά τελευταία χρόνια 
στό πέρασμα τού "Οσατζ Τραίηλ. Σ' 
ένα μήνα μόνο, ό Ληρόυ Ντίκ, ό 
ύποθηκοφύλακας τής κομητείας είχε 
πάρει ούτε λίγο ούτε πολύ έξη γράμμα
τα άπό τούς συγγενείς ισάριθμων ταξι
διωτών πού είχαν γίνει άφαντοι, ένώ 
διέσχιζαν τήν κομητεία τού Λαμπέτ. Τό 
πτώμα ένόςάπ' αύτούς, κάποιου Ούίλ- 
λιαμ Τζώνς, είχε βρεθεί κοντά στό 
Ντράμ Κρήκ μέ τσακισμένο κρανίο καί 
κομμένο λαιμό. "Οσο οί άνθρωποι 
κουβέντιαζαν, τόσο ό άριθμός τών 
έξαφανισθέντων μεγάλωνε. Οί δέκα 
έγιναν είκοσι, τριάντα, πενήντα. Μόνο 
ένα γεγονός ήταν σίγουρο. Ό λο ι είχαν 
πολλά χρήματα στίς τσέπες τους. "Ενας 
'Ιησουίτης ιταλικής καταγωγής, πού 
έκανε τόν ιεραπόστολο στή φυλή τών 
" Οσατζ, ό πώλ Ποντσιλιόνε, διηγήθηκε 
μιά παράξενη ιστορία. "Ενα βράδυ, 
διασχίζοντας τό πέρασμα, σταμάτησε 
νά γευματίσει στούς Μπέντερ. ' Ενώ 
τού σερβίριζαν τό γεύμα ή Καίητ 
γελούσε καί χαριεντιζόταν συνεχώς.
' Αλλά ό παπάς ήταν άνήσυχος σάν νά 
προαισθανόταν κάτι. Ξαφνικά, μέ τήν 
άκρη τού ματιού του, είδε τό γέρο 
Μπέντερ νά γλιστρά πίσω άπό τήν 
πλάτη του, πίσω άπό τήν κουρτίνα πού 
χώριζε στά δύο τό μοναδικό δωμάτιο 
τής καλύβας, κρατώντας στά χέρια του 
ένα άντικείμενο πού έμοιαζε μέ σφυρί. 
Αύτό τοϋ άρκοΰσε. Πετάχτηκε όρθιος. 
Χωρίς κάν νά βγάλει τήν πετσέτα του 
άπό τόν λαιμό, άνοιξε τήν πόρτα καί τό 
έβαλε στά πόδια.

Στίς 5 ΜαΓου, ό συνταγματάρχης 
Γιόρκ γύρισε στό πανδοχείο μέ περισ
σότερους άνδρες. Οί προθέσεις του δέν 
ήταν άπόλυτα γνωστές. "Ισως είχε 
πεισθεϊ ότι οί Μπέντερ κάτι έκρυβαν καί 
ήθελε νά τούς εξαναγκάσει μέ τό καλό ή 
μέ τό άγριο νά ομολογήσουν. Μιά 
θηλειά κρεμασμένη άπό τό κλαδί ένός 
δέντρου ήταν έκείνη τήν εποχή ένα άπό 
τά πιό αποτελεσματικά μέσα «πειθοΰς». 
Ά λλά  δέν χρησίμευσε σ' αύτήν τήν 
περίπτωση. Ό τα ν  οί άνδρες έφτασαν 
έφιπποι στήν καλύβα, τήν βρήκαν 
άδεια. Ό  άξιωματικός τούς διέταξε 
τότε νά κάνουν έξονυχιστική έρευνα.
' Η φήμη τής έξαφανίσεως τών Μπέν
τερ διαδόθηκε ταχύτατα. Γύρω άπό τό 
πανδοχείο μαζεύτηκαν, σέ ελάχιστο 
διάστημα καμιά έκατοστή άτομα πού 
είχαν έλθει κυρίως άπό τό Πάρσονς καί 
τό Τσέρρυβαιηλ.

Στό μοναδικό δωμάτιο τής καλύβας ό 
συνταγματάρχης Γιόρκ βρήκε έναν 
πάγκο, μιά κουζίνα, μερικά στρώματα
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καί λίγα άδεια ράφια. Πίσω άπό τήν 
κουρτίνα, πού χώριζε τό δωμάτιο στά 
δύο, ύπήρχε ένα τραπέζι με δυό πάγ
κους. Κάτω άπό τό τραπέζι, ό άξιωματι- 
κός παρατήρησε κάτι πού τού φάνηκε 
σάν σκέπασμα καταπακτής. Ό τα ν  τό 
άνασήκωσε, μιά γλυκερή καί άποκρου- 
στική μυρωδιά ξεχύθηκε στήν καλύβα. 
Στό εσωτερικό έπικρατοΰε σκοτάδι καί 
τά κατάβαθα αύτοϋ τού ύπογείου ήταν 
άκόμη πιό σκοτεινά. Γιά νά βλέπουν 
καλύτερα οί άνδρες αποφάσισαν νά 
μετακινήσουν όλόκληρη τήν καλύβα. 
Μέ τήν βοήθεια μερικών κορμών δέν
τρων έσπρωξαν τό μικρό κτίσμα έως 
ότου άποκάλυψαν τό άνοιγμα τής 
καταπακτής. ' Ο χώρος τού ύπογείου, 
μακρύς περίπου δυό μέτρα, φαρδύς 
καί βαθύς, ήταν άδειος. 1 Αλλά ή 
μεγάλη πέτρινη πλάκα πού κάλυπτε ένα 
μέρος τού δαπέδου ήταν καταλεκια- 
σμένη άπό αίμα. Άπό αύτό άκριβώςτό 
αίμα πού, κυλώντας ανάμεσα στις 
χαραμάδες, είχε ποτίσει τό έδαφος, 
προερχόταν ή δυσοσμία. Ένας στενός 
ύπόγειος διάδρομος συνέδεε τό ύπό- 
γειο μέ τό καχεκτικό κηπάκι πίσω άπό 
τήν καλύβα. Αφού παρατήρησε τή 
διαμόρφωση τού έδάφους ό συντα
γματάρχης έμεινε γιά μιά στιγμή άσά- 
λευτος, κι ύστερα πρόφερε μιά φράση 
πού έμεινε Ιστορική στά χρονικά τού 
έγκλήματος: «Παιδιά, βλέπω τάφους».

' Ο άξιωματικός δέν είχε πέσει έξω. 
Βύθισε τήν κάνη ένός όπλου σέ κάποιο 
άπ' τά ορθογώνια βαθουλώματα πού 
είχαν τραβήξει τήν προσοχή του, καί 
έφερε στό φώς κομμάτια ύφάσματος 
καί τούφες μαλλιών. Τό πρώτο πτώμα 
ξεθάφτηκε λίγο άργότερα. Είχε σπα-

Ό  κυβ ερ νήτη ς  τού Κάναας, Τόμος 
Όσμπορν έπικήρυξε τούς δολοφόνους ό 
όποιος πρόσφερε 2.000 δολλάρια σέ όποιον 
συνελάμβανε τους δολοφόνους.
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' Ο τόπος τού έγκλήματος μετά τήν ανακάλυψη τών θυμάτων. Τά πτώματα ξεθάφτηκαν άπό 
λάκους πού είχαν άνοιχθεί γύρω άπό τήν ταβέρνα.

σμένο κρανίο κομμένο λαιμό καί άνήκε 
στό γιατρό Γιόρκ. Στή συνέχεια βγήκαν 
στήν επιφάνεια άλλα δέκα, μεταξύ τών 
οποίων τό πτώμα μιας γυναίκας καί 
ένός μικρού κοριτσιού. Ό λα  είχαν τά 
ίδια θανάσιμα πλήγματα, έκτός άπό τό 
πτώμα τής μικρής πού ήταν ξανθιά καί 
όχι παραπάνω άπό δέκα ή έντεκα 
χρονών. Τό σώμα της ήταν άπολύτως 
άθικτο. Γι’ αύτό συμπέραναν πώς τήν 
είχαν ρίξει στό λάκκο καί τήν είχαν 
θάψει ένώ ήταν άκόμη ζωντανή. ’ Η 
άνακάλυψη τού χωραφιού τών Μπέν- 
τερ μέ τά έντεκα πτώματα — άπό τά 
όποια άναγνωρίστηκαν τά έννέα — 
έκανε τό πλήθος νά μανιάσει. Ό  
Ροΰντολφ Μπρόκμαν, ένας άνθρωπος 
έλάχιστα συμπαθητικός, γείτονας τού 
Μπέντερ, πού τό έγκλημά του ήταν ότι 
καταγόταν άπό τήν Γερμανία, όπως κι 
έκείνοι, περικυκλώθηκε άμέσως άπό 
τόν όχλο πού ήταν άποφασισμένος νά 
τόν λυντσάρει. Τού είχαν περάσει 
κιόλας μιά θηλειά στό λαιμό καί τόν 
τραβούσαν, όταν ό Ληρόυ Ντίκ βγήκε 
άπό τό πανδοχείο μέ τρία σφυριά στό 
χέρι. Τό ένα ήταν ξυλόσφυρο τριών 
κιλών, τό άλλο ένα σφυρί Άλσατοΰ 
μπαλωματή καί τό τρίτο ένα κοινό 
σφυρί. «Νά τά όπλα τους, παιδιά», 
ανήγγειλε.

Τότε ό συνταγματάρχης έξήγησε 
στούς παρόντες πώς είχαν διαπραχθεϊ 
τά έγκλήματα. «Κάθε φορά πού ένας 
ταξιδιώτης σταματούσε στό πανδοχείο, 
καταλάβαιναν πώς ήταν φορτωμένος 
λεφτά καί τόν έβαζαν νά καθήσει μέ τήν

πλάτη γυρισμένη στήν κουρτίνα. "Υ
στερα, ένώ ή γριά έτοίμαζε τό φαγητό ή 
σερβίριζε στό τραπέζι, κάποιος, ίσως ή 
Καίητ, πού ήταν όμορφη κοπέλλα, 
άναλάβαινε νά τού άποσπάσει τήν 
προσοχή, γιά νά τόν εμποδίσει νά 
παρακολουθήσει τίς κινήσεις τού 
πατέρα της καί τού αδελφού της πού 
κρυβόταν πίσω άπό τήν κουρτίνα. 
Μόλις τό θύμα έρριχνε πίσω τό κεφάλι, 
ίσως γιά νά γελάσει μέ τά άστεϊα τής 
Καίητ, δεχόταν κατακέφαλα μιά σφυ
ριά. Τότε οί Μπέντερ άνοιγαν άμέσως 
τήν καταπακτή καί έρριχναν τό πτώμα 
στό ύπόγειο άφοΰ πρώτα, γιά σιγουριά, 
τού έκοβαν τό λαιμό. Άργότερα, τρα
βούσαν έξω τό πτώμα καί τό έθαβαν 
στό χωράφι». ’ Ανάμεσα στά άντικείμε- 
να πού βρέθηκαν στήν καλύβα ύπήρχε 
ένα πού ένοχοποιοΰσε άπόλυτα τούς 
Μπέντερ γιά τό φόνο τού γιατρού 
Γιόρκ. Ό  συνταγματάρχης τό έδειξε 
στό πλήθος σηκώνοντας τό χέρι του. 
"Ηταν ό σκελετός τών γυαλιών τού 
γιατρού πού ό αδελφός του τόν άνα- 
γνώρισε άπό ένα κόλλημα πού είχε στό 
πλάι.

' Η άνακάλυψη ότι γιά χρόνια, άνά- 
μεσά τους ζοΰσε μιά οικογένεια στυγε
ρών δολοφόνων, είχε στούς άνθρώ- 
πους τής περιοχής ένα άπρόβλεπτο 
άποτέλεσμα. Άμέσως μετά τήν διήγη
ση τού συνταγματάρχη Γιόρκ κάποιος 
μπήκε στήν καλύβα άναζητώντας κάτι 
γιά νά τό κρατήσει γιά ένθύμιο. Τόν 
μιμήθηκαν κι άλλοι. Πολύ σύντομα τό 
κυνήγι τών σουβενίρ κλιμακώθηκε κα-
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ρεϊ τόν τραγικό ξεπεσμό μέσα στής 
αμφιβολίας καί τής άρνησης τόν χώρο. 
Καί είναι τούτος ό χώρος πολύ κοντά 
του' μέσα του. Είναι ό χώρος τής ψυχής 
του. Σμιλεύει τίς καρδιές μέ τό απαίσιο 
τής πολύμορφης ήδονής σφυρί καί 
χορταίνει τίς συνειδήσεις μέ τό μαζικό 
όλεθρο καί τήν αδιάκοπη αγωνία. Ή  
σύνδεσή του μέ τά ιδεολογικά σχήματα 
- ώστόσο άντιανθρώπινα - καί τίς παθο
λογικές λεκτικές τους σπουδές στό 
«έξαίσιο» καί «πανθαύμαστο θαύμα» 
τής τεχνικής δημιουργίας άφήρεσαν 
άπό τά έσώτερα στρώματα τής καρδιάς 
του τίς ώραίες καί ύψοποιές προσδοκί
ες· τά μεγάλα καί ζεστά αιτήματα' τίς 
ιερές νοσταλγίες· τούς άγνο,ύς πό
θους- τά όράματα τά ύπέρχρονα καί 
μεγαλειώδη. Μιά έρημιά έσωτερικής 
δίψας καί πείνας χτυπά τίς πόρτες τών 
ψυχών. ' Ερημιά άπελπιστική καί θανά
σιμη. "Εγειραν οί ψυχές κάτω άπό τό 
βάρος καί τό άνελέητο μαστίγωμα τής 
άνθρωπιάς. Υποτάχτηκαν σέ βασανι
στικά ύποκατάστατα τής άνθρώπινης 
φύσης. Κι όχι στό μεγαλείο τής πνευμα
τικής προίκας τού άνθρώπου. «Ή  
άρρώστεια τού σημερινού κόσμου είναι 
άρρώστεια άνθρώπινης κατάπτωσης, 
φθοράς καί ύποτίμησης». Άγκιστρω- 
μένος ό σύγχρονος άνθρωπος σέ κό
σμους, πού μονάχα τόν θάνατο κερ
νούν, δέν μπορεί νά σηκώσει τά μάτια 
τής ψυχής του καί νά δει βαθύτερα τό 
μυστήριο τής παρουσίας του. Γοητευ
μένος άπό τά νεφελωειδή δημιουργή
ματα τής τεχνικής άδυνατεΐ νά κάμει 
τήν σωτήρια ένδοσκόπηση. Καί ζεϊ τό 
μεγάλο δράμα. "Αρρωστος πνευματικά 
έχασε τήν ψυχική ήρεμία' τήν πνευμα
τική ισορροπία' τήν ταυτότητά του. 
' Οδεύει μέσα στά άποπνυκτικά καυσα
έρια τού μηδενισμού καί μεθά άπ' τό 
ήδονιστικό ύδροκυάνιο τής άθεης καί 
άΧριστης ζωής του. Μιάς ζωής βραχυ- 
κυκλωμένης μονάχα στήν άρνηση καί 
τόν παραλογισμό. Γιατί, άλήθεια, παρα
τηρούμε σήμερα ύπερτροφική τήν άνά- 
πτυξη τής ψυχασθένειας καί τής σχιζο
φρένειας; Γ ιατί οί αύτοκτονίες - καυστι
κές μαρτυρίες τής άποτυχίας τού 
σύγχρονου «πολιτιστικού» μας συστή
ματος - συνέχεια αύξάνονται; ' Η άπάν- 
τηση - ειλικρινής καί τίμια - έρχεται άπό 
γνωστό έρευνητή τών καιρών μας. 
«Γιατί ή άρρώστεια τού σημερινού 
κόσμου είναι, ούσιαστικά, μιά διαστρο
φή τού άνθρώπου, κατάργηση τής 
έσωτερικής του άρμονίας, κατάργηση 
τής άρμονίας του μέ τό σύμπαν καί 
παράδοσή του στόν παραλογιστώ πού.

Είναι άναγκαία ή έπιστροφή τοϋ άνθρώπου 
στις πηγές του πνεύματος, γιά νά μπορέσει 
νά πορευθεί μέ ήσυχία καί άγάπη, γόνιμα καί 
δημιουργικά τόν δρόμο του πρός τήν αιωνιό
τητα.

φυσικό είναι, δέν μπορεί ποτέ νά 
οργανώσει τή ζωή άλλά πού κατορθώνει 
νά τή διαλύσει, νά τή φαρμακώνει».

Μέσα στόν ώκεανό τής άρνησης καί 
τής άμφιβολίας1 τού μίσους καί τού 
θανάτου' πού άπειλητικά άναδύονταιτά 
κύματα τού άφανισμού καί μάς μαστιγώ
νουν άνελέητα έρχεται - ήλθε - ή 
έσχατη καί σωτήρια ώρα. Νά προσεχθεί 
ιδιαίτερα καί νά τονισθεΐ άξιολογικά ό 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ. ' Ο ταλαίπωρος' ό έπικίν- 
δυνος· ό άρνητής· ό πολέμιος' ό άθεος 
άνθρωπος τοϋ καιρού μας. Τούτη ή ώρα 
είναι τό σάλπισμα μιάς νέας γέννησης 
τοϋ άνθρώπου μέσα άπό τά έρείπια καί 
τά χαλάσματα. Τά συγκλονιστικά γεγο
νότα, πού συνταράζουν τόν πλανήτη 
μας είναι - νομίζουμε - μηνύματα μιάς 
σωστής έπιστροφής. Μάς καλούνε νά 
έπανέλθουμε ξανά στόν κόσμο τής 
άλήθειας- τής ηθικής· τής δικαιοσύνης- 
τής άγάπης. Στόν κόσμο τού Θεού. Νά 
άφήσουμε τίς όποιεσδήποτε ιδεολογί
ες, τίς άνώφελες καί άσύδοτες διαθέ
σεις μας, καί νά νοιώσουμε ξανά τήν 
ζεστασιά καί τήν έλπίδα τής άγάπης τού 
Θεού μας. Δέν λύνεται τό άνθρώπινο 
δράμα τής έποχής μας μέ συνέδρια καί 
λεκτικά πυροτεχνήματα. Δέν έλευθε- 
ρωνόμαστε άπό τήν βασανιστική παρου
σία τοϋ άγχους, τής άγωνίας καί τής 
άβεβαιότητας μέ τά ήρεμιστικά τών 
μοντέρνων χορών καί τής διεφθαρμέ
νης συμπεριφοράς μας. Ούτε λυτρωνό
μαστε άπό τήν διαρκή άπειλή ένός

πυρηνικού όλοκαυτώματος μέ τόν άδιά- 
κοπο έξοπλισμό καί τά «μηνύματα 
ειρήνης» τών ήγετών τοϋ κόσμου. ' Η 
λύση τής τραγωδίας βρίσκεται μέσα 
μας καί όχι γύρω μας. Θά πρέπει, 
λοιπόν, νά «έξανθρωπισθεϊ» ό άνθρω
πος. Νά σταθεί όρθιος (ψυχικά-πνευμα- 
τικά) μέσα στή λαίλαπα τών καιρών, γιά 
νά «έξανθρωπισθεϊ» καί τό περιβάλλον 
του. "Ηλθε ή ώρα τού ΑΝΘΡΩΠΟΥ. 
Τοϋ άρτιου καί ώλοκληρωμένου άνθρώ
που. Τοϋ άνθρώπου, πού θά σκύβει μέ 
διάθεση άλλαγής καί καλυτέρευσης 
μέσα στόν σωστικό χώρο τής άγιας 
Κολυμβήθρας, πού 'Εκκλησία όνομά- 
ζεται. Τοϋ άνθρώπου, πού καθημερινά 
θά έξαγιάζεται άπό τήν χάρι τών μυστη
ρίων. Καί θά έξαγιάζει τό περιβάλλον 

του. Ο άνθρωπος φορτισμένος άπό τήν 
αύγή τής δημιουργίας του μέ τήν σπίθα 
τού Θεού μέσα του είναι ικανός, άρκεΐ 
νά τό θελήσει, νά γευτεί τήν δόξα τοϋ 
Ούρανοϋ. Μετέχει στόν κόσμο τού 
σύμπαντος, είναι έτοιμος όμως νά 
δεχθεί καί τήν συμμετοχή του στό 
μυστήριο τοϋ Ούρανοϋ. «Διότι μέσα σ' 
αύτό τό σιωπηλό σύμπαν μόνον ό 
άνθρωπος έχει τή συνείδηση πώς αύ- 
τός ό συμπαγής κόσμος έχει μιά 
ραγισματιά, μέσα άπό τήν όποια άνοί- 
γονται οί δρόμοι πρός τό αιώνιο» (Χρ. 
Μαλεβίτσης). Πρός τήνάθανασία.' Από 
τήν ώρα πού ό άνθρωπος έδειωξε άπό 
μέσα του τό Θεό, έγκατέστησε στόν 
ιερό τής ψυχής του χώρο ύποκατάστα
τα τοϋ Θεού1 σπέρματα θανάτου' 
μαρτυρίες ψεύδους καί άπάτης. Από 
τότε άρχισε τό μεγάλο δράμα καί ή 
όρμητική ύποχώρηση... «έτσι ό άνθρω
πος, μαστιγωμένος άπό τό χάος τής 
ιστορίας, περικυκλωμένος άπό παράλο
γες δυνάμεις καί χτυπημένος άπό τό 
πεπρωμένο, άναγκάστηκε νά περάσει 
στή σφαίρα μιάς άπάνθρωπης ύπάρξε- 
ως καί ρίχτηκε έξω άπό τόν άνθρώπινο 
κύκλο του» (Ν. Μπερδιάγιεφ).

Είναι, λοιπόν, άναγκαία καί έπιβεβλη- 
μένη ή έπιστροφή τού άνθρώπου στις 
πηγές τοϋ πνεύματος· στις πηγές τοϋ 
Θεού. Γιά νά γίνει καί νά παραμείνει 
«μέγα» (Παρ. Κ. 6) «Βραχύτι παρ' 
άγγέλοις ήλαττωμένος» (Ψαλμ. Η,6). 
Τό φωτόπλασμα τής δημιουργίας. Νά 
κρατήσει άδιάφθορο τό «μεγάλο του 
άξίωμα» (Μακάριος ό Αιγύπτιος)' τήν 
άνθρωπιά του. Νάπαραμείνειτό«φώς», 
όπως ώραιότατα τόν θέλει ό "Αγιος 
Γρηγόριος ό Θεολόγος. Καί νά πορευ
τεί μέ ήσυχία καί άγάπη, γόνιμα καί 
δημιουργικά τόν δρόμο του πρός τήν 
αιωνιότητα...
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τά τέτοιο τρόπο, ώστε σέ λίγες μέρες 
άπό τό πανδοχείο δέν άπόμεινε πιά 
τίποτε. Ακόμη καί τά δοκάρια καί τά 
ξύλινα τραπέζια κομματιάστηκαν καί 
μοιράστηκαν στόν κόσμο. "Οτανπέρα
σε κι αύτή ή τρέλλα, τό λιβάδι ξανάγινε 
σιωπηλό καί έρημο σάν νά μήν είχαν 
ποτέ ζήσει έκεϊ οί τρομεροί Μπέντερ.

Μόνο τότε, ένώ οί κάτοικοι του 
Πάρσονς καί τοΰ Τσέρρυβαιηλ γύριζαν 
στά σπίτια τους κι άναρωτιόνταν τί νά 
είχαν άπογίνει οί Μπέντερ, κάποιος 
θυμήθηκε πώς είχε δεϊ σέ μιά εφημερί
δα τοΰ Θάγιερ ένα άρθρο πού μπορού
σε νά τούς άφορά. Κατά τά τέλη 

Απριλίου, στά περίχωρα αύτής τής 
πολίχνης, είχε βρεθεί ένα εγκαταλειμ
μένο κάρο. Στό κάρο ήταν δεμένα μέ 
μερικά κομμάτια σχοινί ένα κουτσό 
άλογο, μιά φοράδα κι ένα πουλάρι πού 
έπρεπε νά βρίσκονταν έκεϊ άρκετό 
καιρό γιατί είχαν φάει όλο τό χορτάρι 
πού ύπήρχε γύρω. Πάνω στό κάρο 
βρέθηκε λίγο σιτάρι, μιά δίκανη καραμ- 
πίνα μέ γεμισμένη μόνο τή μιά κάνη, καί 
μιά ταμπέλα μέ τήν έπιγραφή «φαγη
τό». Τίς έπόμενες μέρες δέν παρουσιά
στηκε κανείς στίς ' Αρχές τού Θάγιερ 
γιά νά διεκδικήσει τήν κυριότητα τού 
κάρου καί όλες οί προσπάθειες νά 
βρεθούν οί Ιδιοκτήτες έμειναν χωρίς 
άποτέλεσμα.

Έπρόκειτο γιά τούς Μπέντερ; Δύ
σκολο νά άπαντήσει κανείς. ' Από τήν 
μακρινή έκείνη μέρα τοΰ 1873, τό 
αίνιγμα τής έξαφανίσεως τής πρώτης 
άμερικανικής οικογένειας πού είχε με
τατρέψει τό έγκλημα σέ βιομηχανία, 
δέν λύθηκε ποτέ έντελώς. Αρχικά ό 
κόσμος ύπέθεσε πώς οί Μπέντερ είχαν 
προσπαθήσει νά φτάσουν στό Μεξικό.
' Ο ύπάλληλος τοΰ σταθμού τοΰ Θάγι
ερ θυμόταν πώς είχε πουλήσει τέσσερα 
εισιτήρια γιά τό Χάμπολτ σέ δυό 
άνδρες καί δυό γυναίκες μέ γερμανική 
προφορά. Τό Χάμπολτ ήταν μιά πολί
χνη πού άπεϊχε σαράντα χιλιόμετρα 
άπό τό Θάγιερ. Από κεϊ ξεκινούσε μιά 
άλλη σιδηροδρομική γραμμή, πού, 
διασχίζοντας τήν περιοχή τών ' Ινδιά
νων, έφτανε στό Τέξας. Όπωςάποδεί- 
χτηκε ή ύπόθεση ήταν άβάσιμη στήν 
πραγματικότητα, γιατί όταν ό άστυνό- 
μος τοΰ φόρτ Σκότ μπήκε στά ίχνη τών 
τεσσάρων επιβατών άνακάλκυψε πώς 
είχαν κατεβεϊ στό Τσάνουτι καί όχι στό 
Χάμπολτ. ' Εκεί χάνονταν τά ίχνη τους, 
μολονότι ό άστυνομικός είχε τήν έντύ- 
πωση πώς οί τέσσερις τους είχαν 
χωριστεί, ίσως μέ σκοπό νά ξανασυναν- 
τηθοΰν άργότερα.

Κανείς δέν κατόρθωσε ποτέ νά εί- 
σπράξει τήν άμοιβή τών 2.000 δολλα- 
ρίων πού ό κυβερνήτης τοΰ Κάνσας είχε 
ορίσει γιά τά κεφάλια τών φυγόδικων. 
Γιά χρόνια, κι ένώ τά έγκληματικά 
«κατορθώματα» τών Μπέντερ γίνονταν 
θρύλος, δέν στάθηκε δυνατό νά προ
στεθεί στήν ιστορία τους οϋτε λέξη. 
Διατυπώθηκαν κι άλλες ύποθέσεις. 
"Οτι λόγου χάρη στή φυγή τους οί 
Μπέντερ συνελήφθησαν καί άπαγχονί- 
στηκαν ένώ διέσχιζαν τήν ' Οκλαχόμα. 
" Οτι μιά ομάδα φρουρών τοΰ ’ Ιντιπέν- 
τενς τούς είχε έκτελέσει έν ψυχρώ.

Τό 1910 κάποιος δήλωσε σέ μιά 
εφημερίδα ότι κάτω άπό τό ψευδώνυμο 
Γκάβιν μιας γυναίκας πού είχε πεθάνει 
στήν Καλιφόρνια, κρυβόταν ή άληθινή 
Καίητ Μπέντερ. φυσικά, ήταν μιά 
επινόηση πού τήν ύπαγόρευε ή έπιθυ- 
μία τοΰ κόσμου νά βάλει χέρι στήν 
άμοιβή τής έπικηρύξεως πού στό μετα
ξύ είχε άνεβεϊ στίς 5.000 δολλάρια. 
"Οσο γιά τόν γέρο Μπέντερ, κυκλοφο
ρούσαν κατά καιρούς φήμες γιά τό 
θάνατό του. 'Αλλά κάθε φορά ή 
έρευνα άποκάλυπτε πώς έπρόκειτο γιά 
κάποιον άλλο. Τό πιό καταπληκτικό 
ήταν πώς οί Μπέντερ είχαν κατορθώσει 
νά κάνουν τούς διώκτες τους νά χά
σουν τά ίχνη τους καί νά έξαφανιστοϋν 
γιά πάντα, σέ μιά περιοχή άραιοκατοι- 
κημένη όπου όλοι γνωρίζονταν πολύ 
καλά μεταξύ τους. Γι' αύτό ή ύπόθεση 
τής δολοφονίας φαίνεται τελικά ή πιό 
πιθανή. Αλλά πώς, ποΰ καί άπό ποιόν 
δολοφονήθηκαν οί Μπέντερ; ' Η πρώ
τη χαραμάδα στό πυκνό πέπλο τοΰ 
μυστηρίου άνοίχτηκε τό 1906 όταν μιά 
έφημερίδα τοΰ ' Αρκάνσας δημοσίευσε 
τή δήλωση ένός πολίτη τοΰ Θάγιερ, τοΰ 
γιατρού Τζαίημς Ντέ Μός. Νά τό

Ταξιδιώτες στό Κάνσας σέ γκραβούρα τής 
έποχής.

κείμενο: «Βρίσκονται στή διάθεσή μου 
τά ονόματα οκτώ άνθρώπων πού θά 
μπορούσαν, άν ήθελαν, νά πληροφο
ρήσουν τό κοινό πού είναι θαμμένοι οί 
Μπέντερ, καί οί όποιοι πιστοποίησαν 
τήν ταυτότητα τών πτωμάτων πρίν άπό 
τήν ταφή τους. Αύτοί μπορούν νά 
ύποδείξουν τούς τάφους τής διεστραμ
μένης οικογένειας. Γιά νά διαπιστωθεί ή 
άλήθεια καί νά έξαλειφθεϊ κάθε άμφι- 
βολία γ ι' αύτήν τήν ύπόθεση, πρέπει νά 
γίνει έκταφή τών πτωμάτων." Αν κάποι
ος μέ βοηθήσει, θά άναλάβω έγώ αύτό 
τό έργο».
"Η  προσφορά τοΰ γιατρού Ντέ Μός 
έπεσε στό κενό. Χρειάστηκε νά περάσει 
άκόμη πολύς καιρός, γιά νά γίνει 
γνωστή ή άλήθεια γιά τό τέλος τών 
Μπέντερ. Μόνο έδώ καί λίγα χρόνια, ό 
'Αμερικανός συγγραφέας Ρόμπερτ 
"Αντμαν άνακάλυψε ένα έγγραφο πού 
κατά τά φαινόμενα έρριξε τελικά άπλε
το φώς στήν στοτεινή αύτή ύπόθεση. 
Πρόκειται γιά τή γραπτή ομολογία 
κάποιου Τσάρλς Κόου, τήν οποία αύτός 
είχε έμπιστευτεϊ σέ έναν γιατρό τοΰ 
Γκαίηνσβιλ μέ τόν όρο νά δημοσιευθεϊ 
μετά τόν θάνατό του. Νά τό πιό 
σημαντικό άπόσπασμα: «Μιά ομάδα 
πολιτών πού ήμουν κι έγώ μέλος της, 
πήγε νύχτα στό σπίτι τών Μπέντερ, 
τούς αιχμαλώτισε καί τούς άνάγκασε νά 
ομολογήσουν. "Υστερα, τούς σκότω
σε, έσκισε τίς κοιλιές τους γιά νά μή 
φουσκώσουν άπό τά άέρια, έδεσε βάρη 
στά πτώματά τους καί τά πέταξε στό 
ποταμό Βέρντιγκρις. ' Ο νεαρός καί ή 
Καίητ ήταν προσβεβλημένοι άπό βλε- 
νόρροια καί ομολόγησαν άτι ζοΰσαν 
σάν άντρόγυνο. Τά μέλη τής ομάδας 
ύποχρεώθηκαν νά μήν μιλήσουν γι' 
αύτό τό λυντσάρισμα έως ότου πέθαι- 
ναν όλοι έκτος άπό έναν, πού τότε θά 
άπαλλασσόταν άπό κάθε ύποχρέωση. 
Τώρα έχουν πεθάνει όλοι έκτός άπό 
έμένα πού είμαι γέρος καί καταβεβλη
μένος καί γ ι’ αύτό τό λόγο θέλω νά 
κάνω αύτήν τήν όμολογία μέ τόν όρο τό 
περιστατικό αύτό νά μήν άποκαλυφθεΐ 
παρά μόνο μετά τό θάνατό μου».

’ 0  Τσάρλς Κόου, πού μαζί μέ τούς 
άγνωστους συντρόφους του σκότω
σαν τούς Μπέντερ περισσότερο γιά νά 
οίκειοποιηθοϋν τό σεβαστό προϊόν τών 
έγκληματικών τους πράξεων, παρά άπό 
άληθινή δίψα γιά δικαιοσύνη, πέθανε 
στίς 9 ' Ιουλίου 1929. "Αν ή ομολογία 
του είναι άληθινή, μαζί του χάθηκε κι ό 
τελευταίος τιμωρός τής πιό εγκληματι
κής-οικογένειας τής Αμερικής.

VINCENZO ΜΑΝΤΟΥΑΝΙ
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Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Π ΩΣ ΓΙΝΟΤΑΝ Η ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟ 1821

Ε ΟΛΟΥΣ είναι γνωστό, πώς 
κατά τήν έναρξι τής ' Επαναστάσεως 
του 1821, άφοϋ δεν ύπήρχαν κεντρική 
διοίκησις, επιτελικές ύπηρεσίες καί επι
μελητεία, τίς φροντίδες γιά τήν στρατο
λογία καί τόν επισιτισμό τών αγωνι
στών είχαν άναλάβει οί κατά τόπους 
' Εφορίες. Βασιζόμενες στήν προθυμία 
τών κατοίκων καί στήν αγάπη τους γιά 
τήν πατρίδα, έστελναν έναν κατάλογο 
στίς δημογεροντίες, στόν όποίο άναφέ- 
ρονταν τά άτομα πού έπρεπε νά στρα- 
τολογηθοϋν σέ κάθε περιοχή καί τά 
χρηματικά ποσά πού έπρεπε νά κατα
βληθούν. " Ενας τέτοιος κατάλογος έχει 
περισωθή στά Γενικά ’ Αρχεία τού Κρά
τους (Βλαχογιάννη, φάκ. 1) καί αφορά 
τόν «Καζά» τού Μυστρα. Άναφέρον- 
ται σ ’ αύτόν 71 χωριά τής Λακωνίας 
κατά τόν έξής τρόπο (καταχωρούμε 
έδώ ένδεικτικώς μόνο πέντε): Βρέσθε- 
να: άτομα 10, γρόσια 1000. Βαμπα- 
κοΰ: 15 καί 1500. Μπαρμπίτσα: 7 καί 
1000. Άράχωβα: 10 καί 1000. Κολί- 
να: 10 καί 1 200.

Τό ίδιο μέτρο χρησιμοποιούσε καί ή 
Πελοποννησιακή Γερουσία. Τό άκό- 
λουθο άπόσπασμα (' Αρχ. ’ Ελλ. Παλιγ
γενεσίας, τ. Α. σ. 450), μάς τό βεβαιώ
νει:
«Γενναιότατε κύριε Θεόδωρε Κολοκο- 
τρώνη. ή ττατρίς πεπεισμένη ούσα εις τό 
φιλογενές καί φιλοπάτριόές σου. παρέ
χεται σου πληρεξουσιότητα διά τά κα
θήκοντα τής αρχιστρατηγίας σου, πρός 
τό παρόν νά σύναξης αμέσως καί 
έμμέσως διαφόροις τρόποις τούς κατω
τέρω στρατιώτας από μέν τήν Καρύται- 
να στρατιώτας 1.000, άπό τό φανάρι 
250, άπό Καλάβρυτα 800, άπό Τριπολι- 
τσάν 800, άπό Άρκαδιάν 800, άπό 
Πύργον 200, καί άπό Γαστούνι 1.000.

Ταϋτα λοιπόν καίσύν τούτοις έπεύχε- 
ταί σοι τήν παρά Θεού σοι ένίσχυσιν καί 
τήν ύπό τούς πόδας τής πατρίδος, διά 
σοΰ, πάντων τών έχθρών καθυπόταξιν. 
'Αμήν, 'Αμήν, 'Αμήν.

αωκβ' Ιανουάριου κ ’, έν Κορίνθω 
Άσημάκης φωτήλας. Αντιπρόεδρος

" Ετσι, λοιπόν, γινόταν ή στρατολογία 
καί έτσι έγιναν τά στρατόπεδα. Καί είναι 
γνωστό, άτι τό μεγαλύτερο ποσοστό 
κάθε στρατοπέδου τό άποτελοΰσαν οί

γεωργοί καί οί βοσκοί, πού ήσαν καί οί 
πολυαριθμότερες τάξεις τής τότε έλλη- 
νικής κοινωνίας καί «έσυναθροίζοντο 
αύτομάτως- εις τήν άρχήν τής έπανα- 
στάσεως καθ’ ομάδας, ■ οικογένειας, 
χωρία καί έπαρχίας», όπως λέει ό φωτά- 
κος (τ.Α σ.85). Τά παλληκάρια αύτά, 
χειροδύναμα καί ταχυκίνητα σάν «ξω
μάχοι», μαθημένα στίς κακουχίες καί 
οδοιπορίες, στήν πείνα καί στήν δίψα, 
στήν γύμνια καί στήν ξυπολησιά, ξα
φνιασμένα πού βρέθηκαν απότομα άπό 
τήν σκλαβιά στήν λευτεριά, μέ χαρές 
συναθροίσθηκαν, σάν νά πήγαιναν σέ 
πανηγύρι παρά σέ πόλεμο, μέ μόνη 
άμοιβή τά τουρκικά λάφυρα.

Πολύ αργότερα, όταν οί έπαρχίες 
Πατρών, Καλαβρύτων, Αιγαίου καί Κο
ρινθίας «πρώται- είσήγαγον τό μίασμα 
τής μισθοφορίας, μισθώσαντες καί λοι
πούς Ρουμελιώτας» (φωτ. σ. 444), όλος 
ό στρατός άρχισε νά ζητά μισθό 25-30 
γρόσια τόν μήνα. ’ 0  μισθός παράσυρε 
καί πολλούς στήν άπιστία, γιατί «σάν 
συστηματικοί μισθοφόροι πιά, έγκατέ- 
λειπαν τούς αρχηγούς τους καί πήγαι
ναν σέ όποιον έδινε τά περισσότερα» 
(Κασομούλης τ. Β σ. 36). Τό ότι δέ ή 
κατάστασις αύτή έγενικεύθη καί όλο τό 
στράτευμα έγινε μισθοφορικό, τό φα
νερώνει ό παρακάτω, ανέκδοτος ώς 
τώρα, «ύποθετικός λογαριασμός» (ΓΑΚ 
Οίκον, φ. 42), ό όποιος, έκτος άπό τήν 
προϋπολογιζομένη ποσότητα σέ γρό
σια, δείχνει τήν δύναμι τού στρατού.

’ Η σφραγίδα τής Πελοποννηαιακής Γερου- 
σίας.

Περίοδος Γ ’
Αρ. 5240
Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος 

Πρός τό Σ. Εκτελεστικόν Σώμα Τό 
’ Υπουργεϊον τοϋ Πολέμου 

Κατά τήν ύπ' άριθ. 5974 διαταγήν 
τής Σ. Διοικήσεως πρός τό ύπουργείον 
τής Οικονομίας, περί τοϋ ύποθετικοϋ 
Λογαριασμού καί τήν ύπ' άριθ. 1680 
άναφοράν τής Οικονομίας πρός τό 
ύπουργείον τούτο νά κατάστρωση καί 
παρουσιάση ύποθετικόν λογαριασμόν 
τοϋ μέρους του, ιδού έμπερικλείει κατά
λογον τών εύρισκομένων εις κίνησιν 
στρατιωτών, φρουράρχων, πολιταρ
χών καί φροντιστών καί πεζικού Συντά
γματος, έν φ  εμπεριέχονται καί τά κατά 
μήνα άπαιτούμενα δι ’ αύτούς έξοδα. 
Έν Ναυπλίω τή 14 Απριλίου 1825 

Ό  ύπουργός τοϋ Πολέμου 
Ά δάμ Δούκας 

Ο Γεν. Γοαμματεύς 
Δημ. Σαλτέλης

’ Υποθετικός Λογαριασμός 
τών στρατιωτών. Πολιταρχών κα ί 
φρουράρχων τού ύπουργείου τούτου.

Στρατιώται εύρισκόμενοι εις κίνησιν 
35.338. Στρατιώται εύρισκόμενοι εις 
Πολιταρχίας 1.438. Στρατιώται εύρι- 
σκόμενοι εις φρούρια 600. Σύνολον: 
37.376.

Πρός 25 γρόσια τόν μήνα έκαστος 
στρατιώτης, γρόσια 934.400. Τό σιτη- 
ρέσιον πρός 15 παράδες τήν ήμέραν 
420.480. Πρός 300 δράμια ψωμί τήν 
ήμέραν, άνά ΙΟπαρ. 280.320. Πρός 3 
δεκάρια φυσέκια τόν μήνα εις έκαστον 
στρατιώτην, άνά δύο γρόσια 224.256. 
Έ ξ φρούραρχοι πρός 300 γρόσια τόν 
μήνα 1.800. Είκοσι έξΠολιτάρχαι πρός 
200 γρόσια τόν μήνα μέ τό σιτηρέσιόν 
των 5.200. Είκοσι φροντισταί καί ύπο- 
φροντισταί άνά 200 γρόσια τόνμήναμέ 
τό σιτηρέσιόν των 4.000. Στρατιώται 
τοϋ πεζικού Συντάγματος 518 συμπε
ριλαμβανομένων τών τε άξιωματικών 
καί τού Συνταγματάρχου, διά μισθούς, 
ψωμί, σιτηρέσιόν καί λοιπά έξοδα μετά 
τών πολεμοφοδίων κατά μήνα 29.235. 
Σύνολον: 1.899.691.

'Εν Ναυπλίιμ τή 14 Απριλίου 1825 
Ό  Γεν. Γραμματεύς τού Πολέμου 

Δημ. Σαλτέλης 
Σχόλια δέν χρειάζονται.
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ΕΨ  AUII Al E M !
ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ 
ΑΠΟ ΤΟΝ
Τ. ΑΣΤΥΦ. κ. ΑΝΑΣΤ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ



ιο κ  n r  κ α ο υ ξ  κ λ α κ
Στην απέναντι σελίδα άριστερά επάνω: Μέλος τής Κού - Κλούξ - Κλάν μέ τό Σταυρό. Δεξιά: Μ έ στολές, 
κοκοϋλες, καί σκυλιά, μέλη τής Κού - Κλούξ - Κλάν παρελαύνουν σέ μιά πόλη τής ' Αμερικής. Κάτω: Γυναίκες, 
μέλη τής όργανώσεως σέ μιά διαδήλωση πού έγινε στή Γεωργία. Σ' αύτή τή σελίδα έπάνω: μιά ούρά μυημένων, 
περνά τό κατώφλι τής ' Εκκλησίας τών Βαπτιστών στήν ' Αλαμπάμα. Τά υποψήφια μέλη τής Κού - Κλούξ - Κλάν, 
πρέπει νά είναι άπαραιτήτως, λευκοί καί Προτεστάντες.

Ε ΙΝΑΙ μεσάνυκτα καί δύο μέλη τής 
Κού Κλούξ Κλάν γλιστρούν κατά 

μήκος τού περιβόλου ενός κολλεγίου 
τών νέγρων στή Λίττλ Ρόκ. Κοντά στόν 
τοίχο ενός κοιτώνος τοποθετούν ένα 
μαύρο κιβώτιο πού περιέχει 40 τεμάχια 
δυναμίτιδος καί τακτοποιούν τό φυτίλι 
γιά νά βάλουν φωτιά. Ξαφνικά, ισχυροί 
προβολείς πέφτουν έπάνω τους μέσα 
στό σκοτάδι καί μιά φωνή ακούεται: 

Έδώ "Εφ - Μπί "Αϊ. Είσθε ύπό 
σύλληψινΙ

’ Εμβρόντητοι οί Κλάνς βρίσκονται 
περικυκλωμένοι άπό τούς πράκτορες 
τού FBI. Ξέρουν ότι έχουν προδοθή. 
' Εκείνο όμως πού ποτέ δέν θά μάθουν 
είναι τό πώς κατώρθωσε τό FBI νά βάλη 
πράκτορά του μέσα στήν όργάνωσί 
τους.

Μέσα σ ’ ένα δωμάτιο ένός ξενοδο
χείου τής Νέας Ύόρκης άνθρωποι 
μαζεύονται κρυφά. Κλειδώνουν τήν 
πόρτα καί κατεβάζουν τις κουρτίνες. 
' Επί τρεις ήμέρες συνεδριάζουν, συνω
μοτούν καί καταστρώνουν σχέδια γιά 
τήν άναμόχλευσι τού φυλετικού μίσους 
καί τήν ύπονόμευσι τής ύπερασπίσεως 
τού Νοτίου Βιετνάμ άπό τις ' Ηνωμένες 
Πολιτείες έν όνόματι τών πολιτικών 
δικαιωμάτων. Είναι όλοι τους άνώτερα 
στελέχη τού κομμουνιστικού κόμμα
τος. ' Εν τούτοις, ένας απ' αύτούς είναι

μυστικός πράκτορας τού FBI. Δυό ώρες 
μετά τήν άναχώρησι τών κομμουνι
στών άπό τό ξενοδοχείο, ό μυστικός 
αύτός πράκτορας ύπαγορεύει τήν λε
πτομερή άναφορά του, ή όποια όπο- 
στέλλεται μέ ειδικό άγγελιοφόρο στήν 
Ούάσιγκτων.

Δυό πράκτορες τού FBI, κρυμμένοι 
μέσα σ' ένα χωράφι, παρακολουθούν 
τούς Κλάνς πού συνεδριάζουν καί 
καταστρώνουν σχέδια γιά τήν δολοφο
νία τών πρώτων νέγρων πού θά άπεπει- 
ρώντο νά μποΰν σέ κάποιο θέατρο τής 
πόλεως Κόβιγκτον. Τήν άλλη νύχτα, 
ένώ αύτοκίνητα γεμάτα άπό ώπλισμένα 
μέλη τής Κού Κλούξ Κλάν γεμίζουν 
τούς δρόμους τού Κόβιγκτον, ή έφιπ
πος καί ή τοπική άστυνομία, ειδοποιη
μένες έγκαίρως, καταλαμβάνουν τήν 
κεντρική λεωφόρο. Οί μέλλοντες δολο
φόνοι δέν μπορούν νά κάνουν τίποτε, 
έκτος άπό τό τού νά παρακολουθούν μέ 
μεγάλη τους λύπη, 18 νέγρους νά 
μπαίνουν στό θέατρο, νά κάθωνται 
μέχρι τέλους τής παραστάσεως καί νά 
άναχωροΰν τελικά, χωρίς νά σημειωθή 
κανένα έπεισόδιο.

Οί περιπτώσεις αύτές τής προσφά
του δραστηριότητας τού FBI είναι 
τυπικές καί μάς δίνουν μόνο νά καταλά- 
βωμε μέ ποιούς έχει νά κάνει τό FBI.

Στήν πολιτεία τού Μισισιπή, σέ μιά

έρευνα πρός άνακάλυψι κρησφυγέτων 
τών Κλάνς, δυό πράκτορες βρέθηκαν 
σ ’ ένα σκοτεινό ύπόγειο.

— Πρόσεξε Μπόμπ, φώναξε ξαφνι
κά ό ένας στόν σύντροφό του. Ό  
χώρος αύτός είναι γεμάτος φίδιαI

Μέ μεγάλες προφυλάξεις κατώρθω- 
σαν οί δυό πράκτορες νά οπισθοχωρή
σουν ανάμεσα άπό ένα πλήθος δηλητη
ριωδών φιδιών, τά όποια είχαν μαζεύ- 
σει οί Κλάνς καί τά άφηναν ελεύθερα 
κατά τών άνδρών τού FBI!

Στήν ’ Αλαμπάμα ένας άλλος πρά
κτορας τού FBI φωτογράφιζε κάτι 
νεαρούς πού άπειλοΰσαν άτομα πού 
συμμετείχαν σέ μιά διαδήλωσι κατά 
τών φυλετικών διακρίσεων. Ξαφνικά, 
δέχτηκε ένα κτύπημα στόν τράχηλο. 
" Επεσε κάτω καί ένώ έψαχνε νά βρή τή 
φωτογραφική μηχανή του, ένα πόδι τόν 
πάτησε καί μετά όλα σκοτείνιασαν...

Σέ μιά πόλι τού Μισισιπή ένας 
σταυρός έκάη πάνω στό γρασίδι, μπρο
στά στό σπίτι ένός πράκτορος τού FBI, 
μιά έβδομάδα μετά τήνέκεϊέγκατάστα- 
σί του μέ τήνοϊκογένειά του. Παράλλη
λα, τό τηλέφωνο άρχισε νά κτυπά 
συνεχώς καί όταν σήκωνε τό άκουστικό 
ή γυναίκα του, άκουε αισχρά καί 
απειλητικά λόγια:

—’ Ωραίο είναι τό κοριτσάκι σας 
κυρία μου καί είναι κρίμα νά συμβή
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κάτι. "Αν θέλης νά έχης τά παιδιά σου, 
νά τά μαζέψης καλύτερα καί νά φύγης 
άπ' έδώ.

Κάποια φορά καί ενώ ό άνδρας της 
ήταν μακρυά γιά ύπηρεσία, τό τηλέφω
νο κτύπησε άργά τή νύκτα.

—’ Εδώ ύπηρεσία ελέγχου οδικού 
δικτύου, είπε μιά φωνή. ' Ο σύζυγός 
σας σκοτώθηκε πρίν άπό λίγο σέ ένα 
αύτοκινητιστικό δυστύχημα. Ποΰ θέλε
τε νά παραδώσωμε τό πτώμα;

' Η γυναίκα έβαλε φυσικά τά κλάματα, 
πήρε τό αρχηγείο τού FBI άπ' όπου τής 
βεβαίωσαν ότι είχε πέσει θύμα μακά
βριας φάρσας τών Κλάνς καί ότι ό 
άνδρας της έχαιρεν άκρας ύγείας.

' Η βάρβαρος αύτή τακτική μός 
ένθυμίζει τήν περίοδο κατά τήν οποίαν 
ή Κού Κλούξ Κλάν ήταν στό ζενίθ τής 
άκμής της. Πράγματι σήμερα ή όργά- 
νωσις αύτή είναι κατά πολύ ύποδεέστε- 
ρη άπ’ ό,τι ήταν τότε. Κατά τήν περίοδο 
γύρω στά 1920, τά μέλη τής Κλάν 
έφταναν τόν άριθμό τών τεσσάρων 
έκατομμυρίων καί ή όργάνωσις έπεξε- 
τείνετο σέ πολλές πολιτείες, όπως στήν 
' Ινδιάνα, στό Κάνσας, τό Κολοράδο. 
Πολλοί πολιτικοί στίς νότιες πολιτείες 
ώφειλαν τήν έπιτυχία τους στίς εκλογές 
στό μπλοκ τών ψήφων τής Κλάν. Μέ 
τήν πάροδο όμως τού χρόνου ή όργά- 
νωσι άτόνησε, έφθάρη καί άρχισαν 
απερίσκεπτες βιαιοπραγίες, οί όποιες 
άπεδεικνύοντο ότι ήσαν έργα της." Ετσι 
σιγά - σιγά ή δύναμίς της έλαττώθηκε 
καί κατέστη σχεδόν ακίνδυνος, μέχρι 
τοϋ 1954, οπότε μιά νέα προσπάθεια 
άναβιώσεως ανέβασε πάλι τά μέλη τής 
Κλάν σέ 10.000, μέ πολλούς συμπα- 
θοϋντας.
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Αριστερά: Ο Νάθαν Μπέντφορντ φόρεστ. Οργάνωσε στρατιωτικά τήν Κού - Κλούξ - 
Κλάν. Κάτω:«' Ιππότης τής Κού - Κλούξ - Κλάν μπροστά στό Σταυρό πού καίγεται σέ μιά άπό 
τίς «παραδοσιακές» γιορτές τής όργανώσεως. Στήν άπέναντι σελίδα: "Εφιππα μέλη τής 
όργανώσεως, ή οποία κάποτε έφθασε νά έχει 4 .000 .000  όπαδούς.

Γιά τήν προάσπιση τών πολιτικών 
δικαιωμάτων, τό FBI εφαρμόζει καί 
άκολουθεϊ τέσσερες βασικές μεθόδους:

Α)’ Ομαδική άνάληψις έρεύνης. 
' Εάν παρίσταται άνάγκη, μιά ύπόθεσις 
φυλετικώ ν διακρίσεων, άνατίθετα ι 
πρός έρευνα σέ 250 ή καί περισσότε
ρους πράκτορας. Λίγα λεπτά μετά τήν 
άπόφασι τοϋ άρχηγείου στήν Ούάσιγ- 
κτων, περί ένισχύσεως, όλοι οί πράκτο
ρες τΠς γύρω περιοχής λαμβάνουν τήν 
έντολή, ή όποια έχει καταστή έφιάλτης 
γιά τίς γυναίκες τους:

«Παρουσιασθήτε αμέσως στόν (τά
δε) ειδικόν ύπάλληλο (τής τάδε πόλεως) 
γιά άνάληψιν ειδικής άποστολής αορί
στου διαρκείας!»

Μιά τέτοια άμεσος ένέργεια έχει ώς 
συνέπεια τήν άνακάλυψι συχνά σπου
δαίων ιχνών πρίν νά έξαφανισθοΰν. 
Π.χ. στή Γεωργία είχε έμπρησθή μιά 
έκκλησία λίγο πρίν τά μεσάνυκτα. Πρός 
τόν σκοπό αύτό είχε χρησιμοποιηθή 
καθαρό πετρέλαιο. Στίς δύο μετά τά 
μεσάνυχτα δεκάδες πρακτόρων τοϋ 
FBI έκάλυπταν τήν πέριξ περιοχή. Λίγη 
ώρα μετά τήν άνατολή τοϋ ήλιου, ένας 
άπό τούς πράκτορες όσφράνθηκε μυ
ρουδιά πετρελαίου μέσα σ' ένα σπίτι 
πού άπεϊχε ένα μίλλι περίπου άπό τήν 
πυρπολημένη έκκλησία. ' Εάν οί πρά
κτορες καθυστερούσαν, ή μυρουδιά 
τοϋ πετρελαίου θά έξαφανίζετο καί οί 
ένοχοι κάτοχοί του ίσως ποτέ δέν θά 
είχαν άνακαλυφθή.

Β) Συνεργασία μέ τίς τοπικές αρ
χές. Οί πράκτορες τοϋ FBI καταφεύ
γουν πολλές φορές στίς τοπικές άρχές 
καί ζητούν τή συνεργασία τους γιά τήν 
βεβαίωση παραβάσεων τών ομοσπον
διακών νόμων πού άφοροϋν τά πολιτι
κά δικαιώματα. Τόν Σεπτέμβριο τοϋ 
1964 δύο πράκτορες τοϋ FBI, άνδρες 
τής τοπικής άστυνομίας καί ένας σερί
φης μέ τούς άνδρες του βρισκόταν 
μπροστά σ' ένα παντοπωλείο τής 
συνοικίας τών νέγρων στήν Καντόν τοϋ 
Μισισιπή. Μέσα στό ύπόγειο τοϋ κατα
στήματος είχε βρεθή μιά βόμβα πού 
άπετελεϊτο άπό οκτώ τεμάχια δυναμίτι- 
δος. Οί ύπάλληλοι τοϋ FBI σύρθηκαν 
μέ κίνδυνο τής ζωής των μέσα στό 
ύπόγειο όπου άπεμόνωσαν τήν βόμβα 
καί τήν έβγαλαν έξω.

' Επτά μήνες άργότερα, ένα πρωινό 
πού έβρεχε, 55 νέγροι μπήκαν στό 
δικαστικό μέγαρο γιά νά ψηφίσουν. Ο 
ίδιος ό σερίφης χαιρέτισε τούς άρχη- 
γούς των μέ τίς λέξεις:

—  Δέν χρειάζεται νά β γή τε έξω τώρα 

πού βρέχει. Καθήστε μέσα μέχρ ιςότου  
ψηφίσουν οί δικοί σας.

Μιά σπουδαία καμπή στόν πόλεμο 
κατά τής Κλάν στό Μισσισιπή σημειώ
θηκε όταν ό Χοΰβερ ζήτησε προσωπικά 
τήν συνεργασία τοϋ κυβερνήτη Πώλ 
Τζόνσον. Σέ προσωπική συνάντησί 
τους, ό Χοϋβερ δήλωσε στόν κυβερνή
τη ότι ήτανάποφασισμένοςνά προστα- 
τεύση τούς νόμους πού άφοροΰσαν τά 
πολιτικά δικαιώματα καί διατεθειμένος 
νά καταστείλη τήν δραστηριότητα τής 
Κλάν. Παρ' όλον ότι ό Τζόνσον ήταν 
συντηρητικός, δέχθηκε νά βοηθήσει. Οί 
δύο άνδρες συμφώνησαν όπως τό FBI 
άναλάβη νά έκπαιδεύση ένα μεγάλο 
άριθμό άστυνομικών τοϋ Μισισιπή, καί 
νά τούς διδάξη τά μυστικά τής δράσεως 
τής τρομοκρατικής όργανώσεως.

Γ) Ψυχολογικός πόλεμος. Αμέ
σως μόλις κάποιος γίνη μέλος τής Κλάν 
ένας πράκτορας τοϋ FBI τόν επισκέπτε
ται.

—’ Αν συμβή τίποτε έδώ στήν περιο
χή μας, θά θεωρηθήτε αύτομάτως 
ύποπτος, έφ ' όσον θά έξακολουθήτε 
νά είσθε μέλος τής Κλάν, τοϋ λέει.

Στό Μισισιπή κάποιος Κλάν άρχισε 
νά κινήται οργανωτικά." Ετσι τό παρελ
θόν έτος 45 άτομα παρευρέθησαν στήν 
πρώτη συγκέντρωσι. Μέσα σέ τρεϊς 
ήμέρες όλους αύτούς τούς έπεσκέφθη- 
καν πράκτορες τοϋ FBI. Καί στήν
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έπομένη συγκέντρωσι παρουσιάσθη- 
καν μόνο πέντε.

Οί πράκτορες τοΰ FBI προσπαθούν 
νά επωφελούνται καί άπό κάθε πρό
σκληση προερχόμενη άπό τούς Κλάν. 
Σέ μιά συγκέντρωσι των Κλάνς κάποιος 
καυχήθηκε:

—"Ανπιάσω κανένα άπ' αύτούςτοΰ 
FBI πού «κόπτονται» γιά τούς νέγρους 
θά τοΰ σπάσω μέ τίς κλωτσιές τά 
πλευρά, ώστε νά συνέλθη ύστερα άπό 
ένα μήνα.

Τήν άλλη μέρα τό πρωί ένας πράκτο
ρας τοΰ FBI έμπαινε στόν σιδηροδρομι
κό σταθμό, όπου έργαζόταν ό Κλάν 
αύτός. Πήγε κοντά του καί τόν κτύπησε 
στόν ώμο:

— ΕΤμαι πράκτορας τοΰ FBI. "Εχω 
μάθει ότι ψάχνεις νά βρής έναν σάν κ ι' 
εμένα.

— Δέν ψάχνω νά βρω κανένα, άπάν- 
τησε ό Κλάν.

—'  Ε παιδιά, φώναξε τότε ό πράκτο
ρας πρός τούς εργάτες πού δούλευαν 
πιό πέρα. Νά ένας Κλάν πού θέλει λέει 
νά τά βάλη μέ τό FBI. ' Ελάτε νά δήτε.

Ό  Κλάν όμως απομακρύνθηκε βια
στικός.

— Μά φυσικά δέν περιμένουμε άν- 
δρισμό άπό ένα άνδρα πού κρύβεται 
κάτω άπό ένα σεντόνι. "Ετσι δέν είναι; 
παρατήρησε ό πράκτορας.

Δ) Άντικατασκοπεία. ’ Η σπου
δαιότερη τακτική άπό όλες είναι ή 
διείσδυσις πληροφοριοδοτών στούς 
πυρήνες τών Κλάνς καί των κομμουνι
στών. Τά άτομα αύτά είναι πατριώτες οί 
όποιοι μέ κίνδυνο τής ζωής των παρέ
χουν πληροφορίες γιά τήν άνατρεπτική 
δράσι καί τίς βιαιοπραγίες τών τρομο
κρατών, προβαίνουν σέ άναγνώρισί 
τους καί συγκεντρώνουν στοιχεία εναν
τίον τους.

Μιά Κυριακή ένας πράκτορας τοΰ 
FBI προσεκάλεσε ένα νεαρό άγρότη γιά 
μιά βόλτα μέ τό αύτοκίνητό του. Στό 
δρόμο, μέσα στό αύτοκίνητο, έδωσε 
στόν άγρότη νά κοιτάξη μερικές φωτο
γραφίες πού άπεικόνιζαν τά πτώματα 
δύο νέων καί ένός ήλικιωμένου άνδρα.

Σέ λίγο σταμάτησε τό αύτοκίνητό του 
μπροστά σέ κάτι πού μέχρι πρό τινων 
ώρών ήταν άγροκατοικία. Τώρα ήταν 
καπνίζοντα έρείπια. Μέσα σ' ένα δω
μάτιο πού είχε άπομείνει κάπως άνέπα- 
φο, μιά καταφοβισμένη νέγρα προσπα
θούσε νά ταΓσει τό μωρό πού έκλαιε καί 
δύο άλλα μικρά παιδιά, ένώ ό άνδρας 
της έψαχνε ανάμεσα στά έρείπια γιά νά 
ξεχώση ό τι άπό τά λιγοστά άντικείμενα 
τοΰ νοικοκυριού του δέν είχε καή καί

μπορούσε νά ξαναχρησιμοποιηθή.
— Είναι δουλειά τής Κλάν χθές τήν 

νύκτα, είπε ό πράκτορας. ’ Εγώ πρέπει 
νά μιλήσω γιά μερικά λεπτά μέ τούς 
άνθρώπους αύτούς. ' Εσύ πρόσεχε γύ
ρω.

"Οταν ξεκίνησαν γιά νά έπιστρέ- 
ψουν, ό πράκτορας ρώτησε τόν άγρό
τη:

— Θέλεις νά μάς βοηθήσης νά στα- 
ματήση τό κακό αύτό;

— Τί θέλετε νά κάνω;
— Τί θά λέγατε άν γινόσαστε μέλος 

τής Κλάν; τόν ρώτησε ό πράκτορας. 
Μέσα σέ λίγες μέρες ό άγρότης αύτός 
έμαθε τόν τρόπο μέ τόν οποίο θά 
έπιζητοΰσε νά γίνη μέλος τής Κλάν, νά 
περάση άπό τόν έλεγχο τοΰ «Γραφείου 
1 Ερευνών τής Κλάν», πώς νά ένεργή 
στίς συγκεντρώσεις τους, πώς νά έπι- 
κοινωνή μυστικά μέ τό FBI καί τί νά 
κάνη σέ περίπτωση άνάγκης.' Από τότε 
ό άνθρωπος αύτός τής ύπαίθρου έγινε 
μιά πολύτιμος πηγή πληροφοριών. Σή
μερα, χάρις στό FBI σέ όλες τίς οργανώ
σεις τής Κλάν έχουν διεισδύσει τέτοιοι 
έμπιστοι πληροφοριοδότες.

Αύτές είναι οί τέσσερες μέθοδοι 
πού εφαρμόζει τό FBI στήν έπονείδιστη 
αύτή ύπόθεσι τών φυλετικών διακρίσε
ων πού άρχισε μέ δύο πυροβολισμούς 
πού έπληξαν ένα αύτοκίνητο στήν 
Γεωργία, λίγο πρίν τά ξημερώματα καί 
ένώ τό σκοτάδι άκόμα ήταν πυκνό. ' Ο 
οδηγός τοΰ αύτοκινήτου, συνταγμα
τάρχης Λεμιουέλ Πέν, ένας νέγρος 
εκπαιδευτής, ό όποιος μόλις είχε συμ
πληρώσει τήν εφεδρική του ύπηρεσία, 
έπεφτε νεκρός.

’ Ο διευθντής τοΰ FBI, μόλις έλαβε τό 
τηλεγράφημα περί τής δολοφονίας, έ- 
πιβιβάστηκε ένός άεροπλάνου καί έ- 
σπευσεν έπί τόπου.

—’ Εάν ξεφύγουν τώρα, σ ’ αύτήν 
τήν περίπτωσι, νομίζω ότι μπορούν νά 
ξεφύγουν καί όποιαδήποτε άλλη φορά, 
είπε, ένώ διέταξε τόν βοηθό του Κλάϊντ 
Τόλσον νά ρωτήση τήν Άτλάντα, 
πόσους έκτάκτους ύπαλλήλους χρειά
ζεται. «Θέλω νά παρουσιασθοΰν όλοι 
τους έκεϊ σήμερα».

Μέ τό σούρουπο, 78 πράκτορες τοΰ 
FBI εύρίσκοντο στόν τόπο τοΰ έγκλή- 
ματος καί κτένιζαν τήν περιοχή. Στά 
γραφεία τοΰ FBI τής Άτλάντα οί 
ύπάλληλοι έρεύνησαν περί τούς 1214 
έμπιστευτικούς φακέλλους. Δούλεψαν 
όλο τό εικοσιτετράωρο καί τελικά συνέ
ταξαν μιά κατάστασι άπό 14 ονόματα, 
πού ήσαν μέλη τής Κλάν, ικανά νά 
διαπράξουν ένα τέτοιο έγκλημα. Κατό

πιν, μέ τήν βοήθεια τών πληροφοριο
δοτών καί τήν συνεργασία τών τοπικών 
άρχών τής Γεωργίας ήλεγξαν τό «άλλο
θι» καί τών 14 αύτών άτόμων, κατά τήν 
στιγμή πού έπυροβολήθη ό Πέν. Τρεις 
άπ' αύτούς δέν κατώρθωσαν νά άπο- 
δείξουν τό «άλλοθι» τους καί οί ύπάλλη- 
λοι τοΰ FBI άρχισαν νά τούς ύποβάλ- 
λουν εύθεΐες έρωτήσεις καί νά τούς 
τονίζουν ότι έγνώριζαν ότι όσα έλεγαν 
ήταν ψέματα.

Δέν πέρασε ένας μήνας καί ένας άπό 
τούς Κλάνς αύτούς ώμολόγησε. Υπ έ
γραψε μιά λεπτομερή κατάθεσι στήν 
οποία άπεκάλυπτε ότι αύτός ώδηγοΰσε 
τό αύτοκίνητο μέσα άπό τό όποιο ο! δύο 
άλλοι πυροβόλησαν τό μοιραίο θΰμα. 
Μερικές ώρες άργότερα, ένας τέταρτος 
Κλάν ύπέγραφε μιά κατάθεσι, στήν 
οποία έλεγε ότι οί ίδιοι οί δύο ύποπτοι 
τοΰ είχαν έκμυστηρευθή ότι είχαν 
σκοτώσει τόν Πέν.

Σύμφωνα μέ τά έπίσημα στοιχεία, 
κατά τά τελευταία τέσσερα χρόνια τό 
FBI έπελήφθη κάπου 14.000 ύποθέσε- 
ων πού είχαν σχέσι μέ τίς φυλετικές 
διακρίσεις, έκ τών οποίων τό έν τρίτον 
στίς νότιες πολιτείες. Σέ μιά μόνο 
ύπόθεσι γιά τήν δολοφονία τριών 
έργατών κοντά στήν φιλαδέλφεια, έ- 
δαπανήθησαν πάνω άπό 768.000 δολ- 
λάρια καί 175.000 έργάσιμες ώρες γιά 
νά έπιτευχθή ή σύλληψις 19 ύποπτων 
συνεργών τοΰ έγκλήματος. Παράλλη
λα οί πράκτορες συγκεντρώνουν πλη
ροφορίες μέ τίς όποιες ένημερώνουν 
τούς άρχηγους τών διαφόρων οργανώ
σεων κατά τών φυλετικών διακρίσεων 
γιά νά άποφεύγουν τήν ύπονόμευσι έκ 
μέρους τών κομμουνιστών.
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Σπουδαιότατο ρόλο στήν πολιτική ιστορία τής χώρας 
έπαιξε ή Πλατεία Συντάγματος. Σ' αυτό τό ρόλο 
χρωστάει καί τό όνομά της. Με αίμα ποτίστηκαν καί 
σφραγίστηκαν όσα συνέβησαν στήν πλατεία αυτή στίς 
3 Σεπτεμβρίου 1843, μπροστά άπό τά άνάκτορα τοϋ 
"Οθωνα.

Π ΛΑΤΕΙΑ Συντάγματος. Ποιος Αθηναίος ή 
Νεοαθηναίος δέν τή γνωρίζει. Ποιος τουρί

στας δέν πόζαρε μέ τούς φουστανελοφόρους 
τσολιάδες σκοπούς τού Μνημείου τοϋ Αγνω
στου Στρατιώτη. Εκεί ή Βουλή, ή τά Παλαιό 
Άνάκτορα, εκεί οί χιλιάδες τουρίστες, έκεϊ ή 
μεγάλη πλατεία μέ τά ζαχαροπλαστεία, δίπλα ό 

Εθνικός Κήπος καί τό Ζάππειο, ή «Μεγάλη 
Βρεταννία» άπό κεϊ άρχίζουν ή οδός Έρμου, ή 
Σταδίου, ή Πανεπιστημίου, ή Μητροπόλεως καί ή 
Φιλελλήνων.

Έναν άπό τούς πιό σημαντικούς -άν όχι τόν 
σημαντικότερο- ρόλους έπαιξε ή πλατεία 
Συντάγματος οτήν πολιτική ιστορία τής χώρας. 
Καί ο ' αύτόν τόν ρόλο χρωστάει καί τά όνομά 
της. Μέ αίμα ποτίστηκαν καί σφραγίστηκαν τά 
όσα ουνέβηοαν στις 3 Σεπτεμβρίου 1843 στήν 
πλατεία μπροστά άπό τά άνάκτορα τοϋ "Οθωνα. 
Τό αίμα είχε βάψει τήν Κύθνο, τό Ναύπλιο, τήν 

Αθήνα, τή Σύρα, οτόν τιτάνιο άγώνα γιά νά 
έπιτευχθεϊ ή παραχώρηση κάποιων έλευθεριών 
άπό τό στυγνό καθεστώς τοϋ "Οθωνα καί των 
Βαυαρών του. Πρώτος οτόν άγώνα αύτόν ό 
στρατηγός τής έπαναοτάοεως τοϋ 1821Γιάννης 
Μακρυγιάννης, πού τό 1843 ήταν καί πρόεδρος 
τοϋ δημοτικού συμβουλίου τής Αθήνας. Λαός 
καί οτρατός συγκεντρώθηκαν έκεϊνατά χαράμα
τα μπροστά ατά Άνάκτορα καί ύποχρέωααν τόν 
"Οθωνα νά βγεί καί νά παραχωρήσει τό

πολυπόθητο καί πολυαιματοβαμμένο πρώτο 
σύνταγμα τοϋ ' Ελληνικοϋ Λαού. Εις άνάμνηοη 
αύτοϋ τοϋ γεγονότος ή πλατεία μπροστά άπό τά 
Άνάκτορα ονομάσθηκε Πλατεία Συντάγματος.

Τό πρωί έκείνης τής ίδιας ημέρας συνήλθε τό 
δημοτικό συμβούλιο τής Αθήνας καί πήρε τήν 
παρακάτω απόφαση:

«Τό Δημοτικόν Συμβούλιον των Αθηνών 
έμπνεόμενον άπό τό αίοθημα τό όποιον 
παρουσιάζει ή σημερινή ένδοξος καί πατριωτική 
πραξις τοϋ γενναίου έλληνικοϋ στρατού καί τοϋ 
λαού τής πρωτευούοης καί συγχαιρόμενον 
άμφοτέρους διά τά όποια άνέπτυζαν ύψηλά 
αισθήματα, μαρτυροϋντα τήν άξίαν καταγωγήν 
των λαμπρών προγόνων μας, καί οτηρίζοντα τά 
άπαράγραπτα δικαιώματα τοϋ Έληνικοϋ πνεύ
ματος, τοϋ άγώνος του καί τών ιερών του 
θεσμών, τών καθιερωθέντων έν τώ μέσω τής 
νικητικής κλαγγής τών όπλων του παρά τών 
έθνικών του Συνελεύσεων, έκφράζει μ εθ ' όλης 
τής θερμοτάτης ουναισθήσεως ώς άντιπρόσω- 
πος τοϋ Δήμου Αρχή εις όλους τούς ένδοξους 
άξιωματικούς καί εις όλον τόν στρατόν τήν 
βαθείαν του εύγνωμοσύνη διά τήν όποιαν 
έδωοαν ύποστήριξιν εις τόν υψηλόν σκοπόν τοϋ 
Λαού καί τήν όποιαν διετήρηοαν άκραν εύταξίαν, 
όμολογοϋντα τόν εύγενή, τόν άνδρεϊον καί 
πατριωτικόν συνάμα χαρακτήρα των. ' Η παρού
σα πράξις νά τυπωθεί δΓ έξόδων τοϋ Δημοτ.

Ταμείου άμέοως καί νά δημοοιευθή.
Ό δήμαρχος: Α. Πετράκης. Ό πρόεδρος: I. 

Μακρυγιάννης. Τά μέλη: Δρ. Ν. Δρόσου, Γ. 
Σκουζές, Σ. Γαλάτης, Σπ. Κυριάκός, Γ. Λιούμης, 
Α. Βλάχος, I. Λ. Χωματιανός, I. Βεκούοης, Σ. I.

Ό  Μακρυγιάννης πού πρωτοστάτησε ατά 
γεγονότα πού έγιναν στήν ιστορική πλατεία.
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Μία άποψη της πλατίίας Συντάγματος, όπως «Ιναι σήμερα. Δεν έχει καμμιά σχέση μέ τήν 
παλιά ήσυχη πλατεία.

Γεωργούλας, I. Καρόρης, Κ. Βρυλάκης, I. 
Μπούκρας, 3ης Σεπτεμβρίου 1843, Παρασκευή 
τή 6η ΠΜ».

"Ετσι ξεκίνησε τό όνομα πού δόθηκε στή 
μεγαλύτερη πλατεία τής Αθήνας. "Ας κάνουμε 
όμως μιά βόλτα στούς χώρους της.

Στήν επάνω γωνία βρίσκεται καί τό ξενοδο
χείο τής «Μεγ. Βρεταννίας». Δέν ήταν πάντα 
όπως είναι οήμερα. Τά 1842 χτίστηκε στον ίδιο 
χώρο άπό τόν Αντώνιο Δημητρίου, σέ σχέδια 
τού μεγάλου άρχιτέκτονα Θεόφιλου Χάνσεν, ένα 
κτίριο μέ δύο κατοικίες, γραφεία στό ισόγειο καί 
κοινόχρηστους χώρους. Γιά άρκετά χρόνια 
(1856-1873) τό κτίριο αύτό χρησιμοποιήθηκε γιά 
νά στεγάσει τή Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή. 
Τελικά στά 1874 έγινε τό Ξενοδοχείο «Μεγάλη 
Βρεταννία».

Στήν περιοχή τής πλατείας, ή οδός Έρμοϋ 
είχε έναν φοίνικα οτή μέοη. Στό μέοο τής 
άποστάοεως Σύνταγμα-Μοναοτηράκι βρισκόταν 
καί βρίσκεται (έπί τής άδού Έρμοϋ) ή έκκλησία 
Καπνικαρέα, πού τό 1836 ή τότε οθωνική 
κυβέρνηση είχε άποφασίοει νά τήν κατεδαφίσει, 
γαιτί έμπόδιζε τήν κυκλοφορία. Τό πόσο ήταν ή 
κυκλοφορία, τά σπίτια καί ή κίνηση μπορεί νά 
ουμπεράνει κανείς άπό τό γεγονός ότι άπό τόν 
πρώτο όροφο των Ανακτόρων έβλεπε κανείς 
τόν κόμπο μέ τά χαμηλά οπίτια, τή θάλαοοα, τή 
Σαλαμίνα, τήν Αίγινα καί τά γαλανά άκρογιάλια 
τοϋ Μόριά.

Στήν κάτω πλευρά τής πλατείας άρχιζε ή 
οδός Σταδίου. Ή μία γωνία ήταν βιβλιοπωλείο 
καί ή άλλη ζαχαροπλαστείο: άπό τήν μιά ό 
Έλευθερουδάκης, τό μεγαλύτερο έλληνικό 
βιβλιοπωλείο γιά πάρα πολλά χρόνια καί άπό τήν 
άλλη ό Ζαχαράτος, τό Ζαχαροπλαστείο πού γιά 
50 χρόνια καί πάνω ήταν ένα άπό τά σημαντικό
τερα πολιτικά καί κοινωνικά κέντρα τής 
' Αθήνας. Τό έλεγαν τμήμα τής Βουλής, γιατί ο ' 
αύτό πολλές φορές παίχθηκε ή τύχη πολιτικών 
άλλά καί καταοτάοεων. Στό έοωτερικό του είχε 
δύο αίθουσες. Στή μιά κάθονταν οί άπόστρατοι 
άξιωματικοί καί στήν άλλη οί λόγιοι τής έποχής, 
οί καλλιτέχνες, οί δημοσιογράφοι. Μπορούσε 
κανείς νά διακρίνει τόν Γιάννη Γρυπάρη, τόν 
Γιάννη Βλαχογιάννη, τόν Πέτρο Κανελλίδη, τόν 
Καλαποθάκη, τόν Άνδρέα Καρκαβίτοα, τόν 
Κονδυλάκη τόν Έμμ. Ροΐη..

"Ας άναπολήοουμε όμως καί λίγο τή ρομαντι
κή ζωή τής πλατείας, άνατρέχοντας οτήν 
«Εικονογραφημένη Έατία» τοϋ 1893:

« ' Επεθύμουν πολύ νά είμαι ζωγράφος διά νά 
ζωγραφίσω μίαν εικόνα τ ώ ν ' Αθηνών έν έσπέρα 
φθινοπωρινή. Τό θέαμα είναι τόσο γαργαλιστι
κόν, ώοτε μοϋ άποοπά πάντοτε αύτήν τήν εύχήν. 
θά έπροτίμων τήν γωνίαν τής όδοϋ Σταδίου 
πρός τήν πλατείαν τοϋ Συντάγματος. Πλησιάζει 
ή έβδομη ή βροχή, ή πρό ώρών έπαπειλουμένη, 
είχε έκσπάσει πρό μικρού καί τώρα κοπάσει 
αλλ ή αίθουσα τοϋ καφενείου Ζαχαράτου, ή 
διαφανής καταφώτιοτος, είναι άκόμη γεμάτη

άπό τούς είσορμήοαντος διά νά προφυλαχθοϋν. 
Κατέλαβον τά καθίσματα όλα καί πολλοί 
περιφέρονται όρθιοι τά μελανά συμπλέγματα 
διακόπτουν αί λευκοί άναπεπταμέναι έφημερί- 
δες καί προκύπτουν έδώ κι έκεΐ όκακες καί 
άβακες καί πεσσοί ζατρικίου ή δομίνου. Περί τά 
σφαιριστήρια ίσταται πλήθος παρακολουθών τόν 
ζωηρόν αγώνα μέ τόν όποιον διασκεδάζουν καί 
οί έξω προφυλαοοόμενοι έκ τής βροχής ύπό τάς 
θύρας. Εν τούτοις βεβαιοϋται, ότι δέν βρέχει 
πλέον καί άρχίζει ή έξοδος, ή πρός τόν δεϊπνον 
άναχώρηοις. Ό ούρανός είναι χαμηλός, κατά- 
μαυρος. Αί αμαξαι διάβροχοι καί στίλβουσαι, 
αύλακώνουν βαθέως διό τών τροχών τόν παχύν 
πηλόν τής όδοϋ. Τό πεζοδρόμια είναι ύγρά καί 
άντανακλοϋν φανταατικώς, τά μύρια ζωηρά 
φώτα τών έν τή γραμμή λαμπρών παρισινών 
καταστημάτων, όπου ψωνίζουν άκόμη κυρίαι. 
Οΰτω, πέριξ, διά τής άκινήτου καί χλιαρός 
άτμοσφαίρας, προσπίπτει έπί τών έπιφανειών 
τών στιλπνών έκ τοϋ ΰδατος, ή ευάρεστος 
συμφωνία τοϋ φωτισμοϋ, αί λευκαί άνταύγειαι 
τοϋ φωτός "Αονερ, αί όπάλινοι άποχρώοεις τών 
ήλεκτρικών ήλιων, αί κιτρινώτεραι φλόγες τών 
ήλεκτρικών λαμπτήρων, τά κοκκινίζοντα ράμφη 
τοϋ φωταερίου καί αί άσθενεϊς άλλά γλυκύχρωμοι 
λάμψεις, βύοινοι, κίτρινοι, κυανοί, πράσινοι τής 
φωτεινής διακοομήοεως. Τά δέντρα σχηματί
ζουν ώραίας φωτοσκιάσεις καί ρίπτουν έπί τών

πεζοδρομίων ίδιοτρόπους οκιάς, έπ ' αύτώνδέ 
πατούν ώς έπί καλλιτεχνικώς διηνθιομένου 
τάπητος, οί μικροί καί έλαφροί πόδες τών 
κυριών, τούς όποιους άποκαλύπτουν εις τό φώς 
αί άνεγειρόμεναι έοθήτες... “ Ο,τι ώραΐον είναι 
συνήθως ταχύ. Μέτ '  ολίγον τά καταστήματα 
κλείνουν, ή κίνηοις παύει καί τής προϊούοης 
νυκτός τό ψύχος έρημώνει τήν οδόν. Ή 
φαντασμαγορία είναι στιγμιαία....»

Πάνω άπό τήν Πλατεία Συντάγματος καί κάτω 
άκριβώς άπό τά Παλ. Ανάκτορα ή τό σημερινό 
μέγαρο τής Ελληνικής Βουλής βρίσκεται τό 
μνημείο τοϋ Άγνωστου Στρατιώτη. Αμέσως 
μετά τόν A ' Παγκόσμιο Πόλεμο όλα τά κράτη 
πού έδωσαν τά παιδιά τους οτά πεδία τών μαχών 
άποφάοιοαν νά οτήοουν μνημεία γιά τούς 
άγνωστους ήρωές τους. Τά άποκαλυπτήρια τοϋ 
μνημείου τοϋ Άγνωστου Στρατιώτη έγιναν στις 
25 Μαρτίου 1932 άπό τόν αντιπρόεδρο τής 
έλληνικής κυβερνήοεως Άνδρέα Μιχαλακόπου- 
λο. Τόν λόγο έξεφώνηοε ό Θεμιστοκλής 
Σοφούλης. Μέοα οτόν τάφο ύπάρχουν τά όοτά 
ένός "Ελληνα άνώνυμου ήρωα τοϋ πολέμου. Τό 
μνημείο παριστάνει άνάγλυφο Έλληνα οπλίτη. 
Στόν τοίχο έχουν τοποθετηθεί πελεκημένες 
πέτρες άπό όλα τά έλληνικά χωριά καί πόλεις μέ 
τά ονόματα περιοχών πού έχουν δοξαοθεί τά 
έλληνικά όπλα.

Γ. ΚΟΥΚΑΣ
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Δεξιά: Δόκιμοι άστυφύλακες στήν Κέρκυρα την 
5 .7 .1937. Μ έ στολή ό δόκιμος-Ά στυφ . Ρέρρες 
Νικόλαος. Κάτω άριστερά: Ό  Ά ρχιφ . 'Ιωάννης 
Μπελεγράτης, μέ νεαρό ’ Αθηναίο πανηγυρίζουν γιά 
τή λήξη τοϋ συμμοριτοπολέμου τήν 10.9.1946. 
Δεξιά: ' Αστυφύλακες φρουρούν τίς φυλακές Καλλι
θέας όταν μετά τήν 21.6 .49  λόγω μειώσεως τής 
δυνάμεως τής Χωροφυλακής τήν φρούρηση των 
φυλακών άνέλαβε ή ' Αστυν. Πόλεων. Στήν άπέναντι 
σελίδα: "Ανδρες τής συσταθείσης τό 1951 όμάδας 
άμέσου δράσεως τής ' Αστυν. Διευθύνσεως ' Αθη
νών σέ μιά έξόρμηση πρός καταστολή άναρχικής 
έκδηλώσεως.
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Γ»
ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΤΩΝ .ΑΣΤΥΝ ΧΡΟΝΙΚΟΝ»
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΤΗΝ «ΕΙΔΕ» 
Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ

ΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ 
ΤΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Ή  Ιστορία τής ’Αστυνομίας Πόλεων είναι Ιστορία δράσεως, Ιστορία 

άγώνων, Ιστορία προσφοράς πρός τον Ελληνικόν λαόν καί τήν πατρίδα. 
Τής Ιστορίας αύτής έλάχιστο δείγμα άποτελεΐ «Τό Άλμπουμ τής Αστυ
νομίας Πόλεων» είς τό όποιον δημοσιεύονται κατ’ αποκλειστικότητα 
παλαιαί άνέκδοτοι φωτογραφίαι.
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Ο ΕΛΕΓΧΟΣ τών αφροδισίων νοση
μάτων αποτελεί διεθνές πρόβλη

μα μιά καί είναι αποτέλεσμα τών άλλα- 
γών τοϋ ανθρώπινου περιβάλλοντος σέ 
παγκόσμια κλίμακα καί τής γρήγορης 
ανάπτυξης τών διεθνών έπικοινωνιών. 
Οί άρρώστιες πού μεταδίδονται κυρίως 
μέ τή συνουσία καί πού συνηθίζεται νά 
άποκαλοϋνται άφροδίσια νοσήματα, 
προκαλοϋνται άπό μολυσματικούς πα
ράγοντες, όπως ιούς, χλαμύδια, βακτη
ρίδια, μύκητες καί παράσιτα.

' Ο έπιπολασμός (όλικός άριθμός τών 
περιπτώσεων πού άνιχνεύτηκαν) τών 
άφροδισίων νοσημάτων βρίσκεται σέ 
διαρκή άνοδο τά τελευταία 20 χρόνια, 
σέ όλες τις όμάδες ήλικιών. ’ Ιδιαίτερο 
πρόβλημα άντιμετωπίζουν ορισμένες 
χώρες άπό τή σημαντική αύξηση πού 
παρατηρεϊται στις νεότερες ήλικίες καί 
ιδιαίτερα, στούς έφήβους.

' Η έπίπτωση τών άφροδισίων νοση
μάτων κυμαίνεται άπό 1-5%, άνάλογα 
μέ τή χώρα. Αύτό σημαίνει ότι είναι οί 
συχνότερες παγκόσμια άρρώστιες (έ- 
κτός άπό τήν έπιδημική ' Ινφλουέντζα, 
τήν έλονοσία καί τή σχιστοσωμίαση). 
Αύτό ισχύει γιά τή σύφιλη, άλλά πιό 
πολύ γιά τή γονόρροια καί τή μή 
γονοκοκκική ούρηθρίτιδα. Ό λο καί πιό 
σοβαρό πρόβλημα δημόσιας ύγείας 
άποτελεΐ ή μετάδοση τών άφροδισίων 
καί ιδιαίτερα τής σύφιλης άπό τούς 
όμοφυλόφιλους.

' Η σοβαρότητα τών άφροδισίων δέν 
βρίσκεται στις όξεΐες έκδηλώσεις τους 
(ούρηρθίτιδα - κολπίτιδα - τραχηλίτιδα, 
κλπ.) πού είναι καί ιάσιμες, άλλά στόν 
κίνδυνο έπιπλοκών σέ μή θεραπευμένα 
άτομα (σαλπιγγίτιδα ή έπιδυδιμίτιδα, 
κλπ.). Τό τελευταίο μπορεί νά οδηγήσει 
σέ γυναικεία καί άνδρική στειρότητα ή 
σέ έκτοπο έγκυμοσύνη, μέ άνάλογες 
κοινωνικοοικονομικές καί προσωπικές 
έπιπτώσεις.

' Η άγνοια καί ή άδιαφορία γι' αύτές 
τις άρρώστιες είναι προφανής σέ πολλά 
μέρη τοϋ κόσμου, όχι μόνον στό γενικό 
πληθυσμό, άλλά καί σέ μερικές ύγειο- 
νομικές άρχές καί ύγειονομικό προσω
πικό.

Οί τρεις κυριότερες άρρώστιες πού 
μεταδίδονται σεξουαλικά είναι ή σύφι

λη, ή γονόρροια καί ή μή γονοκοκκική 
ούρηθρίτιδα. Μιά έγκυος γυναίκα μέ 
σύφιλη μπορεί νά μολύνει τό έμβρυό 
της καί έτσι αύτό νά γεννηθεί νεκρό ή 
μέ συγγενή σύφιλη. ΓΓ αύτό τό λόγο, 
κάθε έγκυος γυναίκα πρέπει νά ύπο- 
βάλλεται σέ ούρολογική δοκιμασία γιά 
σύφιλη. ' Η θεραπεία τής σύφιλης 
έξακολουθεί νά βασίζεται στήν πενικιλ- 
λίνη, μιά καί τό Treponema Pallidum 
παραμένει πολύ εύαίσθητο σ' αύτή.

Τό 1976 έμφανίστηκαν γιά πρώτη 
φορά στήν ' Ασία στελέχη γονοκόκκου 
άνθεκτικά στήν πενικιλλίνη (παράγουν 
πενικιλλινάση). Στή συνέχεια, τά στελέ
χη αύτά έμφανίστηκαν στήν Αφρική 
καί πολύ γρήγορα ξαπλώθηκαν στά 
περισσότερα μέρη τού κόσμου. Τά 
στελέχη αύτά, είναι ωστόσο εύαίσθητα 
σέ άλλες όμάδες άντιβιοτικών.

' Υπάρχουν 20 άκόμα άρρώστιες πού 
μεταδίδονται μέ τήν συνουσία, πού ένώ 
είναι λιγότερο γνωστές είναι άρκετά 
σοβαρές. ' Η φλεγμονή π.χ. πούπροκα- 
λεΐται άπό χλαμύδια στό γεννητικό 
σωλήνα καί πού είναι τόσο κοινή όσο καί 
ή γονοκοκυκκική, μπορεί νά μεταδοθεί 
κατά τή διάρκεια τής γέννησης καί νά 
προκαλέσει σοβαρή οφθαλμική ή πνευ
ματική νόσο στά νεογέννητα. Εύτυχώς 
ύπάρχει θεραπεία αύτών τών λοιμώξε
ων (τετρακυκλίνες).

" Ερευνες έξάλλου έχουν δείξει ότι

καί άλλες λοιμώξεις, όπως άπό κυττα- 
ρομεγαλοϊό ή έρπητα, μπορεί νά μετα
δοθούν σεξουαλικά καί ότι αύτό είναι 
πολύ πιό συχνό άπό ότι νομίζεται 
γενικά. Τά νοσήματα αύτά, πού είναι 
σοβαρά κυρίως γιατί μπορεί νά μολύ
νουν τό έμβρυο στή μήτρα ή τή στιγμή 
τής γέννησης, διαγιγνώσκονται εύκολα 
καί δυστυχώς δέν ύπάρχει άποτελε- 
σματική θεραπεία.

Γιά νά έπιτύχει όποιοδήποτε πρό
γραμμα έλέγχου τών άφροδισίων νοση
μάτων είναι πολύ σημαντικό νά έντοπί- 
ζονται καί νά θεραπεύονται όλα τά 
πρόσωπα πού ήρθαν σέ έπαφή μέ 
άρρώστους αύτής τής φύσης.

Δέν ύπάρχουν άκόμα διαθέσιμα έμ- 
βόλια γιά τήν προφύλαξη, άλλά ύπάρ
χουν βάσιμες έλπίδες γιά τήν παρα
σκευή έμβολίου κατά τής γονόρροιας.

Κάθε πρόγραμμα γιά τήν έκρίζωση 
τών άφροδισίων νοσημάτων άποφέρει 
οικονομικό όφελος. ' Από τήν άνάλυση 
κόστους-ώφέλειας τών άπλών, κατορ
θωτών προγραμμάτων γιά τόν έλεγχο 
τών άφροδισίων νοσημάτων, ή Παγκό
σμια Οργάνωση Υγείας έχει δείξει ότι 
αύτά έχουν σημαντικό κοινωνικοοικο
νομικό όφελος γιά τήν κοινότητα, πα
ράλληλα μέ τό δικαίωμα καθενός νά 
είναι ύγιής. ' Από τήν ΠΟΥ έχει προτα- 
θεϊ ένα πρόγραμμα έκπαίδευσης σ' όλα 
τά κράτη-μέλη. Σκοπός αύτοϋ τοϋ 
προγράμματος είναι:

1. Νά ένημερώσει τό εύρύ κοινό γιά 
τό κοινωνικό πρόβλημα πού άντιπροσω- 
πεύουν τά άφροδίσια νοσήματα.

2. Νά έξασφαλίσει τις προϋποθέσεις 
ώστε τά προγράμματα έλέγχου τών 
άφροδισίων νά άπολαμβάνουν τήν έ- 
νεργητική συνεργασία τών διαφόρων 
όμάδων ή άτόμων.

3. Νά πληροφορήσει τις διάφορες 
όμάδες πληθυσμού πού βρίσκονται σέ 
κίνδυνο γιά τά θεραπευτικά καί προλη
πτικά μέτρα καί νά τις προτρέψει νά τά 
χρησιμοποιούν.

4. Νά διδάξει τούς νέους άνθρώπους 
νά προσέχουν τις έπιπτώσεις στήν 
ύγεία άπό τή σεξουαλική ζωή τους.

5. Νά προετοιμάσει τό ύγειονονικό 
καί λοιπό προσωπικό γιά τό ρόλο τους 
σάν έκπαιδευτή.
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«Τά πάλλευκα ώς ή χιών καί καλλιτεχνικότατα στήθη τής διαβοήτου 
εταίρας καί τά κυδωνιώντα μαστάρια διέχυνον θέλγητρα μεθυστικώτατα. 
Τό πλαστικώτατον έκεϊνο καί άνθηρότατον σώμα καί έν γένει τά 
γραφικώτατον κάλλος, εις εγκώμια τοΰ όποιου δέν έχει άνταξίας λέξεις 
καί ύπερθετικά ή πλουσιωτάτη γλώσσα μας, έθάμβωσαν, έμάγευσαν καί 
έφερον εις μέθην ονειρώδη καί έκστασιν τούς ' Ηλιαστάς, οϊτινες εις τήν 
θέαν της έμειναν ένεοί καί κεχηνότες έκ τής αιφνίδιου καί έκπληκτικής 
γοητείας έκείνης, σιγηλοί καί άκίνητοι εις ήν θέσιν καί στάσιν εύρέθη- 
σαν».

Ή  Αφροδίτη μέ τόν Πάνα καί τόν "Ερωτα. Εντυπωσιακό σύμπλεγμα τών ελληνιστικών 
χρόνων, φυλάσσεται στό Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών.

Σ ΤΙΣ ΘΕΣΠΙΕΣ, τή μικρή Βοιωτική 
πόλη, τής όποιας οί κάτοικοι λά

τρευαν τόν έρωτα καί τίς Μούσες, 
γεννήθηκε, ατά μέσα περίπου τού 4ου 
π.Χ. αιώνα, ή μικρή Μνησαρέτη, κόρη 
τού Έπικλή. Ή  φτώχεια καί ή πείνα, 
άνάγκασαν τή Μνησαρέτη νά άρχίσει 
άπό τήν παιδική της άκόμα ήλικία τόν 
άγώνα τής ζωής. Μάζευε χόρτα, κυρί
ως κάππαρι, πού τήν πουλούσε, γιά νά 
έξασφαλίσει τόν επιούσιο τής ήμέρας 
καί νά βοηθήσει τήν πάμφτωχη οίκογέ- 
νειά της. Τό κοριτσάκι αύτό μέ τό ώχρό 
πρόσωπο πού έμοιαζε τοΰ βατράχου 
φρύνου, οί συμπολίτες του τό ώνόμα- 
σαν Φρύνη, όνομα μέ τό όποιο έπρόκει- 
το νά γίνει άργότερα γνωστή ή ώραιότε- 
ρη έταίρα τής άρχαιότητος.

Λίγο μετά τά δεκαπέντε της ή άλλοτε 
ώχρή καί άδύνατη Φρύνη, έγινε μιά 
έκπληκτικής ομορφιάς γυναίκα καί σέ 
πολλά σημεία ξεπέρασε τή διαβόητη 
Λαίδα, τήν άλλη ώραία τής Κορίνθου. 
Τά κάλλη τής Φρύνης έγιναν άντικείμε- 
νο θαυμασμού τών Θεσπιέων καί τό 
όνομά της ταυτιζόταν μέ τήν γυναικεία 
χάρη καί ομορφιά.

' Αλλά, οί μικρές Θεσπιές δέν χωρού
σαν πιά τή μεγάλη Φρύνη. ' Εγκατέλει- 
ψε τήν πατρίδα της καί ήλθε στήν 
' Αθήνα, όπου πίστευε, ότι θά εϋρισκε 
τή «μεγάλη ζωή». ' Η πρώην Μνησαρέ
τη καί τώρα Φρύνη έγινε έταίρα. Στήν 
πόλη τής Παλλάδος πήρε κάποια μόρ
φωση καί διδάχτηκε τήν έρωτική τέχνη. 
' Η φήμη της ξεπέρασε τά όρια τών 
Αθηνών καί μέ τόν καιρό έφθασε σ' 

όλόκληρη τήν ' Ελλάδα. Οί νέοι τής 
Αθήνας, ματαίως προσπαθούσαν νά 

κερδίσουν τήν εύνοιά της ή νά θαυμά
σουν, έστω άπό μακρυά τό καλλίγραμμο 
σώμα της. ' Η Φρύνη φορούσε πάντοτε 
χιτώνα έχέσαρκον, δηλαδή κατάσαρκον 
καί στενόν. Τό κάλλος της θεωρούσε 
ώς θαυμάσιο θησαυρό, πού δέν έπε- 
τρέπετο νά τό σπαταλά, έπιδεικνύον- 
τάς το συνεχώς στούς θαυμαστές της. 
Γιά τό λόγο αύτό ούτε γυμνονόταν
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δημοσίως ούτε έσύχναζε σέ δημόσια 
λουτρά. Πίστευε, ότι ή κρυμμένη όμορ- 
φιά μεγαλώνει τό πόθο των έραστών, 
ένώ ή συνεχής γύμνωσή της προκαλει 
τόν κόρο καί μαραίνει τό θαυμασμό.

Ή  Φρύνη ώς εταίρα άπετέλεσε 
«πρότυπο» απληστίας καί φιλοχρηματί
ας. 'Απαιτούσε τεράστια χρηματικά 
ποσά άπό τούς εραστές της καί πανά
κριβα καί πολύτιμα δώρα. Τόσο, πού τήν 
παρομοίασαν μέ τή Χάρυβδι τό θαλάσ
σιο τέρας πού κατάπινε καί τόν ναύκλη
ρο καί τό σκάφος. «Πολλοί, γράφει ό 
Γάλλος ποιητής Ρισπέν, Αθηναίοι καί 
ώραϊοι Άσιάται άνέμεναν εις τήν θύ- 
ραν της. Ο θυρωρός δούλος ήρώτα 
αύτούς τί έφερον καί έκεϊνοι άπεκρί- 
νοντο.

-  "Ανθη, ρόδα, κρίνα, ία, τάάνθηρά 
εϊκοσιν έτη μας καί έρωτικά φιλήματα.

-  Ταϋτα πάντα δέν άξίζουν χρήματα, 
άπεκρίνετο ό θυρωρός. Τά δώρα τής 
νεότητος είναι νομίσματα πτωχού τά δέ 
τών άνθέων είναι πρωσφοραί κηπου
ρών. Καί έκλειεν αύτοϊς σκαιώς τήν 
θύραν».

' Αλλά καί όταν κάποτε καταδεχόταν 
νά άνοίξει τήν πόρτα στοάς φτωχούς 
θαυμαστές της καί νά τούς μιλήσει τά 
λόγια τής Φρύνης δέν ήταν παρά πικρή 
είρωνία.

«Τί γυρεύεται έδώ, τούς έλεγε. Νά 
ώραϊοι έπαϊτες τού έρωτα πού προσφέ
ρουν τά νειάτα τους στή Φρύνη, τήν 
αιωνίως νέα. Τί άνάγκη έχω έγώ άπό τά 
ρόδα καί τά κρίνα σας; Τό σώμα μου 
είναι άνθώνας πλουσιώτερος άπό τούς 
μικρούς στά προάστια κήπους σας. Τί 
τούς θέλω τούς ώχρούς καί άθλιους 
μενεξέδες σας; Ζωηρότεροι καί θερ
μότεροι μενεξέδες, λάμπουν στόν 
'Απρίλη τών ματιών μου». Χαρακτηρι
στικό μέ τή φιλοχρηματία καί τήν πλεο
νεξία τής Φρύνης είναι καί τό έπεισόδιο 
μέ τό Δημοσθένη.' Ο μεγάλος ρήτορας 
πήγε στό σπίτι της, όπου ή έταίρα τού 
ζήτησε τό ποσόν τών 10.000 δρχ. "Αν 
καί πλούσιος, προτίμησε νά φύγει άπρα

κτος. Βγαίνοντας άπό τήν πόρτα τής 
Φρύνης είπε τό άμίμητο έκεΐνο: «Ούκ 
ώνοϋμαι μυρίων δραχμών μεταμέλει
αν!». « Οπωσδήποτε, γράφει παλαιός 
έρευνητής ή Φρύνη διέπρεψεν έν ' Α-

ραιωτάτων γυναικών καί έταίρων. Εύ- 
φυεστάτη καί εϊρων διεκρίνετο διά τό 
χαρίεν πνεύμα της πανταχοϋ καί πάντο
τε σπινθηροβολούν, τό δέ χαριτόβρυ- 
τον κάλλος της έλαμπεν, ώς λαμπρός

θήναις καί άνεδείχθη μεταξύ τών ώ- άστερισμός τής αύγής. Ταχέως δ

' Η ' Αφροδίτη του Καπιτωλείου άπό τά ωραιότερα άγάλματα τής θεάς.' Η ΚνιδΙα ' Αφροδίτη 
τού Πραξιτέλη, τήν οποία ό καλλιτέχνης έφιλοτέχνησε έμπνευσμένος άπό τή φρύνη, 
άπετέλεσε, πρότυπο, γιά τά περισσότερα άγάλματα τής θεάς τού " Ερωτα.
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ΦΡΥΝΗ Η ΕΤΑΙΡΑ

' Η δίκη τής φρύνης. Ζωγραφικός πίνακας.

έπλούτισε τεραστίως καί ή έν ΘεσπιαΙς 
πτωχή χορτολόγος άπέβη πολυτάλαν
τος δέσποινα του κλεινού άστεως καί 
τόσον έπιφανεστάτη, ώστε τό όνομά 
της έπλήρου τήν πόλιν τών ' Αθηνών καί 
τόν τότε ' Ελληνικόν κόσμον». ' Η Φρύ- 
νη ήταν κατά τόν Ρισπέν «τό τελειώτα- 
τον πρότυπον τής γυναικείας ωραιότη
τας παρά τοϊς άρχαίοις». Όμως, όχι 
μόνο ώραία, άλλά καί πολύ φιλόδοξη 
ύπήρξε ή διάσημη εταίρα. Ό τα ν  τό 335 
π.Χ. ό Μ. Αλέξανδρος κατέστρεψε 
τήν Θήβα ή Φρύνη πρότεινε στούς 
Θηβαίους νά άνοικοδομήσει αύτή τά 
τείχη τής πόλεώς τους, άρκεϊ οί τελευ
ταίοι νά έγραφαν ότι, « Αλέξανδρος 
μέν κατέσκαψεν άνέστησε δέ Φρύνη ή 
έταίρα», πράγμα πού οί Θηβαίοι άρνή- 
θηκαν.

Στούς έραστές τής Φρύνης περιλαμ
βάνονται μεγάλοι πολιτικοί, πλούσιοι 
' Αθηναίοι καί άλλοι, στραγηγοί, καλλι
τέχνες κλπ.

' Από έκείνους πού άγαπούσαν παρά
φορα τήν ώραιοπλέξουδη ξανθειά έταί
ρα ήταν καί ό μεγάλος Πραξιτέλης, ό 
γλύπτης πού κληροδότησε στήν άνθρω- 
πότη'τα τόν περίφημο ' Ερμή, τό άπαρά- 
μιλλο μαρμάρινο άγαλμα, πού άποτελεΐ 
τό καύχημα τού Μουσείου τής ' Ολυμπί
ας. « Ό  άθάνατος καλλιτέχνης έλά- 
τρευσε τήν Φρύνη περιπαθέστατα. ' Ο 
έρως των δέ αύτός άφήκεν άλησμόνη- 
τον έποχήν εις τά χρονικά καί έλάμπρυ- 
νε τήν φήμην καί δόξαν άμφοτέρων.' Ο 
μεγαλοφυέστατος γλύπτης, συνηντή- 
θη μέ τό ώραιότατον καί θελκτικώτατον

πλάσμα τής δημιουργίας. Ποιητικωτέρα 
ένωσις ήτο άδύνατος». Ή  άγάπη τής 
Φρύνης, ύπήρξε γιά τόν Πραξιτέλη 
πηγή έμπνεύσεως καί καλλιτεχνικής 
δημιουργίας, άφοϋ δέν είναι τυχαίο τό 
γεγονός, ότι ό μεγάλος άγαλματοποιός 
τά περισσότερα άπό τά έργα του άφιέ- 
ρωσε στόν έρωτα καί τήν 'Αφροδίτη. 
"Ενα τέτοιο Έρωτα έδώρησε καί στή 
φίλη του. Γιά τό περίφημο αύτό άγαλμα 
έγραψε ό Σιμωνίδης: «Τά λόγια είναι 
τού ίδιου τού "Ερωτα). « Ό  Πραξιτέλης 
άπεικόνισε πιστώς τόν έρωτα όν έπα- 
σχε, έλκων τήνέμπΫευσινκαί τό πρωτό
τυπον έξ αύτής τής καρδίας του καί μ' 
έδωκε δώρον τή Φρύνη. Κατακτώ δέ 
τόν κόσμον, ούχί τοξεύων, άλλ' άτενι- 
ζόμενος». Γ ιά τόν τρόπο, μέ τόν όποιον 
ή Φρύνη έπεισε τόν Πραξιτέλη νά τής 
δωρήσει τό ώραιότερο ίσως άπό τά 
έργα του, διηγούνται τό έξής περιστατι
κό. ' Η έταίρα έζήτησε άπό τόν καλλιτέ
χνη τό καλύτερο άπό τά γλυπτά του.
' Εκείνος τήν πήγε στό έργαστήρι του 
καί τής έπέτρεψε νά διαλέξει όποιο 
άπό τά άγάλματα έπιθυμοϋσε. Όμως ή 
παμπόνηρη Φρύνη, πού δυσκολευόταν 
νά ξεχωρίσει τό πρώτο άνάμεσα σέ 
τόσα άριστουργήματα σκέφθηκε ένα 
πολύ άπλό καί έξυπνο «κόλπο». Είχε 
διατάξει ένα άπό τούς ύπηρέτες της, 
τήν ώρα πού έκείνη βρισκόταν στό σπίτι 
της μέ τόν Πραξιτέλη, νά άναγγείλει 
στό γλύπτη, δτιτόέργαστήριότου πήρε 
φωτιά καί ότι καταστράφηκαν πολλά 
άπό τά έργα του, ύπήρχε δέ κίνδυνος 
νά άφανισθοΰν καί τά ύπόλοιπα. Στό

άκουσμα τής συμφοράς ό γλύπτης 
ρώτησε τόν ύπηρέτη, έάν καταστράφη
καν τά άγάλματα τού "Ερωτα καί τού 
Σατύρου. Αύτό ήταν άρκετό, γιά νά 
μάθει ή Φρύνη, ότι τόν Έρωτα καί τό 
Σάτυρο θεωρούσε ό Πραξιτέλης, ώς τά 
τελειότερα δημιουργήματά του. ' Αλλά 
καί μαρμάρινο άγαλμα τής ιδίας τής 
έταίρας φιλοτέχνησε ό μεγάλος δημι
ουργός.

Τό άγαλμα αύτό ή Φρύνη έδώρησε 
στις Θεσπιές, τήν ιδιαίτερη πατρίδα 
της. Οί Θεσπιεϊς τό έτοποθέτησαν στόν 
ναό τή ς " Ερωτος, άνάμεσα στά άγάλμα- 
τα τού έρωτος καί τής ' Αφροδίτης γιά 
νά τιμήσουν τή συμπολίτιδά τους καί 
τόν Πραξιτέλη. Τή χειρονομία αύτή τών 
Θεσπιέων γνωστοποίησε ή Φρύνη στόν 
Πραξιτέλη άπό τις Πλαταιές. Τού έγρα
φε κατά μία μαρτυρία τού ' Αλκίφρονα: 
«Μή φοβάσαι. ' Εκαλλιτέχνησας πάγκα- 
λον έργον καί έστησας έντός τού ναού 
τήν έρωμένην σου." Ισταμαι έν τώ μέσω 
τής Αφροδίτης καί τού "Ερωτός σου. 
Καί μή μέ φθονήσης διά τήν τιμήν 
αύτήν, διότι όσοι βλέπωσι τά άγάλματα, 
έπαινοϋσε τώ Πραξιτέλη καί έπειδή τό 
ίδικόν μου είναι έργον σοϋ δέν δυσφο- 
ροΰσιν οί Θεσπιεϊς, βλέποντες αύτό νά 
ίσταται έν μέσω τών θεών." Εν δέ μόνον 
έτι ύπολείπεται έκ τής δωρεάς αύτής, 
νά έλθης έδώ διά νά συγκατακλιθώμεν 
έντός τού τεμένους. Δέν θά μιάνωμεν 
δέ τούς Θεούς, διότι ήμεΐς αύτοί 
έποιήσαμεν αύτούς».

' Εκτός τά προαναφερθέντα, ό Πρα
ξιτέλης έπλασε γιά τήν έρωμένη του 
καί ένα άκόμα άγαλμα χάλκινο, πού 
παρίστανε τή Φρύνη σέ μιά έκφραση 
θελκτικής μελαγχολίας καί σέ μιά στι
γμή, πού ή έταίρα έκλαιγε μαζύ καί 
γελούσε, πράγμα γιά τό όποιο (ονομά
σθηκε άπό τούς άρχαίους Κλαυσίγε- 
λως. Τό άγαλμα αύτό πού ή Φρύνη 
άφιέρωσε στούς Δελφούς στήθηκε σέ 
ψηλό βάθρο άνάμεσα στά άγάλματα τού 
Φιλίππου τής Μακεδονίας καί τού βασι
λιά τής Σπάρτης ' Αρχιδάμου. Στό κάτω 
μέρος τού βάθρου διάβαζε κανείς τήν 
έπιγραφή: «Φρύνη ' Επικλέους Θεσπι- 
κή». «...αύτής δέ τής Φρύνης, γράφει ό 
Άθήναιος στούς Δειπνοσοφιστές οί 
περικτίοντες άνδριάντα ποιήσαντες ά- 
νέθηκαν έν Δελφοϊς χρύσεον έπί κιό- 
νος πεντελικού1 κατεσκεύασε δέ αύτόν 
Πραξιτέλης. Έστηκε δέ ή Είκών αϋτη 
μέσω τής Αρχιδάμου, τού Λακεδαι
μονίων βασιλέως καί τής Φιλίππου τού 
Άμύντου έχουσα έπιγραφή . ΦΡΥ
ΝΗ ΕΠΙΚΛΕΟΥΣ ΘΕΣΠΙΚΗ». Γιά τό 
άγαλμα αύτό, ό κυνικός φιλόσοφος



ΦΡΥΝΗ Η ΕΤΑΙΡΑ

Κράτης ό Θηβαίος είπε τό άμίμητο: 
«τής τών Ελλήνων άκρασίας ανάθη
μα», ένώ άλλοι, δπως ό Διογένης ό 
Λαέρτης, τά λόγια αυτά άποδίδουν στόν 
Διογένη.

' Αλλά καί ένα άλλο περίφημο έργο 
του, τό ώραιότερο τής καλλιτεχνικής 
του δημιουργίας, τήν άμίμητη Κνιδία 
Αφροδίτη, έμπνεύσθηκε ό Πραξιτέ

λης άπότήΦρύνη,ότανήέρωμένητου, 
μπροστά στά μάτια χιλιάδων ' Ελλήνων 
κατά τήν έορτή τών ' Ελευσινίων μπήκε 
δλόγυμνη στή θάλασσα, γιά νά βγή άπό 
τούς άφρούς ώς ' Αφροδίτη. ' Από τή 
σκηνή αύτή, ό μεγάλος ζωγράφος τής 
άρχαιότητος, ό Άπελλής, έμπνεύσθη
κε γιά νά ζωγραφίσει τήν άνυπέρβλητη 
Άναδυομένη Αφροδίτη του.

Τήν σκηνή περιγράφει χαρακτηριστι
κά ό ' Αθήναιος: «Τήν δέ τών ' Ελε υσινί- 
ων πανηγύρει καί τή τών Ποσειδονίων 
έν δψει τών Πανελλήνιον πάντων, ή 
Φρύνη άποτιθεμένη θοιμάτια καί λύσα- 
σα τάς κόμας άνέβαινε τή θαλάττη' καί 
άπ' αύτής Απελλής τήν Αναδυομέ- 
νην ' Αφροδίτηνάνεγράψατο καί Πραξι
τέλης .δέ ό άγαλματοποιός, έρών αύ
τής, τήν Κνιδίαν ’ Αφροδίτην άπ' αύτής 
έπλάσσατο». Ωραία περιγράφει τήν 
άνάδυση αύτή τής Φρύνης ό Σπύρος 
Παγανέλης. «Τόσον ήτο ώραία, γράφει 
ό Παγανέλης, ώστε καί εις τά άψυχα 
ήδύνατο νά δώση τήν αΐσθησιν. Γλυκείς 
έπνεον οί ζέφυροι' έμειδία ή φύσις καί 
φιλόπαιγμον τό άφροσκεπές, τό στένον 
καί ποθούν κύμα έθραύετο ήδυπαθώς 
εις τό μαρμάρινον έκεϊνο, άλλ' έμψυ
χον σώμα. "Οτε προέκυπτεν, ύγρά

'Εταίρα μέ τά παπούτσια στά χέρια. Από 
άγγείο τής 'Αγοράς τών 'Αθηνών, τόϋ 
τέλους του 6ου ή τών άρχών τοΟ 5ου π.Χ. 
αιώνα. Αποδίδεται στόν άγγειογράφο ’Επί
κτητο.

' Εταίρα τών ' Αθηνών μ« ήλικιωμένο άνόρα.

ήσαν τά ρόδινα χείλη της, άπέσταζε 
μαρμαρόστικος ή θαυμασία κόμη της, 
πυρίνους άκτίνας έσκόρπιζον οί όφθαλ- 
μοί της. ' Ακόρεστον τό κύμα έθώπευε 
τά τρυφηλά στέρνα της· ό έμπειρότε- 
ρος όφθαλμός δέν ήδύνατο νά διακρίνη 
ποια ήτο ή σφριγώσα σάρξ καί ποίος τού 
κύματος ό άφρός. Έσαλεύοντο, σειό- 
μενοι ύπό τής ήσύχου αύρας τής κόμης 
οί μαργαρΐται καί οί ϋφυγροι δακτύλιοι, 
καί ύπό τών βλεμμάτων της τήν λάμψιν 
ένόμιζέ τις, ότι άστρον νέον άκτινοβό- 
λον προβάλλει άπό τού πόντου. ' Εμει- 
δίασεν αίφνης καί Υλυκυτέρα άπέβη ή 
φύσις καί θωπευτικώτεροι ένέπνευσαν 
οί ζέφυροι καί εύωδέστερα ήνθησαν τά 
ρόδα καί τά άνθη εις τούς κήπους καί 
τούς άγρούς καί ή θάλασσα άπέβαλε 
τήν πικρίαν της ύπό τήν Υλυκύτητα 
έκείνην τού μειδιάματός της. ΕΙνε ή 
' Αφροδίτη, είπον, ή ' Αφροδίτη, γεννω· 
μένη άπό τού κύματος, άφρόπλαστος, 
μειδιώσα πρός τήν φύσιν καί σκορπίζου- 
σα τήν χάριν καί τήν ήδονήν εις τάν 
κόσμον!...». Τό άριστούργημα τού Πρα
ξιτέλη καί τού ' Απελλή, ή Κνιδία δηλα
δή καί ή Αναδυομένη 'Αφροδίτη, 
έγιναν άφορμή γιά νά γίνει περισσότερο 
γνωστό τό όνομα τής Φρύνης, πού 
άπετέλεσε τό μοντέλο. «' Η φήμη τής 
περικαλλεστάτης έταίρας διεδόθη παν- 
ταχοϋ λαμπροτάτη καί άνύψωσεν αύτήν 
εις τό ζενίθ τής περιωπής, δόξης καί 
πλούτου. "Ολος ό κόσμος έξύμνει τό 
όνομά της, όπερ έπλήρου όλους τούς 
κοινωνικούς κύκλους καί κατέστη τό 
ιδεώδες ύπερτάτης εύδαιμονίας. Ού

τως ή Φρύνη άπέβη ή ύπάτη βασίλισσα 
τών ώραίων γυναικών καί έταιρών καί 
άπεθεώθη...».

' Αλλά, όπως καί ή ' Ασπασία καί άλλοι 
διάσημοι πολίτες τών ' Αθηνών, έτσι καί 
ή Φρύνη, ώδηγήθηκε στά άθηναϊκά 
δικαστήρια, μέ τήν κατηγορία τής άσε- 
βείας. Κατήγορός της, ό ρήτορας Εύθί- 
ας, τού όποιου ή έταίρα άπέρριψε τόν 
έρωτα. Ο Εύθίας, άνθρωπος μοχθη
ρός καί δόλιος, άνέφερε στό δικαστή
ριο, ότι ή Φρύνη περιφρονεΐ τά θρη
σκευτικά δόγματα καί ότι γενικά δέν 
σέβεται τούς θεούς. ' Η ποινή γιάτό 
έγκλημα αύτό, γνωστό στό Αττικό 
δίκαιο ώς «άσεβείας γραφή», ήταν ό 
θάνατος, ή έξορία, ή δήμευση καί ένα 
άρκετά μεγάλο πρόστιμο. Αξίζει νά 
άναφερθεΐ, ότι γιά άσέβεια κατηγορή- 
θηκαν έκτός άπό τήν Ασπασία πού 
προαναφέραμε, ό Αναξαγόρας, έπει- 
δή ύποστήριζε, ά» ό ήλιος είναι μύδρος 
διάπυρος, ό ' Αλκιβιάδης ϊιαί ό ρήτορας 
Ανδοκίδης ώς ' Ερμοκοπίδες, ό Πρω

ταγόρας, γιατί άρνιόταν τήν ύπαρξη τής 
ψυχής, ό Σωκράτης, ό Θεόφραστος, ό 
Φειδίας κ.ά. Τή Φρύνη, έδίκασε τό 
δικαστήριο τής 'Ηλιαίας. Ή  δίκη τής 
διάσημης έταίρας κίνησε, δπως ήταν 
φυσικό τό ένδιαφέρον τών ' Αθηναίων 
καί τών άλλων ' Ελλήνων.' Η κατηγορία, 
πού ό Εύθίας διατύπωσε κατά τής 
Φρύνης, δέν είναι έπακριβώς γνωστή. 
Φαίνεται όμως, ότι ή άσέβεια είχε 
σχέση μέ τή βεβήλωση άπό τήν έταίρα 
τών ' Ελευσινίων Μυστηρίων, όταν, 
δπως είπαμε ή Φρύνη, ένώπιον χιλιά



δων πιστών άπό όλόκληρη τήν ' Ελλάδα, 
ύπεδύθη τήν 'Αφροδίτη, τή στιγμή τής 
άναδύσεώς της άπό τή θάλασσα καί ότι 
παρέβαλε τόν εαυτόν της πρός τή θεά 
τοϋ έρωτος καί τοϋ κάλλους. Μερικοί 
υποστήριξαν, δτι ή άσέβεια τής Φρύνης 
ήταν ή πρόσκλησή της πρός τόν Πραξι
τέλη, γιά νά πάει στις Θεσπιές καί νά 
κοιμηθούν μέσα στό ναό τοϋ Έρωτος. 
Ο Ρισπέν, τήν άσέβεια τής Φρύνης 

άπέδωσε στήν καύχησή της, ότι, έάν ό 
λαός ήταν ένας άνθρωπος καί αύτή (ή 
Φρύνη) έπιθυμοΰσε νά άγοράσει τήν 
Αθήνα, ό λαός θά τής πουλούσε τήν 

πόλη σέ άντάλλαγμα έρωτος μιας νυ- 
χτός.

' Η περιπέτεια τής Φρύνης άρχισε μέ 
τήν έπίδοση άπό τόν Εύθία τής καταγ
γελίας πρός τόν άρχοντα βασιλέα, ό 
όποιος έκανε τήν προανάκριση καί 
είσήγαγε τήν ύπόθεση στό δικαστήριο, 
άφοΰ ώρισε τή δικάσιμο καί άνακοίνωσε 
αύτό στούς δικαστές. Μερικές ήμέρες 
πριν άπό τήν δίκη ό κατήγορος Εύθίας 
γιά νά έπιτύχει όπωσδήποτε τήν τιμωρία 
τής Φρύνης, ζήτησε τήν βοήθεια τοϋ 
Ρήτορα Άναξιμένη τοϋ Λαμψακηνοϋ, 
ό όποιος καί έτοίμασε τό λόγο πού ό 
Εύθίας θά άπήγγελε κατά τήν ήμέρα 
τής δίκης.

Αλλά καί άπό τό άλλο μέρος οί 
έραστές καί οί φίλοι τής Φρύνης δρα
στηριοποιήθηκαν γιά νά τήν βοηθήσουν 
καί νά έπιτύχουν τήν άθώωσή της.
' Εκτός τών άλλων, κινητοποιήθηκαν οί 
' Εταίρες τών ' Αθηνών μέ έπικεφαλής 
τή φίλη τής Φρύνης τήν ώραιωτάτη 
Βακχίδα, γνωστή γιά τό σπινθηροβόλο 
βλέμμα της καί τή γλυκύτητα τών 
χειλών της, άπό τά όποια, όπως έλε
γαν, έσταζε γλυκύ καί καθαρό νέκταρ. 
Η Βακχίδα ύποστήριζε, ότι στό πρόσω

πο τής Φρύνης δικάζονται όλες οί 
Εταίρες, άφοϋ τήν τελευταία κατηγο

ρούσε ό έραστής της, ό όποιος έπεζή- 
τησε τόν έρωτά της, άλλά άποκρούσθη- 
κε άπό τήν έταίρα, γιατί άρνήθηκε νά 
πληρώση τόν έρωτικό μισθό, πράγμα γιά 
τό όποιο ό Εύθίας τήν κατήγγειλε γιά 
άσέβεια.

Τήν ύπεράσπιση τής Φρύνης άνέλα- 
βε ό περίφημος ρήτορας ' Υπερείδης, 
δημοφιλής στούς κύκλους τών ' Εται
ρών άφοϋ είχε πολλές έρωμένες άπό 
αύτές, όπως τή Μυρρίνη, χάριν τής 
όποιας έδιωξε άπό τό σπίτι του τόν γυιό 
του Γλαύκιππο, τήν Αρισταγόρα στόν 
Πειραιά καί στά κτήματά του στήν 
Ελευσίνα τήν Θηβαία Φίλλα, τήν όποια 

άγόρασε άντί είκοσι μνών καί άργότερα 
τήν έκανε οικονόμο καί φύλακα τοϋ

σπιτιού του. ' Η δίκη τής Φρύνης έγινε 
στήν άγορά, όπου συνεδρίαζε τό δικα
στήριο τών ' Ηλιαστών καί ένώπιον 
χιλιάδων ' Αθηναίων, πού έφτασαν έκεϊ, 
γιά νά θαυμάσουν τήν κατηγορουμένη 
καί νά άκούσουν τούς ρήτορες. Πρώ
τος άγόρευσε ό Εύθίας πού κατάφερε 
νά στοιχειοθετήσει τό άδίκημα καί νά 
πείσει τούς δικαστές, ότι ή άσέβεια γιά 
τήν όποια κατηγορεϊτο ή Φρύνη, είχε 
συντελεσθεΐ καί ότι ή έταίρα έπρεπε νά 
τιμωρηθεί. Μετά τόν κατήγορο, τόλόγο 
έλαβε ό συνήγορος ύπερασπίσεως, ό 
Υπερείδης, ό όποιος «άνέπτυξε τήν 

ύπεράσπισιν μετά θερμής καί θαυμάσι
ας εύγλωττίας καί έκτάκτου σθένους 
καί ή άγόρευσις του έκείνη έθαυμάσθη 
ώς λαμπρότατος καί άπαράμιλλος λό
γος. Ό  διάσημος ρήτωρ ένθερμος 
έραστής ήγωνίσθη άπαραμίλλως ύπέρ 
τής πελάτιδος αύτοϋ καί έξαισίας έρω- 
μένης. Έκαυτηρίασε καί έστιγμάτισε 
τήν μηχανορραφίαν τής κατηγορίας, 
ήτις ήτο έκδίκησις καί συκοφοντία άπο- 
κρουσθέντος έραστοϋ, έχοντος έν τή 
καρδία τό αίσχος τοϋ περιφρονηθέντος 
έρωτός του καί ύπεστήριξεν, ότι ή 
Φρύνη ούδέποτε ύπήρξεν άσεβής, ού
τε πρός τούς θεούς, ούτε πρός τήν 
πολιτείαν, ούτε είχε ποτέ εις τόν βίον 
της τοιαύτην άλαζόνα πρόθεσιν καί 
σκοπόν...».

Παρά τά έπιχειρήματα όμως καί τήν 
έντυπωσιακή άγόρευση τοϋ Υπερείδη 
ή σκιά τής καταδικαστικής άποφάσεως 
φαινόταν, ότι έπεφτε άπειλητική έπάνω 
στή διαβόητη έταίρα. Τότε, ό ρήτορας 
σκέφθηκε, ότι ό καλύτερος συνήγορος 
γιά τή Φρύνη, ήταν τό άπαράμιλλο 
κάλλος καί ή θεϊκή ομορφιά της. Είπε 
στούς δικαστές, ότι ή έξαίσια αύτή 
γυναίκα, όπως μαρτυρά ή μοναδική 
ώραιότητά της, δέν θά πρέπει νά είναι 
θνητή, άλλά κάποιο θεϊκό όν, πρωθιέ- 
ρεια τής Αφροδίτης, ύποφήτις ιέρεια 
τών χρηστηρίων. Τούς έπέστησε τήν 
προσοχή, ότι δέν δικάζουν όποιοδήπο- 
τε άνθρωπο καί ότι ή καταδίκη τής 
Φρύνης, μπορούσε νά έπισύρει τήν 
όργή τών Θεών. Τά έπιχειρήματα αύτά, 
σέ συνδυασμό μέ τήν ρητορική δεινό
τητα τοϋ ' Υπερείδη καί τή λατρεία πού 
είχαν ο ί" Ελληνες πρός τό ωραίο έντυ- 
πωσίασαν τούς δικαστές οί όποιοι τώρα 
άρχισαν νά συζητούν σοβαρά, γιά τό 
έάν έπρεπε νά καταδικάσουν τό αιθέριο 
έκεΐνο πλάσμα. ' Η στιγμή ήταν κατάλ
ληλη γιά νά κάνει ό Υπερείδης τό 
έπόμενο βήμα. Θέλοντας νά άποδείξει 
τοϋ «λόγου τό άληθές» σήκωσε τή 
Φρύνη άπό τό έδώλιο καί τήν ώδήγησε

στό μέσον τοϋ δικαστηρίου. ' Επικράτη
σε άπόλυτη σιγή καί μεταξύ τών δικα
στών καί μεταξύ τοϋ άκροατηρίου. Τότε 
ό ' Υπερείδης, μέσα στήν γενική άναμο- 
νή έσχισε τούς άραχνοϋφαντους χιτω- 
νίσκους τής Φρύνης καί τήν παρουσία
σε γυμνή στούς ' Ηλιαστές. Τό τί έγινε 
τή στιγμή έκείνη δέν περιγράφεται. 
« Έμάρμαιρον, γράφει ό Δημ. Βαρδου- 
νιώτης, τά πάλλευκα ώς ή χιών καί 
καλλιτεχνικώτατα στήθη τής διαβοήτου 
έταίρρς καί τά κυδωνιώντα μαστάρια 
διέχυνον θέλγητρα μεθυστικώτατα. Τό 
πλαστικώτατον έκεΐνο καί άνθηρότατον 
σώμα καί έν γένει τό γραφικώτατον 
κάλλος, εις έγκώμια τοϋ όποιου δέν 
έχει άνταξίας λέξεις καί ύπερθετικά ή 
πλουσιωτάτη γλώσσα μας, έθάμβωσαν, 
έμάγευσαν καί έφερον εις μέθην ονει
ρώδη καί έκστασιν τούς ' Ηλιαστάς, 
οϊτινες εις τήν θέαν της έμειναν ένεοί 
καί κεχηνότες έκ τής αιφνίδιου καί 
έκπληκτικής γοητείας έκείνης, σιγηλοί 
καί άκίνητοι εις ήν θέσιν καί στάσιν 
εύρέθησαν». Τήν έκπληξη τών δικα
στών έκμεταλλεύτηκε ό Υπερείδης, 
γιά νά τούς έπισημάνει καί πάλι, ότι έάν 
ή άπόφασή τους ήταν καταδικαστική, θά 
έδιναν λόγο στούς θεούς. Κατέληξε μέ 
ένα συγκινητικό έπίλογο καί δείχνοντας 
τά κάλλη τής γυμνής πελάτιδός του, 
έζήτησε τήν έπιείκεια τών δικαστών, οί 
όποιοι συνεπαρμένοι άπό τό θέαμα 
νόμιζαν, ότι έβλεπαν κάποιο πλάσμα, 
πού μόλις τή στιγμή έκείνη είχε κατέβη 
άπό τόν ούρανό.

Ακολούθησε λίγων λεπτών σιγή καί 
όταν οί ' Ηλιαστές συνήλθαν άπό τήν 
έκπληξη, έβγαλαν τήν άπόφασή τους.
' Η Φρύνη, ή ύπέρκαλλος έταίρα, ή 
βασίλισσα τής όμορφιάς, ή πανάκριβη 
καί περιπόθητη έρωμένη ήταν άθώα. 
Τήν άπόφασή τοϋ δικαστηρίου ύποδέ- 
χθηκε μέ άλαλαγμούς καί έπευφημίες 
τό άκροατήριο άλλά καί όλος ό λαός τής 
πόλεως, ό όποιος σχημάτισε πομπή, γιά 
νά συνοδεύσει τή Φρύνη άπό τό δικα
στήριο μέχρι τό σπίτι της.

Γιά τήν άπόφασή ιδιαίτερα πανηγύρι
σαν, όπως ήταν φυσικό οί έταΐρες, πού 
έστειλαν συγχαρητήρια στόν ' Υπερείδη 
καί άποφάσισαν νά μή δέχωνται ώς 
ποταπό καί συκοφάντη τόν Εύθία. ' Η 
Βακχίδα, πού όπως είπαμε έπρωτοστά- 
τησε στήν προσπάθεια γιά τήν άθώωση 
τής Φρύνης έστειλε στόν Υπερείδη 
έπιστολή στήν όποια έγραφε: « Όλαι 
άνεξαιρέτως αί έταΐραι σοί εϊμεθα εύ- 
γνώμονες καί μάλιστα έκάστη έξήμών, 
όσον καί ή Φρύνη. Διότι ό μέν άγών τόν 
όποιον ό παμπόνηρος Εύθίας ήγειρεν, 
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σι έξάρσεως τής τρομοκρατίας είναι ή 
Τουρκία, όπου τά πολιτικά εγκλήματα 
άπό 250 πού ήσαν τό 1977, αυξήθηκαν 
σέ 4.000 τό 1980. Καί άρχισαν νά 
μειώνονται με τήν άνάληψι τής εξου
σίας άπό τούς στρατιωτικούς. 'Υπάρ
χουν πολλά αίτια, πού μπορεί νά προκά- 
λεσαν αύτή τήν έξαρσι τής τρομοκρα
τίας στήν Τουρκία, άλλά ό κυριώτερος 
λόγος είναι, όπως γράφει ή Στέρλιν, οί 
ένέργειες τής Σοβιετικής Ένώσεως στήν 
Τουρκία, όπως ο ί διάφορες μυστικές 
άποστολές KGB γιά τήν έκπαίδευσι, 
τήν ύποστήριξι καί τόν εφοδιασμό των 
Τούρκων τρομοκρατιών μέ μεγάλες πο
σότητες όπλων πού στέλλονται άπό τό 
σοβιετικό μπλόκ.

Συνελήφθη ό έγκέφαλος τής απαγω
γής τοΰ Μόρο

"Ενας άπό τούς επικίνδυνους Ιτ α 
λούς τρομοκράτες ό όποιος θεωρείται 
έγκέφαλος τής άπαγωγής καί δολοφο
νίας τού άλλοτε πρωθυπουργού "Αλν
το Μόρο, συνελήφθη άπό τήν ιταλική 
άστυνομία.

Πρόκειται 'γιά τόν ήλικίας 35 έτών 
Μάριο Μορέττι πού συνελήφθη μέσα 
σέ ένα αύτοκίνητο έξω άπό τό Μιλάνο.

Ό  Μορέττι. πού όπλοφοροϋσε καί 
ήταν εφοδιασμένος μέ πλαστά έγγρα
φα ταυτότητος, δέν προέβαλε άντίστασι 
κατά τήν αύλληψί του, άλλά χαρακτήρι
σε τόν έαυτό του σάν πολιτικό κρατού
μενο!

Τρία άτομα πού έπέβαιναν τού ίδιου 
μέ αύτόν αύτοκινήτου, συνελήφθησαν 
έ π ίσης.

Ό  Μορέττι, ένας ραδιοτεχνικός άπό 
τήν ' Αν κάνα κατεζητεϊτο γιά τήν άπα- 
γωγή καί τήν δολοφονία τού Άλντο  
Μόρο, ό όποιος άπήχθη στήν Ρώμη τόν 
Μάρτιο τού 1978 καί βρέθηκε νεκρός 
54 ήμέρες άργότερα μέ 11 τραύματα 
σφαιρών ατό στήθος.

' Ο Μάριο Μορέττι ό έγκέφαλος τής άπαγω- 
γής τού Μόρο. Συνελήφθη μέσα σέ ένα 
αύτοκίνητο έξω άπό τό Μιλάνο.

Ένοπλη έξέγερσι μέ δύο νεκρούς σέ 
ιταλικές φυλακές

Δύο κατά δικοί σκοτώθηκαν καί αρκε
τοί άλλοι τραυματίσθηκαν κατά τήν 
διάρκεια μιάς ένοπλης έξεγέρσεως πού 
σημειώθηκε στις φυλακές τής Νοβάρα, 
μιάς άπό τις αύστηρές φυλακές τής 
Ιταλίας. Ή  κατάστασι παραμένει πάν
τοτε συγκεχυμένη μέσα στις φυλακές.

Ή  διεύθυνσι τών φυλακών όρνήθη- 
κε νά έπιβεβαιώση ή νά διαψεύση τήν 
έξέγερσι, τήν πληροφορία τής όποιας 
μετέδωσε τό Πρακτορείο «"Ανσα», ένώ 
αύτόπτες μάρτυρες άνέφεραν, ότι ισχυ
ρές άστυνομικές δυνάμεις είχαν περί κυ
κλώσει τό κτίριο τής φυλακής, στήν 
είσοδο τού όποιου ύπήρχαν καί άρκετά 
άσθενοφόρα αύτοκίνητο.

Ή  άναστάτωσι άρχισε μεταξύ δια
φόρων συμμοριών, πού έχουν συγκρο- 
τηθή ατό έσωτερικό τής φυλακής, μέ 
άποτέλεσμα νά ύπάρξουνμερικοί τραυ
ματίες. Σέλίγο όμως ή έξέγερσι γενικεύ- 
θηκε καί ο ί κρατούμενοι κστώρθωσαν 
νά συλλάβουν έπτά δεσμοφύλακες ώς 
όμήρους, τούς όποιους άργότερα άν- 
τήλλαξαν μέ τόν διευθυντή τών φυλα
κών κι ένα βοηθό του.

Μία όμάδα καταδίκων προσπάθησε 
νά έπωφεληθή άπό τήν σύγχυσι, πού 
δημιουργήθηκε καί άποπειράθηκε νά 
άποδράση άπό τήν φυλακή, όπότεάντι- 
μετωπίσθηκε άπό τούς ένόπλους καρα- 
μπινιέρους τής φρουράς τών φυλακών, 
μέ άποτέλεσμα νά σημειωθούν θύματα.

Κατά μιά πληροφορία, οί έξεγερθέν-

τες κατά δικοί κράτησαν μερικούς όμή
ρους καί ζήτησαν γιά άντάλλαγμα τής 
άπελευθερώσεώς τους τήν δική τους 
μεταφορά σέ άλλες «πιό άνθρώπινες», 
όπως λένε φυλακές.

Ή  πιό θεαματική άπόδραση

Δύο άπό τούς πιό έπικίνδυνους λη
στές τής Γαλλίας, άπέδρασαν μέ έλικό- 
πτερο μέσα άπό τό προαύλιο τών φυλα
κών «άπό τις όποιες κανείς δέν μπορεί 
ποτέ νά άποδράση!».

Τό έλικόπτερο, άφού παρέλαβε τούς 
δύο κρατουμένους, κατευθύνθηκε σέ 
παρισινό προάστιο, όπου έγκαταλεί- 
φθηκε άπό τούς τέσσερις έπιβάτες του 
πού έξαφανίσθηκαν.

Η έπιχείρησι κράτησε μόλις 30 δευ
τερόλεπτα καί θυμίζει τήν ταινία « Άπό- 
δρασι» μέ πρωταγωνιστή τών Τσάρλς 
Μπρόνσον. Καί κατά σύμπτωσι, πιλότος 
τού έλικοπτέρου ήταν ό Κλώντ φούρ- 
καντ, ό ίδιος πού έλαβε μέρος στό 
γύρισμα τής ταινίας αύτής.

Ο φούρκαντ ύποχρεώθηκε μέ τήν 
άπειλή όπλου νά έκτελέση τήν έπιχείρη- 
σι άπό τούς έπιβάτες πού είχαν νοικιάσβ 
τό έλικόπτερο αντί 600 δολλαρίων γιά 
μιά διαδρομή άπό τό Παρίσι στήν ' Ορ
λεάνη.

Δέκα λεπτά μετά τήν άπογείωσι τού 
έλικοπτέρου ο ί δύο «πελάτες» έβγαλαν 
τά πιστόλια τους καί τού είπαν ότι ή 
σύζυγός του καί ή 1 άχρονη κόρη του 
κρατούνται όμηροι καί άκολούθως τόν 
διέταξαν νά πετάξη πρός τήν φυλακήν.

Ο ποδοσφαιρικός άγώνας τών κρα
τουμένων πού διεξάγονταν τήν στιγμή 
έκείνη είχε κανονιστεί πολλές μέρες 
πριν:

Οί δύο κατάδικοι πού άπέδρασαν 
είναι οί:

Ζεράρ Ντυμπρέ έτών 33, ένας άπό 
τούς πλέον έπικίνδυνους έγκληματίες 
τής Γαλλίας κρατούμενος γιά σειρά λη
στειών καί άπαγωγές. Συνελήφθη στις 
7 Ιανουάριου ένώ προετοίμαζε τή λη
στεία.

Ντανιέλ Μπωμόν έτών 41 πού είχε 
άποφυλακισθή τό 1978 ύστερα άπό 
τήν έκτισι ποινής 3ετοϋς φυλακίσεως 
καί συνελήφθει έκ νέου τήν ίδια χρονιά 
γιά σειρά ληστειών τραπεζών.

Ή  Άστυνομία δέν θεωρεί τόν πιλό
το φούρκαντ ώς ύποπτο σύνεργό στήν 
άπόδρασι γιά τό λόγο ότι δέν έπρόκειτο 
έκείνος νά όδηγήση τούς δύο «πελάτες» 
στήν 'Ορλεάνη καί τό έκανε τήν τελευ
ταία στιγμή όταν ό άλλος πιλότος άδυ- 
νατούσε νά έκτελέση τήν πτήσι λόγω 
άνειλημμένων ύποχρεώαεων.
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“ ΕΝΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΦΥΗΣ
ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ

Δημοσιεύθηκε 
στό Περιοδικό 

«Krim ina listic»

Η ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ είναι ένα πο
λύ επικερδές «επάγγελμα», ιδίως 

όταν ό πλαστογράφος είναι ικανός νά 
φτιάχνη πλαστά χαρτονομίσματα με
γάλης άξίας. ' Επειδή όμως τέτοια χαρ
τονομίσματα έξαργυρώνονται δύσκο
λα, πρέπει νά βάλη δλη του τήν τέχνη 
γιά νά τά κάνη νά μή διακρίνωνται άπό 
τά γνήσια. ’ Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζε
ται κατά τήν έκτύπωση.

Ό σ ο  μεγαλυτέρας άξίας είναι τά 
πλαστά χαρτονομίσματα, τόσο πιό δύ
σκολη είναι ή έξαργύρωσή τους, γιατί ό 
πλαστογράφος δέν μπορεί νά έξαργυ- 
ρώση σέ μικρά καταστήματα, ένώ στά 
μεγάλα καταστήματα καί τά χρηματι
στήρια, οί ύπάλληλοι έχουν άρκετή 
πείρα όσον άφορά τήν αναγνώριση των 
πλαστών χαρτονομισμάτων καί ό κίν
δυνος άποκαλύψεως είναι μεγαλύτε
ρος. ' Επίσης ό πλαστογράφος δέν 
μπορεί νά κρατάη έπάνω του γιά πολύ 
χρονικό διάστημα τά πλαστά του χαρ
τονομίσματα. Τά μεγάλης άξίας χαρτο
νομίσματα κυκλοφορούν πιό γρήγορα 
στά κεντρικά τραπεζιτικά καταστήματα 
καί ή τυχόν πλαστότητα διαπιστώνεται 
καί ■ ειδοποιείται άμέσως ή άρμοδία 
ύπηρεσία.

' Ο πλαστογράφος γιά τόν όποϊο θά 
μιλήσωμε έδώ, γιά νά μπορέσει νά θέση 
σέ κυκλοφορία τά τέλεια πλαστά χαρ
τονομίσματα πού είχε τυπώσει, σκέ- 
φθηκε ένα τρόπο πρωτοφανή στά 
χρονικά τής πλαστογραφίας. Τό ότι 
κατορθώθηκε νά συλληφθή μέσα σέ 
λίγο χρονικό διάστημα καί νά άνακοπή 
ή περαιτέρω δράση του, όφείλεται 
κατά κύριο λόγο στίς φιλότιμες καί 
άοκνες προσπάθειες τής ' Αστυνομίας, 
σέ συνεργασία μέ τήν κεντρική ύπηρε
σία διώξεως πλαστογραφίας.

Λίγο πρίν τήν κήρυξη τού δευτέρου

παγκοσμίοιυ πολέμου, ή 'Εθνική Γερ
μανική Τράπεζα διαπίστωσε ότι στά 
ταχυδρομικά καταστήματα είχε κατα- 
τεθή ένας άσυνήθης μεγάλος άριθμός 
χαρτονομισμάτων των χιλίων μάρκων. 
Τά χαρτονομίσματα αύτά (πού ήσαν 
πλαστά) είχαν παραδοθή άπό τά ταχυ
δρομεία στήν Τράπεζα, χωρίς κανείς νά 
έχη διαπιστώσει ότι έπρόκειτο περί 
πλαστών. ' Επειδή όμως συνεχιζόταν ή 
παράδοση χιλιομάρκων έκ μέρους τών 
ταχυδρομείων, οί άρμόδιοι τής Γερμα
νικής Τραπέζης άρχισαν νά ύποψιά- 
ζωνται καί διέταξαν ένα προσεκτικό 
έλεγχο. Τά χαρτονομίσματα όμως ήσαν 
τόσο τέλεια, πού δέν διέφεραν άπό τά 
γνήσια. Μόνον ύστερα άπό μερικές 
ήμέρες διαπιστώθηκε ή πλαστότητα καί 
οί άρμόδιες ύπηρεσίες κινητοποιήθη
καν.

Τί είχε συμβεϊ;
Δράστης ήταν ό μηχανικός Α, πού 

καταγόταν άπό μιά πόλη τής βορείου 
Γερμανίας καί ό όποιος τήν έποχή 
έκείνη κατοικούσε στή Χέμνιτς. Καί 
κατά τό παρελθόν ό άπατεώνας αύτός 
είχε θέσει μέ επιτυχία σέ κυκλοφορία 
πλαστά χαρτονομίσματα τών 20 καί 50 
μάρκων. Τά χαρτονομίσματα πού τύ
πωνε καί έθετε σέ κυκλοφορία ήταν 
πάντοτε καταπληκτικά όμοια μέ τά 
γνήσια. Τό «άριστούργημά» του όμως 
τό πέτυχε μέ τήν πλαστογράφηση τού 
χιλιομάρκου.

Τό καταπληκτικό ήταν ότι, τό ειδικό 
χαρτί γιά τήν έκτύπωση τών πλαστών 
χιλιομάρκων, τό κατασκεύασε ό ίδιος. 
Στήν εμφάνιση καί στήν άφή δέν 
διέφερε καθόλου άπό τό χαρτί τών 
γνησίων χαρτονομισμάτων. Εύνόητο 
ήταν λοιπόν νά ξεγελαστούν τά ταχυ
δρομεία καί τά τραπεζιτικά καταστήμα
τα πού παρέλαβαν τά πρώτα πλαστά 
χαρτονομίσματα.

' Ο μηχανικός Α τύπωσε έκατό χιλιό- 
μαρκα, μέ σκοπό νά τά έξαργυρώση καί 
νά· εϊσπράξη τίς 100.000 μάρκα πού 
άντιπροσώπευαν, όχι ένα - ένα, άλλά 
όλα μαζί. Γιά νά έπιτύχη τό σκοπό του 
αύτό κατάστρωσε ένα έκ τής πρώτης 
όψεως επικίνδυνο σχέδιο, τό όποιον 
όμως ύπέσχετο έπιτυχία. Θά χρησιμο
ποιούσε γιά τό δυσκολώτερο μέρος τής 
«δουλειάς» του — τήν έξαργύρωσή τών 
πλαστών χαρτονομισμάτων— τά τα
χυδρομεία, τά όποια πράγματι, χωρίς 
νά άντιληφθοΰν τίποτε, τόν βοήθησαν 
νά μετατρέψη τά έκατό χιλιόμαρκα σέ 
100.000 γνήσια μάρκα.

' Η έργασία αύτή έγινε κατά τόν 
άκόλουθο τρόπο:

’ 0  μηχανικός Α άνοιξε διάφορους 
λογαριασμούς σέ πολλά ταχυδρομεία 
διαφόρων πόλεων μέ πλαστά ονόματα. 
Γιά κάμποσο χρονικό διάστημα κινούσε 
τούς λογαριασμούς αύτούς καί μεταβί
βαζε χρηματικά ποσά άπό τόν ένα στόν 
άλλο.

Κατά τήν κίνηση τών λογαριασμών 
παρουσιαζόταν ό ίδιος στά ταχυδρομι
κά γραφεία μέ πλαστές ταυτότητες. Τό 
δαιμόνιο του όμως προχωρούσε άκόμα 
περισσότερο. ' Επειδή κατά τήν κίνηση 
τών λογαριασμών οί ταχυδρομικές ύ
πηρεσίες έπρεπε νά στέλνουν ειδοποιή
σεις στούς κατόχους των, οί όποιοι 
στήν πραγματικότητα δέν ύπήρχαν ό 
πλαστογράφος άνοιξε θυρίδες «πόστ - 
ρεστάντ» στά διάφορα ταχυδρομεία, 
άπ' όπου, άπό καιρόν εις καιρόν, 
περνούσε καί παρελάμβανε τό περιεχό
μενό τους.

Τό σχέδιό του αύτό, τό όποϊο είχε 
καταστρώσει μέ μεγάλη προσοχή, λει
τουργούσε θαυμάσια. Καί τώρα μπο
ρούσε νά έξαργυρώσει μέ μιόςτά έκατό 
πλαστά χιλιάρικά του. Γιά τό σκοπό 
αύτό χρησιμοποίησε ώς συνεργούς τή 
γυναίκα του καί μιά άλλη κυρία, καί ό 
καθένας τους άνέλαβε μιά ώρισμένη 
περιοχή.

"Ενα πρωί λοιπόν, τά τρία αύτά 
πρόσωπα παρουσιάσθηκαν σέ πολλά 
ταχυδρομικά καταστήματα διαφόρων 
πόλεων καί κατέθεσαν σημαντικά ποσά 
έπ' όνόματι τών άνυπάρκτων κατόχων 
τών άνωτέρω λογαριασμών. ' Ως άπο- 
στολεϊς έφέροντο, ώς έπί τό πλεϊστον, 
ονόματα δικηγόρων, τά όποια είχον 
πάρει άπό τόν τηλεφωνικό κατάλογο.

ΚΓ αύτό είχε μελετηθή μέ προσοχή 
έκ τών προτέρων, γιά νά μή προκλη- 
θούν ύπόνοιες, γιατί ή άποστολή χρη
μάτων άπό δικηγόρους πρός πελάτες 
τους, δέν είναι κάτι τό άσύνηθες.

"Ετσι ό πλαστογράφος καί οί δύο 
κυρίες - συνεργοί του, κατά τόν άνωτέ
ρω τρόπο, μέσα σ' ένα πρωινό, είχαν 
καταθέσει στά ταχυδρομεία τά έκατό 
πλαστά χιλιάρικα. Μετά τίς καταθέσεις, 
οί ψεύτικοι λογαριασμοί στά διάφορα 
ταχυδρομεία, είχαν ύπερδιογκωθή. Κα
τά τήν ήμέρα τής καταθέσεως, οί 
άπατεώνες γιά νά μετακινούνται γρήγο
ρα, έχρησιμοποίησαν όλα τά μεταφορι
κά μέσα, άπό τό άεροπλάνο μέχρι τό 
τραίνο καί τό λεωφορείο.

Μέσα σέ λίγες ώρες, άντί τών πλα
στών χαρτονομισμάτων, είχαν στά χέ
ρια τους έκατό χιλιάδες γνήσια μάρκαI 
"Επρεπε νά περάσουν τρεις ολόκλη

ρες ήμέρες ώσπου νά διαπιστωθή
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θετικά, δτι τά κατατεθεντα χιλιάρικα 
ήσαν πλαστά. ' Η ύπηρεσία άσφαλεΐας 
τών ταχυδρομείων κατώρθωσε νά δια
πίστωση τήν πορεία πού ακολούθησαν 
οΙ άπατεώνες καί· είδοποίησε όλες τίς 
άρμόδιες ύπηρεσίες.,

Τά πλαστά χαρτονομίσματα είχαν 
κατατεθή στή Χέμνιτς, Γκέρα, Ντύσελ- 
ντορφ, Κολωνία καί άλλες πόλεις τής 
Γερμανίας. "Αν καί δεν είχεν έξακριβω- 
θή άκόμα πόσα ήσαν τά πλαστά χαρτο
νομίσματα πού είχε θέσει σέ κυκλοφο
ρία ό άπατεώνας, έν τούτοις ήταν 
βέβαιο ότι δέν θά τολμούσε νά έπανα- 
λάβη τό κόλπο του, άπό φόβο άποκα- 
λύψεώς του. Τής ύποθέσεως τώρα 
έπελήφθη ή 'Αστυνομία διώξεως τοΰ 
έγκλήματος, ή όποία άρχισε νά έξετάζη 
τήν ύπόθεση άπό τό σημείο έκκινήσεώς 
της. Ξεκίνησε δηλαδή άπό τά σημεία 
άπ' όπου οί δράστες ξεκίνησαν καί 
κατέθεσαν τά πρώτα πλαστά χαρτονο
μίσματα.

'Ακολουθώντας έτσι τά ίχνη ένός 
άπό τούς καταθέτες στά ταχυδρομεία 
τής Μποχούμ καί Ντόρτμουντ, άποκα- 
λύφθηκε δτι έπρόκειτο γιά μιά κυρία. 
Τήν κυρία αύτή τήν περιέγραψαν ώς 
έξής οί ταχυδρομικοί ύπάλληλοι: λε
πτή, 30 έτών περίπου, ώοειδές πρόσω
πο, σκούρα ξανθά μαλλιά, πράσινο 
φόρεμα. ' Από τά χαρακτηριστικά όμως 
αύτά δέν έβγαινε τίποτε, γιατί ή περι
γραφή αύτή ταίριαζε σέ χιλιάδες γυναί
κες. Ή τα ν  βέβαιο όμως δτι ή γυναίκα 
αύτή δέν ήταν άπό τό Μποχούμ. Καί 
επειδή τήν κατάθεση τήν έκαμε στίς 
έπτά ή ώρα άκριβώς τό πρωί, έβγαινε τό 
συμπέρασμα δτι είχε διανυκτερεύσει 
στή Μποχούμ. " Ετσι· ειδοποιήθηκε ή 
ύπηρεσία ξενοδοχείων γιά τόν σχετικό 
έλεγχο. Πράγματι, άπό τόν έλεγχο αύτό 
προέκυψε, δτι κάποια Χίλντεγκάρντ Κ, 
άπό τό Χέμνιτς, είχε διανυκτερεύσει τήν 
προηγούμενη τής καταθέσεως στό ξε
νοδοχείο «Μποχούμερ - Χόφ» τής 
Μποχούμ. Τό στοιχείο αύτό συνδυά- 
σθηκε μέ άλλες πληροφορίες άπό 
άλλες πόλεις όπου είχαν γίνει καταθέ
σεις.

' Επειδή ή κατάθεση στή Μποχούμ 
έγινε στίς έπτά ή ώρα, στή Μποχούμ - 
Λανγκεντρέερ, στίς όκτώ ή ώρα, προέ- 
κυπτεν δτι ή καταθέτρια είχε χρησιμο
ποιήσει ταξί γιά νά έξουδετερώση τίς 
άποστάσεις. Μέ πολύ κόπο, μέσα σέ 
λίγο χρονικό διάστημα, κατορθώθηκε 
νά άνευρεθή ό Ιδιοκτήτης καί οδηγός 
ένός ταξί ό όποιος τήν έν λόγω ήμερο- 
μηνία, λίγο πρό τών έπτά, είχε μεταφέ
ρει τήν ώς ύποπτη θεωρουμένη Χίλ-

ντεγκάρντ Κ, άπό τό ξενοδοχείο «Μπο
χούμερ Χόφ» στό κεντρικό ταχυδρο
μείο τής Μποχούμ. ' Ο οδηγός τού ταξί 
περιέγραψε τήν ανωτέρω κυρία μέ τά 
αύτά χαρακτηριστικά πού τήν περιέ- 
γραψαν καί οί ταχυδρομικοί ύπάλλη- 
λοι. Από τό ταχυδρομείο τής Μπο
χούμ τήν μετέφερε στό ταχυδρομείο 
τής Μποχούμ - Λάνγκεντρέερ, καί 
τελικά στή Ντόρτμουντ, όπου καί τήν 
άποβίβασε κοντά στό σιδηροδρομικμό 
σταθμό.

"Υστερα άπό τίς καταθέσεις αύτές, 
έπρεπε νά θεωρήται βέβαιο ότι, ή κυρία 
πού κατέθεσε τά πλαστά χιλιάρικα στή 
Μποχούμ καί τή Ντόρτμουντ, ήταν ή 
Χίλντεγκράντ Κ. Θέμα έγεννατο τώρα 
έάν ή Χίλντεγκράντ Κ., κατά τή διαμονή 
της στό «Μποχούμερ - Χόφ» είχε δώσει 
τά πραγματικά της στοιχεία. Γιατί δέν 
θά ήταν δύσκολο στόν πλαστογράφο 
νά έφοδιάση τούς συνεργούς του μέ 
πλαστές ταυτότητες, γιά νά μήν άποκα- 
λυφθούν άπό τόν έλεγχο ξενοδοχείων, 
όπως συνέβη μέ τήν έν λόγω Χίλντεγ- 
κράντ Κ.

"Αγνωστο γιατί, ό πλαστογράφος 
πράγματι δέν είχε έφοδιάσει τούς συ- 
νεργούς του μέ πλαστές ταυτότητες. Τά 
στοιχεία πού δόθηκαν άπό τή Χίλντεγ- 
κράντ στό «Μποχούμερ - Χόφ» ήταν τά 
πραγματικά της.

Μιά όμάς άστυνομικών μετέβη στή 
Χέμνιτς καί επέτυχε νά συλλάβη τήν 
Χίλντεγκράντ Κ., στό σπίτι της, ή όποία 
όμολόγησε τήν πράξη της καί άποκάλυ- 
ψε τόν έντολέα της, μηχανικό Α ', ό 
όποιος διέμενε έπίσης στή Χέμνιτς μαζί 
μέ τή γυναίκα του. 'Επειδή όμως ό 
μηχανικός Α άπουσίαζε μέ τή γυναίκα 
του σέ έβδομαδιαία έκδρομή, οί άστυ- 
νομικοί έθεσαν ύπό έπιτήρηση τό σπίτι 
του καί όταν έπέστρεψε, τόν συνέλα
βαν. Κατά τήν έρευνα πού έγινε στό 
σπίτι, άνευρέθηκαν ή τυπογραφική 
μηχανή καί 99.000 γνήσια μάρκα, πού 
είχαν-είσπραχθή μετά τίς καταθέσεις 
στά διάφορα ταχυδρομεία.

' Ο πλαστογράφος μηχανικός Α κα
ταδικάστηκε σέ 4 '/2 χρόνων φυλάκιση

Μ Ν Η Μ Ε ΙΟ Υ  Τ Ο Π Ο Σ
Συνέχεια άπο σελ. 619
γείτονα. Όμως, μετά άπ' αύτήν τή 
δολοφονία, πήγαν κι' άλλα κουνέλια, 
κι' ώς φάνηκε, πέρασδνάπόάνθρώπινο 
στόμα. Έτσι, κΓ ό κούταβος- πού 
άπόμεινε, άπό τά μικρά της, ό Λέων,

άναστήθηκε άπό μαστό προβατίνας.
Σάν είδα τόν κούταβο νά στέκεται 

καταμεσίς στό δρόμο καί νά μέ κοιτάζη, 
γιά λίγο κοντοστάθηκα καί τούπα τ' 
όνομά του. Καί κείνος μ' άποκρίθηκε 
διατακτικά κουνώντας τήν ούρά του:

-  Γαύ!
Καί, μέ μιά σβέρτη στροφή, άναδι- 

πλώθηκε πρός τά πίσω τρέχοντας μέ 
μιά μεγάλη γρηγοράδα, νά φέρη στή 
μάνα μου τό νέο γιά τή παρουσία μου τό 
συχαρητικό, ώσπου, κΓ ή ίδια φανερώ
θηκε στό γύρισμα τού δρόμου.

-  Γ ιατί είσαι έτσι άλαλος καί άποσβο- 
λωμένος, είπε, τήν ώρα πού μ' άγκάλια- 
σε νά μέ καλωσορίση, κΓ ό σκύλος 
έμπαινε στή μέση γιά νά μέ ύποδεχτή 
κΓ αύτός. Μήν τυχαίνει κΓ είσαι άρρω
στος, γιά άπό τό δρόμο είσαι κουρασμέ
νος;

-  "Οχι τής άποκρίθηκα, μά λίγο πριν 
καί λίγο πάρα κάτω, δερνόταν άπό μο
ναχή στό βράχο πού καθότανε ή μάνα 
τοΰ Δημήτρη, κΓ έχω τό νοΰ μου 
κιόλαστε μπάς κΓ έρχετ' άπό πίσω.

ΑΥΤΗ ή άπό διαίσθηση αύθόρμητη 
χαρά τού σκύλου, όπως πήγαινε κΓ 
έρχότανε χοροπηδώντας γιά νά μπερ- 
δευτή στά πόδια μου, έδωσε άφορμή 
γιά μιά εύχάριστη συζήτηση μέ τή 
μητέρα μου, ϋστερ' άπό τήν κατάθλιψη 
πού μ' έδωσε ό χαμός τού Δη μήτρη, καί 
ό σπαραγμός τής μάνας του. Έτσι, 
συζητώντας, προχωρούσαμε πρός τόν 
αύχένα, ώσπου, άνοίχτηκε μπροστά 
μου ό γνώριμός μου όρίζοντας, κάτω 
άπό τούς μεγάλους όγκους τών βουνών 
τοΰ κεντρικού Δυτικού Ταϋγέτου.

ΚΓ είδα τότε τά βουνά, καί τά 
λαγκάδια, καί τά χωριά, καί κάποιους 
καπνούς. Είδα καί τούς λόφους μέ τίς 
έκκλησοϋλες στίς κορφές, καί τά λαχί- 
δια, καί τά πεζούλια, καί τ ' άρμάκια, 
χρονώνε μόχθο καί ιδρώτα πέτρα τήν 
πέτρα. Είδα καί τίς έληές, τίς συκιές, 
τίς αιωνόβιες καί θεόρατες βελανιδιές, 
νησίδες καί βασίλισσες μέσα σέ ήμερο 
καί καταπράσινο τοπίο. ΚΓ άλλοϋ είδα 
τίς λεύκες, τά πλατάνια καί τίς καρυδι
ές, κΓ άπό μακρυά φαντάστηκα καί τίς 
νεροσυρμές.

Τότε, ξέχασα κάθε τί πού βασάνιζε 
τή σκέψη μου καί τήν ψυχή μου, κΓ 
όπως όλοένα καί πλησίαζα, εΐδ ' άξαφνα 
τό σκύλο δώθε νάρχεται σάν πήγε ώς 
φαίνεται νά πάη κΓ άλλο συχαρίκι, καί 
πίσωθέ του τήν κυρούλα του τή γριά νά 
τρέχη μέ τά τρία κατά πάνω μου κΓ άπό 
μακριά νά σκούζη:

-  Καλώς τόν κούρο μου, καλώς τόν 
κούρο μου.
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πατρός της. «Πάντοτε μέ έδίδασκον νά 
έμπιστεύωμαι τούς γονείς μου», λέγει, 
«καί μου ήτο άδύνατον νά σταματήσω 
τάς έπιχειρουμένας εις βάρος μου 
άκολάστους πράξεις». Τελικώς τήν 
ήμέραν τών γενεθλίων της κατά τήν 
όποιαν ήγε τό 15ον έτος τής ήλικίας 
της ή Κάθυ άπεπειράθη νά αύτοχειρια- 
σθή, μέ άποτέλεσμα νά είσαχθή εις τό 
Νοσοκομείον. ' Η αίμομειξία, ώς είκός, 
έλαβεν ένα τέλος, όχι όμως καί τά 
άπότοκα συναισθηματικά τραύματα. 
Κατάφορτος άπό τό σύμπλεγμα τής 
ένοχής, έτρωγεν ύπέρ τό δέον, έκαίε- 
το άπό τά σιγαρέττα, διότι έκανε 
ύπερβολική χρήσιν καπνού, έδοκίμαζε 
τά ναρκωτικά καί έπεδείκνυεν έλευθε- 
ριότητα ήθών. Κατά τό 18ον έτος της 
έζήτησεν διαφυγήν εις τόν γάμον, άλλά 
δέν ήδυνήθη νά άντιμετωπίσει τάς 
έρωτικάς θωπείας καί περιπτύξεις τού 
συζύγου της, διότι ήτο δέσμια τών 
θλιβερών της άναμνήσεων. Μετά τήν 
άποτυχίαν εις τόν γάμον έζήτησε λύσιν 
τού άδιεξόδου της, πλήν δέν εύρεν 
ίκανοποίησιν τών έσωτερικών της άνη- 
συχιών καί προβλημάτων εις  τάς διαφό
ρους έργασίας μέ άποτέλεσμα νά 
άποπειραθή πολλάκις άκόμη τήν αύτο- 
κτονίαν της. Σήμερα ύστερα άπό θερα
πείαν ένός έτους, μόλις κατορθώνει νά 
άρχίζη νά όναρριχάται άπό τήν άβυσσόν 
της εις  τό φώς τής ήμέρας.

«Νομίζω δτι τό καλύτερο πράγμα 
είναι νά μάθω, ότι ύπάρχουν καί άλλοι 
σάν καί μένα», λέγει. «Έχω άντικρύσει 
μέ θάρρος τό πρόβλημά μου καί τό έχω 
κατ’ έπανάληψιν συζητήσει μέ τήν 
οίκογένειά μου -  κάτι, νομίζω πού δέν 
θά μπορούσα ποτέ νά κάνω. "Ολοι τους 
στό σπίτι τό άντιμετωπίζουν έπίσης μέ 
ρεαλισμό. Έχω άκόμα προσπαθήσει νά 
δημιουργήσω σχέσεις μέ κάποιον, πού 
άσκεϊ έπιρροήν έπάνω μου γιά πρώτη 
φορά. Τώρα άγαπώ τόν έαυτό μου πιό 
πολύ».

Μία άπό τάς πρώτας κοινότητας, πού 
προσπαθεί νά έφαρμόση μίαν νέαν 
προσέγγισιν εις τό θέμα τής αίμομειξί- 
ας είναι ό Δήμος Σάντα Κλάρα τής 
Καλιφορνίας. Κατά τά τελευταία 10

χρόνια έχει προνοήσει παροχήν βοήθει
ας εις περισσότερα θύματα αίμομειξίας 
-  2500 -  άπό κάθε άλλον άμιγή 

Οργανισμόν είς τήν Χώραν. Διά νά 
κατανοηθή πώς τό πρόγραμμα έφαρμό- 
ζεται, πρέπει νά έπανέλθωμεν είς τήν 
ύπόθεσιν τού Τζίμ καί τής Ντέμπυ.

' Ο Τζίμ μετά τήν λήψιν τής άπολογί- 
ας του, κατά τήν όποιαν ώμολόγησε τό 
πάν, άφέθη έλεύθερος, έπί έγγυήσει, 
κληθείς νά παρουσιασθή κατά τήν έπ ’ 
άκροατηρίω διαδικασίαν ένα μήνα βρα- 
δύτερον. Έν τώ μεταξύ διετάχθη νά 
παραμένη έκτός τής οικίας του, άπαγο- 
ρευθείσης πόσης έπικοινωνίας μετά 
τής οικογένειας του, πρός τόν σκοπόν 
νά μπορή ή Ντέμπυ νά διαμένη μετά 
τής μητρός της καί τών άδελφών της.
’ Ελεύθερος ών, θά ήδύνατο νά έξακο- 
λουθήση νά έργάζηται καί νά συντηρή 
τήν οίκογένειάν του. Προσεχώρησεν 
έπίσης είς τήν Ένωσιν Γονέων, ένα 
Σύλλογον είς τόν όποιον έγγράφονται 
οί παραβάται τού νόμου αίμομίκται μετά 
τών συζύγων των καί συνέρχονται κατά 
τακτά διαστήματα, προκειμένου νά συ
ζητούν τά προβλήματά τους. ' Η Ντέμ
πυ ένεγράφη είς έν  έτερονΣωματείον, 
καλούμενον «Ένωσις θυγατέρων καί 
νίών».

Ο Τζίμ άντί νά έγκλεισθή είς τάς 
φυλακάς μετά τήν καταδίκην του είς 
φυλάκισιν 5 έτών μέ άναστολή, παρε- 
πέμφθη είς ειδικόν κατάστημα διά νά 
έργασθή 600 ώρας έν συνόλων χάριν 
τής Κοινότητος. Ή  έπιβληθείσα είς 
βάρος του άναλόγως ήπια ποινή (5 έτη 
μέ άναστολήν) όφείλεται είς τό γεγο
νός, δτι ούτος κατά τήν διάπραξιν τού 
έγκλήματος δέν μετήλθε βίαν κατά τού 
προσώπου τής θυγατρός του, ή παρα
πομπή του δέ είς κατάστημα έργασίας 
όφείλετο άποκλειστικώς είς τήν θέλη- 
σίν του. Προτίμησε νά προσφέρη τάς 
ύπηρεσίας του πρός τήν Ένωσιν Γονέ- 
ων έκτελών μικρο-έργασίας γραφείου 
καί βοηθών είς τήν όργάνωσιν όμαδικών 
συζητήσεων. Ταχέως τού έπετράπη νά 
έπικοινωνήση μετά τής οικογένειας καί 
άργότερα νά τήν έπισκεφθή οίκοι.

Δέκα μήνες μετά τήν σύλληψίν του ό 
Τζίμ έπέστρεψεν είς τήν οικίαν του. 
«"Οταν πήγαινα μέ τό αύτοκίνητό μου 
σπίτι ήμουν πλημμυρισμένος άπό άνάμι- 
κτα αισθήματα φόβου καί χαράς», 
λέγει. « ’Απορούσα τί άραγε ή κόρη μου 
θά έκανε, πώς θά μέ άντιμετώπιζε! 
Κατόπιν όταν δρασκέλισα τό κατώφλι, 
τήν είδα νά στέκεται έκεϊ - άδέξια, 
σιωπηλή. ' Αφού πέρασαν λίγες στιγμές 
άγωνίας, έπεσε έπάνω μου καί μέ

άγκάλιασε μέ τά δυό της χέρια. Έκλα- 
ψα. Σήμερα κατορθώσαμε κατά τρόπο 
θαυμάσιο νά άποκτήσωμε μιά ύγιά 
συγγένεια».

Τό 48% τών αίμομικτών παραβατών 
τής Σάντα Κλάρα, όπως καί ό Τζίμ, δέν 
έκτίουν τήν ποινήν των είς τάς φυλα
κάς, άλλά καταδικαζόμενοι μέ άναστο
λήν άπό όλίγας ήμέρας μέχρι ένός 
έτους, προσφέρουν τάς ύπηρεσίας των 
ύπέρ τής Κοινότητος. Καίέκεϊνοι δμως, 
οί όποιοι έγκλείονται είς  τάς φυλακάς 
τό σύστημα είναι τοιούτον, ώστε νά 
τούς έπιτρέπεται νά έξέρχωνται τήν 
ήμέραν καί νά έργάζονται καί νά έπι- 
στρέφουν τήν νύκτα πάλιν είς τήν 
φυλακήν. Τελικώς ή πλειονότης τών 
οικογενειών άνανεοϋται.

Έχει έππύχει ή Σάντα Κλάρα τού 
σκοπού της; Προφανώς ναι, άν ληφθή 
ύπ' δψιν τό γεγονός, δτι ύποτροπαί 
αιμομικτικών έπαφών άναφέρονται όλι- 
γώτεραι τών 5% έν συγκρίσει μέ τό 85% 
πού ύπολογίζεται τό ύψος τής Εθνικής 
άναλογίας διά τούς άθεραπεύτους αί- 
μομίκτας. Επειδή ή παρεχομένη βοή
θεια καί προστασία είναι έπωφελής ή 
άναλογία τής όμολογίας τών αίμομικτών 
δραστών είναι έξαιρετικά ύψηλή, φθά- 
νουσα μέχρι τού 99%. Είς περιοχάς, 
δπου δέν έφαρμόζονται παρόμοια προ
γράμματα αί άρνήσεις άποδοχής τής 
αιμομικτικής ένοχής παραμένουν τό 
μόνιμον πρόβλημα. Καί ή όμολογία, ώς 
είκός, είναι ένα κρίσιμον βήμα πρός τήν 
όδόν τής άποκαταστάσεως.

Ή  άποτελεσματικότης τής προσεγ- 
γίσεως τής Σάντα Κλάρα άπεδείχθη 
κατά τάς προσφάτους συνεδριάσεις 
τού Συλλόγου Γονέων έπί έθνικής 
κλίμακος, ό όποιος άριθμεί 46 τμήματα 
είς 15 πολιτείας. Αίμομίκτης πατρυιός, 
τελών ύπό παρατήρησιν έπί τινας μή
νας, ήρωτήθη, έάν ήτο έτοιμος νά 
όμιλήση διά τό πρόβλημά του. Έπηκο- 
λούθησε βαρεία σιγή. Τελικώς ό άνθρω
πος ώμίλησε είς ένα βραχνόν τόνον 
φωνής. «Είναι σκληρό γιά μένα γιά νά 
μπορέσω νά άρθρώσω τίς λέξεις, άλλά 
... ναί.... Ήνώχλησα τήν προγονή μου 
πράγματι. "Ισως νά μή μέ πιστέψετε, 
τήν ύπεραγαπώ. Δέν ήθελα νά τήν 
πληγώσω. Ή θελα άκριβώς νά βρίσκω- 
μαι κοντά της ... Νοιώθω ένα άπόβρα- 
σμα τής Κοινωνίας, ένα άποφώλιο 
τέρας».

Άνεκάθησε στό κάθισμα, έξηντλη- 
μένος άπό συγκίνησιν. Παρήλθον μή
νες ώσπου νά ύπερκερασθή αύτή του ή 
ψυχική διάθεσις. Περισσότερη σιωπή, 
ύστερα άπό ένα λεπτό περίπου μία γυνή
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παραπλεύρως του, έγυρε έπάνω του 
καί τόν ένηγκαλίσθη. «Ξέρω τί άντιμε- 
τωπίζετε», είπε, «θά τό ξεπεράσετε καί 
θά γίνετε καλά».

Τό πρόγραμμα Άποκαταοτάσεως 
τής Σάντα Κλάρα λόγω τής μεγάλης 
του έπιτυχίας κατέστησε τό Ίδρυμα 
έκπαιδευτικόν Κέντρον διά τήν θερα
πείαν τοϋ παιδιού, τό όποιον ύπέστη 
σεξουαλικήν κατάχρησιν. 'Υπάρχουν 
σήμερα 28 όμοια προγράμματα εις τήν 
Καλιφόρνιαν καί 18 εις άλλας Πολιτεί
ας. Έν συνόλω υπάρχουν 200 προ
γράμματα εις δλην τήν Χώραν, άρκετά 
πολλά, συγκρινόμενα μέ μόνον τρία, 
πού ύπήρχον κατά τό 1971. Καί περισ
σότερα άκόμη έξακολουθοϋν νά έγκαι- 
νιάζωνται. ' Η έφαρμοζομένη νέα μέθο
δος τής δημοσιότητος των περιπτώσε
ων αίμομειξίας έχει σαφώς μιά εύεργε- 
τικήν έπίδρασιν. Μία νεαρά μήτηρ είς τό 
Σεάτλ, έπί παραδείγματι, ήνοιξε τόν 
δίαυλον τής τηλεοράσεως μίαν πρωίαν 
κατά τό πρόσφατον παρελθόν διά νά 
παρακολουθήση τήν έκπομπήν τού Φίλ 
Ντόναχ. Τό θέμα ήταν: Αίμομειξία. Ο 
σύζυγός της έξεμάνη είς βαθμόν, ώστε 
αί ύπ ' αύτής συλληφθεϊσαι κατά τό 
παρελθόν έναντίον του ύποψίαι νά 
ένισχυθούν. Τό 3ετές θυγάτριόν των 
είχεν έπανειλημμένως έκφράσει παρά
πονα διά κνησμόν τών γεννητικών του 
όργάνων. Ά μα  τή έξόδω έκ τής οικίας 
τού συζύγου της ή μήτηρ ήρώτησε τήν 
κορασίδα. «Σέ έχει κανείς πειράξει: 
Μπορείς νά μου τό πής καί θά σοϋ 
περάση άμέσως ό πόνος». Τό κοράσιον 
παρέμεινεν έπί τι διάστημα σιωπηλόν. 
Κατόπιν είπεν. « Ο  μπαμπάς μέ πειρά
ζει».

' Η μήτηρ παραλαβοϋσα τό θυγάτριόν 
μετέβη μ ε τ ' αύτοϋ άμέσως είς τό 
'Ιατρικόν Κέντρον τοϋ Χάρμπορβιου, 
ένθα λειτουργεί καί τμήμα γενετησίων 
προσβολών. ' Η παρασχεθείσα βοήθεια 
ύπήρξεν άμεσος είς άμφοτέρας, θυγα
τέρα καί μητέρα. Ό  σύζυγος κατηγ- 
γέλθη είς τήν ’Αστυνομίαν. Ή  ύπόθε- 
σις δέν είχε είσέτι είσαχθή είς δίκην.

Ή  Dr Σίρλεϋ Άντερσον ή παιδία
τρος τοϋ ώς είρηται Κέντρου έξετάζει 
300 τοιαύτας περιπτώσεις έτησίως 
«Γιά πολύ καιρό», λέγει, «τά θύματα 
ένοιωθαν προδομένα, ντροπιασμένα 
καί έγκαταλελειμμένα. Γι ' αύτό τηρού
σαν σιωπή καί παρέμειναν θύματα». ' Η 
παιδίατρος τονίζει καί συνιστά είς τάς 
Κοινότητας νά προπαγανδίζουν αύτό τό 
μήνυμα: «Μή τό κρύβετε! Δέν είσθε τό 
μοναδικό θύμα καί θά μπορέσετε νά 
βοηθηθήτε καί νά σωθήτε».

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΠΝΙΣΤΗΝ
Τοϋ John  F. W ebb, Επιστημονικού 
Συνεργάτη τής Υπηρεσίας 
Ειδήσεων 
τοϋ Λονδίνου

Παρ' όλο ότι κανένα τσιγάρο δέν 
μπορεί νά θεωρηθεί σάν τελείως 
άσφαλές μία άνεξάρτητη Βρεταννι- 
κή έπιτροπή πού διερευνά θέματα 
σχετικά μέ τό κάπνισμα καί τήν ύγεία 
λέει ότι θά είναι δυνατό μέσα σέ 
πέντε χρόνια νά κατασκευαστούν 
«λιγότερο έπικίνδυνα» τσιγάρα. ' Η 
έπιστημονική αύτή έπιτροπή, σέ μιά 
έκθεση πρός τή Βρεταννική Κυβέρ
νηση, λέει ότι είναι άνάγκη νά 
μειωθεί άκόμη περισσότερο ή ποσό
τητα πίσσας πού παράγεται άπό τά 
τσιγάρα. Τά ύπολείμματα πίσσας 
έχουν ήδη μειωθεί άπό 31,4 χιλιοστά 
τοϋ γραμμαρίου κατά τσιγάρο τό 
1965 σέ 17,3 τό 1978 καί τώρα 
πιστεύεται ότι νέες μάρκες στό 
μέλλον θά πρέπει νά παράγουν 
λιγότερο άπό 15 χιλιοστά τοϋ γραμ
μαρίου. Ό ταν καίγεται ό καπνός, 
ένας μεγάλος άριθμός χημικών ού- 
σιών έλευθερώνεται μέ τή μορφή 
κόκκων άερίου τούς όποιους μπορεί 
νά είσπνεύσει ό καπνιστής. Παρ' 
όλο πού οί κόκκοι πίσσας πού 
εύθύνονται γιά τήν πρόκληση καρκί
νου δέν έχουν γίνει άκόμη πλήρως 
κατανοητοί, είναι σαφές ότι ή άσθέ- 
νεια αύτή προκαλεΐται άπό τή συν
δυασμένη έπίδραση δύο ή περισσο
τέρων συστατικών. Τ ουλάχιστον ένα 
άπό αύτα δημιουργεί τόν καρκίνο 
ένώ ένα άλλο δημιουργεί τις κατα
στάσεις πού οδηγούν στήν έξέλιξή 
του. Ύστερα άπό τήν έλάττωση τών 
ύπολειμμάτων πίσσας τά τελευταία 
χρόνια, τά στατιστικά στοιχεία στή 
Βρεταννία δείχνουν μιά μικρή μείω
ση θανάτων άπό κακρίνο τοϋ πνεύ
μονα γιά άντρες ώς 75 έτών καί 
μεγαλύτερη γιά άνδρες κάτω άπό 
45. Ή  έπιτροπή λέει ότι γιά νά 
λιγοστέψουν κι άλλο οί θάνατοι άπό 
καρκίνο τοϋ πνεύμονα θά πρέπει 
όπωσδήποτε νά συνεχισθεί ή μείω
ση τών ύπολειμμάτων πίσσας στά 
τσιγάρα.

Ο Λόρδος Χάντερ, πρόεδρος τής 
διερευνητικής έπιτροπής, λέει ότι είναι

Προσπάθειες 
γιά μεγαλύτερη 
προστασία 
τών καπνιστών

έπικίνδυνο νά έλαττωθεΐ ή πίσσα τών 
τσιγάρων πολύ γρήγορα γιατί δέν θά 
τούς πρόσφεραν τήν έπιθυμητή γεύση 
καί άπόλαυση, καί νά έπιστρέψουν 
πιθανόν στά πιό έπικίνδυνα τσιγάρα μέ 
τήν περισσότερη πίσσα. Ή  έκθεση 
κάνει σαφές ότι τό κάπνισμα μπορεί νά 
βλάπτει όχι μόνο σχετικά μέ τόν καρκί
νο τοϋ πνεύμονα άλλά έπίσης μέ τήν 
χρόνια βρογχίτιδα καί τήν καρδιοπά- 
θεια. Οί μελέτες στά ζώα ένισχύουν 
τήν πεποίθηση ότι τά βασικά καρκινογό
νο συστατικά βρίσκονται στούς κόκ
κους πίσσας τοϋ καπνού. ' Η νικοτίνη 
θεωρείται ότι είναι έκείνη πού κάνει τό 
κάπνισμα συνήθεια καί πολλοί πιστεύ
ουν ότι προσβάλλει τήν καρδιά καί τις 
άρτηρίες, ' Η έπιτροπή έπίσης συνιστά 
τή βαθμιαία έλάττωση τής νικοτίνης στά 
τσιγάρα καί τήν ούσιαστική μείωση τοϋ 
μονοξειδίου τοϋ άνθρακα. Λέει ότι 
ύπάρχουν μαρτυρίες ότι τό μονοξείδιο 
τοϋ άνθρακα μπορεί νά πειράζει τήν 
καρδιά. "Ενα άλλο μέλος τής Επιτρο
πής παρατηρεί ότι ή εισαγωγή μέτρων 
γιά τήν μείωση τών άσθενειών πού 
προέρχονται άπό τόν καπνό είναι θέμα 
άπολύτως έπεϊγον. Λέει ότι τόσο ή 
κατανάλωση όσο καί ή τοξικότης πρέπει 
νά μειωθούν καί ισχυρίζεται ότι τό 
σημερινό ποσοστό τής πίσσας πού 
παράγεται άπό κάθε τσιγάρο μπορεί νά 
μειωθεί κατά τό ήμισυ μέσα σέ δέκα 
χρόνια.
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■ Αγαλμάτιο τοϋ Γανυμήδη (Μουοειο Σπάρ
της).

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΠΑΡΑΓ8ΙΉΣ Α Ν Θ Ρ 8 Π 8 Ν

Οί Σπαρτιάτες ήταν υπέροχα 
δείγματα τής άνθρωπίνης ρά
τσας. ”Αν ποτέ αίχμαλωτίζοντο, 
έμεναν βράχοι στη δυστυχία, 
άρνούμενοι νά δουλέψουν σκλά
βοι, κΓ ,αντούς άνάγκαζαν νά τό 
κάνουν μέ τή βία, αύτρκτονοΰ- 
σαν. Μιά Σπαρτιάτισσα είχε τά 
τρία παιδιά της μέ τό Λεωνίδα 
στίς Θερμοπύλες. 'Όταν έμαθε 
πώς φάνηκε άγγελιαφόρσς,ξτρε- 
ξε νά τόν συνάντηση- τής είπε ότι 
σκοτώθηκαν καί τάτρία: «’ Ανό
ητε* τού απάντησε, δέν Ρέ ρώτη
σα αυτό, άλλ άν νικήσαμε».

Τό ψηφιδωτό τοϋ θεού ήλιου (Μουσείο 
Σπάρτης).

ΔΩ ΚΥΡΙΕ βλέπετε τό τελειότερο 
εργοστάσιο παραγωγής ύπεραν- 

θρώπων: τή «Σπάρτη». Μ ' αύτά τά 
λόγια θάρχιζα τήν περιήγηση τήςΛακε- 
όαίμονος άν ήμουν όόηγός άρχαιοτή- 
των. ’ Ερείπια βέβαια όέ θάόειχνα στοάς 
ξένους, άφοϋ έλάχιστα μνημεία άπήρ- 
χαν καί τόν καιρό τής δόξας της. Ό  
Θουκυδίδης καλά τό προεϊπε αύτό. ότι 
τίποτε δέν θ ' άπόμενε άπό τή Σπάρτη, 
όταν θά έχανε τό μόνο της στολίδι -  
τούς πολίτες.

Ποτέ στήν ιστορία τοϋ κόσμου τόσο 
λίγοι άνθρωποι δέν έκαναν τέτοιο θόρυ
βο, όσο οί Σπαρτιάτες. Είναι μοναδική ή 
έππυχία τοϋ Λυκούργου πού πίστεψε 
στή δυνατότητα τής καλλιέργειας ήρώ- 
ων. Χρειάστηκε νά περάσουν 3.000 
χρόνια γιά νά νοιώσωμε. μόλις τόν 
εικοστόν αιώνα, τή σημασία τοϋ εύγονι- 
σμοϋ. ίκανοϋ νά ζωογονήση τήν άν- 
θρωπότητα.

Τό σύστημα τοϋ Λυκούργου ήταν 
σκληρό, γιά νά μπορέση νά διατηρηθή 
τραχειά ή ράτσα άνάμεσα σ ' ένα θερμό 
κι εύφορο τόπο. "Αρχιζε άπό τήν ήμέρα 
πού γενιόταν τό παιδί, έκανε επιλογή 
των γερών, τ ' άρρωστιάρικα τά σκότω
νε άμέσως. "Αμα γίνονταν ένός μηνάς 
τά μικρά, δευτέρα έπιλογή: τά βουτοϋ- 
σε σ ' ένα μπάνιο άπό κρασί εις τό όποιο 
δέν άντείχαν τ ' άσθενικά. 'Εκείνα πού 
άπόμειναν δέν άφηνε νά τά σπαργανώ
σουν, γιά ν ' αναπτυχθούν έλεύθερα τά 
μέλη τους, κ ι ' έκανε κάθε χρόνο διαγω
νισμό ωραίων μπεμπέόων, γιά νάφιλο- 
τιμή τις μητέρες.

Μαζί μέ τή φυσική διαλογή ό Λυ
κούργος διάλεξε τήν ανατροφή γιά νά 
σφυροκοπήση τούς άθανάτους του, όχι 
μόνο τούς άντρες άλλά καί τις γυναίκες. 
Στή Σπάρτη δέν ξεχώριζαν τό ανθρώπι
νο ύλικό, δέν τιμούσαν τ ' άρσενικά 
περισσότερο άπό τά κορίτσια, προσπά-

Χάλκινο άγαλμάτιο σπαρτιάτη πολεμιστή μέ 
ξίφος.
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Ριφιφί - χρυσοδάκτυλοι «σήκωσαν» 5.000.000 άπό 
41 διαρρήξεις -  Η υπόθεση των 
σκληρών ναρκωτικών -  Ένοπλοι ληστές 
βίασαν 12χρονη στό δρόμο

Ριφιφί

' Η εντυπωσιακή διάρρηξη πού έγινε 
στά γραφεία τής έταιρείας εμπορίας 
ακατέργαστου δέρματος του Μιχαήλ 
Παπαδόπουλου στήν δδό Ταύρου 10 
(στόν όμώνυμο Δήμο) στις 7 Μάϊου, 
κατά τήν όποια οί δράστες καρπώθηκαν 
χρήματα, χρυσάφι, καί κοσμήματα, συ
νολικής άξίας 20 έκατ. δρχ., έξιχνιά- 
στηκε άπ' τή Γενική Ασφάλεια Αθη
νών.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη ό σεση
μασμένος κακοποιός Συμεών Δ. Μαυρί- 
δης, 35 έτών, πού είχε λάβει μέρος στή 
διάρρηξη. Ά λ λ ' ούτε χρήματα ούτε 
κοσμήματα βρέθηκαν.' Ισχυρίζεται πώς 
τά πήραν δύο Γερμανοί συνένοχοί του 
-τού έδωσαν μόνον 40. 000 δραχμές 
καί ένα κλεμμένο άναπτήρα χρυσό- 
πού έχουν, ήδη, φύγει.

Ο Μαυρίδης, όπως διαπιστώθηκε 
άπό δακτυλικά άποτυπώματα πού βρέ
θηκαν έπί τόπου, είχε παραβιάσει μέ 
οξυγόνο δύο χρηματοκιβώτια στά γρα
φεία τής έταιρίας καί είχε κλέψει 8 κιλά 
χρυσάφι, 10 κιλά άσήμι, 600 χρυσές 
λίρες, 20 χρυσά πεντόλιρα, 7.000 δολ- 
λάρια, 2.500 γαλλικά φράγκα, 650.000 
δραχμές, γυναικείο δακτυλίδι άξίας
2.500.000 μέ μπριγιάν, καθώς καί άλλα 
κοσμήματα.

' Ο Μαυρίδης, πού θεωρείται «σκλη
ρός» καί έπικίνδυνος κακοποιός, άνα- 
κρινόμενος στή Γενική ' Ασφάλεια ' Α
θηνών όμολόγησε ότι έκλεψε αύτοκί- 
νητο τόν Φεβρουάριο άπό τήν πλατεία 
Μοναστηρακίου. Σ' αύτό έβαλε πινακί
δα μέ τά στοιχεία ΕΒ 9109, πού έκλεψε, 
έπίσης άπό έκθεση αύτοκινήτων στήν 
όδό Άχαρνών 120.

Πριν άπό τήν κλοπή, πήγε σέ συνερ
γείο στήν ' Ιερά ' Οδό 80 καί έκλεψε 
συσκευή οξυγόνου.

Τή νύχτα τής 7ης πρός τήν 8ην 
Μάΐου μετέφερε τό όξυγόνο στό έργο- 
στάσιο τού Παπαδόπουλου καί μ' αύτό 
κατάφερε νά παραβιάσει τά δύο χρημα
τοκιβώτια πού περιείχαν τόν θησαυρό 
τών 20 έκατομμυρίων.

' Ο Μαυρίδης ισχυρίστηκε στή Γ ενική 
' Ασφάλεια ' Αθηνών, ότι τή διάρρηξη 
τήν έκανε μέ δύο Γερμανούς οί όποιοι 
τού έδωσαν 40.000 δραχμές καί ένα 
χρυσό άναπτήρα, πού βρισκότανάνάμε- 
σα στά κλεμμένα κοσμήματα, όπως 
προαναφέραμε.

3 χρυσοδάκτυλοι «σήκωσαν» 
5.000.000 άπό 41 διαρρήξεις

Σπείρα διαρρηκτών, πού τήν άποτε- 
λοϋσαν τρεις νεαροί, άπό τούς όποιους 
οί δύο είναι καί τοξικομανείς, έκανε 41

ΛΗΟ ΤΗΝ

διαρρήξεις καί συναπεκόμισε τό ποσό 
τών 500.000 δρχ. καί διάφορα είδη 
άξίας 4.500.000 δρχ. Πρόκειται γιά 
τούς Γ.Ε. Πετρίδη 21 έτών, Δ.Γ. Νάκο 
22 έτών καί Δ. Λ. Παναγόπουλο, 19 
έτών πού συνελήφθησαν άπό τήν Γ ενι
κή Ασφάλεια Αθηνών.

Πρώτος συνελήφθη ό Πετρίδης ένώ 
προσπαθούσε μαζί μέ τούς δύο άλ
λους, νά άρπάξη ένα χρηματοκιβώτιο 
άπό τήν άποθήκη ξυλείας τού Λατ.
' Αρμάογλου, στή λεωφόρο Βουλιαγμέ
νης 22. Μετά συνελήφθησαν κι οί άλλοι 
δύο.

Ή  σπείρα διέρρηξε 10 διαμερίσμα
τα, 6 κατστήματα, 4 βίλλες, 11 φαρμα
κεία καί 10 αύτοκίνητα, καί έκλεψε 
γούνες, στερεοφωνικά, ρούχα, κοσμή
ματα καί ναρκωτικά.

Οί συλληφθέντες προσήχθησαν στόν 
Εισαγγελέα κ. Δ. Κορδοπάτη. ' Εναντί
ον τους άσκήθηκε ποινική δίωξι γιά 
διακεκριμένες κλοπές κατά συρροή σέ 
βαθμό κακουργήματος καί γιά παράβα
ση τού νόμου, περί ναρκωτικών. Καί οί 
τρεις παραπέμφθηκαν στόν 13ο άνα- 
κριτή.

' Η ύπόθεση τών σκληρών ναρκω
τικών

Σέ τεκέδες, μέ κοκταίηλ άπό σκληρά
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Στήν άπέναντι σ€λΙόα: ' Ο σίσημασμένος κακοποιός Συμίών Μαυρίδης. Μέ οξυγόνο παρ€βίασ€ τά δύο χρηματοκιβώτια τής εταιρίας 
δέρματος τού κ. Μιχαήλ Παπαδοπούλου. ' Επάνω: φορτηγό αύτοκίνητο ατό όποιο σπείρα άπό πέντε άτομα φόρτωσαν έλαιόλαδο 7.500  
κιλών, προϊόν κλοπής, τό όποιο έπώλησαν εις έμπορο τής ' Αμφιθέας.

ναρκωτικά, είχαν μετατρέψει τις πολυ
τελείς βίλλες τους, τά κόττερά τους καί 
όρισμένες ντισκοτέκ, δύο νέες κοπέλ- 
λες πλουσίων οικογενειών κι ένας 
νεαρός έφοπλιστής. Τά τρία νέα παιδιά 
πού κάθισαν στό έδώλιο τού Πενταμε
λούς ' Εφετείου ' Αθηνών καί καταδικά
στηκαν γιά κατοχή, προμήθεια καί χρή
ση ναρκωτικών, είναι:

Στεφανία ' Εμπειρικού (τής έπεβλή- 
θη φυλάλιση 11 μηνών μέ άναστολή γιά 
5 χρόνια).

Γιολάντα Ψαροπούλου (φυλάκιση 6 
μηνών μέ άναστολή γιά 5 χρόνια).

Γιώργος Α. Σιγάλας (φυλάκιση 14 
μηνών χωρίς άναστολή. Κλείσθηκε στίς 
φυλακές Κορυδαλλού).

Καί οί τρεις νέοι πού προμηθεύονταν 
καί έκαναν χρήση (μεταξύ τους καί μέ 
άλλες παρέες), χασίς, μαριχουάνας, 
χασισελαίου καί άλλων ναρκωτικών, 
άπολογούμενοι στούς δικαστές είπαν, 
μεταξύ άλλων ότι: «Παρασύρθηκαν άπό 
τίς πρώτες γεύσεις τού χασίς καί πάνω 
στή νεανική τους τρέλλα, παραστράτη
σαν».

' Ο εισαγγελέας κ. Τσεβάς ζήτησε νά 
ληφθοϋν ύπ' όψη τά έλαφρυντικά τού 
έντιμου βίου καί τής ειλικρινούς μετα
μέλειας, άλλά παράλληλα ζήτησε νά 
κηρυχθούν ένοχοι καί οί τρεις κατηγο
ρούμενοι.

Ο Σιγάλας μέ τήν 'Εμπειρικού καί 
τήν Ψαροπούλου έκαναν χρήση ναρκω
τικών (έκτος άπό τίς βίλλες καί τά 
κόττερα) σέ ντισκοτέκ τής Γλυφάδας, 
Βουλιαγμένης, Μυκόνου, Πάρου, όπου 
σύχναζαν νέοι άπό τό διεθνές «τζέτ- 
σέτ».

Τό «τρίο», πού άποτελούσαν τά δυό 
πλουσιοκόριτσα κι ό νεαρός έφοπλι- 
στής έντοπίσθηκε άπό άστυνομικούς, 
ότι έκαναν χρήση ναρκωτικών, στήν 
βίλλα τής ' Εμπειρικού στήν Κηφισιά.' Η 
κοπέλα συνελήφθη καί μέσα στή βίλλα 
της βρέθηκαν καί κατασχέθηκαν δυό 
μεγάλα κομμάτια χασίς. Στήν άνάκριση 
ή 'Εμπειρικού άπεκάλυψε ότι είχε 
προμηθευτεί τά ναρκωτικά άπό τόν φίλο 
της έφοπλιστή Γ. Σιγάλα.

Παραδέχθηκε, άκόμη, ή ' Εμπειρικού 
ότι μέ τόν Σιγάλα κάπνιζαν χασίς καί 
μαριχουάνα, στίς βίλλες της, στόν 
' Ωρωπό καί τή Κηφισιά καί έν συνεχεία 
έκαναν χρήση καί άλλων ναρκωτικών μέ 
τήν Ψαροπούλου, σέ ντισκοτέκ τής 
Γλυφάδας καί σέ στέκια ξένων νεαρών 
τού «τζέτ-σέτ» στήν Πάρο καί τήν 
Μύκονο.

Τά δυό πλουσιοκόριτσα είχαν άποκα- 
λύψει έπίσης ονόματα νεαρών φίλων 
καί γνωστών τους, πού τούς προμήθευ
αν σκληρά ναρκωτικά καί έκαναν μαζί 
τους χρήση σέ ντισκοτέκ.

'Αναφέρθηκαν συγκεκριμένα τά ο
νόματα κάποιων, Τάσου Μέλ., Ά ρ . 
Άποσκίτη, Γ. Καζακόπουλου, Κ. Ρόδι
ου, ένός ναύτη τού Π.Ν. Γ. Μιχαηλίδη. 
"Ολοι οί παραπάνω, όπως είπαν στίς 
καταθέσεις τους, οί τρεις κατηγορού
μενοι, βρίσκονται μάλλον στό έξωτερι- 
κό.

' Ο κατηγορούμενος νεαρός έφοπλι- 
στής Γ. Σιγάλας πού είχε συλληφθεΐ κι 
αύτός μαζί μέ τήν ' Εμπειρικού καί τήν 
Ψαροπούλου, παραδέχθηκε ότι τούς 
έδωσε ναρκωτικά, πού είχε φέρει γιά 
δική του χρήση άπό τήν Δανία.

Κατά τήν σύλληψη τού Σιγάλα, οι 
άστυνομικοί βρήκαν, τότε, στό σπίτι 
του, ένα πιστόλι «Μπράουνιγκ» τό 
όποιο, ό ίδιος είπε ότι κρατούσε γιά 
ένθύμιο άπό τόν πατέρα του.

Σπείρα άπό μπόμπιρες εκλεβε 
γιά ν ’ άγοράζει... σοκολάτες!

Ή  'Αστυνομία τού Πειραιώς συνέ
λαβε 5 άνήλικους μαθητές τού Δημοτι
κού, οί όποιοι είχαν διαπράξει σωρεία 
κλοπών σέ καταστήματα καί σπίτια.
" Ολοι είναι ήλικίας άπό 10 έως 14 έτών 
καί οί τρεις είναι άδέλφια. Όλοιδιαμέ- 
νου στήν περιοχή Μανιάτικα.

Οί μικροί φαίνεται ότι θεώρησαν τίς
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κλοπές γιά διασκέδαση. Ό ταν μάλιστα 
άντελήφθησαν τις... ίκανότητές τους 
καί άρχισαν νά μαζεύουν τά πρώτα 
χρήματα, αδίστακτα πηδούσαν μάν
τρες, άνοιγαν πόρτες καί μοιραζόντου
σαν τά κλοπιμαία, χωρίς οί γονείς τους 
νά έχουν τήν παραμικρή ιδέα.

Τήν πιό σοβαρή κλοπή τήν έκαναν 
στό καφενείο τού Η. Καρύδη, έπί τής 
όδοϋ Γούναρη 27. Τέσσερις άπό τούς 
πιτσιρίκους έπιασαν τήν κουβέντα στόν 
καταστηματάρχη καί ό πέμπτος κατόρ
θωσε νά άποσπάσει 12.000 δραχμές.

Συνολικά οί μικροί μαθητές συγκέν
τρωσαν 25.000 δραχμές άπό 25 διαρρή
ξεις πού ομολόγησαν. ' Επάνω τους 
βρέθηκαν μόνο 6.100 δραχμές. Τά 
ύπόλοιπα χρήματα σπατάλησαν σέ ήλε- 
κτρικά παιγνίδια καί σοκολάτες.

Γεώργιος Πετρίδης 21 έτών, μέλος σπείρας 
διαρρηκτών.

' Η άστυνομία πιστεύει δτι ή «σπείρα» 
τών άνηλίκων έχει διαπράξει καί άλλες 
κλοπές, πού τά θύματα δέν έχουν 
άναφέρει.

Οί πέντε μικροί θά δικασθοΰν τήν 1 
Σεπτεμβρίου στό δικαστήριο άνηλίκων 
Πειραιώς. \

Ένοπλοι ληστές χτύπησαν έμπο
ρο μεσημέρι στήν Κουμουνδού- 
ρου

Δύο νέοι στήν ήλικία, άλλά έπικίνδυ- 
νοι κακοποιοί λήστεψαν μετά τό μεση
μέρι έμπορο τής περιοχής Κουμουν- 
δούρου καί τού πήραν άπειλώντας τον 
μέ στιλέτο -120.000 δραχμές.' Ο ένας 
άπό αύτούς, προσπαθώντας νά διαφύ

γει, τραυμάτισε έλαφρά μέ τό στιλέτο 
πολίτη πού κινήθηκε γιά νά τόν συλλά- 
βει.

Τελικά, ό ένας άπό τούς ληστές 
συνελήφθη άπό τήν Αμεσο Δράση, 
ένώ ό άλλος έφυγε, συναποκομίζοντας 
τά χρήματα καί καταζητείται.

Θύμα τής ληστείας είναι ό ' Αθανάσι
ος Α. Χριστίνης, έτών 57, έμπορος.

' Ο πολίτης πού τραυματίστηκε όνο- 
μάζεται Γ. Σακελλαρόπουλος έτών 32 
καί είναι ύπάλληλος τών ΕΛΤΑ.

Ό  Χριστίνης έπέστρεφε στις 4 μ.μ. 
στό κατάστημα νεωτερισμών πού δια
τηρεί. στήν όδό Λεωνίδου 30 γιά νά 
πάρει κάτι πού είχε ξεχάσει. Στις 
τσέπες του είχε 120.000 δραχμές.

Ξαφνικά, δυό νεαροί, πού ό ένας 
τους ήταν όπλισμένος μέ στιλέτο, 
μπήκαν στό κατάστημα, έπετέθησαν 
έναντίον του καί τόν άκινητοποίησαν.
' Ο ένας άπό αύτούς τόν φίμωσε μέ τά 
χέρια του. ' Ο οπλισμένος τού στήριξε 
τό στιλέτο στό λαιμό, άπειλώντας νά 
τόν σκοτώσει. Ό  σύντροφός του τόν 
έψαξε καί τού πήρε τις 120.000 δρα
χμές.

Στή συνέχεια, οί δύο ληστές τόβαλαν 
στά πόδια καί προσπάθησαν νά διαφύ
γουν. ' Επιβιβάστηκαν σέταξί καί κατευ- 
θύνθηκαν πρός τήν όδό Κολοκυνθοΰς.

Τό θύμα άρχισε νά φωνάζει καί νά 
καλεΐ σέ βοήθεια.

Τις φωνές τού Χριστίνη άκουσε ό 
διερχόμενος Εύάγγελος Γ. Σακελλαρό
πουλος, έτών 32 ύπάλληλος τών ΕΛΤΑ, 
ό όποιος καί κινήθηκε γιά νά άναχαιτίσει 
τούς δύο ληστές.

Οί ληστές άπειλώντας τόν οδηγό τού 
ταξί μέ τό στιλέτο, προσπάθησαν νά 
διαφύγουν. Στήν όδό Κολοκυνθοΰς, 
όμως όπου καί συνάντησαν κυκλοφορι- 
ακή συμφόρηση, πολίτες πού άκολου- 
θοΰσαν τό ταξί, τούς κατέφθασαν.
' Εκεί βρέθηκε τυχαία καί ένα περιπολι
κό αύτοκίνητο τής ' Αμέσου Δράσεως.

Οί πολίτες ένημέρωσαν σχετικά τούς 
άστυνομικούς, οί όποιοι κινήθηκαν άμέ- 
σως έναντίον τών ληστών καί κατάφε- 
ραν νά συλλάβουν τόν ένα άπό αύτούς, 
ένώ ό σύντροφός του διέφυγε μέ τά 
χρήματα καί καταζητείται:

Ό  συλληφθείς οδηγήθηκε στό Στ' 
Παράρτημα Ασφαλείας, όπου διαπι
στώθηκε πώς είναι ό σεσημασμένος καί 
έπικίνδυνος κακοποιός Νικόλαος Σ. 
Σαρηγεωργιάδης, έτών 27, πού είναι 
καί τοξικομανής.

Ό  Σαρηγεωργιάδης, μαζί μέ δύο 
άκόμη κακοποιούς καί μέ «δόλωμα» 
κάποια παντρεμένη, μέ τό όνομα Κατε

ρίνα, λήστεψαν πρό ήμερών στό Κουκά- 
κι τόν ' Ελληνοαμερικανό Δημ. Πασιάρη 
παίρνοντάς του 20.000 δραχμές.

Ό  ληστής άρνεΐται νά άποκαλύψει 
τά στοιχεία τού συντρόφου του, τόν 
όποιο καταζητεί ή Άστυνομία. Καί 
ισχυρίζεται πώς ξέρει μόνο ότι όνομά- 
ζεται Γιώργος καί είναι 20 έως 22 έτών.

Εννέα κιλά... σπέσιαλ χασίς 
«έριξαν» στήν ’Αθήνα τέσσερις 
άπό τή Γκάνα

' Εννέα κιλά χασίς έξαιρετικής ποιό- 
τητος «έριξαν» στή παράνομη άγορά 
τής 'Αθήνας τέσσερις λαθρέμποροι 
ναρκωτικών άπό τή Γ κάνα.

' Από τήν πώληση τού χασίς κέρδισαν
700.000 δρχ. καί 9.000 δολλάρια. ' Ενώ 
όμως έτοιμαζόνταν νά πουλήσουν άλλα 
έφτά κιλά, συνελήφθησαν άπό όργανα 
τής Ασφαλείας 'Αθηνών.

Πρόκειται γιά τούς Τζών Όουσον, 
36 έτών, μηχανικό αύτοκινήτων, τή 
γυναίκα του Χίλτερ 28 έτών καί τούς 
ναυτικούς Τόμας Πάμφορντ, 26 έτών 
καί Μπαμπά Γιουσίφ 24 έτών.

' Ο Όουσον καί ή γυναίκα του ήρθαν 
στήν Αθήνα στις 4 Μαΐου άεροπορι- 
κώς. Μέσα σέ δυό βαλίτσες μέ διπλούς 
πάτους είχαν 16 κιλά χασίς. 'Εγκατα
στάθηκαν σ' ένα ξενοδοχείο στό Καλα
μάκι καί άπό κεΐ ήρθαν σ' επαφή μέ 
τούς δυό ναυτικούς. Μαζί πούλησαν τά 
έννέα κιλά έναντι 120.000 δραχ. τό 
κιλό.

Οί ' Αστυνομικοί τής ύπηρεσίας διώ- 
ξεως ναρκωτικών όμως, έπεσήμαναν 
τις κινήσεις τους καί προσποιούμενοι 
τούς άγοραστές έκλεισαν ραντεβού γιά 
νά άγοράσουν ποσότητα χασίς. "Ετσι 
τούς συνέλαβαν έπ' αύτοφώρω...

’Ασέλγησε σέ 12χρονη στή μέση 
τοΰ δρόμου!

Σάτυρος, μέ πλούσιο παρελθόν, συ
νελήφθη άπό τις άστυνομικές άρχές 
τού Πειραιώς ύστερα άπό άσέλγεια σέ 
βάρος μαθήτριας τού Δημοτικού.

' Ο δράστης είναι ό Στ. Τσαμπαξής 47 
έτών, μεταφορέας έγγαμος γιά δεύτε
ρη φορά καί, όπως ό ίδιος δήλωσε, ήταν 
πατέρας ένός άνηλίκου παιδιού πού 
είχε πεθάνει.

' Ο σάτυρος είχε βάλει στό μάτι τή 
μικρή μαθήτρια, τήν Θεώνη Ψ., ήλικίας 
12 έτών, τής 6ης Δημοτικού. Τό κορι
τσάκι έπαιζε μέ άλλα παιδιά, στή γωνία 
τών όδών Σερίφου καί Χρυσουπόλεως 
τής Νίκαιας.
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Α  Νάκος 22 έτών, μέλος τής σπείρας 
Πετρίδη

' Ο δράστης πλησίασε τήν ομάδα τών 
παιδιών μέ τό τρίκυκλό του καί, άφοϋ τά 
παρακολούθησε γιά λίγη ώρα, φώναξε 
τή μικρή μαθήτρια καί τής είπε:

«Μοϋ χάλασε ή μηχανή. Σέ παρακα
λώ σκύψε καί πιάσε τόν λεβιέ τής 
ταχύτητας, ώσπου νά έπισκευάσω τή 
ζημιά».

' Ανύποπτο τό κοριτσάκι, έκανε όπως 
τοϋ είπε ό σάτυρος. Τότε, ότελευταίος 
δρμησε, άκινητοποίησε τό κοριτσάκι,

Ένα άκόμα μέλος τής σπείρας Πετρίδη ό Δ. 
Παναγόπουλος.

τής άφαίρεσε μέ βία τό εσώρουχο καί 
άσέλγησε σέ βάρος της μέσα στό 
δρόμο.

Τό περιστατικό άντελήφθη ό διερχό- 
μενος Γ. Βασιλόπουλος, ό όποιος δρμη
σε εναντίον τοϋ δράστη καί άπελευθέ- 
ρωσε τό κοριτσάκι. ' Ο σάτυρος, όμως, 
κατόρθωσε νά έξαφανιστεϊ μέ τό τρίκυ
κλό του.

Συνελήφθη τήν έπομένη, μέ βάση τά 
χαρακτηριστικά του, στό σπίτι του έπί 
τής όδοϋ Γιαννιτσών 65 τής Νίκαιας.

Νέα κορίτσια σέ άντρο μέ τοξικο
μανείς

Άντρο  τοξικομανών, πού είχαν δια
συνδέσεις μέ τήν ' Ολλανδία, άποκαλύ- 
φθηκε στόν Βύρωνα. Τέσσερα άτομα 
(τά δύο είναι κοπέλλες) συνελήφθη- 
καν, ένώ 10 άκόμα τοξικομανείς κατα
ζητούνται.

Στόν «τεκέ» αύτόν γινόταν κυρίως 
χρήση ήρωίνης καί γιά κάθε δόση οί 
τοξικομανείς πλήρωναν 1.000 έως
3.000 δραχμές.

Οί συλληφθέντες είναι οί Α. Απο
στόλου, έτών 28, άεργος, σεσημασμέ
νος τοξικομανής.

-  Σοφία Ν. Τσούμα, έτών 21, σεση- 
σμένη γιά έμπόριο καί χρήση ναρκωτι
κών, διωκομένη μέ 3 έντάλματα, άπο- 
φυλακισμένη μέ έγγύηση.

-  Μαρία Α. Διατσίδου, έτών24, λαϊκή 
τραγουδίστρια (τραγουδούσε στό Βό
λο).

-  Γεώργιος I. Άποστολίδης, έτών 
24, οικοδόμος.

"Οπως έγινε γνωστό, οί άνδρες τής 
'Υπηρεσίας Διώξεως Ναρκωτικών τής 
Γενικής Ασφαλείας Αθηνών, είχαν 
πληροφορίες ότι πολλοί τοξικομανείς 
-κυρίως τής περιοχής Παγκρατίου καί 
Βύρωνος -σύχναζαν σέ «τεκέ», κάπου 
στήν όδό Όλυμπιάδος.

Άρχισε τότε, μιά έκτεταμένη παρα
κολούθηση καί διαπιστώθηκε ότι ό 
«τεκές» ήταν ένα ισόγειο ένοικιασμένο 
διαμέρισμα, σέ πολυκατοικία, πού βρι
σκόταν στόν άριθμό 45.

Μιά όμάδα τής Διώξεως Ναρκωτικών 
ύπό τόν προϊστάμενο τής ύπηρεσίας 
αύτής, έκανε έφοδο, έσπασε τήν πόρτα 
τοϋ «τεκέ» καί συνέλαβε έπ' αύτοφώ- 
ρω τούς τέσσερις νέους, πού προανα- 
φέραμε, ένώ είχαν κάνει ένέσεις ήρωί
νης.

Μέσα στόν «τεκέ» βρέθηκαν 5 γραμ
μάρια ήρωίνης καί 10 γραμμάρια χασις, 
ζυγαριές άκριβείας λουλάδες καί άλλα 
«σύνεργα» τοξικομανών.

Τό διαμέρισμα είχε ένοικιαστεϊ γιά 
τόν σκοπό αύτό άπό τόν Παναγιώτη 
Αποστόλου, σεσημασμένο τοξικομα

νή, πού είχε άποφυλακιστεϊ πρό έξαμή- 
νου.

' Ο ' Αποστόλου ομολόγησε ότι μετά 
τήν άποφυλάκισή του, πήγε στήν Ολ
λανδία, όπου ήλθε σέ έπαφή μέ ' Ολ
λανδούς έμπορους ναρκωτικών.

Σ' αύτούς πλήρωσε άρχικά 500 
δολλάρια καί άγόρασε 15 γραμμάρια 
ήρωίνης, τήν όποια έφερε άργότερα 
στήν ' Ελλάδα.

Μέ τούς ' Ολλανδούς συμφώνησε ό 
' Αποστόλου, νά έπικοινωνοϋν τηλεφω
νικά, όταν θά γύριζε στήν ' Ελλάδα, νά 
τοϋ στέλνουν ταχυδρομικώς ήρωίνη καί 
νά τούς πληρώνει τά χρήματα μέ 
Έλληνες έργάτες-τοξικομανεΐς ή κοι
νούς γνωστούς τους.

Α. Αποστόλου, έτών 28 άεργος σεσημα
σμένος τοξικομανής.

Πραγματικά, όταν γύρισε στήν Ελ
λάδα έθεσε σ' έφαρμογή τό σχέδιό 
του. Νοίκιασε τό διαμέρισμα τής όδοϋ 
' Ολυμπιάδος 45 καί τό μετέτρεψε σέ 
«τεκέ». ' Από τότε άρχισαν νά φθάνουν 
ταχυδρομικά μικροποσότητες ήρωίνης, 
μέ τόν άκόλουθο τρόπο:

Οί άποστολεϊς έβαζαν τήν ήρωίνη 
μέσα σέ άεροστεγώς κλεισμένες πλα
στικές θήκες, πού είχαν τό σχήμα τών 
φύλλων περιοδικού. Τις θήκες αύτές 
τις στερέωναν μέ σελοτέηπ μέσα στις 
σελίδες^ένός περιοδικού, τό όποιο 
έστελναν τυλιγμένο σέ ρολό, σάν έντυ
πο στήν ' Ελλάδα.

Οί άξιωματικοί τής Γενικής Ασφα
λείας ' Αθηνών ύπολογίζουν ότι δεκά
δες τέτοια περιοδικά μέ ήρωίνη έχει 
παραλάβει ό ' Αποστόλου.
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ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗ 
ΕΩΣ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΡΑΙΝΟ

Τ Ο ΔΕΛΤΙΟ τού Λονδίνου» τής 25 Μαρτίου 1798 
περιέγραιμε μέ τά ζωηρότερα χρώματα ένα 

γεγονός πού είχε άναατατώοει τήν πόλι τήν 
προηγούμενη ήμερα: Μιά ατμοκίνητη άμαξα 
πρόβαλε ξαφνικά μέοα άπό μιά αυλή καί 
διέοχιοε «μόνη της, χωρίς άλογα», τό Λονδίνο 
άπό τήν μιά άκρη ώς τήν άλλη. 0 εφευρέτης 
καί καταοκευαοτής εκείνου τοΰ οχήματος 
λεγόταν Ρίτοαρντ ΤρέβιΒικ. Είχε τοποθετήσει 
οτό άμάξι του μιά άτμομηχανή Βάτ, τροποποιη
μένη άπό τόν ίδιο, ώατε νά αύξάνεται ή πίεοις 
τοϋ άτμοϋ καί ή άπόδοοί της. Ό άτμός πού 
παραγόταν ατόν λέβητα κινοΰαε ένα έμβολο, 
τοϋ όποιου ή παλινδρομική κίνηοις γινόταν 
περιοτροφική μέ τήν βοήθεια ενός διωοτήρος 
καί μεταδιδόταν μέ ένα άπλό μηχανιομό ατούς 
οπίσθιους τροχούς τοϋ άμαζιοϋ. Ό κινητήρας 
όμως, βαρύς καί ογκώδης, ήταν τελείως 
άουμβίβαοτος μέ τό έλαφρό καί εϋθραυοτο 
άμόξωμα. Λίγα μιλιά δοκιμαστικής πορείας τοϋ 
άμαζιοϋ ατούς κακοφτιαγμένους δρόμους τής 
έποχής ήοαν αρκετά γιά νό αχρηστεύσουν τόν 
κινητήρα του καί τό σύστημα μεταδόοεως. 

Αλλά τό πείραμα είχε πετύχει. Καί ό έφευρέ- 
της συνέχισε τις έργαοίες του.

Ό Τρέβιθικ είχε καταοκευάοει ένα άρκετά 
χρήσιμο όχημα, άλλα δέν ήταν ό πρώτος πού 
έκμεταλλεύθηκε γιά τόν σκοπό αύτό τήν δύναμι 
τοϋ άτμοϋ. Τό πρώτο πείραμα έγινε τό 1769 άπό 
τόν Γάλλο Κουνιό, πού τρομοκράτησε τούς 
Παρισινούς μέ τό δίτροχο τέρας του. Ήταν ένα 
όχημα μέ κρότους καί ξεφυοήματα.

"Ενας "Αγγλος πάλι, ό Ούίλλιαμ Μέρντοκ,

' Από τό πρώτο θορυβώδβς «ατμοκίνητο 
άμάξι», πού προκαλοΰσε τόν τρόμο στοάς 
Λονδρέζους καί τούς Παρισινούς στίς αρχές 
τοΰ περασμένου αίώνος, ώς τά σημερινά 
ηλεκτρικά τραίνα πού άναπτύσσουν ταχύτητα 
330 χιλιομέτρων τήν ώρα, μεσολάβησαν 
πολλά μοντέλα καί πολλές τεχνικές 
τελειοποιήσεις. Αλλά καί ή βασιλεία τοΰ 
άτμοϋ, πού φαινόταν άκλόνητη, ύπεχώρησε 
μετά τήν άξιοποίησι των νέων πηγών 
ένεργείας.
Πιστό άντίγραφο τής «Ρόκετ», τής ατμομηχανής πού Εγκαινίασε τήν γραμμή Μάντσεστερ - 
Λίβερπουλ τό 1830, μέ μέση ταχύτητα 21 χιλιομέτρων τήν ώρα. Απέναντι: ' Ο Στέφενσον 
ατό εργαστήριό του. Χάρις στά σχέόιά του λειτούργησε τό 1825 ή πρώτη επιβατική 
άτμομηχανή τοΰ κόσμου σέ τακτική συγκοινωνία Στόκτον - Ντάρλιγκτσν. Γιό τότε ήταν ένα 
επίτευγμα.

παλιός συνεργάτης τοϋ Τζέιμς Βάτ, κατασκεύα
σε έναν σχετικά μικρό κινητήρα, τό 1784, καί τόν 
τοποθέτησε οέ ένα συνηθισμένο άμάξι γιά 
άλογα. Τά άποτελέαματα ήοαν άποθαρρυντικά. 
Τό εύαίσθητο σημείο όλων τών πρώτων άτμοκι- 
νήτων άμαξών ήταν ή άδυναμία τοϋ κινητήρος.
' Ο Τρέβιθικ σημείωσε μεγάλη έπιτυχία μέ τήν 
αύξηση τής πιέσεως τοϋ άτμοϋ στόν λέβητα. 
Καί ήταν ό πρώτος πού κατάλαβε ότι οί 
ατμάμαξες είχαν ανάγκη λείων δρόμων, απο
κλειστικά δικών τους.

Οί σιδηροτροχιές ύπήρχαν ήδη: Χρησιμοποι
ούνταν στά άνθρακωρυχεΐα γιά τήν άνέλασι τοϋ 
ορύγματος οέ μικρά βαγόνια πού τά τραβούσαν 
άλογα. Ή πρώτη άτμομηχανή, άξια τοϋ ονόμα
τος, δοκιμάσθηκε στίς ρόγες ένός ορυχείου στό 
Πέννυ Ντάρραν τής Νοτίου Ούαλλίας, τό 1804. 
Ήταν έργο τοϋ Τρέβιθικ καί παρουσίαζε δυό 
απουδαϊα χαρακτηριστικά, πού άπεδείχθηκαν 
ούσιώδη γιά τήν έξέλιξι τής ατμομηχανής: Ή 
έκτόνωσις τοϋ άτμοϋ γινόταν άπό ένα μεγάλο 
σωλήνα, έτσι ώστε νά ένισχύεται ή έλξις καί νά 
βελτιώνεται ή άπόδοσις τοϋ λέβητος, καί ή 
έλκτική δύναμις έφαρμοζόταν οέ όλους τούς 
τροχούς στηρίξεως, πού συνδέονταν μεταξύ 
τους μέ ένα σύστημα όδοντώσεως.

Τό όχημα άνέπτυσσε ταχύτητα... άκτώ χιλομέ- 
τρων τήν ώρα καί μπορούσε νά μεταφέρη 70 
άτομα ή φορτίο 10 τόννων. Πολύ σύντομα όμως 
ή ύπερφόρτωσις τής ατμάμαξας κατέστρεψε 
τις σιδηροτροχιές. Οί ζημιές ήοαν μεγαλύτερες 
άπό τά κέρδη. Χρειάσθηκε νά περάσουν μερικά 
χρόνια άκόμη γιά νά έπαναληφθοϋν οί προσπά

θειες.
Τό 1814, τήν έποχή πού ό Ναπολέων δοκίμαζε 

τήν πικρή γεϋσι τής ήττας στό Βατερλώ, ένας 
άλλος "Αγγλος μηχανικός παρουσίασε μιά 
άτμομηχανή πού προκάλεοε μεγάλη έντύπωοι. 
τ Ηταν ό Τζώρτζ Στέφενσον καί τό έργο του ήταν 
ή πρώτη «μοντέρνα» άτμομηχανή. Είχε τρεις 
άξονες καί έξη τροχούς, πού συνδέονταν 
μεταξύ τους μέ άτέρμονες άλύσους. Ή 
«Μπάλκερ», δπως τήν όνόμαοε, συνοδευόταν 
πάντοτε άπό ένα βαγόνι μέ κάρβουνα - 
πρόδρομο τών κατοπινών «τέντερς». Λειτούρ
γησε πολλά χρόνια έπάνω στίς τροχιές τοϋ 
ορυχείου Κίλλινγουερθ.

Τόν επόμενο χρόνο ό Στέφενσον παρουσίασε 
ένα άκόμη μοντέλο, πιό τελειοποιημένο. Είχε 
τέσσερις τροχούς, συνδεδεμένους άνά δυό μέ 
άκαμπτους διωστήρες. Οί ατμομηχανές τοϋ 
Στέφενσον δέν ήοαν πιό γιά φορτία καί ζώα, 
όπως οί προηγούμενες, άλλά μπορούσαν νά 
μεταφέρουν μέ στοιχειώδη άνεσι καί ανθρώ
πους.

Οί δισταγμοί τών αρμοδίων ύπερνικήθηκαν 
μόλις έπειτα άπό δέκα χρόνια, τό 1825. Στίς 25 
Σεπτεμβρίου τοϋ έτους έμπορική έγκαινιάοθηκε 
ατήν Αγγλία ή πρώτη έμπορική σιδηροδρομική 
γραμμή τοϋ κόσμου γιά τήν μεταφορά τοϋ 
κοινού, συνδέοντας τό Στόκτον μέ τό Ντάρλιν- 
γκτον. Είχε μήκος 43 χιλιομέτρων. Ό ίδιος ό 
Στέφενσον έπέβλεψε τήν κατασκευή τής γραμ
μής, καί δικές του ήοαν οί ατμομηχανές πού 
κινήθηκαν έπάνω σ ’ αύτή. Οί "Αγγλοι τις 
ονόμασαν «λοκομόσιον» (μετακίνησις). Ζύγιζαν
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οκτώ τόννους, μπορούσαν νά μεταφέρουν 
φορτίο 50 τόννων καί άπέπτυοον ταχύτητα 10 
χλμ. τήν ώρα.

Τό 1827 ένας Γάλλος, ό Μάρκ Σεγκέν, 
έγγονός τών Μογκολφιέρων, τελειοποίησε τόν 
λέβητα καί, προσθέτοντας ατό εσωτερικό του 
σωλήνες δπου ύπερθερμαινόταν ό άέρας, 
έξαοφάλισε τήν παραγωγή μεγαλύτερης ποσό
τητας άτμοΰ, καί μεγαλύτερη ταχύτητα, γεγο
νός πού μεγάλωνε αισθητά τήν πίεοι. 0 
Στέφενσον έκμεταλλεύθηκε αύτή τήνέφεύρεοι 
στις μεταγενέστερες μηχανές του. Ή περίφη
μη «Ρόκετ», πού καταοκεύαοε τό 1828, θριάμ
βευσε φθάνοντας στόν σταθμό τού Λίβερπουλ 
μέ «ύπερβολική» ταχύτητα.

’ Ηταν ένας άγώνας δρόμου άτμαμαξών, 
άρκετά κωμικός. Μετά τήν έκκίνηοι - άπό τό 
Μάντσεατερ - πολλές ήοαν αύτές πού δέν 
ξεπέρασαν τό 16 χιλιόμετρα τήν ώρα. Ή 
«Ρόκετ» όμως έκανε τήν διαδρομή μέ μέοη 
ταχύτητα 21 χιλιομέτρων τήν ώρα, καί άπέδειξε 
ότι στόν κατήφορο (καί χωρίς συρόμενα 
βαγόνια) μποροΰοε νά όναπτύξη ταχύτητα 48 
χιλιομέτρων τήν ώρα. Τήν έποχή εκείνη ή 
ταχύτης αύτή προκαλοΰοε ίλιγγο.

Οί άλλες χώρες άκολούθηοαν γρήγορα τό 
αγγλικό παράδειγμα. Τό 1838 απέκτησαν τόν 
πρώτο τους σιδηρόδρομο ή Γαλλία, ή Αύοτρία, οί 
Ήνωμ. Πολιτείες, τό Βέλγιο καί, τό 1839, ή 
Ιταλία.

Τό 1851 ό Αμερικανός Πέιτζ, τελειοποιών
τας μιά μέθοδο διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 
μέ οιδηροτροχιές, πού είχε έπινοηθή οτό 
Πίτομπουργκ πριν άπό τέσσερα χρόνια, κατα
οκεύαοε μιά ήλεκτράμαξα. Είχε κινητήρα 16 
ίππων καί πολλούς νεωτερισμούς, άλλα άφησε 
άσυγκίνητους τούς τεχνικούς τής άτμάμαξας, 
πού «έπιανε» τώρα τό 100 χιλιόμετρα τήν ώρα.

Τό πρώτο άξιόλογο ήλεκτρικό τραίνο κατα- 
ακευάοθηκε τό 1879, άπό τόν Γερμανό Β. 
Ζήμενς. Καί τρία χρόνια άργότερα παρουσιάσθη- 
κε ατό Παρίσι ένα τράμ, πού έπαιρνε ρεύμα άπό 
εναέρια καλώδια. Προσθέτοντάς του έλαστι- 
κά, οί τεχνικοί δημιούργησαν τό πρώτο τρόλ- 
λεϋ. Τριάντα χρόνια άργότερα ό πρωσσικός 
οίκος Ζοϋλτοερ δοκίμασε μέ έπιτυχία τήν πρώτη 
ντηζελάμαξα, μέ κινητήρα πού έκαιγε πετρέ
λαιο. Πέρασαν άκόμη λίγα χρόνια, καί εμφανί
σθηκε οτήν Εύρώπη ή πρώτη ντήζελ-ήλεκτράμα- 
ξα. ' 0 άτμός πέρασε σέ δεύτερη μοίρα, καθώς 
έτελειοποιοϋντο οί μέθοδοι έκμεταλλεύσεως 
άλλων πηγών ένέργειας.

Τό τραίνα έγιναν ταχύτερα καί άπό τό 
αύτοκίνητα, πού έπί μερικό χρόνια τό ουναγωνί- 
αθηκαν μέ έπιτυχία. Αλλά τό άγχος τής 
μεγαλύτερης ταχύτητος,τής μεγαλύτερης άνέ- 
■οεως καί τής άνανεώσεως υπάρχει άκόμη καί 
οήμερα πού οί ταχύτητάς τους ξεπέρασαν τό 
330 χιλιόμετρα τήν ώρα...
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Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Ε Σ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
0  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Πρός τό
' Αρχηγείο ' Αστυνομίας Πόλεων 

Κύριε Αρχηγέ,

Ή  'Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος 
θεωρεί ύποχρέωσή της νά έκφράσει σέ 
σάς καί διά μέσου ύμών στούς άνδρες 
σας τήν πλήρη εύαρέσκειά της γιά τις 
σύντονες ένέργειές τους κατά τίς πυρ- 
καίές τής 19.12.80, χάρη στίς όποιες 
άποφεύχθηκε άμεσος κίνδυνος γιά τό 

Υποκατάστημα τής Τραπέζης όδ. Πα
τησίων 15.

Στήν προσπάθεια τών ύπαλλήλων 
μας νά άντιμετωπίσουν τούς κινδύνους 
αύτούς γιά τήν Τράπεζα, οί άνδρες σας 
προσέφεραν μεγάλη συνδρομή γιά τήν 
άσφαλή μεταφορά χρημάτων καί πα
ραστατικών άξίας πού κινδύνευαν.

Οί πράξεις αυτές εκφράζουν τό πνεύ
μα συνεργασίας πού πρέπει νά επικρα
τεί μεταξύ τών ύπαλλήλων τής ' Εθνι
κής Τραπέζης καί τών άνδρών τής Α
στυνομίας, ώστε νά άντιμετωπίζεται 
έγκαιρα καί άποτελεσματικά κάθε κίν
δυνος πού είναι δυνατόν νά άπειλήσει

Άπό 6 — 8 Μα ίου  έγιναν οί αγώνες σκοποβολής τών Παραγωγικών 
Σχολών τών ' Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων 'Ασφαλείας. Στούς 
άγώνες αύτούς ή Σχολή 1 Αξιωματικών τής ' Αστυνομίας Πόλεων κατέλαβε 
τήν όευτέραν θέσιν. Στίς φωτογραφίες καί τών όύο σελίδων στιγμιότυπα 
άπό τούς αγώνες.

τήν άσφάλεια τών έγκαταστάσεων τής 
Τραπέζης καί τών συναλλαγών.

Σάς παρακαλοΰμε νά άνακοινώσετε 
τό περιεχόμενο τού παρόντος στούς 
άνδρες σας.

Ε.Ν. Χριστοδούλου

Πρός τό 'Αρχηγείο Αστυνομίας Πό
λεων.

Κύριε Αρχηγέ,

Μέ τό τέλος τών γυρισμάτων τής 
ταινίας «Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ», σάν έκπρό- 
σωπος τής Παραγωγού έταιρίας UNI
VERSAL, θέλω νά σάς εύχαριστήσω 
γιά τήν συμβολή σας στήν πραγματο
ποίηση τής ταινίας.

' Η ταινία γυρίστηκε έξ ολοκλήρου 
στήν ' Ελλάδα. ' Εκτός άπό τήν σημαν
τική προβολή τής χώρας μας άνά τόν 
κόσμο καί τά τουριστικά ώφέλη προσε- 
κόμησε καί άλλα ώφέλη όπως τήν δραχ
μοποίηση 12 περίπου έκατομμυρίων 
δολλαρίων καί τήν άπασχόληση γιά 
άρκετούς μήνες μεγάλου άριθμοΰ τε
χνικών τού κινηματργράφου, ήθοποιών 
καί έργατών.

Κύριε Αρχηγέ, δεχτείτε παρακαλώ 
τίς θερμές εύχαριστίες τόσον τής έται
ρίας UNIVERSAL, όσον καί έμοΰ τού

ίδιου γιά τήν πολύτιμη βοήθεια καί 
συμπαράσταση, έπιτρέψατέ μου δέ νά 
έλπίζω άτι θά βρώ καί στό μέλλον τήν 
ίδια προθυμία καί κατανόηση γιά τήν 
επίλυση προβλημάτων πού παρουσιά
ζει κάθε παραγωγή.

Μετά τιμής.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 
Διευθυντής Παραγωγής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Γενική Διεύθυνσις Αρχαιοτήτων
Γενικός ' Επιθεωρητής
Πρός
Τήν Διεύθυνση Αστυνομίας Πόλεων 
Σταδίου 10 -  Ενταύθα

Διά τής παρούσης επιστολής επιθυ
μώ νά έκφράσω τίς ολόθερμες εύχαρι- 
στίες μου στήν Διεύθυνση ' Αστυνομίας 
Πόλεων γιά τήν εξαιρετική συμβολή 
της στίς διαδικασίες τής μεταφοράς 
τών έκ τού εξωτερικού προερχόμενων 
άρχαίων έργων Τέχνης, άπό τό Εθνικό 
Άρχ/κό Μουσείο στό Μουσείο τής 
Θεσσαλονίκης, όπου καί έξετέθησαν 
στά πλαίσια τής έκθέσεως τού Μ Α
λεξάνδρου.

Οί άνδρες τής Δ/νσεως Αστυνομίας
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Πόλεων άνέλαβαν μέ ζήλο καί μέ προ
θυμία τήν φύλαξη τών αρχαιοτήτων κα
τά τήν μεταφορά τους άπό τήν Αθήνα 
στή Θεσσαλονίκη καί διευκόλυναν τό 
έργο τών ύπευθύνων τοϋ ' Υπουργείου 
οί όποιοι τά συνόδευαν.

Μετά τιμής 
Νικόλαος Γιαλούρης

Πρός τό 100
Εύχαριστώ θερμώς τήν ύπηρεσίαν τής 
' Αμέσου Δράσεως γιά τόν ενδιαφέρον 
πού έδειξε τήν τετάρτη πρός πέμπτην 
’ Ιουλίου εις τήν περίπτωσιν τοϋ υιού 
μου

Μετά τιμής Χαρικλίτσα Παπουτσέλλη 

Πρός
Τόν κ. Διοικητή τοϋ Τμήματος Ασφα
λείας Καλλιθέας

Σάς παρακαλώ νά δεχθείτε τις εύχα- 
ριστίες μου, έοεϊς καί τά άξια άστυνομι- 
κά σας όργανα, τά όποια κατώρθωσαν 
νά διελευκάνουν τήν ύπόθεση διαρρή- 
ξεως Γυμνασίου μας κι άνακαλύπτο- 
ντας τούς δράστες μας έπέστρεψαν 
όλα τά κλαπέντα είδη άπό τό Σχολείο 
μας.

Πράξεις σάν κι αύτές τιμούν τά 
σώματα Ασφαλείας καί τά καθιστούν

άγαπητά στόν ' Ελληνικό λαό.

' Ο Γυμνασιάρχης 
Λ. ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μέ τήν Γ5ε/5127 / φ .757/26. 
11.1980 άπόφαση τοϋ κ. ’ Υ
πουργού Κοιν. 'Υπηρεσιών, πού 
δ η μ ο σ ι ε ύ θ η κ ε  σ τ ό  
1261/10.12.1980 φ.Ε.Κ. (τεύ
χος Β"), ίδρύθηκεό ΟΙΚΟΔΟΜΙ
ΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΞΙ- 
ΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑ
ΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ.
Τά γραφεία του στεγάζονται 
στήν όδό Πειραιώς 41 & 'Επι
κούρου, 2ος όροφος, τηλέφωνα 
32.44.827 καί 544.

ΟΙ έγγραφές άρχισαν καί συ
νεχ ίζοντα ι καθημερ ινά άπό
08.00 έως 13.00' ώρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ 

ΑΡΧΙφΥΛΑΚΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΕΛΕΜΑΝΗΣ 

ΑΡΧΙφΥΛΑΚΑΣ

ΠΡΟΣ Τόν κ. Διευθυντήν τής Άστυ- 
ν/κής ' Υποδ/νσεως Κρατικού ’ Αερολι- 
μένος ' Ελληνικού.

ΘΕΜΑ: Εύχαριστήρια επιστολή.

Κύριε Διευθυντά,

Θεωρούμε ύποχρέωσή μας καί καθή
κον νά σάς γνωρίσουμε τά άκόλουθα:

' Η έπίσκεψη τών μαθητών τοϋ Σχο
λείου μας τήν 13.5.80 τών έγκαταστά- 
σεων τού Ανατολικού Άερολιμένος 
' Ελληνικού, έγινε μέσα στά πλαίσια τών 
πολιτιστικών του έκδηλώσεων.

' Η χαρά, ή ικανοποίηση καί ή ενημέ
ρωσή τους, όφείλεται άποκλειστικά 
στήν ύπηρεσίαν σας καί προσωπικά σέ 
σάς καί τόν Διοικητήν τοϋ Άστυν. 
Σταθμού ' Ελληνικού, πού τόση προθυ
μία καί άγάπη δείξατε.

Οί μικροί μαθητές μας αίσθάνθηκαν 
ύπερηφάνειαν καί έμπιστοσύνην γιά τά 
' Αστυνομικά όργανα πού μέ τόση προ
θυμία καί καλωσύνη δέχτηκαν νά τά 
ένημερώσουν καί έξυπηρετήσουν καί ή 
όποια έμπιστοσύνη άντανακλά σέ όλό- 
κληρο τό ' Αστυνομικό Σώμα.

Διερμηνεύοντας τά αισθήματα τών 
μαθητών μας καί τών συνοδών διδασκά
λων τους, σάς έκφράζουμε τις άπειρες 
εύχαριστίες μας.

• Μετά τιμής 
' Ο Δ/ντής τοϋ Σχολείου

Βασίλειος Άλιφέρης
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ΦΡΥΝΗ Η ΕΤΑΙΡΑ
Συνέχεια άπό τή σελ. 656

ήτο άγών μόνης τής Φρύνης, ό δέ έξ 
αϋτής κίνδυνος ήτο κίνδυνος όλων 
ήμών. Καθόοον, άν ζητοϋσαι παρά τών 
έραστών χρήματα άποτυγχάνωμεν, ή, 
λαμβάνουσαι, διατρέχωμεν τό κίνδυνο 
νά καταγγελθώμεν ύπ' αύτών έπί άσε- 
βεία προτιμότερον είναι νά λειψή ή ζωή 
μας αύτή καί ούτε ήμεΐς νά έχωμεν 
οϋτε εις τούς έραστάς ήμών νά προξε- 
νώμεν τοιαύτας περιπετείας. "Ηδη 
όμως δέν θά κατακρίνωμεν τόν εταιρι
κόν βίον, διότι εύρέθη έραστής ήμών ό 
πονηρός Εύθίας, άλλά θ' άμιλλώμεθα 
εις αύτόν, χάρις εις τόν επιεική ' Υπε
ρείδη. Σοί εύχόμεθα λοιπόν άγαθά 
πολλά διά τήν φιλανθρωπίαν σου. Διότι 
διέσωσας καλλίστην διά σέ έταίραν καί 
κατέστησας ήμάς εύγνώμονας, όπως 
σέ άνταμείψωμεν άντ’ αϋτής. Ά ν  δέ 
καί γράψης τόν λόγον, όν έξεφώνησας 
έν τώ δικαστηρίω υπέρ τής Φρύνης, 
τότε ήμεΐς αί έταίραι θά στήσωμεν 
χρυσοϋν τόν άνδριάντα σου εις οίονδή- 
ποτε θέλης μέρος τής Ελλάδος».

' Η Φρύνη έξακολούθησε καί σέ 
μεγάλη άκόμα ήλικία νά άσκεί τό έπι- 
κερδές «έπάγγελμα».

Σέ μερικές μάλιστα περιπτώσεις οί 
χρηματικές άπαιτήσεις της ήταν μεγα
λύτερες, άφοϋ όπως ή ίδια έλεγε είχε 
τήν άξίωση «πωλεΐν τήν ύποστάθμην 
άκριβώτερον τού οίνου».

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Π. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

1 2 3 4  5 6 7 8 9

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ
1. Ή  άπελευθέρωσίς της άποτελεϊ ένα

άπό τά περιπετειώδη ανδραγαθήματα 
τού Περοέως (Μυθολ.)

2. Έπώνυμον έθνικοϋ ευεργέτου έξ Η
πείρου άλλά καί σημαινούσης οικονομι
κής καί πολιτικής προσωπικότητος έξ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΣΥΝ/ΧΩΝ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ 

ΑΘΗΝΩΝ
Πρός

Τό ΑΡΧΗΓΕΙΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
ΠΟΛΕΩΝ

ΤΜ Η Μ Α  ΕΚΔΟΣΕΩΝ
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α  

Λαμβάνομεν τήν τιμήν νά 
γνωρίσωμεν Ύμϊν ότι άπό τάς 
διενεργηθείσ ας αρχαιρεσίας  
τοϋ ήμετέρου Συνδέσμου της 
4-4-1981 προήλθε τόνέον Διοι
κητικόν Συμβούλιον τό όποιον 
τήν 9-4-81 συνεκροτήθη εις 
Σώμα μέ τήν κατωτέρω σύνθε- 
σιν καί νά παρακαλέσωμεν ό
πως γνωστοποιηθή τούτο διά 
τού περιοδικού ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ  
ΧΡΟΝΙΚΑ, διά τής σχετικής δη- 
μοσιεύσεώς Σας
1. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Πρόεδρος
2. ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ Ά ντιπ /δρος
3. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΜΑΣ Γεν. Γραμματεύς
4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜ ΟΠΟΥΛΟΣ Ταμίας
5. ΠΕΤΡΟΣ ΡΗΓΑΣ "Εφορος
6. ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΝΤΑΣ Σύμ/λος  

' Επ' ευκαιρία παρακαλούμεν
όπως ειδική στήλη μέ τίτλον 
ΣΤΗΛΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ διατί
θεται όσάκις παρίσταται άνάγκη 
άνακοινώσεώς τίνος ή όποια θά 
άφορά τήν ένημέρω σιν τών 
συνταξιούχων τής Τάξεώς μας 
τοϋ όποιου πλεϊστα τών Μελών 
τοϋ Συνδέσμου μας τυγχάνουν 
συνδρομηταί καί ένθερμοι θια- 
σώται τού ύψηλοΰ έργου τό 
όποιον έπιτελοϋν τά ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ.
Μετά τής προσηκούσης Τιμής

ΔΙΑ ΤΟ ΔΙΟ ΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜ - 
ΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡ/ΤΕΥΣ 
Δ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ I.

ΚΟΡΜΑΣ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ
A. Α. ΠΟΛΕΩΝ (Τμήμα Δημ. Σχέ
σεων)
διά τήν ένημέρωσιν του.

Άρτης (αίτ.)
3. Υποκοριστικόν γυναικείου όνόματος 

εις τήν γενικήν, ένθυμίζον ένα τών 
λαϊκών τραγουδιστών μας. -" Εχει καταρ- 
γηθή πλέον εις τάς Στρατιωτικός Σχο
λάς.

4 Οί στελλόμενοι προσωρινός ή μονίμως 
ύπό μιάς Χώρας εις άλλην διά νά 
προσαρμόσουν, δυναμικός, τήν έκεϊ 
ίδιότυπον κατάστασιν (πληθ. δοτική)

5 Άντιστρόφως, μάρκα αυτοκινήτων. - 
Βασίλισσα τής Αίγυπτου, σύζυγος τού 
Φαραώ Άμενόφιος Ρ . (άνστρφ.)

6. "Εχει καί ή Μόμπιλ τό δικό της.
7. Άνέλαβε μετ’ άλλων φημισμένων καλ

λιτεχνών τήν διακόσμησιν τού παλατιού 
τής Αύτοκράτειρας τής Αυστρίας ' Ελι
σάβετ «' Αχίλλειον» εις Κέρκυραν.

8. Συμπληρώνει ...τό ζυγό. - Μουσικόν ση- 
μεΐον άνήκον εις τούς χαρακτήρας 
ποσότητος τής βυζαντινής μουσικής 
(άνστρφ.)

9. Σημαίνει καί άνακολουθία.

ΚΑΘΕΤΩΣ
1. Πρόγευμα τών άρχαίων, συγκείμενον έξ 

άρτου έμβαπτιζομένου έντός άκράτου - 
άνευ ϋδατος - οίνου.

2. Σύνθεσις διά μονωδίαν συνήθως μεγά
λης έκτάσεως (αί. άνστρφ.) - Γερμανός 
βοτανικός τελειοποιήσας τό μικροσκόπι- 
ον (1828-1898).

3. Συνήθης μονάς βάρους εις τάς ' Ανατο
λικός χώρας, άλλοτε δέ καί εις τήν 
' Ελλάδα. - Πρόθεσις πρό φωνήεντος.

4. Είναι οί κληρικοί καί οί μοναχοί.
5. Συνεχόμενα στό Αλφάβητο μας. - Α

στυνομεύει εις τό Παλαιόν Φάληρον.
6. Νήσος τής Ιταλίας άλλά καί προσωνυμία 

κάποιας Μαρίας γνωστού λαϊκού άσμα
τος.

7. Μερικοί εις τήν καθαρεύουσαν. - Πρώ
τον συνθετικόν όνομάτων καί τοπωνυμι
ών τής Αμερικής.

8. ' Ανειλικρινής (θηλ.) - Αύτή δέν διαφέρει 
άλλης (άνστρφ.)

9. Αριστούργημα τού Λ. Τολστόϊ.
(I. Κο)

’ Η λύση στό έττόμ Ε νο

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓ. ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ 
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ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Την 16.30 ώραν τής 8-6-81 καί έκ τού 
Ιερού Ναού τού Β ' Νεκροταφείου 
’ Αθηνών, έγένετο ή κηδεία τού άποβι- 
ώσαντος τέως ’ Αστυνομικού Δ/ντοΰ 
A ' (383) Γεωργίου Βασιλείου τού Κων- 
/νου.

' Ο έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1901 
εις Πάργαν Πρεβέζης. Εϊς τήν ’ Αστυ
νομίαν Πόλεων κατετάγη τό έτος 1922. 
Προήχθη σε ύπαστυνόμο Β' τήν 28-3- 
1928, εις ύπαστυνόμον Α ' τήν 20-5- 
1930, εις αστυνόμον Β ' τήν 7-3-1941, εϊς 
αστυνόμον Α ' τήν 26-9-1946, εις Α- 
στυν. Δ/ντήν Β' τήν 29-8-1952 καί εις 
Άστυν. Δ/ντήν Α ' τή ν3-1-1957. Άπε- 
στρατεύθη καταληφθείς ύπό τού ορίου 
ήλικίας τήν 29-12-1959

ΦΟΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Τήν 19.5.1981 καί έκ τού 'Ιερού Ναού 
Α γ ίου  Κων/νου τού Νεκροταφείου 
Ζωγράφου έγένετο ή κηδεία τού τέως 
αστυνόμου Β ' (5020) Φόλα Στεφάνου 
τού Μιλτιάδη.

Ό  έκλιπών έγεννήθη εις χωρίον 
Βουρλιώται Σάμου τό έτος 1905. Εις τό 
Άστυν. Σώμα κατετάγη τήν 8-9-1931.
Προήχθη εις ύπαστυνόμον Β ' τήν
27-6-1945 καί εις ύπαστυν. Α ' τήν
7-7-1952. Άπεστρατεύθη μέ τόν βα
θμόν τού ’ Αστυνόμου Β '.

Α Γ Γ Ε Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  ΚΩΝ-  
/ΝΟΣ

Τήν 1030 ώραν τής 11.5.1981 καί εϊς 
τόν Ιερόν Ναόν Ά γ ιω ν Θεοδώρων 
τού Α ' Νεκροταφείου Αθηνών, έγένε- 
το ή κηδεία τού άποβιώσαντος έν 
ένεργεία ύπαστυνόμου Β ' (14874) Ά γ - 
γελοπούλου Κων/νου τού Βασιλείου.

Ό  έκλιπών έγεννήθη τήν 27-10-1931 
εϊς Κλείνδια Η λείας. Εις τό Άστυν. 
Σώμα κατετάγη τήν 8-12-1953. Προή
χθη εις τόν βαθμόν τού άνθυπαστυνό- 
μου τήν 12-6-1973 καί εις τόν βαθμόν 
τού ύπαστυν. Β ' τήν 13-10-1977. Τελευ
ταίως ύπηρετούσε εϊς τό έπιτελείον τής 
Άστυν. Δ/νσεως Αθηνών.

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τήν 19-5-1981 έγένετο εϊς ιερόν Ναόν 
' Αγίας Κυριακής ’ Αμφιθέας ή νεκρώσι
μος άκολουθία καί έν συνεχεία εις 
Νεκροταφεϊον Π. Φαλήρου, ή κηδεία 
τού τέως ύπαρχιφύλακος (5546) Κονδύ- 
λη Δημητρίου τού Κων/νου.

Ό  έκλιπών έγεννήθη εϊς Δήμον 
Άπειράνθου Νάξου τήν 15-5-1909.

Εϊς τό Άστυν. Σώμα κατετάγη τήν 
19-11-1933. Προήχθη εϊς ύπαρ/κα τήν

16-4-1956. Άπεστρατεύθη τήν 24-12- 
1960.

ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Τήν 3-6-81 άπεβίωσεν καί τήν έπομέ- 
νην έκηδεύθη έκ τού 'Ιερού Ναού τού 
Γ ' Νεκροταφείου Πειραιώς ό έ.σ. άστυ- 
φύλαξ (6002) ΣμυρναΤος Αναστάσιος 
τού Ν ικολάου.' Ο έκλιπών έγεννήθη τό 
έτος 1906 εϊς Κονίστρες Εύβοιας. Εϊς τό 
Άστυν. Σώμα κατετάγη τήν 19-1— 
1936 άποφοιτήσας έκ τής Σχολής Κερ- 
κύρας.

Άπεστρατεύθη τήν 12.12.1957 κατα
ληφθείς ύπό τού ορίου ήλικίας.

ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Τάς άπογευματινάς ώρας τής 15-5- 

1981 έγένετο στό Α ' Νεκροταφείο 
Αθηνών, ή κηδξία τού τέως Διοικητι
κού Διεθυντοΰ Τζηρίτου Κων/νου.

Ό  έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1900 
εϊς Αθήνας.

Εϊς τήν Αστυνομίαν διωρίσθη τήν 
3-4-1925 μέ τόν βαθμόν τού Γραμματέ- 
ως Α ' .

τΗτο πτυχιοΰχος τής Νομικής Σχο
λής καί ώς έκ τούτου έξελίχθη μέχρι τού 
βαθμού τού Γενικού Δ/ντού. ’ Επί 
μακράν διάστημα διετέλεσε ώς προσω
πάρχης τού ’ Αρχηγείου ’ Αστυν. Πόλε
ων.

Τά «Αστυνομικά Χρονικά» εύ
χονται πρός τούς συγγενείς των 
άποβιωσάντων τήν έξ ύψους πα
ρηγοριά. ’ Η μνήμη τους άς είναι 
αίωνία.

671



θησαν έξ ίσου νά δημιουργήσουν γερές 
μητέρες, έτοιμες νά δεχθούν τήν λύπη, 
τό σωματικό πόνο, κάθε είδους θυσία 
γιά τήν πατρίδα. "Ολες οί βασιλικές 
αυλές τού παλιού καιρού, παίρναν γιά 
τά πριγκιπόπουλα Λακώνισσες παρα
μάνες, τόσο πιό εύρωστες άπό τις άλλες 
Έλληνίδες.
Ή  πίστις των Σπαρτιατών ότι ό 

άνθρωπος καλλιεργείται σάν φυτό, ά- 
ποδεικνάεται άπό τή νεκροψία πού 
έκαναν στόν γενναίο άρχηγό των Μέσ
α ηνίων, τόν 'Αριστομένη, γιά ν ' άνα- 
καλύψουν σέ τίχρωστούσε τήν εξαιρε
τική άνδρεία του. Ό ταν είδαν ότι είχε 
«δασείαν καρδιάν» ώρισαν άπότομες 
άσκήσεις γιά νά δυναμώσουν τις καρδι
ές τών νέων.

Στά παιδιά δώδεκα 'ετών έκαναν 
διαγωνισμό άντοχής ατούς πόνους, τά 
μαστίγω ναν όσο νά αίματώσουν, 
μπρός ατό βωμό τής Όρθιας Άρτέμι- 
δος. κ ι ' έκεϊνο πού καρτερούσε χωρίς 
νά βγάνη άχνα τό στεφάνωναν.

"Ετρωγαν μεσημέρι - βράδυ πάντα τό 
ίδιο φαγητό, όλη τους τή ζωή. τόν 
μέλανα ζωμό, κρέας βρασμένο μέ αίμα, 
ξύδι κ ι ' άλάτι. Ό  Διονύσιος, τύραννος 
τών Συρακουσών, πού τόν δοκίμασε 
όταν πέρασε άπό τή Σπάρτη, τόν βρήκε, 
όπως κ ι' ήταν, άηδέστατον, «Θά τόν 
εύρισκες νόστιμο τού είπαν, άν πριν τόν

Επάνω: Ό  Αχιλλέας στή Σκύρο. Ψηφιδω
τό τής Σπάρτης. Δεξιά έπάνω, άγαλμα τού 
Λεωνίδα, έργο τού γλύπτη Φαληρέα.

φας γυμναζόσουν σάν κ ι' 'εμάς καί 
πεινούσες».

Ή  Σπάρτη δέν ήταν πόλις, άλλά 
στρατόπεδο. Μεταξύ τους οί πολίτες 
μιλούσαν τή σύντομη γλώσσα τής 
προσταγής. Δέν ύπήρχε σπίτι, ούτε 
οικογένεια, όλοι οί άντρες κοιμοΰνταν 
πάντοτε στήν στρατώνα, όσο νά γίνουν 
60 έτών. Ό  μεγάλος βασιληάς τους 
τΑγις, νιόπαντρος άκόμα, γυρίζοντας 
άπό 'εκστρατεία όπου δοξάσθηκε, ζήτη
σε μοναδική χάρι νά κοιμηθή τήν 
πρώτη βραδιά σπίτι, μέ τήν γυναίκα 
του. 'Αρνήθηκαν καί τόν έστειλαν 
κατευθείαν ατό στρατόπεδο.

Ή  ζωή σ ' αύτή τή πολιτεία ήταν 
άποπνικτική. Ό ταν οί έφοροι έμαθαν 
ότι, όσοι δέν είχαν ύπηρεσία άπό τή 
φρουρά τής Δεκελείας, έβγαιναν περί
πατο τό δειλινό τούς έγραφαν: «Μή 
περιπατήτε», 'επειδή ό περίπατος είναι 
ρωμαντικός.

Αρκετοί πολίτες, ώς λέει ό Πλούταρ
χος, δέν βαστοϋσαν σέ τόση άπανθρω- 
πία καί λιποτακτούσσν, μακριά άπ' τή 
δαμάστρια τών άνδρών πάλι. Ή  όλι- 
γανθρωπία έφαγε τή Σπάρτη. Όσους 
δέν σκότωσσαν οί άδιάκοπες μάχες, 
τούς 'εξαντλούσε ή κουραστική, ή μονό
τονη αύτή ζωή. Ό  'Αγησίλαος κατά 
τήν 'εκστρατεία τής Μικρός Ασίας είχε 
ατούς 6.000 στρατιώτες του μόνο 
τριάντα γνησίους Σπαρτιάτες!

Τόν τέταρτο αιώνα ύπήρχαν όκτακό- 
σιοι έλεύθεροι πολίτες σ ' όλη τήν 
Λακεδαίμονα. Καί πάλι τόσοι μονάχοι, 
βάστηξαν κεφάλι στήν ύπόλοιπη 'Ελ
λάδα, ζώντας ύπερήφανα άνάμεσα σ ' 
'εχθρικούς πληθυσμούς. Μετά τήν ήττα 
τους στά Λεύκτρα έσβησαν, μαθημένοι 
νά νικούν εί δ άλλως νά πεθαίνουν, 
πέθαναν μόλις έπαυσαν νά νικούν.

"Ησαν ύπέροχα δείγματα τής ανθρώ
πινης ράτσας. "Αν ποτέ αίχμαλωτίζον-
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Τις πρωινές ώρες τής 12.6.1981 έγινε στή Σχολή Αστυφυλάκων ή όρκωμοσια 196 δοκίμων Αστυφυλάκων τού 
268 έκπαιδευτικοϋ τμήματος. Στήνόρκωμοσια παρέστη όΑ''Υπαρχηγός τής 'Αστυνομίαςκ. Ραφτογιάννης, ό 
όποιος καί άπηύθυνε παραινέσεις πρός τούς νέους άστυνομικούς, ό Άστυν. Διευθυντής κ. Κίτσος, ό Διοικητής 
τής Σχολής Αστυφυλάκων κ. Κουρέλης, ό Υποδιοικητής κ. Παπαχαραλάμπους καί άξιωματικοί τής Σχολής. Στή 
φωτογραφία έπάνω σχετικό στιγμιότυπο. Κάτω: Τήν 17-7-81 έγινε στίς Παιδικές Κατασκηνώσεις τού 'Αρχηγείου 
Αστυν. Πόλεων στόν Αγιο Ανδρέα 'Αττικής, άγιασμός μέ τήν ευκαιρία ένάρξεως τής κατασκηνωτικής 

περιόδου. Στήν έκδήλωση παρέστησαν ό Αρχηγός τής Αστυνομίας κ. Λάος, ό Υπαρχηγός κ. Κοντογιάννης, 
άλλοι άξ/κοί καί οι γονείς τών παιδιών. Μίλησε ό Αρχηγός τών κατασκηνώσεων Άστυνομ κ. Κολεύρης.



Τήν 8-7-1981 έγινε στή Σχολή Αξιωματικών Αστυν. Πόλεων ή όρκωμοσια των νέων ' Υπαστυνόμων 
Παρέστησαν οί ' Υπουργοί Δημ. Τάξεως κ. Δαβάκης, Δικαιοσύνης κ. Σταμάτης οί Αρχηγοί' Ενόπλων Δυνάμεων 
καί Σωμ. Ασφαλείας, άλλοι άξ/κοι καί οί οικείοι τών όρκισθέντων. Στή φωτογραφία έπάνω στιγμιότυπο. Στήν κάτω

I φωτογραφία στιγμιότυπο άπό τήν όρκωμοσια τών νέων Άρχιφυλάκων. Οί ν έ ο ι' Αρχιφύλακες μέ τούς έπισήμους, 
πρό τού κτηρίου τής Σχολής



ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

το. έμεναν βράχοι στή δυστυχία, άρ- 
νούμενοι νά δουλέψουν σκλάβοι, κ ι ' άν 
τούς ανάγκαζαν νά τό κάνουν μέ τή βία, 
αύτοκτονούσαν. Μ ιά Σπαρτιάτισσα είχε 
τά τρία παιδιά της μέ τόν Λεωνίδα στις 
Θερμοπύλες. "Οταν έμαθε πώς φάνηκε 
άγγελιοφόρος, έτρεξε νά τόν συναντή- 
ση τής είπε ότι σκοτώθηκαν καί τά τρία: 
«'Ανόητε, τού άπήντησε, δέσέρώτησα 
αύτό. άλλ ' άν νικήσαμε».

Ή  Σπάρτη χρησιμέυσε γιά νά δείξει 
στους Ίωνες τί θά πή πειθαρχία, τί 
σοβαρότητα καί, μέ τόν διαρκή κίνδυνο 
πού κρατούσε τούς Αθηναίους, νά 
τούς έμποδίση νά γίνουν μαλθακοί καί 
τεμπέληδες. Μ έ τόν συντηρητισμό καί 
τήν πίστι στίς παραδόσεις, συνεκράτη- 
σε τό έπαναστατικό πνεύμα των άλλων 
Ελλήνων, τούς δίδαξε τήν άφοσίωσι 
ατούς νόμους.

Καθώς περνούμε ένα γεφυράκι πη
γαίνοντας άπό τή Σπάρτη ατό Μυστρά, 
δύο πέταλα άπό άνθη ροδακινιάς πέ
φτουν στή νεροσυρμή. Δέν είναι βροχή 
άπό λουλούδια, δύο πέταλα μονάχα 
ξέφυγαν. έν τούτοις σ ' αύτή τήν εικόνα, 
καθώς ξεκολλούν άθόρυβα, τρεμουλιά- 
ζουν πέφτοντας, ώσπου τό νερό νά τά 
πάρη καί νά φύγη. φάνηκε ά λ ' ή 
άνοιξις.

Τό καθαρό σμαράγδι των λειβαδιών 
τού Εύρώτα δέν τό βρίσκεις εύκολα 
άλλού, τριφύλλια, δροσιές περιβολιών 
καί πασχαλιές, πικροδάφνες καί παχειά 
χλόη. Τά δένδρα παραδίδονται εδώ μ ' 
δ λα τά φύλλα τους σ τ' άεράκι καί 
καθόλου δέν ξέρω μήπως ή άνατριχίλα 
πού ξεσπά στίς φυλλωσιές, δέν είναι 
άπό επιτήδεια χάδια πού τούς κάνει ή 
άνοιξι, φταίει ή ίδια πού παρουσιάζεται 
παντού μπροστά μου.

Πέρα άπ' τό ποτάμι μας προσπερ
νούνε τρεις κοπέλλες. Χωριάτισσες εί
ναι σύτές πού πορεύονται μέσα στή 
λάμψι τού μεσημεριού μέ τόν ήλιο ατά 
μαλλιά, ατούς ώμους, ατά ματοτσίνο
ρα, ή ζωγραφιές; Διατήρησαν τήν 
όμορφιά τους οί Σπαρτιάτισσες μέ τά 
μπλέ μάτια τής δωρικής φυλής, μεγάλα 
αά στόματα, καλοκαμωμένες, άξιες ν ' 
άγαπηθούν. Ή  ομορφότερη γυναίκα 
τής άρχαιότητας (καί ό τίτλος δέν είναι 
μικρός), ή ωραία Ελένη, ήταν Σπαρτιά
τισσα. Τίποτε δέ μέ διασκεδάζει περισ
σότερο άπό τήν ιδέα ότι αύτή ή μεγάλη 
άμαρτωλή βασίλεψε, ζωντανή καί πε
θαμένη, άπάνω σ ' ένα λαό πού είχε 
στήσει άγαλμα στήν 'Αφροδίτη μέ 
σπαθί ατό χέρι, γιατί ένοιωθε καί τόν 
έρωτα άκόμα ένοπλο. Ή  'Ελένη έν

τούτοις έκανε άνω - κάτω τή Σπάρτη. 
"Οταν ήταν 14 χρονών τήν έκλεψε ό 
Θησεύς, πού εύρισκε άπόλαυσι νά 
βιάζη παρθένες. Άργότερον παραδό
θηκε στόν Πεψίθου. ύστερα στόν Ίδα, 
ώσπου τήν πάντρεψαν μέ τό Μενέλαο 
γιά νά ήσυχάση. Από τόν "Ομηρο 
ξέρουμε δά πόσο ήσύχασε. Είχε βλέ
πεις, ώραιότατο σώμα καί τό έδειχνε μέ 
άφέλεια. Μολονότι έκανε τόσα σκάνδα
λα οί αύστηροί Σπαρτιάτες τή λάτρευ
αν. τής έκτισαν ναό καί τύφλωσαν τόν 
ποιητή Στησίχωρο γιατί έγραψε άσεμνο 
ποίημα μέ θέμα τούς έρωτές της.

Ή  Ελένη ένώνει τήν άρχαία Σπάρτη 
μέ τόν Μυστρά. ’ Ο Γκαίτε δη λ αδή εις τό 
δεύτερο μέρος τού φάουοτ, τήν κάνει 
άρχόντισσα τού Μυστρά καί περιγρά
φει τό άνάκτορό της ώς μεσαιωνικό 
φρούριο.

Τόν Μυστρά έκτισε ατά 1249 ό 
Γουλιέλμος Βιλλαρδούΐνος. φράγκος 
πρίγκιπας τού Μορέα, ό όποιος, ώς 
διηγείται τό χρονικόν: «όταν έγύρισε 
καλά τά μέρη έκεϊνα. όλα. εύρεβουνόν 
παράξενον κ ι ' έκτισεν ένα κάστρο καί 
Μυζήθρα τ ' όνόμσσε». έπειδή είχε τό 
σχήμα τής μυζήθρας. 'Αλλά λίγα χρό
νια τό χάρηκαν ο ί Λατίνοι. ' 0  Μιχαήλ 
Παλαιολόγος έπιασεν αιχμάλωτο κάπο-
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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Αριστερά: Τό μνημείο τού Λεωνίδα στις 

Θερμοπύλες. Δεξιά: ό Πολεμιστής, τό περί
φημο άγαλμα τού Μουσείου τής Σπάρτης. 
Κάτω: Ερμαϊκή στήλη νεαρού άγένειου
' Ερμή, άπό τό Μουσείο τής Σπάρτης.

re τόν Βιλλαρόοι/fvo καί γιά νά τοϋ 
άποόώση τήν ελευθερία, τού πήρε τόν 
Μυστρδ.

"Οσο οΙ Τούρκοι ζώνανε στενώτερα 
τήν Κωνσταντινούπολι, τόσο οί βυζαν
τινοί πρόσεχαν κΓ ώχύρωναν τήν 
Πελοπόννησο, νά τήν έχουν ώς κατα
φύγιο. "Οταν ήλθε νά καλογερέψη εδώ 
ό αύτοκράτωρ 'Ιωάννης Κατακουζη- 
νός, περιγράφει τόν Μυστρδ σχεδόν 
άδειο, «Σκυθίας έρημότερον». Οί επι
δρομές τών Τούρκων κα( Σαρακινών, οί 
πόλεμοι τών Ελλήνων μέ τούς φράγ- 
κους τής ' ΑχαΤας καί ή αίωνία φαγωμά
ρα τών τοπικών άρχόντων γιά μικροζη- 
τήματα, είχαν καταστρέψει όλότελα 
τόν τόπο. Κανείς δέν μπορούσε νά βγή 
άπό τό σπίτι του, ούτε ' μέρα, χωρίς νά 
βαστά όπλα. Οί Παλαιολόγοι έβαλαν 
τάξι, ■ είρήνεψαν τά μέρη καί μέ τόν

Μυστρδ, πού έφθασε νάχη 40.000 
κατοίκους, ζωντάνεψαν τόν έλληνισμό 
εκείνους τούς χρόνους. Αύτός είναι τό 
μοναδικό μας άπομεινάρι βυζαντινής 
πόλεως.

φαίνεται κτισμένος βιαστικά ωσάν 
νά πλησιάζουν έχθροί καί νά μή περίσ
σευε καιρός γιά παστρική δουλειά. 
Είναι λαβύρινθος άπό ερείπια μέ τά δυό 
χιλιάδες σπίτια του πού έχασαν τώρα 
τίς σάρκες τους καί άπόμειναν οί 
σκελετοί. Τήν ξεπεσοΰρα, όταν τήν 
βλέπω στούς άνθρώπους, μοΰ φέρνει 
λύπη, τ ' άψυχα όμως τά κάνει συμπα
θέστερα. Μόνον όταν πεθάνουν αύτά, 
βρίσκουν τήν ψυχή τους, οί άρχαϊοι 
ναοί, καμένοι πύργοι, κατάρτια βουλια
γμένων καραβιών.

Δεξιά κι' άριστερά τού «κεντρικού 
δρόμου» πού μόλις έχει φάρδος δύο 
μέτρων πλήθος κατοικίες ρημάζουν μέ 
τά τζάκια τους μαύρα άκόμη άπό 
καπνιά καί φράχτες περιβολιών πού 
τούς άγκαλιάζουν βρόχια φρέσκου 
κισσού. Κοτόπουλα σκαλίζουν τίς άδει
ες αύλές μέ τά βρωμοπόδαρά τους. 
Μέσα στούς ετοιμόρροπους τοίχους 
τού Μυστρά είναι κάτι σάν παλιά 
ευλογία είναι μέσα τους κάποια σιγαλιά 
πού δέν έχουν άλλες πέτρες.

Πέντε έκκλησίες πού επισκέπτομαι 
στή σειρά, ή Μητρόπολις, ή Εύαγγελί- 
στρια, οί "Αγιοι Θεόδωρος τού 'Αφεν
τικού, ή Περίβλεπτος, έχουν τριμμένες 
άπ' τήν πολυκαιρία τίς άγιογραφίες καί 
σβησμένα τά πρόσωπα' οί τοίχοι τους 
ασβεστώθηκαν. Κρίμα, γιατί μιά σκηνή 
Εύαγγελισμοϋ σωζομένη άριστερά τής 
ώραίας πύλης τών ' Αγίων Θεοδώρων 
δείχνει τό χάρμα του.

Μόνο ή Παντάνασσα διατηρεί καλύ
τερα τίς τοιχογραφίες, δίνει ιδέα τί ήταν 
ένας ναός τής εποχής εκείνης. Είναι 
λάθος νά κυττάμε τά βυζαντινά άπό τίς 
λεπτομέρειές τους, άπό μιά χωριστή 
άγιογραφία έξαφνα. Μόνο ώς σύνολο, 
«οικοδομή μέ τίς εικόνες της», έχει άξια 
καί κάνει εντύπωση αύτή ή τέχνη. Διότι 
είναι διακοσμητική. Στόλιζε μεγαλο
πρεπέστατα εσωτερικά τούς τοίχους, 
άπό τή σκεπή απάνω ώς τό πάτωμα 
κάτω, σάν μέ πολύχρωμα χαλιά άρμο- 
νικά συνδυασμένα. "Ετσι πρέπει νά 
κριθοΰν οί έκκλησίες τού Μυστρδ.
" Εχουν όλες τήν έρημότητα τής χριστι
ανικής άρχιτεκτονικής καί έμαθε νά 
στηρίζη μ' απαράμιλλη μαστοριά 
τρούλλους, τόσο άπαλά άπάνω στούς 
πεσούς, ώστε νά φαίνεται πώς πιέζουν 
τήν οικοδομή μέ βάρος μόλις περιστέ-
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Τις πρωινές ώρες τής 27-7-81, έγινε θεία λειτουργία ατό έκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονος, πού βρίσκεται 
οτίς έγκαταατάοεις τού Ομίλου Φίλων Αστυνομίας ’Αθηνών, οτήν Έκάλη. Παρέστησαν ό Αρχηγός τής 
’ Αστυνομίας Πόλεων κ. ΜιχαήλΛάος, ό Ύπαρχηγόςκ. Κων/νος Κοντογιάννης, ό Γενικός Αστυνομικός Δ/ντής 
κ. Παναγιώτης Ραφτόπουλος, άντιπροσωπεία Αξιωματικών καί Κατωτέρων Αστυνομικών Υπαλλήλων, ή 
Πρόεδρος τής Ο.Φ.Α κ. Εύτυχία Ιωακείμογλου έπικεφαλής τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου καί μελών τού 

Ομίλου, οικογένειες Αστυνομικών καί πολλοί περίοικοι. Στή φωτογραφία έπάνω σχετικό στιγμιότυπο. Κάτω: 
Τόν Δ/ντή Αστυνομίας Αθηνών, Γενικό Αστυνομικό Δ/ντή κ. Παναγιώτη Ραφτόπουλο έπεσκέφθησαν την 
20-7-81 στό γραφείο του οι νεοεξελθόντες τής Σχολής Υπαστυνόμων, πού τοποθετήθηκανστήν Άστυν. Δ/νση 
Αθηνών. Πρός τούς νέους άξ/κούς όκ.Γενικός άπηύθηνε όδηγίες καί συμβουλές, διά τήν καλυτέραν έ κτέλεσιν 

των καθηκόντων τους.



ρας. ‘ Απ' έξω ή κεραμοπλαστική τους, 
άπό μέσα ή ξυλογλυπτική καί τά μαρ
μάρινα άνάγλυφα μέ κληματίδες, ζώα ή 
πτηνά, τά κιονόκρανα πού παριστά
νουν καλάθια γεμάτα λουλούδια καί 
ιδίως οί άγιογραφίες, κάνουν τούς 
ναούς καλύτερα μνημεία.

Σειρά άγιοι καί άγγελοι κατοικούν 
έκεϊ μέσα, θαρρείς πώς σαλεύουν όλό- 
γυρά σου, άτι τώρα θ ' άνοιξη ή πόρτα 
καί θά προβάλη 6 όσιος Άνανίας, ό 
Μητροπολίτης εκείνος πού εύλόγησε 
τούς δολοφόνους.
■’ Ο κόσμος δέ συνήθισε άκόμα τή 
βυζαντινή ζωγραφική. Άπ ό τήν Ι τ α 
λία έχέι μάθη οί εικόνες νά τού χαϊδεύ
ουν άπαλά τίς-αισθήσεις, ένώ έδώ τίς 
άγριεύουν. Ή  ζωγραφική στό Βυζάν
τιο δούλευε γιά τή θρησκεία δέν 
ένδιαφέρθηκε ποτέ ν ' άποδώση τή 
φύσι καί τά κάλλη της. Οί άγιογραφίες 
έχουν σημασία μόνο ψυχική, γιά τίς 
ιδέες πού διερμηνεύουν, τά θρησκευτι
κό θέμα. ’ Η τέχνη περιωρίστηκε έκεϊ, 
δέν έλαβε περισσότερη ελευθερία.

' Αμέσως, άπό τά πρώτα χρόνια μετά 
Χριστόν, έγκαταλείπεται ήπλαστικότης 
τών άρχαίων. Οί χριστιανοί άπλοποι- 
οΰν τό σχέδιο, στυλιζάρουν, κάνουν τίς 
μορφές Ιερατικές άφαιροϋν θεληματι
κά τήν προοπτική, ώστε ν ’ άπλώνεται ή 
ζωγραφική στήν επιφάνεια. ’ Η ίεροπά- 
θεια είναι ό μοναδικός σκοπός τους. 
Είκονίζουν αισθήματα, όπως κάνει ό 
εξπρεσιονισμός. Λησμονούν τίς γήινες 
έμορφιές, μονάχα τήν εσωτερικότητα 
τού άνθρώπου προσπαθούν νά άπο- 
δώσουν, τ ’ άνθη τής ψυχής. «Σιγησάτο 
πάσα σάρξ», γράφουν κάτω άπό τίς 
εικόνες τους. Μάταια άγωνίζεται τό 
ελληνικό πνεύμα νά δώση λίγη φυσικό
τητα στίς στρυφνές άγιογραφίες, ό 
λαός έχει καταντήσει άθεράπευτα βυ
ζαντινός· περιφρονεϊ δ,τι δέν είναι 
άσκητικό’ άποζητά τήν άγια άσχημιά.

Τό 1260 έν τούτοις, λίγο πρίν άπο 
τήν Ιταλ ική  Άναγέννησι, ξεσπά στή 
Μακεδονία καί τό Μόριά νέα προσπά
θεια νά ζωογονηθή ή εικονογραφία. Οί 
καλλιτέχνες τώρα άρχίζουν νά προσέ
χουν τήν προοπτική, βάζουν βουνά καί 
παλάτια καί κήπους στά φόντα· άπό τά 
πρόσωπα άφαιροϋν τή συμβολική ακι
νησία τών ιερωμένων, δίνουν έκφρασι 
άτομική. Μοιάζει σάν νά δαμάζεται 
σιγά - σιγά ό μυστικισμός τους. Ή  
έλληνική αύτή άναγέννησις θάπαιρνε 
μεγάλη έκτασι, ίσως όμοια μέ τήν 
Ιταλική, άν δέν τή σταματούσε ή 
τουρκική κατάκτησις.

ΟΙ τοιχογραφίες τού Μυστρό γίναν
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εκείνη τήν εποχή γι' αυτό τραβούν μ' 
άλες τίς ρίζες τους ζωντανούς χυμούς 
άπό τήν άρχαιότητα, όπως τό δείχνουν 
καθαρά οί άγγέλοιτής ΘείαςΛειτουργί- 
ας στήν Περίβλεπτο, πού βαστώντας 
δώρα, πηγαίνουν οί χαριτωμένοι κά
ποια ούράνια πομπή. Τό έργο αύτό 
είναι γεμάτο δύναμι κΓ εύγένεια, είναι 
ισάξιο μέ τό ιταλικό τής ίδιας εποχής.

Δυστυχώ ς ό Μ υ σ τρ ά ςδ η μ ιο υρ γ ή θη -  
κε όταν τό Βυζάντιο  πιά ήταν καταδικα
σμένο. ’ Αποτελεί τήν τελευτα ία  λάμψι 
μιάς αύτοκρατορίας πού δέ θέλει μέ 
κανένα τρόπο νά σβήση1 ό γέρικος 
κορμός της πετδ καινούργιους κλώ
νους, άνανεώ νεται ωσάν νά πρόκειται 
νά πάη μακρυά.

Στή μονή τής Παντάνασσας άπαντώ 
καί μιά βεράντα, άληθινό στολίδι καί 
ξεκούρασμα. Μόνο καλόγηροι, πού 
τούς πρέπει όνειροπόλημα στήν ήσυ- 
χία, μπορούσαν νά κάμουν παρόμοιο 
ύπόστεγο, σκιερό, μελαγχολικό, μέ 
ώραία θέα, όχι μακρυά άλλά ψηλότερα 
άπό τά εγκόσμια, εύλογημένο μέρος γιά 
μεσημεριάτικον ύπνο, καθώς τό δροσί- 
ζουν όλες οί βουνίσιες αύρες.

Άπ ό κεϊ φαίνεται καταπράσινος ό 
λιπαρός λακωνικός λειμώνας μέ τόν

Αριστερά έπάνω: Ο Κων/νος Παλαιολό- 
γος, ό θρυλικός τελευταίος αύτοκράτορας 
τής Βυζαντινής αύτοκρατορίας, δεσπότης 
τού Μυστρά. Κάτω: ' Ο δικέφαλος άετός. 
'Ανάγλυφο στή μητρόπολη του Μυστρά. 
Δεξιά: ό Μυστράς (πίνακας τού ζωγράφου Π. 
Ζουμπουλάκη).

Εύρώτα πού κατεβαίνει άργά πρός τή 
θάλασσα. "Ενα έσκαμα στήν ποταμιά 
είναι ή Σπάρτη χώρα άγαθή. ’ Η δύναμί 
της κΓ άν έσβησε, έχει ταφεί πλούσια 
κάτω άπό πολύ πρασινάδα. "Αρχοντας 
τού τόπου, τώρα πού έλειψαν οί Σπαρ
τιάτες, άπέμεινε ό χιονισμένος Ταύγε- 
τος. Τό πνεύμα τού βουνού αύτοΰ είναι 
αρχαϊκό, καθώς στέκει βαρύ καίόριζόν- 
τιο, όλο κορυφή.

Προχωρώ ψηλότερα, στήν επάνω 
πόλι πρός τό Κάστρο, όπου έμεναν οί 
Δεσπότες τού Μορέα μέ τούς τιτλού
χους τής Αύλής, σπαθάριους, συγγέ- 
λους, πρωτοβεστιαρίους. Περνώ άπό 
δρομάκια μέ μυτερό σκληρό καλντερί
μι, τύραννο τών ποδιών. ’ Εδώ κΓ έκεϊ 
μερικά άρχοντόσπιτα διατηρούνται ά- 
κέραια μέ τό άδρό εξωτερικό πού τούς 
δίνουν οί κονσόλες τους. Τό παλάτι τό 
λένε οί ντόπιοι «σεράγι τής βασιλοπού
λας». "Εχει φάρδος καί μεγαλείο. Μέτίς 
δυό φτεροΰγες του διάπλατα άνοιχτές, 
μοιάζει σάν πελώρια καστανή πεταλού
δα, πού τήν έρριξε άπάνω σέ τούτη τή 
πλαγιά. ’ Η αίθουσα τού θρόνου του, 
ήταν, λένε, μικρογραφία τών άνακτό- 
ρων τών Βλαχερνών στή Βασιλεύουσα, 
περιωνύμων γιά τίς τελετές τους...

Δεκέμβριο τού 1427 ήλθε ό Κων
σταντίνος Παλαιολόγος στήν Πελοπόν
νησο μέ τόν άδελφό του αύτοκράτορα 
' Ιωάννη, νά παραλάβη τή διοίκηση άπό 
τόν κουρασμένο Δεσπότη Θεόδωρο. 
Ή τα ν  τότε 22 χρονών, δραστήριος, 
όξύτατος στήν άντίληψι, καλά γραμμα
τισμένος, φιλόδοξος. Βρήκε τήν Ελλά
δα γερασμένη, ένώ οί καιροί μέναν 
πάντα νέοι. Οί Τούρκοι μέ τόν σουλτά
νο Μουράτ έστηναν τότε τίς σκηνές 
τους στήν Ούγγαρία. Κανείς δέν μπο
ρούσε νά τούς σταματήση. Τά δυνατά 
κάστρα τού Μόριά χρόνια τώρα πρό- 
σμεναν νάρθη ένας άφέντης νά διώξη 
τούς φράγκους, μά όσους χρόνους 
πρόσμεναν τόσες φορές δέν είχε έλθει. 
Τοΰτος ό νιός, ό καινούργιος Δεσπότης, 
άρά γε νά ήταν ό λυτρωτής; Ή ταν.



' Απεδείχθη ήρωας γιατί άγάπησε κάτι 
πιό μεγάλο άπό τή όύναμί του — νά 
σώση τήν αύτοκρατορία πού δέ βαστι
όταν πιά πουθενά. "Αντύχαινε νάπάρη 
τό κράτος στ' άξια χέρια του, πρίν 
έξαντληθή σέ τέτοιο βαθμό, θά είχε 
κάνει θαύματα αύτός ό βασιλιάς, της 
προκοπής. Τό μεγαλείο του δέν τδχει 
δανειστή, τό σφυροκοπδ μόνος του. 
Δέν εϊν' άνύποπτα μοιραίος, ξέρει πού 
βαδίζει.

Μόλις πατά τό πόδι του στό Μυστρδ 
ό Σάλος άρχίζει. ' Η φλόγα τής πατρί
δας πού τόν καίει δέν καταπαύει παρά 
μέ τή μάχη. Παίρνει τό Αίγιο άπό τούς 
φράγκους, τήν Καλαμάτα, τό φρούριο 
Χλεμούτζι, τή Μάνη, τούς διώχνει άπό 
όλη τήν Πελοπόννησο. Παντρεύεται 
τήν πεντάμορφη Θεοδώρα Τόκκου, 
πολιορκώντας τήν Πάτρα, στό στρατό
πεδο, μή έχοντας καιρό νά κάνη βασιλι
κούς γόμους.

' Αφού όργάνωσε τόν τόπο μέ γοργό- 
τητα, έκτισε τά τείχη τού ' Ισθμού καί 
πέρασε στή Ρούμελη ελευθερώνοντας 
άπό τούς Τούρκους τή Βοιωτία καί 
Θεσσαλία, φθάνει ώς τόν "Ολυμπο μέ 
τή βοήθεια τών Βλάχων. Μά βάσταξε 
λίγο τούτη ή γιορτή, τούτο τό Πάσχα.

Οί χωριάτες είχαν χάσει τό θάρρος τους 
καί τήν δρεξι τού πολέμου, είχαν 
καταντήσει σάν τά σκουλήκια, δέν 
βλέπανε πέρ' άπό τά χωράφια τους. 
' Ονόμαζαν «Δράκο» γιά τήν παλληκα- 
ριά του τόν Παλαιολόγο, τόν θαύμα
ζαν, μά τόν έγκατέλειψαν.

Δέν άντέχει πολύ ένα κορμί νά 
πολεμάει μέ τήν άντίθετη ροή τού 
κόσμου. Ξαναγύρισε λοιπόν ό Κων
σταντίνος νικημένος πίσω στό Μυ- 
στρα. Εκεί τότε, μόλις γίνηκε λίνη 
ήσυχία, άνθισαν πάλι τά ακράτητα 
έλληνικά γράμματα μέ τόν 'Ιωάννη 
Εύ γενικό, Γεώργιο Σχολάριο, τόν παρά
δοξο Γεμιστό, τόν έπιλεγόμενον «δεύ
τερον Πλάτωνα», τόν Βησσαρίωνα 
πούγινε άργότερα πανίσχυρος καγκε
λάριος στήν ' Ιταλία καί τόν πρωθυ
πουργό τού Κωνσταντίνου, ιστορικόν 
φραντζή.

' Ανάμεσά τους, κάνοντας σχέδια άνα- 
στάσεως τής δοξασμένης Σπάρτης, τόν 
βρήκε ή πρεσβεία πού ήλθε μετά τό 
θάνατο τού άδελφοΰ του ' Ιωάννη άπό 
τήν Πόλι «ϊνα ώς βασιλέα στέψη τόν 
δεσπότη Μορέα κύρ Κωνσταντίνον».
’ Η στέψις αύτή έγινε στή μητρόπολη 
τού Μυστρα, τήν 6 ' Ιανουαρίόυ 1449

κι' άκόμα ύπάρχει στό πάτωμα τής 
Μητροπόλεως τό αύτοκρατορικό σύμ
βολο, ό δικέφαλος άετός, άναμνηστικό 
αύτής τής τελετής. Τά τέσσαρα χρόνια 
όσα έμελλε νά ζήση ώς αύτοκράτωρ, 
ήταν μιά μαρτυρική άγωνία. ΟΙ Τούρκοι 
είχαν πάρει όλη τήν ύπαιθρο, μόνο ή 
Πόλις έμενε έλληνική.

Προσπάθησε νά όργανώση αύτό τό 
άπομεινάρι πρίν πέσουν άπάνω του οί 
Τούρκοι, μά κανείς δέν τόν βοηθούσε, 
ούτε ή Εύρώπη, ούτε ο! ντόπιοι. Σ' ένα 
γράμμα του πρός τόν φραντζή λέει: 
«Τίνα δύναμαι συμβουλεύεσθαι;... Με
τά μοναχών καί τώντοιούτων;' Απράγ- 
μονες εϊσί».

Πολέμησε σάν λεοντάρι μέ 5.000 
στρατιώτες έναντίον 200.000 γενιτσά
ρων, άλλά ύστερα άπό δύο μήνες 
πολιορκία σκοτώθηκε μέ τό σπαθί στό 
χέρι, ξημερώματα τής 29ης ΜαΤου, 
άθάνατος στό θάνατό του.

' Ο ήρωϊσμός τού πρώην Δεσπότη τού 
Μορέα έγινε θρύλος καί ζωογόνησε 
τούς ραγιάδες κατά τούς άπέραντους 
χρόνους τής σκλαβιάς. Τό παράδειγμά 
του κράτησε άκοίμητη τήν εθνική συ- 
νείδησι. Βασιληδς πού ξέρει νά πεθαί- 
νη, άνασταίνει λαούς.
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77» IΝΑΙ ΦΑΝΕΡΟ δτι oi βιαιότερες 
i  j καί oi πλέον άντικοινωνικές έγκλη- 

ματικές πράξεις είναι έκεϊνες oi όποιες 
βαρύνουν ατό χώρο τής έγκληματικότη- 
τας. Μέσα λοιπόν άπό τό σύνολο τών 
διαφόρων άόικημάτων καί τών παραβάσε
ων, πού είναι στοιχεία τής αστυνομικής 
δραστηριότητας καί διαγράφουν μέ γενι
κότητα τήν έγκληματικότητα μιας δεδομέ
νης έποχής, στά βιαιότερα έγκλήματα καί 
περισσότερο σέ έκεΐνα μέ τό νομικό 
χαρακτήρα τού κακουργήματος θά πρέπει 
νά άναξητηθεϊ κατά πόσο ή έγκληματική 
δραστηριότητα τών κακοποιών παίρνει 
έπικίνδυνες διαστάσεις γιά τό κοινωνικό 
σύνολο.

Άπό τά βασικότερα κακουργήματα τά 
όποια καταγράφονται άπό τήν 'Αστυνομι
κή Έγκληματολογική Στατιστική είναι 
έκεΐνα πού άναφέρονται στήν άντικοινωνι- 
κή δράση τών λαθρεμπόρων ναρκωτικών 
ουσιών καί τών τοξικομανών γενικότερα.

Ή  Αστυνομία Πόλεων, μέ τήν εύθύνη 
άστυνομεύσεως τών τεσσάρων πόλεων 
δπου ο! συνθήκες προσφέρονται γιά τήν 
εύκολότερη διακίνηση άλλά καί τή χρήση 
τών διαφόρων ναρκωτικών, προσδίδει 
πρωταρχική σημασία στόν περιορισμό τής 
«έξαπλώσεως» τών ναρκωτικών.

"Ετσι oi διάφορες Αστυνομικές ύπηρε- 
σίες, μέ πρώτες έκεϊνες τής διώξεως 
ναρκωτικών στόν συνεχή άγώνα κατά τών 
λαθρεμπόρων ναρκωτικών, παρουσιάζουν 
πλούσια δραστηριότητα ή οποία φαίνεται 
ατούς πίνακες τοΰ συνόλου τών καταγρα- 
φέντων κακουργημάτων τών τελευταίων 
έτών ά π ' δπου τό ένα τρίτο άπό τά 
κακουργήματα άναφέρεται στό νόμο «περί 
ναρκωτικών».

Τά διάφορα έγκλήματα σέ βαθμό κα
κουργήματος, τά όποια απασχόλησαν τήν 
'Αστυνομία δπως καί είδικότερα τά κα
κουργήματα τοΰ νόμου «περί ναρκωτι
κών» καθώς καί oi διάφοροι δράστες πού 
διώχθηκαν γιά τό τελευταίο αυτό άδίκημα 
κατά τούς μήνες ’Ιανουάριο, Φεβρουάριο, 
Μάρτιο καί Απρίλιο άντίστοιχα κατά τά 
έτη 1978, 1979, 1980 καί 1981, έκτίθενται 
κατωτέρω.

1) Τούς τέσσερις πρώτους μήνες τοΰ
1978 βεβαιώθηκαν 71 συνολικά έγκλήμα
τα σέ βαθμό κακουργήματος. Τά 20 ή τό 
28,17% άπό τά κακουργήματα αύτά αφο
ρούσαν τό νόμο «περί ναρκωτικών ουσι
ών».

2) Τό άντίστοιχο πρώτο 4μηνο τού
1979 άπασχόλησαν γενικά τήν ’Αστυνο
μία Πόλεων 102 κακουργήματα. Δηλαδή

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

0 ΠΟΛΕΜ ΟΣ 
ΕΠΤΑ

TS3N N flP E S T IK S N
' Η δραστηριότητα 

τής ’ Αστυνομίας Πόλεων
Επιμέλεια τοΰ Άστυφ. κ. Β. Σχίζα

Συνεχή καί έηιτυχή είναι τά πλήγματα τών 
Υπηρεσιών τής ’ Αστυνομίας Πόλεων κατά 

τών έμπόρων ναρκωτικών. Στίς φωτογραφί
ες μας παραβάτες τού νόμου περί ναρκωτι
κών πού συνελήφθησαν προσφάτως.

σέ σχέση μέ τήν αντίστοιχη χρονική 
περίοδο τοΰ 1978, αύξήθηκαν κατά  
30,39%. Άπό τά 102 κακουργήματα τό 
26,47% αύτών, δηλαδή τά 27, άφοροΰσαν 
έγκλήματα τού νόμου «περί ναρκωτικών». 
Τά αδικήματα δηλαδή γιά τά ναρκωτικά 
αύξήθηκαν αυτή τήν έποχή σέ σχέση μέ τήν 
αντίστοιχη τού προηγούμενου έτους κατά 
35%.

3) Τό πρώτο τετράμηνο τοΰ 1980 
συνεχίστηκε ή αύξηση τοΰ συνόλου τών 
έγκλημά των σέ βαθμό κακουργήματος 
στά όποια έπιλήφθηκε ή Αστυνομία 
Πόλεων, δπως έπίσης αύξήθηκαν καί τά 
κακουργήματα πού άφοροΰσαν τό νόμο 
«περί ναρκωτικών» σέ σχέση πάντοτε μέ 
τά άντίστοιχα πρώτα 4μηνα τών προηγου
μένων έτών 1979 καί 1978. Τά κακουργή
ματα τής έξεταζομένης έποχής τοΰ 1980 
άνήλθαν σέ 119 καί είναι κατά 16,67% 
περισσότερα άπό τά αντίστοιχα τής ίδιας 
έποχής τοΰ 1979. Άπό τά 119 αύτά 
κακουργήματα τά 43 ή τό 36,13% ήσαν 
έγκλήματα τοΰ νόμου «περί ναρκωτικών».

Τά τελευταία αύτά κακουργήματα γιά 
ναρκωτικά ήσαν κατά 59,25% περισσότε
ρα άπό τά αντίστοιχα τοΰ πρώτου 4μήνου 
τοΰ έτους 1979.

4) Τούς μήνες 'Ιανουάριο, Φεβρουά
ριο, Μάρτιο καί Απρίλιο τοΰ 1981 
παρατηρήθηκε μείωση τών κακουργημά
των μέ Αποτέλεσμα στόν τομέα αύτό ή 
έγκληματικότητα νά έπανέλθει στό έπίπε- 
δο τοΰ πρώτου 4μήνου τοΰ 1979. Άλλά 
καί είδικότερα στά κακουργήματα τοΰ 
νόμου «περί ναρκωτικών» παρατηρήθηκε 
αίσθητή μείωση σέ σχέση μέ τό περσινό 
4μηνο πού έκφράζεται σέ -20,93%.

Συνολικά τά κακουργήματα τοΰ έφετει- 
νοΰ πρώτου 4μηνου άνήλθαν σέ 102 καί 
είναι κατά 14,28% όλιγότερα άπό τά 
άντίστοιχα τοΰ περσινού 4μηνου. Τά 
κακουργήματα γιά τά ναρκωτικά άνήλθαν 
σέ 34 καί Αποτελούν τό 33,34% τοΰ
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συνόλου τών κακουργημάτων τής ίδιας 
έποχής.

Αναλυτικότερα οί διάφορες περιπτώ
σεις τού νόμου «περί ναρκωτικών ουσι
ών», γιά τίς όποιες έγιναν οί 34 διώξεις τό 
έφετεινό πρώτο 4μηνο, είναι οί έξης: α) Γιά 
εισαγωγή, έξαγωγή, διενέργεια διαμετακο- 
μιστικοϋ εμπορίου ναρκωτικών χωρίς 
άδεια, 6 περιπτώσεις β) Γιά κατοχή 
ναρκωτικών ουσιών χωρίς άδεια, γιά 
όποιοδήποτε λόγο, 14 περιπτώσεις γ) Γιά 
διεξαγωγή μικρεμπορίας ναρκωτικών με
ταξύ τοξικομανών, 4 περιπτώσεις δ) Γιά 
χρήση ναρκωτικών ουσιών σέ σκοπούς, 
πού δέν είναι θεραπευτικοί, 1 περίπτωση, 
ε) Γιά «κάθ’ έξιν» χρήση ναρκωτικών σέ 
συνδυασμό καί μέ άλλες περιπτώσεις 9 
άδικήματα.

Κατά τά έξεταζόμενα τετράμηνα τών 
έτών 1978, 1979, 1980, καί 1981 οί 
δράστες πού συνελήφθησαν καί διώχθη- 
καν γιά τίς διάφορες περιπτώσεις παραβά- 
σεως τού νόμου «περί ναρκωτικών ουσι
ών» έμφανίζονται ώς έξης:

1) Τό πρώτο 3μηνο τού 1978 διώχθηκαν 
41 δράστες γιά ναρκωτικά. ‘Από αυτούς οί 
34 δηλαδή τό 82,92% ήσαν άνδρες καί οί 7 
(17,08%) γυναίκες. ’Από τό σύνολό τους 
οί 7 (17,08%>) ήσαν Αλλοδαποί Από τούς 
οποίους 4 άνδρες καί 3 γυναίκες. ’Επίσης 
Από δλους τούς δράστες οί 5 (12,19%,)

ήσαν άρρενες ήλικίας κάτω τών 20 έτών.
2) Τό Αντίστοιχο 4μηνο τού 1979 

διώχθηκαν 64 δράστες γιά τό ίδιο έγκλη
μα. ’Από αύτούς 54 (84,38%>) ήσαν άνδρες 
καί 10(15,62%)) γυναίκες. Οί 11 (17,19%,), 
Από τό σύνολό τους, ήσαν Αλλοδαποί Από 
τούς όποιους 9 άνδρες καί 2 γυναίκες. 
Δράστες ήλικίας κάτω τών 20 έτών δέν 
συνελήφθησαν κατά τό 4μηνο αυτό.

3) Τούς μήνες ’Ιανουάριο, Φεβρουάριο, 
Μάρτιο καί ’Απρίλιο τού 1980 διώχθηκαν 
78 λαθρέμποροι ναρκωτικών καί τοξικο
μανείς. Οί άνδρες ήσαν 74 (94,87%,) καί οί 
γυναίκες 4 (5,13%,).

'Από τό σύνολο τών δραστών οί 
Αλλοδαποί ήσαν 29 (37,18%,) Από τούς 
όποιους 26 άνδρες καί3 γυναίκες. ’Επίσης 
3 δράστες ήσαν άρρενες ήλικίας κάτω τών 
20 έτών.

Ή  πολυάνθρωπη πρωτεύουσα μέ επί
νειο τον Πειραιά, τό πρώτο λιμάνι τής 
χώρας, καθώς επίσης ή μεγαλούπολη τής 
Πάτρας καί ή τουριστική Κέρκυρα, πού 
είναι οί πόλεις δικαιοδοσίας άστυνομεύσε- 
ως τής ’Αστυνομίας Πόλεων γίνονται οί 
άμεσοι χώροι διελεύσεως καί παραμονής 
τών περισσοτέρων ξένων πού επισκέπτον
ται τήν 'Ελλάδα Αφού είναι καί οί 
κυριότερες είσοδοι στή χώρα μας. Οί 
διάφοροι λαθρέμποροι ναρκωτικών, πού 
συλλαμβάνονται Από τήν ’Αστυνομία, 
προέρχονται Από άλα τά σημεία του 
κόσμου μέ πρώτους τούς προερχόμενους 

Από τή Μέση ’Ανατολή. Οί 29 Αλλοδαποί 
δράστες πού συνελήφθησαν τό πρώτο 
4μηνο τού 1980 σύμφωνα μέ τήν εθνικότη
τά τους ήσαν ώς έξής: 1. "Ανδρες: α) 
Πακιστανοί 6, β) Γάλλοι 5, γ) Γερμανοί 4, 
δ) ’Ιταλοί 4, ε) "Αγγλοι 3, στ) 1 Τούρκος 
ζ) 1 Αιγύπτιος η) 1 Άμερικάνος καί θ) 1 
Ισπανός. 2. Γυναίκες: α) 2 Γερμανίδες 
καί β) 1 Γαλλίδα.

4) Τό έφετεινό πρώτο 4μηνο διώχθη
καν 72 δράστες γιά άδικήματα τού νόμου 
«περί ναρκωτικών». Οί 64 (88,89%,) Από 
αύτούς ήσαν άνδρες καί οί 8 (11,11%) 
γυναίκες. ’Από τό σύνολό τους οί Αλλοδα
ποί δράστες ήσαν 14 (19,44%,) Από τούς 
οποίος 12 άνδρες καί 2 γυναίκες. Συνελή- 
φθη έπίσης ένα (1) άρρεν άτομο ήλικίας 
κάτω τών 20 έτών. Οί 14 Αλλοδαποί 
δράστες κατά έθνικότητα ήσαν ώςέξής: 1. 
"Ανδρες: α) Πακιστανοί 4 β) Σύριοι 2 γ) 
Ισπανοί 2 δ) 1 Γερμνός ε) 1 ’Ιταλός στ) 1 
Χιλιανός καί ε) 1 Νιγηριανός. 2. Οί 2 
γυναίκες ήσαν Γερμανίδες.

Τούς πρώτους 4 μήνες Αντίστοιχα τών

έτών Από τό 1978 μέχρι τό 1981, μέ τή 
διενέργεια τής συλλήψεως τών λαθρεμπό
ρων ναρκωτικών καί τών άλλων δραστών 
τού νόμου «περί ναρκωτικών» Αλλά καί 
ύστερα Από τούς Αστυνομικούς έλέγχους 
καί έρευνες, πού είχαν στόχο τά ναρκωτι
κά κατασχέθηκαν διάφορες ποσότητες 
Από πολλά είδη ναρκωτικών. Τά ναρκωτι
κά πού κατασχέθηκαν είναι τά κατωτέρω:

1) Τόν ‘Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρ
τιο καί ’Απρίλιο τού 1978 κατασχέθηκαν 
τά έξής:

α) 10 κιλά καί 279 γραμμάρια χασίς 
κατεργασμένο σέ πλάκες β) 61 γραμμάρια 
χασισέλαιο γ) 27 γραμμάρια κοκαΐνη δ) 9 
γραμμάρια χασίς κατεργασμένο σέ σκόνη 
ε) 2 γραμμάρια χασίς Ακατέργαστο (Φούν
τα) καί στ) 143 διάφορα δισκία ναρκωτι
κών φαρμάκων.

2) Τούς Αντίστοιχους μήνες τού 1979 
κατασχέθηκαν οί έξής ποσότητες ναρκω
τικών.

α) 4 κιλά κα ί300 γραμμάρια χασισέλαιο 
β) 1 κιλό καί 99 γραμμάρια χασίς 
κατεργασμένο σέ πλάκες γ) 554 γραμμάρια 
χασίς κατεργασμένο σέ σκόνη δ) 59 
γραμμάρια χασίς Ακατέργαστο (Φούντα) 
στ) 66 γραμμάρια ήρωΤνη. ε) 17 γραμμάρια 
διάφορες ναρκωτικές ουσίες, η) 3 γραμμά
ρια μορφίνη καί θ) 627 δισκία ναρκωτι
κών.

3) Τήν ίδια χρονική έποχή τού 1980 
κατασχέθηκαν τά έξής ναρκωτικά: α) 6 
κιλά καί 544 γραμμάρια χασίς Ακατέργα
στο, β) 6 κιλά καί 336 γραμμάρια χασίς 
κατεργασμένο σέ πλάκες γ) 1 κιλό καί 702 
γραμμάρια ήρωίνη δ) 1 κιλό καί 163 
γραμμάρια χασίς κατεργασμένο σέ σκόνη 
ε) 23 γραμμάρια κοκαΐνη στ) 18 γραμμάρια 
μορφίνη ζ) 12 κυβικά εκατοστά υγρό όπιο 
η) 5 γραμμάρια διάφορες ναρκωτικές 
ουσίες καί θ) 97 δισκία ναρκωτικών 
φαρμάκων.

4) Τά ναρκωτικά πού κατασχέθηκαν τό 
πρώτο έφετεινό 4μηνο είναι τά έξής:

α) 2 κιλά καί 839 γραμμάρια χασίς 
Ακατέργαστο (φούντα) β) 2 κιλά καί 669 
γραμμάρια χασίς κατεργασμένο σέ σκόνη 
γ) 483 γραμμάρια ήρωίνη δ) 226 γραμμά
ρια διάφορες ναρκωτικές ουσίες ε) 27 
γραμμάρια Ακατέργαστο φαρμακευτικό 
όπιο καί στ) 16 γραμμάρια χασίς κατεργα
σμένο σέ πλάκες.

’Εκτός Από τίς ποσότητες τών ναρκω
τικών ουσιών πού προαναφέρθηκαν κατα
στράφηκαν καί πολλά δενδρύλλια ίδνικής 
καννάβεως.
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Ό  θάνατός του έσήμανε τό οριστικό τέλος τής εποχής τής 
μαζικής τρομοκρατίας. 'Υπό ποιές, όμως, συνθήκες πέθανε ό 
Μπέρια, πού, χάρις στην άμετρη φιλοδοξία του καί τόν 
άρριβισμό του, κατόρθωσε νά άνεβή τά σκαλοπάτια τής 
ιεραρχίας καί νά γίνη άρχηγός τής Νικαβεντέ, τής τρομερής 
άστυνομίας του Στάλιν;

Ο ΛΑΥΡΕΝΤΙ Μπέρια, ό πανίσχυρος 
άρχηγός τής σταλινικής άστυνο- 

μίας, πέθανε στή Μόσχα μεταξύ ' Ιουνί
ου καί τέλους Δεκεμβρίου τοϋ 1953. Τά 
έπίσημα σοβιετικά άρχεϊα δέν άναφέ- 
ρουν τήν άκριβή ημερομηνία τοϋ θανά
του του. ' Αντικρουόμενες, έπίσης, 
είναι οί πληροφορίες όσον άφορδ στό 
άτομο πού τόν σκότωσε καί στόν άκριβή 
τόπο τής θανατώσεώς του. Τόν σκότω
σαν στήν αίθουσα συνεδριάσεων τοϋ 
Πρεζίντιουμ τοϋ κόμματος ή στό υπό
γειο καταφύγιο τοϋ στρατάρχη Μοσκα- 
λένκο ή άκόμη στά ύπόγεια τής Λουμπι- 
άνκα (τών δικαστικών φυλακών τής 
Μόσχας), έπειτα άπό δίκη πού έγινε στό 
μέγαρο τών Σοβιετικών Συνδικάτων; 
Τρεϊς είναι οί σημαντικές ήμερομηνίες, 
πού συνδέονται μέ τήν έξαφάνιση τοϋ 
Μπέρια άπό τό πολιτικό προσκήνιο. ' Η 
πρώτη είναι ή 27η Ιουνίου 1953. Ό  
άρχηγός τής άστυνομίας άπουσίαζε 
άπό τήν παράσταση τοϋ θεάτρου Μπολ- 
σόι, στήν όποια είχαν προσέλθει όλα τά 
άνώτατα σοβιετικά στελέχη. ' Η άπου- 
σία θά μπορούσε νά ήταν συμπτωματι- 
κή. Στήν πραγματικότητα όμως δέν 
ήταν. Ό  Χένρυ Σαπίρο, διευθυντής 
τοϋ γραφείου τοϋ άμερικανικοΰ πρα
κτορείου ειδήσεων «Γ ιουνάιτεντ Πρές»

στήν Μόσχα, ήταν ό μόνος άπό τούς 
Δυτικούς δημοσιογράφους πού έσχολί- 
ασε τό γεγονός αύτό σάν σύμπτωμα 
δυσμένειας. Αύτά πού έπακολούθησαν 
τόν δικαίωσαν.

Στις 10 ' Ιουλίου τό σοβιετικό πρακτο
ρείο ειδήσεων «Τάς» μετέδωσε ένα 
σύντομο άνακοινωθέν, πού δημοσιεύ- 
θηκε σέ όλες τις σοβιετικές έφημερί- 
δες. Τό άνακοινωθέν έλεγε ότι ή 
Κεντρική ' Επιτροπή καί τό Πρεζίντιουμ 
τοϋ Σοβιετικού Κομμουνιστικού Κόμμα
τος άποφάσισαν νά άπαλλάξουν τόν 
Μπέρια άπό τά καθήκοντά του καί νά 
τόν παραπέμψουν στό ' Ανώτατο Δικα
στήριο μέ τήν κατηγορία ότι «ύπενό- 
μευσε τό σοβιετικό κράτος πρός όφε
λος ξένων Δυνάμεων». Ακολούθησαν 
μήνες σιωπής. Έως ότου, στις 13 
Δεκεμβρίου 1953, τό πρακτορείο 
«Τάς» πάλι, άνακοίνωσε ότι ό Μπέρια 
δικάσθηκε, καταδικάσθηκε σέ θάνατο 
καί έκτελέσθηκε άμέσως, σύμφωνα μέ 
τήν σοβιετική ποινική δικονομία πού 
όρίζει ότι ή έκτέλεσις έπακολουθεί 
σχεδόν άμέσως μετά τήν άπόφαση. Οί 
δυό πληροφορίες, τής άπομακρύνσεως 
τοϋ Μπέρια καί τής έκτελέσεώς του, 
άπετέλεσαν ένα είδος «κεραυνού έν 
αιθρία». Κανείς δέν μπόρεσε νά κατα

λάβει πώς ό πανούργος αύτός άνθρω
πος μπόρεσε νά πέσει στήν παγίδα τών 
έχθρών του. ' Από τήν άλλη πλευρά τό 
τέλος τοϋ Μπέρια έρμηνεύθηκε ώς τό 
πρώτο σύμπτωμα μιας νέας σειράς 
έκκαθαρίσεων στήν Σοβιετική Ένωση. 
Πολύ λίγοι, κατάλαβαν ότι ό θάνατος 
αύτός, ειδικά, έσήμαινε τό οριστικό 
τέλος τής έποχής τής μαζικής τρομο
κρατίας. Μέ τόν θάνατο τοϋ Μπέρια, ή 
άποσταλινοποίησις βρίσκεται πιά «έπί 
θύραις». Λίγους μήνες πριν, τόν Μάρ
τιο τοϋ 1953, είχε πεθάνει ό Στάλιν, ό 
κυρίαρχος τής Σοβιετικής Ένώσεως. 
Ό  θάνατός του είχε έπέλθει στις 5 
Μαρτίου, στις 9,50' τό βράδυ. Ή  
άναγγελία όμως έγινε στις έξη τό πρωί 
τής έπομένης ήμέρας. Ή  εϊδησις 
έβύθισε τήν χώρα στήν μεγαλύτερη 
άπελπισία. Τό πνεύμα τής δικτατορίας 
είχε τόσο πολύ διαποτίσει τόν λαό, 
ώστε σημειώθηκαν άκόμη καί αύτοκτο- 
νίες. Ένας νέος στή Μόσχα έπεσε 
κάτω άπό τις ρόδες τοϋ τραίνου, καί δέν 
ήταν ή μοναδική περίπτωσις.
Στά στρατόπεδα συγκεντρώσεως τής 
Σιβηρίας, όμως, τά θύματα τοϋ σταλινι
σμού ένοιωσαν άγαλλίαση. Φώναζαν ότι 
ό τύραννος είχε πεθάνει καί πλησίαζε ή 
ήμέρα τής άπελευθερώσεώς τους. 
Ό λα αύτά δείχνουν τί τεράστιο κενό, 
καί τί προβλήματα, είχε άφήσει πίσω του 
ό Στάλιν. Εκείνο πού είχε σημασία 
τώρα ήταν ποιός θά τόν διαδεχόταν.

Τρεϊς ήσαν οί άνδρες πού κυριαρ
χούσαν εκείνη τήν στιγμή στήν Σοβιετι
κή Ένωση: ό Μαλένκωφ, ό Χρου- 
στσώφ καί ό Μπέρια.

' Ο πόλεμος γιά τήν έξουσία περιορί
ζεται ούσιαστικά μεταξύ τους. Ό  Μα-
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Στην απέναντι σελίδα κάτω: 
Ο Γιακύντα, διάδοχος τοΰ 

Ζερσίνσκι, ίδρυτοϋ τής 
Κά - Γκέ - Μπέ 
Δεξιά: ‘ 0 Μπέρια, 
θύμα καί αύτός 
τής μαζικής 
τρομοκρατίας

λένκωφ ήταν εισηγητής επί τοΰ πολιτι
κού θέματος ατό 19ο Συνέδριο τού 
κόμματος τό 1952, έπειδή ό Στάλιν, 
άρρωστος ήδη, δέν μπόρεσε νά μιλή
σει. Στό ίδιο συνέδριο, ό Χρουστσώφ 
είσηγήθηκε τό όργανωτικό θέμα. "Ετσι 
ό κόσμος έβγαλε τό συμπέρασμα ότι ό 
Μαλένκωφ ήταν ό διάδοχος τοΰ Στάλιν 
κα( δ Χρουστσώφ ό ύπ' άριθμόν δύο 
ήγέτης τής Σοβιετικής ’ Ενώσεως, μετά 
τόν Μαλένκωφ. "Οσο γιά τόν Μπέρια 
δφειλε τή δύναμή του στόν έλεγχο τής 
πολιτικής άστυνομίας, ενός άπό τά δύο 
κύρια δργανα διακυβερνήσεως τής 
σταλινικής Ρωσίας.

' Ο νεκρός τού Στάλιν βαλσαμώθηκε, 
τοποθετήθηκε σέ ένα γυάλινο φέρετρο 
καί έξετέθη γιά προσκύνημα, δεξιά άπό 
τήν σορό τού Λένιν, στό Μαυσωλείο 
τής 1 Ερυθρός Πλατείας. ’ Η όργάνωσις 
τής κηδείας άνετέθη στόν Χρουστσώφ, 
ό όποιος δέν ήταν άκόμη ό πρωταγωνι
στής τής άντισταλινικής εκστρατείας. 
Μετά τήν κηδεία έγινε γνωστή ή νέα 
διάρθρωσις τής κυβερνήσεως καί τής 
ήγεσίας τοΰ κόμματος. Ό  Μαλένκωφ 
έγινε πρωθυπουργός καί πρώτοςγραμ- 
ματεύς τοΰ κόμματος. Ό  Μολότωφ 
άνέλαβε τό Υπουργείο Εξωτερικών.

ΨΙ

Ό  Μπουλγκάνιν τό ’ Υπουργείο Ε θ ν ι
κής Άμύνης. Ό  Μπέρια τό ’ Υπουρ
γείο ’ Εσωτερικών. ’ Ο Χρουστσώφ, γιά 
τήν ώρα, τουλάχιστον, περιορίσθηκε 
σέ δευτερεύοντα κάπως αξιώματα: μέ
λος τοΰ Πρεζίντιουμ καί τής γραμματεί
ας τοΰ κόμματος, καί όργανωτικός 
γραμματεύς τής κομματικής όργανώ- 
σεως τής Μόσχας. Δέκα ήμέρες όμως 
μετά τόν θάνατο τοΰ Στάλιν, αντικαθι
στά τόν Μαλένκωφ στή θέση τοΰ 
πρώτου γραμματέως τοΰ κόμματος. ’ Ο 
Μαλένκωφ διέπραξε πολύ μεγάλο 
σφάλμα, όταν, μέ τόν περίφημο λόγο 
του, έδωσε τήν ύπόσχεση στήν Σοβιετι
κή "Ενωση καί στόν κόσμο όλόκληρο 
ότι θά ανέπτυσσε τήν ελαφρά βιομηχα
νία καί τήν γεωργία, έστω καί εις βάρος 
τής βαρείας καί τής πολεμικής βιομηχα
νίας. "Ηταν μιά ύπόσχεσιςεύημερίας, ή 
πρώτη μετά άπό δέκα χρόνια θυσιών, 
κατά τά όποια τό κόμμα είχε ρίξει όλο τό 
βάρος στήν βαρειά καί στήν πολεμική 
βιομηχανία. Καί ό λαός δέχθηκε αύτή 
τήν ύπόσχεση μέ χαρά καί άνακούφη- 
ση. ’ Η γνώμη όμως τοΰ λαού δέν

άκούγεται άκόμη στήν Σοβιετική "Ενω
ση. Στις θέσεις τοΰ Μαλένκωφ ό Χρου
στσώφ, ό στρατός, τό ίδιο τό Κόμμα. ’ Ο 
Χρουστσώφ, οί στρατιωτικοί, καί ή 
ήγέτες τοΰ κομματικού μηχανισμού 
πιστεύουν ότι ή κατάστασις δέν είναί 
άκόμη ώριμη, ώστε νά έγκαταλειφθή ή 
προσπάθεια γιά τήν έκβιομηχάνισι τής 
χώρας καί προβάλλουν τόν κίνδυνο 
ένδεχομένης έπιθέσεως έναντίον τής 
Σοβιετικής ’ Ενώσεως έκ μέρους τών 
Δυτικών Δυνάμεων, μετά τό θάνατο 
τοΰ Στάλιν. ’ Επικρατούν οί άπόψεις 
τοΰ Χρουστσώφ, ό όποιος έτσι κάνει 
ένα μεγάλο δλμα πρός τά εμπρός στήν 
σοβιετική ιεραρχία. Α λλά  καί ή νέα 
αύτή ισορροπία μεταξύ τών Σοβιετικών 
ήγετών θά είναι μικρός διαρκείας. Πρέ
πει νά γίνει ή έκκαθάρισις τών λογαρια
σμών μέ τόν Μπέρια, τοΰ όποιου οί 
φιλοδοξίες είναι γνωστές σέ όλους.

Δέν ήταν άπλώς μιά προσωπική μάχη 
γιά τήν κατάκτηση τής έξουσίας, αύτή 
πού ξέσπασε στό εσωτερικό τοΰ Κρεμ-
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Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΠΕΡΙΑ

λίνου κατά τήν περίοδο άπό τόν Μάρ
τιο ώς τόν ' Ιούνιο τού 1953. Πίσω άπό 
τήν σύγκρουση τών ατόμων, διαφαί- 
νονται καθαρά οί διάφορες πολιτικές 
γραμμές, πού αφορούν στό μέλλον της 
Σοβιετικής Ένώσεως. Ό  Μπέρια έγινε 
άρχηγός τής άστυνομίας τό 1938. 
Ή ταν ό τέταρτος άνθρωπος πού άνε- 
λάμβανε τά λεπτά αύτά καθήκοντα πού 
δέν είχαν πάντα τήν τρομερή σημασία 
τής έποχής τών μεγάλων εκκαθαρίσε
ων. Πρώτος άρχηγός καί ιδρυτής τής 
σοβιετικής πολιτικής άστυνομίας ήταν 
όΖερσίνσκι. Υπάρχει όμως μιά βασική 
διαφορά μεταξύ τής Τσέκα (έτσι όνομά- 
σθηκε στήν αρχή ή σοβιετική πολιτική 
αστυνομία) τού Ζερσίνσκι καί τής Νικα- 
βεντέ τού Μπέρια. Τότε ή πολιτική 
άστυνομία ήταν όργανο άγώνος εναντί
ον τής άντεπαναστάσεως καί ύπερα- 
σπίσεως τής νεαρής δημοκρατίας τών 
Σοβιέτ. ' Αργότερα, έπί Στάλιν, θά γίνει 
μέσο καταπιέσεως. "Ετσι, ή πολιτική 
άστυνομία, πού άρχισε μέ τόν ασκητή 
Ζερσίνσκι, κατέληξε στά χέρια τού 
Γιακόντα, ενός τρελλοϋ, καί τού ’ Εζώφ, 
ενός σαδιστοΰ. Ό  Γιακόντα τελείωσε 
τίς ήμέρες του στό φρενοκομείο. ' Ο 
' Εζώφ στό εκτελεστικό άπόσπασμα 
χωρίς κανένα συγκεκριμένο λόγο, μόνο 
καί μόνο επειδή κρίθηκε ύποπτος άπό 
τόν Στάλιν, τόν οποίο, έν τούτοις, είχε 
ύπηρετήσει πιστά. Τόν ' Εζώφ τόν δια
δέχθηκε ό Μπέρια.

' Η άνάληψις άπό τόν Μπέρια τών 
σημαντικώτατων αύτών καθηκόντων 
συμπίπτει μέ τό τέλος τής περιόδου τής 
τρομοκρατίας, τής περιόδου μεταξύ 
1931 καί 1938 κατά τήν όποια έγιναν οί 
μεγάλες εκκαθαρίσεις τών στελεχών 
τού κόμματος καί τού ' Ερυθρού Στρα
τού. ' Ο Μπέρια, στήν αρχή, απέκτησε 
φήμη με τρ ιοπαθούς  άνθρώπου. 
Έπρόκειτο όμως γιά πλάνη. Άπλού- 
στατα ήταν πιό ικανός καί πιό εύέλικτος 
άπό τούς προκατόχους του. Στήν ανάγ
κη ήξερε νά είναι τό ίδιο, άν όχι 
περισσότερο, σκληρός άπό εκείνους. 
Αύτό θά φανή κατά τήν διάρκεια τών 
μεταπολεμικών εκκαθαρίσεων στήν 
Σοβιετική "Ενωση.

Πρό τού 1938, ό Μπέρια είχε σταδι
οδρομήσει στόν Καύκασο, στήν τοπική 
κομμουνιστική όργάνωση, καί κατόπιν 
στή Μόσχα, αύτή τή φορά στό σώμα 
τής άστυνομίας. Στό κόμμα είχε μπει τό 
1917, σέ νεαρή ήλικία. Γεννήθηκε στις 
29 Μαρτίου 1899, στό χωριό Μερκε- 
ουλί τής Γεωργίας, άπό εύπορους χωρι
κούς. ' Η κοινή καυκασιακή καταγωγή, 
πού τόν συνέδεε μέ τόν Στάλιν, θά τόν 
βοηθήση στήν σταδιοδρομία του. Στόν 
Καύκασο είχε διακριθή στόν αγώνα 
εναντίον τών μενσεβίκων. Σέ άνταμοι- 
βή τών ύπηρεσιών του αύτών, τό 1920 
διορίσθηκε ύπαρχηγός τής Τσέκα Γε
ωργίας.

' Ο Μπέρια όμως δέν ήταν άπό έ- 
κείνους πού ικανοποιούνται μέ μιά 
δευτερεύουσα θέση. ’ Η φιλοδοξία του 
δέν γνώριζε όρια. "Ετσι κατήγγειλε, ώς 
εχθρό τού λαού, τόν άμεσο προϊστάμε
νό του, Τσαντζιατζέ, τόν έστειλε στό 
άπόσπασμα καί πήρε τήν θέση του. Τά 
πάντα ήταν δυνατά, αύτά τά άνήσυχα 
χρόνια. Τό 1932, ό Μπέρια ονομάσθη
κε γραμματεύς τού κόμματος γιά όλη 
τήν Ύπερκαυκασία: Γεωργία, Α ρ μ ε
νία καί ' Αζερμπαϊτζάν. Συγχρόνως 
άσχολεϊται μέ ιστορικές μελέτες. Γρά- 
φει, λόγου χάρι τήν ιστορία τού Κομ
μουνιστικού Κόμματος στόν Καύκασο 
καί αποδίδει στόν Στάλιν πρωτεύοντα 
ρόλο, ένώ ήταν σέ όλους γνωστό ότι ή 
δρόσις τού Σοβιετικού δικτάτορος εκεί 
ήταν ασήμαντη. Χάρις όμως στήνπλα- 
στογράφησι αύτή τής ιστορίας, ό Μπέ
ρια άποκτό τήν εύνοια τού Στάλιν, ό 
όποϊος τόν αναλαμβάνει ύπό τήν προ
στασία του καί τόν καλεϊ στήν Μόσχα.
' Από άνθρωπος τού κόμματος, γίνεται 
αστυνομικός στήν Γκεπεού, όπως μετο
νομάσθηκε ή Τσέκα.

Τό 1938, όπως είδαμε ήδη, διαδέχε
ται τόν ' Εζώφ. ’ Αναδιοργανώνει τήν

Αριστερά: Ό  Ζερσίνσκυ, ιδρυτής καί πρώ
τος άρχηγός τής Σοβιετικής μυστικής 
Αστυνομίας, πού άνέλαβε τή διεύθυνση 

τής Κά - Γκέ - Μπέ, μετά τόν Γιακόντα. 
Κάτω: Ή  Σβελτάνα Στάλιν, τό έτος 1934, 
στήν άγκαλιά του Μπέρια. Στήν άπέναντι 
σελίδα: Μιά άκόμα φωτογραφία του Μπέρια.

Γ κεπεού, πού γίνεται Νικαβεντέ (Γ ενικό 
' Επιτροπάτο γιά τήν ασφάλεια τού 
κράτους). Δυό χρόνια άργότερα μπαί
νει στό Πρεζίντιουμ τού Κόμματος. 
Τίποτε, φαινομενικά, δέν μπορεί νά 
σταματήση τήν άνοδό του. Κατά τήν 
διάρκεια τού πολέμου εδραιώνει τήν 
άσφάλεια τού εσωτερικού σοβιετικού 
μετώπου μέ τήν λήψη σκληρών μέ
τρων. ' Αμέρως μετά τόν πόλεμο, διευ
θύνει μιά αιματηρή εκστρατεία εκκαθα
ρίσεων στά εδάφη πού είχαν καταλάβει
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οί Γ«ρμανοί (στέλνοντας οτό απόσπα
σμα όχι μόνο τούς συνεργάτες του 
έχθροϋ, άλλά καί πολλούς άρχηγούς 
τών παρτιζάνων πού ήσαν δεδηλωμέ- 
νοι έθνικισταί), καί σέ έκεϊνα πού είχαν 
προσαρτηθή στήν Σοβιετική "Ενωση, 
όπως λόγου χάρι, τά Βαλτικά Κράτη, 
τήν 'Ανατολική Πολωνία, τήν πρώην 
Βεσσαραβία καί Μπουκοβίνα.

Κοιτάζοντας κανείς τίς φωτογραφίες 
τού Μπέρια, βλέπει ένα πρόσωπο δια
νοουμένου. Τά γυαλιά τής μύτης ενι
σχύουν αύτή τήν έντύπωση. ' Η εύφυΤα 
καί ή φιλοδοξία άναμιγνύονται στήν 
προσωπικότητά του. Είναι ό μεγαλύτε
ρος ύμνητής τοϋ Στάλιν καί ταυτοχρό- 
νως δείχνει άπέραντη σκληρότητα. Με
τά τόν τουφεκισμό του, σύμφωνα μέ 
τήν διήγηση τοϋ Χρουστσώφ πρός τόν 
Γάλλο πρώην ύπουργό έξωτερικών Πι- 
νώ, βρέθηκαν στή βίλλα τοϋ Μπέρια, 
έξω άπό τήν Μόσχα, μερικά κελλιά γιά 
«ιδιωτικούς» φυλακισμένους. Στόν 
Μπέρια άποδίδεται μιά φράσις πού 
άφοροϋσε όποιον συνελαμβάνετο ώς 
ύποπτος άντικομματικών ή άντικρατι- 
κών ένεργειών: «'Αφήστε τον σέ μένα 
γιά μιά νύχτα, καί θά τόν κάνω νά 
όμολογήση ότι είναι ό βασιλεύς τής 
' Αγγλίας».

Λέγεται επίσης, ότι είχε ένα χόμπυ 
πού ερχόταν σέ άντίθεση μέ τήν αύστη- 
ρότητα τών συνηθειών τών άλλων 
Σοβιετικών ήγετών: Νά μαζεύη άπό τό 
δρόμο όμορφα κορίτσια γιά τά όργια 
πού όργάνωνε στό σπίτι του. Ώ ς  
άρχηγός τής Νικαβεντέ είχε άναλάβει 
επίσης τήν κατασκευή όρισμένων κρα
τικών έργων: διωρύγων, λιμένων, πόλε
ων. Χρησιμοποιούσε σέ αύτά τούς 
καταδίκους τών σιβηρικών στρατοπέ
δων συγκεντρώσεως. Ό τα ν  πέθανε ό 
Στάλιν, ό Μπέρια βρέθηκε νά έχει στά 
χέρια του ένα πανίσχυρο όργανο, τήν 
Νικαβεντέ, ή όποια διέθετε μερικές 
έκατοντάδες χιλιάδες άνδρες καί μερι
κές μεραρχίες τεθωρακισμένων. "Ηταν 
βέβαιο πώς δέν θά χρησιμοποιούσε τό 
όργανο αύτό γιά νά άποκτήση τό ύπατο 
άξίωμα τής χώρας;

Τό έρώτημα αύτό ταράζει τόν ύπνο 
τών διαδόχων τού Στάλιν. Καί φαίνεται 
τόσο πιθανή μιά τέτοια εξέλιξη, ώστε ή 
συνωμοσία γιά τήν δολοφονία τού 
Μπέρια, άρχίζει ήδη ούσιαστικά γύρω 
άπό τό κρεβάτι τού έτοιμοθάνατου 
Στάλιν.

Είναι πολύ πιθανόν, ό θάνατος τού 
Στάλιν νά ήλθε, γιά μερικούς άπό τούς 
στενώτερους συνεργάτες του, στήν 
κατάλληλη στιγμή. Γιατί, στήν Σοβιετι

κή "Ενωση, εκείνα τά χρόνια, ύπήρχαν 
πολλές ενδείξεις ότι θά γίνονταν νέες 
τρομερές εκκαθαρίσεις, πού θά π ερ ι
λάμβαναν όχι μόνο κατώτερα στελέχη, 
άλλά καί άνθρώπους μέ άνώτατες θέ
σεις στόν κομματικό καί κρατικό μηχα
νισμό.

' Ως πρόσχημα άνεφέροντο διάφο
ρες συνωμοσίες εναντίον τού κόμματος 
καί τού σοσιαλιστικού καθεστώτος. ' Η 
πιό περίφημη ήταν έκείνη πού πήρε τό 
όνομα «Λευκές Μπλούζες» (όπως είναι 
γνωστό, μιά όμάδα γιατρών τού Κρεμ- 
λίνου κατηγορήθηκε ότι σχεδίαζε τήν 
δολοφονία άνωτάτων στελεχών τού 
κόμματος). Μιά άλλη μεγάλης έκτάσε- 
ως συνωμοσία άνακαλύφθηκε στήν 
περιοχή τού Καυχύσου. Καί, φυσικά, 
άρχισαν οί εκκαθαρίσεις.

Οί συνωμοσίες όμως αύτές ήσαν 
άρκετές γιά νά κατηγορηθή ό Μπέρια 
γιά «έλλειψη έπαγρυπνήσεως» καί νά 
διωχθή. "Ελεγαν, μάλιστα, ότι στίς 
συνωμοσίες ήταν άνακατεμένοι καί άν
θρωποι τοϋ Μπέρια, δηλαδή ή επιβου
λή εναντίον τού καθεστώτος είχε φθά- 
σει ώς τό περιβάλλον τού Στάλιν. Τό 
γεγονός αύτό εξηγεί τήν περίεργη συμ
περιφορά τού Μπέρια στό προσκέφα
λο τοϋ Στάλιν τίς ώρες πού προηγήθη- 
καν τού θανάτου τού δικτάτορος.

' Ο Μπέρια χρωστούσε τά πάντα στόν 
Στάλιν, τήν καρριέρα του, τό άξίωμά 
του, τήν δύναμή του. Τόν βλέπουμε

όμως νά χαίρεται όταν πληροφορείται 
ότι ό Στάλιν είναι άρρωστος καί νά 
έκτοξεύη έναντίοντου ύβρεις, συγχρό
νως δέ νά γονατίζη μπροστά στό κρεβά
τι του καί ν ά φιλά τά χέρια του μόλις ό 
Στάλιν δείχνει πώς πηγαίνει καλύτερα. 
Αύτά τά διηγείται ό Χρουστσώφ, ό 
όποιος μπορεί νά μεροληπτή. Είναι 
δύσκολο όμως νά άποφεύγη κανείς τήν 
ύπόνοια ότι τό μίσος τοϋ Μπέρια γιά τόν 
Στάλιν όφείλετο σέ συγκεκριμένους 
λόγους." Ισως ό άρχηγός τής άστυνομί- 
ας νά γνώριζε ότι πράγματι μιά νέα 
έκκαθάρισις έπρόκειτο νά γίνη, καί 
φοβόταν μήπως τό σχέδιο περιελάμβα- 
νε καί αύτόν. Τί στάση θά κρατούσε 
τώρα;

Ό  Χρουστσώφ έρριξε πρώτος τήν 
ιδέα ότι τό κόμμα έπρεπε νά άπαλλαγή 
άπό τόν Μπέρια. Στό δωμάτιο όπου 
χαροπάλευε ό Στάλιν, ό Χρουστσώφ 
τράβηξε κατά μέρος τόν Μπουλγκάνιν 
καί τοϋ είπε: «Ξέρεις τί θά ζητήση ό 
Μπέρια; Θά άπαιτήση τό 'Υπουργείο 
'Εσωτερικών! "Αν δέν κινηθούμε άμέ- 
σως τό κόμμα θά πάθη μεγάλη ζημιά. 
Είναι ικανός νά παρασύρη τήν χώρα στίς 
πιό τρελλές περιπέτειες». Οί δυό πρώ
τες ένέργειες τού Μπέρια, μετά τόν 
θάνατο τοϋ Στάλιν, δικαιολογούν τούς 
φόβους τοϋ Χρουστσώφ.

Δέν ύπάρχει καμμιά άμφιβολία. Γ ιά νά 
καταλάβη τήν άρχή, ό Μπέρια έχει 
συμφέρον νά κρατήση τήν χώρα σέ
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Αριστερά: ' Ο Στάλιν, ό όποιος άνέβασε τόν 
Μπέρια ατά ύπατα άξιώματα. Κάτω: Ο
Μπουλκάνιν, διάδοχος τού Στάλιν στήν ήγε- 
σία τού Κόμματος. Στήνάπέναντι σελίδα:' Ο 
Μαλένκωφ, ό Μπέρια καί ό Μολότωφ, (άπό 
άριστερά πρός τά δεξιά).

γεγονότα όμως θά αποδείξουν ότι ό 
αρχηγός τής Νικαβεντέ είχε μεγάλη 
εμπιστοσύνη στό καλό του άστρο.

Στήν αίθουσα συνεδριάσεων τού 
Πρεζίντιουμ άρχίζει ή συζήτησις έπί 
θεμάτων διοικήσεως. Εν τώ μεταξύ, 
έξω, τμήματα στρατού επιτίθενται έ- 
ναντίον τής φρουράς τού κρεμλίνου καί 
τήν εξουδετερώνουν. Έπειτα άπό λί
γο, μιά όμάδα άπό ένδεκα στρατάρχες 
καί στρατηγούς έγκαθίστανται στήν 
διπλανή αίθουσα άπ' αύτήν πού συνε
δριάζει τό Πρεζίντιουμ.' Ανάμεσά τους 
ύπάρχουν καί διάσημοι άντρες: ό Ζού- 
κωφ, ό νικητής τού Βερολίνου, ό 
στρατάρχης Κόνιεφ, καί ό άρχηγός τής 
άντιαεροπορικής άμύνης τής Μόσχας, 
στρατηγός Μοσκαλένκο, φίλος τού 
Χρουστσώφ άπό τόν καιρό τού πολέ
μου. Κάτω άπό τούς βαρείς στρατιωτι
κούς έπενδύτες, οί ένδεκα φέρουν 
πιστόλια καί βραχύκαννα πολυβόλα. Τό 
σύνθημα γιά δράση θά πρέπει νά τό

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΠΕΡΙΑ

κατάσταση έντάσεως. Έτσι, θά μπορέ- 
ση νά έπικαλεσθή τήν άνάγκη μιάς 
«σιδηράς πυγμής» στήν κορυφή τού 
κράτους. Παίρνει τότε μιά έκπληκτική 
άπόφαση. Απελευθερώνει δεκάδες 
χιλιάδες καταδίκους τού κοινού ποινι
κού δικαίου, οι όποιοι έπιστρέφουν στήν 
Μόσχα έξαπολύοντας ένα χωρίς προη
γούμενο κύμα έγκληματικότητας. Κα
νείς πιά δέν είναι άσφαλής τήν νύχτα 
στούς δρόμους τής πρωτεύουσας. 
Κλοπές, διαρρήξεις, φόνοι μεταβάλ
λουν τήν ήσυχη Μόσχα σέ ζούγκλα.

' Η δεύτερη ένέργεια είναι άμεση 
συνέπεια τής πρώτης. Γιά νά τηρήση 
τήν τάξι, όπως βεβαιώνει ό Ιδιος, ό 
Μπέρια φέρνει στήν Μόσχα μιά τεθω
ρακισμένη μεραρχία τής Νικαβεντέ. 
"Αλλες μεραρχίες (τέσσερις κατά τόν 
Χρουστσώφ) βαδίζουν πρός τήν σοβιε
τική πρωτεύουσα. Μεραρχίες τού στρα
τού, έξ άλλου, μέ πλήρη πολεμικό 
έξοπλισμό σταθμεύουν σέ άπόσταση 
200 χιλιομέτρων άπό τήν Μόσχα. Ή  
κατάστασις είναι τέτοια, ώστε ό Χρου
στσώφ είσηγείται στό Πρεζίντιουμ τήν 
σύλληψι καί τήν έκτέλεσι τού Μπέρια, 
ώς τόν μοναδικό τρόπο γιά νά άποφευ- 
χθή ό έμφύλιος πόλεμος. Συνεννοείται 
γιά τό θέμα αύτό πρώτα μέ τόν Μπουλ- 
γκάνιν, κατόπιν μέ τόν Μαλένκωφ, τόν 
Βοροσίλωφ, τόν Μολότωφ. 'Όλοι δί
νουν τήν συγκατάθεσή τους. ' Ο Χρου
στσώφ θά χρησιμοποίηση γιά τόν σκοπό 
αύτό τόν στρατό. Κατά τήν σταλινική

περίοδο είχαν γίνει μεγάλες καί έκτε- 
ταμένες έκκαθαρίσεις στόν στρατό, 
ένώ ό έλεγχος τής πολιτικής άστυνομί- 
ας είχε δημιουργήσει κατάσταση άσφυ- 
κτική στις τάξεις τών άξιωματικών. Οί 
άρχηγοί τού στρατού άντιλαμβάνονται 
δτι θά χάσουν τά πάντα άν ό Μπέρια 
γίνει άρχηγός τού κράτους. Τό παλιό 
μίσος μεταξύ τού στρατού καί τής 
Νικαβεντέ, ώθεί τούς στρατιωτικούς 
ήγέτες νά συμμαχήσουν μέ τόν Χρου
στσώφ, πού τότε άντιπροσώπευε τό 
κόμμα. Ό  Μπέρια θά πέση σέ μιά 
θανάσιμη παγίδα.

Τό έγχείρημα έναντίον τού Μπέρια 
έτοιμάζεται μέ σχολαστική φροντίδα 
καί έκτελείται μέ ώρολογιακή άκρίβεια.
' Ο Μπέρια καλείται πρώτα στό Κρεμλί- 
νο γιά μιά συνεδρίασι τού Πρεζίντιουμ. 
Πηγαίνει χωρίς νά ύποψιασθή τίποτα.
' Η φρουρά τού κρεμλίνου, πράγματι, 
άποτελεΐται κατά μέγα μέρος άπό 
άνδρες τής Νικαβεντέ, πού τού είναι 
πιστοί. Κανείς, έξ άλλου, δέν μπορεί νά 
μπή στήν αίθουσα συνεδριάσεων τού 
Πρεζίντιουμ όπλισμένος. ' Ακόμη καί τά 
άνώτατα στελέχη τής Σοβιετικής ' Ενώ- 
σεως ύποβάλλονται σέ έρευνα άπό τήν 
φρουρά. Τήν έρευνα αύτή είχε έπιβά- 
λει ό Στάλιν στά τελευταία χρόνια τής 
ζωής του, έπειδή φοβόταν μήπως γίνει 
άπόπειρα έναντίον του. ©ά καταργηθή 
άργότερα άπό τόν Χρουστσώφ.' Εκείνη 
τή στιγμή ό έλεγχος αύτός άποτελεΐγιά 
τόν Μπέρια έγγύηση άσφαλείας. Τά
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δώσει ό Μαλένκωφ μέ ένα χτύπημα του 
κουδουνιού. Εκείνος όμως διστάζει, 
τά χέρια του τρέμουν." Ισως νά αναρω
τιέται τί θά συνέβαινε άν οι συνωμότες 
δέν είχαν κατορθώσει νά μπούν στό 
Κρεμλινο.

Τελικά, ό Μαλένκωφ άποφασίζει. Οί 
ένδεκα όρμοΰν στήν αίθουσα τού Πρε- 
ζίντιουμ μέ τά δπλα στό χέρι. Ό  
Μαλένκωφ τούς λέει: «' Ως πρόεδρος 
τού ' Υπουργικού Συμβουλίου τής Σοβι
ετικής Ένώσεως σάς διατάσσω νά 
θέσετε ύπό περιορισμόν τόν προδότη 
Μπέρια έως δτου γίνουν οί άπαραίτη- 
τες άνακρίσεις». Ό  Μπέρια παρακο- 
λουσθεί σαστισμένος τήν σκηνή. Είναι 
άλήθεια πώς δέν περίμενε αύτή τήν 
συνωμοσία έναντίον του. Κατόπιν συ
νέρχεται καί κάνει νά πάρη τόν χαρτο- 
φύλακά του άπό τό τραπέζι. Οί άλλ,οι 
φοβούνται ότι θά βγάλη όπλο καί 
άμέσως τόν περικυκλώνουν. ' Αργότε
ρα θά άποκαλυφθή ότι ,  μέσα στόν 
χαρτοφύλακα δέν ύπήρχε όπλο. Μόνο 
άχρηστα χαρτιά.

"Ως έδώ, όλες οί πληροφορίες συμ
πίπτουν στήν περιγραφή τών γεγονό
των. Διάστασις ύπάρχει όσον άφορά 
στήν έξόντωση τού Μπέρια. Μιά έκδο- 
χή μεταφέρθηκε στήν Δύση άπό μιά 
όμάδα Γάλλων σοσιαλιστών, στούς ό
ποιους ό Χρουστσώφ έκανε τήν άκό- 
λουθη περιγραφή: « Ό λοι τότε πήγαμε 
σέ μιά άλλη αίθουσα, ένώ ό Μπέρια 
έμεινε καθισμένος στήν αίθουσα, στήν

όποια βρίσκεσθε τώρα.' Ο Μικογιάντόν 
πυροβόλησε καί τόν σκότωσε». Μιά 
άλλη έκδοχή άναφέρει ότι ό Μπέρια 
στραγγαλίσθηκε έπί τόπου άπό τόν 
Μοσκαλένκο, τόν Μικογιάν καί τόν 
Μαλένκωφ. Μιά τρίτη έκδοχή δημοσι- 
εύθηκε τό 1961 στήν ήμερησία άγγλική 
έφημερίδα «Νταίηλυ ' Εξπρές», ή όποια 
βεβαίωνε ότι οί πληροφορίες της προ
έρχονταν άπό έγκυρη σοβιετική πηγή. 
Σύμφωνα μέ τήν έκδοχή αύτή, τόν 
Μπέρια τόν σκότωσε ό Μοσκαλένκο μέ 
μιά ριπή πολυβόλου. Μιά τέταρτη έκδο
χή περιλαμβάνεται στά « Απομνημο
νεύματα» τού Χρουστσώφ. Μιά πέμπτη 
έκδοχή ύποστηρίζει ό καθηγητής τής 
ιστορίας στό Πανεπιστήμιο τής Μόσχας 
' Αλεξέι Γιακοΰσεφ, πού βρίσκεται τώ
ρα φυγάς σέ Δυτική χώρα.

Γράφει ό Χρουστσώφ: «"Οταν κατα
στήσαμε τόν Μπέρια άκίνδυνο σκεφθή- 
καμε πού θά τόν κλείναμε. Σέ φυλακή 
δέν ήταν δυνατόν, ούτε στό 'Υπουρ
γείο 'Εσωτερικών γιατί έκεΐ ήταν οί 
δικοί του άνθρωποι. Τελικά, άποφασίσα- 
με νά τόν παραδώσουμε στόν στρατάρ
χη Μοσκαλένκο, πού τόν μετέφερε στά 
ύπόγεια τού στρατηγείου του». ' Αργό
τερα, ό Μπέρια δικάσθηκε άπό ειδικό 
τμήμα τού ' Ανωτάτου Δικαστηρίου τής 
Σοβιετικής Ένώσεως, καταδικάσθηκε 
σέ θάνατο καί τουφεκίσθηκε.

Τήν έκδοχή αύτή έπιβεβαιώνει στις 
γενικές της γραμμές καί ό Γ ιακοΰσεφ, 
ό όποιος προσθέτει ότι παρέστη σέ μιά

συνεδρίασι τής μυστικής δίκης τού 
Μπέρια. Ή  δίκη έγινε στις 14 Δεκεμ
βρίου 1953 στό μέγαρο τών Σοβιετικών 
Συνδικάτων, στό ίδιο μέγαρο όπου 
είχαν γίνει πρό έτών καί οί δίκες τών 
Καμένεφ, Ζηνόβιεφ, Μπουχάριν, Ρύ- 
κωφ καί τών άλλων άντιπάλων τού 
Στάλιν. Στό μέγαρο αύτό είχε τοποθε- 
τηθή γιά προσκύνημα ό νεκρός τού 
Στάλιν πριν άπό τήν κηδεία.

Εναντίον τού Μπέρια άπηγγέλθη 
διπλή κατηγορία: τής προδοσίας καί τού 
άκολάστου βίου. Σέ έρώτηση τού δικα
στηρίου, άν όμολογή τήν ένοχή του, ό 
Μπέρια άπάντησε: «Όχι» καί ένα χαμό
γελο χαράχθηκε στό πρόσωπό του. 
"Επειτα άπό τρεις ήμέρες διαδικασίας, 
ό Μπέρια καταδικάσθηκε σέ θάνατο.' Ο 
τουφεκισμός του, σύμφωνα μέ τόν 
Πακοΰσεφ, έγινε στά ύπόγεια τών 
φυλακών τής Λουμπιάνκα.

' Η έκδοχή τής συλλήψεως τού Μπέ
ρια, τής παραπομπής του σέ δίκη καί 
τής έκτελέσεώς του, πρέπει νά θεωρη- 
θή ή πιό πιθανή. ' Η Σοβιετική "Ενωσις 
είχε βγή άπό τήν δραματική έμπειρία 
τής σταλινικής έποχής καί έπρεπε νά 
δείξη ότι είχε περάσει σέ περίοδο 
νομιμότητας. Γι' αύτό δέν θά πρέπει 
μάλλον νά δεχθούμε τήν έκδοχή ότι ό 
πανίσχυρος άρχηγός τής Νικαβεντέ 
δολοφονήθηκε στήν αίθουσα συνεδριά
σεων τού Πρεζίντιουμ.

RAFAELLO UBOLDI
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ
Λύπη, χωρίς καμμιά άμφιβολία, άλλά καί όργή προκάλεσαν τά αιματηρά επεισόδια 

πού σημάδεψαν τόν τελευταίο καιρό πολλές πόλεις τής ’ Αγγλίας. ’Έκπληκτοι είδαμε 
δλοι στην τηλεόραση εκατοντάδες άοπλους "Αγγλους άστυνομικούς, νά κακοποιούν
ται καί νά έξευτελίζωνται κατά τόν πιό βάναυσο τρόπο, άπό τούς έγχρωμους καί 
λευκούς, άνήλικους τίς περισσότερες φορές άλήτες, οί όποιοι, διαδήλωναν ατούς 
δρόμους, «διαμαρτυρόμενοι» εναντίον τής κρατικής καταπιέσεως καί «αύθαιρεσίας». 
Οί εικόνες αυτές, άποτελοΰν χωρίς άλλο «κατάντημα» καί γιά τό σύγχρονο κράτος, 
άλλά καί γιά τη δημοκρατία, στ’ όνομα τής όποιας, οί άτυχεϊς «Μπόμπυδες», δέν 
έπρατταν άλλο, άπό τού νά προσπαθούν νά προφυλάγουν τόν εαυτό τους, τη στιγμή 
πού περιουσίες ολόκληρες γίνονταν παρανάλωμα τού πυρός.

Το Λιβερπουλ, το Μαντσεστερ καί τό Λονδίνο, γνώρισαν εφιαλτικές νύχτες κάτω 
άπό τά μάτια μιας τεράστιας άστυνομικής δυνάμεως, πού δέν μπόρεσε νά δείξει τά 
«δόντια» της άφού δέν είχε δικαίωμα νά χρησιμοποιήσει ούτε τά γκλόπς, πού είναι τίς 
περισσότερες φορές τό πιό «άνώδυνο» άστυνομικό μέσο.

Αυτά τά τελευταία ήταν τό λιγώτερο πού ’έπρεπε νά συνετίσουν τούς «οργισμένους» 
νέους, οί όποιοι, χωρίς σωστούς προσανατολισμούς, αναζήτησαν καί αναζητούν στή 
βία καί τήν καταστροφή τήν επιβράβευση τής άνικανότητας καί τής οκνηρίας τους. 
'Ό λ ο ι τους, δπως προαναφέραμε είναι νέοι, άπό 16 έως 25 χρόνων. ’Έ ξαλλοι, 
μαχητικοί, άσυγκράτητοι. Τό «ενδιαφέρον» τής ύποθέσεως είναι ότι συνδιάζουν «τό 
τερπνόν μετά τού ωφελίμου».

Μαζύ μέ τή «διαμαρτυρία» «ενάντια στό κατεστημένο» επωφελούνται τήςεύκαιρίας 
καί γιά λίγο πλιάτσικο. Μερικές βιτρίνες, είναι ότι χρειάζεται γιά νά οίκονομίσουν τό 
«χαρτζηλίκι» τους, μέχρι νά άποφασίσουν νά επιδοθούν σε «παραγωγική» εργασία.

Τό άτύχημα είναι, ότι οί σκηνές των πόλεων τής γηραιός Ά λβιόνος, δέν είναι 
διόλου ξένες, άν καί σέ μικρότερη έκταση, καί στόν Ε λλη ν ικ ό  χώ ρο. Τά «ντού» 
πραγματοποιούνται έπειτα άπό μιά δήθεν πολιτική συγκέντρωση, ή άκόμα καί έπειτα 
άπό μιά «καλλιτεχνική» εκδήλωση. Πρίν λίγους μήνες, στό γήπεδο τού «Σπόρτινγκ» 
στήν Αθήνα, έγινε κάποια «συναυλία». Ό σ ο ι, ελλείψει χώρου, δέν μπόρεσαν νά 
εξασφαλίσουν εισιτήριο ξεχύθηκαν στούς γύρω δρόμους καί τά έκαναν «γυαλιά 
καρφιά». Τό ίδιο έγινε καί στό «Παλαί ντέ Σπόρ» τής Θεσσαλονίκης. Οί 
«άγανακτισμένοι» πού δέν χώ ρεσαν, «εκτονώθηκαν» καίγοντας μερικά αύτοκίνητα, 
σπάζοντας βιτρίνες, ρίχνοντας βόμβες «Μολότωφ» καί τραυματίζοντας άστυνομι- 
κούς.

Τά γεγονότα τής ’ Αγγλίας, πρέπει νά άποτελέσουν παράδειγμα πρός άποφυγήν. 
Είναι πλέον καιρός, νά μάθουν εκείνοι πού άνυπομονοΰν νά «διορθώσουν» τόν 
κόσμο, ότι δημοκρατία δέν σημαίνει άσυδοσία καί ότι ή πλειοψηφίατών άνθρώπων  
θέλει νά ζήσει μέ ήρεμία ήσυχία καί γαλήνη. "Αν όλα αύτά δέν γίνουν κατανοητά άπό 
τούς «προοδευτικούς» τότε δέν μένει στά κράτη, παρά νά άναθεωρήσουν τά άρθρα  
τών νόμων καί των συνταγμάτων τους πού άναφέρονται στά άνθρώπινα δικαιώματα. 

Αν αύτό δέν συμβεΐ, σίγουρα θά  πληθαίνουν οί «σωτήρες» μέ τελικό άποτέλεσματήν 
κατάρρευση τής παραδοσιακής κοινωνίας καί τόν άφανισμό τού πολιτισμού.

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Π. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 
’ Αστυνόμος Α '
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Καί στις δύο σελίδες, μερικά άπό τά έργα 
τού Ν. ΠερανηνοΟ Επάνω: 'Εμμανουήλ 
Παππάς. (Σέρρες, πλατεία Ελευθερίας). 
Κάτω: Τύ μνημείο των πεσόντων τής Άστυν. 
Πόλεων. Στήν άπέναντι σελίδα, κεφάλι γυ- 
ναικός, ένα άπό τά πιό έκφραστικά έργα τού 
ΠεραντινοΟ.

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

Ενα απο τα έργα του 
τό ηρώο των πεσόντων Αστυνομικών

' Ο Περαντινός δέν έμπνεύσθηκε ή δέν επηρεάστηκε επιφανειακά μόνο 
άπό τά προτερήματα τής άρχαίας τέχνης. Κατά τήν διάρκεια τής 
πολύχρονης θητείας του στό ' Εθνικό ' Αρχαιολογικό Μουσείο, μελέτησε, 
άποκατάστησε καί παρουσίασε μέ εύσυνειδησία μοναδική πολλούς άπό 
τούς άρχαιολογικούς μας θησαυρούς.

Τ Ο ΠΑΘΟΣ γιά τήν καθαρή, σαφή 
καί όχι πολύπλοκη γραμμή, γιά τήν 

ειλικρίνεια, τήν κανονικότητα, τήν πει
θαρχία, γιά τήν αρμονία καί ήρεμία, γιά 
τήν «εύγενική απλότητα καί ήρεμη 
μεγαλοσύνη» τού Βίνκελμαν, κυριαρχεί 
άπόλυτα σ' όλόκληρο τό έργο τού 
γλύπτη Νίκου Περαντινοΰ, καθ' όλα 
άξιου συνεχιστή τής λαμπρός παράδο
σης των καλλιτεχνών τής κλασικής 
άρχαιότητας.

Μόνιμος, γιά αρκετά χρόνια, γλύ
πτης τού ' Εθνικού ' Αρχαιολογικού 
Μουσείου, ό Περαντινός, είχε τήν 
εύκαιρία νά έρθει σέ άμεση καί ούσια- 
στική επαφή μέ τήν αρχαία τέχνη, τήν 
μόνη πού κατάφερε νά συνδυάσει τίς 
όποιεσδήποτε κινήσεις τού σώματος 
καί τής ψυχής μέ τήν «γαλήνια ρώμη 
τού φειδία, τήν ήδυπαθή χάρι τού 
Πραξιτέλη, τό πάθος τού Σκόπα, τή 
νευρώδη κομψότητα τού Λύσιππου». 
«Ή  όρασίς του», έγραφε γιά τόν 
Περαντινό στήν εφημερίδα «Καθημερι
νή» (20.7.1957) ό "Αγγελος Προκοπί
ου, «είναι τροφοδοτημένη άπό τίς 
παραστάσεις τών ' Ελληνικών άγαλμά- 
των τού 'Αρχαιολογικού Μουσείου.
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ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ

' Εκεί βρήκε τήν άρμονικήν σχέσιν των 
άναλογιών καί τό άντιζύγισμα της 
κινήσεως του γυμνού σώματος». Στό 
'έργο τού Περαντινοΰ, οί τεχνικές αρε
τές τών χρόνων της κλασικής άρχαιότη- 
τας τοποθετούνται παράλληλα στόν 
έξιδανικευμένο ρεαλισμό, όπου ή άκρί- 
βεια τών αισθησιακών εμπειριών δια
δραματίζουν τόν βασικό ρόλο στήν 
άναπαράσταση τού θέματος. ' Η ανα
λογική τελειότητα καί ή βαθειά εκφρα
στικότητα τών μορφών, ύποδηλώνουν 
τήν ενδόμυχη σκέψη τού γλύπτη, σέ 
μιά συγκεκριμένη προσπάθεια νά ύπη- 
ρετήσει τήν άνθρωπότητα καί νά δώσει 
στό έργο του ένα γνήσιο κοινωνικό 
έρεισμα, κατά τήν γνωστή συμβουλή 
τού Rodin, «πρώτα νά είσαι άνθρωπος 
καί κατόπιν καλλιτέχνης». Τό έργο του 
έχει τήν ελκυστική ομορφιά τών άρι- 
στοτέλειων πρότυπων: ό καλλιτέχνης 
βρίσκεται πολύ κοντά στήν αλήθεια, 
συγκεντρώνοντας τήν προσοχή του 
στό φώς, στήν κίνηση καί στήν έκφρα
ση. Καί είναι αύτή ή έκφραση, πού 
εκτείνεται στις λεπτές χειρονομίες, στις 
φυσιογνωμίες καί στήν διακριτική κλί
ση τών κεφαλών τό μέσο είσαγωγής καί 
προσέγγισης στά μυστικά τού άττικοΰ 
πνεύματος καί τής εξαγνισμένης καλαι
σθησίας τής άρχαίας τέχνης.

Άποτυπώνει τήν λεπτομέρεια μέ 
σαφήνεια καί άκρίβεια μοναδική. Μές 
άπό τήν έξαίρετη τεχνική του διατυπώ

νεται ή τελείωση τής φύσης, τό ανθρώ
πινο σώμα - ή μοναδική ταιριαστή 
συνύπαρξη πνεύματος καί ύλης - αύτό- 
νομο καί αύτοδύναμο, μέ τήν άπελευ- 
θέρωση τών μελών σέ μιάν άέναη 
άλληλενέργεια μέ τόν χώρο, πού εξα
σφαλίζει τόν μεγαλύτερο δυνατό αρι
θμό εύχάριστων όρατών πλευρών μέ 
έντεχνα περάσματα. Μέ τις ίδιες άψο
γες αναλογίες, τήν ίδια πλαστική εύαι- 
σθησία, τήν ίδια κλίση τού άριστεροΰ 
ποδιού εμπρός, τό «Γυμνό» (γύψος, 
1960) άνήκει στίς ολόσωμες δημιουρ
γίες τού Νίκου Περαντινοΰ, πού διακρί- 
νονται «γιά τήν πλαστική κίνηση τών 
επιπέδων, τήν άψογη ανατομία τών 
μελών, τήν έξαίρετη αρχιτεκτονική, τήν 
έντονη εσωτερική ζωή τους», όπως 
σημειώνει χαρακτηριστικά ό Σπ. Πανα- 
γιωτόπουλος. Τό σωματικό κάλλος αύ- 
τοΰ τού γλυπτού αποτελεί τόν καθρέ
φτη μιας εσωτερικής άρμονίας, άποτε- 
λεϊ τήν μορφή έκφρασης, πώς ή φυσική 
ομορφιά είναι ή ούσιαστική προσέγγι
ση του άληθινοϋ, τού τέλειου. ' Η 
γυμνή νέα ύπερεκχειλίζει άπό έναν 
θελητικό αίσθησιασμό. Ή  κίνησή της 
έχει μιάν άφέλεια συγκρατημένη, ή 
χειρονομία είναι εύγενική, διακριτική 
καί ή έκφρασή της άνεπιτήδευτη γοη
τεία καί ομορφιά. ' Η συγκέντρωση τής 
μορφής καί τής ισορροπημένης σταθε
ρότητας τών μερών δέν ύποβαθμίζει 
τήν σφριγηλότητα καί τήν άνεσή της

' Η μαρμάρινη αθλήτρια τού Περαν- 
τινού, μισοξαπλωμένη, στηρίζει τόν 
κορμό στό τεντωμένο δεξί χέρι, λυγίζει 
μέ ιδιαίτερη χάρη τό άριστερό πόδι, 
γέρνει ελαφρά τό λεπτά ισορροπημένο 
κεφάλι άριστερά, καί αφήνει στό φώς 
νά χρωματίζει άνάλαφρα τήν κάτα
σπρη σάρκα, καί νά δίνει πνοή στήν 
γαλήνια μορφή της, πού είναι ή έκφρα
ση τής ούσίας καί αύτό τό νόημα τού 
έργου. ' Η αίσθησιακή κίνηση τής «Χο
ρεύτριας» (όπτή γή, 1947) διαγράφεται 
μέσα άπό τό διάφανο ένδυμα, πού 
χύνεται κυριολεκτικά μέ άνυπέρβλητη 
χάρη άπό τούς ώμους ώς τά πόδια, 
άφήνοντας τελείως γυμνά, ελεύθερα τά 
χέρια - τά όποια βρίσκονται σέ διηνεκή 
κυκλική κίνηση, - καί θυμίζει έντονα τό - 
δυστυχώς - άκέφαλο σώμα τής κατά 
τόν Άρκεσίλαο « Αφροδίτης Gene- 
trix» (Ρώμη, μουσείο Θερμών). Στήν 
«Χορεύτρια», άλλά καί στήν «Μνήμη» 
(γύψος, φυσικό μέγεθος, 1945) ό καλ
λιτέχνης άντικαθιστά τίς άνατομικές 
λεπτομέρειες, μέ τά λεπτά ύφάσματα, 
άν καί κάνει, τά ύφάσματα, όσο γίνεται 
πιό διάφανα, πιό· «ισχνά», κατά τόν 
Σουίδα, «δΓ ών διαφαίνεται τά σώματα 
τών γυναικών». Δίνει κίνηση στό γυναι
κείο ένδυμα, καθώς άναδιπλώνεται, καί 
έδώ πάλι συλλαμβάνει σωστά καί άπο- 
δίνει μέ τόν καλλίτερο τρόπο τήν 
συνεχή κίνηση τής ζωής.

Τήν γαλήνια έκφραση τής «Μνήμης» 
συναντούμε στά περισσότερα άπό τά 
μέσα στόν χώρο. ' Η έκλέπτυνση, μαζί 
μέ τήν προσεκτική μελέτη τήςάνατομί- 
ας τής άνθρώπινης μορφής δίνει τούτη 
τήν άπίστευτα άβρή δομή καί τίς 
σαφώς μαλακές επιφάνειες. Πιό ελεύ
θερα δουλεμένο τό «Γυμνό» (όπτή γή, 
1940), ξεφεύγει άπό τά ύπόλοιπα έργα 
στά όποια άναφερθήκαμε ώς τώρα. ' Ο 
καλλιτέχνης φαίνεται πώς δέν ένδιαφέ- 
ρεται τόσο γιά τήν λεπτομέρεια όσο γιά 
τήν εύαίσθητη απόδοση τής κίνησης 
καί τής έκφρασης.

Ή  « 'Αναπ αυόμενη Α θ λ ή τρ ια »  
(μάρμαρο, 1936) μέ τήν άνέμελη στά
ση καί τήν εκφραστική ήρεμία, αποτε
λεί άπελευθέρωση άπό τήν τυπικότητα 
εκείνη πού είχαν δημιουργήσει προη
γούμενες γενιές καλλιτεχνών. ' Η κυρι
ολεκτικά άναπαυτική στάση τής άθλή- 
τριας, φέρνει στό νοϋ μιάν επίσης 
ξεκούραστη καθιστή μορφή, τό έργο 
τού W ilhe lm  Lehm bruck (1881- 
1919), «Νέος άνδρας καθιστός» 
(1918), ή τό «Ξαπλωμένο γυμνό II» 
(1929) - σέ κίνηση - τού Henri Matisse 
(1869-1954).
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ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ
Επιτύμβια τού Νίκου Περαντινοΰ. Οί 
χειρονομίες καί οί φυσιογνωμίες είναι 
ήρεμες, μόνο ή έλαφρή κλίση τών 
κεφαλιών έξωτερικεύει τήν ενδόμυχη 
σκέψη τού γλύπτη. Ό  πόνος είναι 
πόνοτε συγκρατημένος (ή ελεγχόμενος) 
καί εντελώς εσωτερικός. Περισσότερο 
μαντεύεται παρά έκδηλώνεται ή έξωτε- 
ρικεύεται, μιά ρεαλιστική έκφραση τού 
πιό έντονου φυσικού πόνου, ό όποιος 
εκφράζεται εχέμυθα, διακριτικά, χωρίς 
πληθωρικές κινήσεις καί συσπάσεις 
απελπισίας, θλίψης καί εμφανούς όδύ- 
νης.

Ο «"Ελληνας Τσολιάς», ό «'Εμμα
νουήλ Παπάς», ό «Νικόλαος Στέλλας» 
άνήκουν στήν σειρά τών μεγάλων 
μνημειακών έργων τού Νίκου Περαντι- 
νοΰ, πού διακρίνονται γιά τήν εκφρα
στική τους δύναμη, τήν στέρεη άρχιτε- 
κτονική καί τήν ρωμαλέα δομή τους. 
Στόν «"Ελληνα Τσολιά» (ορείχαλκος, 
1963), άδριάντας ύψους 3 μέτρων 
στημένος στήν κεντρική πλατεία τής 
Λαμίας, ό γλύπτης δίνει μέ τήν έξοχη 
τεχνική του τήν ύποβολή τής ζωντανής 
παρουσίας, τήν έκφραστική πληρότη
τα, τήν άνεση τής κίνησης.

'Από τά άνάνλυφα μνημεία τού 
Περαντινοΰ, άναφέρουμε εκείνο τού 
G. Dalen (εφευρέτη τών αυτομάτων 
φάρων, 1954, μάρμαρο), πού είναι 
στημένο στή Σουηδία:
«Η ΠΟΝΤΩ, ΑΓΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΛΛΑΣ 
ΤΟ ΠΛΕΙΣΤΟΝ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΛΟ Ι ΖΟΜΕΝΩΝ 
φΩΤΙΣΑΣΑ

ΔΓ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΦΑΡΩΝ 
1904 -  1954

ΤΟΔΕ ΕΞ ΑΤΤΙΚΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 
ΜΝΗΜΕΙΟΝ

ΤΩ ΣΟΥΗΔΩ ΕΦΕΥΡΕΤΗ ΑΥΤΩΝ 
ΓΟΥΣΤΑΥΩ DALEN 

ΕΥΓΝΩΜΩΝΟΣ ΑΝΕΘΗΚΕΝ».
Τό γνωστό ανάγλυφο τής 'Ακρόπο

λης τών 'Αθηνών, πού παρουσιάζει 
τούς ερέτες μιάς τριήρους, δουλεμένο 
μέ λεπτότητα καί χάρη κοσμεί τό επάνω 
μέρος τού κάτασπρου μαρμάρινου 
μνημείου τού Dalen.

Διατηρώντας πάντοτε έναν μεγαλό
πρεπο ρεαλισμό, ό Περαντινός πετυ
χαίνει τήν τελειότητα καί τήν πρωτοτυ
πία στήν απεικόνιση τών προσώπων. ΟΙ 
άπειρες προτομές του είναι μιά απόδει
ξη τής άγάπης του γιά τήν πιστή 
απόδοση τής άνθρώπινης μορφής μέ 
τόν πιό τέλεια εκφραστικό τρόπο. ' Ο 
καλλιτέχνης έντείνει τήν προσοχή του 
στήν λεπτομερή ανάλυση τών χαρα
κτηριστικών τού είκονιζόμενου προσώ
που. Α ισθησιακή εκφραστικότητα, 
κομψότητα καί άστέρευτος συναισθη
ματισμός χαρακτηρίζουν τό κεφάλι τής 
«Κόρης τής Πάρου»(μάρμαρο Πάρου, 
1936, φυσικό μέγεθος, άγορά τού 
γαλλικού ’ Υπουργείου Παιδείας γιά τό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Παρίσι), 
άπό τά πιό αντιπροσωπευτικά γλυπτά 
τού είδους. ’ Η ώοειδής, σχετικά, μορ
φή τού προσώπου, ό έξοχος κυματι- 
σμός τών χειλιών, τά τοξοειδή φρύδια 
πού περιγράφουν έμφατικά τά ύγρά 
μάτια, τό καθαρό, πλατύ καί προεξέχον 
μέτωπο, φανερώνουν τήν σοβαρότητα, 
τήν πνευματική ήρεμία καί ύποδηλώ- 
νουν, παράλληλα, τήν γαλήνια ένταση 
ένός πλούσιου εσωτερικού κόσμου.

Παρόμοιες άρετές συναντούμε στήν 
«Κεφαλή Εφήβου» (χαλκός, 1934, 
φυσικό μέγεθος). ' Η έξιδανικευμένη 
μορφή του, ή τελειότητα τών χαρακτη
ριστικών, τό ατάραχο μειδίαμα, ή περή
φανα γοητευτική του έκφραση, ή ύγρό- 
τητα τών ματιών του δίνουν τήν έντύ- 
πωση τής άνωτερότητας, τής συγκρα
τημένης αύτοπεποίθησης, τής πνευμα
τικής ύπεροχής. Πιό ρεαλιστική ή θαυ
μάσια προτομή τού διευθυντή τής 
' Αμερικάνικης ' Αρχαιολογικής Σχολής 
'Αθηνών D. Μ. Robinson (χαλκός, 
1948), άνταποκρίνεται στόν συνδυα
σμό τής λεπτότητας, τής άπόλυτης 
εκφραστικότητας καί τής έξωτερίκευ- 
σης τού συναισθήματος. ' Η τεχνική 
έπιδεξιότητα τού γλύπτη, τού επιτρέπει

Στήν άπέναντι σελίδα: Λόρδος Βύρων. Μάρ
μαρο (1944). ’Αριστερά κάτω: Έλληνας 
τσολιάς τών πολέμων 1912 -  1913 (χαλκός, 
ύψος 3 μέτρων, Λαμία). Επάνω: Μνήμη 
(λεπτομέρεια).

νά διαπλάσσει καί νά επεξεργάζεται τίς 
μορφές του σάν νά είναι καμωμένες 
άπό κερί. Στήν έκπληκτική άβρή μορφή 
τής «' Ολυμπίας I» (μάρμαρο Πάρου, 
1938, φυσικό μέγεθος), μέ τήν διάφα
νη χάρη, τό άπλετο φώς, τίς λείες 
επιφάνειες, ξεπερνάει τό αποτέλεσμα 
τής ζωντανής παρουσίας, χάρη στήν 
ζηλευτή ικανότητά του νά μεταφέρει 
στήν ύλη όχι μόνο τήν φυσική δομή, 
τήν μαλακότητα, τήν ύφή τού δέρμα
τος καί τών μαλλιών, άλλά καί τήν 
πνευματική έκφραση τού άτόμου.

Ό  Νίκος Περαντινός έμφανίστηκε 
γιά πρώτη φορά στά 1935, στήν 
όμαδική έκθεση τών«’ Ελεύθερων Καλ
λιτεχνών», πού έγινε στόν«Παρνασσό». 
Δυό μόλις χρόνια νωρίτερα, στά 1933 
μέ τό απόλυτα κλασικό «Γυμνό Πρό
πλασμα Άνδρός», είχε πάρει τό Α ’ 
Χρυσοβέργειο Βραβείο τής Σχολής 
Καλών Τεχνών. ' Ο Περαντινός παρου
σιάζεται άκριβώς σέ μιάν άνήσυχη καί 
προοδευτική παράλληλα περίοδο τής 
τέχνης. Ό  Paul Cezanne (1839— 
1906), ό θεμελιωτής μιας ούσιαστικά 
νέας τέχνης, ό έφευρέτης καί δημιουρ
γός καινούργιων-αισθητικών πλαίσιων, 
καινούργιων παραστατικών κανόνων, 
είχε πεθάνει πρίν καιρό, όμως τά 
βήματά του άκολοθοΰσαν σταθερά ό 
Julio Gonzalez (1876— 1942), ό Ale
xander Archipenko (1887—1964), ό 
Henri Laurens (1885— 1954), ό Con
stantin Brancusi (1876— 1957), ό
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΨΥΧΟφΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΤΗΛΕΠΑΘΗΤΙΚΗ I  
ΥΠΟΒΟΛΗ I

Τί είναι -  Πώς εμφανίζεται I
Γιατί δέν είναι δυνατόν έκουσίως νά ύποβάλωμεν 9  
τηλεπαθητικώς. ' Η τηλεπάθεια τού αρχιάτρου Η  
Παπαθανασίου. Πώς άναγκάζομεν κάποιον νά 9  
στραφεί καί νά μάς δει. 9

Pablo Picasso (1881— 1973), ό Jac- 
gues Lipchitz (1891 — 1973), oi όποιοι 
εδραίωσαν στήν γλυπτική τή νέα αύτή 
τέχνη. 10  Auguste Rodin (1840— 
1917) ήταν κι’ αύτός δημιουργός ένός 
άνανεωτικοϋ κλίματος στό χώρο τής 
γλυπτικής, δχι όμως στό μέτρο τοΰ 
Cezanne. ’ Επηρεάστηκε έντονα - ό
πως oi μαθητές του Antoine Bourdelle 
(1861— 1929) καί Aristide Maillol 
(1861 — 1944) - άπό τήν προγενέστερη 
τέχνη, τήν όποία εξέλιξε μεθοδικά, μέ 
ιδεώδεις τρόπους, άλλά δέν θέλησε νά 
έγκαταλείψει ποτέ.

Στόν έλλαδικό χώρο, ή χρονιά αύτή 
βρίσκεται άρκετά μακρυά άπ’ τόν 
θάνατο τοΰ Λεωνίδα Δράση (1836— 
1882), τοΰ Ιωάννη Βιτσάρη (1844— 
1892), τοΰ Γεωργίου Βιτάλη (1840— 
1901), τοΰ Λάζαρου Φυτάλη(1831 — 
1909) - τό έργο τοΰ όποίου συνέχιζαν 
τά άδέρφια του, - πιό κοντά στόν 
θάνατο τοΰ Δημήτριου φιλιππότη 
(1839— 1919), ένώ δέν μάς χωρίζουν 
παρά μόλις τρία χρόνια ώς τόν θάνατο 
τού Γιαννούλη Χαλεπά (1854— 1938). 
Τήν Ιδια χρονιά ό Μιχαήλ Τόμπρος 
διοριζόταν καθηγητής τής γλυπτικής 
στήν ’ Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Από τό «Γυμνό Πρόπλασμα Ά ν -  
δρός», άπό τήν πρώτη εμφάνιση τοΰ 
Νίκου Περαντινοϋ στόν «Παρνασσό» 
ώς τόν μαρμάρινο «Χορό» (1972), όπου 
ό καλλιτέχνης χρησιμοποοεί τήν άφαί- 
ρεση σάν κύριο εκφραστικό μέσο, καί 
όπου ένδιαφέρεται πρωταρχικά γιά τόν 
ρυθμό, τήν άρμονία, τήν τέλεια κίνηση, 
πέρασαν περίπου σαράντα χρόνια, στή 
διάρκεια τών όποιων ό Νίκος Περαντι- 
νός «συνάρμοσε σφικτά Ιδέα καί μορ
φή, δίνοντας όλη τήν δυνατή πλαστικό
τητα στό θέμα του» (Ζαχ. Παπαντωνί- 
ου, 1936), «έδωσε τά ώραιότερα δεί
γματα πλαστικής άντίληψης» (Σπ. Πα- 
ναγιωτόπουλος, 1936), «προστέθηκε 
στήν σειρά τών επιφανών ’ Ελλήνων 
Γλυπτών, τοΰ Κ. Δημητριάδη τοΰ Μ. 
Τόμπρου καί τοΰ Α. Σώχου» (Η. 
Russack, 1939), δημιούργησε «τήν 
γνήσια πλαστική αίσθηση τού κορμιού 
καί τήν άληθινή πλαστική Ισορροπία» (I. 
Μ. Παναγιωτόπουλος, 1940) καί «πα- 
ρέμεινε νομοταγής στόν Απόλλωνα, 
άποφεύγοντας τούς Κενταύρους», ό
πως έγραφε χαρακτηριστικά ό "Αγγε
λος Προκοπίου στήν έφημερίδα «Καθη
μερινή» (20.7.1957), άποδίδοντας έτσι 
«τό νόημα τής πάλης τών μοντέρων μέ 
τούς συντηρητικούς καλλιτέχνας στά 
χρόνια μας».

Νίκος Παπουτσόπουλος, 1981.

f /Σ τά προηγούμενα άνεφέραμεν τήν περί- 
πτωοιν μιας τηλεπαθητικής ύποβολής, ή 

όποία έσημειώθη εις τήν σύζυγον τού ιατρού I. 
Παπακωναταντινίδη καί καΒ' ήν αϋτη έν όνειρα 
είδε νά άποτυγχάνη μία απόπειρα δολοφονίας 
κατά τού συζύγου της ύπό τών Τούρκων, έν 
Φιλαδέλφεια τής Μ. Ασίας.

Έδώσαμεν έν συνεχεία τάς τρεις περιπτώ
σεις έξηγήσεως τού φαινομένου καί άναφέρα- 
μεν διά τήν τρίτην έξήγησιν, δτι είναι δυσκολω- 
τάτη πρός κατανόησιν, διότι άκόμη δέν έδόθη 
εύκαιρία νά έκτεθοΰν εις τούς άναγνώστες τών 
«Χρονικών» τά περί Τηλεπαθητικής ύποβολής.

Τοιαϋτα φαινόμενα όμως είναι σπανιώτατα, 
όπως ειπομεν, προπάντων δέ όταν γίνεται 
προσπάθεια νά γίνουν έκουσίως καί πειραματι- 
κώς!

Πολλάκις, διά νά άποδείξωμεν είς τά 
μέντιουμ τής « Εταιρείας Ψυχικών Ερευνών» 
τό άδύνατον όμοιων προσπαθειών, ύπνώτισσα 
τρία-τέσσερα έζ αύτών είς τήν ίδιαν αίθουσαν 
καί τούς είπα νά σκέπτωνται ζωηρώς τόν έξής 
ύπό τύπον ύποβολής:

Νά ύποβάλουν έάν ήμπορούσαν είς μίαν 
άλλην συνάδελφόν των έπιδεικτικήν ύποβολής, 
νά έλθη π.χ. νά πάρη άπό τήν τσέπην τό μανβήλι
μου.

Παρηκολούθησα τήν προφανή έντασιν τής 
διανοητικής προσπάθειας, ή όποία άπεικονίζετο 
είς τάς φυσιογνωμίας των, έπί πέντε ή δέκα 
λεπτά. Αλλά ματαίως. Ούδέποτε κατωρθώθη νά 
έκτελεσθή ή ύποβολή.

Τά πειράματα αύτά έγιναν έπανειλημμένως,

διά ν ’ άποδείξουν είς τά μέντιουμ, ότι όμοιοι 
ύποβολαί - καί μάλιστα έπί άπόντων -  είναι 
άδύνατον όταν προσπαθήση κανείς νά τάς 
έκτελέση έκουσίως.

Τούτο δέ διότι πλείατοι απατεώνες έξαπα- 
τούν απλοϊκές γυναικούλες, ότι είναι δυνατόν νά 
έπιδράοουν δήθεν δ ι ' ύποβολής έπί αισθημά
των τρίτων άπόντων καί τάς ληστεύουν.

Φαντααθήτε δέ όταν κατά σύμπτωσιν ή τύχη 
φέρη τήν πραγματοποίησή όμοιας ιδέας!... Τότε 
ή φήμη μεγαλοποιεί τό γεγονός καί κάθε 
άνόητος πιστεύει τυφλώς καί άνοίγει διάπλατα 
τήν τσέπην είς τήν έκμετάλλευοιν καί τήν 
άπάτην.

"Ομοιον γεγονός περιήλθε είς γνώαιν τής 
« Εταιρείας Ψυχικών ’Ερευνών», ότι κάποια 
δήθεν μαγγανεύτρια ύπεσχέβη είς μίαν έρωτευ- 
μένην έγκαταλειφθεισαν, ότι θά ήνάγκαζε τόν 
άπιστον νά περάση κάτω άπό τό μπαλκόνι της καί 
νά τραγουδήση ένα άγαπητόν του τραγούδι, τήν 
«Ρεζεντά».

Ή σύμπτωση έφερε όντως νά γίνη τό 
πράγμα καί ή φήμη τής μαγίσσης - φυσικά καί τά 
κέρδη τής έκμεταλλεύσεως - ύψώθηκαν μέχρι 
τρίτου ούρανοΰ.

Ή  « 'Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών» θά είναι 
εύγνώμων είς κάθε άναγνώστην τών «Χρονι
κών», όστις τήν είδοποιήση δι ’ όμοιας κακοη- 
θείας, τιμωρουμένας αύστηρώς ύπό τού νόμου, 
διά νά λαμβάνη τά κατάλληλα μέτρα.

Ό άρχίατρος Κ. Παπαθανασίου, έν συνεχεία 
τών ανακοινώσεων πού άνεφέραμεν είς προη- 
γούμενον τεύχος τών «Χρονικών», κατέθεσε καί
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1ΕΝΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΑΓΓΕΛΟ ΤΑΝΑΓΡΑ
τά έξης δύο ομοιόμορφα περιστατικά:

«Κατά 'Ιούνιον 1916 ύπηρέτουν εις τό 
έπιτελείον τού Ε " Σώματος Στρατού, έν Πυργω 
τής Ηλείας. Από τό μέρος αύτό, οτενώτατος 
ουγγενής μου άνεχώρηαε πρός άνάρρωοιν διά 
τό χωρίον Βουλγαρέλι τής “Αρτας, όταν δ ' 
έφβαοεν έκεί, μου έστειλε τηλεγράφημα 
άγγέλων τήν αίοίαν άφιξίν του. Άλλην έπιατο- 
λήν του δέν έλαβον κατά τό διάστημα τής έν 
Πύργω διαμονής μου, ούτε έγνώριξον διόλου τό 
χωρίον Βουλγαρέλι, έκτος τού ότι ήτο πολύ 
ύγιεινόν.

Μίαν νύκτα, έν τούτοις, είδα τό χωρίον αύτό 
περιέργως στό όνειρόν μου. Είδα ώραίαν 
τοποθεσίαν μέσα εις δάσος έλάτων κεντρικήν 
πλατείαν, παρακειμένην Εκκλησία μέ κωδωνο- 
στάαιον καί τό σπίτι όπου έκάθητο ό συγγενής 
μου.

Τό σπίτι αύτό όπως τό είδα αυνέκειτο άπό 
τρία δωμάτια μέ έξώστην καί ύπερκειμένην 
κληματαριάν, είδα δέ άκάμη καί τήν θέσιν όπου 
είχε τό κρεβάτι του, τό κάτωθεν τού σπιτιού 
παντοπωλεϊον καί τέλος τόν ίδιον συγγενή μου.

Μετά ένα μήνα, στερούμενος παντελώς 
ειδήσεων, έπήρα άδειαν καί μετέβην εις 
Βουλγαρέλι. Λοιπόν, ό,τι είχα ίδή εις τό όνειρόν 
μου ήτο πραγματικότης. Ή τοποθεσία, τά τρία 
δωμάτια, ή θέσις τού κρεβατιού, ό έξώστης μέ 
τήν κληματαριάν, τό μπακάλικο κτλ.

Επίσης κατά τήν άνοιξιν τού 1920 εύριακό- 
μην έν Μικρά Ασία καί είδα έν όνείρω τήν 
Άνδριανούπολιν, ώς έν παναρόματι, ένα ολό

κληρον μήνα πρό τή καταλήφεώς της ύπό τού 
Ελληνικού στρατού. Είδα τά δυό παλαιό καί 

μεγαλοπρεπή τζαμιά της, τάς συνοικίας της ώς 
καί τούς δύο συνοικισμούς, τούς χωριξομένους 
ύπό τού ποταμού "Εβρου, διερχομένου μέσω

τής πόλεως: Σημειωτέον δέ, ότι όχι μόνον 
ούδέποτε είχα ίδή τήν Άνδριανούπολιν, άλλ ’ 
ούτε έφ ’ όσον ένθυμούμαι σχετικήν εικόνα εις 
εφημερίδα ή περιοδικόν.

Μετά έν καί ήμιαυ, λοιπόν, έτος, ότε κατά 
Αύγουστον τού 1921 έπεακέφβην τήν Άνδρια- 
νούπολιν δέν εύρέθην πλέον πρό άγνώστου 
πόλεως, διότι ήτο άκριβώς όπως τήν είχα δή εις 
τό όνειρόν μου».

Εις τό πρώτον έπειαόδιον ό Παπαθανασίου, 
κατόχων έντονους διαισθητικός ιδιότητας, ώς 
άποδεικνύεται έκ τών Ραβδοσκοπικών έπιτυχι- 
ών του καί συντονισμένος ζωηρώς μέ τόν 
συγγενή του ένεκα τής μακρύς αυμβιώαεως, 
έγινε άαυναίαθητος δέκτης τών έντυπώαεών 
του.

Εύρισκόμενος εις μείωσιν ένσυνειδήτου 
(ύπνος), είδε άκριβώς όλα τά τοπεία όσα έβλεπε 
ό συγγενής του, όστις πιθανότατα νά τόν 
έσυλλογίζετο τήν στιγμήν αύτήν.

Εις τό δεύτερον έπειαόδιον δέν ύπάρχει 
βέβαια γνωστός πομπός, διότι βέβαια δέν 
μπορούσε νά γνωρίζη ό Παπαθανασίου κανένα 
εις τήν τουρκοκρατουμένην Άνδριανούπολιν. 
Αλλά πάντως μυριάδες άνθρώπων είχαν ίδή 

τήν πόλιν καί έξων εντός αύτής, βλέποντες 
καθημερινώς τά τοπεία τού ονείρου.

Ό Παπαθανασίου έχρησίμευσε, λοιπόν, πάλιν 
καθ ύπνους ασυναίσθητος δέκτης τών έντυπώ- 
σεων κάποιου άγνώστου, όστις έτυχε συντονι
σμένος μαξί του, όστις είχε δηλαδή, διά νά 
όμιλήαωμεν τήν γλώσσαν τού άαυρμάτου, τό 
ίδιον μήκος ψυχικού κύματος.

Δίδομεν εννοείται τήν έξήγησιν μή θέλοντες 
ν άμφιβάλωμεν ότι ό Παπαθανασίου δέν είχεν 
ίδή ποτέ εικόνα τής Άνδριανουπόλεως καί ότι

Τό μεγαλύτερον μέντιουμ ψ υ χ ο μ ε τ ρ ί α ς .  Ό  Πολωνός μηχανικός 1 Οσσοβιέτσκυ, κατά 
τήν ώραν πειραμάτων εις τήν Πολωνικήν «Εταιρείαν Ψυχικών Ερευνών». Ο δεύτερος 
κάτωθεν τοϋ καθρέπτου είναι ό Οσσοβιέτσκυ. Ο καθήμενος εις τήν πολυθρόνα είναι ό 
Πρόεδρος τής Πολωνικής' Εταιρείας κ. Σμούρλο, άντιπροσωπεύσας τήν Πολωνίαν εις τό 4ον 
διεθνές συνέδριον Αθηνών (1930).

τό όνειρόν δέν ήτο άναξωπύρησις παλαιών 
άναμνήσεων, άποθηκευμένη εις τάς μνημονικάς 
νευρώνας τοϋ έγκεφάλου, ότε ή λύσις είναι 
άπλουατέρα.

Ή Τηλεπαθητική έξήγηαις άφορά τάς άπλου- 
ατέρας μορφάς τοϋ φαινομένου τούτου, όπερ 
έπονομάζεται άντίληψις τοϋ ήδη γνωστού 
(D 6 yS  vu) καί ήδη τάς άφορώαας τοπεία 
μόνον καί άντικείμενα άναλλοίωτα.

"Υπάρχουν όμως καί περιπτώσεις κα θ ' άς ό 
δέκτης όνειρεύτεται σκηνάς ολοκλήρους μέ 
πολλά άτομα καί αίτινες πραγματοποιούνται 
μ ε τ ' όλίγας ήμέρας.

Ή έξήγηαις όμοιων περιπτώσεων φαίνεται 
πολύ δυσκολωτέρα, πρόκειται έν τούτοις περί 
Τηλεπαθητικής ύποβολής έντελώς άσυναισθή- 
του καί ήτις διενεργείται άπό τόν ίδόντα τό 
όνειρόν έπί τών άτόμων, άτινα άποτελοϋν τάς 

-διαδραματισθείσας κ α τ ' αύτό σκηνάς. Ή  
ύποβολή αύτή, τά άναγκάζει νά έκτελέαουν καί 
νά είποϋν άσυναισθήτως τάς πράξεις-λέξεις- 
φράσεις-στάσεις τού ονείρου.

Πρόχειρον άπόδειξιν τής Τηλεπαθητικής 
ύποβολής, είναι ότι πολλάκις εύρισκόμενοι εις 
δημοσίας συναθροίσεις άναγκάξομεν άτομα 
στρέφοντα πρός ήμάς τήν ράχιν νά γυρίσουν νά 
μάς δοϋν όταν τά άτενίσωμεν έπιμόνως.

Άλλοτε δέ άκάμη ήμεϊς οί ίδιοι έχομεν τήν 
ένοχλητικήν συναίσθησιν, ότι κάποιος μάς 
παρατηρεί έπιμόνως καί στρεφόμενοι αυναντώ- 
μεν πράγματι τά βλέμμα κάποιου στηριγμένον 
έπάνω μας.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
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Προτομή τοϋ Αύγουστου ατό Λούβρο. Ό  
Αύγουστος άναδιοργάνωσε πολλές Αστυ
νομικές υπηρεσίες στή Ρώμη.

Π ΡΩΤΟΙ οί Ρωμαίοι Αύτοκράτορες 
ώργάνωσαν Κράτος κ α ί' Υπηρεσίες 

αύτοϋ μέ Ελευθέρους Ρωμαίους Πολί- 
τας, Εμμίσθους, μονίμους, μέ βαθμολο
γικήν Εξέλιξιν — προαγωγήν — καί σύν
ταξιν κατά τήν άποχώρησιν άπό τήν 
ύπηρεσίαν, κατόπιν συμπληρώσεως ώ- 
ρισμένου χρόνου, τήν ύπηρεσίαν τών 
Vigilare Noctom — τών νυκτοφυλάκων 
μέ άρχηγόν τόν Praefectus Vigilum.

Επίσης, συνέστησαν, ώς λέγεται 
σήμερον, τήν ύπηρεσίαν άσφαλείας 
τών ύψηλών προσώπων— Cohors Pra- 
etoriana- τήν φρουράν τών Πραιτωρι- 
ανών, τών Σωματοφυλάκων. Οί Αύτο- 
κράτορες έθέσπισαν Επίσης καί τήν 
έθελουσίαν καί μόνιμον κατάταξιν εις 
τόν στρατόν τήν Legio — λεγεώνα — 
καί έτσι έδημιούργησαν πρώτοι μόνι
μον Επαγγελματικόν στρατόν.

' Ο Augustus Caesar Octavianus0To 
ό πρώτος πού συνέστησε μιά άξιόλογη 
όιά τήν Εποχήν του άστυνομικήν δύνα-

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ τ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΤΟΥ  
κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ

ΣΤ Η Ν  Α Υ Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ο Ρ ΙΚ Η  Ρ Ω Μ Η
Οί Πραιτωριανοί αποτελούσαν ειδικόν στρατιωτικόν σώμα, 

κάτι ώς οί άποκαλούμενες σήμερον ύπηρεσίες ύψηλών ή 
επισήμων προσώπων. Δύνανται νά παρομοιασθοϋν, εκτός τοϋ 
τρόπου τής έπιστρατεύσεώς των, μέ τούς Γενίτσαρους τών 
Σουλτάνων, μέ τά τάγματα τού Himler καί παρόμοια αύτών εις 
άλλας χώρας καί εις βαρβαρότητας καί εις βρωμερότητας.

μιν, ή όποια ήτο ικανή νά διατηρή τήν 
τάξιν καί νά καταστέλλη τήν αναρχίαν 
εις τήν Πρωτεύουσαν τής Αύτοκρατο- 
ρίας, τήν Ρώμην (όπως περίπου γίνεται 
καί σήμερα,· εις τάς Δημοκρατουμένας 
Χώρας, μέ τάς είδικωτέρας άστυνομι- 
κάς δυνάμεις, πού άντιμετωπίζουν τάς 
άναρχικάς Εκδηλώσεις τά ΜΑΤ).

’ Η άστυνομική αύτή δύναμις εις τήν 
άρχαίαν ρώμην είχε δυαδικήν μορφήν, 
δηλαδή άπετελεϊτο άπό: μία πολιτικήν 
δύναμιν τών νυκτοφυλάκων —Watch 
Foce, ήμιστρατιωτικώς ώργανωμένην 
καί β) άπό μίαν στρατιωτιμκήν δύναμιν 
Εξ Εκλεκτών δυνάμεων — A body of 
Elite Troop, τήν Praetoria Garde.

Ή  έπίδρασις τής Αύτοκρατορικής 
Ρώμης, καί πρός τούς δύο (άμέσως) 
κληρονόμους της —(Γαλλίαν — ' Ιταλί
αν)— είναι καί σήμερα άκόμη καταφα
νής.

Διά τούτο εις τήν Γαλλίαν παρατη
ρούμε τό δυαδικόν σύστημα, δηλαδή: 
α) άστυνόμευσιν άπό τήν Surete Natio-

nale Police, ' Εθνικήν πολιτικήν άστυ- 
νομίαν καί β) άπό την Gardarmerie 
Nationale, ' Εθνικήν Χωροφυλακήν.

■ Εις τήν ’ Ιταλίαν ή άστυνόμευσις 
άσκείται: α) άπό τήν Publica Sicurezza 
National Force, Εθνική Πολιτική 'Α 
στυνομία, β) Municipal Police Vigila 
Urbani, Δημοτική Πολιτική 'Αστυνομία 
καί γ) Carabinieri, τήν Χωροφυλακήν 
(Σώμα Ασφαλείας).

Καί εις τάς δύο αύτάς Χώρας ή 
πολιτική Εξουσία άσκείται άπό τήν 
Κεντρικήν Κυβέρνησιν καί πολιτικός 
προϊστάμενος τών άστυνομικών δυνά
μεων είναι ό 'Υπουργόςτών ' Εσωτερι
κών καί διά τήν Χωροφυλακήν, Εν μέρει 
καί ό 'Υπουργός τών Στρατιωτικών.

"Εκαστον Σώμα διοικεϊται άπό τόν 
άρχηγόν του, ό όποιος καί είναι ό 
άμεσος ύπεύθυνος έναντι τού ' Υπουρ
γού. Εις τάς Επαρχίας τήν πολιτικήν 
Εξουσίαν άσκεϊ ό Εκπρόσωπος τής 
Κεντρικής Κυβερνήσεως, ό Νομάρχης, 
ό όποιος καί προΓσταται όλων τών
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άρχών τοϋ Νομού του. Τά άναφερόμε- 
να δεν ισχύουν είς τάς Χώρας πού 
έχουν μέν Κεντρικήν Κυβέρνησιν άλλ' 
όμοσπονδιακόν διοικητικόν σύστημα ή 
εύρύ άποκεντρωτικόν, όπως λ.χ. ή 
'Ελβετία, ή Δυτική Γερμανία, ή 'Α γ 
γλία, ή Βόρειος Αμερική, ό Καναδάς, ή 
Αύστραλία, αί ' Ινδίαι κ.λπ.

"Οθεν, έπισκοποΰντες τήν πολιτείαν 
τών ' Αθηναίων καί τήν πολιτείαν των 
Ρωμαίων, άπό πολιτειακής δομής, δια- 
πιστούμεν εύκόλως ότι ή Ρώμη, ώς 
νεωτέρα τής 'Ιστορίας, άνελίχθη πε
ρισσότερον διοικητικώς τών ' Αθηνών 
καί διό τούτο ήναγκάσθη έκ τών πρα
γμάτων νά συστήση, έπί νέων βάσεων, 
διαφόρους τής πολιτείας άρχάς, πρός 
πλήρωσιν κοινωνικών πολιτειακών ά- 
ναγκών καί έκπλήρωσιν ύποχρεώσεων 
καί τοιουτοτρόπως:

1) Συνέστησε τήν είδικήν στρατιωτι
κήν ύπηρεσίαν τών Cohorien Practor- 
um, πρός προστασία τών Αύτοκρατό- 
ρων, τών έπισήμων προσώπων, όπως 
λέγεται σήμερα.

2) Συνέστησε τήν είδικήν ύπηρεσίαν 
τών Vigiles, τήν άστυνομίαν τής νυ- 
κτός, διά τάς πυρκαίάς.

3) Συνέστησε τό σώμα τής κανονι
κής άστυνομίας, τά Colhorts Urbanae, 
μέ προϊστάμενον - άρχηγόν τόν Prae- 
fectus Urbi, τόν μετέπειτα · εις τήν 
Γαλλίαν Prefet, τόν Νομάρχην, άλλά 
καί άρχηγόν άστυνομίας, όπως καί εις 
τήν Αθήνα τό 1852.

4) Συνέστησε τήν ταχυδρομικήν 
ύπηρεσίαν, τούς άνδρες τής όποίας 
έχρησιμοποίησε καί διά περισυλλογήν 
πόσης φύσεως πληροφοριών (μυστική 
άστυνομία) διά τόν Αύτοκράτορα καί 
διά τήν Αύτοκρατορίαν.

5) Συνέστησε άστυνομικήν ύπηρε
σίαν, διά τήν παρακολούθησιν καί τόν 
έλεγχον, όλων τών ξένων · εις τήν 
Ρώμην, τών Praetora Peregrinus.

6) ' Εθέσπισε τήν έθελουσίαν κατά- 
ταξιν είς τάς ' Ενόπλους Δυνάμεις καί 
τοιουτοτρόπως συνετέλεσεν- είς τό νά 
καταστή έκτοτε μόνιμο καί ώς βιοπορι
στικόν επάγγελμα, ό στρατός.

Μέ βάσιν τήν νέαν όργάνωσιν τών 
διαφόρων άρχών τής Ρώμης, άπό τούς 
Αύτοκρατορικούς χρόνους, ήσκήθη ή 
άστυνόμευσις, επί αίώνας είς τήν Αύτο
κρατορίαν μέ μερικός μόνον άλλαγάς ή 
παραλλαγάς καί ή όργάνωσις αϋτη 
άπετέλεσε τό πρότυπον, τό ύπόδειγμα, 
διά τά περισσότερα, διαδεχθέντα αύ- 
τήν. Κράτη τής Δυτικής Εύρώπης, μέ 
πρώτον, τό Βασίλειον τών Γάλλων.

Είς τήν άρχαίαν Ρώμην, κατά τούς

Πραιτωριανοί τοϋ αύτοκράτορα Άόριανοΰ. 
Λούβρου.

χρόνους τής έλευθέρας πολιτείας, 131- 
31 π.χ., δηλαδή όταν διοικούσε ή 
σύγκλητος, ή άστυνόμευσις ήσκεϊτο 
γενικά όπως καί είς τήν πολιτείαν τών 
' Αθηναίων, άλλά άπό τής εποχής τών 
Αύγούστων, ή δομή τής Ρώμης άλλαξε, 
διότι ή Ρώμη άρχισε νά άντιμετωπίζει 
διάφορα νέα κοινωνικά προβλήματα, 
τά όποια, εϊτε δέν ύπήρχαν, είτε δέν 
ένδιέρεραν κάν τήν πολιτείαν είς τούς 
παλαιοτέρους χρόνους. Μία άπό τάς 
κυριωτέρας αιτίας ήτο ή μεγάλη αΰξη- 
σις τού πληθυσμού τής πρωτευούσης, 
ό όποιος, ώς ύποστηρίζεται, ύπερέβαι- 
νε τό 1.000.000 κατοίκους καί έκ τών 
όποίων οί περισσότεροι ήσαν δούλοι, 
διά τούς όποιους δλως ιδιαιτέρα φρον- 
τίς, διά τήν έπιτήρησίν των, κατεβάλλε- 
το.

Ή  Αλεξάνδρεια ή δευτέρα πόλις 
τής Αύτοκρατορίας, είχε 500.000 καί 
τρίτη- είς πληθυσμόν ήρχετο ή Καρχη- 
δών. Είς τήν 'Αλεξάνδρειαν ιδίως, αί 
μαχητικές καί αί αιματηρές συγκρού-

' Από Ρωμαϊκό άνάγλυφο τοϋ μουσείου

σεις μεταξύ ' Ελλήνων καί ' Εβραίων, 
άποτελοΰσαν τήν καθημερινήν άπα- 
σχόλησιν τών Ρωμαϊκών 'Αρχών. Ή  
'Αθήνα πού έλογίζετο ή μεγαλυτέρα 
πόλις τής άρχαίας ' Ελλάδος, λέγεται ό
τι ό πληθυσμός της δέν ύπερέβαινε τάς 
100.000, ενώ όλες οί άλλες πόλεις, 
Κόρινθος, Θήβαι, Σπάρτη, είχαν πλη
θυσμόν άπό 10.000-50.000.

' Ο μεγάλος άριθμός τών κατοίκων 
τής πρωτευούσης τής αύτοκρατορίας 
έξηνάγκασε τόν αύτοκράτορα νά συ
στήση νέας τής πολιτείας άρχάς καί νά 
χρησιμοποιήση νέας μεθόδους καί νέα 
μέσα, πρός επιτυχή άντιμετώπισιν τών 
Κρατικών καί Κοινωνικών προβλημά
των.

Ό  Αύγουστος Όκτάβιος ό Divus - 
Θείος - Cajus, Γάϊος, - Julius, ' Ιουλεί- 
ου φυλής, άριστοκρατικής - Caesar - 
Βασιλεύς - Octavianus - (63 π.Χ. έως 
14 μ.Χ) διέγνωσε όρθώς ότι ήτο άδύνα- 
τον νά διευθύνη καί νά κατευθύνη 
όρθώς τήν Αύτοκρατορίαν ένας καί
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ΡΩΜΑ Ϊ ΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Δεξιά: Πραιτωριανοί μέ έπικεφαλής τόν 
Τραϊανό σέ έπίθεση έναντίον βαρβάρων τής 
Δακίας. Στήν άπέναντι σελίδα: Πραιτωριανοί 
συμμετέχουν σέ νεκρική πομπή. ( Από τή 
βάση τής στήλης τού

μόνος άνθρωπος, έστω καί άν ήτο θείος 
- Divus - δηλαδή νά άσκή μόνος του, 
τήν Πολιτικήν, τήν Στρατιωτικήν, τήν 
Δικαστικήν, τήν Διοικητικήν καί λοιπός 
τής Αύτοκρατορίας εξουσίας.

’ Η πρώτη καινοτομία τοϋ Αύτοκρά- 
τορος έγινε τό 27 π.Χ. κατόπιν ύποδεί- 
ξεως τών Maecenas καί Agrippas, 
φίλων καί μυστικοσυμβούλων του. Ο 
Άγρίππας δέ ήτο καί ένας άπό τούς 
καλλίτερους στρατηγούς πού τοϋ έχά- 
ρισε πολλάς καί ρεγάλας νίκας κατά 
τών άντιπάλων του. Άμφότεροι συνε- 
τέλεσαν εις τήν συγκρότησιν τής Μονα
χικής Πολιτειακής Ρωμαϊκής Αύτοκρα
τορίας - τοϋ Μονοκράτορος - πού επί 
αιώνας έκυβέρνησε τόν τότε γνωστόν 
κόσμον καί κατά τήν τότε όρολογίαν, 
τήν Οικουμένην.

' Ο Αύγουστος συνέστησε μίαν ειδι
κήν ύπηρεσίαν, ένα ειδικόν σώμα, τήν 
Cohorts Praetoriau, τήν φρουράν τής 
προσωπικής του άσφαλείας έκ 300 
άνδρών, τούς όποιους έπέλεξε άπό 
τούς Spaculatores, τούς εκλεκτούς έκ 
τών άνδρών τής στρατιωτικής ύπηρεσί- 
ας, δηλαδή τής Λεγεώνος - «Legio».

Οί σωματοφύλακες ήσαν σύσκηνοι 
τοϋ Αύτοκράτορος - Contubernalis 
Imperatores. Ή  φρουρά διοικεϊτο 
άποκλειστικώς καί προσωπικώς άπό 
τόν ϊδιον.

Ό  Τιβέριος διάδοχός του καί δεύτε
ρος Αύγουστος τής Ρώμης(14-26 μ.Χ.) 
αύξησε τήν δύναμίν της εις 10 Σπεί
ρας (έτσι άπεκαλεϊτο τότε ή στρατι
ωτική μονός πού είχε δύο Λόχους) τών 
Cohorts καί έκαστον Cohort είχε
1.000 άνδρες δύναμιν πεζούς καί 
ιππείς. Βραδύτερον τό έπλήρωσε καί ό 
ίδιος ό Τιβέριος διότι έστραγγαλίσθη, 
επί τής κλίνης του, άπό τόν άρχηγόν τής 
φρουράς του, τόν Σερτώνιον Μάκραι
να, διότι είχε καταστή όντως ένα 
αίμοβόρον θηρίον, άλλά διά νά άνέλθη 
εις τόν θρόνον τής αύτοκρατορίας ένα 
άλλο άνθρώπινο τέρας, ό Καλιγούλας.

' 0  Διοκλητιανός περιώρισε κάπως 
τήν δύναμιν τών Cohorts. Ό  Μέγας 
Κων/νος, τό 312, τά έξώντωσε καί 
έξεθεμελίωσε τό όχυρωμένον στρατό- 
πεδον, είς τήν Ρώμην.

Οί Πραιτωριανοί άποτελοΰσαν ειδι
κόν στρατιωτικόν σώμα, κάτι ώς οί 
άποκαλούμενες σήμερον ύπηρεσίες ύ- 
ψηλών ή επισήμων προσώπων. Δύναν- 
ται νά παρομοιασθοΰν, εκτός τοϋ τρό
που τής έπιστρατεύσεώς των, μέ τούς 
Γενίτσαρους τών Σουλτάνων, μέ τά 
τάγματα τοϋ Himler καί παρόμοια 
αύτών είς άλλας χώρας καί είς βαρβα
ρότητας καί ■ είς βρωμερότητας. Οί 
Πραιτωριανοί ήσαν Specialistes είς 
τάς δολοφονίας, είτε τοϋ άφεντικοϋ 
των, είτε κατόπιν εντολής του, τών 
άντιπάλων του, είτε οικείων του πού 
ήσαν ύποψήφιοι ή ύποψιάζετο άτι 
ένδιεφέροντο διά τόν θρόνον του. 
Γενικώς οί Πραιτωριανοί άνέβαζαν καί 
κατέβαζαν αύτοκράτορας-τυράννους - 
είς τήν Ρώμην. Τούς άπεμιμήθησαν 
πλήρως καί καθ' όλα, είς τήν Νέαν 
Ρώμην, τό Βυζάντιον - όπου καί άπεκα- 
λοϋντο Πρωτίκτωρες καί έν συνεχεία 
βραδύτερον είς τήν Δύσιν.

Σήμερον ή λέξις Πραιτωριανός είναι 
συνώνυμος τοϋ μπράβου, τοϋ σωματο
φύλακα, τοϋ μισθοφόρου, παλληκαρά 
ώρισμένου άτόμου ή πολιτικής ιδίως 
παρατάξεως.

Ή  δευτέρα ούσιώδης διοικητική 
μεταβολή ήτο ή κατόπιν μακράςσκέψε- 
ως έπινόησις τοϋ πολιτικού τύπου,· είς 
τόν όποιον ό Αύτοκράτορας άνέθετε 
πολιτικός, στρατιωτικός κ.λ.π. εύθύ-

νας, χωρίς νά παραβιάζεται ή νά θίγεται 
ή εξουσία ή τά προνόμιά του καί χωρίς ή 
σύστασις τής νέας κρατικής άρχής νά 
άποτελή κάτι τό άνευ προηγουμένου 
διά τήν Ρώμην.

Πρός τοϋτο ίδρυσε μία (1)· ειδική 
άρχή, τούς Vigiles, μέ κυρίαν άποστο- 
λήν τήν πρόληψιν καί καταστολήν, 
κατάσβεσιν, τών πυρκαϊών, κατά τήν 
νύκτα, έξ ού διαφαίνετει ότι διά τίς 
πυρκαϊές τής ήμέρας, ή μέριμνα άφήνε- 
τσ είς τούς άμέσως ενδιαφερομένους.

Τήν έμπνευσιν τής συστάσεως τών 
Vigiles, πυροσβεστικής ύπηρεσίας, τό 
πρώτον τήν είχε ό Egnatius Rufus, ό 
Magistratus, τό 21 π.Χ. καί ό όποιος 
συνέστησε μία ιδιωτική όμως πυροσβε
στική ύπηρεσία μέ Ιδικούςτου δούλους 
καί μέ ίδικά του φυσικά έξοδα. ' Η 
ενέργεια τοϋ Magistratus τής Ρώμης 
έτυχε τής λαϊκής έπιδοκιμασίας, διό καί 
προεκάλεσε άμέσως τάς υποψίας τοϋ 
Αύτοκράτορος, διά τάς πιθανός άπωτέ- 
ρας επιδιώξεις τοϋ Rufus καί τήν 
διέλυσε, διά νά άποφύ γη δέ τήν δυσμε
νή δημοσίαν κρίσιν, ένίσχυσε συγχρό
νως τούς άστυνομεύοντας Aediles μέ 
600 ιδικούς του δούλους καί κατέστη
σε τελικώς ύπεύθυνον τόν Magistratus 
διά τήν άσφάλειαν άπό τοϋ πυρός, τήν 
Ρώμην, ό όποιος όμως, παρά πάσαν 
προσπάθειαν, τελικώς άπέτυχεν.

Τό 6 μ.Χ. ό Αύγουστος άναδιοργά-
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νωσε πλήρως δλας τά στρατιωτικός 
δυνάμεις, συγχρόνως δέ ίόρυσε καί 7 
Cohorts Vigiles (τάγματα) εκ χιλίων 
άνόρών έκαστον, ίεραρχούμενον, αύ- 
τοτελές σώμα, όηλαόή μέ άρχηγόν τόν 
Praefectus Vigilum. Ό  προϊστάμενος 
των νυκτοφυλάκων, ό όποϊος ύπήγετο 
εις τόν Praefectus Urbi, δηλαδή τόν 
Γενικόν Δ /ντήν τής 'Αστυνομίας τής 
Ρώμης, καθώρισε νέο σύστημα εργασί
ας αύτών. Μία όμάδα τώνNight Patrol 
καί μία όμάδα τών Night Watchmen. 
Oi Vigiles έφεραν μεθ' εαυτών, ήσαν 
έφωδιασμένοι άπό τήν ύπηρεσίαν των,’ 
άφ' ενός μέ μικρούς κάδους, πλήρεις 
νερού, άφ' ετέρου δέ καί σκοινιά, άπό 
σπάρτα βούρλα, διό καί τούς άποκα- 
λοϋσαν «οί άνδρες μέ τούς μικρούς 
κάδους ή oi Spartiolus».

Τό μοναδικόν έργον τών νυκτοφυλά
κων, κατ' άρχήν, ήτο ή κατάσβεσιςτών 
πυρκαϊών. Αλλά άναδιωργανώθησαν 
καί άνέλαβαν καί άστυνομικά καθήκον
τα, διό καί έπελαμβάνοντο λ.χ. τών 
διαρρήξεων, τών δηλητηριάσεων, τών 
άδικων επιθέσεων καί άλλων μικροαδι- 
κημάτων, οί δέ Sergeant - άρχιφύλα- 
κες - ενεργούσαν ανακρίσεις, είχαν τήν 
φροντίδα τών φυλακών, έπέβλεπαν τίς 
εκτελέσεις, έτήρουν τό δημοτολόγιον 
κ.λ.π. Έκαστον τάγμα έδιοικεϊτο ύπό 
ενός Centurio, (ό έκατόνταρχος ή κεν- 
τηρίων, ό άναφερόμενος καί εις τά

Ευαγγέλια).
Μετά μακράν ύπηρεσίαν-εις τούς 

Vigiles, οί θεωρούμενοι ώς ικανοί, (οί 
έπιτυχόντες), μετετίθεντο εις τάς δυνά
μεις τών Cohorts Urbanae, δηλαδή εις 
τό σώμα τής κανονικής άστυνομίας τής 
Ρώμης καί άν καί έκεϊ έχαρακτηρίζοντο 
ώς έπιτυχεϊς, μετετίθεντο εις τήν Prae
torian Guard, δηλαδή τήν προσωπικήν 
φρουράν τού αύτοκράτορος ή έτοπο- 
θετοΰντο, οί ίκανώτεροι, εις άλλας 
άνωτέρας τής πολιτείας θέσεις, άξιώμα- 
τα. Τήν μέθοδον τής διαρκούς μετακι- 
νήσεως τών ' Αξιωματικών, τών διαφό
ρων ύπηρεσιών τής Ρώμης, τήν έτη- 
ρούσαν μέ μεγάλην εύλάβειαν όλοι οί 
Αύτοκράτορες, δΓ εύνοήτους λόγους. 
' Επεδίωκαν δΓ αύτής τήν άδυναμίαν 
τής μεταξύ των διασυνδέσεως, δΓ 
αύτό καί δέν τούς άφησαν νά (μαλλιά
σουν) πουθενά, άλλά συγχρόνως άπο- 
κτοΰσαν καί πείραν.

Οί Vigiles έστρατολογοΰντο μόνον 
άπό έλευθέρους ρωμαίους πολίτας, 
άλλά διά δύο φορές μόνον. Δέν είχαν 
σημαία, ώς οί στρατιωτικές δυνάμεις, 
μονάδες, ούτε διέμεναν εις στρατώνας, 
άλλά εις ιδιωτικά κτίρια τής πόλεως, τά 
Excubitoria, νυκτοφυλακεϊα, διότι ό 
Αύτοκράτωρ δέν ήθελε νά φαίνωνται, 
ώς στρατιωτική μονάς - δύναμις.

Εκ τών άνωτέρω πιστοποιείται ότι 
διά πρώτην φοράν, πολιτεία - Κράτος

ΡΩΜΑ Ϊ ΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ίδρυσε δημοσίαν άρχήν, ίεραρχουμέ- 
νην, άπό τόν ' Ηγούμενον, έως τών 
κατωτέρων αύτής όργάνων, μόνον άπό 
έλευθέρους πολίτας Ρωμαίους, εμμί
σθους, δυναμένους νά εξελιχθούν βα- 
θμολογικώς, νά λαμβάνουν άποζημίω- 
σιν - άμοιβήν - διά τάς πρόςτό Κράτος 
προσφερθείσας αύτών ύπηρεσίας καί ή 
όποια τό συνηθέστερον ήτο άκίνητος 
περιουσία, όταν άποχωροΰσαν, συνή
θως εις τό 55ον - 60ον έτος τής ήλικίας 
των. Ά λ λ ' ή σύστασις τής δημοσίας 
άρχής είχε καί ώς συνέπειαν τήν αύτό- 
ματον παΰσιν τής προσλήψεως καί 
χρησιμοποιήσεως δούλων, ώς κατωτέ
ρων εκτελεστικών όργάνων τής άστυ- 
νομικής άρχής ή άλλων όμοίων ή 
παρομοίων αύτής δημοσίων άρχών.

Διά τούτον τόν λόγον, όρθώς ή 
Αύτοκρατορική Ρώμη άναφέρεται ώς ή 
μητέρα τού Κράτους, ή ΰπαρξις τού 
όποιου καί μόνον δημιουργεί καί τήν 
έννοιαν τών φορέων τής κρατικής 
ισχύος, πού δέν είχαν πετύχει οί άρχαϊοι 
Έλληνες, άν καί ήσαν, κατά γενικήν 
ομολογίαν καί άναγνώρισιν, οί δάσκα
λοι τών Ρωμαίων.

Μερικοί ύποστηρίζουν - άναφέρουν 
ότι oi Vigiles ήσαν στρατιωτική δύνα- 
μις. 10  Τάκιτος όμως δέν τούς περιλαμ
βάνει ■ εις τόν κατάλογον, όλων τών 
στρατιωτικών δυνάμεων τής Ρώμης τό 
25 μ.Χ., άλλά τούς άναφέρει, ώς 
ειδικόν σώμα.

φαίνεται ότι καί τότε συνέβαινε ότι 
συμβαίνει καί σήμερον, όπου άρκετοί 
λένε «’ Η ' Αστυνομία είναι σώμα δημο
σίων ύπαλλήλων» λές καί δέν είναι 
δημόσιοι ύπάλληλοι λ.χ. οί δικαστικοί - 
οί στρατιωτικοί - οί · οικονομικοί - οί 
διοικητικοί καί τών λοιπών άρχών τού 
Κράτους. Θέλουν νά ποΰν φυσικά ότι 
δέν είναι στρατιωτικόν Σώμα, ώς είναι 
λ.χ. ή Χωροφυλακή. Κάνουν λάθος 
όμως διότι λησμονούν ότι είναι ένα καί 
μόνον «Αστυνομικοί Υπάλληλοι».

Οί Vigiles δύνανται νά προσομοια- 
σθοϋν μέ τήν σύγχρονον πυροσβεστι
κήν ύπηρεσίαν, ή όποια καί αϋτη, όπως 
καί ή 'Αστυνομία, άπό στρατιωτικήν 
μορφή καί όργάνωσιν άρχισαν καί 
εξελίχτηκαν εις ιδίας αύτοτελείς ύπηρε
σίας, μέ ιεραρχίαν, όπως είναι άλλωστε 
καί όλαι αί Δημόσιαι Ύπηρεσίαι. "Αλ
λωστε ή Ρωμαϊκή παράδοσις τής μίξεως 
'Αστυνομίας - Πυροσβεστικής ύπηρε
σίας εξακολουθεί νά διατηρήται ■ εις 
άρκετάς χώρας τής Εύρώπης, ώς καί εις 
τήν ' Αγγλίαν, όπου καί παρατηρεϊται - 
ύπάρχει συνύπαρξις - συστέγασις. Α 
στυνομίας - Πυροσβεστικής Ύπηρεσί-
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Σ' εσένα, Παναγιά μου, δέεται κι ό κουρασμένος άνθρωπος τοϋ εικοστού αιώνα, παιδί 
παραδαρμένο, διψασμένο γιά λίγη δροσιά πνευματική. Σέ ώρα συντριβής καί μετάνοιας, 
κλείνει τά μάτια καί σού ζητά λίγη γαλήνη, μιά στάλα άπό τή δροσιά τοϋ προσώπου σου, λίγη 
άπό τήν άπέραντη καλοσύνη σου. Τώρα πού οί κάμποι καί τά νησιά γιορτάζουν τήν Κοίμησί σου, 
προσέρχεται έμπρός σου γυμνός καί άνυπόδητος. Δέν έρχεται νά σού προσφέρη, άλλά νά 
πάρη. Δέν έχει λάδι μήτε κερί σάν τό μπόι του, μήτε άργυρώματα άσημένια ή άλλα άναθήματα. 
Μιά καταπονεμένη καρδιά άποθέτει στά πόδια σου, Παναγιά καί Βασίλισσα των ουρανών, 
σκύβοντας τό γόνυ μέ τή βεβαιότητα ότι καί πάλι θά μεσιτέψης στόν Σωτήρα τοϋ κόσμου.

Η γιορτή τής Παναγιάς είναι ή γιορ
τή τής Ρωμιοσύνης. Πανηγυρίζει 

τούτο τό μήνα ολόκληρη ή ' Ορθόδοξη 
' Ελλάδα, σ' έκκλησιές, ξωμονάστηρα, 
ιερά προσκυνήματα πού ό λαός μας 
έχει άφιερώσει στό όνομά της. Δέν 
ύπάρχει τεχνίτης στό Βυζάντιο καί μετά 
άπό αύτό, πού νά μήν πήρε τό χρωστή
ρα νά ίστορήση τή γλυκύτατη μορφή 
της μέ τόν βυζαντινό τρόπο καί τά 
ύπέρλαμπρα εκείνα χρώματα πού ταιρι
άζουν στήν Κυρία τών ' Αγγέλων τήν 
Πλατυτέρα τών ούρανών, τή Σκέπη τοϋ 
κόσμου. Δέν ύπήρξε άγιογράφος πού 
νά μή νηστέψη, νά μήν προσευχηθή γιά 
νά πάρη δύναμι άπό τόν Μονογενή της 
καί νά τήν παραστήση ' Οδηγήτρια ή 
Γλυκοφιλοϋσα, Ζωοδόχο-Πηγή ή Γαλα- 
κτοτροφοϋσα, Τριχεροϋσα ή Γοργοε- 
πήκοο, τή Μόνη Έπλίδα. Όπως δέν 
ύπήρξε ύμνογράφος πού νά μήν έπλε
ξε βυζαντινό ύμνο σ' 'Εκείνη, τήν 
άσπιλη, τήν άμόλυντη, τό άνθος τής 
άφθαρσίας, τή λύτρωσι τής άράς, τήν 
άνύμφευτη νύμφη.

Στήν Παναγιά τών ' Ελλήνων, πού τής 
πρέπει πλούτος άμύθητος, περίσσευμα 
άγάπης, άνάβλυσμα μεγαλυναρίων καί 
δοξαστικών, όλόχρυσο στεφάνι, ό,τι πιό 
άκριβό μπορεί νά βρεθή σέ τούτο τόν 
κόσμο. Καί τί δέν έκαμε γιά τό έθνος 
μας στό διάβα τοϋ χρόνου! Καί πότε δέν

έστερξε στόν άνήμπορο, στόν άδύνα- 
το, στόν φτωχό, στόν δυστυχισμένο, σέ 
όποιον κατέφυγε στή μεσιτεία της! Δέν 
είναι μιά καί δυό, είναι άμέτρητες οί 
θαυματουργές εικόνες της πού σεμνύ- 
νουν τόν έλληνικό χώρο.

Πλήθος τά νεοελληνικά ονόματα τής 
Παναγίας, οφείλονται άλλα στόν είκο-

Κάτω: Παναγία βρεφοκρατοϋσα ένθρονος. 
Έργο τοϋ Εμμανουήλ Τζάνε. (Βυζ. Μουα.
Αθηνών). Στήν άπέναντι σελίδα: Παναγία ή 

γαλακτοτροφοϋοα. Έργο Μακαρίου μονα
χού (1784).

νογραφικό τύπο τών μορφών της καί 
άλλα σέ τοπικές παραδόσεις ή τοποθε
σίες. ' Ο άκαδημαίκός Φαίδων Κουκου- 
λές καταπιάστηκε δυό φορές νά τά 
συγκέντρωση καί νά τά έξηγήση. Αρ
κετά άπ' αύτά άκούγονται παράξενα: 
Άράπισσα, στόν Εϋξεινο, γιατί βγήκε 
μαυρισμένη άπό τήν πυρκαγιά, Γερανο
φόρα, στή Σίφνο, άπό τό κυανό της 
φόρεμα, Καλοταρίτισσα, στήν ' Αμοργό, 
γιατί έξασφαλίζει καλοκαιρία στούς 
ναυτικούς, Φουρτούνα, στή Χίο, άπό τή 
γύρω θάλασσα πού είναι πάντα άγριεμέ- 
νη, Καρυδοϋ, στήν Καστοριά, γιατί όταν 
γιορτάζη μαζεύουν τά καρύδια, Κρασο- 
πωλίτισσα, στήν Κέρκυρα, άπότή συνοι
κία τών κρασοπουλιών, όπου βρίσκεται, 
Ξυλιά, στή Θράκη, γιατί τή βρήκαν στή 
θάλασσα μέσα σ' ένα ξύλινο κουτί, 
Πολυπορτοϋ στή Βιτρινίτσα, γιατί ό 
ναός της έχει πολλές πόρτες καί άλλα, 
πού μαρτυρούν τήν εύρύτατη διάδοσι 
καί άπήχησι πού έχει στό λαό μας,· 
άφήνοντας κατά μέρος τά πασίγνωστα 
έπίθετά της καί τά πανελλήνια προσκυ- 
νήματά της.

' Εκεί όμως πού ή Παναγιά λατρεύε
ται όλες τις μέρες τού χρόνου, είναι 
στό «περιβόλι» της, τό "Αγιον Ό ρος. 
Στό ιερό βουνό άπαγγέλλουν καθημερι
νά τούς Χαιρετισμούς στό ' Απόδειπνο, 
ένώ δέν παραλείπουν εύκαιρία, όταν
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ας, είς ένα καί τό αύτό οϊκημα-κτίριον.

Περί τό τέλος τής Βασιλείας του, τό 
14 μ.Χ. ό Αύγουστος Όκταβιανός 
ίδρυσε καί ένα άλλο νέο σώμα, τό 
Cohorts Urbanae, τό τάγματα άσφα- 
λείας τής πόλεως θά λέγαμε σήμερα καί 
τό όποιο προώριζε διά τήν άστυνόμευ- 
σιν τής Πρωτευούσης, τής Ρώμης. Κατ’ 
αρχήν ίδρυσε 3 Cohorts Urbanae μέ 
500 άνδρας έκαστον. ' Η χρονολογία 
τής ίδρύσεως των Cohorts Urbanae, ή 
άναφερομένη ύπό τού Seutonius, ώςό 
13ος μ.Χ. αιώνας, άμφισβητεϊται διότι 
ό Αύγουστος φέρεται, ώς άποθανών τό 
14 μ.Χ. Πάντως όλοι σχεδόν δέχονται 
ότι αί δύο νέαι αστυνομικοί ύπηρεσίαι, 
Praefectus Urbi καί Cohorts Urba
nae, έδημιουργήθησαν - Created j  εις 
τό τέλος τής Βασιλείας τού ' Οκταβια- 
νοϋ.

Πάντως ή σύστασις ένός σώματος 
πραγματικής ’ Αστυνομίας καί όχι νό
θου, ώς τών Vigiles, διά τάς άνάγκας 
τής Πρωτευούσης τής Αύτοκρατορίας 
είχε πρό μακροϋ χρόνου έπισημανθή, 
άπό πολλούς, άλλ’ ακριβώς ή ιδέα τής 
συστάσεως μιας κανονικής Κρατικής 
Αστυνομίας ήτο άκόμη άνεπιθύμητος 
καί άντιπαθής είς τούς περισσοτέρους 
πολίτας τής Ρώμης.

Τάαίσθήματα τού λαού τής Ρώμης 
διά τήν ' Αστυνομίαν τά έγνώριζε κα
λώς καί ό Αύγουστος δι' αύτό, μέ 
μεγάλην περίσκεψιν καί τέχνην άπεφά- 
σισε νά συστήση, κατ' αρχήν, μία 
μικρής δυνάμεως 'Αστυνομία καί τήν 
όποίαν δύναμιν έσκεμμένως ένεφάνισε 
μέ τάς ενδείξεις τών γραμμάτων X, XI, 
XII πού έχρησιμοποιοϋντο διά τάς 
συνήθεις καί γνωστός στρατιωτικός 
μονάδας, τής P raetorian C ohorts  
Guard, δηλαδή τής προσωπικής του 
φρουράς. Συνεπώς καί αί νέαι ύπηρεσί- 
αι άποτελοϋσαν έπέκτασιν, αύξησιν, 
τής δυνάμεως, γνωστής ύπηρεσίας, 
ένώ είς τήν πραγματικότητα έπρόκειτο 
περί ένός νέου Σώματος αύτοτελοϋς 
καί άνεξαρτήτου όλων τών άλλων 
Κρατικών ύπηρεσιών, μέ ίδιον καί 
ύπεύθυνον 'Αρχηγόν, έναντι τού Αύ- 
τοκράτορος.

Τό Σώμα τών Cohorts Urbanae ήτο 
τελείως διάφορον τών Vigiles. Οί άν- 
δρες του έστρατολογοϋντο μόνο άπό 
ρωμαίους πολίτας, ήτο ώργανωμένον, 
μέ βάσιν τήν προσωπικήν του φρουρά, 
δηλαδή στρατιωτικήν, άλλ' οί άνδρες 
του έλάμβανον τό ήμισυ τής άμοιβής 
τών Πραιτωριανών καί ό χρόνος ύπη
ρεσίας των ήτο έπίσης κατά τό ήμισυ

μικρότερος, βραχύτερος τών Πραιτω- 
ριανών.

Έκάστης μονάδος προΤστατο ένας 
Centurion, Λογαχός, ή Leutenant, 
ύπομοίραρχος. Διέθεταν καί έξειδικευ- 
μένους —Specialist— άρχιφύλακας, 
διά τάς έρεύνας καί τάς άνακρίσεις. ' Η 
πρωτεύουσα είχέ διαιρεθεί είς 14 τμή
ματα —Regions— περιφερείας καί 
265 τμήματα Wards ύπό έναν Vicoma- 
gistri παρατηρητήν όδών, ώρισμένης 
έκτάσεως, ώς καί δύο Denutia Tors 
— 'Αστυνομικούς- οί όποιοι παρακο
λουθούσαν καί άνέφεραν όσα διεπί- 
στωναν είς τόν προϊστάμενον τού 
τμήματος, τόν Αστυνόμον, τόν Cura- 
tore Legionum Urbis, τόν επιστάτην 
τών όρίων τής περιφερείας τής πόλεως.

"Αλλη ούσιώδης μεταρρύθμισις εις 
τήν διάρθρωσιν τής Ρώμης έγινε έπίσης 
άπό τόν Αύγουστον Όκταβιανόν διά 
καθιερώσεως τής έθελουσίας κατατά- 
ξεως είς τόν στρατόν —Λεγεώνας— τής 
Ρώμης. Διά τής μεταρρυθμίσεωςαύτής 
ό Αύγουστος επέτυχε, άφ' ένός μέν νά 
διατηρή επί ποδός πολέμου δύναμιν 25 
λεγεώνων, άπό 6.000 περίπου άνδρες, 
ένώ έως τότε επικρατούσε τόσον είς τήν 
Ρώμην, όσο καί παλαιότερον είς τήν 
'Αθήνα κλπ., πόλεις -Κρήτη- μετά τήν 
λήξιν τού πολέμου, άπαντες οί έπιστρα- 
τευθέντες πολίτες, ρωμαίοι ή άθηναίοι, 
νά πηγαίνουν δλοΓ είς τά σπίτια των. 
Δέν νομίζω ότι είναι έτσι, διότι ή

Αριστερά: Ο αύτο- 
κράτωρ Γάλβας. ' Υπήρξε ύ πρώτος ρωμαίος 
αύτοκράτωρ πού δολοφονήθηκε άπό τή 
φρουρά τών πραιτωριανών. Δεξιά: Πραιτωρι- 
ανοί μέ τήβεννο συνοδεύουν τόν αύτοκρά- 
τορα ('Ανάγλυφο τής έποχής τού Δομιτια- 
νού).

Ρώμη μέ τίς λεγεώνες τών μισθοφόρων 
διετήρησε τήν κυριαρχίαν της έπί·αιώ
νες καί ■ είς τήν δύσιν καί είς τήν 
άνατολήν, μέ τήν Νέαν Ρώμην. Τήν ίδια 
μέθοδον έφήρμοσε καί ή διάδοχός της 
τό Βυζάντιον καί βραδύτερον ή Βρετ- 
τανική Αύτοκρατορία κλπ. ' Η έθε- 
λουσία κατάταξις ■ είς τάς λεγεώνας 
άποτελεϊ τήν πρώτην μορφήν τού 
στρατιωτικού επαγγέλματος, διότι έπε- 
τρέπετο είς τούς Ρωμαίους πολίτας, 
άπό τού 20ου έως τού 55ου-60ου 
έτους νά κατατάσσωνται είς τάς στρα
τιωτικός δυνάμεις, διότι τό έπέλεγαν ώς 
βιοποριστικόν έπάγγελμα, έξελίσσον- 
το, οί ικανοί βαθμολογικώς καί όταν 
άποχωροΰσαν, λόγω ήλικίας κλπ. έλάμ
βανον πρόσθετον άμοιβήν, σύνταξιν, 
κυρίως άκίνητον περιουσίαν εις τήν 
' Ιταλικήν Χερσόνησον ή είς τάς κατα- 
κτηθείσας χώρας. Πατήρ τών λεγεωνά
ριων έθεωρεϊτο ό Αύτοκράτωρ. Δέν 
ύπήρχαν διά τούς λεγεωνάριους γονείς, 
οικείοι, φίλοι κλπ. ' Αποτελούσαν μιάν 
στρατιωτικήν μοναρχίαν. Μέαύτούςοί 
Αύγουστοι καί οί κυβερνήται τών επαρ
χιών Princiam Covernors, είς τούς 
όποιους ό Αύτοκράτωρ είχε δώσει 
δικαιώματα άνωτάτου δικαστοΰ, προϊ
σταμένου τών στρατιωτικών δυνάμεων 
καί τής εκτελεστικής εξουσίας, διετή- 
ρουν έπί αιώνας τήν Pax Romana, τήν 
ειρήνη τής Ρώμης, ή όποια είς τούς 
νεωτέρους χρόνους έγινε The Peace of 
the King, ή ειρήνη τού Βασιλέως.

Είς τήν λεγεώνα κατετάσσοντο μόνον 
Ρωμαίοι, όπως καί είς τάς 'Αθήνας καί 
είς τήν Σπάρτην οί έφηβοι. Αλλά οί 
Ρωμαίοι συγχρόνως έπρεπε νά έχουν 
καί άκίνητον περιουσίαν. ' Η λεγεών 
διαιρείτο είς 10 Cohorts τάγματα ή 
σπείρες άπό 1.200 πελεκυφόρους — 
λογχοφόρους— Histarius, πού κατεί
χαν τήν πρώτην παράταξιν. Από 
1.200 άκμαίους -πιό νέους, τούς Prin- 
cipes πού κατείχαν τό μέσον. Άπό 
600 πρεσβυτέρους, τούς έμπειρους, 
πού κατείχαν τήν τρίτην παράταξιν 
—Triarii. Ά π ό  1.200 άκροβολιστάς
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—Velites, πού κατείχαν τήν τελευταίαν 
παράταξιν.

"Αλλη εΐόική επίσης ύπηρεσία συνε- 
στήθη, επί Καισάρων, διά τήν μεταφο
ράν τής κανονικής τής πολιτείας άλλη- 
λογραφίας, άλλά καί τής μυστικής 
—άπορρήτου τών Αύτοκρατόρων. Τής 
ταχυδρομικής Κρατικής ύπηρεσίας οί 
άνδρες Agentes in Rebus συγχρόνως 
περισυνέλεγαν πόσης φύσεως πληρο
φορίας πού ένδιέφεραν τόν Αύτοκρά- 
τορα ή τήν Αυτοκρατορίαν, άπό πολί- 
τας, δούλους, δημοσίας ύπηρεσίας, 
στρατιωτικός άρχάς καί τάς ύπέβαλαν 
είς τόν Αύτοκράτορα, ώς κάνουν σήμε
ρα αί άποκαλούμεναι «ύπηρεσίαι πλη
ροφοριών» μέ τά δελτία πληροφοριών, 
Ά λ λ ' ή πολιτεία τών Αθηναίων ήτο 
άπρόσφορος διά μυστικήν αστυνομί
αν, ήτο κάτι τό άδιανότητον.

Τά πάντα πού ένδιέφεραν τήν Πολι
τείαν, ύπό παντός έλευθέρου, βεβαίως 
'Αθηναίου, ήδύνατο νά συζητηθούν 
εις τήν έκκλησίαν τού δήμου. Τήν 
Forum, τήν άγοράν τών Ρωμαίων. 
Διότι τά ένδιαφέροντα τήν πολιτείαν 
—τό Κράτος— δέν άποτελοϋσαν θέμα
τα πού ένδιέφεραν καί άπασχολοΰσαν 
τόν έναν ή κάτι περισσότερο λχ. τήν 
Κυβέρνησιν ή μία αύτής ύπηρεσίαν, 
άλλά τούς πάντας.

Τέλος ή Ρώμη συνέστησε · ειδικήν 
ύπηρεσίαν, τήν διεύθυνσιν τής όποιας 
άνέθεσεν είς τόν Praetora Perigrinus, 
τόν άστυνομεύοντα τούς ξένους, τόν

προϊστάμενον τής ύπηρεσίας άλλοδα- 
πών, ώς λέγεται σήμερον.

Ή  Ρώμη ήτο πολύ εύαίσθητος-είς 
ώρισμένα πράγματα. Διά τούτο δέν 
έπετρέπετο νά ύπάρχουν στρατιωτικά 
σώματα, όχι μόνον έντός τής πόλεως, 
όπου ύπήρχε μόνον ή Πραιτωριανή 
φρουρά, άλλ' ούτε · εις δλην τήν 
χερσόνησον τής 'Ιταλίας. 'Επίσης αί 
δημόσιαι άρχαί ή οί Αύτοκράτορες 
ούδέποτε έχρησιμοποίησαν τάς στρα
τιωτικός δυνάμεις διά τήν έπιβολήν τής 
τάξεως είς τήν Ρώμην. ' Αναφέρεται ότι 
τό 52 π.χ. ό Πομπήιος κατέστειλε 
όχλοκρατικάς έκδηλώσεις· είς τήν Ρώ
μην διά στρατιωτικών δυνάμεων καί 
προεκάλεσε τήν μήνιν τών πλέον φλο
γερών φίλων του καί τάς ανησυχίας 
γενικώς τών ύποστηρικτών του. ' Η 
ιστορία ύπενθυμίζει τούς κινδύνους 
πού έγκυμονεΐ ή χρησιμοποίησις τού 
στρατού, ώς άστυνομικής διατάξεως, 
πρός έπιβολήν τής τάξεως κλπ. Κατά 
τήν κηδείαν τού Αύγούστου ' Οκταβια- 
νοΰ τό 14 μ.χ., ό διάδοχός του Αύγου
στος Τιβέριος —Tiverium Κλαύδιος 
Νέρων, μεταξύ τών άλλων είπε: «Είς τόν 
λαόν τής Ρώμης τού παρείχες πάντοτε 
έργασία, άφθονία διασκεδάσεων (άρ
τον καί θεάματα), έορτάς—Festivals— 
έλευθερία άνευ φόβου, τροφή άφθονη, 
άσφάλεια άπό τούς έχθρούς του καί 
άπό τούς κακούργους, άλλ' έπίσης καί 
άπό πάσης μορφής θεομηνίας, είτε τήν 
ήμέραν, εϊτε τήν νύκτα» (Dio Cassius

Roman History 56-41).
Παράδοξον ίσως, άλλά γεγονός. Ού- 

δείς Αύτοκράτωρ συνέστησε ύπηρεσία 
κατηγορούσης άρχής, δημοσίας, Ει
σαγγελέα, ή μιά έπιτροπή ή όποια θά 
άσκοΰσε τά καθήκοντα τού δημοσίου 
κατηγόρου.

Είχαν άφεθή, όπως καί είς τήν Αθή
να, είς τήν ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν. 
'Επί τής έποχής τής Δημοκρατίας, ο! 
τότε άρχοντες —άστυνόμοι— άσκοΰ- 
σαν τά καθήκοντα τού δημοσίου κατη
γόρου, είς τήν έκκλησίαν.

Αί καλώς ώργανωμέναι άστυνομικαί 
δυνάμεις τής Ρώμης, ήσαν λίαν άποτε- 
λεσματικαί, έπ' αρκετούς αιώνας, διά 
τούτο δέν έχρειάζετο καί ό στρατός.

' Η άστυνομία παρείχε είς όλους τούς 
πολίτας ασφάλειαν καί τάξιν. Ή το  
συνεχώς είς δράσιν ήμέραν καί νύκτα 
καί όχι, ώς παλαιότερον, μόνον κατά 
τήν νύκτα καί μόνον διά τίς Πυρκαϊές.

Είς δλας τάς πόλεις —Κράτη τής 
άρχαιότητος, οί άρχοντες διά τήν άστυ- 
νόμευσιν γενικώς διέθεταν ένα μικρόν 
άριθμόν δούλων ή καί είς περιπτώσεις 
έκτάκτου άνάγκης, μέ ίδικά των μέσα, 
έπέβαλαν τήν τάξιν.

Ή το  μία άπό τάς συνηθεστέρας 
μορφάς γενικής άστυνομεύσεως. ' Η 
Ρώμη (ή Ρωμαϊκή Αύτοκρατορία) θεω
ρείται, ώς ή Νεωτέρα (ή τελευταία) τής 
άρχαιότητος θυγατέρα τής Ελλάδος 
καί μετά τήν πτώσιν της, ή Μητέρα τών 
μεγάλων Κρατών τής Εύρώπης.
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ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ 
ΕΝΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΗ

ΕΝΑΣ ΕΑΑΗΝΑΣ 
ΕΥΠΑΤΡΙΒΗΣ 

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΣΤΟ ΣΙΑΜ
Είναι ό Κωνσταντίνος Γεράκης, 

πού γεννήθηκε στα μέσα του 17ου αιώνος 
στην Κεφαλληνία. Υπάλληλος 

της γνωστής «Εταιρίας των Ί·νδιών»,

Β ΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ στό Σιάμ των μέ
σων τοΰ 17ου αιώνος. Την εποχή 

αύτή πού ή ' Ελλάς, μέ συνεχείς επανα
στάσεις των Μανιατών, έδοκίμαζε τίς 
φρικαλεότητες τών Τούρκων καί ό 
Δόγης τής Έ νετικής Δημοκρατίας 
Μοροζίνης προσπαθούσε νά εδραιώσει 
τήν κυριαρχία του σέ ορισμένα σημαν
τικά φρούρια τής 'Ελλάδος, χιλιάδες 
χιλιόμετρα μακριά, στην ’Άπω  ’ Ανατο
λή, παιζόταν ‘ένα άλλο δράμα, μέ 
μοναδικό πρωταγωνιστή έναν "Ελλη
να, τόν Κωνσταντίνο Γεράκη.

Ή  οικογένεια τού Γεράκη καταγό
ταν άπό τήν Κεφαλληνία. Οί απόψεις 
όρισμένων ιστορικών, πού τόν θέλουν 
' Ενετό στήν καταγωγή, δέν φαίνονται 
άκριβεΐς. Πολλοί ιστορικοί, μεταξύ τών 
οποίων καί ό πολύς Βολταϊρος, αδίστα
κτα τοποθετούν τόν Γεράκη στούς 
εύπατρίδες της Κεφαλληνίας. ’ Εκεί, ή 
οικογένεια αύτή εγκαταστάθηκε άπό 
τήν Κύπρο κατά τά μέσα τοΰ 16ου 
αιώνος καί ένεγράφη στήν Χρυσή 
Βίβλο τών ευπατριδών τής νήσου τό 
1593. Λέγεται δτι οί ύφιστάμενοι Γερά- 
και σήμερα στήν Κρήτη καί στά Κύθη
ρα είναι παρακλάδια τού οίκου αύτοΰ. 
Πρώτος γνωστός Γεράκης είναι ό

Φραγκίσκος, πατέρας τοΰ Γεωργίου 
Γ εράκη καί παππούς τοΰ Κωνσταντί
νου.

' Ο Κωνσταντίνος Γ εράκης γεννήθη
κε τό 1647 στήν Κεφαλληνία. ’ Εκεί 
έμαθε καί τά πρώτα γράμματα. Ό  
πατέρας του Γεώργιος τόν προόριζε γιά 
τό ναυτικό στάδιο, κυρίως διότι ό 
νεαρός Κωνσταντίνος ήταν εύέξαπτος 
χαρακτήρας καί πολλές φορές ερχόταν 
σέ σύγκρουση μαζί του. Τό 1660, δμως, 
ό νεαρός καί έξυπνος Γ εράκης άπεφά- 
σισε νά κανονίσει μόνος του τήν πορεία 
τής ζωής του. ’ Ανέβηκε κρυφά άπό 
τούς δικούς του σέ ένα άγγλικό πλοίο, 
πού τυχαία βρισκόταν σέ ένα λιμάνι τής 
Κεφαλλονιάς, καί κατάφερε μετά άπό 
λίγο νά πιάσει δουλειά επάνω στό 
καράβι. Στό σημείο αύτό δέν ύπάρχουν 
άρκετά ιστορικά στοιχεία γιά τήν εφηβι
κή ζωή τοΰ Γεράκη. Κατά πάσαν 
πιθανότητα δέν ξαναγύρισε στήν Κε- 
φαλλονιά. Γνωστό δμως είναι δτι μιλού
σε μέ εύχέρεια πολλές εύρωπαϊκές 
γλώσσες καί τίς σπουδαιότερες άσιατι- 
κές. ’ Επίσης φαίνεται, δτι σπούδασε 
καί φυσική ιστορία δεδομένου δτι σ ’ 
αύτόν άποδίδονται οί παρατηρήσεις δτι 
οί καμπούρες τών καμήλων δέν είναι

φυσικές καμπές τής σπονδυλικής στή
λης, άλλά άπλές έκφύσεις ή ύπερσαρ- 
κώσεις άδενώδους φύσεως.

Μετά άπό πολλές περιπλανήσεις καί 
περιπέτειες, ό Γ εράκης έγινε ύπάλλη- 
λος τής « 'Εταιρείας τών ’ Ινδιών».
’ Εκτελώντας διάφορες άποστολές τής 
' Εταιρείας, έπεσκέφθη τήν Κίνα, τήν 
’ Ιαπωνία καί πολλές χώρες, στις όποιες 
παρέμενε γιά λίγο καί μελετούσε τά ήθη 
καί τά έθιμα τών κατοίκων, ιδιαιτέρως 
δέ έπρόσεχε τόν τρόπο διεξαγωγής τοΰ 
εμπορίου.

Τελικά, καί αφού έσχημάτισε άξιόλο- 
γη περιουσία, παραιτήθηκε άπό τήν 
«Ε τα ιρεία  τών ’ Ινδιών» καί άνεχώρη- 
σε γιά τήν ’ Αγγλία. Τό πλοίο δμως, μέ 
τό όποιο ταξίδευε, έναυάγησε στις 
άκτές τού Μαλατάρ. Μέ μεγάλο κόπο 
κατόρθωσε ό Γεράκης νά σώσει τόν 
εαυτό του χάνοντας δμως ολόκληρη 
τήν περιουσία του. Μέ τό ίδ ιο  πλοίο 
ταξίδευε καί ό πρεσβευτής τού Σιάμ 
στήν Περσία, ό όποιος θά έπνίγετο 
οπωσδήποτε εάν δέν έπενέβαινε άπο- 
φασιστικά ό Γεράκης τήν τελευταία 
στιγμή καί έσωζε τόν Σιαμαίο εύγενή. 
' Ο πρεσβευτής διέκρινε τήν εύφυΤα καί 
τήν άντοχή τού δραστήριου σωτήρα 
του καί τόν έκάλεσε στό Σιάμ, δπου τοΰ

Ό  Κωνσταντίνος Γ€ράκης, σέ 
σκίτσο άττό χαλκογραφία τής 
έποχής του. { ’ Από τό βιβλίο «ό 
γύρος τοΰ κόσμου» τής «’ Ακρο- 
πόλεως», έκδοση 1934 , σελ. 
43).
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Τά βασιλικά ανάκτορα του Μπαγκόκ. Σ’ αυτά εζησε ό δαιμόνιος Κ€φαλλονίτης Κωνσταντίνος 
Γ€ράκης.

ύπεσχέθη ότι θά έτοποθετείτο επί κεφα
λής σημαντικής ύπηρεσίας τοΰ βασιλεί
ου.

'Ο  έξυπνος καί άποφασιστικός "Ελ
ληνας κατάλαβε άμέσως δτι ή τραγική 
θέσις, στην οποία βρισκόταν, δεν έπέ- 
τρεπε πολλή σκέψη. ’ Αδίστακτα, λο ι
πόν, δέχθηκε τήν προσφορά τοΰ Σια
μαίου πρεσβευτοΰ.

Ή  λέξις «Σιάμ» σημαίνει «μέγας». 
’ Από τούς κατοίκους της, δμως, ή 
χώρα αυτή όνομάζεται «Μουάγκ - ΘαΦ>, 
δηλαδή «Χώρα τών ’ Ελευθέρων». Ή  
Μπανγκόκ είναι πρωτεύουσα τοΰ βασι
λείου αύτοϋ, χτισμένη σχεδόν έξ ολο
κλήρου επάνω σέ σχεδίες καί πασσά
λους στίς όχθες τοΰ ποταμού Μέναμ. 
Γιά τόν λόγο αύτό ή Πανγκόκ ονομάζε
ται άκόμη καί σήμερα «ή Βενετία τής 
’Άπω ’ Ανατολής». ’ Επάνω στήν γή 
είχαν κτισθεϊ από πέτρα μόνο τά 
άνάκτορα, τά σπίτια τών εύγενών καί 
τών άξιωματούχων ώς καί οί οικίες τών 
ξένων διπλωματών. Τό 1545, οί Πορτο
γάλοι, πού ήσαν οί πρώτοι κυρίαρχοι 
τοΰ Σιάμ, άρχισαν νά διαδίδουν τόν 
Χριστιανισμό. ’ Αργότερα, τήν προ
σπάθεια αύτή συνέχισαν ο ί ' Ολλανδοί, 
καί άπό τό 1663 οί Γάλλοι, οί όποιοι

μάλιστα, τό ίδιο έτος, κατέλαβαν καί 
δυό σημαντικά φρούρια τοΰ Σιάμ, τό 
Μέργκουϊ καί τό Μανγκόκ.

Στό περιβάλλον αύτό έπρόκειτο ό 
Κωνσταντίνος Γεράκης νά διαδραματί
σει τόν σπουδαιότερο ρόλο τής ζωής 
του κατευθύνοντας τίς τύχες 'ενός 
ολόκληρου έθνους. Λ ίγο καιρό μετά 
τήν εγκατάστασή του εκεί, βρίσκουμε 
τόν άνήσυχο "Ελληνα νά άσχολείται μέ 
τά οικονομικά τοΰ κράτους.' Η οξύνοιά 
του καί ή άφοσίωσίς του στήν εργασία 
του έτράβηξαν γρήγορα τό ένδιαφέρον 
τοΰ Σιαμαίου Βασιλέως, ό όποιος τήν 
εποχή εκείνη κυβερνοΰσε σάν άπόλυ- 
τος μονάρχης καί έθεωρεϊτο ώς θεός 
καί ώς ένσάρκωσις τοΰ Βούδδα. Τό 
1677 έτοποθετήθη πρωθυπουργός καί 
άντιβασιλεύς τοΰ Σιάμ δηλαδή τυπικά 
καί ούσιαστικά ό πραγματικός κυρίαρ
χος τής χώρας. Ά π ό  τήν θέση αύτή 
έφρόντιζε νά παρέχει κάθε δυνατή 
προστασία ατούς ιεραποστόλους, πού 
μετέβαιναν στό Σιάμ γιά νά διαδώσουν 
τόν Χριστιανισμό. Καί τοΰτο, διότι ό 
Γ  εράκης είχε τήν γνώμη δτι ή Χριστιανι
κή θρησκεία έπρεπε νά είναι ή επικρα
τούσα θρησκεία στό μικρό βασίλειο τοΰ 
Σιάμ, τό όποιο μόνο κα τ’ αύτό τόν

τρόπο θά έξήρχετο βαθμιαίως άπό τόν 
πρωτογονισμό καί τήν άθλιότητα καί 
θά άκολουθοΰσε τίς νεώτερες εύρωπαϊ- 
κές μεθόδους. ’ Επίσης, ό Γ  εράκης 
εύνοοΰσε φανερά τίς διεθνείς εμπορι
κές συναλλαγές. Προσπαθούσε νά α
παγκιστρώσει τό εμπόριο άπό τά χέρια 
τών Τούρκων, οί όποιοι μέ κάθε τρόπο 
έξεμεταλλεύοντο τούς Σιαμαίους, καί 
έπεδίωκε νά δημιουργήσει αύτοτελή 
εθνική οικονομία, μέ προοπτική νά 
συνδέσει τό έγχώριο εμπόριο μέ δλες 
τίς προηγμένες άγορές τής Εύρώπης, 
καί ιδίως μέ τήν Γαλλία.

Πρός τόν σκοπό αύτό ήλθε σέ 
συνεννόηση μέ Γάλλους εξέχοντας 
εμπόρους, σέ εποχή πού ό «Βασιλεύς - 
'Ήλιος», ό μέγας Λουδοβίκος ΙΔ ' 
εύρίσκετο στον κολοφώνα τής δυνάμε- 
ώς του. Μετά άπό σύντομες διαπραγμα
τεύσεις, ή κυβέρνησις τοΰ Σιάμ έστειλε 
στά άνάκτορα τών Βερσαλλιών δυό 
αντιπροσωπείες, οί όποιες ύπέγραψαν 
μέ τήν γαλλική κυβέρνηση δυό συμφω
νίες. ' Η μιά ύπεγράφη τήν 15η Μαρτίου 
1685, καί είχε καθαρώς εμπορικό περιε
χόμενο, ή δέ άλλη τήν 22α Σεπτεμβρίου 
τοΰ ίδιου έτους. Δ ιά τής τελευταίας 
αύτής συμφωνίας, τό μέν Σιάμ άνελάμ-
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βανε τήν υποχρέωση υά διαδώσει τό 
Χριστιανισμό στό εσωτερικό κυρίως 
τής χώρας καί νά προστατεύει τό 
γαλλικό εμπόριο, ή δε Γαλλία ύπέσχετο 
τήν αποστολή ειδικών αξιωματικών μέ 
μικρό στρατιωτικό σώμα, γιά τήν οργά
νωση τών ενόπλων δυνάμεων τοΰ Σιάμ 
σύμφωνα μέ τά δεδομένα τής εύρωπαϊ- 
κής τακτικής.

' Η εμπορική άποστολή τοΰ Σιάμ, πού 
μετέβη μετά τήν ύπογραφή τών άνωτέ- 
ρω δυό συμφωνιών στό Παρίσι, έτυχε 
μεγαλοπρεπούς καί ενθουσιώδους ύπο- 
δοχής. Τό ίδ ιο έτος ή Γαλλία έστειλε 
πολυπληθή πρεσβεία στό Σιάμ, στά 
μέλη τής οποίας περιελαμβάνοντο καί 
οί όνομαστοί ιεραπόστολοι τής εποχής 
Σωμόν, Αουτουμπέργκ καί Σουαζύ. 
Τέλος, ίδρύθη πλησίον τής Μπανγκόκ 
τό μοναστήρι τού 'Αγίου ’ Ιωσήφ καί 
έγκατεστάθησαν σέ διάφορες πόλεις 
πολλές Ιερατικές σχολές τών ’ Ιησουι
τών, ένώ ό άριθμός τών εκχρ ισ τιαν ισ 
μένων πολιτών μεγάλωνε καθημερι
νώς.

Οί κάτοικοι τού Σιάμ ήσαν πειθαρχι
κοί καί μετριοπαθείς έκ φύσεως, άλλά 
ταυτοχρόνως παρεσύροντο καί έφανα- 
τίζοντο πολύ εύκολα. Τήν άδυναμία 
αυτή έξεμεταλλεύθησαν οί Πορτογάλοι 
καί οι ' Ολλανδοί, οί όποιοι έβλεπαν μέ 
φανερή δυσαρέσκεια τήν αύξανόμενη 
καθημερινώς επιρροή τών Γάλλων στό 
Σιάμ. ’ Ενώπιον δέ τού κοινού κινδύ
νου, Πορτογάλοι καί ' Ολλανδοί έμπο
ροι έλησμόνησαν παλαιές εθνικές δια
φορές τους καί άρχισαν μαζί νά έπιδί- 
δωνται σέ ραδιουργίες εναντίον τού 
Γεράκη καί ολόκληρου τού βασιλικού 
οίκου τού Σιάμ. ’ Επέτυχαν, χωρίς 
μεγάλες δυσκολίες, υά κολακεύσουν μέ 
άφθονα δώρα καί πολλές ύποσχέσεις 
τόυ μανδαρίνο εύγενή ’Ό χρ α  Πετσχάρ- 
τσχα, καί υά άναβιώσουυ παλαιές του 
άπαιτήσεις επί τού βασιλικού θρόνου. 
Τοΰ άπέσπασαν δέ τήν ύπόσχεση δτι, 
μετά τήν αποκατάστασή του στόυ 
θρόνο τοΰ Σιάμ, τό μέν εμπόριο θά 
άυήκε αποκλειστικά στούς Πορτογά
λους καί στούς 'Ολλανδούς, ό δέ 
Γεράκης θά συυελαμβάυετο καί θά 
έφονεύετο. ' Ο φιλόδοξος καί μηχαυορ- 
ράφος μανδαρίνος είδε ώς μόνο μέσου 
επιτυχίας τών σκοπών του τήν συνερ
γασία αύτή μέ τούς παλαιούς κατακτη- 
τάς τού τόπου του.

Σέ σύντομό χρονικό διάστημα κατά- 
φερε υά φανατίσει τόυ πληθυσμό τής 
πρωτευούσης, ό όποιος, κατά τίς αρχές 
τοΰ 1688, έκαμε τήν πρώτη επανάσταση 
κατά τοΰ βασιλέως καί τής κυβερυήσε-

Ό  βασιλιάς τού Σιάμ (σημερινή Ταϋλάνδη), 
σέ μιά έπίσημη έξοδό του στή Μπαγκόκ.

ως τοΰ Σιάμ. Τά βασιλικά δμως στρα
τεύματα, δπως επίσης καί ό γαλλικός 
στρατός πού βρισκόταν στό Σιάμ, επέ
τυχαν υά καταστείλουυ άμέσως τήν 
άυοργάνωτη επανάσταση καί υά έκτε- 
λέσουν έπί τόπου πολλούς άπό τούς 
άρχηγούς τους. Ό  ’Ό χρ α  Πετσχάρ- 
τσχα όχι μόνο δέυ έπαθε τίποτε, άλλά 
κρυπτόμενος προετοίμαζε δευτέρα ε
πανάσταση σέ μεγαλύτερη κλίμακα α
πό τήν πρώτη. Διέδωσε μέ τέχνη δτι οί 
Γ άλλοι, ύπό τήν αρχηγία τοΰ Ντέ Φέρζ, 
δέυ είχαν τήν ικανότητα υά άντιστα- 
θοΰυ στά κύματα τοΰ λαοΰ. Αύτό έγινε 
άμέσως πιστευτό, άφ’ ενός μέν άπό τήν 
ιδιοσυγκρασία τοΰ Σιαμαίου λαοΰ, άφ 
ετέρου δέ άπό τό γεγονός δτι ό Γ άλλος 
άξιωματικός Ντέ Φέρζ είχε τήν φήμη έκ 
φύσεως διαλλακτικού καί πράου τύ
που. Στήυ επανάσταση, μάλιστα, τών 
άρχών τοΰ 1688 είχε δείξει μιά άσυγχώ- 
ρητη άδράυεια, μέ άποτέλεσμα υά δια
λυθεί ό φόβος τών Σιαμαίων γιά τά 
εύρωπαϊκά δπλα καί τίς γαλλικές ικα
νότητες.

Τήν 18η ΜαΓου 1688 ξέσπασε, ύπό 
τήν ήγεσία τοΰ ’Ό χρ α  Πετσχάρτσχα, ή 
δευτέρα έπαυάστασις. Ό  όχλος τής 
πρωτευούσης συνέλαβε τόυ Σιαμαίο 
βασιλέα καί τόυ έφυλάκισε μαζί μέ δλα 
τά μέλη τής βασιλικής οικογένειας. ' Ο 
Γεράκης, μόλις έμαθε τήν αιχμαλωσία 
τοΰ Βασιλέως, έσπευσε υά τόυ ελευθε
ρώσει, άλλά ύπέστη καί αύτός τήν ’ίδια 
τύχη. Συνελήφθη άπό τούς στρατιώτες 
τοΰ μανδαρίνου ’Ό χρ α  καί μέ τήν 
οΐκογέυειά του έφυλακίσθη.

' Ο φανατισμένος λαός καί οί περί 
τόν ’Ό χρ α  φιλόδοξοι εύγενεϊς καί μαν
δαρίνοι ζητοΰυ έπίμουα τήν έκτέλεσι 
τοΰ Βασιλέως καί τοΰ Γεράκη μέ τήν 
κατηγορία δτι εύνοοΰσαυ τόυ Χριστια
νισμό καί πολεμούσαν τήν παυάρχαια

θρησκεία τους, τόυ Βουδισμό. Οί Πορ
τογάλοι καί οί ’ Ολλανδοί συνωμότες 
βρήκαν έτσι τήν άφορμή πού ζητοΰσαν 
καί άρχισαν νά πιέζουν τόν ’Ό χρ α  νά 
συμφωνήσει μέ τίς άξιώσεις τοΰ δχλου.
' Ο πανοΰργος μανδαρίνος δέυ σκέ- 
φθηκε πολύ. ' Ολόκληρος ό βασιλικός 
οίκος έξεκληρίσθη, ένώ ή έκτέλεσιςτοΰ 
Γ εράκη καί τής οίκογέενειάς του άνε- 
βλήθη γιά τήν 5η ’ Ιουλίου 1688.

' Ο Γ εράκης είχε υυμφευθή τήν κόρη 
ένός μεγιστάνος τοΰ Σιάμ, ή όποια ά- 
σπάσθηκε τόυ Χριστιανισμό καί πήρε 
τό δυομα Μαρία. ’ Από τόυ γάμο του 
αύτό άπέκτησε, τό 1687, έναν γιό, όνό- 
ματι Γεράσιμο. Τήν 5η ’ Ιουλίου 1688, ό 
Γ εράκης καί ή οΐκογέυειά του ύπεβλή- 
θησαν σέ άκαταυόμαστα βασανιστήρια 
στήυ κεντρική πλατεία τής Μπανγκόκ, 
δπου τελικά καί έκρεουργήθησαυ άπό 
τόυ συμμετέχουτα στήν ομαδική αυτή 
δολοφονία όχλο: Μ ιά άλλη εκδοχή 
δμως λέγει δτι ή σύζυγος τοΰ Γ εράκη 
καί ό μονοετής γιός του μετεφέρθησαυ 
άπό Πορτογάλους στήυ Γκόα τών ’ Ιν
διών, δπου δμως ή Μαρία Γεράκη πέ- 
θαυε σχεδόν άμέσως.

Ή  5η ’ Ιουλίου 1688 άποτελεί οπι
σθοδρόμηση -στήν ιστορία τοΰ Σιάμ. 
Δ ιότι ή προσπάθεια έκπολιτισμοΰ καί 
προόδου, πού είχε άρχίσει ύπό τήν κα
θοδήγηση τοΰ Γ εράκη, στό πρωτόγονο 
αύτό βασίλειο τής ’Άπω  ’ Ανατολής, 
έσταμάτησε άπότομα. Οί Γ άλλοι έσφά- 
γησαν, οί ιεραπόστολοι έξετελέσθη- 
σαυ, οί σχολές τους καί τά μοναστήρια 
διελύθησαν, οί δέ έκχριστιαυισθέντες 
Σιαμαίοι άυαγκάσθηκαν υά έπαυέλ- 
θουυ στήν λατρεία τοΰ Βούδδα. Ό  ’Ό 
χρα παρέσχε κάθε ύποστήριξη στούς 
’ Ολλανδούς, οί όποιοι έυδιεφέρθησαυ 
γιά τήν αύξηση μόνο τών εμπορικών 
τους κερδών, άδιαφορήσαυτες γιά τήν 
έξάπλωση τοΰ Χριστιανισμού, ή οποία 
έτσι διεκόπη οριστικά.

'Όπω ς χαρακτηριστικά έλέχθη, τό 
δυομα τοΰ Κωνσταντίνου Γ εράκη άυα- 
φέρεται μέ θαυμασμό καί άπό αύτούς 
άκόμη τούς εχθρούς του καί άυταγωνι- 
στάς τους ’ Ολλανδούς καί Πορτογάλ- 
λους, οί όποιοι τόυ χαρακτηρίζουν ώς 
φιλόδοξο μέν, άλλά καί μεγαλεπήβολο, 
μεγαλοφυή καί εκτάκτου διοικητικής 
ίκαυότητος άνδρα. ’ Εκείνο πού εξυψώ
νει αύτόν άκόμη περισσότερο, υπήρξε ή 
μεγάλη του προσπάθεια υά είσαγάγη 
τόν Χριστιανισμό στήν χώρα αύτή τής 
’Άπω  ’ Ανατολής.

ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΒΑΡΔΑΛΑΣ 
Δικηγόρος
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Γράφει ό Άστυφ. κ. Χαρ. Γεωργιάδης

Ο ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ υπηρεσίας πε- 
τάχτηκε άπό τήν καρέκλα του 

λές καί τόν τσίμπησε κουνούπι. Τό 
θέαμα πού άντίκρυζε ήταν όπωσδή- 
ποτε πρωτότυπο. Οί δυό άνδρες 
πού μπήκαν στό γραφείο του συνό
δευαν έναν τρίτο, ό όποιος παρίστα- 
νε τό... «γιούλμπασι». Τυλιγμένος 
μέ μιά... λαδόκολλα καί άρκετές... 
έφημερίδες, τού έλειπε μόνο τό 
άλατοπίπερο. Τό άλατοπίπερο όμως 
ήταν στήν ύπόθεση. Στό πώς κατέ
ληξαν αύτοί οί άνθρωποι νυχτιάτικα 
στό τμήμα. Πώς ό ένας άντί νά 
φορέσει τά ρούχα του φόρεσε τά 
ρούχα ένός... κομματιού βοδινού.

Ή  ιστορία άρχισε έδώ καί τρεις 
μήνες περίπου'Ηταντήνήμέρα πού 
έκείνη μπήκε στό μπακάλικό του. 
Γόης τής γειτονιάς έκεϊνος - νεό
φερτη στή γειτονιά έκείνη. Μπήκε 
στό μαγαζί του κι έκεϊνος κρύφτηκε 
στό ιδιαίτερο γιά νά γυρίσει μέ 
καλοχτενισμένη τή χωρίστρα του 
Τού χαμογέλασε έκείνη, όπως χα
μογελούσε σέ όλους, βέβαια, και 
νόμισε δτι τού ήρθε ή ζυγαριά στό 
κεφάλι. ' Εκείνη ήταν ή πρώτη μέρα 
Έπειτα κάθε φορά πού έμπαινε στό 
μαγαζί του τού έπεφτε... ή σέσουλα 
άπό τά χέρια. Στόν πρώτο πού 
μίλησε ήταν ό φίλος του ό Μπάμπης 

-  Δέν άντέχω. Θά κάνω καμμιά 
τρέλλα. Περνάει καί πέφτουν τά 
σαρδελοκούτια κάτω. Μπαίνει στό 
μαγαζί κι ό βακαλάος ποτίζει άπό το 
άρωμά της, πηγαίνει...

-  "Ολα καλά, άλλά ξέχασες κάτι 
-  Τί;
-  "Οτι ό άδελφός της είναι πυ

γμάχος. Καί ό πατέρας της έχει κάτι 
πλάτες...

-  Μά έγώ έχω καλό σκοπό. 
Μπορεί νά είχε καλό σκοπό, άλλά 

δέν μπορούσε νά άρθρώσει λέξη. 
Ούτε στήν κοπέλλα άλλά πολύ 
περισσότερο ατούς δικούς της. Δέν 
είχε καμμιά όρεξη νά τόν κάνουν 
«άλοιφή γιά τούς κάλους». Καί τό

πράγμα πήγαινε έτσι. Μόνο τά βρα- 
δάκια έκανε καμμιά κλεφτή βόλτα 
άπό τό σπίτι, πού ήταν μιά γωνία πιό 
πέρα.

Έτσι, ένα βράδυ ξυρίστηκε, παρ- 
φουμαρίστηκε, έβαλε τά άποσμητι- 
κά του καί πήρε τό δρόμο γιά τό σπίτι 
τής εύτυχίας. Κατά καλή του σύμ
πτωση, έκείνη ήταν στό παράθυρο 
τής μονοκατοικίας της καί έπαιρνε 
καθαρό άεράκι. Τήν καλησπέρισε 
τυπικά, ένώ τού έρχόταν ότι τό σπίτι 
θά πέσει καί θά τόν πλακώσει. Ά ν τ ί 
νά πέσει τό σπίτι όμως, έπεσε 
έκεϊνος, σκοντάφτοντας σέ μιά πέ
τρα. Σηκώθηκε γρήγορα-γρήγορα, 
ξεσκονίστηκε, ένώ σφύριζε άδιάφο- 
ρα ότι δήθεν δέν συμβαίνει τίποτα. 
Έκείνη τόν ρώτησε άν χτύπησε, 
έκεϊνος εύχαριστήθηκε γιά τό ένδι- 
αφέρον καί πήγε νά φύγει.

-  Μά τό παντελόνι σας έγινε 
χάλια.

-  Δέν πειράζει...
-  Ελάτε μέσα νά τό τακτοποιή

σουμε.
Άλλο πού δέν ήθελε έκεϊνος. 

Μπήκε γρήγορα.
-  Περάστε στό μπάνιο καί βγάλτε 

τό παντελόνι...
-  Μά...
-  Μή στενοχωριέστε, οί δικοί μου 

λείπουν.
Πήγε αύτός στό μπάνιο καί έβγα-

λε τό παντελόνι. Ά νο ιξε τήν πόρτα 
καί τής τό πέταξε. Αύτό ήταν τό 
μεγάλο του λάθος. Γιατί έκείνη τή 
στιγμή άκουσε μιά πόρτα νά άνοίγει. 
Ή ταν ή έξώπορτα. Ακούστηκε μιά 
συζήτηση καί κάποιος πού πλησίαζε 
στό μπάνιο. Άνο ιξε ή πόρτα ένώ ή 
καρδιά του χοροπηδούσε λές καί 
ήθελε νά φύγει μακριά του, νά 
γλυτώσει. Στό άνοιγμα φάνηκε ένα 
μουστάκι μέχρι δυό μέτρα καί πίσω 
του ή άπαίσια φάτσα τοΰ πυγμάχου.

-  Ξέρετε, πήγε νά μιλήσει. ’ Εγώ 
έδώ βρέθηκα τυχαία...

-  Μπά, τί μού λές;
-  Ναί, βέβαια. Έδωσα τό παντε

λόνι μου στήν άδελφή σας...
-  Καί τό σλίπ σου;
Είχε τό κακό συνήθειο. Τό καλο

καίρι μέσα άπό τό παντελόνι δέν 
φορούσε τίποτα άλλο.

-  Κοιτάξτε, έγώ έχω καλό σκοπό 
καί...

Δέν πρόλαβε νά τελειώσει. Ένοι
ωσε δλο του τό αίμα νά άνεβαίνει 
στή μύτη του, έναν φοβερό πόνο καί 
έπειτα άκουσε ένα κράκ. ' Ο πυγμά
χος τόν είχε πιάσει άπό τή μύτη καί 
τήν έστριβε μέχρι... τελικής πτώσε- 
ως.

-  Ή  μύτη μου, φώναξε παρατε- 
ταμένα.

Αποτέλεσμα ήταν, άφοϋ τού 
«στράγγισε» τή μύτη, τόν τύλιξε σέ 
μιά μεγάλη λαδόκολλα πού βρήκε 
στήν κουζίνα καί μέ μερικές έφημε
ρίδες καί τόν πήγε στό τμήμα.

-  Καλά χριστιανέ μου καί δέν τόν 
τυλίγατε μ ’ ένα σεντόνι;

-  Αύτός φοβάται νά βάλει έπάνω 
του τό σλίπ του καί θά τού βάλω έγώ 
τό σεντόνι μου;

-  Καί τώρα τί γίνεται; ρώτησε ό 
άξιωματικός τόν άνθρωπο - γιούλ- 
μπασι.

' Εκείνος σκέφτηκε λίγο κι άπάν- 
τησε σιγανά.

-  Καλλίτερα παπάδες παρά χω
ροφύλακες.
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Μ ΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ Π. ΕΜ Μ ΑΝ. ΚΑΛΑ I ΤΖΑΚΗ

Τό έγκλημα πού απασχολεί τίς κοινωνίες 
σ ’ ολόκληρο τόν κόσμο

Περισσότερες άπό τριακόσιες καταγγελίες βιασμών δέχονται κάθε χρόνο τά τρία τελευταία 
χρόνια ή ' Αστυνομία καί ή Χωροφυλακή. Τό ένα τρίτο ή καί λιγώτερες άπ- αύτές, φθάνουν μέχρι τό 
Δικαστήριο. Οι υπόλοιπες υποθέσεις καταλήγουν, τίς περισσότερες φορές, σέ μιά συμβιβαστική ή 
καί άλλη λύση, μεταξύ θύματος καί δραστών!

Κ ΑΘΕ έξήντα δευτερόλεπτα σημειώ- 
ν€ται ένας βιασμός σ' όλόκληρο 

τόν κόσμοΙ
Δεκαέξι χιλιάδες βιασμοί γυναικών 

σημειώνονται κάθε χρόνο στήν 'Ιταλία, 
λένε οΙ επίσημες στατιστικές της. Ή  
άλήθεια όμως πρέπει νάναι πιό τραγική, 
γιατί πολλές γυναίκες άπό φόβο καί 
ντροπή ή επειδή δέν έχουν εμπιστοσύ
νη στή Δικαιοσύνη, δέν καταγγέλλουν 
τίς έπιθέσεις πού ύφίστανταιΙ 

Κάθε Μάιο καί Αύγουστο γίνονται οί 
περισσότεροι βιασμοί στήν ’ Αγγλία. 
Αύτά δήλωσε ό Βρεταννός ιατροδικα
στής Πώλ Μπόουντεν, μέτή διευκρίνη- 
ση ότι: «' Η πλειονότητα των βιαστών 
είναι νεαροί, σφριγηλοί, άπειροι καί 
σεξουαλικά άνικανοποίητοι, άλλά δί
χως ψυχικές διαταραχές. Συχνά έχουν 
Ιστορικό χρήσεως ναρκωτικών καί οι
νοπνεύματος»!

Μιά στίς έξι Μεξικάνες πέφτει θύμα 
βιασμού τουλάχιστο μιά φορά στή ζωή 
της. ' Ο βιαστής, συνήθως, είναι μέλος 
τής οίκογενείας τού θύματος, ύποστη- 
ρίζει ό Πρόεδρος τής Μεξικανικής 
'Εθνικής Ένώσεως Βοήθειας γυναι
κών - Θυμάτων Βιασμού, Μαρία Ούρ-

κίντι, τονίζοντας ότι: «Πολλά κοριτσά
κια 6 ώς 8 χρονών δέχονται επιθέσεις 
μέ άνήθικους σκοπούς άπό άνδρες - 
μέλη τών· οικογενειών τους. Καί ότι τά 
Δικαστήρια δέν κολάζουν άρκετά αύ- 
στηρά τούς βιαστές πού δχι σπάνια 
άπαλλάσσονται δωροδοκώντας τούς 
δικαστές»!

'Ογδόντα τρεις βιασμούς διέπραξαν 
στή διάρκεια τού σχολικού έτους 1976 
— 77 οί μαθητές τής Νέας Ύόρκης, 
μαζί μέ χιλιάδες άλλα εγκλήματα, γρά
φει ή έκθεση πεπραγμένων τής· ΕΙδικής 
'Επιτροπής τού Δημοτικού Συμβουλί
ου τής πόλεως!

Στή χώρα μας

Περισσότερες άπό τριακόσιες καταγ
γελίες βιασμών δέχονται κάθε χρόνο τά 
τρία τελευταία χρόνια ή ’ Αστυνομία 
καί ή Χωροφυλακή. Τό ένα τρίτο ή καί 
λιγώτερες άπ' αύτές, φθάνουν μέχρι τό 
Δικαστήριο. ΟΙ ύπόλοιπες ύποθέσεις 
καταλήγουν, τίς περισσότερες φορές, 
σέ μιά συμβιβαστική ή καί άλλη λύση, 
μεταξύ θύματος καί δραστών!

' Η ' Εθνική Στατιστική Υπηρεσία μας

δέν κρατά στατιστικούς πίνακες ή άλλα 
στοιχεία γιά τούς βιασμούς! Μόνο ή 
Στατιστική Υπηρεσία τών Υπουργεί
ων Δημοσίας Τάξεως καί Δικαιοσύνης 
πού καταγράφουν τίς μηνύσεις πού 
ύποβάλλονται γιά βιασμό!

Μόνο όμως αύτοί οί βιασμοί, όσοι 
δηλαδή καταλήγουν στήν Αστυνομία, 
τήν Χωροφυλακή καί τό Δικαστήριο,
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σημειώνονται στή χώρας μας; ' Ασφα
λώς όχι. Γιατί οί εφημερίδες καί τά 
περιοδικά άναφέρουν, χρόνο μέ χρόνο, 
όλο καί περισσότερους βιασμούς άπό 
τίς στήλες τους. Καί γιατί οί περισσότε
ροι βιασμοί, όπως συμβαίνει σ ’ όλες τίς 
χώρες τού κόσμου, δέν καταγγέλλονται 
γιά πολλούς καί διάφορους λόγους!

36 βιασμοί

Σέ χρονικό διάστημα 14 χρόνων, πού 
ύπηρετώ σάν ιερέας σέ νοσοκομείο, 
έχω δεχθεί ή έπισκεφθεϊ καί στή συνέ
χεια έχουμε άντιμετωπίσει — μέ όμάδα 
ειδικών συνεργατών— 36 πε ριπτώ- 
σεις βιασμών, κοριτσιών ή γυναικών.

' Η μελέτη τών περιστατικών αύτών μέ 
όδήγησε σέ όρισμένες διαπιστώσεις καί 
άνάλογα συμπεράσματα. Μερικά άπ' 
αύτά είναι καί όσα άκολουθοϋν:

Ή  μικρότερη άπό τά 36 θύματα 
βιασμού ήταν ένα κοριτσάκι 7 ετών καί 
ή μεγαλύτερη μιά γυναίκα 49 ετών. Π ιό 
άναλυτικά άπό 4 κοπέλλες ήσαν 17 καί 
21 ετών (ποσοστό 11%), άπό τρεις 18 
καί 19 ετών (ποσοστό 8,5%), άπό δύο 
14 καί 26 ετών (ποσοστό 5,5%) καί άπό

μία 7, 9, 11, 15, 16,20, 22,24, 27,29, 
30, 33, 34, 36, 41, 43, 45 καί 49 ετών.

"Ετσι οί ήλικίες, στις όποιες σημειώθη
καν οί περισσότεροι βιασμοί, ήταν άπό 
17 έως 21 ετών. Γιατί συγκέντρωσαν 
15 βιασμούς, δηλαδή τό 42% τού 
συνόλου.

"Οσο άφορό τό επάγγελμά τους, 11 
κοπέλλες ήσαν μαθήτριες δημοτικού, 
γυμνασίου ή λυκείου (ποσοστό 30,5%), 
άλλες πέντε (ποσοστό 14%), ήταν 
νοικοκυρές, τρεις (ποσοστό 8,5%) Ιδι- 
ωτ. ύπάλληλοι, άπό δύο (ποσοστό 
5,5%) τραγουδίστριες. Ιερόδουλες, 
φοιτήτριες καί ύπηρέτριες, άπό μία 
μοντελίστ, δημ. ύπάλληλος, κομμώ
τρια, μαία, καλλιτέχνης, μοδίστρα, 
σπουδάστρια, εργάτρια καί άνεπάγγελ- 
τη.

Κι εδώ παρατηρεί κανείς ότι 19 
βιασμοί (ποσοστό 52,7%) συνέβηκαν 
σέ μαθήτριες νοικοκυρές καί ίδιωτ. 
ύπαλλήλους.

Άπ ό μόρφωση, 12 γυναίκες (ποσο
στό 33,5%) ήταν μαθήτριες ή τελειό- 
φοιτες γυμνασίου (παλιού τύπου) καί 
άλλες τόσες είχαν ή δέν είχαν τελειώσει

τό δημοτικό, άπό 4 είχαν βγάλει πανεπι
στήμιο (ποσοστό 11 %) καί άλλες άνώ- 
τερη σχολή, δύο δέν δήλωσαν τίποτε 
σχετικό μέ τή μόρφωσή τους, μιά ήταν 
άπόφοιτη άνώτατης σχολής καί άλλη 
μιά ήταν άγράμματη.

Ε ϊκοσιπέντε γυνα ίκες (ποσοστό 
69,5%), επομένως, πού βιάστηκαν, 
ήσαν όγράμματες, τού δημοτικού ή τού 
γυμνασίου. ' Ο ίδιοςάριθμός γυναικών, 
όπως φαίνεται καί στήν έπόμενη παρά
γραφο, μιλούσε μόνο ' Ελληνικά.

Δέν γνώριζαν καμμιά ξένη γλώσσα, 
25 άπ' αύτές (ποσοστό 69,5%). "Εξι 
γυναίκες (ποσοστό 16,6%) γνώριζαν 
μιά ξένη γλώσσα, τέσσερις (ποσοστό 
11 %) μιλούσαν άπό δυό ξένες γλώσσες 
καί μιά γνώριζε τρεις ξένες γλώσσες.

' Η οικογενειακή κατάστασή τους ήταν 
ή έξής: Είκοσι δύο, άπ’ αύτές, ήταν 
άγαμες. ' Επομένως οί άγαμες είχαν τό 
μεγαλύτερο ποσοστό (61%) τών βια
σμών. "Αλλες πέντε γυναίκες (ποσοστό 
14%) ήταν έγγαμες, τέσσερις (ποσοστό 
11 %) άρραβωνιασμένες, τρεις (ποσο
στό 8,5%) χήρες καί δύο (ποσοστό 
5,5%) διαζευγμένες.
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' Ο χώρος, στόν όποιο έγιναν οί 
περισσότεροι βιασμοί, ήταν τό σπίτι 
του βιαστή, τοΰ θύματος ή καί άλλο 
(ξένο) σπίτι. Συγκεκριμένα 9 βιασμοί 
πραγματοποιήθηκαν σέ σπίτι (ποσοστό 
25) καί άλλοι 7 (ποσοστό 19,5%) σέ 
αύτοκίνητο. 'Από τρεις βιασμοί (ποσο
στό 8,5%) έγιναν σέ μπουάτ καί ξενο
δοχείο, άπό δύο (ποσοστό 5,5%) σέ 
κατάστημα, γέφυρα καί έξοχή. Καί ένας 
σέ πλοίο, ταράτσα, άμμουδιά, κομμω
τήριο, δρόμο, γραφείο, άεροπλάνοπού 
βρισκόταν στό έδαφος καί εξοχικό 
κέντρο.

' Η ώρα πάλι πού έγιναν οί βιασμοί 
αύτοί, σέ 14 περιπτώσεις (ποσοστό 
39%) ήταν βραδυνή, δηλαδή άπό 8.30 
μ.μ. έως 11.30' μ.μ. "Αλλοι 7 άπ' 
αύτούς (ποσοστό 19,5%) έγιναν γύρω 
στά μεσάνυχτα. Από 4 βιασμοί (ποσο
στό 11 %) πραγματοποιήθηκαν πρωινές 
ώρες ή μεσημέρι. Τρείς (ποσοστό 8,5%) 
έγιναν ξημερώματα, δύο (ποσοστό 
5,5%) στις 3 μετά τά μεσάνυχτα, ένας 
έγινε άπόγευμα καί σέ άλλη μιά περί
πτωση οί βιασμοί ήταν συνεχείς μέρα 
καί νύχτα!

Οί νυχτερινές ώρες, έπομένως, βοη
θούν στό «έργο» του τόν βιαστή καί όχι 
τό θύμα...

Ό σ ο  γιά τήν ήμέρα τής έβδομάδος, οί 
περισσότεροι βιασμοί πραγματοποιή
θηκαν ήμέρα Κυριακής. Αύτό — μαζί 
μ ’ άλλα— σημαίνει πώς οί Έλληνες 
βιάζουν όταν είναι άργόσχολοιί Γιατί 
14 βιασμοί (ποσοστό 39%) έγιναν 
Κυριακή καί άλλοι 5 (ποσοστό 14%) 
Τετάρτη άπόγευμα, βράδυ ή νύχτα. 
Ά π ό 4 βιασμοί άκόμη (ποσοστό 11%) 
έγιναν ήμέρα Τρίτης καί Παρασκευής, 
άπό τρεις (ποσοστό 8,5%) Πέμπτη καί 
Σάββατο, δύο (ποσοστό 5,5%) έγιναν 
Δευτέρα καί σέ μιά περίπτωση οί 
βιασμοί ήταν συνεχείς σέ όλες τις 
ήμέρες τής έβδομάδας καί γιά ένα 
σχεδόν μήνα!

Ό  μήνας πάλι, στή διάρκεια τού 
όποιου έγιναν οί πιό πολλοί βιασμοί, 
ήταν ό ' Ιούλιος. Γιατί στίς καυτές μέρες 
του πραγματοποιήθηκαν 7 βιασμοί 
(ποσοστό 19,5%). Ακολουθεί ό Αύ
γουστος, μέ 6 βιασμούς (ποσοστό 
16,6%), ένώ τόν Μάιο έγιναν 4 βιασμοί 
(ποσοστό 11 %). ' Από τρεις βιασμοί 
(ποσοστό 8,5%) έγιναν τούς μήνες 
’ Ιανουάριο, 'Απρίλιο καί Σεπτέμβριο, 
ένώ άπό δυό (ποσοστό 5,5%) έγιναν 
Φεβρουάριο, 'Ιούνιο καί Δεκέμβρη. Κι 
άπό ένα βιασμό είχαν ό Μάρτιος καί ό 
Νοέμβριος. Τέλος σέ ένα βιασμό δέν 
άναφερόταν ό μήνας πού έγινε.

Πολλές φορές θύματα 
βιαστών πέφτουν, 
κι' άς μή φανεί 
παράδοξο, γυναίκες 
έλευθερίων ηθών

Καμμιά άπό τις 36 γυναίκες πού 
βιάστηκαν δέν ήθελε τόν βιασμό, όταν 
ρωτήθηκε γι' αύτό. Συγκεκριμένα 34 
άπ' αύτές (ποσοστό 94,5%) άπάντη- 
σαν άδίστακτα ΟΧΙ. Μιά 9χρονη μαθή
τρια δημοτικού είπε «δέν ξέρω» καί 
άλλη μιά δέν άπάντησε στήν έρώτηση.

Στό: « Ά ν  προκάλεσαν τόν βιαστή μέ 
τόν τρόπο, ντύσιμο, φέρσιμό τους 
κ.λπ.», οί 36 γυναίκες άπάντησαν ώς 
έξης: «Δέν προκάλεσα μέ κανένα τρόπο 
ή έστω καί γιά λ(γο τόν βιαστή», 27 
γυναίκες (ποσοστο 75%). «Δέν ξέρω», 
άπάντησαν πέντε (ποσοστό 14%) καί 
άλλες δυό γυναίκες δέν άπάντησαν 
στήν έρώτηση. Μιά γυναίκα άκόμη 
άπάντησε «ναί καί όχι» καί μιά παραδέ
χτηκε ότι: «Ναί, προκάλεσα τούς βια
στές μου»...

Οί διαπιστώσεις αύτές, τών δύο 
προηγουμένων παραγράφων, γκρεμί
ζουν — νομίζω— τόν μύθο πού ύπο- 
στηρίζει πώς ή γυναίκα θέλει(;) τόν 
βιασμό. "Αν καί συναντά κανείς καί 
έλάχιστες τέτοιες περιπτώσεις. Αύτές 
όμως έπιβεβαιώνουν, άπλά, τόν κανό
να.

' Η μέθοδος έπομένως καί τά μέσα, μέ 
τά όποια οί βιαστές άνάγκασαν τά 
θύματά τους νά ύποστοΰν τόν βιασμό 
— σύμφωνα μέ τις απαντήσεις τών 36 
πιό πάνω γυναικών— ήσαν:

— ’ Η κάθε φύσης βία, τό δέσιμο, ή 
άπαγωγή ή τό φίμωμα τοΰ θύματος άπό 
τόν ή τούς βιαστές!

— Τό ξύλο, τό χαράκωμα μέξυράφι, 
τό κάψιμο μέ τσιγάρο κ.λπ. Καί στίς δυό 
περιπτώσεις τών 7 καί 9χρονων κορι- 
τσιών, τό ξεγέλασμα μέ παιγνίδια καί 
χάδια!

— Τά ναρκωτικά, ύπνωτικά κ.λπ. 
χάπια, τά αναισθητικά ύγρά ή αέρια!

— Καί τέλος τό πιστόλι, μαχαίρι, 
ψαλίδι, κατσαβίδι κ.λπ. κ.λπ.

Παρ' όλες αύτές τίς μεθόδους όμως 
καί τίς άπειλές, 22 άπό τίς γυναίκες

αύτές (ποσοστό 61%) άντέδρασαν, 
άλλά χωρίς νά μπορέσουν νά άποφύ- 
γουν τόν βιασμό (σ.σ. σέ άλλο κεφά
λαιο άναφέρω τίς γυναίκες πού άντέ
δρασαν μεθοδικά καί γλύτωσαν άπό 
τόν ή τούς βιαστές τους). Ά λλες  14, 
άπ’ αύτές, (ποσοστό 39%) δέν άντέ
δρασαν — άν καί τό ήθελαν— γιατί:

— Δέν πρόλαβαν.
— Δέν μπορούσαν.
— Λιποθύμησαν, ζαλίστηκαν καί 

δέν κατάλαβαν τίποτα.
— φοβήθηκαν.
— Δέν ήξεραν πώς νά άντιδράσουν.
— Ντράπηκαν νά φωνάξουν ή νά 

άντιδράσουν, μήπως καί δημιουργηθεΐ 
έπεισόδιο.

— Μιά, άπ’ αύτές, είχεέμπιστοσύνη 
(;) στόν βιαστή της!

"Ετσι, 9 άπό τίς γυναίκες αύτές πού 
βιάστηκαν, (ποσοστό 25%) μπόρεσαν 
νά συνέλθουν καί νά ξαναβροΰν τόν 
έαυτό τους μόνο έξι μήνες μετά τόν 
βιασμό. Άπό 6 γυναίκες (ποσοστό 
16,6%) χρειάστηκαν ένα χρόνο ή τρεις 
μήνες γιά νά συνέλθουν. Πέντε γυναί
κες (ποσοστό 14%) συνήλθαν σέ μιά 
βδομάδα, άλλες τέσσερις (ποσοστό 
11%) άπάντησαν ότι δέν ξαναβρήκαν 
τόν έαυτό τους καί φοβόντουσαν ότι 
δέν θά τόν βροΰν ποτέ, ένώ ίδιος 
άριθμός άλλων γυναικών συνήλθε σέ 
ένα μήνα. Τέλος μιά (ίερόδουλος) συ
νήλθε σέ μιά μέρα καί άλλη μιά (χήρα) 
συνήλθε άμέσεως!

Τριανταμία γυναίκες δέν συνέλαβαν 
όταν έγινε ό βιασμός (ποσοστό 86%), 
ένώ 5 (ποσοστό 14%) συνέλαβαν καί 
μπήκαν σέ νοσοκομείο, γιατί έπαθαν 
άποβολή ή γιά νά γεννήσουν.

Είκοσι δυό γυναίκες άπάντησαν ότι 
δέν έχουν ξαναβιαστεϊ (ποσοστό 61 %), 
ένώ 8 (ποσοστό 22%) είχαν ύποστεϊ κι 
άλλη φορά βιασμό ή άπόπειρα βια
σμού. Τέλος 6 γυναίκες (ποσοστό 
16,6%) δέν θέλησαν νά άπαντήσουν 
στήν έρώτηση.

' Από τίς 36 γυναίκες, άκόμη, οί 20 
(ποσοστό 55,5%) κάπνιζαν, άλλες 1 5 
(ποσοστό 41,6%) δέν κάπνιζαν καί μία 
δέν άπάντησε.

Στό Μικτό ' Ορκωτό Δικαστήριο ' Α 
θηνών (Μ.Ο.Α.) καί περιφερείας ' Εφε- 
τείου Αθηνών (Θήβας, Λαμίας, Καρ
πενησιού, Λειβαδιάς, Χαλκίδας καί 
Άμφισσας), είσήχθηκαν τό έτος 1979 
ένενήντα πέντε (95) ύποθέσεις βια
σμών κ.λπ., γιά νά έκδικασθοΰν.

Συγκεκριμένα, τόν ' Ιανουάριο τοΰ 
έτους 1979; είσήχθηκαν γιά εκδίκαση 7 
ύποθέσεις, τόν Φεβρουάριο 11, τόν
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Μάρτιο 6, τόν 'Απρίλιο 2, τόν Σεπτέμ
βριο 8, τόν 'Οκτώβριο 10, τόν Νοέμ
βριο 8 καί τόν Δεκέμβριο 15.

Ά π ό τίς ύποθέσεις αύτές, οί 68 
άναφέρονταν σέ «άποπλάνησιν παιδί
σκης», οί 13 σέ «άποπλάνησιν παιδός», 
οί 4 σέ «βιασμόν», άπό 2 ήσαν «άπόπει- 
ραι βιασμού» καί «κατάχρησις εις άσέλ- 
γειαν» καί άπό μία ήταν «βιασμός κατ' 
έξακολούθησιν», «βιασμός καί έγκατά- 
λειψις», «εξαναγκασμός εις ασέλγειαν», 
«άποπλάνησις παιδίσκης κατ' έξακου- 
λούθησιν» καί «άπόπειρσ εις' άσέλγει- 
αν».

' Από τά 95 θύματα βιασμού κ.λπ. τών 
πιό πάνω ύποθέσεων, τά 82 ήσαν 
γυναίκες καί τά 13 άνδρες.

" Οσο άφορό τήν εκδίκαση τών ύποθέ
σεων αύτών, σημειώθηκαν τά έξης 
άποτελέσματα:

Τριάντα τρεις (33) άπό τό σύνολο 
τών παραπάνω δικαστικών ύποθέσε
ων, δέν έκδικάσθηκαν, γιατί σταμάτησε 
στό μεταξύ ή ποινική δίωξη τού ή τών 
κατηγορουμένων. Πάει νά πεϊ πώς 
μεταξύ τών διαδίκων έγινε οικονομικός 
ή άλλος συμβιβασμός ή ό βιαστής 
δέχτηκε νά παντρευτεί τό βιασμένο 
θύμα του, όπότε σταμάτησε ή ποινική 
δίωξή του. Καί στίς δυό πάντως περι
πτώσεις ό ή οί βιαστές έμειναν ατιμώ
ρητοι!

Γιά πέντε (5) δικαστικές ύποθέσεις 
είχε άσκηθεϊ «άναίρεσις» καί δέν είχαν 
έκδικασθεϊ μέχρι τό τέλος ΜαΓου τού 
έτους 1980.

"Αλλες τριάντα (30) ύποθέσεις «έκ- 
κρεμούσαν» δέν είχαν δηλαδή έκδικα- 
σθεϊ, μέχρι 31.5.1980.

"Αλλη μιά ύπόθεση «άνεστάλη» καί σέ 
άλλη μιά «άπεβίωσεν ό δράστης» καί

Τέλος, είκοσι πέντε (25) ύποθεσεις 
είχαν έκδικασθεϊ, μέχρι τίς 31.5.1980 
καί είχαν φυλακισθεϊ οί δράστες - 
βιαστές.

Μελέτησα άκόμη 83 βιασμούς, πού 
είχαν δημοσιευθεϊ τελευταία σέ ' Εφη
μερίδες καί Περιοδικά τής χώρας μας 
καί έβγαλα τά έξης συμπεράσματα:

Τά θύματα τών βιασμών στίς περι
πτώσεις αύτές, ήταν συνολικά 90 καί 
όχι 83. Γιατί σέ 5 περιστατικά τά 
θύματα ήσαν δύο, ενώ σέ μιά περίπτω
ση βιασμού τά θύματα ήταν τρία. 
Δηλαδή τό 7,2% τών βιασμών αύτών 
είχαν θύματα περισσότερες άπό μιά 
γυναίκες.

— Άπ ό τό σύνολο αύτό, τών 90 
θυμάτων δηλαδή, οί 84 ήσαν γυναίκες 
άπό 6 — 60 έτών καί οί 6 άνδρες καί 
συγκεκριμένα παιδιά άπό 7 — 17 έτών.

— Πιό άναλυτικά, άπό τίς 84 γυναί
κες θύματα τού βιασμού, οί 10 ήσαν 
άπό 6 — 10 έτών (ποσοστό 11,9%), οί 
15 άπό 11 — 15 έτών (ποσοστό 
17,8%), οί 24 άπό 16 — 20 έτών 
(ποσοστό 28,5%), οί 18 άπό 21 — 25 
έτών (ποσοστό 21,4%), οί 6 άπό 26 — 
30 έτών, μία 38 έτών, 4 άπό 4 1 — 45 
έτών, 3 άπό 51 — 55 έτών καί μία 60 
έτών, ένώ γιά τίς ύπόλοιπες δέν άναφε- 
ρόταν συγκεκριμένη ήλικία.

Μέ άλλα λόγια τό 29,7% τών γυναι
κών θυμάτων τού βιασμού ήταν άπό 6 
— 15 έτών καί τό 50% άπό 16 — 25 
έτών. ' Ακόμη τό 79,6% ήταν άπό 6 — 
25 έτών.

’ Η· οικογενειακή κατάσταση τών βια
σμένων γυναικών ήταν ή έξής: Οί 57 
άπ' αύτές, τό 67,8% δηλ., ήσαν άγα
μες, οί 14, τό 16,6% δηλ., έγγαμες, οί 2 
άρραβωνιασμένες, ένώ γιά τίς ύπόλοι- 
πες δέν άναφερόταν τίποτε.

"Οσον άφορα τό έπάγγελμα τών 
γυναικών αύτών, οί 20 (ποσοστό 
23,8%) ήταν τουρίστριες, οί 18 μαθή
τριες (ποσοστό 21,4%), οί 7 (ποσοστό 
8,3%) νοικοκυρές, οί 4 (ποσοστό 4,7%) 
ίδιωτ. ύπάλληλοι, άπό δύο έργάτριες, 
γυναίκες έλευθέρων ήθών, σερβιτό
ρες, ξεναγοί καί δημόσ. ύπάλληλοι, άπό 
μία ύποψήφια καλόγρια, τραγουδί
στρια, Τσιγγάνα καί νοσοκόμα. Οί 
ύπόλοιπες δέν είχαν δηλώσει έπάγγελ
μα.

’ Από τό σύνολο τών παραπάνω βια
σμών, οί 34, τό 41% δηλ., έγιναν σέ 
σπίτι, οί 27 (τό 32,5%) σέ έξοχή, οί 7 σέ 
αύτοκίνητο (ποσοστό δηλ. 8,4%) άπό

δύο σέ ξενοδοχείο, άσανσέρ καί σκηνή, 
άπό ένας σέ ταράτσα, δρόμο, άποθήκη, 
χαντάκι, ζαχαροπλαστείο, γέφυρα καί 
σπηλιά. Γιά τούς ύπόλοιπους δέν άνα
φερόταν συγκεκριμένη τοποθεσία. '

" Οσο γιά τήν ώρα πού έγινε ό βιασμός, 
οί 48 άπό τούς παραπάνω βιασμούς, τό 
57,8% δηλ., διαπράχθηκαν νύχτα, οί 
22 (ποσοστό 26,5%) ήμέρα, ένας ξημε
ρώματα κι ένας άπόγευμα. Τέλος, σέ 
μιά περίπτωση γινόντουσαν συνεχείς 
βιασμοί, μέρα καί νύχτα δηλαδή. Γιά 
τούς ύπόλοιπους βιασμούς δέν άναφε
ρόταν ή ώρα πού έγιναν.

Α ξίζε ι άκόμη νά σημειώσω άτι:
—"Ολοι οί πιό πάνω βιασμοί πρα

γματοποιήθηκαν έπειτα άπό χρήση 
βίας. 'Αμφιβολίες ύπάρχουν, όχι όμως 
σοβαρές, μόνο γιά δυό απ' αύτούς. 
Στίς πιό πολλές πάντως περιπτώσεις οί 
βιαστές, προκειμένου νά... «πείσουν»τά 
θύματά τους, χρησιμοποίησαν μαχαί
ρια, καράτε, φίμωμα, πολύ ξύλο, άπα- 
γωγή, ναρκωτικά, κάψιμο μέ τσιγάρο 
κ.λπ.

— Σέ 41, άπό τούς 83 βιασμούς, 
άναφερόταν καί ό μήνας πού διαπρά
χθηκαν. "Ετσι μέσα στόν Αύγουστο, 
έγιναν 7 βιασμοί (ποσοστό 17,1 %), στό 
Σεπτέμβριο 6 (ποσοστό 14,6%), τόν 
Μάιο 5 (ποσοστό 12,7%), άπό 4 
(ποσοστό δηλ. 9,8%) τόν ' Ιούνιο καί 

Οκτώβριο, άπό 3 τόν Μάρτιο καί 
' Ιούλιο, άπό 2 τόν ' Ιανουάριο, Φε
βρουάριο, ' Απρίλιο καί Δεκέμβριο καί 
ένας διαπράχθηκε τόν Νοέμβριο.

Τέλος σέ 34 βιασμούς, στούς όποι
ους άναφερόταν καί ή ήμέρα πού 
έγιναν, οί 8 διαπράχθηκαν Τρίτη, οί 6 
Παρασκευή, άπό 5 Τετάρτη καί Πέμ
πτη, 4 Κυριακή καί άπό 3 Δευτέρα καί 
Σάββατο.

Οί βιαστές

Καιρός όμως νά προχωρήσουμε 
στούς βιαστές, πού στίς 83 παραπάνω 
περιπτώσεις βιασμού, ήσαν συνολικά 
146! Κι αύτό γιατί σέ ένα βιασμό, μέ 
θύμα ένα 17χρονο κορίτσι, οί βιαστές 
ήταν έξι 19χρονοι «νέοι». Άκόμη σέ 4 
βιασμούς οί βαστές ήταν άπό πέντε! Σέ 
δύο πάλι, άπό τούς βιασμούς αύτούς, 
οί βιαστές ήταν άπό 4! Σέ 6 βιασμούς οί 
βιαστές ήσαν άπό 3! Άκόμη σέ 24 
βιασμούς οί βιαστές ήσαν άπό δύο! 
Συνολικό ποσοστό δηλαδή ομαδικών 
βιασμών 44,6%. Καί στούς ύπόλοιπους 
βιασμούς, ποσοστό 55,4%, οί βιαστές 
ήσαν άπό ένας!

' Η ήλικία τών βιαστών αύτών κυμαι
νόταν άπό 12 — 65 έτών. Πιό άναλυτι-
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κά, 34 βιαστές (ποσοστό 23,3%) ήσαν 
άπό 12 έως 20 ετών, άλλοι 40 (ποσο
στό 27,4%) άπό 21 — 30 ετών, 23 
(ποσοστό 15,8%) άπό 31 — 40 ετών 
καί 8 (ποσοστό 5,5%) ήσαν άπό 41 — 
65 ετών. Γιά τούς ύπόλοιπους βιαστές 
δέν άναφερόταν ήλικία.

Οί 69 πάλι, άπό τούς βιαστές αύτούς, 
(ποσοστό 47,3%) ήσαν άγαμοι καί οί 20 
(ποσοστό 13,7%) έγγαμοι, ένώ γιά τούς 
ύπόλοιπους δέν άναφερόταν τίποτε.

Δεκατρείς τέλος, άπό τούς βιαστές 
αύτούς (ποσοστό 8,9%), ήσαν άγρότες, 
11 (ποσοστό δηλ. 7,5%) τουρίστες, 
άπό 6 (δηλ. ποσοστό 4,1 %) έργάτες καί 
άνεργοι, άπό 5 (δηλ. ποσοστό 3,4%) 
ίδιωτ. ύπάλληλοι καί μηχανικοί, άπό 
τρεις ταξιτζήδες, μικροπωλητές, ήλε- 
κτρολόγοι, στρατιώτες, άπό δύο μουσι
κοί, ελαιοχρωματιστές, σερβιτόροι, άρ- 
τοποιοί, ταπετσέρηδες, φοιτητές, ξυ
λουργοί, Τσιγγάνοι, μαθητές. Ά π ό έ
νας ήσαν σπουδαστής, είσπράκτορας, 
έμπορος, στρατιωτικός, έστιάτορας, 
πτυχιοϋχος νομικής, μεταλλειολόγος, 
μοντελίστας, μαρμαρογλύπτης, διπλω
μάτης, δημόσ. ύπάλληλος, μάγειρας 
καί όδηγός. Γιά τούς ύπόλοιπους δέν 
άναφερόταν συγκεκριμένο επάγγελμα.

Οί μέθοδοι τών βιαστών

—* Εβαψε τά νύχια καί τά χείλη 
«της»... φόρεσε γυναικεία ρούχα καί 
παπούτσια... "Εβαλε περούκα στό κε
φάλι... Πήρε μιά γυναικεία τσάντα στό 
χέρι... καί τράβηξε ολόισια γιά τό μπάρ 
τής Πλάκας...

— ' Εκεί πλησίασε, μέ τόν τρόπο πού 
ήξερε, ένα 17χρονοέπαρχιωτόπουλο... 
Μίλησαν, γιά λίγο καί συμφώνησαν νά 
πάνε παρέα στό σπίτι «της»..." Ακόυσαν 
μουσική καί ήπιαν, μέχρι πού μέθυσε ό 
νεαρός...

— Τό κακό όμως δέν σταμάτησε 
μέχρις εδώ. Γιατί τό πρωί, ό θερμός 
επαρχιώτης, ξύπνησε μέ αιμορραγία!!!

— Θέλετε καί τό γιατί; ’ Ο «κύριος», 
μέ τά γυναικεία ρούχα, πού κάθε άλλο 
παρά γυναίκα ήταν, χρησιμοποιούσε 
αύτή τή μέθοδο γιά νά βιάζει νεαρούς!!!

Ά ς  είναι... "Οσοι θέλουν νά βιάσουν 
χρησιμοποιούν ένα σωρό πρωτότυπα 
καί σατανικά σχέδια άπάτης, γιά νά 
πετύχουν τόν άπάνθρωπο στόχο καί 
σκοπό τους. Πολλές φορές πάλι προε
τοιμάζουν μεθοδικά καί μέ πολύ θρά
σος ή άρρωστημένη μανία τό πώς θά 
δράσουν...

Πάντα όμως κάτι τούς ξεφεύγει... 
Γιατί αύτό πού κάνουν είναι χειρότερο

κι άπό κτηνωδία καί άδικο... Καί τό 
άδικο, όπως λέει ό λαός μας, δέν είναι 
εύλογημένο. "Ετσι, άργά ή γρήγορα, 
καταλήγουν στή φυλακή.

Στό μεταξύ όμως, τό κακό έχει γίνει... 
Καί τίς συνέπειές του τίς πληρώνουν
— όχι σπάνια— νέοι καί νέες ή καί 
παιδιά, πού δέν φταίνε άλλά καί άγνο- 
οΰν τό: Πώς έργάζονται αύτοί οί 
«κύριοι»...

Γι' αύτό άποφάσισα νά άναφέρω 
έδώ, μερικές άπό τίς μεθόδους τών 
βιαστών — όσες τουλάχιστο μπόρεσα 
νά μάθω — γιά νά τίς έχουν ύπόψη τους 
όσοι ή όσες σκέφτονται καί θέλουν νά 
προλάβουν τό κακό.

«Δέν άμφισβητεϊ κανείς (έγραψε ή 
' Ακρόπολι 19.8.79 σ. 7) ότι κάθε μέρα
— καί ιδίως κάθε νύχτα περιφέρονται 
στούς δρόμους τής ’ Αθήνας άνώμαλοι 
μέ Ι.Χ. αύτοκίνητα καί κάνουν 100 — 
150 χιλιόμετρα μέσα στήν πόλι γιά νά 
«ψαρέψουν» τουρίστρια. Καί όταν κα
ταφέρουν νά βάλουν κάποια ξένη στό 
αύτοκίνητό τους ό μοναδικός στόχος 
είναι νά κάνουν έρωτα μαζί της έστω 
καί παρά τή θέλησί της».

' Εδώ πρέπει νά σημειώσω πώς... στήν 
παγίδα αύτή έχουν πέσει καί πολλές 
’ Ελληνίδες; πού έχουν τό κόμπλεξ νά 
παριστάνουν τίς ξένες!!!

' Αλλά καί κάτι άλλο, πού μοΰ άποκά- 
λυψε ένας φυλακισμένος... "Οταν τά 
δίχτυα τών άνώμαλων δέν «πιάσουν» 
τουρίστρια, στρέφονται στις ντόπιες
— μικρές ή μεγάλες— πού κυκλοφο
ρούν μόνες τους τίς νύχτες τής "Ανοι
ξης καί τού Καλοκαιριού...

Δήλωναν ότι είναι ' Αστυνομικοί καί 
παραλάμβαναν στό αύτοκίνητό τους ή 
οδηγούσαν δήθεν στό Αστυνομικό 
Τμήμα κοπέλλες, οί όποιες δέν είχαν 
ούτε τή στοιχειώδη λογική νά ζητήσουν 
ταυτότητα τών 'Αστυνομικών μιά καί 
οί τελευταίοι δέ φορούσαν στολή. Στή 
συνέχεια τίς βίαζαν!!!

Μέ μικρές άγγελίες, τίς όποιες δημο
σίευε σέ Περιοδικά καί ’ Εφημερίδες, 
άναζητοΰσε νέες κοπέλλες γιά διάφο
ρες έργασίες. Στή συνέχεια τίς δεχόταν 
καί τίς βίαζε!!!

"Ο ταν τά θύματαπροκαλοΰν...

Είχε βάλλει στό μάτι νεαρό ποδο
σφαιριστή, ό όποιος έμενε στό άπέ- 
ναντι διαμέρισμα, άπό τό δικό της, 
18χρονη κοπέλλα. "Ολες οί προσπά- 
θειές της όμως, γιά πολύ καιρό, πήγαι
ναν χαμένες...

Συμβουλεύτηκε τότε μιά φίλη της, ή 
όποια τήν παρώτρυνε νά εφαρμόσει

πιό... άποτελεσματικά μέσα:
Πράγματι, ή 18χρονη, κατόρθωσε — 

σέ πρώτη φάση — νά διώξει τούς 
γονείς της γιά διακοπές... Στή συνέχεια 
άρχισε νά ξεντύνεται προκλητικά καί νά 
κυκλοφορεί μισόγυμνη τά βράδυα (ή
ταν καλοκαίρι), ένώ είχε άνοιχτά φώτα 
καί παράθυρα τού σπιτιού της.

Τό... παιγνίδι αύτό κράτησε μόνο 
τρία βράδυα, γιατί στό τέταρτο έγινε τό 
εξής: Δυό νέοι («κτήνη», τούς ονόμασε ή 
κοπέλλα) πού έμεναν δίπλα άπό τόν 
ποδοσφαιριστή, κατόρθωσαν νά μποΰν 
ένα βράδυ στό σπίτι τής 18χρονης... 
Θέλετε καί τό άποτέλεσμα;

Τήν ίδια νύκτα ή κοπέλλα μεταφέρ
θηκε σέ νοσοκομείο, γιατί οί βιαστές 
της τήν κακοποίησαν — όπως ίσχυρί- 
σθηκαν— γιά νά τήν τιμωρήσουν!!! 
"Ετσι ή άφέλεια τής 18χρονης, νά 

προκαλεϊ, μέ τόν τρόπο πού τής ύπό- 
δειξε ή επίσης άφελής φίλη της, πληρώ
θηκε μ' ένα άγριο βιασμό.

Καί οί δύο βιαστές όμως δέν έμειναν 
άτιμώρητοι. Γιατί μιά άλλη κοπέλλα, 
πού βιάσθηκε άργότερα άπό τούς ίδι
ους, τούς κατάγγειλε. Σήμερα βρίσκον
ται στή φυλακή γιά βιασμό, χρήση καί 
έμπορία ναρκωτικών κ.λπ.

' Αλλ' άς προχωρήσουμε σέ μιά δεύ
τερη περίπτωση... πρόκλησης, μιας 
17χρονης μαθήτριας ή όποία συνήθιζε 
νά προκαλεϊ σεξουαλικά τά άγόρια καί 
μετά νά τά έγκαταλείπει. Μέ τόν τρόπο 
αύτό νόμιζε πώς ικανοποιούσε τόν εγω
ισμό (ιδιοτροπία της).

Τρεις όμως άπό τούς «παθόντες», 
όταν διαπίστωσαν ότι όλοι τους ήσαν 
όμοιοπαθή θύματα (;) τής έγωίστριας 
φίλης τους, σκέφθηκαν νά εκδικηθούν....
' Ωργάνωσαν λοιπόν ένα πάρτυ, στό 
όποιο κάλεσαν μόνο τήν «άτακτη» φίλη 
τους.

" Οταν ή 17χρονη πήγε στό πάρτυ, τήν 
κακοποίησαν καί οί τρεις, μέ άποτέλε
σμα νά ύποστεΐ ψυχικό κλονισμό καί νά 
νοσηλευθεϊ στή συνέχεια σέ νευρολο- 
γική κλινική.

Μόλις τέλειωσε ή θεραπεία της βρή
κε τό θάρρος, άντίθετα μέ τήν προηγού
μενη περίπτωση, νά καταγγείλει τούς 
βιαστές της.

' Αργότερα όμως, άγνωστο γιατί, άπό- 
συρε τήν μήνυση. Πάντως οί βιαστές 
δέν τή γλύτωσαν. Γ ιατί όταν τούς συνέ
λαβε ή άστυνομία άποδείχθηκε πώς 
ήσαν καταζητούμενοι καί οί τρεις) γιά 
ληστείες, προώθηση γυναικών σέ πορ
νεία κ.λπ.
Συνέχεια
στό έπόμενο τεύχος
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ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

ΑΝΘΕΙ Η ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Τ Η ΜΟΡΦΗ έπιδημικής νόσου έχει 
πάρει τά τελευταία χρόνια τό 

έμπόριο τών ναρκωτικών -  καί μάλιστα 
τών σκληρών -  σέ όλόκληρο τόν κόσμο. 
"Ολες οίάναπτυγμένες δυτικές κοινω
νίες, άπό τίς ΗΠΑ μέχρι τήν ' Ιαπωνία, 
βρίσκονται σχεδόν άοπλες μπροστά 
στόν ύπουλο καί έπικίνδυνο έχθρό πού 
λέγεται διακίνηση καί χρήση ναρκωτι
κών. " Εναν έχθρό πού πλήττει ιδιαίτερα 
τή νεολαία, άκόμα καί μικρά παιδιά, 
δπως δείχνουν περιστατικά πού έρχον
ται στό φώς τής δημοσιότητας.

« Εστίες» παράνομης παραγωγής 
ναρκωτικών είναι τά ϋψίπεδα τής Λατι
νικής ' Αμερικής καί συγκεκριμένα τής 
Βολιβίας, τής Κολομβίας καί τού Πε
ρού, όρεινές περιοχές τού Ιράν, τής 
Τουρκίας, τού 'Αφγανιστάν καί τού 
Πακιστάν καί βέβαια τό περίφημο «χρυ
σό τρίγωνο» στά σύνορα τής Ταϋλάν- 
δης, τής Βιρμανίας καί τής Μαλαισίας.

Στις χώρες τής Λατινικής ' Αμερικής, 
τό έμπόριο τών ναρκωτικών γνώρισε τά 
τελευταία χρόνια ιδιαίτερη άνθηση, μιά 
πού οί χώρες αύτές γειτονεύουν μέ τίς 

Ηνωμένες Πολιτείες, πού άπορρο- 
φοΰν τό μεγαλύτερο μέρος τής παρα
γωγής τους.

«Δυστυχώς, χάνουμε τόν πόλεμο», 
δήλωσε πρόσφατα ένας ύπεύθυνος 
τής 'Αμερικανικής 'Υπηρεσίας Διώξε- 
ως Ναρκωτικών, στήν Μπογκοτά τής 
Κολομβίας. «Θά ήμουν πολύ εύτυχής 
άν μπορούσαμε νά έλέγξουμε τό 15% 
τών ναρκωτικών. ' Αλλά ή άλήθεια είναι 
δτι ό καταναλωτής στις ΗΠΑ παίρνει 
όση άκριβώς ποσότητα χρειάζεται».

Στήν Λατινική 'Αμερική, άλλάκαίστίςΗ.Π.Α. 
διενεργεϊται έκτεταμένο λαθρεμπόριο ναρ
κωτικών. Στή φωτογραφία δεξιά, ’Αμερικα
νός άστυνομικός έλέγχει ύποπτο άτομο γιά 
χρήαη ναρκωτικών.

' Από τίς "Ανδεις μέχρι τόν ' Αμαζόνιο 
ύπάρχει μιά όλόκληρη αύτοκρατορία, ή 
αύτοκρατορία τών ναρκωτικών. Μέσα 
στήν πυκνή βλάστηση τών τροπικών 
έκτάσεων έχουν κτιστεί όλόκληρες 
«πόλεις» έργοστάσια γιά τή συλλογή καί 
έπεξεργασία τών ναρκωτικών.

Τεράστια είναι τά κέρδη γιά τούς 
έπιχειρηματίες αύτοΰ τού είδους πού 
άποκτοϋν καί πολιτική δύναμη. "Ηδη 
κατόρθωσαν νά έξουδετερώσουν στό 
Περού τό νόμο έναντίον τών ναρκωτι
κών, ένώ οί ίδιοι παράγοντες βοήθησαν 
άποτελεσματικά νά έγκατασταθεΐ ή 
στρατιωτική χούντα στή χώρα. Θά πρέ
πει νά σημειωθεί άκόμη δτι στήν Κολομ
βία καί τή Βολιβία, τό έθνικό εισόδημα 
άπό τό παράνομο έμπόριο ναρκωτικών 
ξεπερνά κατά πολύ τό εισόδημα άπό τό

νόμιμο έμπόριο.
Ειδικά στή Βολιβία, τά πράσινα φύλλα 

τής κόκας άποτέλεσαν άπό τήν έποχή 
τών Ίνκας τό έθνικό έλιξίριο. Οί
Ινδιάνοι μασούσαν τά φύλλα γιά νά 

άντιμετωπίσουν τήν πείνα, τή δίψα καί 
τό κρύο. Τά τελευταία χρόνια ή νόμιμη 
καλλιέργεια κόκας (γιά λόγους κυρίως 
ιατροφαρμακευτικούς; εχει επεκταοει 
καί ύπολογίζεται δτι οί έξαγωγές έχουν 
ξεπεράσει άκόμη καί τίς έξαγωγές τού 
κασσίτερου.

Στό Περού, πού διαθέτει τήν καλύτε
ρη ποιότητα κοκάίνης, οί έξαγωγές 
ναρκωτικών συναγωνίζονται τό κύριο 
προϊόν τής χώρας αύτής, τό πετρέλαιο. 
Ή  πρωτεύουσα τού λαθερεμπορίου 
κοκαΐνης στό Περού είναι ή πόλη Τίνγκο 
Μαρία, ή «άσπρη πόλη». 'Αρκετοί 
καλλιεργητές στήν περιοχή αύτή άπέ- 
κτησαν δικές τους έκτάσεις στις όποι
ες καλλιεργούν άνοιχτά τά ναρκωτικά. 
' Ο πιό σημαντικός άπό αύτούς είναι ό 
Καρτένας Νταβίλα, ό «βαρώνος τής 
Κοκάίνης».

Πριν ένα χρόνο περίπου, ή Κυβέρνη
ση τού Περού ξεκίνησε μιά έκστρατεία 
έναντίον τής παράνομης καλλιέργειας 
κοκάίνης,πού όμως άποδείχτηκε μπλό
φα. ' Αρκοϋσε νά πληρώσει κανείς τούς 
άνθρώπους τών συνεργείων γιά νά μήν 
κάψουν τά φυτά, άλλά άπλώς νά τά 
κόψουν, ώστε αύτά νά βλαστήσουν καί 
πάλι.

"Οπως καί στίς προηγούμενες χώρες 
πού άναφέραμε, οί έξαγωγές ναρκωτι
κών ξεπερνούν τό πρώτο έξαγωγικό 
προϊόν, τόν καφέ. 'Υπολογίζεται δτι 
σήμερα στό Περού ζοϋν 80.000 οικογέ
νειες άπό τήν καλλιέργεια ναρκωτικών 
πού έλέγχεται άπό 164 έμπόρους.

Πρόσφατα τό έμπόριο ναρκωτικών 
άρχισε νά άνθεϊ καί στή Βραζιλία, στήν 
περιοχή τού ' Αμαζόνιου, πού άποτελεΐ 
ιδανικό τόπο γιά τέτοιου είδους καλλι
έργειες.

' Αντίθετα, ή καλλιέργεια ναρκωτικών 
στό Μεξικό, πού έδώ καί 10 χρόνια ήταν 
ό κύριος προμηθευτής ήρωίνης γιά τίς 
'Ηνωμένες Πολιτείες, έχει άρχίσει νά 
φθίνει. Κι αύτό γιατί ή μεξικανική 
κυβέρνηση, μέ τή βοήθεια καί τών 
Ηνωμένων Πολιτειών, έχει έπανδρώσει 
ειδικές όμάδες πού άρχισαν ένα «χημι
κό πόλεμο» στίς φυτείες τής παπαρού
νας.

' Αλλά οί ναρκομανείς στίς ΗΠΑ, δπως 
καί σέ όλο τόν κόσμο, έχουν τόσες 
πηγές άκόμη στή διάθεσή τους γιά νά 
προμηθευτούν τά «σκονάκια» τους καί 
πέρα άπό τό Μεξικό.
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ΣΙ AT Ε Τ
(Ή  ’Αμερικανική Κ.Υ.Π.)

Ή πανίσχυρη μυστική ύπηρεσία 
τών Ηνωμένων Πολιτειών

Ή  Σέντραλ Ίντέλλιτζενς Έιτζενσυ (C.I.A. =  Κεντρική 
'Υπηρεσία ’Αντικατασκοπίας) δημιουργήθηκε 

τό 1947 για την συγκέντρωσι καί τον συντονισμό 
πληροφοριών σχετικών με την εθνική ασφάλεια τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών. Άρχισε νά έπηρεάζη τήν 
διεθνή πολιτική άπό τό 1948. Άπό τότε ή 

όργάνωσις αυτή έχρηματοδότησε πολέμους 
καί επαναστάσεις στήν ’Αφρική, στήν Νότιο Αμερική, 

στήν Άσία. Έχει ετήσιο προϋπολογισμό επάνω 
άπό 30 δισεκ. δραχμές καί άπασχολεϊ 20.000 άνδρες.

ΠΙΣΤΕΥΤΟ άλλά αληθινό. Τό άπε- 
κάλυψε ή περίφημη «Έκθεσις 

Μακναμάρα» γιά τό Βιετνάμ: πρωτερ
γάτης τού πολέμου ήταν ή C.I.A. (Σί Ά ι  
Ει). Αυτή ή γιγσντιαία καί μυστηριώδης 

όργάνωσις, ή άόρατη καί «πανταχοϋ 
παρούσα», πού ή δράσις της ξεπερνά τά 
δημιουργήματα τών πιό ευφάνταστων 
μυθιστοριογράφων, πού έχει χαρακτη- 
ρισθή ώς τό ισχυρότερο όπλο τής έξω- 
τερικής άμερικανικής πολιτικής, πού τά 
προσφάτως δημοσιευθέντα άπόρρη τα 
έγγραφό της γιά τόν πόλεμο άναστά- 
τωσαν καί διαίρεσαν τις 'Ηνωμένες 
Πολιτείες, προκάλεσαν συγκρούσεις με
ταξύ τών «περιστερών» καί τών «ίερά- 
κων» καί διέλυσαν τις αύταπάτες τών 
κυβερνώντων καί τών στρατιωτικών γιά 
τήν δυνατότητα νίκης. Αντίθετη πρός 
τούς βομβαρδισμούς τού Βορείου Βιετ
νάμ, έπηρέασε τόν ύπουργό Άμύνης 
Μακναμάρα προκαλώντας τις σοβαρές 
άνησυχίες τού προέδρου Τζόνσον καί 
συνθέτοντας ένα άπό τά ψυχολογικά 
δράματα τής έποχήςμας. συναφές πρός 
τήν λαϊκή έξέγερσι, πρός τήν έπανάστα- 
σι τών νέων, τών μπήτνικ, τών χίππις, 
τών διανοουμένων, πού άνάγκασε τόν 
Λύντον Τζόνσον νά μή ύποβάλη πάλι 
ύποψηφιότητα γιά τό προεδρικό άξίω- 
μα καί πού άκόμη σήμερα βρίσκεται στό

έπίκεντρο τής άμερικανικής κρίσεως.
Θά έλεγε κανείς, ότι ή Σί Ά / ~Ει, 

όργανο κατασκοπίας, καί μυστικής δρά- 
αεως. θά προτιμούσε νά άγωνισθή στήν 
νοτιοανατολική Άσ ία  μόνη της, νά κά
νη έναν «προσωπικό πόλεμο», όπως τόν 
είχε συλλάβει ό Τζών Κέννεντυ: έναν 
πόλεμο πού θά άρχιζε ατά μπάρ καί στις 
πλωτές κατοικίες τής Σαϊγκόν, μέχειρο
ποίητες βόμβες, μέ στιλέττα, μέ αιφνι
διασμούς, μέ παιδιά άγγελιαφόρους καί 
όμορφα κορίτσια πού θά άπασχολού- 
σαν τούς άντιπάλους, παρά νά άναγά- 
γουν τήν άντίθεσι μέ τούς κομμουνιστάς 
σέ κείνο πού ό ποιητής Ώ ντεν άποκαλεί 
«άνόητο καί χονδροειδές γεγονός τών 
μαχών».

Ά ς  μή μάς φανή περίεργο, άν ή όλη 
δράσις τής Σί Ά ι  ~Ει, θυμίζει φιλολογι
κά κείμενα. Ή  φαντασία μάς είναι άπα- 
ραίτητη γιά νά καταλάβωμε, νά μαντεύ
σωμε 77 τό άληθινό ύπάρχει σέόλο αύτό 
τόν κυκεώνα τών χρηματοδοτήσεων, 
τών ονομάτων, τών φανερών καί μυ 
στικών πρακτόρων. Ο μακαρίτης δη
μοκρατικός γερουσιαστής Ρίτσαρντ Ρά- 
σελ, πού ήταν πρόεδρος τής έπί τών 
στρατιωτικών έπιτροπής τής Γερουσίας 
καί είχε μεγάλες έπιφυλάξεις γιά τήν 
δράσι τής Σ ί Ά ίΕ ι, έλεγε τό 1956:« Ά ν  
άκούαετε τί κάνουν σέ όλο τόν κόσμο οί

πράκτορες τών Ηνωμένων Πολιτειών, 
θά σηκωθούν ο ί τρίχες τού κεφαλιού 
σας». Καί ό γερουσιαστής Λέβερετ Σάλ- 
τονσαλλ, ό μεγαλυτέρου κύρους δημο
κρατικός εκπρόσωπος στήν ίδια έπιτρο- 
πή, ομολογούσε ότι δέν έπεδίωκε νά 
έμβαθύνη τήν έρευνα γιά τήν Σί Ά ι  "Ει, 
άπό φόβο «μή τυχόν μάθω πράγματα, 
πού προσωπικώς έγώ θά προτιμούσα 
νά μή γνωρίζω».

Ή  σχετική λοιπόν φιλολογία έχει 
πραγματικό ύπόβαθρο. Γ\ά τήν δράσι 
τού Έντουαρντ Λαντσντέιλ, τού πρω- 
ταγωνιστού τής Σ ί Ά ι  Έι στήν Ινδοκί
να, τότε πού είχε άρχίσει ή έπέμβασις 
τών Αμερικανών καί ένώ ο ί Γάλλοι 
πολεμούσαν άκόμη, έγράφησαν δυό 
μυθιστορήματα, τό «' Η ήσυχη Αμερ ι
κή» τού Άγγλου Γκράχαμ Γκρήν καί τό 
« Ή  άσχημη Αμερική» τών Αμερικα
νών Ούίλλιαμ Λέντερερ καί Εύγενίου 
Μπάρντινγκ, τίτλοι ειρωνικοί. Ό  «ήσυ
χος» Αμερικανός είναι ένας έπικίνδυ- 
νος ρομαντικός, ένας καλόπιστος δυνα
μιτιστής, πού σκοτώνει άθώους καί ά- 
κολουθεί όλο καί χειρότερους δρόμους.

Ο ήρωας τού δευτέρου μυθιστορήμα
τος είναι έκείνος πού ένσυνείδητα προ
βαίνει σέ πράξεις βίας καί δημιουργεί τις 
τραγωδίες.

Τόν Λαντσντέιλ, πράγματι, μολονότι 
είχε τήν ύποστήριξι τού Κέννεντυ όταν ό 
τελευταίος σκεπτόταν νά νικήση μέ «ει
δικές δυνάμεις» (τούς «πρασινοσκού- 
φηδες») σέ έναν μυστικό πόλεμο, οί 
αρχηγοί τού Γενικού 'Επιτελείου κατόρ
θωσαν νά τόν παραμερίσουν καί στήν 
θέσι του νά τοποθετήσουν τόν ΒΙκτωρα

Κάτω: Τό έμβλημα τής Σί - Ά ι - "Ε καί ό 
άριθμός τού κεντρικού της τηλεφώνου στόν 
τηλεφωνικό κατάλογο τής Ούάσιγκτων. Στήν 
άπέναντι σελίδα: Τό συγκρότημα τών κτιρίων 
όπου στεγάζονται οί ύπηρεσίσες τής Σί - Ά ϊ 
- Έ.

Ϊ « ι  C n ,  r * M  Ι ι ν η ! «  \*ΜΐΙΛ
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Κρούλακ. Έτσι, ό πόλεμος πέρασε άπό 
τήν Σί "Αι Έ ι στό Πεντάγωνο. Τό παρά
δειγμα τού Λαντσντέιλ καί τών δυό 
βιβλίων δείχνει πόση σημασία έχουν ή 
όπτική γωνιά άπ ' όπου βλέπει κανείς τό 
κάθε πράγμα, ή φύσις καί ό χαρακτή
ρας, καθώς καί οι άπόψεις κα ίο ί γνώμες 
τού ζωγράφου στήν άπεικόνιση τού 
ίδιου θέματος κατά τόν ένα ή τόν άλλο 
τρόπο, ιδίως όταν πρέπει νά άποκρύψη 
τόν έαυτό του.

Ή  προσποίησις καί ή ύποκρισίσ είναι 
άντίθετες πρός τήν άμερικανική παρά- 
δοσι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες γεννήθη
καν άπό μετανάστες πού είχαν έπανα- 
στατήσει έναντίον άπολυταρχικών κα
θεστώτων καί είχαν «μπουχτίσει» άπό 
μυστικές άστυνομίες καί συνωμοσίες. 
Τά έλαττώματα τής άμερικανικής ιστο
ρίας βρίσκονται στήν βία, στήν αυθαι
ρεσία, στήν σπατάλη, όχι όμως στήν 
άπάτη καί στήν κατεργαριά.

Ή  ’Αμερική είναι μιά άνοικτή κοινω
νία. ’Αποδέχθηκε τήν κατασκοπία σέ 
πολεμική περίοδο, άλλά ό ίδιος ό ΤροΟ- 
μαν πού ίδρυσε τήν Σί "Αι Έ ι δέν είχε 
-όπως έλεγε- καμμιά πρόθεσι «νά όη- 
μιουργήση μιά νέα Γκεστάπο». Καί ό
μως σήμερα ή κατασκοπία θεωρείται 
«θεάρεστο» έργο καί οί 'Ηνωμένες Πο
λιτείες δαπανούν πέντε περίπου δισε
κατομμύρια δολλάρια γ/ά τις ύπηρεσίες 
πληροφοριών καί άπό τό ποσό αύτό τό 
ένα τέταρτο ή τό ένα πέμπτο τό άπορ- 
ροφά ή Σ ί "Αι Έι.

Οί ύπάλληλοι τής Σί "Αι Έι. στήν 
έδρα τής όργανώσεως καί σέ όλο τόν 
κόσμο, άνέρχονται σέ είκοσι χιλιάδες. 
Τό 15% άπό αύτούς -κατά τόν καθηγη
τή Ράνσομ, πού είναι ειδικός στά ζητή
ματα τής έθνικής άμύνης στό Πανεπι
στήμιο τού Χάρβαρντ- ύπηρετεί στις 
διάφορες άμερικανικές «ύπηρεσίες πλη
ροφοριών». Πράγματι, ή Σί "Αι Έ ι δέν 
είναι ούτε τό μόνο ούτε τό μεγαλύτερο 
όργανο πληροφοριών τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών. Οί ένοπλες δυνάμεις έχουν 
τις δικές τους ύπηρεσίες (άλλη ό στρα
τός, άλλη τό ναυτικό καί άλλη ή άερο- 
πορία).

'Υπάρχει, στόν δρόμο μεταξύ τής 
Ούάσιγκτον καί τής Βαλτιμόρης, ένα 
οίκημα πού φρουρεϊται ή μέρα καί νύ
κτα. Σέ αύτό τό οίκημα στεγάζεται ή 
«Νάσιοναλ Σεκιούριτυ Έιτζενσυ», ή πιό 
μεγάλη, ή πιό μυστηριώδης, ή πιό πο
λυδάπανη άπό όλες τις όργανώσεις κα
τασκοπίας, πού προορισμός της είναι ή 
έπεξεργασία ήλεκτρονικών διαβιβάσεων 
βάσει ένός κώόικος, καθώς καί ή πα- 

ρεμπόδισις καί ή άποκρυπτογράφησις

τών διαβιβάσεων άλλων χωρών. Ή  
N.S.A έχει τήν ELINT, ήλεκτρονική 
«ίντέλλιτζενς», τής όποιας πολλά «μυ
στικά» έπεσαν στά χέρια τών κομμου
νιστών κατά τήν αιχμαλωσία τού πλοίου 
«Πουέμπλο» στά ϋδατα τής Βορείου 
Κορέας. Ή  Επιτροπή 'Ατομικής Ε 
νέργειας έχει τήν δική της «ίντέλλιτζενς». 
Ή  Έφ Μπί "At, όμοσπονδιακό γρα
φείο έρευνών, έχει δικαιοδοσία μόνο στό 
έσωτερικό τών 'Ηνωμένων Πολιτειών.

Είναι δύσκολο νά έξηγήση κανείς τί 
άκριβώς είναι ή Σί "Αι Έι. Γιά νά 
είσδύσωμε στά μυστικά της πρέπει νά 
άντιληφθούμε τήν όλη κατασκοπευτική 
της δραστηριότητα, πού, τά τελευταία 
χρόνια, άναπτύχθηκε κατά τρόπο ά- 
νοργάνωτο καί έρασιτεχνικό μεταξύ πολ
λών άνταγωνισμών.

"Οταν όμως ήταν διευθυντής τής Σί 
"Αι, Έι, δηλαδή τής «Σέντραλ Ίντέλ- 
λπζενς Έιτζενσυ», ό Ρίτσαρντ Μακ- 
γκάρα Χέλμς, ήταν καί πρόεδρος τής 
«Σέντραλ Ίντέλλιτζενς» χωρίς τό «Έι
τζενσυ». δηλαδή όχι τόσο ένός γρα
φείου όσο μιάς έπιτροπής, ατούς κόλ
πους τής όποιας έχουν τήν έδρα τους οί 
ιθύνοντες τών ύπηρεσιών πού άναφέ- 
ραμε. Ό  Χέλμς ήταν ό άνθρωπος πού 
συνέκρινε καί διασταύρωνε διάφορες 
πληφορορίες γιά τήν διεθνή κατάστασι.

προκειμένου νά ένημερώση τόν Πρόε
δρο τών Ηνωμένων Πολιτειών, καί τό 
Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας.

Οί συνεδριάσεις τού Συμβουλίου άρ
χιζαν κατά κανόνα μέ μιά έκθεσι τού 
Χέλμς, πού περιελάμβανε, παραδείγμα
τος χάρι, τόν κατά προσέγγισι ύπολο- 
γισμό τών στρατιωτικών δυνάμεων πού 
ήσαν παρατεταγμένες στά σύνορα τής 
Σιβηρίας καί τής Κίνας, ή τήν τιμή μέ τήν 
όποια ή Μόσχα πωλοϋσε ατούς δορυ
φόρους της τήν ζάχαρι πού είχε άγορά- 
σει άπό τήν Κούβα, ή τις προοπτικές γιά 
τήν γεωγραφική συγκομιδή τών φίλων 
καί τών άντιπάλων, ή τήν ψυχική όιά- 
θεσι τού τρίο Μπρέζνιεφ-Ποτγκόρνυ- 
Κοσσύγκιν καί τις σχέσεις του μέ τό 
Ανώτατο Σοβιετικό Επιτελείο καί τίς 
άλλες σοβιετικές άρχές.

Ή  έκθεσις τού Χέλμς άναφερόταν 
έπίσης στόν άντικομμουνισμό ή στόν 
κομμουνισμό στις άραβικές χώρες καί 
στόν τρόπο νά καμουφλάρεται, στήν 
παράνομη δράσι, στήν «άντι-ίντέλλι- 
τζενς», στό διπλανό παιχνίδι τών άμοι- 
βαίων έξαπατήσεων, γιά τό όποιο, τό 
1959, όταν ήταν στήν Αμερική, ό τότε 
Σοβιετικός πρωθυπουργός Νικήτα Χρου- 
στσώφ έσκανδάλισε τούς παρισταμέ- 
νους κουβεντιάζοντας μέ τόν "Αλλεν 
Ντάλλες, τόν προκάτοχο τού Χέλμς:
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«Σπαταλατε τά χρήματά σας», είπε σαρ
καστικά ό αμίμητος Νικήτα, «καί θά 
μπορούσατε νά τά στέλνετε κατ' εύ- 
θεϊαν παρά διά μέσου μεσαζόντων. Οί 
πράκτορές σας μάς δίνουν τούς κώδικές 
σας καί έμεϊς τούς χρησιμοποιούμε γ/ά 
νά σάς μεταβιβάζωμε ψεύτικες πληρο
φορίες καί γιά νά ζητάμε παρόδες... καί 
οί παράδες έρχονται».

Κανένας δέν θά μάθη ποτέ, πότε ό 
διασκεδαστικός έκείνος πολιτικός μπλο
φάριζε καί πότε έλεγε τήν άλήθεια. Δέν 
ύπάρχει όμως άμφιβολία ότι ή κωμωδία 
άνακατεύεται μέ τήν τραγωδία καίμέ τό 
αίμα στήν μυστική δράσι τής «Ίντέλ- 
λιτζενς».

Στις 5 Νοεμβρίου 1971, ό Πρόεδρος 
ΝΙξον μετέβαλε τήν διάρθρωσι των ύ- 
πηρεσιών πληροφοριών, άναθέτοντας 
στόν Χέλμς τήν γενική έποπτεία έπί 
όλων των όργάνων τής « Ίντέλλιτζενς» 
καί άπαλλάσσοντάς τον άπό τήν εύθύνη 
όρισμένων δραστηριοτήτων τής Σ ί Ά ι  
Έι. Στήν Ούάσινγκτον, μερικοί βου- 
λευταί, όπως ό Τζώρτζ Μάχον καί ό 
Λούσιαν Νέντζι, πού είναι μέλη των 
έππροπών πού άσκοϋν κάποιον έλεγχο 
άπό μέρους τού Κογκρέοσου στήν Σί 
Ά ι  Έι καί σέ άνάλογα όργανα, δέν 
είναι βέβαιοι άν πρόκεται γιά προαγωγή 
τού Χέλμς ή γιά περιορισμό των άρμο- 
διοτήτων του. Τό βέβαιο είναι ότι: ό 
Νίξον δέν έχει τοποθετήσει κανέναν 
άλλο στήν θέσι του, τουλάχιστον ώς
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τώρα, καί ξαναζωντάνευσε ή δημιούρ
γησε νέα συμβουλευτικά όργανα μετα
ξύ τής Σί Ά ι  Έι, τήν Έφ Μπί Ά ι, τις 
στρατιωτικές ύπηρεσίες πληροφοριών 
καί τού Συμβουλίου Εθνικής Άμύνης 
μέσα ατό όποιο συνέστησε μιά έπιτρο- 
πή γιά τήν «Ίντέλλιτζενς». πού προε
δρεύεται άπό τόν Χένρυ Κίσσινγκερ καί 
στήν όποια παίρνουν μέρος, έκτός άπό 
τόν Χέλμς, ό στρατηγός Άττόρνεϋ, οί 
ύφυπουργοί Εξωτερικών καί Ά μ ύ 
νης, καί ό πρόεδρος τών άρχηγών τών 
τριών όπλων.

Ή  άπόδοσις τού όρου «ίντέλλιτζενς» 
είναι κάπως δύσκολη. Ή  λέξις «ίντέλ- 
λιτζενς» στά άγγλικά σημαίνει διάνοια, 
νοημοσύνη, μόρφωσι. παράγεται δέ 
άπό τήν λατινική «ίντελλιτζένσια», (νόη- 
σις, νοϋς. νοημοσύνη, γνώσις, ιδέα αί
σθημα). Παραφράζοντες λοιπόν θά μπο
ρούσαμε νά πούμε, ότι είναι ή σύγκρι- 
σις, ή κριτική, ή έπιλογή τών πληροφο
ριών, έραγσία κα τ ' έξοχήν. «πνευματι
κή» άναλύαεως καί συνθέσεως. Τό έπί- 
σημο «Λεξικό τών στρατιωτικών όρων 
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών γιά κοινή 
χρήσι», όρίζει τήν «ίντέλλιτζενς», όχι 
τόσο σάν ύπηρεσία όσο σάν προϊόν: 
«προϊόν πού προκύπτει άπό τήν συγ
κέντρωσή τήν έκτίμησι, τήν άνάλυσι. 
τήν όλοκλήρωσι, τήν έρμηνεία όλων 
τών διαθεσίμων πληροφοριών πού ά- 
φορούν μιά ή περισσότερες πλευρές 
ένός ξένου κράτους ή ζώνες έπιχειρή-

Ό  ιδρυτής τής Σί Ά Ι "Β, Χάρρυ Τροϋμαν, 
πρώην Πρόεδρος τών ' Ηνωμένων Πολιτει
ών. Όμως, ό τότε ’Αμερικανός Πρόεδρος, 
δέν είχε πρόθεσι νά άνατεθούν στήν ύπηρε
σία αύτή καθήκοντα κατασκοπίας, σέ διεθνή 
κλίμακα.

σεων πού ένδιαφέρουν άμέσως τις 
Η.Π.Α.».

Έργο τού διευθυντοϋ τής Σ ί Ά ι  Έι 
είναι νά μεταφέρη αύτό τό προϊόν στόν 
Πρόεδρο τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 
καί, σέ όρισμένες περιπτώσεις, καί στά 
άνώτατα νομοθετικά καί έκτελεστικά 
όργανα τής χώρας.

Ή  παντοδυναμία τής Σ ί Ά ι  Έ ι προ
κύπτει άπό τό γεγονός, ότι άν ό έπικε- 
φαλής τής «Ιντέλλιτζενς» κατορθώση νά 
φέρη «πλήρεις» πληροφορίες ή πού 
αύτός νομίζει ή διαισθάνεται πλήρεις, 
τότε ή κυβέρνησις είναι ύποχρεωμένη 
νά πάρη μιά απόφαση: ειρήνη ή πόλε
μος.

Τό έργο τών ύπηρεσιών πληφοριών 
έπεκτείνεται σέ μετεωρολογικές καί βιο
μηχανικές μελέτες, άπό τις όποιες μπο
ρεί νά προβλεφθή άν μιά συγκομιδή θά 
είναι καλή ή κακή, άν μιά έπιδημία θά 
πλήξη μιά χώρα ή όχι. Ά ς  θυμηθούμε, 
πώς τό 1964 ο ί Αμερικανοί άν ήγγει
λαν τήν άτομική δοκιμή τών Κινέζων 
στήν έρημο τής Τάκλα Μακάν πριν άπό 
τήν έκκρηξι. Ή  πώς ή Σ ί Ά ι  Έ ι έσκαψε 
μιά στοά μήκους τριακοσίων μέτρων 
μεταξύ τού δυτικού καί τού άνατολικοϋ 
Βερολίνου γιά νά άκούη τά τηλεφωνή
ματα μεταξύ Μόσχας καί Σοβιετικού 
Γενικού Στρατηγείου, πού είχε τήν έδρα 
του στό Κάρλχορστ ώς τις 22 Απριλίου 
1956. Τήν στοά τήν άνακάλυψε ένας 
Γερμανός έργάτης, σκάβοντας γιά άλλη 
δουλειά. Τό κατόρθωμα έκείνο όφείλε- 
ται στόν τότε άρχηγό τών μυστικών 
ύπηρεσιών στής Σ ί Ά ι  Έ ι φράνκ Ούίν- 
σερ καί τόν βοηθό του Χέλμς, πού 
άργότερα έγινε διευθυντής τής όργα- 
νώσεως. Ά λλη  ύποκλοπή τηλεφωνη
μάτων άπό τήν Σι Ά ι  Έι, πού προκά- 
λεσε θόρυβο, έγινε στήν πρωτεύουσα 
τής Κούβας.

Στήν έδρα τής Σ ί Ά ι  Έ ι ύπάρχουν 
δυό τεράστιοι ήλεκτρονικοί έγκέφαλοι. 
Ό  ένας έπεξεργάζεται τις πηγές τών 
πληροφοριών καί ό άλλος τις πληρο
φορίες πού προέρχονται άπό τίς πηγές 
αύτές. Ό  πρώτος ήλεκτρονικός έγκέ- 
φαλος κατατάσσει τίς πηγές, άναλόγως 
μέ τήν άξια τους, σέ έξη κατηγορίες: 
πολύ σοβαρή, σοβαρή, άρκετά σοβαρή, 
άσταθής. άμφίβολη, άνεξέλεγκτη. Πρό-



Μιά όμάδα κομμάντος έκγυμνάζεται στή 
Φλωρίδα προτού άποβιβασθεϊ στόν κόλπο 
τών Χοίρων κατά τόν μήνα ’Απρίλιο τού 
1961. Μετά τήνάποτυχία τής έπιχεψήοεως 
έκείνης, ό πρόεδρος Κέννεντυ άντικατέ- 
στηοε τά στελέχη τής ΣΙΑ.

κειται, όπως βλέπομε, γιά μιά διαβάθμι- 
σι πού βασίζεται, προπαντός, στήν πεί
ρα τού παρελθόντος. Μιά πηγή πού 
κατατάσσεται στήν έκτη κατηγορία εί
ναι άσφαλώς νέα. Στό άλλο «κοσκίνι
σμα», πού γίνεται άπό τόν δεύτερο 
ήλεκτρονικό έγκέφαλο, μιά πληροφο
ρία μπορεί νά χαρακτηρισθή ώςάπολύ- 
τως έξακριβωμένη. άληθινή, πιθανή, ή 
άκόμη άπίθανη κλπ.

Οί ύπόλληλοι, πού χειρίζονται τούς 
έγκεφάλους λές καί παίζουν ένα μαγικό 
παιχνίδι. Κάνουν συνδυασμούς έπί συν
δυασμών γιά νά βγάλουν ένα άσφαλές 
συμπέρασμα, θετικό ή άρνητικό. "Ενας 
πληροφοριοδότης λ.χ., πού στό παρελ
θόν έδινε άξιόλογες πληροφορίες, δίνει 
τώρα άόριστα στοιχεία. Αύτά θά τά βρή 
ό ήλεκτρονικός έγκέφαλος. Ο ήλεκ- 
τρονικός έγκέφαλος θά άξιολογήσει έ- 
πίσης τήν πληροφορία, ότι ένας πολιτι
κός άρχηγός τής νοτιοανατολικής 'Α 
σίας άγόρασε μιά βίλλα στήν Κόστα 
Μπράβα τής Ισπανίας γιά νά στεγάση 
τήν οίκογένειά του, σέ συνδυασμό μέ 
άλλες πληροφορίες άτι κάτι έπίκεται 
στήν χώρα του πολιτικού αύτοϋ. Ή  
πρώτη πληροφορία έφθασε στό Στέητ 
Ντηπάρτμεντ άπό τήν άμερικανική πρε
σβεία στήν εν λόγω χώρα ή άπό τό 
άμερικανικό προξενείο. Τις άλλες πλη
ροφορίες τις συνεκέντρωσε ό άρχηγός 
τής στρατιωτικής άποστολής έκεί κάτω 
ή, γιά νά δώσωμε τόνο πιό μυθιστορη
ματικό, δυό ή τρεις μυστικοί πράκτορες, 
πού διαβλέπουν πραξικοπήματα καί πα
ρακολουθούν τις κινήσεις τών ύποψή- 
φίων κινηματιών. (Τά πράγματα δέν 
συμβαίνουν πάντα τόσο άπλά καί ω
ραία. Είναι λόγου χάρι έξακριβωμένο 
άτι ή ΣΙ "Αι "Ει αίφνιδιάστηκε άπό τήν 
πτώσι τού Σιχανούκ στήν Καμπότζη καί 
ότι δέν έγνώριζε τό πραξικόπημα τού 
Καντάφι στήν Λιβύη).

Στήν έδρα τής Σ ι "Αι "Ει ύπάρχει καί 
ένας ήλεκτρονικός ύπολογιστής, ό «Ούόλ- 
νατ», πού κατασκεύασε γιά τήν όργά- 
νωτι ή Ι.Β.Μ. Ο «Ούόλνατ» είναι ένα 
τελειότατο άρχεϊο. "Οταν τεθή σέ λει 
τουργία, ψάχνει καί βρίσκει όνόματα, 
βιογραφίες, στοιχεία γιά τήν κάθε περί- 
πτωσι καί τά προβάλλει μέ μιά ήλεκτρο- 
νική ταινία, πού λέγεται «ίντελοφάξ».

έπάνω σέ μιά μεγάλη όθόνη όταν τά 
στοιχεία πρόκεται νά χρησιμεύσουν σέ 
όμάδα έρευνητών. καί σέ μιά μικρή 
όθόνη όταν ένδιαφερόμενος είναι μόνο 
ένας πράκτορας.

Τά πράγματα αύτά συμβαίνουν σέ 
ένα μεγάλο κτίριο πού έγκαινιάσθηκε τό 
φθινόπωρο τού 1961 στό Λάνγκλεϋ 
τής Βιργιν/ας, σέ άπόστασι δεκατριών 
χιλιομέτρων άπό τήν Ούάσινγκτον, καί 
είναι έργο τών άρχιτεκτόνων Χάρισσον 
καί Άμπράμοβιτς, τών ίδιων πού διηύ- 
θυναν τις έργασίες τού μεγάρου τών 
Ηνωμένων 'Εθνών. Τό κτίριο άποτε- 

λεϊται άπό άνεξάρτητες πτέρυγες γιά νά 
είναι πιό εύκολη ή φρούρησίς του. Είναι 
κρυμμένο μέσα σέ έναπάρκο 304 έκτα- 
ρίων, καί στοίχισε 46 έκατομμύρια δολ- 
λάρια.

'Εκτός άπό τά άρχεϊα, στά όποια 
συγκεντρώνονται κάθε μήνα διακόσιες 
χιλιάδες έφημερίδες καί ραδιοφωνικές 
έκπομπές, πού περιλαμβάνουν 5 έκα
τομμύρια λέξεις τήν ήμέρα, βιβλία, άλ
λα έντυπα καί μιά βιβλιοθήκη μέ μυθι
στορήματα κατασκοπίας τού Γιάν φλέ- 
μινγκ, τού Μάκ Ίννες. τού "Ερικ "Αμ- 
πλερ καί τού έκτιμωμένου περισσότερο 
άπό τούς «τεχνικούς», Τζών Αέ Καρρέ, 
ψευδώνυμο τού νταίιβιντ Κόρνουελ, ύ- 
πάρχουν στό μέγαρο τής ΣΙ "Αι "Ει ένα 
χημικό έργαστήριο πού κατασκευάζει 
συμπαθητική μελάνη, μικροσκοπικά ό
πλα, ειδικές έκρηκτικές συσκευές, κα

θώς καί ένα έργαστήριο φυσικής, στό 
όποιο μαθαίνει κανείς, μεταξύ τών άλ
λων, νά καταγράφη τις συζητήσεις πού 
γίνονται σέ ένα δωμάτιο άπό τις δονή
σεις τών τζαμιών τών παραθύρων, νά 
άναπαράγη ένα κείμενο άπό τις παραλ
λαγές τού τόνου τών πλήκτρων μιας 
γραφομηχανής. Πρέπει νά σημειωθή, 
ότι τό τμήμα δακτυλογράφων τής Σ ι "Αι 
‘Ει βρίσκεται σέ ειδικά δωμάτια, πού 
παραμορφώνουν τις δονήσεις, ώστε νά 
μήν γίνη εύκολη ή ύποκλοπή τών δα- 
κτυλογραφουμένων κειμένων.

Ή  διεύθυνσις δέν είναι μυστική. Μπο
ρείτε νή ζητήσετε άπό τόν όδηγό τού 
λεωφορείου νά κάνη στάσι στήν Σ ί "Αι 
"Ει, τό πάρκο όμως περιβάλλεται άπό 
συρματόπλεγμα, ή χρησιμοποίησις ψευ
δωνύμων είναι συνήθως κατά τις συζη
τήσεις στό έσωτερικό γιά τήν περίπτω
ση πού είναι δυνατόν οί συζητήσεις νά 
παρακολουθούνται. Ή  «Σέντραλ Ίν- 
τέλλιτζενς "Ειτζενσυ» καί τό γραφείο 
προσωπικού στό όποιο άπευθύνεται έ- 
κεϊνος, πού θέλει νά άκολουθήση τήν 
καρριέρα τού κατασκόπου, είναι κατα- 
χωρημένα στόν τηλεφωνικό κατάλογο 
τής Ούάσινγκτον, άλλά ή τηλεφωνή
τρια δέν άπαντά: «Σί "Αι "Ει». Λέει τόν 
άριθμό «τρία, πέντε, ένα. έντεκα, δυό 
μηδενικά». Οί ξένοι δέν γίνονται δεκτοί 
στό έσωτερικό τού κτιρίου. Παραμέ
νουν στόν προθάλαμο, όπου μπορεί 
κανείς νά διαβάση, χαραγμένα στόμάρ-
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μαρο τά λόγια αύτά τού Χριστού: «Καί 
θέλετε γνωρίσει τήν άλήθιεαν, καί ή 
άλήθεια θέλει σάς έλευερώσει» (Ευαγ
γέλιο κατά Ίωάννην Κεφ. η ', 32).

“Οταν όιεθυντής τής Σ ί “Αι "Ειήτανό 
“Αλλεν Ντάλλες. άόελφός τού υπουρ
γού των Εξωτερικών φόστερ Ντάλλες. 
ή όργάνωσις ήταν διατεθειμένη νά πλή
ρωσή έκατό χιλιάδες όολλάρια γιά ένα 
άντίγραφο τού λόγου πού είχε έκφω- 
νήσει στις 24 Φεβρουάριου 1956 ό 
Νικήτα Χρουστσώφ στό εικοστό Συνέ
δριο τού Κομμουνιστικού Κόμματος τής 
Ε.Σ.Σ.Δ. Σέ αύτό άναφέροντο τά λάθη, 
οι άδικίες. τά έγκλήματα, πού έπί τριάν
τα χρόνια είχε διαπράξει ό Στάλιν. Ό  
Ρίτααρντ Χέλμς. άρχηγός τότε των μυ
στικών υπηρεσιών, κατόρθωσε νά άπο- 
κτήση τό κείμενο στήν 'Ανατολική Ευ
ρώπη μέ πολύ λιγώτερα χρήματα.

"Επειτα άπό πολλές συζητήσεις καί 
διαφωνίες, ό Ντάλλες, σέ συνεννόησι 
μέ τόν άδελφό του. έδωσε ένα άντί
γραφο στήν έφημερίόα «Νιού Γιόρκ 
Τάιμς». Ο Χρουστσώφ όμως δέν είχε 
μιλήσει γιά τήν έξωτερική πολιτική. Με
ρικά έμπειρα στελέχη τής Σί "Αι "Ει, 
τότε, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους 
καί όρισμένα άλλα κείμενα πού είχαν 
άπό μυστικές πηγές, παρενέβαλαν στόν 
λόγο 32 περικοπές, στις όποιες ό Χρου
στσώφ φερόταν νά έπιτίθεται μέ δρ/μύ
τη τα έναντίον τών άρχηγών καί τών 
κυβερνήσεων τών ούδετέρων χωρών. 
Τό πλαστό αύτό κείμενο κυκλοφόρησε 
κρυφά σέ όλο τόνκόσμο, έτσι πού πολ
λοί πίστεψαν ότι τό κείμενο πού είχε 
καταχωρηθή στήν έφημερίδα «Νιού Γ<όρκ 
Τάιμς» είχε «λογοκριθή» άπό τήν Μόσχα 
γιά νά δημοσιευθή στό έξωτερικό.

Ή  Σί “Αι "Ει δημιουργήθηκε σάν 
όργανο συγκεντρώσεως καί άναλύσεως 
πληροφοριών. Ιδρύθηκε τό 1947 ταυ- 
τοχρόνως μέ τό Συμβούλιο Εθνικής 
Ασφαλείας καί μέ τό ύπουργεϊο 'Εθνι

κής Άμύνης, στό όποιο συγκεντρώθη
καν τά τρία όπλα. Ή  άρχή της όμως 
ξεκινά άπο τό Πέρλ Χάρμπορ, όπου, 
στις 7 Δεκεμβρίου 1941, τά ιαπωνικά 
τορπιλλοπλάνα έθεσαν σέ τρομερή δο
κιμασία τό ν στόλο τών Ηνωμένων Πο
λιτειών. Οί Ιστορικοί έκριναν τό Πέρλ 
Χάρμπορ σάν μιά «τρέλλα» τών Ιαπώ
νων. ο ί όποιοι δέν προσπάθησαν κάν νά 
βυθίσουν δυό άεροπλανοφόρα πού βρί
σκονταν ατά άνοιχτά καί τά άεροπλα
νοφόρα έκέρδισαν τόν πόλεμο. Δέν κα- 
τεστράφησαν καταδρομικά καί κατακα- 
ταδιωκτικά, μολονότι αύτά ήσαν πιό 
χρήσιμα άπό τά παλαιό πολεμικά σκά
φη. 'Εκτός τού ότι έκαναν σφάλματα

στρατηγικής καί τακτικής, ο ί Ιάπωνες 
διέπραξαν μέ τό Πέρλ Χάρμπορ καί ένα 
μεγάλο πολιτικό λάθος, γιατί άνάγκα- 
σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες νά βγούν 
στόν πόλεμο, πράγμα πού άπετέλεσε τό 
προοίμιο τής συντριβής τής Ιαπωνίας 
καί τών συμμάχων της. Μέ τό Πέρλ 
Χάρμπορ όμως φάνηκε πόσο μειονε- 
κτούσαν ο ί 'Ηνωμένες Πολιτείες στόν 
τομέα τών πληροφοριών.

"Αν ο ί Ιάπωνες έκαναν σφάλματα 
αύτό δέν όφείλεται στό γεγονός ότι 
ένήργησαν διαφορετικά άπό ό,τι είχαν 
προγραμματίσει. Γνώριζαν τήν θέσι τών 
πλοίων, ήξεραν ότι τήν Κυριακή τό 
άπόγευμα τά πληρώματα είχαν έξοδο. 
Στούς 'Αμερικανούς είχαν περιέλθει ό- 
ρισμένες πληροφορίες, άλλά τά έπιτε- 
λεία τους δέν τις έλαβαν σοβαρά ύπ' 
όψι τους, δέν φρόντισαν νά τις έξσκρι- 
βώσουν, νά τις άναλύσουν, νά τις δια
σταυρώσουν. ' Ο ύπουργός τών Ναυτι
κών φράνκ Νόξ άρκέσθηκε νά πή «Είναι 
άδύνατο»!

Ο πρόεδρος Ρούζβελτ άνέθεσε στόν 
συνταγματάρχη, καί κατόπιν στρατηγό.

Οί υπάλληλοι τής 
Σί -  Ά ϊ  -  Έϊ, 

σ' όλο τόν κόσμο 
άνέρχονται 

σέ είκοσι χιλιάδες

Ούίλλιαμ Ντόνοβαν, τόν λεγόμενο «Ού- 
άιλντ Μπίλ» (άγριος Μπίλ). νά συντονί
ση τις ύπηρεσίες πληροφοριών καί έν 
συνεχεία ίδρυσε τό Γοαφεϊο Πολεμικών 
Πληροφοριών (O.W.I.), όργανο διεθ
νούς προπαγάνδας, καίτό Γοαφεϊο Στρα
τηγικών 'Υπηρεσιών (O.S.S.). όργανο 
έπεξεργασίας πληροφιών καί κατασκο
πίας. πού γρήγορα έπεξέτεινε τήν δράσι 
του, ήλθε σέ έπαφή μέ τά κινήματα 
άντιστάσεως στά μετόπισθεν τού έχ- 
θρού. ένίσχυσε τόν άνταρτοπόλεμο, έρ- 
ριξε άλεξιπτωτιστάς, πολεμοφόδια καί 
τρόφιμα στούς παρτιζάνους, όργάνωσε 
κέντρα πληροφοριών.

Τό O.S.S. διελύθη άπό τόν Πρόεδρο 
Τρούμαν κατά τήν άποστράτευσι, άλλά 
ό ίδιος Πρόεδρος άντελήφθη, άπό τόν 
'Ιανουάριο τού 1946 κιόλας, τήν άνάγ- 
κη τής συστάσεως μιάς 'εθνικής επιτρο
πής πληροφοριών, πού άπετελέσθη ά
πό τόν ύπουργό τών 'Εξωτερικών καί 
τούς ύπουργούς τών τριών στρατιωτι
κών ύπουργείων. Ή  έπιτροπή αύτή 
ίδρυσε τό «Σέντραλ Ίντέλλιντζενς  
Γκρούπ» καί έθεσε έπικεφαλής του τόν

άντιναύαρχο Σίντνεϋ Σόουερς, ύπαρ- 
χηγό τής «' Ιντέλλιτζενς» τού ναυτικού. 
Τόν Σόουερς τόν διαδέχθηκε άργότερα 
ό στραγητός τής άεροπορίας ΧόυτΒάν- 
τενμπεργκ καί αύτόν ό άντιναύαρχος 
Ρόσκοκ Χίλλενκεττερ. πού τό 1947. 
όταν τό «Γκρούπ» (μέσα στήν άπογοή- 
τευση ένός κόσμου διηρημένου άπό τό 
«Σιδηρούν Προπέτασμα» καί τόν «ψυ
χρό πόλεμο», τόσο διάφορο άπό έκεϊνο 
πού οί λαοί είχαν έλπισει κατά τήν 
διάρκεια τού πολέμου) μετετράπη στήν 
Σί "Αι “Ει, έγινε ό πρώτος διευθυντής 
της.

Ή  Σί "Αι "Ει. πού ιδρύθηκε γιά τήν 
συγκέντρωσι πληροφοριών, κατά τό 
παράδειγμα τού πολεμικού O.S.S.. έγι
νε καί πρωταγωνίστρια διαφόρων πε
ριπετειών. Τά καθήκοντα τής Σί "Αι "Ει, 
πού όριζει ό νόμος τού 1947, περιλαμ
βάνονται σέ πέντε παραγράφους, τέσ
σερις άπό τις όποιες άφορούν τήν συ
γκέντρωσι, άνάλυσι. έκτίμησι κατάταξι 
πληροφοριών πού ένδιαφέρουν τήν έθ- 
νική άσφάλεια, ένώ ή πέμπτη προβλέ
πει «άλλες δραστηριότητες καί άλλα 
καθήκοντα, πού είναι συναφή μέ τήν 
συγκέντρωσι πληροφοριών καί ένδια
φέρουν τήν ’εθνική άσφάλεια, σομφώ
ν ως πρός τήν κατευθυντήριο γραμμή 
πού θά καθορίζη κάθε φορά τό Συμ
βούλιο 'Εθνικής Άμύνης».

Στήν Ιταλία  θά άναζητήσωμε τούς 
λόγους γιά τούς όποιους ή Σί "Αι "Ει. 
πέρασε γιά πρώτη φορά άπό τήν κατα
σκοπία καί άπό τήν συγκέντρωση πλη
ροφοριών σέ «άλλες δραστηριότητες 
καί άλλα καθήκοντα», δηλαδή σέ ένο
πλες έπιχειρήσεις. Μετά τήν κομμουνι
στική κατάληψι τής Τσεχοσλοβακίας, ό 
πρώτος Αμερικανός ύπουργός 'Αμύ- 
νης Τζαίημς φόρρεσταλ, πού είχε κυρι- 
ευθή άπό κατάθλιψι (αύτή πού θά τόν 
όδηγούσε άργότερα στήν αύτοκτονία), 
φοβόταν νίκη τών κομμουνιστών κατά 
τις ιταλικές εκλογές τού 1948, άρχισε 
νά άναζητή ιδιωτικά οικονομικά μέσα 
γιά τήν χρηματοδότηση μιάς κρυφής Πο
λιτικής δραστηριότητος.

Ό  "Αλλεν Ντάλλες. πού άπό τήν 
έδρα του στήν Ελβετία είχε όιαπραγ- 
ματευθή τήν παράδοσι τών Γερμανικών 
δυνάμεων στήν Ιταλία, βρήκε γελοία 
τήν άνάθεσι σέ ιδιωτικά χέρια μιάς 
τέτοιας ένέργειας. καί έτσι τό Συμβού
λιο 'Εθνικής 'Ασφαλείας διέταξε τήν 
έκτέλεσι ειδικών ’επιχειρήσεων, πού θά 
έμεναν μυστικές, άλλά άν άπεκαλύ- 
πτοντο, δέν θά διειυεύόετο ή έπίσημη 
προέλευσίς τους. Κατά πόσο ή Σί Ά ι  
"Ει, ή όποια έγινε όργανο μυστικής
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πολιτικής δράσεως στήν Ιταλία, επη
ρέασε τήν τότε πολιτική κατόστασι, εί
ναι συζητήσιμο. 'Αμέσως καί έμμέσεως 
ένεθάρρυνε τήν συνδικαλιστική όιάσπα- 
σι ταυτοχρόνως μέ τήν όιάσπασι τού 
σοσιαλιστικού κόμματος, πού διαιρέθη
κε σέ έκείνους πού δέχονταν καί σέ 
έκείνους πού δέν δέχονταν τήν κοινή 
δρασι μέ τούς κομμουνιστάς. ( ' Ο Μπόμπ 
Κέννεντυ άπεκάλυψεμιά φορά ατόν συν
τάκτη τού παρόντος άρθρου, ότι πολύ 
άργότερα ή Σί "At Έ ι καυχήθηκε σέ 
όρισμένα μέλη τού Κογκρέσσου ότι είχε 
συ μ βάλει στήν άνάδειξι τού Μπουμεν- 
τιέν καί τού Σουχάρτο).

'Αλυσ ίδα έπιχειρήσεων

Ό  Μπουμεντιέν, άφοϋ άι'έτρεψε, 
τόν Ιούλιο τού 1965, τόν Μπέν Μπέ- 
λα, πού είχε όργανώσει τόν άλγερινό 
στρατό μέ τήν οικονομική ένίσχυσι των 
62 έκατομμυρίων, πού είχε πάρει άπό τήν 
Σοβιετική Ένωσι, υιοθέτησε, κατ' άρ- 
χήν, μιά πολιτική πιό ούδέτερη καί 
κράτησε φυλακισμένο στήν Αλγερία, 
ώς τόν θάνατό του τόν Μωυαή Τσόμπε. 
τόν όποιο άπήγαγε στόν άέρα. όταν ό 
τελευταίος έφευγε άπό τό Κονγκό μετά 
τήν άναγνώρισι του άντιπάλου του Μο- 
μπούτου άπό τού 'Αμερικανούς. Στήν 
Ινδονησία ή Σί "Αι "Ει ύπεστήριξε τήν 
έξέγερσι έναντ/ον τού Σοεκάρνο όταν ό 
τελευταίος ζήτησε καί πήρε σοβιετικά 
όπλα καί έγκαθίόρυσε μιά «κατευθυνο- 
μένη δημοκρατία» μετά τήν έπιστροφή 
του άπό μιά έπίσκεψι στήν Μόσχα. Οί 
'Ηνωμένες Πολιτείες είχαν άρνηθιή νά 
τού πουλήσουν άεροπλάνα καί όπλα 
γιά 120 έκατομμύρια δολλάρια.

Τό 1958. ό Αμερικανός άεροπόρος 
"Αλλεν Πόουπ συνελήφθη αιχμάλωτος 
όταν τό αεροπλάνο του κατερρίφθη 
κατά μιά άεροπορική έπιδρομή καί κα- 
τεδικάσθη σέ θάνατο άπό ίνδονησιακό 
στρατοδικείο. 'Αργότερα όμως τοϋ έ- 
δόθη χάρις καί άφέθη έλεύθερος όταν 
ο ί 'Ηνωμένες Πολιτείες έγκατέλειψαν 
τήν ’εχθρική πολιτική πού ακολουθού
σαν άπέναντι ατό καθεστώς. ' Ο Πόουπ, 
φαινομενικά, ήταν ύπάλληλος μιας αε
ροπορικής έταιρίας, πού σέ άλλες περι
πτώσεις, είχε ταυτισθήμέ τήν Σί “Αι “Ει 
καί πού άντιπροσωπεύετο στήν 'Αμερι
κή άπό τόν δικηγόρο Ά λεξ  Κάρσον. ό 
όποιος λίγα χρόνια αργότερα θά έπι- 
στρατεύση πιλότους γιά τήν έπιχείρησι 
έναντίον τής Κούβας στόν Κόλπο των 
Χοίρων. ' Η έξέγερσις στήν Ινδονησία, 
στήν όποια πήρε μέρος ό Πόουπ. άπέ- 
τυχε γιατί ό αρχηγός τού στρατού Ά μ -  
πντ έλ Χάρις Νασουσιόν δέν ένώθηκε 
μέ τούς 'επαναστάτες. Έτάχθη έναντίον 
τού Σοεκάρνο λίγα χρόνια άργότερα, 
στις 30 Σεπτεμβρίου 1965, έπειτα άπό 
ένα ανοργάνωτο κομμουνιστικό πραξι

κόπημα.
Ή  Σί- Ά ι  Έ ι έσημείωσε τήν μεγαλύ

τερη άποτυχία της τήν άνοιξι τού 1961, 
όταν έπεχείρησε νά άνατρέψη τόν Κά
στρο άποβιβάζοντας στόν Κόλπο των 
Χοίρων 'εξόριστους άντιπάλους τού Κου
βανού Προέδρου. Ή  Σί “Αι “Ει νόμιζε 
πώς ήταν πανίσχυρη έπειτα άπό τις 
έπιτυχίες της των έτών 1953. 1954 καί 
1955. Τό 1953, ό Κέρμιτ (ή Κίμ) Ρούσ- 
βελτ, άνεψιός τοϋ Προέδρου Θεοδώ
ρου Ροϋσβελτ, κατόρθωσε νά άνατρέ
ψη τόν πρωθυπουργό τής Περσίας Μω- 
χάμετ Μοσσαντέκ καί νά άποκαταστή- 
ση στόν θρόνο τόν Σάχη. "Επειτα άπό 
τήν έπιτυχία του αύτή, ατούς κύκλους 
τής Σί Ά ι  Έ ι τόν φώναζαν «Σενιόρ 
"Αιραντ». Τό 1955, ό ίδιος Κίμ Ροϋσ
βελτ διέσωσε όχι τήν φιλία μεταξύ των 

Ηνωμένων Πολιτειών καί τοϋ Νάσερ, 
άλλά τήν φήμη καί τήν σταδιοδρομία 
των Αμερικανών διπλωματών (οί ό
ποιοι είχαν στείλει ένα παράκαιρο τελε
σίγραφο στήν Αιγύπτιο Πρόεδρο) συμ
βουλεύοντας τόν Νάσερ νά μή παίρνη 
στά σοβαρά τούς διπλωμάτες.

Ή  πιό περίπλοκη καί πιό ριψοκίνδυ
νη έπιχείρησις τής Σί “Αι Έ ι ήταν ή 
άνατροπή, τό 1954, στήν Γουατεμάλα 
τής προοδευτικής κυβερνήσεως τού Γ α 
κόμη Άρμπένθ Γκουθμάν άπό Επανα
στάτες» πού εισέβαλαν στήν χώρα μέ 
έπικεφαλής τόν συνταγματάρχη Κάρ-

' Ο “Αλλεν Ντάλλες διηύθυνε τήν ΣΙ Ά ι Έι 
άπό τίς 26 τοϋ μηνάς Φεβρουάριου τοϋ 1953 
ώς τίς 23 Νοεμβρίου 1961. Τό 1956 δημοσί
ευσε τό λόγο τοϋ Χρουστσώφ πού άνεφέρε- 
το στά Εγκλήματα τού ' Ιωσήφ Στάλιν.

λος Καστίλλο 'Αρμός. Εγκέφαλος τού 
όλου έγχειρήματος ήταν ό Αμερικανός 
προσβευτής στήν Γουατεμάλα Τζών 
Πιούριφού (τόν είχε τοποθετήσει στήν 
θέση αύτή ή Σί "Αι Έι). Εκτελεστής τής 
έπιχειρήσεως ήταν ό φράνκ Ούίσνερ, 
αρχηγός τών μυστικών ύπηρεσιών τής 
Σί Ά ι  Έι.

Επτά χρόνια άργότερα, έκεΐνο πού 
έπέτυχε μέ άπόλ υτη άκρίβεια στή ν Γου
ατεμάλα, ύπό τήν προεδρία τού Ά ιζεν- 
χάουερ. έμελλε νά άποτύχη ύπό τήν 
προεδρία τού άτυχου Τζών Κέννεντυ. 
Τόν φράνκ Ούίσνερ τόν διαδέχθηκε 
στήν άρχηγία τών μυστικών ύπηρεσιών 
τής Σί “Αι Έι. ό Ρίτσαρντ Μπάισελ, 
καθηγητής τής δημοσίας οικονομίας, 
πού έγινε ό άποόιοπομπσίος τράγος γιά 
τήν ξαφνική ταπείνωση τών 'Ηνωμέ
νων Πολιτειών τόν 'Απρίλιο 1961 μέ 
τήν κατασκευή στήν Κούβα σοβιετικών 
πυραυλικών βάσεων. Ή  ιστορία τού 
Κόλπου τών Χοίρων είναι πασίγνωστη. 
Αρχίζει μέ τήν ’εκπαίδευση στήν Γουα- 
τεμάλα χιλιάδων Κουβανών έξορίστων. 
διαφοροποιοεϊται μέ τήν έκλογή ώς 
προέδρου τών Η.Π.Α. τού Τζών Κέννε
ντυ. περιπλέκεται όταν ή Σί Ά ι  Έ ι καί 
τό Πεντάγωνο διαφωνούν γιά τόν χρό
νο πού πρέπει νά γίνη ή έπιχείρησις καί 
έάν ή ύποστήριξίς της άπό τήν άμερικα- 
νική άεροπορία έπρεπε νά είναιφανερή 
ή κρυφή.

Μερικά τεχνάσματα, όπως ή άπο- 
γείωσις άπό τό Μαίάμι τής φλόριντα 
άεροπλάνων μέ τά διακριτικά τής Κού
βας γιά τόν βομβαρδισμό αεροδρομίων, 
ώστε νά φανή σάν έκδήλωσις έσωτερι- 
κής έξεγέρσεως, δέν είναι πολύ έξυπνα 
καί θλιβερή ήταν ή έμφάνισις τού έκ- 
προσώπου τών Η.Π.Α. στά 'Ηνωμένα 
Έθνη Στήβενσον, όταν παρουσιάσθη- 
κε στά Συμβούλιο Ασφαλείας καί έπέ
δειξε ψεύτικες φωτογραφίες. Ήέπιχεί- 
ρησις άπέτυχε έπειόή δέν έγινε έσωτε- 
ρική έξέγερσις στήν Κούβα. Οίάρχηγοί 
τής Σί “Αι Έ ι καί τοϋ στρατού άλληλο- 
κατηγορήθηκαν καί προσπάθησαν νά 
ρίξουν τίς εύθϋνες ο ί μέν ατούς δέ. Ο 
φιντέλ Κάστρο νίκησε σέ όλη τήν γραμ
μή, στρατιωτικά, πολιτικά, διπλωματι
κά, άκόμη καί στόν τομέα τών πληρο
φοριών.

' Ο άδελφός τοϋ Προέδρου, Ρόμπερτ 
Κέννεντυ, έκανε κατόπιν μακρυές καί
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φουρνίζουν ή δταν καθαρίζουν τά 
φασολάκια, νά τούς πούνε. Ο Αγιος 
Νικόδημος ό Αγιορείτης στό βιβλίο 
του « Αόρατος πόλεμος» συμβουλεύει 
τόν μοναχό καί τόν καθένα:

« Αν αύτός δ Υιός τού Θεού καί 
άγαπητός Υιός τής Παρθένου έξώδευ- 
σεν δλην του τήν ζωήν καί όλον τόν 
έαυτόν του διά τάς χρείας ήμών τών 
άμαρτωλών καί έδωκε τήν Μητέρα του, 
ώς Μητέρα μας καί συνήγορον, εις τό 
νά μάς βοηθή καί είναι ύστερα άπό 
Αύτόν μέσον τής σωτηρίας μας, πώς καί 
μέ ποιον τρόπον θέλει δυνηθή ποτέ ή 
άγαπημένη του αϋτη Μήτηρ καί συνή
γορός μας νά γίνη άποστάτης τής 
θελήσεως τού τόσον ήγαπημένου Υιού 
της καί νά μή μάς βοηθήση; Ό θεν 
πρόστρεχε, άγαπητέ, πρόστρεχε μέ 
θάρρος εις κάθε σου χρείαν εις τήν 
Παναγίαν Θεοτόκον. Διότι είναι άσφα- 
λές καταφύγιον καί πάντοτε γεννά εις 
σέ χάριτας καί έλεημοσύνας».

Είναι βαθύτατη ή άφοσίωσι τών μονα
χών στήν Παναγία. Τήν έχει έκφράσει 
μέ λυρική έξαρσι ό Κωστής Παλαμάς 
στό θαυμάσιο ποίημά του « Ό  καλόγε
ρος μέ τά κρίνα»:

«Κι αύτός δουλεύει στό χαρτί 
καί ρίχνει στό δεφτέρι, 

(ντύνοντας τού γραμματικού 
τό Λόγο, πού διηγέται 

τής Παναγιάς τά θάματα, 
στό συναξάρι μέσα, 

μέ τού χρωμάτου τό βλαττί, 
μέ τή στολή τού ώραίου, 

καί κάνοντας τόνε γαμπρό) 
-παιδούλες ιστορίες 

πού τό κορμί τους λυγιστό 
καί ή χάρη τους περίσσια. 

Άπάνου σέ χρυσό ούρανό 
λαμπροχρωματισμένες 

τριανταφυλλιές καί βυσιννιές 
καί σταχτερές καί όλάσπρες 

καί μ ’ όλα τά πλουμίδια, 
πού τού ζωγράφου δίνουνε 
πέλαα, στεριές, αιθέρες.
Καί στό γαζέλλινο χαρτί 

καθάριο άντιστορίζει 
τή ζήση καί τήν κοίμηση τής 
ύπεράγιας Κόρης... Νύχτες 

καί μέρες καί γιορτές 
κι άργατινές, μιλούσε 

μέ κειά τά δυό ίερόλογα:
Χαίρε, Χαριτωμένη! Κι ήρθε 

καιρός πού άνήμπορος 
καί τό κοντύλι άκόμα 

νά περπατά στόν πάπυρο, 
τής Παναγιάς ζωγράφος, 

μιά μπόρεση τού άπόμενε: 
γονατιστός νά πέφτη

στήν άγια εικόνα τής Κυράς, 
όπου τήν ξάνοιγε, όπου 

μέ τό σιγομουρμούρισμα:
Χαριτωμένη, Χαίρε!».

Καί ποιος μπορεί νά ξεχάση τις 
Παναγιές τού Παπαδιαμάντη, τήν Κου- 
νίστρα, στό Πυργί, τήν Κεχριά, τού 
Ντομάν, πού τις άνέφερε κάθε τόσο 
στά γραφτά του καί τις τραγούδησε μέ 
τή θέρμη τής άδολης ψυχής του; "Η 
έκεΐνες τις Παναγιές πού άπεικόνισε ό 
Κόντογλου, σάν πονεμένες μανάδες, 
γυναίκες τού λαού μας, δικές μας, μέ 
τή σφραγίδα τής Ρωμιοσύνης πάνω 
τους; Τί πιό συχνό όνομα στά χείλη τού 
Έλληνα; «Παναγιά μου»! Τί πιό οικείο; 
Ό  "Αγιος Νεκτάριος τής Αίγινας, ό 
θαυματουργός, έτρεφε τέτοια άγάπη 
στήν Παναγία, πού τής άφιέρωσε ολό
κληρο βιβλίο, τό «Θεοτοκάριο», μέ 
ύμνους καί ώδές πού έγραψε όταν ήταν 
Διευθυντής τής Ριζαρείου Σχολής.

Σ' έσένα, Παναγιά μου, δέεται κι ό 
κουρασμένος άνθρωπος τού εικοστού 
αιώνα, παιδί παραδαρμένο, διψασμένο 
γιά λίγη δροσιά πνευματική. Σέ ώρα 
συντριβής καί μετάνοιας, κλείνει τά 
μάτια καί σοϋ ζητά λίγη γαλήνη, μιά 
στάλα άπό τή δροσιά τού προσώπου 
σου, λίγη άπό τήν άπέραντη καλοσύνη 
σου. Τώρα πού οί κάμποι καί τά νησιά 
γιορτάζουν τήν Κοίμησί σου, προσέρχε
ται έμπρός σου γυμνός καί άνυπόδη- 
τος. Δέν έρχεται νά σοΰ προσφέρη, 
άλλά νά πάρη. Δέν έχει λάδι μήτε κερί 
σάν τό μπόι του, μήτε άργυρώματα 
άσημένια ή άλλα άναθήματα. Μιά κατα- 
πονεμένη καρδιά άποθέτει στά πόδια 
σου, Παναγιά καί Βασίλισσα τών ούρα- 
νών, σκύβοντας τό γόνυ μέ τή βεβαιό
τητα ότι καί πάλι θά μεσιτέψης στόν 
Σωτήρα τού κόσμου.

' Ελπίζει σέ Σέ τήν άσπιλη καί δέεται 
ταπεινά, πετώντας τόν έγωϊσμό καί τήν 
ψευτοπερηφάνεια του, άπαλλαγμένος 
άπό κάθε γήινο φρόνημα, άφοϋ έμαθε 
πιά γιά καλά τή ματαιότητα τού κόσμου 
τούτου, άφοϋ ϋψώθηκαν γύρω του 
πελώρια τά τείχη τού άδιέξοδου, άφοϋ 
κατάλαβε πού είναι ή έλπίδα καί ή 
άνταμοιβή καί τό φώς τό άνέσπερο.
' Ασπάζεται τό χ έρ ι' Εκείνης πού λέγε
ται «τιμιωτέρα τών Χερβουβείμ καί 
ένδοξοτέρων τών Σεραφείμ» κι άνα- 
κράζει μαζί μέ τόν ύμνωδό:

«Καταιγίς με χειμάζει τών συμφο- 
φών, Δέσποινα, καί τών λυπηρών τρικυ- 
μίαι καταποντίζουσιν άλλά προφθάσα- 
σα, χείρα μοι δός βοήθειας, ή θερμή 
άντίληψις καί προστασία μου». Ι.Μ.Χ.

Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α
Π Ρ Ο Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Σ Μ Ο Υ

Η
ΕΑΠΗΝΟΡΟΟΟΟΞΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΩΘΣΗ

Τοϋ
κ. Ε. Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Υ  

Καθηγ. Πανεπ. Αθηνών

Ο ΡΘΟΔΟΞΟ Βυζάντιο ήταν έκεϊ- 
νο, πού μέ τό ιεραποστολικό έργο 

του μετέβαλε άσυγκράτητα στίφη σέ 
συγκροτημένα κράτη.

Ένα άπ' τά θεμέλια τών κρατών 
αύτών, όπως καί όλόκληρης τής Εύρώ- 
πης είναι ή έλληνορθόδοξη άνθρωπιστι- 
κή παράδοση, άπ' τήν όποια έμπνέεται 
καί πρός τήν όποια καταλήγει κάθε 
«ούμανιστική».

' Ο γνήσιος Ούμανισμός, δέν είναι ό 
Ούμανισμός, πού έχει έκφυλισθή σ' 
ένα άθεϊστικό καί άνθρωποκεντρικό 
σύστημα καί θεωρεί τόν άνθρωπο ώς 
αύτάρκη ένδοκοσμική δυναμικότητα ά- 
ποκομμένη άπό κάθε ύπερβατική συ
νάρτηση. Τό άληθινό ούμανιστικό ιδεώ
δες τής καλλιέργειας τών κλασσικών 
σπουδών, πού έχει τις ρίζες του στήν 
Ορθόδοξη Ανατολή, δέν διάκειται 

έχθρικά πρός τήν Θρησκεία. Οί άρχαϊοι 
Έλληνες πού παρουσιάζονται άπ'

5 08



ΣΙ Α·|· Ε Ι·
εξευτελιστικές διαπραγματεύσειςμέ τήν 
κυβέρνησι τής Κούβας γιά νά έπιτύχη 
τήν άπελευθέρωσι των αιχμαλώτων ένα
ντι αμερικανικών γεωργικών μηχανη
μάτων. Μεταξύ τών ύποθέσεων πού 
γίνονται γιά τήν δολοφονία τού Τζών 
Κέννεντυ είναι καί εκείνη πού αποδίδει 
τόν φόνο τού Προέδρου ατούς Κου
βανούς έξορίστους. πού έθεώρησαν ότι 
προδόθηκαν καί έγκαταλείφθηκαν άπό 
τήν 'Αμερική, ιδίως όταν τό 1963 οί 
Η.Π.Α. δέν κατέλαβαν τήν Κούβα μετά 
τήν άπομάκρυνσι άπό τήν νήσο τών 
σοβιετικών πυραύλων.

Ο Κέννεντυ άντικατέστηεσ τούς άρ- 
χηγούς τής Σί "Αι Έ ιμετά τήν αποτυχία 
τής έπιχειρήσεως τοϋ 1961. Πρώτος 
διευθυντής είχε τοποθετηθεί ό αντιναύ
αρχος Χίλλενκεττερ, τόν όποιο διαδέ
χθηκε κατά τήν διάρκεια τοϋ πολέμου 
τής Κορέας(1950) ό στρατηγός Ούώλ- 
τερ Μπέντελ Σμίθ. Στις άρχές τού 1953 
άνέλαβε άρχηγός ένας μή πολιτικός, ό 
"Αλλεν Ντάλλες. ό όποιος θεωρείται ό 
πατέρας τής συγχρόνου άμερικανικής 
κατασκοπίας.

Ό  προϋπολογισμός τής Σί "Αι "Ει 
είναι είκοσι όκτώ φορές μεγαλύτερος 
άπό τόν προϋπολογισμό τής βρετανικής 
S.I.S. (Σήκρετ Ίντέλλιτζενς Σέρβις), 
πού ιδρύθηκε άπό τόν σέρ φράνσις 
Ούώλσινγκαμ. ύπουργό τών Εξωτερι
κών τής Ελισάβετ A Τής άγγλικής 
μυστικής ύπηρεσ/ας έπρόκειτο νά γίνη 
άρχηγός ό Κίμ φίλμπυ, ό όποιος, ατό 
τέλος, άπεδείχθη ότι ήταν... πράκτορας 
τών Ρώσων. ' Η Σοβιετική "Ενωσις δέν 
έχει Σί "Αι "Ει, δηλαδή ένα κεντρικό 
συντονιστικό όργανο πληροφοριών. Τό 
Κομιτάτ Γκοσουνταρστβενόι Μπεζοπα- 
σνόστι, έπιτροπή έθνικής άσφαλείας. 
έξαρτάται κα τ ' εύθείαν άπό τόν γραμ
ματέα τοϋ κόμματος Μπρέζνιεφ, οί δέ 
στρατιωτικές ύπηρεσίες πληροφοριών 
άπό τόν ύπουργό τών Στρατιωτικών 
Γκρέτσκο.

Ή  μεγαλύτερη 'εμπλοκή πού προκά- 
λεσε ή Σί "Αι "Ειμεταξύ τών Η.Π.Α. καί 
τής Σοβιετικής Ένώσεως ήταν έκείνη 
πού άφοροϋσε τό άναγνωριστικό άερο- 
πλάνο U-2. Τό σκάφος αύτό είχε κατα
σκευάσει ή έταφία Λόκχηντ καί στήν 
άρχή τό έπιτελεϊο τής άμερικανικής άε- 
ροπορίας τό είχε άπορρίψει. Κατόπιν 
όμως ή κυβέρνησις τών Η.Π.Α. τό υιο
θέτησε, γιατί έκρίθη ότι ήταν κατάλληλο 
γιά κατασκοπευτικές άποστολές λόγω 
τοϋ ότι ήταν έλαφρό: πετοϋσε γρήγορα 
καί μπορούσε νά άνέβη σέ ύψος 25.000 
μέτρων. "Ενα U-2, πού τό διηύθυνε ό 
φράνσις Πάουερς, κατερρίφθη πάνω 
άπό τό Σβερντλόφσκ στά Ούράλια τήν 
1η ΜαΤου 1960. Λάθος σοβαρό τής Σί 
"Αι "Ει: άγνοοϋσε ότι ό σοβιετικός πύ
ραυλος SA-2 μπορούσε νά έπιτύχη

ν λ
στόχο σέ τόσο μεγάλο ύψος (ένας άλλος 
SA-2 κατέρριψε στήν Κούβα κατά τήν 
διάρκεια τής κρίσεως τοϋ 1963 ένα 
άλλο U-2, όχι τής Σί "Αι "Ει, αλλά τής 
S.A.C. τοϋ 'Αρχηγείου τής Αεροπο
ρίας).

Ή  Σί "Αι "Ει, έπί πλέον, βέβαιη ότι ό 
πιλότος είχε βάλει σέ λειτουργία τόν 
μηχανισμό καταστροφής τοϋ άεροπλά- 
vou, είπε ψέματα, ότι ό Πάουερ είχε 
χάσει τόν προσανατολισμό του λόγω 
τής κακοκαιρίας πού έπικρατοϋσε έκεί
νη τήν ήμέρα. Τήν διέψευσε όμως ό 
Χρουστσώφ, ό όποιος έπέδειξε ατούς 
δημοσιογράους τό άεροπλάνο καί τόν 
πιλότο. Ό  Πάουερς, όπως είναι γνω
στό, άντηλλάγη άργότερα, έπειτα άπό 
τήν μεσολάβησι τοϋ δικηγόροΐι Τζαίημς 
Ντόνοβαν, ειδικού στις ήμιεπίσημες 
διαπραγματεύσεις, μέ τό Ρώσο άρχικα- 
τάακοπο Ροϋντολφ "Αμπελ, ό όποιος, 
όταν έπέστρεψε στήν Ρωσία, έπαραση- 
μοφορήθη καί άνεκηρύχθη ήρως τής 
Σοβιετικής Ένώσεως.

Πρέπει νά σημειώσουμε ότι στις 16 
ΜαΤου έπρόκειτο νά συνέλθη ατό Παρί
σι διάσκεψις κορυφής, στήν όποια θά 
έπαιρναν μέρος ό Χρουστσώφ, ό Μάκ 
Μίλλαν. ό Ντέ Γκώλ καί ό ' Α/ζενχάου- 
ερ. Αύτός ήταν ό λόγος πού ή Σ ί "Αι "Ει 
βιάστηκε νά στείλη τόν Πάουερς σέ

Τά συντρίμια τοϋ U-2 πού κατερρίφθη άπό 
σοβιετικό πύραυλο τήν 1η Μό1ου 1960 ένώ 
πετοϋσε πάνω άπό τά Ούράλια. (Μουσείο 
τοϋ Ερυθρού Στρατού στήν Μόσχα). Αρι
στερά: ό Φράνσις Γκάρυ Πάουερς ό πιλότος 
τοϋ κατασκοπευτικού άεροπλάνου τών 
’Αμερικανών. Ή  ύπόθεσις αυτή άπησχόλη- 
σε τότε εύρύτατα τόν διεθνή Τύπο καί 
συνέτεινε στήν έντασι τού ψυχρού πολέμου 
μεταξύ Αμερικής καί Ρωσίας.

άνσγνωριστική άποστολή, γιατί άν πε
τύχαινε ή διάσκεψις κορυφής καί ό 
Άιζενχάουερ πραγματοποιούσε τό τα

ξίδι του στήν Μόσχα, όπως είχε προ- 
γραμματισθή, τότε ο ί Η.Π.Α. θά έπρεπε 
νά σταματήσουν τις πτήσεις. ' Ο Χρουσ
τσώφ άπήτησε νά ζητηθή συγγνώμη 
άπό τήν ΕΣΣΔ γιά τό έπεισόδιο Πάουερς, 
οί ΗΠΑ όμως δέν δέχθηκαν καί έτσι ή 
διάσκεψις κορυφής ματαιώθηκε.

Ό  Κέννεντυ άντικατέστησε τόν "Αλ
λεν Ντάλλες μέ τόν Τζών Μακκόουν, 
έναν έκατομμυριοϋχο μηχανικό άπό τήν 
Καλιφόρνια, ιδιοκτήτη έμπο ρικών πλοί
ων καί πετρελαιοπηγών, πού γιά ένα 
διάστημα είχε διατελέσει πρόεδρος τής 
'Επιτροπής Ατομικής 'Ενέργειας, ό- 
παδό τής τηρήσεως σκληρής στάσεως 
άπέναντι στήν Σοβιετική "Ενωσι. 'Η  
διεύθυνσις τής Σ ί "Αι Έ ι άνετέθη στόν 
Μακκόουν έπειδή κανένας άλλος, άπό 
αύτούς τούς όποιους είχε προτείνει ό 
Τζών Κέννεντυ, δέν δέχθηκε. Ο διάση
μος δικηγόρος τής Ούάσινγκτον Κλάρκ 
Κλίφφορντ, πού κατά τήν τελευταία 
περίοδο τής προεδρίας Τζόναον είχε 
διαδεχθή τόν ύπουργό 'Εθνικής 'Αμύ- 
νης Μακναμάρα. δήλωσε ότι ή θέσις 
αύτή δέν τόν ένδιέφερε.

Ή  Σί "Αι Έ ι κατηγορήθηκε, ότι πε
ρισσότερο έχει βλάψει τις Ηνωμένες 
Πολιτείες παρά τις έχει ωφελήσει, ότι 
προβαίνει σέ ένέργειες πολλές φορές 
έγκληματικές, άντί νά περιορίζεται στό 
έργο γιά τό όποιο έχει συσταθή, τήν 
συγκέντρωσι, δηλαδή, καί επεξεργασία 
πληροφοριών. Τόν καιρό ιδίως τής ει
ρήνης σέ πολλούς άνθρώπους δέν άρέ- 
σει τό έπάγγελμα τοϋ κατασκόπου.

Τό 1966, έπειτα άπό μιά σύντομη 
περίοδο, κατά τήν όποια τήν διεύθυνσι 
τής Σί "Αι Έι είχε ό ναύαρχος Ούίλλιαμ 
Ρέιμπορν, πού είχε διαδεχθή τόν Μακ
κόουν, ό Πρόεδρος Τζόναον τοποθέτη
σε έπικεφαλής τής Σί "Αι Έ ι καί κατόπιν 
-θέσι άκόμη πιό άνώτερη- έπικεφαλής 
τής Κεντρικής « Ίντέλλιτζενς», δηλαδή 
σύμβουλο τοϋ Προέδρου καί τοϋ Κογ-
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κρέσσου έπί τών διεθνών πληροφοριών, 
τόν Ρίτσαρντ Μακγκάρα Χέλμς, πού 

ύπηρετοϋσε ήδη στήν Σ ΐ "Αι "Ει. Ό  
Χέλμς κατήγετο άπό τήν Πενσυλβανία, 
είχε κάνει λαμπρές φιλολογικές σπουδές 
στ/ς Η. Π.Α. καί στήν Ευρώπη, όπου είχε 
μάθει γαλλικά καί γερμανικά, είχε έργα- 
σθή ώς δημοσιογράφος, είχε νυμφευ- 
θή, είχε χωρίσει καί είχε ξανανυμφευθή 
μιά Άγγλίόα. "Αρχισε τήν κατασκο
πευτική του καρριέρα ατό O.S.S. κατό
πιν έγινε βοηθός τοϋ ~Αλλεν Ντάλλες, 
ατό Βερολίνο, ύπαρχηγός τού φράνκ 
Ούίσνερ στις μυστικές ύπηρεσίες τής Σί 
"Αι "Ει καί μετά τήν Κούβα καί τήν 
άπομάκρυνσι τοϋ "Αλλεν Ντάλλες καί 
τού Ρίτσαρντ Μπάισελ, πού είχε διαδε- 
χθή τόν Ούίσνερ, άρχηγός αύτών τών 
ύπηρεσιών.

Ό  Χέλμς πέρασε μιά άρκετά δύσκο
λη στιγμή όταν άπεκαλύφθη άτι οί«πρα- 
σινοσκούφηδες», τό σώμα πού είχε όρ- 
γανώσει ή Σί “At "Ει τήν έποχή τοϋ 
Κέννεντυ, είχαν σκοτώσει χωρίς νά τόν 
περάσουν άπό δικαστήριο ένα Βιετνα
μέζο πράκτορα, ό όποιος είχε κατηγο- 
ρηθή ότι έπαιζε διπλό παιχνίδι. Δέν 
έγινε ποτέ γνωστό ποιός είχε δώσει τότε 
τήν διαταγή τής έκτελέσεως: ο ί άμερι- 
κανικές στρατιωτικές άρχές ή ό άρχηγός 
τής Σί "Αι "Ει στήν Σαϊγκόν, Ρόμπερ

Μαράσκο.
Τά δημοσιευθέντα τελευταίως «άπόρ- 

ρητα άρχεία τού Πενταγώνου» άνεστά- 
τωσαν κυριολεκτικά τόν πολιτικό κόσμο 
καί τήν κοινή γνώμη τών Η.Π.Α. Άπε- 
κάλυψαν τόν ύποπτο καί ύποκριτικό 
ρόλο τής κυβερνήσεως στόν πόλεμο 
τού Βιετνάμ καί τήν παράλογη έπιμονή 
τών στρατιωτικών, ότι ό πόλεμος αύτός 
μπορεί νά κερδηθεί μέ στρατιωτικά μέ
σα. Εξ άλλου, ή έπίθεσις πού έγινε 
έναντίον τών έφημερίδων πού έδημο- 
σίευσαν τά «άρχεία», έθεσε πάλι τό θέμα 
τής άνάγκης τής ένημερώσεως τής κοι
νής γνώμης έπί τόσο σοβαρών ζητημά
των. Πάντως άπό τά «άρχεία» άπεκαλύ
φθη ότι ή Σί "Αι "Ει είχε συμβουλεύσει 
άπό τήν έποχή κιόλας τών Κέννεντυ, 
τήν έπέμβασι ατό Βιετνάμ μεγάλων ά- 
μερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων 
καί πώς είχε άμφισβητήσει τήν θεωρία 
τοϋ «ντόμινό» {τοϋ γνωστού έπιτραπε- 
ζίου παιχνιδιού) τού Πενταγώνου καί 
τοϋ ύπουργείου 'Εξωτερικών, σύμφω
να μέ τήν όποία όταν θά έπεφτε στά 
χέρια τών κομμουνιστών μιά χώρα τής 
νοτιοανατολικής 'Ασίας θά άκολουθοΰ- 
σαν καί όλες ο ί άλλες, όπως συνέβη 
στήν Εύρώπη τήν έποχή τού Χίτλερ.

"Οταν τό Νότιο Βιετνάμ γίνη κομ
μουνιστικό, έλεγε ή Σ ί "Αι "Ει, «θά

χάσωμε άμέσως τό Λάος. Ο Σιχανούκ 
θά διατηρήση τήν Καμπότζη μέ δυνά
μεις Ισορροπίας. "Ολη ή ύπόλοιπή Νο- 
τιονατολική 'Ασία θά μείνη όπως είναι 
τώρα, τουλάχιστον γιά άλλη μιά γενεά. 
Ή  Ταύλάνδη θά έξακολουθήση νά έχη 
στενές σχέσεις μέ τις 'Ηνωμένες Πολι
τείες ζητώντας άπό αύτές συμπληρω
ματική βοήθεια καί ταυτόχρονα θά έπι- 
διώξη νά έρθη σέ έπαφή μέ τήν Σοβιετι
κή "Ενωσι καί τήν Κίνα. Μέ άλλα λόγια 
θά δεχθή βοήθεια άπό όλες τίς πλευρές 
γιά νά διατηρήση κατ' αύτόν τόν τρόπο 
τήν άνεξαρτησία της».

Ό  Τζόν Μακκόουν, άνθρωπος πού 
μιλούσε χωρίς περιφράσεις, είπε στόν 
Κέννεντυ καί κατόπιν στόν Τζόνσον, ότι 
μιά λύσις ύπήρχε: νά ρίξουν ο ί Αμερ ι
κανοί άτομική βόμβα έναντίον τού Βο
ρείου Βιετνάμ. 'Αντιθέτως, ό Μακκό
ουν έκρινε άσκοπο τόν βοβμαρδισμό 
τών πόλεων τού Βορείου Βιετνάμ άπό 
άεροπλάνα. Τόν Απρίλιο τοϋ 1965 σέ 
μιά αναφορά του πού προοριζόταν μό
νο γιά τά κυριώτερα στελέχη τής κυβερ
νήσεως, ό άρχηγός τής Σί "Αι "Ει έγρα
φε: «Οί βομβαρδισμοί δέν κατόρθωσαν 
νά κάνουν τούς Βορειοβιετναμίτες νά 
χάσουν τό θάρρος τους καί τό ήθικό 
τους, άντιθέτως τούς έκαναν νά σκλη- 
ρύνουν τήν στάσι τους. Ημέρα μέ τήν
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ήμερα αύξάνουν οι πιέσεις γιά νά στα
ματήσουμε τούς βομβαρδισμούς. Σέαύ- 
τή τήν έπιχε/ρησι ό χρόνος είναι εναν
τίον μας καί ο ί Βορειοβιετναμϊτες τό ξέ
ρουν. Προβλέπω συνεχή αϋξησι των 
ενισχύσεων χωρίς αύτό νά σημα/νη ότι 
θά αύξηθούν καί ο ί πιθανότητες νίκης. 
Σύντομα θά βρεθούμε πάλι νά πολεμά
με μέσα στήν λάσπη τής ζούγλας, χωρίς 
νά νικήσωμε καί χωρίς νά μπορέσωμε 
ν ' άπαγγιστρωθούμε».

Κρίνεται σήμερα μέ αυστηρότητα ή 
στάσις μιας κυβερνήσεως. ή όποια έπι- 
μένει νά άγνοή όρισμένα πράγματα, τά 
όποια στοιχίζουν στόν φορολογούμενο 
άμερικανικό λαό πέντε δισεκατομμύρια 
δολλάρια τόν χρόνο, χωρίς νά ύπολογί- 
σωμε τίς ανθρώπινες θυσίες, τούς ά- 
κρωτηριασμούς, τήν οίκονομική άνα- 
στάστωσι καί τόν έθνικό ξεπεσμό πού 
προκαλεί ό πόλεμος. Ένας άπό τούς 
πιό ένθερμους όπαδούς του πολέμου ό 
Ούώλτ Ροστόβ, πού πρώτα ύπηρετού- 
σε ατό ύπουργεϊο Εξωτερικών καί κα
τόπιν στόν Λευκό Οίκο, παραμέρισε τόν 
Χέλμς καί άνέθεσε στόν ΤζώρτζΚάρβερ, 
πράκτορα τής Σί "Αι "Ει ατό Βιετνάμ, νά 
τού στέλνη πληροφορίες πού θά βοη
θούσαν τήν επίσημη πολιτική. Ό  Ρο
στόβ, δίνοντας τίς πληροφορίες αύτές 
στίς έφημερίδες, ύπέβαλλε μέ τρόπο καί 
τήν άποψι -πού έδημοσιεύετο, φυσικά- 
ότι ό Χέλμς εύνοούσε τήν «ικανοποίησή 
τού έχθρού καί ότι ή Σί Ά ι  Έ ι ήταν 
ήττοπαθης. Ο Ροστόβ ήταν σύμβου
λος τού Προέδρου επί θεμάτων έθνικής 
άσφαλείας, θέσι πού, έπί Νίξον, κατείχε 
ό Χένρυ ΚΙσσιγκερ.

Τό 1967 άπεκαλύφθη, ότι ή Σ ί "Αι "Ει 
χρηματοδοτούσε τήν Εθνική Ένωσι 
φοιτητών καί διάφορες άλλες οργανώ
σεις, συνδικαλιστικές θρησκευτικές κλπ.. 
καθώς καί πολιτικά καί φιλολογικά περι
οδικά. ' Επικρίσεις άκούσθηκαν τότε άπό 
παντού καί ό πρόεδρος Τζόνσον διέταξε 
νά γίνη έρευνα. Τό άποτέλεσμα ήταν νά 
διακοπή ή χρημστοτοδότησις. Μιλών
τας σχετικά στήν έπιτροπή έπί τών εξω
τερικών ύποθέσεων. τής Γερουσ/ας ό 
καθηγητής Χένρυ Κομέιτζερ είπε: «... 
Πλήρωναν γιά άμεσα πλεονεκτήματα 
μέ μακροπρόθεσμα μειονεκτήματα, χρη
σιμοποιώντας τήν κουλτούρα, τήν έπι- 
στήμη, τήν τέχνη γιά σκοπούς πού δέν 
είχαν καμμιά σχέσι μέ τήν κουλτούρα, 
τήν παιδεία, τήν φιλολογία, τήν τέχνη, 
τήν άλήθεια».

RUGGERO ORLANDO

’  Από τό Περιοδ. «ΙΣΤΟΡΙΑ» 
Δημοσιεύτηκε τό 1972
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Συχνά συναντά κανείς 
άνθρώπους, οί όποιοι επι
βάλλονται παντού εις τούς 
άλλους, καί επιτυγχάνουν 
εις δ,τι ειίιχειρήσουν, είςτάς 
επιχειρήσεις των, εις τόν 
έρωτα, τήν πολιτικήν. Οί 
άνθρωποι αυτοί έχουν πάν
τοτε περίεργα μάτια. Είναι 
ύπνωτισταί, έστω καί άν 
δέν τό γνωρίζουν.

ΟΔΙΑΣΗΜΟΣ Βιεννέζος ύπνωτιστής δόκτωρ 
Τάμα, ό όποιος απέκτησε παγκόσμιον 

φήμην άφ ' ότου κατόρθωσε νά όπνωτίση 
συγχρόνως 180 άτομα, έδημοοίευσε τελευταί
ως εις έν ’Αγγλικόν Κυριακάτικον περιοδικόν 
ένΰιαφέρον άρθρον, διά τού όποιου άποδεικνύει 
ότι πολλά εγκλήματα έγιναν ύπό ύπνωτιστών καί 
ότι τά έγκλήματα αυτά πάλιν διά τού ύπνωτισμοϋ 
άποκαλύπτονται.

Είναι όμως δυνατόν νά έχη ένας άνθρωπος τό 
χάρισμα του ύπνωτιστικού βλέμματος νά χρησι- 
μοποιή τήν δύναμίν του αύτήν εις τήν 
καθημερινήν ζωήν, χωρίς έν τούτοις νά γνωρίζη 
τί τεράστιον δύναμιν κατέχει. Διά τούς άνθρώ
πους οί όποιοι έχουν ύπνωτιστικόν βλέμμα 
μόνον οί είκοσι τοϊς έκατόν τό γνωρίζουν. 
Μερικοί τό χρησιμοποιούν δ ι ' έγκληματικούς 
σκοπούς, όπως ένας άγνωστος Ινδός, ό όποιος 
ύπνώτιαε τελευταίως εις τήν Ριβιέραν τόν 
ταμίαν μιας Τραπέζηςκαίτόνέξηνάγκασε νά τού 
παραδώαη 600 λίρες. Εις τήν Αγγλίαν, μία 
γύφτισσα ύπό τήν πίεσιν τού ύπνωτιστικου της 
Βλέμματος, έξηνάγκασε τόν ιδιοκτήτην ένός 
γκαράζ νά τής παραδώση τό περιεχόμενον του 
ταμείου του.

Συχνά συναντά κανείς άνθρώπους, οί όποιοι 
επιβάλλονται πάντοτε εις τούς άλλους, καί 
έπιτυγχάνουν εις δ, τι έπιχειρήσουν, εις τάς

έπιχειρήσεις των, είς τόν έρωτα, τήν πολιτικήν. 
Οί άνθρωποι αύτοί έχουν πάντοτε περίεργα 
μάτια. Είναι ύπνωτισταί, έστω καί άν δέν τό 
γνωρίζουν. "Οταν ομιλούν μέ ένα άνθρωπον, 
δέν τόν κυποΰν κατά πρόαωπον παρά μόνον 
όταν ή συζήτησις φθάαη είς τό περισσότερον 
ένΰιαφέρον αημεϊον. Τότε σηκώνουν τό κεφάλι 
των, καί κυπούν τόν άλλον είς τά μάτια. Τό 
ύπνωτιστικόν των βλέμμα τούς έπηρεάζει.

Δέν ήμπορεϊ όμως νά διακρίνη κανείς έκ 
πρώτης όψεως έάν ένας άνθρωπος είναι 
ύπνωτιστής ή ύπνωτιζόμενος. Είς τάς βορείους 
χώρας οί ύπνωτισταί είναι συνήθως μελαχροι- 
νοί, άν καί όχι πάντοτε. Είς τάς νοτίους χώρας 
τό γνώρισμα αύτό δέν ισχύει. Πάντοτε όμως τά 
μάτια τού ύπνωτιστή είναι βαθειά. Τό βλέμμα 
του έχει έξαιρετικήν σταθερότητα καί τά 
βλέφαρά του δέν παίζουν.

"Ενας άπό τούς διααημότερους ψυχολόγους 
τής Βιέννης ό καθηγητής Βάγνερ Γιάουρεγκ, 
ύποστήριξε κάποτε ότι είναι άδύνατον είς ένα 
ήθικόν άνθρωπον νά έκτελέση έγκλημα, όσον καί 
άν τόν βιατάξη ένας ισχυρός ύπνωτιστής.

Διά νά άποδείζη ότι ή θεωρία τού καθηγητού 
Βάγνερ Γιάουρεγκ ήτο έσφαλμένη, ένας συνά
δελφός του ύπνώτιαε μίαν νέαν, τής έδωσε ένα 
περίστροφον καί τήν διέταζεν νά μεταβή είς τό 
γραφείον τού καθηγητού καί νά τόν φονεύαη. 
Ή νέα έξετέλεσε τήν διαταγήν κατά γράμμα,
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καί έπυροβόληαε κατά τού καθηγητοϋ. Εύτυχώς 
τό περίατροφον ήτο κενόν.

Τά έγκλήματα, τά όποια διαπράττουν άτομα 
είιριοκόμενα εις κατάστασιν ύπνώοεως είναι 
σπάνια. Άντιθέτως πολλά έγκλήματα διαπράτ- 
τονται ύπό τήν έπίδρασιν τού ύπνωτιστικοΰ 
βλέμματος. Εις τήν περίπτωσιν αύτήν αί 
κινήσεις τού έκτελεστοΰ τού έγκλήματος είναι 
άσφαλέστεραι, καί όλαι αί εύθϋναι έπιρρίπτον- 
ται εις αύτόν.

'Ενα άπό τά πλέον ένδιαφέροντα ύπνωτιστι- 
κά έγκλήματα έλαβε χώρα πρό ολίγων έτών είς 
τήν Βιέννην, όπου μία ωραία νέα, ήλικίας 16 
έτών, ή Έδιφ φόν Σιούμπουργκ, έξηιρανίσθη 
άποτόμως άπό τήν οικίαν της. Ή άστυνομία τήν 
άνεζήτησεν παντού, ά Μ  ' άνευ άποτελέαματος.

Μετά δύο όμως μήνας, ή έξαφανισθεϊσα νέα 
συνελήφθη έπ ος ένός χρυσοχοείου, καθ ' ήν 
ώραν έπεχείρει νά κλέψη τό ώρολόγιον ένός 
πελάτου. Είς τήν άνάκρισν κατέθεσεν ότι 
ήβέληοε νά τό κλέψη διά νά τό χαρίση είς τό 
φίλον της, ό όποιος κατά τήν ώραν τής κλοπής 
έβλεπε τήν βιτρίνα τού καταστήματος.

Ό φίλος τής Έδιβ διεμαρτυρήβη, λέγων ότι 
αύτός δέν είχε καμμίαν ιδέαν τής κλοπής καί ή 
Έδιβ έπεβεβαίωσε τούς λόγους του. Είπεν ότι 
ήθελε νά τού χαρίση τό ώρολόγιον διά νά τού 
κόμη έκπληξιν. Ή  άστυνομία ήναγκάσθη νά 
άπολύαη τόν νέον καί νά όδηγήαη τήν Έδιβ είς 
τό βικαστήριον. Ή νεαρά κλέπτρια κατεδικάσβη 
είς διετή φυλάκιαιν.

Μετά μίαν έβδομάδα οί γονείς της έπεσκέ- 
φθησαν τόν δόκτορα Τόμας καί τού έξέφρασαν 
τήν άπορίαν των, πώς ή κόρη των, ή όποια έλαβε 
Βαυμασίαν άνατροφήν κατέληξεν είς τό έγκλη
μα. Ό  δόκτωρ Τόμας μετέβη άμέσως είς τάς 
γυναικείας φυλακάς καί έζήτηαε νά ίδή τόν 
διευθυντήν των. Τού είπε ότι κατά τήν γνώμην 
του ή νέα έξετέλεσε τό έγκλημα κατά διαταγήν 
ύπνωτιστού καί έζήτηαε νά τήν έξετάαη.

Ο διευθυντής των φυλακών έδέχβη καί ό 
δόκτωρ Τάμα έστάθη πλησίον τού παραθύρου 
τού γραφείου τού διεθυντού, ατρέφων τήν 
ράχιν του πρός τήν θύραν, άπό τήν όποιαν θά 
είσήρχετο ή Έδιθ.

Μ ε τ ' ολίγον, άνήσυχος καίκάτωχροςή Έδιθ 
είσήλθε αυνοδευομένη άπό μίαν φύλακα. Ό  
διευθυντής των φυλακών τής έθεσε μερικός 
έρωτήσεις. Συγκινημένη ή κατάδικος άνελύθη 
είς δάκρυα. Τήν στιγμήν έκείνην έξέλεξεν ό 
δόκτωρ Τόμα διά νά στροφή πρός αύτήν καί νά 
τής τείνη τάς χείρας. Όθουμένη άπό μίαν 
άκατανίκητον άνάγκην, ή Έδιθ τάς έσφιξε.

-  Περίεργο. Δέν μπορείτε νά άφίσετε τά 
χέρια μου, τής είπε τότε ό ύπνωτιστής.

Ή Έδιθ έδοκίμααε νά τά άφίαη, άλλά δέντό  
κατόρθωσε. Ό  δόκτωρ Τόμα τήν διέταξε νά 
κοιμηθή.

Δέν είχον παρέλθει τριάντα δευτερόλεπα καί 
ή κατάδικος είχε περιπέσει είς ύπνον. Ησυχία 
άπόλυτος έπεκράτει είς τό γραφείον. Μόνον ή 
πέννα τού γραμματέως, ό όποιος έκράτει τά

πρακτικά, ήκούετο καθώς έξυνε τό χαρτί.
-  Πέστε μου πώς έγνωρίαατε jo v  φίλον σας 

καί τι συνέβη μεταξύ σας, διέταξε τήν Έδιθ ό 
δόκτωρ Τόμα. Πέστε μου όλην τήν άλήθειαν.

Καί ή Έδιθ είπε τήν άλήθειαν. Ή έξομολόγη- 
αίς της ήτο δραματική καί ό διευθυντής των 
φυλακών έβλεπε μέ έκπληξιν καί οίκτον τό 
δυστυχισμένο αύτό κορίτσι, καθώς διηγείτο τήν 
πραγματικήν ιστορίαν τής έξαφανίαεώς της καί 
τής ζωής, τήν όποιαν έκαμε μέχρι τής στιγμής 
τής συλλήψεώς της.

-  Μέ έσταμάτησε μιά ήμέρα ατόν δρόμο καί 
μοΰ ώμίληοε. Δέν ήθελα νά τόν άκούσω, άλλά 
είχε κάποιαν δύναμιν έπάνω μου, πού δέν μοΰ 
άφινε νά τού φύγω. Τόν ήκολούθηαα. Μέ 
ώδήγηαεν είς ένα παγκάκι τού πάρκου καί μέ 
έβαλε νά καθήσω κοπά του. Μού έπιασε τό 
κεφάλι μέ τά χέρια του καί έφερε τά μάτια μου 
κοπά ατά δικά του. «Νά μή ξαναγυρίαης σπίτι 
σου, μοΰ είπε, θέλω νά μείνης μαζί μου». 
Έδοκίμααα νά άπισταθώ, άλλά δέν τό κατώρ- 

θωαα. Ποτέ δέν είχα τήν δύναμιν νά τού είπω 
«όχι». Έκαμνα πάντοτε ό,τι μέ διέτασσε.

Καί ή Έδιθ διηγήθη τήν φρικτήν ιστορίαν τής 
ζωής της κατά τούς δύο αυτούς μήνας.

Καθημερινώς έκλεπτε, κατά διαταγήν τού 
τυράννου της. Αύτός έζη πλουσιώτατα μέ τό 
προϊόν τών κλοπών. Πρός τό θύμα του έφέρετο  
κατά τόν βαναυαότερον τρόπον.

"Οταν ή έξομολόγησις έτελείωσεν, ό δόκτωρ 
Τόμα διέταξε τήν Έδιθ:

-  Τάς 5 μ.μ. νά ζητήσετε νά άναθεωρηθή ή 
δίκη σας καί νά είπήτε είς τόν δικαστήν ό,τι 
είπατε είς έμέ. Τώρα ξυπνήστε καίέπιοτρέψατε 
είς τό κρατητήριόν σας.

Ή Έδιθ έξετέλεαε κατά γράμμα τήν 
διαταγήν τού ύπνωτιστού. Έζήτηαε νά άναθεω
ρηθή ή δίκη της. Ή αϊτηαίς της έγένετο δεκτή 
καί μετά μίαν έβδομάδα ό φίλος της έκάθητο είς 
τό έδώλιον τού κατηγορουμένου, βέβαιος ότι θά 
ήθωούτο, έφ  ' όσον ό μόνος μάρτυς κατηγορίας 
ή Έδιθ εύρίακετο, ώς έξηκολούθει αύτός νά 
νομίζη, ύπό τήν απόλυτον έπιρροήν του.

Άλλ ' ή Έδιθ έπροστατεύετο ύπνωτικώς 
άπό τόν δόκτορα Τόμα καί κατέθεσεν όλην τήν 
άλήθειαν. Έκπληκτος, πρό τού άπροόπτου 
κατηγορητηρίου, τό όποιον έξήλθεν άπό τά 
χείλη της, ό κακούργος ήναγκάσθη νά όμολογή- 
ση.

Τό ύπνωτιστικόν έγκλημα είχε διαλευκανθή 
χάρις είς τόν ύπνωτισμόν.

Τό ύπνωτιστικό βλέμμα του δόκτορος Τόμα
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Σ ΤΟ ΓΚΑΡΓΚΑΣ, στον γαλλικό νο
μό τών "Ανω Πυρηναίων, ύπάρ- 

χ«ι μιά σπηλιά πού άνάγεται ατό 2.500 
π.Χ., όηλαόή στή νεολιθική εποχή. Στά 
τοιχώματα τής σπηλιάς αύτής άνθρώπι- 
να όντα τής μακρινής εκείνης εποχής 
άκούμπησαν τά χέρια τους κα( μετά 
χάραξαν τόν περίγυρό τους, δημιουρ
γώντας μ' αύτό τόν τρόπο ένα μαγικο- 
θρησκευτικό σύμβολο πού όέν γνωρί
ζουμε τήν σημασία του.

Μερικά άπό αύτά τά σχέδια δείχνουν 
χέρια μέ κομμένα ένα ή περισσότερα 
δάχτυλα. Τό γεγονός αύτό άποδεικνύει 
ότι εκείνος πού ήταν έπιφορτισμένος μέ 
τίς «δικαστικές άποφάσεις», ό ιερέας, ή 
ό άρχηγός τής φυλής ίσως, έπέβαλλε 
καί σωματικές ποινές. Είναι γνωστό 
άκόμη ότι οί άνθρωποι τής λίθινης 
έποχής, γιά νά τιμωρήσουν τούς ενό
χους κάποιου εγκλήματος, τούς έκοβαν 
ένα ή περισσότερα άκρα, μύτες ή 
κομμάτια τοϋ κρανίου.

1Η χρήση τών βασανιστηρίων ώς 
άνακριτικής μεθόδου χάνεται στά βάθη 
τώναίώνων, άν καί στήν Μεσοποταμία 
ό σουμεριακός πολιτισμός, ό πρώτος 
πού γνωρίζουμε ιστορικά, είχε ένα 
εκπληκτικά ήπιο ποινικό δίκαιο, πού 
έκυριαρχεϊτο άπό τήν άρχή τής χρημα
τικής άποζημιώσεως. Άκόμη κρί ή 
νομοθεσία τών Χιττιτών, λαού ίνδοευ- 
ρωπαϊκοϋ, πού μετακινήθηκε στήν Μ ι
κρά 'Ασία κατά τήν δεύτερη χιλιετηρί
δα πρό Χριστού, δέν προέβλεπε άντί- 
ποινα, πού εμφανίζονται στήν ιστορία 
τής άνθρωπότητας μέ τούς Άσσύρι- 
ους καί Βαβυλώνιους, οί όποιοι κυριάρ
χησαν στή Μεσοποταμία καί τίς γύρω 
περιοχές άπό τό 2.000 μέχρι τό 612 
π.Χ. περίπου.

" Ενα εδάφιο άσσυριακοΰ νόμου λέει: 
«άν ένας πολίτης βγάλει τό μάτι ένός 
άλλου, νά τού άφαιρεθεϊ τό ένα μάτι. 
" Αν σπάσει τό κόκκαλο κάποιου άλλου, 
νά τοϋ σπάσουν ένα κόκκαλο». Οί 
' Ασσυροβαβυλώνιόι ήταν λαός στρα
τιωτικός. Μέ τήν μεγάλη τους έπιθυμία 
νά κυριεύσουν τόν γνωστό τότε κόσμο, 
δημιούργησαν νόμους πού, άν τούς 
όνομάζαμε «ώμούς», θά ήταν άπλός 
εύφημισμός.

Χωρίς νά άναφερθοΰμε στά βασανι
στήρια πού χρησιμοποιούσαν κατά τών 
εξωτερικών εχθρών — ύπολόγιζαν 
τούς σκοτωμένους έχθρούς μετρώντας 
τά κομμένα κεφάλια τους— είναι γνω
στό ότι ύπέβαλλαν τούς κλέφτες καί 
τούς άπιστους χρεοφειλέτες σέ μαστί

γωση ή άκρωτηριασμό. "Αλλες σωμα
τικές ποινές ήταν τό τρύπημα τών 
αύτιών, ή άποκοπή τού κάτω χείλους, 
τό χύσιμο καυτής πίσσας στό πρόσω
πο, ό εύνουχισμός γιά τούς ένοχους 
βιασμού. Γιά τά σοβαρότερα παραπτώ
ματα ύπήρχε ή άποτέφρωση,ό πνιγμός 
καί ό άνασκολοπισμός.

Οί Άσσυροβαβυλώνιοι βασιλείς έ- 
φήρμωσαν πρώτοι σέ εύρεία κλίμακα 
ένα βασανιστήριο σύμφωνα μέ τό 
όποιο τρυποΰσαν τόν ένοχο μέ ένα 
παλούκι στά όπίσθια. ' Εφευρέτες όμως 
τού άνασκολοπισμοΰ ήταν οί Κινέζοι. 
Στούς Άσσυροβαβυλώνιους επικρα
τούσε επίσης ή συνήθεια νά γδέρνουν 
ζωντανούς τούς κατάδικους ή νά τούς 
ρίχνουν σέ άγρια πεινασμένα θηρία.

Τά διαδικαστικά καί μή βασανιστή
ρια χρησιμοποιήθηκαν επίσης άπό τούς 
Μήδους, τούς Σκύθες καί όλους τούς 
λαούς πού εμφανίστηκαν στήν συνέ
χεια στήν Μεσόγειο, άκόμη καί τούς 
φοίνικες. Οί Πέρσες χρησιμοποίησαν 
ένα εύρύ φάσμα βασανιστηρίων. 'Α 
ναφέρουμε τά πιό φρικιαστικά παρα-

' Αριστερά: Βασανιστήρια γιά τούς πρώτους 
Χριστιανούς. Περνούσαν ώρες κρεμασμένοι 
μέ σχοινί άπό ένα σταυρό σέ σχήμα Τ. Κάτω: 
Αίθουσα βασανιστηρίων τής Ρωμαϊκής έπο
χής σέ χαλκογραφία τοϋ 19ου αιώνα. Δεξιά: 
Δούλοι στίς φυλακές μέ τά πόδια στήν 
«ποδοκάκκι» ή κρεμασμένοι άπό σχοινί.

δείγματα: έχτιζαν τούς ενόχους σ' έναν 
τοίχο ή τούς κρεμούσαν άπό τά αύτιά 
σέ παλούκια στούς μεγάλους δρόμους.

Στήν άρχαία Αίγυπτο φαίνεται ότι 
δέν χρησιμοποιούσαν βασανιστήρια 
στήν περίπτωση άνθρώπων τού λαού.

ΙΙΑΧΑΝΙΧΊΉΙΊΑ
ΧΤΗΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
Τά βασανιστήρια χρησιμοποιούσαν 

Οί Κινέζοι μόνο γιά τ ο ύ ς  ά ριστο κράτες. Οί ' Εβραίοι 
βασάνιζαν γιά νά 

προστατευθεϊ ή κοινωνία.
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δεδομένης τής μεγάλης εύπείθειάς 
τους, ενώ συνέβαινε τό άντίθετο μέ 
τούς φαραώ, τούς άξιωματούχους τής 
Αύλής καί όσους κατείχαν δημόσια 
αξιώματα, μέ λίγα λόγια όλους όσους 
μπορούσαν νά γίνουν έπικίνδυνοι γιά 
τήν έξουσία. Είναι άλήθεια ότι στις 
δίκες γίνονταν δεκτές μόνο γραπτές 
καταθέσεις, γιά νά αποφευχθεί ό έπη- 
ρεασμός τών δικαστών άπό τήν ρητορι
κή δεινότητα τών έναγομένων. Οί έρα- 
στές όμως πού συλλαμβάνονταν «επ' 
αύτοφώρψ» άπό τούς συζύγους γιά 
μοιχεία καίγονταν ζωντανοί, ένώ οί 
φοροφυγάδες καταδικάζονταν σέ θά
νατο.

Μέ λίγα λόγια μπορεί κανείς νά πεί 
ότι καμιά κοινωνία δέν άπέφυγε τά 
βασανιστήρια. Ά π ό τήν συγκριτική 
μελέτη όλων τών δικαστικών διαδικα
σιών πού βασίζονταν στά βασανιστή
ρια μπορούν νά εξαχθούν όρισμένα 
συμπεράσματα. Βασανιστήρια γίνον
ταν γιά δυό λόγους: γιά τήν άπόδοση 
δικαιοσύνης στό εσωτερικό μιας κοινω
νίας ή γιά νά έμπνεύσουν φόβο ατούς

εσωτερικούς καί έξωτερικούς εχθρούς 
τού Κράτους. Τά διαδικαστικά βασανι
στήρια έφαρμόζονταν γιά νά άποσπα- 
σθεϊ μιά όμολογία. φαίνεται, πράγματι, 
ότι πρώτα βασάνιζαν τούς μάρτυρες 
καί έπειτα τούς κατηγορούμενους.

Βασανιστήρια γίνονταν καί γιά ένα 
άλλο λόγο: γιά παραδειγματισμό, γιά 
νά άποθαρρύνουν τήν έγκληματικότη- 
τα. 'Αποτέλεσμα: ξερίζωναν τήν γλώσ
σα τού βλάσφημου ή έκοβαν τά χέρια 
τού κλέφτη. ' Η ποινή τού θανάτου, 
όποια μορφή κι άνείχε, περιλαμβάνεται 
στά βασανιστήρια παραδειγματισμού 
καί άντεκδικήσεως. 'Υπήρχαν όμως καί 
βασανιστήρια πού μπορούμε νά ονο
μάσουμε «κρατικά». Βασανιστήρια 
τρομερά, μέ τά όποια πλήττονταν οί 
εσωτερικοί καί εξωτερικοί εχθροί τού 
Κράτους. Σ' αύτότό είδος βασανισμοϋ 
περιλαμβανόταν καί ό βασανισμός τών 
αιχμαλώτων μέ σκοπό τήν άπόσπαση 
πληροφοριών.

' Εκτός άπό τά τυπικά κίνητρα πού 
ωθούν τόν άνθρωπο νά βασανίζει τούς 
όμοιους του, ύπάρχουν καί άλλα ούσι-

ώδη, πού δημιουργοϋνται στό άτομικό 
καί συλλογικό ύποσυνείδητο καί γεν
νούν εφιαλτικά τέρατα.

' Ο Κόνραντ Λόρεντς, πού τιμήθηκε 
μέ τό βραβείο Νόμπελ γιά τίς μελέτες 
του πάνω στήν έπιθετικότητα, ύποστη- 
ρίζει ότι ή θηριωδία τού ανθρώπου 
κατά τών όμοιων του δέν είναι χαρα
κτηριστικό τών θηρίων, άλλά άποκλει- 
στικό γνώρισμα τού άνθρώπου. ' Η 
ήδονή πού γεννά ό βασανισμός τού 
συνανθρώπου, πηγάζει άπό τήν έμφυ
τη άγριότητα πού βρίσκεται μέσα στόν 
καθένα, άλλά επί τού προκειμενου 
πρόκειται γιά μιά διαστροφή, πού 
παίρνει άνώμαλες κατευθύνσεις καί 
κάνει μιά ώμή επιλογή στό εσωτερικό 
τού ανθρώπινου είδους.

Στό άτομικό ψυχολογικό έπίπεδο Ι
σως, τά βασανιστήρια μπορούν νά 
έξηγηθοϋν σάν προβολή ή μάλλον σάν 
μηχανισμός άμύνης, έξ· αιτίας τού όποι
ου ό βασανιστής αύταπατάται καί 
άποδίδει ατούς άλλους τίς δικές του 
ένοχές, τά έλαττώματά του, τούς φό
βους του. Τό θύμα άντιπροσωπεύει τόν 
άποδιοπομπαϊο τράγο, πίσω άπό τόν 
όποιο καλυπτόμενος ό ένοχος μπορεί 
νά συνεχίσει τίς αύθαιρεσίες του. "Αν 
στόν κόσμο ύπάρχει τό Κακό (δύσκολο 
νά άναγνωρισθεϊ, εύκολο νά κρυφθεί) 
άπό τό όποιο πηγάζουν όλες οί συμφο
ρές, τότε πρέπει νά χρησιμοποιηθούν ή 
πανουργία τού άνακριτή καί ή θηριω
δία τού βασανιστή, γιά νά έξαναγκά- 
σουν νά άποκαλυφθεϊ, νά τόν ξετρυπώ
σουν καί νά τόν έξορκίσουν. Δέν είναι 
παράλογο ότι τά πιό άπεχθή βασανι
στήρια έφαρμόσθηκαν — καί έφαρμό- 
ζονται άκόμη — μετά άπό φυλετικές καί 
θρησκευτικές διαμάχες, όταν δηλαδή 
οί άνθρωποι είχαν τόσους πολλούς καί 
τόσο μεγάλους φόβους νά ξορκίσουν. 
'Αρκεί νά θυμηθούμε τούς διωγμούς 
τών χριστιανών στήν 'Αρχαία Ρώμη.

Τά βασανιστήρια κινούνται έπίσης 
καί άπό τήν καταπίεση τής λίμπιντο, 
αύτής τής ψυχικής ένέργειας πού πηγά
ζει άπό τόν σαρκικό πόθο καί τή 
σεξουαλική πράξη. Στό έπίπεδο τού 
ύποσυνείδητου, ή λίμπιντο στρέφεται 
έναντίον ένός άλλου άτόμου ύπό τήν 
μορφή ποινής, έπειδή υπάρχει ό φόβος 
σεξουαλικής έλευθεριότητας. Τιμω
ρώντας τό σώμα, ό βασανιστής αύτοτι- 
μωρεϊται, έλευθερώνοντας κατά άνώ- 
μαλο τρόπο τά συμπλέγματα καί τίς 
πικρίες του. Αύτό ισχύει όχι μόνο γιά 
τούς άτομικά καταπιεζόμενουςάνθρώ-
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ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
πους, άλλά καί γιά τίς κοινωνίες πού 
καταπιέζουν τίς σεξουαλικές παρορμή- 
σεις τών πολιτών καί βασανίζουν ύποτι- 
θέμενους άμαρτωλούς πού προσπα
θούν νά ελευθερωθούν ομαδικά άπό 
φόβους καί τά ταμπού.

Ύπ' αύτή τήν έννοια έχουμε σάν 
παράδειγμα τίς μεθόδους κολασμού 
κάθε είδους μοιχείας καί ομοφυλοφιλί
ας σέ όλες σχεδόν τίς άρχαϊες κοινωνί
ες. Σύμφωνα μέ μερικές σύγχρονες 
θεωρίες, ή άγάπη έχει κάποια ρίζα στό 
μίσος, καί, άνάμεσα στό ζευγάρι γεννιέ
ται ένας συναισθηματικός ίδεσμός, ό
ταν οί δύο εραστές στρέφουν τή 
φυσική τους επιθετικότητα πρόςτά έξω 
εναντίον ένός κοινού εχθρού.

Στήν άρχαιότητα τά βασανιστήρια 
είχαν μαγική καί θρησκευτική μορφή, 
γιατί γεννήθηκαν άπό ένα άλόγιστο 
φόβο, καί άπό αύτόν τρέφονταν. Ό  
καννιβαλισμός ύπήρξε μορφή βασανι- 
σμοΰ μέ μαγικό καί μυστηριακό ύπόβα- 
θρο. Τρώγοντας ό καννίβαλος τίς σάρ
κες τού όμοίου του, άποκτά τή δύναμή 
του ή έξορκίζει τίς δυνάμεις τού Κακού. 
Μέ λίγα λόγια, κάποιος βασανίζεται καί 
θανατώνεται γιά νά άπομακρύνει τούς 
πόνους καί τόν θάνατο.

Στήν άρχαία ’ Ελλάδα τά βασανιστή
ρια είχαν άπολύτωςταξική μορφή, γιατί 
εφαρμόζονταν μόνο στούς δούλους 
καί στούς ξένους. Οί ελεύθεροι άνθρω
ποι έξαιροΰνταν καί δημιουργήθηκαν 
καταστάσεις πού σήμερα φαίνονται 
παράδοξες. Συχνά οί διάδικοι συμπλέ
κονταν μπροστά στόν δικαστή, χωρίς 
νά καταλήγουν σέ συμβιβασμό καί 
χωρίς νά καταφέρουν νά μαρτυρήσουν 
τήν άλήθεια. Τότε οί δυό έναγόμενοι 
πρόσφεραν στό δικαστή τούς δούλους 
τους, γιά νά βασανιστούν. "Οποιοςείχε 
πιό άνθεκτικό δούλο, είχε καί δίκιο. 
" Οποιος έχανε, έπρεπε νά άποζημιώσει 
τόν παθόντα, άντικαθιστώντας τόν 
δούλο, πού είχε πεθάνει λόγω τών 
βασανιστηρίων, ή πληρώνοντας ορι
σμένο χρηματικό ποσό, άνάλογα μέ τήν 
κατάσταση τού δούλου του.

ΟΙ μέθοδοι βασανισμοϋ στήν άρχαία 
' Ελλάδα ήταν πολλοί καί ιδιόρρυθμοι. 
"Εδεναν τόν μάρτυρα στόν τροχό καί 
τού έσπαζαν χέρια καί πόδια μέ χτυπή
ματα ροπάλων ή τόν ξάπλωναν σέ μ ιά 
στρέβλη ώσπου νά έξαρθωθοΰν τά 
μέλη του. Τόν έκλειναν σέ ένα στενό 
ύπόγειο διάδρομο, στόν όποϊο μπορού
σε νά μείνει γιά καιρό, άκόμη καί γιά 
χρόνια, χωρίς νά μπορεί νά σηκωθεί 
όρθιος ούτε νά καθήσει. Τόν ξάπλωναν 
σέ πυρακτωμένα τούβλα, ή τόν «χτένι-

Οί Κινέζοι χρησιμοποιούσαν τόν ξυλοδαρμό, 
μόνο στήν περίπτωση τών δούλων. Στήν 
περίπτωση τών εύγενών τά βασανιστήρια 
ήταν πιό έξευγενισμένα.

ζαν» μέ άγκάθια πού τρυποΰσαν τό 
δέρμα τού κρανίου, ή τόν μαστίγωναν 
μέ βούνευρο ή τού έχυναν ξίδι στά 
ρουθούνια.

’ Η Ρώμη στάθηκε «άντάξια» τής 
'Ελλάδας άκόμη καί σ' αύτόν τόν 
τομέα. Δανείστηκε άπό αύτήν τήν 
έννοια τών διαδικαστικών βασανιστη
ρίων καί καθόρισε στή δικαστική διαδι
κασία μιά ολόκληρη σειρά περιπτώσε
ων, όπως, λόγου χάρη, ότι τά βασανι
στήρια έπρεπε νά άρχίζουν άπό τόν πιό 
δειλό γιά νά κερδίζουν χρόνο καί κόπο. 
Παρ' όλ' αύτά συνέβη στήν Ρώμη μιά 
σημαντική άλλαγή: ή μή εφαρμογή τών 
βασανιστηρίων καί στούς έλεύθερους 
δέν κράτησε πολύ. "Ετσι, πολλοί Ρω
μαίοι πολίτες ύπέστησαν βασανιστήρια 
ήδη άπό τήν εποχή τών πρώτων αύτο- 
κρατόρων. Κατά τούς ύστερους ρωμαϊ
κούς χρόνους, τά βασανιστήρια κατά 
τών ελευθέρων πολιτών γίνονται συνη
θισμένη μέθοδος. Ο αύτοκράτορας 
Τιβέριος διασκέδαζε τούς καλεσμένους 
του βάζοντάς τους νά παρακολουθούν 
άληθινά βασανιστήρια, ένώ ό Καλιγού- 
λας χρησιμοποιούσε τίς κραυγές τών 
βασανιζομένων γιά νά διασκεδάζει 
τούς συνδαιτυμόνες του.

Στά όργανα τών βασανιστηρίων, πού 
χρησιμοποιήθηκαν στήν άρχαία ' Ελλά
δα, οί Ρωμαίοι πρόσθεσαν καί άλλα. Τό 
«ecouleus» ήταν μιά ξύλινη μηχανή σέ 
σχήμα άλογου πάνω στήν όποια έδεναν 
τό μάρτυρα καί τού εξάρθρωναν όλα τά

μέλη μέ ένα πολύπλοκο σύστημα βα
ρών καί άντίβαρων. Τό lignum ήταν ένα 
όργανο πού· εϊσήγαγαν τά πόδια τού 
βασανιζόμενου γιά νά τά συμπιέσουν 
καί νά τού τά συνθλίψουν άνάλογα μέ 
τήν διάθεσή του νά προβεϊ σέ ομολογία 
ή όχι. 'Υπήρχαν γάντζοι γιά νά τούς 
γδέρνουν ζωντανούς κ.ά. Όάποκεφα- 
λισμός έθεωρεϊτο πολύ τιμητικός καί 
εφαρμοζόταν μόνο στούς Ρωμαίους 
πολίτες. 'Υπήρχε τέλος καί ή σταύρω
ση.

Άκόμη καί οί μονομαχίες ύπήρξαν 
μία μορφή οργανωμένων βασανιστηρί
ων, πού άποπροσανατόλιζαν τόν λαό, 
ξυπνώντας τά πιό άγρια ένστικτά του. 
Στήν Ρώμη ύπήρχαν επίσης τά «οικια
κά» βασανιστήρια, πού ό άρχηγός τής 
οικογένειας έφάρμοζε στά παιδιά, τή 
σύζυγο καί τούς δούλους, κάθε φορά 
πού τά θεωρούσε ένδεδειγμένα.

’ Η έλευση τού Χριστιανισμού λιγό
στεψε σημαντικά τή χρήση τών βασανι
στηρίων. Ο αύτοκράτορας Ά ντονί- 
νος ό Εύσεβής καθιέρωσε μέ νόμο τήν 
άπαγόρευση τών βασανιστηρίων, σέ 
παιδιά κάτω τών 14 χρόνων, σέ ήλικιω- 
μένους καί σέ γυναίκες σέ κατάσταση 
εγκυμοσύνης. Είναι βέβαιο όμως ότι μέ 
μερικές εξαιρέσεις μικρός διάρκειας 
βασανιστήρια έξακολούθησαν νά έ- 
φαρμόζονται άκόμα καί όταν ό Χριστι
ανισμός έγινε έπίσημη θρησκεία τής 
αύτοκρατορίας, ώστε όταν έφτασαν οί 
πρώτοι «βάρβαροι» ή Ρωμαιοχριστιανι- 
κή νομοθεσία νά μή τούς κάνει καί τόσο 
καλή έντύπωση.

Οί βάρβαροι πράγματι άγνοοΰσαν τά 
βασανιστήρια τουλάχιστον σάν δικα
στικό μέσον γιά τήν επιβεβαίωση τής 
άλήθειας. ' Ενώπιον τού δικαστοΰ καί 
τά δύο μέρη ήσανϊσα. ' Υπεύθυνος γιά 
τήν άπόδειξη τής άλήθειας ήταν ό 
ζημιωμένος. Γιά τούς βάρβαρους ό 
άνθρωπος είχε δικαίωμα νά ζήσει, άν 
ήταν άθώος, ή έπρεπε νά πεθάνει άν 
ήταν ένοχος. Δέν ύπήρχε άλλη λύση. 
Κρεμούσαν λοιπόν, τούς προδότες καί 
τούς λιποτάκτες άπό ένα δέντρο, ένώ 
όσους πρόσβαλλαν τήν ήθική ή όσους 
δέν έδειχναν μεγάλη όρεξη γιά δουλειά, 
τούς έπνιγαν στό πιό κοντινό έλος, 
φυσικά οί συνήθειες πού υιοθέτησαν 
πρώτες ήταν οί χειρότερες. Οί Γότθοι 
καί Βησιγότθοι μόλις ήλθαν σέ έπαφή 
μέ τήν Ρώμη, άρχισαν νά χρησιμοποι
ούν τά διαδικαστικά βασανιστήρια.

Στούς άμερικανικούς πολιτισμούς 
τών ' Αζτέκων, τών Μάγια καί ’  Ινκας, 
τά βασανιστήρια δέν χρησιμοποιούν
ταν γιά τήν άπόσπαση ομολογιών, άλλά
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ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
εφαρμόζονταν εύρύτατα γιά νά χορτά
σουν τήν δίψα γιά αίμα τών θεοτήτων, 
δίνοντας μεγαλύτερο βάρος κατ’ αύ- 
τόν τόν τρόπο στήν εθιμική καί μαγική 
τους άξία.
καί τήν ελευθερία της χρήσεως τών 
βασανιστηρίων σέ όλο τόν άρχαϊο

κόσμο, δεν ξαφνιάζεται πού άκόμη καί 
ό Πλάτων θεωρούσε τά βασανιστήρια 
άναπόφευκτα καί τά συνέκρινε μέ τό 
έργο τού χειρούργου πού κάνει κακό μέ 
σκοπό τό κ αλό. ' Ακόμη καί ό ' Αριστο
τέλης, ό άλλος «μέγας» τής έλληνικής

φιλοσοφικής σκέψεως, ύποστηρίζει ότι 
ή άλήθεια βρίσκεται στό βάθος μιας 
κραυγής.

PINO GILIOLI

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
Τ Ο Υ  Ν Ε Ο Υ  Α Σ Τ Υ Ν . Δ /Ν Τ Ο Υ  Α Θ Η Ν Ω Ν  κ. Π . Ρ Α Φ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Ο ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ γνωστό μέ τήν 
ύπ’ άριθ. 1 άπό 10-6-1981 Τ/Π 

Διαταγή τοϋ Υπουργείου Δημοσί
ας Τάξεως — A. Α. Πόλεων, μοϋ 
ανατέθηκαν τά καθήκοντα τοϋ 
Προϊσταμένου τής Διευθύνσεως ’ Α
στυνομίας ’ Αθηνών.

Μέ τήν ευκαιρία τής άναλήψεως 
τών νέων καθηκόντων μου, διατη
ρώντας τήν επιφύλαξη νά επικοινω
νήσω καί άπό κοντά μαζί σας, 
άπευθύνω πρός δλους τούς αστυνο
μικούς καί διοικητικούς ύπαλλή- 
λους θερμό καί εγκάρδιο χαιρετι
σμό.

Είναι, πραγματικά, εξαιρετική ή 
τιμή πού μοϋ έκαμε ή σεβαστή μας 
Προϊσταμένη ' Ηγεσία νά μοϋ άνα- 
θέσει τά ύψηλά καθήκοντα τοϋ 
Προϊσταμένου τής ’ Αστυνομικής 
Διευθύνσεως ’ Αθηνών. ’ Αλλά βα
ρύτατες, δμως, είναι καί οί εύθΰνες 
πού άναλαμβάνω, ώς Διευθυντής 
τής ’ Αστυνομίας ’ Αθηνών.

Έχω πλήρη έπίγνωση τοϋ ύπηρε- 
σιακοϋ φορτίου πού επωμίζομαι. 
Καλοϋμαι νά διοικήσω τήν πιό 
νευραλγική καί μάχιμη μονάδα τοϋ 
Σώματος. Καλοϋμαι νά διευθύνω 
τήν σπουδαιότερη ύπηρεσία τής 
’ Αστυνομίας, τήν όποια άπό τής 
συστάσεώς της, τό 1925, διοίκησαν 
καί έλάμπρυναν έξέχουσες προσω
πικότητες τής ’ Αστυνομίας.

Είμαι δμως αισιόδοξος καί πι
στεύω ότι μέ τή βοήθεια καί τοϋ

Μεγάλου μας Θεοΰ δλα θά πάνε 
καλά. Τήν πίστη μου αύτή, άγαπητοί 
μου συνεργάτες, τήν στηρίζω στή 
δική σας αγάπη καί συμπαράσταση.

Ή  ’ Αστυνομική Διεύθυνση ’ Α 
θηνών διαθέτει εκλεκτό προσωπικό 
άπό ’ Αστυνομικούς καί Διοικητι
κούς ύπαλλήλους. Γνωρίζω πόσο 
όλοι σας άγαπάτε τό Σώμα τής 
’ Αστυνομίας Πόλεων καί πόσο θέ
λετε νά προοδεύει τοΰτο. Γνωρίζω, 
επίσης, πολύ καλά τήν άφοσίωσή 
σας στό καθήκον καί τήν πίστη σας 
στά ιδεώδη τοϋ ’ Αστυνομικού λει
τουργήματος.

Μέ αύτές τίς σκέψεις καί μέ αύτό 
τό πιστεύω σάς καλώ δλους πιασμέ
νοι χέρι-χέρι, άγαπημένοι καί συνα- 
δελφωμένοι, νά συνεχίσουμε τόν 
ώραϊο αγώνα μας, γιά τήν καλλίτε
ρη έκπλήρωση τής ύψηλής άποστο- 
λής μας, ή οποία, δπως είναι γνω
στό, συνίσταται στήν πλήρη εξα
σφάλιση τής Δημοσίας Τάξεως καί 
άσφαλείας στό χώρο τής Πρωτεύου
σας τής Ελλάδος, στήν ’ Αθήνα, 
όπου έχουμε τήν τιμή νά ύπηρετοΰ- 
με καί νά διακονοΰμε τό ύπέροχο 
’ Αστυνομικό λειτούργημα.

Στή προσπάθεια γιά μιά ιδανική 
αστυνόμευση τής ’ Αθήνας μας πρώ
τοι θά δώσουν τό παράδειγμα οι 
διοικοΰντες βαθμοφόροι. Προσωπι
κά θά κάνω δ,τι είναι δυνατόν. 'Η  
μόνη μου φιλοδοξία είναι καί άπό τή 
θέση αύτή νά άναλωθώ περισσότε

ρο στό καθήκον. Πάντοτε θά μέ 
βρίσκετε πρόθυμο συμπαραστάτη 
καί βοηθό σας σέ κάθε ύπηρεσιακό 
καί ατομικό σας πρόβλημα.

Τό έμβλημά μας, λοιπόν, δς είναι: 
πίστη στό Δημοκρατικό πολίτευμα 
τής Χώρας μας, εφαρμογή τών 
Νόμων πρός κάθε κατεύθυνση μέ 
άντικειμενικότητα καί άμεροληψία. 
’Ίση μεταχείριση όλων τών πολιτών 
χωρίς καμία διάκριση. ’Άψογη συμ
περιφορά πρός δλους τούς πολίτες. 
Καί τούς παραβάτες τών Νόμων νά 
τούς άντιμετωπίζουμε μέ κατανόη
ση, μέ ψυχραιμία, μέ αυτοκυριαρχία 
καί μέ πλήρη σεβασμό τής ανθρώπι
νης αξιοπρέπειας.

Ά ς  μή ξεχνάμε ποτέ δτι ή ’ Αθη
ναϊκή Κοινωνία έχει μέν περισσότε
ρες άπαιτήσεις άπό εμάς καί όρθώς 
αξιώνει νά διαφυλλάσσουμε τήν 
έννομη τάξη σάν κόρη όφθαλμοϋ, 
πλήν δμως ξέρει νά έκτιμά καί νά 
βραβεύει τήν προσφορά τοϋ ’ Αστυ
νομικού έργου.

Μέ αύτές τίς θεμελιώδεις άρχές 
εάν άσκοϋμε τά καθήκοντά μας, νά 
είμαστε βέβαιοι δτι θά άνεβαίνουμε 
δλο καί ψηλότερα στή συνείδηση 
τών πολιτών καί θά γινόμαστε άξιοι 
συνεχιστές τών εύγενών καί ώραίων 
παραδόσεων τής ’ Αστυνομίας Πό
λεων.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ ΓΛΨ IΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ EPF
ΤΗ Μ ΕΡΑ  ΠΟΥ  
ΑΡΧΙΖΕ Ο Θ ΕΡΙΣΜ Ο Σ  
ΟΛΟ Ι ΞΕΧΥΝ Ο Ν ΤΑ Ν  
ΜΕ ΧΑΡΕΣ  
ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  
ΣΤΟΥΣ Δ Ρ Ο Μ Ο Υ Σ

«Στοΰ Μάη τή χρυσοθάλασσα γορ
γόνες οί θερίστριες κΓ οί θεριστά- 
δες ντέλφινοι άσημοχρυσωμένοι, 
μέ τά δρεπάνια οί λυγερές σκύβουν 
σάν προσκυνήτριες στή γή τήν 
πλουσιοκράτισσα Θεά τή δοξασμέ
νη. Θερίζουν χρυσοκύματα - τά 
καρποφόρα στάχυα - οί νιοί μέ τά 
πειράγματα, μέ τά τραγούδια οί 
νιές κΓ άντιβογγάν' άπ' τίς φωνές, 
οί λαγκαδιές, τά βράχια- στόν κάμ
πο σάν χρυσόπυργοι στήνοντ' οί 
θημωνιές. Σπάρθηκ' ό σιταρόκαμ- 
πος πολύχρωμα φουστάνια · κατά 
πώςείν' τόπέλαγο γιομάτο τρεχαν
τήρια - μαντήλια ξανεμίζουνε κι' 
άσπρα κεφαλοπάνια, παντού χαρές 
καί χάχανα σά νάναι πανηγύρια».

Τ ο ϋ  κ . Π Α Ν .  Κ Α Ρ Α Δ Η Μ Α

Α ΠΟ ΤΗ  Σ Τ ΙΓΜ Η  πού ό άνθρω
πος διαπίστωσε πώς δέ μπορού

σε νά ζήσει πιά μόνο άπό τούς καρπούς 
των δέντρων, στράφηκε πρός τήν καλ
λιέργεια τής γής, καταβάλλοντας ένα 
μέρος άπό τίς σωματικές του δυνάμεις 
γιά τήν παραγωγή των μέσων διατρο
φής του. 'Έ τσ ι άρχισε νά «ανακατώνει» 
τή γή μέ τά πρώτα έργαλεΐα πού 
έπινόησε κα ί κατασκεύασε άπό τά γύρω 
του φυσικά στοιχεία, τίς πέτρες καί τά 
ξύλα. Μέ τήν πάροδο τού χρόνου καί μέ 
τήν άνακάλυψη τών διαφόρων μετάλ
λων άρχισε νά κατασκευάζει άπ’ αύτά 
τελειότερα έργαλεΐα καί νά συστηματο
ποιεί τίς διάφορες μορφές εργασίας γιά 
τήν καλύτερη καί περισσότερη άπόδο- 
ση άγαθών. "Ολες φυσικά οί εργασίες
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αύτές στρέφονταν γύρω άπό τή γεωργία 
καί τήν κτηνοτροφία πού είνα ι καί οί 
αρχαιότερες μορφές έργασίας.

Μέ τήν τεχνική όμως πρόοδο καί 
έξέλιξη οί παραδοσιακές αύτές μορφές 
άρχισαν νά ύποχωροΰν κα ί ή θέση τού 
ανθρώπου πού ήταν καί ό κύριος 
έκτελεστής τους, άφοΰ ήταν απαραίτη
τη ή άμεση συμμετοχή του, άρχισε νά 
παίζει δευτερεύοντα ρόλο, ’ Ιδιαίτερα 
τά τελευταία χρόνια πού ή μηχανή 
μπήκε στήν υπηρεσία τού ανθρώπου, 
πολλές παραδοσιακές έργασίες, μέ όλη 
τή γραφικότητά τους, τή σχετική διαδι
κασία έκτέλεσής τους καί τίς πολυποί- 
κιλλες έκδηλώσεις της σχεδόν έξαφα- 
ν ίστηκαν ή, κ ι άν υπάρχουν, είναι 
έλάχιστες καί μάλιστα στά μέρη έκεΐνα 
τής πατρίδας μας πού ή ιδιομορφία τού 
έδάφους τους δέν επιτρέπει στή μηχανή 
νά άντικαταστήσει τή χειρονακτική 
έργασία, όπως συμβαίνει π.χ. στίς 
ορεινές περιοχές πού γιά τήν καλλιέρ
γεια τών χωραφιών ακολουθείται ακό
μη ή διαδικασία τού παραδοσιακού 
τρόπου έκτέλεσής του.

Πολλές φορές θά πρέπει νά άνακα- 
λούμε στή μνήμη μας όλα έκεΐνα τά 
παραδοσιακά στοιχεία πού σιγά-σιγά 
έξαφανίζονται καί δυστυχώς οί νεότε
ροι μας μόνο άπό τά βιβλία θά μπορούν 
νά τά γνωρίσουν καί έκεΐνα ακόμη πού 
ήταν άμεσα συνδεμένα μέ τήν καθημε
ρινή ζωή τού λαού μας. Καί είναι 
έπ ιτακτική άνάγκη νά προβάλλονται 
όλα αύτά, γ ιατί άποτελοΰν τήν έθνική 
μας κληρονομιά, τόν παραδοσιακό λα ϊ
κό μας πολιτισμό, αλλά καί τά στοιχεία 
πού διαμόρφωσαν τήν έθνική μας φυσι
ογνωμία. Δέ θά ασχοληθούμε έδώ μέ 
όλες τίς παραδοσιακές έργασίες, πρά
γμα πού κα ί ό χώρος δέν μάς τό 
έπιτρέπει, αλλά καί ο ί δυσκολίες είναι 
πολυποίκιλες. Θά περιοριστούμε σέ 
δυό έπίκαιρες μόνο έργασίες, τό θέρι
σμα καί τό άλώνισμα, πού ό παραδοσια
κός τρόπος έκτέλεσής τους άνήκει πιά 
στό παρελθόν. Είναι γνωστό πώς ό 
μήνας ’ Ιούνιος άπό τό λαό μας ονομά
ζεται καί θεριστής, Ά ϊγ ιά ν ν η ς , Πρω- 
τογιούννης καί ό ’ Ιούλιος Αλω νάρης, 
Α λω ν ισ τής , Γ ιαλ ιστής, Χορτοκόπος, 
Λιοτρόπος, Δευτερογιούννης. Μ ά λ ι
στα έχουμε καί τά ακόλουθα αποφθέ
γματα τής λα ϊκής θυμοσοφίας.

« ’ Από τό θέρο ως τίς έλιές δέν

άπολείπουν ο ί δουλειές», γιά τόν ’ Ιού
νιο.

«Τόν Α λω νάρη έβρεχε στόν ποντι
σμένο τόπο. Τζίτζ ικας έλάλησε, μαύρη 
ρόγα γυάλισε. Τής ' Αγιαμαρίνας σύκο 
καί τού Ά ϊλ ιά  σταφύλι κα ί τ ’ "Αγιου 
Παντελεήμονα γεμάτο τό μαντίλι» γιά 
τόν ’ Ιούλιο.

Ό  μήνας, λοιπόν ’ Ιούνιος ήταν καί 
είναι φυσικά, ή έποχή τού θερισμού τών 
σιτηρών. "Υστερα άπό τήν άγωνία 
πολλών μηνών γιά τήν τύχη τών σ ιτη 
ρών πού σπάρθηκαν τό Νοέμβριο (περί
που), αφού μεσολαβούσε τό «βοτάνι
σμα», όταν τό φυτό ήταν σέ μιά 
όρισμένη άνάπτυξη (περίπου τόν ’ Α 
πρίλιο), δηλ. τό ξερίζωμα τών ζιζανίων, 
γ ια τί δέν ύπήρχαν τότε τά ζιζανιοκτόνα 
φάρμακα καί έπρεπε νά τά βγάλουν μέ 
τά χέρια, έφτανε ή έποχή τής «σοδειάς» 
τής άμοιβής ένός δράματος πού άρχιζε 
άπό τό όργωμα (Σεπτέμβριο περίπου) 
καί έφτανε μέχρι τόν ’ Ιούνιο, γ ι ’ αύτό 
ύπήρχαν πολλές δισειδαιμονίες, προ
λήψεις, έθιμα καί έκδηλώσεις. Τά φυτά 
έπρεπε νά πάρουν τό χρυσάφι χρώμα, 
νά «μεστώσουν», νά «γίνουν» γιά θέρι
σμα. Λίγες μέρες πρίν αρχίσει «ό 
θερισμός», γίνονταν ο ί απαραίτητες 
προετοιμασίες. ' Ο γεωργός έτοίμαζε τά 
«δρεπάνια», άπαραίτητα έργαλεΐα γιά 
τό θέρισμα τού σιταριού, τακτοποιούσε 
τά έξαρτήματα άπό τόν έξοπλισμό τών 
ζώων (σαμάρι, τρ ιχ ιές, ζώστρες κ.ά.) 
πού χρησιμοποιούνταν σάν μεταφορι
κά μέσα καί έρχονταν σέ συνεννόηση 
μέ κάποιο γείτονά του ή συγχωριανό 
του, γιά νά συμπράξουν στή διεξαγωγή 
τής έργασίας τού θερισμού ή εύρισκε 
τούς άπαραίτητους έργάτες, τούς θερι
στές.

Τή μέρα πού άρχιζε ό θερισμός, 
πρωί-πρωί μέ τά δρεπάνια κρεμασμένα 
στούς ώμους όλοι καί ο ί γυναίκες μέ τίς 
άσπρες μαντήλες (τσεμπέρια), τίς  φο
ρούσαν γιά τήν προστασία τους άπό τόν 
ήλιο, ξεχύνονταν στούς δρόμους, μέ 
χαρές καί τραγούδια, καί έφταναν στό 
χωράφι πού θά θέριζαν.

’ Εκεί γινόταν ένα είδος ιεροτελεστί
ας, αφού όλοι σταυροκοπιούνταν καί 
έδιναν τίς εύχές τους γιά υγεία καί καλή 
«σοδειά» («καλή άρχή», «καί τού χρό
νου μέ υγεία», καλά μπερεκέτια» κ.ά.). 
Μετά άρχιζαν τό θέρισμα, αφού ό 
«πρωτοθεριστής» «έκοβε τό έργο», ό δέ
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νοικοκύρης (συνήθως) έβγαζε άπό τή 
ρίζα άπό τό πιό καλό μέρος τοϋ 
σιταριού ένα «δεμάτι» πού τό κατάβρε
χε καί τό σκέπαζε μέ ένα σκέπασμα 
(συνήθως κουρελού) γιά νά διατηρείτα ι 
έλαστικό, γ ια τί τό χρησιμοποιούσε γιά 
τό «δέσιμο» των δεματιών πού τά 
άποτελούσαν ο ί «χεριές» (χερόβολα), 
δηλαδή μικροί σωροί θερισμένου σ ιτα
ριού. Γύρω στίς 10 ή ώρα τό πρωί 
σταματούσαν γιά νά πάρουν τό «κολα- 
τσό» τους (πρόγευμα) πού συνήθως 
άποτελούνταν άπό ψωμί, τυρί, έλιές, 
κρεμμύδια, ντομάτες, ξυνόγαλο καί 
άλλα παρόμοια.

Μετά τό πρόγευμα συνέχιζαν τήν 
εργασία μέχρι τό μεσημέρι πού ό 
προσδιορισμός του γινόταν μέ τόν ήλιο

καί όχι μέ ρολόγια. Τό μεσημέρι ή 
άνάπαυλα ήταν κάπως μεγαλύτερη. 
"Ετρωγαν τά φαγητά πού είχαν μαγει
ρέψει τήν προηγούμενη μέρα (φακές, 
ροβύθια, φασόλια, διάφορες πίττες 
κ.α” ) ή έφτιαχναν τό λεγόμενο «σκορ- 
δόξυδο» ένα είδος δηλ. «παπάρας» πού 
άποτελούνταν άπό σκόρδο, άλάτι καί 
ξύδι, χτυπημένα μέσα σ ’ ένα συνήθως 
μεγάλο πήλινο άγγεΐο (γαβάθα) μέ τήν 
πίσω (ξύλινη) άκρη τού δρεπανιού, τή 
χερολαβή, ρίχοντας συγχρόνως νερό 
καί ψωμί. Χρησιμοποιούσαν δέ αύτό τό 
είδος τού φαγητού, έπειδή τό σκόρδο 
καί τό ξύδι έχουν ιδ ιότητες άναψυκτι- 
κού καί κατά κάποιο τρόπο τούς δρόσι- 
ζε καί έτσι εξουδετέρωναν τή μεγάλη 
ζέστη, άφοΰ ή έργασία γινόταν μέ
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τούς ούμανιστές τών χρόνων τής ' Ανα
γεννήσεως, ώς πρότυπα βίου ήταν 
αληθινά «κατά πάντα δεισιδαιμονέστε- 
ροι» (Πράξ. ιζ·, 22) καί διεκήρυτταν μέ 
τό στόμα μέν τού Πλάτωνος, ότι καθή
κον τού άνθρώπου είναι «ή όμοίωσις τω 
Θεώ κατά τό δυνατόν», μέ τό στόμα δέ 
τού Πλουτάρχου, ότι «άνιέρου πόλεως 
καί άθέου ούδείς έστιν ούδ' έσται 
θεατής», Γι' αύτό ό άθεος ούμανισμός 
είναι αύτοαντίφαση καί αύτοαναίρεση.

' Η άνάπτυξη τού ενδιαφέροντος γιά 
τήν μελέτη τών άρχαίων έλλήνων συγ
γραφέων προωθήθηκε μέ τήν διδασκα
λία καί τό παράδειγμα τών μεγάλων 
Πατέρων τής 'Εκκλησίας, πού φοίτη
σαν στις φιλοσοφικές καί ρητορικές 
σχολές τής έποχής έκείνης καί έμποτί- 
στηκαν μέ τά νάματα τής έλληνικής 
παιδείας. Τά συγγράμματά τους περιέ
χουν πλείστα χωρία τών άρχαίων κλασ
σικών συγγραφέων καί φιλοσόφων. ' Ο 
Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός, γράφοντας 
πρός τόν Όλυμπιανό, τόν παρακαλεί 
νά τού έπιστρέψη ένα έργο τού ' Αρι- 
στοτέλους, πού τού είχε δανείσει

Ιωάννης ό Χρυσόστομος. Είχε σπουδάσει 
φιλοσοφία καί ρητορική καί θεωρείται ώς ό 
κατ’ έξοχήνρήτωρτής Ανατολικής ’Εκκλη
σίας.

Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός. Γράφοντας πρός 
τόν Όλυμπιανό τόν παρακαλεί νά τού 
έπιστρέψει ένα έργο του ’Αριστοτέλη πού 
τού είχε δανείσει.

(έπιστ. 234, Migne ' Ε. Π. 37, 377). Ό 
Μ. Βασίλειος καί ό Γρηγόριος Ναζιαν- 
ζηνός διατηρούν άλληλογραφία μέ τόν 
έπιφανή έθνικό ρήτορα Λιβάνιο. Κι οί 
δυό τού στέλνουν πρός έκπαίδευση 
χριστιανούς νέους, καί μάλιστα τόσον 
πολλούς, ώστε ό Λιβάνιος έγραψε, πώς 
ή σχολή του «έπληρώθη» ύπό Καππαδο- 
κών. Ο Γρηγόριος ό Θεολόγος έλε- 
γεν, ότι είναι καλό ή χριστιανική παίδευ
ση νά ύπηρετήται ύπό τής «μαθήσεως 
τών παρ' "Ελλησι λόγων» μέ τήν κατ' 
έπιλογή άνάγνωση καταλλήλων τεμαχί
ων άπό άρχαία κείμενα, πεζά καί 
έμμετρα.

Πολύ γνωστή είναι ή πραγματεία τού 
Μ. Βασιλείου «Πρός τούς νέους, όπως 
άν έξ έλληνικών ώφελοΐντο λόγων», ή 
όποια θέλει νά δείξη, πώς ή σπουδή τών 
άρχαίων Ελλήνων συγγραφέων είναι 
ύπό όρισμένες προϋποθέσεις άναγκαία 
καί ώφέλιμη, καθόσον συντελεί στήν 
πληρέστερη κατανόηση τής άγιας Γ ρα
φής.

' Επίσης ό ' Ιωάννης ό Χρυσόστομος 
είχε σπουδάσει τή φιλοσοφία καί τή 
ρητορική. Θεωρείται ώς ό κατ' έξοχήν

ρήτωρ τής ' Ανατολικής ' Εκκλησίας καί 
ένας άπ' τούς σπουδαιοτέρους ρήτο
ρες τού κόσμου.

' Ο ' Ιωάννης ό Δαμασκηνός τόν η ' 
αιώνα ήσχολεΐτο καί μέ τήν μελέτη τών 
κλασσικών γραμμάτων. Στό έργο του 
«Πηγή τής γνώσεως» παρέσχε πλήρες 
σύστημα τής διδασκαλίας τού Χριστια
νισμού μέ τή βοήθεια τής λογικής καί 
τής όντολογίας τού Άριστοτέλους.
Επίσης άναφέρει τόν Εύριπίδη καί 

κάνει ύπομνηματισμούς καί στόν Ό μη
ρο.

Καί ό πατριάρχης Φώτιος είχε τερά
στια κλασσική μόρφωση. Ή  Μυριόβι- 
βλος (Βιβλιοθήκη) του είναι γνωστή 
στόν διεθνή φιλολογικό κόσμο, γιατί 
έξετάζει 280 βιβλία τής χριστιανικής 
καί τής θύραθεν φιλολογίας, δίνοντας 
πληροφορίες γι' αύτά καί παρέχοντας 
σύντομες ή έκτενεϊς περιλήψεις τους.

Ό  Εύστάθιος (μητροπολίτης) Θεσ
σαλονίκης, πού έζησε τόν ιβ' αιώνα, 
είναι γνωστός έπίσης στούς διεθνείς 
φιλολογικούς κύκλους γιά τά σχόλιά 
του στόν Όμηρο καί στόν Πίνδαρο.

' Υπό τήν έπίδραση τού παραδείγμα
τος καί τής διδασκαλίας τών έκκλησια- 
στικών τούτων άνδρών τό Βυζάντιο 
διέσωσε πλείστα συγγράμματα τής άρ- 
χαιότητος, άντιγράφοντας, μελετών
τας, σχολιάζοντας καί διαδίδοντας 
τούς άρχαίους "Ελληνες συγγραφείς. 
Οί άντιγραφεϊς τών άρχαίων χειρογρά
φων ήταν ιδίως μοναχοί.

Τό πόσο ή σκέψη τών ’ Ελλήνων 
Πατέρων έπηρέασε τήν ούμανιστική 
κίνηση τών χρόνων τής «' Αναγεννήσε
ως» άποδεικνύεται άπ' τό ότι τό έργο 
τού Μ. Βασιλείου «Πρός τούς νέους», 
πού τό 1459 πρωτοδημοσιεύτηκε λατι
νιστί στήν Δύση, έως τό 1500, δηλαδή 
μέσα σέ 41 χρόνια κυκλοφόρησε σέ 20 
άλλεπάλληλες έκδόσεις!

Όλα αύτά δείχνουν πώς άποτελεϊ 
παραποίηση καί διαστρέβλωση τής άλή- 
θειας ό ισχυρισμός, ότι ή άνθηση τών 
κλασσικών σπουδών στούς χρόνους 
τής «Αναγεννήσεως» ύπήρξε δήθεν 
άποτέλεσμα τής χειραφεσίας άπ' τόν 
Χριστιανισμό. ' Αντίθετα ή άνθηση αύτή 
ήταν τό άποτέλεσμα, ή συνισταμένη καί 
τό κορύφωμα τής καλλιέργειας τών 
κλασσικών σπουδών, ή όποια στήν 
' Ανατολή καί στήν Δύση συνετελεϊτο 
ύπό τήν εύλογία τής ' Εκκλησίας.
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σκύψιμο μέχρι τή γή κάτω άπό ένα 
άνελέητο καυτερό ήλιο.

Μετά άπό τήν άνάπαυλα αύτή άρχι
ζαν καί πάλι τό θέρισμα μέσα στην 
άφόρητη καλοκα ιρ ιάτικη ζέστη μέχρι 
τό βράδυ πού ό ήλιος σχεδόν βασίλευε.

Τό βράδυ γύριζαν στά σπίτια τους ή 
κοιμόντουσαν στά χωράφια γιά νά 
έπαναλάβουν τό ίδ ιο  τήν έπόμενη μέρα. 
Αυτό φυσικά γινόταν μέχρι πού τελείω
ναν όλα τά κτήματα πού έπρεπε νά 
θεριστούν. Στή διάρκεια τού θερισμού 
έμεναν στό χωράφι (στήν καλαμιά) καί 
μερικά στάχια  γ ιά  τούς «σταχολό
γους», τούς φτωχούς δηλ. πού δέν είχαν 
δικό τους χωράφι, κα ί προσπαθούσαν 
νά έξασφαλίσουν μ ’ αύτό τόν τρόπο τό 
«ψωμί τής χρονιάς» τους. Τήν τελευ
ταία μέρα, όπως καί τήν πρώτη έκαναν 
πάλι ένα είδος ιεροτελεστίας. "Εδιναν 
διάφορες εύχές καί συνήθως ο ί θερι
στές έριχναν κα ί τά δρεπάνια τους, ένα 
είδος οίωνοσκοπίας, γιά νά διαπιστώ
σουν άν κα ί τού χρόνου θά ξαναθερί- 
σουν. "Εριχναν δηλ. τό δρεπάνι κρα
τώντας το άπό τή μπροστινή του άκρη 
(μύτη) πρός τά νώτα τους, καί άν τό 
δρεπάνι καρφωνόταν στή γή καί στεκό
ταν όρθιο αύτό σήμαινε καλό «οιωνό», 
ένώ άν έπεφτε συνέβαινε τό άντίθετο.

Τό «άλώνι» ήταν στρογγυλό κα ί στή 
μέση υπήρχε ένας πάσσαλος (τρίαρος 
δηλ., παλούκι ξύλινο). Γ ιά  νά Αλωνί
σουν τό σ ιτάρ ι έπρεπε νά Ακολουθή
σουν κάποια διαδικασία προετοιμασί
ας. "Επρεπε δηλ. νά τό έπαλείψουν μέ 
κοκκινόχωμα Ανακατωμένο μέ κόπρα
να βοδιών (βουνιές) καί νά τό άφήσουν 
νά στεγνώσει. Σέ ορισμένες περιοχές 
χρησιμοποιούσαν πλάκες πέτρινες γιά 
τό στρώσιμο τού Αλωνιού. Τή μέρα πού 
θά Αλώνιζαν πρωί-πρωί «έστρωναν τά 
δεμάτια» στό άλώνι μέ ιδ ια ίτερη φρον
τίδα καί τέχνη, γ ια τ ί θά έπρεπε νά τά 
πατήσουν τά ζώα. ' Η εργασία γενικά 
τού Αλωνίσματος ήταν άπό τίς πιό 
σκληρές κα ί τίς πιό κοπιαστικές, γ ιατί 
όλη τή μέρα ήταν υποχρεωμένοι νά 
βρίσκονται στόν ήλ ιο  καί μάλιστα νά 
έργάζονται σκληρά μέσα στή σκόνη 
καί τή ζέστη, άφοΰ Απαιτούνταν διάφο
ρες διαδικασίες γιά νά φτάσουν στήν 
τελ ική  φάση. "Ε τσ ι άφοΰ στρώνονταν 
τό «άλώνι», έφερναν τά ζώα (άλογα, ή 
μουλάρια καί σέ όρισμένες περιοχές 
χρησιμοποιούσαν βόδια), τά έβαζαν σέ 
θηλειές ειδ ικά φτιαγμένες καί τά έβα
ζαν στό άλώνι νά γυρίζουν γύρω γύρω 
μέ κέντρο τόν πάσσαλο (στρίαρο) πού 
άναφέραμε πιό πάνω καί άπ’ τόν όποιο

ήταν δεμένο τό σχοινί (τρ ιχ ιά), μέ 
ειδ ικό δέσιμο έτσι ώστε ύστερα άπό ένα 
μεγάλο άριθμό στροφών νά τυλίγεται 
στόν πάσσαλο γιά  νά γ ίνετα ι ή άλλαγή 
κατεύθυνσης τών ζώων. Στή διάρκεια 
πού τά ζώα πατούσαν τά «δεμάτια», 
χρησιμοποιούσαν διάφορα εργαλεία 
(δικούλι, φτιάρι, καρπολόϊ, δικριάνι 
κ.ά.), γιά νά γυρίζουν (Ανακατώνουν) τά 
πατημένα καί διαλυμένα πιά «δεμάτια». 
Αύτό έπαναλαμβάνονταν πολλές φορές 
γιά νά μή μένει Απάτητο κανένα μέρος 
τού σιταριού, μέχρι πού γινόταν «λιώ- 
μα», δηλ. έβγαινε ό καρπός τού σ ιταρ ι
ού άπό τό στάχι καί ή καλαμιά γινόταν 
άχυρο (μικρά κομμάτια πού τά χρησ ι
μοποιούσαν γιά τροφή τών ζώων). 
Φυσικά κ ι έδώ είχαν καί τίς άνάπαυλές 
τους όπως κα ί στό θέρ ισμα." Η μία ήταν 
περίπου τή 10 πρωινή κα ί ή άλλη τό 
μεσημέρι. ’ Ιδ ια ίτερα τό μεσημέρι ή 
νοικοκυρά έφερνε τά φαγητά γιά τούς 
Αλωνιστές πού κάθονταν στό ειδικά 
φ τιαγμένο  γ ιά  τόν  ίσ κ ιο  « κ ιό σ κ ι»  
(τσαρδάκι), ένώ ή νοικοκυρά Αναλάμ
βανε νά «χτυπάει» τά ζώα μέσα στό 
άλώνι. Συνήθως τά φαγητά ήταν πίττα 
καί κοτόπουλο, ιδ ια ίτερα πετεινός (κό
κορας) πού τόν έθρεψαν ιδια ίτερα γιά 
τό Αλώνισμα άπ’ όπου καί ή λαϊκή 
παροιμία «πίττα κότα τό Γενάρη, κόκο
ρα τόν * Αλωνάρι».

Τέλος τίς Απογευματινές ώρες, ύστε
ρα άπό έξουθενωτική εργασία πολλών 
ώρών, αφού γινόταν τό «λιώμα», έβγα
ζαν τά ζώα άπό τό άλώνι κα ί «μάζευαν 
τό λιώμα» κατά τέτο ιο  τρόπο πού στή 
μορφή έμοιαζε μέ Αναποδογυρισμένη 
σκάφη καί μέ κατεύθυνση πού θά ήταν 
δυνατό νά τό «παίρνει ό άέρας», δηλ. νά 
μπορούν νά τό «λυχνίσουν» μέ τό 
φύσημα τού νοτιά. Κ ι έδώ βέβαια 
υπήρχε ή συνήθεια τού λαού: «τή μέρα 
πού στρώνονταν τό λιώμα στό άλώνι, δέ 
σάρωναν τό σπίτι, κ ι όσες μέρες ήταν 
στρωμένο, δέν έδιναν φωτιά άπ’ τό 
φούρνο σέ κανέναν. "Ε τσ ι τελείωνε καί 
ή έργασία αύτή καί Ακολουθούσε τό 
«λύχνισμα», δηλ. τό ξεκαθάρισμα τού 
καρπού άπό τό άχυρο, καί έπειτα 
γινόταν ή μεταφορά τού καρπού στίς 
Αποθήκες (Αμπάρια), ένώ τό άχυρο τό 
μετέφερναν στούς «Αχερώνες» καί τό 
χρησιμοποιούσαν τό χειμώνα γιά τρο
φή τών ζώων. Αύτές όμως όλες οί 
παραδοσιακές μορφές εργασίας δέν 
υπάρχουν σήμερα πιά, γ ια τί ο ί θεριζοα- 
λωνιστικές μηχανές (κομπίνες) σέ μ ι
κρό χρονικό διάστημα κάνουν τήν 
έργασία πού τόσο κόπο κα ί χρόνο 
διέθετε παλιότερα ό γεωργός.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ
m o n n s N fl

ΣΤΟΝ
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Πέτρου Χάρη 
’ Ακαδημαϊκού

Η ΤΑΝ ΠΟΛΥ τό φώς, όταν φτάσαμε 
στήν είσοδο τής μεγάλης σπηλι

άς, τρία περίπου χιλιόμετρα έξω άπό τά 
Γιάννενα, καί μαζί μέ πολλούς άλλους, 
είδαμε πώς έπρεπε νά προχωρήσουμε 
άνάμεσα σέ σκιές. Ένας πρόχειρος 
ήλεκτροφωτισμός εύκόλυνε τό περπά
τημά μας, δηλαδή τό σκαρφάλωμά μας, 
χωρίς νά διαλύει τό μυστήριο. Κι όλοι 
είχαμε τήν αίσθηση πώς ό Απόλλων, 
πού έλαμπε άπάνω στήν Ηπειρωτική 
γή, μάς παρέδωσε στόν Πλούτωνα καί 
στό σκοτάδι του.

' Η φήμη τού σπηλαίου είναι μεγάλη, 
όσο κι άν ή ιστορία του περιορίζεται 
άκόμα σέ λίγα έξακριβωμένα στοιχεία. 
Μάς είχαν πει πώς θά δούμε πολλά καί 
θαυμάσια, μέ τά πρώτα όμως βήματα κι 
άπό τίς πρώτες πληροφορίες πού έπή- 
ραμε άπό τόν πρόθυμο συνοδό μας 
καταλάβαμε πώς μάς περίμεναν περισ
σότερα. ’ Η σπηλιά τού Περάματος τών 
’ Ιωαννίνων έχει ήλικία, πού άκόμα δέν 
τήν μέτρησε, καθώς μάς έξήγησαν, ή 
έπιστήμη. Έρχεται άπό τόν πολύ παλιό 
καιρό, άπό τούς μακρινούς αιώνες, πού 
άγωνίζεται ό άνθρωπος νά τούς βάλει 
στήσειρά καί νά τούς άποκρυπτογραφή- 
σει καί όμως κάθε τόσο τούς χάνει μέσα 
στό προϊστορικό σκοτάδι. Έρχεται ή 
σπηλιά τού Περάματος άπό τούς μυθι
κούς χρόνους, πού ή γή άρχισε νά 
παίρνει μορφή κι ό άνθρωπος ν ’ άντρει- 
εύει καί νά παλεύει μέ τά θηρία ή μέ τά
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πνεύματα. Κατασκευή πανάρχαια ή 
σπηλιά τής ' Ηπείρου, μυστικό τής γής, 
πού τακτοποιεί τις δυνάμεις της, τό 
χώμα της, τις πέτρες της, τά μέταλλά 
της, τά ποτάμια της, τις πηγές της, 
όπως θέλει αύτή κι όπως δέν μπορεί νά 
παρακολουθήσει καί νά καταλάβει ό 
άνθρωπος. Τή θύρα της τήν κράτησε 
κλειστή ως πριν άπό λίγα χρόνια. Καί τήν 
άνοιξαν στόν πόλεμο τοϋ 1940 σέ ώρα 
άνάγκης, καί στήν κατοχή. Ακόμα 
όμως πιό άργά πέρασαν οί έπιστήμονες 
πιό μέσα κ' έφτασαν σέ βάθος στά 
όχτακόσια πενήντα μέτρα. Καί τί είδαν, 
δηλαδή τί άνακάλυψε ή πείρα τους καί ή 
συγκριτική μελέτη, θά μάς τό ποϋν 
αύριο, μεθαύριο, ίσως καί σέ μερικά 
χρόνια. Τί βλέπει όμως ό κάθε έπισκέ- 
πτης, αύτός πού βρίσκεται μπροστά

στήν κρυφή όμορφιά τής γής καί δέν 
ένδιαφέρεται γιά τήν ιστορία της, μπο
ρούμε νά τό πούμε καί τώρα.

' Η πρώτη μας έκπληξη ύποχρεώνει 
τόν συνοδό νά μάς προειδοποιήσει. 
Μάς βλέπει άφωνους μπροστά στούς 
σταλαχτίτες καί στούς σταλαγμίτες τής 
εισόδου καί μάς βεβαιώνει, μέ τήν 
εύσυνειδησία τουριστικού ύπαλλήλου 
πού όφείλει νά πολλαπλασιάζει τό 
ένδιαφέρον τών έπισκεπτών: « -  ’ Α
κόμη δέν είδατε τίποτα!». Μάς ύπόσχε- 
ται πολλά, άλλά καί μάς λέει κάθε τόσο 
νά προσέχουμε τά βήματά μας άπάνω 
στά σκαλοπάτια άπό τσιμέντο πού έ-

Καί στις δύο φωτογραφίες σταλακτίτες άπό 
τό περίφημο σπήλαιο τών Πετραλώνων ατό 
Πέραμα Ίωαννίνων.

χουν κάμει γιά νά διευκολύνουν τούς 
έπισκέπτες στήν έξερεύνηση τού σπη
λαίου. Πώς όμως νά προσέχεις καί πώς 
νά έχεις τά μάτια στά πόδια σου, όταν 
πρέπει διαρκώς νά βλέπεις γύρω σου τή 
θαυμάσια, τήν άσύλληπτη ποικιλία μορ
φών καί σχημάτων, πού έχουν κρεμάσει 
οί σταλαχτίτες, ή έχουν ύψώσει οί 
σταλαγμίτες σ' ένα βάθος πού δέν 
τελειώνει καί όλο σέ προκαλεΐ καί όλο 
καινούρια πράγματα προβάλλει; Έδώ 
μιά καθαρά σχηματισμένη σεβάσμια 
μορφή μέ μακρυά μαλλιά καί πλούσια 
γενειάδα, έκεΐ ένα πουλί κρεμασμένο 
άνάποδα, παρακάτω ένα γυναικείο κε
φάλι, ένα λουλούδι ή ένα τσαμπί σταφύ
λι, χίλια δυό άλλα πρόσωπα καί άντικεί- 
μενα πού μοιάζουν μέ ό,τι έχουμε καί 
βλέπουμε έξω, στόν ήλιο, καί όμως 
είναι άλλιώτικα, είναι οί όμορφιές καί οί 
αύθαίρετες άναλογίες τοϋ σκοταδιού, 
είναι ή άκίνητη ζωή τοϋ σπηλαίου πού 
κάνει άτάραχη τήν πορεία της καί δέ 
βιάζεται καί δέ γνιάζεται γιά τίποτα, πού 
άδιαφορεΐ προπάντων γιά ό,τι γίνεται 
άπάνω στήν έπιφάνεια τής γής, στό 
φώς, στούς άνθρώπους καί στόν κόσμο 
τους, πού τόν άκούει κάποτε, στούς 
μεγάλους θυμούς του καί στά φοβερά 
του κονταροχτυπήματα, καί άπορεΐ μέ 
τά θυμωμένα καί βαριά του πατήματα 
καί δέν τόν καταλαβαίνει, δέν μπορεί νά 
τόν καταλάβει.

Πριν περάσουμε στό σπήλαιο, προ

σπαθήσαμε νά ταχτοποιήσουμε τά δια- 
βάσματά μας καί θυμηθήκαμε πώς έχει 
κι άλλες άξιόλογες σπηλιές ό τόπος 
μας, στόν Παρνασσό (τό Κωρύκειο 
άντρο), στήν Κρήτη, στή Μάνη, στήν 
'Αντίπαρο, πώς έχει τις δικές του 
σπηλιές, πολύ φημισμένες μάλιστα, κιό 
άλλος κόσμος. Θυμηθήκαμε άκόμα πώς 
τό πιό μεγάλο σπήλαιο, τό Μαμμούθ, 
βρίσκεται στή βόρεια Αμερική, στήν 
πολιτεία Κεντώκυ, καί μέ τά πέντε του 
πατώματα (τό τελευταίο είναι έκατόν 
πέντε μέτρα κάτω άπό τήν έπιφάνεια 
τής γής) κάνει τόν έπισκέπτη νά τά 
χάσει. Μά δέν πέρασαν πέντε λεπτά κι 
δλ' αύτά τά ξεχάσαμε. Εχαμε γύρω 
μας μιάν άπίστευτα πλούσια πινακοθή
κη γλυπτών καί θαυμάζαμε καί τρομά
ζαμε μπροστά στόν άργό ρυθμό, πού θ' 
άκολούθησε ή δημιουργία αύτοϋ τού 
κόσμου. Σταλαγματιά-σταλαγματιά έγι
ναν όλες αύτές οί μορφές, όλ' αύτά τά 
ζώα καί τά φυτά, όλη αύτή ή ύπόγεια 
Πλάση, μέσα σέ μιά νύχτα, πού ποιός 
δύναται νά πει πότε άρχισε καί τί φωνές 
τοϋ κάτω κόσμου άκουσε, τί μυστικά 
κλείνει καί τί ξέρει καί τί έχει διηγηθεΐ 
σέ όποιον μπορεί νά πάει κοντά της καί 
νά καταλάβει τή γλώσσα της.

Προχωρούσαμε, όλο προχωρούσαμε, 
άπό τή μιά αίθουσα στήν άλλη, -  ή 
έπιστήμη κι ό τουρισμός χώρισαν τό 
σπήλαιο σέ «αίθουσες», στήν αίθουσα 
τής Περσεφόνης κ.ά. -  στεκόμαστε 
λίγο κάτω άπ' τούς σταλαχτίτες ή πάνω 
άπό τούς σταλαγμίτες, μέναμε σιωπη
λοί, κι ό θαυμασμός μας γινόταν ολοένα 
καί πιό μεγάλος τρόμος. Εχαμε μπρο
στά μας καί τόν βλέπαμε σ’ ένα 
καταπληκτικό του κατόρθωμα τό ρυθμό 
τής αιωνιότητας, τόν άργό, τόν άδιάφο- 
ρο γιά όλα, τόν παντοδύναμο, τόν 
θαυμάσιο αύτόν πλάστη. "Οταν όμως 
φτάσεις νά δεις αύτόν τό ρυθμό, είναι 
σάν νά είδες τό πρόσωπο τοϋ Θεοϋ, καί 
δέν μπορείς παρά νά τρομάξεις καί νά 
πέσεις νά προσκυνήσεις.

Έμείναμε άρκετή ώρα στή μεγάλη 
σπηλιά τοϋ Περάματος. Κι όταν βγήκα
με πάλι στό φώς, βρήκαμε λίγο ό,τι 
άπλωνόταν γύρω μας, τά βουνά, τούς 
κάμπους, τά ζώα, τά δέντρα, τά έργα 
τοϋ άνθρώπου. Ό λ ' αύτά καί όλα τ ' 
άλλα δέν ήταν πιά γιά μάς παρά μιά 
έπιφάνεια. Κι ό νοϋς μας τρύπαγε τήν 
έπιφάνεια, ζήταγε νά περάσει άπό τή 
φλούδα τής γής, καί νά ψάξει, νά μάθει 
καί τούς κόσμους πού σκεπάζει, τις 
δυνάμεις καί τις όμορφιές πού κρύβει.
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"Ολες αυτές οί θαλασσόττετρες ξενερίζουν τήν αύγή 

ξεπλυμένες από τό γαλάζιο φως, ήσυχες καί παστρικές. 
Είναι γαλαζωπές μέ κόκκινες φλέβες καί βαθιές σκι
σμές. ' Εκεί μέσα τό κύμα παρακυλά καί σφηνώνει τ ’ 
άφράτα σουπιοκόκκαλα καί τούς φελλούς άπό τίς 
τράτες. "Ολη μέρα τίς ζεσταίνει ό ήλιος. Τότες 
ζωντανεύει τό αίμα στίς φλέβες τους.

Ο ΛΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ περίμενα τή 
νύχτα. Καί σάν ήρθε, δίχως ν' 

άκουστοϋν άπό πουθενά τά βήματά της 
πάνω ατά φύλλα, τήν ένιωσα άπό τήν 
πιπεράτην άνάσα, πού άφησαν τά χαμο
μήλια κάτω άπό τά γυμνά της πόδια. 
Βγήκε άργά άπό τό δάσος καί μοσχοβο
λούσε ρετσίνι, περπάτησε πάνω στή 
θάλασσα όπως ό Χριστός, καί τώρα 
σκέπασε τό νησί, καί τά μικρά κύματα 
κρυφομίλησαν γι' αύτό, άόρατα άνάμε- 
σα στά βράχια.

Κάθουμαι κάτω άπό τά πεύκα. Βλέπω 
τή νύχτα καί άκούγω τό διάλογό της μέ 
τή θάλασσα. Ακούγω τή θάλασσα νά 
άναπνεύει. Είναι κρυμμένη στό σκοτάδι 
άνάμεσα στά βράχια, πού χαμηλώνουν 
πρός τό νερό τούς ρυθμικούς όγκους 
των. Τά ξέρω ένα πρός ένα. Τά παιδιά 
τούς έχουν δώσει ονόματα άνάλογα μέ 
τίς μορφές πού παρουσιάζουν τά σχή
ματά τους. Είναι ό Γέρος, είναι ή 
Γκαμήλα, τό Πανεράκι, τά Τρία Αδέρ
φια. Είναι καί ό Μούντακας. Αύτός είναι 
ό πρόσφυγας ψαράς, πού μάς φέρνει 
τά τριανταφυλλιά μπαρμπούνια καί τά

μεγάλα κοχύλια άπό μάργαρο. "Εχει 
άνάρια γένια καί γκρίζα σγουρά τσου
λούφια, πού βγαίνουν άπ' τό κασκέτο 
του. Τέτοια είναι καί τά γένια τού 
βράχου, πού πήρε τ ’ όνομά του.

"Ολες αύτές οί θαλασσόπετρες ξε 
νερίζουν τήν αύγή ξεπλυμένες άπό τό 
γαλάζιο φώς, ήσυχες καί παστρικιές. 
Είναι γαλαζωπές μέ κόκκινες φλέβες 
καί βαθειές σκισμές. Εκεί μέσα στό 
κύμα παρακυλά καί σφηνώνει τ ' άφράτα 
σουπιοκόκκαλα καί τούς φελλούς άπό 
τίς τράτες. "Ολη μέρα τίς ζεσταίνει ό 
ήλιος. Τότες ζωντανεύει τό αίμα στίς 
φλέβες τους. ' Η πλήμμα έχει σημαδέ
ψει έναν άσπρουλιάρικον γύρο ως έκεϊ 
πού άνεβαίνει τό νερό. Από κεϊ καί 
κάτω όλα τά βράχια φορούν ένα μεγάλο 
στεφάνι άπό χλωμά μούσκλια καί καστα
νά λουλούδια τής θάλασσας. Λίγο πιό 
κάτω άρχίζει ή τραχηλιά τους άπό 
πεταλίδες μέ μυτερό τσόφλι.

"Ομως τώρα, πού μέ τυλίγει τό άμφιο 
τής νύχτας, κάθουμε κι άκούγω μπρού- 
μητος καί τό χώμα είναι άκόμα χλιό κάτω 
άπό τήν κοιλιά μου. Είμαι εύτυχισμένος

μέσα στό μενεξελί σκοτάδι, πού μοΰ 
σκεπάζει τούς ώμους. Ανάμεσα στά 
δόντια μασσουλώ τή στυφή πικράδα άπό 
ένα χλωρό έλιόφυλλο. ' Ανασαίνω ήσυ
χα τή δροσερή νύχτα. Τήν πίνω σάν 
δροσερό νερό καί φραίνεται ή ψυχή 
μου. Ξέρω πόσο είναι άγνή, δίχως 
μολέματα. Κατεβαίνει όλόισα άπό τή 
σκοτεινή στέρνα τού Θεού. Από κεί 
έρχεται καί ή γαλανή βροχή.

Κάθε πρωί πηγαίνω καί ψάχνω μέ τήν 
παλάμη τό βυθό τής ρηχοπατιάς.' Αγγί
ζω μέ τά δάχτυλα τ ’ άνάγλυφα, πού 
λαξεύουν τή νύχτα τά ύποβρύχια νερο
σαλέματα στόν άμμο. ' Εκεί κάτω άνα- 
καλύφτω καί τίς πατημασιές άπό τά 
μελαχροινά ποδαράκια τής νύχτας. 
Προσέχω νά μή χαλάσω τά γλυφαρά 
σχήματα. ' Η μέρα είναι κλεισμένη μέσα 
στά σύνορά της. "Ομως ή νύχτα είναι 
άπέραντη. Καί όταν είναι καλή καί 
ήμερη. Εδώ στήν έξοχή χαμηλώνει 
άργά, έπίσημα, πάνω στά νερά καί στά 
δέντρα. Κρεμάζει τούς μαβιούς πέ
πλους της στά κλωνιά, άπλώνει τίς 
φτεροϋγες πάνω στόν ιερόν έλιώνα καί
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«Κάθε πρωί πηγαίνω καί ψάχνω μέ τήν παλάμη τό βυθό τής ριχοπατιάς. Αγγίζω μέ τά 
δάκτυλα, τ' άνάγλυφα, πού λαξεύουν τή νύχτα τά ύποβρχύια νεροσαλέματα στόν άμμο. 
' Εκεί κάτω άνακαλύφτω καί τίς πατημασιές από τά μελαχροινά ποδαράκια τής νύχτας»

στις κληματαριές. Μεγάλη, σκοτεινή 
περιστέρα, κλωσσίζει σιωπηλά τό φεγ- 
γερό αύγό τής μέρας.

Είμαι καλά κάτω άπό τή μαλακιά 
φτερωσιά της. Θεέ μου, είμαι τόσο 
καλά! "Εχει σκύψει πάνω στό πρόσωπό 
μου, μέ κοιτάζει φιλικά, μοΰ γνέφει μέ 
όλα της τά άστρα, πού τρεμουλιάζουν 
ξανθά, ρουμπινιά, άργυρό, πεταλουδί- 
ζουν άνήσυχα ματόκλαδα. Γυρίζω τά 
μάτια άπό τήν μιά άκρη τού ούρανοϋ ως 
τήν άλλη, νά σεριανίσω άχόρταγα τούτη 
τή νυχτερινή φωταψία. Σηκώνομαι σιγά, 
περπατώ μέ προσοχή μέσα στό μικρό 
δάσος. "Αγνωστα νυχτοπούλια ξαφνιά- 
ζουνται μέσα στις φυλλωσιές, άναστε- 
νάζουν μέ παράπονο ή ξαλάφρωση. 
Είναι τά πουλιά, πού όνειριάζουνται 
κοιμισμένα, μέ τό κεφάλι άναδιπλωμένο 
κάτω άπό τή φτερούγα. ' Η νύχτα 
άνασαίνει έλαφρά άνάμεσα στά φύλλα. 
Τό χορτάρι ψιθυρίζει κάτω άπ" τά πόδια 
μου. Ένα έντομο, πού έτριζε τά έλυ- 
τρά του, μ' άκουσε καί σώπασε. Στάθη
κα, κι αύτό σέ λίγο ξανάρχισε. Δισταχτι-

κά, ύποψιάρικα. "Απλώνω φιλικά τό χέρι 
πρός τό μέρος πού άκούγεται. Τότε 
τινάζεται καί φεύγει άόρατο. Λοιπόν 
αύτό μ" έβλεπε δλη τήν ώρα.

Γύριζα ολομόναχος άνάμεοα στις 
έλιές. Πέρασα τό μονοπάτι μέ τά 
κυπαρίσσια. Στάθηκα κάτω άπό τίς κρε
βατίνες ν ’ άκούσω· τά νιογέννητα κλη
ματόφυλλα νά μεγαλώνουν μέσα στό 
σκοτάδι.' Ανάμεσα στά χόρτα, τά σερνι
κό τριζόνια είναι όλα ξύπνια. Κουρδί
ζουν τά ρολογάκια τους. "Η μήπως 
είναι ό ήχος πού ψιχαλίζεται άπό τά- 
στρα; Καθίζω σέ μιά γυμνή πέτρα, σ' 
ένα ξέφωτο. Δυό άγγελοι άπό φωτιά 
διασχίζουν βιαστικά τό στερέωμα μαν- 
τατοφόροι τού Κυρίου. Πίσω τους σέρ
νεται ώς τόν ορίζοντα ή ούρά άπό τήν 
άσημένια χιτώνα τους. Πόση δόξα!

Τή μέρα είχα σταθεί κοντά σέ μιά 
ξερή συκιά. 'Όλα τά δέντρα γύρω της 
έσκαζαν πράσινα ματάκια, ξεδίπλωναν 
μικρά, παρθενικά φύλλα. Αύτή μονάχη, 
άσυντρόφιστη, στεκόταν κάτω άπό τόν 
ούρανό μέ τά κλωνιά της σταχτιά, μέ
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Καλλιεργούν ναρκωτικά άντί γιά σιτάρι ·  * Ο 
ληστής έκανε μήνυση γιά κλοπή ·  ’ Η Κά-Γκέ- 
Μπέ εκπαιδεύει τρομοκράτες ·  ’ Ο εγκέφα
λος τής άπαγωγής τού Μόρο ·  Ένοπλη 
εξέγερση σέ ιταλικές φυλακές ·  Ή  πιό 
θεαματική άπόδραση

γδυτά τά κλωνιά της. Απλωνε δεητικά 
τά σκελετωμένα χέρια πρός τά πάνω καί 
παρακαλιόταν. Ο ήλιος χυνόταν άπό 
παντοϋ χρυσός καί ζεστός, έκαμε τούς 
ναρκωμένους χυμούς νά βράζουν, καί 
δέν είχε τή δύναμη νά ζωντανέψει τή 
χλωροφύλλη μέσα στις δικές της φλέ
βες, όπου είχαν στεγνώσει οί χυμοί.

Τό πόνεσε ή ψυχή μου τό γυμνό 
δέντρο νά στέκεται έτσι άχαρο μέσα 
στό πανηγύρι τής άνοιξης. Τί περιμένει 
καί παρακαλιέται άδικα, ρωτιόμουνα. 
Αύτό πιά δέν είναι γιά νά ξαναδεΐ τόν 
Απρίλη. Κάλιο νά τόκοβαν άπό τή ρίζα. 

Είναι ή συκιά τού Εύαγγελίου, πού τήν 
καταράστηκε ό Χριστός καί ξεράθηκε. 
Ποτές πού δέν είχα καταλάβει ως τώρα 
αύτή τήν πράξη τού Χριστού. Προσπα
θούσα νάβρω τό νόημά της, καί δλο μοϋ 
ξέφευγε. Μέσα στήν συνείδησή μου 
τήν άνθρώπινη δέν έβρισκα καμιά δικαί
ωση γιά τούτη τήν πράξη τού Κυρίου. 
Καί τότε, πού είναι ή καλοσύνη καί ή 
σπλαχνική καρδιά ’ Εκείνου, πού άνέβα- 
σε ώς τό θρόνο Του τά πουλιά τούρα- 
νοΰ, τά κρινάκια τού άγρού καί τά μικρά 
παιδιά; Αύτός, πού συχώρεσε κείνους 
πού Τόνε σταύρωσαν, πώς μπόρεσε νά 
σταθεί έτσι σκληρός μπροστά σ' ένα 
δέντρο, πού δέν μπόρεσε νάέρωτευτεί 
καί νά καρπίσει; Καί πώς δέν μπόρεσε 
νά κατανοήσει τόν καημό τής άναπηρί- 
ας του μέσα άπό τήν τραγική σιωπή του;

"Ετσι σκεφτόμουνα μέσα στήν άν
θρώπινη συνείδησή μου, πού είναι τόσο 
στενή καί δέ χωράει τό σχέδιο τού 
Θεού καί τις μορφές τής δικαιοσύνης 
καί τής σπλαχνικότητάς του. Είτανε 
μεσημέρι. Έβγαλα τό μαχαιράκι μου 
καί χάραξα ένα σταυρό εύλογίας πάνω 
στό στεγνό φλούδι τού καταδικασμένου 
δέντρου, πού άπλωνε ολοένα καί παρα- 
καλοϋσε γιά λίγη άνοιξη. Καί σάνέφυγα 
άπό κοντά του εύχήθηκα νά τό κόψουν 
σύρριζα καί νά τό ρίξουν στή φωτιά, γιά 
νά ίδεΐ κάν στήν τελευταία του στιγμή 
νά πεταχτοϋν άπό τά σκεβρωμένα ξε
ράδια του τά χρυσά λουλούδια τής 
φωτιάς, κι ύστερα νά πεθάνει.

Καί ήρθε τούτη ή νύχτα νά μοϋ 
άποκαλύψει τό μεγάλο θάμα. Πέρασα 
πάλι άπό κοντά του, καί δέν τό γνώρισα. 
' Η νύχτα κατέβηκε πάνω στό καταδικα
σμένο δέντρο καί γιόμισε τά κλωνιά του 
άπό τά λουλούδια τούρανοϋ. ' Η ξερή 
συκιά ήταν φορτωμένη άστρα. Τί δόξα! 
Τά κρατούσε στά στεγνά κλωνιά της, 
παλλόταν όλόκληρη μέσα στήν ούράνι- 
αν άνοιξη, φεγγοβολούσε όλη σάν 
άναμμένος πολυέλαος. Είταν ή μυστική 
νύμφη τού Κυρίου!
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Εικόνες άξίας πολλών εκατομμυ
ρίων πούλησαν Ρώσοι άρχαιοκάπη-
λοι

Ή  έρευνα στις άποσ κεσές τής γυναί
κας ενός Ρώσου διπλωμάτου, στήν 
Μπρέστ, στά Πολωνικά σύνορα, έφερε 
ατό φως σειρά κλεμμένων εικόνων ά
ξίας 5-6 εκατομμυρίων δραχμών καί 
ώδήγησε στήν έξάρθρωσι μεγάλης σπεί
ρας άρχαιοκαπήλων. Τήν εϊδησι έγρα
ψε γιά πρώτη φορά μιά σοβιετική εφη
μερίδα έμπορικοϋ συνδικάτου διευκρι
νίζοντας ότι τό επεισόδιο έγινε τόν Νοέμ
βριο τοϋ 1979, καί είχαν έμπλακή ξένοι 
διπλωμάτες καί έμποροι άντικών στή 
Σοβιετική "Ενωσι καί στό Δ. Βερολίνο.

Κατά τήν έφημερίδα, όλοι οί σοβιετι
κοί πού άπεκαλύφθησαν εύρίσκονται 
στις φυλακές μετά άπό δίκη πού κράτη
σε ένα μήνα. Πάντως δέν άναφέρονται 
τά όνόματά τους ούτε των ξένων διπλω
ματών.

Μία άπό τις εικόνες πού βρέθηκαν 
στις αποσκευές τής γυναίκας τοϋ δι
πλωμάτη ήταν ή «τελευταία κρίσης» καί 
άναφερόταν στήν Δευτέρα Παρουσία, 
ή δέ άξια της ύπολογίζεται σέ ένα έκα- 
τομμύριο δραχμές τουλάχιστον.

Κατά τό δημοσίευμα, ή μαύρη αγορά 
πού ανθεί, γιά εικόνες, ρολόγια καί 
γυναικεία μαντήλια είναι αύτή πού χρη
ματοδοτεί καί φυσικά απορροφά τά 
κλοπιμαία. ~Ας σημειωθή ότι πολλές

φορές καί ή ίδια ή κυβέρνησι πουλά στό 
έξωτερικό εικόνες γιά νά συγκεντρώση 
συνάλλαγμα.

Καλλιεργούν ναρκωτικά άντί γιά 
σιτάρι!

Τό λαθρεμπόριο καί ή κατανάλωση 
ναρκωτικών σέ όλόκληρο τόν κόσμο 
έχουν πάρει τέτοιες διαστάσεις, πού 
έφθασαν νά άπειλοϋν ακόμη καί τήν 
σταθερότητα ώρισμένων χωρών.

Κάτω: Ό  Δυτικογερμανός άναρχικός Ζίγ- 
κουρντ Ντέμπους, πού πέθανε μετά άπό 
άπεργία πείνας, ζητώντας νά τοϋ άναγνωρι- 
σθεί στις φυλακές καθεστώς αιχμαλώτου 
πολέμου. Στήν άπέναντι σελίδα: Ό  πιό 
μικρός έπικίνδυνος καί ένοπλος ληστής 
Ροκφέλλερ Σέντερ ό όποιος λήστεψε μιά 
τράπεζα στή Ν. ' Υόρκη.
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Αύτό αναφέρει ή ετήσια έκθεσι τής 
Διεθνούς 'Επιτροπής 'Ελέγχου Ναρ
κωτικών, πού όνήκει ατόν ΟΗΕ.

« Ή  κατάστασι ατό θέμα των ναρκω
τικών -αναφέρει ή έκθεσι- ποτέ όέν 
ήταν τόσο σοβαρή καί περίπλοκη όσο 
σήμερα.

Σέ μερικές χώρες ή καλλιέργεια ναρ
κωτικών άντικατέστησε τήν καλλιέργεια 
δημητριακών καί ή κατάχρησι ναρκωτι
κών έχει φτάσει σέ χωρίς προηγούμενο 
επίπεδο. Τέτοια κατάχρησι ναρκωτικών 
έχει οικονομικές, πολιτικές καί κοινωνι
κές έπιπτώσεις πού μπορείάκόμη καί νά 
κλονίση τήν σταθερότητα ώρισμένων 
χωρών».

Μερικά άπό τά ζοφερά στοιχεία πού 
περιλαμβάνει ή έκθεσι είναι τά έξης:

-  Δραματική αϋξησι τής καταχρή- 
σεως στήν Δυτική Εύρώπη, πού προ
σεγγίζει τά όρια τής κρίσεως σέ ώρισμέ- 
νες χώρες, όπως ή Δυτική Γερμσνία.

-  Ή  ύπόθεσι ότι ή Μαριχουάνα είναι 
αβλαβής αύξάνει όλοένα καί περισσό
τερο τό λαθρεμπόριο καί τήν κατάχρησι 
τού ναρκωτικού, ιδιαίτερα άπό τούς 
νέους, καί ή αύξησι τού άριθμού τών 
άτόμων πού καταναλώνουν ινδική κάν- 
ναβι είναι «τεράστια».

-  ΟΙ λεγάμενες «ψυχοτροπικές» ού- 
σίες όπως LSD, άμφεταμϊνες, ήρεμιστι- 
κά καί βαρβιτουρικά διοχετεύονται σέ 
τεράστιες ποσότητες άπό τις βιομηχανι
κές χώρες σέ χώρες τού τρίτου κόσμου 
καί ό διεθνής έλεγχος είναι άνεπαρκής 
γιά νά άναχαιτ/ση τήν διοχέτευση αύτή.

- Ή  Μέση καί ή "Εγγύς 'Ανατολή 
έχουν άντικσταστήσει τό «χρυσό τρίγω
νο» Μπούρμας -  Αάος -  Ταύλάνδης, ώς 
ή μεγαλύτερη ατό ν κόσμο περιοχή πα
ραγωγής όπίου, άπό τό όποιο έξάγεται 
ή ήρωίνη.

Δάσκαλε πού δίδασκες
"Ενας «αύστηρός» 'Αμερικανόςδικα

στής, ό όποιος είχε καταδικάσει σέ ειρ
κτή 13 έτών, έναν έμπορο ναρκωτικών 
στήν ’Αλαμπάμα, συνελήφθη ατό άε- 
ροόρόμιο τού φόρντ Πήρς, μεταφέρον- 
τας τεράστια ποσότητα ναρκωτικών σέ 
μιά άλλη πόλιί

Πρόκειται γιά τόν δικαστή τής Άλα- 
μπάμας Τόμ Κόγκιν 41 έτών, πού όταν 
συνελήφθη είχε στις άποσκευές του 70 
κιλά μαριχουάνα, ένώ μέσα στήν μιά 
μπότα του είχε κρύψει πολλές χιλιάδες

δολλάρια καί στήν άλλη ένα περίστρο
φο.

' Ο ληστής εκανε μήνυσι γιά... κλοπή
Ή  άστυνομία τού Σίδνεϋ καί ό νομι

κός κόσμος τήςπόλεωςάντιμετωπίζουν 
πρόβλημα, σχετικά μέ τήν κατηγορία 
πού θά διατυπωθή έναντίον ένός κλέ
πτη ό όποιος έκλεψε τόν συνάδελφό 
του.

Ή  άστυνομία ανακοίνωσε ότι γνω
στός κακοποιός, πού είχε ληστέψει μιά 
Τράπεζα καί είχε διέλθει ένα χρονικό 
διάστημα στή φυλακή, συνελήφθη άλ- 
λά άμέσως ύπέβαλε μήνυσι έναντίον 
άγνωστου γιά κλοπή...

Ο κακοποιός άνέφερε στήν άστυνο
μία, ότι ένα χρηματικό ποσό 35.000 
δολλαρίων. πού είχε κλέψει άπό μιά 
Τράπεζα τού Μπρισμπαίην, τό έκρυψε, 
βιαστικά, κάτω άπό ένα δένδρο καί 
έβαλε έπάνω ένα σωρό κλαριά γιά νά 
μή άνακαλυψθεί καί συλληφθεϊ άπό 
άστυνομικούς. πού ένεργοϋσαν έρευνα 
στήν περιοχή έκείνη. Κατόπιν, όταν όέν 
ύπήρχε έκεί κίνησι, ξαναπήγε ατό πρό
χειρο κρυψώνα, άλλά ό κλεμμένος θη
σαυρός του «είχε κάνει φτερά».

Τώρα, ή άστυνομία ένεργεϊ έρευνες 
γιά τήν κλοπή τών κλοπιμαίων καί συλ
λαμβάνει διαφόρους ύποπτους, τούς 
όποιους άνακρίνει.

Τό νομικό πρόβλημα πού άνακύπτει 
γιά τήν άστυνομία καί τις δικαστικές

άρχές, είναι ποιά κατηγορία θά διατυ- 
πωθή έναντίον τού δράστη τής δεύτε
ρης κλοπής, (άν φυσικά συλληφθή). Θά 
κατηγορηθή, δηλαδή, αύτός ότι έκλεψε 
ένα κλέφτη, ή μιά Τράπεζα ή καί τούς 
δύο;

Ή  Κά Γκέ Μπέ εκπαιδεύει τρομο
κράτες

Σαφείς κατηγορίες κατά τής Σοβιετι
κής Ένώσεως, ότι ένισχύει μέ έντυπω- 
σιακό τρόπο τούς τρομοκράτες στήν 
Δυτική Εύρώπη, καί ιδιαίτερα στήν Τουρ
κία, διατυπώνει ενυπόγραφο άρθρο τής 
έφημερίόας «Τάϊμς τής Νέας Ύόρκης».

Ή  άνάλυσι αύτή έχει γραφή άπό τήν 
κ. Στέρλιν καί άναφέρεται έν έκτάσει 
στή δρασι τών τρομοκρατικών όργανώ- 
σεων σ ' όλο τόν κόσμο καί τόν ρόλο τής 
Σοβιετικής Ένώσεως στήν ύποστήριξι 
καί τήν έκπαίδευσι τών όμάδων αύτών.

Άναφέρεται μεταξύ άλλων ότι μεγά
λες ποσότητες όπλων τού σοβιετικού 
μπλόκ άποστέλλονται κρυφά στήν Τουρ
κία άπό τήν Βουλγαρία καί μέ άλλους 
τρόπους καί ότι πριν άπό τό στρατιωτικό 
κίνημα, ο ί άρχές τής Τουρκίας συνέλα
βαν ένα πλοίο πού προερχόταν άπό τή 
Βάρνα τής Βουλγαρίας καί είχε φορτίο 
στρατιωτικό ύλικό, προοριζόμενο γιά 
τις άριστερές τουρκικές όργανώσεις.

Προστίθεται ότι ή χειρότερη περίπτω-

Συνέχεια στή σελ. 657
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Κ ΑΘΩΣ περπατάς με τό θαλασσινό 
μελτέμι στίς μολυβιές πλάκες τών 

δρόμων της, νομίζεις ότι περιδιαβάζεις 
τΙς λεωφόρους μιας πόλεως ζωντανής.

Στούς δρόμους θά ξεπεταχθή ή ζωή. 
Τά γλέντια δίνουν καί παίρνουν. Οί 
προθάλαμοι τών σπιτιών, στρωμένοι μέ 
άριστοτεχνικά πολύχρωμα ψηφιδωτά, 
μέ άνέπαφα χρώματα. Στό βαφείο τού 
θεάτρου σοΰ μυρίζει ή άλισίβα καί στόν 
πάτο τού μαρμάρινου κάδου διακρίνεις 
άκόμη τό χρώμα πού μεταχειρίζονταν 
οί βαφείς τών ύφασμάτων τών θεατρι
κών κοστουμιών. Τό ύφασμα παίρνει 
ζωή καί χρώμα. Οί βιοτεχνίες τοϋ 
χαλκού, πού κατεργάζονταν τήν πρώτη 
ύλη άπό τήν άλλη ' Ιωνία, φαντάζουν. 
Δρόμοι γεμάτοι κόσμο. Γυμνικοί άγώ- 
νες. Μουσικές συναυλίες. Τά πηγάδια 
έχουν άκόμη καί σήμερα νερό. ’ Η

δεξαμενή μέ τό χορταριασμένο της 
νερό δείχνει τήν στάθμη τήν τότε καί 
τήν τώρα. Τά σπίτια πολλά, πλούσια καί 
φτωχά. Καί άνάμεσά τους τά σπίτια τής 
άμαρτίας. Τά σκλαβοπάζαρα ζωντα
νεύουν μέ τό «εμπόρευμά» τους. Κι 
είναι ό μόνος χώρος πού δέν έσβησε 
ποτέ. Καί στόν Μεσαίωνα εκεί γινόταν 
τό έμπόριο τών σκλάβων καί τά κοντρα
μπάντο τών πειρατών τού Αιγαίου.

Τό χτύπημα τών παπουτσιών στό 
πλακόστρωτο στήν Δήλο σέ ξαναφέρ
νει στήν σημερινή πραγματικότητα, 
ΆλίμονοΙ Μόνο ό τεθρυπόστατος θε
ός τοϋ ήλιου ζή στό κυκλαδονήσι, στό 
νησί του, στό νησί τού φωτός, τού 
αχαλίνωτου έρωτα, τού δουλεμπορίου, 
τών τεχνών, τών άμφικτυονιών καί τής 
μεγάλης σφαγής.

Μόλις τό καΐκι «κόψη» στόν κάβο άπό 
τήν Μύκονο καί σταματήσει, μετά τό 
τρελλό σκαμπανέβασμά του, άπό τό 
αιώνιο μπουγάζι στό πέρασμα, στό 
λιμανάκι, τό θέαμα πού άντικρύζεις 
είναι μοναδικό. Μιά όλόκληρη νεκρό- 
πολις άπλώνεται μέ μεγαλοπρέπεια 
μπροστά στά μάτια κι ώς πέρα στό 
βάθος, είναι ή «ελληνική Πομπηία». 
’ Εκεί, στήν ιταλική νεκρόπολι, ή όργή 
τής φύσης κατέστρεψε τό λαμπρό 
στολίδι τής ' Ιταλίας. ' Εδώ, τό μίσος 
τών άνθρώπων, ή τρομερή σφαγή τών 
κατοίκων της καί τά ρήμαγμα άφάνισαν 
ένα ολόκληρο νησί, τό πιό. λαμπρό 
στολίδι όλόκληρου τοϋ αρχαίου κό
σμου.

Σήμερα ό τόπος στήν Δήλο είναι 
ήμερος. Π αλαιότερα όμως τό χώμα είχε 
κοκκινίσει, τό θέατρο είχε ματώσει. Οί
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Αριστερά: Τό μωσαϊκό τής Τίγρεως άπό τήν 
οικία τού Διονύσου. ’Επάνω: Δύο άπό τούς 
άρχαϊκούς λέοντες τής Δήλου. Δεξιά: Τό 
περίφημο ψηφιδωτό τών δελφίνων.
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δρόμοι «Ιχαν γεμίσει νεκρούς από τήν 
σφαγή. Οϊ αιώνες πού πέρασαν σεβά- 
σθηκαν τόν· αιώνιο ύπνο των κατοίκων 
της καί τό βαθύ σκοτάδι, στό όποιο είχε 
πέσει ή Δήλος. "Ωσπου, πρίν άπό έναν 
αιώνα, ή άξίνα τών εργατών τής Γαλλι- 
κής ' Αρχαιολογικής Σχολής τών ' Αθη
νών χτύπησε τή γή. Καί τότε άρχισε νά 
φαίνεται όλόκληρη ή πόλις. ' Ο γάλλος 
αρχαιολόγος Λεμπέκ έστρεψε στά 
1873 τήν προσοχή του στό βουνό 
Κύνθος τής Δήλου. "Ενα περίεργο ιερό 
καί δύο ναοί έλαμψαν στό φώς. Ιερά  
μνημεία ξένων θεοτήτων, όπως τού 
Σεράπιδος, τής Ίσ ιδος καί τού Ά νού- 
βιος, άπεκαλύφθησαν.

Νέα λαμπρή περίοδος στις άνασκα- 
φές σημειώνεται μέ τόν γνωστό Γάλλο 
αρχαιολόγο Ώ μόλ στά 1877. Ά νε- 
σκάφη όλόκληρη ή νήσος. Αντερεί

σματα, τό ιερό τέμενος, τά προπύλαια, 
οί ναοί, οί εγκαταστάσεις, στό λιμάνι, οί 
λέοντες, τά ψηφιδωτά, όλα «έδηλώθη- 
σαν», φάνηκαν στό φώς γιά άλλη μιά 
φορά' ό ναός τού ' Απόλλωνος, πού 
έμοιαζε μέ τόν ναό τού Θησέως στήν 
' Αθήνα, καθώς καί τά περίεργα κομμά
τια άπό τό τεράστιο άγαλμα τού θεού, 
φάνηκε, άκόμη, ό «κεράτινος βωμός» 
τών μακεδονικών χρόνων, μήκους 67 
μ. καί 20 έκ. καί πλάτους 8 μ. καί 86 έκ.

Μέσα σέ μιά τριετία (1887 — 1890) 
βρέθηκαν στήν Δήλο χίλιες πεντακόσι
ες μαρμάρινες έπιγραφές μέ «ιστορία». 
Είναι μιά ιστορία πού αρχίζει άπό τόν 
7ο π.X. αιώνα καί τελειώνει στόν 1ο 
π.Χ. "Εγγραφα δημόσια καί άφιερωμα- 
τικά, πού μός δίδουν άποκαλυπτικά 
στοιχεία γιά τήν· οικονομία τής νήσου, 
τήν κίνησι τού ιερού τού ' Απόλλωνος,

τίς · εισπράξεις. ' Επιγραφές άπό τίς 
όποϊες φαίνεται ότι ό ' Απόλλων ήταν ό 
μεγαλύτερος ιδιοκτήτης τής Δήλου. Τά 
λίθινα αύτά μνημεία δίνουν ζωή σ' 
έναν κόσμο πού έσβησε. ' Ολόκληρη ή 
ιστορία τών τελευταίων πρό Χριστού 
αιώνων παίρνει ζωή καί οί άψυχες 
έπιγραφές, στήν ζεστή πέτρα τού καλο
καιρού, μάς μιλούν γιά πρόσωπα πού 
έδρασαν, γιά τεχνίτες, γιά εργολάβους, 
γιά δαπάνες, γιά έσοδα, γιά τόκους καί 
γιά επιτόκια.

Ό  μέγας καί αιθέριος, ό τεθρυπό- 
στατος θεός, τής μουσικής, τής μαντι
κής, τής ιατρικής καί τής τοξικής, ό 
Απόλλων, παρουσιάζεται μέ γήινη όψι. 
Είναι πλούσιος καί φιλάργυρος. "Ενας 
ίκανώτατος τραπεζίτης. Δανείζει καί: 
τοκίζει, ενεργεί άνάλγητα κατασχέσεις, 
επιβάλλει ποινές σέ καταχραστές τών
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ΔΗΛΟΣ
Ιερών του κτημάτων. Αύτός ό τραπεζί- 
της καί θ€0ς γεννήθηκε σέ μιά σπηλιά, 
καθώς άνηφορίζεις γιά τόν Κύνθο. 
Έ κ€ϊ πού oi Μυκονιάτες όνομάζουν 
τόν τόπο «ή σπηλιά τοΰ Δράκου», εκεί 
πού ύπάρχει ό παμπάλαιος ναός τού 
'Ηρακλή. Έκεϊ μέσα γέννησε ή Λητώ 
τόν θεό τού φωτός, τόν Απόλλωνα.
' Από τό άγαλμά του σήμερα σώζονται 
μόνο δύο μεγάλα κομμάτια. ' Αγάλμα
τα, άγάλματα, άπειρα άγάλματα, βρέ
θηκαν κατά τΙς άνασκαφές πού συνεχί- 
ζοντο καί διεκόπτοντο κατά καιρούς.

'  Οταν μετά τό 1904 άρχισαν τά έργα 
άνασκαφής άπό τό θέατρο πρός τό 
λιμάνι τής Δήλου, άπεκαλύφθησαν τά 
σπίτια πού ήσαν άπό τήν μιά καί τήν 
άλλη τήςόδοΰ.Σ ' έναάπ' αύτά — στά 
δεξιά μας— μεγάλο καί πολυτελέστα
το, άπεκαλύφθη καί ή αύλή του, πού 
ήταν διακοσμημένη μέ ψηφιδωτά έξό- 
χου τεχνικής λεπτότητος. ’ Εκεί βρέθη
καν καί μικρά κομμάτια κονιάματος, 
λείψανα μάχης πού δόθηκε εναντίον 
βαρβάρων.

Στόν δρόμο αύτά πολλά σπίτια είναι 
σάν νά έχουν κενωθή άπό τούς κατοί
κους τους πρίν άπό μικρό χρονικό 
διάστημα. Σέ μιά άρχοντική οικία, όπου 
ύπάρχει καί τό θαυμάσιο μωσαϊκό τού 
Διονύσου, διεσώθησαν τά ϊχνη παιδι
κής ζωής. Στόν άπέναντι άπό τό προαύ
λιο τοίχο σώζεται μιά παιδική ζωγραφιά 
πού σκάλισε μέ όξύ εργαλείο κάποιο 
παιδάκι καί παριστάνει μιά τριήρη. 
Δίπλα στήν ζωγραφιά μιά επιγραφή 
άπό παιδικό χέρι γραμμένη:

«Δημήτριος τυφλός 
βλέπει ούδέν παίσων 
άστραγάλους. ’ Ερμείας 
έκλεψεν αύτφ άστραγάλους».

Κάποιος μικρός, όνόματι Ερμείας έ
κλεψε τά κότσια τού φίλου του Δημη- 
τρίου, πού έπαιζε άφοσιωμένος καί δέν 
πρόσεχε γύρω του.

Κατά τήν μυθολογία, ή Δήλος άνε- 
φάνη (έδηλώθη) άπό τόν βυθό τής 
θάλασσας μετά άπό χτύπημα τής τρίαι
νας τοΰ Ποσειδώνος καί παρέμεινε 
στήν επιφάνεια «έπιπλέουσα νήσος». 
• Ο Ζεύς έδεσε τήν Δήλο στήν γή καί 
στήν θάλασσα μέ άδαμάντινες άλυσί- 
δες γιά νά μπορέση ή Λητώ νά βρή 
στερεό καί άσφαλές καταφύγιο, γιά νά 
γεννήση τά παιδιά της, ’ Απόλλωνα καί 
"Αρτεμι.

Οί πρώτοι κάτοικοι τής'Δήλου ήσαν 
φοίνικες καί Κάρες. ’ Αργότερα, μέ τήν 
κάθοδο των ’ Ιώνων, έγινε Ιωνική άποι- 
κία καί μετετράπη σέ πολιτικό καί

θρησκευτικό κέντρο των ' Ιώνων. ’ Ο 
Ιδιος ό ' Απόλλων, κατά τήν μυθολογία, 
άνήγειρε στόν εαυτό του μεγαλοπρεπή 
ναό καί βωμό άπό τά κέρατα αιγών πού 
σκότωνε ό Ιδιος. ’ Ο βωμός αύτός έγινε 
τό κέντρο παλαιοτάτης λατρείας, καί 
αύτόν προσκυνούσαν οί μαχηταί καί οί 
ήρωες τής Τροίας.

Μιά φορά τόν χρόνο γινόταν στήν 
ιωνική Δήλο ένα μεγάλο πανηγύρι μέ 
μουσικούς καί γυμνικούς άγώνες. Τό 
λιμάνι της γιόμιζε πλοία καί σ' όλο τό 
νησί επικρατούσε ή χαρά. Κατά τόν 6ο 
αιώνα, επί Πεισιστράτου, γίνεται στήν 
Δήλο ή πρώτη επίσημη κάθαρσις. ' Η 
πράξις δήλωνε τόν τέλειο εξαγνισμό καί 
άφαίρεσι παντός νεκρού άπό τόν Ιερό 
περίβολο. ’ Η κάθαρσις έπεξετάθη άρ- 
γότερα σέ όλη τήν Δήλο. Αύτό συνέ- 
βαινε μόνο σέ ιερές χώρες.

' Η έορτή τής Δήλου έγινε σέ λίγο 
«εθνική» — άν μπορούμε νά χρησιμο
ποιήσουμε αύτή τή λέξη — καί έτελεΐτο 
τόν Μάιο - ' Ιούνιο. Οί άντιπροσωπεϊες 
άπό τίς Ιωνικές πόλεις όνομάζονταν 
«θεωρίες». Οί ' Αθηναίοι έφταναν στήν 
Δήλο μέ τήν «Πάραλο» — τό πλοίο πού 
είχε μεταφέρει τόν Θησέα στήν Κρήτη 
καί θύμιζε τήν νίκη κατά τοΰ Μινώταυ
ρου. Κάθε τόσο ή «Πάραλος» έπεσκευ- 
άζετο καί διετηρήθη ώς τήν έποχή τοΰ 
Δημητρίου τοΰ φαληρέως.

' Η πιό επίσημη καί έντυπωσιακή 
«θεωρία» ήταν τήν χρονιά πού επί 
κεφαλής τών 'Αθηναίων θεωρών ήταν 
ό στρατηγός καί εύπατρίδης Νικίας. ' Ο 
Ν ικίας τοΰ Ν ικήρατου ξεκίνησε άπό τόν 
Πειραιά μέ περίεργες άποσκευές στά 
πλοία του. Δέν έδεσε στό λιμάνι τής 
Δήλου, άλλά άραξε νύχτα στήν Ρήνεια, 
τό διπλανό άπό τήν Δήλο νησί. «Μεγά
λες Δήλες» όνομάζουν τήν Ρήνεια 
σήμερα οί Μυκονιάτες. Καί ό Νικίας 
μόλις άποβιβάσθηκε στήν Ρήνεια ρί- 
χθηκε στήν δουλειά. Τά πληρώματα 
δούλευαν όλονυχτίς, άκούραστα, καί 
τό πρωί τό έργο ήταν έτοιμο. Είχαν 
ζεύξει μέ χρυσωμένη καί διακοσμημένη 
γέφυρα τήν Δήλο μέ τήν Ρήνεια. Οί 
Δήλιοι άντίκρυσαν ξαφνιασμένοι τήν 
άθηναϊκή «θεωρία» νά βαδίζη μέ έπί 
κεφαλής τόν Ν ικία στήν πρωινή θαλασ
σινή αύρα επάνω στήν γέφυρα καί νά 
άποβιβάζεται στό Ιερό νησί, ενώ νέοι 
καί νέες τών 'Αθηνών χόρευαν καί 
τραγουδούσαν.

Τήν Δήλο σεβάσθηκαν άκόμη καί οί 
Πέρσες, οί όποιοι μάλιστα δώρισαν στό 
ίερό της 300 τάλαντα. Μετά τούς 
μηδικούς πολέμους, ή Δήλος γίνεται ή 
έδρα τοΰ ταμείου τής 'Αθηναϊκής

Συμμαχίας. Τό 454 π.Χ. οί ΆθηναϊοΓ 
πραξικοπηματικώς μετέφεραν τό τα
μείο στήν ’ Ακρόπολι. ' Από τότε άρχί- 
ζει ή κακοδαιμονία τοΰ νησιοΰ. Τ6 422 
οί 'Αθηναίοι συλλαμβάνουν τούς κα
τοίκους τοΰ νησιοΰ καί μόνο μετά τήν 
καταστροφή τών ' Αθηναίων, τό 404, 
επανέρχονται οί Δήλιοι στό νησί τους.

Σέ λίγο, οί Αθηναίοι γίνονται καί 
πάλι κύριοι τής Δήλου. Τό νησί άρχίζει 
νά άλλάζει δεσπότες. 'Υποτάσσεται 
στήν Ρόδο καί μετά στόν βασιλέα τής 
Αίγύπτου. Τό 167 π.Χ. οί Ρωμαίοι 
άνακηρύσσουν τήν Δήλο έμπορικό 
λιμένα, γιά νά εκδικηθούν τούς Ροδί
ους. Τό 166 παραδίδουν τό νησί καί 
πάλι ατούς ’ Αθηναίους. Αύτοί μέ τήν 
σειρά τους έδιωξαν όλους τούς κατοί
κους τής Δήλου καί έφεραν ' Αθηναί
ους κληρούχους.

Μετά τήν καταστροφή τής Κορίνθου 
τό 146 π.Χ. ή Δήλος γίνεται παγκόσμιο 
κέντρο εμπορίου. ’ Ιδρύονται μεγάλες 
εταιρείες ύπό τήν «προστασία» τών 
Ιδιων τών θεών, όπως π.χ. οί εταιρείες 
τών ' Ερμαϊδών, τών Ποσειδωνιαστών 
καί άλλες. "Εφθασε μέρα πού στήν 
Δήλο πουλήθηκαν 10.000 δούλοι. ' Ι 
διαίτερα εκείνη τήν έποχή ήκμαζε τό 
εμπόριο αύτό παράλληλα μέ τήν εμπο
ρία καί βιοτεχνία τοΰ χαλκού.

Στήν περίοδο αύτή εμφανίζεται ή 
λατρεία στήν Δήλο ξένων θεοτήτων. 
Ή  Ίσ ις, ό Σέραπις, ό "Ανουβις, ό
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' Αρποκράτης, ή ' Αστάρτη άρχισαν νά 
λατρεύωνται άπό τούς πιστούς στήν 
Δήλο, ενώ περικαλλείς ναοί οίκοδο- 
μούνται. «Τύριοι κα( Σιδώνιοι, Λαοδι- 
κεϊς καί Μιλήσιοι, Βιθυνοί καί εκ τοϋ 
Πόντου, Σύριοι καί Αιγύπτιοι», λέγει ό 
ιστορικός Κάρολος Ντήλ, «συρρέουν 
στούς νέους αύτούς βωμούς». Καί 
αύτοί άκόμη oi Ρωμαίοι δέν παραλεί
πουν νά παίρνουν μέρος στήν λατρεία 
τών ξένων θεών.

' Ο Μιθριδατικός πόλεμος τοϋ 87 π.Χ. 
σήμανετό τέλος τής Δήλου. Ο ναύαρ
χος τού Μιθριδάτη,ό πολύς Μητροφά- 
νης ή Μονοφάνης ή Μηνοφάνης, άφοϋ 
άπέτυχε νά άποβιβασθή στήν 'Αττική, 
έπετέθη κατά τής Δήλου, τήν κατέλαβε, 
διήρπασε τούς θησαυρούς της, έσφαξε 
σέ μιά μέρα είκοσι χιλιάδες κατοίκους 
καί αιχμαλώτισε άμέτρητους. "Οταν, 
μετά τήν σφαγή, έγκατέλειψε τήν Δήλο 
καί έβγαινε άπό τό λιμάνι, ό στόλος του 
καταβυθίστηκε άπό τά πλοία τών εμπό
ρων τής νήσου, πού καιροφυλακτοϋ- 
σαν στό πέλαγος.

Τό τελευταίο κτύπημα στήν Δήλο τό 
έδωσαν οί πειραταί τό 69 π.Χ. Κατά τά 
πρώτα έτη τοϋ Χριστιανισμού ή Δήλος 
ήταν έρημη. 'Ακατοίκητη ή λαμπρή 
πόλις τού φωτός, τό μεγάλο λατρευτικό 
καί ιερό κέντρο τοϋ άρχαίου κόσμου.

Κατά τήν Βυζαντινή περίοδο, μέ τά 
περικαλλή μάρμαρα τής νήσου άνηγέρ- 
θησαν στήν Δήλο τείχη, οί δέ ιππότες 
τής ρόδου έκτισαν στά βορειοδυτικά

ΔΗΛΟΣ
Στήν άπέναντι σελίδα: Λεπτομέρεια άπό τήν 
περίφημη λεωφόρο τών λεόντων. Σ ' αύτή τή 
σελίδα άριστερά: Τμήμα άπό τόν άπέραντο 
έρειπιώνα τής Δήλου. Κάτω: τό περίφημο 
άγαλμα «' Η Σφίγγα τών Ναξίων» στό Μου
σείο τής Δήλου.

της οχυρωματικά έργα άπό τά ίδια τά 
μάρμαρα τών άρχαίων ναών. ' Εκείνο 
όμως που'ήταν τρομερό ήταν ή άρπα- 
γή. Πρεσβευταί ξένων κρατών κατά τήν 
φραγκοκρατία καί Τουρκοκρατία, πε- 
ριηγηταί, ιεραπόστολοι τού Καθολικι
σμού φόρτωναν σάικες καί καράβια μέ 
άδριάντες, μετόπες, επιγραφές άπό τήν 
Δήλο καί τά έστελναν στίς πατρίδες 
τους. Οί πειραταί, τό ίδιο. Οί νησιώτες 
άπό τίς γύρω Κυκλάδες χρησιμοποιού
σαν τήν Δήλο γιά λατομείο. Τό 1791 
μόνο ίχνη τής παλαιός λαμπρότητας 
σώζονται. Οί Δημητριεϊς γράφουν τότε 
στήν «Νεώτερη Γεωγραφία» τους ότι 
«μαστόροι άπό τά γείτονα νησιά έρχον
ται συχνά σ ά νε ίς  μιά λατομία, καί 
διαλέγουν μάρμαρα έδώ κι έκεϊ εις τά 
χαλάσματα διασκορπισμένα’ τσακί
ζουν μιά κολλόνα διά νά κάμουν σκα
λοπάτια καί παραστάτας εις τάς θύρας 
καί παράθυρα’ χαλνούν ένα στηλοπόδι 
διά νά φκιάσουν ένα γαβάνι, ένα άλα- 
τηρό: συντρίβουν, άναποδογυρίζουν, 
σηκώνουν ότι τούς άρέσεί’ μά έκεΐνο 
όπού άποδείχνει μεγάλα τήν μεγάλη 
μεταβολή τών άνθρωπίνων, είναι αύτό 
όπού οί Μυκωνιώται τώρα πληρώ
νουν μιά μπαγατέλλα διά νά έχουν εις 
τήν εξουσία τους ένα νησί όπού έστά- 
θηκε μιά φορά ό πλουσιώτερος τόπος 
τής Εύρώπης...». "Ολη ή Μεσόγειος 
φορτώνει μάρμαρα άπό τήν Δήλο. Ο 
ναός τής Εύαγγελιστρίας στήν Τήνο καί 
άλλοι χριστιανικοί- οίκοδομήθηκαν άπό 
τά κομμάτια τών κιόνων, τού τεραστίου 
άγάλματος τού Απόλλωνος, άπό τό 
θέατρο, τούς λέοντες καί άπό τούς 
ναούς.

Σήμερα, μόλις κατεβεΐς άπό τό μυκο- 
νιάτικο καΤΚι, έκεΐνο πού σοΰ κάνει 
έντύπωση είναι τό ίδιο πού έκανε καί 
στούς πρώτους περιηγητάς τοϋ Μεσαί- 
ωνος καί τών χρόνων τής φραγκοκρα
τίας: ή άπεραντοσύνη τής νεκροπόλε- 
ως, ή γαλήνη της. Γυρίζεις στούς δρό
μους καί στίς λεωφόρους καί νομίζεις 
ότι άπό τίς πόρτες τών σπιτιών θά 
ξεπροβάλει ή ζωή, οί δικοί σου άνθρω
ποι. Αύτοί πού έχτισαν τούτο τό νησί, 
τούτον τόν τόπο.
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ΓΡΑΦΕΙ Ο ΤΑΚΤΙΚ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ 
κ. I. Μ. ΧΑΤΖΗφΩΤΗΣ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ
ΚΑΙ

Q flA flEEINH ΕΑΑΑΛΑ
' Ανείπωτες συγκινήσεις σοΰ επιφυλάσσει ή νησιωτική ζωή. Τήν 

ώρα πού χοχλάζουν οι πολιτείες στ' άκρογιάλι ή αύρα ριπίζει τούς 
ανθρώπους, τό κύμα, τά πανιά. 'Η άπνοια δέ διαρκεί πολύ. Ό  
καιρός γρήγορα μεταλλάζει κι όλα γίνονται εύχάριστα. Ζεΐς 
άδιάκοπα μέσα στήν ποίηση τής θάλασσας.

Κ ΑΛΟΚΑΙΡΙ σημαίνει θάλασσα καί 
γιά μάς τούς Ρωμιούς κοιτίδα-θά- 

λασσα είναι τό Αιγαίο. Τό πέλαγο πού 
γνωρίζει τούτους τούς μήνες τις δόξες 
του, μέ πλήθος τά έπιβατηγά σκάφη, τά 
τουριστικά, τά μικρά τρεχαντηράκια καί 
τις μπενζίνες νά τό οργώνουν, χώρια τά 
φορτηγά, τά γκαζάδικα καί τά ψαράδικα 
πού τόάνεβοκατεβαίνουν. Πανηγυρίζει 
πέρα ως πέρα τό Αιγαίο καί τά νησιά του 
πλέουν στή χαρά, καθώς σφύζουν άπό 
ζωή καί κίνηση. Στά πανηγύρια, τά 
άτελείωτα έλληνικά πανηγύρια σ' έκ- 
κλησιές καί ξωμονάοτηρα πού γίνονται 
τδνα πίσω άπ' τ ' άλλο, βλέπεις νά 
συνωστίζονται μαζί μέ τούς ντόπιους, 
παραθεριστές, ταξιδιώτες ξένοι κι Έλ
ληνες καί νά συναδελφώνονται όλοι σ' 
ένα ξέφρενο γιορτάσι, έντονο ρυθμικό 
ντυμένο στούς ήχους τού συρτοϋ ή τοϋ 
μπάλου. Τό φρέσκο χταπόδι νά μοσχο- 
λοβάει στά κάρβουνα καί τά τραπεζάκια 
νά γεμίζουν μέ τά άδεια μπουκαλάκια 
τού μυτιληναίικου ούζου, πού καταναλί- 
σκεται άφθονο. Ή  πιό όμορφη όμως 
στιγμή είναι όταν τά νιάτα σηκώνονται 
νά χορέψουν δικούς μας χορούς, δημο
τικούς, νησιώτικους. Στά πανέμορφα 
περιγιάλια άνθίζει τότε ό έρωτας, έτσι 
πού τόν περιγράφει μέ λυρική διάθεση 
ό κορυφαίος στοχαστής καί ποιητής τοϋ

καιρού μας Ί . Μ. Παναγιωτόπουλος 
στόν «Κύκλο τών Ζωδίων» τυπωμένο 
στά 1952:
«Κάτου στό γιαλό, κάτου ατό περιγιάλι, 
μέ μιάν άγάπη παιδιάτικη, μέ μάτια

γαλάζια,
μέ τά μάτια τής θάλασσας... 

Κάτου στό γιαλό, κάτου ατό περιγιάλι. 
Γέμιζε τις φούχτες του βότσαλα -  νά 

σημαδεύει τή θάλασσα. 
Γέμιζε τήν καρδιά του λαχτάρες -  νά 

σημαδεύει τήν άγάπη τή γιόμορφη. 
Γέμιζε καί τά φρένα του σιωπή, τή σιωπή 

τού πελάγου. 
Οί νύχτες τόν έμαθαν νά σωπαίνει. 

Οί θάλασσες τόν έμαθαν νά σωπαίνει. 
Κι άλλο δέν ποθούσε παρά νά σμίξει τή 

σιωπή του μέ τή σιωπή τού νερού, 
μέ τή σιωπή τοϋ κοριτσιού πού προσμέ

νει
κ ' ευωδιάζει άνθόνερο τό κορμί του, 

κ ’ ευωδιάζει λεβάντα». 
"Ηταν τόν περασμένο Αύγουστο, σ’ 

ένα άπό τά όμορφα νησιά μας. Γιορτή 
τοϋ "Αη Μιλιανοΰ, πού τό κλησιδάκιτου 
βρισκόταν σ' ένα βραχονήσι, όλόμονο 
μ' ένα μικρό πλατύ κι ένα κελλάκι 
χτισμένο κολλητά στό αίγαιοπελαγίτικο 
ναΐδριο. Από βραδύς οί γυναίκες τά 
είχανε φροντίσει όλα, νάναι οί χώροι 
καθαροί, οί τοίχοι χιλιασμένοι, φέρανε

' Ολόκληρο τό χρόνο τό Αιγαίο πέρα ώς πέρα 
καί τά νησιά του πλέουν στή χαρά, καθώς 
σφίξουν άπό ζωή καί κίνηση. Συχνά βλέπεις 
νά συνωστίζονται μαζί μέ τούς ντόπιους 
παραθεριστές, ταξιδιώτες ξένοι καίέλληνες 
καί νά συναδελφώνονται σ' ένα ξέφρενο 
γιορτάσι.

τά φλυτζάνια γιά τόν καφέ, τά λαγήνια 
γιά νάχουνε δροσερό νερό καί τούς 
σβήγγους περιχυμένους μέ μέλι θυμα
ρίσιο πού τυραννοΰσε τήν όσφρηση. 
τ Ηρτε κι ό παπάς κι έκανε τόν έσπερι- 
νό. 'Όλοι αύτοί ξεμερωθήκανε στό 
ξωμονάστηρο. ’ Από τά χαράματα ξεκι
νούσαν άπό τό Γιαλό κάθε λογής 
πλεούμενα καί φέρνανε τούς πανηγυ
ριστές. Τά νερά ήταν κρυστάλλινα. 
Έβλεπες τις ρίζες τών βράχων. Μιά 
γαλαζοπράσινη μαγεία. ' Ο καιρός φρέ
σκος τό πρωί, έπεσε ύστερνά, τέλεια 
κάλμα. Ένας γερο-ναυτικός πούβλε- 
πε τά καΐκια νά ποδίζουνε στόν ' Αη-Μι- 
λιανό κούναγε πέρα-δώθε τό κεφάλι. 
«Τώρα, τί άνάγκη τώχουμε τ ' άγέρι. 
Έχουμε τά μοτόρια. Μά τότε, μέ τά 
πανιά, μέναμε στό μουράγιο νά φυσή- 
ξει, νά κινήσουμε τά σκαριά» έλεγε 
στούς διπλανούς του. Τόν άκουσα κι 
άναθυμήθηκα τόν «Καπετάν Πανάγο τό 
Λούμπα», έφερα στό νοϋ καί τήν 
Κερύνεια, λιμάνι έλληνικότής Κύπρος, 
τουρκοπατημένο καί θλίψη μέ κατέλα
βε. Τόν έχει ιστορημένο ό Νίκος 
Κρανιδιώτης, άλλοτε πρέσβυς τοϋ νη
σιού στήν Αθήνα, ποιητής καί πεζο- 
γράφος:

«' Εκείνο τό βράδυ ό καπετάν Πανά- 
γος ό Λούμπας δέν έκλεισε μάτι. Τρεις
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Πολλοί συνδέουν 
τήν ' Αστυνομία 
μέ μία πολιτική 
παράταξη, 
πράγμα πού 
δεν συμβάλλει 
διόλου στήν 
κοινή προσπάθεια

Μία μελέτη άπό κοινωνιολογικής άπόψεως
εγκλήματος.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α' κ. ΣΗφΑΚΗΣ ΕΜ Μ ΑΝ Δ /Ν Ί
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 
(Δευτέρα συνέχεια)

ΕΣΟΥ ΔΡΑΣ. ΑΘΗΝΩΝ

Η ΠΕΜΠΤΗ δεοντολογία ή κανό
νας έπαγγελματικής ήθικής τοϋ α

στυνομικού έπαγγέλματος είνα ι ή 
απουσία έχθρότητος κατά τήν άσκηση 
τοϋ αστυνομικού έργου. ' Ο αστυνομι
κός δέν έχει καί δέν πρέπει νά δημιουρ
γεί έχθρότητες κατά τή διεκπεραίωση 
τοϋ έργου του. Δέν έπιτρέπειται νά 
άφίνει τόν έαυτό του νά διαχωρίζει 
τούς πολίτας σέ έχθρούς καί φίλους. 
Πληρώνεται νά κάνει τόν άστυνομικό 
άπό τόν 'Ελληνικό Λαό καί άπό τό 
Ελληνικό Κράτος. Μέσα άπό τό λαό 

αύτόν βγαίνουν οί νομοταγείς, οί παρα
βάτες τών διαφόρων άπαγορευτικών 
διατάξεων καί οί έγκληματίες. Ύπο- 
χρέωσις τού άστυνομικοϋ είναι νά προ-

νά συλληφθεΐ καί νά προσαχθεΐ στή 
δικαιοσύνη, αύτό είναι βασικό καθήκον 
τοϋ άστυνομικοϋ. Εάν παραλείψει νά 
κάνει αύτό ό άστυνομικός γίνεται έπί- 
ορκος καί διαπράττει τό έγκλημα τής 
παραβάσεως καθήκοντος (άρθρον 259 
Π.Κ. βαριές οί ποινές πού προβλέπει 
γιά τόν άστυνομικό). Αύτό όμως δέ 
σημαίνει ότι ό συλλαμβανόμενος είναι 
ένα πρόσωπο μισητό, άπεναντίας ίσως 
νά είναι ένα πρόσωπο πού χρειάζεται 
κατανόηση καί βοήθεια.

Υποστηρίζεται άπό άρκετούς άν- 
θρώπους ότι καλός άστυνομικός είναι 
έκεΐνος πού μισεί τούς έγκληματίες. 
Παρομοιάζουν τόν άστυνομικό σάν ένα 
κυνηγόσκυλο πού άν δέν μισεί τό

στατεύσει τόν νομοταγή " Ελληνα, άλλά 
ταύτόχρονα ύποχρέωσίς του είναι νά 
βεβαιώσει τήν παράβαση μιας άπαγο- 
ρευτικής διατάξεως καί νά προστατεύ
σει τόν παραβάτη άπό ένδεχομένη 
έπίθεση ή άλλη παράβαση άλλου κατά 
τοϋ πρώτου παραβάτου.

' Ο έγκληματίας δέν είναι έχθρός τοϋ 
άστυνομικοϋ. ' Ο έγκληματίας κάνει μιά 
έγκληματική πράξη πού είναι νομικώς 
καί κοινωνικώς άποδοκιμαστέα. Τήν 
άποδοκιμάζει καί ό άστυνομικός άλλά 
ταύτόχρονα είναι ύποχρεωμένος νά μή 
έπιτρέψει στόν έαυτό του νά άναπτυ- 
χθοϋν μέσα του αισθήματα έχθρότητας 
κατά τοϋ έγκληματίου. Ίσως, καί αύτό 
συμβαίνει πολύ τακτικά, ό έγκληματίας 
νά χρειάζεται πολύ περισσότερο τήν 
άγάπη, καταννόηση καί καλοσύνη τοϋ 
άστυνομικοϋ. Ό  έγκληματίας πρέπει

θήραμά του δέν τό κυνηγά όσο πρέπει. 
Είναι μία άποψις πού άντικρούεται άπό 
μιά άλλη πού λέει ότι ό άστυνομικός 
πρέπει νά μισεί τό έγκλημα καί τούς 
έγκληματίες μέχρι νά συλληφθοϋν. 
' Αφ' ής στιγμής ό έγκληματίας συλλη
φθεΐ δέν πρέπει νά μισείται πλέον. Ό  
έγκληματίας είναι ένας άνθρωπος άτυ
χος ή βλάκας.

"Η τό ένα συμβαίνει ή τό άλλο. Ό  
έξυπνος ή ό τυχερός δέν έγκληματεΐ. 
Ζεΐ τή ζωή του ήρεμα καί άπολαμβάνει 
τά άγαθά τής ζωής ύπό συνθήκας 
όμαλάς καί ώραίας. Τό νά σύρεται ένας 
άνθρωπος στά άστυνομικό κρατητήρια, 
στά δικαστήρια καί στις φυλακές δέν 
είναι κάτι πού συμβαίνει ούτε στούς 
τυχερούς ούτε στούς έξυπνους.

' Η άποψις πού δέχεται ότι τό έγκλη
μα καί ό έγκληματίας πριν συλληφθεΐ
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πρέπει νά μισούνται άπό τόν άστυνομι
κό είναι γενικά παραδεκτή άπό τά 
δημοκρατικά Κράτη τής σημερινής 
έποχής. ' Η πρώτη άποψις καλλιεργεί
ται στοάς άστυνομικούς άπό άπολυταρ- 
χικά καθεστώτα καί εξυπηρετούνται 
έτσι πολιτικές σκοπιμότητες.

Οί πεπειραμένοι άστυνομικοί έχουν 
νά διηγηθοϋν πολλά περιστατικά άπό 
τήν έπαγγελματική τους δραστηριότη
τα, άπό τά όποια έξάγεται τό συμπέρα
σμα σύμφωνα μέ τό όποιο ό λαός δέν 
θέλει τόν άστυνομικό νά μισεί τόν 
έγκληματία μετά τή σύλληψη. Πολλές 
φορές άφελεϊς άστυνομικοί έχρησιμο- 
ποίησαν κατά κακοποιών περιττή βία 
κατά τή σύλληψη καί οί παρευρισκόμε- 
νοι πολίτες έλαβαν τό μέρος τού 
κακοποιού. Τούτο σημαίνει άποδοκιμα- 
σία τής συμπεριφοράς τού άστυνομι- 
κοΰ. Δέν έπιτρέπει τό κοινό νά 
έπιδεικνύει σκληρή καί άδικαιολόγητη 
συμπεριφορά έναντι τού συλληφθέν- 
τος έγκληματίου.

Αύτό είναι ένα βασικό σημείο άπό τό 
όποιο ξεκινούν πάρα πολλές παρεξηγή
σεις. Επεμβαίνουν οί πολίτες ύπέρ 
τού συλληφθέντος καί τυγχάνοντος 
κακής μεταχειρίσεως έγκληματίου καί 
άπό έκεΐ καί πέρα μύρια έπονται. Πα- 
ρεμπόδισις τού άστυνομικοϋ έργου, 
άπόπειρα άπελευθέρωσης κρατουμέ
νου, περιύβρισις άρχής, άντίστασης καί 
άλλα έγκλήματα συλλέγει ό ύπέρ τού 
συλληφθέντος έπεμβαίνων πολίτης.

"Ολες όμως αύτές οί παρεξηγήσεις 
θά άποφεύγοντο, έάν ό άστυνομικός 
έγνώριζε καί έφήρμοζε αύτά τά πολύ 
άπλά πράγματα. 'Αλλά καί ό έπεμβαί
νων πολίτης δέν είναι άμοιρος εύθύνης 
γιατί έπεμβαίνει άκαιρα καί άτεχνα. Μέ 
λίγη ύπομονή καί καλό τρόπο μπορεί νά 
πλησιάσει τόν άστυνομικό καί νά μιλήσει 
μαζύ «του. ' Εκείνος όμως τις περισσό
τερες φορές έπεμβαίνει άπειλών καί 
φωνασκών σέ χρονικό σημείο πού ό 
άστυνομικός κάνει τή δουλειά του καί 
δέν έχει άκόμη κάμψει τήν φυσική 
άντίσταση τού συλλαμβανομένου. Δέν 
πρέπει νά διαφεύγει τού παρευρισκο- 
μένου πολίτου ότι μία σύλληψις κυρίως 
κακοποιού περικλείει μέσα της (ορισμέ
νους κινδύνους γιά τόν άστυνομικό. 
Εναι, λοιπόν, φυσικό ό άστυνομικός νά 
διακατέχεται άπό μία δόση έκνευρι- 
σμοϋ, φόβου καί άβεβαιότητος τού τί θά 
τού συμβεϊ. ' Επεμβαίνει ό τρίτος άπρό- 
σκλητα καί πολλές φορές μέ άγένεια 
καί όξύτητα καί έτσι δημιουργεΐται 
έντονη ή άντίδρασις τού ένεργοΰντος 
άστυνομικοϋ. Οί άστυνομικοί παραπο-

νοϋνται γιατί οί παρευρισκόμενοι πολί
τες δέν βοηθούν σέ μία σύλληψη. 
'Αντίθετα έπεμβαίνουν καί καθιστούν 
τό έργο τού άστυνομικοϋ δυσκολώτε- 
ρο. Ταύτόχρονα, καθιστούν δυσμενε- 
στέρα καί τή θέση τού συλλαμβανομέ
νου, ό όποιος πάνω στήνάναμπουμπού- 
λα ζημιωμένος έξέρχεται καί αύτός.

' Η δεοντολογία τής άπουσίας αισθη
μάτων έχθρότητος έπιβάλλει πρός τόν 
άστυνομικό τήν ύποχρέωση νά είναι σέ 
βαθμό άπόλυτα ύψηλό, άντικειμενικός 
καί άληθής, κατά τήν ένώπιον τών 
δικαστηρίων παρουσίαση πραγματικών 
περιστατικών. Ή  πεμπτουσία τής άν- 
θρωπιάς καί τής έπαγγελματικής κα- 
ταρτίσεως τού άστυνομικοϋ φανερώνε
ται στά δικαστήρια. ' Εδώ ό καλός 
έπαγγελματίας άστυνομικός παρουσιά
ζει μέ σαφήνεια, άπλότητα καί ήρεμία

0 Άστυνομικός βάσει 
τοϋ όρκου πού δίνει 
είναι υποχρεωμένος 

νά ύπηρετήσει 
ολόκληρη τήν κοινωνία 

χωρίς
νά λαμβάνει ύ π ’ διμιν 

τις πολιτικές πεποιθήσεις 
τών πολιτών

ό,τι είδε καί ό,τι άκουσε καί τίποτε 
περισσότερο. Διευκρινίζει τί είδε μέ τά 
ίδια του τά μάτια καί τί άκουσε άπό 
διηγήσεις άλλων. Διασαφίζει ό,τι τού 
ζητηθεί άπό τούς δικαστάς χωρίς ποτέ 
νά φανερώσει αισθήματα ιδιαιτέρας 
φιλίας ή έχθρας πρός τούς κατηγορου
μένους ή τά θύματά των.

' Ο άστυνομικός δέν είναι έπιχειρη- 
ματίας γιά νά έπιδιώκει κέρδος ή κατα
δίκη τοϋ κατηγορουμένου. Εναι ένας 
δημόσιος λειτουργός πού χρέος του 
είναι ή έξυπηρέτησις τών σκοπών τής 
δικαιοσύνης πού δέν είναι άλλοι άπό 
τήν άνεύρεση τής άληθείας. ' Η άλή- 
θεια είναι τό άνεκτίμητο άγαθό πού 
πρέπει νά άναζητεϊ ό καλός έπαγγελ- 
ματίας άστυνομικός.

Εάν σκοπός του, όδηγός του καί 
προσπάθειά του είναι ή έξυπηρέτηση

τής άνευρέσεως τής άληθείας καί 
μόνον, τότε ποτέ δέν φοβάται ότι είναι 
δυνατόν νά έκτεθεΐ. Σκοπιμότητες πο
λιτικές, θρησκευτικές, οικονομικά συμ
φέροντα καί άλλα πού στοχεύουν νά 
παραποιήσουν τήν άλήθεια πρέπει νά 
είναι έκτός τοϋ πεδίου δράσεως τοϋ 
άστυνομικοϋ.

Στή ζωή αύτή τή δύσκολη τοϋ άστυ- 
νομικοϋ έκείνο πού θά τήν κάνει άκόμη 
δυσκολώτερη είναι τό λάθος νά πει ό 
άστυνομικός ψέμμα. Δέν ύπάρχειώραι- 
οτέρα τακτική άπό τό νά έμφανίζεται 
στά δικαστήρια ένας άστυνομικός ύπε- 
ράνω κάθε ύποψίας ψευδορκίας, άντι- 
κειμενικός, εύγενής καί ήρεμος. Μιά 
τέτοια τακτική άνεβάζει τό γόητρο τής 
'Υπηρεσίας του πολύ ψηλά καί τήν 
προσωπικότητα αύτή σέβονται όλοι οί 
παράγοντες τής δίκης.

' Η έκτη δεοντολογία τοϋ άστυνομι- 
κοΰ έπαγγέλματος είναι ή άπουσία 
προκαταλήψεων πολιτικών, τοπικιστι- 
κών, θρησκευτικών καί άλλων. Προκα- 
τάληψις είναι μιά άρνητική στάση έναντι 
ώρισμένων κανόνων καί άξιών καί στή 
συγκεκριμένη περίπτωση άστυνομικός 
μέ προκαταλήψεις παίρνει άρνητική 
στάση έναντι τών άστυνομικών δεοντο
λογιών πού είπαμε πιό πάνω. ' Η προκα
τάληψή βάζει ένα ιστό άράχνης μπρο
στά στά μάτια καί τό μυαλό τού άνθρώ- 
που καί έτσι δέν βλέπει τά πράγματα 
καθαρά καί όπως είναι στήν πραγματι
κότητα.

' Η προκατάληψη στραβώνει τόν άν
θρωπο, θολώνει τό μυαλό του καί άλλα 
βλέπει, άλλα άκούει καί άλλα έννοεΐ. Τό 
χειρότερο έλάττωμα τού άστυνομικοϋ, 
άλλά καί κάθε άλλου έπαγγελματίου, 
είναι ή προκατάληψις. Τά πιό καθαρά 
καί ξάστερα πράγματα άντιμετωπίζον- 
ται διαφορετικά άπό άνθρώπους μέ 
έντονα διαφορετικές προκαταλήψεις. 
Εναι άφαντάστως άνυπολόγιστες οί 
ζημιές πού μπορεί νά προκαλέσει ένας 
άστυνομικός ή ένας δικαστής όταν 
είναι φορέας έντόνων προκαταλήψε
ων.

' Ο μηχανισμός δράσεως τών προκα
ταλήψεων έχει μελετηθεί άρκετά άπό 
τούς κοινωνιολόγους καί ψυχολόγους, 
οί όποιοι έχουν προτείνει σωστές λύ
σεις καταπολεμήσεως τών προκαταλή
ψεων. Δέν κάνει λέγουν σωστά τή 
δουλειά του ένας άστυνομικός, δικα
στής καί γενικά ένας κυνηγός τής 
άληθείας έάν είναι φορέας προκαταλή
ψεων. ' Η άλήθεια ζημιοϋται άπό τήν 
προκατάληψη, γ ι' αύτό πρέπει νά είναι 
γνωστοί ώρισμένοι κανόνες καταπολε-
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μήσεώς της. Στήν ' Ελλάδα ό αστυνομι
κός δέν κινδυνεύει νά είναι κάτοχος 
θρησκευτικών προκαταλήψεων. "Ολοι 
σχεδόν οι "Ελληνες είναι Χριστιανοί 
'Ορθόδοξοι. Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ 
τούς " Ελληνες άστυνομικούς είναι καί 
αύτοί Χριστιανοί 'Ο ρθόδοξοι. Δέν 
υπάρχει επομένως διάστασις μεταξύ 
τών πολιτών καί τών άστυνομικών άνα- 
φορικά μέ τό θρήσκευμά των. ' Επομέ
νως δέν ύφίστανται καί προκαταλήψεις 
λόγω διαφοράς θρησκείας. ' Αστυνομι
κοί άλλων θρησκειών ή δογμάτων δέν 
ύπάρχουν, στήν ' Ελλάδα, γιατί ή πρόσ- 
ληψις τού άστυνομικοϋ άπαιτεϊ πίστην 
πρός τήν έπικρατοϋσαν θρησκείαν. Οί 
" Ελληνες ή ξένοι άλλων θρησκειών καί 
δογμάτων είναι έλάχιστοι καί σπάνια 
έρχονται σέ σύγκρουση μέ τούς άστυ- 
νομικούς, έξ αιτίας τών θρησκευτικών 
των πεποιθήσεων.

Μιά έντονα καλλιεργημένη προκατά- 
ληψις στήν Ελλάδα είναι ό «τοπικι
σμός». Ή  προκατάληψις αύτή πού 
ύφίσταται καί έντός τού ' Αστυνομικού 
' Οργανισμού, καί σέ όλες τις Δημόσιες 
' Υπηρεσίες τής ' Ελλάδος, έπηρεάζει 
δυσμενώς τήν στελέχωσιν τών Δημοσί
ων Υπηρεσιών καί κατ' έπέκτασιν τή 
σωστή οργάνωση αύτών. Ό τα ν  τά 
κριτήρια έξελ ίξεω ς τών δημοσίων 
ύπαλλήλων καί στελεχώσεως τών δημο
σίων ύπηρεσιών δέν είναι άξιοκρατικά, 
τότε πολλά πράγματα δέν πάνε σωστά.

Αναφορικά τώρα μέ τή τοπικιστική 
προκατάληψη τού άστυνομικοϋ αύτή 
έπηρεάζει δυσμενώς τήν άμεροληψία 
τού άστυνομικοϋ ύπαλλήλου ίδια όταν ό

άστύνομικός ύπάλληλος πρόκειται νά 
βεβαιώσει μία παράβαση ή νά περιγρά- 
ψει τό περιεχόμενο τής διενέξεως 
μεταξύ πολιτών. Σ' αύτές τις περιπτώ
σεις ό άστύνομικός πρέπει νά είναι 
άκρως άντικειμενικός καί νά μήν έπη- 
ρεάζεται άπό τοπικιστικές προκαταλή
ψεις. "Εχουν παρουσιασθεΐ περιπτώ
σεις πού άστυνομικοί έφοβήθησαν νά 
ύποστηρίξουν τό δίκιο συγχωριανού 
των έπειδή έσφαλμένως ένόμισαν ότι 
θά κατηγορηθοϋν γιά τοπικισμό. Αύτό 
δέν είναι σωστό, είναι δέ αύτοί οί τύποι 
τών άστυνομικών πού θέλουν νά παρι
στάνουν τούς αύστηρούς καί άδέκα- 
στους. Ή  σωστή πάντοτε άντιμετώπι- 
σις τού θέματος είναι ή ύπηρέτησις τού 
δικαίου. "Οποιος ύπηρετεϊ τό δίκαιο 
δέν πρέπει νά φοβάται συνέπειες.

Μία άλλη προκατάληψις πού μπορεί 
νά δημιουργήσει άδικίες καί προβλήμα
τα εις βάρος τών πολιτών έκ μέρους 
τού άστυνομικοϋ είναι οί πολιτικές 
προκαταλήψεις. Δυστυχώς οί άστυνο- 
μικοί πολλών χωρών δέν μπορούν νά 
καταλάβουν ότι πρέπει νά άπέχουν άπό 
τού νά φανερώνουν τις πολιτικές των 
πεποιθήσεις. Δέν μπορούν νά καταλά
βουν ότι πληρώνονται γιά νά ύπηρετοϋν 
μία κοινωνία καί ότι μέσα στή κοινωνία 
αύτή ύπάρχουν καί πρέπει νά ύπάρχουν 
διάφορα πολιτικά ρεύματα. Σωστή Δη
μοκρατία έχει μιά κοινωνία μέ πολλαπλά 
πολιτικά ρεύματα. ' Ο άστύνομικός βά
σει τού όρκου πού δίδει είναι ύποχρεω- 
μένος νά ύπηρετήσει ολόκληρη τήν 
κοινωνία καί όχι μόνο μέρος αύτής. 
Αύτό τό πράγμα είναι πολύ άπλό άλλά 
καί πολύ βασικό γιά τή καλή φήμη τής

' Αστυνομίας. Είναι καταστροφική ή ζη
μιά πού κάνει ό άστύνομικός πού έχει 
πολιτικές προκαταλήψεις. Δέν έχει δέ 
καμμία σημασία πρός ποιά κατεύθυνση 
είναι αύτές οί πολιτικές προκαταλή
ψεις. ’ Εάν τή μιά μέρα ή Α πολιτική 
προκατάληψις είναι ώφέλιμος διά τόν 
φορέα της άστυνομικόν τήν έπομένη ή 
άργότερα μπορεί νά άποβεϊ έπιζημία 
δΓ αύτόν. Είναι γεγονός πάντως άναμ- 
φισβήτητον ότι σέ όλες τις περιπτώσεις 
καί σέ όλα τά γεωγραφικά πλάτη τής 
γης ή όποιαδήποτε πολιτική προκατά- 
ληψις τών άστυνομικών βλάπτει τήν 
Αστυνομία. Βλάπτει τό νόητρον τής 
Αστυνομίας καί τήν καταβιβάζει σέ 

βαθμό έξευτελιστικό στό ρόλο τού 
πράκτορος, στό ρόλο τού πραιτωρια- 
νοΰ, στό ρόλο τού μισθοφόρου τής A 
πολιτικής παρατάξεως καί γενικά σέ 
πολύ χαμηλό έπίπεδο.Ατομικά ό άστυ- 
νομικός δέν ώφελεϊται, ή Αστυνομία 
δέν ώφελεϊται, ή κοινωνία τό ίδιο, τό 
Κράτος τό ίδιο καί είναι άπορίας άξιον 
νά πει κανείς γιατί νά ύφίσταται αύτή ή 
προκατάληψις καί ύπέρ τίνος ένεργεϊ.
' Η άπάντηση είναι άπλή ότι ώφελεϊ όχι 
τούς πολιτικούς άλλά ώρισμένους μι
κροπολιτικούς, οί όποιοι έκμεταλλεύ- 
ονται τήν άφέλεια ώρισμένων άστυνομι
κών. Οί σοβαροί πολιτικοί τόν θέλουν 
τόν άστυνομικό άδέκαστο καί μέ άποϋ- 
σαν πολιτικήν προκατάληψιν. Αύτή ή 
προσπάθεια καταβάλλεται καί έκ μέ
ρους τής Αστυνομίας καί θά πρέπει 
όλοι οί άστυνομικοί νά βοηθήσουν εις 
τήν έπιτυχίαν τής προσπάθειας αύτής.

Συνέχεια στό επόμενο
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ΠΗΜΒ/λθΠΗ ΔΒΔΨΡ
Κ ΟΡΗ τού βαθύπλουτου ’ Εμμανου

ήλ Μπενάκη, πού ήταν ένας από 
τούς μεγάλους έθνικούς Εύεργέτες - ή 
Πηνελόπη Δέλτα, μορφώθηκε μ ’ έξαι- 
ρετικήν έπιμέλεια κ ι' έκανε πολλά 
ταξίδια στά μεγάλα πνευματικά κέντρα 
τού έξωτερικού. Προικισμένη μέ γνήσιο 
λογοτεχνικό ταλέντο, έγραψε τά βιβλία 
« Ή  καρδιά τής βασιλοπούλας», «Γιά 
τήν Πατρίδα», «Παραμύθι δίχως όνο
μα», «Στοχασμοί περί τής άνατροφής 
των παιδιών», «Τόν καιρό τού Βουλγα- 
ροκτόνου», « Ή  ζωή τού Χριστού», « Ό  
Τρελαντώνης», « ' Ο Μάγκας», «Παρα
μύθια καί άλλα», «Τ' Ανεύθυνα» καί 
«Τά μυστικά τού Βάλτου». "Ολα της τά 
έργα διακρίνονται γιά τό θερμό πατριω
τικό παλμό καί τήν άγάπη ατό συνάν
θρωπο, ιδιαίτερα στό παιδί. Κατά τόν 
Στρατή Μυριβήλη ή Πηνελόπη Δέλτα 
ήταν «ή πιό περίλαμπρη γυναικεία 
μορφή σ ’ όλόκληρο τόν τελευταϊον 
έλληνικόν αιώνα». Ή  μεγάλη της άγά
πη ήταν ή ιδέα τής Πατρίδας. Γι ’ αύτή 
θυσίασε όλη τή δροσιά τής άνθισμένης 
της νιότης, όλη τήν άκμή τής ώριμότη- 
τάς της, όλη της τή ζωή. Γιά τούς 
άνθρώπους πού μαστίζονταν άπό τή 
φτώχεια καί τήν άρρώστια διέθεσε 
μεγάλο μέρος τής σημαντικώτατης 
περιουσίας της. Τό άρχοντικό πού είχε 
στήν Κηφισιά ήταν ένα ζεστό άσυλο γιά 
τούς πεινασμένους καί τούς άνήμπο- 
ρους. Τις ψυχρές χειμωνιάτικες ήμέ- 
ρες έστελνε άφθονα ξύλα καί κάρβου
να στά φτωχόσπιτα, άπαγορεύοντας 
αύστηρά ατούς άχθοφόρους νά είποϋν 
ποιος τά στέλνει. "Ετσι κρυφά έστελνε 
χρήματα καί ό όσους μάθαινε πώς 
είχαν άνάγκη.

Τό παιδαγωγικό έργο τής Πηνελόπης 
Δέλτα ε ίν ’ έπιβλητικό καί σέ ποιότητα 
καί σέ όγκο. Εναι άξεπέραστο θά 
λέγαμε. Γιατί όσο κι ά' έχουμε προο
δεύσει, όσο κι άν είναι πλουτισμένη ή 
παιδική μας βιβλιοθήκη μέ έργα άξιόλο- 
γων σύγχρονων λογοτεχνών πού άγα- 
πήσανε τό παιδί κ ’ είχαν τή δύναμη νά 
τού προσφέρουν, μαζί μέ τήν άπόλαυ- 
ση, καί πολύτιμη πνευματική τροφή, 
μέσα σ ’ αύτή τή βιβλιοθήκη ξεχωρί

ζει ή πολύτιμη προσφορά τής γυναίκας 
πού έγραψε ένα «Παραμύθι χωρίς 
όνομα», έναν «Τρελαντώνη», ένα 
«Μάγκα». Ο Μυριβήλης λέει σ ’ ένα 
του μελέτημα τά έξής: « Ή  τέχνη τής 
Δέλτα, μέσα στά ώραιότερα βιβλία της, 
άκόμα καί στά πιό άρτια φανερώματά 
της, ποτέ δέν πηγάζει άπό άνάγκες 
καθαρά καί άφηρημένα αισθητικές. Ή  
δημιουργία αύτή πηγάζει άπό ένα χρέ
ος. "Ομως ξεκινά γιά τήν άποστολή της 
όπλισμένη μ ’ ένα ρωμαλέο ταλέντο.

Αύτό τό ταλέντο τυχαία τόάνακαλύπτει 
κι άμέσως τό βάζει στήν ύπηρεσία τού 
ιδανικού της: στήν ύπηρεσία τής ' Ελλά
δας. Μέσα σ ’ όλα τά βιβλία της, στά 
διηγήματα καί στά παραμύθια της, μέσα 
στά ιστορικά της μυθιστορήματα, άγρυ
πνε,ί άδιάκοπα πάνω άπό τό λογοτέχνη ό 
έθνικός παιδαγωγός κι ό προγραμματι
σμένος άνθρωπιστής. Ό  πόθος της 
σημαδεύει άδιάκοπα έναν άμετακίνητο 
στόχο: νά προσφέρει στή νέα έλληνική 
γενεά τά πιό ύψηλά συνθήματα ζωής. 
Καί τά συνθήματα αύτά τά άντλεΐ πάντα 
άπό τήν ιστορική διαδρομή τού λαού. 
Πολλές φορές προσπαθεί νά πραγμα
τοποιήσει αύτό πού πιστεύει σάν άπο
στολή της μέσα στά έλληνικά γράμμα
τα, μέ μέσα καθαρώς βουλητικά. Τότε 
βλέπεις τόν παιδαγωγό νά σκεπάζει τόν 
λογοτέχνη. Συχνότερα όμως φτάνει 
στό σκοπό της μόνο μέ τό έπιστρατευ- 
μένο της ταλέντο τού διηγηματογρά- 
φου καί τού παραμυθά. Τότε είναι πού 
βγαίνουν άπό τήν πέννα της οί ώραιότε- 
ρες σελίδες πού γράφτηκαν ώς τώρα 
γιά τά Ελληνόπουλα...».

Ή  εύγενική άρχόντισσα ή ύποδει- 
γματική άλτρουίστρια, ή άξια λογοτέχνι- 
σα πού γενιές όλόκληρες έθρεψε μέ τό 
ρωμαλέο ταλέντο της, είχε ένα τέλος 
τραγικό: έκε ί πού παρακολουθούσε τή 
ραδιοφωνικήν έκπομπή, άκούει ξαφνικά 
μιά τραχιά φωνή νά λέει πώς οί στρατιές 
τών ναζήδων πατήσανε τό έλληνικό 
χώμα καί πώς ύψώθηκε στήν ’Ακρόπο
λη ή σημαία μέ τόν άγκυλωτό σταυρό. 
Πρόσταξε νά κλείσουν άμέσως τό ραδι
όφωνο καί ζήτησε ένα ποτήρι νερό. 
~Οταν γύρισε ή καμαριέρα τή βρήκε 
παραμορφωμένη. Τό πρόσωπό της ήτα- 
νε κιτρινοπράσινο, τά μάτια της θολά, 
τά δόντια της σφιγμένα. Εχε πάρει 
δηλητήριο, πού μήτε οί δικοί της μήτε οί 
γιατροί δέ μπορέσανε νά μάθουν τί 
ήτανε. Πέντε όλόκληρα μερόνυχτα βα
σανιζότανε φοβερά άπό τούς πόνους. 
Κι όλο παρακαλούσε ξέπνοα: «Κάντε 
μου κάτι νά πεθάνω. Γιά όνομα τού 
Θεού! Βοηθήστε με νά πεθάνω».

’Αναπαύτηκε τό 1941 σέ ήλικία 67 
χρόνων.
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Τ Η Σ  Δ Α Ν Ι Α Σ
Η ΔΑΝΙΑ «Ιναι μία συνταγματική 

μοναρχική χώρα, όπως αΙ άλλαι 
άδελφικαί τοιαϋται, Νορβηγία — Σουη
δία. Αΰτη είναι μία χώρα, εκ τών πλέον 
προοδευτικών του κόσμου, τόσον- εις 
τήν έκπαίδευσιν, όσον καί · εις τήν 
διοίκησιν καί κοινωνικήν πρόνοιαν. 
Έχει έκτασιν 16.500 τετραγωνικών 
μιλίων καί είναι μία έκ τών πλέον 
μικροτέρων Σκανδιναυϊκών χωρών. Ο 
π λ η θ υ σ μ ό ς  τη ς  ά ν έ ρ χ ε τ α ι  εις
4.500.000 κατοίκους καί συμπεριλαμ
βάνει  ̂είς τήν έκτασίν της άνω τών 400 
μικρών νήσων, έκ τών όποιων 100 
μόνον κατοικοΰνται.

Έχει άνεπτυγμένον τό σύστημα αύ- 
τοδιοικήσεως, μέ εύρεϊαν δικαιοδοσίαν 
καί διαχωρίζεται-είς 26 κυβερνητικός 
περιοχάς (Νομαρχίας) μέ ένα κυβερνή
την έπί κεφαλής, ύπεύθυνον-είς τήν 
περιοχήν του. ΑΙ περιοχαί έπίσης δια
χωρίζονται-είς πόλεις καί κοινότητας, 
άνερχομένας είς 1.300 περίπου. ' Εκα
στη πόλις καί κοινότης έχει καί τό ίδικόν 
της διοικητικόν συμβούλιον. Οί κυβερ- 
νήται διορίζονται έκ τοϋ κέντρου καί 
θεωρούνται αντιπρόσωποι τοϋ κρά
τους εις τάς περιοχάς είς άς ύπηρετοΰν.

' Η πόλις τής Κοπεγχάγης μέ πληθυ
σμόν 1.000.000 κατοίκων, έχει χωρι

στήν διοίκησιν, διοικουμένην έξ ένός 
κυβερνήτου, διοριζομένου ύπό τοϋ 
βασιλέως. ' Επίσης τό δημοτικόν συμ
βούλιον εκλέγει ένα λόρδον δήμαρχον, 
πέντε δημοτικούς συμβούλους ώς καί 
πέντε άναπληρωματικούς. ' Η άστυνο- 
μία, είναι ώργανωμένη ώς εθνική άστυ- 
νομική δύναμις έλεγχομένη ύπό τοϋ 
κράτους. Μέχρι τοϋ έτους 1911 ή 
άστυνομία έξηρτδτο καί ύπήγετο είς 
τούς οικείους τοπικούς κυβερνήτας, 
άργότερον όμως ώρισμέναι άστυνομι- 
καί ύπηρεσίαι έθνικοποιήθησαν π.χ. 
κατά τό έτος 1919 ή έγκληματολογική 
ύπηρεσία έθνικοποιήθη. Αί αστυνομι
κοί ύπηρεσίαι τάξεως παρέμεινον είς 
τάς περιοχάς μέχρι τοϋ έτους 1938, 
οπότε έκτοτε καί αύται έθνικοποιήθη- 
σαν.

Ό ργάνω σ ις  αστυνομίας

' Η Δανία άπό άστυνομικής πλευράς 
διαχωρίζεται- είς 69 διαμερίσματα (πε- 
ριοχάς), άτινα έπεκτεινόμενα άπό τής 
πρωτευούσης τής Κοπεγχάγης καταλή- 
γουσι μέχρι τοϋ τελευταίου τμήματος 
τής χώρας έκ πληθυσμού 12.000 κα
τοίκων. Είς έκαστον άστυνομικόν δια
μέρισμα προΤσταται ό διευθυντής (Chi
ef Constable), βοηθούμενος έξ ένός

έπόπτου, άναλόγως τής έκτάσεως τής 
περιφερείας. Βάσει τής σημερινής όρ- 
γανώσεως άπασαι αί άστυνομικαί ύπη- 
ρεσίαι ύπάγονται-είς τό Ύπουργεϊον 
Δικαιοσύνης, ύπό τήν άμεσον διοίκησιν 
ένός αρχηγού (Police Commissionner), 
διοριζομένου ύπό τοϋ βασιλέως, τή 
είσηγήσει τοϋ 'Υπουργού Δικαιοσύ
νης.

' 0  άρχηγός βοηθεϊται- είς τό έργον 
του ύπό 5 ύποδ/ντών καί ύπό άλλων 
έπιτελικών άξιωματικών. ■ Είς τοΰτον 
ύπάγονται όλαι αί ύπηρεσίαι, ήτοι 
τάξεως, άσφαλείας, έγκληματολογικαί 
ύπηρεσίαι, έθνικαί σχολαί, ώς καί άλλαι 
είδικαί ύπηρεσίαι.

' Επίσης οί δ /ντα ί τών περιοχών (Chief 
Constables) διορίζονται ύπό τοϋ βασι- 
λέως, τή ■ είσηγήσει τοϋ Ύπουργοϋ 
Δικαιοσύνης. Ούτοι άσκοϋντήνδιοίκη- 
σιν τής ύπ' αύτούς δυνάμεως μέ 
περιωρισμένα δικαιώματα έπί τοϋ πει
θαρχικού έλέγχου. Τά γενικά δικαιώμα
τα παραχωροϋνται- είς τόν άρχηγόν, ό 
όποιος τυγχάνει άρμόδος έξ ολοκλή
ρου διά τόν γενικόν πειθαρχικόν έλεγ
χον, έκπαίδευσιν, εφόδια, τοποθετή
σεις, προσλήψεις καί προαγωγάς. Γενι
κώς, ώς έτονίσθη, ή άστυνομική δύνα- 
μις τής χώρας ύπάγεται είς τό ' Υπουρ-
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Αί προαγωγαί καί οί διορισμοί αστυνομικών διευθυντών περιοχών (Shief Constables) γίνεται εις 
εκείνους, οϊτινες συγκεντρώνουσι τά περισσότερα προσόντα καί είδικώτερον προάγονται εκείνοι, 
οϊτινες έχουσι μόρφωσιν, διοικητικήν ικανότητα, άριστον χαρακτήρα, καλήν ύγείαν καί ικανότητα 
άναπτύξεως τών κοινωνικών σχέσεων.

ΣτΙς φωτογραφίες στιγμιότυπα άπό τή όραση τής Δανικής Αστυνομίας. Στήν απέναντι σελίδα περιπολικό αύτοκίνητο καί χειριστής 
άσυρμάτου τηλεφώνου στό ' Αρχηγείο τής ' Αστυνομίας. Σ' αύτή τή σελίόα αριστερό: Δανός ' Αστυνομικός μέ άσύρματο τηλέφωνο καί τόν 
άστυνομικό σκύλο. Δεξιά: Μοτοσυκλεττιστές τής Αστυνομίας τής Κοπεγχάγης.

γεϊον Δικαιοσύνης ύπό τάς όιαταγάς 
τοϋ άρχηγοϋ (Police Commissioner).

Ως επίσης καί αί είδικαί ύπηρεσίαι 
αύτής, ήτοι έγκληματολογικαί, δακτυ
λικών αποτυπωμάτων, χημείου, αλλο
δαπών, μηχανοκίνητος μονάς άμεσου 
δράσεως, περιπολίας καί ελέγχου εθνι
κών οδών τής χώρας καί επικοινωνιών.

' Ο αρχηγός καί οί βοηθοί του ενερ
γούν έπιθεώρησιν άπαξ τοϋ έτους εις 
άπάσας τάς αστυνομικός ύπηρεσίας 
τής χώρας. Οί Δανοί αστυνομικοί πι
στεύουν ότι, τό σύστημα τής μή κρατι- 
κοποιήσεως τής αστυνομίας είναι καλ- 
λίτερον διά τήν μικρόν χώραν τής 
Δανίας.

' Επιμένοντες πρός τούτο ισχυρίζον
ται ότι ή τοπική διοίκησιςτήςάστυνομί- 
ας δύναται νά έχη θετικώτερα άποτελέ- 
σματα εις τήν άστυνόμευσιν.

Π ροσωπικόν κ α ί έκπαίδευσις

Τά προσόντα διά τήν πρόσληψιν ε)ς 
τήν άστυνομίαν της Δανίας είναι σχε
δόν τά αύτά ώς καί τών άλλων Σκανδι- 
ναυϊκών χωρών.

1) Ό  ύποψήφιος διά τό άστυνομικόν 
σώμα νά είναι Δανός ύπήκοος, 2) νά έχη 
ύψος τουλάχιστον 5 πόδια καί εννέα 
ϊντσες, 3) νά είναι ήλικίας 21 —25 ετών, 
4) νά έχη έμφάνισιν καλήν, 5) νά είναι 
ύγιής, 6) νά είναι καλού χαρακτήρος καί

7) αί γραμματικοί του γνώσεις νά είναι 
τού γυμνασίου. Ό  ενδιαφερόμενος 
νέος διά τήν κατάταξίν του εις τό σώμα, 
ύποβάλλει κατ' άρχήν αϊτησιν εις τήν 
άστυνομικήν άρχήν τής περιφερείας 
του καί έν συνεχείρ ούτος ύποβάλλεται 
εις προκαταρκτικήν έξέτασιν. ' Εφόσον 
συγκεντρώνει όλα τά έκ τού νόμου 
προβλεπόμενα προσόντα καί θεωρηθή 
κατάλληλος διά τό σώμα, ύποβάλλεται 
τελικώς παρά τής ιδίας δ/νσεως είς 
κανονικήν έξέτασιν. Τά άποτελέσματα 
τής έξετάσεως τού ύποψηφίου ύπο- 
βάλλονται είς τόν άρχηγόν (Police 
Commissioner), όστις τελικώς άποφα- 
σίζει διά τήν πρόσληψίν του είς τό 
σώμα.

’ Ο ύποψήφιος έξετάζεται είς γραπτά 
καί προφορικά καί έφόσον τύχη τής 
έγκρίσεως τού διορισμού παρά τού 
άρχηγοΰ, είσάγεται είς τήν έθνικήν 
άστυνομικήν σχολήν πρός έκπαίδευ-

σιν.· Είς τήν άστυνομικήν σχολήν παρα- 
δίδονται μαθήματα άστυνομικά, τεχνι
κοί καί έπιστημονικαί γνώσεις, καί 
έκμάθησις τού όδηγεϊν αύτοκίνητον. 
Άπό καιρού- είς καιρόν σχεδόν άπαν- 
τες οί άστυνομικοί τού σώματος έπα- 
νέρχονται- είς τήν σχολήν πρός μετεκ
παίδευσή καί παρακολούθησιν συγ
χρόνων άστυνομικών θεμάτων.

Οί βαθμοί τών άστυνομικών τής 
Δανίας διακρίνονται ώς άκολούθως: 1) 
' Αστυφύλαξ (Constable) 2 άρχιφύλαξ 
(Serjeant), 3) ύπαστυνόμος Β ’ (Inspec
tor Second Class), 4) ύπαστυνόμος A ' 
(Inspector First Class) καί 5)άστυνόμος 
(Superintendent).

Ή  κατάταξις -είς τό σώμα γίνεται 
μόνον μέ τόν βαθμόν τού «Constable» 
(άστυφύλακος), όστις κατόπιν έξετάσε- 
ων προάγεται καί καταλαμβάνει όλας 
τάς βαθμίδας τού σώματος. ' Ο άστυ- 
φύλαξ ύπηρετών είς τό σώμα έπί 14 έτη 
καί έχων καλήν ύπηρεσιακήν άπόδοσιν, 
δύναται νά προαχθή οίκονομικώς καί 
νά τύχη τού μισθού τού άρχιφύλακος. 
Τό όριον ήλικίας τού άστυφύλακος καί 
άρχιφύλακος είναι τό 63ον καί όλων 
τών άλλων άξιωματικών τό 70όν έτος. 
Τό όριον τούτο θεωρείται πολύ μ εγάλο
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καί καταβάλλεται προσπάθεια μειώσε- 
ως.

Αί προαγωγαί καί οί διορισμοί άστυ- 
νομικών διευθυντών περιοχών (Shief 
Constables) γίνεται εις εκείνους οϊτινες 
συγκεντρώνουσι τά περισσότερα προ
σόντα καί είδικώτερον προάγονται εκεί
νοι, οίτινες έχουσι μόρφωσιν, διοικητι
κήν ικανότητα, άριστον χαρακτήρα, 
καλήν υγείαν καί ικανότητα άναπτύξε- 
ως τών κοινωνικών σχέσεων.

Ε ΐδ ικα ί ύπηρεσίαι

'Εντός τής πρωτευούσης Κοπεγχά
γης λειτουργούν διάφοροι- εΐδικαί κεν
τρικοί ύπηρεσίαι, αίτινες συνεργάζον
ται ατενώς μεθ' όλων τών άλλων 
άστυνομικών ύπηρεσιών τής χώρας. Αί 
ύπηρεσίαι αύται, ώς έτονίσαμεν, ύπά- 
γονται είς τόν άρχηγόν (Police Commis
sioner) παρά τψ ' Υπουργείω Δικαιοσύ
νης καί έχουσιν άρίστην όργάνωσιν καί 
είδικώς έκπαδευμένον προσωπικόν.

Έγκληματολογική ύπηρεσία. Είς 
τά αρχεία τής ύπηρεσίας ταύτης τη
ρούνται 340.000 δακτυλικά αποτυπώ
ματα, ώς καί τοιαΰτα παλάμης εγκλη
ματιών. Λειτουργούσα αύτη ώς κεντρι
κή ύπηρεσία, παρέχει πληροφορίας εις 
άπάσας τάς αστυνομικός ύπηρεσίας 
τού έθνους.

Κεντρικόν αστυνομικόν χημεϊον.
Τό χημείον τούτο, συνεργαζόμενον 
ατενώς μετά τών τεσσάρων άλλων 
παραρτημάτων, έξετάζει άλας τάς ύπο- 
θέσεις τών διαπραττομένων έγκλημά- 
των έντός τής χώρας.

Τμήμα ερευνών καί ανακρίσεων 
Είς τό τμήμα τούτο ύπηρετοϋν 30 
ειδικευμένοι ύπάλληλοι καί επιλαμβά
νονται όλων τών σοβαρών εγκληματι
κών ύποθέσεων είς όλην τήν περιφέρει
αν τής Δανίας. Αί άστυνομικαί δ/νσεις 
τών περιοχών δέν είναι ύποχρεωμέναι 
νά ζητούν τήν έπέμβασιν τής έν λόγψ 
ύπηρεσίας, εκτός έάν ή έγκληματική 
πραξις είναι σοβαρά, όπότε θεωρείται 
άπαραίτητος ή έπέμβασίς της.

Μηχανοκίνητος μονός. Η μονάς 
αύτη έχει μικρόν άστυνομικήν δύναμιν 
είδικώς έκπαιδευμένην διά τήν άμεσον 
έπέμβασιν καί δρόσιν,· είς περίπτωσιν 
ανάγκης, έφ ' όλοκλήρου τής περιοχής 
τής Δανίας.

'Υπηρεσία ελέγχου δημοσίων ό- 
δών καί περιπολίας. Αύτη έχει δύνα- 
μιν 100 περίπου άνδρών καί είναι 
άρμοδία διά τήν κανονικήν ρύθμισιν 
τής κινήσεως έπί τών δημοσίων οδών 
τής χώρας. "Απαντες οί άστυνομικοί 
ύπάλληλοι είναι έκπαιδευμένοι είς τά

θέματα τής τροχαίας καί έκτελοΰν 
περιπολίαν δΓ αύτοκινήτων είς άλας 
τάς δημοσίας όδούς καί άρτηρίας. Κατά 
τήν έκτέλεσιν τής ύπηρεσίας των άλλοι 
μέν φέρωσιν τήν στολήν των, άλλοι δέ 
τήν πολιτικήν των ένδυμασίαν, έπιβαί- 
νοντες άστυνομικών αύτοκινήτων άνευ 
διακριτικών. ' Η ύπηρεσία αύτη κατά 
τήν έπικρατοΰσαν γνώμην τού κοινού 
τής Δανίας προσφέρει άρίστας ύπηρε
σίας είς τό έθνος.

Αστυνομικόν εθνικόν άρχείον.
Τούτο λειτουργεί καθ' όλην τήν διάρ
κειαν τού 24ώρου καί έχει καλήν 
όργάνωσιν, διαθέτον πλήρη έξοπλι- 
σμόν ώς καί μέσα έπικοινωνίας διά τήν 
παροχήν συντόμων πληροφοριών- είς 
τάς άστυνομικάς άρχάς.

Κεντρική ύπηρεσία αναζητήσε
ων. Αύτη άσχολεϊται μέ τήν άναζήτη- 
σιν τών καταζητουμένων άτόμων καί 
έξαφανισθέντων τοιούτων. Διαθέτει τά 
μέσα κινήσεως καί κινείται είς όλην τήν 
περιοχήν τής Δανίας, παρέχουσα πλη
ροφορίας- είς τάς άστυνομικάς ύπηρε
σίας τών περιοχών.

' Υπηρεσία αλλοδαπών. 'Αρμοδία 
ύπηρεσία διά τόν έλεγχον τών εισερχο
μένων καί έξερχομένων άτόμων τού 
έδάφους τής χώρας. Αύτη άσχολεϊται 
είδικώτεροον μέ τόν έλεγχον τών ξέ
νων, χορηγούσα είς αύτούς έν περιπτώ- 
σει ανάγκης άδειας παραμονής. ' Ενερ
γεί έπίσης έλεγχον τών διαβατηρίων είς 
τά αεροδρόμια καί άλλα σημεία- εισό
δου καί εξόδου τής Δανίας.

Γραφεϊον διεθνούς αστυνομίας 
(Interpol). Τό γραφεϊον τούτο τυγχάνει 
έφωδιασμένον μέ τά τελειότερα μέσα 
έπικοινωνίας καί έχει άμεσον έπαφήν 
καί συνεργασίαν μέ τά έν τψ έξωτερικω 
λειτουργοΰντα γραφεία τής «Interpol», 
διά τήν δίωξιν καί καταπολέμησιν τής 
διεθνούς έγκληματικότητος.

Ύπηρεσία έκπαιδεύσεως. Αύτη 
μεριμνςί διά τήν καλήν λειτουργίαν τών 
έθνικών σχολών τής άστυνομίας καί 
έφοδιάζει αύτάς μέ έκπαιδευτικόν ύλι- 
κόν καί κατάλληλον διδακτικόν προσω
πικόν.

'Υπηρεσία κοινωνικών σχέσεων.
' Η άστυνομία έχουσα πάντοτε τήν 
ανάγκην τών άγαθών σχέσεων τού 
κοινού, μεριμνά διά μέσου τής έν λόγω 
ύπηρεσίας διά τήν διατήρησιν καί 
βελτίωσιν τών σχέσεων τού κοινού, 
έχουσα στενήν έπαφήν μετά τού τύπου 
καί κάμνουσα χρήσιν τών ραδιοφωνι
κών σταθμών καί τηλεοράσεων πρός 
άναμετάδοσιν έκπομπών καί παραστά
σεων.

Τοΰ Σπ. Δεμέναγα

ΠΡΟΚΕΙΤΟ γιά ένα βιβλίο μέ τόν ' 
τίτλο «Ό  δικηγόρος τής οικογέ

νειας», έργο τοΰ δικηγόρου κ. Πολυλο- 
γίδη πού τό έξέδωσε γιά νά ένημερώση 
τό εύρύ κοινό πάνω στά δικαιώματα καί 
τις ύποχρεώσεις τών Πολιτών, βάσει 
τών κειμένων νόμων. ' Εν πάση περι- 
πτώσει ήτανε ένα βιβλίο χρησιμώτατο, 
πού σέ έφώτιζε πώς έπρεπε νά ένεργή- 
σης κάθε φορά γιά νά ζητήσης τό δίκηο 
σου καί σέ άπήλλασσε άπό τίς φροντίδες 
νά τρέχης στούς δικηγόρους γιά ψύλ
λου πήδημα. "Ανοιγες τό βιβλίο καί 
ήξερες τί νά κάνης γιά νά βάλης στή 
θέσι του τόν κάθε μασκαρα πού ήθελε 
νά σέ άδικήση.

Κι' επειδή ό κ. Εύάγγελος ήτανε 
παιδικός φίλος τοΰ συγγραφέως, πήρε 
δύο τόμους τοΰ περισπούδαστου αύ- 
τοΰ βιβλίου γιά νά κάνη καί λίγο κατα- 
νάλωσι στό «Δικηγόρο τής οικογένειας». 
Βέβαια ό Εύάγγελος δέν είχε άνάγκη 
άπό τίς σοφές συμβουλές τοΰ Πολυλο- 
γίδη γιατί ποτέ του δέν είχε διαφορές μέ 
κανένα καί μέ τή γυναίκα του τήν Κικί- 
τσα, τά πηγαίνανε μιά χαρά μετά δέκα 
χρόνια πού ήσαν παντρεμένοι. 'Ωστό
σο βρήκε τήν εύκαιρία νά μελετήση τό 
βιβλίο τοΰ φίλου του καί τό βρήκε πολύ 
ενδιαφέρον. Διαβάζοντάς το μάλιστα 
σκέφθηκε πώς ό κ. Χατζημπούρμπου- 
λος τοΰ άπό πάνω διαμερίσματος, δέν 
είχε κανένα δικαίωμα νά διατηρή πέντε 
γάτες στό διαμέρισμά του καί νά τοΰ 
πέρνουν τ' αφτιά μέ τά νιαουρίσματα.
Ο Πολυλογίδης έλεγε καθαρά: «Δέν 

δικαιούνται οί ένοικοι πολυκατοικιών 
νά διατηρούν, νά συντηρούν πέραν 
άπό τρεϊς γαλάς καί ενάγονται άπό τούς 
λοιπούς συνοίκους δΓ ύπέρβασιν τοΰ 
άριθμοΰ τούτου»

Τόφερε άπό δώ τόφερε άπό κεΐ ό 
Εύήγγελος καί στό τέλος τήν πήρε τήν 
άπόφασι:

- Μωρέ θά τού τήν μπουμπουνίσω, 
δέν έχειί

- Τί θά μπουμπουνίσης; άπόρρησεή 
Κικίτσα.

- Τήν άγωγή!
- Σέ ποιόν χριστιανέ μου καί γιατί;
- Στό Χατζημπούμπουλο άπό πάνω!

Διότι έχει πέντε γάτες καί σέ πληροφο
ρώ ότι δέν έχει αύτό τό δικαίωμα ό 
Χατζημπούμπουλος. ' Ορίστε! Διάβα
σε νά δήςτί λέει επ' αύτοΰ ό Πολυλογί-
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δης!
Καί τής έδωσε τό βιβλίο νά τό μελε- 

τήση ένώ αυτός έτρεχε νά καταθέση 
τήν άγωγή μουρμουρίζοντας:

- Θά σοϋ μάθω έγώ γράμματα κύριε 
Χατζημπούμπουλε!...

' Η Κικίτσα πάντως είχ€ τίς άντιρρή- 
σ€ΐς της καί τό βράδυ πού γύρισε ό 
άντρας της τοΰ μίλησε γιά πρώτη φορά 
σύ υψηλό τόνο.

- Μά είσαι στά καλά σου νά τό 
βάλουμε γιά τό τίποτα μέ τούς γειτό- 
νους;

- Τίποτα τό λές, εσύ νά τρέφης πέντε 
γάτες άπό πάνω μου; Μωρέ θά τοΰ 
άλλάξω τά φώτα!

Καί τώρα βρήκες παιδάκι μου ν' 
άνοίξης δικαστήριο πού έρχεται ό θείος 
ό Ευριπίδης νά μάς γράψη τήν κληρο
νομιά;

- Καί τί μ' αύτό; άπάντησε αποφα
σιστικά ό κ. Ευάγγελος. ' Η κληρονομιά 
- κληρονομιά καί τό δικαστήριο - δικα
στήριο! Θά στείλω μάλιστα τοΰ θείου 
κι' ένα άντίτυπο τοΰ βιβλίου «' Ο δικη
γόρος τής οικογένειας» γιά νά φωτισθή 
κΓ αύτός! όπως φωτίστηκα εγώ.

Τόσο δέ φωτίσθηκε ό κ. Εύάγγελος 
πού εντός διμήνου «έμπουμπούνισε» 
άλλες έξη αγωγές σέ διαφόρους συνοί
κους. Στόν κ. Παπαχλέπα τοΰ 2ου ορό
φου γιατί άπλωνε τά σεντόνια του στήν 
βεράντα κΓ έπαιφταν οί σκόνες στή 
δική του. Ό  Πολυλογίδης τδλεγε κα
θαρά: «Τό άπλωμα σινδονίων καί κλι
νοσκεπασμάτων εις τούς έξώστας των 
πολυκατοικιών απαγορεύεται κατά τόν 
Νόμο Χ.Ψ.Δ.». Στόν κ. Κοντοβράκη τοΰ 
ρετιρέ διότι χρησιμοποιούσε δοχείο α
πορριμμάτων άκάλυπτο. Στόν κ. Πα- 
παστραβόπουλο τοΰ 4ου γιατί καλοΰ- 
σε φίλους του καί έπαιζαν κουμ - κάν 
μέχρι τά μεσάνυχτα.

- Καί 'τί σέ πειράζει χριστιανέ μου; 
νεύριασε ή Κικίτσα. Ό  Παπαστραβό- 
πουλος μένει στό 4ο. ' Εμείς στό 1 ο 
συνεπώς δέν ένοχλούμεθα.

- ' Ενοχλούνται όμως οί άλλοι! άπάν
τησε μέ έξαψη ό κ. Εύάγγελος. Στό 
κάτω - κάτω δέν μπορεί νά παρανομεί ό 
Παπαστραβόπουλος καί μεϊς νά τόν 
άνεχόμαστε...

- 'Αλλά κάνοντας μηνύσεις ό κ. 
Εύάγγελος ερέθισε τούς μηνυθέντας 
πού κι' αύτοί μέ τή σειρά τους τοΰ

«μπουμπούνισαν» πέντε αγωγές γιά διά
φορες αιτίες. Μία επειδή έβαζε τό ρα
διόφωνο του σέ έντασι. ’ Η άλλη επειδή 
πότιζε τίς γλάστρες στή βεράντα καί 
στάζανε τά νερά κάτω. ' Η τρίτη γιατί 
μάλλωσε τό άγοράκι τής κ. Καίτης τοΰ 
ισογείου γιά ασήμαντη αιτία καί ούτω 
καθ' έξής.

’ Η Κικίτσα έβαλε τίς φωνές.
Τά βλέπεις κύριε; Γιά νά άρχίσης τίς 

μηνύσεις τρέχα τώρα στά δικαστήρια 
νά πληρώνης τά μαλλιά τής κεφαλής 
σου.

- Νά πληρώνω έκατό φορές! φώνα
ζε ανταριασμένος ό κ. Εύάγγελος. ’ Αλ
λά θά τούς άλλάξω κΓ εγώ τόν άξόξα- 
στο.

Γιά νά τούς άλλάξη όμως τόν άδόξα- 
στο είχε πληρώσει μέχρι τώρα, κάπου 
σαράντα χιλιάδες γιά δικηγόρους καί 
έξαγορά ποινών. ΚΓ έπειδή δέν είχε 
χρήματα πήρε ένα δάνειο 100 χιλιάδων 
μέ ύποθήκη τό σπίτι του. Καί τό σπου
δαίο πού έληξε τό γραμμάτιο καί δέν τό 
είχε πληρώσει άκόμη. Εύτυχώς πού 
έρχότανε αύτές τίς μέρες ό θείος του ό 
Εύρυπίδης νά τοΰ γράψη τήν κληρονο
μιά καί νά είσπράξη καί καμμιά προκα
ταβολή νά ξελαφρώση. ' Αντί όμως γιά 
τό θείο, έφθασε ένα γράμμα του πού 
ήταν κεραμίδα γιά τόν κ. Ευάγγελο. 
Γιατί τό γράμμα τοΰ θείου έγραφε;

« Αγαπητέ μου άνηψιέ! Σ' εύχαρι- 
στώ γιά τό βιβλίο πού μοΰ έστειλες, 
γιατί μοΰ άνοιξε τά μάτια σέ πολλά 
πράγματα. Χρόνια τώρα μοΰ τρώγανε 
τό δίκηο μερικοί συχωριανοί καί έγώ 
είχα μεσάνυχτα. ' Αλλά τώρα φωτίστη
κα κΓ έγώ κΓ έχω ύποβάλλει μέχρι 
σήμερα δέκα άγωγές κΓ έχει ό Θεός. 
Βέβαια μοΰ έκαναν κΓ εκείνοι άλλες 
δώδεκα καί μέ τρέχουν στά δικαστήρια, 
άλλά δέν τό βάζω κάτω. Θά πουλήσω 
όλη μου τήν περιουσία άλλά θά βρώ τό 
δίκηο μου. Γ Γ αύτό τό θέμα τής κληρο
νομιάς, άναβάλλεται. Μωρέ θά τούς 
άλλάξω τή γούνα!».

- Καί τώρα τί γίνεται; τόν ρώτησε 
συνοφρυωμένη ή Κικίτσα. Είδες τί έκα
νες γιά νά τοΰ στείλης τό βιβλίο; Πάει ή

κληρονομιά!
- ' Εσύ νά κάνης τή δουλειά σου καί 

δέ σοΰ πέφτει λόγος! φώναξε μπαρου
τιασμένος ό κ. Εύάγγελος.

- Σέ γελάσανε ότι δέν μοΰ πέφτει 
λόγος, άπάντησε εκείνη στόν ίδιο τόνο.
’ Ορίστε διάβασε τί λέει ό Πολυλογίδης.

Καί διάβασε μόνη της.
- «' Αμφότεροι οί σύζυγοι έχουν κοι

νά συμφέροντα καί κοινές επιδιώξεις 
καί δύναται...»

- Βρέ δέ πας νά μή σέ στείλω; ούρ
λιασε ό κ. Ευάγγελος, έξω φρενών

- "Ωστε μέ βρίζεις κΓ άλας; έκανε ή 
Κικίτσα άπεΓλητική. Αύτό κύριε άποτε- 
λεϊ λόγον διαζυγίου! Τό λέει κΓ ό Πο- 
λυλογίδης στό βιβλίο του: «' Η βάναυ
ση συμπεριφορά ενός έκ τών συζύγων 
κατά τοΰ ετέρου άποτελεϊ ούσιώδη λό
γον διαζυγίου!» Τ' άκουσες κύριε; Τρέ
χω άμέσως νά ύποβάλω άγωγή!

- Καί ξεκίνησε φουρτουνιασμένη γιά 
τό δικηγόρο της.

Καί σάν νά μήν έφτανε αύτό σέ λίγο 
ένας δικαστικός κλητήρας έφερε σέ 
λίγο στόν κ. Εύάγγελο ένα χαρτί πού 
έγραφε ότι τοΰ βγάζενε τό σπίτι στό 
σφυρί γιά τό δάνειο πού δέν είχε εξο
φλήσει.

Έπεσε σέ μιά καρέκλα έξουθενωμέ- 
νος ένώ συγχρόνως σκεπτότανε άτι ό 
«δικηγόρος τής οικογένειας» τοΰ είχε 
στοιχίσει άκριβά. Έχασε τήν κληρονο
μιά τοΰ θείου. Τοΰ βγάζανε τό σπίτι στή 
δημοπρασία. Είχε έγκαταλείψει τίς δου
λειές του γιά νά τρέχη στά δικαστήρια 
καί πήγαινε γιά φούντο καί τό μαγαζί. 
Στήν πολυκατοικία δέν τοϋλεγε κανείς 
καλημέρα. Καί τό σπουδαιότερο ή Κι
κίτσα έτρεχε στό δικηγόρο γιά διαζύ
γιο.

' Απάνω στήν ώρα χτύπησε τό τηλέ
φωνο. "Ητανε ό Πολυλογίδης.

- Κύριε Εύάγγελε, αύριο συζητεϊται 
ή άγωγή εναντίον τοΰ Καραμπουμπού- 
να. Έλα τό βράδυ στό γραφείο καί 
φέρε καί τρία χιλιάρικα γιά τά χαρτό
σημα. Σύμφωνοι; Έ , δέν κρατήθηκε 
άλλο ό κ. Εύάγγελος.

- Τρία χιλιάρικα είπες; "Ορσε πέντε 
καί τά ρέστα πουρμπουάρ!

- Μά τί συμβαίνει; άπόρησε ό Πολυ- 
λογίδης.

- Συμβαίνει άτι έξ αιτίας σου μωρέ 
κοντεύω νά διαλύσω τό σπίτι μου. Καί 
τούτη τή στιγμή φεύγω νά σοϋ κάνω 
άγωγή ώς ηθικό αύτουργό τής κατα
στροφής μου." Η μάλλον όχι.'  Ερχομαι 
νά σέ κάνω μέχρι τρία άλογο στό ξύλο 
καί κάνε μου, έσύ άγωγή!

Καί άφοϋ βρόντηξε κάτω τό άκουστι- 
κό, πήρε τό βιβλίο «ό δικηγόρος τής 
οικογένειας» τό πότισε μέ· οινόπνευμα 
καί τοϋβαλε μπουρλότο!
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μέρες τώρα αρμένιζαν κατά τό σιρόκο 
καί δέν είχε φανεί άκόμα ή Κερύνια. 
' Υπολόγισε πάλι άπ' τήν άρχή. Λογάρι
ασε ένα-ένα τά μίλια, τόν καιρό, τό 
φόρτωμα τού καραβιού... Βναι άλήθεια 
πώς τή δεύτερη μέρα τούς είχε πιάσει 
μιά μπουνάτσα, άπ' έκεΐνες τις άηδη- 
μητριάτικες μπουνάτσες, όπου πετρώ
νουν τά πλεούμενα καί μεταβάλλουν τή 
Μεσόγειο σέ λίμνη. Μά ύστερα τούς 
έπιασε πάλι ό καιρός άπό τήν πρύμη κ' 
ή «Μαλαματένια» φούσκωσε καί γιου- 
μάρισε μέ τεζαρισμένη τή μαΐστρα καί 
τούς φλόκους». -  Τριακόσια μίλια άπό 
τόν Κάβο-Λάρδο...» Συλογίστηκε πάλι 
τή ρότα καί τού φάνηκε πώς άργοϋσαν. 
Δέν ήτανε δά καί κανένας πρωτάρης ό 
καπετάν Πανάγος ό Λούμπας. Είκοσι 
χρόνια ταξίδευε στή Μεσόγειο κ' είχε 
φάει τή θάλασσα μέ τό κουτάλι. Γεννη
μένος στό Κρανίδι, μπαρκάρησε δέκα 
χρόνων παιδί μέ τή μπρατσέρα τού 
μπάρμπα του τού Θύμιου. "Υστερα 
πήγε καραβομαραγκός σέ μιά σπετσιώ
τικη κορβέτα, όσο πού έφτιαξε δικό του 
τρεχαντήρι, τή «Μαλαματένια» -  καί 
άπό τότε δέ ματακοιμήθηκε νύχτα στή 
στεριά. Τό καλοκαίρι έφερνε λάδι καί 
σταφίδα στήν ' Ανατολή. ' Από κεϊ φόρ
τωνε βούτυρο καί ξυλεία γιά τήν Κύπρο.
Εδώ είχε τούς άνθρώπους του, πού
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Καθημερινά όλο καί περισσότερες «νονές», καταφθά
νουν στήν Αμερική, γιά νά άναμειχθοϋν στό έμπόριο 
ναρκωτικών, καί νά συνεννοηθοϋν μέ τούς άρχηγούς τής 
άμερικανικής Κόζα Νόστρα. Ταξιδεύουν μέ τούς συμ
βούλους τους, τίς γραμματείς, τούς σωματοφύλακες καί 
τίς μεγάλες δερμάτινες τσάντες. Ερχονται άπό τό 
Παλέρμο, τήν Καλαβρία, τόν Τάραντα καί άλλα μέρη τής 
νότιας Ιταλίας καί είναι έξαιρετικά σκληρές καί άποφα- 
σιστικές στίς συμφωνίες τους.

Επάνω: Κοντεσσίνα Ρεπούρα. Α ντικα τέ
στησε τό φίλο της, ένα άρχηγό τής μαφίας 
στήν Καλαβρία, όταν  α υ τ ό ς  άναγκάστηκε νά 
φύγει στό έξωτερικό. Σ τήν  άπέναντι σελίδα: 
Μυστηριώδεις γυναίκες άπό τήν Καλαβρία 
καί τό Παλέρμο φθάνουν στήν 'Αμερική γιά 
νά άναμιχθούν στό έμπόριο ναρκωτικών.

ΚΑΝΔΑΛΟ στή Νότιο Ιταλία καί επανάσταση 
στήν ιστορία τού εγκλήματος. Μιά ολόκλη

ρη αυτοκρατορία, ή αυτοκρατορία του τρόμου 
καί τού αίματος, περνάει τώρα σιγά, άλλα 
σταθερά στό χέρια τών γυναικών. Καί σίγουρα τά 
κόκκαλα τού Άλ Καπόνε θά τρίζουν, καθώς τά 
άχυρά τής τρομερής «Μαφίας» έκπορθοϋνται 
τό ένα μετά τό άλλο καί τό ασθενές φύλο 
έπιχειρεϊ τήν πιό έπυπωσιακή έπίδειξη δυνάμε- 
ως μέσα ατούς κόλπους μιας οργάνωσης 
παραδοσιακά «άντρικής».

"Ομως, οί «Νονές» αύτές τής Μαφίας είναι 
καί σήμερα μιά πραγματικότητα πού κανείς άπό 
τούς παλιούς δέν μπορεί νά αμφισβητήσει. Καί 
τό χειρότερο! Τά τρομερά αύτά θηλυκά διαθέ
τουν προσωπικούς σωματοφύλακες καί σπιού
νους, άψηφούν τόν κίνδυνο καί οργανώνουν έν 
ψυχρώ δολοφονίες άντιπάλων πού στήν πλειο- 
ψηφία τους είναι άντρες.

Ή εικόνα τής θλιμμένης μαυροφορεμένης 
γυναικείας φιγούρας πού θάβει συνέχεια 
νεκρούς καί Βιάζεται συστηματικά μέσα ατά 
χωράφια σβήνει τώρα, παραχορώντας τή θέση 
της στήν εικόνα μιάς άπαιτητικής γκαγκστερί- 
νας, μιάς Μπόννυς άλλα Σισιλιάνα, πού είναι 
έτοιμη νά τά βάλει μέ τούς άγραφους νόμους 
τής Κόζα Νόστρα.

Ή Φράνκα Βιόλα

Ή πρώτη πού έπαναατάτηαε κατά τών νόμων 
αύτών ήταν ή περίφημη Φράνκα Βιόλα, μιά 
μελαχροινή άπό τή Σικελία πού άρνήθηκε νά

παντρευτεί τόν βιαστή της, ένα γνωστό 
μαφιόζο. "Αντίθετα μάλιστα, τόν κάρφωσε στήν 
αστυνομία. Μιά τέτοια προδοσία στήν κοινωνία 
τοΰ νότου όπου τό βέτο άνήκει στήν « Οργάνω
ση» έχει σάν φυσικό έπακόλουθο τό θάνατο.

Ή Μαφία όμως, μέχρι τότε τουλάχιστον είχε 
τίς «άρχές» της καί ποτέ δέν πείραζε τίς 
γυναίκες. Ή Φράνκα Βιόλα τή γλίτωσε δχι όμως 
καί τά υπόλοιπα θηλυκά πού παίρνοντάς την σάν 
παράδειγμα άποφάσισαν μετά άπ" αύτή νά 
σηκώσουν κεφάλι. Έτσι, πρόσφατα, στήν 
Καλαβρία καί τή Σικελία, δολοφονήθηκαν 30 
γυναίκες, ένώ ή αστυνομία έχει πειστεί πιά ότι 
πίσω άπό τό φόνο τής Άννας Γκριμάλντι πού 
βρέθηκε νεκρή τόν περασμένο Μάρτιο, κρύβε
ται ή Μαφία.

Κόρη ένός πλούσιου έργολάβου καί σύζυγος 
γνωστού τραπεζίτη, ή Άννα Γκριμάλντι χρημάτι
σε γιά καιρό πρόεδρος τής μεγάλης έταιρίας 
τών ιπποδρόμων τής Βίλλα Γκλόρι Άνιάνο, 
κοντά στή Νάπολη. Εκεί βέβαια έμαθε άπ ’ έζω 
καί άνακατωτά γιά τίς κομπίνες καί τίς άπάτες 
πού γίνονταν ατά παρασκήνια μέ κύριους 
συντελεστές τούς μαφιόζους καί τούς συνεργά
τες τους.

Μήνυμα μέ σφαίρες

"Αποφάσισε λοιπόν νά γίνει δημοσιογράφος 
καί άρχισε νά γράφει στήν έφημερίδα «Ματίνο» 
πύρινα καί άποκαλυπτικά άρθρα κατά τής 
Μαφίας, ένώ συγχρόνως παρακολουθούσε άπό 
κοντά τή δίκη τού άρχηγού τής Ναπολιτάνικης

Καμμόρρα, Ντόν Φεντέ, ό όποιος κατηγορήθηκε 
ότι πλούτισε αέ βάρος τών θυμάτων τοΰ 
τελευταίου σεισμού.

λλλ ' ή Κόζα Νόστρα μίλησε. Καί έστειλε 
μήνυμά της μέ δυό σφαίρες πού βρήκαν τήν 
τρομερή Ναπολιτάνο μέσα στό σπίτι της, στήν 
όδό Πετράρχα τής Νάπολης. Τό συνδικάτο 
καθάρισε τούς λογαριασμούς του άλλά άπ ’ ότι 
φαίνεται δέν τρόμαξε καί πολύ τίς άποφασισμέ- 
νες «κυρίες μέ τά ρεβόλβερ».

Πώς τήν έπαθαν

Άλλά πώς τήν έπαθαν έτσι οί τρομεροί 
Σικελοί άπό τίς ύποταγμένες κυράδες τους; 
Άπλούστατα τό πράγμα ήλθε μόνο του. Πολλά 
στελέχη τής Μαφίας, θέλοντας νά κρύψουν άπό 
τίς άρχές τά παράνομα κέρδη τους, συνήθιζαν 
νά δηλώνουν τίς έπιχειρήσεις ατό όνομα τών 
γυναικών τους. ’Επίσης, γιά νά άποφύγουν τή 
δήμευση τής περιουσίας τους παρουσιάζονταν 
ατά χαρτιά σάν άπλοι ύπάλληλοι πού έπαιρναν 
ένα πενιχρό μισθό.

‘ Οσο ήσαν παρόντος οί παλληκαράδες αύτοί 
συνέχιζαν νά είναι οί πατρόνοι καί οί γυναίκες 
δέν χρησίμευαν παρά σάν τά άβουλα όργανα πού 
δάνειζαν τό όνομά τους. Έφτασε όμως ή 
στιγμή πού οί άντρες χρειάστηκε νά κρυφτούν, 
νά τό σκάσουν στό έξωτερικό ή νά μπουν ριά τά 
καλά στή φυλακή. Πολλές άπ ’ αύτές τίς 
γυναίκες τότε, πήραν τά ήνία ατά χέρια τους καί 
μέ τόν καιρό άποδείχτηκαν ισάξιες άν όχι 
καλύτερες άπό τούς άντρες τους στήν κομπίνα
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καί τό έμπόριο.
Οϊ πρώην άνώνυμες φιγούρες έμαθαν τώρα 

ατό μέλι καί ή αίσθηση τής δύναμης τις μέθυσε. 
Ξαφνικά μεταμορφώθηκαν σέ λέαινες αποφασι
σμένες νά κρατήσουν πόση θυσία τά κεκτημένα. 
Καί γι ’ αύτό οί άνδρες δέν έπρεπε νά γυρίσουν.

Από τό σημείο έκείνο καί ύστερα τά 
πράγματα πήραν μόνα τους τόν δρόμο. Ή Δόνα 
Βιντσεζίνα γιά παράδειγμα, πού διευθύνει μιά 
τεράστια οικοδομική έταιρία, είναι άποφααιαμέ- 
νη νά μείνει γιά πάντα ατό πόστο της. Ο 
σύζυγος τής κυρίας, γνωστός μαφιόζος, κατέ
φυγε ατό Μαϊάμι τών ΗΠΑ όταν ή άστυνομία 
έξέδωσε έναντίον του ένα ένταλμα αυλλήψεως 
μέ πολλές καί βαρειές κατηγορίες. Καί στην 
Βιντσεσίνα έμεινε ή μικρή επιχείρηση πού ή ίδια 
κατόρθωσε μέ τόν καιρό νά τήν μεταμορφώσει 
ο ' ένα τεράστιο κερδοσκοπικό οργανισμό.

’ Απτόητη

Κάθε μήνα, σάν καλή σύζυγος, στέλνει 
χρήματα στον άντρα της άλλά σύγχρονα 
φροντίζει μέ τις ύψηλές γνωριμίες της νά τόν 
κρατήσει μακριά άπό τήν Ιταλία. Αύτός 
έζοργιαμένος, άπειλεϊνά τήν σκοτώσει. Εκείνη 
όμως, άπτόητη, τού γράφει νά κάτσει φρόνιμα 
γιατί άλλιώς θά βάλει τούς άνθρώπους της νά 
τόν «άναλάβουν».

'4AAd, αύτές οί τρομερές «νονές» προκειμέ- 
νου νά πάρουν τή δύναμη στά χέρια τους 
προχωρούν άκόμη πιό μακριά. Πρόσφατα, ό 
άρχηγός τών καραμπινιέρων τής Καλαβρίας, 
Ζαχαρία, πήρε ένα μυστηριώδες τηλεφώνημα, 
τό όποιο τόν πληροφόρησε ότι στά Κάντιτο, μιά 
μικρή πόλη τής περιοχής, θά γινόταν «συνάθροι
ση» τών «μεγάλων κεφαλών» τής ’Οργάνωσης. 
Χάρις στις σωστές’καί λεπτομερείς πληροφορί
ες, ό Ζαχαρία, βρήκε τή βίλλα τού ραντεβού, 
κρυμμένη μέσα σ ’ ένα δάσος άπό πεύκα. 
Περίμενε άπ ’ έξω μιά ολόκληρη νύχτα καί τά 
ξημερώματα διέταξε έφοδο. Οί τριάντα «νονοί» 
πού ήσαν μέσα, μισομεθυσμένοι καί μισοκοιμι- 
σμένοι, δέν πρόλαβαν νά άντιδράσουν. Άνάμε- 
σά τους βρέθηκαν καί κρατικοί παράγοντες.

-  Περάσαμε τό βράδυ, μιλώντας γιά τήν 
οικονομική κρίση είπαν. Αλλά τά πακέττα μέ 
τις λ ιρέπ ες πάνω στά τραπέζι, λύτρα μιας 
πρόσφατης άπαγωγής πού έγινε άπό ένα κλάδο 
τής Μαφίας, τήν « Ανώνυμα Σεκουέστρι», 
πρόδωαε τό λόγο τής συναγωγής καί τίς 
προθέσεις τών νυχτερινών καλεσμένων.

Μεταξύ τους ήταν καί ένα πρόσωπο πού 
ένδιέφερε ιδιαίτερα τήν άστυνομία. Ό  Ντόν 
Βακέρο, σεσημασμένος έγκληματίας, καί σύνδε
σμος μέ τή Μαφία τής 'Αμερικής.

Ποιος πρόδωσε;

'Αλλά ποιος ήταν αύτός πού πρόδωσε μέ τό 
άνώνυμο τηλεφώνημα; Μέ κατάπληξη οί καραμ- 
πινιέροι θά άνακαλύψουν ύστερα άπό μέρες ότι 
έπρόκειτο γιά τήν γυναίκα τού Ντόν Βακέρο, μιά

όμορφη κοπέλα, πού δέν έβγαινε ποτέ άπό τό 
σπίτι της καί πολύ περισσότερο άπό τά σύνορα 
τής Ιταλίας. Μετά τή σύλληψη τού άντρα της, 
όμως αύτή άρχισε νά ταξιδεύει στά Μαϊάμι, στή 
Νέα ' Υόρκη, καί στά Σάν Φραντσίακο. Χαρούμε
νη πού έξουδετέρωσε τήν άντρική κυριαρχία, 
νέμεται τώρα τά κέρδη τού συζύγου της καί 
κλείνει στά πόδι του καινούργιες «δουλειές».

Δέν πρόκειται γιά μεμονωμένες περιπτώσεις 
λένε οί άατυνομικοί. Καθημερινά όλο καί 
περισσότερες «νονές», καταφθάνουν στήν 
Αμερική γιά νά άναμειχθούν στά έμπόριο τών 

ναρκωτικών, καί νά συνεννοηθοΰν μέ τούς 
άρχηγούς τής αμερικάνικης Κάζα Νόστρα. 
Ταξιδεύουν μέ τούς συμβούλους τους, τίς 
γραμματείς τούς σωματοφύλακες καί τίς 
μεγάλες δερμάτινες τσάντες. "Ερχονται άπό τό 
Παλέρμο, τήν Καλαβρία, τόν Τάραντα καί άλλα 
μέρη τής νότιας Ιταλίας καί είναι Εξαιρετικά 
σκληρές καί άποφαοιστικές στις συμφωνίες 
τους.

Ειδικά στήν Καλαβρία, στις σαράντα έταιρίες, 
πού λιμαίνονται τήν άγορά τών δημοσίων έργων, 
οί δεκαπέντε διευθύνονται άπό γυναίκες, 
άδελφές, συζύγους ή άρραβωνιαστικές φυλακι
σμένων ή καί εξόριστων μαφιόζων.

Πιό αδίστακτες

Είναι, ισχυρίζονται οί άρχές, άκόμα πιό 
άδίστακτες άπό τούς άντρες καί Ελίσσονται 
καλύτερα άπ ’ αύτούς. Καί φυσικά, ξεφεύγουν

εύκολότερα άπό τίς άρπάγες τού νόμου
Ή Κιάρα Άνανσέλλα βρίσκεται αύτή τή 

στιγμή στήν κορυφή μιας άληθινής αύτοκρατορί- 
ας. Διευθύνει Επιχειρήσεις μεταφορών, Επιχει
ρήσεις οικοδομικής άλλά είναι καί ίδιοκτήτρια 
ορυχείων, οικοδομικών τετραγώνων καί γαιών. 
Τελευταία, μερικοί «φίλοι» της, κατηγοροϋνται 
γιά τό φόνο δύο καραμπινιΕρων. Καί ή ίδια 
θεωρείται ύποπτη, άφού κάποιος είδε τήν 
«"Αλφα ΡομΕο» της κοντά στόν τόπο τού 
Εγκλήματος.

Εγώ 6Εν έχω νά πώ τίποτα γ ι ' αύτή τήν 
ιστορία, λέει ή Κιάρα μέ πείσμα. Τό αύτοκίνητο 
μοΰ τό έκλεψαν καί έχω τόσα πολλά πού δέν 
ξέρω άκριβώς ποιό είναι έκείνο πού μού λείπει 
κάθε φορά.

Ακόμα μιά «νονό» γλιστράει έξυπνα, άποδει- 
κνύόντας τήν ισχύ τών γυναικών μέσα ατούς 
κόλπους τής Μαφίας. Καί οί Αμερικανοί 
«συνάδελφοί» τους άνησυχοΰν. Αύτές οί λέαι
νες καταστρέφουν άν μή τί άλλο τό μοντέλο 
τους τής ήσυχης, ύπάκουης γυναίκας, τής 
τυλιγμένης μέσα σέ γούνες καί μπιζού άλλά 
πάντα βουβής καί προπάντων άβουλης. Καί 
φοβούνται τήν Επανάσταση μέσα στά ίδιο τους 
τό σπίτι, μιά Επανάσταση πού θά βάλει σέ 
δοκιμασία τόν άντρισμό τους. "Ολοι, λοιπόν, 
περιμένουν μέ άγωνία τή συνέχεια. Μιά 
συνέχεια, πού θά δοθεί άπό ένα πρωτότυπο 
φεμινιστκό κίνημα τό όποιο, δέν δίστασε νά 
άπειλήσει τό βασίλειο τού άντρικοϋ ύποκό- 
σμου... Μέ σκοπό μιά μέρα νά τό κατακτήσει 
ολοκληρωτικά!...
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Σ ΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ χρόνια συμπληρώ
νονται αύτό τόν μήνα άπό τότε. 

Αύγουστος τού 1939. Σέ πυρετό ανη
συχίας όλόκληρη ήάνθρωπότης. Ήσαν 
οί τελευταίες μέρες τής ειρήνης, άλλά 
γεμάτες αγωνία καί δέος. Τί ακριβώς 
όμως έγινε τότε, ώσπου νά άκουσθεί, 
στό τέλος τού μηνός, ό πρώτος πυρο
βολισμός στά γερμανοπολωνικά σύνο
ρα;

4 .- Παρέχεται ή άδεια στούς τελω
νειακούς ύπαλλήλους τής Πολωνίας νά 
χρησιμοποιήσουν δπλα προκειμένου νά 
έμποδίσουν τούς Γερμανούς νά στεί- 
λουν στρατιωτική βοήθεια στην ναζιστι- 
κή πολιτοφυλακή πού όργανώνεται στό 
Ντάντσιχ. ' Ο Χίτλερ άντιδρά άπειλών- 
τας άντίποινα. ' Ανταλλάσσονται δριμύ- 
τατες διακοινώσεις μεταξύ Βερολίνου 
καί Βαρσοβίας.

10.- Οί διαπραγματεύσεις μεταξύ 
' Αγγλίας, Γαλλίας καί Ρωσίας τελματώ
νονται. Ή  Μόσχα προτείνει συνέχισί 
τους έπί στρατιωτικής βάσεως. Ή  
συνδιάσκεψις όμως στην όποια προε
δρεύει ό στρατάρχης Βοροσίλωφ άπο- 
τυγχάνει, γιατί ή Πολωνία καί ή Ρουμα
νία άντιτίθενται στην διέλευσι σοβιετι
κού στρατού άπό τά έδάφη τους.

1 1 . - 0  ύπουργός τών ' Εξωτερικών 
τής ' Ιταλίας κόμης Τσιάνο έπισκέπτε- 
ται τό Σάλτσμπουργκ καί τό Όμπερ- 
σάλτσμπεργκ γιά νά έξιχνιάσει τις 
προθέσεις τών Γερμανών. Ρωτά τόν 
φόν Ρίμπεντροπ:

-  Τί άκριβώς έπιθυμεϊτε; Τόν «διά
δρομο» ή τό Ντάντσιχ;

Καί ό Ρίμπεντροπ άπαντά:
-'Επιθυμούμε τόν πόλεμο!
Μάταια ό Τσιάνο έκφράζει στόν 

Φύρερ τήν έκπληξι τής 'Ιταλίας «γιά 
τήν έντελώς άπροσδόκητη σοβαρότητα 
τής καταστάσεως». Ό  Ιταλός ϋπουρ- 
γός ' Εξωτερικών σημειώνει στό ήμερο- 
λόγιό του: «' Επιστρέφω άηδιασμένος 
άπό τήν Γερμανία, άπό τούς ηγέτες 
της, άπό τόν τρόπο μέ τόν όποΤο 
ένεργοϋν. Μάς έξαπάτησαν καί μάς 
είπαν ψέμματα. Καί σήμερα έτοιμάζον- 
ται νά μάς παρασύρουν σέ μιά περιπέ
τεια πού έμεϊς δέν θελήσαμε καί πού 
μπορεί νά έκθέση σέ κινδύνους τό 
καθεστώς καί τήν χώρα».

14.- Ή  Γερμανία ειδοποιεί τήν 
Σοβιετική " Ενωσι ότι ό Ρίμπεντροπ είναι 
έτοιμος νά μεταβή στήν Μόσχα γιά τήν 
σύναψι «μιάς διαρκούς ρωσογερμανι- 
κής συμφωνίας». Στρατιωτική διάσκε- 
ψις στήν Γερμανία. ' Ο Χίτλερ διατάσ

σει τήν κήρυξι έπιστρατεύσεως.

1 7 .- Δίνεται ή έντολή ένάρξεως τής 
«έπιχειρήσεως Χίμμλερ». Ετοιμάζον
ται 150 πολωνικές στολές γιά τήν 
σκηνοθεσία ένός πλαστού συνοριακού 
έπεισοδίου. Οί στολές φορέθηκαν άπό 
έγκλειστους ένός γερμανικού στρατο
πέδου συγκεντρώσεως, στούς όποιους 
είχαν χορηγηθεί ναρκωτικά. Μερικοί 
άπό αύτούς φονεύθηκαν, γιά νά άπο- 
δειχθή αύθεντική ή «πολωνική έπίθε- 
σις».

19.- Ό  Στάλιν άναγγέλλει στό Πολι- 
τμπυρό τήν πρόθεσή του νά ύπογράψει 
ένα σύμφωνο μέ τήν Γ ερμανία.

21. -  ' Ωρα 23. Ο ραδιοφωνικός 
σταθμός τού Βερολίνου διακόπτει τό 
μουσικό πρόγραμμά του γιά νά μεταδώ
σει ότι ό Ρίμπεντροπ άναχωρεί γιά τή 
Μόσχα. Τό άγγλικό ύπουργικό συμβού
λιο συνέρχεται έπειγόντως.

22. -  Επίσημο άγγλικό σχόλιο: «Ή  
έπαφή Ρωσίας καί Γερμανίας δέν πρό
κειται νά άσκήση τήν παραμικρή έπίδρα- 
ση στις ύποχρεώσεις. τις όποιες έχει 
άναλάβει ή Μεγάλη Βρετανία. Είναι 
άποφασισμένη νά τις τηρήση».
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«Επιστρέφω άηδιασμένος από την Γερμανία, από τούς 
ήγέτες της, από τόν τρόπο μέ τόν όποιο ενεργούν. Μας 
έξαπάτησαν καί μας είπαν ψέμματα.

ΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ 
ΧΙΤΛΕΡΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΙ ΤΣΑΜΠΕΡΛΕΝ

Οι αρχηγοί τής Βέρμαχτ γίνονται 
δεκτοί άπό τόν Χίτλερ, ό όποιος τούς 
διατάσσει:

-  Νά είσθε σκληροί καί άκαμπτοι. Τό 
δίκαιο είναι πάντοτε μέ τό μέρος τοϋ 
ίσχυροτέρου».

Ή  «' Ημέρα Υ» (άρχή τών έχθροπρα- 
ξιών) όρίζεται τελικά γιά τις 26 Αύγου
στου.

21.- Ο Ρίμπεντροπ φθάνει στήν 
Μόσχα καί συναντάται μέ τόν Στάλιν. 
Τήν νύχτα ύπογράφει ένα σύμφωνο μή 
έπιθέσεως καί ένα μυστικό πρωτόκολλο 
γιά τόν διαμελισμό τής Πολωνίας. ' Εξ 
άλλου, ή Εσθονία, ή Λεττονία καί ή 
Φινλανδία περιέρχονται στήν σοβιετική 
σφαίρα έπιρροής. ' Η Λιθουανία στήν 
γερμανική. Προκαλείται σοβαρή σύγχυ- 
σις καί ανησυχία στά εύρωπαϊκά κομ
μουνιστικά κόμματα πού άνήκουν στήν 
Κομιντέρν.

24.- "Εκκλησις τού Πάπα Πίου ΙΒ' 
στόν κόσμο γιά ειρήνη. 1 Ανάλογα μηνύ
ματα στέλνει ό Ροϋζβελτ στόν Χίτλερ, 
στό Βίκτορα 'Εμμανουήλ Γ  καί στόν 
Πολωνό πρόεδρο Μοσίσκυ. Τό αγγλικό 
κοινοβούλιο έγκρίνει τό διάταγμα γιά 
τήν άμυνα τής Χώρας. Ό  βρεταννικός 
στόλος μετακινείται πρός τις πολεμι

κές βάσεις του.
' Ο Τσάμπερλαιν στέλνει στόν Χίτλερ 

ένα εύγενικό γράμμα καλώντας τον νά 
σκεφθή «τις σοβαρές συνέπειες πού 
θά προκληθοϋν γιά τήν άνθρωπότητα 
άπό έναν πόλεμο».

25.- “ Ωρα 15.02. ' Ο Χίτλερ διατάσ- 
σει τόν στρατό του νά ξεκινήση. Πρέπει 
οί άνδρες νά διασχίσουν τά πολωνικά 
σύνορα τήν έπομένη στις 4.30. Ό  
Φύρερ, μέ ένα μήνυμα, ειδοποιεί τόν 
Μουσολίνι τήν τελευταία στιγμή ζητών
τας του «τήν ιταλική κατανόησι». Ό  
Μουσσολίνι άπαντά: «Ή  έπέμβασίς 
μας θά είναι δυνατή μόνο άν ή Γερμανία 
μάς προμηθεύσει άμέσως μέ όλα τά 
δπλα καί τις πρώτες ύλες πού θά 
χρειασθοΰμε». Στό μεταξύ μιά νέα 
εϊδησις προκαλεϊ ταραχή στόν Χίτλερ: 
τό άμυντικό άγγλοπολωνικό σύμφωνο 
ύπεγράφη έπισήμως τήν ήμέρα έκείνη. 
τ Ησαν έπομένως σοβαρές οί προθέ
σεις τού Λονδίνου.' Η έπίθεσις έναντί- 
ον τής Πολωνίας άναβάλλεται. Τό 
βιαστικό «άλτ» φθάνει στά έν κινήσει 
γερμανικά στρατεύματα τή νύχτα.

2 6 -  Φθάνει στό Βερολίνο τό ύπόμνη- 
μα μέ τις ιταλικές άπαιτήσεις. 'Απαι
τούνται 17.000 σιδηροδρομικοί συρμοί

γιά τήν μεταφορά τού ύλικοϋ πού 
άπαιτεί ό Μουσσολίνι. ' Ο Χίτλερ λέει: 
«Οί ' Ιταλοί συμπεριφέρόνται όπως τό 
1914». ' Η Γαλλία δηλώνει είρηνιστικές 
προθέσεις, άλλά έπιβεβαιώνει τήν ύπο- 
στήριξή της πρός τήν Πολωνία γιά κάθε 
ένδεχόμενο.

28. -  Ό  “ Αγγλος πρεσβευτής στό 
Βερολίνο Χέντερσον διαβιβάζει στό 
Χίτλερ τήν όριστική άπάντηση τού 
Λονδίνου: συζητήσεις γιά τίς άγγλο- 
γερμανικές σχέσεις είναι δυνατές μό
νο μετά τήν ειρηνική διευθέτηση τών 
άντιθέσεων μεταξύ Πολωνίας καί Γερ
μανίας. Ή  Αγγλία προτείνει άπ' εύ- 
θείας διαπραγματεύσεις μεταξύ Βερο
λίνου καί Βαρσοβίας. Κατά τήν συζήτη- 
σι ό Χίτλερ αύξάνει αιφνιδιαστικά τίς 
άπαιτήσεις του: ζητεί όλόκληρο τόν 
«διάδρομο» καί τήν διόρθωσι τής συνο
ριακής γραμμής τής “ Ανω Σιλεσίας.

29. -  ' Ο Χίτλερ έτοιμάζει μιά παγίδα 
γιά νά άποδείξει ότι οί Πολωνοί δέν 
έπιθυμοΰν νά διαπραγματευθοϋν καί 
γιά νά δημιουργήσει διαφορές μεταξύ 
Πολωνίας, Αγγλίας καί Γαλλίας. Ζητεί 
όπως τήν έπομένη ένας Πολωνός 
έκπρόσωπος, μέ πλήρη έξουσιοδότησι, 
μεταβή στό Βερολίνο.
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30. -  Καί ή Πολωνία δμως άντελήφθη 
τό παιγνίδι τοϋ Φύρερ. Άρνεϊτα ι νά 
στείλει άντιπρόσωπό της ατό Βερολίνο 
γιά τήν διενέργεια μυστικών διαπρα
γματεύσεων μέσα σέ μιά ατμόσφαιρα 
«έπιταγής» καί αύξανομένων απαιτήσε
ων. τοϋ Χίτλερ. ' Η Πολωνία προτιμά 
νά πολεμήση καί νά χαθή. Ή  πείρα 
τής Αύστρίας, τής Τσεχοσλοβακίας καί 
τής Λιθουανίας, τήν έδίδαξαν ότι στις 
άμεσες διαπραγματεύσεις του μέ τις 
μικρότερες χώρες, ένώ ήδη ό ναζι- 
στικός στρατός είχε στρέψει τά ό
πλα του κατεπάνω τους, ό Χίτλερ κα
ταλήγει πάντοτε νά έπιβάλει τούς 
έκβιασμούς του. ' Η ' Αγγλία προτείνει 
διαπραγματεύσεις «έπί βάσεως ισοτιμί
ας» σέ μιά ούδέτερη χώρα. Τήν ίδια 
νύχτα ό Χέντερσον καί ό φόν Ρίμπεν- 
τροπ, στήν διάρκεια μιάς δραματικής 
συζητήσεως, παρά λίγο νά συμπλα- 
κοϋν. ' Ο Γερμανός ύπουργός βεβαιώ
νει δτι έφ ' όσον δέν έμφανίσθηκε ό 
Πολωνός έκπρόσωπος οί «νέες προτά
σεις» πού έτοίμασε ό Χίτλερ έπαυσαν 
νά ισχύουν.

3 1 . — ' Ο Πάτ-,ας κάνει νέα έκκληση 
γιά τήν ειρηνική επίλυση τής γερμανο- 
πολωνικής διαφοράς. Μέ τήν προτρο
πή τών "Αγγλων, ό Πολωνός πρεσβευ
τής στό Βερολίνο έπισκέπτεται τόν 
ΡΙμπεντροπ, ό οποίος τόν αφήνει νά 
περιμένει πέντε ώρες στόν προθάλαμο 
του. ' Ο Ρίμπεντροπ τόν ρωτά:

—Έχετε πλήρη έξουσιοδότησι;
—" Οχι, άλλα ή κυβέρνησίς μου είναι 

διατεθειμένη νά εξετάσει τήν δυνατό
τητα διαπραγματεύσεων.

—"Αν δέν έχετε πλήρη έξουσιοδότη- 
σι, ή συζήτησις μεταξύ μας έχει ήδη 
τερματισθή.

” Ως τις 12.30 ό Χίτλερ έξέδιδε τις «ύπ' 
άριθμόν ένα κατευθύνσεις» γιά τήν 
διεξαγωγή τοϋ πολέμου. ' Ημερομηνία 
έπιθέσεως: 1 Σεπτεμβρίου 1939. "Ωρα 
4.45 π.μ. ' Αργά τό άπόγευμα ό Μουσ- 
σολίνι προσπαθεί νά οργανώσει μιά νέα 
διάσκεψη Μονάχου. Ό  Χίτλερ όμως 
δέν δέχεται. Έξακολουθή νά διατηρή 
τήν πεποίθηση ότι οί "Αγγλοι δέν είναι 
διατεθειμένοι νά πολεμήσουν. Ώ ρ α  
20: εξαπολύεται ή «έπιχείρησις Χίμ- 
μλερ», δηλαδή ή πλαστή πολωνική 
έπίθεσις (Γερμανοί μέ πολωνική στολή) 
εναντίον τοϋ ραδιοφωνικού σταθμού 
τοϋ Γκλάιβιτς, κοντά στά σύνορα. Είναι 
τό άλλοθι πού κατασκεύασε ό Χίτλερ γιά 
νά δικαιολογήσει τήν «άμυντική άντί- 
δραση τής Γερμανίας».

Καί ό Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλε
μος αρχίζει...

ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ ΠΟΥ Α Ν Ι
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ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ■
Ενας ε ιδ ικ ό ς  σε θ έμ α τα  τη λ επ ικ ο ιν ω ν ιώ ν  ε ξ έ τα σ ε  τ ίς  

ο δ η γ ίε ς  χρ ή σ εω ς  κα ί ά π ο φ ά ν θ η κ ε  ό τ ι ό α σ ύ ρ μ α το ς  π ρέπει νά ^ ^ Β  
έχ ε ι η λ ικ ία  16 χρ όνω ν. ^ ^ Β

Ο ε ιδ ικ ό ς  ό όπ ο ιος  θ έλ η σ ε  νά δ ια τη ρ ή σ ε ι τή ν  α ν ω ν υ μ ία  ^ ^ Β  
το υ , π ισ τεύ ε ι ό τ ι ό πομπός θά μ ε τ έ δ ιδ ε  σ ή μ α τα  άπό τή ν  ^ ^ Β  
Εύρώπη σ τ ίς  ά ν α το λ ικ έ ς  χώ ρες. Π ισ τ ε ύ ε ι ό τ ι π ιθ α νό ν  νά τό ν  ^ ^ Β  
ε ίχ ε  θ ά ψ ε ι κά π ο ιος  κα τά σ κο π ο ς  πού ε ίχε π έσ ει σέ « χε ιμ ερ ία  ^ ^ Β  
νάρκη» καί π ερ ίμ ενε  τή ν  κ α τά λ λ η λ η  σ τ ιγ μ ή  πού τά  ά φ ε ν τ ικ ά  ^ ^ Β  
το υ  θά τό ν  κ α λ ο ϋ σ α ν  σέ δ ρ ά σ η . ^ ^ Β

Ο ΤΑΝ ό 26 χρονος γεωργός Γκό- 
ρονγουι Μόρρις ξέθαψε τυχαία μέ 

τό αλέτρι του έναν ασύρματο, ήταν σάν 
νά ξέθαβε μαζί του καί μιά μυστηριώδη 
ιστορία κατασκοπείας πού άκόμα δέν 
έχει έξηγηθεϊ.

' Ο Γκόρονγουι βρήκε τόν άσύρματο 
στό χωράφι τοϋ πατέρα του καί τό ίδιο 
βράδυ τό παρουσίασε στή συνέλευση 
τής 'Εθνικής ’Ενώσεως 'Αγροτών τοϋ 
Ντενμπάι. "Οταν τήν προπερασμένη 
έβδομάδα βρέθηκε ένα μικροφίλμ στό 
γραφείο τοϋ γραμματέα τής Ένώσεως, 
ή ύπόθεση πήρε νέες διαστάσεις.

Μόλις τά μέλη τής Ένώσεως είδαν 
τόν άσύρματο, δημιουργήθηκε άνα- 
στάτωση, όπως άνέφερε ό γραμματέας 
Μέριγκ Βόυλ. «Ό λοι συμφώνησαν ότι 
έπρόκειτο γιά κατασκοπευτικό άσύρμα
το, άλλά δέν είμαστε σίγουροι γιά τό 
ποιό θά έπρεπε νά είναι τό έπόμενο 
βήμα μας».

"Ετσι, γιά νά είναι σίγουροι, ό Βόυλ 
πήρε τόν άσύρματο στό γραφείο του 
καί τήν άλλη μέρα τόν φωτογράφισε. 
Κατόπιν, κάλεσε τούς δημοσιογράφους 
τής περιοχής καί έν συνεχεία τό άνέφε
ρε στήν ά στ υνομία.

« Αφού είπα ατούς γεωργούς ότι 
βρέθηκε ό άσύρματος, τόν παρέδωαα 
στήν άστυνομία» είπε ό Βόυλ.

"Ενας άξιωματικός τοϋ άστυνομικοϋ 
τμήματος τοϋ Κόλγουιν Μπαίν τής 
Βόρειας Ούαλλίας παρέλαβε τόν άσύρ-

Στήν άπέναντι φωτογραφία, ό Μέριγκ Βόυλ, 
μέ τόν άσύρματο. Τόν φωτογράφισε πριν 
φθάαει ή 'Αστυνομία.

ματο καί έδωσε στόν Βόυλ άπόόειξη μέ 
ένδειξη «διάφορα είδη» καί περιγραφή 
τοϋ άντικειμένου σάν «ένα καφέ κουτί 
30*20 έκατοστών πού περιείχε άσύρ
ματο».

Αύτή ήταν ή τελευταία φορά πού 
είδαν τόν άσύρματο στήν Ούαλλία, 
άλλά άμέσωςμετά ή ύπόθεση άρχισε νά 
έξελίσσεται μέ γρήγορο ρυθμό. Ή  
άστυνομία καί άξιωματοϋχοι τού ύ- 
πουργείου Εσωτερικών έπισκέφθηκαν 
τό άγρόκτημα.

' Ο Γκόρονγουι είπε ότι ο ί άστυνομι- 
κοί ήταν έφοδιασμένοι μέ άνιχνευτές.
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«Τούς έδειξα σέ ποιό σημείο είχα βρει 
τόν ασύρματο καί εκείνοι έκαναν ό,τι 
έπρεπε».

Μετά άπό επτά ημέρες ήρθαν κι άλλοι 
άστυνομικοί καί άξιωματούχοι τού υ
πουργείου Εσωτερικών στή φάρμα 
του Μόρρις. «Αυτή τή φορά μοϋ 
έδωσαν νά υπογράψω ένα χαρτί πού 
έλεγε ότι παραιτούμαι άπό τά δικαιώμα
τα τού άντικειμένου πού βρέθηκε ατό 
κτήμα μας. “Εβαλα τήν ύπογραφή μου 
χωρίς καλά-καλά νά τό σκεφθώ» λέει ό 
Μόρρις. «Τώρα μετανιώνω γ ι' αύτό. 
Αλλά τι μπορούσα νά κάνω; 'Εκείνοι 
ήταν ή εξουσία».

Αύτά συνέβησαν τόν Σεπτέμβριο. 
Τρεις μήνες άργότερα ό « Ελεύθερος 
Τύπος» τού Ντεμπάι άρχισε νά άπαιτεί 
νά δοθούν εξηγήσεις. 'Αλλά δέν έγινε 
τίποτα.

Ή  άστυνομ/α τής Βόρειας Ούαλλίας 
είπε ότι ό άσύρματος είχε δοθεί ατό 
ύπουργείο ’Εσωτερικών. Τό τελευταίο 
έλεγε ότι δέν είχε τίποτα τέτοιο στήν 
κατοχή του. ' Η Σκότλαντ Γυάρντ δή
λωνε άγνοια γιά τήν ύπόθεση. καθώς 
έπίσης καί ή Ειδική 'Υπηρεσία καί ή 
Άντιτρομοκρατική Ομάδα. ΟΝτετέ- 
κτιβ Γενικός Διευθυντής τού άστυνομι- 
κοϋ τμήματος τού Κόλγουιν Μπαίν τής 
Βόρειας Ούαλλίας παραδέχθηκε ότι δέν 
ήταν δυνατόν νά άποκαλυφθεϊή προέ
λευση τού άσύρματου.

' Ο βουλευτής Τόμ "Ελλις ζήτησε άπό

τόν ύπουργό 'Εσωτερικών Γουίλλιαμ 
Γουάιτλω περισσότερες πληροφορίες 
γιά τόν άσύρματο. Σέ μιά σύντομη 
έπιστολή ό ύπουργός ’Εσωτερικών 
άποκάλυψε στόν "Ελλις ότι τό αντικεί
μενο είχε «ξενική προέλευση» καί ότι τό 
έξέταζαν ειδικοί τής Ασφαλείας. «φο
βάμαι ότι δέν μπορώ νά πώ περισσότε
ρα» έγραφε ό Γουάιτλω.

«Κάτι κρύβεται πίσω άπ ' αύτά». είπε ό 
"Ελλις.

"Οσοι 'εξέτασαν τό κουτί μέ τόν 
άσύρματο δέν βρήκαν άλλα στοιχεία 
γιά τήν προέλευσή του. έκτός άπό 
μερικές κλειδαριές όπου ήταν τυπωμέ
να τά άρχικά «USA». "Ηταν ένας 
πομπός πού είχε τήν ικανότητα νά 
στέλνει κωδικοποιημένα σήματα, χρη
σιμοποιώντας μαγνητόφωνο μέ σύρμα 
(άντί μαγνητοταινίας) πού λειτουργού
σε σέ πολύ ύψηλές ταχύτητες. Τό κουτί 
αύτό πού έμοιαζε μέ φορητή γραφομη
χανή, περιείχε σαράντα ήλεκτρονικές 
λυχνίες κρυσταλλικού τύπου μέ μεταλ
λικό περίβλημα.

Νέα έξέλιξη τού μυστηρίου σημειώ
θηκε τήν προπερασμένη έβδομάδα ό
ταν ό Βόυλ τακτοποιούσε τό γραφείο 
του καί βρήκε ένα μικροφίλμ. Τό φιλμ 
πού έχει μήκος έξι έκατοστών θά 
προκαλέσει μεγάλη σύγχυση στό ύ- 
πουργείο 'Εσωτερικών. ' Ο Βόουλ άν- 
τέγραψε τό μικροφίλμ. Σάν έπικεφαλί- 
δα τών πέντε σελίδων μέ τις οδηγίες 
χρήσεως. ύπήρχαν ο ί λέξεις: «Χρήση 
καί συντήρηση πομπού». Οί οδηγίες 
άναφέρονταν στό μηχάνημα πού ήταν 
σέ ένα «νεκρό κουτί».

"Ενας ειδικός σέ θέματα τηλεπικοι
νωνιών έξέτασε τις οδηγίες χρήσεως 
καί άποφάνθηκε ότι ό άσύρματος πρέ
πει νά έχει ήλικία 15 χρόνων.

Ο ειδικός ό όποιος θέλησε νά 
διατηρήσει τήν άνωνυμία του. πιστεύει 
ότι ό πομπός θά μετέδιδε σήματα άπό 
τήν Εύρώπη στις άνατολικές χώρες. 
Πιστεύει ότι πιθανόν νά τόν είχε θάψει 
κάποιος κατάσκοπος πού είχε πέσει σέ 
«χειμερία νάρκη» καί περίμενε τήν κα
τάλληλη στιγμή πού τά άφεντικά του θά 
τόν καλούσαν σέ δράση.

Οί ειδικοί γλωσσολόγοι πού διάβα
σαν τό μικροφίλμ πιστεύουν ότι πρόκει
ται γιά κακώς μεταφρασμένο κείμενο 
άπό ξένη γλώσσα, πιθανόν άπό τό 
γερμανικά.

«Πολλοί Γερμανοί έρχονται έδώ γιά 
διακοπές. "Ενας άπ ’ αύτούςμπορεί νά 
έκρυψε στή γη τόν άσύρματο». λέει ό 
πατέρας τού Γκόρονγουι, "Ωμπρεϋ 
Μόρρις.

'Ο γιός του πιστεύει ότι πρέπει νά 
ύπόρχει κάποια σχέση μέ τήν Ειδική 
'Υπηρεσία Πολεμικής Αεροπορίας 
πού έκανε άσκήσεις ατούς γύρω λό
φους έπί σειρά έτών. «Αύτό τό ξέρω 
γιατί μιά φορά είχα βρει μιά άπφ τις 
ζώνες τους μέ έγκράφα πού έφερε τήν 
'επιγραφή. « 'Ο τολμών νικά», σέ από
σταση πενήντα περίπου μέτρων άπό τό 
σημείο πού βρήκα τόν άσύρματο».

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Χτυπάει τό κουδούνι της πόρτας κι ή 

νοικοκυρά πάει κι άνοίγει. Βλέπει μπρο
στά της δυό ζητιάνους.

— Μπα; άπορεΐ. Δουλεύετε συνε
ταιρικά, τώρα.

—"Οχι, κυρία μου, άπαντάει ό ένας. 
'Αλλά νά, εγώ πάω γιά διακοπές κι 

ενημερώνω τόνσυνάδελφό μου πού θά 
μέ άντικαταστήση δσο θά λείπω...

★
Γιατί έφτιαξαν τόν σιδηροδρομικό 

σταθμό τόσο μακριά άπ" τό χωριό; 
ρωτάει ό παραθεριστής τόν πρόεδρο 
τής κοινότητος.

— Γιατί σκέφτηκαν νά τόν βάλουν 
στήν σιδηροδρομική γραμμή! άπαντάει 
ό ντόπιος.

★
Στήν κηδεία ένός πάμπλουτου μεγα- 

λέμπορου, ένας νέος πού άκολουθεΐ 
τήν νεκροφόρα κλαίει άπαρηγόρητα μέ 
τρόπο πού τραβάει τήν γενική προσο
χή. Κάποιος άπ' τούς παρευρισκομέ- 
νους δέν κρατιέται στό τέλος καί τόν 
ρωτάει:

— Είστε συγγενής τού μακαρίτη;
— Δυστυχώς όχι, άπαντάει ό νέος. 

Γ Γ αύτό κλαίω!
★

" Η μητέρα αποστειρώνει τά ρούχα 
τού άνδρός της, πού είναι άρρωστος.

— Γ ιατί τό κάνεις αύτό, μαμά;
— Γιατί ό μπαμπάς έχει μικρόβια 

πού έχουν πάει καί στά ρούχα πού 
μεταχειρίζεται. Τά βράζω λοιπόν γιά νά 
τά σκοτώσω.

— Καί γιατί δέν βράζαμε τόν μπαμ
πά νά σκοτωθούν όλα τά μικρόβια 
άμέσως;

★
"Ενα νιόπαντρο ζευγάρι πήρε τό 

τραίνο γιά τό ταξίδι τού μέλητος. 
Κάθονται αντίκρυ ό ένας στόν άλλο καί 
εκείνος τήν ρωτάει συνεχώς.

— Κάθεσαι καλά; Μήπως σοΰ 
φυσάει; μήπως κουνάει πολύ;

— Κάθε άλλο, άγάπη μου, λέει εκεί
νη, είναι ή καλύτερη θέση πού θά 
μπορούσε νά ύπάρξη.

Τί καλά! Τότε ν ' άλλάξουμε.
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ΓΡΑΦΕΙ Ο Ε.Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Δ /Ν ΤΗ Σ κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΡΑΣ

ΔΙΜΟΜΕΙΞΙΑ

' Η ρεαλιστική κοινωνική αντιμετώ πιση ε ν ό ς
προαιώ νιου ταμποϋ

' Η αίμομειξία έχει γίνει ταμποϋ εις όλας τάς έποχάς καί εις όλους τούς πολιτισμούς. 
’ Αλλά εις αύτό τό άπεχθές έγκλημα προσκολλαται τοσαύτη αισχύνη, ώστε ή κοινωνία 
έχει σύρει πέριξ ένα πέπλο μυστικότητος, έχει εγείρει τοίχος τοϋ αίσχους.

ΜΟΜΕΙΞΙΑ, κατά τά γενικώς παρα
δεδεγμένα, θεωρείται ώς ή σαρκι

κή όμιλία μεταξύ προσώπων, προερχο- 
μένων έκ τών αύτών γονέων ή άλλως 
συνδεομένων διά στενωτάτης συγγέ
νειας, ε ίτε  έν δεσμώ γάμου, ε ίτε  μή.

Τό βδελυρόν τής αίμομειξίας πάθος, 
τό προσβάλλον αυτήν τούτην τήν ήθι- 
κήν ύπόστασιν τής οικογένειας δέν 
είναι φαινόμενον νέον. Από τώνάρχαι- 
οτάτων ήδη χρόνων άπασχολεϊ τάς 
κοινωνίας τών άνθρώπων καί αί αιμομι
κτικοί σχέσεις διήγειρον πάντοτε τήν 
άπέχθειαν καί τήν άποδοκιμασίαν τών 
ύγιών μελών της, έπί τώ λόγω, ότι, άφ 
ένός μέν διαβιβρώσκουν τάς ήθικάς 
βάσεις τού θεσμού τής οικογένειας, 
άφ ’ έτέρου δέ συνεφέλκονται έπιβλα- 
βέστατα έπακολουθήματα εις τήν σω
ματικήν καί πνευματικήν άνάπτυξιν τών 
έκ τοιούτων γάμων τέκνων καί τών 
άπογόνων αύτών.

Ή  έμφυτος ή έπίκτητος άποστροφή 
τού άνθρώπου πρός γενετησίους σχέ
σεις μετά στενωτάτων συγγενών, ώς 
συνεπαγομένας τήν έκφύλισιν τής φυ
λής, έχει τάς άπωτάτας ρίζας εις  τό 
τοτεμικόν ταμπού τών πατρυιών τών 
άρχαίων φυλών, έτι δέ καί τών λίαν 
καθυστερημένων φυλών τών ιθαγενών

τής Πολυνησίας, τών 'Ινδιών, τών 
νήοων τού Ειρηνικού 'Ωκεανού, καί 
πολλών χωρών τής ' Αφρικής καί Βορεί
ου ’Αμερικής. Κατά τάς δοξασίας τών 
φυλών τούτων τό τοτέμ θεωρείται ώς 
γενάρχης όλοκλήρου τής πατρυιάς καί 
ό καταστρατηγών τούς κανόνας τής 
τοτεμικής άπαγορεύσεως περί έξωγα- 
μίας, ύφίσταται τήν έκδίκησιν τού συνό
λου της, ώς έάν έπρόκειτο περί κινδύ
νου έπαπειλούντος τήν ϋπαρξίν της. ' Ο 
συνευρισκόμενος μετά γυναικός, άνη- 
κούσης εις τό αύτό τοτέμ καταδιώκε
ται, συλλαμβάνεται,διαπομπεύεται καί 
φονεύεται ύπό τών άλλων μελών τής 
πατρυιάς, ή αύτή δέ ποινή έφαρμόζεται 
καί έπί τής γυναικός, ή όποια παραβαί
νει τό ταμπού τής ένδογαμίας. (FRA
ZER: TOTEMISM AND EXOGAMY).

Πρώτη καί άρχαιοτάτη διά νόμου 
άπαγόρευσις τής αίμομειξίας θεωρείται 
ή περιεχομένη εις τόν Βαβυλωνιακόν 
Κώδικα τού Χαμουραμπή, ό όποιος 
προέβλεπε τήν ποινήν τού θανάτου έπί 
αίμομειξίας μητρός καί υιού. ' Ο ’ Εβραϊ
κός Νόμος περιέλαβε πλείονας περι
πτώσεις καί προσδιώρισε λεπτομερέ- 
στερον τάς έπ ιβαλλομένας ποινάς 
πρός συστηματικωτέραν καταπολέμη
σή τής αίμομειξίας. Έν Ρώμη καί

Βυζαντίω έπεβάλλοντο βαρεϊαι ποιναί 
κατά τού αίμομίκτου. (θάνατος διά 
ξίφους, ρινοκοπία, έξορία κ.λ.π.) Αύ- 
στηράς ώσαύτως διατάξεις περί αίμο
μειξίας περιέλαβε καί τό Κοράνιον.
'Αποτελεσματικώτερον τέλος κατεπο- 
λέμησε τήν αίμομειξίαν ό Χριστιανισμός 
διά τών κανόνων, τούς όποιους έθέσπι- 
σαν αί σύνοδοι καί υίοθέτησεν άκολού- 
θως ή ύπό τών Βυζαντινών Αύτοκρατό- 
ρων θεσπιθεϊσα Νομοθεσία. Ύπό τάς 
έμπνεύσεις τής ' Εκκλησίας κατά τούς 
Μεσαιωνικούς Χρόνους είδον τό φώς 
τής δημοσιότητος αί πλέον αύστηραί 
διατάξεις κατά τού μιαρού έγκλήματος.

Ή  άπαγόρευσις τής αίμομειξίας, ώς 
άνω άδρομερώς διεγράφη, δέν ήτο 
γενική εις όλους τούς λαούς καί εις 
όλας τάς έποχάς. Τόσον κατά τούς 
ιστορικούς, όσον καί κατά τούς προϊ
στορικούς χρόνους δυνάμεθα νά συ- 
ναντήσωμεν διά πολλούς καί ποικίλους 
λόγους έπιτετραμμένην ούχί μόνον τήν 
σαρκικήν συνάφειαν μεταξύ στενωτά
των συγγενών, άλλ ' άκόμη καί αιμομι
κτικούς γόμους. Καί σήμερον τό πρό
βλημα τής αίμομειξίας δέν άντιμετωπί- 
ζεται κατά τρόπον όμόφωνον ύπό τής 
διεθνούς Νομοθεσίας. Ούτωαί Ποινικοί 
Νομοθεσίαι ώρισμένων Πολιτειών ή δέν



Από τήν άρχαιότητα μέχρι σήμίρα ή αίμομίιξία καταδικάζίται άπό όλους τούς ανθρώπους σάν ένα άπό τά βδελυρότίρα Εγκλήματα

περιέχουν σχετικήν διάταξιν ή έφ ' 
όσον περιλαμβάνουν τοιαύτην, ή αίμο- 
μειξία δέν τιμωρείται, έάν δέν διαπρα- 
χθή κατά συρροήν, (π.χ. πρόκλησις 
σκανδάλου δ ι’ άσέμνων πράξεων).

Παρ’ ήμίν ό προϊσχύσας Ποινικός 
Νόμος έχαρακτήριζε τήν αίμομειξίαν 
ώς κακούργημα. Ο ισχύων Ποινικός 
Κώδιξ έν άρθρω 345 τιμωρεί ταύτην εις 
βαθμόν πλημμελήματος. Συστατικοί 
τού έγκλήματος όροι είναι οι άκόλου- 
θοι: α) Συνουσία, ήτοι σαρκική κατά 
φύσιν μείξις μεταξύ άτόμων διαφόρου 
φύλου, ή άλλως ή κατά φύσιν ένωσις 
των γεννητικών μορίων δύο έτεροφύ- 
λων προσώπων. Πάσα έτέρα άσελγής 
πράξις, τελεσθείσα ύπό τών ώς άνω 
άναφερομένων άτόμων τιμωρείται ώς 
ιδιώνυμον έγκλημα (DELICTUM SUIS 
GENERIS) διά φυλακίσεως μέχρις 
ένός έτους. (346 Π.Κ.) Ασέλγεια είναι 
όρος γενικώτερος καί περιλαμβάνει 
πάσαν ύπό τήν γενετήσιον άποψιν 
αίσχυντηλήν πράξιν (πάσα άκόλαστον 
πράξιν ικανοποιούσαν τήν γενετήσιον 
όρμήν, οίον λεσβιακοί έρωτες παρά 
φύσιν άσέλγεια κλπ) (Τούση - Γεωργίου: 
Ο Νέος Ποινικός Κώδιξ 1951. Σελ. 

415) Ο έν ίσχύϊ Ποινικός Κώδιξ, ώς

έλέχθη, σαφώς διακρίνει τήν κυρίως 
αίμομειξίαν άπό τάς έτέρας άσελγεϊς 
πράξεις, όρθώς άντιμετωπίζων τό θέμα, 
έν άντιθέσει πρός τό προηγούμενον 
Ποινικόν καθεστώς. Ήδη ώς αίμομειξία 
χαρακτηρίζεται μόνον ή κατά φύσιν 
συνουσία προσδιορίζουσα άλλωστε καί 
πρός τήν έπωνυμίαν της καί ούχί 
συλλήβδην αί έπιχειρούμεναι έτεραι 
άσελγεϊς πράξεις, αί όποίαι λαμβάνουν 
τόν χαρακτηρισμόν τής άσελγείας με
ταξύ συγγενών. ' Ο προίσχύων Ποινικός 
Νόμος, κατ’ άπομίμησιντούΒαβαρικοϋ 
τού 1813, κακώς έδέχετο ότι δύναται 
νά ύπάρξη τό έγκλημα τής αίμομειξίας 
ού μόνον έπί τής κατά φύσιν συνουσίας 
τών ένοχων προσώπων καί δή τών, μέν 
γονέων μετά τών ίδιων τέκνων, τών δέ 
άνιόντων μετά τών κατιόντων καί τών 
άδελφών μ ε τ ’ άλλήλων, άλλά καί διά 
πόσης άκολάστου συνάφειας. (Κωστή:
' Ερμηνεία Ποιν. Νόμου 1928). β) Συγ
γένεια έ ξ ’ αίματος κα τ’ εύθείαν μέν 
γραμμήν άπεριορίστως, έκ πλαγίου δέ 
μέχρι δευτέρου βαθμού. Δέν έννοεϊται, 
όθεν, αίμομειξία μεταξύ άγχιστέων συγ
γενών ή έξ υιοθεσίας. Δέν τυγχάνει 
έπίσης άπαραίτητον ή συγγένεια νά 
έρείδεται εις έγκυρον γάμον, διότι ή

συγγένεια λογίζεται κατά φύσιν. Τό 
αύτό ισχύει καί διά τούς άμφιθαλεϊς καί 
έτεροθαλεϊς άδελφούς. Ό  τελέσας 
αιμομικτικόν γάμον δέν τιμωρείται διά 
τήν πράξιν ταύτην, άλλά τιμωρείται 
μόνον διά τήν έπακολουθήσασαν συ
νουσίαν. Διά τό άδίκημα πάντως είναι 
άδιάφορον άν ή συνουσία τελήται έν 
αίμομικτικώ γάμω ή άν άν είναι έξώγα- 
μος. (Τούση - Γεωργίου, ώς άνω), γ) 
Δόλια προαίρεσις, συνισταμένη εις τήν 
έν γνώσει τού ύφισταμένου δεσμού τής 
συγγένειας έκτέλεσιν τής σαρκικής 
μείξεως. δ) ' Η άνευ βίας ή άπάτης ή 
ενάντιον άνικάνου πρός άντίστασιν συ
νουσία. Διότι έάν ή σαρκική όμιλία 
έπιτευχθή διά χρήσεως τοιούτων μέ
σων ή κατ’ άνικάνου πρός άντίστασιν 
προσώπου, τότε πέραν τής αίμομειξίας 
διαπράττεται καί έτερον έγκλημα (Βια
σμός ή έξαναγκασμός εις άσέλγειαν καί 
ό αίμομίκτης δράστης θά τιμωρηθή έπί 
συρροή έγκλημάτων καί ούχί άπλώς έπί 
αίμομειξία. (Δημ. Ντζιώρα: Επίτομος 
Ερμηνεία τού Ποινικού Κώδικος. 

1965) Συρροή ώσαύτως τής αίμομειξί
ας μετά τής άποπλανήσεως παίδων 
(Π.Κ. 339) καί τής μοιχείας (Π.Κ. 357) 
είναι κατά νόμον δυνατή, ύπό τήν



Ή  έμφυτος καί έπίκτητος άποστροφή τού 
Ανθρώπου πρός γενετησίους σχέσεις μετά 
στενωτάτων συγγενών έχει τάς άπωτάτας 
ρίζας εις τό τοτεμικόν ταμπού των καθυστε
ρημένων φυλών τών ιθαγενών τής Πολυνη
σίας, τών Ινδιών, τής 'Αφρικής κ.λπ.

προϋπόθεσιν βεβαίως δτι ύφίσταται 
παρά τώ αίμομίκτη δράστη γνώσις δτι τό 
άποπλανώμενον πρόαωπον είναι νεώ- 
τερον τών 16 έτών ή δτι τό παραβαίνον 
τήν πρός τόν γάμον πίστιν του είναι 
ένναμον.

Πάντα τά άναφερόμενα ώς άνω άπό 
άπόψεως ποινικής προστασίας. Καί ήδη 
έρωτάται: Άρκοϋν μόνον τά νομοθετι
κά μέτρα, εις δσας χώρας θεσπίζονται, 
οία καί άν είναι αυτά, ή δέον τό θέμα 
πέραν τού περιορισμού του έντός τών 
νομικών πλαισίων, νά έξετασθή ώς 
κοινωνικο-παθολογικόν φαινόμενον, 
χρήζον κοινωνικής άρωγής καί συνδρο
μής; Ή  αίμομειξία, θεωρούμενον ώς 
άπεχθές έγκλημα ύπό τής κοινωνίας, 
γίνεται φιλευσπλάχνως δεκτόν ύπό 
πολλών μελών της, δτι τούτο διαπρατ- 
τόμενον ύπό ψυχοπαθολογιών τύπων 
είναι σπάνιον. Καί ένταύθα έγκειται τό 
σοβαρόν λάθος, διότι ή αίμομειξία 
συντελουμένη ύπό τόν πέπλον τής 
αισχύνης καί τής μυστικότητος, ουδό
λως σπανίζει, ώς πιστεύεται, άλλ’ 
άπεναντίας τείνει νά μολύνη όλονένκαί 
αύξανόμενον άριθμόν οικογενειών. Εις 
τήν Αμερικήν μόνον κατά τόν συγγρα
φέα ROUL TUNLEY ό άριθμός τών 
μολυνθεισών οικογενειών έκ τής αίμο- 
μειξίας ύπερβαίνει τό ήμισυ έκατομμύ- 
ριον. ' Η αίμομειξία δέν άνήκει ε ις  τήν 
δήλην έγκληματικότητα (καθ' ήν ή 
τέλεσις τών έγκλημάτων γίνεται ύπό τά 
δμματα πολλών ή καθίσταται όπως 
δήποτε γνωστή διά μηνύσεως τών 
παθόντων κατ' άγνώστου δράστου, 
άνεύρεσις πτώματος κλπ.), άλλ' εις 
λανθάνουσαν τοιαύτην, ή όποια όμού 
μετά τής προηγουμένης καί τής ένδι
κου (έκδικασθέντα καί καταδικασθέντα 
έγκλήματα), άποτελούν τήν πραγματι
κήν έγκληματικότητα, τής όποιας τάς 
πραγματικός διαστάσεις άγνοούμεν. 
Ή  αίμομειξία, δπως καί ή ψευδορκία, 
προαγωγεία, ή παιδεραστία, ίδια δέ ό 
έμπρησμός σπανιώτατα καταδικάζον
ται. (Κ. Γαρδίκα: ’ Εγκληματολογία, Α ' 
Τόμος 1948).

Τί δέον γενέσθαι πρός παρεμπόδισιν, 
άν μή πρός άποτροπήν, τής παραβάσε- 
ως τής άγνείας τών ήθών μεταξύ τών 
άποτελούντων τήν αυτήν οικογένειαν

προσώπων, ή όποια ώς προσφυώς έχει 
λεχθή, μέγιστον άποτελεί κίνδυνον εις 
τήν ιερότητα τών συνεχόντων τήν 
οικογένειαν δεσμών, τών όποιων ή 
χαλάρωσις καί διάσπασις συνεπάγεται 
τήν διατάραξιν τού όλου κοινωνικού 
όργανισμού, τού όποιου κρηπίς είναι ή 
οικογένεια; Κατ' άρχήν δέον νά άνυ- 
ψωθή ό πέπλος τής καταισχύνης καί 
μυστικότητος, ό όποιος καλύπτει τήν 
μιαρόν πράξιν τής αίμοξειξίας καί, 
άκολούθως νά παρασχεθή τελικώς άμε
σος βοήθεια καί συνδρομή εις τόν 
τρόπον άντιμετωπίσεως άμφοτέρων 
τών άναγκαίων συμμέτοχων τού έγκλή- 
ματος θύτου τε καί θύματος.

’Επ’ αύτού ύπάρχει μιά έμπεριστα- 
τωμένη μελέτη τού προμνησθέντος 
’Α μερ ικανού  συγγραφέως  ROUL 
TUNLEY, ή όποια έξελληνισθεϊσα καί 
διασκευασθείσα ύπό τού γράφοντος, 
λόγω τού ένδιαφέροντός της παρατίθε
ται:

«' Η έναρξις τού κακού έγένετο κατά 
τρόπον άρκετά άθώον. Τό δεκαετές 
θυγάτριον τού Τζίμ, ή Ντέμπυ, ήτο διά 
τόν πατέρα της τό «χαϊδεμένο κοριτσά
κι». Συσπειρούμενον εις τάς άγκάλας 
τού πατρός της, καθ’ όν χρόνον ή 
μήτηρ της έτυχεν, ώς έκ τής φύσεως 
τής έργασίας της νά εύρίσκεται έκτός 
τής οικίας, παρηκολούθει μ ε τ ' αύτού 
τήν τηλεόρασιν.

Έπιστρέφων ό Τζίμ δύσθυμος καί 
κατάκοπος έκ τής έργασίας ή Ντέμπυ 
παρέμεινεν ή όασις τό «μοναδικόν 
γλυκό σημείο» εις τήν ζωήν του, άν 
ληφθή ύπ' δψιν καί τό γεγονός δτι ό

χρόνος, «ό σκαιός τεχνίτης, δς τά 
πάντα χαίρει μεταπλάττων έπί τά χεί- 
ρω», κατέστησε τάς συζυγικός σχέσεις 
άνιαράς καί τόν έξώθει εις τάς έκτός 
γάμου ήδονικάς έντρυφήσεις.

"Οταν ή Ντέμπυ συνεπλήρωνε τό 
12ον έτος τής ήλικίας της καί ήρχιζε νά 
ώριμάζη, ό Τζίμ έπιδεικνύων άπέναντί 
της μίαν φιλοπαίγμονα διάθεσιν ώς 
πρός τήν σωματικήν της άνάπτυξιν, δέν 
έβράδυνε νά τήν έμβάλη εις τόν 
πειρασμόν, ούτως ώστε κατ’ άρχήν νά 
δέχεται τάς θωπείας του, καί μετέπειτα 
τάς ψαύσεις τών μελών της διά νά 
συνειθίση εις τήν «εύχάριστον» κατά- 
στασιν. Εύθύς ώς ή θυγάτηρ καί είσήλ- 
θεν εις τό 13ον έτος τής ήλικίας 
συνετελέσθη ή πράξις τής συνουσίας, 
τό άπεχθές καί μιαρόν έγκλημα, μεταξύ 
πατρός καί θυγατρός. Ό  Τζίμ είχε 
παραλύσει άπό ένα Ανέκφραστο αίσθη
μα φόβου, είχε κατακυριευθή άπό μίαν 
καταισχύνην είχε κατασυντριβή άπό τό 
αίσθημα τής ένοχής, πλήν όμως ήδυνά- 
τει νά έλέγξη τό παράφορον έρωτικόν 
του πάθος.

Καί ή βδελυρά κατάστασις θά έξηκο- 
λούθει, έάν ό σχολικός σύμβουλος τής 
Ντέμπυ δέν έτύγχανε νά άπασχοληθή 
μέ τό θέμα της, όταν παρετήρησεν, δτι 
ή βαθμολογία της ε ις  τά μαθήματα 
έβαινε συνεχώς μειουμένη. Ήσυζήτη- 
σις περιεστράφη περί τό άρρεν φύλον 
καί ή Ντέμπυ, 15έτις ήδη, ώμολόγησεν 
δτι τήν άπασχολεϊ σοβαρώς ένα πρό
βλημα. ’Επ’ ούδενί λόγω πάντως ήννό- 
ει καί προτίθετο νά προβή εις Αποκαλύ
ψεις περί τών συμβαινόντων έν  τή οικία
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της, έάν αί έρωτήσεις τού συμβούλου 
δέν προσέκρουον εις τόν έγωισμόν της 
καί δέν προεκάλουν τάς άντιδράσεις 
της, όταν εις αύτάς άφέθη νά διαφανή 
υπαινιγμός περί άδιαφορίας της διά τό 
άντίθετον φϋλον. Τότε ήκριτομύθησε. 
«Δέν μέ πειράζουν οί ένοχλήσεις τών 
νεαρών μόνο τά πειράγματα του μπαμ
πά δέν μου άρέσουν». Καί ή άκριτομύ- 
θεια αυτή ήνοιξε τούς ύδροφράκατας. 
Ταχέως ό σύμβουλος έπληροφορήθη 
δλας τάς λεπτομέρειας τής ύποθέσε- 
ως, τάς όποιας έντός ό λίγων ωρών 
άνεκοίνωσεν εις τήν 'Αστυνομίαν, ή 
όποια μέ τήν σειράν της έκ νομικής 
ύποχρεώσεως έκανε τάς διαπιστώσεις 
της.

Μερίμνη τής ’ Αστυνομίας, ή Ντέμπυ 
μετεφέρθη εις τό "Ασυλον παίδων καί ή 
μήτηρ της έκλήθη είς τό τμήμα. ’Εκεί, 
άφοϋ τής έγινε γνωστόν τι είχε συμβή, 
τής συνεστήθη νά ειδοποίηση τόν Τζίμ 
νά προσέλθη τήν έπομένην. Ευθύς ώς

έφθασεν είς τήν οικίαν καί είδε τόν 
σύζυγό της, ούδεμίαν δυσκολίαν συ- 
νήντησεν είς  τήν άντιμετώπισίν του, 
διότι ούτος άμέσως ώμολόγησε τά 
πάντα. Τήν έσπέραν έκείνην τελών ύπό 
τό κράτος πλήρους συγχύσεως καί 
καταισχύνης, φέρων μεθ ’ έαυτοϋ πλή
ρες τό περίστροφόν του, είσήλθεν 
έντός τού αύτοκινήτου του καί άνεχώ- 
ρησεν έσπευσμένως μέ πρόθεσιν αυ
τοκτονίας. Μή δυνηθείς τελικώς νά 
προβή είς τό άπονενοημένον διάβημα, 
τήν πρωίαν τής έπομένης παρουσιάσθη 
είς τό ’Αστυνομικόν Τμήμα. Μετά τήν 
λήψιν τής καταθέσεώς τουήαθάνθη ώς 
νά έφευγε άπό έπάνω του ένα φοβερόν 
βάρος. Καί μετά τήν όμολογίαν του δέν 
έγνώριζεν ή τούλάχιστον δένέμερίμνη- 
σε νά μάθη ποιαν ποινήν ή κοινωνία είχε 
δι ’ αύτόν είς τό όπλοστάσιόν της.

Ή  αίμομειξία έχει γίνει ένα ταμπού 
είς δλας τάς έποχάς καί είς όλους τούς 
πολιτισμούς. ’Αλλά είς αύτό τό άπε- 
χθές έγκλημα προσκολλάται τοσαύτη 
αισχύνη, ώστε ή κοινωνία έχει σύρει 
πέριξ του ένα πέπλο μυστικότητος, έχει 
έγείρει έν τείχος τού αίσχους. Ή  
συνωμοσία αϋτη τής σιωπής έξυπηρε- 
τεϊάμφοτέρους, άφ ’ ένός μέν προστα- 
τεύουσα τόν προσβολέα, άφ ’ έτέρου 
δέ καλύπτουσα τό θύμα.

Τόσον κατά τό πρόσφατον παρελθόν, 
όσον καί πρό 1 βετίας οί ειδικοί υποστή
ριξαν τήν άποψιν, δτι ή αίμομειξία 
εύρέως θεωρουμένη ώς διεγείρουσα 
σεξουαλικήν φυσικήν έπαφήν μεταξύ 
τών άγάμων μελών τής οικογένειας -  
συμβαίνει μόνον είς μίαν έπί ένός 
έκατομμυρίου οικογενειών. "Ηδη τινές 
τών ειδικών έπαγγελματιών τούτων 
πιστεύουν δτι ή πραγματική βλαπτική 
έπίδρασις θά μπορούσε νά φθάση είς 
τό ύψος καί τήν άναλογίαν: μία οικογέ
νεια είς τάς έκατόν. Μολονότι μόνον
6.000 περιπτώσεις έχουν άναφερθή έπί 
έθνικής κλίμακος κατά τό 1978, συμφώ- 
νως πρός τάς έκτιμήσεις τού ΚΕΕ 
MACFARLANE τού ’Εθνικού Κέντρου 
τής «Γίαραμελήσεως καί καταχρήσεως 
’Ανηλίκων» ό χαμηλώτερος συνολικός 
άριθμός είναι 100.000. «Καί, έπιλέγει 
τό ΚΕΕ MACFARLANE, ό άριθμός 
αύξάνει κάθε έτος. "Οπως ό άλκοολι- 
σμός κατά τάς 10ετίας 1950 καί 1960, 
έτσι καί τό σύγχρονον σύνδρομον τής 
«καταχρήσεως ’Ανηλίκων πρός άσέλ- 
γειαν», ή Αίμομειξία, άρχίζει τελικά νά 
άποκαλύπτεται, νά καταγγέλλεται καί

νά έλέγχεται».
Είς τάς περισσοτέρας Πολιτείας ή 

αίμομειξία χαρακτηρίζεται άκόμα ώς 
έγκλημα μέ ποινάς έκτεινομένας άπό 
φυλακίσεως 90 ήμερών μέχρι τής 
ισοβίου καθείρξεως. ’Αλλά ό άνήρ 
όμως ό όποιος διαπράττει αίμομειξίαν 
(καί αίμομίκται δράσται έπί 90% έφ ’ 
όλων τών καταγγελθεισών περιπτώσε
ων είναι ό πατήρ, ή ό κατά νόμον πατήρ 
καί ή θυγάτηρ) σπανίως καταδικάζεται, 
διά τόν λόγον δτι συνήθως δέν υπάρχει, 
ε'ιμή μικρά ύλική άπόδειξις τού άπε- 
χθοϋς έγκλήματος, δέν υπάρχουν αύ- 
τόπται μάρτυρες καί ή άξιοπιστία τέλος 
τού τέκνου συχνάκις άμφισβητείται είς 
τό δικαστήριον.

Είς τάς σπανίας έκείνας περιπτώ
σεις, κατά τάς όποιας ό όνήρ καταδικά
ζεται, τό βάρος τής ποινής έπιπίπτει εις 
άμφοτέρους, τόν τε προσβολέα τής 
άγνείας τών ήθών καί τό θύμα. Μέ τόν 
Αρχηγόν τής οικογένειας κλεισμένον 

είς τάς φυλακάς, συχνάκις άλλα μέλη 
τής οικογένειας δέον νά άναλάβουν 
τήν συντήρησιν τής αίμομικτρίας θυγα- 
τρός. Κατηγορουμένη αύτη ύπό τής 
μητρός της ώς ή αιτία όλων τών δεινών 
πολλάκις, δυνατόν νά τοποθετηθή ύπό 
τήν προστασίαν οικογένειας τινός. Χω
ρισμένη έκ τών άδελφών της, συντε
τριμμένη ψυχικώς άπό τό βάρος τής 
ένοχής της ένδέχεται νά καταστή 
πικρόχολος καί νά θελήση νά θέση 
τέρμα είς τήν ζωήν της.

«Είμαστε πεπεισμένοι δτι ύπάρχει μιά 
συνοχή, ένας σύνδεσμος, μεταξύ τής 
αίμομειξίας καί τής περαιτέρω άντικοι- 
νωνικής συμπεριφοράς», λέγει ό Ντεμ- 
πόραχ "Αντερσον, Είσαγγελεύς τής 
Μινεαπόλεως. Μία έρευνα είς τήν 
έδραν τής περιοχής άπεκάλυψεν δτι 
έπί 500 όπιομανών τά 70% είχον 
σεξουαλικώς διαφθαρή ύπό μελών τής 
οικογένειας των. Έτέρα μελέτη άπέ- 
δειξεν δτι τό 75% τής ήλικίας άπό 
13-18 έτών, κοριτσιών, πού έξώκειλαν 
είς τόν άκόλαστον βίον καί έγιναν 
πόρναι, ύπήρξαν παρόμοια θύματα.

' Η Κάθυ άποτελεί ένα τυπικόν παρά
δειγμα έκ τών 1600 νεανίδων, αί όποίαι 
ύπεβλήθησαν είς θεραπείαν έντός τού 
Κέντρου ‘ Εφαρμογής Προγραμματι
σμού ’ Αποκαταστάσεως Θυμάτων αί
μομειξίας καί καταχρήσεως είς άσέλ- 
γειαν. Θυγάτηρ Άνωτάτου Κυβερνητι
κού παράγοντος ύπέστη τό πρώτον 
άσελγείς πράξεις ύπό τής μητρός της, 
όταν διήνυε τό 7ον έτος τής ήλικίας 
της, όλίγα δέ έτη βραδύτερον ύπό τού 
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