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Σ Τ Η Σ Π ΙΝ Δ Ο Υ Μ Α Σ Τ ΙΣ Κ Ο Ρ Υ Φ Ε Σ
καθηλωμένη την «Γκλοριόζα ' Αρματα
Ίταλιάνα». ένας τσολιάς διέκρινε σέ
μιά άντικρυνή κορυφή κάποιον ’ Ιταλό
άλπινιστή κρυμμένο πίσω άπό ένα βρά
χο καί τοΰ φώναξε:
— Ξέρ’ ς κουλύμπ’ ούρέ;
Καί επειδή ό ’ Ιταλός δέν καταλάβαι
νε, ό εΰζωυας έπιστράτευσε τή διεθνή
γλώσσα τής μιμικής καί άρχισε νά
μιμήται θεατρικόττα τίς κινήσεις τοΰ
άνθρώπου πού κολυμπάει. Τότε ό άλπινιστής κατάλαβε καί τοϋ απαντάει μέ
τήν ϊδια γλώσσα, όχι! Κι ό τσολιάς
κουνώντας τό κεφάλι.
— ’Ά μ τότινις σέ κλιαίου κακομοίρ»!
Στό βουνό τής Πίνδου ξανάζησε τό
Σαράντα ή κλεφτουριά τής Ρωμιοσύ
νης, γι’ αύτό καί ή δημοτική μούσα
παραλλάσσοντας γνωστό κλέφ τικο
τραγούδι, τραγούδησε ώς εξής τήν
άτακτη φυγή καί πανολεθρία τοΰ
εχθρού.
«Τ’ έχεις, βρέ μαύρε κόρακα καί
σκούζεις καί φωνάζεις; / μήν γιά αίμα
δίψασες, μήνα γιά μαύρα λέσια; /
"Εβγαν’ άπάν’ στό ’ Ελμπασάυ, Μοράβα, Τεπελένι / νά δής κορμιά ελληνικά,
θαμμένα άράδ’ ά ρ ά δ α./ "Εβγα ψηλά
στό Σμόλικα άπάν’ στή Σαμαρίνα,/ νά
δεις κορμιά ιταλικά, γέμισαν οί χαρά
δρες» (βλ. Γεωργίου κ. Σπυριδάκη). ' Ο
άγών τής 28ης ’ Οκτωβρίου 1940 εις τήν
ψυχήν τοϋ "Εθνους, ’ Αθήναι 1967, σελ.
23 κ.έξ.).
' Ο λαός έπαιξε σπουδαίο ρόλο στό
Σαράντα. ' Ο άμαχος δηλ. πληθυσμός,
οί ' Ελληνίδες τής Πίνδου, άλλά καί τών
μετόπισθεν. ' Η συμβολή τους έχει κα
ταξιωθεί κι έχει έμπνεύσει τή λαϊκή
τέχνη, τή νεοελληνική ζωγραφική, τόν
έντεχνο άφηγηματικό λόγο. ' Η εφημε
ρίδα « Ή Καθημερινή» στό φύλλο της
τής 17ης Νοεμβρίου 1940 εξέφραζε τή
σημασία καί τήν άνάγκη τής συμβολής
αύτής:
«'Ό ταν ή 8η Μεραρχία διετάχθη νά
προελάση καί νά καταλάβη ώρισμένας
διαβάσεις «έστω καί χωρίς έφοδιοπομπάς», μαζί μέ τούς γέροντας καί τά
παιδιά βγήκαν άπό τά σπίτια των αί
γυναίκες καί έφεραν εις τάς κορυφάς
τών όρέων τά πυροβόλα, τά πυρομαχικά, τάς οβίδας. ’ Ευ ώρα μάχης. Γυυαϊκες τής Πίνδου πρέπει νά γίνουν τώρα
δλαι αί Ελληνίδες. Δέυθάχρειασθή νά
μεταφέρουν κανόνια καί δέν θά κλη
θούν υ ’ ανέβουν εις τά βουνά. Εις τάς
πόλεις καί τά χωριά καί εις τά σπίτια των
άκόμη αί ' Ελληνίδες διαχειρίζονται
τόσου μέγα μέρος τής μάχης, ώστε
αύταί μόυαι μπορούν νά μάς δώσουν
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καί Πάνο Ν. Παναγιωτούυη ( ’ Αθήνα
1964).

Έλληνας Αεροπόρος ποζάρει δίπλα σ' ένα
Ιταλικό Αεροπλάνο πού έχει καταρριφθεϊ.

τήν Νίκην. Διότι μέ τό θάρρος των
άγωυίζεται καί ό σύζυγος καί τό παιδί.
Μέ τό θάρρος των κρατιέται τό σπίτι.
Μέ τό θάρρος των στέκει ή κοινωνία.
Κληρονόμοι μεγάλων παραδόσεων καί
μεγάλων παραδειγμάτων αί Έλληυίδες, καλούνται τήν στιγμήν αύτήυ, τήν
σημαυτικωτέραυ τής * Ελληνικής ' Ιστο
ρίας, νά γράψουν μαζί μέ τά ονόματα
τών 'Ηρώων μας τά ίδικά των» (βλ.
Ίωάυυου ’ Αλεξάνδρου Μελετοπούλου: ' Η ' Ιστορία τής Νεωτέρας ' Ελλά
δος εις τήν Λαϊκήν εικονογραφίαν,
’ Αθήναι 1968, όπου καί λαϊκός πίνακας
μέ τίς γυναίκες τής Πίνδου). Τό "Εθνος
είχε βρεθεί γιά μιά άκόμα φορά σέ
πλήρη ομοψυχία. "Οσοι δέν είχαν τήν
εύκαιρία ή τή δυνατότητα νά πολεμή
σουν στό μέτωπο, προσπαθούσαν μέ
κάθε τρόπο νά συμπαρασταθούν στούς
άγωυιστές. ' Ο ' Ελληνικός ’ Ερυθρός
Σταυρός άυέπτυξε σπουδαία δραστηρι
ότητα. Τό έλληνικό θέατρο, ό Τύπος οί
γελοιογράφοι, οί πνευματικοί άνθρωποι
έπραξαυ άπό τή μεριά τους τ ό καθήκον,
διατρανώνοντας τήν ομοψυχίαν αύτή.
Τίς γελοιογραφίες τίς έχει συγκεντρώ
σει μαζί μέ τά άξέχαστα τραγούδια πού
γελοιοποιούσαν τόν εχθρό κι εμψύχω
ναν τόν μαχόμευο έλληνικό στρατό ό
Δημ. Λαζογιώργος Ελληνικός στό βι
βλίο του «Κορόιδο Μουσσολίυι» ( ’ Αθή
να 1972). "Εχει επίσης έκδοθεϊ «’ Ανθο
λογία Λογοτεχνικών κειμένων έπους
1940-41» άπό τούς Παύλο Γ. Ναθαναήλ

Ξεχωριστά πρέπει νά όυαφερθεϊ ή
συμπαράσταση τής Αύτοκέφαλης ’ Ο ρ
θόδοξης ’ Εκκλησίας τής Ε λ λ ά δ ο ς
στον εθνικό άγώυα τού Σαράντα. ’ Επι
κεφαλής της βρισκόταν τότε μιά φωτει
νή μορφή ιεράρχη, ό ’ Αθηνών Χρύσαν
θος, ό άπό Τραπεζούυτος. Ή ’ Εκκλη
σία οργάνωσε ειδικές ύπηρεσίες, δπως
τήν «Πρόνοια Στρατευομένωντής ’ Αρ
χιεπισκοπής ’ Αθηνών» κλπ. Στις φρον
τίδες τοΰ Χρυσάυθου ήταν καί ή απο
στολή στό πολεμικό μέτωπο βυζαντι
νής εικόνας τής Παναγίας «’ Επισκέψεως, Γλυκοφιλούσας, Μεγαλόχαρης»,
πού είχε γιά τόν σκοπό αύτό φιλοτεχνή
σει ό Ά γήυω ρ Άστεριάδης μέ τήν
άφιέρωση: «Εις τούς ήρωας τού κατά
ξηράυ φιλοχρίστου ήμώυ Στρατού. Ό
’ Αθηνών Χρύσανθος». Ή ιστορική
εικόνα σώθηκε καί φυλάγεται σάυ τό
πιό άκριβό κειμήλιο στό διαμέρισμα τοΰ
άυτιστράτηγου Δημητρίου Παπαδόπουλου. Ό στρατηγός, πού είχε καί
τόν βαθμό αύτό στό Σαράντα καί πήρε
μέρος σέ δλους τούς άγώνες τοΰ
"Εθνους άπό τό 1912 ώς τό 1940 (βλ.
Δημ. Σπ. Παπαδοπούλου. ’ Αναμνήσεις
ενός πυροβολητοΰ, ’ Αθήναι 1976),
ήταν επικεφαλής τού Β' Σώματος
Στρατού. Μ έ τήν έμφυτη εύγέυειά του ό
λυγερόκορμος στρατηγός, ή ζωντανή
αύτή ιστορία τής ελληνικής εποποιίας,
μάς έπέτρεψε νά άυτιγράψουμε τό έγ
γραφο, πού έχει ήμερ. 1η Φεβρουάριου
1941, μέ τό όποιο ό Χρύσανθος τοΰ
έστειλε τήν εικόνα. Τούτο είναι τό εξής:
«Τώ Έυτιμοτάτψ καί Γενναιοτάτψ
’ Αντιστρατήγψ Κυρίψ Δημητρίψ Π α
παδοπούλας τέκων ήμών έν Κυρίω
άγαπητώ καί περισπουδάστω. Πολεμι
κόν Μέτωπον. Τέκνον ήμών έν Κυρίω
άγαπητόν, άφ’ ής ό επίβουλος καί
άδικος εχθρός έπέδραμεν εις τήν χώ
ραν ήμών, ούδόλως έπαύσαμεν μετά
τοΰ εύσεβοΰς ήμών Λαού δεήσεις καί
ικεσίας άναφέροντες τώ Κυρίω ύπέρ
εύοδώσεως καί ένισχύσεως τού φιλοχρίστου ήμώυ Στρατού, εις δυ ή φιλτάτη
Πατρίς άυέθηκε τήν προάσπισιυ τής
τιμής καί ελευθερίας αυτής.
’ Ανάγκην δέ τής καρδίας ήμών επι
τακτικήν αισθανόμενοι, δπως πλήν τής
άπό τών 'Ιερών θυσιαστηρίων κοινωνί
ας έπικοινωνήσωμεν μεθ’ υμών καί δ ’
ίεράς άποστολής, πέμπομευ ύμϊν εις
εύλογίαυ καί σκέπην τών άξιων τέκνων
τής ’ Εκκλησίας καί τής Πατρίδος τήν
' Ιερόν Εικόναν τής Ύπεραγίας Θεοτό
κου τής έπικαλουμέυης έν τή μακρά καί
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' Ο συγγραφέας άναφέρει μια νέα άποψη γύρω άπό τήν παλιά διαμάχη
άνάμεσα σέ όσους πιστεύουν ότι ή προσωπικότητα τοΰ ανθρώπου διαμορ
φώνεται κυρίως άπό τίς περιβαλλοντικές επιδράσεις καί οσους πιστεύουν ότι
διαμορφώνεται κυρίως άπό τόν γενετικό παράγοντα. Στό πρόσφατο έργο
τοΰ κοινω νικού βιολόγου ’Έ ντουαρντ Ούίλσον άπό τό πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, βρίσκει μιά πολύ πειστική παραλλαγή τής θεω ρίας τής εξέλιξης τοΰ
Δαρβίνου, διαμορφωμένη κάτω άπό τό φως των σημερινών γνώσεων γιά τίς
κοινωνίες των άνθρώπων καί των ζώων. Τ ό ένστικτο τής συνεργασίας στούς
άνθρώπους, κατά τόν Ούίλσον, άποδεικνύεται άπό τίς πρόσφατες έρευνες τό
’ί διο δυνατό μέ τήν τάση τους γιά ’ε πιθετικότητα, ’ενώ οί κοινω νικές πιέσεις γιά
τήν έπιβίωση τοΰ είδους ένισχύουν τήν έφεση πρός τόν άλτρουισμό.
ΙΜΑΣΤΕ καλοί ή κακοί άπό τήν φύση
μας; Υπάρχουν βιολογικοί παρά
γοντες, κατάλοιπα μιας μακράς άνελικτικής βιολογικής πορείας, πού έξακολουθούν νά έπηρεάζουν τήν καθημερι
νή μας συμπεριφορά, ίσως δέ καί νά
περιορίζουν τήν ικανότητά μας νά προ
γραμματίζαμε συνειδητά τό μέλλον;
"Αραγε ή έξέλιξη έπηρεάζει τήν συμ
περιφορά στά ζώα καί τούς άνθρώπους
τό ίδιο κανονικά όπως έπηρεάζει τά
δόντια, τά όστά τών άκρων καί τό χρώμα
τού δέρματος;
Μέχρι πρίν λίγο οί άπαντήσεις στά
παραπάνω έρωτήματα ήσαν άόριστες
καί άντιφατικές. "Ομως τήν άνοιξη τού
1975 ό καθηγητής "Εντουαρντ Ούίλ
σον, τού πανεπιστημίου Χάρβαρντ, δη
μοσίευσε τήν Κοινωνιοβιολογια του,
ένα άπό τά πιό άξιόλογα βιβλία στόν
χώρο τής έπιστημονικής σκέψης, πού
γράφτηκαν τά τελευταία χρόνια. Στό
έργο αύτό ό συγγραφέας προσφέρει
μιά καλά έδραιωμένη θεωρία, στηριζόμενη σέ άφθονα στοιχεία, σύμφωνα μέ
τήν όποια ή κοινωνικότητα στόν άνθρω
πο έχει βιολογική προέλευση.
' Ο Ούίλσον ξεκινάει άπό τήν υπόθε
ση πώς οί δαρβινικές άρχές τής εξέλι
ξης "ισχύουν όχι μόνο γιά τήν διαμόρφω
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ση τών σωματικών χαρακτηριστικών,
άλλά καί γιά τήν διαμόρφωση όρισμένων
τουλάχιστον ψυχολογικών τάσεων,
όπως ή έφεση γιά τόν σχηματισμό
όμάδων, ή έπιθετικότητα, ό έρωτας καί
άλλες έκδηλώ σεις κοινωνικότητας.

"Ολες οί δυσκολίες, πού άνέκυψαν σέ
σχέση μέ τήν κατανόηση καί τήνάποδοχή τών παραπάνω θέσεων τού Ούίλσον,
όφείλονται στό ότι οί άνθρωποι δέν
έχουν άκόμη κατανοήσει σωστά ή άποδεχθή αύτά πού είπε ό Κάρολος Δαρβί-

νος πριν άπό 100 χρόνια. Έ άνδένέχης
καθαρή άντίληψη τού τί σημαίνει φυσι
κή έπιλογή, ή άν προτιμάς νά Αησμονής
τήν συγγένειά σου μέ τήν πίθηκο, θά
δυσκολευθής νά καταλάβης τί έννοεϊ ό
Ούίλαον όταν άναρωτιέται πώς οι άν
θρωποι άνέπτυξαν μιά τόσο έντονη
τάση συνεργασίας άνάμεσά τους. Μέ
άλλα λόγια, θά δυσκολευθής νά δής
πώς τό μάτι του ζωολόγου Οϋίλσον
βλέπει τόν κύριο άξονα τής άνθρώπινης
έξέλιξης.
Ο πλήρης τίτλος τού βιβλίου τοϊι
Ούίλαον είναι Κοινωνιοβιολογία: Ή
Νέα Σύνθεση. Ο έπιστήμονας όρίζει
τήν κοινωνιοβιολογία ώς τήν συστημα
τική μελέτη τής βιολογικής βάσης κάθε
κοινωνικής τάσης. Τούτο σημαίνει δτι
θεωρεί δίχως τόν παραμικρό ένδοιασμό
τήν κοινωνική συμπεριφορά ώς όφειλόμενη σέ βιολογικά αίτια. Μέ τόν όρο
«σύνθεση», πού χρησιμοποιεί στον τίτ
λο του, συγκρίνει τήν κοινωνική συμπε
ριφορά τού άνθρώπου μέ κείνη τών
ζώων, βγάζοντας χρήσιμα συμπεράσμα
τα άπό τήν σύγκριση αύτή.
' Ο καυγάς γύρω άπό τόν ρόλο τής
φύσης καί τού περιβάλλοντος στήν
διαμόρφωση τού άνθρώπου είναι παλι

ός. Ή ικανότητα καί ή συμπεριφορά
όφείλονται στήν κληρονομικότητα, ή
στις έπιδράσεις τού περιβάλλοντος
κατά τήν παιδική ήλικία ή καί άργότερα,
μετά τήν συμπλήρωση τής άνάπτυξης
τού "αιδιού; Ή άποψη πώς ή κληρονο
μικότητα παίζει τόν κύριο ρόλο στήν
διαμόρφωση τής προσωπικότητας ταιρι
άζει όμορφα στις άπόψεις γιά τό προπα
τορικό άμάρτημα, τίς φυλετικές διαφο
ρές καί τήν θεωρία τής εύγενούς
καταγωγής. Στό άλλο άκρο έχομε τήν
μαρξιστική θεωρία, πού λέει ότι τό
ιδεώδες περιβάλλον μπορεί νά φτιάξη
τόν ιδεώδη άνθρωπο καί πού συνεπώς
ύποβιβάζει τόν ρόλο τών γονιδίων στήν
διαμόρφωση τής προσωπικότητας. Οί
περισσότεροι άνθρωποι άρκούνται στήν
σκέψη ότι άμφότεροι οί παράγοντες,
δηλαδή τόσο τό περιβάλλον όσο καί ή
κληρονομικότητα, έχουν τήν σημασία
τους. Έτσι όταν ό Οϋίλσον καί άλλοι
βιολόγοι προσπαθούν νά όρίσουν άκριβέστερα τούς όρους τής έξέλιξης καί
τής γενετικής, έπιμένοντας πώς ή
βιολογία διαδραματίζει ένα περιορισμένο
άλλ' όπωσδήποτε έπίμονο ρόλο στήν
συμπεριφορά μας, προκαλούν τήν όργή
αύτής τής πλειονότητας τών άνθρώπων.

Στήν άπέναντι σελίδα έπάνω: Ο Κάρολος
Δαρβίνος.
Ο ΟύΙλσων πιστεύει ότι οί
άνθρωποι δέν έχουν άκόμη κατανοήσει
σωστά ή άποδεχθεί έκεΐνα πού είπε ό
μεγάλος έπιστήμονας, πριν άπό 100 χρόνια.

Η σύγκριση τής συμπεριφοράς
άνθρώπων-ζώων
Πάντως ή Κοινωνιοβιολογία δέν άναφέρεται κυρίως στήν άνθρώπινη συμπε
ριφορά. Ό Ούίλαον είναι ένας άπό
τούς μεγαλύτερους έντομολόγους καί
ζωολόγους στόν κόσμο, πού έχει είδικευθή στήν μελέτη τής ζωής τών
μυρμηγκιών καί τών άλλων κοινωνικών
έντόμων, τό δέ βιβλίο του άποτελεί μιά
έκθεση τών συμπερασμάτων του. Τό
βιβλίο άναφέρεται έπίσης στις έκτεταμένες έρευνες τών συναδέλφων τού
Ούίλαον, άπό τίς όποιες έκεϊνος άντλεί
άφθονα στοιχεία γιά τήν κοινωνική καί
τήν άτομική συμπεριφορά τών ζώων. Τά
σχετικά στοιχεία παρουσιάζονται αυ
στηρά ταξινομημένα, έτσι πού νά στηρί
ζουν διάφορες θεωρητικές συλλήψεις
σχετικά μέ τήν ζωή τών ζώων. Ανάμε
σα στις συλλήψεις αύτές συγκαταλέ-
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γονται ό τρόπος μέ τόν όποιο τά ζώα
προϋπολογίζουν τόν χρόνο καί τήν
ένέργεια, πού θά άπαιτηθοϋν γιά τήν
άπό μέρους των έκτέλεση διαφόρων
πράξεων, ό άπό μέρους των καθορι
σμός τού ζωτικού χώρου, ή μέθοδος
έπικοινωνίας άνάμεσα ατά μέλη τού
αύτοϋ είδους κλπ. ' Ο Ούίλαον χαρα
κτηρίζει τό αέξ σάν μιά δύναμη άντικοινωνική μέσα ατά γενικώτερα πλαίσια
τής έξέλιξης καί περιγράφει πώς τά
διάφορα ζώα άναπτύσσουν κοινωνικούς
δεσμούς, παρά τις άντικοινωνικές έπιδράσεις τού σέξ. "Ενας άπό τούς
χαρακτηριστικούς τρόπους, πού μετα
χειρίζονται γιά τόν σκοπό αύτό, είναι ή
δημιουργία μιάς προσωρινής άλλά στα
θερής ιεράρχησης άνάμεσα ατά άρσενικά μέλη μιάς όμάδος. Χάρη στην
ιεράρχηση αύτή, οί κορυφές τής ιεραρ
χίας έχουν αύξημένη εύχέρεια ζευγα
ρώματος μέ τά θηλυκά μέλη τής όμάδας, χωρίς δμως τούτο νά έπιδρά
άνασταλτικά στήν συνοχή της.
Π αρ’ δλο δτι πολλές πτυχές τής
συμπεριφοράς καί τής βιολογικής έ ξ έ 
λιξης, πού περιγράφει ό Ούίλαον στό
βιβλίο του, έχουν λίγη σχέση μέ τά
άνθρώπινα δντα, θά ήταν λάθος νά
ύποθέση κανένας δτι έκείνος δέν ένδιαφέρεται ζωηρά γιά τά μαθήματα, πού
μπορεί νά άντλήση ό άνθρωπος άπό τήν
έξέλιξη καί τήν συμπεριφορά τώνζώων.
Ό Ούίλαον εύκολα έπισημαίνει τά
παράλληλα σημεία άνάμεσα στήν συμ
περιφορά τών ζώων καί τών άνθρώπων μερικοί λένε πολύ εύκολα - τό δέ βιβλίο
του τελειώνει μέ ένα τολμηρό - πολλοί
λένε άβασάνιστο - κεφάλαιο, όπου οί
γενικές άρχές τής κοινωνιοβιολογίας
μεταφέρονται στό έμπόριο, τήν αισθη
τική, τήν όργάνωση τών φυλών καί
πολλές άλλες πτυχές τής άνθρώπινης
συμπεριφοράς. ' Ο Ούίλαον πετάει τό
γάντι σέ όσους ισχυρίζονται δτι ή
βιολογία μπορεί νά άγνοηθή. Άπό τήν
σκοπιά του, ή άνθρωπολογία καί ή
κοινωνιολογία συναποτελούν τήν κοινωνιοβιολογία, μέ τήν όποια καί μόνο
μπορεί κανένας νά άποκτήση συνολική
άντίληψη τού άνθρώπου

' Επίπεδα συνεργασίας
Ό Ούίλαον βλέπει τό άνθρώπινο
γένος κάτω άπό μία σκοπιά άντιφατική.
Οί άνθρωποι, λέει, άποτελούν τήν έξαίρεση σέ μιά γενικώτερη τάση μείωσης
τής κοινωνικής συμπεριφοράς, άνπάρη
κανένας σάν κριτήριο τής συμπεριφο
ράς αύτής τήν συνεργασία άνάμεσα
στά διάφορα άτομα ένός είδους. Ά να-
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νας περιλαμβάνει τά μυρμήγκια, τούς
τερμίτες, τις σφήκες καί τις μέλισσες.
Τά μυρμήγκια, π.χ. οικοδομούν κοινωνι

' Επάνω: ' Ο Φρόϋντ μέ τή γυναίκα του. ' Η
σύγχρονη έπιστήμη απορρίπτει έκείνο πού
είπε, ότι τά άνθρώπινα όντα είναι άνήμπορα
θύματα ισχυρών ένστικτωδών παρορμήαεων
καί περνούν τή ζωή τους καταδυναστευόμενα άπό τήν άνάγκη τού σέξ ή τής έ πιθετικότητας.

φερόμενος σέ δλα τά είδη τού ζωικού
βασιλείου, ό έπιστήμονας έπισημαίνει
τέσσερις βασικές κορυφώσεις τής τά
σης γιά κοινωνική συμβίωση. Μία άπ'
αύτές αντιπροσωπεύεται άπό τά έξαιρετικώς πρωτόγονα ζώα, πού έχουν
όνομασθή κοινώς «άποικιακά». Τά ζώα
αύτά διαφέρουν τελείως άπό μάς. Χα
ρακτηριστικό παράδειγμα άποτελούν τά
κοράλλια. Οί ύδρόβιοι αύτο όργανισμοί
ζούν σέ μεγάλες «άποικίες» καί δημι
ουργούν τέλειες σχεδόν κοινωνίες,
ούαιαστικά ύπεροργανισμούς, οί όποι
ες έπηρεάζουν άμεσα καί ριζικά τήν
άτομικότητα τού κάθε συμμετέχοντος
μέλους. Μερικές φορές ό νέος «άποικος» άναπτύασεται έπάνω στό σώμα
άλλου μέλους, ένώ οί διάφοροι «τύποι»
μελών μέσα στά πλαίσια τού είδους
ύπηρετούν τήν «άποικία» μέ διαφορετι
κούς τρόπους. Π.χ. ένας τύπος κορςιλλίων χωνεύει τά τρόφιμα καί άλλος
προωθεί τήν κυκλοφορία τού θαλάσσι
ου ύδατος μέσα στήν «άποικία», ώστε
νά έξασφαλίζωνται τά τρόφιμα. Στήν
κοινότητα τών κοραλλίων δέν ύπάρχουν
έσω τερικές διαμάχες όποιασδήποτε
μορφής. Βασιλεύει άπόλυτη άρμονία.
Τά έπιλεγόμενα κοινωνικά έντομα
άντιπροσωπεύουν τήν δεύτερη κορύ
φωση κοινωνικότητας κατά τόν Ούίλσον. Στήν κατηγορία αύτή ό έπιστήμο

κά σύνολα άφαντάστως καλά όργανωμένα - τόσο πού μερικοί τά θεωρούν
σάν παρωδία τής άνθρώπινης άστικής
διαβίωσης. Τά θηλυκά μυρμήγκια ταξι
νομούνται σέ διάφορες κοινωνικές τά
ξεις δπως οί στρατιώτες, οί έξωτερικοι
έργάτες καί οί έσωτερικοί έργάτες.
"Ολα αύτά τά άτομα δέν κάνουν άλλη
δουλειά παρά νά ύπηρετούν τήν βασί
λισσα γενικώτερα. "Αν μία ιράλαγγα άπό
μυρμήγκια συναντήση έχθρική όμάδα,
τότε άποστέλλεται SOS ατούς «στρα
τιώτες», οί όποιοι έπιτίθενται άμέσως
ατούς έχθρούς, μέ τό άποτέλεσμα νά
άρχίση σκληρή μά χη ."Ομως τά μυρμήγ
κια δέν είναι τόσο άρμονικά όργανωμένα δσο οί «άποικίες» τών προαναφερθέντων πρωτόγονων όργανισμών. "Εχει
παρατηρηθή πώς πολλές φορές ύπάρ
χουν συγκρούσεις συμφερόντων, έπά
νω σέ θέματα δπως τό δικαίωμα τής
άναπαραγωγής, τό όποιο έχει συνήθως
ή βασίλισσα. "Εχει έπίσης διαπιστωθή
δτι τά άρσενικά μυρμήγκια είναι έξαιρετικώς έγωιστικά καί δέν συμβάλλουν
καθόλου στήν έκπλήρωση τών άναγκών
τού συνόλου. Τά άρσενικά αύτά μυρ
μήγκια δραστηριοποιούνται κοινωνικά
μόνο όταν άρχίζη ή έρωτική περίοδος
καί νιώθουν τήν άνάγκη νά πετάξουν.
"Οταν ό Ούίλαον στρέφη τήν προσοχή
του σέ ζώα, πού βρίσκονται πιό κοντά σέ
μάς, δπως τά σπονδυλωτά, διαπιστώνει
πώς ό έγωισμός έχει πιά άναχθή σέ
γενικό κανόνα καί πώς ή κοινωνική
στάση έχει έκφυλισθή, μέ άποτέλεσμα
νά μειώνεται σημαντικά ή συνεργασία
άνάμεσα στά διάφορα άτομα. Εύφυή
ζώα δπως τά λιοντάρια, τά σκυλιά καί οί
πίθηκοι προσπαθούν πολλές φορές νά
συμπεριφερθούν μέ κοινωνικότητα.

01 ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΑΛΤΡΟΥΊ ΣΜΟΥ
τό έκαναν οί Ζίγκμουντ Φρόυντ καί
Κόνραντ Λώρενς, δτι τά άνθρώπινα
όντα είναι τά άνήμπορα θύματα ισχυρών
ένστικτωδών παρορμήσεων καί περ
νούν τήν ζωή τους καταδυναστευόμενα
άπό τήν άνάγκη τοϋ σέξ ή τής έπιθετικότητας. Α ντίθετα, μπορεί νά πει
κανένας δτι ό άνθρωπος διαφοροποιεί
ται άπό τό ζώο κατά τό δτι κυριαρχείται
άπό τήν περιέργεια, τήν άνάγκη τής
δημιουργικότητας, τήν έφεση γιά τό
παιχνίδι καί τήν τάση γιά τήν ήρεμη
άπόλαυση τής κοινωνικής συναναστρο
φής. Οί άνθρωποι μπορούν καί συμμορ
φώνονται πρός τά ήθη καί έθιμα τής
κοινωνίας όπου ζοϋν, είτε είναι αύτή
φεουδαρχικό κράτος τού Περσικού
Κόλπου, είτε κινεζικό κοινόβιο. Διαθέ
τουν έπίσης τήν πρακτική ικανότητα καί
προσαρμοστικότητα, πού τούς έπιτρέπει νά γίνωνται είτε ψαράδες στόν
Ειρηνικό είτε άστροναϋτες στό Φεγγά
ρι. Μέ άλλα λόγια, ό άνθρωπος είναι τό
λιγώτερο ένστικτώδες άπό δλα τά ζώα,
τουλάχιστον στήν παρούσα φάση τής
έξέλιξής του.

’ Ο ρόλος τής βιολογίας
Έχουν τήν ικανότητα νά όναγνωρίζουν
τούς συντρόφους των, μεταδίδοντας
τις προθέσεις των μέ σήματα πρός τά
άλλα μέλη τής όμάδας, ώστε νά πετυ
χαίνουν κάποιο βαθμό συνεργασίας.
Πάντως τά ζώα τής παραπάνω κατηγο
ρίας δέν τά καταφέρνουν καί πολύ στήν
κοινωνική συνεργασία, είτε τά κρίνει
κανένας μέ κριτήρια άνθρώπινα, είτε μέ
τά κριτήρια τών μυρμηγκιών. Γενικά, ή
συμπεριφορά τών σπονδυλωτών είναι
έπιθετική καί δέν ύπάρχει άνάμεσά
τους ή έφεση γιά άρμονική συμπεριφο
ρά. Π α ρ ' όλο πού ό Ούίλσον βλέπει καί
στήν περίπτωση τών κοινωνικών σπον
δυλωτών μιά τρίτη κορύφωση κοινωνι
κότητας, τήν τοποθετεί πιό κάτω άπό
τήν κορύφωση τών κοινωνικών έντόμων, τήν όποια, μέ τήν σειρά της,
τοποθετεί πιό κάτω άπό τήν κορύφωση
τών κοραλλίων.

Τό μυστήριο τοϋ άνθρώπου
0 / άνθρωποι έχουν προωθήσει τήν
κοινωνική τους δομή σέ τέτοιο έπίπεδο
περιπλοκότητας, ώστε, κατά τόν Ούίλ
σον, άντιπροσωπεύουν μιά τέταρτη κο
ρύφωση κοινωνικότητας, πού έχει ιδιό
τητες διαφορετικές άπό τις τρεις προη
γο ύμ ενες. Γράφει συγκεκριμένα ό
Ούίλσον:
« ' Ο άνθρωπος έχει προχωρήσει άκό-

μα πιό πέρα στόν δρόμο, πού άνοιξαν τά
σπονδυλωτά. Παράλληλα, όμως, άνέπτυξε καί ιδιότητες τελείως δικές του.
Έτσι, κατάφερε νά πετύχη ένα βαθμό
φυλετικής άλληλεγγύης, πού δέν θυσι
άζει στόν βωμό τής συνεργασίας τήν
άτομικότητα. ' Ο τρόπος, μέ τόν όποιο
κατάφερε ό άνθρωπος νά δημιουργήση
αύτή τήν τέταρτη κορύφωση στόν χώρο
τής κοινωνικής έξέλιξης, άποτελεί τό
μεγαλύτερο μυστήριο σέ όλόκληρη τήν
βιολογία».
Οί νέες θεωρίες, πού διατυπώνει ό
Ούίλσον γιά νά έξηγήση τό φαινόμενο
τοϋ άλτρουισμοϋ ατούς άνθρώπους,
άποτελοϋν τό πιό ένδιαφέρον σημείο
τής όλης του έργασίας γύρω άπό τίς
τελειοποιημένες μορφές κοινωνικής
συμπεριφοράς. Πριν όμως άναφερθώ
στις παραπάνω θεωρίες, θά ήθελα νά
καταπιασθώ γιά λίγο μέ τό εύρύτερο
θέμα τής έκτασης, στήν όποια ή άνθρώπινη συμπεριφορά έπηρεάζεται άπό
γενετικούς παράγοντες. Μέ τήν πα
ρέκκλιση αύτή σκόπιμα προεκτείνω τό
θέμα τοϋ παρόντος άρθρου έξω άπό τά
όρια, πού έθεσε ό ίδιος ό Ούίλσον στήν
Κοινωνιοβιολονία του.
"Οπως ό Ούίλσον, άπορρίπτω καί έγώ
τίς άκραϊες άπόψεις σχετικά μέ τά αίτια
τής άνθρώπινης συμπεριφοράς. Βναι
παράλογο νά ίσχυρισθή κανένας, όπως

Πάντως τό ίδιο παραλογίζονται οί
άπολογητές τής άντίθετης άκραίας
άποψης δπως ό I. Π. Παυλώφ, μέ τόν
ένθουσιασμό του γιά τίς ψυχολογικά
καθορισμένες κινήσεις τού σώματος
καί ό Β. Φ. Σκίννερ, μέ τήν πίστη του
στήν δυνατότητα τού τεχνητού καθορι
σμού τής συμπεριφοράς μέ τήν συνεχή
έξάσκηση. Ως ό μεγάλος προφήτης
τού μπεχαβιορισμού πού είναι, ό Σκίν
νερ πιστεύει πώς ή κοινωνία μπορεί νά
φτιάξη τούς άνθρώπους σχεδόν όλότελα δπως έκείνη έπιθυμεϊ. Τήν άποψη
τού Σκίννερ συμμερίζονται βέβαια οί
μαρξιστές ίδεολόγοι, πού πιστεύουν δτι
μιά καλύτερη κοινωνία αύτόματα μορ
φώνει καλύτερους - καί εύφυέστερους
- άνθρώπους. Ό μ ω ς ό φόβος δτι
όρισμένα πείσμονα γονίδια ένδέχεται
νά φέρνουν άντίσταση στήν παραπάνω
έπέμβαση καί νά μή συμμορφώνονται
στις έντολές τής κοινωνίας, έκανε
τούς Σοβιετικούς ιθύνοντες νά άπαγορεύσουν τελείως τίς έρευνες στόν χώρο
τής γενετικής κατά τήν έποχή τής
παντοδυναμίας τού Λυσένκο. ’ Επίσης,
πολλοί δυτικοί κοινωνιολόγοι, ένοχλημένοι άπό τήν γιά φυλετικούς λόγους
κατάχρηση τής θεωρίας τής έξέλιξης
στά χέρια τών κοινωνικών δαρβινιστών,
θέλησαν καί αύτοί νά διαγράψουν τήν
γενετική άπό τήν σκέψη τους καί άπό
τίς έρευνές τους.
Όποια καί άν είναι τά κριτήρια τών
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έξέλιξης τού είδους καί άπό τήν άλλη
τής άτομικής των βιολογικής κληρονο
μιάς ' βγαίνουν μέσα άπό μιά πολιτιστική
παράδοση κοινή, άλλά διαμορφώνονται
καί μέ βάση τις άτομικές έμπειρίες. Δέν
ύπάρχει άμφιβολία δη τό περιβάλλον
έπηρεάζει τήν διαμόρφωση τής προσω
πικότητας. ’Αλλά ή κληρονομικότητα
έξακολουθεϊ νά έπηρεάζει τό άτομο καί νά φωτίζη τήν ζωή του.
"Οπως όλοι γνωρίζουμε, μερικά πρά
γματα μαθαίνονται πιό εύκολα άπό
άλλα. Ή άναγνώριση προσώπων καί
φωνών, ή «σωστή» κοινωνική συμπερι
φορά, μαθαίνονται εύκολώτερα άπό τήν
άλγεβρα ή τά λατινικά. Άπό τήν άποψη
τού διανοητικού περιεχομένου καί τής
μυϊκής δεξιοτεχνίας, τό παίξιμο τού
πιάνου είναι πολύ πιό άπλό άπό τήν
έκμάθηση τής μητρικής γλώσσας. Παρ ’
δλα αύτά πολύ λίγοι άνθρωποι γίνονται
βιρτουόζοι τού πιάνου, ένώ όλοι σχεδόν
μαθαίνουν νά όμιλοϋν δχι άπλώς κατα
νοητά, άλλά παραστατικά καί περιγρα
φικά. Τό άνθρώπινο μυαλό δέν μπορεί
νά παρομοιασθή μέ τεράστιο ήλεκτρονικό έγκέφαλο, πού άδιαφορεϊ γιά δσα
στοιχεία τού μεταδίδονται■είναι γεμάτο
άπό ισχυρές βιολογικές προκαταλή
ψ εις - συναισθηματικές προκαταλή
ψεις, άν προτιμάτε - πού χρωματίζουν
καί άξιολογούν τά στοιχεία αύτά.

Επάνω: Ό Κόνραντ Λώρενς. Οί θεωρίες
του πλησιάζουν σέ πάρα πολλά σημεία
έκείνες του Φρόϋντ καί ιδίως στό σημείο ότι
ό άνθρωπος είναι δέσμιος τού σέξ. Κάτω :' Ο
ρώαος φυσιολόγος Ίβάν Πέτροβιτς Παυλώφ, πού διετύπωσε τήν θεωρία γιά τις
ψυχολογικά καθορισμένες κινήσεις τού άνθρωπίνου σώματος.

άπολογητών του μπεχαβιορισμού, τό
άποτέλεομα τής θεωρίας των γιά τήν
φύση τού άνθρωποu μοιάζει μέ γελοιο
γραφία καί όχι μέ πιστή άπεικόνιση τής
πραγματικότητας. Οί ένδογενείς ιδιό
τητες, ικανότητες καί τάσεις, τά κληρο
νομημένα ένδιαφέροντα καί ευαισθησί
ες, παραγνωρίζονται σχεδόν τελείως.
Ακριβώς όπως οί άνθρωποι θεωρούν
ται δτι τίθενται σέ κίνηση κάτω άπό τήν
έπίδραση οικονομικών παρορμήσεων,
έτσι τό νεογέννητο βρέφος θεωρείται
δτι μπαίνει στόν κόσμο μέ άδειο τό
κεφάλι, όντας υποχρεωμένο νά μαθαίνη τά πάντα μέ τήν βοήθεια ένός
συστήματος άνταμοιβών καί τιμημάτων.
' Η πιό εύστοχη κατάρριψη τής θεωρίας
τών μπεχαβιοριστών έξασ φ α λίζεται
όταν βγάλης τήν γλώσσα σου σέ ένα
μωρό καί έκείνο, βλέποντάς σε, σοΰ
βγάζει έπίσης τήν γλώσσα του. Ή
πράξη αύτή δέν θά μπορούσε νά γίνη
άπό ένα δν μέ άδειο κεφάλι, πού
λειτουργεί μόνο μέ βάση κάποιο πρό
γραμμα ψυχολογικών καθορισμών. Τό
μωρό έχει μέσα του τήν κοινωνικότητα
καί όταν σοΰ βγάζη τήν γλώσσα δέν
κάνει άλλο παρά νά έπικοινωνή.
Οί υπεραπλουστεύσεις καί γενικεύ
σεις δέν βοηθούν έδώ. Τά άνθρώπινα
όντα είναι θαυμασίως περίπλοκα προϊ
όντα, άπό τήν μιά μεριά τής βιολογικής
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Η παρόρμηση πρός τήν συνερ
γασία
Η προσπάθεια τού Ούίλσον στήν
Κοινωνιοβιολογία νά καταπιασθή μέ τήν
παρόρμηση πρός τήν συνεργασία

στούς άνθρώπους, πηγάζει άπό δύο
σημαντικές έξελίξεις στόν χώρο τής
ζωολογίας, πού πραγματοποιήθηκαν τά
τελευταία χρόνια. Ή μία έξέλιξη (άποτέλεσμα προσεκτικής παρατήρησης
τών ζώων στό φυσικό τους περιβάλλον),
άφορά τήν άνασκευή τής γνωστής
άποψης τού Κόνρακτ Λώρεντς δτι τά
ζώα είναι εύγενέστερα τών άνθρώπων,
σάν χαρακτήρες. ' Η δεύτερη έξέλιξη
άφορά μιά θεωρητική σύλληψη γύρω
άπό τόν άλτρουισμό στήν οικογένεια καί
τήν φυλετική όμάδα, ή όποια άντιπροσωπεύει τήν πρώτη σοβαρή προσπά
θεια έδώ καί πολλά χρόνια νά δοθή
ικανοποιητική έξήγηση στήν άνώτερη
αύτή μορφή κοινωνικής συνεργασίας
άνάμεσα στά ζώα.
Τό βιβλίο τού Λώρεντς «Γιά τήν
’ Επίθεση», πού δημοσιεύθηκε τήν προ
ηγούμενη δεκαετία, παράλληλα μέ
τούς στοχασμούς τού Ρόμπερτ Ά ρ ντρεϋ, έδωσαν σέ πολλούς τήνέντύπωση δτι ό άνθρωπος έχει μέσα του ένα
φοβερό «φονικό ένστικτο», πού τόν
κάνει πιό πρόθυμο άπό όποιοδήποτε
άλλο ζώο στό νά φονεύη τούς όμοφύλους του. Ό Λώρεντς έπηρεάσθηκε
ύπερβολικά άπό τούς «τελετο υρ γι
κούς» άγώνες άνάμεσα στά ζώα δηλαδή άπό τούς τρόπους μέ τούς
όποιους άντίζηλα ζώα τού αύτού είδους
έπιδίδονται σέ τρομερό άγώνα μεταξύ
τους, άλλά όταν ό άγώνας αύτός κρίνεται πέρα άπό κάθε άμφιβολία, ό νικητής
δέν σκοτώνει τόν ήττημένο, παρ ’ όλο
πού άνετα μπορεί πιά νά τό κάνει. Ή
πράξη αύτή τής συγκράτησης, ή άποφυ-

γή τού φόνου τού ομόφυλου ζώου,
παρατηρεϊται ιδίως στά ζώα έκείνα τά
προικισμένα μέ πολύ κοφτερά δόντια,
νύχια καί κέρατα.
‘Από τήν παρατήρηση τού παραπάνω
φαινομένου ύ Λώρεντς έβγαλε τό συμ
πέρασμα δτι ό φόνος τού όμόφυλου
δντος άποτελεϊ χαρακτηριστικό κυρίως
άνθρώπινο. Πριν άποκτήσουν όπλα,
υπέθεσε, οί άνθρωποι ήσαν λίγο πολύ
άκίνδυνοι. "Ετσι οί ένδογενεϊς άναστολές γύρω άπό τό θέμα τού φόνου
όμόφυλου δντος ήταν σ' αύτούς πιό
άδύνατες άπό τις άντίστοιχες Αναστο
λές σέ άλλα καλύτερα «έξοπλισμένα»
σαρκοβόρα ζώα. Σέ κάποια φάση, δμως,
ό άνθρωπος τά κατάφερε νά κατασκευάση τεχνητά δπλα, δπως τόν πέλεκα καί
τό τόξο. Από τήν στιγμή αύτή άρχισε
καί νά γράφη τήν έξαιρετικά αιματηρή
ιστορία του -μιά ιστορία γεμάτη φόνους
καί θηριωδίες.
' Ο Ούίλσον Ανατρέπει τό έπιχείρημα
τού Λώρεντς μέ τό νά Απόδειξη έσφαλμένη τήν κύρια του ύπόθεση. Τά ζώα
δέν παρουσιάζουν περισσότερες Ανα
στολές στό θέμα τού φόνου όμοφύλου
των άπό δ,τι παρουσιάζει ό άνθρωπος.
"Εχουν συγκεντρωθή στοιχεία γιά πλη
θώρα ζώων πολύ διαφορετικών μεταξύ
τους, δπως τά λιοντάρια, οί ύαινες, οί
πίθηκοι, οί γλάροι καί οί ιπποπόταμοι,

άπό τά όποια προκύπτει πώς ή Αναλογία
τού φόνου όμοφύλου είναι σ ’ αύτά
πολύ μεγαλύτερη άπ' δ,τι παρουσιάζε
ται στόν άνθρωπο. Πώς λοιπόν δημιουργήθηκε ό μύθος τού εύγενοϋς λιοντα
ριού; Δημιουργήθηκε, άπλούστατα,
έπειδή οί άνθρωποι δέν είχαν παρακο
λουθήσει γιά Αρκετά μεγάλο χρονικό
διάστημα ζώα στό φυσικό τους περιβάλ
λον, ώστε νά έπισημάνουν πολλούς
φόνους όμοφύλων.
Ή έπιθετικότητα, δηλαδή ή βίαιη
έκφραση τού έγωισμού, έξηγείται εύ 
κολα άν άναφερθή κανένας στήνέξέλιξη καί τις έπιταγές της. "Οποιο ζώο
μπορεί νά έξασφαλίση περισσότερη
τροφή, Ασφάλεια ή συντρόφους γιά τόν
έαυτό του, μέ τό νά χρησιμοποιή τήν βία
άπέναντι ατούς άντιπάλους του τού
αύτοϋ είδους, έχει περισσότερες πιθα
νότητες νά άφήση πίσω του άπόγονους
ικανούς νά έπιβιώσουν. Μέ τή σειρά
τους οί Απόγονοι αύτοί συμμερίζονται
τήνέπιθετική αύτή στάση. Στήν έκταση,
λοιπόν, πού όρισμένοι θεωρητικοί ύπογραμμίζουν τόν έγωιστικό χαρακτήρα
τού γονιδίου, δέν κάνουν τίποτε περισ
σότερο παρά νά ύπογραμμίζουν κάτι τό
πολύ φανερό. Καί είναι πολύ εύκολο νά
δώση κανένας έξελικτική χροιά στήν
Ανθρώπινη κακία.
Πολύ δυσκολώτερο είναι νά βρεθή

ικανοποιητική έξήγηση γιά τήν Ανθρώπι
νη καλωσύνη καί άγαθή προαίρεση δηλαδή δχι μόνο γιά τήν άπέχθειά μας
πρός τόν φόνο, άλλα καί τήν ικανότητά
μας νά συνεργαζόμαστε πολύ πιό Απο
τελεσματικά άπό όποιοδήποτε άλλο
μεγαλόσωμο ζώο. ' Η τάση τού άνθρω
ποιι νά συνδυάζη τις δυνάμεις του μέ
έκείνες άλλων Ανθρώπων, τόν κάνει νά
διαφέρει άπό τό ύπόλοιπο ζωικό βασί
λειο τό ίδιο σημαντικά μέ τήν τάση του
πρός συνεχώς μεγαλύτερη νοημοσύνη.
"Αν δέν μπορέσωμε νά συνειδητοποιήσωμε (καί νά θαυμάσωμε) τήν μεγάλη
αύτή κοινωνικοποιό κατάκτηση τής έξελικτικής βιολογικής πορείας μας, δέν
θά μπορέσωμε νά καταλάβωμε ποτέ
γιατί ή κατάκτηση αύτή μερικές φορές
ύπονομεύεται καί γιατί ό έγωισμός, πού
ή έκδήλωσή του καθιστά δυνατή τήν
ένεργοποίησή της, δχι μόνο καταπολε
μιέται άποτελεσματικά, άλλά σέ μερι
κές περιπτώσεις έξαφανίζεται όλότελα.

' Αλτρουισμός ή εγωισμός
Ή κοινή γλώσσα, ό καθημερινός
τρόπος έκφρασης, είναι πολύ διαφωτιστικά στό θέμα αύτό. Πραγματικά, δταν
μιλάμε γιά τήν βία καί τήν πλεονεξία, τις
χαρακτηρίζομε συνήθως ώς τάσεις κτη
νώδεις. "Ομως, ένοχλούμαστε δταν
μάς λένε δτι οί άντίθετες τάσεις,
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δηλαδή ή καλωαύνη καί ή συνεργασία,
είναι έπίοης προϊόντα ζωικής προέλευ
σης, ριζωμένα στά γονίδιά μας. ' Η ιδέα
τής προπατορικής άρετής μοιάζει πολύ
πιό δυσκολοχώνευτη άπό τήν ιδέα τού
προπατορικού άμαρτήματος. Μερικοί
προτιμούν νά θεωρούν τήν καλωαύνη
σάν προσωπικό έπίτευγμα. Ά λλοι προ
τιμούν νά θεωρούν τόν άμοιβαϊο σεβα
σμό, πού έκδηλώνεται μερικές φορές
στά πλαίσια τής κοινωνικής όργάνωσης,
σάν προϊόν όρθολογικής άντίληψης μιάς κοινής άπόφασης νά καθίσωμε
κάτω καί νά δούμε ποιός είναι ό καλύτε
ρος τρόπος νά ζήσωμε. Ή άγαθή
προαίρεση όμως άποδίδει μόνο δταν
βρίσκη άνταπόκριση ατούς άλλους. Τά
άτομα μπορεί νά καθίσουν καί νά μιλή
σουν λογικά καί άποτελεσματικά μόνο
δταν οί διαιρετικές τάσεις, πού όφείλονται στά κτηνώδη ένστικτα, έχουν
έξοβελισθή άπό τήν συμπεριφορά τους
μέ τήν έξελικτική διεργασία. Αύτό είναι
τό σημείο όπου ό Ούίλσον κορυφώνει
τήν όλη έργασία του, «έξιχνιάζοντας τό
μεγαλύτερο μυστήριο τής βιολογίας».
Άπό τεχνική πλευρά, τό πρόβλημα
συνίσταται στήν έπισήμανση τού μηχα
νισμού, μέ τόν όποιο ό έγωισμός μπορεί
νά μεταμορφωθή σέ άλτρουισμό. Ά λ τρουισμός δέ σημαίνει, άπό βιολογική
σκοπιά, τήν προθυμία τού άτόμου νά
βοηθήση άλλα άτομα (έστω καί άν τούτο
σημαίνη προσωπική άπώλεια) καί τόν
τρόπο μέ τόν όποιο ή προθυμία αύτή
μπορεί νά «έγγραφή» στά γονίδια γιά νά
μεταβιβασθή ατούς άπογόνους του. Τό
νά μοιράση κανένας τήν τροφή του μέ
άλλους, νά σώση κάποιον μέ κίνδυνο
τής δικής του ζωής, νά προσφέρη
έθελοντική έργασία γιά τήν βοήθεια
άλλων - δλα αύτά είναι συνηθισμένα
παραδείγματα τού τρόπου, μέ τόν όποιο
ένεργεί ό άλτρουισμός στόν άνθρωπο.
Τό Ιδιο σημαντικός, όμως, είναι καί ό
γενικώτερος έμμεσος άλτρουισμός
τής συμμόρφωσης πρός τά ήθη καί
έθιμα μιάς κοινωνίας, τής προσπάθειας
γιά τήν έπίτευξη κοινών στόχων καί δχι
γιά τήν άπόκτηση προσωπικού πλούτου.
Άπό τεχνική πλευρά, τά πιό άλτρουιστικά μέλη τής άνθρώπινης κοινωνίας
είναι οί νέοι, πού προσφέρουν τήν ζωή
τους ατούς πολέμους πριν άποκνήσουν
δικά τους παιδιά, δπως έπίοης οί άγαμοι
άναχωρητές ή μοναχοί, πού παραιτούν
ται άπό τό δικαίωμά τους νά άναπαραγάγουν τά γονίδιά τους, ένώ έξακολουθούν νά ύπηρετοϋν τήν κοινωνία.
Είναι τόσο δύσκολο νά βρή κανένας
τήν βιολογική λειτουργία τού άλτρουι-
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σμοϋ, ώστε ό Δαρβίνος φοβήθηκε μή
πως τό φαινόμενο αύτό στά κοινωνικά
έντομα άνατρέψη τήν όλη θεωρία του
γιά τήν φυσική έπιλογή. Μ έ μιά πρώτη
ματιά ό άλτρουισμός μοιάζει βιολογικά
άνεδαφικός, μιά καί τά άλτρουιστικά
άτομα, γινόμενα θυσία γιά τό σύνολο,
πεθαίνουν δίχως άπογόνους, ένώ τά
έπιθετικά άφήνουν, άκριβώς χάρη στόν
έγωισμό τους. Π.χ. έχει διαπιστωθή ότι
τά μυρμήγκια καί τά άλλα κοινωνικά
έντομα, οί έπιλεγόμενοι έργάτες, δέν
άφήνουν καθόλου άπογόνους. Πώς
λοιπόν διαιωνίζεται ή άλτρουιστική συμ
περιφορά τών έντόμων αύτών;
' Ο Δαρβίνος διαισθάνθηκε πού βρί
σκεται ή λύση αύτοϋ τού βιολογικού ■
αινίγματος, άλλά πέρασαν 100 περίπου
χρόνια πριν ή λύση του γίνη τό άντικείμενο διεξοδικής μελέτης καί διευκρινισθή πλήρως ό μηχανισμός του. Τήν
μελέτη αύτή πραγματοποίησε ό Ούίλλιαμ Χάμιλτον, έργαζόμενος στό Αύτοκρατορικό Κολλέγιο τού Λονδίνου. Ή
σύγχρονη θεωρία τού άλτρουισμού, ή
όποια άποτελεϊ τό ύπόβαθρο τής κοινωνιοβιολογίας, στηρίζεται στήν έργασία
τού έπιστήμονα αύτοϋ. Ό Ούίλσον
πρόθυμα άναγνωρίζει τό χρέος του
στόν Χάμιλτον, όπως έπίσης στις συλ
λήψεις τού νεαρού συναδέλφου του
άπό τό Χάρβαρντ Ρόμπερτ Τράιβερς, ό
όποιος ώθησε τήν θεωρία τού Χάμιλτον
σέ ένα δρόμο πιό σχετικό πρός τήν
άνθρώπινη συμπεριφορά.
Ά λλά άς γυρίσωμε στά μυρμήγκια.
Ό λόγος, πού ό άλτρουισμός τού
στείρου έργάτη έπιβιώνει καί μεταδίδε
ται στις έπόμενες γενιές, είναι ότι ό
έργάτης αύτός είναι άδελφός τής βασί
λισσας. Σ έ έκείνη πέφτει ό κλήρος νά
μεταδώση τήν μή έγωιστική συμπεριφο
ρά ατούς άπογόνους της. Μ έ άλλα
λόγια, ό άλτρουισμός τών μυρμηγκιών
διαιωνίζεται έπειδή έπωφελείται άπό
αύτόν όλόκληρο τό γένος. Όπως είπε
ό Χάμιλτον, ή «εύρύτερη προσφορά»
ένός άτόμου καί τών συγγενών του
άποκτά άθροιστική σημασία, ή όποια
έπηρεάζει τελικά τήν διαδικασία τής
φυσικής έπιλογής. Μ έ τόν όρο ότι τά
βιολογικά πλεονεκτήματα, πού μεταβι
βάζουν μέσω τών γονιδίων τους οί
συγγενείς, είναι μεγαλύτερα άπό τό
τίμημα, πού καταβάλλει γιά τήνάπόκτησή τους τό άτομο, ή τάση πρός τόν
άλτρουισμό ένισχύεται καί εύρύνεται
άπό τήν βιολογική έξέλιξη.

« Αμοιβαίος άλτρουισμός» καί
επιβίωση τής όμάδας
Κατά τόν Χάμιλτον καί ό άνθρώπινος

άλτρουισμός άναπτύχθηκε μέσα άπό
τήν οικογένεια γιά τό καλό τής όμάδας.
Τά άρνητικά στοιχεία τής άνθρώπινης
συμπεριφοράς, όπως ή έπιθετικότητα
καί ή τάση γιά τήν καταπίεση, άπλώς τόν
κάνουν νά ένεργοποιήται καί νά έκδηλώνεται.
' Οπωσδήποτε, ή παραπάνω παρατή
ρηση δέν έξαντλείτό θέμα. Ένα άπό τά
πιό έντυπωσιακά στοιχεία τής άνθρώπι
νης συμπεριφοράς είναι ή έκταση τής
συνεργασίας άνάμεσα σέ άτομα μή
συνδεόμενα μ έ κάποια συγγένεια.
' Υπάρχουν περιπτώσεις, κατά τις ό. αί
ες άτομα ριψοκινδυνεύουν καί τήν ζωή
τους άκόμα γιά νά σώσουν κάποιον
άγνωστο. Έτσι, ύπάρχει ένας πολύ
καλός λόγος νά ύποθέση κανένας ότι
κάτι τό πολύ ούσιαστικό συνέβαινε όταν
όρισμένοι πίθηκοι έξελίχθηκαν σέ άνθρώπους. Αύτό είναι τό σημείο, όπου
άρχίζει νά άποκτά ούσιαστική σημασία ή
θεωρία τού Ρόμπερτ Τράιβερς.
' Ο Τράιβερς χρησιμοποιεί τήν άρχή
τής «εύρύτερης προσφοράς» τού Χά
μιλτον καί τήν έφαρμόζει στις σχέσεις
πέρα άπό τήν οικογένεια. Μ έ τόν τρόπο
αύτό τήν μεταμορφώνει σέ γενετικό
παράγοντα έπιδεκτικό έξέλιξης, μιά καί
ή «εύρύτερη προσφορά» ωφελεί τελι
κά όλόκληρο τό είδος. Μ έ άλλα λόγια, ή
θεωρία τοΰ Τράιβερς λέγει: «Ά π ό
βιολογική πλευρά έπωφελοϋμαι νά ρι
ψοκινδυνεύω τήν ζωή μου γιά νά σώσω
έναν άγνωστο, άν ύποθέσω ότι κάποτε
ό άνθρωπος αύτός θά έμπνευσθή νά
σώση τήν δική μου ζωή, ή τήν ζωή τού
δικού μου παιδιού». Έτσι άνοίγει ό
δρόμος τής συνεργασίας άνάμεσα σέ
μή συγγενείς. Ό άμοιβαίος άλτρουισμός, όπως τόν άποκαλεί ό Τράιβερς,
θά μπορούσε νά άποδώση μόνο σέ ζώα
πού ζούν πολλά χρόνια καί διαθέτουν
άρκετή μνήμη, ώστε νά μπορούν νά
θυμούνται τά καλά πού τούς έγιναν-καί
συνεπώς τις ύποχρεώσεις πού έχουν.
Ό άνθρωπος έκπληρώνει όλες αύτές τις προϋποθέσεις, περισσότερο
άπό κάθε άλλο ζώο. Ά π ό τήν άλλη
πλευρά είναι τόσο έξυπνος, ώστε έχει
τήν δυνατότητα νά κάνη καί ζαβολιές.
' Ο Τράιβερς έξηγεί μεγάλο μέρος τής
συμπεριφοράς μας σάν άποτέλεσμα
μιάς βιολογικής «μάχης» άνάμεσα στήν
τάση πρός τόν άλτρουισμό καί τήν τάση
πρός τις ζαβολιές. Σεβόμαστε τούς
άνθρώπους, πού είναι άλτρουιστές καί
συμμερίζονται τήν αίσθησή μας τοΰ
δικαίου. Ά λλά οί ζαβολιάρηδες μάς
έξαγριώνουν. Δ έν ύπάρχει άμφιβολία
ότι αισθήματα όπως ή συμπόνια ή ή

ευγνωμοσύνη έχουν μέοα τους ένα
στοιχείο έγωισμοϋ καί υποκρισίας. 'Αλ
λά καί τό συναίσθημα τής ένοχης είναι
τό φυσικό έπακόλουθο τού άγώνα άνάμεσα στόν άλτρουισμό καί τήν ζαβολιά,
μιά καί σπρώχνει τόν ζαβολιάρη ή
ξεκάθαρο παραβάτη τής άλτρουιστικής
έπιταγής νά αισθάνεται άσχημα γιά τις
πράξεις του - καί συνεπώς νά έπιδιώκη
κάποια έπανόρθωσή τους. ' Ο άλτρουισμός άνάμεσα σέ άτομα μή συγγενή,
είναι υπόθεση πολύ πιό ψυχρή καί
ύπολογισμένη άπό τό αίσθημα άγάπης
μέσα στην οικογένεια. Έτσι ή κοινωνι
κή συμπεριφορά τού άνθρώπου, κατά
τόν Τράιβερς, σφραγίζεται περισσότε
ρο άπό τήν άνάγκη τής έτικέττας παρά
άπό τήν άνάγκη τής άδελφικής άγάπης.
Βρισκόμαστε άκόμα στήν άρχή τών
δυνατοτήτων, πού προσφέρει ή σύγ
χρονη θεωρία τού άλτρουισμού. Α ναμ
φίβολα θά ύπάρξουν σύντομα καί άλλες
παραλλαγές της, άσχετα άπό τήν «εύ-

ρύτερη προσφορά» τού Χάμιλτον ή
τούς «ευρύτερους κοινωνικούς άντικτύπους τού άλτρουισμού» τού Τράι
βερς . "Ενα καίριο έρώτημα σέ σχέση μέ
τίς πολλές άμφισβητήσεις τού βιβλίου
τού Ούίλσον, πού έγκωμιάζει τίς παρα
πάνω δύο θεωρίες, είναι άν χρειάζεται
νά δοθή κάν μιά όποιαδήποτε γενετική
έξήγηση στόν άλτρουισμό.
Στήν άρχή, οί ίδιες οί κοινωνικοδημοκρατικές προκαταλήψεις μου μέ έκα
ναν νά θιγώ άπό τό βιβλίο τού Ούίλσον.
Δέν μέ εύχαριστοϋσε ή σκέψη πώς ή
άνθρώπινη καλωσύνη έπρεπε νά έχει
αίτια βιολογικά, μιά μορφή έμμεσου
έγωισμού. ' Επίσης, μέ άπωθούσαν όρισμένες σκέψεις τού Ούίλσον, όπως
π.χ. ή άποψή του ότι ή τάση γιά
έκδίκηση καί ή έφεση πρός τόν δογμα
τισμό όφείλονται σέ παράγοντες βιολο
γικούς.
Ό τα ν δμως πέρασαν μερικοί μήνες
καί μελέτησα μιά σειρά άπό άλλα

συγγράμματα πάνω στήν έξέλιξη τού
άνθρώπου, τήν συμπεριφορά τού παιδι
ού, τήν άνθρωπολογία καί τήν κοινωνική
ψυχολογία, άρχισα νά βλέπω τόν ίδιο
τόν έαυτό μου καί τά άλλα μέλη τής
άνθρώπινης φυλής κάτω άπό τό πρίσμα
τής ούιλσονικής θεωρίας. Προσφέρω,
τόν κάθε άλλο παρά πρόθυμο προσηλυ
τισμό μου στήν παραπάνω θεωρία, ώς
άπόδειξη τής πειστικότητας τώνέπιχειρημάτων της καί τής λογικής της. ’ Ενώ
θεωρώ πολλά άπό όσα ό Ούίλσον
άναφέρει στήν Κοινωνιοβιολογία γιά
τήν άνθρώπινη συμπεριφορά ώς θεω
ρητικές συλλήψεις μόνο, μοϋ φαίνεται
δτι ή βασική του θεώρηση τού όλου
θέματος τής άνθρώπινης έξέλιξης θά
άφήση μιά πολύ πιό έντονη σφραγίδα
στόν πολιτισμό μας άπό έκείνη, πού θά
άφήσουν οί μπεχαβιοριστικές έπικριτές
της ή οί μαρξιστές μέντορές των.

Η ΑΜ ΕΣΟ Σ ΑΡΑΣΙΣ
ΕΙΣ ΔΡΑΣΙΝ

ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΑ1Ό - ΙΟΥΝΙΟ 1981
"Ωρα 0 1 .2 0 ' τής 7-5-81 ’ Ικονίου Καλλιπόλεως, KB' Α /Τ . Συνελήφθησανοί: 1) ΠΑΧΙΑΔΑΚΗΣ Νικόλαοςτοΰ
"Υακίνθου, ετών 20 καί 2) ΚΛΕΝΗΣ
Χρηστός τοΰ Θεμιστοκλή, ετών 20,
διότι είχαν άφαιρέσει δύο δίκυκλα
μοτ/τα.
"Ωρα 0 2 .5 0 ' τής 12-5-81 "Αχαρνών. Ά γ . Νικόλαος, Η ' Α /Τ . Συνελήφθη κατόπιν καταδιώξεως ό ΜΠΑΚΑΟΥΚΑΣ Γεώργιος τοΰ Δημητρίου, ετών
19, διότι είχε διαρρήξει κατάστημα
νεωτερισμών.
"Ω ρα0 2 .4 4 ' τής 13-5-81 Δημοσθέ
νους - Δαβάκη, ΙΑ ' Α /Τ . Συνελήφθησαν έπ" αϋτοφώρωοί: 1) φΩΣΚΟΛΟΣ
" Ιωάννης τοΰ "Αντωνίου, ετών 21 καί
2) ΑΝΤΩ ΝΙΑΔΗΣ Νικόλαοςτοϋ Γεωρ
γίου, ετών 18, καθ’ ήν στιγμήν άπεπειρώντο νά διαρρήξουν κατάστημα ήλεκτρικών ειδών.
"Ωρα 0 4 .0 0 ' τής 18-3-81 Βοσπόρου - Β. Η πείρου 103, ΙΕ' Α /Τ .
Συνελήφθη κατόπιν καταδιώξεως ό
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κων/νος τοΰ
’ Επαμεινώνδα, ετών 18, διότι είχε
άφαιρέσει ΙΧΕ αύτ/το.
Ώ ρ α 1 2 .1 2 ' τής 19-5-81 ’ Ιαπετοΰ
2 1 , Ζ ' Α /Τ . Συνελήφθη ό ΖΑΡΚΑΔΑΣ

Χρήστος τοΰ Βασιλείου, έτών 20, τήν
στιγμήν πού άλλαζε χρώμα σέ ΙΧΕ
α ύ τ/το τό όποιον είχε κλέψει.
Ώ ρ α 1 5 .5 5 ' τής 20-5-81 Λεωνίδου
30, ΣΤ' Α /Τ . Συνελήφθη κατόπιν κα
ταδιώξεως ό ΣΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Νικό
λαος τοΰ Στεφάνου, έτών 26, διότι μέ
τήν απειλήν στιλέττου, άφήρεσε άπό
άτομο τό ποσό τών έκατόν είκοσι
χιλιάδων (120.000) δρχ. Στήν προσπάθειά του νά διαφύγει, έτραυμάτισε
ελαφρώς καί έτερον άτομον.
Ώ ρ α 0 1 .2 7 ' τής 20-5-81 Νικοπόλεως 2, ΙΣΤ' Α /Τ . Συνελήφθησαν οί:
1) Μ ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ Κων/νος τοΰ Παναγιώτου, έτών 33 καί 2) ΖΕΜ ΠΙΛΟ Π Ο ΥΛΟ Σ Κων/νος τοΰ Βασιλείου,
έτών 33, διότι ό πρώτος διά τής άπειλής
μαχαίρας άπέσπασε χρηματικόν ποσόν
άττό Ιδιοκτήτην «Μ ΠΑΡ», ό δέ δεύτερος
εις γενομένην · εις αύτόν σωματικήν
έρευνα, έφερε αιχμηρόν άντικείμενον.
Ώ ρ α 0 2 .1 7 ' τής 28-5-81 Χίου 12,
Δ ' Α /Τ . Συνελήφθη ό ΚΟΥΜΟΥΤΣΗΣ
Βασίλειος τοΰ Βασιλείου, έτών 39,
διότι έτραυμάτισε διά στιλέττου τόν
ΚΑΡΑΝΤΑΝΗΝ Μαρίνον τοΰ Ίωάννου, έτών 41, έπιχειρηματία.
"Ωρα 2 1 .5 0 ' τής 1-6-81 Θησέως-

Βασ. Αλεξάνδρου, Λ Ζ ' Α /Τ . Ά ν ε υ ρέθησαν έκθετα έπί τής όδοΰ Θησέως,
τά ανήλικα: Μ Ω Ρ Α ΙΤ Ο Υ Γεωργία
έτών 7, ΜΩΡΑ Ι ΤΟΥ Ά λ έκ α έτών 5
καί ΜΩ ΡΑΊ ΤΗΣ ' Εμμανουήλ έτών 3.
Τά άνωτέρω εύρίσκοντο εις άθλίαν
κατάστασιν, ήμίγυμνα καί πεινασμένα.
Η ΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ Μ Η 
ΝΑΣ ΜΑ Ι Ο - ΙΟΥΝΙΟΥ 1981
’ Εκλήθη διά παροχήν βοήθειας εις τό
τηλ. «100» εις 3 0 0 8 7 περιπτώσεις.
Μετέφερεν εις Νοσοκομεία καί Στα
θμούς Πρώτων Βοηθειών 376 αϊφνιδίως άσθενήσαντα άτομα καί παρέσχε
βοήθειαν εις 103 0 παθόντας εις τρο
χαία ατυχήματα.
Παρέσχε βοήθειαν εις 178 άτομα
διατελοϋντα έν μέθη.
' Επελήφθη εις 2 2 4 6 συγκρούσεις μέ
ύλικάς ζημίας.
' Ανευρε καί παρέδωσεν · εις τούς
κατόχους των 94 κλαπέντα οχήματα.
Διά τήν έξασφάλισιν τής καθαριότητος καί διά τήν προστασίαν τών πολι
τών έκ θορύβων άπηύθυνε 2 2 6 0 συ
στάσεις καί εύρέθη εις τήν δυσάρεστον
θέσιν νά έπιδώσει κλήσεις εις 568
παραβάτας.
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ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΗ ΜΟΡΦΗ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Κατά την μάχη τής Α γ 
γλίας χρησιμοποιήθηκαν
τά πρώτα βρεττανικά ραν
τάρ, πού συνετέλεσαν στην
άμυνα εναντίον τοϋ Ά ξ ο νος.

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ
ΑΤΑ τήν δεκαετία πού προηγήθηκε τοϋ Δευτέρου Παγκοσμίου Πο
λέμου πήρε συγκεκριμένη μορφή μιά
άνακάλυψις. Ή άρχή της χρονολογεί
ται άπό τόν περασμένο αιώνα. Στόν
Χέρτς, πού έπιβεβαίωσε πειραματικώς
τήν ϋπαρξι τών ήλεκτρομαγνητικών,
έρτζιανών, κυμάτων, όφείλομε τό πρώ
το σχετικό πείραμα. ' Ο Γερμανός έπιστήμων πειραματίσθηκε τό 1886 σχετι
κά μέ τήν δυνατότητα άνακλάσεως τών
ραδιοκυμάτων άπό καθορισμένα άντικείμενα. Καί ένας Γερμανός μηχανικός,
ό Κρίστιαν Χύλσμεγερ, κατασκεύασε
μιά στοιχειώδη συσκευή πού άπεκάλυπτε έ ξ άποστάσεως τήν παρουσία μ ε
ταλλικών άντικειμένων βάσει τής άρχής
τής άνακλάσεως τών ήλεκτρομαγνητικών κυμάτων.
Ό Χύλσμεγερ προέβη σέ έπίδειξι
τής συσκευής του στήν Κολωνία, τό
1904. Ή τα ν μιά έπίδειξις πού, όπως
συνέβαινε συχνά μέ τά πειράματα τής
έποχής έκείνης, προκάλεσε ειλικρινή
περιέργεια έκ μέρους τών πολλών,

Κ
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άλλά όχι πραγματικό ένδιαφέρον. Καί
λησμονήθηκε σύντομα.
Εκείνος πού πραγματικά κατάλαβε
τίς θεμελιώδεις άρχές τοϋ ραντάρ ήταν
ό Ιταλός Γουλιέλμος Μαρκόνι. Πρα
γματοποίησε όρισμένα πειράματα λίγο
μετά τό τέλος τοϋ Πρώτου Παγκοσμίου
Πολέμου, προηγούμενος κατά δυό έτη
τών δύο ’Αμερικανώ ν έρευνητώ ν
Μπράιτ καί Τούβ τοϋ Ινστιτούτου Κάρνεγκυ τής Ούάσιγκτον.
Ο ’Ιταλός
έπιστήμων δημοσίευσε στοιχεία σχετι
κά μέ αύτά τά πειράματα τό 1922. ' Ο
Μπράιτ καί ό Τούβ άνακάλυψαν τόν
τρόπο μετρήσεως τού χρονικού διαστή
ματος άνάμεσα στήν στιγμή τής έκπομπής τοϋ ραδιοκύματος καί στήν στιγμή
τής λήψεώς του, τό 1925.
' Ο Μαρκόνι είχε σαφώς γνωστοποιή
σει τήν δυνατότητα κατασκευής, στό
μέλλον, συσκευών ικανών νά άποκαλύψουν, τοποθετούμενες σέ σκάφος, τήν
παρουσία ένός άλλου σκάφους σέ
άπόστασι πολλών μιλιών καθώς καί τήν
θέσι του. Τό 1933 ό ’Ιταλός έπιστήμων

'Επάνω: Κεραία ραντάρ άποτελουμένη άπό
τό άκτινοβόλο στοιχείο καί άπό τό κάτοπτρο.
Κάτω: ' Οθόνη ραντάρ γιά τόν έλεγχο άπό τή
γή τών άεροπλάνων πού βρίσκονται έν
πτήσει. Στήν άπέναντι σελίδα: "Ενα άπό τά
άεροπλάνα πού πήραν μέρος στόν Β'
Παγκόσμιο Πόλεμο. Τό ιταλικό τρικινητήριο
Savoia M archetti S -7 9 .

ΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΝΤΑΡ
έκανε άλλεπάλληλα πειράματα μέ κύ
ματα των 50 έκ„ τά όποια έπιβεβαίωναν
τά προηγούμενα. Έπειτα άπό δύο
χρόνια, τό 1935, ένετόπισε άεροπλάνα
έν πτήσει.
"Ολοι γνωρίζομε σήμερα τί είναι τό
ραντάρ. Ή λέξις σχηματίζεται άπό τά
άρχικά τού τίτλου «Radio Detection
and R anging». Δηλαδή: «ραδιοανίχνευσις στόχων καί βεληνεκές». Πρό
κειται γιά βραχυτάτους παλμούς ήλεκτρομαγνητικής ένεργείας, πολύ ύψηλής συχνότητος, πού έκπέμπει πρός
μία καθορισμένη κατεύθυνσι ή κεραία
τού ραντάρ. Οί παλμοί αύτοί, όταν
συναντούν ένα έμπόδιο άνακλώνται καί
έπιστρέφουν έκεί άπ όπου ξεκίνησαν.
Ή άνάκλασις άποκαλύπτει τήν ΰπαρξι
έμποδίου, καί ή χρονική περίοδος πού
καλύπτει ή έπιστροφή των κυμάτων
είναι τό μέτρον τής άποστάσεως τού
έμποδίου.
Οί πρώτες συσκευές έτέθησαν σέ
λειτουργία σχεδόν ταυτοχρόνως, έν
άγνοια των διαφόρων έπιστημόνων πού

άσχολήθηκαν μέ τήν κατασκευή τους,
μεταξύ τών έτών 1935 καί 1939. Οί
πρόδρομοι τού ραντάρ είχαν ρίψει τόν
σπόρο. Σέ άλλους έπεσε τό καθήκον νά
φέρουν σέ πέρας τις έπιστημονικές
έρευνες τών πρωτοπόρων. Δέν ύφίσταται πραγματικός έφευρέτης τού ραν
τάρ. ' Υπάρχει ή έργασία πού πραγματο
ποίησαν πολλοί έπιστήμονες σέ διάφο
ρες χώρες.
Οί "Αγγλοι άντελήφθησαν πρώτοι
τήν σημασία πού οί έρευνες αύτές
μπορούσαν νά έχουν στόν έπικείμενο
πόλεμο. 'Ανέθεσαν στόν Ρόμπερτ Ούώτσον Βάττ τήν σχετική μελέτη. Ο
Βάττ έκαμε τό πρώτο πείραμα τό 1935.
Ένετόπισε μέσα άπό ένα φορτηγό
αύτοκίνητο, σταματημένο σέ ένα έξοχικό δρόμο καί έφοδιασμένο μέ τά κατάλ
ληλα έπιστημονικά όργανα, άεροπλάνα
πού πετούσαν σέ άπόστασι μεγαλύτερη
τών δέκα χιλιομέτρων. Έτσι γεννήθηκε
ή άλυσίδα τών παρατηρητηρίων τής
άεραμύνης, πού τόσο χρήσιμα άποδείχθηκαν στις κρίσιμες ήμέρες τής μάχης

τής ’Αγγλίας.
Ή άλυσίδα τών ραντάρ άρχισε νά
λειτουργή τόν ’Απρίλιο του 1939, όταν
οί ’ Ιταλοί κατάλαβαν τήν Αλβανία καί ή
άγγλική κυβέρνησις σχημάτισε τήν πεποίθησι δτι ό πόλεμος μέ τόν "Αξονα
ήταν άναπόφευκτος. Στις έρευνες αύ
τές οί "Αγγλοι χρησιμοποίησαν όλους
τούς διαθέσιμους έπιστήμονες καθώς
καί σπουδαστάς τών πανεπιστημίων.
Στόν Βάττ άνήκει, χωρίς άμφιβολία, ή
τιμή ότι άντελήφθη καλύτερα άπό κάθε
άλλον τις δ υ ν α τό τη τες πρακτικής
έφαρμογής τών μέχρι τότε πειραμάτων
καί έρευνών, πού, έκτός άπό τήν 'Αγ
γλία, γίνονταν τότε σέ όλες τίς προη
γμένες χώρες τού κόσμου. Καί στήν
άγγλική κυβέρνησι άνήκει ή τιμή, ότι
τού προσέφερε τά άπαραίτητα μέσα.
Στά χρόνια πού προηγήθηκαν τού
πολέμου, ό Βάττ ύπήρξε στήν Αγγλία ό
σημαντικώτερος έμπειρογνώμων τής
ραδιοεντοπίσεως. Σέ σημείο πού όταν
οί άγγλικές μυστικές ύπηρεσίες χρειάσθηκαν νά έπιβεβαιώσουν τήν παρου611

ΣΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ ΜΑΣ ΤΙΣ ΚΟΡΥΦΕΣ
Στις 22 Φεβρουάριου, ό Χρύσανθος
έυδόξω τοϋ ευσεβούς ήμώυ Γένους
έστειλε στό μέτωπο 10 χρυσούς καί 10
' Ιστορία «Γλυκοφιλούσης» καί «Μεγα
άσημέυιους Σταυρούς, γιά υά δοθούν
λόχαρης» καί παρακαλοϋμευ όπως
«χάριν εύχής καί ευλογίας εις τούς
γυωρίσητε τούτο ταϊς ύφ’ υμάς Δυυάμεσι διερμηνεύουτες πάσι τάς ευλογίας ’ Α ξιω ματικούς άυαλόγως τού βαθμού
αυτών, εις φύλαξιυ, έυίσχυσιυ καί στήρι
τής Μητρός ’ Εκκλησίας καί τάς θερμός
γμα αύτώυ, όπλου δέ αήττητου κατα
καί εγκαρδίους πατρικός ήμώυ εύχάς.
τώυ έπιβούλωυ τού εύσεβούς ήμώυ
Καυχώμεθα διά τά πολλά καί μεγάλα
Έ θνους εχθρών έυ τώ μεγάλω άγώυι,
υμών κατορθώματα καί μετά συγκιυηόυ διεξάγει ή φιλτάτη ήμώυ Πατρίς...»
σεως βαθείας καί δακρύων χαράς έυω(καί τό έγγραφο αύτό σώζεται στο
τιζόμεθα περί τού θαυμασμού καί τής
’ Αρχείο τού στρατηγού Παπαδόπουσυμπάθειας, μεθ’ ής ό πεπολιτισμέυος
λου).
κόσμος παρακολουθεί τόυ Μέγα ’ Αγώ
να, όν διεξάγει ή Πατρίς καί ευ όλη
Έχουν πάρα πολλά γραφτεί γιά τήυ
καρδία εύχαριστούμευ τώ Κυρίω, ότι
πίστη
τώυ μαχομέυων στην Παναγία.
έμεγάλυυε τού ποιήσαι μεθ’ ημών ό
Δυνατός τά ένδοξα ταΰτα καί θαυμα ΤΗταυ καθολική καί άποφασιστική. Τό
νιώθανε πώς ήταν μέ τό μέρος εκείνων
στά, α βλέπουσιυ οί οφθαλμοί ήμώυ...
πού άγωυίζουταυ γιά τό δίκαιο, τά όσια
Κύριος ό Θεός τώυ Δυνάμεων εύλογήκαί τά ιερά, καί τούς σκέπαζε. ’ Αυαφέσαι καί κρατήυαι ύμδς καί τόυ Στρατόν
ρομε ένα άπό τά άφθονα περιστατικά:
καί συμπολεμήσαι μεθ’ ύμώυ καί όδη«Κάπου στό άλβαυικό μέτωπο, μιά
γήσαι εις άήττητα τρόπαια καί νικάς,
πυροβολαρχία
είχε διαταγή υά φροντί
έπ’ άγαθώ τής φίλης Πατρίδος, στηρί
σει
υά
βρει
μέ
κάθε
τρόπο καί υά σιγήσει
ξει τού χριστιανικού πολιτισμού καί
πρός δόξαν τού Παναγίου Αύτού Ονό τά ιταλικά κανόνια, πού, κρυμμένα στά
άπέυαντι ύψώματα, έκαναν μεγάλες
ματος. Ή δέ τής Παναγίας Μητρός
αύτού κ α ί' Υπερμάχου Στρατηγού σκέ ζημιές στίς εφοδιοπομπές μας. ' Ο διοι
κητής τού συντάγματος είχε στείλει
πη καί βοήθεια καί άντίληψις εϊη μετά
έπανειλημμέυως περιπόλους γιά άυαπάντων ύμώυ.
γυώρισι, πού όμως δέυ κατώρθωσαν ν ’
Διάπυρος πρός Θεόν εύχέτης
άνακαλύψουν τίποτε. Τότε εκληθη ο
' Ο ’ Αθηνών Χρύσανθος»

παπάς τού συντάγματος και εγιυε υπαί
θρια δέησι στήυ θεομήτορα γιά τήυ
προστασία τών όπλων μας. Πράγματι,
άμέσως μετά τή δέησι καί ενώ ό ούραυός ήταν καταγάλανος, φάνηκαν ξα
φνικά στόυ ορίζοντα δύο συννεφάκια,
πού πήγαν καί κάθισαν σέ μιά μακρυυή
χαράδρα, σάυ νά έδειχνε ή Παναγία τό
στόχο. Διετάχθη άμέσως «πΰρ ταχύ»
καί τό θαύμα έγινε. ’ Από εκείνη τήν
ώρα τά ιταλικά κανόνια σίγησαυ όριστικά.... Τό σύννεφο τής Παναγίας είχε
οδηγήσει τίς όβίδες τού στρατού μας
στον εχθρικό στόχο! (βλ. Γενική Στρα
τιωτική Έπιθεώρησι, οπ. παρ. σελ. 86).
Σκοπός τού άρθρου αύτού δέυ είναι
υά προβεί σέ έξιστόρησι τών φάσεων
τού ιταλικού πολέμου, ούτε να δώσει
άυάλυση τής στρατηγικής τού πολέ
μου. Αύτό είναι άδύνατο, έξω άπό τά
περιθώρια καί τις δυνατότητες μας. Η
σχετική βιβλιογραφία είναι τεράστια.
'Ο λοένα έρχονται στό φώς καί νέα
στοιχεία, πού όλα συγκλίνουν στό συμ
πέρασμα ότι στη περίπτωση τού Σαράν
τα, οί θρύλοι ήταν άλήθειες. Ακόμη
καί οί ’ Ιταλοί παράγοντες τό επιβεβαι
ώνουν.
' Η σημασία τής ελληνικής νίκης, καί
άπό γενική καί άπο ειδική άποψη, είχε
παγκόσμιες διαστάσεις. Οπως έγραψε

Οί πρώτο, φαντάρο, μας, πού περνούν στην Αλβανία καί προχωρούν γ,ά τά Τίρανα. ( Ή φωτογραφία δημοσιεύτηκε στό περ,οδ,κό
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Τό φθινόπωρο τού 1937 οί ‘ Αγγλοι
τοποθέτησαν μιά συσκευή ραντάρ έπί
άεροπλάνου. Ή τα ν τό πρώτο πείραμα
άεροπορικής έντοπίσεως πλοίων (Air
borne Searchfor Vessel) πού είχε
προκύψει άπό τίς έρευνες τού δόκτορος ‘ Εντουαρντ Μπόουεν, συνεργάτη
τού Βάττ. Κατά τήν διάρκεια τών πειρα
μάτων ό Μ π όουεν άντελή φ θη δτι,
έκτός άπό τήν έντόπισι πλοίων, τό
ραντάρ έπί ένός άεροπλάνου έν πτήσει
ήταν δυνατό νά χρησιμεύση στήν έντόπιση άλλων άεροπλάνων. Τά πρώτα
άεροπορικά ραντάρ (asv) άρχισαν νά
καταακευάζωνται μαζικά καί νά λ ει
τουργούν τό 1939.

Oi γιγάντιες έγκαταστάσεις ραντάρ ατό Φυλινγκντέηλς τής Μ Βρεταννίας.
αία σταθμών ραντάρ στήν άνατολική
Πρωσσία, ό ίδιος ό Βάττ άνέλαβε νά
έκτελέση τήν δύσκολη κατασκοπευτική
άποστολή. Συνοδευόμενος άπό τήν
γυναίκα του, έμφανίσθηκε ώς άγαθός
τουρίστας καί, μέ τήν δικαιολογία δτι
έρευνοΰσε γιά τήν άνεύρεσι προγόνων
του, ό Βάττ έπιασε φιλικές σχέσεις μέ
τούς έφημερίους τής ζώνης πού τόν
ένδιέφερε καί άπό τό ύψος τών πολλών
γραφικών κωδωνοστασίων μπόρεσε μέ
όλη τήν άνεσι νά θαυμάση τό τοπίο καί
νά διαπιστώση τήν παρουσία ένδεικτικών κεραιών.
Ό μω ς οι Γερμανοί δέν είχαν κάνει
πολλές σχετικές προόδους. Οί έρευνές τους προχωρούσαν μέ άργό ρυθμό.
Δ έν τούς έλειπαν οι έπιστήμονες. Τούς
έλειπαν τά μέσα. Γιατί οί πολιτικές καί
στρατιωτικές άρχές τού τόπου άργησαν
ν' άντιληφθούν τήν σημασία τού προ
βλήματος. Τό ίδιο συνέβη καί στήν
Ιταλία. Τό γερμανικό πολεμικό ναυτικό
είχε σημειώσει όρισμένη πρόοδο στόν
τομέα αύτόν, έπανορθώνοντας κάπως
έν άγνοια του τό σφάλμα τής έπιδείξεως πλήρους άδιαφορίας, τριάντα χρό
νια πριν, πρός τήν έφεύρεσι τού Κρίστιαν Χύλσμεγερ, ό όποιος καί τήν είχε
ύποβάλει ατό ναυτικό τής χώρας του.

612

Επί κεφαλής τών έρευνών ήταν ό
δόκτωρ Κάνχολντ, ό όποιος ξεκινώντας
άπό μ ελέτες άκουστικής ύποβρυχίου
έντοπίσεως, δηλαδή τής έντοπίσεως
μέ τήν βοήθεια ήχων, πού ένδιέφερε
τήν υποβρύχιο άμυνα, προσπάθησε νά
πραγματοποιήση έντοπίσεις μέ ήλεκτρομαγνητικά βραχύτατα κύματα. Τήν
ίδια έποχή, μιά έταιρία τού Βερολίνου, ή
«Gema», έκτελούσε παρόμοια πειρά
ματα. Τό ίδιο καί ό δόκτωρ Ροϋνγκε, γιά
λογαριασμό τής «Τελεφοϋνκεν». Τό
γερμανικό πολεμικό ένδιαφέρθηκε γιά
τίς έρευνες τής «Gema». ‘ Ετσι γεννή
θηκε τό 1936 ό πρώτος γερμανικός
ραδιοεντοπιστήρ πού όνομάσθηκε
«Φρέγια». Χρησίμευε προπαντός γιά τήν
άπό ξηρός έντόπισι άεροπλάνων έν
πτήσει. Οί έρευνες τής «Τελεφοϋν
κεν» όδήγησαν στήν κατασκευή μιας
συσκευής, ή όποια έπί κύματος 50 έκ.
προσδιόριζε τήν κατεύθυνσι, τήν άπόστασι καί τό ύψος πτήσεως θεαθέντων
άεροπλάνων.
Στις ' Ηνωμένες Πολιτείες οί φυσικοί
τού ’ Εργοστασίου ’Ερευνών τού Ναυτι
κού (Naval Research Laboratory) άρ
χισαν νά άσχολούνται μέ τό ραντάρ.
"Ερευνες πραγματοποιήθηκαν στήν
Γαλλία καί στήν 'Ιαπωνία.

Τά χρόνια έκεινα πολλά πλοία διαφό
ρων έθνικοτήτων ήσαν έφοδιασμένα μέ
συσκευές ραντάρ. Μιά στοιχειώδης
συσκευή γιά τήν έντόπισι κινουμένων
πάγων είχε τοποθετηθή άπό τό 1935
έπάνω στό γαλλικό ύπερω κεάνειο
«Νορμανδία». Τό παλαιό άντιτορπιλλικό
«Λήρυ» τού άμερικανικοϋ ναυτικού,
τής τάξεως τών «Flush Desk», είχε
ένα ραντάρ γιά τήνάντιαεροπορική του
άμυνα άπό τό 1937. Καί τόν έπόμενο
χρόνο πειραματικές συσκευές ραντάρ
τοποθετήθηκαν στό άεροπλανοφόρο
«Γιόρκταουν» τού άμερικανικοϋ ναυτι
κού, στό βρεταννικό καταδρομικό «Σέφηλντ» καθώς καί στό βρεταννικό θωρηκτό «Ρόντνεϋ». Οί Γερμανοί τοποθέ
τησαν τήν πρώτη πειραματική συσκευή
ραντάρ στό μικρό πολεμικό σκάφος
«Στράλ». Τό 1937 ή συσκευή αύτή, πού
λειτουργούσε έπί μήκους κύματος 80
έκ., ένετόπιζε τήν θέσι άλλων πλοίων
άπό άπόστασι περίπου 8 μιλιών. Τήν ίδια
έποχή τοποθετήθηκε συσκευή ραντάρ
καί έπί τού γερμανικού θωρηκτού
«Γκράφ Σπέε». Στις περίφημες φωτο
γραφίες πού έλήφθηααν ένώ τό θωρηκτό βυθιζόταν διακρίνεται καθαρά ό
όρθογώνιος άνακλαστήρ πού ήταν το
ποθετημένος έπί τού κεντρικού πυργί
σκου τού σκάφους.
Τό φθινόπωρο τού 1940 οί Άγγλοι
γνωστοποίησαν ατούς Αμερικανούς
τά τεχνικά μυστικά τών ραντάρ. Οί
έρευνες μετατοπίσθηκαν στό άσφαλέστερο έδαφος τών Ηνωμένων Πολιτει
ών, σε έργαστήρια πού ήσαν, άπό κάθε
πλευρά, τελειότερα. ‘ Ετσι άρχισε ή
στενή συνεργασία άνάμεσα ατούς Ά γ 
γλους καί Αμερικανούς τεχνικούς.
Χάρις ατά άφθονα οικονομικά μέσα πού
διετέθησαν, οί Άγγλοσάξωνες βρέθη
καν στό τέλος τού πολέμου νά προη
γούνται κατά πολύ τών άλλων έθνών
στόν τομέα τών ήλεκτρο νικών άνακαλύ-

ΤΟ ΡΑΝΤΑΡ
ψεων.
Τά πρώτα άερομεταφερόμενσ ραν
τάρ κατασκευάσθηκαν άπό τήν «Τελεφοϋνκεν» τήν άνοιξι τού 1939. Ή
άνάγκη ϋπάρξεως καταλλήλων όργάνων έγινε σύντομα πολύ αισθητή στόν
τομέα τών νυκτερινών καταδιωκτικών
πτήσεων. Οι πιλότοι τών καταδιωκτικών
πού άπογειώνονταν μέσα στό σκοτάδι
τής νύχτας γιά νά φράξουν τόν δρόμο
ατά έχθρικά βομβαρδιστικά, χρειάζον
ταν ένα όργανο πού νά τούς όδηγή
έναντίον ένός στόχου πού δέν ήταν
όρατός. Τό φθινόπωρο τού 1940 κατερριφθη τό πρώτο άγγλικό άεροπλάνο άπό
γερμανικό καταδιωκτικό πού όδηγειτο
«στά τυφλά» άπό ένα σύστημα ραδιοκατευθύνσεως βασιζόμενο στήν συσκευή
«Φρέγια». Τά γερμανικά άντιαεροπορικά είχαν έφοδιασθή έδώ καί άρκετούς
μήνες μέ συσκευές ραντάρ.
Τήν ίδια περίοδο όμως οί Άγγλοι
προηγούντο κατά πολύ. Είχαν άρχίσει
νά τοποθετούν στά καταδιωκτικά τους
νυκτερινής πτήσεως τό νέο ραντάρ
«Α.Ι.». Στήν Γερμανία, ή άρχική δυσπι
στία τών πολιτικών καί στρατιωτικών
άρχών, ιδιαίτερα τής Αεροναυτικής,
είχε προκαλέσει άποδιοργάνωσι τών
σχετικών πρωτοβουλιών καί τήν άπώλεια πολυτίμου χρόνου. Οί Άγγλοι
σημείωναν μεγαλύτερη πρόοδο στις
έργασίες τους, χάρις στήν ύποστήριξι
τής κυβερνήσεώς τους. Μόνο τόν Αύ
γουστο τού 1941 έγκατεστάθησαν οί
πρώτες συσκευές ραντάρ στά γερμανι
κά καταδιωκτικά νυκτερινής πτήσεως.
' Η ’ Ιταλία ήταν πολύ καθυστερημένη
στόν τομέα τών ραντάρ. Ο θάνατος
' Ο ίταλός Γουλιέλμος Μαρκόνι, ό άνθρωπος
πού έθεσε τις βάσεις τού ραντάρ.

' Υπερσύγχρονο ραντάρ στή Καλλιφόρνια μέ υπερευαίσθητη κεραία, γιά τήν έπικοινωνία
μεταξύ τών διαστημικών σταθμών τής γής καί τών διαστημοπλοίων.
τού Μαρκόνι, τό 1937, δέν έπέτρεψε
στόν μεγάλο έπιστήμονα νά φέρη σέ
πέρας τις έλπιδοφόρες του έρευνες, οί
όποιες, όπως άπεδείχθη άπό τήν μ ετέπειτα τροπή τών γεγονότων, ήσαν οί
πρώτες μέ όρθή κατεύθυνσι.
Τό Ναυτικό δέν άργησε ν' άντιληφθή
τήν τεχνική αύτή άνεπάρκεια, τήν νύ
χτα τής 12ης 'Οκτωβρίου 1940, όταν
ένας στολίσκος άντιτορπιλλικών καί
τορπιλλοβόλων έπετέθη έναντίον ένός
άγγλικού σχηματισμού νοτιοανατολικώς
τής Μάλτας. Παρ ’ δλο τό θάρρος πού
έδειξαν οί Ιταλοί κυβερνήτες τών
πλοίων στήν διοίκησι τών πλοίων καί τών
πληρωμάτων τους, ή έπίθεσις κατέληξε
στήν άπώλεια ένός άντιτορπιλλικοϋ καί
δύο τορπιλλοβόλων. Γιά πολύν καιρό τό
άρχηγείο τού ιταλικού ναυτικού άδυνατοϋσε ν' άντιληφθή τά αίτια τής ήττας.
Συνεπαίρανε ότι έπρεπε νά όφείλεται
σέ κάποια τεχνική έλλειψι, άλλά ή
σκέψις τού ραντάρ ούτε κάν πέρασε
άπό τό μυαλό τής ιταλικής ναυτικής
ήγεσίας. Γιατί άκριβώς περί τού ραντάρ
έπρόκειτο, πού ήταν τοποθετημένο
έπάνω στό άγγλικό καταδρομικό «Αί
ας». Ή τα ν τό μοναδικό σκάφος τού
άγγλικού στόλου τής Μεσογείου πού
διέθετε τήν νέα συσκευή. Πολύ πιθανό

δέ, στήν συμπλοκή έκείνη νά χρησιμο
ποιήθηκε τό ραντάρ γιά πρώτη φορά
στόν ναυτικό πόλεμο. Τό ραντάρ τού
«Αϊαντος» έπέτρεψ ε στοάς Άγγλους
ν ’ άντιληφθοϋν έγκαίρως τήνάφιξι τών
ιταλικών πλοίων καί νά άνοίξουν πύρ.
Χρειάσθηκε νά παρέλθουν άκόμη
άρκετοί μήνες πριν ή άνωτάτη ήγεσία
τών ένόπλων ιταλικών δυνάμεων άντιληφθή τις τεχνικές προόδους τού άντιπάλου. Στό μεταξύ συνέβη ή ναυμαχία
ΐο ύ ματαπά, στά τέλη Μαρτίου τού 1941.
Είναι γνωστό ότι τό ραντάρ δέν χρησιμο
ποιήθηκε άμεσα στήν ναυμαχία αύτή καί
δέν μπορεί νά θεωρηθή ώς αίτια γιά τήν
καταβύθισι τών πλοίων τού ναυάρχου
Κατάνεο. Οί ’Ιταλοίβεβαιώθησανότι τά
άγγλικό πλοία διέθεταν ραντάρ. Μέ
άποκρυπτογράφησι τών άναγνωριστικών σημάτων ένός άγγλικού πλοίου, οί
’Ιταλοί πληροφορήθηκαν ότι είχε έπισημανθή μέσα στό σκοτάδι τής νύχτας
ένα έχθρικό σκάφος, σέ άπόστασι 6
μιλιών, ή όποια ύπερέβαινε κατά πολύ
τό άνώτατο όριο τών άποστάσεων τών
νυκτερινών έπισημάνσεων μέ όπτικά
μέσα. Έβγαλαν λοιπόν τό συμπέρασμα
ότι οί Άγγλοι διέθεταν ραδιοεντοπιστάς.
Τό ιταλικό ναυτικό άρχισε τότε νά
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Αριστερά: Τό καταδιωκτικό Messerschmitt
M e - 109, ένα άπό τά σπουδαιότερα καταδιω
κτικά κατά τόν Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο. Δ έν
άπέφυγε κι' αυτό, τήν έπισήμανση τών
ραντάρ κατά τή μάχη τής Αγγλίας. Δεξιά:
Καί τά καράβια έπισημαίνονται άπό τά
ραντάρ.

δίνη προσοχή στις έρευνες πού ό
καθηγητής Τιμπέριο διεξήγαγε στό Λιβόρνο, καί μιά άπό τις δυο ύπάρχουσες
συσκευές τοποθετήθηκε στό θωρηκτό
«Λιττόριο» γιά λόγους πειραματισμού.
Σέ λίγο άρχισε καί ή έ ν σειρά παραγωγή.
Οί Γερμανοί πρόσφεραν τότε ώρισμένη
βοήθεια καί τό 1942 διετέθη ένα ση
μαντικό ποσό στις έρευνες καί στήν
κατασκευή των νέων συσκευών. Ή τα ν
όμως άργά πιά. "Οταν δέν ύπάρχη
κατάλληλη βιομηχανία, έκεϊνο πού δέν
έχει έγκαίρως προετοιμασθή τόν καιρό
τής ειρήνης δύσκολα έπιτυγχάνεται
στόν πόλεμο.
Τό ραντάρ πού λειτουργούσε έπάνω
στά γερμανικά πολεμικά σκάφη στις
άρχές Τού πολέμου, τό γνωστό «Ζεετάκτ» τών 80 έκ., ήταν προπαντός ,ένα
άναγνωριστικό ραντάρ μέ άκτΐνα δράσεως περίπου 14 μιλιών. Στις άρχές τού
1941 τά μεγάλα γερμανικά σκάφη διέ
θεταν δσό, ένα στήν πρώρη καί ένα
στήν πρύμνη. Τό «Μπίσμαρκ», έκτός
άπό τις δυό αύτές συσκευές, διέθετε
καί τρίτη, τής όποιας έργο ήταν νά
άναγνωρίζη τά κύματα τού ραντάρ πού
ό έχθρός κατηύθυνε πρός τό πλοίο.
Κατά τόν περίπλου τού Μάίου τού 1941,
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ό όποιος κατέληξε στήν καταβύθισι τού
γερμανικού θωρηκτοϋ, τό ραντάρ έπαι
ξε άρκετά σημαντικό ρόλο, τόσο κατά
τίς πρώτες άμοιβαίες έπισημάνσεις,
όσο καί στήν πεισματική καταδίωξί του
άπό τούς ’Αγγλους. Τά άγγλικά πλοία
τήν έποχή έκείνη ήσαν έφοδιασμένα μέ
ένα ραντάρ θαλάσσης τύπου 284, μέ
βεληνεκές μικρότερο τών γερμανικών
συσκευών άλλά πολύ πιό άποτελεσματικό σέ ώρα μάχης. Δ έν έπρόκειτο στήν
πραγματικότητα γιά ένα ραντάρ άναγνωρίσεως ή έπαγρυπνήσεως άλλά γιά
ραντάρ κατευθύνσεως βολής.
Τό ραντάρ έμφανίσθηκε έπίσης στή
σκηνή κατά τήν έπιτυχή παραβίασι τής
Μάγχης, τήν όποια τά γερμανικά θωρηκτά πραγματοποίησαν τήν νύκτα τής
12ης Φεβρουάριου τού 1942. 'Επειδή
ό Χίτλερ πίστευε δτι ή Νορβηγία διέτρεχε κίνδυνο καί ή Βρέστη συμπεριλαμβανόταν πλέον στήν άκτΐνα δράσεως τής
άγγλικής άεροπορίας, οί Γερμανοί άποφάσισαν νά έπαναφέρουν στις έθνικές
βάσεις τους τά θωρηκτά πού ήσαν
άγκυροβολημένα στήν Βρέστη. Μετά
τήν άπόρριψι τής πορείας μέσα άπό τό
Στενό τής Δανίας, όπου τά πλοία δέν θά
ήταν δυνατό νά έχουν τήν άπαραίτητη

άπό άέρος προστασία, δέν άπέμενε
παρά ό διάπλους τής Μάγχης. Δηλαδή,
τά γερμανικά πολεμικά ήσαν άναγκασμένα νά περάσουν κάτω άπό τήν μύτη
τών "Αγγλων.
Ή γερμανική μοίρα (δυό θωρηκτά,
ένα καταδρομικό, καί πολυάριθμες μι
κρότερες μονάδες) έγκατέλειψε τήν
Βρέστη άργά τό βράδυ τής 11ης Φ ε
βρουάριου καί είχε τήν συμπαράστασι
τής τύχης: τό βρεταννικό άεροπλάνο
πού έπιτηροϋσε τόν λιμένα τής Βρέστης καί ήταν έφοδιασμένο μέ ραντάρ,
είχε έπανέλθει στήν βάσι του λόγω
τεχνικής βλάβης καί άντικαταστάθηκε
μέ καθυστέρησι. Τήν αύγή ή μοίρα
βρισκόταν ήδη στ' άνοιχτά τής λάβρης.
Στις 11 τής 12ης όταν έπεσημάνθη,
βρισκόταν στις έκβολές τού ποταμού
Σόμ.
Γιά νά παρεμποδισθή ή φυσιολογική
λειτουργία τους, οί βρεταννικοί σταθμοί
ραντάρ βομβαρδίσθηκαν άπό κύματα
γερμανικών πομπών τοποθετημένων
στήν γαλλική άκτή. "Ετσι ή ήχώ πού
προκαλούσαν τά διαπλέοντα τήν Μάγχη
πλοία δέν μπόρεσε νά καταγραφή στις
όθόνες τών ραντάρ, διότι έκαλύφθη
άπό παρεμβολές καί άλλα άκατάληπτα
Ό 'λνγλος έφ ευρέτης Τζαίημς Βάττ. (Πί
νακας του Κάρλ Μπρέντα). Στά χρόνια πού
προηγήθηκαν τού πολέμου ό Βάττ υπήρξε
στήν Αγγλία ό σημαντικώτερος έμπειρογνώμων τής ραδιοεντοπίαεως.

ΤΟ ΡΑΝΤΑΡ

σήματα. "Οταν οί "Αγγλοι άντελήφθησαν τί πραγματικά συνέβαινε, ήταν πιά
πολύ άργά. Οί παράκτιες πυροβολαρχί
ες τού Ντόβερ άνοιξαν πυρ μετά τό
μεσημέρι, ένώ τά γερμανικά πλοία
έβγαιναν άπό τόν πορθμό.
Σημαντικώτατο ρόλο έπαιξε τό ραν
τάρ καί στόν πόλεμο τού 'Ατλαντικού.
' Η έγκαιρη τοποθέτησίς του πάνω στά
άντιτορπιλλικά, πού συνόδευαν τίς νηο
πομπές, έμπόδισε τά γερμανικά υπο
βρύχια νά προσεγγίζουν (κατά τήν στι
γμή τής άναδύσεως) τά πλοία πού
έπιχειρούσαν νά πλήξουν, όπως συνέβαινε τόν πρώτο καιρό τού πολέμου. Τά
άεροπλάνα πού κατεδίωκαν τήν νύχτα
τά γερμανικά ύποβρύχια (όταν αύτά
άναγκάζονταν νά άναδυθούν γιά νά
άνανεώσουν τόν άέρα τους) πρώτα τά
έντόπιζαν μέ τά ραντάρ καί άκολούθως
τά φώτιζαν μέ προβολείς καί τά έπλητ
ταν. Οί Γερμανοί έφοδίασαντά ύποβρύχιά τους μέ ειδικούς δέκτες, πού
συνελάμβαναν τούς έκπεμπόμενους
άπό τόν άντίπαλο παλμούς καί άπεδείκνυαν δτι τό σκάφος είχε έντοπισθή.
Κατά τά τε λ ε υ τα ία έτη του πολέμου
ένετάθη ή σπουδή ειδικών συστημάτων
γιά τόν κατά τό δυνατό μεγαλύτερο

περιορισμό τών άναδύσεων τών ύποβρυχίων. "Ενα άπό τά συστήματα αύτά
ήταν καί τό «Σνόρκελ». Έπρόκειτο γιά
ένα μεταλλικό κιβώτιο πού συνδεόταν
μέ τό έσωτερικό του ύποβρυχίου μέ
εύκαμπτο διπλό σωλήνα, ό όποιος άνυψούμενος κατακορύφως ώς τήνέπιφάνεια τής θαλάσσης, ρουφούσε άέρα
χωρίς ταυτόχρονα νά έπιτρέπη νά ει
σχωρούν σ ’ αύτόν σταγονίδια ύδατος.
Χάρις στό «Σνόρκελ» τά έν καταδύσει
ύποβρύχια έξασφάλιζαν τόν άπαιτούμενο άέρα γιά τήν λειτουργία τών μηχα
νών τους καί γιά τήν άνενέωσι τού
άέρος τών διαμερισμάτων τους. "Ενα
άλλο σύστημα ήταν ή έπικάλυψις τής
έξωτερικής έπιφανείας τών σκαφών μέ
ένα ειδικό βερνίκι πού άπορροφούσε
τούς παλμούς τών ραντάρ έμποδίζοντας έτσι τήν άνάκλασί τους. "Ομως τά
βερνίκια αύτά δέν ήσαν διόλου άνθεκτικά στό θαλάσσιο νερό.
’Επίσης οί Γερμανοί τοποθέτησαν
στήν θάλασσα σημαντήρες, πού προκαλούσαν στά ραντάρ άνακλάσεις όμοιες
μέ έκείνες τών ύποβρυχίων.
Τό ραντάρ, τέλος, έπαιξε άρκετά
σημαντικό ρόλο στήν ναυμαχία τού
Βορείου Ακρωτηρίου τής Νορβηγίας,

στις 26 Δεκεμβρίου 1943, στήν διάρ
κεια τής όποιας βυθίστηκε τό γερμανι
κό θωρηκτό «Σάρνχορστ» έφοβιασμέ
νο μέ συσκευές λιγώτερο ισχυρές άπό
έκείνες τών άγγλικών πολεμικών.
Ή διατάραξις τών ραντάρ τού άντιπάλου, πού έπιτυγχάνεται μέ τήν έκπομπή κυμάτων τής ίδιας συχνότητος,
δέν άργησε νά γίνη ένα συνηθισμένο
φαινόμενο τού ήλεκτρονικού πολέμου.
"Αλλοτε τό έργο αύτό άναλάμβαναν
σταθμοί έδάφους, όπως συνέβη στήν
περίπτωσι τού διάπλου τής Μάγχης άπό
τήν γερμανική μοίρα τής Βρέστης,
άλλοτε τά όργανα παρεμβολής ήσαν
τοποθετημένα σέ άεροπλάνα πού συ
νόδευαν καί προστάτευαν όλόκληρα
σμήνη.
’Αξίζει νά άναφέρωμε τήνπιό σημαν
τική παρεμβολή τοΰ πολέμου τών ραν
τάρ.
Τή νύχτα τής 25ης ’Ιουλίου τού
1943, καθώς καί τίς άκόλουθες, έκατοντάδες άγγλικών βομβαρδιστικών
έπλητταν σκληρά καί χωρίς διακοπή τό
' Αμβούργο. Γιά νά προκαλέσουν σύγχυσι στις συσκευές ραντάρ έπιαημάνσεως καί άμύνης τών Γερμανών, οί
"Αγγλοι έρριξαν μιά μεγάλη ποσότητα
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άπό μικρές λωρίδες μεταλλικού χάρ
του. Οί χιλιάδες άνακλάσεις πού έφθασαν στις όθόνες τών ραντάρ προκάλεοαν σύγχυσι ατούς παρατηρητάς, πού
δέν κατόρθωσαν νά έντοπίσουν. Μ έ τόν
τρόπο αύτό άποδιοργανώθηκε όλόκληρο τό σύστημα τής διώξεως καί τής
άντιαεροπορικής άμύνης τών Γερμα
νών. Τά άποτελέσματα ύπήρξαν έντυπωσιακά, ίσως άνώτερα τών προσδοκι
ών τών Άγγλων. Μέ έλάχιστες άπώλειες, ή βρεταννική άεροπορία προκάλεσε
βαρύτατες ζημίες στόν άντίπαλο.
Τό τέχνασμα όμως δέν μπόρεσε νά
συνεχισθή έπί μακράν, γιατί οί Γερμανοί
άνεκάλυψαν ένα σύστημα γιά νά διακρί
νουν στις όθόνες τών ραντάρ τά άεροπλάνα, πιό εύκίνητα, άπό τις λωρίδες
τού χάρτου πού τά έκρυβαν καί στριφο
γύριζαν στόν άέρα μέ μεγάλη βραδύτη
τα πριν πέσουν στό έδαφος. Οί Άγγλοι
τότε αύξησαν τίς ποσότητες τού μεταλ
λικού χάρτου ώσπου νά πετύχουν έκ
νέου ικανοποιητικά άπ οτελέσματα.
' Επρόκειτο γιά ένα πραγματικό σύννε
φο άπό μεταλλικό χαρτί, πίσω άπό τό
όποιο πετοϋσαν τά άγγλικά βομβαρδι
στικά. Τελικά όμως οί Γερμανοί άνακάλυψαν μιά συσκευή άρκετά ισχυρή γιά
τήνάκριβή έντόπισι τών έχθρικών άεροπλάνων, άκόμη πίσω άπό τό πυκνό
τείχος τών λωρίδων μεταλλικού χάρ
του.
Στό μεταξύ στην Αγγλία συνεχίζον
ταν οί έρευνες πού είχαν άρχίσει
χρόνια πριν καί θά όδηγούσαν στην
άνακάλυψι τού έκατοστομετρικοϋ ραν
τάρ. Οί έρευνες αύτές κατέληξαν σέ
θετικά άποτελέσματα τό 1942. Τό πρό
βλημα συνίστατο στήν άνεύρεσι δυνατότητος έκπομπής υψηλής ένεργείας
μέ τήν χρησιμοποίησι τού βραχυτέρου
δυνατού μήκους κύματος. Οί Άγγλοι
τό έλυσαν μέ τό έκατοστομετρικό κύμα
τών 9 έκ.
Είναι γνωστό ότι τό έκατοστομετρικό
κύμα διαθέτει δέσμη άκτινοβολίας πιό
περιορισμένη άλλά καί πιό μακριά άπό
τό δεκαμετρικό κύμα μέ πολύ άνώτερες
δυνατότητες ήχήσεως. Ά ν τό διαμε
τρικό κύμα είχε ώς τότε άντανακλάσει
μεταλλικά άντικείμενα, τό έκατοστομε
τρικό άντανακλούσε τώρα καί άλλα. Έτσι
τά πρώτα άγγλικά βομβαρδιστικά, εφοδια
σμένα μέ τίς νέες συσκευές στις έπιδρομές έναντίον τής Γερμανίας, στις άρχές
τού 1943, ήσαν σέ θέσι νά διακρίνουν ε 
πάνω στις όθόνες τών νέων ραντάρ τήν
ήχώ τού έδάφους καί τών γερμανικών πό
λεων. Αύτή ύπήρξε άποφασιστική καμπή
στόν πόλεμο τών ραντάρ. Κανένα έμπόδιο
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δέν μπορούσε πιά νά παρεμβληθή
ατούς νυχτερινούς βομβαρδισμούς καί
ταυτόχρονα οί Σύμμαχοι άποκτοΰσαν
μιά άποτελεσματική ύπεροχή άπέναντι
τών Γερμανών, στόν πόλεμο τής ύψηλής συχνότητος.
Τό μυστικό τών νέων όργάνων δέν
κράτησε πολύ. Δυό μέρες άπό τήν
στιγμή πού οί πρώτοι σχηματισμοί είχαν
άρχίσει νά χρησιμοποιούν τίς νέες
συσκευές, ένα άγγλικό βομβαρδιστικό
κατερρίφθη ατούς άγρούς έξω άπό τό
Ρόττερνταμ. Οί Γερμανοί μπόρεσαν
έτσι νά πληροφορηθούν δτι οί Άγγλοι
χρησιμοποιούσαν έκατοσ το μετρ ικό
ραντάρ. Αντιμετώπισαν λοιπόν τό έπεϊγον πρόβλημα τής άμέσου άνακαλύψεως συσκευών, πού θά μπορού
σαν νά προκαλέσουν σύγχυσι στην
έκπομπή καί λήψι τών νέων άγγλικών
ραντάρ. Στην Γερμανία είχαν άλλοτε
πραγματοποιηθή όρισμένες έρευνες
πρός αύτή τήν κατεύθυνσι. Είχαν όμως
διακοπή κατ' έντολήν τού Χίτλερ, ό
όποιος πίστευε ότι έπρόκειτο γιά μιά
άχρηστη άπώλεια χρόνου καί μέσων.
Μέ τόν τρόπο αύτό οί Γερμανοί είχαν
παραβή έναν άπό τούς βασικούς κανό
νες τού πολέμου: τήν άνάγκη, δηλαδή,
τής έπιδιώξεως βασικών σκοπών, άκόμη
καί άν αύτοί είναι δύσκολοι καί μακράς
διάρκειας.
Ό σ ο γιά τό έκατοστομετρικό κύμα,
οί Γερμανοί έσπευσαν νά έπανορθώσουν τό σφάλμα τους μέ έκπληκτική
ταχύτητα. Καί τό 1944 άποφάσισαν νά
χρησιμοποιήσουν τό κύμα αύτό σέ όλες
τίς οίουδήποτε τύπου συσκευές τους.
Τά πρώτα μοντέλα έτέθησαν σέ λει
τουργία λίγο πριν άπό τό τέλος τού
πολέμου, όχι μόνο έπί μήκους κύματος
9 έκ. άλλά καί 3 έκ., όπως ήδη έδώ καί
άρκετό καιρό έκαναν οί Αμερικανοί.
Πρός τό τέλος τού πολέμου τά γερμα
νικά υποβρύχια άρχισαν νά έφοδιάζωνται μέ περισκόπια - ραντάρ. Ήσαν
συσκευές, τών όποιων άρκοϋσε νά
άναδυθή ή κεραία, ένώ τό ύποβρύχιο
βρισκόταν έν καταδύσει, γιά νά πληροφορηθή ό κυβερνήτης στό έσωτερικό
τού σκάφους τήν παρουσία πλοίων έπί
άκτϊνος δώδεκα μιλιών. Φυσικά οί συ
σκευές αύτές λειτουργούσαν έπί έκατοστομετρικοϋ μήκους κύματος.
Ή πρόοδος πού έπραγματοποίησε
τό ραντάρ κατά τόν Δεύτερο Παγκό
σμιο Πόλεμο ύπήρξε άποφασιστική.
"Ετσι, μέσα σέ λίγα χρόνια τελειοποιή-·
θηκε ένα όργανο πού σήμερα έχει
καταστή άπαραίτητο στην άνθρωπότητα·

,Τ Ο ΤΙ GELONA

Μ ΟΡΦ ΕΣ
ΤΗ Σ ΙΣΤΟ Ρ ΙΑΣ

Η
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ
Στήν Σαλαμίνα πολέμησε βέβαια σάν
ά ντρ ας, έκαμε καί μερικά ανδραγαθή
ματα: έσωσε τήν ζωή τοϋ αδελφού τού
Ξέρξη στρατηγού Αριβίγνου, έσωσε
άπό τόν χαμό καί τά παιδιά τοϋ Ξέρξη.

ΑΡΧΑΙΑ Αλικαρνασσός τής
Καρίας τής Μικρός Ασίας εί
χε δυό βασίλισσες μέ τό όνομα
αύτό. Ή πρώτη ήκμασε κατά τήν
έποχή τών Μηδικών, δηλαδή κατά τό
πρώτο μισό τού 5ου αιώνα π.Χ. καί ή
δεύτερη περίπου έκατό χρόνια άργότερα.
Έδώ πρόκειται γιά τήν πρώτη
Αρτεμίσια, πού στήν 'Ιστορία όνομάζεται συνήθως πρεσβυτέρα, γιά
νά ξεχωρίζεται άπό τήν δεύτερη Τά
σχεδόν έξωφρενικά τολμήματα της
τήν έκαμαν βεβαίως ένδοξη. Ένδο
ξη, μά όχι καί εύτυχισμένη στήν ζωή
της, όπως θά δούμε παρακάτω.
Ή τα ν έξυπνη πολύ, δυναμική καί
συνετή. Πάνω άπό όλα όμως ήταν
έξαιρετικά φιλόδοξη.
Ή Α ρ τ ε μ ίσ ια ή π ρεσβυτέρα
ήταν ' Ελληνίς. Τόν πατέρα της τόν
έλεγαν Λύγδαμιν καί μητέρα της
ήταν κάποια Κρητικιά. Τίποτε άπό
τήν οίκογένειά της δέν μάς μαρτυ
ρ εί πώς ήταν άπό καταγωγή γαλαζοαίματη. Πώς βρέθηκε λοιπόν βασί
λισσα τής Αλικαρνασσού; Δ έν ξ έ 
ρομε άκριβώς. Ξέρομε όμως, πώς οί
άγριοι άνταγωνισμοί τών πολιτικών
κομμάτων τών πόλεων τής Μικρός

Η

Ασίας βοήθησαν πολύ τούς Πέρσες, πού κυριάρχησαν σ ’ αύτές τις
πόλεις, νά έδραιωθούν έκ εί νά τίς
χρησιμοποιήσουν προγεφύρωμα
έναντίον τή ς κυρίως 'Ελλάδος.
"Ενας άπό τούς φίλους τώνΠερσώΥ
ήταν καί ή 'Αρτεμίσια. Είναι λοιπόν
κοντά στήν γνώσι πώς οί Πέρσες,
πού είχαν σ' αύτό κάθε συμφέρον,
έκαμαν πλάτες στήν ’Αρτεμίσια καί
έπέπλευσε στό πολιτικό χάος τής
Αλικαρνασσού.
Ή Έλληνίς λοιπόν 'Αρτεμίσια
μισούσε τάχα τήν Ελλάδα; "Οχι.
’Αλλά τήν ήθελε δική της. Καί σάν
βασίλισσα καί μάλιστα άπολυταρχική
μισούσε μόνο ένα πράγμα... καθαρά
έλληνικό: τό πολίτευμα τών ’Αθη
νών. Γι ' αύτούς τούς λόγους είχε
γίνει ή μεγαλύτερη σύμμαχος τών
Περσών έναντίον τής Ελλάδος.
Ο 'Ηρόδοτος παρουσιάζει τήν
’Αρτεμίσια ότι ήταν μέν δυναμική,
άλλά καί συνετή. Γι' αύτό ό Ξέρξης
τήν είχε βάλει στό έπιτελεϊο του καί
έδινε στις συμβουλές της μεγάλη
σημασία. Πριν άρχίση ή ναυμαχία
τής Σαλαμίνος, ό Ξέρξης έκαμε
εύρή πολεμικό συμβούλιο. Ή Ά ρ -

Περσης στρατιώτης. (Τεχεράνη ’Αρχαιολο
γικό Μουσείο).

"Ενας άκόμα Πέρσης στρατιώτης ο ' άνάγλυφο τού ’ Αρχαιολογικού Μουσείου τής Τεχε
ράνης.

τεμισία παρακολουθούσε τήν άνάπτυξι τών διαφόρων πολεμικών σχε
δίων μέ φανερή άπαγοήτευσι. Καί
όταν ήρθε ή σειρά της νά άναπτύξη
τίς άπόψεις της πάνω στό έπικρατέστερο σχέδιο, πού ήταν σχέδιο τού
Ξέρξη, είπε καθαρά τή γνώμη της.
Καί τόσο γενναία καί άνεπηρέαστα,
πού προκάλεσε γιά τό πρόσωπό της
τόν γενικό θαυμασμό μέσα στό
συμβούλιο. Είπε νέτα-σκέτα, πώς τό
σχέδιο νά κάμουν τήν ναυμαχία
έναντίον τού άθηναϊκού στόλου στό
στενό τής Σαλαμίνος, δηλαδή έκεί
πού έγινε, ήταν καθαρή παραφρο
σύνη! "Αδικα όμως.
Πρώτη φορά... ήττήθηκεή ’Α ρτε
μίσια. Ή γνώμη της δέν είχε γίνει
άκουστή. ’Αλλά άν καί θεωρούσε
παραφροσύνη τήνάπόφασι τού Ξέρ
ξη νά παίξη τήν τύχη του στό στενό
τής Σαλαμίνος, δέν είχε ή Ιδια τί
άλλο νά κάμη. ’Αποφάσισε λοιπόν
νά παίξη στό στενό αύτό καί τή δική
της τύχη. Εχε μαζί της πέντε πλοία
καί μερικές ένοπλες δυνάμεις άπό
στρατιώτες. Μπήκε έπικεφαλής λοι

πόν καί πολέμησε μέ τόσο πείσμα,
μέ τόσο θάρρος καί μέ τόση έπιτηδειότητα, πού, άν καί δέν νίκησε
τούς ’Αθηναίους, νίκησε τουλάχι
στον τόν Ξέρξη καί τούς στρατη
γούς του. ' Ο μέγας βασιλεύς είπε
τότε: «Οί μέν άνδρες γεγόνασί μοι
γυναίκες, αί δέ γυναίκες άνδρες»!
Μερικά χρόνια μετά τήν κατα
στροφή τών Περσών στήν Σαλαμίνα
τέλειωσε καί ό 5ος αιώνας. Ή
'Αρτεμίσια είχε φτάσει πιά 60 χρονών καί είχε πολύ καταβληθή. Ή τα ν
έπόμενο. "Ολη της τήν ζωή τήν είχε
σπαταλήσει, γιά νά ίκανοποιήση τήν
μοναδική φιλοδοξία της, πού ήταν
νά ήγεμονεύση πάνω σέ λαούς καί
προπάντων στήν ' Ελλάδα. Κάθε άλ
λο συναίσθημα τό είχε πνίξει μέσα
της. Καί νά την τώρα μιά γριά
ταπεινωμένη, δίχως όνειρα πιά καί
έλπίδες. "Ολα ήταν μάταια. Τότε
άκριβώς άρχισε μέσα της ή ζωή νά
άπαιτή τά δικαιώματά της.
Πήγε ως τήν Ά βυδο ταξίδι άναψυχής. Καί έκ εί παραμόνευε ό μοι
ραίος έχθρός της, ό έρωτας! Ούτε
στρατηγός, ούτε βασιλιάς ήταν ό
έρωμένος πού γνώρισε στήν Ά β υ 
δο. Ή τα ν άπλώς ένας ώραίος νέος.
Αλλά τής ένέπνευσε ένα έρωτα
άφόρητο.
Ά ν ίσως όμως είχε φευγαλέες
αύταπάτες, δέν ξημερώθηκαν άπό
τήν πρώτη νύχτα τού γάμου της. Καί
τήν άλλη νύχτα, ένώ ό... γαμπρός
κοιμόταν μακαρίως, ή άπελπισμένη
βασίλισσα τού έβγαλε τά μάτια μέ
μιά χρυσή βελόνη. Τό πρωί ό άτυχος
νέος πετάχτηκε στόν δρόμο σάν
σκουπίδι. Καί ή έρωτευμένη τραγική
γριά; Φώναξε τόν καπετάνιο τής
βασιλικής όλκάδος καί τόν διέταξε
νά κάμη πανιά γιά τό Αιγαίο. Σ ' ένα
νησί - μάλλον ξερόβραχο, σ ’ ένα
άσπρο όρθολίθι - διέταξε τόν καπε
τάνιο καί άγκυροβόλησε. Ύστερα
πάλι τόν διέταξε νά φύγη χωρίς
αύτήν...
Σ έ λίγες μέρες ένα άλιευτικό
βρήκε τό πτώμα τής Αρτεμίσιας καί
τό παρέδωσε ατούς Άλικαρνασσεϊς.
Αύτό ήταν τό τέλος τής περιβόη
της Αρτεμίσιας τής πρεσβυτέρας,
τής... μεγάλης. Καθόλου φυσικά
βασιλικό, άλλά έξευτελιστικό καί
ταπεινό.
Γ. Α. ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ
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Τό έγκλημα πού απασχολεί τίς κοινωνίες
ο ολόκληρο τόν κόσμο

Περισσότερες άπό τριακόσιες καταγγελίες βιασμών δέχονται κάθε χρόνο τά τρία τελευταία χρόνια ή ' Α
στυνομία καί ή Χωροφυλακή. Τό ένα τρίτο ή καί λιγώτερες άπ αύτές, φθάνουν μέχρι τό Δικαστήριο. Οί υπό
λοιπες υποθέσεις καταλήγουν, τίς περισσότερες φορές, σέ μιά συμβιβαστική ή καί άλλη λύση, μεταξύ θύ
ματος καί δραστών!

Συνέχεια άπό τό προηγούμενο

IA 25ΧΡΟΝΗ κοπέλλα άπό ' Ε
παρχία σπούδαζε, πριν άπό χρόνια
στήν Αθήνα. "Ενα καλοκαίρι, πού γύ
ριζε άπό τήν πατρίδα της στήν πρωτεύου
σα, τό πούλμαν έπαθε βλάβη καί έφθασε στήν ' Αθήνα (ήταν άρχές Σεπτεμ
βρίου) γύρω στά μεσάνυχτα .
' Η κοπέλλα, πρέπει νά πούμε, ήταν
σοβαρή, προσεκτική καί άρκετά σεμνή.
Εκαμε όμως ένα μικρό λάθος, πού
παραλίγο νά τό πληρώσει άκριβά. Καλύ
τερα όμως νά άφήσουμε τήν ίδια νά μάς
διηγηθεϊ τό πάθημά της.
- Μόλις κατέβηκα άπό τό πούλμαν,
πήγα νά πάρω τίς βαλίτσες μου καί
κοίταξα νά βρώ ταξί, γιά νά πάω σπίτι
μου. Πέρασε λίγη ώρα καί φάνηκαν νά
έρχονται δυό ταξί μαζί. Τό ένα τό
οδηγούσε ένας νέος όδηγός καί τό
άλλο ένας ήλικιωμένος. Προτίμησα νά
πάρω αυτό μέ τόν νέο, γιατί μού φάνηκε
εύγενικός καί καλός άνθρωπος. Αύτό
ήταν καί τό, παρά λίγο, μοιραίο λάθος
μου. Ας είναι...
' Από τή στιγμή πού μπήκα στό ταξί ό
όδηγός μέ κοίταζε, άπό τό καθρεπτάκι,
πολλές φορές καί έπίμονα. Μέχρι ση
μείου μάλιστα πού φοβήθηκα ότι θά
πάθουμε άτύχημα. Τόν παρακάλεσα
λοιπόν νά οδηγεί πιό προσεχτικά.

M
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' Εκείνος, άντί άπαντήσεως, άρχισε νά
μού έκφράζει τόν θαυασμό του κ.λπ.
' Εγώ δέν κρατήθηκα καί τόν πρόσβαλλα...
Εκείνος μού ζήτησε συγγνώμη καί
μού ύποσχέθηκε νά σταματήσει νά μέ
κοιτάζει καί νά μέ ένοχλεί.

Πολλές φορές καί κοινές γυναίκες πέφτουν
θύματα βιαστών.

Ησύχασα, γιά λίγο. Καί λέω γιά λίγο,
γιατί όταν φθάσαμε σ' ένα έρημικό
σημείο τής διαδρομής γιά τό σπίτι μου,
ό «εύγενικός» όδηγός σταμάτησε τό
αυτοκίνητο. Καί πρίν προλάβω νά τόν
έρωτήσω, γιατί σταμάτησε, ήλθε στό
πίσω κάθισμα καί μού έπιτέθηκε!
Εγώ ξαφνιάσθηκα, γιά λίγο. Συνήλθα
όμως γρήγορα καί τόν άπώθησα βίαια,
τόν άπείλησα ότι θά φωνάξω, ότι θά τόν
καταγγείλω κ.λπ.
Εκείνος όμως τό
χαβά του...
Παρ' όλα αύτά δέν κατόρθωσε νά
πετύχει τόν άντικειμενικό του σκοπό.
Ο Θεός όμως κι έγώ ξέρω πόση
προσπάθεια κατέβαλλα, γιά νά γλυτώ
σω... Παρακάλεσα, έκλαψα, ικέτεψα.
Αύτός όμως τίποτε... Τότε άλλαξα κι
έγώ ταχτική. Τόν χτύπησα δυνατά καί
μεθοδικά!
Αύτός οϋρλιαξε -σάν πληγωμένο
θηρίο- καί μέ άπείλησε πολλές φορές.
Τελικά παραδέχθηκε, μόνος του, τήν
ήττα του καί παραιτήθηκε άπό τίς...
έπιδιώξεις του.
Μέχρι σήμερα «τό φυσάω καί δέν
κρυώνει», πού λένε.
- Τόν καταγγείλατε τόν ταξιτζή στήν
' Αστυνομία;
- Όχι, δέν τόν κατήγγειλα.

- Γιά ποιό λόγο;
- Α ν καί πήρα τόν άριθμό τού ταξί,
έμαθα τό όνομά του, τελικά μετάνοιωοα
καί δέν πήγα στήν ' Αστυνομία. Φοβήθη
κα τή δημοσιότητα, τις άνακρίσεις, τά
δικαστήρια, τις ταλαιπωρίες κ.λπ.
"Υστερα τόν λυπήθηκα κιόλας. "Ηταν
παντρεμένος. Ε χε καί παιδιά. Μου
ζήτησε κλαίγοντας καί πολλές φορές
συγγνώμη...
Νομίζω όμως πώς οί άνθρωποι αύτοί
πρέπει νά τιμωρούνται. Από τόν ταξι
τζή αύτόν έπρεπε νά άφαιρεθεΤ τουλά
χιστο τό δίπλωμά του.
- Πώς νά τόν τιμωρήσουν ή νά τού
άφαιρέσουν τό δίπλωμα άφοϋ έσείς δέν
θελήσατε τότε ή έστω καί τώρα νά τόν
καταγγείλετε στις ' Αρχές;
"Ετσι ό παρά λίγο βιαστής έμεινε
άτιμώρητος. Γιατί ή κοπέλλα δέν θέλη
σε νά τόν καταγγείλλει. Καί γιατί ό
βιασμός διώκεται μόνο έπειτα άπό υπο
βολή μηνύσεως άπό τό θύμα ή άπό
νόμιμο έπιμελητή του, όταν είναι άνήλικο.

' Η νέα αύτή όμως έκαμε μιά πρόταση:
«... έπρεπε νά τού άφαιρεθεΐ τουλάχι
στο τό δίπλωμά του».
Τί λένε γι' αύτή τήν πρόταση οί
άρμόδιοι; Μήπως αύτό καί άλλα παρεμ

φερή μέτρα (άφαίρεση διπλωμάτων
όδηγών Ι.Χ. κ.λπ.) θά βοηθούσαν στήν
άποθάρρυνση όρισμένων τουλάχιστο βι
αστών;
"Ας προχωρήσουμε όμως.
Τις περισσότερες φορές, τά μικρά
-όπως τό προηγούμενο- ή μεγάλα
λάθη τών θυμάτων τού βιασμού, είναι
άδικαιολόγητα.
Μερικά άπ' αύτά -όσα μπόρεσα νά
μάθω- είναι καί τά έπόμενα. Τά άναφέρω, πολύ σύντομα, γιά νάτάχουν ύπόψη
τους όσες ή όσοι θέλουν νά προλάβουν
ένα ή περισσότερους βιασμούς...
Απελευθερωμένη (όπως χαρακτήρι
σε τόν έαυτό της) 23χρονη φοιτήτρια
έλεγε σέ παρέα άγοριών - κοριτσιών ότι
ό βιασμός «δέν είναι δά καί τόσο
φοβερός...». Δυό μέρες άργότερα βιάσθηκε άλληλοδιάδοχα άπό πέντε ύποψήφιους «έπιστήμονες» συμφοιτητές
της!!!
Συνήθιζε νά κυκλοφορεί ήμίγυμνη στό
διαμέρισμά της, 30χρονη νοικοκυρά,
χωρίς νά νοιάζεται άν τήν βλέπουν...
"Ενας νεαρός, άπό τήν άπέναντι πολυ
κατοικία, τή βίασε μιά νύχτα πού άπουσίαζε ό σύζυγός της. Θ έλετε καί τή
δικαιολογία του; Δέν μπορούσε, λέει,
νά άντέξη άλλο τήν πρόκλησή της!!!

Δέχθηκε τήν προσφορά φλογερού
θαυμαστή της, πού τόν έβλεπε γιά
πρώτη φορά, νεαρή τραγουδίστρια. Τήν
μετέφερε νύχτα, μέ τήν μοτοσυκλέττα
του, σπίτι της. Τήν έπιπολαιότητά της
αύτή τήν πλήρωσε μέ ένα βιασμό!!!
Είχε έγκαταλείψει τό σπίτι της,
14χρονη κοπελλίτσα καί δέχθηκε νά
τήν φιλοξενήσουν τρεις νεαροί. Τό
βράδυ τήν βίασαν καί οί τρεις!!!
Διασκέδαζαν όλη νύχτα, σέ μπουζουξίδικο έπαρχιακής πόλης, πέντε νεαροί
καί μιά κοπέλλα. Τά ξημερώματα, οί
«εύγενεϊς νέοι», μεταβλήθηκαν σέ βια
στές!!!
Ωτοστόπ έκανε, νύχτα, μιά κοπέλλα
21 χρόνων. Ό «πρόθυμος» όδηγός
άποδείχθηκε άργότερα ότι είχε καί
ιδιότητες βιαστή!!!
Ε χε στεναχώριες καί θέλησε ν(ϊ
περπατήσει μόνη της σέ σκοτεινό καί
έρημο δρόμο, περασμένα μεσάνυχτα.
Ό βιαστής καραδοκούσε έκεϋϋ
Δέχθηκε νά φιλοξενήσει άγνωστο
άτομο, στό έξοχικό σπίτι της -24χρονη
ν έα - ένώ έμενε μόνη. Ό άγνωστος
ήταν άνώμαλος καί χρησιμοποίησε τόν
τρόπο, τής δήθεν φιλοξενίας, γιά νά
βιάσει τήν κοπέλλα!!!
Ζητούσε έργασία, έξω άπό κεντρικό
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"Ολες ο/ χώρες τής Ευρώπης άντιμετωπίζουν σάν κοινωνικό πρόβλημα τίς δεκάδες τών
περιπτώσεων βιασμού. Στήν Ιταλία, λ.χ. σημειώνονται κάθε χρόνο 16 χιλιάδες βιασμοί
γυναικών. Αυτό σύμφωνα μέ τίς έπίσημες στατιστικές τής άρμοδίας Ιταλικής υπηρεσίας

κατάστημα τών ' Αθηνών, 17χρονη νέα.
Τρεις νεαροί, πού τεμπέλιαζαν έκεϊ,
τής έκλεισαν ραντεβού, βραδυνή ώρα,
στά δήθεν γραφεία τους. ' Η κοπέλλα,
αφελής όπως ήταν, πήγε... Καί τότε οί...
«έξυπηρετικοί νέοι» μεταβλήθηκαν σέ
κτήνη!!!
Στις περιπτώσεις αύτές λοιπόν ή καί
σέ άλλες φταίνε -ά ς πούμε- καί οί
γυναίκες. Τί γίνεται όμως όταν μιά νέα
παντρεύεται ένα βιαστή, όπως στό
έπόμενο περιστατικό;

Συζυγικός βιασμός
Οί γόμοι στήν έπαρχιακή κωμόπολη...
έγιναν μέ μεγαλοπρέπεια. "Ολοι συμ
φώνησαν πώς ή νύφη κι ό γαμπρός ήταν
πολύ ταιριαστό ζευγάρι. ' Ο νέος ήταν
κομψός, μορφωμένος καί πλούσιος! Κι
ή κοπέλλα όμως δέν ύστεροΰσε, άπ'
όλα αύτά, σέ τίποτε! ΓΓ αύτό μόλις
γνωρίσθηκαν παντρεύτηκαν κιόλας. ..
' Η πρώτη νύχτα, όμως, τού γάμου
ύπήρξε τραγική. Ο γαμπρός ήθελε,
σώνει καί καλά, νά δείρει πρώτα τή νύφη
καί στή συνέχεια νά τήν... κακοποιή
σει!!!
"Οπως ήταν φυσικό, ή κοπέλλα προ
σπάθησε νά ξεφύγει άπό τό... βασανι
στή της! Εύτυχώς τό κατόρθωσε... Καί
πήγε τότε κατευθείαν στό πατρικό της
σπίτι. ' Από κεί τήν μετέφεραν, σέ κακή
κατάσταση, στό νοσοκομείο, όπου δια
πιστώθηκαν κακώσεις σ' όλο της τό
σώμα καί κάταγμα άριστεροΰ χεριού!!!
"Οταν συνήλθε ή κοπέλλα καί έννοιωσε ότι πέρασε ό κίνδυνος, άποκάλυψε
άκόμη πώς ό «γαμπρός» τής είχε
δηλώσει -τ ό βράδυ έκεϊνο - τά έξής:
«Σέ παντρεύτηκα γιά νά σέ κάνω ό,τι
θέλω. "Αντολμήσεις νάάντιδράσειςθά
σέ... σκοτώσω!».
' Η γυναίκα λοιπόν γιά τόν συγκεκριμέ
νο αύτό «γαμπρό» καί φυσικά γιά όλους
τούς βιαστές πρέπει νά ξαναγίνει «πρά
γμα» (res)!
Δέν σκέφτονται όμως έτσι μόνο οί
βιαστές. Κάτι παρόμοιο ύπάρχει καί
στούς Νόμους πολλών έξελιγμένων
χωρών! Τό ίδιο συμβαίνει καί στήν
έλληνική νομοθεσία!
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Καί γιά όποιον αμφιβάλλει, άντιγράφω μιά είδηση άπό αύτές, πού περνούν
συνήθως στά ψιλά τών ' Εφημερίδων:
«Δικαζόταν χθές στό Κακουργιοδικεΐο Σερρών, ό Κ. Κ., 19 έτών άπό τό
χωριό ... ΠτολεμάΓδος, κατηγορούμε
νος ότι βίασε νέα 17 έτών. Κατά τή
διαδικασία, όμως, ό νεαρός δήλωσε ότι
δέχεται νά κάνη γυναίκα του τήν νέα καί
τό Δικαστήριο τόν άπήλλαξε. Οί γόμοι
θά γίνουν σήμερα».
(Βραδυνή 12.2.80, σελ. 2).
' Ο ' Ελληνικός Νόμος λοιπόν, όχι δέν
τιμώρησε τό βιαστή, άλλά τόν άθώωσε
κιόλας.
Κι όχι μόνο αύτό.
' Ο Νόμος τού έδωσε τό δικαίωμα, μέ
τή δικαιολογία τού γάμου, νά βιάζει
«έξακολουθητικώς» τό θύμα του, πού
μέ τίς εύχές Κράτους καί ' Εκκλησίας,
έγινε καί σύζυγός του!
Καί ή ισότητα τής γυναίκας, γιά τήν
όποια ό Χριστός μέ τό στόμα τού άπ.
Παύλου είπε: «Δέν ύπάρχουν πλέον
διαφοραί έθνικότητος καί κοινωνικής
τάξεως καί φύλου. Δέν ύπάρχει πλέον
διαφορά Ιουδαίου καί "Ελληνος, δέν
ύπάρχει διάκρισις δούλου καί έλευθέρου· δέν ύπάρχει άρσεν καί θήλυ. Διότι
όλοι σείς, έγίνατε είς νέος άνθρωπος
διά τής ένώσεώς σας μέ τόν Ίησοϋν
Χριστόν» (Γαλ. γ' 28), τί έγινε;
Προτιμώ νά μήν άπαντήσω, τουλάχι
στο, έγώ.
' Επιθυμώ όμως νά πώ ότι, μέ βάση
τούς Νόμους μας, μιά κοπέλλα -έπειδή
βιάστηκε- καταδικάστηκε γιά όλη της
τή ζωή!!!
Χρειάζεται λοιπόν ή όχι άλλαγή ή
νομοθεσία μας;
Ή άπάντηση, γιά μένα, είναι ΝΑΙ.
Γιατί, άπ' ότι ξέρω ό συζυγικός βιασμός
δέν είναι άπό τά σπάνια «φρούτα» τής
χώρας μας!
Νά κι άλλη μιά είδηση πού τό έπιβεβαιώνει:
«Βίασε τήν πεθερά. Τήν μπέρδεψε
μέ τήν σύζυγο...» κ.τ.λ.
(Τά Νέα 26.7.77, σελ. 1).
Βίασε λοιπόν τήν πεθερά, γιατί τήν
πέρασε γιά τήν σύζυγο! Δηλαδή, ούτε
λίγο ούτε πολύ, τή σύζυγό του τή
βιάζει!

Βναι όμως τό περιστατικό αύτό τό
μόνο;
Πόσες έγγαμες γυναίκες δέν έκμυστηρεύονται στά φιλικά τους πρόσωπα,
τόν ψυχολόγο, τό γιατρό, τόν έξομολόγο συζυγικούς βιασμούς;
Κι άν πάει κανείς λίγο πιό μακρυά.
Π ό σ ε ς γ υ ν α ίκ ε ς « έ λ ε υ θ ε ρ ίω ν
ήθών», δέν βιάζονται κάθε μέρα άπό
βιαστές, έπειδή πληρώνουν;
Πόσοι άλλοι δέν μεθούν ή ποτίζουν
μέ ναρκωτικά ή άκόμη καί ύπνωτίζουν
γυναίκες, προκειμένου νά τίς βιάσουν
σάν «κτηνάνθρωποι»;
Κι έπειδή μερικά πράγματα ούτε
λέγονται ούτε γράφονται, άς γυρίσω
στούς οικογενειακούς βιασμούς.
Υπηρετώ σέ Δημόσιο Νοσοκομείο Μαιευτήριο καί ομολογώ ότι ή καρδιά
μου σπαράζει κάθε φορά πού:
* Στά έξωτερικά ιατρεία του έρχον
ται γυναίκες, βιασμένες άπό τούς συ
ζύγους τους!
* Μοϋ έκμυστηρεύονται, μέ πόνο
ψυχής κυρίες πού νοσηλεύονται στό
"Ιδρυμα, ότι... βιάζονται άπό τά «έτερα
ήμισύ» τους!
* Μερικοί βιαστές - σύζυγοι θεω
ρούν περίπου φυσικό ό,τι κάνουν!
Νά καί οί άπαντήσεις - δικαιολογίες
τους:
* «”Ε! είμαι λίγο βίαιος. Τής γυναί
κας μου όμως τής άρέσει νά βιάζε
ται»!!!
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πώς είναι μεθυσμένοι, γιά νά βιάσουν
τις γυναίκες τους καί νά ικανοποιήσουν
έτσι τό άρρωστημένο πάθος τους;
Ποιός θά σώσει λοιπόν τή «δύστυχη
γυναίκα», παντρεμένη ή όχι, άπ' αύτούς καί γενικά άπό όλους τούς βια
στές - κτηνανθρώπους;
Ά λ λ ' άς προχωρήσουμε.

Η τραγικότητα τοϋ βιασμού

* «' Η γυναίκα μου είναι καταδική
μου καί τήν κάνω δ,τι θέλω»!!!
* «Ξέρετε δέν μου έχει παραπονεθεΐ ποτέ γιά βιασμό. Καμμιά φορά μοΰ
λέει μόνο πώς τήν πονάω»!!!
* « Μά δέ ν έχει δίκιο... τις περισσότε
ρες φορές τής φέρομαι ευγενικά»!!!
* «Εναι άδικη ή γυναίκα μου... Ίσως
μόνο όταν μεθώ νά τής φέρομαι έτσι»!!!
Καί μιά καί φθάσαμε στό πιοτό, θέλω
νά ρωτήσω:" Εχετε σκεφθεϊ ποτέ πόσοι
άνδρες, άφοϋ μεθύσουν, βιάζουν τις
συζύγους τους; Καί πόσοι άλλοι κάνουν

«Δωδεκάχρονη, θύμα βιασμού, γέν
νησε στό νοσοκομείο « Αγία Σοφία»
(Θεσσαλονίκης) άγοράκι 700 γραμμά
ρια, πού πέθανε σέ λίγο. ' Η μικρή
έπαθε σόκ καί παρακολουθεϊται άπό
τούς γιατρούς.' Ο βιασμός καταγγέλθη
στόν εισαγγελέα άπό τήν διεύθυνση
τού νοσοκομείου (Βραδυνή, 30.6.79,
σελ. 14).
Αύτά έλεγε ή είδηση, πού πέρασε
στά ψιλά τής ' Εφημερίδας. Κι όμως οί
συνέπειες τοϋ βιασμού, στήν περίπτω
ση αύτή ήσαν τόσο τραγικές, τόσο
έγκληματικές!
■Αλλοι δυό τίτλοι ειδήσεων ' Εφημερί
δων δείχνουν άνάγλυφη αύτή τήν τραγι
κότητα τοϋ βιασμού. Ο πρώτος:
« Ομαδικός βιασμός 16χρονης τήν
οδηγεί στήν αύτοπυρπόληση» (Ά κρ ό πολις, 14.12.77, σελ. 1). Ο άλλος
έγραφε: «Παραφρόνησε ή ύποψήφια
καλόγρια μετά τό βιασμό» (' Απογευμα
τινή, 6.8.77, σελ. 1).

Οί τραγικές πλευρές όμως τού βια
σμού δέν έχουν τελειωμό, γιατί έγώ
τουλάχιστο γνωρίζω:
* Κοπέλλες πού έμειναν ψυχρές
καί άνοργασμικές, γιά καιρό, γιά χρόνια
ή καί γιά όλη τους τή ζωή, μετά άπό ένα
βιασμό!
* "Αλλες πού έφθασαν μέχρι τό
έγκλημα, γιά νά έκδικηθοϋν τό βιαστή
τους! (Νά τρεις τίτλοι ειδήσεων ' Εφη
μερίδων πού τό έπιβεβαιώνουν: «Πώς
σκότωσα τό βιαστή μου» (' Απογευματι
νή, 3.3.77, σελ. 5). «Πώς δέν έγινε ό
βιασμός... καί πώς έγινε τό φονικό...»
(Τά Νέα, 6.9.78, σελ. 3). «Σκότωσε τόν
βιαστή της κι άθωώθηκε» ( Απογευμα
τινή, 8.3.77, σελ. 1).
* Μερικές πάλι πού δέν παντρεύτη
καν, γιατί μεσολάβησε ό βιασμός!
* Κι άλλες, τέλος, οί όποιες μετά τό
βιασμό: "Εγιναν όμοφυλόφιλες, κατάληξαν στό πεζοδρόμιο, κλείστηκαν τ ε 
λείως στόν έαυτό τους, διέκοψαν τις
σπουδές τους, σταμάτησαν νά έργάζονται, διέλυσαν τις οίκογένειές τους,
άλλαξαν τόπο κατοικίας ή ξενιτεύτη
καν, δέν ξαναπεριποιήθηκαν τόν έαυτό
τους, έκαμαν άπόπειρα αύτοκτονίας,
έχασαν τήν πίστη τους καί πολλά άλλα.
Εναι άνάγκη όμως νά συμπληρώσω
πώς μερικές άπό τις γυναίκες αύτές,
ίσως δέν μπόρεσαν νά βοηθήσουν τόν
έαυτό τους, όσο θά ήθελαν. Κι αύτό
γιατί, έκτός τών άλλων, τις έμπόδιζε
ένα νευρολογικό ή ψυχικής φύσεως
πρόβλημα, πού ένώ τό άγνοούσαν τις
άπασχολοϋσε.
' Αλλά δέν μπορώ νά δεχθώ ότι όλες
αύτές ή καί άλλες τιμωρίες, τοϋ θύμα
τος τοϋ βιασμού πρός τόν ίδιο του τόν
έαυτό, άποτελούν λύση. Κάθε άλλο
μάλιστα.
' Ακόμη, όπως δέν έγκρίνει κανείς τό
βιασμό έτσι δέν πρέπει νά δέχεται καί
τό λίμνασμα ή τό μεγάλωμα -στήν
προσωπικότητα τής νέας ή τής γυναί
κας πού βιάστηκε- τών δυσάρεστων
άποτελεσμάτων του.
Θέλω νά πώ, πώς όταν κανείς άναγκασθεΐ νά πέσει σ' ένα λάκκο μέ
λάσπες καί άκαθαρσίες άσφαλώς δέν
θά άφήσει τόν έαυτό του νά πνιγεί, ούτε
θά μείνει πεσμένος έκεΐ, γιά νά κλαίει
τή μοίρα του. Ούτε, πολύ περισσότερο,
θά τιμωρήση τόν έαυτό του -έκ τό ς καί
είναι τρελλός- έπειδή τόν βιάσανε νά
πέσει στόν λάκκο.
Καί γιά νά ξαναέλθω στό βιασμό. Τό
πρώτο -ά ς πούμε- φοβερό χαστούκι
στήν ψυχοσωματική προσωπικότητα
τής κοπέλλας, πού βιάζεται, είναι ό
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ό Τερζάκης: «Περισσότερο κι από την
υπόθεση ενός έθνους πού αγωνίζεται
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑ Ϊ ΚΗ ΤΕΧΝΗ
γιά τήν ανεξαρτησία του, ή 28η ’ Οκτω
βρίου 1940 προβάλλει στη σκηνή τής
Ιστορίας έναν αγώνα γενικότερο: μιας
φυλής ανθρώπων. Αυτής πού προσδιο
ρίζεται άπό τό πάθος τής ελευθερίας».
Από ειδική, έξ’ άλλου, άποψη ή σημα
σία της είναι πολύ γνωστή: άναπτέρωσε το ηθικό των Συμμάχων καί τό
σημαντικότερο, μέ τήν αναχαίτιση των
φασιστικών δυνάμεων, «έδωσε, δπως
έχει γράψει ό στρατηγός Καραβίας, τόν
καιρό καί τό φρόνημα ατούς Συμμά
χους, νά συντρίψουν τόν ’Άξονα. Μέ
τήν Μάχη τής Πίνδου κερδήθηκε ολό
Γ Ν Η Σ ΙΑ ΕΚ ΔΗ Λ Ω ΣΗ ΤΗ Σ Κ Α Λ Λ ΙΤ ΕΧ Ν ΙΚ Η Σ
κληρος ό Β Παγκόσμιος πόλεμος» (έφ.
«Χρόνος» Ρόδου, 25 Μαρτίου). ’ Ακόμη
ΕΥ Α ΙΣ Θ Η Σ ΙΑ Σ ΤΟΥ Λ ΑΟ Υ Μ ΑΣ
καί ό Χίτλερ στίς 20 Νοεμβρίου 1940
τόνιζε σε γράμμα του πρός τόν συνέται
ρό του, στή Ρώμη.
«Αί ψυχολογικοί συνέπειαι είναι δυ
Η κεντητική αποτελεί τήν πιό χαρακτηριστική ίσως έκδήλωσι τής λαϊκής μας τέχνης.
σάρεστοι, καθ δσον ή ’ Ελληνική κατάστασις βαρύνει πολύ καί δυσμενώς
Σ αύτή, μέ τή μεγάλη της ποικιλία, τούς εξαιρετικούς αέ
επί των διπλωματικών προπαρασκευευαισθησία συνδυασμούς χρωματισμών καί σχεδίων, τήν
ών, α'ίτινες εύρίσκονται έν πλήρει εξελί
έιριστη καί έκλεπτισμένη τεχνική, αντανακλάται ή νεοελληξει. Ημποροΰμεν να είπωμεν γενικώτενικήψυχή, ή πηγαία αισθητική άντίληψι καί ανωτερότητα τοΰ
ρον ότι αισθανομεθα τάς συνέπειας
λαού μας.
αυτάς δια τής ενισχύσεως τής στάσεως
διαφόρων εθνών, δπωςμή εκδηλωθούν
προωρως υπέρ ημών, άλλ’ άναμείνουν
Ο ΚΕΝΤΗΜΑ γεννήθηκε άπό τήν
τήν περαιτέρω έξέλιξιν... Αί στραιτωτιάρχή καί συνεχίστηκε, άπό διάθε
καί συνέπειας Ντοΰτσε είναι λίαν σοβα
ση -καθαρά καλλιτεχνική-ψυχική, αν καί
ροί. Ή Α γγλία άποκτα ώρισμένας
οί έφαρμογές του βρίσκονται συχνά καί
αεροπορικός βάσεις, αί όποιας δχι
σέ
είδη χρήσεως, όπως στίς φορεσιές
μόνον θά τήν φέρουν πλησίον τών
κ.λ.π.
πετρελαιοπηγών τού Πλοέστι, ά λλ’
Πέρα άπό τήν καλλιτεχνική του πρω
επίσης εις άμεσον γειτνίασιν τής νοτίου
τογένεια, τό κέντημα, σάν κλάδος τής
Ιταλίας, ιδίως δέ τών λιμένων έπιβιβάλαϊκής τέχνης έχει ιδιαίτερη σημασία
σεως τής μητροπολιτικής ’ Ιταλίας καί
γιατί
είναι ένα καλλιτέχνημα - στό
τής Αλβανίας. Δέν τολμώ ούδέ κάν νά
σκεφθώ τάςσυνεπείας... Ά πό στρατιω μεγαλύτερο μέρος του - πραγματικά
λαϊκό, μέ τήν έννοια τής άνώνυμης καί
τικής άπόψεως ή κατάστασις αύτή
έκτεταμένης μάζας τών δημιουργών
αποτελεί πραγματικήν απειλήν» (Βλ.
του.
Χρονικόν 1940-44, δπ. παρ., σσ 163Τούς άλλους κλάδους τής λαϊκής
164).
τέχνης
- έκτός τής ύφαντουργικής Σαραντα ενα ολοστρόγγυλα χρόνια
όπως
τήν
άργυροχοϊα, ζωγραφική, ξυσπυμπληρώνονται τό μήνα αύτόν άπό
λοτεχνική,
αρχιτεκτονική, άσκοϋσαν
τήν 28 Οκτωβρίου τού 1940. Σήμερα ό
ώρισμένοι έπαγγελματίες τεχνίτες.
Ελληνισμός μπαίνει σε μιά νέα περίο
Δημιουργός όμως τών κεντημάτων Επάνω: Τό «μπαγαοάκι», άπό τίς πιό χαρα
δο τής ιστορίας του, μέ τήν ένταξη
μέ
έξαίρεσι μιά ώρισμένη κατηγορία, τά
κτηριστικές φιγούρες τών Σκυριανών κεντη
τής χώρας μας στήν Εύρωπαϊκήν Κοι
μάτων. (Λεπτομέρεια). Σ τήν άπέναντι σελί
χρυσοκέντητα - είναι ή μεγάλη καί
νότητα. Καί πάλι ή Ελλάδα καλείται
δα: Λαϊκό κέντημα μέ τόν δικέφαλο άετό, τό
ανώνυμη μάζα τών Ελληνίδων πού
(τώρα σε καιρό ειρηνικών άγώνων) νά
γνωστό έμβλημα τών Βυζαντινών.
κεντούσαν
αποβλέποντας
όχι
τόσο
σέ
διαδραματίσει τόν ρόλο της στήν εύρωπρακτικούς
σκοπούς,
άλλά
γιά
νά
καλύπαικη ήπειρο και τον κοομο. Τό μέγα
Η Αγγελική Χατζημιχάλη πού
ψουν πρωταρχικά τήν ψυχική τους τάσι
δίδαγμα ελληνικότητας τού Σαράντα
ασχολήθηκε συστηματικά μέ όλους
γιά καλλιτεχνική δημιουρίγα σύμφωνα
είναι ανάγκη αλλά καί χρέος νά τήν
τούς κλάδους τής λαϊκής μας τέχνης,
μέ τίς ψυχοκοινωνικές έπιταγές τής
καθοδηγεί γιά τήν ακεραιότητα καί
γράφει τά έξής χαρακτηριστικά γιά τίς
νεοελληνικής κοινωνίας.
πρός όφελος καί τού έαυτοϋ της, καί
άρχαΐες ρίζες τών κεντημάτων μας
Η κεντητή παράδοσι τών ' Ελλή
τών άλλων.
όπως μαρτυρούν οί έπιβιώσεις τών
Ι.Μ. ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ νων, χάνεται στούς αιώνες.
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«' η πλειονότητα των βιαστών είναι νεαροί, σφριγηλοί, άπειροι καί σεξουαλικά άνικανοποίητοι,
άλλα δίχως ψυχικές διαταραχές. Συχνά έχουν ιστορικό χρήσεως ναρκωτικών καί
οινοπνεύματος». Ή δήλωση αυτή άνήκει στόν Βρεταννό ιατροδικαστή Πώλ Μπόουντεν.

' Αποπλανήσεις παιδιών

λάκκος μέ τις ακαθαρσίες, 6 βιασμός.
Καί σά νά μήν έφθανε αύτό, ακολουθεί
καί δεύτερο χτύπημα, πολύ φοβερότε
ρο -πολλές φ ο ρ ές- άπό τό προηγούμε
νο. Κι είναι αύτό πού δίνει, συνειδητά ή
άσυνείδητα, τό Ιδιο τό θύμα τού βια
σμού πρός τόν έαυτό του!
Λ έει δηλαδή ή γυναίκα πού βιάστηκε
στόν έαυτό της: Μπράβο σου! Σέ
βίασαν! Τώρα είσαι ένα κουρέλι... ΓΓ
αύτό λοιπόν -έ α υ τέ μου- θά σέ τιμωρή
σω κι έγώ μέ τή σειρά μου...
Καί τιμωρεί τόν έαυτό της μέ μιά ή
περισσότερες άπό τις παραπάνω τιμω
ρίες! Λύνεται όμως έτσι τό πρόβλημά
της; ’ Η ή γυναίκα, πού βιάστηκε, άντί νά
βοηθά τόν έαυτό της τόν κάνει χειρότε
ρο;
Πώς θά βοηθήση όμως τόν ψυχικά καί
σωματικά τραυατισμένο έαυτό της;
Μά άπλούστατα μέ τό νά προσπαθή
σει νά βρει λύση ή λύσεις, γιά τό
πρόβλημά της. Όπως θά έκανε κι όταν
θά έπεφτε στό λασπόλακκο.
Τί θά έκανε τότε;
Δέν θά έβγαινε άπό κεϊ, όσο πιό
γρήγορα μπορούσε; Δέν θά πήγαινε
κάπου νά πλυθεί, νά αλλάξει ρούχα
κ.λπ.. κ.λπ.
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' Από τό βιασμό όμως δέν κινδυνεύουν
μόνο οί γυναίκες άλλά καί τά παιδιά! Μιά
είδηση πού δημοσιεύθηκε (' Ακρόπολις
12.8.79, σελ. 1) δείχνει άνάγλυφη κι
αύτη τήν έγκληματική πλευρά τών βια
σμών! Νά τί λέει:
«Τέσσερα άτομα νεαρής ήλικίας βία
σαν διαδοχικά προχθές τό βράδυ στό
χωριό... Ηλείας έναν 14χρονο τσοπά
νο, άφοϋ προηγουμένως τόν έξυλοκόπησαν. Πρόκειται γιά τούς Β.Ξ. 18 έτών,
Χ.Φ. 21 έτών, Φ.Δ. 19 έτών καί Α.Α. 20
έτών, οί όποιοι πρίν άπό 15 ήμέρες
ένοχλούσαν τόν 14χρονο Σ.Γ. καί τού
προέτειναν συνεχώς, όταν τόν έβ λε
παν ατούς δρόμους τού χωριού νά
συνάψη μέ αύτούς έρωτικές σχέσεις,
πράγμα πού ό μικρός τσοπάνος άπέρριπτε. Τήν Παρασκευή τό βράδυ ό Σ.Γ.
είχε βγει γιά νά βοσκήσει τά πρόβατά
του (είχε πανσέληνο έκείνη τή βραδυά). Οί τέσσερις όμως θερμόαιμοι
νεαροί, πού τόν παρακολουθούσαν συ
νεχώς τόν τελευταίο καιρό μέ τήν
έλπίδα ότι θά τόν εϋρισκαν μόνο του σέ
έρημική τοποθεσία, τόν έπλησίασαν καί
άρχισαν νά τόν χτυπάνε μέ πέτρες ,στά
πόδια, στή μέση καί στά γεννητικά του
όργανα. Ό τ α ν ό βοσκός έπεσε μισοαναίσθητος τότε τόν έβίασαν διαδοχικά.
Ό ργανα τής Χωροφυλακής κατόρθω
σαν νά συλλάβουν μόνο τόν Χ.Φ.».
Πάντως, όσο κι άν φαίνεται άπίθανο,
μπορούσε νά έχει άποφύγει ό μικρός
τσοπάνος τήν περιπέτειά του.
Πώς;
Ά ν ένημέρωνε άμέσως τούς γονείς
του ή συγγενείς του, τήν Αστυνομία
κ.λπ., γιά τις «προθέσεις» τών βιαστών
του.
' Ετσι θά ήταν δυνατό νά παγιδέψουν
τούς βιαστές, ώστε νά τούς κλείσουν
φυλακή, άλλά καί νά γλυτώσει άπό μιά
φρικτή περιπέτεια ό Άχρονος.
Τώρα θά μοϋ πείτε: "Εχουν όλα τά
παιδιά τό θάρρος νά μιλήσουν στόν
πατέρα τους γιά τέτοια ή άλλα μυστικά
τους; Κι άν δέν τολμούν τά παιδιά νά
μιλούν έλεύθερα ατούς γονείς τους,
τότε φταίνε αύτά;' Ασφαλώς όχι.' Αλλ'
άς συνεχίσουμε.
Τό παραπάνω περιστατικό, δυστυ
χώς, δέν είναι τό μόνο. Μερικοί τίτλοι

ειδήσεων βεβαιώνουν άκριβώς τό άντίθετο. Ά ς τούς δούμε:
• «Βέλγος διπλωμάτης άποπλανεΐ
ένδεκα παιδιά στή Ρόδο» ( Απογευμα
τινή 16.11.76, σελ. 1).
• « Ό δάσκαλος άποπλάνησε τό
12χρονο μαθητή του» ( Απογευματινή
20.2.80, σελ. 1).
• «Μαθητής άποπλανοϋσε παιδά
κια» ( Απογευματινή 26.8.77, σελ. 1).
' Η είδηση αύτή έλεγε τά έξής: «Κατη
γορούμενος γιά άποπλάνηση παίδων
κατά συρροή παραπέμπεται νάδικασθεΐ
στό Κακουργιοδικεϊο ό 1δχρονος μαθη
τής Λυκείου Α.Κ., κάτοικος Θεσσαλονί
κης. Σύμφωνα μέ τό παραπεμπτικό
βούλευμα τού Συμβουλίου Πλημελειοδικών Θεσσαλονίκης, ό Α.Κ. κατηγορεϊται ότι τό Φεβρουάριο καί τό Μάρτιο
1977 παρέσυρε στό διαμέρισμά του
δύο άγοράκια ήλικίας 10 καί 7 έτών καί
έπιδόθηκε σέ άσελγείς πράξεις μαζί
τους».
Άγοράκια λοιπόν 10 καί 7 έτών...
Σ τ' άλήθεια σκεφθήκαμε ποτέ, όσο
σοβαρά χρειάζεται ποιοι καί πόσοι κίν-
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δυνοι άπειλοϋν κάθε στιγμή τά παιδιά
μας; Καί πιό συγκεκριμένα, πόσο κινδυ
νεύουν τά μικρά άγόρια ή καί τά μεγαλύ
τερα νά κακοποιηθούν σεξουαλικά άπό:
• «’ Αρσενοκοίτες». Αύτούς δηλαδή
πού θέλουν νά κοιμούνται μέ (άρσενικά) παιδιά;
• «Κίναιδους». Αύτούς πού «συνέρ
χονται παρά φύσιν», μέ άλλους άνδρες
άλλά παθητικά;
• «Ούρανιστές». Όσους πάσχουν
δηλαδή άπό τήν ψυχική άνωμαλία τού
«ούρανισμοϋ», ή όποια σπρώχνει τό
άτομο νά μιμείται τήν ένδυμασία καί
γενικά τήν συμπεριφορά τού άλλου
φύλου;
• «Π αιδερα σ τές», παθητικούς ή
ένεργητικούς, άνάλογα μέ τόν άνδρικό
ή γυναικείο ρόλο πού προτιμούν;
• «Παιδόφιλους», δηλαδή τούς ανώ
μαλους άνδρες πού διαλέγουν σάν
άντικείμενο τής σεξουαλικής τους ικα
νοποίησης τά παιδιά ή τούς νέους;
• «Σοδομιστές». Αύτούς πού πά
σχουν άπό «σοδομισμό» ή «σοδομία».
Καί λέγονται έτσι άπό τούς κατοίκους
τών Σοδόμων τής Παλαιός Διαθήκης, οί
όποιοι άρέσκονταν στήν «παρά φύσιν»
άκολασία μέ άνδρες ή μέ γυναίκες;

Καί άπό ένα σωρό άλλους άνώμαλους
(έφαψίες, έπιδειξίες) καί άμφοτερόφιλους; "Ας είναι.

Περιστατικά Γεν. ’ Ασφαλείας
Πιό κάτω άκολουθοϋν μερικά άπό τά
περιστατικά τής Γενικής Ασφάλειας
Αθηνών, πού δείχνουν έξώφθαλμα
πόσο κινδυνεύουν τά άγόρια μας, άπό
όλους αύτούς τούς ύπόδουλους τού
πάθους τους.
Μοΰ τά έδωσαν άξιωματικοί ή άστυνομικοί. Καί τά άναφέρω γιά νά τά έχογν
ύπ' όψη του:
• Οί γονείς, πού θέλουν άλλά καί
προσπαθούν νά προφυλάξουν μεθοδι
κά τά παιδιά τους.
• Οί δάσκαλοι, γιά νά διδάξουν στά
παιδιά, προκειμένου τά τελευταία νά
γνωρίζουν τούς κινδύνους αύτούς.
• Τά ίδια τά παιδιά, πού συνήθως δέν
γνωρίζουν, πού, πόσο, πότε καί άπό
ποιούς κινδυνεύουν.
• Ό σ ο ι σκέφτονται, θέλουν ή παρι
στάνουν τούς «βιαστές», άσχετα άν
είναι ή δέν είναι άρρωστοι. Γιά νά
καταλάβουν καλά πώς οί «συνάδελφοί»
τους πού έφάρμοσαν τις μεθόδους

αύτές κλείστηκαν στή φυλακή. Καί ότι
καί αύτοί, άν τολμήσουν νά τις έφαρμόσουν ή δράσουν μέ άλλους τρόπους,
κάποτε άργά ή γρήγορα θά πέσουν στήν
τσιμπίδα τού Νόμου.
' Αλλά καί κάτι άλλο:
Προσωπικά δέν κατηγορώ κανένα.,
βιαστή. Εύχομαι μόνο νά μετανοιώσουν
καί νά άλλάξουν γρήγορα, γιά νά μή
τούς κατηγορήσει ούτε ή κοινωνία,
ούτε ό Νόμος, ούτε ή συνείδησή τους,
ούτε ό Θεός. Γιά νά γίνει όμως αύτό άς
τρέξουν νά ζητήσουν βοήθεια καί θ ε
ραπεία, άπό τούς ειδικούς. ' Απλά άς
δούμε τά περιστατικά.
• Συστηνότανε σάν «έπιθεωρητής»
δημοτικής έκπαιδεύσεως, στά άγοράκια τοϋδημοτικοϋ σχολείου. Τά έπαιρνε
στό αύτοκίνητό του καί στή συνέχεια,
μέ ένα σωρό ψέμματα καί άπάτες, τά
έπειθε ή τά άνάγκαζε νά δεχθούν νά
άσελγήσει μαζί τους!
• Παρίστανε τόν «όμοφυλόφιλο» καί
ψάρευε νεαρούς, τούς όποιους πλήρω
νε, γιά νά ικανοποιεί δήθεν τό πάθος
του. Ό σ α άγόρα δεχόντουσαν τις
«προτάσεις» του, τά έπαιρνε στό σπίτι
του καί άφοϋ τά μεθούσε ή τά πότιζε μέ
ναρκωτικά, τά βίαζε μέ φοβερή άγριό-

623

τητα, γιατί κάθε άλλο παρά «όμοφυλόφιλος»ήταν! · Σύχναζε συνήθως σέ
έπαρχιακούς σταθμούς αύτοκινήτων
καί τού τραίνου. Μόλις έβλεπε παιδί,
πού νά μήν έχει παρέα, τό πλησίαζε, τό
ρωτούσε άπό πού είναι, πώς τό λένε
κ.λπ. Ό τα ν ό μικρός τού άπαντοΰσε, ό
«τύπος» μας παρίστανε τόν συγγενή,
τόν φίλο, τόν κουμπάρο κ.λπ. Καί προσφερόταν, σάν συγγενής πλέον, νά
έξυπηρετήσει τόν νεαρό. Ό τα ν τό
παιδί δεχόταν τή «βοήθεια», τό έπαιρνε
στό δήθεν σπίτι του καί έκεΐ μέ διαφό
ρους θεμιτούς καί άθέμιτους τρόπους
τό βίαζε!
• Περιπλανώμενος καραγκιοζοπαί
χτης έφάρμοζε τό εξής «κόλπο», γιά νά
άποπλανά παιδιά. Πήγαινε δηλαδή στις
λαϊκές συνοικίες τού Λεκανοπεδίου
Α ττικής γιά νά δίνει παραστάσεις. Σέ
κάθε μέρος ζητούσε παιδιά, γιά νά τόν
βοηθούν στις πρόβες, κρατώντας τις
φιγούρες κ.λπ. Έ κεΐ μέ διαφόρους
τρόπους τά έπειθε νά ικανοποιούν τό
πάθος του!
• Πήγαινε στις παιδικές χαρές καί
φίλευε τά άγοράκια μέ γλυκά, παιγνίδια
καί άλλα δώρα. Παράλληλα διαπίστωνε
πού έμεναν, ώστε νά μπορέσει νά τά
συναντήσει γιά νά ικανοποιήσει τή δια
στροφή του!
Ό λ ο υ ς αύτούς καί πολλούς άλλους
«τύπους», όπως τούς όνομάζουν οί
άστυνομικοί, τούς συνέλαβε ή Αστυ
νομία καί οί περισσότεροι βρίσκονται
σήμερα στή φυλακή. Φθάνει όμως
αύτό, γιά νά σταματήσουν ή έστω νά
λιγοστέψουν οί κίνδυνοι -αύτοϋ τού
είδους- πού άπειλοϋν τά παιδιά μας;
Ασφαλώς όχι. Γιατί τό πρόβλημα
χρειάζεται ριζική άντιμετώπιση. Καί γιά
νά γίνει αύτό είναι όχι άπαραίτητη άλλά
άναγκαία ή συνεργασία όλων τών πολι
τών μέ τήν Αστυνομία, σέ σημείο πού
νά καταγγέλλονται όλα τά περιστατικά,
άκόμη καί προληπτικά. Αν ό πολίτης
δέν άνέχεται, πραγματικά, τό έγκλημα,
τότε ό έγκληματίας έχει λιγώτερες
πιθανότητες νά έπιτύχει καί περισσότε
ρες νά βρεθεί στή φυλακή.
Χρειάζεται άκόμη νά δημιουργηθεϊ
ένας συλλογικός φορέας, στελεχωμέ
νος μέ ειδικούς, γιά τήν έπιστημονική
κ.λπ. άντιμετώπιση όλων αύτών τών
άρρωστων καί δυστυχισμένων ύπάρξεων τού ύποκόσμου, άλλά καί τών άλλων
τών πιό έπικίνδυνων πού κυκλοφορούν
μέ γραβάτα καί άξιώματα άνάμεσά μας.
Μ έ άλλα λόγια τό κακό χρειάζεται
ριζική πρόληψη καί θεραπεία.
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Κάτω: Ό ’ Ιάπωνας φοιτητής Τσέϊ Σαγκάβα, πού έφαγε την Όλλανδέζα.
Δεξιά: 'Ένας άπό τούς πιό επικίνδυνους τρομοκράτες τής ’ Ιταλίας καί
άρχηγός τής όργανώσεως «Πρώτη γραμμή» συνελήφθη ατό Τουρίνο.
Πρόκειται γιά τόν Μορίς Μπονιάμι, 30 ’ετών, ό όποιος κατεζητεϊτο γιά 4
πολιτικές δολοφονίες.

Μανιακός
σκότωσε τρεις

’ Εγκληματίας
καί άνθρωποφάγος

"Ενας εικοσάχρονος ’Αμερικανός,
πού έπαθε αίφνιδίως αμόκ, άρχισε νό
πυροβολεί μέ δύο περίστροφα πού
κρατούσε στά χέρια του αδιακρίτως,
τούς διαβάτες ενός κεντρικού δρόμου
τού Ρόταεστερ, μέ αποτέλεσμα νά σκο
τώσει ένα διαβάτη, μιά γυναίκα καί τό
μικρό γιό της, καί νά τραυματίσει σοβα
ρά τόν άνδρα της, καθώς καί έξ άλλα
άτομα, μεταξύ τών όποιων καί ένα

Ό ήρεμος καί σχεδόν χαμογελαστός
άνθρωπος τής φωτογραφίας δέν είναι
άπλώς ένας θηριώδης έγκληματίας, άλ
λά καί ένας άνθρωποφάγος. Πρόκειται
γιά τόν Ιάπωνα φοιτητή Τσέϊ Σαγκάβα,
23 ετών, πού σπουδάζει στό Παρίσι, ό
όποιος άφοϋ σκότωσε τήν νεαρή Ό λ·
λανδέζα φίλη του, επειδή δέν ήθελε νά
έχη μαζί του σεξουαλικές σχέσεις, τεμά
χισε τό πτώμα της καί άργότερα... έφαγε
μερικά άπό τά κομμάτια της. Ό Ίάπων

αστυνομικό.
Ό μανιακός πού ονομάζεται Μαίηλ
Γκρίφφιθ, εισέβαλε έν συνεχεία στό
ύποκατάστημα μιας Τράπεζας, συνέλα
βε αρκετούς άπό τούς πελάτες καί τούς
ύπαλλήλους καί εξακολούθησε νά πυρο
βολεί πρός κάθε κατεύθυνσι.
ΊΤ αστυνομία ύπελόγισε ότι έρριξε
περισσότερους άπό εκατό πυροβολι
σμούς πριν τραυματισθεί θανάσιμα καί ό
Γδιος καί πεθάνει κατά τήν μεταφορά του
στό νοσοκομείο.
’Αρχικά, δέν ήταν σαφές άν ό μανια
κός αυτός, τραυματίσθηκε από σκοπευ
τές τής αστυνομίας πού προσπάθησαν
νά τόν εξουδετερώσουν πυροβολώντας
τον, ή αύτοκτόνησε, όταν όντελήφθη ότι
ετελείωναν ο! σφαίρες του.
’Αργότερα όμως άνακοινώθηκε ότι ό
Γκρίφφιθ πυροβολήθηκε καί τραυματί
σθηκε θανάσιμα άπό ένα επίλεκτο σκο
πευτή τής αστυνομίας.

κανίβαλλος συνελήφθη άπό τή γαλλική
αστυνομία όταν τό ακρω τηριασμένο
κορμί τής φίλης του βρέθηκε σέ μιά
βαλίτσα, ττεταγμένη ατό δάσος τής Βουλώνης.

Καταδίκη 62 μελών
’ Ερυθρών Ταξιαρχιών
Τό Δικαστήριο του Τουρίνου καταδί
κασε 62 μέλη τής τρομοκρατικής όργανώαεως « ' Ε ρυθρέςΤαξιαρχίες» σέ ποι
νές φυλακίσεως, πού κυμαίνονται μετα
ξύ 4 καί 17 ετών.
Μεταξύ των καταδικασθέντων περι
λαμβάνεται καί ό Πατρίτσιο Πάτοι, οί
ομολογίες τοϋ όποιου έπέτρεφαν στην
ιταλική άστυνομία νά άνακαλύψη αρκετά
άπό τά κρησφύγετα τών τρομοκρατών
καί νά συλλάβη πολλούς έξ αύτών.
Ό άδελφός τού Π άτοι έχει όπαχθή,
άπό τά μέλη τών ’ Ερυθρών Ταξιαρχιών
καί ή άστυνομία φοβάται δτι ό όμηρος
τών τρομοκρατών θά έκτελεσθή τώρα
άπό τις « ’ Ερυθρές Ταξιαρχίες», «γιά
παραδειγματισμό» καί γιά νά τιμωρηθή
ό «Προδότης» άδελφός του.

Δολοφονήθηκε
'Έλληνας γκάγκστερ!
Ό Στήβεν Μπούρας, 50 ετών καί μιά
γυναίκα δολοφονήθηκαν άπό δύο μασκοφόρους μέσα σ ’ ένα κατάμεστο
εστιατόριο μιά ήμέρα μετά τήν άνακάλυψι τοϋ πτώματος τοΰ Χάρρυ Πήτρος, 52

ετών, ήγετικοΰ μέλους τών « Ε λλήνω ν
κακοποιών» τής Πενσυλβανίας.
Ό Μπούρας καί ή γυναίκα Τζάνετ
Κοϋρρο, 54 ετών, δέχθηκαν άπό μιά
σφαίρα ατό μέτωπο. Π ιστεύεται ότι καί ό
Μπούρας ανήκε ατό λεγόμενο «Γκρήκ
Μόμπ» - τούς "Ελληνες «γκάγκστερς».
Τό 1980 ή επιτροπή διερευνήσεως
τοϋ εγκλήματος τής Πενσυλβανίας χ α 
ρακτήρισε τόν Μπούρα ώς μέλος τοΰ
« 'Ε λληνικού Μόμπ» πού είχε συχνές
επαφές μέ συνεργάτη τοΰ διαβόητου
αρχηγού τών γκάγκστερς τής Φ ιλαδέλ
φειας ’Ά ν τζελ ο Μπροϋνο. Ό Μ π ρ ο ϋ ν ο
δολοφονήθηκε έξω άπό τό σπίτι του
πέρυσι.
Περίπου 30 άτομα βρίσκονταν ατό
εστιατόριο κατά τήν έπίθεσι εναντίον
τοΰ Μπούρα. Κ αί μιά σερβιτόρα δήλωσε
ότι οί δυό μασκοφόροι προχώρησαν
άπ ’ εύθείας πρός τό τραπέζι όπου
καθόντουσαν τά θύματα καί πυροβόλη
σαν.
Ή αστυνομία έρευνα κατά πόσον
υπάρχει σχέσι μεταξύ τής δολοφονίας
τοϋ Χάρρυ Π ήτρος πού τό άποσυντεθιμένο πτώμα βρέθηκε ατό πόρτ - μπαγκάζ του αυτοκινήτου του καί τής δολοφο
νίας τοϋ Μπούρα.

Τρία αγόρια 6 καί 8 ετών
βίασαν 6 φορές
7χρονη μαθήτρια
Δυό αγόρια 6 ετών, τό καθένα καί ένα

τρίτο 8 ετών, βίασαν κ α τ’ έξακολούθηση καί άπό δύο τουλάχιστον φορές τό
καθένα ένα κοριτσάκι 7 ετών/
Τό πρωτοφανές καί ασυνήθιστο αυτό
γεγονός έγινε στήν περιοχή τής Ν έας
Ύ ό ρ κη ς καί προβληματίζει τις αρχές,
γιατί σύμφωνα μέ τήν ύπάρχουσα νομο
θεσία γιά νά κατηγορηθεϊ κάποιος γιά
βιασμό πρέπει νά είναι τουλάχιστον 13

ετών.
Τό συγκεκριμένο περιστατικό έγινε
καθώς τά τέσσερα παιδιά γύριζαν άπό
τό σχολείο στό σπίτι.
Οί τρεις θερμόαιμοι παρέσυραν τή
μικρή στό πίσω μέρος τοΰ σχολικού
λεωφορείου καί, χωρίς κανείς νά τούς
άντιληφθεϊ, τήν βίασαν.
Στή συνέχεια κατέβηκαν -κ α ί ο! τέσ
σερις- από τό σχολικό τήν δέ 7χρονη
μαθήτρια πήγαν σέ ένα διαμέρισμα καί
έκ εϊ τήν ξαναβίασαν.
Ο ί γονείς τής μικρής άντιλήφθηκαν
τήν άλλη μέρα ότι ή κόρη τους είχε πέσει
στό κρεβάτι καί έκλαιγε συνεχώς.
Οί γιατροί στό νοσοκομείο πού πή
γαν, διαπίστωσαν ότι πράγματι έγινε
βιασμός.
Ο ί γονείς της, δικαιολόγησαν τήν
αρχική οικειότητα τής κόρης τους μέ
τους βιαστές της, έπειδή ήταν φίλοι καί
έπαιζαν μαζί.
Έ ν τω μεταξύ έγινε γνωστό ότι πάλι
στήν Ν. ' Υόρκη ένας 14χρονος, καί δύο
φίλοι του 12 καί 10 ετών βίασαν ένα
κοριτσάκι 10 ετών.
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αύτή αληθινή. Γιά τά ύπόλοιπα, έβα^α
έγώ ό,τι χρειαζόταν γιά ένα καλό μυθι
στόρημα: "Εκσταση, πόνο, φαγητό,'
κρεβάτι, ανθρώπους καί χρόνο.../.
"Οταν, τό Φεβρουάριο τοΰ 1.937, ό
Ερνεστ Χέμινγουαιη ξεκίνησε γιά τήν
’ Ισπανία, ό Ρώσος συγγραφέας ’ Ιλία
"Ερεμπουργκ πού τόν γνώριζε καλά,
τόν χαρακτήρισε ώς «άνθρωπο παθια
σμένο μέ τόν πόλεμο, γιατί τόν τραβού
σαν ακατανίκητα ό κίνδυνος, ό θάνατος
καί οί ήρωικές πράξεις». Γιά όσους όμως
τόν ήξεραν λιγότερο, ήταν μόνο ό
διάσημος μυθιστοριογράφος πού άρ
παξε τήν ευκαιρία, γιά νά συγκενρώσει
εντυπώσεις καί εμπειρίες γιά τά βιβλία
του.
Οπωσδήποτε, ένας άνθρωπος
έρωτευμένος μέ κάθε όψη τής ζωής.
« Ό θώρακάς του έξεϊχε σάν παραπέ
το», έλεγε ό χρονικογράφος Ίρ α Βόλφερτ, «καί τό ένα του χέρι περασμένο
πάντα στή ζώνη του, έμοιαζε έτοιμο νά
καταφέρει μιά καλοζυγισμένη γροθιά
σέ όποιον θά είχε άντίρρηση, ένώ
έξηγοϋσε τούς λόγους πού τόν έσπρω
χναν νά παρακολουθήσει άπό κοντά
τόν εμφύλιο πόλεμο στήν ' Ισπανία».
«"Εδινε πραγματικά τήν έντύπωση

« " Η τ α ν ά ν θ ρ ω π ο ς π α θ ια σ μ έ ν ο ς μέ τό θ ά ν α το γιατί τ
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΑΙΗ είχε
εμφύλιο πόλεμο τής 'Ισπανίας, έκεί
ότι καμάρωνε γιά τή γοητεία του», ήταν
βρεθεί μέ μερικούς φίλους του, όπου γινόταν τώρα τό πίκ-νίκ.
καί ή γνώμη τοΰ Κάρλος Μπαίηκερ, πού
μιά φθινοπωριάτικη μέρα, στά υψώμα
«Τά έσπρωχνε ώς έκεί ό άνεμος, πού
θά έγραφε άργότερα τή βιογραφία του.
τα τού ' Εσκοριάλ. Σέ μικρή απόσταση
ερχόταν άπό τά χιονισμένα βουνά καί
«Αποτελούσε ένα κράμα άπό άπλότηάπό τό μέρος εκείνο, βρισκόταν ή
μαστίγωνε τά λειβάδια», έγραφε ό Χετα, εύθυμία καί άγένειαΙ Ή τα ν τότε 37
σπηλιά. ’ Η σπηλιά, όπου ήταν κρυμμέ
μινγουαίη, σέ μιά ανταπόκρισή του στή
χρόνων κι' έμοιαζε πολύ νεώτερος, μέ
νη ή όμάδα τοΰ Πάμπλο, ατό «Γιά ποιόν
«Νόρθ Ά μέρικαν Νιούς Άλλάιανς»,
τό στρογγυλό του πρόσωπο, τά ίσια,
χτυπά ή καμπάνα».
Ανάμεσα στά
τήν άνοιξη τοΰ 1938. Στά άρθρα του
μαύρα, καλοχτενισμένα μαλλιά, τά μά
δέντρα, κυλούσε τό ρυάκι, όπου έπλενε
αύτά γιά τήν 'Ισπανία, μιλούσε γιά τ'
τια πού σπίθιζαν χαρούμενα πίσω άπό
τά πόδια της ή Πιλάρ. Κάθησαν γιά νά
άγόρια πού γίνονταν άνδρες σ' ένα
τά γυαλιά μέ τό μεταλλικό σκελετό, σάν
φάνε σ' ένα σημείο, πού δέσποζε στήν
άπόγευμα, γιά τά μυδράλια, πού κακά
νά περίμενε νά γευθεϊ τά πάντα άπό τή
κοιλάδα καί στή γέφυρα. Τήν περίφημη
ριζαν καί ξερνοΰσαν τό θάνατο, γιά τίς
ζωή». ' Ο συγγραφέας τοΰ «Αποχαιρε
γέφυρα, πού ανατινάζεται στό βιβλίο...
μυγδαλιές πού άνθιζαν στά έρειπωμένα
τισμού στά όπλα» καί τής «φιέστα», είχε
Τήν εποχή αύτή, τό 1954, ή γέφυρα
χωριά καί γιά τούς σαστισμένους αν
ξεκινήσει γιά τήν 'Ισπανία, μ' ένα
είχε ξαναχτιστεί καί φάνταζε πολύ πιό
θρώπους πού μάχονταν μέ άπόγνωση.
συμβόλαιο στήν τσέπη του, ύπογεέντυπωσιακή άπ' ό,τι θά πίστευε κα
Ή τα ν φυσικό νά ρωτήσουν τό ν , ΥΡαμμένο άπό τόν Τζών Ούήλερ, διευ
νείς, διαβάζοντας τό μυθιστόρημα. Δε
Χέμινγουαιη, οί φίλοι, πού τόν συνό
θυντή τής «Νόρθ Ά μέρικαν Νιούς
καέξι χρόνια είχαν περάσει άπό τότε.
δευαν εκείνη τή μέρα, ύστερα άπό
Παίηπερ Άλλάιανς», τοΰ πρακτορείου
Στόν ούρανό, ένα γεράκι σχημάτιζε
δεκαέξι χρόνια, πάνω στό βουνό αύτό,
πού έξυπηρετοΰσε έξήντα ήμερήσιες
κύκλους, πετώντας μέ άνοιχτές τίς φτεάν τό βιβλίο του ήταν βασισμένο σέ
εφημερίδες στήν Αμερική. Πλήρωνε
ροΰγες του, σπρωγμένο άπό τόν άνεμο
πραγματικά γεγονότα. «"Ολα τά περι
στόν Χέμινγουαιη χίλια δολλάρια γιά
τής Σιέρα, γύρω άπό τή Μαδρίτη. Τόν ίδιο
στατικά δέν είναι πραγματικά», άπάντηκάθε άρθρο, άπό 1.200 περίπου λέξεις,
άνεμο, πού είχε μεταφέρει τά πέταλα
σε ό συγγραφέας. «’ Υπήρχε ή γέφυρα
πού θά έστελνε μέ τό ταχυδρομείο, καί
άπό τίς παπαρούνες στά δημοκρατικά
πού ανατίναξαν οί σαμποτέρ. Αύτό τό
πεντακόσια δολλάρια γιά κάθε τηλε
χαρακώματα, πού ήταν σκαμμένα άνάείδα μέ τά μάτια μου. Καί ή άνατίναξη
γραφική πληροφορία.
μεσα στά πεύκα στά βράχια, στόν
τοΰ τραίνου πού περιγράφω είναι κι'
Π ολ εμ ο ύ σ α ν σ' ολόκληρη τήν
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Η ΑΓΝΩΣΤΗ

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Τ Ω Ν Α Ρ ΙΣ Τ Ο Υ Ρ Γ Η Μ Α Τ Ω Ν

«F1A Π0Ι0Ν ΧΤΥΠΑ
Π ΚΑΜΠΑΝΑ»
Τού

Ερνεστ Χεμινγουαίη

Πολεμικός άνταποκριτής στον ’ε μφύλιο πόλεμο τής ' Ισπανίας, ό συγγραφέας άξιοποίησε τη συγκλονιστι
κή του ’ε μπειρία, γιά νά γράψει τό μυθιστόρημά του: Μιά ιστορία πού μιλάει γιά θάνατο, γιά έρωτα, γιά
άνθρώπινη άλληλεγγύη καί συνοψίζει τό νόημα τής Ισπανικής τραγωδίας.

ρ α β ο ΰ σ α ν α κ α τα νίκ η τα ό θ ά ν α τ ο ς καί οί η ρ ω ικ έ ς π ρ ά ξ ε ι ς » .

’ Ο μεγάλος έρωτας τοΰ Χέμινγουαιη υπήρ
ξε ή Μάρθα Γκέλχορν, πού είχονίξεται μαζι
του έπάνω άριστερά.

' Ισπανία, τήν άνοιξη αϋτή... Πολεμού
σαν καί πέθαιναν στήν Καστίλη καί στίς
Σιέρες, στήν Καταλωνία καί στήν
’ Εστρεμαδούρα... ΚΓ όπου δέν ύπήρχε αίμα, οί ούρες ήταν ατέλειωτες
μπροστά στά γραφεία στρατολογίας,
μέσα σέ μιά άτμόσφαιρα πού θύμιζε
φιέστα. «Πλημμυρισμένη στό μεθυστι
κό άρωμα άπό τίς πορτοκαλιές», έγρα
φε ό Χέμινγουαιη, ένώ προχωρούσε
πρός τή Μαδρίτη μ ’ ένα στρατιωτικό
αύτοκίνητο, «ή ’ Ισπανία των παρτιζά
νων έμοιαζε νά γιορτάζει ένα γιγάντιο,
ομαδικό γάμο, ύστερα άπό τή νίκη στή
μάχη τής Γκουανταλαχάρα».
Ό Χέμινγουαιη γνώρισε ένα βράδυ
τού Μαρτίου, στή Μαδρίτη, στό μπάρ
«Τσικότε» τής Γκράν Βία, τήν κοπέλλα,
πού θά τού ένέπνεε τίς ερωτικές σκηνές
άνάμεσα στό δυναμιτιστή Ρόμπερτ
Τζόρνταν καί τήν παρτιζάνο Μαρία,
στό «Γιά ποιόν χτυπά ή καμπάνα».
«Ήταν», έγραφε πολύ άργότερα ό
ίδιος, «ή πιό φιλόδοξη γυναίκα πού
γνώρισα ποτέ στή ζωή μου. "Ετοιμη
πάντα ν' άναλάβει όποιοδήποτε ρε

πορτάζ, πού θά τήν έκανε διάσημη καί
θά τής έδινε λεφτά. Είχε μάτια, πού θά
κόλαζαν καί άγιο, πόδια θεσπέσια καί
εκρηκτικό ταμπεραμέντο». ’ Υπήρχε
όμως καί κάτι άλλο πού έφερνε τή
Μάρθα Γκέλχορν, τήν Αμερικανίδα
ρεπόρτερ τοΰ περιοδικού «Κόλιερ'ς»,
άκόμα πιό κοντά στόν " Ερνεστ: ' Η
άπόλυτη άδιαφορία της γιά τόν κίνδυ
νο. ΚΓ εκείνος κι' έκείνη ζοΰσαντή ζωή
μέρα μέ τή μέρα, σάν νά τούς άνήκε,
σάν νά ήταν κάτι πού είχαν εφεύρει οί
Ιδιοι.
Καμμιά γυναίκα δέν έπηρέασε τόσο
τήν ερωτική ζωή τοΰ Χέμινγουαιη, όσο
ή Μάρθα Γκέλχορν, άπό τήν πρώτη
κιόλας στιγμή πού τήν άντίκρυσε, στή
Μαδρίτη. ΚΓ όχι μόνο, γιατί έγιναν
άμέσως εραστές.' Αλλά άκόμα καί γιατί
ταίριαζαν απόλυτα καί στό ερωτικό
πάθος, πού ένοιωθε ό ένας γιά τόν
άλλον. Δέν χώριζαν ούτε δευτερόλε
πτο. ' Η Μάρθα βρισκόταν πάντα στό
πλευρό τοΰ "Ερνεστ, όταν έκεϊνος
πήγαινε στό μέτωπο, ζώντας μαζί του
τό γοητευτικό παιχνίδι τοΰ θανάτου.
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«ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑ Η ΚΑΜΠΑΝΑ»
«Κατάφερνα νά βρούμε βενζίνα», έλε
γε ό Χέμινγουαιη, «σέ μιαν εποχή
όπου σπάνιζε περισσότερο κΓ άπό τό
τζίν ή τά αρώματα τής Σανέλ καί τού
Μολυνέ! Ξεκινούσαμε μ ’ ένα νοικια
σμένο άμάξι, εξακολουθούσαμε τό τα
ξίδι πάνω σ ’ ένα στρατιωτικό καμιόνι,
γιά νά καταλήξουμε καβάλλα σ' ένα
μουλάρι, σκαρφαλώνοντας στά από
κρημνα βράχια».
"Ετσι, ό Χεμινγουαίη καί ή Μάρθα
βρέθηκαν, αύτόν τόν ’ Απρίλιο τού
1937, στή ζώνη τής Σιέρα ντέ Γκουανταράμα, όπου έδρασαν ό Πάμπλο καίό
”Ελ Σόρντο, στό «Γιά ποιόν χτυπά ή
καμπάνα». Τά γεράκια σχημάτιζαν κύ
κλους στό γαλανό ούρανό καί στίς
πλαγιές των βουνών οί σκληροτράχη
λοι βουνίσιοι άγωνιστές έσκαβαν χαρα
κώματα, κάτω άπό τίς σφαίρες τών
πολυβόλων. «Πέφταμε νά κοιμηθούμε
τό βράδυ», έγραφε ό Χέμινγουαιη, «μέ
μιά μοναδική σκέψη στό μυαλό μας:
Δέν ήταν ή σειρά μου σήμερα... Δέν
σκοτώθηκα έγώ... Τή γλύτωσα, γιά μιά
ακόμα φορά...».
"Εφυγε άπό τή Μαδρίτη τό Μάιο,
ύστερα άπό μιά άποχαιρετιστήρια γιορ
τή πρός τιμή του, στόν πύργο τής
Μοραλέχα, πού είχε γίνει στρατιωτικό
νοσοκομείο.
' Η δεύτερη κυρία Χέμινγουαιη, πού
είχε κλέψει τόν " Ερνεστ άπό τήν καλύ
τερη φίλη της, τήν πιανίστα Χάντρεύ
Ρίτσαρντσον (πού ό συγγραφέας τήν
είχε παντρευτεί στά είκοσιδύο του
χρόνια, όταν εκείνη ήταν· είκοσιοκτώ)
άργησε νά χωνέψει τίς άπιστίεςτου. Οί
σκηνές ζηλοτυπίας καί οί καυγάδες
έδιναν κ ι' έπαιρναν, άπό τούς πρώτους
κιόλας μήνες τού γάμου τους. Ξαναθυμήθηκε τή ζήλεια της, όταν οί καλοθε
λητές τήν πληροφόρησαν γιά τό φλογε
ρό ειδύλλιο τού άντρα της μέ τή Μάρθα
Γκέλχορν, στήν Ισπανία. ’ Υποδέχτηκε
τόν "Ερνεστ μέ φωνές καί κλάματα καί
τόν απείλησε μέ διαζύγιο, όταν έκείνος
ξανάφυγε γιά τή Μαδρίτη, τόν ’ Οκτώ
βριο τού 1937. Δέν μπορούσε νά
καταλάβει τί τόν ένοιαζε αύτόν ένας
πόλεμος τόσο μακρινός, πού δέν είχε
καμμιά σχέση μέ τή δική του πατρίδα.
’ Ο Χέμινγουαιη έμεινε καί πάλι στό
« Ό τέλ φλόριντα» τής Μαδρίτης, τή
φορά αυτή γιά είκοσιτρεϊς έβδομάδες.
' Εξακολουθούσε νά βρίσκεται κάθε
τόσο στίς ζώνες τών επιχειρήσεων, νά
βλέπει τή Μάρθα καί νά στέλνει τίς
άνταποκρίσεις του στή Νέα ' Υόρκη. Τά
χειμωνιάτικα βράδια κλεινόταν στό δω
μάτιό του, γιά νά χτυπήσει στά γρήγο
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Αριστερά: Ο Χέμινγουαιη σ ’ ένα κυνήγι
στήν Αφρική ποζάρει περίφημα πλάι στό
θήραμά του. Κάτω: Ή δεύτερη γυναίκα τού
Χέμινγουαιη ή ζηλιάρα Πωλίν. Δεξιά: Ή
"Φίνκα Βιχία», ή βίλλα τής Κούβας όπου
έζηαε εύτυχισμένες μ έρ ες μέ τή Μάρθα.

ρα, στή φορητή γραφομηχανή του, τό
θεατρικό του δράμα « Ή πέμπτη φά
λαγγα». " Ελεγε ότι κρατούσε έφεδρεία
τό καλύτερο άπό τό πολεμικό αύτό
ύλικό, πού είχε συγκεντρώσει καί πού
θεωρούσε «άνεκτίμητο», γιά ένα μελ
λοντικό βιβλίο. “Ισως νά μήν ύπήρχε
ακόμα στό μυαλό του ή πλοκή τού «Γιά
ποιόν χτυπά ή καμπάνα», άλλά μόνο τά
φαντάσματα τών ήρώων, τών φίλων
του, πού δέν ύπήρχαν πιά. "Ηταν
νεκροί οί νεαροί, χωρίς ιστορία, ύπολοχαγοί πού είχε γνωρίσει στό μπάρ
«Τσικότε». Καί ήταν νεκρός καί ό επι
στήθιος φίλος του, ό Ρόμπερτ Μέριμαν
τής 15ης Διεθνούς Ταξιαρχίας, πού είχε
σκοτωθεί σέ μιά επίθεση τών δημοκρατι κών, στή Σαραγκόσα.
"Αν ό Ρόμπερτ Μέριγ^αν ήταν «άνε
κτίμητο ύλικό», γιά τόν Χέμινγουαιη, τό
έπεισόδιο, πού τόν έκανε ν' άποφασίσει νά γράψει τό βιβλίο του, ύπήρξε ή
συνάντηση μέ τή νοσοκόμα Μαρία, στό
τρίτο του ταξίδι στήν ’ Ισπανία τό Μάιο
τού 1938. Τώρα, ό Χέμινγουαιη παρα
κολουθούσε τόν πόλεμο άπό τήν κοιλά
δα τού "Εβρου, στήν Ταραγκόνα καί
άπό τήν Τορτόσα, στό βορρά τής
Βαρκελώνης. Είχε γνωρίσει τήν κοπέλλα, όταν πήγε νά έπισκεφεί έναν τραυ
ματία φίλο του, στό νοσοκομείο τού
στρατοπέδου τού Ματαρό. Μικροκαμωμένη, μ' ένα ρόδινο πρόσωπο άθώας παιδούλας, είχε μιά στωικότητα καί
μιά γαλήνη, πού τή μετέδιδε άμέσως
καί ατούς άλλους. Τά μαλλιά τής Μαρί
ας τά είχαν ξυρίσει οί φασίστες, πού τήν
είχαν βιάσει. ' Ο συγγραφέας είχε γνω
ρίσει στό μέτωπο τού "Εβρου, στά

περίχωρα τής Γκαντέσα, καί μιάν άλλη
Μαρία, μιά κοπελλίτσα δώδεκα χρό
νων, πού είχε κ ι' αύτή βιαστεί άπό τούς
έχθρούς. Οί δύο Μαρίες έγιναν μία γιά
τόν Χέμινγουαιη παρ' όλο πού τά
φυσικά χαρίσματα τής Μαρίας στό
βιβλίο του αποτελούν φόρο τιμής στή
Μάρθα Γκέλχορν: Μαλλιά σάν άναλυτό χρυσάφι, πόδια μακριά, λεπτά χέρια,
βελούδινη επιδερμίδα μέ φωτεινές άνταύγειες.
Ό Χέμινγουαιη δέν κρατούσε ποτέ
μυστικά τά σχέδιά του. ΚΓ άν μιά ιδέα
τόν γοήτευε, έσπευδε νά τή διατυμπα
νίσει άμέσως στούς φίλους, μέ κάποιον
άπώτερο σκοπό: Οί άλλοι τόν κατέκλυ
ζαν κάθε τόσο μέ έρωτήσεις, σχετικά μέ
τήν ιδέα πού θά γινόταν βιβλίο καί τόν
έσπρωχναν νά γράψει, ύπερνικώντας
έτσι τή φυσική του τεμπελιά. Τήν 1η
Μαρτίου 1939 έστελνε μερικά χειρό
γραφα στό « Ό τέ λ "Αμπος Μοΰντος»
τής 'Αβάνας, πού ήταν πιά ή μόνιμη
κατοικία του. Γιατί έμενε τώρα στήν
Κούβα; ' Επειδή στή βίλα τού Κή Ούέστ,
ή ζωή μέ τήν Πωλίν είχε φτάσει σέ
άδιέξοδο. Στό βιβλίο του όμως, ύπήρ
χαν δύο ύπέροχες γυναίκες: ' Η Μαρία
καί ή Πιλάρ. Τή φορά αύτή, δέν
χρειαζόταν έρεθισμούς, γιά νά προχω
ρήσει στό γράψιμο. Σέ τρεις έβδομάδες
είχε συμπληρώσει δεκαπέντε χιλιάδες
λέξεις.
Δούλευε τό πρωί, όταν ήταν «φρέ
σκος σάν τήν αύγή», κΓ αφιέρωνε τό

«ΓΙΑ Π Ο ΙΟ Ν Χ Τ Υ Π Α Η Κ Α Μ Π Α Ν Α »
δέσποζε στό βιβλίο κΓ έδινε τήνούσία
καί τήν έννοια τής ισπανικής τραγωδί
ας. Μ ιός τραγωδίας, όπου ό κάθε
άνθρωπος πολεμούσε τό δικό του πό
λεμο καί πέθαινε γιά δικό του λογαρια
σμό, μέ ένα μοναδικό όμως γιά όλους
ιδανικό, γιά τό όποιο άξιζε νά πεθάνει
κανείς. Καί ό Αμερικανός Ρόμπερτ
Μέριμαν είχε πεθάνει κΓ αύτός, γιά νά
γίνει ή ξένη γιά εκείνον γή ένα μέρος,
όπου θά μπορούσε νά ζήσει κανείς.

Δ έν κ ό β ει τά μ α λλ ιά τ ο υ , ττρίν
τ ε λ ε ιώ σ ε ι τό β ιβ λ ίο
' Ο τίτλος αύτός ενθουσίασε τόσο
πολύ τόν Χέμινγουαιη, ώστε ορκίστηκε
στόν Πέρκινς νά τού παραδώσει τελειωμένο τό μυθιστόρημα, ώς τά τέλη

άπόγευμά του στό ψάρεμα. Τό βράδια
του τά περνούσε στό μπάρ «φλοριντίτα», πίνοντας παγωμένα κοκταίηλ. Δέν
κρατούσε πιά καθόλου τά προσχήματα
καί ζοϋσε φανερά μέ τή Μάρθα Γκέλχορν, πού είχε επιστρέφει μαζί του άπό
τήν 'Ισπανία. Πρώτα στό «"Αμπος
Μοΰντος» κι' ύστερα σ ’ ένα σπίτι, πού
είχε άνακαλύψει εκείνη, πάνω σ' ένα
λόφο, στό Σάν φρανσίσκο ντέ Πάουλα,
είκοσι χιλιόμετρα άπό τήν 'Αβάνα. Ό
"Ερνεστ τό άγόρασε, χωρίς ν' άλλάξει
τ' όνομά του, «Λά φίνκα Βιχία» («Ή
άγρυπνη έπαυλη»).
Τόν ’ Ιανουάριο τού 1940, ό Χέμινγουαιη βρισκόταν κιόλας στό' εικοστό
τρίτο κεφάλαιο τού βιβλίου του καί,
σύμφωνα μέ τίς συνήθειές του, έστελνε
στόν εκδότη του τόν Πέρκινς τίς πρώ
τες είκοσι σελίδες, άφήνοντάς τον νά
«τρώγεται» άπό τήν περιέργεια, σχετικά
μέ τίς ύπόλοιπες. Μ ή άντέχοντας άλλο,
ό Πέρκινς έσπευσε στήν Κούβα. Έ φ τα 
σε στό σπίτι τού Έρνεστ, όπου έμεινε
συζητώντας μαζί του, άπό τίς τέσσερις
τό άπόγευμα ώς τίς τέσσερις τό πρωί.
Καί συνέβη κάτι περίεργο: "Οσο περισ
σότερο ενθουσιασμό έδειχνε ό Πέρκινς
γιά τό βιβλίο αύτό καί πιό επιφυλακτι
κός έμοιαζε ό Χέμινγουαιη. ' Η έπιθυμία
του νά είναι τό μυθιστόρημα αύτό τό
καλύτερό του έργο τού είχε γίνει ψύχω
ση. Ό Πέρκινς ήταν γοητευμένος μέτό
καινούργιο στύλ πού χρησιμοποιούσε
ό Χέμινγουαιη: Λιτό, μεστό μέ σφιχτή
πλοκή καί γοργό ρυθμό. ' Η γέφυρα
πού έπρεπε ν' άνατιναχτεϊ βρισκόταν
άπό τίς πρώτες κιόλας άράδες στό
κέντρο τής δράσεως. Καί ή έκλογή

άνάμεσα στή ζωή καί τό θάνατο γιά
τούς παρτιζάνους, πού ήταν κρυμμένοι
στήν κοντινή στή γέφυρα σπηλιά, ένθουσίαζε τόν εκδότη. Τό ίδιο καί ό
έρωτας τού Ρόμπερτ καί τής Μαρίας,
πού κρατά μόνο μέρες, πού άποτελοΰν
όμως μιά ολόκληρη ζωή. ' 0 Χέμινγουαιη τού άποκάλυψε γιατί, τή φορά αύτή
ήθελε νά γράψει «καλύτερα άπ' όποιονδήποτε στόν κόσμο»: Γιά νά εκδικη
θεί τήν Πωλίν καί νά τής άποδείξει πώς
ό,τι είχε κάνει, όταν ζοΰσε μαζί της, δέν
είχε καμμιά σχέση μέ τήν τωρινή του
δουλειά.
Ξανάγραψε, λοιπόν, πολλά κεφά
λαια, ενώ τό τέλος τού βιβλίου πού τό
είχε τοποθετήσει γιά τόν ' Απρίλη, έμοι
αζε άκόμα πολύ μακρινό. Ό Πέρκινς
τού είχε δώσει προκαταβολικά πολλές
χιλιάδες δολλάρια καί ό Χέμινγουαιη,
πού βρισκόταν στό τριακοστό πέμπτο
κεφάλαιο, δέν είχε βρει άκόμα τόν τίτλο
τού βιβλίου. Δίσταζε άνάμεσα σε είκοσιέξι, μέ φαβορί τόν τίτλο «'Η χώρα
πού δέν άνακαλύφτηκε», πού ελάχιστα
όμως τόν ικανοποιούσε κι' αύτός. Ξε
φύλλιζε επί δύο ολόκληρα μερόνυχτα
τόν Σαίξπηρ καί τή Βίβλο, χωρίς αποτέ
λεσμα. Τελικά άνοιξε καί τό «Oxford
Book of English Prose» (Τό βιβλίο τής
' Οξφόρδης γιά τήν άγγλική πρόζα). Κι'
άνακάλυψε μιά παραβολή τού Τζών
Ντόν, πού μιλούσε γιά τά νεκρικά έθιμα
στό Λονδίνο τού 17ου αιώνα: « Ό
θάνατος κάθε ανθρώπου μέ μειώνει,
διότι κΓ εγώ είμαι μέρος τής άνθρωπότητας... "Ετσι, νά μή ρωτάς ποτέ γιά
ποιόν χτυπά ή καμπάνα: Χτυπά γιά
σένα». Αύτό ήταν τό θέμα τού θανάτου
καί τής άνθρώπνης άλληλεγγύης, πού

' Ιουλίου. «Δέν θά κουρευτώ, ώσπου ν'
ανατιναχτεί ή γέφυρα», έγραψε σάν
ύστερόγραφο στό γράμμα του πρός
τόν εκδότη του. Συνεπαρμένος όμως
άπό τόν πυρετό τού ενθουσιασμού,
έφτασε πριν άπό τήν προθεσμία στό
τέλος. «' Η γέφυρα άνατινάχτηκε», τη
λεγράφησε τήν 1 η ' Ιουλίου στόν Πέρ
κινς. Τρελλός άπό χαρά, άρπαξε τό
κλαδευτήρι τού κήπου γιά νά... κόψει
τά μαλλιά του! Ή Μάρθα είδε κι"
έπαθε νά τόν πείσει νά πάει σ' έναν
κουρέα στήν 'Αβάνα.
Τό πείσμα τού ’ Ερνεστ θά ήταν ένας
άπό τούς λόγους, πού θά έκαναν τή
Μάρθα νά τόν χωρίσει μιά μέρα. Πρός
τό παρόν, όμως, ή μεγαλύτερη φιλοδο
ξία της ήταν νά γίνει ή τρίτη Χέμινγουαιη. Τά κατάφερε καί παντρεύτηκαν
στίς 21 Νοεμβρίου 1940, ύστερα άπό
τρία χρόνια κοινής ζωής, ένα μήνα μετά
τήν έκδοση τού «Γιά ποιόν χτυπά ή
καμπάνα» κι' άφοΰ ύπόγραψε ό Χέμινγουαιη καί τό συμβόλαιο γιά τήν εκχώ
ρηση τών κινηματογραφικών δικαιω
μάτων. ' Η ταινία, πού γυρίστηκε μέ τόν
Γκάρυ Κοΰπερ στό ρόλο τού Ρόμπερτ,
τήν ' Ιγκριντ Μπέργκμαν ώς Μαρία καί
τήν Κατίνα Παξινοΰ ώς Πιλάρ, έσπασε
όλα τά ταμειακά ρεκόρ. Γιά τήν εκχώ
ρηση τών δικαιωμάτων, ό Χέμινγουαιη
είσέπραξε 2 0 0 χιλιάδες δολλάρια, ένα
ποσόν, πού δέν θά ξαναπλήρωνε τό
Χόλλυγουντ. Βρισκόταν στόν κολοφώνα τής δόξας του, όταν χώρισε άπό τή
Μάρθα, γιά νά παντρευτεί, τό 1946,
τήν τέταρτη καί τελευταία γυναίκα του,
τή Μαίρη Ούέλς. Τό 1954 έπαιρνε τό
Νόμπελ τής λογοτεχνίας. Είχαν όμως
κιόλας αρχίσει νά τόν τυραννοΰν οί
νευρικές κρίσεις καί ή κατάθλιψη, πού
θά τόν έσπρωχναν ν' αύτοκτονήσει τό
1961, μέ μιά σφαίρα μέ τό κυνηγετικό
του όπλο....
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ΓΡΑΦΕΙ Ο κ. ΣΕ Υ ΜΟΥΡ ΚΕΤΥ ΚΑΘΗΓ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚ!

ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
^

Γνωστός φ υ σ ιο λ ό γ ο ς ά ν α φ έ ρ ε τ α ι στίς π ρ ό σ φ α τε ς μ ε λ έ τ ε ς τ ο υ ρ ό λ ο υ , πού παίζουν
δ ιά φ ο ρ ο ι βιο χ η μικ οί π α ράγ ο ντες σ τή ν ε μ φ ά ν ισ η καί τ ή ν κ α τ α π ο λ έ μ η σ η ο ρ ισ μ έν ω ν
ψ υ χ ικ ώ ν π α θή σ εω ν όπως ή σ χ ιζ ο φ ρ έ ν ε ια , ή κ α τ ά θ λ ιψ η καί ή μ α ν ιο κ α τ α θ λ ιπ τ ικ ή ψ ύχω σ η .
Ο έ π ισ τή μ ο ν α ς διαπιστώ νει τ ή ν ύπαρξη συ ν εχ ώ ς π ερ ισ σ ό τ ερ ω ν έ ν δ ε ίξ ε ω ν ότι οί
παραπάνω ά σ θ έ ν ε ιε ς σ χ ε τ ίζο ν τα ι, μερικ ά τ ο ύ λ ά χ ισ τ ο ν , μέ χ η μ ικ έ ς άνισ ορ ρο π ίες στό
μ υ α λ ό καί τή ν γ εν ετ ικ ή δο μ ή το ύ ά τ ό μ ο υ . Π ο λ λ έ ς έ ρ ε υ ν ε ς π ρ α γμ α το π ο ιο ύ ντα ι τ ώ ρ α στίς
Η ν ω μ έ ν ε ς Π ο λ ιτ ε ίε ς μέ ά ν τ ικ ε ιμ ε ν ικ ό σκοπό τ ή ν ε ύ ρ ύ τ ε ρ η κ α τα ν ό η σ η τώ ν α ιτ ίω ν τώ ν
ψ υ χ ώ σ ε ω ν καί τή ν σ ύ ν θ ε σ η φ α ρ μ ά κ ω ν γιά τό ν π ερ ιο ρ ισ μ ό τώ ν σ υ μ π τ ω μ ά τ ω ν τ ο υ ς , ή καί
γιά τ ή ν ο λ ο κ λ η ρ ω τ ικ ή θε ρ α π ε ία τους.

Οί ιπποκρατικοί γιατροί τής
Ν ΚΑΙ δεν αποτελούν αξιόλογο αί
τιο θανάτου όπως ό καρκίνος ή ή
καρδιοπάθεια, οί ψυχικές ασθένειες
αντιπροσωπεύουν ένα από τούς μεγαλύ
τερους έχθρούς τής ύγείας τού ανθρώ
που. Πολλά εκατομμύρια ανθρώπων
ύφίστανται κάποιο είδος, σοβαρής ή μή,
ψυχικής πάθησης, ή όποια μπορεί νά τά
καθηλώση μακρυά από τόν φυσιολογικό
ροΰ τής ζωής γιά βδομάδες, μήνες ή καί
χρόνια. Ή περιποίηση τών ψυχοπα
θών, παρά τις πολλές ατέλειες της,
εξακολουθεί νά είναι υπόθεση δαπανη
ρή, γιά νά μή άναφέρη κανείς τόν πολύ
κακό αντίκτυπο πού έχει ή ψυχοπάθεια
στήν οικογένεια τού ασθενούς.
Στήν περίπτωση δύο ψυχοπαθειών,
πού κάποτε συναγωνίζονταν τήν σχιζο
φρένεια σε έκταση καί σοβαρότητα - τήν
γενική παραλυσία καί τήν πελλαγρική
ψύχωση - ο! βιοϊατρικές έρευνες οδήγη
σαν στήν αποκάλυψη τών βασικών των
αιτίων. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε δτι
ή γενική παραλυσία οφείλεται στήν
εισβολή τής σπειροχαίτης τής σύφιλης
στό μυαλό, ένώ ή πελλαγρική ψύχωση
οφείλεται στήν άνεπαρκή τροφοδοσία
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Αρχαίας 'Ελλάδος θεμελιωτές τής

τού οργανισμού μέ νικοτινικά οξέα. Οί
ανακαλύψεις αυτές έπέτρεψαν ατούς
γιατρούς νά διαμορφώσουν μιά πολύ
αποτελεσματική άγωγή γιά τά θύματα
τών παραπάνω δύο ασθενειών, ένώ
έδωσαν παράλληλα τήν δυνατότητα τής
πρόληψής των στους υγιείς. ’Έτσι, οί
δύο αυτές παθήσεις έχουν σχεδόν έξαφανισθή στίς Η νω μ ένες Πολιτείες.
"Οταν εμφανίζονται ακόμη, σέ σπάνιες
περιπτώσεις, τούτο οφείλεται στό δτι οί
άποκτηθείσες γνώσεις γύρω άπό τήν
καταπολέμησή τους καί τήν πρόληψή
τους δέν εφαρμόζονται.
'Αλλά γιά τήν σχιζοφρένεια καί τις
επιλεγόμενες συναισθηματικές διατα
ραχές δπως ή κατάθλιψη ή ή μανιοκαταθλιπτική ψύχωση δέν έχει ακόμα βρεθή
ικανοποιητική θεραπεία καί ή σοβαρότητά τους υπερακοντίζεται μόνο άπό τήν
άγνοιά μας γιά τήν ορθή αντιμετώπισή
τους. Δέν γνωρίζομε άκόμη τά αίτιά τους
καί δέν καταλαβαίνομε τόν τρόπο μέ τόν
όποιο άναπτύσσονται. Ή θεραπεία
τους, παρ ’ δτι έχει βελτιωθή σημαντικά
τελευταίως χάρη στήν χρησιμοποίηση
νέων φαρμάκων, έξακολουθεί νά μήν

είναι πλήρως ικανοποιητική. 'Οπωσδή
ποτε, μέσα στίς τελευταίες δύο δεκαετί
ες έχουν συγκεντρωθή πολλές ενδείξεις
δτι καί αυτές οί δύο σοβαρές ψυχοπάθει
ες συνδέονται στενά μέ βιοχημικές
διεργασίες. Τό αποτέλεσμα είναι δτι
έχουν διαμορφωθή νέες μέθοδοι καί
άντιλήψεις γιά τήν έρευνα τών μέσων,
πού θά επιτρέψουν τήν καταπολέμησή
τους. ’Ήδη τά δσα έχουν διαπιστωθή μέ
τις παραπάνω έρευνες δίνουν τήν έλπίδα δτι ή σχιζοφρένεια καί οί δύο μεγάλες
μορφές τής κατάθλιψης θά βρούν αποτε
λεσματική θεραπεία.
Ή αντίληψη δτι οί ψυχοπάθειες έχουν
αίτια βιοχημικά δέν είναι καινούργια. Οί
ιπποκρατικοί γιατροί τής αρχαίας 'Ελ
λάδας ήσαν αντίθετοι μέ τήν τότε διαδε
δομένη άποψη δτι ή τρέλλα όφειλόταν
σέ παράγοντες υπερφυσικούς:
... τό ίδιο όργανο, δηλαδή τό μυαλό,
είναι έκείνο πού μας κάνει νά πέφτωμε
θύματα παραληρημάτων, φόβων ή κατα
στάσεων τρόμου, μερικές φορές τήν
νύκτα, άλλες τήν ήμέρα. Τό μυαλό πάλι
είναι έκείνο πού μάς προξενεί τά όνειρα,
μάς κάνει νά περιφερόμαστε σέ ώρες

ΝΕΠ. ΧΑΡΒΑΡΝΤ

' Η άντίληψη ότι οί ψυχοπάθειες έχουν αίτια
βιοχημικά δέν είναι καινούργια. 01 άρχαίοι
"Ελληνες γιατροί, μαθητές τού Ίπποκράτη
ήταν άντίθετοι μέ τήν τότε διαδιδομένη
άποψη ότι ή τρέλλα όφειλόταν σέ παράγον
τες υπερφυσικούς.

(ιατρικής
ακατάλληλες ή υά όναπτύασωμε φροντί
δες άσκοπες, άγνοώντας τίς παρούσες
συνθήκες, πέφτοντας στην αχρηστία καί
χάνοντας τήν ικανότητά μας γιό εύστο
χες πράξεις. "Ολα αυτά τά παθαίνομε
από τό μυαλό, δταν έκεϊνο χάση τήν
ύγεία του καί γίνη πιό ζεστό, πιό κρύο,
πιό υγρό ή πιό στεγανό άπό δ,τι ή φύση
επιβάλλει, ή δταν ύφίσταται μιά όποιαδήποτε αφύσικη ή άσυνήθιστη θλίφη.

Μυαλό καί νευροχημεία
Ή σημερινή βιοχημική άντιμετώπιση
των ψυχοπαθειών ξεκινάει μέ τόν Τζ.
Τάντικαμ, μεγάλο γιατρό καί βιοχημικό,
πού πρίν άπό 100 χρόνια έξέφρασε τήν
ύπόθεση ότι πολλές μορφές ψυχοπάθει
ας είναι αποτέλεσμα τοξικών ουσιών
δημιουργούμενων μέσα στό σώμα, ακρι
βώς δπως ή ψύχωση του οινοπνεύματος
είναι τό αποτέλεσμα τοξικής ούσίας
είσαγόμενης άπό έξω. ’Εξοπλισμένος
μέ τήν πολύ βάσιμη αύτή ύπόθεση, ό
Τάντικαμ κατόρθωσε νά πάρη μιά πολύ
μεγάλη χορηγία άπό τό βρεταννικό
Δημόσιο. Ό έπιστήμονας δέν πραγμα
τοποίησε τίς έρευνές του ατά ψυχια

τρεία, κάνοντας μικροβιολογικές αναλύ
σεις τών ούρων ή τού αίματος τών
ασθενών. Πήγε στά σφαγεία καί προμηθεύθηκε μυαλά βοοειδών, τά όποια
μελέτησε γιά 10 ολόκληρα χρόνια, έπισημαίνοντας τόν τρόπο τής φυσιολογι
κής δομής των. Ή σημερινή επιστήμη
οφείλει πολλά στήν πρωτοβουλία τού
Τάντικαμ, γιατί μέ τήν πρωτότυπη σύλ
ληψή του μπήκαν οί βάσεις τής σύγχρο
νης βιοχημείας, χάρη στήν οποία έγιναν
πολύ σημαντικές ανακαλύψεις γιά τήν
λειτουργία τού μυαλού καί άπό τήν ό
ποια προσδοκάται τώρα ότι θά βρεθούν
νέοι τρόποι καταπολέμησης τών ψυχι
κών παθήσεων. "Αν ό τάντικαμ δέν
είχε δείξει τέτοια σοφία καί θάρρος
καί αν τό βρεταννικό κοινοβούλιο δέν
είχε δείξει τόσο σύνεση ψηφίζοντας
κονδύλια γιά τήν διενέργεια ερευνών,
πού τήν έποχή έκείνη κάθε άλλο παρά
απαραίτητες φαίνονταν, δέν θά είχαν
μπή οί βάσεις γιά τήν υλική αντιμετώπι
ση τών ψυχοπαθειών. ’Επίσης δέν θά
είχε γίνει δυνατή ή επισήμανσή ανωμα
λιών σέ διάφορες ουσίες, πού παίζουν
βασικό ρόλο στήν ομαλή λειτουργία τού

μυαλού.
Ό Τάντικαμ καί ή έπιστήμη τής
νευροχημείας πού θεμελίωσε, ένδιαφέρονταν πρωταρχικά γιά τήν διευκρίνιση
τής δομής τού έγκεφάλου καί τής σύνθε
σης τών διαφόρων ουσιών, πού υπάρ
χουν σ ’ αυτόν. Έτσι έπισημάνθηκε
πληθώρα ουσιών, ή αναλογία τών όποι
ων διαπιστώθηκε αργότερα ότι ποικίλ
λει σημαντικά όταν έμφανίζωνται νευρολογικές διαταραχές. Πρίν άπό 50 χρό
νια ή βιοχημεία άρχισε νό διερευνά τό
περίπλοκο σύστημα μεταβολισμού, μέ
τό όποιο αξιοποιοΰνται οί τροφές καί τό
οξυγόνο καί μέ τό όποιο παράγεται
ανθρώπινη ένέργεια. Ή κατανόηση τής
λειτουργίας αύτής βοήθησε στήν διευ
κρίνιση τής λειτουργίας τού μυαλού,
όπου έπισημάνθηκε μιά απόλυτη έξάρτηση τής φυσιολογικής λειτουργίας του
άπό τήν γλυκόζη καί άπό τήν παρουσία
όξυγόνου σέ διάφορες ποσότητες, ανά
λογα μέ τις διάφορες λειτουργίες. Ά π ό
τίς γνώσεις αυτές σύντομα προέκυψαν
άλλες γύρω από τόν ύπνο, τό κώμα, τήν
αναισθησία, τήν γεροντική άνοια καί
άλλες καταστάσεις. "Ομως οί γνώσεις
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θυμίζουν τήν μαλακιά ώχρότητα τών
άρχαίων.
' Ακόμα στά σχέδια δέν νεωτέριζαν.
Έκαναν μόνο συνδυασμούς περισσο
τέρων παλαιών σχεδίων, γιά νά δημι
ουργήσουν κάτι δικό τους, πρωτότυπο.
' Η μή χρονολόγησι τών κεντημάτων
καί ή σκόπιμη «παλαιοποίησι» τους, μέ
τήν χρησιμοποίησι παλαιών ύλικών καί
σχεδίων, κάνουν πολύ δύσκολο ή καί
άδύνατο τόν άκριβή προσδιορισμό τοϋ
χρόνου πού κατασκευάστηκε τό κέντη-

' Η χρονολογία όμως τών περισσότε
ρων παλαιών κεντημάτων πού σώζον
ται, δέν είναι εύκολη, έπειδή δέν
συνηθίζονταν νά μπαίνη ή χρονολογία
τοϋ πότε έγιναν
Αύτό ϊσως νά γίνονταν καί σκόπιμα,
γιατί τά «παλαιό» τά έκτιμοϋσαν περισ
σότερο. ' Η ποιότητα δέν ήταν άρκετή
γιά νά προσδώση μεγάλη άξια σέ ένα
έργο τέχνης.
Απαραίτητο στοιχείο
λαγών.
ήταν καί ή άρχαιότητά του.
Τό δέντρο τής ζωής, οί δικέφαλοι
' Ο χρόνος πού βρίσκεται πίσω άπό
άετοί, τά παγώνια, οί άνθρωπόμορφες
κάθε
άντικείμενο, αύξάνει τήν άξια του
παραστάσεις, τά καράβια μέ τά παμπά
καί τήν πολλαπλασιάζει πρός όφελος
λαια σχήματα, είναι συνηθέστατα στοι
τοϋ κατόχου. ' Η κατοχή τών «παλαιών»
χεία τής λαϊκής τέχνης, σχήματα καί
ήταν δείγμα άρχοντιάς καί καλής κατα
σύμβολα παλαιότατα άνήκοντα εις τόν
γωγής.
κύκλον τοϋ έλληνικοϋ πολιτισμού».
Γι' αύτό, σέ πολλά μέρη, οί κοπέλλες
' Αλλά στά έλληνικά κεντήματα, βρίπροσπαθούσαν νά κάνουν τά κεντήμα' σκονται έπιδράσεις καί ξένων λαών τής
τά τους νά φαίνωνται όσο γίνεται πιό
άνατολής, τής δύσης καί τοϋ βορρά πού
παλαιό. Κεντοϋσαν συνήθως άρχαία
συνταιριασμένες μέ τά βασικά άρχαιοσχέδια καί φρόντιζαν τό πανί τοϋ κεντή
ελληνικά, βυζαντινά καί ιδιαίτερα κατά
ματος νά μήν είναι νέο.
τόπους πρότυπα, έδωσαν μιά έξαιρετι' Ανασκάλευαν τή μητρική κασσέλα,
κά μεγάλη ποικιλία παραλλαγών καί
όπου θάβρισκαν κάποιο κομμάτι κατάλ
ώραιοτάτων αισθητικών συνθέσεων.
ληλο, παλιό πανί.
Οί περιηγητές πού πέρασαν άπό τά
Ά ν δέν εϋρισκαν «άρχαίο» πανί,
διάφορα μέρη τής Ελλάδος στά χρόνια
έβαφαν τό νέο μέ τσάϊ ή μέ κρεμμυδότής Τουρκοκρατίας κι έγραψαν γι
φυλλα, γιά νά πάρη κάποια άπόχρωσι
αύτά, άναφέρονται μέ θαυμασμό στά
άρχαιότητας. Καί τά χρώματα τών μετα
κομψά κεντήματα πού έκαναν ο ί" Ελλη
ξονημάτων τά διάλεγαν έτσι ώστε νά
νες.
«Διακρίνονται θέματα μέ άρχαιοτάτην καί παμπαλαίαν τήν καταγωγήν ή
σχέσιν όπως τά ζίγκ-ζάγκ, τά δόντια τοϋ
λύκου, τά τρίγωνα, τά τετράγωνα, οί
διάφορες φόρμες των σταυρών, οι
έλικες, οι άρχαίοι μαίανδροι, έκ τών
όποιων ιδιαιτέρως οί Ελληνες νομά
δες Σαρακατσάνοι έχουν ν' άναδείξουν άτέλειωτη σειρά σχετικών παραλ

μα.
Τά έλληνικά κεντήματα, χωρίζονται
σέ διάφορες κατηγορίες, άνάλογα μέ
τήν τεχνική τής βελονιάς, τά χρώματα
καί τήν ϋλη τής κλωστής, τά διακοσμητικά θέματα, τή χρήσι καί τόν προορισμό
τους, τούς κατασκευαστές.
' Από τήν άποψι τής βελονιάς, διακρίνονται σέ ομάδες προσδιοριζόμενες
άπό τήν άνάλογη τεχνική μέ ονομασίες
άλλοτε κοινές στό Πανελλήνιο άλλοτε
διαφορετικές άπό τόπο σέ τόπο.
' Από τήν πλευρά τής κλωστής, χωρί
ζονται σ’ αύτά πού γίνονται μέ μαλλί ή
μετάξι καί τά χρυσοκέντητα μέ χρήσι
χρυσοκλωστής.
Από τήν άποψι τοϋ προορισμού ή
τής χρήσεως, ϋποδιαιροϋνται στά κεν
τήματα μέ προορισμό τό στόλισμα τοϋ
σπιτιού καί σ' αύτά πού γίνονται πάνω
στις άνδρικές ή γυναικείες φορεσιές
γιά τή διακόσμησί τους.
Έ νας άλλος πολύ βασικός διαχωρι
σμός τής κεντητικής, γίνεται μέ κριτή
ριο τούς κατασκευαστές.
'Από τήν άποψι αύτή τά κεντήματα
τά χωρίζουμε σ' αύτά πού κατασκευά
ζονταν άπό τις ίδιες τις γυναίκες όχι γιά
πούλημα άλλά γιά τόν έαυτόν τους καί
γιά τό σπίτι τους, καί σ αύτά πού
γίνονταν άποκλειστικά άπό έπαγγελματίες κεντητές, έμπειρους καί συχνά μέ
μακρινή οικογενειακή έπαγγελματική
παράδοσι, έπειδή ή τέχνη παλαιότερα
πέρναγε άποκλειστικά σχεδόν άπό
τούς γονείς στά παιδιά ή σέ άλλα μέλη
τής ίδιας οικογένειας.
Στήν πρώτη κατηγορία, πού κυρίως
άναφερόμαστε, είναι ή κοινή, λαϊκή μέ
τήν κυριολεξία τής λέξεως έλληνική
κεντητική, πού χρησιμοποιούσε άνάλογα μέ τις περιοχές κυρίως τό μαλλί ή τό
μετάξι. Ή δεύτερη κατηγορία τών
έπαγγελματιών κεντητών, χρησιμοποι
ούσε άποκλειστικά τις χρυσοκλωστές.
' Η χρυσοκεντητική, έχει μακραίωνη
παράδοσι στήν Ελλάδα. Γνώριζε άκμή
ήδη άπό τόν 4ον μ.Χ. αιώνα καί συνεχί
στηκε όλη τή Βυζαντινή περίοδο μέχρι
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μας γιά τά κυριώτερα προβλήματα τής
ψυχιατρικής (τήυ σχιζοφρένεια, την κα
τάθλιψη καί τήυ μαυιοκαταθλιπτική ψύ
χωση) δέν πλουτίσθηκαυ. Δέυ διαπιστώ
θηκε μιά όποιαδήποτε αλλαγή στήν
χημική σύνθεση ή τήν δομή τοϋ εγκεφά
λου σέ συνάρτηση μέ τις παθήσεις
αύτές. Τό μυαλό χρησιμοποιεί τήν ίδια
ποσότητα οξυγόνου, είτε σκέπτεται Λο
γικά είτε παράλογα.

Συνάψεις: Οί «άχθοφόροι» τών
δια φ όρω ν πνευματικώ ν κατα
στάσεων
Μέσα στά τελευταία 25 χρόνια σημει
ώθηκε άπότομη αύξηση τών γνώσεων
γύρω άπό τό μυαλό καί τήν συμπεριφο
ρά του. Μία άπό τις σημαντικώτερες
σχετικές ανακαλύψεις ήταν οί συνάψεις,
δηλαδή οί εξαιρετικά έξειδικευμένες
συνδέσεις ανάμεσα στό ένα νευρικό
κύτταρο καί τό άλλο, μέσω τών όποιων
διαβιβάζεται ό νευρικός παλμός ή ή
νευρική «πληροφορία». Τά ηλεκτρονι
κά μικροσπόπια, ή βιοφυσική, ή βιοχη
μεία καί ή φαρμακολογία μας έμαθαν
πολλά πράγματα γιά τήν δομή καί τήν
λειτουργία τών συνάψεων. Ή πιό πρό
σφατη καί ενδιαφέρουσα ανακάλυψη
είναι δτι στις συνάψεις αυτές υπάρχουν
χημικοί μεσάζοντες, οί νευροσύνδεσμοι, οί όποιοι μεταφέρουν κυριολεκτι
κά τόν νευρικό παλμό ή μήνυμα διά
μέσου ενός απειροελάχιστου χάσματος
(τής επιλεγόμενης συνοπτικής σχι
σμής), πού υπάρχει ανάμεσα στό άκρο
τοϋ ενός νευρικού κυττάρου καί τόν
«προθάλαμο» τοϋ διπλανού του. ’Επει
δή ή κατεργασία τών εντυπώσεων τών
αίσθήσεων, ή αντίληψη, ή έναποθήκευση καί έπανεύρεση τών πληροφοριών, ή
σκέψη, τά αισθήματα καί τούτη ή συμπε
ριφορά έξαρτώνται όλα άπό τήν λειτουρ
γία αυτών τών μικροσκοπικών χημικών
συνδετήρων, ή άνακάλυψή τους μάς
έπέτρεψε νά δούμε σέ ποια άκριβώς
σημεία χημικοί παράγοντες, μεταβολικά
παράγωγα, ορμόνες καί φάρμακα μπο
ρούν νά έπιδράσουν αποτελεσματικά
στις σημαντικές λειτουργίες τού εγκεφά
λου - καί συνεπώς στήν συμπεριφορά
τοϋ ανθρώπου. "Αν οί ψυχοπάθειες
συνεπιφέρουν βιοχημικές διαταραχές,
αυτές δέν θά μπορούσαν παρά νά
γίνουν εμφανείς στις λεπτές αύτές συν
δέσεις καί τά διάφορα φάρμακα θά
μπορούσαν νά χρησιμοποιηθούν γιά νά
έπαναφέρουν μιά κατάσταση ισορροπί
ας a ’ αύτές.
Κάθε ανθρώπινο μυαλό διαθέτει δισε
κατομμύρια συνάψεων καί οί συνόψεις
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αύτές είναι οργανωμένες μέ ένα απί
στευτο συστηματικό τρόπο κατά μήκος
«ατραπών», πού οί νευροανατόμοι τώ
ρα αρχίζουν νά «χαρτογραφούν». "Ηδη
έπισημάνθηκαν πολλές τέτοιες ατραποί
νευροσυνδέσμων. Διαπιστώθηκε επί
σης ότι κάθε μία άπό αύτές συνδέεται μέ
κάποια συγκεκριμένη εγκεφαλική λει
τουργία ή τρόπο συμπεριφοράς. Ή
κατηγορία ουσιών, η γνωστή ώς κατηχολαμίνες, πού περιλαμβάνει τήν αδρενα
λίνη, τήν νοραδρεναλίνη καί τήν ντοπαμίνη, έπισημάνθηκαν γιά πρώτη φορά
στόν άδένα τών επινεφριδίων καί στό
περιφερειακό συμπαθητικό σύστημα.
"Εχει τώρα διαπιστωθή ότι οί κατηχολαμίνες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο ώς
σύνδεσμοι ανάμεσα στά νευρικά κύττα
ρα καί ώς διαβιβαστές τών διαφόρων
νευρικών παλμών. Διαπιστώθηκε μάλι
στα ότι οί κατηχολαμίνες παίζουν κά
ποιο ρόλο καί στήν διαμόρφωση συναι
σθηματικών καταστάσεων όπως ό φό
βος, ή οργή, ή σεξουαλική διέγερση, ή
χαρά, ή υποκίνηση σέ δράση καί ό
ενθουσιασμός. Ή σερετονίνη έπισημάνθηκε γιά πρώτη φορά στά έντερα,
άργότερα όμως διαπιστώθηκε ή ύπαρξή
της καί στό μυαλό,όπου παίζει επίσης
ρόλο νευροσυνδέσμου σέ μιά ατραπό,
πού έχει άμεση σχέση μέ τις καταστά
σεις τής έγρήγορσης καί τού ύπνου, μέ
ορισμένους τύπους σεξουαλικής δρα
στηριότητας καί μέ μιά ολόκληρη σειρά
άπό άλλες δραστηριότητες, πού μόλις
τώρα αρχίζουν ο! επιστήμονες νά ερευ
νούν καί νά καταλαβαίνουν. Ή ασετυλ-

χολίνη, ή όποια είναι σύνδεσμος όνάμε
σα στά νεύρα καί τούς μϋς καί παίζει
συνεπώς καίριο ρόλο σέ κάθε θεληματι
κή κίνηση τοϋ σώματος, βρέθηκε νά
ύπάρχη επίσης σέ μιά ειδική κατηγορία
συνάψεων τού μυαλού. ’Αλλά υπάρχουν
καί άλλες κατηγορίες νευροσυνδέσμων,
όπως ορισμένα άμινοξέα, οί όποιοι
παίζουν σημαντικό ρόλο στήν λειτουρ
γία τοϋ μυαλού καί τήν συμπεριφορά τού
άνθρώπου, χωρίς όμως νά έχη διευκρινισθή άπόλυτα ό ρόλος τους. Ή σημα
σία τής άνα κάλυψης τοϋ συστήματος τών
χημικών διαβιβάσεων καί συνδέσεων
ανάμεσα στά νευρικά κύτταρα τοϋ έγκεφάλου γιά τήν ιατρική γενικά καί την
ψυχιατρική είδικώτερα, άναγνωρίσθηκε
καί άπό τήν ίδια τήν επιτροπή, πού
χορηγεί τά Βραβεία Νόμπελ στους
γιατρούς. Πραγματικά ή επιτροπή αύτή
άπένειμε τό 1970 τό Βραβείο Νόμπελ
γιά τήν ιατρική ατούς Τζούλιους "Αξελφοντ, Μπέρναρντ Κάτς καί Ούλφ φόν
"Ουλερ γιά τήν προσφορά τους στό
θέμα τής κατανόησης τοϋ ρόλου τής
άσετυλχολίνης καί τών κατηχολαμινών
ώς νευροσυνδέσμων.

’ Ανακάλυψη νέων φαρμάκων
Ό πλουτισμός τών γνώσεων γιά τις
συνάψεις καί τήν χημική διαβίβαση τών
νευρικών παλμών βοήθησε πολύ στήν
κατανόηση τών νευρικών καί διανοητι
κών παθήσεων, υπόσχεται δέ τώρα νά
όδηγήση σέ μιά άποτελεσματικη καί
μόνιμη καταπολέμηση μερικών τουλάχι
στον άπό αύτές. Τήν ίδια ώρα πού
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στώθηκε δτι τά πριν μνηνονευθέντα
φάρμακα συμβάλλουν στήν άποκατάσταση τής φυσιολογικής διάθεσης, κα
ταπολεμώντας, ή τουλάχιστον περιορί
ζοντας, τήν κατάθλιψη.

' Η σχιζοφρένεια καί ή κατάθλιψη είναι οί δύο
σοβαρότερες ψυχικές άσθένειες τών όποι
ων ή θεραπεία, παρ' ότι έχει βελτιωθεί
σημαντικά, έν τούτοις έξακολουθεΐ νά μήν
είναι πλήρης ικανοποιητική.

έπισημαινόταν ή ύπαρξη τής νοραδρεναλίνης καί τής σεροτονίνης ατό μυαλό,
άλλοι άσχετοι ερευνητές ανακάλυψαν
φάρμακα, πού είχαν πολύ σημαντικό
άντίκτυπο στήν διαμόρφωση τής ψυχο
λογικής κατάστασης τοϋ άνθρώπου. Τό
πρώτο άπό τά φάρμακα αυτά ήταν ή
ρεζερπίνη, πού άποδείχθηκε χρήσιμη
στήν θεραπεία τής ύπέρτασης. Πάντως,
σέ μικρό άριθμό πασχόντων, ή ρεζερπί
νη παρήγαγε καταστάσεις κατάθλιψης
πολύ συγγενικές μ ’ όσες αντιμετωπί
ζουν καθημερινό οί ψυχίατροι. Τόν ίδιο
καιρό έπιστήμονες έργαζόμενοι στό
’Εθνικό Ινστιτούτο 'Υγείας τής Ούάσιγκτων έκαναν την σημαντική άνακάλυψη δτι ή ρεζερπίνη προκαλεϊ τήν έξαφάνιση τής σεροτονίνης καί τής νοραδρεναλίνης άπό τόν έγκέφαλο.
Λίγα χρόνια άργότερα σέ ένα νέο
φάρμακο, τό ίπρονιαζίντ, διαπιστώθηκε
δτι έχει πολύ ικανοποιητικά αποτελέ
σματα στην θεραπεία τής φυματίωσης.
Σέ λίγο όμως διαπιστώθηκε δτι τό
ίπρονιαζίντ προκαλεϊ υπερδιέγερση σέ
ορισμένους ασθενείς. ’Έτσι άντικαταστάθηκε άπό άλλα φάρμακα τό ίδιο
δραστικά σέ δ,τι άφορά τήν φυματίωση,
αλλά μή προκαλοΰντα τέτοια παρενέρ
γεια. Τό χημικό δμως έκεϊνο στοιχείο
Μέ τήν πρόοδο τής έπιστήμης πιστεύεται δη
ή σχιζοφρένεια καί οί δύο μεγάλες μορφές
τής κατάθλιψης θά βρούν άποτελεσματική
θεραπεία.

τού ίπρονιαζίντ, πού προκαλοϋσε ύπερδιέγερση, έγινε ή βάση γιά τήν σύνθεση
ενός άλλου φαρμάκου, κατάλληλου πιά
γιά τήνθεραπεία τής μελαγχολίας. Δια
πιστώθηκε δτι τό ίπρονιαζίντ παρεμπο
δίζει τήν εμφάνιση τοϋ ένζυμου μονοαμίνη όξιδάση (Μ ΑΟ), τό όποιο εξουδετε
ρώνει τις βιογενικές άμίνες, περιλαμβανομένων τής σερετονίνης καί τών κατηχολαμινών, στό μυαλό. ’Έτσι τό ίπρονιαζιντ χρησιμοποιήθηκε γιά νά παίξη ένα
ρόλο στούς νευροσυνδέσμους άντίθετο
έκείνου τής ρεζερπίνης, έπιτρέποντάς
τους νά αυξήσουν την ικανότητά τους
γιά τήν μεταβίβαση παλμών σχετικών μέ
τήν συγκέντρωση καί τήν ένεργητικότητα τοϋ ατόμου - καί συνεπώς νά εξουδε
τερώσουν τήν καταθλιπτική ψυχολογική
κατάστασή του. ’Αλλά παράλληλα μέ
τήν μοναμίνη όξιδάση βρέθηκαν καί
άλλοι χημικοί παράγοντες πολέμιοι τής
κατάθλιψης. Μ έ τόν καιρό βρέθηκε μιά
σειρά ολόκληρη άπό φάρμακα δπως ή
ίμιπραμίνη καί ή άμιτρυπταλίνη (τής
σειράς τών τρικυκλικών αντικαταθλιπτι
κών σκευασμάτων), πού βελτιώνουν τήν
συνοπτική ικανότητα τής νοραδρεναλίνης καί τής σεροτονίνης μέ ένα άλλο,
διαφορετικό τρόπο.

Χημικοί παράγοντες στήν κατά
θλιψη καί τήν μανία
Ά π ό τις έρευνες τών επιστημόνων
έχει διαπιστωθή δτι ή σχετική απουσία
τών παραπάνω δύο χημικών νευροσυν
δέσμων στόν άνθρωπο καί τά ζώα
επιφέρει κατάθλιψη. Παράλληλα διαπι

’Από τις παραπάνω διαπιστώσεις
είναι λογικό νά συμπεράνη κανένας δτι
ή παθολογική κατάθλιψη μπορεί νά
είναι τό αποτέλεσμα τής ανεπαρκούς
παρουσίας νοραδρεναλίνης καί σεροτο
νίνης σέ ορισμένες συνάψεις τοϋ μυα
λού. Λογικό είναι επίσης νά ύποθέση
κανένας δτι ή μανία, δηλαδή τό αντίθετο
τής κατάθλιψης, μπορεί νά οφείλεται
στήν ύπερπαρουσία νευροσυνδέσμων
τοϋ τύπου αύτοϋ. Γιά νά διαπιστώσουν
τό βάσιμο ή μή τών παραπάνω υποθέσε
ων πολλοί έπιστήμονες έχουν άποδυθή
σέ έντατικές έρευνες. Μερικές όπ ’
αύτές έχουν δώσει πολύ ενδιαφέροντα
άποτελέσματα. Π.χ. ορισμένοι ασθε
νείς, πού έπασχαν άπό κατάθλιψη ή άπό
μανία, διαπιστώθηκε δτι παρουσίαζαν
στό ούρα τους αυξημένη ή μειωμένη
δόση ενός ειδικού υποπροϊόντος τού
νοραδρεναλινικοΰ μεταβολισμού, πού
φαίνεται νά παρόγεται κυρίως στό μυα
λό. ’Άλλοι ερευνητές βρήκαν δτι στό
ύγρό τής σπονδυλικής στήλης υπάρ
χουν λιγώτερα παράγωγα σερετονινικοΰ μεταβολισμού άπό δ,τι θά έπρεπε,
δταν τό άτομο πάσχη άπό κάποιο είδος
καταθλιπτικής ψύχωσης. Διαπιστώθηκε,
άλλωστε, δτι ένας πολύ αποτελεσματι
κός παράγοντας στήν θεραπεία τής
μανίας καί στήν πρόληψη τής μανιοκα
τάθλιψης είναι τό λίθιο, μιά σχετικώς
άπλή χημική ουσία στενά συνδεδεμένη
μέ τήν σόδα, ή οποία διαπιστώθηκε δτι
διαδραματίζει καίριο ρόλο στήν λειτουρ
γία τών συνάψεων. Ό τρόπος μέ τόν
όποιον τό λίθιο άσκεϊ τήν θεραπευτική
καί τήν προληπτική του λειτουργία δέν
έχει ακόμα διαλευκανθή.

' Η κατανόηση τής σχιζοφρένειας
Μέσα στις τελευταίες δύο δεκαετίες
έχουν γίνει καί πολλές έρευνες γύρω
άπό τό αίτια καί τόν μηχανισμό τής
σχιζοφρένειας, οί οποίες έχουν συμβάλ
λει στήν αύξηση τών γνώσεών μας γιά
τήν άρρώστεια αυτή. Ή σχιζοφρένεια, ή
ή ομάδα αύτών τών διαταραχών (μιά καί
υπάρχουν τώρα ενδείξεις δτι δέν άποκλείεται νά πρόκειται γιά διαφορετικές
παθήσεις μέ κοινά συμπτώματα) χαρα
κτηρίζεται άπό ανωμαλίες δχι μόνο στήν
ψυχολογική διάθεση, άλλά καί στόν
τρόπο τής σκέψης καί στήν ομαλή σχέση
όνάμεσα στήν σκέψη καί τήν ψυχολογι
κή διάθεση. Τό άτομο, πού πάσχει άπό
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σχιζοφρένεια βαρείας μορφής, συμπεριφέρεται μέ τρόπο παράξενο, παρουσι
άζει άνωμαλίες στην σκέψη καί τόν
λόγο, δείχνει μείωση τής ικανότητάς του
γιά αισθήματα καί γιά απολαύσεις, αδια
φορεί γιά πρόσωπα καί καταστάσεις
(ευχάριστες ή δυσάρεστες), έχει ψευδαι
σθήσεις καί αυταπάτες καί γενικά δέν
μπορεί νά λειτουργήαη σωστά ατό
έπαγγελματικό, τό κοινωνικό, τό οικογε
νειακό άκόμη καί τό μορφωτικό επίπε
δο. Τά συμπτώματα αυτά εμφανίζονται
συνήθως όταν τό άτομο είναι νεαρό σέ
ήλικία, άλλά όξύνονται μετά τήν ένηλικίωαη. ' Υπάρχουν μερικά χημικά σκευά
σματα όπως τό LSD, ή μεσκαλίνη καί ή
ντιμεθυλτρυπταμίνη, πού μπορούν νά
προκαλέσουν ψευδαισθησιογόνες κατα
στάσεις στό άτομο, όπως επίσης άλλες
καταστάσεις συγγενικές πρός τά συμ
πτώματα τής σχιζοφέρνειας - καί μερικοί
ερευνητές έχουν διαμορφώσει ορισμέ
νες υποθέσεις γύρω άπό τήν σχιζοφρέ
νεια σάν αποτέλεσμα των ερευνών τους
μέ τά χημικά αυτά σκευάσματα.
Τό 1950 βρέθηκε ένα νέο φάρμακο,
πού αποδείχθηκε άποτελεσματικώτερο
από όλα τά άλλα στήν καταπολέμηση
τών συμπτωμάτων τής σχιζοφρένειας.
Ή ανακάλυψη αύτή πραγματοποιήθηκε
μέ τρόπο τελείως άσυνήθιστο καί ενδια
φέροντα. Ο ί φαρμακολόγοι δούλευαν
επάνω σέ μιά σειρά άπό σκευάσματα,
πού είχαν τήν ιδιότητα νά αναχαιτίζουν
τήν δράση τής ίσταμίνης, μιας ούσίας
πού κατασκευάζει τό ίδιο τό σώμα καί
πού παίζει σημαντικό ρόλο σέ πολλές
μορφές άλλεργείας. Τά αντιισταμινικά
φάρμακα αποδείχθηκαν πολύ χρήσιμα
στήν θεραπεία τού άσθματος καί πολ
λών άλλων διαταραχών. Μία μορφή
ίσταμίνης,όμως, διαπιστώθηκε ότι έχει,
εκτός άπό τις άντιισταμινικές της ιδιότη
τες, καί μία συμπαθολυτική ιδιότητα.
Διαπιστώθηκε δηλαδή δτι ή ίσταμίνη
αύτή μπορεί καί άναστέλλει ορισμένες
τουλάχιστον λειτουργίες τού συμπαθητι
κού νευρικού συστήματος.
Ό 'Ανρύ Μαρή Λαμπορίτ, Γάλλος
όναισθησιολόγος, έψαχνε νά βρή ένα
φάρμακο μέ τέτοιες ιδιότητες γιά νά
παρεμποδίζη τήν εκδήλωση τού εγχει
ρητικού σόκ, στηριζόμενος στήν υπόθε
ση δτι τόσο οί ίσταμίνες δσο καί ή
συμπαθητική ύπερκινητικότητα συμβάλ
λουν στήν δημιουργία του κατά τήν
διάρκεια τών χειρουργικών επεμβάσε
ων. ' Ο Λαμπορίτ παραγματικά συνέθε
σε ένα τέτοιο φάρμακο καί τό χορήγησε
σέ ασθενείς πριν άπό εγχειρήσεις.
Ά λλά επειδή ήταν συνάμα παρατηρη-
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' Η περιποίηση
τών ψυχοπαθών
παρά τό δτι
έχει βελτιωθεί
σημαντικά εξακολουθεί
νά μήν είναι
ικανοποιητική.

τής πολύ προσεκτικός, είδε δτι μερικοί
άπό τούς πελάτες του παρουσίαζαν μιάν
ανεπιθύμητη καταπράυνση μετά τήν
χορήγηση τού φαρμάκου, μιά κατα
πράυνση μάλιστα διαφορετική άπό αυ
τήν πού προκαλοϋν τά βαρβιτουρικά.
Ή κατάσταση, στήν όποια περιέρχον
ται οί άσθενείς τού Λαμπορίτ, περιγρόφηκε ώς «ήρεμη εύφορία» καί ό Γάλλος
επιστήμονας σκέφθηκε δτι ίσως ή ιδιό
τητα αύτή θά βοηθούσε στήν καταπολέ
μηση διαφόρων ψυχονευρωτικών διατα
ραχών. ’Έτσι, τό φάρμακο τού Λαμπο
ρίτ βρέθηκε ατά χέρια τών ψυχιάτρων, οί
οποίοι άρχισαν νά πειραματίζωνται μ ’
αυτό. Τό άποτέλεσμα τών ερευνών των
είναι ή χλωρπρομαζίνη, ή όποια έπέφερε επαναστατική άλλαγή στήν δλη θερα
πευτική μέθοδο τής σχιζοφρένειας.
Ά λλά ή χλωρπρομαζίνη είχε καί μία
σημαντική παρενέργεια: Σέ ορισμένους
άπό τούς άσθενείς έπέφερε μίαν αλλοί
ωση στήν έκφραση καί τήν κίνηση τού
προσώπου, ανάλογη μέ αυτήν πού προκαλεί ή ασθένεια τού Πάρκινσον. Έτσι
δοκιμάσθηκαν διάφορες παραλλαγές
τής χλωρπρομαζίνης μέ αντικειμενικό
σκοπό τήν διατήρηση τών θεραπευτι
κών της ιδιοτήτων, αλλά καί τήν έξουδετέρωση τής ενοχλητικής αυτής παρε
νέργειας. "Ομως, οί ερευνητές επιστή
μονες διαπίστωναν δτι κάθε φορά πού
εΰρισκαν ένα τρόπο έξουδετέρωσηςτής
παραπάνω παρενέργειας, προκαλοϋνταν άλλες, τό ίδιο ή περισσότερο δυσά
ρεστες. Τό περίεργο τούτο φαινόμενο
δέν βρήκε ικανοποιητική εξήγηση παρά
μόνο όταν ή ιατρική μπόρεσε νά καταλάβη καλύτερα τήν φύση τής άρρώστειας
τού Πάρκινσον. Ή κατανόηση αύτή δέν
άργησε νά έπιτευχθή.

Ο ρόλος τής ντοπαμίνης
Τό 1960 άναπτύχθηκε μιά νέα τεχνική
στήν Σουηδία, πού έπέτρεπε τήν οπτική
παρακολούθηση τής συμπεριφοράς ορι
σμένων νευροσυνδέσμων μέσα στό μυα
λό χάρη στήν ειδική ακτινοβολία, πού
εκείνοι αποκτούν κάτω από ορισμένες
συνθήκες. Ή τεχνική χρησιμοποιήθη
κε άμέσως άπό τούς νευροανατόμους

γιά νά παρακολουθήσουν τόν τρόπο
λειτουργίας καί μετάδοσης τών παλμών
άπό τούς νευροσυνδέσμους. Μία άτραπός νευρικών κυττάρων, πού χρησιμο
ποιεί τήν ντοπαμίνη ώς τό κύριο συστατι
κό τών νευροσυνδέσμων της, άνακαλύφθηκε στό τμήμα εκείνο τού εγκεφάλου
δπου είναι γνωστό δτι προκαλοΰνται
άνωμαλίες όταν ό άνθρωπος ύποφέρη
από παρκινσονισμό. Ή παραπάνω ανα
κάλυψη έκαμε τούς επιστήμονες νά
ύποθέσουν δτι ή ασθένεια τού Πάρκιν
σον οδηγεί στήν μερική καταστροφή
εκείνων τών νευρικών κυττάρων, πού
περιέχουν ντοπαμίνη. Οί προσπάθειες
αναπλήρωσης τής ντοπαμίνης στούς
παρκινσονικούς μέ τό φάρμακο ΈλΝτόπα, πού περιέχει στοιχεία ντοπαμί
νης, οδήγησε στήν σημαντική βελτίωση
τών παρκινσονικών καί αναγνωρίσθηκε
έτσι σάν μία άπό τις σημαντικώτερες
συμβολές στήν βασική νευρολογική
έρευνα καί τήν καταπολέμηση τών ψυχο
παθειών γενικότερα.
Ό πρώτος επιστήμονας, πού διατύ
πωσε τήν άποψη δτι τά άντιψυχωτικά
φάρμακα εξουδετερώνουν τις ιδιότητες
τής ντοπαμίνης στόν έγκέφαλο, ήταν ό
’Άρβιντ Κάρλσον. Ό Κάρλσον διατύ
πωσε τήν υπόθεση δτι αύτός ήταν ό
λόγος πού τά παραπάνω άντιψυχωτικά
φάρμακα προκαλούν π αρενέργειες
ατούς άσθενείς, συγγενείς πρός τά
συμπτώματα τού παρκινσονισμοϋ. Ο!
ποικίλες έρευνες, πού έγιναν γύρω άπό
τήν υπόθεση τού Κάρλσον, παράλληλα
μέ πρόσφατες παρατηρήσεις τών ντοπαμινικών συνάψεων τού εγκεφάλου,
οδήγησαν στήν διαπίστωση δτι ή υπόθε
ση τού επιστήμονα είναι ορθή καί δτι
πραγματικώς τά άντιψυχωτικά φάρμακα
εξουδετερώνουν τις ιδιότητες τής ντο
παμίνης στόν έγκέφαλο. ' Υπάρχει
δμως καί ένα άλλο φάρμακο, πού επι
δρά στις ντοπαμινικές συνάψεις. Π ρό
κειται γιά τήν αμφεταμίνη. ’Εκεί, δμως,
πού τά άντιψυχωτικά φάρμακα εξουδετε
ρώνουν τις ιδιότητες τής ντοπαμίνης, ή
αμφεταμίνη τίς ενισχύει καί πολλαπλα
σιάζει. Μ έ άλλα λόγια, ή άμφεταμίνη δέν
έχει άντιψυχωτικές ιδιότητες, άλλ ’ άντίθετα, ενδυναμώνει τίς ψυχώσεις. Κατά
τήν διάρκεια πειραμάτων μέ ζώα διαπι
στώθηκε δτι τό φάρμακο τούτο προκαλεϊ σ ’ αύτά συμπεριφορά δμοια μέ
εκείνη τής σχιζοφρένειας, δηλαδή στε
ρεότυπες σωματικές κινήσεις καί άσκο
πους βηματισμούς. Τά ίδια συμπτώματα
παρατηρήθηκαν καί στούς ανθρώπους.
Πραγματικά σέ ορισμένες περιπτώσεις,
πού άσθενείς έκαναν κατάχρηση άμφε-

ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
ταμίνης, παρουσίασαν ψυχώσεις μέ συμ
πτώματα παρόμοια εκείνων τής σχιζο
φρένειας.
Μ έ άλλα λόγια, τά φάρμακα, πού
προκαλοϋν ντοπαμινική δραστηριότητα
στόν έγκέφαλο, τείνουν νά προκαλοϋν
σχιζοφρενικά συμπτώματα καί τά φάρ
μακα πού περιορίζουν τήν ντοπαμινική
δραστηριότητα, περιορίζουν ή εξαφανί
ζουν τά συμπτώματα αύτά. Τοΰτο δεν
σημαίνει δτι έχουν έπισημανθή τά βιο
χημικά αίτια τής σχιζοφρένειας. Σημαί
νει όμως δτι σέ πάρα πολλές περιπτώ
σεις είναι δυνατός ό περιορισμός των
σχιζοφρενικών συμπτωμάτων μέ τήν
χορήγηση φαρμάκων. Γιό νά μπορέση ή
επιστήμη νά καταλάβη τά βαθύτερα
οργανικά αίτια τής αρρώστιας αύτής, θά
πρέπει νά διεξαχθοϋν πολύ περισσότε
ρες έρευνες επάνω ατούς νευροσυνδέ
σμους τοΰ εγκεφάλου. Μόνο δταν συμ
πληρωθούν οί έρευνες αύτές, θά μπορέ
σουν οί επιστήμονες νά διαμορφώσουν
μιά τακτική γιά τήν αντιμετώπιση τής
σχιζοφρένειας, ή όποια νά είναι δχι
μόνο έξειδικευμένη άπέναντί της, αλλά
νά έπιτρέπη καί τήν ποόληιΰή της.

Γενετικοί παράγοντες καί ψυχο
πάθειες
ΤΙ ενδείξεις έχομε δτι οί συνεχιζόμε
νες έρευνες γύρω όπό τά βιοχημικά
αίτια τών ψυχοπαθειών θά δώσουν απο
τελέσματα; Τί ένδείξεις έχομε δτι υπάρ
χουν κάν βιοχημικά αίτια σέ δ,τι άφορά
τις παθήσεις αύτές; "Αν υπήρχαν στοι
χεία, πού θά έπειθαν δτι πραγματικά οί
ψυχοπάθειες όφείλονται σέ γενετικούς
παράγοντες, τούτο θά δικαίωνε τις έρευ
νες γιά τήν επισήμανση τών βιοχημικών
αιτίων των, μιά καί οί γενετικοί παράγον
τες δεν μπορούν νά εκφρασθοΰν παρά
μέσα όπό βιοχημικές διαδικασίες.
Μέχρι πριν άπό λίγο, οί ένδείξεις γιά
τήν ύπαρξη γενετικών παραγόντων στις
κυριώτερες καί σοβαρώτερες ψυχοπά
θειες ήσαν σημαντικές, όλλ ’ όχι απόλυ
τα αποφασιστικές, επειδή τά παρατηρηθέντα στοιχεία θά μπορούσαν νά όφείλωνται καί σέ έξωγενετικούς παράγον
τες. ’Εδώ καί πολύ καιρό οί ψυχίατροι
γνωρίζουν - καί δλες οί έπιδημιολογικές
μελέτες βεβαιώνουν τήν άποψή τους δτι οί σοβαρές ψυχοπάθειες φαίνεται νά
όποτελοϋν λίγο πολύ υπόθεση οικογε
νειακή, δτι παρουσιάζονται συχνά μέσα
ατά δρια τής οικογένειας. Διαπιστώθη
κε, συγκεκριμένα, δτι οί άμεσοι συγγε
νείς τών σχιζοφρενών έχουν 10% περισ
σότερες πιθανότητες νά πάθουν καί
αυτοί σχιζοφρένεια, σέ σύγκριση μέ
τούς άλλους ανθρώπους. Παρ ’ δλο πού

τό ποσοστό αυτό ταιριάζει μέ τό ποσο
στό τής γενετικής μετάδοσης μιας πάθη
σης, δεν άποδεικνύει άπό μόνο του τήν>
γενετική βάση τών ψυχοπαθειών. Ή1
φτώχεια ι$αί ό πλούτος αποτελούν έπίσης υποθέσεις οικογενειακές, αλλά δεν>
έχουν αίτια γενετικά, έχει δέ τώραι
διαπιστωθή δτι ή παλαιό εντύπωση πώς;
ή πελλάγρα ήταν μιά ασθένεια οικογε
νειακή δεν εύσταθεί, μιά καί νεώτεραι
στοιχεία μή έπιδεχόμενα αμφισβήτηση7
αποδίδουν τήν αρρώστια αυτή σέ κακή7
δίαιατα. Ή οικογένεια δεν συμμερίζεταιι
μόνο μιά γενετική κληρονομιά. Συμμερί
ζεται επίσης ένα περιβάλλον καί μιάί
νοοτροπία. "Ετσι οί επιλεγόμενες οικο
γενειακές αρρώστιες μπορεί ώραιότατατ
νά όφείλωνται σ ’ αύτό τό κοινό περιβάλ
λον ή σ ’ αύτήν τήν κοινή νοοτροπία καίί
δχι σέ παράγοντες κληρονομικούς.

Οί ’έρευνες γύρω άπό τά δίδυμα
Κάπως βασιμώτερα στοιχεία προκύ
πτουν όπό τις έρευνες, πού έχουν γίνει1
στά δίδυμα. ’Αρκετές μελέτες φανερώ
νουν δτι τό άτομο έχει 50% περισσότε
ρες πιθανότητες νά πάθη σχιζοφρένεια3
σέ σύγκριση μέ τούς άλλους ανθρώ
πους, άν πάθη τήν αρρώστια αύτή ό3
ταυτόσημος δίδυμος αδελφός του. "Αν ό3
δίδυμος δεν είναι ταυτόσημος, τότε οί"
πιθανότητες πέφτουν στό 10%, δηλαδήί
είναι ίδιες μέ εκείνες τών άλλων στενών3
συγγενών τοΰ σχιζοφρενούς. ’Επειδή οί'J
ταυτόσημοι δίδυμοι προέρχονται άπό3
ένα μοναδικό ωάριο καί έχουν συνεπώςί
ταυτόσημη γενετική δομή, τό ύψηλό>
ποσοστό πιθανότητας γιά τήν εκδήλωση1
τής ίδιας πάθησης άνάμεσά τους θάί
μπορούσε νά θεωρηθή ώς γερό επιχεί
ρημα υπέρ τής γενετικής «καταγωγής»>
τής σχιζοφρένειας - παρ’ δλο πού τάί
ύπάρχοντα στοιχεία δεν είναι ικανά άπό>
μόνα τους νά αποδείξουν τούτο πέρα

άπό κάθε αμφισβήτηση. "Εχει παρατηρηθή δτι τά ταυτόσημα δίδυμα, πού
παρουσιάζουν έξαιρετική ομοιότητα,
προκαλοϋν τις ίδιες άντιδράσεις καί τήν
ίδια συμπεριφορά από τήν πλευρά τών
στενών τους συγγενών καί φίλων. ’Επίσης είναι άναμφισβήτητο δτι τά ταυτόσημα δίδυμα συμμερίζονται πιό στενά τό
κοινό τους περιβάλλον καί τήν κοινή
τους οικογενειακή νοοτροπία. "Ετσι, τά
ταυτόσημα δίδυμα, λόγω ακριβώς τής
μεγάλης ομοιότητάς τους, ταυτίζονται τό
ένα μέ τ ’ άλλο σέ πολύ μεγαλύτερη
έκταση άπό δ,τι τά άλλα δίδυμα, ή τά
όπλα αδέλφια. Αυτοί οί παράγοντες καί
δχι ή κοινή γενετική δομή είναι εκείνοι
πού τά κάνουν νά διαλέγουν παρόμοια
επαγγέλματα ή νά παντρεύωνται άτομα
μέ παρόμοια χαρακτηριστικά.
Μέσα στά τελευταία 10 χρόνια άρχισε
νά χρησιμοποιήται μιά νέα τεχνική γιά
τόν διαχωρισμό τών γενετικών όπό τούς
περιβαλλοντικούς παράγοντες στις διά
φορες έρευνες γύρω άπό τήν σχιζοφρέ
νεια. Ή τεχνική αυτή συνίσταται στήν
μελέτη υιοθετημένων ατόμων, πού συμ
μερίζονται μέν τήν γενετική δομή τους
μέ τούς έξ αίματος συγγενείς, αλλά τό
περιβάλλον τους μέ τούς έξ υιοθεσίας
συγγενείς. Τά πορίσματα τών διαφόρων
μελετών, πού έχουν γίνει μέ τό νέο αύτό
σύστημα, παρουσιάζουν έξαιρετική
ομοιότητα καί κοινά σημεία. Διαπιστώθηκε, συγκεκριμένα, δτι ή σχιζοφρένεια
δέν εμφανίζεται πιό συχνά στούς έξ
υιοθεσίας συγγενείς τών πασχόντων,
άπό δ,τι έμφανίζεται στούς άλλους άνθρώπους. ’Αντίθετα, δίδυμα πού χωρίσθηκαν σχεδόν άπό τήν άρχή καί άνατράφηκαν σέ περιβάλλοντα τελείως διαφορετικά, παρουσιάζουν τις ίδιες αύξημένες πιθανότητες νά πάθουν σχιζοφρέ
νεια, δπ ως τά δίδυμα πού άνατράφηκαν
στό ίδιο περιβάλλον.
Τό ίδιο φαίνεται νά ίσχύη γιά τήν
μανία καί τήν κατάθλιψη. "Ερευνες, πού
δέν έχουν ακόμη όλοκληρωθή, αφή
νουν νά διαφανή δτι καί στις,περιπτώ
σεις αύτές τά δίδυμα, πού χωρίσθηκαν
άπό τήν άρχή, παρουσιάζουν τις ίδιες
αύξημένες πιθανότητες νά ύποστοϋν
μανία ή κατάθλιψη μέ τά δίδυμα πού
άνατράφηκαν στό ίδιο περιβάλλον καί
άπό τήν ίδια οικογένεια. Διαπιστώθηκε,
μάλιστα, δτι ή συχνότητα τής έμφάνισης
τών παθήσεων αύτών συνδέεται κάπως
μέ άλλες γενετικές ανωμαλίες δπως π.χ.
ή αχρωματοψία καί μιά είδική ομάδα
αίματος, πού είναι γνωστό δτι «έγκαθίσταται» στό χρωμόσωμα X. "Αν καί ή
παραπάνω σχέση όνάμεσα στις διατα-
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ραχές αυτές δεν παρουσιάζεται σέ όλες
τις οικογένειες μέ μέλη μανιακά ή
καταθλιπτικά, εμφανίζεται όμως μέ τέ
τοια κανονικότητα όταν εμφανίζεται,
ώστε δέν μπορεί νά έξηγηθή έξωγενετικά. ’Έτσι είναι κανένας ύποχρεωμένος
πιά νά δεχθή ότι οί περισσότερες σοβα
ρές περιπτώσεις σχιζοφρένειας καί μα
νιοκατάθλιψης έχουν κάποια σημαντική
σχέση μέ τόν γενετικό παράγοντα.

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ «ΠΑ>

' Η ερευνά συνεχίζεται
Δικαιολογείται λοιπόν πλήρως ή συ
νέχιση των ερευνών γύρω άπό τις
βιοχημικές διαδικασίες, μέσω τών όποι
ων οί γενετικοί παράγοντες επιδρούν
στήν άνάπτυξη τών δύο σημαντικότε
ρων μορφών ψυχοπάθειας, πού αντιμε
τωπίζει σήμερα ό άνθρωπος. Ή νευροβιολογία καί ψυχοβιολογία έχουν άλλω
στε εξασφαλίσει μέσα ατά τελευταία
χρόνια ορισμένες διαπιστώσεις, πού
δίνουν ατούς επιστήμονες μιαν ένδειξη
γιά τό πού πρέπει νά ψάξουν καί πώς
μπορούν νά ψάξουν. Πραγματικά, μέσα
στά τελευταία χρόνια έχουν έκπαιδευθή
πολλοί νευροβιολόγοι καί ψυχίατροι, μέ
αντικειμενικό σκοπό τήν προώθηση τής
βασικής έρευνας γύρω άπό τά θέματα
αύτά. Οί παραπάνω επιστήμονες έχουν
ήδη διαμορφώσει νέες καί πολύ αποτε
λεσματικές μεθόδους γιά τήν διεξαγωγή
τών ερευνών τους. Ή συνεργασία ανά
μεσα ατούς νευροβιολόγους καί ψυχιά
τρους ατό θέμα αύτό πηγάζει από τήν
συνειδητοποίηση τού γεγονότος ότι οί
βιοχημικοί παράγοντες δέν λειτουρ
γούν μέ τρόπο αποκλειστικό, αλλά άλληλεπενεργοΰν μέ παράγοντες ψυχολο
γικούς καί κοινωνικούς. "Ετσι, ή πνευ
ματική υγεία ή ασθένεια μπορεί νά
θεωρηθή ότι είναι τό αποτέλεσμα τοΰ
αμοιβαίου έττηρεασμοΰ τών τριών αύτών
παραγόντων, άνάλογα μέ τήν δύναμη ή
τήν δεκτικότητα τοΰ καθενός, σέ σχέση
μέ τούς άλλους δύο.
Γνωρίζομε ότι οί νευροσύνδεσμοι
παίζουν ρόλο πολύ σημαντικό στήν
λειτουργία τοΰ μυαλού. Ό τρόπος μέ
τόν όποιο σκεπτόμαστε, φερόμαστε καί
αισθανόμαστε έξαρτάται άμεσα από τήν
διαβιβαστική τους ικανότητα. "Οταν ή
άπό μέρους μας κατανόηση τών βιολογι
κών αύτών μηχανισμών διευρυνθή, θά
καταλάβωμε καλύτερα όχι μόνο τά αίτια
τών σοβαρών ψυχοπαθειών, αλλά καί
τόν τρόπο μέ τόν οποίο λειτουργεί
φυσιολογικά τό μυαλό - δηλαδή τόν
τρόπο μέ τόν όποιο ό άνθρωπος ανα
πτύσσει τις γνώσεις του, τις ψυχολογι
κές του διαθέσεις, τις αντιλήψεις του καί
τήν μνήμη του.
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Τρεις ανώτεροι άξιωματοϋχοι
τοΰ σοβιετικού καθεστώτος έξετελέσθησαν στό Αζερμπαϊτζάν
γιά «οικονομικά εγκλήματα».
Πρόκειται γιά 'έναν επιθεωρητή
τού υπουργείου Δικαιοσύνης, έ
ναν υπάλληλο καί τόν άρχιφύλακα ενός εργοστασίου υφαντουρ
γίας.

' Η άατυφυλακίνα πού σκότωσαν οί Βάσκοι.

Σ ώ θ η κ ε ό π ερ ιβ ό η το ς
λη σ τής τοΰ τρα ίνο υ
Δέν πρόκειται νά έκδοθεϊστή Μεγάλη
Βρεταννία ό Ρόναλντ Μπίγκς, 6 διαβόη
τος εγκέφαλος τής «ληστείας τοΰ τραί
νου» καί, ήδη βγήκε άπό τις φυλακές
τών νησιών Μπαρμπάντος, όπου έκρατείτο.
Συγκεκριμένα τό ανώτατο δικαστήριο
τών Μπαρμπάντος άποφάσισε ότι ή
συμφωνία γιά τήν έκδοση τών καταδί
κων μεταξύ τών νησιών Μπαρμπάντος
καί τής Μ. Βρεταννίας δέν ισχύει έπειδή
δέν έχει ψηφιστεί άπό τό κοινοβούλιο
τών Μπαρμπάντος.
"Ηδη ό Μπίγκς, όπως δήλωσε στούς
δημοσιογράφους έτοιμάζει τά χαρτιά
προκειμένου νά έπιστρέψει, τό συντομό
τερο δυνατόν, στή Βραζιλία, όπου είχε
καταφύγει μετά τή ληστεία.
Ή γνωμοδότηση αύτή τοΰ δικαστηρί
ου, ήλθε μετά άπό προηγούμενη απόφα
ση τοΰ έφετείου πού θεωρούσε ότι ή
συμφωνία ήταν έγκυρη.
"Οπως δήλωσαν νομικοί κύκλοι τών
Μπαρμπάντος, έπειδή ή χώρα αύτή
είναι μέλος τής βρεταννικής κοινοπολι
τείας, ή απόφαση τοΰ άνωτάτου δικαστη
ρίου μπορεί νά προσβληθεί σέ ειδικό

δικαστήριο τοΰ Λονδίνου.
Υπενθυμίζεται ότι στις 16 Μαρτίου ό
Μπίγκς απήχθη άπό ένα μπάρ τοΰ Ρίο
Ν τέ Τζανέιρο, όπου ζεί εδώ καί 16
χρόνια καί μετεφέρθη επάνω σέ ένα
γιώτ μέ ιδιωτική φρουρά στά νησιά τών
Μπαρμπάντος, στις 23 Μαρτίου.
Στή συνέχεια, ή Αγγλία, ζήτησε τήν
έκδοσή του άπό τήν κυβέρνηση τών
Μπαρμπάντος προκειμένου νά έκτείσει
τά υπόλοιπα 28 από τά 30 χρόνια τής
ποινής του. Ώ ς γνωστόν ό Μπίγκς είχε
άποδράσει τό 1965 από φυλακή τής
’Αγγλίας, πήγε αρχικά στήν Αύστραλία
καί μετά στή Βραζιλία.

' Η κόρη συχάθηκε
τά ν α ρ κ ω τικ ά
Ό Νήλ Σεντόκα, ένας άπό τούς πιό
γνωστούς άμερικανούς τραγουδιστές
στή διάρκεια κυρίως τής περασμένης
δεκαετίας, έγινε ή άφορμή νά συχαθή τά
ναρκωτικά ή 17χρονη όμορφη κόρη του
Ντάρα. Ή όποια, σημειωτέου, άρχιζει
καί αύτή τραγουδιστική καρριέρα κοντά
στόν πατέρα της, συμμετέχοντας στόν
καινούργιο του LP «Σέ χάνω». Τήν
ιστορία της αφηγήθηκε ή Γδια σέ Βρεταννούς δημοσιογράφους τή στιγμή
άκριβώς πού ό πατέρας της έτοίμαζε μιά

·>ΕΟΝ» ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
σειρά συναυλιών στήν 'Αγγλία.
Κάπνιζε συχνά μαριχουάνα, είπε ή
γοητευτική Ντάρα, καί αύτό δημιουρ
γούσε προβλήματα στήν οίκογένειά
μας, γιατί συνεχώς γίνονταν καυγάδες.
Περισσότερο από συχνά 'έβλεπα τή
μητέρα μου νά τόν ίκετεύη νά σταματήση. Δέν θέλω νά παραστήσω τή σεμνό
τυφη μ ' δλα αύτά, όμως, συχαίνομαι
κάθε τί πού έχει σχέση μέ τά ναρκωτικά,
έξ αιτίας αυτού τού γεγονότος.

Οί Βάσκοι
σκοτώνουν άστυφυλακίνα
'Αστυνομικός γυναίκα σκοτώθηκε στήν
πόλη Ζαραούζ, τής βασκικής επαρχίας
Γκουϊπουζκόα κατά τήν επιχείρηση τών
δυνάμεων τής τάξεως εναντίον τών
μελών τής αύτονομιστικής βασκικής
όργανώσεως «ΕΤΑ».
Τό θύμα, Μαρία Ζοζέ Γκαρθία, 23
έτών, δέχθηκε μιά σφαίρα ατό κεφάλι
κατά τήν άνταλλαγή πυροβολισμών μέ
τρομοκράτες, πού κατώρθωσαν νά διαφύγουν.

Κατασχέθηκαν
50 κιλά οπίου
Ο ί αστυνομίες τής Μαλαισίας καί τής
Σιγκαπούρης έξάρθρωσαν, ένα σημαν
τικό δίκτυο λαθρεμπόρων ναρκωτικών.
Σύμφωνα μέ πληροφορίες, 50 χιλιό
γραμμα οπίου, εμπορικής αξίας ενός

εκατομμυρίου άμερικανικών δολλαρίων, κατασχέθηκαν, στήν Λουμπούρ,
κατά τήν διάρκεια τής έπιχειρήσεως
αύτής, καί έξι άτομα συνελήφθησαν.
Πρό καιρού, δύο λαθρέμποροι ναρ
κωτικών είχαν συλληφθεϊ στήν Σιγκα
πούρη καθ ’ δν χρόνον μετέφεραν πο
σότητα οπίου άξίας 250.000 δολλαρίων.

Πουλιέται Έ λ - Ές - Ντί
μέ δόλωμα τόν Μίκυ!
Ό Μίκυ Μάους χρησιμοποιείται γιά
τήν πώληση τού παραισθησιογόνου Έλ
Ές Ντί σέ μαθητές.
'Αστυνομικοί άνέφεραν δτι εικόνες
τού Μίκυ Μάους καί άλλων ήρώων τού
Ντίσνεϋ, δπως ό Γκούφυ καί ό Ντόναλντ
Ντάκ, τυπώνονται σέ ένσημα, άλειμμένα
μέ τό παραισθησιογόνο.
Ο ί λαθρέμποροι ναρκωτικών προ
σπαθούν προφανώς νά δώσουν στό
ναρκωτικό ιδιαίτερη έλξη γιά τούς μαθη
τές. Τά ένσημα έχουν τό Έλ Ές Ντί
αλειμμένο στό πίσω μέρος, αντί κόλας.

’ Εκτελέσθηκαν
3 Ρώσοι καταχραστές!
Τρεις ανώτεροι όξιωματοϋχοι τού σο
βιετικού καθεστώτος έξετελέσθησαν
στό 'Αζερμπαϊτζάν γιά «οικονομικά
εγκλήματα». Πρόκειται γιά έναν επιθε
ωρητή τού υπουργείου Δικαιοσύνης,
έναν ύπάλληλο καί τόν άρχιφύλακα ενός
εργοστασίου ύφαντουργίας.

Ό Νήλ Σεντάκα μέ τήν κόρη του.

Σύμφωνα μέ δημοσίευμα έφημερίδος
τού 'Αζερμπαϊτζάν μέσα σέ χρονικό
διάστημα τριών έτών, οί τρεις κομμουνι
στές είχαν επιτύχει νά αφαιρέσουν από
τά κρατικά ταμεία, ποσό μεγαλύτερο
τών τριών εκατομμυρίων δολλαρίων,
μεταβάλλοντας σέ ιδιωτική έπιχείρησι
ένα τμήμα τού έργοσταοίου ύφαντουργί
ας τής πόλεως Μπάκου, πρωτεύουσας
τού 'Αζερμπαϊτζάν, μέ σκοπό «νά ύπονομεύσουν τήν οικονομική δύναμι τού
κράτους», σύμφωνα μέ τήν καταδικαστική όπόφασι.

Δηλητήριο
σέ κονσέρβες σούπερ μάρκετ
Οι υπάλληλοι τής άλυσίδας καταστη
μάτων τροφίμων «Σαίηφγουαίη» ανακά
λυψαν τρία βαζάκια μέ δηλητηριασμένο
περιεχόμενο στό ράφια τους μετά από
επιστολή εκβιαστών πού ζητούσαν
500.000 στερλίνες.
Δύο βαζάκια διατηρημένων τροφών,
στά όποια είχε προστεθεί δηλητήριο,
άνακαλύφθηκαν, από τό προσωπικό σέ
δύο «σουπερμάρκετ» εταιρίας οτή βο
ρειοδυτική ’Αγγλία καί ένα τρίτο στό
Μπέρμιγχαμ.
Η αστυνομία, καλεί ήδη τούς πελάτες
νά προσέχουν γιά τυχόν τρύπες ή
ρωγμές ή άλλες ενδείξεις διότι ή συσκευασία έχει παραβιασθεϊ.
Τό αίτημα τών εκβιαστών περιέχεται
σε επιστολή πού εστάλη πρός τήν
διεύθυνση τού αμερικανικής ιδιοκτησί
ας δικτύου «Σαίηφγουαίη». Ή άστυνομία δέν διευκρίνισε άν περιέχονται
άπείλές γιά δηλητηρίαση καί άλλων
ειδών.
Τό προσωπικό προέβη στόν έλεγχο
δλων τών εμπορευμάτων στά 89 κατα
στήματα τού δικτύου «Σαίηφγουαίη»
κατά τήν διάρκεια τής νύκτας καί ή
εταιρία άργότερα άνήγγειλε δτι πιστεύει
δτι δέν υπάρχει κίνδυνος γιά τό κοινό.
Δέν έγινε καμιά ενέργεια γιά κλείσιμο
τών καταστημάτων.
Τό δηλητήριο είναι θανατηφόρο πα
ρασιτοκτόνο, γιά τό όποιο δέν υπάρχει
αντίδοτο. Μία κουταλιά τού καφέ σέ
συμπυκνωμένη μορφή μπορεί νά σκο
τώσει. Προφανώς είχε προστεθεί στά
βαζάκια μέσα στά καταστήματα.
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ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
Δ η μ ο σ ιε ύ θ η κ ε π α λ α ιό τ ε ρ α σ έ Α μ ερ ικ α ν ικ ό
Π ερ ιο δ ικ ό
καί α να δ ημ ο σ ιεύ ετα ι λό γο ι τού εν δ ια φ έρ ο ν το ς το ι
Τά σ χ ο λ εία α υ τ ά π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ΰ ν τ α ι μέ μεγάλη
π ρ ο θ υ μ ία άπ' ό λ ο υ ς τ ο ύ ς ά σ τ υ ν ο μ ικ ο ύ ς , λόγω τής
μ ε γ ά λ η ς καί ο υ σ ιώ δ ο υ ς χ ρ η σ ιμ ό τ η τ ο ς α υ τ ώ ν καί ι
δ ια ιτ έ ρ ω ς τή ς τε χ ν ικ ή ς έκπαιδεύσεως

Α Π Ο ΙΟ πρωΤ, μέσα ατό ’Αστυνο
μικό Τμήμα τοΰΚαίμπριτζ τής Π ο
λιτείας τής Μασσαχουσέτης τής ’Αμερι
κής, κτύπησε τό τηλέφωνο καί ανήγγει
λαν από ένα παντοπωλείο τήν διάπραξι
μιας κλοπής διαρρήξεως.
«Διαρρήκτες έλεηλάτησαν τό κατά
στημά μου χθες βράδυ», είπεν ό κατα
στηματάρχης οτό άνοιγμα τού τηλεφώ
νου.
Ό Άρχιφύλαξ τής ' Αστυνομίας Τζαίημς Μάρφυ, έσπευσε αμέσως έπί τόπου,
γιά νά διαπίστωση τό συμβάν, νά προβή
στην διερεύνησι τοϋ τόπου τοϋ εγκλήμα
τος καί έπιληφθή προανακρίσεως καί
σχετικών έρευνών καί αναζητήσεων.
Ήρεύνηοε τό κατάστημα μέ σχολαστι
κή επιμέλεια, προσοχή καί ύπομονή, καί
κατόπιν τό συνεχόμενο σπίτι. ’Επάνω
στη σκεπή τοϋ σπιτιού, διεπίστωσε τότε,
δτι ένας φεγγίτης είχε παραβιασθή.
Ύ
Ητο πιά έκδηλον, δτι ό διαρρήκτης ή
διαρρήκτες είχον είσέλθει από έκεϊ.
Κοντά στό πλαίσιο τοϋ φεγγίτου εύρέθη
έπίσης ένα ζεϋγος ματογυάλια.
Κατά τήν έπιστροφήν του εις τό
Τμήμα, ό Άρχιφύλαξ Μάρφυ έπεδόθη

Κ
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εις τήν έξέτααι των διαφόρων μικροαντικειμένων πού άνευρε είς τόν τόπον τοϋ
αδικήματος καί τήν διερεύνησι των
αρχείων Ειδικοτήτων καί Μεθοδικοτήτων, πρός διαπίστωσιν τοϋ πιθανού
δράστου ή δραστών, εκ τού τρόπου
διαπράξεως τού εγκλήματος. Έσκέφθη
λοιπόν όπως, πρός διαλεύκανσιν τοϋ
εγκλ ή μ α το ς, χ ρ η α ιμ ο π ο ιήση τούς
«άφωνους μάρτυρες», όπως άποκαλοϋν τά διάφορα αντικείμενα, πού ό
διερευνών αστυνομικός ανευρίσκει είς
τό μέρος τού εγκλήματος, έφ ’ όσον
μάλιστα ούδείς αύτόπτης μάρτυς άνευρέθη διά νά καταθέση τι σχετικόν μέ τήν
κλοπήν.
Ήρεύνησε τόν πίνακα τών κακοποιών
των δρώντων διά τής μεθόδου ταύτης,
καί αφού έμελέτησε τά δελτία διαπραχθέντων αδικημάτων καί τούς φακέλλους των παρετήρησε δτι πολλοί από
τούς κακοποιούς τής κατηγορίας αυτής
φορούσαν ματογυάλια.
Είς τά δελτία αύτά έφαίνοντο τά
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τής παθήσεως
ενός έκάστου, σύμφωνα μέ τις συνταγές
τών οφθαλμιάτρων (π.χ. άστιγματισμός,

Τά σχολεία του "ΕΦ-Μπί-ΆΙ παρακολουθοϋνται μέ μεγάλη προθυμία άπ' όλους τούς
άστυνομικούς, λόγω τής χρηαιμότητός των,
ιδιαιτέρως σέ θέματα πρακτικής έξασκήσεως γιά τήν έξιχνίαση έγκλημάτων καί τήν
άντιμετώπιση έπικινδύνων κακοποιών.
μυωπία, πρεσβιωπία καί ό βαθμός βε
βαίως αύτών).
Ένήργησε κατόπιν αναζητήσεις καί
εξακριβώσεις σέ πολλά καταστήματα
οπτικών, καί σ ’ ένα απ’ αύτά, επιτέ
λους, είχε τήν εύχάριστον έκπληξι νά
διαπίστωση δτι τ ’ άνενρεθέντα γυαλιά
άνταποκρίνοντο απόλυτα μέ αύτά, ενός
κάποιου διαρρήκτου, πού μόλις είχε
έξέλθει τών φυλακών, αφού είχε έκτίσει
φυλάκισι 16 χρόνων.
Ό Μάρφυ, δέν άργησε πολύ νά
ξετρυπώση τόν φίλο, μέσα στή συνοικία
πού κατοικούσε ουτος άλλοτε. Τόν
προσήγαγε τότε στό Τμήμα, μέ απόλυτο
πεποίθησι ή μάλλον βεβαιότητα ότι
αυτός ήταν ό δράστης τής κλοπής, καί
σέ λίγο κατώρθωσε ν ’ άποσπάση τήν
ομολογίαν του.
Σ έ παλαιότερη ’εποχή, ό Άρχιφύλαξ
Μάρφυ, θά ήρκείτο νά στείλη τ ’ άνευρεθέντα γυαλιά στό αρχείο, ελλείψει τεχνι
κών γνώσεων άφ ’ ενός καί ενημερωμέ
νων αρχείων άφ ’ ετέρου. Δηλ. ουτος
δέν θά έγνώριζε ότι ήτο δυνατόν από
μόνον τ ’ άνενρεθέντα γυαλιά, ν ’ άνακαλύφη τόν δράστη τής κλοπής.

Ά λλα ό αστυνομικός Μάρφυ, εϊχεν
έπωφεληθή μιας εκπαιδευτικής ευκαιρί
ας πολύ σπουδαίας σχετικώς μέ την
τέχνην έξιχνιάσεως των εγκλημάτων.
Είχε παρακολουθήσει ειδικό μαθήματα
όργανωθέντα παρά του Γραφείου
’Ερευνών καί ’Αναζητήσεων τής 'Ο μο
σπονδιακής ’Αστυνομίας (F.B.I.).
Αύτή ή επαγγελματική καί τεχνική
εκπαίδευαις καί κατάρτισις, πραγματο
ποιείται επί τόπου, δηλ. ατό μέρος
διαπράξεως τοΰ έγκλήματος καί παρα
κολουθούν τά τεχνικά αύτά μαθήματα
όλοι οί αστυνομικοί τών Τμημάτων 7αξεως, κατόπιν αίτήσεως τών Προϊσταμέ
νων των πρός τήν F.B.I.
Τά προγραμματισμένα αύτά Σχολεία
τής F. Β. I. παρακολουθοϋνται μέ μεγάλη
προθυμία άπ’ όλους τούς αστυνομι
κούς, λόγψ τής μεγάλης καί ουσιώδους
χρησιμότητος αυτών καί ιδιαιτέρως τής
έπί τόπου τεχνικής έκπαιδεύσεως καί
πρακτικής έξασκήσεώς των, εις τά ζητή
ματα έξιχνιάσεως τών διαφόρων εγκλη
μάτων και τής έπιτυχοϋς άντιμετωπι'σεως τών διαφόρων επικινδύνων κακοποι
ών, δι ’ αναλογών τεχνασμάτων καί
πανουργιών, παρομοίων τών χρησιμο
ποιούμενων παρ ’ αύτών. "Ας πάρωμε
ως παράδειγμα τό πρόβλημα τής ακρι
βούς σκοποβολής. Γιά πολλά χρόνια, ή
’Αστυνομία σ ’ όλες τις Πολιτείες τής
’Αμερικής, έθεωρείτο ικανή καίάνταξία
τού προορισμού της, αναλόγως τών
κατεχομένων τίτλων, λόγω τής εξαιρετι
κής έπιδόσεως καί τών επιτυχιών τών
άνδρών της ατούς σκοπευτικούς αγώ
νας καί ιδιαίτερα ατή σκοποβολή διά
περιστρόφου. Έν τούτοις, παρά τήν
ατομικήν έπιδεξιότητα καί δεινότητα
τών καλών σκοπευτών, δράστες ληστει
ών μέσα ατούς δρόμους, στις διάφορες
πόλεις τής ’Αμερικής, ξεφεύγουν από
τις σφαίρες τών αστυνομικών. ’Έτσι οί
έκπαιδευταί καί οί δάσκαλοι δεν επιδιώ
κουν σήμερα νά καταστήσουν όλους
τούς μαθητός άσσους στην σκοποβολή,
διό τής συνεχούς άσκήσεως έπί ακινή
των στόχων. Προσπαθούν μάλλον νά
παρουσιάσουν στά μάτια των, τά διάφο
ρα προβλήματα, όπως αύτά παρουσιάζωνται στή καθημερινή ζωή ενώπιον τών
αστυνομικών. Έξασκοΰνται σε προ
σποιητές σκηνές διαρρήξεως ύπό ένο
πλων κακοποιών, σέ σκηνές κακοποιών
πού τρέχουν μέ όλη τή δύναμη τών
ποδιών των νά διαφύγουν τή σύλληψι καί
στή σκοποβολή έπί στόχων μή σταθε
ρών, έξαφανιζομένων καί έμφανιζομένων έκ νέου. Επιμένουν έπί τής μεγά
λης σπουδαιότητος πού έχει ή ταχάτης

μέ τήν οποία ό αστυνομικός θά σύρη τό
περίστροφο, καθώς βέβαια καί ή ακρί
βεια τής βολής.
Έπαγρυπνοΰν μέ όλως ιδιαιτέραν
προσοχήν, ατό νά έξαακηθοΰν οί μαθη
τές νά σύρουν μέ όστραπιαίαν ταχύτητα
τό περίστροφό των καί νά πυροβολούν
αμέσως στηρίζοντες αύτό ατό ίσχίον. Οί
μαθητές των ίσως νά μή κερδίζουν
πολλά άργυρό κύπελλα και μετάλλια ώς
έπαθλα, αλλά ξεύρουν, πώς νά μάχωνται καλλίτερα καί έτσι έχουν πολύ
περισσότερες πιθανότητες νά γυρίσουν
στά σπίτια των σώοι καί αβλαβείς.
Οί Καθηγηταί καί έκπαιδευταί των
εκμανθάνουν τούς μαθητάς των νά μετέρχωνται όλες τις πονηριές καί τό
τεχνάσματα, κατά τήν πάλην πρός τό
έγκλημα, γιά νά εξουδετερώνουν τή
δράσι τών εγκληματιών και γιά νά
σώζουν τή ζωή των. Ό Ά σ τυφύλαξΒ.
"Οντομ, εις τό Χάμπτον τής Πολιτείας
Βιρτζίνια, είχε μόλις τελειώσει τήν εκ
παίδευα/ του ατό ειδικό Σχολείο τής
'Ομοσπονδιακής ’Αστυνομίας( F.Β .!.),
οπότε έκλήθη μέ πολλούς άλλους συνα
δέλφους του σ ’ ένα κτίριο, όπου ένας

παράφρων καί λίαν επικίνδυνος γιά τή
δημοσία ασφάλεια, είχε σκοτώσει μέ
ένα πυροβόλο όπλο μιά γυναίκα.
Ό ψυχοπαθής δολοφόνος είχε κρυ
φτή ατό πρώτο πάτωμα τοΰ κτιρίου καί
άπειλοΰσε ότι θά σκότωνε πάντα πού θά
επιχειρούσε νά τόν συλλάβη.
Είχε βραδυάσει καί έπκρατούσε βαθύ
σκότος μέσα ατό κτίριο, γιατί δεν υπήρ
χε κανένα φώς αναμμένο σ ’ αύτό. Ό
"Οντομ πού προπορεύετο τών συναδέλ
φων του, θυμήθηκε, τήν ώρα πού άναρριχώντο στή σκάλα μέσα στό βαθύ
σκοτάδι, αύτά πού είχε μάθει κατά τήν
έκπαίδευσί του ατό Σχολείο τής F.B.I.
"Εσυρε τότε άστραπιαίως τό περίστρο
φό του καί μέ τό άλλο χέρι σήκωσε ψηλά
τόν ήλεκτρικό του φακό και πατώντας
τόν διακόπτη, τόν άναψε καί τόν έσβυσε
αμέσως.
Ό καταδιωκόμενος τότε ψυχοπαθής,
έπυροβόλησε πάραυτα πρός τό σημείο
τοΰ αναμμένου ηλεκτρικού φανού.
Ό άστυφύλαξ "Οντομ έπωφελήθη
τότε τής εύκαιρίας καί σκοπεύοντας
πρός τό σημείο τής φλόγας πού παρήχθη κατά τήν έκπυρσοκρότησι τού
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όπλου τοϋ παράφρονος, έπυροβόλησε
άστραπιαίως καί έτραυμάτισε αυτόν
πριν προφθάση ούτος νά ξαναπυροβολήοη.
Ο! μαθηταί τών Σχολείων τής F. Β. I.
μαθαίνουν επίσης πώς νά χειρίζωνται
καί νά ενεργούν πρός έξιχνίασιν τών
απαγωγών καί πολλών άλλων σοβαρών
εγκλημάτων, τά όποια παλαιότερα άφιναν ανεξιχνίαστα μή γνωρίζοντες πώς
νά ένεργήσουν έπιτυχώς.
"Ολοι τους όπως, ό Μάρφυ μέ τά
ματογυάλια, μαθαίνουν νά διερευνούν,
ανακαλύπτουν και χρησιμοποιούν τις
διάφορες ενδείξεις καί τά ίχνη πού ένας
δράστης εγκαταλείπει στό μέρος τού
εγκλήματος πού δύνανται, έπιμελώς,
τεχνικώς καί έπιστημονικώς, χρησιμο
ποιούμενα νά οδηγήσουν στήν έξιχνίασι
τών αγνώστων δραστών.
Συνήθως, όταν διαπράττωνται σοβα
ρά εγκλήματα σέ πόλεις πού λειτουρ
γούν τέτοιες Τεχνικές Σχολές τήςΡ.Β.Ι.
ολόκληρες τάξεις μεταφέρονται επί τό
που γιά νά παρακολουθήσουν τήν εργα
σία τών τεχνικών καί τών πεπειραμένων
αστυνομικών καί νά αποκτήσουν έτσι τά
άναγκαία εφόδια καί τάς γνώσεις ώστε
νά μπορέσουν κ ι' αυτοί, νά δράσουν
έπιτυχώς σέ περίπτωσι άνάγκης.
Συμβαίνει συχνά, μιά τάξις νά χωρίζε
ται σέ δυό ομάδες- ή μία εξ αύτών
συμμετέχει καί παρακολουθεί τις αστυ
νομικές ενέργειες εις τό μέρος τού
εγκλήματος καί ή άλλη παραμένουσα
στό Σταθμό Διοικήσεως παρατηρεί καί
παρακολουθεί τούς τεχνικούς πού συγ
κεντρώνουν, ελέγχουν καί συγκρίνουν
τις διάφορες πληροφορίες πού τ ’ αστυ
νομικά αυτοκίνητα μεταδίδουν μέ τόν
άσύρματο.

Ο ί μαθηταί πού βρίσκονται στό μέρος
διαπράξεως τού εγκλήματος μαθαίνουν
νά συγκεντρώνουν τις ενδείξεις, τ ’
άνευρισκόμενα έκεί αντικείμενα καί γε
νικώς ίχνη πού θεωρούνται χρήσιμα καί
απαραίτητα στοιχεία γιά τήν άνάκρισι,
κι ’ αύτοί πού παραμένουν στό Σταθμό
Διοικήσεως μαθαίνουν νά χρησιμοποι
ούν τ ’ άνωτέρω συγκεντρούμενα στοιχεϊα.
Χάρις στήν ειδική εκπαίδευση πού
ύπέστη σ ’ ένα παρόμοιο Σχολείο ό
’Αστυνόμος τής μικρός ’Αστυνομικής
Περιοχής Σόντα - Σπρίγκς, Μάκ Κράκεν, κατώρθωσε προσφάτως, μόνος, νά
συλλάβη δυό ώπλιαμένους κακοποιούς.
"Οταν ούτος έτέθη εις καταδίωξιν, περί
τά μεσάνυχτα, τών δυό συλληφθέντων
παρ ’ αυτού κακοποιών πού είχον είσέλθει καί διαπράξει κλοπήν ο ’ ένα πρατή
ριο β ενζίνης, ό Αστυνόμος δέν διέθετε
ούδέν στοιχείου, εκτός από δυό ένδείξεις: ’Ήτοι, τήν δήλωσιν ενός περαστι
κού διαβάτου πού είχε ίδή μιά Σεβρολέτ
νά τρέχη μέ μεγάλη ταχύτητα καί τά ίχνη
τών τροχών πού ή Σεβρολέ τ είχε άφίσει
επάνω στό φρέσκο χιόνι.
Ό Μάκ Κράκεν έχασε καί ξαναβρήκε
πολλές φορές τό ίχνη τοϋ αυτοκινήτου
καί έξηκολούθησε τήν καταδίωξιν αυτού
μέσα στό σκοτάδι. Τελικό αντελήφθη
αρκετά μακρυά πρό αυτού, ένα αύτοκίνητο παραμερισμένο σέ κάποιο μέρος.
Τό αυτοκίνητο αυτό όταν είχε φθάσει
στό χωριό 'Ίνκομ έστριψε σ ’ ένα λοξό
έκεί δρόμο. Μέχρις έκεί ούδέν τό
ύποπτον σημείον ύπήρχε. ’Αλλά τή
στιγμή άκριβώς πού τό αυτοκίνητο
έπαιρνε τή στροφή, όλα του τά φώτα
έσβυααν, πράγμα πού έκαμε τόν ’Αστυ
νόμο νά ακεφθή, ότι οί κάτοχοι αύτού
είχον άντιληφθή ότι παρακολουθοΰνται.

Ή έκπαίδευση στις σχολές τού "Εφ - Μπί - ~Αϊ πραγματοποιείται έπί τόπου, στό μέρος
διαπράξεως τού έγκλήματος καί παρακολουθούν τά τεχνικά αύτά μαθήματα όλοι οί
Αστυνομικοί τών Τμημάτων Τάξεως.
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Χωρίς νά άλλάξη τήν πορείαν του καί
τήν ταχύτητα, έξηκολούθησε τόν δρόμο
του καί δέν σταμάτησε παρά μερικούς
δρόμους πιό μακρυά. Έστάθμευσε τότε
σέ μιά γωνιά, σέ σημείο πού δέν ήτο
δυνατό νά γίνη άντιληπτός, έσβυσε τά
φώτα τού αύτοκινήτου του καί άνέμεινε
έκεί τήν έξέλιξι.
’Ολίγον μετά, ή Σεβρολέ τ πέρασε
μπροστά του στόν ίδιο δρόμο. Ό Μ ά κ Κράκεν ήτο ποιά βέβαιος, ότι πράγματι
είχε τεθή έπί τά ίχνη τών δραστών τής
κλοπής.
Ή καταδίωξις άρχισε. Εις άπόστασι
μερικών χιλιομέτρων, ό Αστυνόμος
κατώρθωσε νά ένσφηνώση έπιδέξια σέ
κάποιο μέρος τό καταδιωκόμενο αυτοκί
νητο καί τό υποχρέωσε νά σταματήση.
Φωνάζοντας τότε στούς δήθεν εύρισκομένους στό αύτοκίνητό του συντρόφους
του, νά κατέβουν άμέσως, έάν οί συμμο
ρίτες προέβαλλον τήν έλαχίστην άντίστασιν, κατώρθωσε νάπεράση χειροπέ
δες στούς δυό πριν ούτοι όντιληφθοΰν
ότι ήτο τελείως μόνος. Οί δύο συλληφθέντες ήσαν διάσημοι καί τρομεροί
κακοποιοί πού έλυμαίνοντο τά πέριξήσαν καί οί δυό τους ώπλισμένοι, καί
είχον δραπετεύσει από τις φυλακές τής
Πολιτείας τού Κάνσας.
Μετά τήν μετεκπαίδευα!ν των στό
Κεντρικό Σχολείου τής F.B.I. ή σέ
παρόμοια ’Επαρχιακά ή καί Τοπικά
Σχολεία, ο! μαθηταί άστυνομικοί, χρησι
μοποιούν τις άφθονες σημειώσεις τών
μαθημάτων, γιά νά συμπληρώσουν τήν
έκπαίδευαι καί επαγγελματική κατάρτισι τών συναδέλφων των.
«Τρεις μήνες, έπειτα άπό τήν έκπαίδευσί μου σέ κάποιο Σχολείο τής
F.B.I.», διηγείται ένας ’Αστυνόμος τοϋ
Μίτσιγκαν, «κατώρθωσα νά εξιχνιάσω
δυό ύποθέσεις, πού ποτέ δέν θά έπιτύγχανα νά τό κατορθώσω, χωρίς τήν
διδασκαλία καί τήν έκπαίδευαι πού
παρηκολούθησα. Μεταδίδω μέ τήν σει
ρά μου, αυτά πού έμαθα, στούς συντρό
φους μου, καί ή επαγγελματική των
μόρφωσις, κατάρτισις καί ίκανότης, εύρίσκεται όμολογουμένως λίαν έπηυξημένη».
« Τ ’ άποτελέσματα δεικνύουν καθα
ρά», δηλώνει ό ’Έντγκαρ Χοϋβερ, ό
Διευθυντής τής F.B.I., «ότι ό χρόνος
πού διέθεσαν οί αστυνομικοί στά θρανία
τών Σχολείων μας, ύπήρξε λίαν ωφέλι
μος καί αποδοτικός, τά έπιτευχθέντα δέ
καί επιτυγχανόμενα άποτελέσματα είναι
πολύ άνώτερα από αυτά, πού δύναταί τις
ν ’ άναμένη άπό μιά εμπειρική έξέλιξι
τών άστυνομικών μας».

Η ΚΟΛΑΚΕΙΑ
Ν Ο Ε Γ Ω ΙΣ Μ Ο Σ , ή απληστία,
τό συμφέρον, ή άδιαφορία κ.λ.π.
είναι ασθένειες σοβαρές κι αγιάτρευ
τες, ή κολακεία είναι καρκίνωμα,
είναι μιά πηγή άπ ’ τήν όποια προέρ
χονται όλα τά κακά στον άνθρωπο,
είναι μιά πληγή πού δλα τά μολύνει.
Ή κολακεία είναι μιά άνάξια συμπε
ριφορά καί τούτο γιατί είναι ένα
σκέτο ψέμα, γιατί είναι μιά κοροηδία,
γιατί είναι μιά υποκρισία.
Είναι θλιβερό άγαπητοί μου νά
κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας καί μάλι
στα στή σημερινή έποχή πού πρέπει
νά όμολογήσουμε, δτι είμαστε περισ
σότερο πολιτισμένοι, περισσότερο
ώριμοι, περισσότερο σώφρονες. Στό
τέλος έρχεται μιά στιγμή πού δλα
φανερώνονται, δλα βγαίνουν στό
φώς καί τότε ξεφτιλιζόμαστε ολοκλη
ρωτικά. Πρέπει νά καταλάβουμε
δλοι μας δτι, καί έκεϊνοι πού κολα
κεύουν κι έκεϊνοι πού κολακεύονται
είναι εξίσου αξιοκατάκριτοι καί χαμη
λής στάθμης άνθρωποι. Είδικώτερα
στην έποχή πού ζοϋμε ή κολακεία
δίνει καί παίρνει. Τό δυστύχημα είναι
δτι κυριαρχεί παντού σέ κάθε φάση
τής ζωής μας, γιατί ίσως δλοι μας τή
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δεχόμαστε, γιατί ίσως σέ όλους μάς
αρέσει, γιατί σέ δλους μας φαίνεται
δτι μάς δίδει χαρά καί ικανοποίηση.
Πιστεύουμε δηλαδή δτι, κάτι είμαστε
πιό πάνω άπ' τούς άλλους, κι αυτό τό
δεχόμαστε χωρίς ένδυασμούς, χω
ρίς έπιφυλάξεις.
Κάποιος σοφός τών περασμένων
χρόνων έλεγε πολύ χαρακτηριστικά
γιά τήν κολακεία «Περισσότερο φοβοΰμε τούς κόλακες παρά τούς κόρα
κες, γιατί ο! κόρακες τουλάχιστον
ζοΰν άπ ’ τις σάρκες τών πεθαμένων
ζώων καί αγωνίζονται μέ κάθε τρόπο
γιά νά επιβιώσουν, γιά νά διατηρη
θούν στή ζωή, ο! κόλακες όμως
άγωνίζονται γιά νά έπιβιώσουν τρώ
γοντας τις δικές μας σάρκες, τις
σάρκες τών ζωντανών συνανθρώ
πων τους». Τί ντροπή, τι άηδία, τι
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ξεπεσμός. Ν ά λέμε πράγματα πού
δέν τά πιστεύουμε είναι νά τρελένεται κανείς καί νά κοροϊδεύουμε ποιούς; Τούς φίλους μας, τούς προϊστα
μένους μας, τόν εργοδότη μας, τούς
συγγενείς μας,τούς συνανθρώπους
μας. Μή μάς παραξηγεϊτε άγαπητοί
μας φίλοι, έτσι έχουν τά πράγματα,
αύτη είναι ή άλήθεια. Τό φαινόμενο
αύτό τό βλέπουμε συχνά νά παρουσι
άζεται στην καθημερινή μας ζωή.
Είναι βλέπετε ένα άπ’ τά πολλά
κατάλοιπα τής παληάς εκείνης έποχής, πού κυριαρχούν άκόμη στή
συνείδηση τού λαού μας. Τό δυστύ
χημα είναι τούτο δτι, άν δέν τόν
κολακέψουμε τόν άλλο καί δέν τόν
επαινέσουμε, δέν θά πετύχουμε αυ
τό πού θέλουμε. Βέβαια ύπάρχουν κι
άνθρωποι πού δέν δέχονται τήν
κολακεία, είτε γιατί είναι περισσότε
ρο σώφρονες, περισσότερο πολιτι
σμένοι, είτε γιατί είναι περισσότερο
επιφυλακτικοί ή άκόμη νά είναι από
τή φύση τους έτσι, ώστε νά μην
δέχονται τις κολακείες και τά παινέ
ματα. Οι άνθρωποι αύτοί όμως είναι
πολύ λίγοι καί δέν μπορούν νά
άνατρέψουν τόν κανόνα. Μάλιστα
πολλοί άπ ’ τούς συνανθρώπους μας
χαρακτηρίζονται σάν μέτρ στην κο
λακεία, σέ κάνουν νά πιστεύεις δ,τι κι
αν σοΰ λένε. Είναι ειδικοί σ ’ αυτά τά
πράγματα. Σού παίρνουν τή χάντρα
άπ ’ τό μάτι, πού λέει καί ή παροιμία;
Σωστοί αετονύχηδες σ ’ αύτό τους τό
’επάγγελμα, γιατί μή παραξενευόμα
στε, είναι κι αυτό ένα επάγγελμα γιά
τήν επιβίωσή μας. Στό ξένα κράτη,
στό περισσότερο πολιτισμένα, τό
φαινόμενο αύτό, ίσως νά μή έχει τήν
έκταση τή δική μας καί οί άνθρωποι

έκεϊ νά είναι περισσότερο προσγειω
μένοι στή πραγματικότητα. Πάντως
δμως στόν τόπο τό δικό μας ή
κολακεία βρίσκεται στήν πρώτη θέ
ση καί θριαμβεύει. Φαίνεται νά είναι
τό αίμα μας, φαίνεται νά μάς άρέσει ή
κολακεία καί τό ψέμα, γιατί πραγματι
κά γιά κοροϊδία πρόκειται. Ό 'Ά γ 
γλος φιλόσοφος Μ Π Α Τ Κ Ο Ν (Βάκων) έλεγε « Ή πιό χαμηλή κολα
κεία είναι αύτή πού άπευθύνεται στό
κοινό» καί δέν είχε άδικο.
Ό Μέγας στήν άρχαιότητα Φωκί
ων, τό είχε καλά καταλάβει αυτό καί
είπε μία μέρα, πού τόν χειροκροτού
σε ένα πλήθος ανθρώπων: «Μά τί
κακό έκανα καί μέ χειροκροτούν».
Πόσο εύχάριστο θά ήτανε νά μπο
ρούσαμε κι εμείς νά άπαλλαγοΰμε
άπ’ αύτό τό φαινόμενο πού μάς
κατεβάζει τόσο χαμηλά. Πόσο ώραϊο
πράγμα θά ήτανε νά λέγαμε τήν
άλήθεια καί νά τή δεχόμαστε δπως
είναι. Τί ώραϊο πράγμα θά ήτανε νά
πάψει επί τέλους νά κοροϊδεύει ό
ένας τόν άλλο, γιά νά πετύχει κάτι
πού μπορεί νά τό πετύχει μέ τή
ντομπροσύνη του καί τόν ανδρισμό
του, πράγματα πού πρέπει νά ύπάρ
χουν στή δική μας ράτσα. Είναι
δύσκολο δμως νά τό πετύχουμε
αύτό, γιατί μάς έχει γίνει συνήθεια,
μάς έχει γίνει βίωμα, έγινε βλέπετε
ένα μέ τό πετσί μας, χωρίς αύτό δέν
κάνουμε.
"Ομως στό χέρι μας είναι νά
άλλάξουμε τακτική, νά άλλάξουμε
πορεία. Τότε ίσως θά εϊμαατε περισ
σότερο πολιτισμένοι, περισσότερο
άνθρωποι μέ δλη τή σημασία τής
λέξεως. Μέσα άπ’ τά βάθη τής
καρδιάς μας, μέσα άπ ’ τή ψυχή μας
τό ευχόμαστε νά γίνει κάποτε, γιά νά
μπορούμε νά περπατάμε μέ τό κεφά
λι ψηλά, σάν τά λεβεντόκορμα κυπα
ρίσσια καί δχι σάν δούλοι αύτής τής
κακής συνήθειας.
Μ Α Τ Θ Α ΙΟ Σ Φ Ε Λ Ω Ν Η Σ
ΑΣΤΥΝΟ Μ Ο Σ A '
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Η ΚΕΝΤΗΤΙΚΗ
Τά γενικά χαρακτηριστικά κατά περι
οχές πού παρουσιάζουν ιδιαίτερη κεν
τητική παράδοσι είναι:
Τά κεντήματα τής Βορείου ' Ελλάδος
διακρίνονται γιά τή σοβαρότητά τους,
σέ άντίθεση μέ τά ζωηρά καί χαρούμε
να τών νησιών μας.
Ιδιαίτερη κατηγορία, άποτελοϋν τά
κεντήματα τών παλιών νομαδικών καί
ήμινομαδικών "Ελληνικών πληθυσμών
καί κυρίως τών Βλάχων καί τώνΣαρακατσαναίων. Χρησιμοποιούσαν μάλλινες
κλωστές καί τά μοτίβα τους, συνήθως
γεωμετρικά, είναι πανάρχαια.
Τά κεντήματα τής Ηπείρου, παρου
σιάζουν αύτή τήν περίεργη πλευρά.
"Ενώ διαφέρουν άπό τής ύπόλοιπης
ήπειρωτικής ' Ελλάδος, μοιάζουν μέ
τών νησιών μας καί πολύ περισσότερο
τής Σκύρου. Οί διαφορές μέ τά κεντή
ματα τής ήπειρωτικής "Ελλάδος βρί
σκονται κυρίως:

Μαξιλάρι κεντητό όπό τή Σκύρο
τελευταία.
Υπήρχαν ειδικοί έπαγγελματίες τ ε 
χνίτες, οί «τερζήδες» (χρυσοραφτάδες) ράφτες καί χρυσοκεντητές μαζί
προερχόμενοι συνήθως άπό τις ορει
νές ' Ελληνικές περιοχές τής Μακεδο
νίας, Ηπείρου, Αιτωλοακαρνανίας καί
Πελοπόννησου. Εξαιρετικοί χρυσοραφτάδες, υπήρχαν έπίσης καί στήν Ζά
κυνθο.
Αλλος έπαγγελματικός κλάδος κεν
τητικής ήταν ή «συρμακέσικη». Τά
συρμακέσικα κεντήματα, χρησιμοποιή
θηκαν στήν Ελλάδα συνεχώς άπό τή
Βυζαντινή έποχή μέχρι τις τελευταίες
δεκαετίες, κυρίως στά έκκλησιασικά
χρυσοκεντήματα.
Η ποικιλία τών ' Ελληνικών κεντημά
των δέ βρίσκεται μόνο σέ ότι άναφέραμε προηγουμένως.
Οπως καί οί άλλοι κλάδοι τοϋ νεοελ
ληνικού πολιτισμού, (άρχιτεκτονική γλώσσα - χοροί - τραγούδια - ήθη καί
έθιμα κ.λ.π.), έτσι καί τά κεντήματα
παρουσιάζουν σημαντικές τοπικές δια
φορές.
Τό νεοελληνικό κέντημα δέν έμφανίζεται μέ ένιαία μορφή σέ ολόκληρο τόν
' Ελληνικό χώρο.
Οχι μόνο κάθε περιοχή άλλά καί
κάθε μιά κοινότητα άνάπτυξε ιδιαίτε
ρες μορφές κεντητικής πού διαφορο
ποιούνται άλλοτε περισσότερο άλλοτε
λιγώτερο άπό τήν κεντητική τών ύπολοίπων κοινοτήτων.
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Οί διαφορές είναι τόσες ώστε μπο
ρούμε νά μιλήσωμε γιά μιά «γεωγρα
φία» τών 1Ελληνικών κεντημάτων.
" Ενας βασικός τοπικός διαχωρισμός
είναι τά κεντήματα τής Ηπειρωτικής
Ελλάδας, μέ έξαίρεσιτήν "Ηπειρο καί
τό Τρίκερι τής Θεσσαλίας καί στά
κεντήματα τών νησιών μας.
Οί διαφορές είναι σημαντικές στά
ύλικά πού χρησιμοποιούσαν, στά θέμα
τα καί τή σύνθεσι τών χρωματισμών.
Στήν Ηπειρωτική ' Ελλάδα, χρησιμο
ποιήθηκε τό χοντρό ύφασμα καί συχνά
οί μάλλινες κλωστές.
Αντίθετα στήν "Ήπειρο, τό Τρίκερι
καί τά νησιά, τά ύλικά ήταν πολυτελέ
στερα. Τό πανί λεπτό, λινό, βαμβακερό
καί μεταξωτό, καί οί κλωστές άπό
μετάξι.
Στό χρωματιστό ύπάρχει μεγαλύτερη
ποικιλία, περισσότερο εύαίσθητη άντίληψι τών συνδυασμών καί πολύ πλουσιώτερη θεματογραφία στά μοτίβα.
Μιά άλλη βασική διαφορά είναι στό
πού γίνονταν τό κέντημα. Στήν Μακε
δονία, Στερεά Ελλάδα καί Πελοπόννη
σο, τά κεντήματα περιορίζονται σχεδόν
άποκλειστικά στή διακόσμησι τών δια
φόρων κομματιών τής φορεσιάς, γιατί
δέν συνήθιζαν νά κάνουν ιδιαίτερα
κεντήματα γιά τό στόλισμα τοϋ σπιτιού.
Αντίθετα, ξεχωριστά κεντήματα έκα
ναν στή Θράκη, τούς περίφημους τσε
βρέδες, στήν Ήπειρο καί σέ όλα τά
νησιά.

α) Στά ύλικά πού χρησιμοποιούν. Εί
ναι λεπτά, πολυτελή ή ήμιπολυτελή
ύφάσματα καί μεταξωτές κλωστές σέ
άντίθεσι μέ τά χοντρά τών άλλων ήπειρωτικών περιοχών.
β) Στό ότι έκτός άπό τή διακόσμησι
τών φορεσιών, γίνονταν έπίσης γιά τό
στόλισμα καί έξοπλισμό τοϋ σπιτιού,
όπως καί σέ σεντόνια, καλύμματα καί
γύρους κρεβατιών, μαξιλάρια, πετσέ
τες κ.λ.π.
γ) Στό διάκοσμό τους, πού πέρα άπό
τά γεωμετρικά σχήματα, χρησιμοποι
ούνται καί παραστάσεις μέ μοτίβα άπό
τό φυτικό καί ζωικό κόσμο καί άνθρώπινες φιγούρες.

Ο κόκκορας. Χαρακτηριστικό κέντημα των
νησιών τοϋ Αιγαίου.

Ο «Α ΓΙΟ Ν » είναι μιά διφορούμε
νη έννοια. Γιά τόν πιοτό είναι τό
οημεϊο του άνεκφράατου, πού είναι
βαθειά χαραγμένο μέσα στις βεβαιότη
τες τής πίστεώς του■γιά τόν άνθρωπο
του όρθοΰ λόγου είναι τό «άδιάγνω
στο», πού απολαμβάνει ένα είδος έπιφυλάξεως γεμάτης από σεβασμό, άλλά
είναι ακόμα ή προαιώνια παράδοσις
άξιων, πού συσσωρεύθηκαν διά μέσου
των αιώνων, οί όποιες, αφού δοκιμάσθη
καν καί έπαληθεύθηκαν, άποτελοΰν τήν
προϋπόθεσι γιά τήν έπιβίωσι καί τήν
άνοδο τοϋ ανθρώπου καί των κοινωνιών
καί γι ’ αυτό είναι άξιες σεβασμού.
"Ολα αυτά, συνολικά, έχουν τεθή σή
μερα πάλι υπό άμφισβήτησν ή κρίσις
αύτή πού δέν έχει προηγούμενο, είναι
τό αντικείμενο τού μεγάλου, ώραίου καί
σοβαρού βιβλίου τού Thierry Maulnier,
ό όποιος έρευνα τήν απέραντη εύρύτητα
τού θέματος. «Βλέπομε», γράφει, «νά
γκρεμίζωνται ή νά κλονίζωνται ολόγυρά
μας, όχι μόνο όσα είχαν ηλικία διακοσί
ων χρόνων, άλλά καί εκείνα πού είχαν
ήλικία δέκα χιλιάδων χρόνων ή καί
περισσοτέρων κ ι’ αύτό τό πράγμα δέν
τό είχε ϊδεϊ κανένας άπό τούς προγενε
στέρους μας, κανένας άπό κείνους πού
είδαν τήν πτώσι τού Βυζαντίου, τήν
επιδρομήν των Μογγόλων, τήν επιδρο
μή τών Αράβων, τήν ανατροπή καί
έξαφάνιση τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορί
ας...». Βρισκόμαστε μπροστά σέ μιά
αποκαλυπτική έξακρίβωσι: «Ο ί πρόγο
νοί μας είχαν αλλάξει πολλές φορές
κυρίαρχο, θρησκεία, τεχνική, έμεϊς εί
μαστε οί πρώτοι πού άλλάζομε σάμ
παν». Καί τό σημάδι; «τό ανθρώπινο
πρόσωπο πού έπαυσε νά ένδιαφέρη
τούς καλλιτέχνες, ήταν έκεΐνο, πού
ζωγράφιζαν οί καλλιτέχνες άπό τήν
εποχή τών Σουμερίων καί τών πρώτων
Φαραώ!».
Αύτή ή κατάρρευσι δέν γίνεται χωρίς
μιά συνενοχή αυτοκτονίας: «οί δαίμονες
τής παρακμής» προσβάλλουν τή Δύσι
πού είχε αφομοιώσει καί προωθήσει στό
υψηλότερο επίπεδό τους τις άνθρώπινες
άξιες καί πού τώρα υποκύπτει σέ μιά
νοσηρή καί συστηματική «ένοχη συνείδησι». Μ έ μ ιά εύθυμη διάθεση αποβάλ
λει κάθε ιερό■ ό άνθρωπος όμως δέν
ήμπορεϊ νά κόμη χωρίς τό άγιον κΓ
αύτό έμφανίζεται πάλι κάτω άπό μορφές
εκφυλισμένες, γελοίες: «Τό άγιο μετα
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0 XS2PIS ΕΑΠΙΑΠ
STSS-ICISMOS TOY
T H IER R Y M A U LN IER
««'Υπάρχω - ξ έ ρ ω ότι ύπάρχω. Ξέρω ότι θά παύαω νά
υπάρχω. Ξέρω έπ ίσ η ς ότι στά τρία έ ρω τήμα τα πού τίθενται
άπ τό τριπλό αυτό μυ σ τή ριο: τό έγώ, τή συνείδησι καί τό ν
θ ά ν α τ ο , οί θρη σ κ ε ίε ς δ έ ν ή μ π ο ρ ο ϋ ν νά δώ σουν παρά μόνο
μ υθικές ά π α ν τή σ ε ις καί ότι ή έπιστήμη δ έ ν ήμ π ορ ε ϊ νά
δώση καμμιά ά π άντη ση σ ’ α υ τ έ ς » .

«Τό άνθρώπινο πρόσωπο πού έπαυσε νά
ένδιαφέρει τούς καλλιτέχνες ήταν έκεΐνο
πού ζωγράφιζαν οί καλλιτέχνες άπό τήν
έποχή τών Σουμερίων καί τών πρώτων
Φαραώ!».

φέρθηκε στις άγελάδες», γράφει ό
Thierry Maulnier: «Γκουρού, ράντι
σες, μάγοι, δικτάτορες. Είναι τά αντιφα
τικά προϊόντα τού ορθολογισμού».
Είναι άλήθεια ότι ή εποχή μας είναι
μεγαλειώδης: οί πρόοδοι τής σημερινής
επιστήμης ανοίγουν κάθε μέρα καί
περισσότερο τις διαστάσεις τού σύμπαντος πού είναι προσιτές στήν ανθρώπινη
γνώσι, θέτοντας ύπό άμφισβήτησι γνώ
σεις πού είχαν γίνει δεκτές σάν θεμελιώ
δεις άπό καιρό, όπως τήν άντίθεσι
ανάμεσα στό πνεύμα καί στήν ύλη,
γκρεμίζοντας τις επιστημονικές βεβαιό
τητες τού χθες. Καί ό αυγγραφεύς
εμφανίζει, όχι χωρίς Ιλιγγο, τόν καινούρ
γιο κόσμο, πού αποκαλύπτεται μπροστά
στή σκέψι μας, χωρίς όμως νά μπορή ή
σκέψις μας νά βρή μέσα στον καινούργιον αύτό κόσμο καμμιά έξήγησι καί
κανένα κανόνα γιά τή ζωή του - γιά τήν
άνθρώπινη έπιβίωσι του.

Τό δοκίμιο αυτό τού Thierry Maulni
er, πού έχει γίνει άπό διαδοχικές
εξακριβώσεις, άλληλοαυνδεόμενες μέ
σα σέ μιά βαθειά αλληλουχία, άν καί
περιέχη μερικές όμολογημένες άντιφάσεις καί μερικά παράδοξα, πού ό ίδιος
μάς καλεϊ νά μ rjv τά παίρνωμε κατά
γράμμα, άποδίδοντάς τα σέ ειρωνεία,
είναι τό πρώτο άπ ’ τά έργα τον, στό
όποιο ό αυγγραφεύς τής «Εισαγωγής

στη Γαλλική Ποίησι», ό κριτικός τοϋ
Ρακίνα καί συγγραφεύς πολιτικών δοκι
μίων ανατέμνει τά προβλήματα πού
εξετάζει μέοα σ ’ αύτό. Σημειώνει διαδο
χικά τις πεποιθήσεις του, τις αμφιβολίες
του ή άκριβέστερα προσδιορίζει τις
άλυτες συγκρούσεις, τις όποιες προκαλοϋν ατό πνεύμα του, πού είναι ταυτό
χρονα ορθολογιστικό, άλλα καί γεμάτο
από πάθος γιά τό άγιον, όλα τά μεγάλα
ζητήματα. Υπ άρχει κάτι τό τραγικό
μέσα στήν έρευνα αύτή γιά τήν άλήθεια
καί γιά τό απόλυτο πού διεξάγει μέ
αύστηρότητα καί στή σχετικοκρατία τών
συμπερασμάτων, ατά όποια είναι υπο
χρεωμένος νά άρκεσθή.
Στή σχετικοκρατία τής πολιτικής πού
είναι πολύ εύκολο νά κατανοήσωμε,
εφόσον πρόκειται γιά έναν μάρτυρα τής
γενεάς, πού έχει γνωρίσει όλες τις
υπερβολές, δλα τά παραστρατήματα,
όπ ’ τίς βασικές αρχές, καί τις καταχρή
σεις τής ελευθερίας καί τίς καταχρήσεις
τής εξουσίας.
Στή σχετικοκρατία τής Ιστορίας πού
άμφισβητεϊται ώς επιστήμη, «διότι τό
βλέμμα τοϋ παρατηρητοϋ είναι όρκετό
γιά νά μεταβάλη αύτό πού παρατηρεί»,
στήν όποια όμως μένει προσκολλημένος, διότι «μπορούμε νά θαυμάσωμε
τήν εύρύτητα τών μετασχηματισμών, τήν

έκτασι τών κατακτήσεων, πού έχει
πραγματοποιήσει ό άνθρωπος στόν
εαυτό του καί ολόγυρά του, άφότου
εφευρέθηκαν τά εργαλεία, ό λόγος, ή
γραφή, άφότου δηλ. τό ανθρώπινο είδος
βρέθηκε μόνο αύτό, όπως φαίνεται,
ανάμεσα σέ δλα τά είδη τών ζώων,
προικισμένο μέ μιά συσσωρευτική δύναμι», καί διότι ή ιστορία δικαιώνεται άπό
μιά έκλεκτική όντίληψι τής ιστορικής
διάρκειας· μέσα σέ σαράντα αιώνες,
λέγει, δεκαπέντε λαοί έκαμαν τήν ιστο
ρία.
Στή σχετικοκρατία τού καινούργιου
αύτοΰ θεού πού είναι τό σεξ: δικαιολο
γώντας τόν ερωτισμό, κρίνει μολαταύτα
δτι «ή ’ίδια ή κοινωνική έπιβίωσις δέν θά
μπορούσε νά συνυπάρξη μέ τήν ολοκλη
ρωτική σεξουαλική ελευθερία».
Ή μόνη ολική εμπιστοσύνη παραχωρεΐται στό σημείο αύτό στήν ποίησι - μέ
τήν εύρύτατη έννοιά της, διότι «δ,τι
δριμύ καί άλγεινό μπορούμε νά πούμε
πώς υπάρχει μέσα σέ κάθε ποιητική
άπόλαυσι, προέρχεται άπ’ τή σχεδόν
σωματική αϊσθηοι τού ασύλληπτου». Το
«άγιον» δέν είναι μακρυά.
Ή θρησκευτική έρευνα καλύπτει με
γάλο χώρο στό δοκίμιο αύτό. Σχετικά μέ
αύτό ας μάς επιτροπή νά κόμωμε δυό
προκαταρτικές παρατηρήσεις.
Καί πρώτα - πρώτα ή συζήτησις
γίνεται εδώ τίς περισότερες φορές γιά
«θρησκείες» χωρίς διάκρισι. Ό ’ίδιος ό
Thierry Maulnier έκαμνε σέ προηγού
μενα έργα του τήν αμερόληπτη αύτή
παρατήρησι, δτι δεν υπήρξε καμμιά
συνάφεια άνάμεσα στόν Χριστιανισμό
καί στις ουσιαστικά διάφορες μυθολογι
κές θρησκείες καί δτι άν ύπήρξαν
προκαταρτικές έννοιες στή χριστιανική
σκέψι, αυτές προήρχοντο άπό τήν ελλη
νική φιλοσοφία.
”Επειτα, ό συγγραφεύς, μιλώντας γιά
του Χριστιανισμό, τόν πλησιάζει πολύ
συχνά μέσα σέ εικόνες, όχι κοινές
βέβαια, πού δέν είναι δμως ή πράγματι·
κότης του. Είναι άλήθεια πώς ξέρει
καλύτερα τόν Λίίτσε, παρά τόν Saint
Jean de la Croix..
Ό συγκρητισμός τού Thierry M a
ulnier καί ή θρησκευτική του τοποθέτησις προσεγγίζουν τή στάσι τού Andr0
Malraux, αλλά μέ μεγαλύτερη διακριτικότα ώς πρός τό ύφος, καί δέν δέχονται
τήν αυταπάτη τής άντικαταστάσεως τού
νεκρού Θεού μέ ένα αισθητικό υποκατά

στατο. ’Εκτιμά τήν «ιερή» αξία τοϋ
θρησκευτικού φαινομένου, άλλά μέ δλη
τήν παρανόησι τής λέξ^ως αύτής καί
χωρίς νά μπορεί νά τήν παραδεχθή
ορθολογιστικά.
Ό αγνωστικισμός πού έκφράζεται
μέσα ατό σοβαρώτερο μέρος τοϋ έσωτερικοϋ διαλόγου τοϋ Thierry Maulnier
μάς υπενθυμίζει άκριβέστερα έκείνον
πού ύποκρύπτεται στό ρωμαντικό έργο
ενός άλλου σύγχρονου συγγραφέως,
τοΰ Dino Buzatti: αδυναμία νά πιστεύση - άδυναμία νά μήν πιστεύση.
Ή πνευματική πορεία τοΰ Thierry
Maulnier είναι δμως αρκετά ευσυνείδη
τη, ώστε νά ύπογραμμίζη τίς λογικές
αντιφάσεις, δηλ. τό φράγμα κάθε λογι
κής άποδείξεως.
«Σύμφωνα μέ τόν ύπολογισμό τών
πιθανοτήτων ήταν ύπερβολικά άπίθανο,
άν όχι άδύνατο, νά ύπάρξη ζωή, είναι
ακόμη περισσότερο άπίθανο τό νά
υπάρχω...».
Καί η ασύλληπτη σκοπιμότης τής
φύσεως; « 'Ά ν τήν παραδεχθούμε, ό
πως είναι λογικό νά την παραδεχθούμε,
οφείλομε ήδη μ ’ αύτό νά παραδεχθούμε
δτι ή φύσις έδημιούργησε τουλάχιστο
μιά φορά μέσα στόν κόρφο της στό
πρόσωπο τοΰ άνθρώπου μιά σκοπιμότη
τα: εκείνη τής ανθρώπινης θελήσεως».
Μιά έντύπωσις στωϊκής καταθλίψεως
μάλλον παρά απελπιστικής προφητείας
ύποβόσκει μέσα στό χωρίς ελπίδα
βιβλίο αύτό, δπου γίνεται λόγος γιά τόν
θάνατο ενός γνωστού κόσμου καί δπου
άναγράφεται χωρίς έξήγησι ό θάνατος
τοΰ ατόμου:
« ' Υπάρχω - ξέρω δτι υπάρχω. Ξέρω
δτι θά παυσω νά υπάρχω. Ξέρω επίσης
δτι τά τρία έρωτήματα πού τίθενται απ ’
τό τριπλό μυστήριο: τό εγώ, τή συνείδησι καί τόν θάνατο, οί θρησκείες δέν
ήμποροΰν νά δώσουν παρά μόνο μυθι
κές απαντήσεις καί δτι η επιστήμη δέν
ήμπορεί νά δώση καμμια άπάντηοι π
αΰιέι »
Τύ χειρότερο γιά ένα πνεύμα τέτοιας
ποιότητος δέν είναι ασφαλώς τό αναπό
φευκτο. Μήπως είναι τό δτι άντιμετωπισε άκατάπαυστα τό μυστήριο, χωρίς νά
δίδη ποτέ τό μυστικό του, παρ ’ δλη τήν
ακαταπόνητη έρευνα πού εκφράστηκε
μέ μιά διαλεκτική τόσο πυκνή καί έξοχη;
- Τόσο πολλές γνώσεις πολιτιστικές
καί ώραίου ανθρωπισμού. Και στό τέλος
τής άναλύσεως: Τί νά πώ;
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ΣΤΟ ΡΥΘΜ Ο ΤΟΥ ΧΙΟΥΜ ΟΡ

Τού ΣΠΥΡΟΥ ΔΕΜΕΝΑΓΑ
ΥΤΕ κατάλαβε πώς έμπλεξε ο ’ αυ
τήν τήν υπόθεση ό Διονυσάκης
καί άναθεματίζει δέκα φορές τήν ώρα
τή γυναίκα του τήν οιόρα-Κατίνα πού
τόν έβαλε σέ μπελάδες. Γιατί κείνος ό
κακομοίρης κύτταζε τή δουλειά του,
πήγαινε τά βραδάκια στό καφενείο νά
παίξει τήν πρεφίτσα του μέ τήν παρέα
καί δόξαζε τόν "Αγιο πού τόν κράταγε
καλά στήν ύγεία του. Κι άν τοΰχε δώσει
καί γυναίκα μυαλωμένη ό Διονυσάκης
θά ήτανε ό ευτυχέστερος Ζακυνθινός
τής έπικράτειας. Γιατί ή οιόρα-Κατίνα
είχε τό διάολο μέσα της καί δέν τόν
άφηνε ούτε μιά στιγμή σέ ήσυχία μέ τις
βουρλισίες της.
- Διονυσάκηηηη! έβαζε τή φωνή ή
οιόρα-Κατίνα πού νομίζει πώς πέρναγε
ό Λαρισαϊκός.
- Ναΐσκε μαντολινάτο μου! τήν έ 
παιρνε μέ τό καλό ό Διονυσάκης.
- Τί θά γίνη μέ τήν Παρασκευούλα;
Κι ό Διονυσάκης άκούγοντας γιά τήν
Παρασκευούλα τούρχότανε νά βάλη τίς
φωνές! «Τί Παρασκευούλα ώρε πού
τούτη δέν βράζει μέ ούλο τόν άνθρακίτη τσι ’Αγγλίας!». Διότι ή περί ής
πρόκειται Παρασκευούλα ήτανε μιά
πενηνταπεντάρα γεροντοκόρη σταφιδι
ασμένη καί άσουλούπωτη τρομάρα της
πού δέν φελούσε γιά τίποτις. Π αρ' όλα
αύτά ή σιόρα Κατίνα είχε τήνάξίωσιάπό
τόν άντρα της νά βρή γαμπρό γιά τήν
Παρασκευούλα πού ήτανε ξαδέλφη
της. Μήνες τώρα τόν πιλάτευε τόν
καϋμένο τόν Διονυσάκη.
- Τί θά γίνη μέ τήν Παρασκευούλα
παιδάκι μου;
- Τί θές νά γίνη μπουγαρίνι μου;
άπαντοϋσε ό Διονυσάκης.
- Δ έν είπαμε; Νά βρής γαμπρό νά
τήν παντρέψουμε!...
- Καί που νά τό βρώ άστέρι τσης
καρδίας μου; έκανε μέ δυσφορία ό
Διονυσάκης. Μακάρι νά ύπάρχει καμμία
μάντρα μέ γαμπρούς νά πάω νά διαλέξω
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ένα γιά τήν ξαδέλφη σου;
- Αηδίες! άπαντοϋσε μέ περιφρόνησι ή σιόρα Κατίνα. Νά ψάξης νά βρής
ένα γαμπρό κύριε. Νά φροντίοης! Νά
τρέξης νά παντρέψουμε τό όρφανό!
"Αντε τώρα νά βγάλης άκρη μέ τή
λογική τσή Κατίνας. ’ Ορφανό ποιά; τήν
Παρασκευούλα πού άν είχε παντρευτή
στήν ώρα της θά είχε δισέγγονο. ΚΤ
έπειτα δέν ήτανε μόνο πού είχε σιτέψει
άπό τά χρόνια ή Παρασκευούλα. Ή τανε
καί ό χαρακτήρας της, γλωσσού, άθυρόστομη καί καυγατζοϋ πού είχε μαλώσει
μέ όλους στήν γειτονιά καί δέν τής
έλεγε κανείς καλημέρα. Κι ’ έλα τώρα
μέ τέτοια προσόντα νά βρής γαμπρό γιά
τήν Παρασκευούλα. “Ασε δέ πού άπό
προίκα δέν ύπήρχε έλεος. Πού στόν
κόρακα λοιπόν νά βρή ό Διονυσάκης
γαμπρό γι’ αύτό τό σκιάχτρο πού ή
γλώσσα της έσταζε φαρμάκι, καί ή
προίκα της όλη κ ι’ όλη ήτανε δυό
τρύπιες μπατάνιες καί μιά κονσόλα άπό
τόν καιρό τού Καποδίστρια. Αλλά ή
σιόρα Κατίνα έννοούσε νά παντρέψη
τήν ξαδέλφη της.
- Ά ν ήθελες έσύ. Αλλά δέ θ έ
λεις...
- Πώς δέν θέλω ψυχή τσής ψυχής
μου; Αλλά τόχεις εύκολο. “Ασε νά
κυττάξω πάλι... «Βρέ μπελά ποϋβαλα
στό κεφάλι μου!». “Ελεγε καί ξανάλεγε
ό Διονυσάκης μέχρις ότου κάτι άστρα
ψε στό μυαλό του. Ο Εύριπίδης! Ο
κύριος Εύριπίδης ό συνταξιούχος καθη
γητής πού είχε μείνει μαγκούφης στά
έξηνταπέντε του χρόνια καί έρχότανε
κάθε βράδυ στό καφενείο νά σκτοτώση
τήν ώρα του. Αύτός ήτανε ότι χρειαζό
τανε καί δέν θά μπορούσε νά δή τόχάλι
τής νύφης. Τό ίδιο βράδυ ό Διονυσάκης
ξεκίνησε γιά τό καφενείο μέ πρόθεση
νά έπιχειρήση τό συνοικέσιο Εύριπίδη
καί Παρασκευούλας. “Εκανε τό σταυρό
του, έπεκαλέσθη τήν συνδρομή τού
Αγίου νά τού τά φέρη βολικά καί

πλησίασε τόν κύριο Εύριπίδη πού έπινε
τό χαμομηλάκι του όπως συνήθως.
- Τί κάνεις σιόρ-Εύριπίδη; Είσαι καλά
παναπή ψυχούλα μου; τόν ρώτησε μέ
ιδιαίτερο ένδιαφέρον καί κάθισε στό
τραπέζι του άπρόσκλητος.
- Έχω καλώς φίλτατε! άποκρίθηκε ό
κύριος Εύριπίδης μέ τήν άρχάϊζουσα
προφορά του. Παρ ’ έκτός ότι αισθάνο
μαι νυγμούς τινας χυδαϊστί σουβλιάς
εις τούς πόδας. Προφανώς πρόκειται
περί άρθροιτικών άγαπητέ...
Λαμπρά! Ή άπάντησις τού κυρίου
Εύριπίδη παρείχε εύνοϊκό έδαφος γιά
τό σκοπό του.
- Έ, τώρα οτήν ήλικία μας ψυχούλα
μου ούλο καί κάτι θάχουμε... Γι ' αύτό τί
κάθεσαι μάτια μου; Πάρε καμμιά μεσό
κοπη πά νά πή νάχης έναν άνθρωπο νά
σοϋ φτιάχνη κανένα ζεστό!...
- Νά τήν νυμφευθώ;
- Γιατί όχι μάτια μου; Δ έν σέ πήρανε
δά καί τά χρόνια.
- Διάγω τό έξηκοστό πέμπτον έτος
τής ήλικίας μου φίλτατε! παρετήρησε
μελαγχολικά, ό κύριος Εύριπίδης.
- Έξηνταπέντε; έκανε δήθεν έκ 
πληκτος ό Διονυσάκης. Μά τόν Ά γιο
δέν θά σ ’ έκανα παραπάνω άπό πενήν
τα! Α λλά τί σημασία έχει μάτια μου;
ένας θείος μου παντρεύτηκε στά όγδόντα!
- Δ έν είναι μόνον αύτό! συνεπλήρωσε ό κύριος Εύριπίδης. Είναι ότι εις τήν
σημερινήν έποχήν αί γυναίκες είσίν
άπαιτητικαί καί έν ταύτώ βάναυσοι καί
άγροϊκαι.. έξοχα! ’ Η στιγμή ήταν κατάλ
ληλος γιά τήν προβολή τής Παρασκευ
ούλας.
- Μή τό λές αύτό ψυχή μου! Ξέρω
έγώ μιά κοπέλλα πού θά σοϋ άφοσιωθή
ψυχή καί σώμα... Είναι ξαδέρφη τής
γυναίκας μου μιά κοπέλλα θησαυρός!
’ Ο κύριος Εύριπίδης κούνησε μελαγχολικά τό κεφάλι του.
- Εμεθα ήμείς διά κοπέλλας άγαπη
τέ; Ή ήλικία μας...
- Δ έν κατάλαβες μάτια μου... τόν
διέκοψε ό Διονυσάκης. Ή κοπέλλα
πού σοϋ λέω τάχει τά χρονάκια της.
Εναι σαραπεντάρα (δέκα χρόνια έκοψε
ό άφιλότιμος). Α λλά άπό χαρακτήρα
διαμάντι σοϋ λέω... Αρνάκι τού Θεού...
- ' Υπάρχουν λοιπόν είσέτι τοιούτου
είδους ϋπάρξεις; έκανε μέ θαυμασμό ό
κύριος Εύριπίδης.
- Ναΐσκε σοϋ λέω κοπέλλα μέ τά
ούλα της. Στόμα έχει καί μιλιά δέν έχει.
- Έάν είναι όντως έτσι... έκανε ό
κύριος Εύριπίδης.
- Ε γ γ υ η τή ς έγώ ψυχούλα μου!

Έλα αύριο στό σπίτι νά τήν δής...
Σύμφωνοι;
- Έ φ ' όσον μοϋ τό έγγυάσθε ύμεΐς
άγαπητέ, συμφωνώ...
"Ετρεξε στό σπίτι ό Διονυσάκης νά πή
τά ευχάριστα. Δασκαλέψαν καί τήν
Παρασκευούλα πώς θά φερθή νά μή
πετάξη καμμιά κοτσάνα καί χαλάση ή
δουλειά τήν πασσάλειψαν καί μέ κρέ
μες καί μέϊκ-άπ καί αυνηγορούσης καί
τής στραβωμάρας τού κυρίου Εύριπίδη,
τήν βρήκε έλκυστική καί είπε τό ναι.
- Συμφωνώ! Μοϋ άρκεϊ ή διαβεβαίωσις τού κυρίου Διονυσάκη δτι είσθε
σώφρων, εύγενής καί υποτακτική δε
σποινίς!
Σ έ ένα μήνα έγινε ό γάμος πρός
μεγάλη χαρά τής σιόρας-Κατίνας πού
πάντρεψε τήν ξαδέλφη της.
- Μπράβο, Διονυσάκη μου, τά κατάφερες, μιά χαρούλα. Είδες πού στδλεγα; ’Αμα θέλης έσύ... Καί πράγματι τά
είχε καταφέρει νά πασσάρει στόν κύριο
Εύριπίδη τήν γλωσσοκοπάνα τήν Παρα
σκευούλα πού είχε πιαστή μαλλιά μέ
μαλλιά μέ όλες τις γειτόνισσες παρου
σιάζοντας την άρνάκι τού Θεού... έπρόκειτο γιά έναν πραγματικό άθλο γιά τόν
όποιο έκαμάρωνε. Κι' ήτανε εύτυχής
γιατί μέ τό νά παντρέψη τήν Παρασκευούλα είχε γλυτώσει άπό τή γκρίνια τής
Σιόρας-Κατίνας.
Αλλά άπάνω πού
πανηγύριζε τό κατόρθωμά του εισβάλ
λει προχτές στό σπίτι του άλλόφρων ό
κύριος Εύριπίδης.
- Αύτή είναι ώ άθλιε ή σώφρων καί
ύποτακτική γυνή; Αύτή είναι τό άρνίον
του Θεού; Ιδ ο ύ πώς μέ κατήντησε τήν
έκτην ήμέραν τού γάμου! Καί σκύβον
τας τού δείχνει δυό καρούμπαλα στήν
κεφαλή. Συγχρόνως σηκώνει τήν μαγ
κούρα καί τού τήν φέρνει κατακέφαλα
τού Διονυσάκη.
- Ιδ ο ύ διά νά μάθης νά μή νυμφεύης άξιοπρεπείς άνθρώπους μέ τέρατα
τής άποκαλύψεως!
Καί άναχωρεϊ έξαλλος.
Πριν δέ προφθάσει νά συγκεντρώσει
τις σκέψεις του ό Διονυσάκης εισβάλ
λει έξω φρενών ή Παρασκευούλα.
- Τι νά τόν κάνω βρέ όρνιο αύτό τό
γαμπρό πού μοϋδωσες; Γιά νά τόν
ποτίζω χαμολήλι;
Καί σηκώνει τήν όμπρέλλα ή Παρα
σκευούλα καί τού τήν φέρνει μέ δύναμι
στό κεφάλι.
Κ ι' ό σιόρ-Διονυσάκης κυττάζοντας
στόν καθρέφτη τά δυό καρούμπαλα στό
κεφάλι του ώρκίστηκε νά μήν ξανακάνη
προξενιό στή ζωή του. Νά μά τόν
"Αγιο....

Χρονογράφ ημα

ΙΣΤΉΡΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΉΣΕΙΣ
Τ ΙΜ Ο Υ Μ Ω Ρ Α Ί ΤΙΝΗ
Α Π Ο ΙΟ Σ έφώναξε: «Μή κατε
δαφίζετε τάς αναμνήσεις μου».
Ά λ λ ’ άν ήταν νά οεβώμεθα τάς
αναμνήσεις του ενός καί τού άλλου,
δεν θά κάναμε βήμα. Γιατί κάθε
παληός τοίχος πού πέφτει καί κάθε
γέρικο δέντρο πού κόπτεται, είναι
καί μία άνάμνησις καί μία θλιβερή ή
εύθυμη ιστορία. Τώρα μέ τις άνασκαφές τής Πλάκας λ.χ. πόσες ιστορίες
καί πόσες αναμνήσεις δεν έσαρκώθηκαν! Γιά ένα τέτοιο παληό σπίτι
μοϋ γράφει κάποιος παληός ’Αθη
ναίος πού κλαίει καί όδύρεται ό
άνθρωπος γιατί τό σπίτι αύτό ύπήρξε
σχολεϊον, εις τό όποιον έφοίτησε καί
ό ίδιος όταν ήταν παιδί. « ’Εκεί μέσα
έμαθα νά συλλαβίζω, κύριε, τό σϋκα,
μήλα στό αλφαβητάριο. Μ έ πόσο
πόνο δεν παρηκολούθησα τό γκρέ
μισμα τοΰ ύψηλοϋ τοίχου τής αύλής
πού στηριζότανε μιά γρηούλα κλημα
ταριό!». ’Έχει δίκηο ό άνθρωπος,
γιατί εκεί μέσα έμαθε νά συλλαβίζη
τό «σΰκα-μήλα», τό όποια σϋκα-μήλα ήσαν τότε πραγματικά, ενώ τά
σημερινά, όπως τό κατάντησαν τά
λιπάσματα, δέν είναι ούτε γιά τό
τραπέζι, ούτε γιά τό άλφαβητάριο.
’Αλλά πώς νά γίνη! Ή πρόοδος δέν
μας έρωτά εις ποιον σχολεϊον έδιδάχθημεν άνάγνωσιν καί γραφήν, διά
νά τό σεβασθή. ’Εάν μία άνωτέρα
άνάγκη'έπιβάλη τό γκρέμισμα τοΰ
παλαιού έτοιμορρόπου σπιτιού, τό
γκρέμισμα θά γίνη. Υ π ά ρ χ ο υ ν
όμως καί άναμνήσεις καί ιστορίες,
πού συνδέονται μέ τήν πνευματικήν
ή καλλιτεχνικήν ζωήν τοΰ τόπου καί
πού πρέπει νά μείνουν. Μία εντοιχι
σμένη πλάξ λ.χ. στήν πρόσοψι ενός
μικρού μονορόφου σπιτιού έλεγε εις
τόν διαβάτην τής όδοΰ Πανεπιστημί
ου ότι «έδώ άπέθανεν ό ’Αλέξαν
δρος Ραγκαβής». Φυσικά τό μονόροφο σπιτάκι δέν μπορούσε νά μείνη
όνάμεσα εις τά πανύψηλα αναστήμα
τα τών μεγάλων οικοδομών πού
έκτίζοντο γύρω. Κάποτε θά έπεφτε,
όπως καί έπεσε, γιά νά κτισθή στή
θέσι του μιά μοντέρνα πολυκατοικία.
’Αλλά ή αναμνηστική πλάξ τών
τριών σπιθαμών κατά τί θά έζημίωνε

Κ

τήν μεγαλοπρέπειαν τής οικοδομής,
έάν έπαιρνε πάλι τήν πρώτη θέσι
της; Ούτε ή αρχιτεκτονική τού νέου
κτιρίου θά έβλάπτετο, ούτε τό μπε
τόν αρμέ θά έστενοχωρεϊτο... έκ τής
παρουσίας της. Ά λ λ ’ ή εποχή τοΰ
μπετόν άρμέ δέν άνέχεται άλλα
άναστήματα, τά όποια συμβαίνει νά
είναι υψηλότερα τών όκταωρόφων
πολυκατοικιών... Διά τόν λόγο αυτόν
έξεαφενδονίσθη μακράν καί ή πλάξ
άπό τό παλαιόν σπίτι τής όδοΰ
Φιλελλήνων, ή όποια σταματούσε
τόν διαβάτην γιά νά τοΰ πή «έδώ
εγεννήθη ό ποιητής πού έδόξασε τήν
Γ αλλίαν καί τήν Ελλάδα μαζί, ό Ζάν
Μωρεάς». Καί ούτε υπάρχει έλπίς
νά έπανέλθη εις τήν θέσι ν της. Καλά,
σεβόμεθα τήν πρόοδον, συμφωνοΰμεν ότι ή ζωή προχωρεί καί ότι γιά νά
περάση δέν ήμπορεϊ νά στέκεται
μπροστά σέ κάθε σάπιο τοίχο καί νά
όπαγγέλη νοσταλγιακά ποιήματα ή νά
κάνη λιτανείες. ’Αλλά, τέλος πάντων,
μεταξύ δύο όγκολίθων καί δύο όκάδων
άσβέστη ήμποροΰσε νά εύρη μιά
θεσούλα καί τό όνομα τού ’Αλεξάν
δρου Ραγκαβή. Καί έπάνω άπό τό
κατάστημα τών εδωδίμων, πού θά
άνοιξη προσεχώς, θά ήμπορούσε νά
σταθή, χωρίς νά ζημιώση τήν έπιχείρησιν, καί τό όνομα τοΰ Ζάν Μωρε
άς.
Ό Άχιλλεύς Παράσχος έγραψε
κάποτε εις ένα λεύκωμα, όπου πλη
σίον ενός ποιήματος τοΰ Βύρωνος
ύπήρχον οί κακότεχνοι στίχοι ενός
Νικολετοπούλου, δτι, τό λεύκωμα
είναι:
«Νεκροταφείον άληθοΰς ίσότητος,
διότι
Μ έ τόν Νικολετόπουλον ό Μπάϋρον
υπνώττει.
Τόπον, Νικολετόπουλε καί Βύρων
αν δέν είμαι,
Θά έχω όμως τήν τιμήν πλησίον σου
νά κείμαι».
Ά λ λ ’ εκεί ύπήρχον ό Βύρων καί ό
Νικολετόπουλος. Έδώ όμως, πού
υπάρχουν μόνον οί Νικολετόπουλοι,
δέν θά ήμποροΰσε νά ζητήση μίαν
θέσιν διά τό όνομά του ό ποιητής;
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ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΟ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΝ ΥΛΙΚΟΝ
Τοϋ κ. Δ. Κ α λο υτά

Ο ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΝ υλικόν συλλέγεται ύπό του Άνακριτοϋ, όστις είναι
Δικαστής (Πρωτόδικης) ένώ τό προανακριτικόν τοιοϋτον υπό τού προανακριτοϋ (Πταισματοδίκου ή άλλου Άνακρικοϋ Υπαλλήλου). Αί καταθέσεις των
μαρτύρων, τά έγγραφα κλπ. συγκρο
τούν τό άνακριτικόν ύλικόν. "Αμα τη
περαιώσει άνακριτικώς μιας ποινικής
ύποθέοεως πέμπεται αϋτη εις τόν
Εισαγγελέα, δατις διά προτάσεώς του
πρός τό Δικαστικόν Συμβούλιον προτεί
νει είτε τήν παΟσιν όριστικώς τής ύπ'
αυτού άσκηθείσης ποινικής διώξεως
(έπί τών κατ' έγκλησιν πάντοτε διωκομένων έγκλημάτων, λόγω άνακλήσεως
τής έγκλήσεως καί άποδοχής), είτε νά
μήν γίνη κατηγορία κατά τού κατηγο
ρουμένου έπί τωδΤ 6 έδιώχθη άδικήματι λόγω μή ύπάρξεως άποχρωσών ένδείξεων ένοχής του, είτε τήν παραπομπήν
τής ύποθέοεως εις τό άκροατήριον. Τό
Δικαστικόν Συμβούλιον, τή είσηγήσει
ένός τών μελών του, έκδίδει βούλευμα
υιοθετούν ή μεταρρυθμίζων τήνπρότασιν τού Είσαγγελέως, τό τοιοϋτον δέ
βούλευμά του θά είναι είτε άθωωτικόν
είτε παραπεμπτικόν. Κατά τού βουλεύ
ματος τού Συμβουλίου Πλημμελειοδικών συγχωρείται τό ένδικον μέσον τής
έφέσεως ένώπιον τού Συμβουλίου ' Εφετών, κατά δέ τού βουλεύματος
τούτου (παραπεμπτικού ή άθωωτικοϋ)
τό τοιοϋτον (ένδικον μέσον) τής άναιρέσεως ένώπιον τού Ποινικού Τμήμα
τος τού ήμετέρου ’Ακυρωτικού (Ά ρ ε ίου Πάγου).
Τό Δικαστικόν Συμβούλιον, τό μέν

τών Πλημμελειοδικών άπαρτίζεται άπό
Πλημμελειοδίκας, τό δέ τών Έφετών
άπό Έφέτας, τό δ έτοΟ Ά ρείο υ Πάγου
άπό Άρεοπαγίτας. Έπί διαφωνίας Ά νακριτοϋ καί Είσαγγελέως, οίον ώς
πρός τήν προφυλάκισιν ή μή τού κατη
γορουμένου, άποφαίνεται τό Δικαστι
κόν Συμβούλιον, δπερ διά τού προρρηθέντος βουλεύματός του, έκδιδομένου
τή είσηγήσει ένός τών μελών του, αίρει
τήν διαφωνίαν ταύτην.
' Η παραπεμφθείσα είς τό άκροατήρι
ον ποινική ύπόθεσις, ώριμος πλέον
ούσα, ύφίσταται τήν βάσανον τής έπί
άκροατηρίω δίκης. Ή δημοσιότης, ή
προφορικότης καί τό δικαίωμα σιγής
τού κατηγορουμένου, είναι αί πρυτανεύουσαι άξίαι έν τή ποινική δίκη. Έν
άντιθέσει πρός τά έν τή άνακρίσει
κρατούντα περί μυστικότητας τής δια
δικασίας, είς τήν έ π ’ άκροατηρίω ποινι
κήν διαδικασίαν ισχύει ή άρχή τής
δημοσιότητος. Άναφαίρετον δικαίωμα
τού κατηγορουμένου είναι ή ύπεράσπιαίς του ύπό τού ύπερασπιστού του
(Δικηγόρου), ή ύπ' αυτού λήψις ύπ’
όψιν τού άνακριτικού ύλικοϋ κλπ. κλπ ού
μήν άλλά καί τό συνταγματικώς κατωχυρωμένον δικαίωμά του (τού κατηγορου
μένου) όπως σιγήση, δηλονότι όπως
άρνηθή νά άπαντήση περί τής ένοχής ή
άθωότητός του, ύποχρεουμένου τού
ποινικού Δικαστοϋ νά άποκαλύψη τήν
ένοχήν του ή μή έπί τή φερομένη ώς
ύπ' αύτού τελεσθείση άδίκω πράξει, δι ’
ήν άλλωστε καί έκδιώχθη ύπό τής
άσκούσης τήν ποινικήν δίωξιν Είσαγγελικής Αρχής.

Διάδικοι έν τή ποινική δίκη είναι ό
πρλιτικώς ένάγων, ό προρρηθείς κατη
γορούμενος καί ό άστικώς ύπεύθυνος.
Οί Νομικοί τούτων παραστάται καλούν
ται συνήγοροι, διακρινομένων τούτων
είς ύπερασπιστάς τής πολιτικής άγωγής καί είς ύπερασπιστάς τού κατηγο
ρουμένου. Ή κατηγορούσα άρχή έκπροσωπείται ύπό τού Είσαγγελέως τής
έδρας, γνωστά δέ τυγχάνουν τά περί
ένιαίου, άδιαιρέτου καίίεραρχικώς ύποτεταγμένου τής ώς είρηται Είσαγγελικής Αρχής, ήτις προσωρινώς άπεκλήθη κρίκος μεταξύ Διοικήσεως καί Δικαι
οσύνης, δηλονότι κράμα Διοικητικής καί
Δικαστικής έξουσίας (λειτουργίας). Τό
Ποινικόν Δικαστήριον συνεδριάζει έν
μονομελή ή έν πολυμελή συνθέσει. Είς
προγενεστέρας νομικός καί δή ποινι
κός μας έναοχολήσεις έξητάσαμεν τά
τών μονομελών καί πολυμελών συνθέ
σεων. ' Η μονομελής σύνθεσις έξυπηρ ετεί τήν ταχύτητα, ή δέ πολυμελής
τοιαύτη τήν όρθότητα, έ φ ’ όσον ό
διάλογος καί ή διάσκεψις τής ύποθέοε
ως προάγουν τό θέμα καί συντελούν τά
μέγιστα είς τήν όρθήν καί δικαίαν
κρίσιν.
Πρυτανεύουσα άρχή τοϋ Ποινικού
μας Δικαίου καί έν γένει τής Ποινικής
μας ’Επιστήμης, πλήν τής τοιαύτης τού
nullum crimen nulla poena sine lege,
ήν άνεπτύξαμεν έν τοίς προγενεστέροις, είναι ή άρχή τού in dubio pro
mitiore καί ή τοιαύτη τού in dubio pro
reo, δηλονότι ή διαγορεύσουσα (άρχή)
ότι αί άμφιβολίαι έρμηνεύονται ύπέρ
τού κατηγορουμένου.

Ν Ε Α Β ΙΒ Λ ΙΑ
Πρόσφατα έκυκλοφόρησε τό νέον έργο τοϋ γνωστού δοκιμιογράφου καί κριτικού ' Αλέκου Βασιλείου μέ τόν τίτλο
«ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΑΨΙΤΗΣ», βιβλίο πρώτο «' Ο Ταξιδιογράφος», μελέτη, σχ. 8ον, σελ. 32. Φιλοδοξώντας ό κ. Βασιλείου νά
παρουσιάσει, όπως ειδικά άναφέρει στό έργο του, μέ ειδικά δοκίμια τήν πνευματική δημιουργία άριστων εκπροσώπων
τής γενιάς τού Σαράντα καί μεταγενέστερα, άπό τήν έννοια τής συμβολής του στην άποτίμηση τής σύγχρονης
έλληνικής πνευματικής ύπάρξεως, έδωσε ώς τώρα πέντε σχετικά μελετήματα. Ώ ς πρός τό πολύμορφο (ποίηση,
δοκίμια, ιστορία, μυθιστόρημα κ.λ.π.) καί βαρυσήμαντο έργο τοϋ πανελλήνια γνωστού κ. Βασίλη Κραψίτη, θέλει
επακολουθήσει μιά σειρά ειδικών τόμων, όπου θά άναλυθεϊ ή όλη πνευματική καί κοινωνική προσφορά ένός συγγραφέα
πού δικαιωματικά εντάσσεται στούς παιδαγωγούς καί εθνικούς συγγραφείς. Στόν έκδοθέντα τόμο, άναλύονται
αισθητικά καί κριτικά τά ταξιδιωτικά έργα: «Ταξίδι στήν "Ηπειρο», « Ανεβαίνοντας στό Σούλι» καί «Τοπία καί Ψυχή»,
ύπεύθυνα καί τεκμηριωμένα μέ παράθεση πλουσιώτατης βιβλιογραφίας. Έτσι άποδεικνύεται ή άντάξια ένταξη τοϋ
Βασίλη Κραψίτη στούς κορυφαίους (Καζαντζάκης, Παπαντωνίου, Χάρης, Παναγιωτόπουλος, Ούράνης, Κραψίτης,
"Ιωάννης Βασιλείου, Σφακιανάκης κ.ά.) έκπροσώπους τής ταξιδιωτικής Λογοτεχνίας μας, καί άξιολογείται ώς
ύποδειγματική ή εργασία αύτή τοϋ κ. Αλέκου Βασιλείου τής όποιας ύψηλή είναι ή συμβολή στήν ιστορία τής
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.
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Μ ΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΕ Π Ο Ρ Ν Ο
Τ ο ϋ Ά σ τ υ φ . κ. Χ α ρ . Γεω ρ γ ιά δ η

ΝΕΑΡΟΣ πού ήρθε άπό τό χω
ριό του γιά νά δώσει έξετάοεις
είπε νά τό ρίξει λίγο έξω. Περνών
τας λοιπόν μπροστά άπό σινεμά τής
πόλεώς μας τόν «τράβηξε» ό τίτλος
τής ταινίας. Πλησίασε καί πήρε μιά
γεύση τοϋ έργου άπό τις φωτογρα
φίες. Ή τα ν άπό τίς φωτογραφίες
έκείνες πού στά έπίμαχα σημεία
έχουν «τσιρώτα» κολλημένα. Γιά νά
δει λοιπόν κι' αύτός τί κρύβεται
πίσω άπό τά «τσιρώτα» έβγαλε εισι
τήριο καί μπήκε. Κάθησε σε μιά
σειρά πού δέν ύπήρχε άλλος γιά νά
τό άπολαύσει καλύτερα. Είχε άφοσιωθεϊ τόσο πού νόμιζε δτι ζοϋσε σέ
άλλον κόσμο. Επάνω λοιπόν πού ή
πρωταγωνίστρια είχε βγάλει καί τό
τελευταίο «φύλλο συκής» καί έτοιμάστηκε νά πέσει στήν άγκαλιά τού
έραστού της καί ένώ τά μάτια τού
παιδιού είχαν πεταχτεϊ άπό τίς κόγ
χες τους άκουσε μιά άπαλή φωνή
δίπλα του.
- Μπορώ νά καθήσω;
- Ναί ψιθύρισε, χωρίς νά γυρίσει
τό κεφάλι του.
- Είναι ένδιαφέρον;
- Ένδιαφέρον; Τί λέτε τώρα;
"Αλλο πράγμα.
Έ ξ ’ άλλου φαινόταν. Τό παιδί
ίδρωνε, ξεΐδρωνε, ξεροκατάπινε,
έτρωγε τά νύχια του καί γενικά είχε
γίνει ένα μέ τό πανί. Μόνον όταν
άναψε τό φώς ατό διάλειμμα συνήλ
θε λίγο. Κύτταξε δίπλα του. Ξαφνιάσθηκε. "Ενας θεοκόμματος πρώτης
κατηγορίας. "Ηξερε ότι οί γυναίκες
τών πόλεων έχουν έξελιχθεί, άλλά
νά πηγαίνουν καί μόνες τους σέ
έργα «πορνό». Αύτό πάει πολύ.
- Δ έν λέει καί πολλά έ; έσπασε
τόν πάγο ή δεσποινίς.
- Ναί ξέρ ετε έγώ δέν έχω ξανάρθει...
- Έγώ έχω δει καί πιό ένδιαφέροντα.

Ο

- "Ερχεσθε τακτικά;
- "Οταν έχω εύκαιρία. Έ ξ ’ άλ
λου έχω στό σπίτι μηχανή καί ταινίες
πού είναι άνώτερες άπό αύτή. Θάθελες έπειτα νά πάμε νά δούμε;
Χάζεψε τό παιδί καί δέν έβλεπε
τήν ώρα νά τελειώσει τό έργο.
- Τί λές πάμε; Τόν ρώτησε σιγά
στό σκοτάδι.
- Μά νά τελειώσει... είπε ένώ
μέσα του δέν έβλεπε τήν στιγμή νά
φύγει.
- Έλα κοντά καϋμένε.
Πήγε κοντά. Βγήκαν έξω πήραν
ταξί καί κατευθύνθηκαν πρός τήν
' Ομόνοια.
- ’Αμάν τί γυναικάρα είναι αύτή,
σκεπτόταν. "Αντε τώρα νά τό πώ
ατούς φίλους στό χωριό καί νά μέ
πιστέψουν.
Κατέβηκαν άπό τό ταξί μπήκαν σέ
μιά πολυκατοικία καί σέ λίγο μπήκαν
σέ μιά γκαρσονιέρα.
- Τί θά πιεις;

- Μιά πορτοκαλάδα.
- Τί πορτοκαλάδα καϋμένε. Ούίσκυ,
βερμούτ...
- "Ενα βερμούτ.
"Ηπιε τό ένα ήπιε καί τό άλλο ήπιε
καί δυό τρία άκόμη καί πριν δ εί τήν
ταινία είδε τόν θεοκόμματο δίπλα
του καί δέν άντεξε.
- Σιγά θά μοϋ σχίσης τό... φου
στάνι.
- Μά δέν μπορώ, δέν άντέχω...
Καί έπάνω στήν φασαρία τράβηξε
τήν μπλούζα της καί άκολούθως τόν
στηθόδεσμο.
Βγήκε ό στηθόδεσμος άλλά μαζί
του βγήκε καί τό περιεχόμενο. Ξύλι
ασε τό παιδί. Γιά μιά στιγμή τά έχασε.
' Η «άλλη» χωρίς νά κομπλεξαρισθεϊ
καί χωρίς νά χάση τό θάρρος της
άλλά μέ τήν φωνή της έπί τό
κανονικό τοϋ είπε.
- Καί τώρα πού έμαθες τήν άλήθεια τί κατάλαβες;
Τό παιδί φοβισμένο περισσότερο,
δέν μπορούσε νά καταλάβει πώς
έκείνη ή κοπελλάρα μέ τίς άτέλειωτες γάμπες καί τήν παθητική φωνή
έγινε «άνδρας». "Ανδρας άπό έκείνους πού είναι άνδρες μόνον στό
ληξιαρχείο χωρίς νά φέρνουν άνδρική ταυτότητα.
- Κάθησε νά φέρω τήν μηχανή.
’ Επειδή όμως ό νεαρός κατάλαβε
ότι έφαγε «μηχανή» σηκώθηκε νά
φύγει. Ο «άνδρας», φοβούμενος
μήπως καί τού φύγει τό «κελεπού
ρι» έγινε φορτικός.
- Κάθησε θά σοϋ δώσω καί ένα
χιλιάρικο.
- Δώσε μου.
Τοϋ έδωσε άλλά ό νεαρός άντί νά
καθήσει άνοιξε τήν πόρτα νά φύγει
παίρνοντας τό χιλιάρικο. Τόν πρόλα
βε όμως ό «κύριος» στό πλατύσκα
λο καί γίνανε «άπό δυό χωριά».
Κρίμα τά όνειρα πού έκανε τόση
ώρα γ ι’ «αύτήν»...
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Πολλοί συνδέουν
τήν ' Αστυνομία
μέ μία πολιτική
παράταξη,
πράγμα πού
δέν συμβάλλει
διόλου στήν
κοινή προσπάθεια
τήν άντιμετώπιση
δηλαδή τοϋ
εγκλήματος.

ΪΟ ΛΣΤΥΗΒΜΙΚΒ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Μία μελέτη από κοινωνιολογικής άπόψεως
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Τρίτη συνέχεια

ιΜ Ε Σ Ο Υ Δ Ρ Α Σ. Α Θ Η Ν Ω Ν

ΕΒΔΟΜΟΣ έπαγελματικός δεον
τολογικός κανόνας ή κανόνας
επαγγελματικής ήθικής τοϋ αστυνομι
κού είναι ή ύποχρέωσις τούτου στό νά
παρέχει τόν εαυτό του, ώς ύπόδειγμα
εις τήν ύπακοήν εις τούς Νόμους. Τό
πώς πρέπει νά είναι ό υποδειγματικός,
ό άψεγάδιαστος, ό ιδεώδης Νομοταγής
πολίτης παρουσιάζει ό βίος καί ή
πολιτεία, όπως κοινώς λέγεται, τοϋ
αστυνομικού. Πώς πρέπει νά συμπεριφέρεται έναντι τών νόμων ό πολίτης θά
μάς τό πεί ή συμπεριφορά τοϋ άστυνομικοΰ, τοϋ οίουδήποτε άστυνομικοϋ καί
έν συνεχεία ή συμπεριφορά τών δικα
στών. Οί άστυνομικοί καί οί δικασταί
παρέχουν τόν έαυτόν των ύπόδειγμα

Ο

φθεΐ θά ύποστεί ό,τι λένε οί νόμοι. ' Ο
πολίτης μπορεί, έάν άποφασίσει νά
διακινδυνεύσει μιά όποιαδήποτε τιμω
ρία, νά παρανομήσει, δηλαδή, νά έξυβρίσει κάποιον πού τόν προκάλεσε.
Μπορεί νά κάνει μιά τροχαία παράβαση
καί μετά νά καυχάται στά σαλόνια ότι
ξεγέλασε τόν τροχονόμο. Είναι δυνα
τόν νά περνά λάθρα άπό τό Τελωνείο
είσαγόμενα άγαθά χωρίς νά πληρώσει
δασμούς καί μετά νά κομπορρημονεί
ότι ξεγέλασε τόν τελωνειακό. ' Ο άπλός
πολίτης μπορεί νά άρραβωνιάζεται,
νά παντρεύεται καί νά χωρίζει όπόταν
αύτός έτσι άποφασίσει καί έν συνεχεία
νά καυχάται γιατί είναι γυναικοκατακτη
τής .Μπορεί νά ψωνίζει γυναίκες, νά τις
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εις τήν ύπακοήν τών Νόμων.
" Ολοι οί άλλοι έπαγγελματίες κάνουν
τις παραβάσεις νόμων καί δέν κινδυ
νεύουν νά τούς ποϋν αύτό πού συχνά ό
άστυνομικός άκούει. «Τό έκανες αύτό;
καί δέν ντράπηκες πού είσαι καί άστυνομικός;». Αύτή δέ ή κριτική δέν γίνεται
έτσι στόν άέρα πού λέγεται ή άπλώς
θεωρητικά. ' Η κριτική αύτή έχει καί
συνέπειες εις βάρος τοϋ άστυνομικοϋ
άλλοτε μόνο πειθαρχικές, άλλοτε πει
θαρχικές καί ποινικές καί άλλοτε όλα
αύτά σημαίνουν άπώλεια τοϋ βαθμού ή
καί τοϋ έπαγγέλματος όλοσδιόλου.
Ο πολίτης μπορεί νάάποκρύψειάπό
τή φορολογική του δήλωση κάτι χωρίς
συνέπεια πέραν αύτών πού προβλέπει
ή φορολογική νομοθεσία. ' Ο μή άστυνομικός μπορεί νά κτίσει ένα αύθαίρετο
δωμάτιο στό σπίτι του καί έάν άποκαλυ-

κοροϊδεύει καί στή συνέχεια να τις
άφήνει άναυδες άπό τήν παλιανθρωπιά
του, τήν κακότητά του ή τό θράσος του.
Γιά όλα αύτά έάν ό πράττων είναι
άστυνομικός καί ή ' Υπηρεσία του πληροφορηθεΐ, μέ καταγγελία, τις παραβά
σεις αύτές οί πειθαρχικές συνέπειες
θά είναι βαριές. ' Ανάλογα μέ τή σοβα
ρότητα τής πράξεως ή έπαγγελματική βαθμολογική πρόοδος τού άστυνομικοϋ
κινδυνεύει.
' Επικρατεί ή έντύπωσις σέ πολλούς
ότι οί άστυνομικοί διαφεύγουν τις τιμω
ρίες. «Κόρακας-Κοράκου μάτια δέν
βγάζει» λέγεται άπό πολλούς. Αύτή ή
λαϊκή παροιμία έχει κάποια δόση άληθείας, όταν όμως ή βεβαίωσις τής
παραβάσεως γίνεται σέ στενό έπαγγελματικό κύκλο καί μεταξύ όμοιοβάθμων.
' Οσάκις, ή παράβασις γίνεται γνωστή,
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επίσημα ή ανεπίσημα, στήν ' Αστυνομία,
δηλαδή σέ κλιμάκιο ίεραρχικά ανώτερο
άπό τόν πράξαντα, ή έξιχνίασις καί
έρευνα τής ϋποθέσεως είναι σχεδόν
πάντοτε βέβαια. ' Η τιμωρία είναι σχε
δόν πάντοτε άναπόφευκτος καί οί
συνέπειες γιά τόν πράξαντα, διπλές,
γιατί έχει νά άντιμετωπίσει καί τις
ποινικές συνέπειες.
Υπόδειγμα εις τήν ύπακοήν τών
νόμων σημαίνει ότι στήν ιδιωτική του
ζωή ό άστυνομικός δέν παρανομεί. Δέν
κάνει παραβάσεις τής ύφισιαμένης
ποινικής νομοθεσίας, όποιαδήποτε ο
νομασία καί έάν ή νομοθεσία αύτή έχει.
Τό μεγάλο όμως πρόβλημα τοΰ άστυνομικοϋ είναι τί πρέπει νά κάνει, όταν
διατάσσεται νά έκτελέσει μία παράνομο
διαταγή. Διατάσσεται νά κάνει κάτι πού
έμφανώς είναι παράνομο ή ύποψιάζεται ότι κατά τήν έκτέλεση μιας νόμιμης
διαδικασίας θά προκόψει ή άνάγκη νά
γίνει μία ή περισσότρες ποινικές πρά
ξεις ή παραλείψεις. Τό έρώτημα πού
προκύπτει είναι «έάν θά πρέπει νά
έπιμείνει στήν άρχή πού του λέγει νά
παρέχει τόν έαυτό του ύπόδειγμα εις
τήν ύπακοήν τών νόμων»:' Η άπάντησις
είναι δύσκολη, άλλά ύπάρχει άπάντησις
όχι όμως μονολεκτική ή διατυπώσιμη σέ
μιά πρόταση.
Διατάσσεται ό άστυνομικός νά θέσει
ύπό κράτηση ένα ύποπτο μιας μεγάλης
διαρρήξεως ή μιας σοβαρής ληστείας,
ή ένός φόνου, ή ένός μεγάλου καί
καταστροφικού έμπρησμοϋ. Διατάσσεται ή κράτησις ένός ύποπτου πολλών
φόνων ή βιασμών άνηλίκων. Τρομερά
καί άποτρόπαια έγκλήματα συνταράσ
σουν τήν Κοινή γνώμη. Δέν αισθάνονται
οί πολίτες άσφαλεΐς. Συλλαμβάνεται
ένας ύποπτος μέ πολλά χαρακτηριστικά
τού δράστου. ' Η δίνη τών συμπτώσεων
όδηγεί τούς ύπεύθυνους άστυνομικούς στό συμπέρασμα ότι ό ύποπτος
αύτός είναι ό πραγματικός δράστης τού
διαπραχθέντος σοβαρού έγκλήματος.
' Η κοινή γνώμη άνησυχεί, διαμαρτύρε
ται μέσω τού τύπου, κατηγορεί τήν
' Αστυνομία γιά άδράνεια καί τά γνωστά
άπό πλευράς πιέσεως τών ύπευθύνων.
' Ο ύποπτος δέν μπορεί νάάποδείξειτό
λεγόμενο «άλλοθι». Δέν μπορεί νά
άποδείξει τήν άθωότητά του. Διαμαρτύ
ρεται όμως ότι κακώς περιορίζεται ή
έλευθερία του. ' Απειλεί τόν άστυφύλακα πού τόν κρατά ύπό περιορισμό ότι θά
τόν μηνύσει.' Οάπειλούμενοςάστυφύλακας προβληματίζεται, άναφέρει τήν
άπειλή στόν άρχιφύλακα ή τόν ύπαστυνόμο. Εκείνοι τόν καθησυχάζουν ότι
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σύντομα θά δώσουν λύση. Ψάχνουν γιά
στοιχεία, άλλά περισσότερα δέν φαί
νονται στόν ορίζοντα. Ό δικηγόρος
τοΰ κρατουμένου διαμαρτύρεται. Κάνει
παραστάσεις στήν Εισαγγελία. Ή Ει
σαγγελία έρωτά, άνησυχεί γιά τήν μή
νομιμοποιηθεΐσα είσέτι, κράτηση. Ο
ύπαστυνόμος άναφέρει στόν άστυνόμο, ό άστυνόμος στό διευθυντή, ό
τελευταίος ένδιαφερόμενος, όπως καί
οί προηγούμενοι, γιά τήν έξιχνίαση τής
ύποθέσεως, πιέζει «ψάξετε, έρευνήσετε, τρ έξετε πρέπει νά μήν τόν
άφήσετε νά φύγει γιατί έάν φύγει πάει
θά χαθεί ή ύπόθεσις». ' Η δίνη τών
συμπτώσεων συνεχίζεται καί νέα στοι
χεία προκύπτουν εις βάρος τού παρανόμως κρατουμένου. Τά στοιχεία όμως
είναι «ένδείξεις» όχι «άποδείξεις». Οί
δικαστικοί όμως γιά νά έκδώσουν έντάλματα καί νά νομιμοποιήσουν τήν
κράτηση θέλουν «άποδείξεις» ή τουλά
χιστον ένδείξεις πού νά προσεγγίζουν
πολύ τις άποδείξεις.
Τά πράγματα πιέζονται. Ό άνθρω
πος πού κρατείται ή είναι έκτός ύποψίας καί άφήνεται έλεύθερος ή είναι
ύποπτος ένοχής καί κρατείται. Αύτά
λέγει ή λογική. ' Η πράξις όμως δέν
παρουσιάζεται τόσο εύκολη. Τά στοι
χεία τοΰ έγκλήματος, ή τών έγκλημάτων έπιμελώς κρύβονται. Πολλές φο
ρές δέ κρύβονται κατά τέτοιο τρόπο
πού ξεγελούν καί τούς πιό πεπειραμέ
νους, λογικούς καί έπιμελεΐς άστυνομικούς. Τήν μιά στιγμή πείθεται ό άστυνο
μικός ότι ό ύποπτος είναι ό πραγματικός
δράστης καί τήν άλλη τού γεννοϋνται
άμφιβολίες, τί νά κάνει δέν ξέρει. Δέν
γνωρίζει ποιές θά είναι οί έπιπτώσεις
έπί τής έξιχνιάσεως τού έρευνωμένου
έγκλήματος άπό μία άκαιρο καί πρόωρο
άπελευθέρωση τοΰ κρατουμένου ύπο
πτου ή άπό τή συνέχιση τής κρατήσεώς
του.
' Η λύσις στή περίπτωση αύτή δίδεται,
συνήθως, άπό κάποιο ίεραρχικά ύψηλά
ίστάμενο κλιμάκιο καί «ή τού ύψους ή
τού βάθους». Αύτός μέ τήν άπόφασή
του περί συνεχίσεως ή διακοπής τής
κρατήσεώς καλύπτει καί τούς πιό κάτω.
Στις περιπτώσεις αύτές «τά σπασμένα
όπως κοινώς λέγεται» τά πληρώνει
ολόκληρος ό άστυνομικός οργανισμός.
Σπασμένα δέ, κατά κανόνα, πάντοτε
ύπάρχουν γιατί έάν ό άνθρωπος είναι
τελείως άθώος καί άνεύθυνος τό παρά
πονό του εις βάρος τής Αστυνομίας
δέν θά ξεχασθεΐ εύκολα, έάν δέ είναι
ένοχος, χάθηκε ή εύκαιρία έξιχνιάσεως
τού έγκλήματος πράγμα πού έπιδρά

δυσμενώς εις βάρος τού γοήτρου τού
συγκεκριμένου άστυνομικοϋ οργάνου.
' Η άπάντησις έπομένως, εις τό έρώτη
μα πού έτέθη πιό πάνω δίδεται στις
περιπτώσεις αύτές, άπό άνώτατο ίεραρχικό κλιμάκιο πού καί αύτό καλύπτε
ται άπό πιό ύψηλά ίστάμενο κυβερνητι
κό κλιμάκιο. Στις περιπτώσεις αύτές
όλοι είναι δικαιολογημένοι οσάκις ένεργοϋν καλοπίστως καί ύπέρ τοΰ γενικού
συμφέροντος.
Μία άσχημη ιδιοτροπία τοΰ άστυνομικού έπαγγέλματος εΐγαι έκείνη πού
ύποχρεώνει τόν άστυνομικό νά ψάχνει
νά βρει τόν κακό, τόν έγκληματία ή τόν
ένοχλητικό μεταξύ όλου τού άστυνομευομένου πληθυσμού. Οί κακοί καί οί
ένοχλητικοί δέν έχουν σφραγίδα πάνω
τους, ούτε ιδιαίτερα σωματικά χαρακτη
ριστικά, γιά νά άναγνωρίζονται άπό
μακρυά, νά συλλαμβάνονται καί μέ τό
τρόπο αύτό νά προστατεύεται ή κοινω
νία. ' Η ιστορία τής έγκληματολογίας
μάς διδάσκει ότι άδίστακτοι δολοφόνοι,
άνθρωποι μέ σεξουαλικές άνωμαλίες
πού διέπραξαν δεκάδες φόνων έκαμουφλάροντο κάτω άπό τά πρόσωπα
μεγάλων έπιστημόνων. Πρόσωπα εύηπόληπτα καί έχοντα μεγάλες θέσεις
στή κοινωνία είναι δυνατόν νά έγκληματίσουν τό ίδιο, όπως καί πρόσωπα
κοινής κοινωνικής προβολής. Μέσα,
λοιπόν, στούς χιλιάδες κατοίκους μιάς
πόλεως ψάχνει ό άστυνομικός νά βρει
τόν έγκληματία. Είναι ύποχρεωμένος,
ώς έκ τού έπαγγέλματός του άστυνομι-
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κός νά ένοχλήσει. ' Εάν δέν ενοχλήσει
δέν μπορεί νά βρει εγκληματία. Αυτό
είναι μία άλήθεια πού όποιος τήν
άμφισβητεϊ δέν ύπολογίζει καλά καί
σωστά τήν πραγματικότητα.
Οί άστυνομικοί δέν έχουν, σέ πολλές
περιπτώσεις, όρεξη νά ένοχλοϋν τό
πληθυσμό γιά νά βρούνε έγκληματίες.
Αύτό τό κάνουν διότι πιέζοναι άπό τό
έγκλημα, πιέζονται άπό τήν κατακραυ
γή τής κοινής γνώμης, πιέζονται άπό τή
συνείδησή τους, άπό τόν όρκο τους,
άπό τό αίσθημα τής κοινωνικής εύθύνης άπό τό όποιο πρέπει νά διακατέχον
ται. Πολλές φορές οί μικροενοχλήσεις
αύτές είναι παράνομες άπό τής σκοπι
άς τού πολίτου πού έλέγχεται. Σ'
αύτές τίς περιπτώσεις έκεϊνο τό οποίο
μετράται είναι ή καλή πίστις έκ μέρους
τού άστυνομικοϋ καί τό γενικό συμφέ
ρον. ' Εάν ό άστυνομικός, μέ τήν ένέργειά του στοχεύει νά έξυπηρετήσει
τούς σκοπούς τής γενικής καί ειδικής
προλήψεως τού έγκλήματος, τότε λέ
με καί δεχόμεθα ότι ένεργεϊ μέ καλή
πίστη. "Ενας έλεγχος ταυτότητος ατό
δρόμο, μία προσαγωγή στό πλησιέστερο ' Αστυνομικό Τμήμα γιά έξακρίβωση,
μία όλιγόλεπτος ή ολιγόωρος κράτησις
μέχρις έξακριβώσεως ώρισμένων στοι
χείων, μία κατ' άντιπαράστασιν έξέτασις, μία δακτυλοσκόπησις, μία φωτογράφισις, μία άτομική έρευνα, μία έρ ευ
να ένός αύτοκινήτου, όλα αύτά μπο
ρούν νά θεωρηθούν παράνομες πρά
ξεις ή τουλάχιστον πολύ ένοχλητικές
άπ' αύτόν πού τις ύφίσταται. "Ομως οί
πράξεις αύτές είναι τελείως άναγκαίες

λει. Πρέπει νά έξηγεΐ γιατί τό κάνει
αύτό ή έκεϊνο.

έάν θέλομε νά κάνομε γενική καί ειδική
πρόληψη τού έγκλήματος. Καί ό άστυ
νομικός δέν αισθάνεται εύχάριστα όταν
ένοχλεϊ, άλλά τί άλλο μπορεί νά κάνει
γιά νά βρει αύτό πού άναζητεϊ ή νά
προλάβει αύτούς πού είναι έτοιμοι νά
έκτελέσουν ένα έγκλημα.
Πολλοί κατά τόν άνωτέρω τρόπο
ένοχλούμενοι πολίτες δέχονται τόν
έλεγχο χωρίς διαμαρτυρίες. "Αλλοι
γκρινιάζουν άλλά περιορίζονται νά έκφράζουν τήν δυσφορία τους κατά ήπιον
τρόπον."Αλλοιάντιδροϋν μέ έξυβριστικές φράσεις εις βάρος τών άστυνομικών καί όχι σπάνια χειροδικούν εις
βάρος τών άστυνομικών. Σ έ πολλές
περιπτώσεις αύτοί πού άντιδροϋν έντο
να στόν έλεγχο τού άστυνομικοϋ δέν
έχουν δίκιο, γιατί ό έλέγχων άστυνομι
κός συμπεριφέρεται εύγενώς καί έξηγεί εις τόν έλεγχόμενο τό σκοπό τής
ένοχλήσεως. Δυστυχώς, γιά τούς άστυνομικούς, ύπάρχουν περιπτώσεις πού ή
άντίδρασις τού πολίτου προκαλεϊται
άπό λανθασμένους χειρισμούς τού έλέγχοντος άστυνομικοϋ. Λανθασμένοι
δέ χειρισμοί είναι ό έλεγχος εις βάρος
άνθρώπων πού φαίνονται άπό μακριά ότι
δέν έχουν σχέση μέ έγκληματικότητα
ή ή άσκησις έλέγχου μέ τρόπο άπότομο, μέ λεκτικές φράσεις πού προσβάλ
λουν καί γενικά μέ έμφάνιση άστυνομικοϋ πού δείχνει ότι άσκεΐ μιά έξουσία.
Δέν πρέπει ό άστυνομικός στις περι
πτώσεις αύτές νά παρουσιάζει τόν
έαυτόν του ώς έξουσιαστήν τού έλεγχομένου. Δέν πρέπει νά τόν προσβάλ

Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώ
σεις, πού ή άντίδρασις τού έλεγχομένου είναι έσκεμένη, γιατί ό έλεγχόμενος είναι έγκληματίας. ' Εδώ ό άστυνο
μικός πρέπει νά είναι εύστροφος,
γρήγορος στις άποφάσεις του καί έτοι
μος νά έξουδετερώσει τήν άντίδραση
προτού ό ίδιος άχρηστευθεϊ άπό τόν
έγκληματία. Οί περιπτώσεις αύτές είναι
πού κάνουν τόν άστυνομικό πολλές
φορές νά σφάλει. Αποτέλεσμα τού
σφάλματος μπορεί νά είναι ή διαφυγή
τού έγκληματίου ή συμπεριφορά άπρεπής πρός μή έγκληματία. Τό δυσκολώτατο αύτό έργο τού άστυνομικοϋ μπο
ρεί νά διευκολυνθεί πάρα πολύ σήμερα
μέ τά ήλεκτρονικά τεχνικά μέσα συγ
χρόνου άστυνομεύσεως. Ύπάρχουν
σήμερα τεχνικές δυνατότητες πού
μπορούν νά έξυπηρετήσουν τό άστυνο
μικό έργο καί νά μηδενίσουν σχεδόν τό
βαθμό τής άστυνομικής ένοχλήσεως.
Μέ ένα σύγχρονο ήλεκτρονικό σύστη
μα, δικτυωμένο μέ σύγχρονο σύστημα
ραδιοεπικοινωνιών μπορεί νά μηδενίσει
τήν άστυνομική ένόχληση καί νά αύξήσει σέ άπίστευτο βαθμό τήν άποδοτικότητα τής ' Αστυνομίας. Μ έ τά συστήμα
τα αύτά ή πρόληψις τού έγκλήματος
μπορεί νά φθάσει σέ άπίστευτα ύψηλά
ποσοστά έπιτυχίας. Τά ήλεκτρονικά
αύτά σύγχρονα άστυνομικό συστήματα
είναι δυνατά άπό τεχνικής πλευράς. Γιά
νά γίνουν όμως άπαιτοϋν τήν λήψη
ώρισμένων νομοθετικών καί διοικητικών
μέτρων, άπαιτοϋν τόλμη έκ μέρους τών
οργανωτών τών συστημάτων αύτών καί
προπάντων αύτών άπαιτοϋνται μεγάλες
δαπάνες έκ μέρους τού Κράτους.
Δυστυχώς, τά περισσότερα κράτη
τής γής, δέν άντιλαμβάνονται διά λό
γους οί οποίοι άπτονται μάλλον τής
πολιτικής, ότι ή Αστυνομία τού 21ου
αίώνος δέν θά μπορέσει νά κάνει τή
δουλειά της όπως τήν έκανε κατά τό
παρελθόν. Ο σύγχρονος έγκληματίας
χρησιμοποιεί τεχνικά μέσα πού έχουν
ξεπεράσει τά μέσα πού χρησιμοποιεί ή
' Αστυνομία, άλλά πρό όλων ό σύγχρο
νος έγκληματίας είναι εύφυής καί
πολλές φορές έπιστήμων. Γιά νά άντιμετωπισθεϊ λοιπόν χρειάζεται μέσα
τεχνικά συγχρόνου άστυνομεύσεως
προηγμένης τεχνολογίας καί άστυνομικούς πού θά χειρίζονται τά μηχανήματα
άναλόγου μορφώσεως καί έκπαιδεύσεως. Κοινωνίες, πού δέν είναι έτοιμες νά
πληρώσουν γιά τήν καταπολέμηση τού
έγκλήματος, κατ' άνάγκην, θά ύφίσταν-
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Η ΚΕΝΤΗΤΙΚΗ
Οι πιό χαρακτηριστικές συνθέσεις
ϊΐναι ή πομπή τοΰ γάμου καί σκηνές
<υνηγιοϋ. ’ Η θεματογραφία καί τεχνική
τους μοιάζει μέ τών Σκυριανών «γρα
φτών» κεντημάτων. Χρησιμοποιούσαν
Γό ψαροκόκκαλο, τήν περαστή, τή διχα
λωτή καί τή ριζοβελονιά.
"Αν καί οί παραλλαγές άπό νησί σέ
νησί είναι σημαντικές, έν τούτοις, βρί
σκονται κοινά στοιχεία πού δείχνουν μιά
σχετική ένότητα. Τάπαλιότερα έπτανησιακά κεντήματα γίνονταν μέ σταυρο
βελονιά. Τά νεώτερα κατασκευάζονταν
μέ διχαλωτή ή περαστή βελονιά έπάνω
σέ χρωματιστό, συχνά, κάμπο (φιλτιρέ).
Τά διακοσμητικά μοτίβα είναι γεωμε
τρικά ή σχηματοποιημένα φυτά καί ζώα,
όπως έραλδικά θηρία, δικέφαλοι άετοί,
έλάφια καί πουλιά. Οί άνθρώπινες φι
γούρες είναι σπανιώτερες.
Από τά έπτανησιακά κεντήματα,
ξεχωρίζουν τής Λευκάδας, πού ιδίως
Τά κεντήματα σέ λεπτό άραχνούφαντο
λινό πουκάμισα καί κεφαλοπάνια, είναι
άπό τά λεπτοκαμωμένα καί ώραϊα δεί
γματα τής Ελληνικής κεντητικής.
Σ έ ξεχωριστή δμάδα πρέπει νά έντάξωμε καί τά Δωδεκανησιακά κεντήματα.
' Από τό Δωδεκανησιακό σύμπλεγμα
τά νησιά πού άνάπτυξαν περισσότερο
τό κέντημα είναι ή Ρόδος, ή Κάρπαθος,
ή Αστυπάλαια καί ή Νίσυρος όπου
βρίσκει κανείς μιά πλουσιώτερη διακοσμητική ποικιλία κυρίως στά γυναικεία
πουκάμισα.
Τό περιφημότερο είδος τών Δωδεκανησιακών κεντημάτων είναι τά σπερβέρια, ένα είδος σκηνής πού καλύπτει τό
νυφικό κρεβάτι.
Τά κεντήματα τών Κυκλαδίτικων νη
σιών, διακρίνονται γιά τή μεγάλη τους
ποικιλία.
Καμωμένα σέ λινό ύφασμα, κοσμούν
γύρους καί κουρτίνες κρεβατιών, σκε
πάσματα, πετσέτες καί μαξιλάρια.
Συνηθισμένες βελονιές είναι ή περα
στή, ή σταυροβελονιά καί ή φουσκωτή.
' Υπάρχουν μονόχρωμα καί πολύχρωμα.
Τά μοτίβα τους είναι συχνά γεωμετρικά,
άλλά συναντιώνται καί καράβια, φυτά,
ζώα, συνήθως φανταστικά, καί πολύ
σπάνια άνθρώπινες φιγούρες.
Τά κεντήματα τής Κρήτης διαφορο
ποιούνται έντονα άπό τών άλλων περιο
χών καί παρά τό γεγονός ότι είναι νησί,
δέ συγγενεύουν μέ τών άλλων ' Ελληνι
κών νησιών. Σ' αυτά, μαζί μέ τις
ντόπιες έπιβιώσεις τής βυζαντινής παραδόσεως, βλέπομε τήν παρουσία ξ έ 
νων έπιδράσεων ιδίως δέ ιταλικών.
Ένα σημαντικό μέρος τών κεντημά

' Ο καβαλάρης, Σκυριανό κέντημα
των βρίσκεται πάνω σέ χοντρό βαμβα
κερό ύφαντό τού ποδόγυρου τών γυναι
κείων πουκάμισων, άλλα σέ κρεβατογύρους, μαξιλάρες καί πετσέτες.
Τά μονόχρωμα ή πολύχρωμα κεντήματά τους γίνονται μέ μετάξι, κυρίως μέ
τήν τεχνική τής Κρητικής φτερωτής
βελονιάς, συνδυασμένα συνήθως μέ
άλυσιδωτή, κοφτή, ριζοβελονιά καί ψα
ροκόκκαλο.
Τά πιό συνηθισμένα μοτίβα είναν ό
δικέφαλος άετός, φίδια καί ή γοργόνα,
άλλά καί άνθρωποι καί άλλα ζώα καί
πουλιά πραγματικά ή φανταστικά,
Παρουσιάζοντας τά έλληνικά κεντή
ματα, πρέπει νά τονίσωμε τήν ιδιαίτερη
περίπτωσι τής Σκύρου.
Τό νησί αύτό τού Αιγαίου, περισσότε
ρο άπό όποιαδήποτε άλλη ' Ελληνική
περιοχή άνάπτυξε τούς διαφόρους
κλάδους τοΰ λαϊκού μας πολιτισμού καί
είναι ίσως τό μόνο' Ελληνικό μέρος πού
συνεχίζει μέχρι σήμερα, μέ μιά σχεδόν
φανατική προσήλωσι τών κατοίκων του
στό παραδοσιακό τους παρελθόν, τήν
πατροπαράδοτη καλλιτεχνική του δημι
ουργία σά μαζική έκδήλωσι ζωής καί όχι
σάν έξαίρεσι άτόμων ή γιά λόγους
τουριστικούς.
' Ενώ στά περισσότερα άλλα έλληνι
κά μέρη άφησαν τά παραδοσιακά τους
στοιχεία καί όσες κοπέλλες άκόμα
κεντούν χρησιμοποιούν μοτίβα κοινά
παρμένα άπό διάφορα περιοδικά, οί
Σκυριανές πού σχεδόν όλες κεντούν,

τόσο οί ν έες όσο καί οί μεγαλύτερες
στά χρόνια, παραμένουν πιστές στά
δικά τους κεντήματα. Θεωρούν, καί
δίκαια, τά σχέδια τών περιοδικών κατώ
τερα, καί συναγωνίζονται πιά θά κεντήση περισσότερα άλλά καί πιό παλιά καί
παράξενα Σκυριανά μοτίβα.
' Η ιδιομορφία τών Σκυριανών κεντη
μάτων βρίσκεται στήν πλουσιώτατη θ ε 
ματογραφία τών διακοσμητικών τους
μοτίβων, άσύγκριτα πλουσιώτερη άπό
οποιοσδήποτε άλλης ' Ελληνικής περι
οχής, καί στήν έξαιρετική εύαισθησία
τών χρωματικών τους συνδυασμών.
Γι' αύτούς τούς λόγους καί χάρις
στις έπιστημονικές έρευνες καί τά
ένθουσιαστικά δημοσιεύματα ' Ελλή
νων καί ξένων λαογράφων καί δημοσιο
γράφων, έγιναν όχι μόνο πανελλήνια,
άλλά καί παγκόσμια γνωστά.
Τά μεταπολεμικά μάλιστα χρόνια τά
Σκυριανά κεντητικά μοτίβα, διαδόθηκαν
εύρύτατα καί γνώρισαν μεγάλη φήμη.
Χρησιμοποιήθηκαν συστηματικά άπό
τούς διακοσμητές καί διαφημιστές καί
μπήκαν παντού, σά σήματα προϊόντων,
σέ πινακίδες μαγαζιών, σέ έξώφυλλα
βιβλίων, σέ φακέλλους δίσκων μουσι
κής, σέ πιάτα καί άλλα κεραμικά κ.λ.π.,
όχι μόνο γιά λόγους διακοσμητικούς,
άλλά καί σά σύμβολο τής ποιότητας τών
διαφημιζομένων καί τού λεπτού τους
γούστου.
Μ.Φ.
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ται τις ένοχλήσεις τών άστυνομικών καί
τις συνέπειες τής δραστηριότητος τών
εγκληματιών. Αυτό είναι μιά αλήθεια
πού όσο καί νά πικραίνει είναι αλήθεια.
Οί αστυνομικοί, πού δέν είναι υπεύ
θυνοι, γιά τις αποφάσεις τών πολιτικών,
είναι ύποχρεωμένοι νά αγωνίζονται γιά
τήν καταπολέμηση τού έγκλήματος, μέ
ό,τι μέσα τούς παρέχονται. Δέν δικαι
ούνται οί άστυνομικοί νά άδρανοϋν. Στό
θέμα όμως τών ένοχλήσεων, κατά τό
ψάξιμο γιά τήν άνεύρεση έγκληματιών,
έχουν ύποχρέωοη νά είναι εύγενείς,
διαλλακτικοί, συζητήσιμοι, άλλά ταυτό
χρονα καί ξύπνιοι, γιατί ό σύγχρονος
έγκληματίας χρησιμοποιεί μέσα φονικά
καί κινδυνεύει ή ζωή του ή ή σωματική
του άκεραιότης άνά πάσα οτιγμή.
Δέν είναι έξυπνο έκ μέρους τού
αστυνομικού νά ένεργεΐ προσαγωγή
ύπόπτου στό Αστυνομικό Τμήμα χωρίς
προηγούμενη σωματική έρευνα τού
ύπόπτου. ' Η σωματική έρευνα ένοχλεί,
όμως έχομε περιπτώσεις πού ύποπτος
έτραυμάτισε άστυνομικό μέ φονικό
όπλο κατά τή προσαγωγή του έπειδή
δέν έρευνήθη όταν έπρεπε. Έχομε
περιπτώσεις πού τοξικομανής έκανε
χρήση ναρκωτικών μέσα σέ ' Αστυνομι
κό Τ μήμα καί τούτο γιατί δέν έρευνήθη.
Οί περιπτώσεις αύτές ντροπιάζουν τόν
άστυνομικό καί δέν πρέπει νά γίνονται.
Καί έρωτάτε: τά έχουν ύπ' όψη τους
αύτά τά περιστατικά αύτοί οί όποιοι
δυσανασχετούν όταν έρευνοϋνται; «Τί
μέ νοιάζει έμένα λέγει ένας φιλόνομος
πολίτης. ' Εγώ είμαι έντάξει, έσεϊς πού
ψάχνετε γιά έγκληματίες βρέστε τρό
πο νά τούς βρήτε, χωρίς νά μειώνετε
τήν προσωπικότητα τή δική μου». Οί
άστυνομικοί άπαντοΰν «Τί νά κάνωμε,
πώς νά κάνωμε τή δουλειά μας, όλοι
έχομε δίκιο».

ΒΙΑΣΜΟΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Σ υ ν έ χ ε ια άπό τή σ ελ ίδ α 624

Χάπι γιά βιαστές καί... άλλους
Μιά τέτοια θεραπεία πρότεινε τελευ
ταία ένας Γάλλος καθηγητής, ό ενδο
κρινολόγος ' Ανρί Πιέρ Κλότζ, γιά τούς
παιδεραστές κ.ά. τής χώρας του.
Ή είδηση δημοσιεύθηκε πρόσφατα
καί στόν έλληνικό τύπο (' Επίκαιρα άρ.
618/5.6.80, σελ. 81) καί έλεγε τάέξής:
«Γιατρέ, σάς ικετεύω εύνουχίστε με.
Θέλω νά άπαλλαγώ άπό τήν παθολογι
κή, μανία μου γιά σεξουαλική έπαφή μέ
άγοράκια...
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- Στόν 35χρονο πελάτη του πού τού
έλεγε αύτά τά λόγια καί πού βρισκόταν
στά πρόθυρα τής αύτοκτονίας, ό ψυχία
τρος Ζάκ Μπρετόν άπάντησε:
- ' Υπάρχει μιά άλλη λύση. Θεραπεία
μέ όρμόνες. ' Αποφασίστε μέ έπίγνωση
τών μειονεκτημάτων πού συνεπάγεται.
' Η έπιθυμία γιά νεαρά άγόρια θά σβήσει
άλλά συγχρόνως καί όλη ή σεξουαλικότητά σας, κατά τό πρώτο διάστημα τής
θεραπείας... (Συνέβη τό 1975).
Ο κ. X., στόν όποιο οί παιδεραστικές τάσεις είχαν στοιχίσει ήδη τέσσερα
χρόνια φυλακής, είχε έπισκεφθεϊ έπτά
φορές ψυχιάτρους καί ψυχολόγους.
Μάταια. Αύτός ό λαμπρός άνδρας,
ύψηλοΰ κοινωνικού έπιπέδου, ήταν ό
πρώτος πού ϋπέστη θεραπεία μέ «άνδρογυνικό συνθετικό», προϊόν πού μει
ώνει τό ποσοστό τεστοστερόνης, κύρια
άρσενική ορμόνη: τήν κυπροτερόνη ή
Κ.Π.Α., πού έφεΰρεστό Δυτικό Βερολί
νο ό καθηγητής Φρήντμουν Νόϋμαν.
Ο Γάλλος ένδοκρινολόγος ' Ανρί Πιέρ Κλότζ, γιατρός τού κ. X., πήρε
πρόσφατα ένα άγγελτήριο γάμου. Ό
άσθενής του θεραπεύτηκε.
- Ό κ. Κλότζ, πρωτοπόρος στή Γαλ
λία γιά τήν έφαρμογή τής θεραπείας
αύτής, άγωνίζεται γιά ν' άνοίξει τά
μάτια τών γιατρών, δικηγόρων καί δικα
στικών τής χώρας του. Πρός τί νά
φυλακίσετε -έ χ ε ι πει ατούς δικαστέςέναν έπιδειξία, έναν παιδεραστή, ένα
βιαστή; Θά ξαναρχίσει όταν άποφυλακιστεί. ' Η όρμή πρός τίς πράξεις αύτές
είναι άναπότρεπτη, βιολογική. Μόνο ή
θεραπεία πού προτείνω μπορεί νά τόν
σώσει. ’ Εμπιστευθεϊτε τον σέ μένα
στόν βαθμό πού -α ύτό είναι βασικό- θά
δεχθεί νά ύποστεί έθελοντικά ό,τι τού
έξηγήσω.
-Ή δ η μερικοί δικαστικοί έδωσαν
άναστολή σέ είκοσιπαραστρατημένους
τού σέξ, στούς όποιους, όπως στόν κ.
X., βρίσκονταν σέ σύγρκουση ή ηθική
συνείδηση καί οί άκαταμάχητες σεξου
αλικές ορμές.
- ΤόάποτέλεσματοϋΚ.Π.Α.,πούτό
παίρνει κανείς σέ χάπια, καθημερινά,
είναι θεαματικό σέ 80% τών περιπτώσε
ων. ' Αλλά ή σεξουαλική άδράνεια γίνε
ται πλήρης. Κάποτε διακόπτεται ή θ ε 
ραπεία, οί δαίμονες ξανάρχονται καί οί
άρρωστοι ξανακαταφεύγουν στόν δρα
Κλότζ.
- Ή όρμονοθεραπεία συνοδεύεται
άπό ψυχοθεραπεία, πού παίζει μεγάλο
ρόλο. Σ έ σημείο πού πολλοί όχι μόνο
άπαλλάσσονται άπό τή μανία τους γιά
άγόρια, άλλά καί ξαναβρίσκουν όμαλή

σεξουαλική ζωή μέ γυναίκα ή μέ ένήλικο(άνδρα). (σ.σ. φυσικά αύτό έξαρτάται
άπό τόν κατάλληλο ή όχι ψυχοθεραπευ
τή καί τίς μεθόδους του).
- Τό ΚΠΑ θ' άρχίσει νά διατίθεται
στή γαλλική άγορά τού χρόνου. Είναι
άδύνατο όμως τό φαρμακευτικό έργαστήρι νά καθορίσει τό άποτέλεσμα έπί
τής άπαγορευομένης... ύπερσεξουαλικότητας. Πάντως κανένας νόμος δέν
άπαγορεύει ιατρική παρέμβαση αύτοϋ
τού είδους. Τίποτε δέν θά έμποδίσει
έναν ένημερωμένο γιατρό νά χρησιμο
ποιήσει τό ΚΠΑ μέ πλήρη έπίγνωση,
όταν τού τό ζητήσουν άνθρωποι πού
βρίσκονται σέ άπόγνωση, λέει ό δρ.
Κλότζ».
' Η σ υ ν έ χ ε ια στό έπ ό μ εν ο

Γράφει ό Ά λ . Βασιλείου

Θ Α Ν Ο Υ Κ Ω Τ Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ : «Θεατρικά
"Εργα» ( ’Αθήνα 1980, Τόμος Δεύτερος καί
Τρίτος, σελ. 318 καί 373 όντιστοίχως).
"Ηδη, βγαίνοντας ό πρώτος τόμος τών
Θεατρικών τοΰ κ. Θάνου Κωτσόπουλου,
είχαμε σημειώσει στό περιοδικό « Ηνίοχος»
(τ. 46/1980) τίς σκέψεις μας. Μέ τούς Β ' καί
Τ ' τόμους, ή παρουσίαση τοΰ συνολικού
έργου του, (στόν δεύτερο τόμο, περιλαμβά
νονται τά έργα: «"Οταν θά νικήσουν οί
νεκροί» Δράμα, « Ή κατάκτηση τού Γκλέντερ» Τραγωδία, « Ό θρύλος τών Μπαντολέρος», Τραγική σάτιρα, « Τ ό νησί τής Α γία ς»
Δράμα, καί στόν Τ ' τόμο, «Κωνσταντίνος
Παλαιολόγος» Τραγωδία, «Νέρωνας» Τρα
γωδία, « Ή Τελευταία έκέλεση» Δράμα, καί
« Ό Τίγρης τής Βεγγάλης» Κωμωδία), μπο
ρούμε νά έπισημάνουμε έπεκτείνοντας τήν
τοτινή σκέψη μας, ότι υπάρχει άναμφισβήτητα ένας πλούσιος θεατρικός λόγος, πού
ξεκινάει άπό τό δράμα, περνάει στήν τραγική
σάτιρα, στήν Κωμωδία, καί φτάνει ώς τήν
τραγωδία. Ή άνάλυση έπί μέρους τών
θεατρικών αυτών έργων, θά άπαιτοϋσε πάρα
πολύ χρόνο καί περισσότερο ταιριάζει μιά
τέτοιου είδους έργασία, στόν θεατρικό κριτι
κό. ’Εμείς, άπ ’ τή δική μας σκοπιά, τή
σκοπιά τοΰ λόγου, δέν έχουμε παρά νά
έπαναλάβουμε, πώς ή νεοελληνική θεατρογραφία, πλουτίζεται άναντίρρητα μέ τήν κα
θολική αύτή εμφάνιση τής προσφοράς τού κ.
Θάνου Κωτσόπουλου, μέ άξια έργα καί τήν
έπαλήθευση αύτής τής ποιότητας, μόνο ή
σκηνή μπορεί νά τήν άποδόσε ι μέ όλάνθαστο
κριτή, τό ίδιο τό θεατρικό κοινό.
Α Ν Θ Η ΒΕΡΓΗ: « Μ έ τό φως τής νύχτας»

Διηγήματα('Αθήνα, «Τό Ελληνικό βιβλίο»,
1981, σελ. 123).
Δοκιμασμένος πια πεζογράφος ό κ. "Αν
θής Βέργης, μάς δίνει τούς τελευταίους
διηγηματικούς καρπούς του μέ τή συλλογή
« Μ έ τό φως τής νύχτας». Θά ήταν κοινοτυπία
άπαράδεχτη νά μιλούσαμε πάλι γιά τήν
ποιότητα τής γραφής του, πού είναι παραδε
δεγμένη καί καθιερωμένη. Θά σταθούμε
όμως λίγο περισσότερο στις άφετηρίες καί
στά θέματα τής τωρινής συγκομιδής του.
Είναι κάτι, πού μάς συγκινεί, αύτή ή έναλλαγή
πόλης καί χωριού. Ή πόλη είναι ή ζωή, τό
χωριό ή καταφυγή καί ή άπαντοχή. Τις ώρες
εκείνες πού είναι έτοιμη νά μάς παρασύρει ή
δίνη τής πόλης, έρχεται άρωγός τό χωριό.
Αύτά τά ξέρει πολύ καλά ό "Ανθής Βέργης
καί όρθά εναλλάσσει τις είκόνες του μεταξύ
πόλης καί χωριού. Δυστυχώς έχει παραξηγηθεί στις μέρες μας τό ήθογραφικό στοιχείο
από πολλούς καί πολύ. Δέν παύει όμως νά
είναι γεμάτο χυμούς γιά κείνον πού ξέρει νά
τούς διαπιστώσει καί νά τούς άποδώσει.
"Οποιος έχει αντίρρηση, άς διαβάσει τό
βιβλίο αυτό. Δέν μπορούμε όμως νά μή
σταθούμε καί νά μήν έπισημάνουμε τήν
αρτιότητα τού προσωπικού ύφους τού συγ
γραφέα καί σέ τούτο τό βιβλίο. "Εχει διεργα
στεί μέ όπόλυτη συγκυρία, μέ αληθινή τέχνη,
όχι μόνο τό αφηγηματικό περίβλημα, άλλά
προπάντων ή μίξη των στοιχείων εκείνων πού
αποτελούν τις κατά συνθήκην θέσεις τού
κοινωνικού περίγυρου ή καθορίζουν τήν
όπτική γωνία τού κοινωνικού έπακόλουθου κι
όλα αύτά φιλτραρισμένα μέσα από μιά κα
θαρτήρια, όνελέητη σάτιρα. Ο! κρίσεις ξεπηδούν αυτόματα ατή νοηματική μέθεξη τού
άναγνώστη καθώς καί τά μηνύματα. "Ολα
αύτά είναι συνταιριασμένα καί, όμολογώ,
ένέχουν τό χάρισμα μιας λυτρωτικής πειθοϋς. Γενικά τούτα τά διηγήματα άπηχούν
τήν έξοχη προσφορά τού συγγραφέα στό
χώρο τής σύγχρονης νεοελληνικής πεζογρα
φίας.
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ Κ. Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ : « Ό Καραϊ■
σκάκης καί οί μάχες στό Πετροχώρι». Ισ το 
ρία ('Αθήνα, έκδ. «Τό Ελληνικό βιβλίο»,
1980, σελ. 90).
"Οπως τό θέλει καί ό συγγραφέας στόν
πρόλογό του, πολύ σωστά τοποθετεί τό όλο
θέμα τής ιστορικής του μονογραφίας. Ή
ζωντανή άφήγηση, όπως άφήνεται άπ ’ τούς
παλιότερους ατούς νεώτερους, είναι πιό
κοντήτερα στά πράγματα, μιλάει άδολα τήν
ιστορική άλήθεια, γιατί δέν έμποδίζεται άπ ’
τις διάφορες είκασίες ή τά αυθαίρετα συμπε
ράσματα. Βέβαια, στήν πραγματεία του αυτή
ό συγγραφέας ξέσκαψε μέ συνείδηση κι
άποθησαύρισε κι ότι έχει γραφεί απάνω στις
μάχες στό Πετροχώρι, πού είναι καί ή
Ιδιαίτερή του πατρίδα, άλλα κυρίως καί
βάσιμα στηρίχτηκε ατή στοματική παράδοση,
δπου έμεινε ότόφια καί άλώβητη καί πέρασε
μέσα άπ ’ τά χρόνια ως έμάς τούς ίδιους. Είναι
ή ζωντανή άλήθεια. Ή άλήθεια τής μνήμης.
Ό θρύλος καμιά φορά, παραποιεί άπό
θαυμασμό τά πράγματα, αλλά αύτό άκριβώς

είναι καί τό έργο τού ιστορικού, νά μπορέσει
νά απομονώσει τό ίδιο τό ιστορικό γεγονός
άπό τό περίβλημα τού θρύλου. Κι αύτό,
νομίζουμε, τόχει πετύχει ό συγγραφέας. Τόν
διευκόλυνε ατή δουλειά του ή συγκριτική
μέθοδος. "Ετσι, τό ιστορικό γεγονός περνάει
κι άπό τήν κρίση τού άναγνώσ τη, πού τό
τοποθετεί στό ίδια βάθρα συνειδήσεως μέ
τόν συγγραφέα. Είναι μιά συμβολή πραγματι
κά αντικειμενικό καί ήλεγμένη γιά τήν ιστο
ρία τού '21.
Α Λ Ε Κ Ο Σ Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Υ
M IX. Β. Κ Ο Σ Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ : «Περικλής».
Μελέτη. ( ’Αθήνα, 1979, σελ. 76).
Πολλά, μά πάρα πολλά έχουν γραφεί
σχετικά μέ τή μεγάλη μορφή τού Περικλή καί
θά νόμιζε κανένας, ότι ήδη μιά παραπάνω
μελέτη, γιά τόν μεγάλο αυτόν πολιτικό τής
’Αρχαιότητας, θά περίαευε. Διαβάζοντας
όμως τή συνοπτική μελέτη τού κ. Μιχ. Β.
Κοσμόπουλου γιά τόν Περικλή, διαπιστώνεις
δτι όσα μπορεί νά πετύχει ή λατρεία καί ό
θαυμασμός, δέν μπορούν νά τό πετύχουν
όλες οί έπιστημονικές προθέσεις καί όλες οί
άλλες εργασίες.
Στό κομψό αύτό βιβλίο, ή σκιαγράφηση τού
πολιτικού γίγαντα, γίνεται έπαγωγική μέ
άντι παράθεση τού βίου του, σέ σχέση μέ τό
γεγονότα τής έποχής του. Υπογραμμίζονται
οί μεγάλες στιγμές του άπό τήν μιά μεριά κι
άπ ’ τήν άλλη, ή δημόσια καί ή ιδιωτική του
εμφάνιση, όλα τεκμηριωμένα καί μέ γλώσσα
τρεχούμενη καί γλαφυρή. Είναι μιά προσφο
ρά γεμάτη καρδιά, εύχάριστη στήν άνάγνωση.

Οί γιατροί τό άπαγορεύουν. ' Η νεο
λαία τά βάζει στό αίμα της καί στό
πνευμόνια της.
Ο Γάλλος Ζώρζ Μαρσαί ύποστηρίζει: όταν έχουμε καπνίσει ένα «τσιγαράκι» (χασίς ή μαριχουάνα) έχει άποδειχτεΐ έπιστημονικά, ότι χρειάζονται
τουλάχιστον 30 μέρες γιά νά συνέλθουμε, καί προσθέτει: « Αλλοι διαλέ
γουν τά ναρκωτικά, έγώ διαλέγω τούς
Ολυμπιακούς άγώνες».
Κι όμως παρ' όλα αύτά, ό ύπουλος
έχθρός τής νεολαίας μας, κατάφερε νά
τή δελεάσει μέ τις σύντομες απολαύ
σεις , πού τής προσέφερε καί τώρα αύτή
άγωνίζεται νά νομιμοποιήσει τουλάχιυτον τά «άπαλά» ναρκωτικά.
Εύτυχώς ό έπιθεωρητής Λέ Μονέλ
σώζει τήν κατάσταση: «Είναι τελείως
τρελλό». ' Επειδή τό οινόπνευμα ή ό
καπνός είναι ναρκωτικό πού έπιτρέπονται, αύτό δέν σημαίνει πώς πρέπει νά
προσθέσουμε άλλο ένα.

Α Λ Ε Κ Ο Σ Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Υ

+++
0 « Λ ΕΥ Κ Ο Σ ΘΑΝ ΑΤΟ Σ»
Ή φωνή μιας μ α θήτριας
Μέοα στοάς τόσους εχθρούς πού
απειλούν τή ζωή τού 20ου αιώνα, ήρθε
τώρα νά προστεθεί άλλος ένας.
Τελείως ύπουλα, αιφνιδιαστικά έκα
νε τήν 1η του έπίθεοη καί κατάφερε νά
τραυματίσει τό θύμα του.
"Οπλο του ή τοξίνη. Σκοπός του, ή
βαθιά άλλοίωση τής προσωπικότητας
τού άτόμου πού τή λαμβάνει.
Αν δέν άντιδράσουμε έγκαιρα ή
πληγή πού ήδη πυορροεί, θά έξελιχτεΐ
σέ θανατηφόρο έλκος μέ άπροσμέτρητες δυσάρεστες συνέπειες.
Τόν είπαν «Λευκό θάνατο», τόν είπαν
«Χαοίς» , «L.S.D», «Κοκαΐνη», « Ηρωί
νη», «Μαριχουάνα». Έπεκράτησε ό
μως τό γενικό του όνομα: «Ναρκωτικά».
Οί έπιστήμονες τό κατηγορούν, μέ τό
έπίθετο θανατηφόρο. Οί νέοι τό βρί
σκουν σάν τελευταία λύση, σάν μιά
καινούρια άντίδραση στό κατεστημένο.

Μ έ τό νά κανουν μερικοί διαχωρισμό
«άπαλών» καί «σκληρών» ναρκωτικών,
τό μόνο πού καταφέρνουν είναι νά
οργανώσουν τήν άποβλάκωση τής νεο
λαίας.
“Αν τά κράτη δέν άντιδράσουν έγ
καιρα σ' αύτό τό νέο χτύπημα, τότε ή
νεολαία όλης τής γής, θά πάρει τήν
κατρακύλα.
Καί τότε τό δίλλημα θά είναι άλυτο.
Τότε τό Κράτος, θά άνωρωτιέται:
« Αν έπιτρέψουμε τά ναρκωτικά, θά
άχρηστέψουμε τή ζωή. "Αν τά άπαγορέψουμε, θά τή διώξουμε τελείως, μιά
καί ό ναρκομανής, χωρίς τήν δόση του...
πεθαίνει.
Παναγιωτοπούλου Μαρία Μαθήτρια γ'
τάξεως
Β' Γυμνασίου Αρσάκειου Ψυχικού.

653

ΣΤΟ Χ Ω Ρ Ο Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ ΤΗ Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΠΟΛΕΩΝ

ποσότητας πού έφερε μέ τό τελευταίο
του ταξίδι στήν Τουρκία.
Μέ τήν σχηματισθεϊσα δικογραφία
εκτός τών δύο συλληφθέντων, κατηγοροΰνται καί άλλα άτομα μεταξύ τών
οποίων οί Μιχ. Μαρινάκης, 28 ετών καί
Κων. Πάντρας 41 ετών, γιά άγορά καί
χρήση ήρωίνης.

Ρήμαζαν σπίτια, μαγαζιά γιά ν ’
άγοράζουν ναρκωτικά

Γ. ΑΛΑΝΗΣ: "Εμπορος ναρκωτικών.
Πιάστηκαν μετά άπό άγρια μάχη
έμπορος ήρω ίνης καί άγοραστής
’ Επικίνδυνος έμπορος ήρωΤνης συνελήφθη άπό όργανα τής Γ ενικής ’ Ασφα
λείας Πειραιώς ενώ προσπαθούσε νά
πλασάρει τόν λευκό θάνατο σε άλλο
συνένοχό του. Τά αστυνομικά όργανα
μάλιστα δέχθηκαν επίθεση μέ στιλέτο
άπό τόν δεύτερο κακοποιό, τόν όποΤο
τελικά μετά άπό μάχη μαζί του άκινητοποίησαν.
Δράστης είναι ό Γεώργιος ’ Αλάνης,
25 ετών, ό όποιος θεωρείται εξαιρετικά
επικίνδυνος, παρά τό νεαρό τής ήλικίας
του. Ό ’ Αλάνης, πού λυμαινόταν την
περιοχή ’ Εξαρχείων καί Γλυφάδας, είχε
τέτοια πελατεία, ώστε πήγαινε τακτικά
στήν «πηγή» ναρκωτικών, τήν Τουρ
κία, άγόραζε, εΐσήγαγε καί πωλοΰσε
σημαντική κάθε φορά ποσότητα ήρωινης.
Τά κέρδη του ήταν μεγάλα, άφοϋ
άγόραζε τό γραμμάριο πρός 800 έως
1.000 δραχμές καί τό πωλοΰσε πρός
15.000 έως 20.000 δραχμές ατούς ναρ
κομανείς τής ' Ελλάδας. Γιά νά κερδίση
μάλιστα περισσότερα ό ’ Αλάνης έκανε
πρόσμιξη - νοθεία μέ... λουκουμόσκονη.
Κατά τό τελευταίο του ταξίδι στήν
Τουρκία πρίν άπό 1 '/2 μήνα, άγόρασε
καί έφερε στήν ' Ελλάδα πάνω άπό μισό
κιλό ήρωίνη, πού διέθεσε σέ μικροεμπόρους καί τοξικομανείς στίς περιοχές
’ Εξαρχείων καί Γλυφάδας.
' Η σχετική πληροφορία έφθασε στήν
υπηρεσία διώξεως ναρκωτικών τής
Γ ενικής ’ Ασφαλείας Πειραιώς. ’ Αμέ
σως ό ’ Αλάνης εντοπίσθηκε καί έτέθη
υπό παρακολούθηση. Στίς κινήσεις του
έπαιρνε προφυλάξεις καί εξαιρετικά
μέτρα προστασίας. Στίς μετακινήσεις
του μάλιστα συνοδευόταν άπό ένα ή
δύο ύποπτα άτομα.
Τό άπόγευμα τής 16ης ’ Ιουλίου
όμάδα αστυνομικών παρακολουθούσε
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τόν ’ Αλάνη στήν περιοχή ’ Εξαρχείων.
’ Από τήν συμπεριφορά του ήταν φανε
ρό ότι είχε μαζί του ήρωίνη πρός
πώληση. Οί άστυνομικοί τόν κυνήγη
σαν καί υστέρα άπό περιπετειώδη
καταδίωξη τόν συνέλαβαν. Στήν έρευ
να πού τοΰ έγινε βρέθηκαν επάνω του
20 γραμμάρια ήρωΤνης.
Τήν ’ίδια στιγμή ένας άστυνομικός
δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση μέ στι
λέτο άπό τόν ’ Αθ. Κούτσιλα, 38 ετών, ό
όποιος σάν «σωματοφύλακας» προσπά
θησε νά διευκολύνει τήν φυγή τοΰ
’ Αλάνη. Τελικά άφοπλίσθηκε, ενώ οί
άστυνομικοί άντιμετώπισαν τίς όπειλη-

Α. ΣΕΙΡΙΝΙΔΗΣ:
Διαρρήκτης
τικές διαθέσεις τών άλλων ύποπτων
στοιχείων τής περιοχής.
’ Από τήν προανάκριση προέκυψε ότι
ό ’ Αλάνης έκρυβε τήν είσαγομένη κάθε
φορά ποσότητα ήρωΓνης σέ «καβάτζες»
μακριά άπό τό σπίτι του στήν περιοχή
’ Αθηνών καί ' Ηλιουπόλεως. ' Η κατασχεθεΐσα ήρωΤνη ήταν τό ύπόλοιπο τής

Σπείρα τοξικομανών, πού κοτέφυγε
σέ διαρρήξεις γιά τήν εξασφάλιση τών
ναρκωτικών — κυρίως— εξαρθρώθηκε
άπό τήν Γ ενική ’ Ασφάλεια ’ Αθηνών.
Τρία μέλη της συνελήφθησαν καί
άπεστάλησαν στήν Εισαγγελία, ενώ
εναντίον τριών άλλων σχηματίστηκε
δικογραφία.
Οί συλληφθέντες είναι οί Παναγιώ
της Ε. Χατζηγιάννης, ετών 17, Λάμ
προς Κ. Σειρηνίδης, ετών 19, καί ό
άδελφός του Γρηγόριος, ετών 21.
Οί τρεις νεαροί συνελήφθησαν στόν
Κολωνό, ενώ είχαν κάνει διάρρηξη.
'Οδηγήθηκαν στή Γενική ’ Ασφάλεια
’ Αθηνών, δπου ομολόγησαν ότι σέ 2 ’/ 2
μήνες είχαν διαπράξει 35 διαρρήξεις καί
κλοπές σέ σπίτια, καταστήματα, αυτο
κίνητα, καθώς καί σέ άποσκευές τουρι
στών πού κοιμόντουσαν γύρω άπό τόν
Σταθμό Λαρίσης περιμένοντας τό τραί
νο.
’ Επίσης άποκάλυψαν δτι ήταν τοξικο
μανείς καί είχαν διαρρήξει 4 φαρμακεία
γιά νά εξασφαλίσουν τά άπαραίτητα γι’
αυτούς ναρκωτικά.
Οί άστυνομικοί έκαναν έρευνα στό
σπίτι τοΰ Χατζηγιάννη καί βρήκαν
μικρή ποσότητα ήρωίνης, τήν οποία
είχε άγοράσει — όπως είπε— ατά ’ Εξάρχεια.

Ε. ΧΙΣΑΜ: Διέθετε κάλπικες λίρες

Ο
' Ο Χατζηγιάννης, πού παρά τό νεαρό
τής ηλικίας του εμφανίζεται γιά αρχη
γός, έχει κάνει τίς περισσότερες διαρ
ρήξεις μόνος του. Μερικές άπό αυτές
έκανε μέ τούς δυό αδελφούς του πού
συνελήφθησαν καθώς καί μέ τούς
Γεώργιο Ν. Σταυρόπουλο, ετών 22,
Δημήτριο Κ. Βαρσάμη, ετών 24, καί
Παναγιώτη Β. Αέντζο, ετών 34.
Ή σπείρα άπό τίς 35 διαρρήξεις
συναπεκόμισε διάφορα μικροποσά, κο
σμήματα καί τιμαλφή.

Πέθανε στην 'Ο μόνοια άπό υ
περβολική δόση ήρωϊνης.
Τό πτώμα τού άνδρός πού βρέθηκε
σέ δωμάτιο τοΰ ξενοδοχείου «Κοσμοπολίτ», άνήκει στον Δ. I. Βοζίκα, 23 ετών,
οικοδόμο, άπό τίς Σέρρες, πού έμενε
στήν όδό Ραγκαβή 87.
' Ο νέος πέθανε άπό ύπερβολική δόση
ήρωϊνης, πού τοΰ τήν έδωσαν δύο
’ Ιρανοί πού έμεναν στό ξενοδοχείο καί
έφυγαν μετά τόν θάνατο τοΰ θύματός
τους γιά τήν Πορτογαλία.
Ό Βοζίκας παλαιότερα είχε προσαχθή στήν Γενική ’ Ασφάλεια ’ Αθηνών
άπό τήν περιοχή ’ Εξαρχείων, ώς ύπο
πτος γιά χρήσι ναρκωτικών, χωρίς
δμως καί νά διαπιστωθή τίποτε εις
βάρος του.

Δύο "Ελληνες καί δύο ’Ά ρα βες
πουλούσαν κάλπικες λίρες
’ Από όονανα τής Γενικής ’ Ασφαλείας

’ Αθηνών συνελήφθησαν δυό "Ελληνες
καί δυό "Αραβες, πού πουλούσαν
κάλπικες λίρες. Πρόκειται γιάτούς Κακράρπι Άμπντούλ Ραχμάν 34 ετών,
άπό τή Συρία, Έ λόχ Χισάμ, 26 ετών,
’ Ιορδανό φοιτητή τής Φυσικομαθηματι
κής Σχολής Θεσσαλονίκης, Κων. X.
Βασιλείου 31 ετών οπωροπώλη, καί
Βασ. Κ. Φωκιανό, 47 ετών, ταμία
Λέσχης, πού τόν τελευταίο καιρό είχαν
κυκλοφορήσει άγνωστο άριθμό κάλπι
κων λιρών.
’ Από τούς συλληφθέντες, ό πρώτος,
έφερε πρίν άπό μία έβδομάδα 250
χρυσές λίρες κοπής Συρίας —πού ή
καθεμιά άξιζε 2.200 δρχ.— καί τίς
παρέδωσε στούς συνεργάτες του, πού
άρχισαν νά τίς πουλούν πρός 5.000
δραχμές τή μία.
Οί αστυνομικοί βρήκαν καί κατέσχεσαν πάνω άπό 172 λίρες, ενώ τίς
ύπόλοιπες, άπό τίς 250 είχαν κατορθώ
σει νά τίς πουλήσουν.
"Οπως προέκυψε άπό τήν άνάκρισι ό
Ραχμάν, είχε φέρει καί στό παρελθόν
κάλπικες λίρες, πού κατόρθωνε νά τίς
κυκλοφορεί στήν άγορά μέ τήν βοήθεια
τών τριών συνεργατών του.

* Ο άνήλικος καί οί ’ Ασημιανάκης καί
Κριτσίλης άνακρινόμενοι άπεκάλυψαν
άτι τά ρολόγια καί τά χρυσαφικά τούς
προμήθευε ό Μπίμπας, ό όποιος παρα
δέχθηκε δτι είχε διαπράξει τρεις διαρ
ρήξεις. Μία ήταν στό κοσμηματοπω
λείο τής ’ Ασημίνας Κοκκινίδου έπί τής
όδοΰ ’ Αθήνας 15 τοΰ Κορυδαλλού. Ό
δράστης είχε σπάσει τήν τζαμαρία τής
προθήκης καί είχε κλέψει κοσμήματα
αξίας 300.000 δραχμών.
Δεύτερη κλοπή διέπραξε τήν 1η
’ Ιουνίου μέ τήν ί'δια μέθοδο στό κατά
στημα μπιζού καί δώρων τού Κ. Τσακί
ρη έπί τής όδοΰ ’ Αθήνας 50 τής ίδιας
περιοχής. ’ Από εκεί έκλεψε ήλεκτρονικούς άναπτήρες άξίας 15.000 δραχμών.

A. ΡΑΧΜΑ:
Συνεργάτης τού Χισάμ.
Πλημμύρισαν χρυσαφικά τήν ά
γορά τής Τρούμπας!
Τέσσερις νεαροί, μεταξύ τών οποίων
καί ένας άνήλικος, είχαν πλημμυρίσει
τήν περιοχή τής Τρούμπας μέ δήθεν
λαθραία ρολόγια καί χρυσαφικά, πού
στήν πραγματικότητα άποτελοϋσαν
προϊόντα κλοπής.
Καί οί τέσσερις συνελήφθησαν άπό
όργανα τής Γ ενικής ’ Ασφαλείας Πει
ραιώς. Είναι οί Ά λ . Μπίμπας 21 ετών
ύδραυλικός, Μανώλης ’ Ασημιανάκης
27 ετών εργάτης, Φώτης Κριτσίλης 18
ετών ναυτικός, καί ό άνήλικος Α.Μ. 15
ετών.

Ή ταν τόσα πολλά τά χρυσαφικά,
πού κυκλοφόρησαν στην Τρούμπα
ώστε πολλά «κομμάτια» έπισημάνθηκαυ άπό μερικούς έυεχυροδανει
στες, μέ άποτέλεσμα νά κινητοποι
ηθεί ή ’ Ασφάλεια.

' Ο Μπίμπας διέπραξε τήν τρίτη διάρ
ρηξη πρό ήμερών άπό τό κατάστημα
δώρων καί κοσμημάτων τού Γρηγ.
Καμπουράκη έπί τής όδοΰ Ταξιαρχών
78 τοΰ Κορυδαλλού.
' Η άστυνομία πάντως πιστεύει δτι οί
νεαροί, πού κατασπαταλούσαν τά κέρ
δη τους άπό τήν εκποίηση τών «λαθραί
ων» στά καμπαρέ τής Τ ρούμπας, έχουν
διαπράξει καί άλλες διαρρήξεις κοσμη
ματοπωλείων.

Π ουλούσε σ κ ο νά κ ια ή ρ ω ϊν η ς
στά ’ Εξάρχεια
Συνελήφθη άπό άστυνομικούς τής
Γ ενικής ’ Ασφαλείας ’ Αθηνών ό σεση
μασμένος κακοποιός Α. Γ. Κοκοκάλας,
26 ετών, άπό τήν Πάτρα γιατί πούλαγε
στήν περιοχή ’ Εξαρχείων ήρωίνη.
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Αριστερά: Σειρινίδης Γρηγόριος, έτών 21,
μέλος τής σπείρας διαρρηκτών. Δεξιά: Κων.
Βασιλείου, έτών 30, μέλος τής σπείρας
πωλήσεως κάλπικων λιρών.

γιατί στήν κατοχή τους βρέθηκε μικρή
ποσότητα χασίς.
Ό Σάντεθ, άνακρινόμενος ομολόγη
σε δτι έφερε άπό τό Λίβανο 1.200
γραμμάρια χασίς, τό όποιο καί πουλού
σε στήν Πλάκα.

Σπείρα βιαστών

Ό δράστης — δπως είπε— αγόρασε
από άλλοδαπούς στήν Πλάκα 6 γραμ
μάρια ηρωίνης αυτί 45.000 δραχμών.
Την ηρωίνη ό Κακοκάλας τήν έκανε
σκονάκια καί τά έδινε άντί 3.000 δρχ.
τήν δόσι! Κατασχέθηκαν εις τίς τσέπες
του 22 σκονάκια.

Πιάστηκαν δύο γιά βιασμό καί
ληστεία «πεταλούδας»
Συνελήφθησαν άπό την ’ Αστυνομία
γιά άπαγωγή, παράνομη κατακράτηση,
βιασμό καί ληστεία οί Χρηστός Β.
Παντρεμένος, ετών 24, ηλεκτρονικός
καί ’ Αθανάσιος X. Παπουτσής, ετών
25, λογιστής.
Πρό ημερών, στίς 2 μετά τά μεσάνυ
χτα επιβίβασαν βίαια στόΙ.Χ. αυτοκίνη
τό τους, στη Λεωφ. Βασ. Σοφίας την
ίερόδουλο Εύανθία Παν., ετών 27, την
οδήγησαν σέ οικόπεδο τών ’ Αμπελο
κήπων, τήν βίασαν κατά φύση καί παρά
φύση καί άφοϋ τής έκλεψαν— άπειλώντας μέ μαχαίρι— 18.000 τήν έγκατέλειψαν καί εξαφανίσθηκαν.

Συνελήφθη διαρρήκτης
Συνελήφθπ άπό τήν ’ Αστυνομία ό

Αλ. Πίπας, 21 έτών, υδραυλικός, μέλος
σπείρας διαρρήξεως χρυσοχοϊών πού δρούσε κυρίως στόν Πειραιά.
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20χρονος ’ Επαμεινώνδας Ε. Ντισπιράκης ό όποιος είχε κλέψει πρό ήμερών
άπό τό σπίτι τού δικηγόρου Σπήλιου
Μιχαλακόπουλου (Βαλαωρίτου 10) κο
σμήματα αξίας 5.000.000 δρχ. καί 4.000
δρχΌ δράστης είχε κρύψει τά κλοπιμαία
σέ ένα δωμάτιο τού ξενοδοχείου «”Αλεξ» (Μαιζώνος 4) όπου έμενε.

Π ουλούσαν να ρ κ ω τικ ά στήν
Πλάκα
Συνελήφθησαν άπό άνδρες τής Γενι
κής ’ Ασφαλείας ’ Αθηνών στήν Πλάκα
οί ’ Ισπανοί Λεός ’ Ολμέντο, έτών 29 καί
Φραντσίσκο Σαντέθ, έτών 30, ναυτικοί

' Εξαμελής σπείρα βιαστών πού είχαν
συστήσει στήν Ά μφ ιάλη εξαρθρώθηκε
άπό τήν ’ Ασφάλεια Πειραιώς. "Ολοι
ήσαν άνήλικοι, αύτό δμως δέν τούς
έμπόδισε νά μεταβοΰν στήν οικία
Ιδχρονης νά τή βιάσουν καί νά ένεργήσουν άσελγεΤς πράξεις. Στή συνέχεια
έσπασαν τά έπιπλα τού σπιτοΰ της,
πήραν 4.500 δραχμές, μιά φωτογραφι
κή μηχανή καί άρκετά παλαιό νομίσμα
τα άκαθόριστης αξίας. Μ ’ ένα σπασμέ
νο μπουκάλι κΓ ένα μαχαίρι τήν
άπείλησαν δτι θά σκοτώσουν αύτή καί
τή χήρα μητέρα της εάν τούς καταγγεί
λουν στήν ’ Αστυνομία. ’ Αλλά καί οί
γείτονες τής κοπέλλας είχαν τρομοκρα
τηθεί άπό τή σπείρα καί δέν τολμούσαν
νά τούς καταγγείλουν. ' Η ’ Ασφάλεια
έμαθε δτι κάτι συμβαίνει, έπενέβη,
συνέλαβε καί τούς έξ καί τώρα τόν
λόγο έχει ό εισαγγελέας.

«Τσακωτός» στό γκισέ ό
«δράκος τών ταμιευτηρίων»
’Έξυπνη «μηχανή» είχε επινοήσει ό
άεργος Ν. Τόσος ή Τασόγλου, 25 ετών,
γιά νά εισπράττει μεγάλα χρηματικά
ποσά άπό τόν λογαριασμό του στό
Ταμιευτήριο, πού... είχε εξαντληθεί άπό
διμήνου καί πλέον. Ό Τάσος, πού
συνελήφθη άπό όργανα τής Γενικής
’ Ασφαλείας Πειραιώς, εκμεταλλευόμε
νος τόν φόρτο εργασίας τών ύπαλλήλων τών Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων
Νεαπόλεως, Νίκαιας καί Κορυδαλλού,
είσέπραττε τό ποσόν πού τού χρειαζό
ταν καί πού ποτέ δεν ήταν κατώτερο
τών 10.000 δραχμών, ενώ στήν πραγμα
τικότητα ό λογάριθμός του είχε εξαν
τληθεί.
Πηγαίνοντας όμως, σπίτι του, ό
Τάσος φρόντιζε νά... αυγατίζει τά «χρή
ματά» του. Στήν αρχή τού συμβολικού
υπολοίπου πρόσθετε μιά μονάδα ή
όποιοδήποτε άλλο αριθμό μέχρι τό 9, μέ
αποτέλεσμα νά εμφανίζεται ότι έχει
σημαντικό ύπόλοιπο.
’Έτσι, έμφανιζόταν σέ άλλο ταχυ
δρομικό ταμιευτήριο καί... είσέπραττε
τμηματικά τό ύπόλοιπο τού «λογαρια
σμού» του, επαναλαμβάνονταςτήνίδια
κομπίνα στό σπίτι του.

λήγοντα άριθμό σέ εκείνον πού κέρδιζε
καί έξαργύρωναν τά πλαστογραφημένα λαχεία είτε μέ χρήματα είτε μέ άλλα
λαχεία.

Σέ προσκυνητές στή Τήνο πούλα
γε τά κλεμμένα χρυσαφικά!...
Κοσμήματα άξίας 7 έκατομμυρίων
δαρχμών, 650.000 δραχμές καί 60 χρυ
σές λίρες, συναπεκόμισε ό Νικόλαος Γ.
Σταμπολίτης, έτών 44, άπό 35 διαρρή
ξεις πού έκανε τήν τελευταία διετία. ' Ο
Σταμπολίτης συνελήφθη επ’ αύτοφώ

Συνήθως, διάλεγε διαμερίσματα τού
α' ορόφου γιά νά μπορεί νά διαφύγει
εύκολα καί «χτυπούσε» σέ ορόφους πού
είχαν μέχρι δύο διαμερίσματα, γιά νά μή
γίνεται άντιληπτή ή παραβίαση τών
θυρών τους.
Οί άνδρες τής Γενικής ’ Ασφαλείας
’ Αθηνών πού τόν συνέλαβαν βρήκαν
στό σπίτι του στήν όδό Ρούμελης 2, τής
περιοχής Ζωγράφου, τά περισσότερα
άπό τά κοσμήματα, άξίας 6.000.000
δρχ.
Τά ύπόλοιπα κοσμήματα, άξίας
1.000.000 δραχμών, τά πούλησε σέ
προσκυνητές στήν Τήνο, πέρυσι, στό

' Η «μηχανή» άποκαλύφθηκε τυχαία.
Κάποιος ύπάλληλος, κατά γενόμενο
έλεγχο, διαπίστωσε ότι ό λογαριασμός
αυτός είχε πρό πολλοΰ έξαντληθεϊ, ενώ
εμφανιζόταν... ενεργητικός.
Ειδοποιήθηκε αμέσως ή Γενική ’ Α 
σφάλεια Πειραιώς, όργανα τής όποιας
έστησαν καρτέρι, επί μονίμου βάσεως,
σέ όλα τά ταχυδρομικά ταμιευτήρια τής
περιοχής Πειραιώς.
’Έτσι, ό Τάσος, ό όποιος προσήλθε
άνύποπτος γιά πολλοστή φορά νά
είσπράξει 10.000 δραχμές, συνελήφθη
έπ’ αύτοφώρω καί παραπέμπθηκε γιά
πλαστογραφία καί άπάτη.

«Τσέπωσαν» 115.000 δρχ. μέ
πλαστά λαχεία...
Γιά πλαστογράφιση λαχείων συνελή
φθη άπό τή Γ ενική ’ Ασφάλεια ’ Αθηνών
ό ’ Αντώνιος Λ. Ά δάμης.
Πλαστογράφησε λαχεία 12 εκδόσε
ων καί εϊσέπραξε άπό τό πρακτορείο
λαχείων καί Πρό-Πό τού Ά νδ ρ έα
Κ ολο κύθα, στήν όδό Μ αινάνδρου
115.000 δραχμές.
Συνεργός του στήν πλαστογραφία
ήταν καί ό Παναγιώτης Τσούκας.
Οί δυό πλαστογράφοι άλλαζαν τόν

ρω ενώ είχε διαρρήξει διαμέρισμα στήν
όδό Γρηγορίου Αύξεντίου 50, στήν
περιοχή Ζωγράφου.
’ Εξεταζόμενος στήν Γενική ’ Ασφά
λεια ’ Αθηνών, ό Σταμπολίτης, πού
είναι σεσημασμένος, ομολόγησε ότι
έδρασε στίς περιχές Κυψέλης, ’ Αχαρνών, Ό μονοίας, Καλλθέας, Τζιτζιφιών, Ίλισίων Βύρωνος καί άλλοΰ.
Πήγαινε — συνήθως— τίς Κυριακές
άπότίς Ιΐπ .μ . μέχρι τίς 5 μ.μ., χτυπούσε
τό κουδούνι καί άν δέν τού άπαντοΰσαν
έσπαζε τήν πόρτα τού διαμερίσματος
καί έμπαινε μέσα.

Αριστερά: Φωκια-

νός Βασίλειος, ταμίας λέσχης, συνεργάτης
τού Χισάμ στήν πώληση κάλπικων λιρών.
Δεξιά: ' Ο νεαρός Δ. Βοζίκας τού όποιου τό
πτώμα βρέθηκε σέ ’Αθηναϊκό ξενοδοχείο.
Ο Βοζίκας πέθανε άπό υπερβολική δόση
ήρώΐνης.

τέλος Ιουλίου, γιά άφιερώματα στήν
Παναγία!
’ Επίσης στό σπίτι του βρέθηκαν 13
λίρες καί άποδόθηκαν στούς δικαιού
χους, μαζί μέ τά ύπόλοιπα κοσμήματα.
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ΚλΙ ΙΤ Ο Ν ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Η Α ΙΤ Υ Ν . ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΤΕΧΕΙ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

3ος Δόκ.
Ά θαν.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
’Εξαιρετική υπήρξε ή προσπάθεια
τής ύπηρεσίας ’Αθλητισμού κατά τό A '
εξάμηνο 1981.
Πρέπει νά σημειωθεί δτι καί εις τόν
τομέα αυτόν ή ’Αστυνομία Πόλεων
διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλον καί
προάγει τόν ’Εθνικόν ’Αθλητισμόν, εις
ύψηλά επίπεδα καί εθνικές διακρίσεις,
ώστε δίκαια τής έχει άπονεμηθεϊ ό
έπαινος τιμητικής διακρίσεως.
Πρέπει νά τονίσουμε άκόμη δτι κατά
τούς ’Ολυμπιακούς αγώνες τής Μ ό
σχας συμμετείχαν πέντε άθλητές Α σ τυ
φύλακες, οί όποιοι ελάχιστα ύπελήφθησαν μιας ’Ολυμπιακής επιτυχίας.
Ο ί κυριότερες άθλητικές εκδηλώσεις
πού παρουσίασε κατά τό πρώτο εξάμη
νο 1981 είναι οί έξής:

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
Α'Διασυλλογικοί Σκοπευτι
κοί ’ Αγώνες Δ.Ε.Η.
’Αγώνισμα τυφεκίου 0,22 Πρηνηδόν
(άτομικόν αγώνισμα)
1ος Δοκ. Ά ρ χ . Π Α Π Α Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ
Ά θαν.
Βαθμοί 595/600
2ος Ά στυφ. Σ Ε Ρ Μ Π Ο Σ ’ Αλεξ.Βα
θμοί 594/600

Γυναικών
2α Άστυφ. ΓΑ Ρ ΙΝ Η Ναυσικά
578/600
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Βαθμοί

3η Ά σ τ υ φ .
κή 575/600

ΛΟΥΝΤΖΗ

Β α σ ιλ ι

Β' ’ Εαρινοί Σκοπευτικοί ’ Α
γώνες Σ.Κ.Ο.Ε. (άτομικόν α
γώνισμα)
Αγώνισμα τυφεκίου 0,22 πρηνηδόν
1ος Δόκ. Ά ρ χ . Π Α Π Α Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ
Ά θαν.
Βαθμοί 596/600

Γυναικών
1η Άστυφ. Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Υ Εύάγγ. Βα
θμοί 590/600
3η Αστυφ. Γ Α Ρ ΙΝ Η Ναυσικά Βαθμοί
583/600
’Επίσης έπέτυχαν δύο τρίτες ατομι
κές νίκες είς τό πιστόλι άκριβείας καί
ταχείας μέ τούς Ύπαρχιφύλακες Π Α 
Π Α Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ Εύθ. καί Ε ΥΑ ΓΓΕ Λ ΙΟ Υ
Εύάγγ. καί μία δεύτερη είς τό τυφέκιον
0,22 τριών στάσεων μέ τόν Άστυφ.
ΣΕ Ρ Μ Π Ο Ν Αλέξανδρον. Είς τό πιστό
λι γυναικών τρίτη ήλθε ή Άστυφ. ΓΑΡΙΝ Η Ναυσικά.

Γ' Διασυλλογικοί Σκοπευτι
κοί ’ Αγώνες Π.Σ.Ε.
Αγώνισμα τυφεκίου 0,22 πρηνηδόν
άτομικώς.
1ος Άστυφ. Σ Ε Ρ Μ Π Ο Σ Ά λεξ.Β αθμοί 596/600

Ά ρ χ . Π Α Π Α Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ
Βαθμοί 589/600

Γ υναικών
1η Άστυφ. Λ Ο Υ Ν Τ Ζ Η ΒασιλικήΒα
θμοί 583/600
3η Άστυφ. Γ Α Ρ ΙΝ Η Ναυσικά Βαθμοί
578/600
Είς τό αγώνισμα Πιστολιού - Ταχύ τητος ( 8 '' - 6 " - 4 " )
1ος Ά στυφ. Κ Ο Υ Λ Α Κ Η Σ Βασ.Βα
θμοί 584/600
3ος Άστυφ. Π Ο Λ Υ Χ Ρ Ο Ν Α Σ Μάρ.Βα
θμοί 575/600

Δ' Πανελλήνιοι Σκοπευτικοί
’ Αγώνες 1981
’Επί συνόλου 8 αγωνισμάτων κατηγο
ρίας όνδρών καί γυναικών ή Α στυνο
μία Πόλεων έσημείωσε.
1) Μ ίαν Πανελλήνιον επίδοση (REKOR) μέ τόν άστυφ. Σ ΙΩ Μ Ο Ν Δημ. είς
τό πιστόλι 0,22 STA N D A R D μέ 550
βαθμούς.
2) Δύο πρώτες νίκες, μία μέ τόν
Άστυφ. Σ ΙΩ Μ Ο Ν είς τό πιστόλι ταχυ
βολίας (8 ' ' - 6 ' ' - 4 ' ' ) 583 καί μία μέ τήν
Άστυφ. Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Υ Εύάγγ. είς τό
τυφέκιον πρηνηδόν 590 βαθμούς.
3) Είς τά ομαδικά επί συνόλου 8 αγωνι
σμάτων επέτυχε 5 πρώτες νίκες, μία
δεύτερη καί 2 τρίτες.
Είς τήν γενική βαθμολογία άνδρών
πρώτη όμάς ήλθε ή Αστυνομία Πόλεων
μέ 109 βαθμούς, δευτέρα όμάς τό Λ.Σ.
μέ 54 καί τρίτη όμάς ή Πανελλήνια
Σκοπευτική Εταιρεία μέ 49 βαθμούς.
Είς τήν κατηγορίαν γυναικών πρώτη
όμάς ήλθε ή Π.Σ.Ε. μέ 61 βαθμούς καί
δευτέρα ή Αστυνομία Πόλεων μέ 46
βαθμούς, έπί συνόλου 9 καί 5 όντιστοίχως συμμετεχουσών ομάδων.
Ώ ς πρώτος πολυνίκης σκοπευτής
τών πανελληνίων άγώνων άνεδείχθη ό

Στις φωτογραφίες καί τών δύο πρώτων σελίδων στιγμιότυπα άπό τήνάθλητική δραστηριότητα
τής Αστυνομίας Πόλεων. Στήνάπέναντι σελίδα έπάνω: Ο Αστυφ. Δ. Κοκολάκης, ό όποιος
υπήρξε ό πρωτεργάτης τής νίκης τής 'Εθνικής ' Ελλάδοςμπάσκετστους προκριματικούς τού
Εύρωπαϊκοϋ πρωταθλήματος. Σ' αύτή τή σελίδα έπάνω: ' Η όμάδα άρσεως βαρών τής Α.Π.,
μετά τή λήξη τών άγώνων, πού έγιναν στήν Κομοτηνή. Κάτω: Ή όμάδα καλαθοσφαιρίσεως
τής Α.Π. μ έ τόν δ/ντή Αστυνομίας Πειραιώς κ. Ρερρέ καί Ά ξ/κ ο ύ ς τού Στρατού καί τού
Ναυτικού κατά τούς άγώνες καλαθόσφαιρας πού έγιναν στήν Καλαμάτα κ ι ' όπου ή Άστυν.
Πόλεων άναδείχτηκε πρωταθλήτρια
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Άστυφ. Σ ΙΩ Μ Ο Σ Δημήτριος.
Ε ' Είς τούς αγώνες των παραγωγι
κών σχολών Ε.Δ. καί Σ.Α. ή Σχολή
Ύπαστυνόμων έσημείωσε μία πρώτη
καί μία δεύτερη νίκη μέ τόν Δόκ.
Ύπαστυνόμων ΤΟΓ1ΑΝ, καί μία τρίτη
μέ τόν Δόκ. Ύπαατυνόμων ΤΣΙΟ Υ Μ Α
Α. Εις τά ομαδικά κατέκτησε 6 δεύτερες
νίκες.
Σ Τ ' Εις τούς άγώνας Σ.Κ .Ο .Μ . πι
στολιού άκριβείας καί ταχείας ό Άστυφ.
Κ Ο Υ Λ Α Κ Ο Σ Βασ. ήλθε πρώτος καί εις
τά δύο αγωνίσματα μέ 548 βαθμούς είς
τήν βολήν άκριβείας καί 582 είς τήν
βολήν ταχείας.

Ζ' Πανευρωπαϊκοί ’ Αγώνες
Σκοποβολής.
'Από 24-27/2/81 έγιναν στήν Α θήνα
οί Πανευρωπαϊκοί Σκοπευτικοί Α γ ώ 
νες Άεροβόλων "Οπλων τούς όποιους
όργάνωσε ειδική επιτροπή τήςΣ.Κ.Ο.Ε.
όριζομένη ύπό τής Γ.Γ.Α.
Τό κυρίως βάρος τής δλης όργανώσεως άνετέθη είς τήν Αστυνομία Πόλεων,
ή όποια καί επέτυχε άπόλυτα είς δλους
τούς τομείς, άποσπάσααα τά ευμενή
σχόλια τών ήμεδαπών καί άλλοδαπών
αθλητικών παραγόντων.
Είς τούς ανωτέρω άγώνες συμμετεί
χαν 23 χώρες μέ πάρα πολλούς■όθλητάς.

ΑΡΣΕΙΣ ΒΑΡΩΝ
Εις τούς αγώνες ’Άρσεως Βαρών
Ε.Δ. καί Σ.Α. πού έγιναν στην ΚΟΜΟΤΙΝΗ ή ’ Αστυνομία Πόλεων έσημείωσε
μίαν Πανελλήνιον έπίδοσιν είς τό Άρασέ μέ τόν Άστυφ. ΛΕΣΠΟΥΡΙΔΗ
Παύλον.
’ Επίσης μίαν πρώτην νίκην έπέτυχε μέ τόν ’ίδιον ’Αστυφύλακα είς τήν
κατηγορίαν 75 κιλών μέ έπίδοση 285
κιλά, δύο δεύτερες νίκες μέ τούς ’Αστυ
φύλακες Μ Π Ο Ρ Τ ΣΕ Λ Η Χαρ. καί ΣΠ Υ Ρ Ο Υ Παν., καί 4 τρίτες νίκες.
Ό Αστυφύλακας ΔΕΣΠΟΥΡ1ΔΗΣ
Παύλος έχει διακριθεϊ σέ πάρα πολλούς
διεθνείς αγώνες καί έχει εκπροσωπήσει
έπαξίως τά Ελληνικά χρώματα.
Ή ’Αστυνομική Ό μ άς κατά τήν
διάρκεια τής είς Κομοτινή παραμονής
της έπεσκέφθη τά Ά κριτικά φυλάκια
περιοχής καί κυρίως τό όχυρό Νυμφαί
ας καί έπέδωσε διάφορα δώρα είς τούς
στρατευμένους φρουρούς ακρίτας μας.

ΠΥΓΜΑΧΙΑ
Μ έ εξαιρετική έπιτυχία διεξήχθησαν
οί αγώνες Πυγμαχίας Ε.Δ. καί Σ.Α. πού
έγιναν στήν ΠΑΤΡΑ μερίμνη τής ’Αστυ
νομικής Δ/νσεως Πατρών.
Είς τούς άγώνες αύτούς ή ’Αστυνομία

0 διεθνής σκοπευτής ατό άγώνιομα τυφεκίου 0,22 πρηνηδόν
έφετινούς σκοπευτικούς άγώνες.
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Αρχιφύλαξ

Πόλεων επέτυχε δύο (2) πρώτες νίκες
μέ τούς ’Αστυφύλακες ΘΕΡΙΑΝΟ Παν.
καί Δ Ο Υ Ρ Η Γεώργ., δύο δεύτερες μέ
τούς Π Α Ν Ε Τ Σ Ο Βασ. καί Κ Ο Υ ΤΣ Ο Υ ΓΕΡΑ Διον. καί μία τρίτη μέ τόν ΔΗ Μ Η ΤΡΑ Κ Ο Ν Σωτ.
Ο ’ Αθλητής ’ Εθνικής Ό μάδος
Άστυφ. Κ Α Κ Ο Υ Ρ Η Σ Χρήστος δεν
άγωνίαθηκε ελλείψει αντιπάλου. Είς
τούς διεθνείς άγώνες -Κύπελλο Άκρόπολις- είς τούς όποιους συμμετείχαν 15
περίπου χώρες ό Άστυφ. Κ Α Κ Ο Υ Ρ Η Σ
Χρήστος διεκρίθη κατατάγεις 3ος. ’Επί
σης ό Άστυφ. Δ Ο Υ Ρ Η Σ Γεωργ. είς
τούς διεθνείς αγώνες τής Γαλλίας δπου

συμμετείχαν 15 χώρες κατέλαβε τήν
3ην θέσιν.

ΠΑΛΗ
Ά π ό 8-10/5/1981 είς τό κλειστό γυ
μναστήριο Τρικάλων έγιναν οί άγώνες
έλευθέρας Πάλης ’Ενόπλων Δυνάμεων
καί Σωμάτων Ασφαλείας.
Είς τούς ανωτέρω άγώνες ή Αστυνο
μία Πόλεων έσημείωσε 3 πρώτες νίκες
μέ τούς Αστυφύλακες Χ Ο Λ ΙΔ Η Χαρ.,
Π Ο Ζ ΙΔ Η Γεωργ. καί Μ1ΝΑΡΔΟ Φραγ.,
μία δεύτερη μέ τόν Α Ν Α ΣΤ Α Σ ΙΑ Δ Η
Παναγ. καί 2 τρίτες μέ τούς Π ΑΥΛΟ Π Ο Υ Λ Ο Γεώργιο καί ΚΟΥΒΑΡΑ Νικ.
Είς τούς προαφάτως διεξαχθέντας
Πανευρωπαϊκούς αγώνας ό Άστυφύλα-

Αθαν. Παπαγεωργίου, ό όποιος διεκρίθη ο

δλους τούς

1

,

κας Π Ο Ζ ΙΔ Η Σ Γεώργιος διεκρίθη καί
κατέλαβε τήν 3ην θέσιν εις τήν κατηγο
ρίαν των 90 κιλών.
’Επίσης ό Άστυφ. Χ Ο Λ ΙΔ Η Σ Χαρ.
έχει διακριθεϊ οέ πάρα πολλούς διε
θνείς όγώνες.

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ
Ο ί αγώνες καλαθόσφαιρας Ε.Δ. καί
Σ.Α. έγιναν στην ΚΑΛΑΜ ΑΤΑ από
24-28/6/1981.
Ο ί αγώνες παρουσίασαν ενδιαφέρον,
διότι δλες οί ομάδες είχαν ένιαχυθεϊ μέ
νέους στρατευμένους άθλητάς τής εθνι
κής όμάδος. Ή ’Αστυνομική όμάς
διεκρίθη εις όλους τούς μεταξύ αύτής
καί τών άλλων ομάδων αγώνας, άνακηρυχθεϊσα πρωταθλήτρια, τών αγώνων
Ε.Δ. καί Σ.Α. διά τρίτην κατά σειρά
χρονιά.
Αναλυτικά τά αποτελέσματα έχουν
ώς έξής.
Α ΣΤ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Π Ο Λ Ε Ω Ν - ΣΤΡ Α 
ΤΟΣ
77-76
Α ΣΤ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Π Ο Λ Ε Ω Ν - Π Ο Λ Ε 
ΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
87-79
Α ΣΤ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Π Ο Λ Ε Ω Ν - Ε Λ Λ Η Ν Ι
ΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ
87-81
Α ΣΤ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Π Ο Λ Ε Ω Ν - Λ ΙΜ Ε Ν Ι
Κ Ο ΣΩ Μ Α
73-69
Βαθμολογία: Α ΣΤ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Π Ο Λ Ε 
Ω Ν βαθμοί 8 - Λ ΙΜ Ε Ν ΙΚ Ο ΣΩ Μ Α
βαθμοί 7 - Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ βαθμοί 6 - Ε Λ Λ Η
Ν ΙΚ Η Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η βαθμοί 5 - Π Ο
/ιΕ Μ ΙΚ Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ βαθμοί 4.
Ή συμμετοχή πολλών αθλητών τής
’Εθνικής Ό μάδος μέ τις ανωτέρω
αντιπροσωπευτικές ομάδες καί κυρίως
τού άστυφ. όθλητοΰ Κ Ο Κ Κ Ο Λ Α Κ Η Δημητρίου προσέδωσε ιδιαίτερο ενδιαφέ
ρον, δι ’ αυτό καί κατεχειροκροτήθησαν
άπό τό φίλαθλο κοινό δλες οί ομάδες.

ΣΤΙΒΟΣ
Πάρα πολλοί άθλητές άστυφύλακες
μέλη τής ’Εθνικής Ό μάδος Στίβου
συμμετείχαν εις διαφόρους διεθνείς
αγώνας μέ πολύ καλές επιδόσεις, οί
όποιες είχαν ώς αποτέλεσμα νά προβληθή ή χώρα μας διεθνώς.
Μεταξύ τών διακριθέντων ' Ελλήνων
αθλητών είναι καί οί ’Αστυφύλακες
Π Α Π Α Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ Χρήστος, Τ Σ ΙΜ ΙΝ Ο Σ Άρσένης, Π Α Ρ Ρ Η Σ Γεώργιος,
Δ Α Ο Υ Τ Α Κ Η Σ , Βασ., Μ Α Κ Ρ Υ ΓΙΑ Ν Ν Η Σ Λέων., Α ΝΔ ΡΕ Α ΔΗ Σ Βασ., ΠΑΠ Α ΓΕΩ ΡΓΙΟ Υ Ν., καί πολλοί άλλοι.
Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ Κ ΑΛΦ Α Κ Α Κ Ο Σ
' Υπαστυνόμος A '

Α ΛΛΗ ΛΕΓΓΥΗ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ
ΚΑΡΔΙΑ
«Τί θέλετε; - ’Έρχομαι νά προ
σφέρω αίμα γιά τήν εγχείρηση ανοι
χτής καρδιάς τής κυρίας X... - Είναι
απίστευτο! ΕΙσθε τό εξηκοστό πέμ
πτο πρόσωπο πού, έρχεται νά προ
σφέρει αίμα. Ποτέ ώς τώρα δέν μοΰ
συνέβη αύτό. Ποιά είναι ή κα X;
- ’Ανάμεσα σ ’ εκείνους πού είχαν
έρθει κι δλας, ασφαλώς μερικοί θά
τήν γνώριζαν καλά. Πάντως εγώ
ποτέ μου δέν τήν έχω συναντήσει.
"Ηταν ακόμη περισσότερο απί
στευτο από δσο τό διηγείτο ή υπάλ
ληλος του νοσοκομείου. "Ηρθαν
εκείνη τήν ήμέρα τής έγχειρήσεως
ογδόντα δότες αίματος, άπό τούς
όποιους μερικοί πράγματι δέν ενθυ
μούντο νά είχαν συναντήσει τήν κα
X... Έάν τόσοι άνθρωποι έκαναν
τόν κόπο νά έλθουν, δέν τό έκαναν
άπό αγάπη γιά τό περίεργο. Ό
καθένας είχε σκεφθεϊ καί είχε απο
φασίσει μέ ήρεμίσ, χωρίς εξωτερική
πίεση. ’Εκείνοι πού εργάζονται στή
πόλη, δπου γινόταν ή εγχείρηση,
έχασαν άπό τό χρόνο τους γιά νά
πάνε στό νοσοκομείο. ’Άλλοι ήρθαν
άπό τήν πόλη πού κατοικούσε ό κ.
καί ή κ. X. γι ’ αύτό.
"Ενα τέτοιο αποτέλεσμα εξηγείται
κατά τόν άπλούστερον τρόπο. Κ α τ’
άρχήν ό κ. X. εργάζεται σέ τράπεζα.
Είχε προτείνει σέ συναδέλφους του
νά δείξουν άλληλεγγύη. Περίπου
είκοσι άπό αυτούς παρουσιόσθηκαν
στό νοσοκομείο.
’Έπειτα, τήν προηγούμενη Κυρια
κή από τήν εγχείρηση, σ ’ δλες τις
λειτουργίες τής ενορίας τού κ. καί
τής κ. X. έδιάβασαν μιά άγγελία
ζητώντας άπό τούς αιμοδότες αίμα.
Αύτό ήταν δλο. Εξήντα πρόσωπα
έκαμαν αυτή τή χειρονομία.
’Αλλά τέλος, θά πρέπει νά σκεφθεϊ κανένας δικαιολογημένα, ότι θά
έπρεπε νά έχουν συμβεί άλλα γεγο
νότα πριν άπό αύτό γιά νά ενεργή
σουν μ ’ αύτό τόν τρόπο τόσα πρό
σωπα.
Βέβαια, έδώ όπως καί άλλου, δέν
υπάρχει αυτόματος γένεσις.
"Οταν ο! άνθρωποι εργάζονται ή
ζοΰν μαζί οί έντάσεις καί οί προστρι

βές γεννώνται καί εξελίσσονται καί
μόνο γιατί τά ένδιαφέροντά τους
διαφέρουν. ’Αλλά, νά έξασκοΰν τό
ίδιο έπάγγελμα στήν ίδια επιχείρηση,
νά βλέπονται κάθε μέρα, νά εργά
ζονται μαζί, είναι επίσης πραγματι
κότητα πού πρέπει νά υπολογίζουμε.
Έάν κάποιος βλέπει τούς άνθρώπους σάν ανθρώπους, άν έχει τήν
επιθυμία νά σχετίζεται, δεσμοί χαλ
κεύονται λίγο, λίγο μέ τήν πάροδο
τού χρόνου.
Γιατί δέν είνα άρκετό νά έργάζεται
κανένας ατά ίδια γραφεία γιά νά
γνωρισθεΐ. Γιά νά μπορεί κανείς νά
μιλά στούς συναδέλφους του γιά τήν
υγεία τών δικών του πρέπει νά
ύπάρχει κλίμα άμοιβαιότητος.
Ή περίπτωση τής ένορίας, τού κ.
καί τής κ. X... είναι συγχρόνως καί
όμοια καί διαφορετική άπό άλλες. Οί
άνθρωποι πού πηγαίνουν τακτικά
στήν εκκλησία άποτελούν μιά μειο
νότητα άνάμεσα στήν πληθυσμό.
’Αλλά πολλοί άπό τούς ένορίτες δέν
άρκοΰνται νά πηγαίνουν στήν έκκλησία, όπως πηγαίνουν στό σούπερμάρκετ.
"Ενα άθροισμα παθητικών πελα
τών δέν αποτελεί ποτέ μιά άληθινή
κοινότητα. Ή κοινότητα δέν υπάρ
χει παρά όταν καθένας αρχίσει νά
κατανοεί δτι ή αποστολή τής έκκλησίας είναι υπόθεση όλων. Ό Θεός
καλεί όλους καί καθένας εύχαρίστως
εκπληρώνει τό έργο του, δσο ταπει
νό καί άν είναι στήν υπηρεσία όλων.
"Ισως νά σκεφθοϋμε: «"Οπως
έκαναν οί ύπάλληλοι τής Τραπέζης ή
αύτοί οί ένορίτες κι εγώ θά είχα κάνει
τό ίδιο!». Τόσο τό καλύτερο έάν
μπορείτε, μέ κάθε ειλικρίνεια, νά τό
όμολογήσετε. ’Εν τούτοις παραμέ
νει τό έρώτημα: Τί κάνομε στόν τόπο
τής εργασίας μας, στή γειτονιά μας,
στή χώρα ή στήν ένορία μας, γιά νά
βοηθήσουμε αύτούς πού μάς περι
στοιχίζουν νά αναπτύξουν τό αίσθη
μα τής αλληλεγγύης; Αύτή ή έννοια
τής αλληλεγγύης είναι ή άνθρώπινη
ρίζα τής χριστιανικής άγάπης.
STA N ISLA S DE P O U LP IQ U E T
Μετ. Κ. Δ. Σ Π Η Λ ΙΩ Τ Α Κ Ο Π Ο Υ ΛΟΥ
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λ ΝΕΡΕΥΝΗΤΗ μένει, στό σύνολό
Γ Λ της, ή λαογραφική πινακοθήκη τής
Αθήνας. Κάτω άπό έναν άστερισμό
πού θέλγει καί μαγνητίζει, ή νεώτερη
πρωτεύουσα τού ' Ελληνισμού, διαρκώς
έξελίσσεται. Μεγαλώνει, άπλώνεται, διογκοϋται. Τά πριν έπώνυμα καί χαρα
κτηριστικά σημεία τής «προσωπικότη
τάς» της, οί πλατείες, οί δρόμοι, τά
μνημειακά της γνωρίσματα, άρχίζουν νά
φασματοποιοϋνται, νά παίρνουν μιά
μορφή άριθμοϋ καί νά περνούν στήν
άδιαφορία καί τή λησμονιά μέσα στον
διαρκώς έπιταχυνόμενο ρυθμό τής μ ε 
ταβολής της. Εκεί πού χτές ύπήρχε
ένα σημαδιακό κτίριο, ένας δρόμος
γραφικός, σήμερα ύψώνονται γιγάντια
οικοδομικά μεγαθήρια καί πλατειές λε
ωφόροι πού άλλάζουν ριζικά τήν όψι τού
χώρου.

Αριστερά: Γέφυρα στόν Ίλισσό ποταμό,
πρό του Σταδίου τόν 18ο αιώνα. (Γκραβούρα). Κάτω: Τό ρολόι τής Κυρρήστου στήν
παλιά Πλάκα. (Γκραβούρα). Στήν άπέναντι
σελίδα: Αθηναϊκός γάμος, μπροστά άπό τήν
πόλη τής Δεξαμενής του Άδριανείου υδρα
γωγείου, τά παλιά όμορφα χρόνια τής
'Αθήνας.

Η ΑΘΗΝΑ
ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Χάνονται τά στοιχεία τής ζωής
Τά παλιά σπίτια μέ τή νεοκλασσική
δομή, οί περιοχές μέ τά ιστορικά τοπω
νύμια, πού άποτελοϋν τίς βασικές πη
γές, άλλά καί τίς πιό ένδιαφέρουσες
άπό γραφικής πλευράς, έστίες έρευ
νας έξαφανίζονται κάθε τόσο γιά νά
δώσουν τή θέση τους σέ μιάνάλλη όψη,
βέβαια έναρμονισμένη μέ τίς σύγχρο
νες λειτουργικές άνάγκες τής πόλης,
σέ λεωφόρους, άνετες πλατείες - μέ
καινούρια πλέον όνόματα - καθώς καί
σέ νέα οικοδομήματα, πού όμως, καθώς
άλλάζουν τή μορφή, έξαφανίζουν καί τά
λαογραφικά σημάδια πού άντιπροσωπεύουν μιά όλόκληρη έποχή ζωής τού
κλεινού "Αστεως. Χωρίς καί τήνάνάλογη φροντίδα γιά τή διάδωσή τους. Ή
σύγχρονη κίνηση δέν είναι παρά μιά
τάση γιά τήν άδιάκοπη άνανέωαη. Μέσα
στό ρεύμα της παρασύρει κάθε παλιό,
κάθε γραφικό, κάθε τι, πού άποτελείμιά
στατική μορφή χρόνου. Θά νόμιζε κα
νείς πώς δλα τούτα είναι μιά δοκιμασία
τής ψυχής καί τής μνήμης γιά τόν
παλιώτερο άνθρωπο, μά θαρρώ πώς στό βιαστικό καιρό μας - δέ συμβαίνει.
Σπανιώτατες είναι οί έξαιρέσεις. Ή
τρομερή άλλωστε δυσαρμονία τής παλιώτερης ζωής μέ τήν έλλειψη τών
μέσων, σέ σχέση μέ τή νεώτερη, δέν
άφήνει περιθώρια, γιά ρομαντισμούς.
Είναι πιά άδιανόητη ή σύγκριση τής
παλιάς γκαζιέρας καί άνεμικής φου
φούς, μέ τήν έξηλεκτρισμένη ζωή τού
σύγχρονου σπιτιού κι άποτελεί θέμα
«ράλλυ άντίκας» κι αύτό τό λίγο μόλις
περασμένο μ ο ντέλο αύτοκινήτου,
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Γράφει ό
κ. Δημ. Σιατόττουλος
μπροστά στό σύγχρονο θαύμα. Ε ξ’
άλλου κι ό ίδιος ό άνθρωπος τού καιρού
μας έχει τήν έφεση αύτής τής άνανεώσεως. Θάλεγε κανείς πώς στήν έποχή
μας δέν ύπάρχουν γέροι. "Ενα σφρίγος
κι ένας ώραίος δυναμισμός διακρίνει τό
σύγχρονο άτομο ώς τήν πιό προχωρη
μένη ήλικία. Παλιώτερα ή γυναίκα μετά
τά σαράντα - σαρανταπέντε, ντυνόταν
πιά φορέματα σέ κλασική φόρμα, μέ
κλειστά χρώματα καί κατά κάποιο τρόπο
φανέρωνε μιά πρόθεση άναχωρητισμού. Σήμερα μπροστά σέ μερικές
κομψές χαριτόβρυτες πενηντάρες δύ
σκολα παραβγαίνουν καί κοριτσόπουλα
μέ τό ένα τρίτο τής ήλικίας τους.
'

Η Πλάκα κι ένα κείμενο

"Ετσι μέ τήν ταχύτητα άναπροσαρμογής τής ζωής - ιδιαίτερα στά μεγάλα
άστικά κέντρα - χάνεται κι ό μύτος τής
έρευνητικής Αριάδνης γιά τόν λαογράφο, πού δύσκολα βρίσκει πιά τά
άναγκαία τεκμήρια γιά τίς μ ελ έτες του.
Κι όμως ή λαογραφία έχει ένα καθήκον
καί μιά σοβαρή άποστολή. Νά διαδώσει
κάθε στοιχείο πού συνέθεσε τή μορφή
τής παλιώτερης ζωής, πράγμα πού θά
άποτελέσει πολύτιμο ύλικό γιά τόν

αύριανό κοινωνιολόγο καί ιστορικό.
"Ας δούμε, λοιπόν, σήμερα - σάν μιά
μικρή συμβολή στά λαογραφικά τής
Αθήνας -μερικά ένδιαφέροντα όνόμα
τα συνοικιών της, καθώς καί τόν τρόπο
προελεύσεώς τους.
Θά άρχίσουμε άπό τήν θρυλική καί
π ολυτραγουδισμένη «Πλάκα», στις

Σ έ ειδική έκδήλωση πού έγινε στόν ΟΚΦΑ
Πειραιώς έδόθηααν γαμήλια βοηθήματα σέ
μαθήτριες κοπτικής-ραπτικής, παιδιά άστυνομικών. Στή φωτογραφία σχετικό στιγμιότυ
πο.

Τις κατασκηνώσεις τού Αρχηγείου Αστυ
νομίας Πόλεων, στόν "Αγιο 'Ανδρέα Α ττι
κής έπιακέφθηκε ό Αρχηγός Α.Π. κ. Λάος,
ό όποιος καί ένημερώθηκε γιά τή λειτουργία
καί τήν άποστολή τους.
"Αλλο ένα στιγμιότυπο άπό τή λειτουργία
τών παιδικών κατασκηνώσεων στόν Ά γ ιο
’ Ανδρέα. ’ Επίδειξη πυροσβεστικής άντλίας.
Μ έ έπισημότητα γιορτάστηκε κι έφ έτο ς ατό
Αρχηγείο Αστυνομίας Πόλεων ή έορτή
τής Πολεμικής Αρετής τών Ελλήνων. Γιά
τή σημασία τής έορτής μίλησε ό Αστυνόμος
A ' κ. Λεπεσιώτης.

662

Τήν Κέρκυρα έπισκέφθησαν οί φιλοξενού
μενοι τού Κέντρου Μεταφράσεως καί διερμηνείας όρκωτοί διερμηνείς τών Σουηδικών
δικαστηρίων. Πρός τούς Σουηδούς διερμη
νείς, οί όποιοι σημειωτέον είναι Ελληνικής
καταγωγής, παιδιά Ελλήνων μεταναστών,
μίλησαν έκτός τών άλλων ό Αστυνόμος κ.
Μουζακίτης καί ό ταγματάρχης τής Χωρ/κής
κ. Δοκανάρης, οί όποιοι καί άνέπτυξαν
θέματα άφορώντα εις τάς έπικρατούσας εις
τήν ' Ελλάδα συνθήκας άπό πλευράς τάξεως
καί άσφαλείας καί άλλα συναφή θέματα.

Οί νεοεξελθόντες τής Σχολής Άρχιφύλακες έπιοκέφθησαν στό γραφείο του τόν
Αστυνομικό Διευθυντή Αθηνών κ. Ραφτό
πουλο, όπου κι' έλαβαν όδηγίες γιά τήν
καλύτερη άσκηση τών καθηκόντων τους.

Κατά τούς έφετεινούς άγώνες πυγμαχίας
Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων Ά σφ α
λείας, πρώτος νικητής άνεδείχθη ό άστυφύλαξ Δουρής, ό όποιος διακρίνεται στή
φωτογραφία κατά τήν στιγμή άπονομής τού
έπάθλου.

Σ έ ειδική τελετή πού έγινε στό ' Υπουργείο
Δημοσ. Τάξεως ό Γεν. Γραμματεύς κ. Καλαμάκης, έπέδωαε, έκ μέρους τού ' Υπουργού
κ. Δαβάκη άναμνηστική πλακέτα στόν Προϊ
στάμενο τού Συντονιστικού Επιτελείου κ.
Γκίκα, ό όποιος άπεχώρησε τή αιτήσει του
προκειμένου νά πολπευθή.
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Η Δ ΡΑ ΣΤΗ Ρ ΙΟ ΤΗ ΤΑ ΤΩΝ ΥΠ ΗΡΕΣΙΩ Ν Μ Α Σ — ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ — Δ Η Μ Ο Σ ΙΕ Υ Μ Α Τ Α Κ.Λ.Π.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ
Μέ λίγες γραμμές
Τίς Αστυνομικές Σχολές έπισκέφθησαν, όπου καί ενημερώθηκαν γιά τη λειτουργία τους, μαθηταί
τής Σχολής Αξιωματικών τοΰ Καΐρου, μέ επικεφαλής Αιγυπτίους ’ Αξιωματικούς. Στη φωτογραφία
κάτω οί ξένοι συνάδελφοι μέ τόν Ύπαρχηγό Α.Π. κ. Κοντογιάννη καί Άξ/κούς τής Σχολής, σέ
άναμνηστική φωτογραφία. Στη φωτογραφία τής άπέναντι σελίδος, στιγμιότυπο άπό τήν έπίσκεψη
τοΰ άρχηγοϋ Α.Π. κ. Λάου, στην ’ Αστυν. Δ/νση Κέρκυρας. Ό κ. ’ Αρχηγός συνοδεύεται άπό τόν
Δ/ντή Κ. Μαργαρώνη.

ΝΕΑ Α Π Ο Τ Η Ν ΠΑΤΡΑ
Συνελήφθη πριν ένα χρόνο περίπου
γιά σωματεμπορία, προαγωγή οέ πορ
νεία καί άλλες... «καλές» πράξεις. Καί
αντί νά βάλει μυαλό, έβαζε μικρές κοπέ
λες ατό κύκλωμα τής σωματεμπορίας.
Ό ... λύκος τρίχα αλλάζει, «επάγγελ
μα» όχι, δηλαδή. Μόνον πού αυτός ό
λύκος είναι... γερόλυκος. Είναι 79 χρό
νων καί όνομάζεται Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ ΛΕ 
ΓΑΤΟ Σ. Καί φυσικά όλοι έλπίζουν δτι
κάποτε θά συμμορφωθεί. Είναι τόσο
μικρός όκόμα.
*
τΗταν εκείνες τις ήμέρες τοΰ καλοκαι
ριού, πού τό θερμόμετρο δεν έπεφτε
κάτω από τούς 40 βαθμούς μέ τίποτα.
«Καμίνι» ό ήλιος. Καί μέ τό δίκιο του,
δταν βλέπει τις τολμηρές εμφανίσεις
τών ακτών. Κάνοντας τόν κόσμο νά μήν
ξέρει τί κάνει. 'Όπως ο! δύο νεαροί, ό
Β Α ΣΙΛ ΕΙΟ Σ ΤΣΕΚΛΕΡΗΣ καί ό ΙΩ Α Ν 
Ν Η Σ Κ Α Ψ Η Σ , οί όποιοι παρέλαβαν μιά
γλυκεία πρόκληση γιά τήν πλάζ τής
Ά γυιάς καί άντί νά τήν μεταφέρουν στό
σπίτι της, τήν ώδήγησαν σέ ερημική
τοποθεσία τών Ροίτίκων, δπου είχαν μιά
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σαρκική «συνομιλία» μαζί της. Πρώτα ό
'ένας καί μετά ό άλλος. Ή «συνομιλία»
όμως ήταν κουραστική γιά κείνη ή όποια
όταν έπέστρεψε στήν Πάτρα τούς υπέ
βαλε μήνυση γιά βιασμό. ’Έτσι ή Γεν.
’Ασφάλεια Πατρών άρχισε τήν αναζήτη
ση των άγνώστων δραστών τούς όποι
ους καί συνέλαβε τήν επομένη.
Πάντως συνέστησε στήν «παθοϋσα»
νά είναι πιό επιφυλακτική. Τόσο στις
προτάσεις αγνώστων, δσο καί στό ντύσιμό της.
*

Δέν τού έφτανε πού απολάμβανε μέ
τήν ήσυχία του τίς τρυφερές σκηνές ή
μάλλον τίς σκηνές άπό... «σκληρό»
πορνό, πού τού πρόσφερε τό ζευγάρι.
Σκέφθηκε καί έμπορικό. Πήρε μιά φω
τογραφική μηχανή καί φωτογράφισε πς
σκηνές τής έπομένης_συναντήσεως. Καί
άρχισε τόν εκβιασμό τοϋ άνδρα, πού
ήταν παντρεμένος. Πρώτη «ταρίφα»
30.000 δρχ. Λίαν επιεικώς, όπως είπε.
"Ομως ο! αστυνομικοί τής ’Ασφαλείας
τόν αυνέλαβαν τήν ώρα πού είχε προλά
βει νά πάρει μόνον 5.000 άπό τό θύμα
του. Πρόκειται γιά τόν Χ ΡΙΣΤΟ ΔΟ Υ -

Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο ΓΕΩΡΓΙΟ άπό τό Αίγιο
φιλανθρώπων.
*
παντρεμένο καί πατέρα ένός παιδιού.
Οικοδόμος ό Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ Κ Ο Λ Ο Κ Υ 
Πήγε νά συνδιάσει δηλαδή ό άνθρω
Θ Α Σ τοϋ Θωμά άπό τήν Πάτρα. Καλό τό
πος «τό τερπνό μετά τοϋ ωφελίμου». Τό
επάγγελμά
του, άλλά δέν μπορούσε νά
«ωφέλιμο» όμως δχι μόνο δέν τόν
βρει υλικά. Γ ι ’ αυτό αποφάσισε νά
ωφέλησε αλλά τόν έβλαψε κιόλας. Καί
μαζεύει άπό νεοανεγειρόμενες οικοδο
σύν τόϊς άλλοις έχασε καί τό... «τερ
μές. Τρυπάνια, βιδολόγους, μέγγενες,
πνόν».
*
καλέμια, κατσαβίδια, σφυριά, μετροται
Τήν έβλεπες καί πονοϋσε ή ψυχή σου.
νίες, σωληνοκόπτες, τσιμπήδες καί άλ
Γυψωμένη στό λαιμό καί μέ δυό ιατρικές
λα βρέθηκαν στό σπίτι του τήν ώρα πού
βεβαιώσεις στό χέρι, πού έλεγαν δτι
οί αστυνομικοί τόν συνέλαβαν μέ τήν
ύπέφερε άπό όγκο στό κεφάλι. Καί σύν
κατηγορία τής κλοπής.
τοϊς άλλοις νά μήν έχει στον ήλιο μοίρα.
’Έτσι τώρα πού τόν συνέλαβε ή...
Νά σπαράζει ή καρδιά σου δηλαδή.
«τσιμπήδα» τοϋ νόμου, θά μπει στήν
"Ομως ό αστυνομικός τής Τουριστι
«μέγγενη» τής δικαιοσύνης καί δέν θά
κής ’Αστυνομίας τήν συνέλαβε καί τήν
τόν σώσουν ούτε τά κατσαβίδια ούτε τά
πήγε στήν ’Ασφάλεια. Καί έκεί διαπι
σφυριά, τά όποια δμως θά τοϋ χρεια
στώθηκε δτι ή έπαίτισσα ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
στούν μόνο γιά νά... κτυπήσει τό κεφάλι
Δ Η Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ τού Βασιλείου, άπό
του.
Χ Α Ρ Η Σ ΓΕΩ ΡΓΙΑ ΔΗΣ
τό Περιστέρι ’Αττικής, μπορεί νά μήν
’Αστυφύλακας
είχε στον ήλιο μοίρα, είχε δμως τόσες
οικονομίες, πού τής έπέτρεπαν νά ζεϊ
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
πλουσιοπάροχα. Καί εκτός αύτοΰ τό
γύψωμα καί οί ιατρικές βεβαιώσεις, ο! Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Λ Ε Σ Χ Η Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ Ο Υ
Κ Α Ι Π Ε ΡΙΗ ΓΗ ΣΕ Ω Ν (ΕΛΠΑ)
όποιες ήταν πλαστογραφημένες, έχρη’Αξιότιμου
Κύριον
σιμοποιοΰντο γιά τήν εξαπάτηση τών
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Στις φωτογραφίες αυτής τής σελίδος, στι
γμιότυπα άπό τήν γιορτή πού έγινε στις
παιδικές κατασκηνώσεις στόν "Αγιο ' Ανδρέα Αττικής. Τήνέορτή παρακολούθησαν
ό άρχηγός Α.Π. κ. Λάος, ό Υπαρχηγός κ.
Κοντογιάννης, οί Γενικοί Άστυν. Δ/νταί κ.κ.
Ραφτόπουλος καί Ράϊκος, έκπρόσωπος τής
Χωρ/κής, οί γονείς τών παιδιών κ.ά. Στήν
άπέναντι σελίδα: Οί ύπάλληλοι τής Τροχαίας
Αθηνών, διέθεσαν χρηματικόν ποσόν καί
άπό ειδικό ζωγράφο - άγιογράφο έγιναν οί
εικόνες τού Αγίου Μηνά, Προστάτου τής
Αστυνομίας Πόλεων, τής Αγίας Θεοδώ
ρας τής Αύγούστας καί τού Αγ. Τρύφωνος,
ατό παρεκκλήσιον Παναγίας Βλογιάς, τής
ένορίας τού Ά γ Γεωργίου Λόγγου Λοκρίδος.

* * ν
¥ ^ *m I

I
Μιχ. Λ Α Ο
Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πόλεων
Γ ' Σεπτεμβρίου 11
ΑΘΗΝΑ
Κύριε Αρχηγέ,
Ή ’Οργανωτική ’Επιτροπήτοϋ28ου
Ράλλυ Α Κ Ρ Ο Π Ο ΛΙΣ, επιθυμεί μέ τό
γράμμα αύτό νά έκφράσει τόσο πρός
εσάς προσωπικά, όσο καί πρός τά
όργανά σας, τις πιό θερμές της ευχαρι
στίες γιά τήν τόσο πρόθυμη καί όποτελεσματική σας συμπαράσταση κατά τήν
τελέσή του.
Χάρη στήν επιτυχία αυτή, τό Α ΚΡΟ Π Ο Λ ΙΣ, εχει καταστεί μέ άπόφαση τής
Διεθνούς ’Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου,
τό υπόδειγμα γιά τήν τέλεση όλων τών
υπόλοιπων άγώνων Ράλλυ τού Παγκο
σμίου Πρωταθλήματος.
Ή ’Οργανωτική ’Επιτροπή κρίνουσα ότι ή δική σας συμπαράσταση συνέ
βαλε σπουδαία στήν επιτυχία τής διε
θνούς αύτής άναγνωρι'σεως, σάς ύποβάλλει καί πάλι τις πιό θερμές της
ευχαριστίες.
Μετά τιμής,
’Αλέξανδρος Δ Α Ρ ΔΟ ΥΦ Α Σ
Πρόεδρος ΕΛΠΑ
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Π Ο Δ Ο Σ Φ Α ΙΡ ΙΚ Ο Σ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ «Π Α 
Λ Α ΙΟ Ν Φ ΑΛΗΡΟ Ν»
Πρός τόν
ΓΕΝ ΙΚ Ο Ν Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Τ Η Ν ΑΣΤ. Π Ο 
ΛΕΩΝ Α Θ Η ΝΩ Ν

Αξιότιμε κ. Γενικέ,
Ό Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Παλαι-

οΰ Φαλήρου καί τό Διοικητικό Συμβού
λιο, αίσθανόμεθα τήν άνάγκη νά σάς
έκφράσουμε τάς άπειρους εύχαριστίας
μας διά τό άμέριστον ενδιαφέρον τό
όποιον έπεδείξατε διά τήν προστασίαν
τών παικτών καί φιλάθλων μας εις τόν
τόσον ενδιαφέροντα άγώνα τής περα
σμένης Κυριακής μετά τής τοπικής
όμάδος τοΰ Περιστεριού.
Μετά πόσης τιμής
Ό Πρόεδρος
Ό Γεν. Γραμματεύς
Σ Ω Τ Η Ρ ΙΟ Σ Α Γ Γ Ε Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΣΠ Υ Ρ ΙΔ Ω Ν Χ Ω ΡΑ Φ Α Σ
Κύριε Διοικητά,
Μ έ τήν έπιστολή μου αύτή θά ήθελα
νά ευχαριστήσω τήν υπηρεσία τής ’Αμέ
σου Δράσεως καί ειδικότερα τήν τρίτη
άλλαγή μέ έπικεφαλής τόν Ύπαστυνό
μο ΚΑΣΤΑ Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η , οί ανδρες
τού όποιου τήν 6-6-1981 κατόρθωσαν νά
άνεύρουν καί νά αυλλάβουν έξι νεα
ρούς, οί οποίοι είχαν κλέφει τό αυτοκίνη
τό μου καί διασκέδαζαν.

Γιά μιά ακόμη φορά οί άνδρες τής
’Αμέσου Δρόσεως έδειξαν δτι είναι
έτοιμοι νά διακινδυνεύσουν ακόμα καί
τήν σωματική τους ακεραιότητα προκειμένου νά ύπερασπισθοΰν τήν περιουσία
καί τά δικαιώματα τών πολιτών.
Μ έ τήν άνεύρεση τοϋ αύτοκινήτου
μου ο! άνδρες τής ’Αμέσου Δρόσεως
έδωσαν ένα μεγάλο δώρο σέ μιά οικογέ
νεια πού άγωνιοϋσε επί 24 ώρες. Διότι
μόνον εμείς οί υπάλληλοι καί μισθοσυν
τήρητοι πολίτες γνωρίζομε τήν άξια του
κάθε αντικειμένου πού μέ κόπο καί
στερήσεις αγοράζουμε.
Μ έ τήν ελπίδα δτι πάντα θά έχετε τό
κουράγιο καί τήν δύναμη εσείς καί οί
άνδρες σας νά αντιμετωπίζετε επικίνδυ
να άλλά καί ανθρωπιστικά περιστατικά,
ευχαριστώ δλους σας.
Μετά τιμής
Δ Η Μ Ο Κ Ρ ΙΤ Ο Σ Γ. Α ΣΗ Μ Α Κ Ο Σ
Κ Ω Ν /Π Ο Λ Ε Ω Σ 13 - Β Ο Τ Α Ν ΙΚ Ο Σ
ΑΘΗΝΑ
Πρός τήν
'Άμεσο Δράσι
Κύριοι,
Μετά από τό ατύχημα πού συνέβη

στις 29/5/81 μπροστά στό σπίτι μου, στό
Περιστέρι, καί παρ’ ολίγο νά στοιχίαη
τή ζωή ατόν άνδρα μου, αισθάνομαι τήν
υποχρέωση νά σάς εύχαριατήσω δημο
σίως. Χάρη στήν ετοιμότητα καί τήν
άμεσο επέμβαση τών άνδρών σας κ. κ.
Φιλαδάκην Έμ. Α.Δ. 516 καί Δημέαν
Χρ. Α.Δ.298 σώθηκε κυριολεκτικά από
του χάρου τά δόντια.
Μ έ δλη μου τήν εύγνωμοσύνη
Ελένη Μιχαλοπούλου
Π ρόςτήν
Ύποδ/νση ’Αμέσου Δρόσεως
Σταδίου 10
’Ενταύθα
Μ έ βαθυτάτη συγκίνηση συγχαίρω
καί ευχαριστώ τήν ύπηρεσία σας ώς καί
τό πλήρωμα τού 1420 αυτοκινήτου σας
πού μέ τήν ταχυτάτη επέμβασή των
μετέφεραν καί έσωσαν τό παιδί μου
Χρήσ το, στό Ν οσοκομείο Παίδων
Α γ ία Σοφία.
Χριστόπουλος Παναγιώτης
'Έμπορος
Έλασιδών 15 - Ρούφ
B R ITIS H EMBASSY,
A THENS

’Αξιότιμον κ. Μηλιώνην,
’Ενταύθα.
Σάς γράφω γιά νά σάς ευχαριστήσω
θερμότατα γιά τή συμπαράσταση πού
σείς καί οί συνεργάτες σας δώσατε στήν
Πρεσβεία κατά τή διάρκεια τής έπισκέψεως στήν ’ Α θήνα τού Βρεταννοΰ
Υφυπουργού Βιομηχανίας κ. Νόρμαν
Τέμπιτ. Ό κ. Τέμπη θεώρησε υποχρέ
ωσή του νά μοΰ άναφέρει πόσο τόν
εντυπώσιασε ή φροντίδα τής Ε λληνι
κής ’Αστυνομίας γιά τήν άσφάλειά του,
καθώς καί ή αποτελεσματικότατα τών
ληφθέντων μέτρων.
Είμαι επίσης υπόχρεος γιά τήν πρό
σθετη κάλυψη ασφαλείας πού παρέχει ή
'Αστυνομία στήν Πρεσβεία κατά τήν
παρούσα περίοδο πού οί κίνδυνοι άπό
άποψη άσφαλείας είναι αύξημένοι λόγω
τών γεγονότων τής Βορείου Ιρλανδίας.
Σάς παρακαλώ νά διαβιβάσετε τις ειλι
κρινείς ευχαριστίες μου σ ’ δλους πού
ασχολούνται μ ’ αυτό τό θέμα.
Μ έ τιμή,
I. J. Μ. S UTH ER LAN D
Πρέσβυς τής Μεγάλης Βρεταννίας
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ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΟ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
Γιά τ ό Β ' Ά σ τ υ ν . Τ μ ή μ α

Γό νά κατακρίνει κανείς τά
στραβά είναι πολύ φυσικό καί
γίνεται καθημερινά.
Τό νά θέλεις νά επαινέσεις καί
νά ευχαριστήσεις κάποιον γιά
τήν άξία του, γιά τίς προσπάθειές
του, γιά τό ότι δίνεται επάνω στό
καθήκον, 5έν συμβαίνει συχνά.

’ Εμείς τό παιδί μας τό Ζάκο
Πικρό τόν χάσαμε.

Δεκαήμερη έκπαιδευτική έκδρομή πραγματοποίησαν στην Βόρειο Ελλάδα, οί 2 ετεΐς δόκ.
Ύπαστυνόμοι, μέ έπικεφαλής τόν Αστυνόμο Β ' κ. Παπασπηλίου. Στή φωτογραφία οί
έκδρομείς ατό φυλάκιο Νίκης, μέ άξ/κούς τού Στρατού.

Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ ΙΑ Π Υ ΓΜ Α
Χ ΙΑ Σ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ
κ. Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ Η
Τ Ο Υ Τ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α
ΤΟΣΑΘ ΗΝΩ Ν
Κύριε Διοικητά,
Τό Διοικητικό Συμβούλιο τής Ε λλη 
νικής 'ΟμοσπονδίαςΠυγμαχίας, αισθά
νεται τήν υποχρέωση νά σας έκφράσει
τά ειλικρινή του συγχαρητήρια καί τις
θερμές του ευχαριστίες γιά τήν διάθεση
αστυνομικής δυνάμεως γιά τήν τήρηση

τής παραδειγματικής τάξεως στόν
Αγωνιστικό χώρο τού Παναθηναϊκού
Σταδίου κατά τήν διάρκεια τών άγώνων
τού 7ου Διεθνούς Τουρνουά Πυγμαχίας
«Κ Υ Π Ε Λ Λ Ο Ν Α Κ Ρ Ο Π Ο Λ ΙΣ» πού έγι
νε από 31 Μαΐου μέχρι καί 3 ’Ιουνίου 1981,
καί πού άπέσπασε τά εύμενή σχόλια τών
Δέκα (10) ξένων αποστολών, πού συμ
μετείχαν ατούς έν λόγω άγώνες.
Μετά πλείατης τιμής καί ευχαριστιών
Ο Π ΡΟ ΕΔΡΟ Σ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑ Μ Μ Α ΤΕ
ΑΣ
ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ Μ Π Ρ Α Χ Ο Σ
ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ Π Ο Λ ΙΤ Η Σ

Από 12 έως 13 Αύγουστου 1981 έγιναν ατά Ιωάννινα οί άγώνες στίβου Ενόπλων Δυνάμεων
καί Σωμάτων Ασφαλείας. Ή ’Αστυνομία Πόλεων είχε σημαντικές έπιτυχίες. Στή
φωτογραφία ή Αστυνομική όμάδα μέ τόν Αρχηγό Α.Π. κ. Λάο, τόν Γενικό ’Αστυνομικό
Δ/ντή κ. Ράϊκο καί τόν διευθυντή τής ΥΣΠΑ κ. Παπαίωάννου.

Θεωρούμε δμως χρέος μας νά
ευχαριστήσουμε τόν Διοικητή
το ΰ Β ' ’ Αστυνομικού τμήματος,
αυτόν καθώς καί τούς άντρες
του, γιά τήν μεγάλη τους προ
σπάθεια, τήν καταπληκτική τα
χύτητα, νά τό μεταφέρουν στό
διημερεΰον νοσοκομείο. Αυτοί οί
άνθρωποι φέρθηκαν σάν υπε
ράνθρωποι.
Τούς ευχαριστούμε καί πιστεύ
ουμε πώς καί άν τό παιδί μας δέν
έπέζησε οί άνθρωποι αύτοί σί
γουρα θά σώσουν κάποιους ό
λους.
Τέτοιοι άνθρωποι στήν εποχή
μας άξίζουν τόν έπαινο καί μία
άναγνώριση. ’ Επίσης ευχαρι
στούμε τούς γιατρούς καί τό
προσωπικό τού * Ιπποκρατείου
νοσοκομείου πού διημέρευε τήν
24 πρός 25 ΜαΤου.
Ή ιατρική είναι λειτούργημα.
Οί γιατροί δμως αύτοί έδωσαν τά
πάντα σάν νά έπρόκειτο γιά δικό
τους μοναχοπαίδι. Ξενύχτησαν
πάνω άπό τόν άσθενή καί εξάν
τλησαν καί τήν τελευταία ελπί
δα.
’ Εμείς τό παιδί μας τόν Ζάκο
Πικρό τόν χάσαμε.
Δέν παύει δμως νά θεωρούμε
χρέος μας νά πούμε ένα μεγάλο
ευχαριστώ σέ ορισμένους άνθρώπους πού ύπάρχουν άκόμα
σήμερα.

Έστω καί μέσα άπό τόν θάνατο
μπορεί νά βγει μιά μικρή ελπίδα
γιά τούς ζωντανούς πού ίσως
κάποτε βρεθούν στήν άνάγκη.
Οί γονείς
ΣΥΛΒ ΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΙΣ ΠΙΚΡΟΣ
Δ η μ ο σ ι ε ό θ η κ ε σ τό Π ε ρ ι ο δ .
«ΕΠ ΙΚ ΑΙΡ Α»
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Μ Ε ΓΑ Λ Ε Σ Κ Ο Υ Β Ε Ν Τ Ε Σ
Τό φλερτ είναι ή εύγενική τέχνη τοϋ νά
κάνης έναν άνόρα νά αισθάνεται Ικανο
ποιημένος άπό τόν έαυτό του.
ΜΠΕΤΤΥ ΝΤΕΒΙΣ
Τό πιό δύσκολο πράγμα γιά μιά κοπέλλα είναι νά καταλάβη γιατί ένας άνόρας
φαίνεται νά τήν βαρυέται όταν τοϋ λέη
«όχι» καί νά τήν φοβάται όταν τοϋ λέη
«ναί».
ΠΩΛ ΜΟΡΑΝ
Στόν έρωτα κανένας άνδρας δέν άρχίζει
νά σοβαρεύεται άν δέν αρχίσει νά λέη
άνοησίες...
ΠΩΛ ΜΟΡΑΝ
Τό Σύμπαν είναι ένα θέατρο, όπου όμως
ή διανομή τών ρόλων είναι κακή.
ΟΣΚΑΡ Ο Υ Α ΙΛ Ν Τ
' Η τέχνη νά μή λές τίποτα, τήν ώρα πού
θά λές πολλά
ΤΣΕΣΤΕΡ ANTONY
"Εχει φωτεινά διαστήματα σιωπής πού
κάνουν τήν όμιλία του εύχάριστη
Σ. ΣΜΙΘ
"Ηξερε περίφημα τήν ψυχολογική στι
γμή νά κάνει πολύ εντύπωση μή λέγον
τας τίποτα.
ΟΣΚΑΡ ΟΥΑ Ι ΛΝΤ
" Οταν ένας άνθρωπος έχει κάτι νά πεϊ, ή
δυσκολία δέν βρίσκεται στό νά τόν
κάνουμε νά τό πεϊ, άλλά στό νά τόν
εμποδίσουμε νά τό λέει πολύ συχνά.
ΜΠΕΡΝΑΡ ΣΩ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΓΕΛΟΙΟΥ
Μιά κοπέλλα ύπερβολικά εκδικητική
διέλυσε τόν άρραβώνα της καί, παίρ
νοντας τό διαμαντένιο δακτυλίδι πού
τής είχε χαρίσει ό μνηστήρ, τό έβαλε
στό βελούδινο κουτάκι, τό τύλιξε προ
σεκτικά σέ ωραίο χαρτί καί τοϋ τδ
έπέστρεψε μέ ένα χαρτάκι κοντά στήν
διεύθυνσι, όπου είχε γράφει: «Προσο
χή! Γυαλικά!».
★

Δύο σύζυγοι κουτσομπολεύουν τίς
γυναίκες τους. Ο πρώτος είναι πολύ
δυσαρεστημένος μέ τή δική του:
— Φρίκη, σοϋ λέω! ’ Επεμβαίνει σέ
όλα, δέν έχει ιδέα άπό μαγειρική...

"Αστα!
' Ο άλλος κουνά τό κεφάλι μέ συμπό
νια:
— Κρίμα! Γιατί εγώ ξέρεις είμαι πολύ
τυχερός. Ή γυναίκα μου είναι πολύ
άξια! Πέρυσι τό χειμώνα μοϋ έπλεξε
κάλτσες άπό ένα παλιό της μαγιώ καί
φέτος τό καλοκαίρι έπλεξε ένα μαγιώ
άπό μιά παλιά μου κάλτσα...
★

"Ενας άλήτης μπαίνει στό φούρνο,
περιμένει ύπομονετικά νά έξυπηρετηθοΰν όλοι οί πελάτες καί ύστερα λέει
στό άφεντικό:
— Μήπως σάς περισσεύει κανένα
γλυκό γιά μένα;
— Γλυκό; ρωτάει εκείνος ξαφνια
σμένος, γιατί, τό ψωμί δέν σοϋ κάνει;
— Μά, ξέρετε, πρέπει νά σάς πώ...
πώς σήμερα έχω τά γενέθλιά μου!...
★

" Ενας άνθρωπος φθάνει στόν παρά
δεισο σέ σεραφειμική έμφάνισι, φωτο
στέφανο δηλαδή καί μεγάλα φτερά.
— Πώς ήρθατε; τόν ρωτά ό άγιος
Πέτρος.

Τέσσερις γυναίκες καταφ θάνουν
στόν παράδεισο. ' Ο "Αγιος Πέτρος τίς
ρωτάει:
— Ποιές άπό σάς έχουν άπατήσει
τόν άντρα τους;
Οί τρεις άπό τίς τέσσερις σηκώνουν
τό χέρι τους.
— Ω ρ α ία , λέει ό "Αγιος Πέτρος.
’ Εσείς θά πάτε στην κόλασι.
Καί σημπληρώνει μέ νοήματα:
— Καί ή... κουφή έπίσης.

Κάπου στή Σκωτία μιά κοπέλλα δέν
έχει βάλει έδώ κ ι’ ένα μήνα οΰτε
μπουκιά στό στόμα της καί ό γιατρός
πού τήν εξετάζει ρωτάει άπορρημένος
τή μητέρα της:
— Καί δέν μοϋ λέτε, κυρία μου, σ’
αυτό τό διάστημα δέν συνέβη τίποτε
άπολύτως στήν κόρη σας;
— Πώς, πώς... Μέχρι τώρα έχουν
έρθει δέκα συγχωριανοί μας καί τή
ζήτησαν σέ γάμο...

— Νά σάς πώ: ήμουν στό αύτοκίνητό μου μέ τήν γυναίκα μου καί, σέ μιά
στΎΜή» μοϋ λέει: «'Αγάπη μου, άν μ'
άφήσης νά όδηγήσω κι έγώ λιγάκι, θά
είσαι άγγελος!».

Τ ήν 14/8/81 έπεσκέφθη, ό Γ ε ν ι
κός ’ Α στυνομικός Δ /ν τή ς Π ει
ραιώς κ. Π ερικ λής Ρερρές, συνοδευόμενος άπό τόν υπασπιστή
του ’ Αστυνόμο Β ' κ. Γεώ ργιο
’ Αναγνώστου καί τόν Π ροϊστά
μενο τοΰ Γ ραφείου Δ ημ. Σχ έσ ε
ων ύπαστυνόμο Α ', κ. Χ ρηστό
Δ εκ ίδ η , εις Κ .Α .Τ. Κ ηφ ισίας,
τόν τραυματισθέντα σοβαρώς
Ά σ τυ φ . Ν. 133 (25.159) Κων/ν ο ν Τσαμπαρλή, κατά τήν τρο
μοκρατικήν έπ ίθεσινστό Ν αυτι
λιακό Γ ραφείο ’ Α γγελικούση
καί τοΰ παρέδωσε τό χρηματικό
ποσόν τών 169.000 δρχ. τό όποιο
συνεκέντρωσαν ο ί υπάλληλοι
τή ς ’ Α σ τ υ ν ο μ ικ ή ς Δ /ν σ ε ω ς
Π ειραιώ ς, εις ένδ ειξιν άγάπης
καί συμπαραστάσεως, πρός τόν
τ ρ α υ μ α τ ισ θ έ ν α σ υ ν ά δ ελ φ ό ν
τους.

' Η κυρία έχει παραγγείλει τυρί στόν
παντοπώλη κι’ έκεΐνος, παίρνοντας
ένα μεγάλο μαχαίρι, τής κόβει ένα
κομμάτι ένώ ή κυρία βλέποντάς τον
έχει νευριάσει: «Μά είναι δυνατόν,
άγαπητέ μου, νά κόβετε τυρί μ’ αύτότό
βρώμικο μαχαίρι;». Καί εκείνος: «”Α,
όχι καί βρώμικο κυρία μου. Πεντακάθα
ρα είναι. Πρίν κόψω τυρί είχαν κόψει
σαπούνι!».

Σέ μιά μουσικοφιλολογική βραδυά
μιά δεσποινίς ρωτάει ένα κύριο, τή
στιγμή πού κάποια κυρία τραγουδάει
μιά άρια άπό όπερα.
— Ποιό είναι αυτό τό ζώου πού
τραγουδάει έτσι;
— ' Η σύζυγός μου.
— ΤΩ, μή μέ παρεξηγήσετε. Τήν
είπα ζώον γιατί πραγματικά τραγουδά
ει σάν άηδόυι!...

Ό πλούσιος νεαρός κοιτάζει στά
μάτια τή μοντέρνα δεσποινίδα καί τής
λέει.
— ’ Αγάπη μου, τί μπορώ νά κάνω
γιά νά σοϋ άποδείξω ότι είμαι τρελλά
ερωτευμένος μαζί σου;
— Κάτι πολύ άπλό. ’ Επειδή μοϋ
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άρέσει πολύ ό γραφικός χαρακτήρας
σου, είναι εύκολο υά μοΰ άφιερώσεις
'έυα τσεκ των 50.000;

ΛΥΣΗ ΑΣΤΥΝ . ΠΡΟΒΛΗΜ ΑΤΟΣ

Μιά κυρία ώριμη συζεϊ μέ κάποιον
παράνομα καί δεν είναι ευχαριστημένη
καθόλου άπό την σχέσι αυτή.
— Μοϋ έχεις πή, έλεγε μιά μέρα σέ
μιά φίλη της, δτι γιά υά είσαι ευχαριστη
μένη μ’ έναν εραστή, πρέπει νά τόυ
άπειλεΐς πώς θά τόυ εγκατάλειψης.
Προσπάθησα, άλλά αυτό τό κόλπο δέυ
έπιασε.
— Τότε, λέει ή άλλη, υά τόυ άπειλή
σης δτι θά μείυης!

Πρώτο σάς τηλεφώνησε άπό τό σπι
τάκι πού είναι πιό κάτω έρχόμενος άπό
τήυ άκρογιαλιά καί πρίυ άυεβή ώς τήν
βιλίτσα καί έκείυη τήυ στιγμή δέυ ήταν
δυνατόν υά γυωρίζη άκόμα πώς ή
γυναίκα του ήταν νεκρή. Δεύτερο,
διαβεβαίωσε πώς ό θόρυβος άπό τά
κύματα πού έσκαζαν τόυ είχε εμποδίσει
υ ’ άκούση τόυ πυροβολισμό καί πώς
δέυ είχε άυτιληφθή τήυ στιγμή πού ή
γυναίκα του είχε φύγει άπό τήυ συντρο
φιά: Πώς λοιπόν ήταν δυνατόν υά
καθορίση πώς έφτασε στήν βιλίτσα
«έυα τέταρτο μετά τήυ τραγωδία»;

Σέ ένα πάρτυ ένας νεαρός δίνει έυα
φιλί σέ μιά κοπέλλα μέ τήυ όποια
χορεύει κ ι’ εκείνη κάνει πώς εξοργίζε
ται.
— Λοιπόν, υά τό ξέρετε. ’Ά υ μέ
ξαναφιλήσετε θά βάλω τίς φωνές.
— Μπροστά σέ τόσο κόσμο;
— Σωστά, έχετε δίκιο. Πάμε καλύτε
ρα στή βεράντα!...

2
3
4
5
6

7
8

9
Κάποιος επισκέπτεται ένα φίλο του
πού είναι άρρωστος καί τού λέει:
— Πάς πολύ καλύτερα, βλέπω. Τυ
χερέ! θά γλιτώσεις!
— Μήν είσαι καί τόσο σίγουρος, τόν
διορθώνει ό άρρωστος. ’ Απόψε, θά
ξαυάρθει ό γιατρός!...

Δύο παλιοί φίλοι, άχώριστοι στά
χρόνια πού ήταν έργέυηδες, συναντι
ούνται έπειτα άπό πολύ καιρό.
— Καί δέ μοΰ λές, ρωτάει ό πρώτος,
παντρεύτηκες αυτό τό χαριτωμένο κο
ρίτσι πού άγαπούσες ή σύ ό ίδιος
καθαρίζεις άκόμα τά παπούτσια σου
καί φτιάχνεις τόυ καφέ σου;
— Καί τό έυα καί τό άλλο, άπαυτάει
ό άλλος κουνώντας τό κεφάλι.

670

ΚΑΘ ΕΤΟΣ
1. Εις τάς αρνητικός προτάσεις ση
μαίνει καθόλου, διόλου, ούδαμώς.
(επίρρημα).
2. Εις τήν Ύφηλήν Πύλην (Τουρκία)
κάθε τμήμα ή γραφείου. - Κόσμημα
κιονόκρανου (γεν. άντιστρ.).
3. ’Αντιστρόφως, μορφή άνεξηγήτου
στενοχώριας καί ψυχικού καμάτου
(πληθ., καθαρ.) - Κραυγή σκύλου.
4. Στέλεχος τού πυροδοτικού μηχανι
σμού πυροβόλων όπλων (ένάρθρως).
5. Τά δύο άπό τά τρία παλαιού
Υπουργείου - Ό άριθμός 304

αντιστρόφως.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

Στό εστιατόριο.
— ’ Εγώ λέω υά παραγγείλω χαβιά
ρι, λέει εκείνη.
Κι ό σύζυγος, βλέποντας τήυ εξωφρε
νική τιμή τού χαβιαριού στόυ κατάλο
γο:
— Μ ά άγάπη μου, ξεχνάς πώς ό
γιατρός, σοΰ σύστησε υά μήυ τρως
αύγά;

7. Σημαίνει αϋξησιν, πρόσθεσιν ή
έπέκτααιν.
8. Εις τήν Πολιτειολογίαν, προσωποποιούμενος αποτελεί αυτό τούτο τό
νομικόν πρόσωπον τού κράτους
(αντιστρόφως). Ποδοσφαιρικόν
συγκρότημα τού Βορρά (άντιστρ.)
9. Εις τήν Δυτικήν ’Εκκλησίαν λέγε
ται καί «χρυσοϋν έτος», (γενική).

Ο Ρ ΙΖΟ Ν Τ ΙΟ Σ
I / O δυνάμενος νά ποίηση, ό δημι
ουργικός, ό παραγωγικός.
2. Εις τήν γραμματικήν ή μετάθεσις
τού τόνου μιας δισύλλαβου προθέσεως άπό τήν λήγουσαν εις τήν
παραλήγουσαν.
3. Έπώνυμον τραγουδιστού συγκρο
τήματος «ρόκ». - Γράμματα άπό
τήν... Τζουλιέττα.
4. ’Επίρρημα σημαίνον αντιστρόφως.
5. Άνεσύστηαε τό εντεύθεν τού Αίμου
Βουλγαρικόν κράτος. - Ίδρύθη τό
1958 καί έχει έγκαταστήσει κέντρα
ερευνών εις Ά γ . Φραγκίσκον,
Ούάσιγκτων, Κλήβελαντ, Πασαντένα καί πεδίον Λόνγκλεϋ (αρχι
κά).
6. Τρία όμοια σύμφωνα, γνωστή φίρ
μα κασμηρίων.

6. ’Ανήκουν εις τήν Ιρλανδίαν (κυριολ.)
7. Τά μή συμπαγή έσωτερικώς, τά
κενά ή κούφια. - ’ Ενίοτε λέγεται καί
μέ τήν έννοιαν τού είδους ή τού
ποιοΰ.
8. Κατά τήν Παλαιόν Διαθήκην άντι
προσωπεύει τό πνεύμα τής σοφίας
καί τής συνέσεως (πληθ., καθαρ.) ’Από τό όνομα ηγέτου μεγάλης
χώρας τής ’Ανατολής.
9. Εις τήν Δύσιν θεομητορική έορτή,
άναφερομένη εις τόν καθαρισμόν
τής Θεοτόκου άπό τής λοχείας
Της. (άντιστρ. - γενική).
(Ι.Κο.)
'
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νος, τοΰ τέως ’Αστυνόμου A ' (5339)
Κανελλοπούλου Γεωργίου τοΰ Α γ γ έ 
λου.
Ό μεταστάς έγεννήθη είς Αίγείρα
Αίγιαλείας ΆχαΤας τό έτος 1912. Είς τήν
Αστυνομίαν κατετόγη τήν 22.9.1933 ώς
όστυφύλαξ.
Π ρ ο ή χ θ η είς ύπαατυν. Β ' τήν
1 2 .3 .1 9 4 3 , ε ίς ύπ αστυν. Α ' τήν
31.12.1951, είς Άστυν. Β ' τήν 8.4.1961
καί είς Άστυν. Α ' τήν 31.12.1966.
Άπελύθη τήν 14.8.67 καταληφθείς
υπό τοΰ όρίου ήλικίας.

Είς τήν Αστυνομίαν κατετόγη τήν
24.8.1946 ώς όστυφύλαξ.
Προήχθη είς άνθυπαστυνόμον τήν
31.12.1966 καί είς ύπαστυν. Β ' τήν
31.12.1975.
Καταληφθείς ύπό τοΰ όρίου ήλικίας
άπεστρατεύθη τήν 31.12.1975.

ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τάς απογευματινός ώρας τής 23.6.81
καί έκ τοΰ ΊεροϋΝαοϋ τοϋΑ ' Νεκροτα
φείου ’Αθηνών, έγένετο ή κηδεία τοΰ
άποβιώοαντος τέως ύπαρχηγοΰ (6020)
Καρυδάκη Νικολάου τοΰ Ίωάννου.
Ό μεταστάς έγεννήθη εις Λιδωρίκι
Δωρίδος τό έτος 1914. Είς τό Άστυν.
Σώμα κατετόγη ώς όστυφύλαξ τό έτος
1936.
Προήχθη είς τόν βαθμόν τοΰ ύπαστυν. Β, τήν 12.3.1943 είς ύτταστυν. A ',
τήν 31.12.1946, είς Άστυν. Β ' τήν
12.8.1952 είς Άστυν. Α ' τήν 2.1.1959
είς Άστυν. Δ/ντην Β ', τήν 27.10.1965
καί Άστυν. Δ/ντήν A ’ τήν 14.8.1967.
Άπεχώρησε καταληφθείς ύττό τοΰ
όρίου ήλικίας στό τέλος τοΰ έτους 1967.

ΤΡΙΒΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τήν 16.30 ώραν τής 23.6.81 καί έκτου
παρεκκλησίου τοΰ Τ ' Νεκροταφείου
Πειραιώς, έγένετο ή κηδεία τοΰ έν
ένεργείςι άνθ/μου (16151) ΓριβέαΔημητρίου τοΰ Παναγιώτου.
Ό άτυχός συνάδελφος έγεννήθη είς
Νέον Οπυλον Λακωνίας τήν 9.3.1933.
Είς τήν Άστυν. Πόλεων κατετόγη τήν
1.4.1958. Προήχθη είς τόν βαθμόν τοΰ
ανθυπαστυνόμου τήν 23.7.1975 καί υπη
ρετούσε είς τήν Άστυν. Δ/νσιν Πειραιώε.

Τάς απογευματινός ώρας τής 4.7.81
έκηδεύθη είς τήν ιδιαιτέραν του πατρί
δα, Σχηματάρι Θηβών, ό έν ένεργείςι
ύπαρχιφύλαξ (17979) Κατσοϋρος Α θ α 
νάσιος τοΰ Γεωργίου.
Ό έκλιπών έγεννήθη είς Σχηματάρι
Θηβών τήν 1.1.1937.
Είς τήν Αστυνομίαν κατετόγη τήν
8.5.1961.
Είς ύπαρχιφύλακα προήχθη τήν
1.6.1979.
Τό Αστυνομικόν Σώμα, έτίμησε τήν
κηδείαν του, διά αντιπροσωπείας του, ό
έπικεφαλής τής όποιας έξεφώνησε τόν
έπικήδειον καί κατέθεσε έπί τής σοροΰ
του στέφανον τιμής ένεκεν.

ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΛΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τήν 17.00 ώραν τής 9.7.81 έγένετο, ή
νεκρώσιμος ακολουθία είς Ιερ ό ν Ναόν
Προφήτη Ή λία Παγκρατίου, καί εν
συνεχεία ή σορός του μετεφέρθη ττρός
ένταφιασμόν είς Νεκροταφείου Βύρω

Προσφάτως άπεβίωσε ένα ακόμη
μέλος τής Αστυνομικής οικογένειας, ό
έν συντάξει ύπαστυνόμος Β ' (11321)
Λαλάς Γεώργιος τοΰ Ίωάννου.
Ό μεταστάς έγεννήθη είς Καλλίδρομον Λοκρίδος Φθιώτιδος τήν 23.2.1923.

Τήν 26.5.81 έκηδεύθη είς Νεκροταφεΐον Πετρουπόλεως Α ττικής ό έν
συντάξει ύπαρχιφύλαξ (3639) Κονδυλόπουλος Κων/νος τοΰ Χρήστου.
Ό έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1905 είς
τήν Μεταμόρφωση Μεσσηνίας.
Είς τήν Άστυν. Πόλεων κατετόγη τό
έτος 1928. Προήχθη είς ύπαρχιφύλακα
τήν 31.1.1953
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άνηφοριές τής όποιας μπορεί νά μή
βγαίνουν πιά «οί θεοί αεργιάνι» - όπως
συνέβαινε ατούς στίχους τοΐι παλιού
τραγουδιού - αυντελοϋνται όμως πάντα
άρκετές άλλες γραφικότητες. Τ' όνο
μά της ή Πλάκα τό πήρε - σύμφωνα μέ
τήν έπικρατέστερη άποψη - άπό μιά
μεγάλη άνεπίγραφη Πλάκα, πού ήταν
τοποθετημένη ατό κατάστρωμα τής
όδοΰ Κυδαθηναίων καί άνέφερε τά
όνόματα διαφόρων φιλόθρησκων ένοριτών μέ χρονολογία 1724. Ή πλάκα
αύτή βρέθηκε άργότερα στό μνημείο
τού Λυσικράτους, πού λαθεμένα όνομάζεται συχνά «Φανάρι τού Διογένη»,
ίΐρόκειται γιά άρχαίο άνάθε'μα, τού 354
π. X., πού έστησε ό Λυσικράτης, γιά νά
θυμίζη μιά νίκη σέ δραματικό άγώνα,
πού χρηματοδότησε αύτός ώς χορη
γός.
’Αλλά, γιά τήν περιοχή, άξίζει νά
άπολαύσουμε ένα παλιό χρονικό τού
Έμμαν. Ροΐδη, γραμμένο πριν ένα
αιώνα. Γράφει ό έξοχος συγγραφέας
τής «Πάπισσας Ιωάννας», στό κείμενό
του μέ τόν τίτλο «' Η όδός Αδριανού»:
«Ούδείς εις τάς Αθήνας καί όλίγοι
εις άλλας πόλεις ύπάρχουσι δρόμοι,
μακρότεροι τού έκτεινομένου άπό τόν

φανόν τού Διογένους μέχρι τού Θησεί
ου, έπωνύμου τού 'Αδριανού. Κατά δέ
τήν ποικιλίαν δέν γνωρίζομεν έφάμιλλον αύτού κανέναν. Πάν δ,τι θέλει καί
πρό πάντων όσα δέν θέλει εύρίσκει τις
εις αυτόν. ' Ελληνικά καί Ρωμαϊκά έρείπια, χάρβαλα τής τουρκοκρατίας, στρα
τώνας, τζαμιά, δεσμωτήρια, άμαξοπηγεϊα, άγγειοπλαστεϊα, φοίνικας, πλατά
νους, όρνιθώνας, λύκεια, παρθενοτρο
φεία, δημοτικά σχολεία, σταύλους,
σφαγεία, φαρμακοπωλεϊα, ιατρούς, φ ε
ρετροποιούς, κυπαρίσσους καί δ, τι άλ
λο χρειάζεται ό άνθρωπος έφ ’ όσον ζεϊ
καί άφοϋ άποθάνει... Πάσα αυτής αύλή
είναι μικροσκοπικόν τεμάχιον έξοχης.
Πλήν τών δένδρων, τής άμπέλου, τής
βρύσεως, τού όνου, τής αίγός, τών
όρνίθων, τών χηνών καί τών παιδαρίων,
κοσμούσιν αύτήν κατά τό έσπέρας
φαιδροί όμιλοι γυναικών πόσης ήλικίας,
καθημένων εις τά σκαλοπάτια έσωτερικής κλίμακος ή χαμηλών σκαμνιών ύπό
τήν σκιάν τής πλατάνου ή τής μωρέας...
Άπό τάς ειδυλλιακός ταύτας σκέψεις
μου, μέ άπέσπασεν βαρύς όπισθένμου
κρότος ώς νά έκυνηγούμην ύπό βρον
τής. Οί διαβάται καί αύτοί οί σκύλοι
μόλις έπρόφθασαν νά σωθούν εις τά

πεζοδρόμια. Τήν στενήν καί πολυάνθρωπον έκείνην όδόν τήν πλήρη τότε
παιζόντων παιδιών, διέσχιζε, μακρύ
κάρρον τού όποιου ό άνηλεώς μαστιζό
μενος άπόμαχος ίππος κατώρθωνεν νά
τρέχει ώς μαραθωνοδρόμος... Τό κάρ
ρον ήτο πλήρες νεοσφαγών μόσχων
άπό τάς πλευράς του έκρέμαντο, ραντίζουσαι δΓ αίματος τόν κονιορτόν, αί
κεφαλαί σχεδόν χωρισμένοι άπό τό
σώμα διά χαινούσης πληγής■καί εις τό
μέσον αύτού ώρθούτο κροτών τήν
μάστιγα άπαίσιος άρματηλάτης, μαυροκόκκινος έκ τού νωπού καί τού ξηρού
αίματος άπό κεφαλής μέχρι ποδών. ..Τό
νεκροφόρον κάρρον τό όποιον μέ έτρόμαξε πρό όλίγου, έστάθμευσεν πρό τού
γωνιαίου κρεοπωλείου τού Κανδηλώρου. Δύο βιδέλα τό μένέκδαρένήδη τό
δέ άκόμη άγδαρτον έκρέμαντο άπό
σιδηρών άγκιστρων, ούχί έντός τού
κρεοπωλείου άλλ' εις τό μέσον τού
πεζοδρομίου όπου έτελεϊτο καί άλλη
θυσία. Πρωταγωνισταί αύτής ήσαν
τρεϊς δεκαπενταετεϊς περίπου παίδες
προγυμναζόμενοι εις τήν τέχνην τού
σφαγέως υπό τήν έπίβλεψιν ένηλίκων
χασάπηδων. Οίδυό τώνέφήβων τούτων
έκράτουν ό μ έ ν έκ τώ ν κεράτων ό δέ έκ
τών όπισθίων ποδών, μαϋρον τράγον
πλαγιαστόν, ένώ ό τρίτος έβύθιζεν
μακράν μάχαιραν εις τόν λαιμόν του. Τό
θύμα έσφάδαζεν τόσον βιαίως ώστε
μόλις κατόρθωσαν νά τό συγκρατήσουν
οί δύο βοηθοί τού δημίου, τών όποιων οί
γυμνοί πόδες ήσαν βυθισμένοι εις
άποτρόπαιον κουρκούτι αίματος, κό
πρου καί χολής...».
Καί καταλήγει:
«Έ ν πόση περιπτώσει άπαραίτητον
άποβαίνει νά έπιβληθούν στοιχειώδεις
περιορισμοί μολυσμοϋ, εις τό φανάριον
τού Διογένους, τόν ναόν τού Άδριανοϋ, καί τά άλλα πολυσύχναστα ύπό τών
ξένων σημεία, διά νά μήν άποκομίζουν
ούτοι περί ήμών τήν γνώμην, ότι διά νά
Υίνωμεν τέλειοι άγριάνθρωποι δέν μάς
λείπει άλλο παρά νά κρεμάσωμεν ένα
κρίκο εις τήν μύτην...».
Ή σύγχρονη κοσμική συνοικία τής
'Αθήνας, τό περίφημο Κολωνάκι, έλα
βε τήν όνομασία του άπό μικρή κολωνίτσα πού βρίσκεται στή νότια σκάλα τής
παλιάς Δεξαμενής, τοποθετημένη πε
ρίπου τό δέκατο έβδομο αιώνα. Οί
κολωνίτσες αύτές ήταν ένα είδος ξόρ
κι, πού έστηναν οί προληπτικοί Αθηναί
οι τών χρόνων τής σκλαβιάς, σέ διάφο-
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ΕΚΔΟΣΙΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ
Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ Σ

Π ΕΡ ΙΕΧ Ο Μ ΕΝ Α

ΠΟΛΕΩΝ
Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΕΤΟΣ Κ θ ' 544-545
Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι0 Σ -0 Κ Τ Ω Β Ρ Ι0 Σ-1981

ΕΚΔΟΣΙΣ:

ΤΜ Η Μ Α ΕΚΔΟΣΕΩΝ Α.Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 41 ΑΘΗΝΑΙ (113)
ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ: 3217.180

ΓΡΑΦΕΙΑ:

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΓΡΑφΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ
ΑΦΟΙ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ & Σια Ε.Π.Ε.
ΥΠΑΤΗΣ 45 ΤΗΛ.: 5 7 .4 3 .4 1 0

ΥΠ ΕΥΘ ΥΝ Ο Σ Τ Υ Π Ο ΓΡ Α Φ Ε ΙΟ Υ Γιάννης Πρωτοπαπάς

Οί κ.κ. συνδρομητές τοϋ περιοδικού μας
μπορούν νά αποστέλλουν τή συνδρομή τους
καί ταχυδρομικώς δΓ έπιταγής.

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΕΤΗΣΙΑΙ

Εσωτερικού
Εξωτερικού
Οργανισμών Συλλόγων κλπ
Τιμή τεύχους

Δρχ 300
Δολλ 10
Δρχ 400
Δρχ 60

Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευόμενων ή μή, δ έν έπιστρίφονται. ΑΙ δημοσιευόμενοι μελάτοι άπηχοϋν τήν πνευματικήν
άργασίαν τών συντακτών καί τής γνώμας αυτών.

Φωτογραφία· έπικαιρότητος τοΟ Φωτογραφικού Συνεργείου
τού Α ρ χ η γείο υ Ά σ τυν. Πόλεων.

Η Δ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΜΑΣ

Στόν πόλεμο τού 1940, ή συμβολή τής
Ελληνίδας υπήρξε ουσιαστική. Μ έ τό μνη
μείο τής 'Ελληνίδας πού έχει στηθεί στήν
άκριτική πόλη τής Φλώρινας, ή πατρίδα
έτίμησε τήν προσφορά τής γυναίκας στό
«Πανηγύρι τοϋ "Εθνους».
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ΣΗΜΕΡΟΝ: ΦΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ ΕΛΑΦΙΝΕΣ
ΑΥΡΙΟΝ: ΤΟ ΚΟΥΝΕΛΑΚΙ ΤΗΣ Η Δ Ο Ν Η Σ!
Του Κ Ο ΙΤ Α Μ Η ΤΡΟΠ Ο ΥΛΟ Υ

ρα σημεία τής πόλης, άπαγγέλλοντας
καί προσευχές γιά τό ξόρκισμα έπιδημιών ή άλλων άπειλουμένων συμφορών
στήν πόλη.
Ή Βάθη ή Βάθεια, τό όνομά της τό
πήρε άπό τό βαθούλωμα τού τόπου
αυτού, ατό όποιο άλλοτε έλίμναζαν τά
νερά τού χειμάρρου Κυκλοβόρου κι
άποτελοϋσαν έστίες έλώδους πυρε
τού. ' Η θέση βρισκόταν γιά καιρό έκτός
σχεδίου, ώς δτου ήρθε στήν Ελλάδα ό
άλλοτε ήγεμόνας τής Μολδαβίας Μιχα
ήλ Βόδα Σοΰτσος καί έκτισε έκεί μιά
βίλλα, διαρρυθμίζοντας καί τόνχώροσ'
έναν άπέραντο κήπο. Άπό τόν κήπο
αύτό άνήχθησαν μετά οί όδοί Αχαμ
νών, Λιοσίων, Μάρνη, Μιχαήλ Βόδα καί
ή πλατεία τής Βάθης.
Τά Χαυτεία, ό κόμβος πού διασταυ
ρώνονται ή όδός Πατησίων μέ τήν όδό
Πανεπιστημίου, τήν όνομασία τους έλα
βαν άπό τό περίφημο Καφενείον τού
Χάφτα, πού γιά πολλές δεκαετίες άποτέλεσε τό κέντρο συζητήσεων πολλών
πολιτικοκοινωνικών συζητήσεων καί
καυγάδων τής μακαρίας έποχής τών
μέσων τού περασμένου αιώνα.
Τό «Κουκάκι», ή συνοικία πού βρίσκε
ται στις ύπώρειες τού Φιλοπάππου, τ ’
δνομάτης τό πήρε άπό τήν οικία Κουκάκη - άπό τίς έλάχιστες πού βρισκόντου
σαν έκ εί στις άρχές τού αιώνα - καί
μπροστά στήν όποια έγινε άργότερα καί
ή στάση τών Τράμ πού πήγαιναν στό
Φάληρο.
Τό Λυσσιατρείο, στό κέντρο τής όδοϋ
Πατησίων, τ ' όνομά του τό πήρε άπό τό
όμώνυμο ίδρυμα έφαρμογής άντιλυσικής θεραπείας πού βρισκόταν άλλοτε
στό σημείο έκείνο.
Τά Πατήσια τ ’ όνομα τους έλαβαν
άπό τόν όμώνυμο τιμαριούχο τής περιο
χής Πατής - Αγά στόν καιρό τής
σκλαβιάς, πού είχε έγκατασταθή στήν
Αθήνα άπό τό δέκατο πέμπτο αιώνα.
Καί ήταν ώς πριν λίγες δεκαετίες ό
τόπος μέ τούς άνθοκήπους καί τά
περιβόλια...
Τέλος, κατά τήν έπικρατέστερη γνώ
μη, ή Κυψέλη χρωστάει τ ' όνομά της σ '
ένα μεγάλο μελισσοτροφείο, πού ήταν
στή βραχώδη καί άκατοίκητη περιοχή
της καί ό ιδιοκτήτης του είχε στήν
είσοδο τού κτήματός του μιά άδεια
κυψέλη. Σύμφωνα μέ μιάν άλλη άποψη,
άπίθανη, γιατί δέν δικαιολογείται άπό
κανένα ιστορικό τεκμήριο, ή περιοχή
όνομάστηκε Κυψέλη, μέ παραφθορά
τής λέξης «Γυψέλη», γιατί τάχα στούς
γυμνούς βράχους τής περιοχής φώλια
ζαν γύπες...

520

Μ ΙΑ Α Π Ο ΤΙΣ Τ Ρ Ο Μ Ε Ρ Ε Σ «ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΤΟ Υ Δ ΙΑ Β Ο Λ
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m om

Η ΠΕΙ P A T IN A Μ Ε ΤΟ Φ Λ Ο Γ Ε Ρ Ο
Κ Ο Ρ Μ Ι...
Ηταν αίμοβόρα καί πολεμοΰσε
σάν αγριόγατα, προκαλώντας θαυμασμό, άλλα
καί δέος.

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ οί φοβερές καί
αδίσταχτες εκείνες γυναίκες, πού
«όργωναν» τό 18ο αιώνα μέ πειρατικά
πλοία τίς θάλασσες καί ήταν φόβος καί
τρόμος γιά τούς ναυτικούς, πήραν τό
όνομα «θυγατέρες τού διαβόλου», Δέν
ήταν άσχημες. Συχνά μάλιστα ήταν
πανέμορφες νέες γυναίκες, πού έκρυ
βαν κάτω άπό τά κακόγουστα πειρατικά
τους ρούχα, σώματα λεπτά καί προκλη
τικά καί πίσω άπό τά αιμοχαρή ένστικτά
τους, βασικές γυναικείες ανάγκες καί
φλογερά πάθη.
Μιά άπ' αύτέςτίς γυναίκες ήταν καί ή
" Ανν Μπόνυ, ιρλανδέζικης καταγωγής.
Οί περιγραφές τήν αναφέρουν «ψηλή
ίσαμε τό μπόι ένός άνδρα, μέ σώμα
γεμάτο καί ώριμο, πλούσια κόκκινα
μαλλιά καί-αισθησιακά χείλη». Τό που
κάμισό της έμενε όλάνοιχτο στό στή
θος, άφήνοντας έλεύθερα, στήν κοινή
θέα, στήθη πού — σύμφωνα μέ τά 'ίδια
της τά λόγια— ήταν «άσπρα σάν τό
γάλα, καί μεγάλα καί σκληρά σάν
πεπόνια»...
Καθώς στεκόταν μετά τή φονική
μάχη στό κατάστρωμα τής Ισπανικής
γαλέρας «Σάντα Μαρία», κρατώντας
στό χέρι της τό αιματοβαμμένο τσεκού
ρι της, έρριξε γύρω ένα λάγνο βλέμμα,
γιά νά βρει άνάμεσα στούς έπιζήσαντες
αιχμαλώτους τόν εραστή τής άρεσκείας
της. "Οταν τόν ανακάλυψε, πλησίασε
έναν όμορφο ' Ισπανό αξιωματικό, πού

Δ

Επάνω: Μία πειρατίνα μέ τό κεφάλι τού
έχθροϋ. Σ τήν Απέναντι σελίδα: Ή "A w
Μπόνυ σέ χαρακτηριστικό σκίτσο.

είχε δείξει μεγάλη γενναιότητα στή
μάχη. Καί τό τελεσίγραφό της τόν έκανε
πραγματικά ν' άνατριχιάσει: « Εσύ νά
έρθεις στήν καμπίνα, μαζί μου, τού
είπε. Αν τά καταφέρεις καλά, θά σοϋ
δώσω τήν ελευθερία σου. Είδάλλως θά
σοϋ πάρω τό κεφάλι!...».
Τούς ύπόλοιπους έπιζήσαντες τούς
έρριξαν μέ βάρκες στή θάλασσα, έγκαταλείποντάς τους χωρίς τροφή καί
νερό.
"Εναςάπ' αύτούς, ό μόνος πού κατάφερε νά διασωθεί, διηγήθηκε άργότερα
πώς ακριβώς έγιναν τά πράγματα:

Ω ΡΓΩ ΝΑΝ ΤΙΣ Θ Α Λ Α Σ Σ Ε Σ

Στις 18 Αύγούστου τοϋ 1719 τό
«Στάντα Μαρία» κατευθυνόταν ολοτα
χώς καί πλησίστιο πρός τήν ' Ισπανία,
φορτωμένο χρυσάφι καί ασήμι άπό τό
Σάντα Κρούζ. "Αν καί οί θάλασσες
έβριθαν άπό πειρατές, ό καπετάνιος
του δέν φαινόταν ν' άνησυχεϊ. Τά 64
κανόνια τής γαλέρας του μπορούσαν
νά εξαπολύσου ν τις βαριές τους μπάλες
σέ άπόσταση 1600 μέτρων. Καί οί 300
άνδρες τού πληρώματος, ικανοί κι'
έκπαιδευμένοι, ήταν σέ θέση ν' άποκρούσουν όποιαδήποτε έπίθεση.
Ξάφνου, είδαν νά εμφανίζεται στόν
ορίζοντα τό λεπτό καί κομψό σχήμα
μιας κορβέτας, πού άνέμιζε στό κατάρτι
της μιά σημαία μέ τή νεκροκεφαλή.
Αναγνωρίστηκε γρήγορα. Ή τα ν τό
πλοίο τοϋ πειρατή Τζών Ράκαμ — τό
γρηγορότερο στήν Καραίβική.
Μολονότι τό πλοίο του ύστεροϋσε
καί σέ κανόνια καί σέ άνδρες, ό «Τζάκ ό
Χασές» — τό παρατσούκλι του αύτό τό
χρωστούσε στό παρδαλό χασεδένιο
πουκάμισο πού δέν άποχωριζόταν ποτέ
— ρίχτηκε στή σφαγή μέ τά μούτρα.
' Οδήγησε τήν κορβέτα του πρός τήν
πρύμνη τής γαλέρας, αχρηστεύοντας
έτσι τή δύναμη πυρός τού πολεμικού
πλοίου, γιατί όλα του τά όπλα δέν
χτυπούσαν παρά μόνο πρός τά μπρος.
Καί τότε οί έμπειροι σκοπευτές άπ' τό
πειρατικό, έρριξαν ένα πρώτο καταιγι
σμό σφαιρών, σκοτώνοντας δώδεκα

ά π 'το ύ ς 'Ισπανούς. "Υστερα, καθώς
οί μπάλες άπό τά κανόνια χώνονταν μ'
ένα ύπόκωφο ήχο στό σκαρί τής «Σάντα
Μαρία» πού τήν ίδια στιγμή· αιχμαλωτι
ζόταν άπό τά άρπαχτικά δίχτυα τής
κορβέτας, μιά ορδή άπό πειρατές ούρλιάζοντας καί άνεμίζοντας τά ξίφη στόν
αέρα, πήδηξε στή γαλέρα καί ρίχτηκε
στό πλήρωμα.
Ή
Ανν Μπόνυ έβγαλε τότε τήν
πολεμική της κραυγή: «Μή λυπηθείτε
κανέναν. Κόψτε τους τά κεφάλια. Μή
μείνει μάρτυρας κανείς!».
«"Ηταν γέννημα καί θρέμμα τοϋ
διαβόλου», είπε ό μόνος μάρτυρας πού
έπέζησε. «" Εβλεπα τά κεφάλια τών
δικών μας νά πέφτουν κάτω άπό τά
σπαθιά τών πειρατών πού άνέμιζαν. Οι
δικοί μας άνδρες δέν είχαν, ούτε τόν
καιρό νά οπλίσουν τά τουφέκια τους.
’ Εκείνη ή γυναίκα πήρε ένα βαρελάκι μέ
πυρίτιδα, τού έβαλε φωτιά καί τό έρριξε
άνάμεσά μας. Πολλοί τινάχτηκαν στόν
άέρα νεκροί άπό τήν έκρηξη. Τό κατά
στρωμα ήταν κόκκινο άπό τό αίμα. Οί
πειρατές μάς ξέκαναν σχεδόν όλους.
Πρόλαβα κι έπεσα στή θάλασσα. Λίγο
μετά άνατίναξαν καί τή «Σάντα Μ α
ρία»...
' Η κορβέτα μετά τό «κατόρθωμα»
αύτό έβαλε πλώρη γιά τις Μπαχάμες,
δπου οί πειρατές είχαν τό καταφύγιό
τους κι έκεί ή "Ανν Μπόνυ έπέβλεψε τή
μοιρασιά τών λαφύρων, φυσικά έκείνη
κι ό Ράκαμ, πήραν τή «μερίδα τού
λέοντος». Γιά τό ύπόλοιπο όμως ή "Ανν
ήταν πολύ αύστηρή:' Επρεπε νά μοιρα
στεί άπολύτως δίκαια. Τά ποσοτά τά
είχε κανονίσει μόνη της: "Οποιοςέχανε
δεξί χέρι στή μάχη έπαιρνε 600 χρυσά
νομίσματα. "Ενα δεξί πόδι, ή αριστερό
χέρι είχαν άποτιμηθεϊ σέ 500. ' Αριστε
ρό πόδι κόστιζε 4 0 0 καί τό χάσιμο ένός
ματιού, ή δάχτυλου 100 χρυσά νομί
σματα. "Οταν τέλειωσε ή μοιρασιά ή
"Ανν Μπόνυ, πιστή στό ρόλο της,
ελευθέρωσε τό νεαρό ' Ισπανό πού είχε
μείνει στήν καμπίνα της κοντά μιά
εβδομάδα...
Ή "Ανν έβριζε, πολεμούσε κι έπινε
σάν άντρας καί συναγωνιζόταν τούς
καλύτερους άπό τούς πειρατές σ' αύτά. Κι όμως μεγάλωσε καί άνατράφηκε
σέ μιά άτμόσφαιρα πολύ άστική καί
λεπτεπίλεπτη. Γεννήθηκε στήν κομη
τεία Κόρκ τής ’ Αγγλίας, στίς 8 Μαρτίου
1700, μοναχοκόρη καί χαϊδεμένη ένός
πλούσιου δικηγόρου, τού Γουίλιαμ
Κόρμακ. ’ Ο πατέρας της άργότερα τήν
πήρε μαζί του στήν Καρολίνα, όπου ό
ίδιος έγινε ιδιοκτήτης μεγάλης φυτείας.

Ή "Ανν είχε άναλάβει μιά χαρά τή
διεύθυνση τού μεγάρου τους, μέ τίς
εκατοντάδες ύπηρέτες καί δούλους.
Είχε τ' άλογά της, φορούσε θαυμάσια
«μοντελάκια» τής εποχής καί πήρε έκλεκτή μόρφωση. Ό Κόρμακ τήν περιέγραψε κάποτε σάν «καλή καί άφοσιωμένη κόρη». "Ομως δέν είχε ιδέα ότι
όλον αύτόν τόν καιρό, κάτω άπό τήν
αξιοπρεπή έμφάνιση τής δεσποινίδας
τού καλού κόσμου, σιγόβραζε ένα
καζάνι έτοιμο νά έκραγεϊ. Κι οί εκρήξεις
άρχισαν νά εμφανίζονται σιγά - σιγά.
Ή "Ανν σοκάρισε πρώτα τούς πάντες, όταν άρχισε νά κάνει γυμνή τό
μπάνιο της στή λίμνη καί νά πηγαίνει
ιππασία στήν άμμουδιά «μέ ολόγυμνο
στήθος καί μέ βελούδινα κοντά παντελονάκια». Καί σάν νά μήν έφταναν
αυτά, περιδιάβαζε στά δάση μέ συν
τροφιά έναν καθαρόαιμο ’ Ινδιάνο τόν
Τσάρλυ, τόν τετραδάκτυλο. Μιά μέρα
σέ μιά έκρηξη θυμού έσφαξε τήν Εγ
γλέζα καμαριέρα της μ' ένα μαχαίρι.
" Ομως ό πατέρας της κατάφερε μέ τήν
επιρροή του καί τό δικηγορικό του
ταλέντο νά τής σώσει τό κεφάλι. Κι
άρχισε νά ψάχνει μετά άπ' αύτό νά βρει
τόν κατάλληλο άνθρωπο νά τήν παν
τρέψει. Α λ λ ά έκείνη είχε άλλα σχέ
δια...
" Ηταν μόνο 16 χρονών, όταν άποφάσισε νά κλεφτεί μέ τόν Τζαίημς Μπόνυ,
ναυτικό άπό τό Μπρίστολ. Οί άπόψεις
της γιά τόν έρωτα είχαν άποτελέσει
άντικείμενο ατέλειωτων σκανδαλοθη
ρ ιώ ν συζητήσεων στήν τυπική καί
σεμνότυφη κοινωνία τής εποχής. Η
" Ανν συχνά είχε διακηρύξει ότι, «άν τής
άρεσε κάποιος άνδρας δέν θά τού
στερούσε τή χαρά νά τήν απολαύσει
καί, μάλιστα, αύτή ή ίδια θά τόν
ανάγκαζε νά τό κάνει. Κι άν άποδεικνυόταν άνεπαρκής, θά φρόντιζε νά βρεϊ
κανέναν άλλον, πιό διασκεδαστικό...».
Τό φευγιό της όμως μέ τόν Μπόνυ
καί τό ρομάντσο τους δέν κράτησε γιά
πολύ. ' Εκείνος δέν στάθηκε «στό ύψος
τών άπαιτήσεών της». Καί ή "Ανν τού
έρριξε μιά τσαγιέρα κατάμουτρα καί
έφυγε πρός αναζήτηση άντικαταστάτη.
Τότε συνάντησε τόν Τζάκ «τόν Χα
σέ», έναν όμορφο καί διαβολεμένο
πειρατή, πού τήν παρέσυρε μαζί του
στή δική του ζωή. «μέ φλέρταρε, ακρι
βώς όπως αιχμαλώτιζε τά πλοία του.
Ψηλά τό κεφάλι κι όλα τά κανόνια του
σέ δράση», περιέγραψε ή ίδια τή γνωρι
μία μαζί του.
Ντυμένη ναύτης ξανοίχτηκε μαζί του
στίς θάλασσες. Γρήγορα έγινε πρώτη
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Πτυχία στους άποφοιτήσαντες άπό τόΣεμινάριο Ανθυπαστυνόμουςάπενεμήθηαανάπό τόν ' ΥπαρχηγόΑ.Π. κ. Κοντογιάννη. Στή φωτογραφία οί άποφοιτήσαντες τού σεμιναρίου Άνθυπαστυνόμοι μ έ τόνκ. Κοντογιάννη, τό διοικητή των
Σχολών κ. Ράϊκό, τούς Αξ/κούς καί τους καθηγητές. Στήν κάτω φωτογραφία στιγμιότυπο άπό τήν έπίακεψη Αξ/κών
τής Αστυνομίας του Κουβέιτ ατό Β Αστυνομικό Τμήμα Αθηνών, όπου οί ξένοι συνάδελφοι ένημερώθηκαν πάνω σέ
άστυνομικά θέματα άπό τόν διοικητή τοϊι Τμήματος Αστυνόμο A ' κ. Άρκουδέα.

Η μοίρα των περισσοτέρων πειρατών ήταν ή
κρεμάλα.
στό σπαθί καί σ' όλες τίς «δουλειές» κι
άρχισε νά παίρνει μερίδιο άπό τά
λάφυρα. Ηταν πρώτη καί καλύτερη σέ
κάθε μάχη. Μέ τόν Τζάκ παντρεύτηκαν
άκολουθώντας τή συνήθεια των πειρα
τών: δίνοντας όρκο σ' ένα τσεκούρι.
"Οταν εκείνη έμεινε έγκυος ό Τζάκ τήν
έβγαλε σέ μιά άκτή στήν Κούβα, καί τήν
ξαναπήρε στό πλοίο, άφοϋ γέννησε.
Μαζί έστειλαν έκατοντάδες πλοία
στό βυθό τής θάλασσας. Καί δέν πέρα
σε πολύς χρόνος, πού τό όνομα τής
Ανν προκαλούσε μεγαλύτερο τρόμο,
άπό έκεϊνο τού ανδρα της. Μέ τίς δύο
μασκώτ της, έναν πίθηκο καί έναν
παπαγάλο, έγινε σιγά - σιγά τό πιό
έπίφοβο πρόσωπο στήν αιματοβαμμέ
νη πειρατική άδελφότητα. Καί αύτό
ήταν κάτι πού τήν ένθουσίαζε. ' Η
πειρατεία τής πρόσφερε «χαρά, έλευθερία, άνεση καί δύναμη».
'Ακόμα καί στήν ξηρά όταν βρισκό
ταν, σκότωνε μέ τή μεγαλύτερη εύκολία. Μιά φορά έκοψε τό αύτί κάποιου,
γιατί τήν ένόχλησε προσφέροντάς της
κρασί. Πολέμησε καί κέρδισε καί σέ
άρκετές μονομαχίες. Εκείνη μάλιστα
πού τήν έκανε κυριολεκτικά διαβόητη,
ήταν ή μονομαχία μέ κάποιον πειρατή,
σέ μιά ταβέρνα, τά χαράματα. Ά φ ο ϋ
δόθηκε τό σύνθημα, ή Ά ν ν τόν πυρο
βόλησε σημαδεύοντας κατευθείαν στό
στήθος. Κι όταν τή ρώτησαν γιατί τόν
σκότωσε, άπάντησε: «Μέ τσίμπησε στά
οπίσθια, μ' άγγιξε στούς γλουτούς καί
μ' έπιασε στά στήθη».
Ο θρύλος τοΰ «Κόκκινου Διαβόλου»,
δηλαδή τής "Ανν, έξαπλωνόταν όλο καί
περισσότερο κι ό νόμιμος σύζυγος δέν
άργησε νά ζητήσει έκδίκηση. "Ετσι, τή
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συνέλαβαν μέ τήν κατηγορία τής μοι
χείας. Ή "Ανν ποτέ της δέν έκρυψε τίς
σχέσεις της μέ τόν Τζάκ τόν «Χασέ», άν
κι ήξερε πολύ καλά ότι, ή μοιχεία, γιό
μιά παντρεμένη γυναίκα, ήταν τότε
σοβαρότατο έγκλημα. Δέν φανταζόταν
ποτέ ότι ό Μπόνυ θά είχε τό θάρρος νά
τήν πάει στά δικαστήρια.
Τήν έσυραν, λοιπόν, γυμνή άπό τό
κρεβάτι καί τήν οδήγησαν στόν δικα
στή, πού είπε: «Πιό τερπνή παλλακίδα
δέν έχω ξαναδεϊ — ούτε όμως γιό τό
λόγο αύτόν καί πιό άδιάντροπη». ' Η
ομορφιά της όμως τήν έσωσε. Τήν
άφησαν νά φύγει μέ τήν άπειλή ότι θά
τή μαστίγωναν αν δέν συμμαζευόταν.
Καί φυσικά δέν συμμαζεύτηκε. ' Ο Τζάκ
ό Χασές έκλεισε γιό πάντα τό στόμα τοΰ
Μπόνυ μέ μιά χούφτα σφαίρες.
Τό βασίλειο τοΰ τρόμου πού είχαν
έγκαθιδρύσει οί δυό τους συνεχίστηκε
μέ άχαλίνωτη άγριότητα, καί λίγα ήταν
πιό τά ψωμιά των πειρατών, έπειδή τό
αγγλικό Βασιλικό Ναυτικό είχε ριχτεί
άμείλικτα στό κυνήγι τους.
Τίποτε δέν γινόταν νά χορτάσει τό
όλο καί αύξανόμενο πάθος τής 'Άνν
Μπόνυ γιό αίμα καί σέξ. Καί έξακολούθησε νά διαλέγει τούς έραστές της άπό
τούς αιχμαλώτους καί τό πλήρωμα. Στή
διάρκεια μάλιστα μιας έπιδρομής αι
χμαλώτισε ένα πλοίο γεμάτο γυναίκες,
πού πήγαιναν άπό τό Λονδίνο σέ μιά
φυτεία τής Βιρτζίνια.
« Επιτέλους! Είμαστε μιά φορά κι
έμείς ή πλειοψηφία!» φώναξε χαιρέκα
κα καί μετέτρεψε άμέσως τό πλοίο σέ
θαλάσσιο πορνείο.
Πολύ μικρό σεβασμό είχε γιά τό
φύλο της. Πάντα όταν αιχμαλώτιζε
Ή Άνν Μπόνυ έπισκέπτεται τόν Τζάκ
«Χασέ», στή φυλακή.

καμιά γυναίκα τήν πουλοΰσε σέ πλού
σιους έμπορους ή ιδιοκτήτες πορνείων
στά λιμάνια. Μόνη έξαίρεση άποτέλεσε
ή Μαίρη Ρήντ, άπό τό Λονδίνο, πού
μπήκε κι αύτή στήν παρέα τους καί τούς
συνόδευε στίς «έπιχειρήσεις».
"Ομως τό τέλος ήταν πιά πολύ κοντά.
Τόν
Οκτώβριο τοΰ 1720, ένώ οί
πειρατές, ύστερα άπό ένα έπικερδές
ταξίδι γλεντοκοποϋσαν στό καταφύγιό
τους στίς Μπαχάμες, ένας άξιωματικός
καί ναύτες τού Βασιλικού Ναυτικού
κατάφεραν νά πλησιάσουν πολύ κοντά
μέ τό πλοίο τους, νά περάσουν άπαρατήρητοι μέσα άπό τούς προστατευτι
κούς ύφάλους πού περιτριγύριζαν τό
νησί καί ν' άνεβοΰν στήν πειρατική
κορβέτα.
Ή Ά ν ν Μπόνυ καί ή Μαίρη Ρήντ
στάθηκαν νά πολεμήσουν καί νά καλύψουν τούς θαλασσόλυκους, πού πιά
στηκαν στά πράσα. Κι όταν τά πιστόλια
τους άδειασαν άπό σφαίρες τά έξακόντισαν στά κεφάλια τών ναυτών πού
πλησίαζαν. "Υστερα πολέμησαν μέ μα
χαίρια καί τσεκούρια, φωνάζοντας ταυ
τόχρονα φοβερές βρισιές στούς πειρα
τές πού έφευγαν«σάν βρωμερά καθάρ
ματα». Τελικά βέβαια, νικήθηκαν. Τίς
έβαλαν στά σίδερα. Προκλητικές ώς τό
τέλος δέν σταμάτησαν νά χλευάζουν
τούς νικητές... βρίζοντάς τους χυδαία!
' Οδήγησαν τούς πειρατές στήν Τζα
μάικα, όπου καί τούς πέρασαν άπό δίκη
στίς 28 Νοεμβρίου 1720. ' Ο Τζάκ ό
«Χασές» καταδικάστηκε σέ κρεμάλα.
Η τελευταία του έπιθυμία ήταν νά δεϊ
τήν "Ανν. Στό στενό κελλί του έκείνη
τοΰ είπε: «Λυπούμαι, πού σέ βλέπω έδώ
μέσα, άλλά άν είχες πολεμήσει σάν
άνδρας δέν θά σέ κρέμαγαν σάν σκυ
λί!»
"Οταν ήρθε ή σειρά τής "Ανν νά
εμφανιστεί στό δικαστήριο, στάθηκε
μπροστά στό δικαστή φορώντας τήν
πειρατική της στολή. ' Ο δικαστής τής
είπε: «Είσαι άποδεδειγμένα ένοχη γιά
όλα τά φριχτά παραπτώματα: λαγνεία,
άσέβεια, κλοπή. "Ενα θηλυκό σάν κι
εσένα χρησιμοποιείται μέ τόν καλύτερο
τρόπο, μόνο στήν κρεμάλα».
"Ομως ή Ά ν ν , πού ήταν μόνο 21
χρόνων, είχε έναν άσσο στό μανίκι της:
«"Ας είναι καλά ή κοιλιά μου», είπε
μόνο. Κι έννοοΰσε πώς θά γλύτωνε τήν
κρεμάλα έξ αιτίας τοΰ νόμου έκείνου,
πού άπαγόρευε νά κρεμάσουν έγκυο
γυναίκα. Κι ή "Ανν ήταν έγκυος...
' Η γυναίκα πού τρομοκράτησε τίς
θάλασσες χάθηκε άπό τότε, τίποτα δέν
ξανακούστηκε γι' αύτήν...
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ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΑ ΜΑΓΙΣΣΑ
Σάλος άπό τή δράση της στην Αγγλία
ΡΟΖΙ Σγουαίηλ, έγινε διάσημη
τό 1971, δταν μαζί μέ τόν άντρα
της Κόλιν καί τήν κόρη τους Εΰα,
ξεκίνησαν μ ’ ένα ιστιοφόρο νό κά
νουν τό γύρο τοϋ κόσμου.
Δέκα χρόνια αργότερα τό όνομα
τής όμορφης Ρόζι Σγουαίηλ, βρίσκε
ται καί πάλι στην έπικαιρότητα. Μό
νο πού αύτή τή φορά, ό βρεταννικός
Τύπος, όταν άναφέρεται σ ’ αύτήν
χρησιμοποιεί τά επίθετα «Φόνισσα»
καί «Μάγισσα».
77 μεσολήβησε; ’ Ας πάρουμε τά
πράγματα άπό τήν άρχή.
Τό θαλάσσιο ταξίδι έφερε ατό
ζευγάρι Σγουαίηλ φήμη καί πλούτη.
Ξαφνικά έγιναν προσωπικότητες,
ένα όμορφο νεαρό ζευγάρι, πού
ξέφυγε άπό τή ρουτίνα τής μεσοαστι
κής ζωής.
’Αλλά μέσα σέ λίγα χρόνια, ή
ονειρική τους ζωή άλλαξε ριζικά καί
ό γάμος τους διαλύθηκε. Ή όμορφη
γυναίκα πού είχε ποζάρει όλύγυμνη
γιά τόν άντρα της πάνω στό ιστιοφό
ρο τους, πού είχε γεννήσει τό δεύτε
ρό της παιδί «έν πλώ», πού είχε
δείξει θάρρος καί αντοχή έγινε όμοφιλόφυλη, μάγισσα καί φόνισσα.
Στις άρχές τής εβδομάδας, καταδι
κάστηκε στό Χάμσαιρ τής ’Αγγλίας,
σέ εννέα μήνες φυλάκιση, μέ τήν
κατηγορία ότι δηλητήριασε τόν πρώ
ην έραστή τής φίλης της Τραίησυ
Στάμπ, ή οποία είναι πρώην άντρας,
ναυτικός καί έχει υποβληθεί σέ έγχείριση άλλαγής φύλου πριν είκοσι
χρόνια.
Ή Ρόζι Σγουαίηλ γνώρισε τήν
Τραίησυ Στάμπ τό 1977, όταν οί
Σγουαίηλς μαζί μέ τά δυό τους
παιδιά, τήν Εΰα καί τόν Τζίμμυ,
ζοΰσαν πάνω στό σκάφος τους στό
Σαουθάμπτον. Ή Ρόζι έρωτεύθηκε
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τρελά τόν πρώην ναυτικό πού είχε
γίνει γυναίκα, έγκατέλειψε τήν οικο
γένεια της καί πήγε νά ζησει στο
τεράστιο βικτωριανό σπίτι τοϋ Γούλπον, πού μοιραζόταν ή Τραίησυ, μέ
Ή Ρόζη Σγουαίηλ: Μ έ τά ξέπλεκα
μαλλιά, τή μαύρη μπέρτα καί τις τελ ετές
μαύρης μαγείας τρομοκρατούσε τούς
γείτονές της. Τελικά έφτασε στό φόνο.

τόν έραστή της, τόν λιμενεργάτη
Κέιθ Βίνσεντ.
’Έγκλημα έρωτα καί πάθος; Οί
ένορκοι άκουσαν κατά τή διάρκεια
τής έξαήμερης δίκης ότι ή Ρόζι
Σγουαίηλ πού στό μεταξύ είχε μυηθεί
ατά μυστήρια τής Μαύρης Μαγείας,
χρησιμοποίησε τό δηλητηριώδες βό
τανο λαβοϋρνο γιά νά εξοντώσει τόν
αντίζηλό της.
Σάν τις κακίες μάγισσες τών παρα
μυθιών, άφοΰ τό έβρασε στό καζάνι,
τό πρόσφερε στό θύμα της έν μέσω
επικλήσεων τών πνευμάτων, διαβο
λικών δεήσεων καί σατανικών ψαλμών.
Ή έρωμένη της, Τραίησυ Στάμπ,
δέν κρίθηκε ένοχη άπό τό δικαστή
ριο καί πρόκειται νά ξαναδικασθεϊ
έκτος κι άν άποσυρθεί ή κατηγορία
πού έκκρεμεϊ εναντίον της.
Κατά τή διάρκεια τής δίκης καί οί
δύο γυναίκες ύποστήριζαν ότι είναι
άθώες.
"Οταν οί ένορκοι άπέτυχαν νά
διατυπώσουν έτυμηγορία εναντίον
τής Στάμπ, ό δικαστής είπε: «Θά
ήθελα νά ζητήσω από τόν Τύπο νά
είναι υπεύθυνος καί νά θυμάται, ότι
υπάρχει ακόμη μιά γυναίκα πού εχει
νά αντιμετωπίσει τή δικαιοσύνη».
’Αμέσως μετά, ή Ρόζι Σγουαίηλ,
δήλωσε ατούς δημοσιογράφους:
«•Αυτή ή δίκη ήταν πιό τρομακτική
κι άπό ένα διάπλου στο Ακρωτήριο
Χόρν. Θά προτιμούσα νά πάω φυλα
κή παρά νά βλέπω τήν Τραίησυ νά
υποφέρει τόσο πολύ. Περνάει μια
αφόρητα καταπιεστική ψυχολογική
κατάσταση καί μιά νέα δίκη θά
μπορούσε νά τή σκοτώσει. Δένμετανοιώνω γιά ό,τι εχω κάνει στη ζωη
μου καί δέν ντρέπομαι. Πρόκειται
άπλώς γιά μιά δικαστική απόφαση».
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Επάνω, ό Χίτλερ καί δεξιά ό Στάλιν. Οί δυό δικτάτορες υπέγραψαν
σύμφωνο φιλίας καί συνεργασίας. Κάτω: Ο Ρίμπεντροπ, στό μέγαρο τής
Αυστριακής πρεσβείας τής Μόσχας ρυθμίζει μέ τούς έπιτελεϊς του τις
τελευταίες λεπτομέρειες γιά τήν ύπογραφή τού περίφημου συμφώνου.
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Πριν από σαράντα δύο χρόνια
Στούς οπαδούς τοΰ διε
θνούς κομμουνισμού,
πού εξακολουθούσαν νά
πιστεύουν στό δικαίωμα
τής αύτοδιαθέσεως
τών λαών, ό Στάλιν δεν
μπορούσε νά άποκαλύψει
ξαφνικά τή φρικτή άλήθεια.
ΙΣ πρώτες νυχτερινές ώρες τής
21ης Αύγούστου 1939 χτύπησε τό
τηλέφωνο μέσα στην κρεβατοκάμαρα
τού Γάλου πρωθυπουργού Νταλαντιέ.
Ή τα ν ό υπουργός τών Εξωτερικών
Μποννέ, ό όποΤος μέ ταραγμένη φωνή
άνακοίνωσε ότι «οί Ρώσοι έτοιμάζονται
νά υπογράψουν ένα σύμφωνο μέ τήν
Γερμανία». Μισοκοιμισμένος ό Νταλαν
τιέ νόμισε ότι ήταν μιά άπό τις συνηθι
σμένες «άνησυχητικές φήμες καί διέ
κοψε άπότομα τό τηλεφώνημα:
- Αν ήταν μόνο γιά νά μού άναγγείλετε αυτές τις άνοησίες κάνατε άσχη
μα πού μέ ξυπνήσατε.
Λίγα λεπτά άργότερα ό Νταλαντιέ
είχε πεισθεϊ καί ό τόνος του άλλαξε.
Στό μεταξύ ό ραδιοφωνικός σταθμός
τού Βερολίνου διέκοψε τό πρόγραμμά
του έλαφράς μουσικής γιά νά μεταδώση τήν άκόλουθη άνακοίνωσι: « Ή κυβέρνησις τού Ράιχ καί ή σοβιετική
κυβέρνησις άπεφάσισαν νά συνάψουν
ένα σύμφωνο μή έπ ιθέσεω ς.' Ο ύπουργός τών 'Εξωτερικών τού Ράιχ θά
φθάση στήν Μόσχα τήν Τετάρτη 23
Αύγούστου γιά νά φέρη εις πέρας τις
διαπραγματεύσεις». Τήν έπομένη, ένώ
οί κομμουνισταί όλης τής Εύρώπης
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δυσκολεύτηκαν νά πιστέψουν τήν ε'ίδησι, ό Γάλλος πολιτικός Πώλ Ραινώ έκανε
τήν άκόλουθη καυστική δήλωσι: «Αύτό
είναι τό Βατερλώ τής διπλωματίας
μας». ' Επρόκειτο γιά ένα Βατερλώ πού
αύτή τήν φορά συνένωνε τήν ' Αγγλία
καί τήν Γαλλία σέ μιά διπλωματική ήττα.
Καί όμως δέν είχαν λείψει οί προει
δοποιήσεις. Στις 10 Μαρτίου, στό συνέ
δριο τού σοβιετικού κομμουνιστικού
κόμματος, ό Στάλιν είχε κάμει ειρωνικά
σχόλια σέ βάρος τών δυτικών δυνάμεων
«πού έπιδιώκουν νά ωθήσουν τήν Ρωσία
καί τήν Γερμανία σέ ένα πόλεμο μεταξύ
τους χοιρίς πραγματικές αίτιες». Στις 3
ΜάΓου ό Εβραίος Λιτβίνωφ παραχω
ρούσε τήν θέσι του, στό ύπουργεϊο τών
' Εξωτερικών, στόν Μολότωφ, πιό ύποταγμένο στόν Στάλιν καί άναμφισβήτητα περισσότερο κατάλληλο γιά τήν
σύναψι καρποφόρων σχέσεων μέ ένα
άγρια άντισημιτικό κράτος όπως ή ναζιοτική Γερμανία.
- Ή άπόλυσις τού Λιτβίνωφ, είπε
τότε ό Χίτλερ, άποτελεί σημαντική
ένδειξι. "Εγινε ξαφνικά καί μού άνοιξε
τά μάτια σχετικά μέ τήν άλλαγή κατευθύνσεως τής Μόσχας...
Πέντε ημέρες άργότερα, ό Γάλλος

πρεσβευτής στό Βερολίνο, Κουλόντρ,
ειδοποιούσε τόν Μπονέ ότι μιά βυνεννόησις μεταξύ Ρωσίας καί Γερμανίας
ήταν θέμα πού έπρεπε νά ληφθή σοβα
ρά ύπ' όψι. Στις 29 Ιουνίου, ένα άρθρο
τής «Πράβδα» έ ξ έ θ ε τ ε τήν άποψι ότι ή
Γαλλία καί ή ' Αγγλία διαπραγματεύον
ταν μέ τήν Ε.Σ.Σ.Δ. μέ τόνάποκλειστικό
σκοπό ν' άποδείξουν ότι ήταν άδύνατη
ή σύναψις μιας συμφωνίας, καί ότι
προετοίμαζαν ένα νέο Μόναχο σέ βά
ρος τής Σοβιετικής Ένώσεως. Τό
άρθρο έφ ερε τήν ύπογραφή τού Ζντάνωφ, ένός άπό τούς γνωστότερους
έμπιστους συμβούλους τού Στάλιν.
Μπορούσε λοιπόν νά είχε άποφευχθή τό διπλωματικό Βατερλώ." Ομως οί
πολιτικοί ήγέτες τής Δύσεως, μέ τό
πλήθος τών σφαλμάτων ύπολογισμοΰ
πού είχαν διαπράξει έρριξαν δύο θανά
σιμους έχθρούς, όπως ή Γερμανία καί ή
Σοβιετική Ένωσις, στήν άγκαλιά τήν
μιά τής άλλης. Μέσα σέ πέντε μήνες
είχε πραγματοποιηθή μιά προοδευτική
προσέγγισις άνάμεσα στόν Χίτλερ καί
τόν Στάλιν, κυριολεκτικά κάτω άπό τήν
μύτη τών Τσάμπερλαιν καί Νταλαντιέ.
"Ας άκολουθήσωμε τις έξελίξεις. Στις
31 Μαρτίου, ό Τσάμπερλαιν έγγυήθηκε
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ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΙ ΣΤ ΑΛΙ Ν
μονομερώς τήν ακεραιότητα τής Πολω φρασε καί ό γηραιός Λόυδ Τζώρτζ:
νίας ύπό τήν πίεσι τής άγγλικής κοινής «"Αν είσέλθωμε στήν σύρρυξι χωρίς
γνώμης, ή όποια είχε αγανακτήσει μέ τήν βοήθεια τής Ρωσίας, θά βρεθούμε
τόν διαμελισμό τής Τσεχοσλοβακίας μέσα σέ μιά παγίδα». Μετά άπό πολλές
άπό τόν Χίτλερ καί τήν έπαίσχυντη άντιγνωμίες ύπερίσχυσε ή άποψις τών
παραβίασι του συμφώνου τού Μονάχου. όπαδών τής συμμαχίας.
Από τήν άλλη πλευρά ή Αγγλία δέν
Ό ταν όμως ό Τσάμπερλαιν άπεφάσιμπορούσε νά άνεχθή τήν παντοδυναμία σε τελικά, στις 27 ΜάΓου νά άναθέση
τής Γερμανίας στήν εύρωπαϊκή ήπειρο. στόν "Αγγλο πρεσβευτή στήν Μόσχα
Ή Γαλλική κυβέρνησις, παρ' όλο ότι τήν διεξαγωγή προκαταρκτικών συνεν
δέν συγχωρούσε στούς Πολωνούς τό νοήσεων μέ τόν Μολότωφ, ή κυβέρνηγεγονός ότι τόν Σεπτέμβριο τού 1938 σις τής ΕΣΣΔ είχε ήδη κινήσει τούς
είχαν έπωφεληθή τής κρίσεως των πεσσούς έπάνω στήν σκακιέρα της.
Σουδητών γιά νά προσαρτήσουν ένα
Αποκλεισμένος τόν προηγούμενο
τμήμα τής Τσεχοσλοβακίας, άναγκά- χρόνο άπό τήν συνάντησι τού Μονάχου,
σθηκε νά εύθυγραμμισθή μέ τήν ό Στάλιν είχε διαισθανθή τόν κίνδυνο
έσπευσμένη κίνησι τής Βρεταννίας. μιας σοβιετικής άπομονώσεως. Μετά
' Εξέφρασε όμως τήν άποψι ότι θά ήταν τήν κατοχή τής Πράγας άπό τήν Βέρμακαλύτερα νά ένισχυθή τό μέτωπο έναν- χτ, ό Στάλιν αίσθάνθηκε νά πλησιάζη ή
τίον τής Γερμανίας μέ τήν προσθήκη άπειλητική πνοή τής γερμανικής παντο
τής Σοβιετικής ' Ενώσεως. ' Ο Νταλαν- δυναμίας. Ή Ρωσία όφειλε νά λάβη
τιέ ήσκησε πίεσι στον Τσάμπερλαιν, ό θέσι στό ένα ή στό άλλο στρατόπεδο,
όποιος, συνταυτιζόμενος μέ τήν γνώμη καί παρ' όλο πού ό Λιτβίνωφ, στήν
άλλων μελών τής κυβερνήσεώς του, Κοινωνία τών ’ Εθνών, είχε διακηρύξει
όπως π.χ. τού ύπουργοϋ τών ' Εξωτερι τήν άρχή τής «ομαδικής άσφαλείας»
κών Λόρδου Χάλιφαξ, δέν έτρεφε έναντίον τών στόχων τής Γερμανίας, ό
μεγάλη έκτίμηση στήν πολεμική ικανό Στάλιν έπιθυμοϋσε τώρα τήν άνάληψι
τητα τών Ρώσων.
ειδικών εύθυνών έκ μέρουςτής ' Αγγλί
Παρ' όλα αύτά δέν ήταν δυνατό νά ας καί τής Γαλλίας. "Ηθελε μιά κανονι
άπορριφθή έπιπόλαια ή δυνατότης μιας κή στρατιωτική συμμαχία. Διαφορετικά
συμμαχίας μέ τήν Μόσχα, καί ο Τσώρ- ήταν διατεθειμένος νά ύπερπηδήση τό
τσιλ προειδοποιούσε στήν Βουλή τών χάσμα πού τόν χώριζε άπό τούς άπεΚοινοτήτων: «Τό νά σταθούμε σέ αύτό χθεΐς ναζιστάς. ' Η σοβιετική έξωτεριτό σημείο, άφοϋ έχομε έγγυηθή τήν κή πολιτική, πού ώς τότε διηύθυνε μέ
άκεραιότητα τής Πολωνίας, είναι σάν μεγάλη εύλιγισία ό Λιτβίνωφ, πολιτικός
νά σταθούμε στήν νεκρή ζώνη μεταξύ δευτέρας σειράς καί ούτε κάν μέλος
δυό πυρών, χωρίς νά έχωμε τήν προ τού πολιτμπυρό, πήρε ξαφνικά μιάέξαιστασία κανενός άπό τά δυό άντίπαλα ρετική σημασία γιά τήν Ε Σ Σ Δ .' Υπεύθυ
στρατόπεδα...». Τήν ίδια άποψι έξέ- νός της όρίσθηκε ό Μολότωφ, πού
0 υπουργός έξωτερικών τής Πολωνίας ήξερε νά έκτιμά τά προβλήματα μέ
Ιωσήφ Μπέκ, κατέρχεται άπό τό 'Αγγλικό άκαμπτο ρεαλισμό.
άεροπλανοφόρο « Ά ρ κ Ροαγιάλ», άφοϋ έλα
Καί στό Βερολίνο ή άτμόσφαιρα είχε
βε άπό τούς "Αγγλους έγγυήσεις γιά τήν άρχίσει νά άλλάζη. "Οταν πληροφορήπροστασία τής χώρας του, άπό έπίθεση τής θηκε τήν εϊδησι τής έγγυήσεως τής
Γερμανίας.
' Αγγλίας ϋπέρ τής πολωνικής άκεραιότητος, ό Χίτλερ συζητούσε μέ τόν
ναύαρχο Κανάρι, άρχηγό τών γερμανι
κών ύπηρεσιών άντικατασκοπίας. Χτυ
πώντας ■τις γροθιές του πάνω στό
τραπέζι, μέ πρόσωπο άλλοιωμένο άπό
τήν όργή, ό Φύρερ έκραύγασε, έννοώντας τούς "Αγγλους:
- Θά τούς έτοιμάσω ένα φαγητό πού
θά τούς πνίξη! "Ενα διαβολικό φίλτρο...
Κανείς φυσικά δέν έπανέλαβε στόν
Στάλιν αύτή τήν γραφική άπειλή, άλλά οί
έκθέσεις τής σοβιετικής πρεσβείας
στό Βερολίνο ήταν σαφείς. Πρώτα άπ'
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όλα οί ναζί ήγέτες είχαν χαμηλώσει τόν
τόνο τής άντικομμουνιστικής προπα
γάνδας τους. Δεύτερον, οί Γερμανοί
έδειχναν ζωηρό ένδιαφέρον γιά άνάλη
ψι σέ εύρεία κλίμακα τών έμπορικών
σχέσεων άνάμεσα στις δύο Χώρες. ' Η
Γερμανία είχε ένα μακρύ κατάλογο
πρώτων ύλών πού χρειαζόταν άπό τήν
Σοβιετική " Ενωσι. Στό κάτω - κάτω γιατί
νά μήν συνεργασθοϋν ή Γερμανία καί ή
Σοβιετική "Ένωσις; Ή διευθέτησιςπού
είχε προκύψει στήν Εύρώπη άπό τήν
Συνθήκη τών Βερσαλλιών είχε προπαν
τός ζημιώσει τήν Γερμανία, δέν συνέ
φερε όμως καί στήν Ρωσία ή διατήρησίς
της, γιατί στις Βερσαλλίες δέν τής
είχαν άποδοθή τά έδάφη πού οί Γερμανοί τής είχαν προηγουμένως άφαιρέσει
μέ τήν ειρήνη τού Μπρέστ - Λιτόφσκ.
Ό σο γιά τόν ιδεολογικό τομέα, τό
σοβιετικό σύστημα ήταν έ ξ ίσου άπομακρυσμένο άπό τις δυτικές δημοκρατίες
όσο καί άπό τόν ναζιστικό όλοκληρωτισμό, πού μαζί του είχε τουλάχιστο
όρισμένα κοινά σημεία.
Παρ' όλα αύτά, στις άρχές Ιουνίου
οί Άγγλογάλλοι έξακολουθοϋσαν νά
συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες πιθα
νότητες γιά μιά συμμαχία μέ τήν Μό
σχα. Οί διαπραγματεύσεις όμως κωλυ
σιεργούσαν άπό τήν ϋπαρξι δυσπιστίας
καί άπό τις δυό πλευρές. ' Ο Μολότωφ
άπί ιτοϋσε άπό τήν ' Αγγλία καί τήν
Γαλλία νά κηρύξουν αύτομάτως τόν
πόλεμο όχι μόνο σέ περίπτωσι πού ή
Γερμανία θά έπετίθετο έναντίον τής
Πολωνίας, άλλ' άκόμη καί σέ περίπτωσι
πού ή Γερμανία, κατόπιν συμφωνίας μέ
τήν Πολωνία ή μέ τά βόρεια κράτη τής
Βαλτικής (δηλαδή μέ μιά άπό τις χώρες
πού συνόρευαν μέ τήν ΕΣΣΔ), θά
άπεφάσιζε νά έπιτεθή έναντίον τής
Σοβιετικής' Ενώσεως. Σύμφωνα μέ τόν
Μολότωφ καί τόν Στάλιν, ή ύπόθεσις
δέν ήταν άπίθανη.
Στό μεταξύ ό Μολότωφ, πιστός έρμηνευτής τών σκέψεων τού Στάλιν, είχε
πειραχθή πού οί κυβερνήσεις τού Λον
δίνου καί τών Παρισίων δέν είχαν
άναθέσει τήν διεξαγωγή τών συνεννοή
σεων σέ ύψηλοϋ έπιπέδου έκπροσώπους τους. Δίκαια ή άδικα, έκρινε αύτή
τήν έλλειψι έπισημότητος σάν ένα
δείγμα κακής θελήσεως. Ζήτησε άπό
τόν Τσάμπερλαιν νά στείλη στήν Μόσχα
τό Λόρδο Χάλιφαξ, άλλά ή αϊτησις αύτή
δέν έγινε δεκτή. Ό "Αντονυ "Ηντεν,
ήγετική πολιτική μορφή, παρ' όλο πού
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Ο ύπουργός τών έξωτερικών τής Γερμανίας Φόν Ρίμπεντροπ καί ό Στάλιν σέ
θερμή χειραψία, μετά τήν
υπογραφή τού συμφώνου.
Μαζί μέ τόν στρατηγό Σαπόζνικωφ (ατό μέσον), άρχηγό
τού Ρωσικού Γενικού ' Επιτε
λείου, γελούν μέ ικανοποίηση
γιά τό «έπιτευγμα» τής συμ
φωνίας.

δέν ήταν τής άγγλικής κυβερνήσεως,
προσεφέρθη ώς μεσολαβητής. Ο
Τσάμπερλαιν τόν άπέτρεψε. Μετέβη
έπομένως στήν Μόσχα, γιά νά συζητήση μέ άνδρες τής όλκής τοϋ Μολότωφ
καί τοϋ Στάλιν, ένας άπλός ύπάλληλος
τοϋ Φόρεϊν "Οφις, ό ΟϋΓλσον Στράνγκ.
' Ο κύριος όμως σκόπελος δέν συνίστατο τόσο σέ θέματα διαδικασίας, όσο
στό γεγονός ότι ή Πολωνία άπέκρουσε
μέ μεγάλη βιαιότητα τό ένδεχόμενο
παροχής βοήθειας άπό τήν ΕΣΣΔ.
’ Ηταν δύσκολη ή παροχή βοήθειας σέ
κάποιον πού δέν τήν έπιθυμοϋσε. ' Η
Πολωνία ζοϋσε τότε μέ τήν άνάμνησι
τών πολεμικών κατορθωμάτων τών πο
λεμοχαρών μεγαλοφεουδαρχών της
πριν άπό τρεις αιώνες, τότε πού ή
πολωνική κυριαρχία άπλωνόταν άπό τήν
Βαλτική ώς τά σύνορα τής Ούκρανίας.
Ε χε άποκτήσει τήν άνεξαρτησία της
μόνο χάρις στήν ήττα τών ξένων αύθεντών της -τή ς Ρωσίας, τής Γερμανίας
καί τής Αύστρίας- στήν τελευταία διε
θνή σύρραξι, άμέσως όμως τό 1920,
έπωφελούμενος τοϋ έμφυλίου πολέ
μου στήν Ρωσία, ό στρατάρχης Πιλσούδσκι είχε όδηγήσει τις πολωνικές στρα
τιές ώς τό Κίεβο. ' Ο ' Ερυθρός Στρα
τός, στήν άντεπίθεσί του, είχε καταλά
βει τήν Βαρσοβία. Τότε ό Πολσούδσκι

είχε άποκρούσει τόν έχθρό πρός άνατολάς, άποσπώντας του έκτεταμένες
έπαρχίες. ' Η συνθήκη τής Ρίγας, πού
ύπεγράφη τό 1921, ύπήρξε γιά τούς
μπολσεβίκους μιά ταπείνωσις χειρότε
ρη άπό τήν συνθήκη τοϋ Μπρέστ Λιτόφσκ, πού ή αύτοκρατορική Γερμανία
έπέβαλε στόν Λένιν τό 1917. 'Υπήρχε
έπομένως ένα δεδομένο νά ληφθή ύπ'
όψιν: μέ τήν συνθήκη τής Ρίγας ή Ρωσία
είχε άπολέσει τά έδάφη έκεΐνα πού
συνόρευαν μέ τήν άνατολική Πρωσσία.
"Εκτοτε ή Ρωσία καί ή Γερμανία δέν
είχαν πιά κοινά συμφέροντα.
Ύπό τό φώς τών ιστορικών αύτών
προηγουμένων, ήταν λογικό νά φοβάται
τώρα ή Πολωνία τόν άσφυκτικό έναγκαλισμό τής Ρωσίας τοϋ Στάλιν, ό όποιος μή
έχοντας κοινά σύνορα μέ τήν Γερμανία,
θά ήταν ύποχρεωμένος νά χρησιμοποι
ήσει τό πολωνικό έδαφος γιά νά πολε
μήσει εναντίον τής Βέρμαχτ. Καί μέ τόν
τερματισμό τοϋ πολέμου, ό ' Ερυθρός
Στρατός θά ήταν άραγε διατεθειμένος
νά ύποχωρήση κανονικά πίσω άπό τά
σύνορα τής πατρίδος του χωρίς καμμιά
άπαίτησι σέ άντάλλαγμα τής προσφερθείσης βοήθειας; Ό Πολωνός πρε
σβευτής στό Παρίσι, Λουκαζίεβιτς, δή
λωσε καθαρά στόν Μποννέ:
- Ό συνταγματάρχης Μπέκ δέν θά

δεχθή ποτέ ν' άφήση τούς Ρώσους νά
είσέλθουν στά έδάφη πού έμεϊς κατα
κτήσαμε τό 1921. Πρέπει νά μπήτε στή
θέσι μας. Θά δεχόσασταν ποτέ σείς οί
Γάλλοι νά έγκατασταθοϋν Γερμανοί
στήν 'Αλσατία καί στήν Λωραίνη;
Ε χε δημιουργηθή πραγματικό άδιέξοδο. ' Επί πλέον ή έθνική εύαισθησία
καί ύπερηφάνεια τών Πολωνών, πού ή
πρόσφατη άνεξαρτησία έκανε όξύτερες, έμπόδιζαν τήν έξεύρεσι μιας συμ
βιβαστικής λύσεως.
Ο Πολωνός
ύπουργός τών ' Εξωτερικών, συνταγμα
τάρχης Μπέκ, διαπραγματευόταν μέ
τούς Βρεταννούς ώς ίσος πρός ίσον,
σάν νά ήταν ή Πολωνία μιά μεγάλη
δύναμις. ' Ενδεικτική αύτής τής στάσε
ως είναι ή άκόλουθη κομπορρημοσύνη
τοϋ πρεσβευτοϋ Λουκαζίεβιτς:
Αν έκραγή πόλεμος, μέσα σέ λίγες
μέρες ό στρατός μας θά καταλάβη τήν
άνατολική Πρωσία! Σείς οί Γάλλοι περιορισθείτε ν' άσχοληθήτε μέ τούς 'Ιτα
λούς. Τούς Γερμανούς τούς άναλαμβάνουμε έμεϊς!
Στό μεταξύ, στό Βερολίνο, δυό Ρώσοι
διπλωμάτες, ό Άστάχωφ καί ό Μπαμπάριν, είχαν προσκληθή σέ γεύμα σέ
ένα πολυτελές έστιατόριο τό βράδυ
τής 26ης 'Ιουλίου άπό τόν δόκτορα
Σνοϋρε, έμπιστο τοϋ Ρίμπεντροπ. Τό
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κραοί αμβλύνει κάθε ανασταλτικό έλεγ
χο. Ο Σνοϋρε μίλησε φλογερά γιά τήν
ναζιστική ιδεολογία, πού κοινό χαρα
κτηριστικό της μέ τήν σοβιετική ήταν ή
άντίθεσις στις «καπιταλιστικές δημο
κρατίες», καί τελικά ξέσπασε:
- Τί μπορεί νά προσφέρη ή Μεγάλη
Βρετανία στή Ρωσία; Τό πολύ - πολύ τήν
έπέμβασί της σέ έναν εύρωπαϊκό πόλε
μο καί τήν έχθρότητα τής Γερμανίας.
' Ιδού όμως τί μπορούμε νά προσφέρωμε εμείς: Τήν ούδετερότητα, τήν δυνα
τότητα νά κρατηθήτε έξω άπό μιά
ένδεχόμενη σύρραξι καί, άν ή Μόσχα τό
έπιθυμή, μιά συνεννόηση έπάνω σέ
άντίστοιχα συμφέροντα, συνεννόησι
πού όπως καί στό παρελθόν, θά άποβή
έπωφελής καί γιά τίς δυό χώρες. Δέν
ύφίσταται, κατά τήν γνώμη μου καμμιά
αίτια διχογνωμίας κατά μήκος ολόκλη
ρης τής γραμμής πού άπό τήν Βαλτική
προχωρεί στήν Μαύρη Θάλασσα καί
στήν "Απω Ανατολή.
Ή ταν σκόπιμος ό ύπαινιγμός τού
Σνοϋρε γιά τήν Απω Ανατολή. Πέρα
έκεϊ, κατά μήκος τής συνοριακής γραμ
μής τής Μαντζουρίας καί τής Μογγολί
ας, Ρώσοι καί Ιάπωνες διεξήγαν έναν
άκήρυκτο πόλεμο. "Εδιναν πραγματι
κές μάχες έκ παρατάξεως, καί ή έκβασις αύτοϋ τού πολέμου ήταν άκόμη
άβέβαιη. Ό Άστάχωφ καί ό Μπαμπάριν άντελήφθησαν τόν ύπαινιγμό τού
Σνοϋρε. Καί άν οί Γερμανοί έλεγαν
έναν καλό λόγο στήν κυβέρνησι τοϋ
Τόκιο; Τό γεύμα τελείωσε τά μεσάνυχτα
μέσα σέ μιά άτμόσφαιρα εύφορίας.
Λίγες ήμέρες άργότερα, κατόπιν έπιμονής τοϋ Μολότωφ, πού έπιθυμοϋσε
' Ο Μολότωφ δίνει στό Στάλιν νά διαβάσει τό
κείμενο τοϋ πρωτοκόλλου. Ή είδηση τής
υπογραφής τοϋ Ρωαογερμανικοϋ συμφώνου
προκάλεσε όδυνηρή έκπληξη σ ' όλους τούς
κομμουνιστές.
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νά ξεκαθαρίση τίς άμοιβαϊες μελλοντι
κές στρατιωτικές ύποχρεώσεις, μία
βρεταννική στρατιωτική άποστολή καί
μία γαλλική ξεκίνησαν γιά τήν Μόσχα,
-εκίνησαν μέ ένα άργοκίνητο άτμόπλοιο, πού μετέφ ερε έπιβάτες καί
έμπορε ύματα άντί νά πάρουν τό άεροπλάνο πού θά τούς μετέφερε σέ μιά
ήμέρα. ' Επιβιβάσθηκαν στίς 5 Αύγούστου γιά τό Λένινγκραντ καί έφθασαν
σιδηροδρομικώς στή Μόσχα στίς 11.
Επί κεφαλής τής γαλλικής άποστολής
ήταν ό στρατηγός Ντουμένκ, καί τής
βρεταννικής ό ναύαρχος Ντράξ, πού
συμπεριλαμβανόταν στόν κατάλογο
τών άποστράτων τοϋ βρεταννικοϋ ναυ
τικού. ' Η σοβιετική άντιπροσωπία άπετελεϊτο, άντίθετα, άπό τούς άνώτερους
στρατιωτικούς ήγέτας τής ΕΣΣΔ: τόν
στρατάρχη Βοροσίλωφ, ύπουργό ' Αμύνης, τόν στρατηγό Σαπόσνικωφ, άρχηγό
τοϋ Γενικού ' Επιτελείου τοϋ ' Ερυθρού
Στρατού, καθώς καί τούς άρχηγούς τοϋ
ναυτικού καί τής άεροπορίας.
Πριν όμως άκόμη οί Γάλλοι καί "Αγ
γλοι στρατιωτικοί έμπειρογνώμονες
προφθάσουν νά έγκαινιάσουν τίς συζη
τήσεις τους μέ τόν Βοροσίλωφ, πού
προσωπικά έτρεφε συμπάθεια γιά τούς
δυτικούς καί ήταν σχεδόν φίλος τοϋ
Ντουμέκ, ή γερμανική διπλωματία έπετάχυνε τό βήμα. Ό Σούλενμπουργκ
έπανέλαβε έπισήμως στόν Μολότωφ
όλα όσα είχε έμπιστευτικώς έκθέσει ό
Σνοϋρε στόν ' Αστάχωφ καί στόν Μπαμπάριν. Μέ τό στόμα τοϋ Σούλενμπουργκ μιλούσε ό Ρίμπεντροπ «γιά μιά
συνεννόησι γύρω άπό τίς τύχες τής
Πολωνίας...» πού θά περιλαμβανόταν
στήν γενική συμφωνία άπό τήν Βαλτική
ώς τήν Μαύρη Θάλασσα.
' Η φράσις άντηχοϋσε δυσοίωνα. Γιά
τόν Μολότωφ πού τήν ακούσε προσε
κτικά, σήμαινε ώμά ότι Γερμανοί καί
Ρώσοι έπρεπε νά συμφωνήσουν στό ν'
άρνηθοϋν στούς Πολωνούς τό δικαίωμα
τής έθνικής άξιοπρεπείας. Μία έλεύθερη καί κυρίαρχη Πολωνία ήταν άδιανόητη σήμερα, όπως καί τήν έποχή τών
Τσάρων καί τών Πρώσσων μοναρχών.
Η συνθήκη τών Βερσαλλιών, ή συνθή
κη τής Ρίγας, είχαν δώσει τό φώς σέ
ένα άνώμαλο δημιούργημα, σύμφωνα
μέ τήν νοοτροπία αύτών τών κληρονό
μων τοϋ δυναστικού ιμπεριαλισμού. Γι'
αύτούς ή ϋπαρξις τής Πολωνίας δέν
ήταν ό κανών άλλά ή ιστορική καί
άδικαιολόγητη έξαίρεσις.

' Από τήν ομιλία τοϋ Σούλεμπουργκ ό
Μολότωφ είχε καθαρά άντιληφθή τόν
στόχο τοϋ Ρίμπεντροπ. Παρ όλα αύτά
πήρε ένα ύφος άφηρημένο καί άπεκάλυψε όλη τήν τέχνη του ώς διαπραγμα
τευτής προσποιούμενος ότι έλάχιστα
τόν ένδιαφέρει τό θέμα. Γ ιά νά κρύψη
τίς προθέσεις του άρχισε νά άραδιάζη
ένα σωρό παράπονα στόν Σούλενμπουργκ γιά «τήν έχθρική στάσι τοϋ
Ράιχ άπέναντι στήν Σοβιετική Ενωσι»,
τό σύμφωνο τής Κομιντέρν, τήν φιλία
μέ τήν ' Ιαπωνία, τόν άποκλεισμό τών
σοβιετικών άπό τήν συνάντησι τοϋ Μο
νάχου.
Τήν έπομένη ό Σούλενμπουργκ τη
λεγραφούσε στόν Ρίμπεντροπ: «' Η έντύπωσίς μου είναι ότι ή σοβιετική
κυβέρνησις έχει τήν στιγμή αύτή άποφασίσει νά συνάψη μιά συμφωνία μέ τήν
Μεγάλη Βρεταννία καί τήν Γαλλία, άν
α ύτές ικανοποιήσουν τίς έπιθυμίες
της».
Ο πρεσβευτής ήταν άπαισιόδοξος,
άλλά ό Χίτλερ ήταν διατεθειμένος νά
καταβάλη μιά πραγματικά «σημαντική
προσπάθεια». Ο Φύρερ είχε καλέσει
σέ έπανειλημμένες συσκέψεις τούς
στρατηγούς του όρίζοντας τήν ήμερομηνία έπιθέσεως έναντίον τής Πολωνί
ας (τέλος Αύγούστου), καί τώρα βιαζό
ταν νά καλύψη τά νώτα του μέ μιά
σοβιετική ούδετερότητα.
Τήν έποχή έκείνη έφθασε στό Ό μ περσάλτσμπεργκ, τήν ορεινή βαυαρική
περιοχή όπου ό Χίτλερ κατέστρωνε
πυρετωδώς τά σχέδιά του, ό κόμης
Τσιάνο. Είχε έλθει γιά νά έκθέση στόν
σύμμαχο τοϋ Αξονος τούς φόβους
τής ιταλικής κυβερνήσεως γύρω άπό
ένα πόλεμο έναντίον τών ένωμένων
δυνάμεων τής Γαλλίας, τής Αγγλίας
καί τής Ρωσίας. ' Ο ναζί δικτάτωρ τόν
έδέχθη όρθιος, μπροστά σέ ένα μεγάλο
τραπέζι σκεπασμένο μέ στρατιωτικούς
χάρτες, καί έξέφρασε τήν πεποίθησή
του ότι ή Γαλλία καί ή Αγγλία, σέ
τελευταία άνάλυσι δέν θά ήσαν διατε
θειμένες νά έξαπολύσουν έν εύρωπαϊκό πόλεμο γιά νά έκτελέσουν τίς ύποχρεώσεις τους άπέναντι τής Πολωνίας,
ή όποια «πρόκειται νά συντριβή μέσα σέ
δέκα πέντε ήμέρες».
Πρός τό τέλος τής συνομιλίας, άφοϋ
ό Τσιάνο προσπάθησε μάταια νά ύποστηρίξη τήν άποψι τής ειρηνικής διευθετήσεως, παρεδόθη στόν Χίτλερ ένα
τηλεγράφημα πού είχε σταλή άπό τήν
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Στιγμιότυπο άπό τήν υπογρα
φή του συμφώνου. Ό Ρίμπεντροπ είχε προτείνει ένα
προοίμιο πού νά ύμνεΐ τή
φιλία μεταξύ τΰ ν δύο λαών,
άλλά ό Στάλιν δέν τό έδέχθη.

Μόσχα. Ό Φύρερ στάθηκε γιά λίγα
λεπτά κατά μέρος μέ τόν Ρίμπεντροπ
καί τέλος άνήγγειλε στόν ' Ιταλό υπουρ
γό τών ' Εξωτερικών:
- Οί Ρώσοι συμφωνούν νά σταλή
στήν Μόσχα ένας Γερμανός διπλωμά
της γιά τήν διεξαγωγή πολιτικών δια
πραγματεύσεων.
Είναι άλήθεια ότι ουδέποτε βρέθηκε
'ίχνος αύτοϋ τού μυστηριώδους τηλε
γραφήματος στά άρχεία τής Βίλχελμστράσσε. Νά έπρόκειτο άραγε γιά
μπλόφα; "Ισως. "Αν όμως ό Χίτλερ
μπλόφαρε μέ τόν Τσιάνο, είχε τούς
λόγους του.
Καί πραγματικά, στις 15 Αύγούστου,
ό Ρίμπεντροπ έπανήλθε δριμύτερος.
' Αντίθετα μέ τόν Λόρδο Χάλιφαξ, πού
δέν καταδέχθηκε νά μεταβή προσωπικά
στήν Μόσχα, ό Γερμανός ύπουργός τών
' Εξωτερικών έδ ειξε μεγάλη προθυμία
γιά ένα τέτοιο ταξίδι. Τό διεμήνυσε
στόν Μολότωφ μέ τόν Σούλενμπουργκ,
έπιμένοντας στό έπεϊγον μιάς «άμέσου
άποσαφηνίσεως» μέ τόν σκοπό·τής
«έγκαιρου διευθετήσεως τών έδαφικών προβλημάτων τής άνατολικής Εύρώιιης». Μέ τόν έμμεσο αύτό τρόπο ή
σοβιετική κυβέρνησις ειδοποιείτο γιά
τόν έπικείμενο διαμελισμό τής Πολωνί
ας καί έδέχετο πρόσκλησι νά λάβη

μέρος στήν λεηλασία. ' Ο Μολότωφ
άντελήφθη ότι ή Γερμανία ήταν διατε
θειμένη νά πληρώση άκριβά τήν φιλία
μέ τήν ΕΣΣΔ. ' Η άπάντησίς του ήταν
ούσιαστική: μπορούσε νά έλθη στήν
Μόσχα ό Ρίμπεντροπ, μόνο όμως κατό
πιν καταλλήλου προετοιμασίας γιά τήν
συνάντησι. Ή σοβιετική κυβέρνησις
άπαιτοϋσε ένα σύμφωνο μή έπιθέσεως,
μιά μερίδα άπό τήν Πολωνία καί έλευθερία δράσεως στά κράτη τής Βαλτικής,
έκτός άπό τήν μεσολάβησι τού Βερολί
νου γιά τήν διακοπή τών «συνοριακών
έπεισοδίων» μέ τήν ' Ιαπωνία.
' Ο Ρίμπεντροπ έσπευσε στό ' Ομπερσάλτσμπεργκ, όπου ό Χίτλερ ένέκρινε
όλους τούς όρους τών σοβιετικών. ' Ο
Ρίμπεντροπ τότε διεμήνυσε στόν Μο
λότωφ ότι ήταν έτοιμος ν' άναχωρήση
όποιαδήποτε ώρα τής 18ης, έχοντας
στήν τσέπη του τό πληρεξούσιο τού
Φύρερ. Ο Μολότωφ όμως, πονηρός,
άρχισε νά παίζη μαζί του όπως ή γάτα
μέ τό ποντίκι καί πρότεινε «κλιμακω
τές» διαπραγματεύσεις, γνωρίζοντας
καλά ότι ό Χίτλερ άνυπομονοΰσε νά
έπιτεθή τής Πολωνίας μέ τήν συνενοχή
τής Ε.Σ.Σ.Δ..
Στό ορεινό καταφύγιό του στήν Βαυ
αρία ό Χίτλερ είχε έκμανή. ' Ο πρε
σβευτής Σούλενμπουργκ έπολιορκεΐτο

άπό ύπερεπείγοντα τηλεφωνήματα. Ο
Μολότωφ δέχθηκε τελικά νά συναντηθή μέ τόν Ρίμπεντροπ στις 26 ή 27
Αύγούστου. "Ηταν όμως μεγάλη ή
καθυστέρησις. Σάν τελευταία προθε
σμία γιά τήν έπίθεσι έναντίον τής
Πολωνίας είχε όρισθή ή 1η Σεπτεμβρί
ου, πριν οί φθινοπωρινές βροχές μετα
βάλουν σέ τέλμα τούς πολωνικούς
δρόμους. Τό ρωσογερμανικό σύμφωνο
έπρεπε νά έχη ύπογραφή μιά έβδομάδα
τουλάχιστον νωρίτερα άπό τήν έναρξι
τών έπιχειρήσεων, ώστε νά έχη τήν
δυνατότητα ή Βέρμαχτ νά δράση μέ
πλήρη άσφάλεια.
Καί τότε ό Χίτλερ, πάντοτε τόσο
άλαζονικός καί περιφρονητικός, παρα
μέρισε τόν έγωίσμό του. Στις 18.45 τής
Κυριακής 20 Αύγούστου, άπηύθηνε
ένα τηλεγράφημα πρός τόν «κύριο
Στάλιν». Ό δεσπότης τού Κρεμλίνου
μπορούσε νά θεωρή τόν έαυτό του
ικανοποιημένο πού ό ναζί αρχών τού
πολέμου έσκυβε μπροστά του καί τόν
παρακαλοϋσε, άφού στό παρελθόν τόν
είχε καλύψει μέ ύβρεις.
« Ή έντασις μεταξύ Γερμανίας καί
Πολωνίας», διάβασε ό Στάλιν στό τηλε
γράφημα, «έχει καταστή άφόρητη...
' Από τήν μιά στιγμή στήν άλλη μπορεί
νά ξεσπάση ή κρίσις... Κατά τήν γνώμη
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μου καλόν είναι νά μή χάνεται καιρός.
Προτείνω επομένως νά δεχθήτε τόν
υπουργό μου έπί τών Εξωτερικών τήν
Τρίτη 22 Αύγουστου ή τό αργότερο τήν
Τετάρτη 23. Ό Υπουργός τών Εξω
τερικών δέν θά μπόρεση νά παραμείνη
στην Μόσχα περισσότερο άπό μιά ή δυό
ημέρες, έ ξ αιτίας τής διεθνούς καταστάσεως. Θά μέ εύχαριστοϋσε νά λά
βαινε μιά άμεση άπάντησί σας. Ά δ όλφος Χίτλερ».
Κολακευμένος άπό αύτοϋ τού εί
δους τήν παράκλησι, ό Στάλιν άντελήφθη ότι δέν θά ήταν σκόπιμο νά παρατραβήξη τό σχοινί. Πρόσφερε μόνο
στόν έαυτό του τήν πολυτέλεια νά
κρατήση τόν Χίτλερ σέ άγωνία γιά
άλλες 24 ώρες. Τήν νύχτα έκείνη ό
Φύρερ δέν κατόρθωσε νά κοιμηθή. Σέ
μιά ορισμένη στιγμή τηλεφώνησε στόν
Γκαϊρινγκ καί τού έμπιστεύθηκε τις
άνησυχίες του. Τόέπόμενο βράδυ, στις
21.30, ό Στάλιν άπάντησε ότι ό φόν
Ρίμπεντροπ άνεμένετο στήν Μόσχα
στις 23 Αύγούστου.
Ο Βοροσίλωφ άπεχώρησε τότε άπό
τήν βρεταννική καί γαλλική άντιπροσωπία. Δέν είχαν τίποτε πιά νά πουν. Γιά
χιλιοστή φορά οί διαπραγματεύσεις εί
χαν τελματωθή λόγω τής άρνήσεως τής
κυβερνήσεως τής Βαρσοβίας νά έπιτρέψη στόν σοβιετικό στρατό νά διάσχι
ση τό πολωνικό έδαφος. «Δέν δέχο
μαι», είχε δηλώσει ό Μπέκ, στις 20
Αύγούστου, στόν Γάλλο πρεσβευτή
στήν Βαρσοβία, μέ κανένα τρόπο νά
συζητηθή τό ένδεχόμενο τής χρησιμο-

ποιήσεως ένός μέρους τού έδάφους
μας άπό ξένο στρατό. Δέν έχομε
κανένα στρατιωτικό σύμφωνο μέ τήν
ΕΣΣΔ καί ούτε τό έπιθυμοϋμε». Ή
Πολωνία βάδιζε μέ κλειστά μάτια πρός
τήν καταστροφή καί ό κυνισμός τού
Στάλιν συνέβαλε στό νά ώθηθή πρός
τήν έκμηδένισι.
Δυό μεγάλα έπιβατικά άεροπλάνα
τύπου «Κοντόρ» προσγειώθηκαν τό
μεσημέρι τής 23ης Αύγούστου στό
άεροδρόμιο τής Μόσχας. Ό Ρίμπεν
τροπ, έπί κεφαλής μιάς πολυάριθμης
γερμανικής άντιπροσωπείας, γευμάτι
σε βιαστικά στήν πρεσβεία καί κατόπιν
μετέβη στό Κρεμλΐνο, όπου τόν άνέμεναν ό Στάλιν καί ό Μολότωφ.
Τήν ύποστήριξι τής ΕΣΣΔ, πού οί
Δυτικοί δέν είχαν κατορθώσει νά έπιτύχουν στήν διάρκεια πολυμήνων διαπρα
γματεύσεων, έξασφάλισε ό Ρίμπεντροπ
μέσα σέ λίγες ώρες καταβάλλοντας
φυσικά τό τίμημα πού είχε ζητηθή. Ό
Στάλιν καί ό Μολότωφ άπήτησαν νά
συνοδεύση τό σύμφωνο μή έπιθέσεως
ένα «ειδικό μυστικό πρωτόκολλο» πού
θά διαιρούσε τήνάνατολική Εύρώπη σέ
δύο ζώνες έπιρροής. Τό πρωτόκολλο
όριζε τά άκόλουθα:

«1. - Σέ περίπτωσι έδαφικών καί
πολιτικών μεταβολών στά εδάφη πού
άνήκουν στά βαλτικά κράτη (Φινλανδία,
Εσθονία, Λεττονία καί Λιθουανία), τά
βόρεια σύνορα τής Λιθουανίας θά άντιπροσωπεύουν τήν διαχωριστική γραμμή
τών άντιστοίχων ζωνών έπιρροής τής
Γερμανίας καί τής ΕΣΣΔ.
2. - Σ έ περίπτωσι έδαφικών καί
Οταν ή Γερμανία προετοιμαζόταν γιά τις πολιτικών μεταβολών στά έδάφη πού
μεγάλες κατακτήσεις: Μικρά κορίτσια παρα
άνήκουν στό πολωνικό κράτος, οί σφαί
κολουθούν παρέλαση τμημάτων Ναζί ατό
ρες έπιρροής τής Γερμανίας καί τής
Ντάνταιχ.
ΕΣΣΔ θά όρίζωνται κατά προσέγγισιν
άπό τήν γραμμή τών ποταμών Νάρεφ,
Βιστούλα καί Σάν.
Μόνο έπί τή βάσει τών μελλοντικών
πολιτικών έξελίξεων θά είναι δυνατόν
ν' άποφασισθή κατά πόσον τά συμφέ
ροντα τών δυό μερών καθιστούν έπιθυμητή τήν διατήρησι ένός άνεξαρτήτου
πολωνικού κράτους. 'Οπωσδήποτε οί
δυό κυβερνήσεις θά λύσουν αύτό τό
θέμα μέ μιά φιλική συνεννόησι».
Στούς οπαδούς τού διεθνούς κομ
μουνισμού, πού έξακολουθοΰσαν νά
πιστεύουν στό δικαίωμα τής αύτοδιαθέσεως τών λαών, ό Στάλιν δέν μπορούσε
νά άποκαλύψη ξαφνικά τήν φρικτή
άλήθεια. Αύτή ήταν ή αίτια πού τό
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πρωτόκολλο τέλειωνε μέ τήνάκόλουθη
φράση: «Τό παρόν πρωτόκολλο θά
τηρηθή άπολύτως μυστικό καί άπό τά
δύο μέρη...». Τήν κατάλληλη στιγμή θά
βρισκόταν τρόπος νά δικαιολογηθή ή
εισβολή στην Πολωνία. (Πραγματικά
έπεστρατεύθη ή δικαιολογία τής προ
στασίας τών Ούκρανών καί τών Λευκορώσων, πού κατοικούσαν στήν άνατολική Πολωνία).
Καί ή Γερμανία, τί έλάβαινε σέ άντάλλαγμα; Επάνω άπό όλα, τήν έγγύησι ότι
ή ΕΣΣΔ δέν θά βοηθούσε τήν Γαλλία καί
τήν Αγγλία σέ περίπτωσι πού οί χώρες
αύτές θά άπεφάσιζαν νά έπέμβουν στό
πλευρό τής Πολωνίας. Οί διάφοροι
όμως όροι τού συμφώνου καθόριζαν ότι
δέν έπρόκειτο γιά μιά άπλή παθητική
ούδετερότητα. Η Ρωσία ήταν ύποχρεωμένη νά προμηθεύη σιτάρι, πετρέ
λαιο, σπάνια μέταλλα καί κάθε τί πού θά
έπέτρεπε στήν Γερμανία νά άποφύγη
τίς ολέθριες συνέπειες ένός θαλασσί
ου άποκλεισμοϋ έκ μέρους τής ' Αγγλί

ας. Ή Γερμανία τού Χίτλερ δέν έπρόκειτο μέ τόν τρόπο αύτό νά έπαναλάβη
τά σφάλαματα τού Κάιζερ, δηλαδή δέν
θά ήταν άναγκασμένη νά πολεμά σέ
δυό μέτωπα, καί θά χρησιμοποιούσε τήν
Ρωσία σάν μιά πολύτιμη άποθήκη πρώ
των ύλών. Ο Χίτλερ ήταν πολύ ύπερήφανος γι' αύτά τά άποτελέσματα πού
τά έξεθ εία ζε στούς στρατηγούς του
καταπραΰνοντας τήν ταραχή τους γιά
τήν συμφωνία μέ τούς μπολσεβίκους.
( Ακολούθως, κατά τήν πρώτη φάσι τού
πολέμου, ή Ρωσσία διευκόλυνε τήν
προέλασι τής Βέρμαχτ στήν Πολωνία
έκπέμποντας ραδιοφωνικά σήματα στά
γερμανικά βομβαρδιστικά καί θέτοντας
τούς λιμένες της στήν Βαλτική καί στόν
Ειρηνικό στήν διάθεσι τών γερμανικών
ύποβρυχίων καί πλοίων πού είχαν άνάγκη άνεφοδιασμοϋ καί έπισκευών).
Η ύπογραφή τού συμφώνου πραγμα
τοποιήθηκε μετά άπό μιά δεύτερη άπογευματινή συνάντησι. Τά συμβαλλόμε
να μέρη γνώριζαν άριστα ότι τό έγγρα
φο αύτό θά ϊσχυε ώς τότε πού άμφότερα θά έκριναν σκόπιμο. ' Ο Ρίμπεντροπ,
έπιδέξιος διπλωμάτης άλλά άνθρωπος
μέ έλάχιστο τάκτ, πρότεινε ένα στομ
φώδη πρόλογο πού νά ύμνή τήν φιλία
άνάμεσα στις δύο χώρες, άλλά ό Στάλιν
άντέταξε μιά άποφασιστική άρνησι. Τό
σύμφωνο αύτό καθεαυτό ήταν τέτοιο,
ώστε νά άναστατώση τίς ψυχές τών
Εύρωπαίων κομμουνιστών πού έπί χρό-

- Τ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ο Χ ΙΤ Λ Ε Ρ ΚΑΙ Σ Τ Α Λ Ι Ν ■

Είκοσι τρεις Α ύ γ ο ύ σ το υ
1939:
Ο φόν Ρίμπεντροπ
φθάνει ατό Αεροδρόμιο τού
Βερολίνου κατευθυνόμενος
στή Μόσχα, γιά τήν υπογραφή
τοϋ συμφώνου.

νια άκουγαν καί ξανάκουγαν δτι ό
ναζισμός καί ό φασισμός ήταν οί ορκι
σμένοι έχθροί τοϋ προλεταριάτου. ' Η
άντίρρησις τοϋ Στάλιν ήταν έπομένως
| νοητή:
Η κυβέρνησίς μου, είπε, δέν μπο
ρεί ξαφνικά νά έμφανισθή μέ διαβεβαι| ώσεις φιλίας, άφοϋ έπί έτη ή κυβέρνησις τοϋ Ράιχ δέν έκανε άλλο άπό τό νά
μάς λούζη μέ ρυπαρότητες.
' Αργότερα όμως, μπροστά στην βότκα
καί τό χαβιάρι, τό μικρό σύννεφο διαλύ
θηκε. ' Ο Στάλιν ζήτησε πληροφορίες
| γιά τις διεκδικήσεις τής Ιταλίας καί τής
’ Ιπαπωνίας, στήν όποια τό Βερολίνο θ'
άσκοϋσε πίεσι γιά ν' άποσύρη τά στρα| τεύματά της άπό τήν Μογγολία, όπου
έ ξ άλλου, ό πόλεμος έξελίσσετο ευνοϊ
κά γιά τούς Ρώσους, χάρις στήν στρατη| γική ικανότητα τοϋ στρατηγού Ζούκωφ.
Οπωσδήποτε -άπάντησε ό Ρίμπεν
τροπ μέ άοριστία- οί στόχοι τής Ιταλίας
καί τής ' Ιαπωνίας δέν θά ήσαν τέτοιοι
ώστε νά βλάψουν τήν Σοβιετική" Ενωσι.
Τήν συζήτησι τροφοδότησε έν συνεχεία ή ' Αγγλία, τήν όποια ό Ρίμπεντροπ
έχαρακτήρισε ώς άνίσχυρη, μέ κακό
έξοπλισμό άλλά πάντοτε έτοιμη νά
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έμπλέξη τούς άλλους σέ πόλεμο.
- Είναι άλήθεια, πρόσθεσε ό Στάλιν.
"Αν ή ' Αγγλία κυβερνά τόν κόσμο, αύτό
οφείλεται στήν η λιθιό τη τα τών άλλων
χωρών πού δέχονται νά έξαπατώνται
άπό αύτή. Θεωρώ γελοίο, π.χ., πώς
λίγες χιλιάδες "Αγγλων κατορθώνουν
νά διατηροϋν τήν έξουσία σέ μιά μεγά
λη χώρα όπως οί ' Ινδίες.
Τώρα πού είχε σπάσει ό πάγος μπό
ρεσαν νά μιλήσουν χωρίς άμηχανία γιά
τό σύμφωνο έναντίον τής Κομιντέρν.
' Ο Ρίμπεντροπ δέν διακρινόταν γιά τό
χιούμορ του, πσρ' όλα αύτά ό ύπουργός τών ' Εξωτερικών τοϋ Ράιχ είπε
μεταξύ άστείου καί σοβαρού, ότι τό
σύμφωνο έναντίον τής Κομιντέρν είχε
καταλήξει στήν σταθεροποίησι τών όλοκληρωτικών καθεστώτων έναντίον τής
«πλουτοκρατίας» καί είχε τρομοκρατή
σει, έπάνω άπ' όλα, τούς «τραπεζίτες
τοϋ Σίτυ». Τότε άρχισαν τά άστεϊα.
- Στό Βερολίνο διαδίδεται, κύριε
Στάλιν, ότι στό τέλος καί σείς θά
ϋποχωρήσετε στό σύμφωνο έναντίον
τής Κομιντέρν..
Ο Στάλιν δέν θύμωσε, τό άντίθετο
μάλιστα. Είχε ήδη καταναλώσει άρκετή

βότκα όταν σηκώθηκε, κρατώντας τό
ποτήρι του, γιά νά κάμη τήν άκόλουθη
πρόποσι:
- Ξέρω πόσο τό γερμανικό έθνος
άγαπά τόν Φύρερ του. Γι αύτόέπιθυμώ
καί έγώ νά πιώ εις τήν ύγείαν του.
Ό Ρίμπεντροπ φυσικά πρότεινε μέ
τήν σειρά του μιά πρόποσι πρός τιμήν
τοϋ Στάλιν, ό όποιος, μετά τό τέλος τοϋ
συμποσίου, τράβηξε κατά μέρος τόν
Γερμανό καλεσμένο του καί τοϋ είπε:
- ' Η σοβιετική κυβέρνησίς παίρνει τό
σύμφωνο πολύ στά σοβαρά. Εγώ
ίδιος έγγυώμαι, έπί τώ λόγω τής τιμής
μου, ότι ή Σοβιετική Ένωσις δέν θά
προδώση τόν σύμμαχό της.
Αύτή ή φράσις, πού καλοΰσε τήν
Γερμανία νά κάνη τό ίδιο, ήχοΰσε μέ
παράξενη άφέλεια στά χείλη τοϋ Στά
λιν. Ίσως τήν ένέπνεε ό φόβος.
"Ομως ή Ρωσία μποροϋσε ν' άτενίζη
τό άμεσο μέλλον μέ μιά σχετική ήρεμία
Παρέμενε όμως τό πρόβλημα: πώς θά
έπιναν τό πικρό αύτό ποτήρι οί Εύρωπαΐοι κομμουνισταί.' Ο Στάλιν τό έλυσε μέ
τόν άπλούστεροτρόπο: άγνοώντας το!
Παρ' όλες τις τρομερές έκκαθαρίσεις
καί τις άπάνθρωπες μεθόδους τής
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TO 40
ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ
Τό μεγαλείο του «Ο Χ Ι» φωτίζει καί πάλι ’εφέτος τό στερέωμα τοϋ έθνικοΰ χώρου. Τό Εθνος
γιορτάζει καί πάλι τή μεγάλη γιορτή. Γονατίζει μπρος στην προγονική του άρετή. Δοξάζει τη
δόξα τών πατέρων του. Ευλαβικά τό γένος στέκει μπρος στους άπέριττους τάφους, γιά ν’
άνάψει τό λιγοστό λιβάνι, δείγμα μικρό ευγνωμοσύνης στή μεγάλη θυσία ’ε κείνων.
’ Εκείνων πού νάνοι στάθηκαν μπροστά στό Γολιάθ καί ξεπέρασαν τά μέτρα τ ’ άνθρώπινα.
Πού οί πράξεις τους ήταν ’έξω άπό τούς συλλογισμούς τών άριθμών, άντίθετες στή λογική,
άσύλληπτες γιά τήν άνθρώπινη πείρα. "Ενας λαός φτωχός, άνείμπορος, μικρός κΓ ολομόνα
χος, είμαστε οί 'Έλληνες ’ε κείνο τό πρωϊνό τοϋ 1940. ’ Οχτώ εκατομμύρια έμείς. Πενήντα
εκατομμύρια έκεΐνοι. Αλλά τολμήσαμε... Τολμήσαμε να εναντιωθοΰμε στής βίας την πανί
σχυρη μηχανή. Σταθήκαμε στά μετερίζια άσυνθηκολόγητοι, Διγενήδεςπερήφανοι, έτοιμοι γιά
τή ν ’έσχατη θυσία. Ύ σ τερ α άπ’ αύτά, ήλθε ό θρίαμβος... Ό θρίαμβος τής ψυχής, άπέναντιστό
άψυχο άτσάλι. ' Ο θρίαμβος τού πνεύματος απέναντι στήν ύλη.
Τό 1940 ό έλληνισμός έμεγαλούργησε. Καί έμεγαλούργησε, χάρις στήν ομοψυχία καί την
'ενότητα, πού έγινε πανελλήνια ’επιταγή άπό τήν ήμέρα τοϋ ολοκαυτώματος τής Ελλης. Η
ενότητα τών ' Ελλήνων φτέρωσε τό φρόνημα, άτσάλωσε τά μπράτσα, πέτρωσε τίς καρδιές γιά
νά οδηγήσει τελικά στό ξέφρενο πανηγύρι τή Πίνδου.
Τό «40» ύπήρξε στ’ άλήθεια ένα θαύμα. Τώρα, μετά άπό 41 ολόκληρα χρόνια πρέπει νά
δούμε με μάτι καθαρό τ ό ’έπος ’ε κείνο καί νά πάρουμε ζωή καί δύναμη άπό τήν ψυχική δύναμη
τών ήρώων τής Πίνδου.
'Ό ταν σε λίγες μέρες βρεθούμε κοντά στόν έθνικό παλμό, όταν νοιώσουμε τό ρίγος τού
’ενθουσιασμού, όταν τά λάβαρα ξεδιπλωθούν περήφανα στόν άέρα, όταν τά μάτια βουρκώ
σουν διακριτικά, άς δώσουμε στίς ψυχές πού πλανιώνται ολόγυρά μας, τήν ύπόσχεση πού
ταιριάζει στό μεγαλείο τής στιγμής.
« ’ Αθάνατοι νεκροί, γνωστοί καί άγνωστοι, ήρωες, όσοι πέσατε στό χρέος τής τιμής,
άναπαυθήτε ήσυχοι στόν αιώνιο τόν ύπνο σας. ' Ο σπόρος πού σπείρατε έπεσε σέ εύφορη γή.
Μονιασμένοι, άγαπημένοι, άδελφωμένοι όλοι οι Ελληνες, ολοκληρώνουμε το έργο πού εσείς
θεμελιώσατε...
Βεβαιωθείτε πώς «άμμες δέ γ ’ έσόμεθα πολλώ κάρρονες».

ΣΑΡΑΝΤΟΣ Π. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
’ Αστυνόμος Α'

Γκεπεού, ή Σοβιετική "Ενωσις είχε
κατορθώσει νά διατηρήση, χάρις στή
βοήθεια πού είχε προσφέρει στους
δημοκρατικούς τής ' Ισπανίας, μιά ση
μαντική έπιρροή ατούς προοδευτικούς
κύκλους τής Εύρώπης. ' Ο ισπανικός
έμφύλιος πόλεμος είχε έξελιχθή σέ
ένα ρωμαντικό φωτοστέφανο, μέ τήν
παρουσία των κομμουνιστών στίς Διε
θνείς Ταξιαρχίες, καί πολλοί δημοκρά
τες άριστεράς, συμπεριλαμβανομένων
καί τών "Αγγλων έργατικών, έτρεφαν
συμπάθεια γιά τήν «πρώτη σοσιαλιστική
Χώρα τού κόσμου».
Γιά όλους ή άπογοήτευσις ύπήρξε
σκληρή. Ιδιαίτερα όμως γιά τά κομμου
νιστικά κόμματα τής Εύρώπης. Αύτά
έκινοϋντο μέσα στά αύστηρά πλαίσια
τής Κομιντέρν, πού έμφανιζόταν ώς
αρχηγός τών γραφειοκραιών τοϋ Κρεμλίνου. Φυσικά, καί οί Εύρωπαίοι κομμουνισταί ήγέτες θά μπορούσαν νά είχαν
έρμηνεύσει σωστότερα ορισμένες ένδείξεις ρωσογερμανικής προσεγγίσεως, άλλά τό γεγονός ότι βρίσκονταν
τόσο κοντά στό Κρεμλϊνο χωρίς νά
έχουν λάβει ποτέ τήν παραμικρή είδοποίησι γιά μιά πιθανή μεταβολή στίς
κατευθύνσεις τής ΕΣΣΔ, τούς είχε
βυθίσει περισσότερο στήν πλάνη. Τώρα
άνεκάλυπταν ξαφνικά, ότι τό βάρος
τους στην πλάστιγγα τών σοβιετικών
άποφάσεων ήταν μηδέν. Ό Στάλιν
άποκαλοΰσε περιφρονητικά «λάβοτσκα» («μικρομάγαζο») τήν όργάνωσι
τής Κομιντέρν. Καί οι ύπάλληλοι τής
«λάβοτσκα» δέν άξιζαν, κατά τήν γνώμη
του, καί τόσης προσοχής!
Ό τα ν ό Χίτλερ έθεσ ε έκτός νόμου
τόν γερμανικό κομμουνισμό φυλακίζον
τας καί δολοφονώντας τούς ήγέτας του
(πολλούς άπό τούς έπιζήσαντες, πού
είχαν καταφύγει στήν Ρωσία, ζήτησε
άργότερα μέ τόν Στάλιν νά τούς έκδώση δυνάμει τοϋ συμφώνου φιλίας)
ισχυρότερο κομμουνιστικό κόμμα τής
Εύρώπης είχε παραμείνει τό γαλλικό,
δεδομένου ότι τό ιταλικό είχε καταπνιγή στήν γέννησί του άπό τόν φα
σισμό, καί μόλις είχε προλάβει νά
συγκρατήση κάποια όργανωτική ύπόστασι στήν παρανομία.
Τό σύμφωνο Ρίμπεντροπ - Μολότωφ
ύπήρξε ένα τρομερό πλήγμα γιά τό
κομμουνιστικό κόμμα τής Γαλλίας.
Επειδή ή Σοβιετική Ενωσις φαινόταν
προορισμένη νά πολεμήση στό πλευρό
τής Γαλλίας, ό κομμουνιστής ήγέτης
Μωρίς Τορέζ είχε άνεπιφύλακτα προ
σανατολίσει ιδεολογικά τό κόμμα του
πρός αύτήν τήν προοπτική. Στήν διάρ
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κεια ορισμένων άπεργιών ό Τορέζ είχε
κάνει θερμή έκκλησι στούς έργάτες
προτρέποντάς τους νά έπιστρέψουν
στά έργοστάσια γιά νά μή διακυβευθή ό
έπανεξοπλισμός τής χώρας. Στίς συγ
κεντρώσεις είχε έπιβληθή ή συνήθεια
νά τραγουδιέται ή «Μασσαλιώτις» άντί
τής «Διεθνούς», ένώ τό δημοσιογραφι
κό όργανο τοϋ κόμαμτος, ή έφημερίδα
«Ούμανιτέ» άπέφευγε νά φιλόξενή
άντιμιλιταριστικές πολεμικές καί άντίθετα κανοναρχούσε τούς άναγνώστες
της μέ θερμούς πατριωτικούς ύμνους
πρός τήν πολεμική άρετή τοϋ έθνους
Ο ’ Ερυρθός Στρατός έπρεπε νά γνωρίζη ότι οί Γάλλοι στρατιώτες θά πολε
μούσαν μέ όλες τις δυνάμεις τους τόν
κοινό έχθρό: τήν ναζιστική Γερμανία.
Τώρα όμως έννοιωσαν νά έμπαίζωνται
άναίσχυντα άπό τόν Στάλιν.
Στήν έδρα τοϋ κόμματος, στήν πλα
τεΐα Σατωντέν, στό Παρίσι, οί κομμουνισταί ήγέτες Τορέζ, Ντυκλό καί Κασέν
κοιτάζονταν μεταξύ τους χωρίς νά
μιλούν. "Ηταν τόση ή ντροπή, ώστε
κανείς δέν τολμούσε νά κάνη ένα βήμα
πρός τά πίσω. ' Ο συγγραφεύς ΛούΓ
Αραγκόν, σημαιοφόρος τών μαρξι
στών διανοουμένων, ήταν ό μόνος πού
άπεπειράθη νά διατυπώση μιά άνεκδιήγητη δικαιλογία: «"Ενασύμφωνοάγγλογαλλοσοβιετικό», έγραφε σέ ένα άπογευματινό ήμερήσιο φύλλο, « θ’ άποτελοϋσε θαυμάσιο συμπλήρωμα τοϋ σοβιετογερμανικοϋ συμφώνου». Καθώς διά
βαζε αύτές τις γραμμές, ό Τορέζ μετά
κόπου συγκρότησε ένα χλευαστικό χα
μόγελο.
Στήν άρχή άποφασίσθηκε νά κάνουν
σάν νά μήν είχε συμβή τίποτε. Τήν 1
Σεπτεμβρίου οί κομμουνισταί βουλευταί ψήφισαν τις πολεμικές πιστώσεις
πού είχε ζητήσει ό Νταλαντιέ. Έξη
μέρες άργότερα, όταν οί γερμανικές
μεραρχίες εισέβαλαν στήν Πολωνία, ό
«πατριάρχης» τοϋ κόμματος, Μαρσέλ
Κασέν, δήλωσε: «Τό Κ.Κ. Γαλλίας δια
τηρεί άπέναντι στόν ναζισμό τήν παλαιό
στάσι του... Οί κομμουνισταί πού θά
κληθούν ύπό τά όπλα, μέ έπικεφαλής
τόν Μωρίς Τορέζ, θά πράξουν τό
καθήκον τους ώς Γάλλοι στρατιώτες».
Στήν πραγματικότητα όμως έξε τέλ ε σαν τό καθήκον πού τούς έπέβαλε ό
Στάλιν. "Όταν έσφιξαν τά πράγματα καί
άναγκάσθηκαν ν' άποφασίσουν μεταξύ
Γαλλίας καί Σοβιετικής ' Ενώσεως, διά
λεξαν τήν «πατρίδα τοϋ σοσιαλισμού»,
καί πρώτος ό Μωρίς Τορέζ έλιποτάκτησε άπό τις τάξεις τοϋ στρατού.
MARLO COSTA
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’’ Ενας
κακούργος
πού
άνακηρύχθηκε
ήρωας...
ΙΝΑΙ γνωστός ό φοβερός άγώνας
δρόμου τών ναυτικών εύρωπαϊκών κρατών γιά τή μοιρασιά τών άποικιών, ύστερα άπό τις μεγάλες γεωγραφι
κές άνακαλύψεις τοϋ 15ου — 16ου
αιώνα καί ώς τίς αρχές ακόμα τού δικού
μας αιώνα. "Οπου πατούσαν πόδι,
έσπερναν τό θάνατο καί τόν τρόμο
στούς · «ιθαγενείς». Ταυτόχρονα, βρί
σκονταν σέ άγριο άνταγωνισμό μεταξύ
τους, πού εκδηλωνόταν συχνά μέ θα
λασσινές έπιδρομές καί ναυτικές συγ
κρούσεις. Πολλές φορές πλοία τής μιας
χώρας άρπαζαν στό δρόμο άπό πλοία
μιας άλλης χώρας τά «έμπορεύματα»
πού είχε άρπάξει ή δεύτερη αύτή άπό
τόν τόπο, τόν όποιο είχε κατακτήσει.
Τό άστεϊο είναι, πώς άρεσε στήν κάθε
χώρα νά ονομάζει ήρωες τούς δικούς
της επιδρομείς καί πειρατές τούς επι
δρομείς τών άλλων χωρών — όπως
έγινε μέ τόν περιβόητο Ντραίηκ, πού
γιά τήν Βρεταννική Αύτοκρατορία ήταν
μεγάλος έθνικός ήρωας καί γιά τούς
αντιπάλους του άρχιπειρατής.
Η μέ τόν Χένρυ Μόργκαν έπίσης
Βρεταννό πού μάς είναι λιγότερο γνω
στός.

Ε

«ΝΟΜΙΜ Α»
Τό 1668, στήν ισπανική άποικία
Πόρτο Μπέλλο τού Παναμά έγινε επι
δρομή άπό 4 0 0 περίπου Βρεταννούς
πειρατές. Ενα ολόκληρο μήνα σχεδόν

oi πειρατές λεηλατούσαν καί σκορπού
σαν τόν όλεθρο. "Αντρες καί παιόιά
καταδιώκονταν καί σκοτώνονταν αλύ
πητα, γυναίκες βιάζονταν. Μερικά θύ 
ματα ύποβάλλονταν σε απερίγραπτα
βασανιστήρια: καίγονταν μέ δαυλούς
σέ διάφορα σημεία τού κορμιού τους,
δένονταν γυμνοί πάνω σέ πυρακτωμέ
νες πλάκες, ύποβάλλονταν στό μαρτύ
ριο τού τροχού καί σέ ότι άλλο είχε
κληροδοτήσει ό μεσαιωνικός ευρωπαϊ
κός «πολιτισμός» σ ' αύτούς τούς «άποστόλους» του.
"Αρχηγός των έπιδρομέων ήταν ό
Χένρυ Μόργκαν, ό «Μαύρος Μόργκαν», όπως ήταν πιό γνωστός τότε.
' Εννέα χρόνια συνέχεια σκορπούσε
τόν τρόμο σέ όλη τήν Καραίβική ό
Μαύρος Μόργκαν: άπό τό 1662 ώς τό
1671. Είχε τή φήμη πώς ήταν ένας άπό
τούς πιό άγριους άρχιπειρατές καί τούς
πιό κτηνώδεις τυράννους.
Τό έγκλήματά του έφερε στό φώς τό
1678 μέ ένα βιβλίο του ό ' Ολλανδός
γιατρός ' Εσκέμελινγκ, πού ύπηρετοΰσε χειρουργός στό "ίδιο πλοίο τού
άρχιπειρατή καί ήταν επομένως αύτόπτης μάρτυρας σέ όλες του τίς επιχειρή
σεις.
Τό βιβλίο αύτό, πού είχε τόν τίτλο
«Πειρατές τής Αμερικής», όταν μετα
φράστηκε στ" αγγλικά αναστάτωσε
τήν κοινή γνώμη καί προκάλεσε τήν
οργή τού ίδιου τού Μόργκαν καί τών
ύψηλών προστατών του. "Ο Έσκέμελινγκ μηνύθηκε τό 1684 γιά συκοφαν
τία καί καταδικάστηκε σέ πρόστιμο.
Τό πιθανότερο είναι πώς αύτή ή
καταδίκη τού συγγραφέα — πού ήταν
άθώωση ούσιαστικά τού Μόργκαν—
είχε πολύ στενή σχέση μέ τό γεγονός ότι
πέντε άπ" τίςμεγαλύτερες καί πιό φονι
κές επιδρομές τού Μόργκαν έγιναν μέ
επίσημη βρετανική έγκριση — δηλαδή
«νόμιμα».
Αύτό ήταν κανόνας. "Οσο έναςάρχιπειρατής έκανε «κλεφτοπόλεμο» στίς
θάλασσες χτυπώντας ξένα πλοία καί
λιμάνια, οί άρχές τής χώρας του τόν
έβλεπαν μέ συμπάθεια άλλά... σώπαιναν. Τό πολύ νά τόν βοηθούσαν μέ
τρόπο. "Η ταν ακόμα παράνομος.
"Οταν δυνάμωνε άρκετά καί γινόταν
ικανός γιά άληθινές πολεμικές επιχειρή
σεις, τόν ...«νομιμοποιούσαν». Τόν διό
ριζαν δηλαδή σέ ύπεύθυνη θέση καί
τού άνάθεταν σοβαρές αποστολές.
"Ετσι έγινε καί μέ τόν Μόργκαν.
'"Υστερα άπό τό πρώτα χρόνια τής

δράσης του στήν Καραίβική Θάλασσα,
ενεργούσε πιά «νόμιμα» μέ έγκριση τού
Βρεταννοϋ κυβερνήτη τής Τζαμάικα
πού ήταν πάντα τό κύριο ορμητήριό
του.

ΚΑΙ... ΙΠΠΟΤΗΣ
" Η Τζαμάικα ήταν ισπανική άποικία
άπό τό 16ο·αιώνα, άλλά οί Βρεταννοί
τήν πήραν άπό τούς ’ Ισπανούς τό
1655. Στό εύφορο αύτό νησί, οί ' Ισπα
νοί είχαν μεταφέρει "Αφρικανούς δού
λους γιά τίς φυτείες ζαχαροκάλαμου.
"Ολο καί πιό συχνά, οί δούλοι δραπέ
τευαν κι ενώνονταν μέ τούς άνυπότακτους ντόπιους κάτοικους τού νησιού,
τούς Μαρούν, πού πολεμούσαν τούς
κατακτητές άπό τά βουνά. Ά π ό τήν
άλλη, οί " Ισπανοί δέν έπαυαν νάδιεκδικοΰν τό νησί σάν δικό τους καί νά
αποτελούν σοβαρή άπειλή γιά τίς βρεταννικές δυνάμεις. Ό Μόργκαν λοιπόν
έγινε τό δεξί χέρι τού κυβερνήτη. ' Ανάλαβε νά πνίξει τίς εξεγέρσεις στό εσωτε
ρικό καί νά τρομοκρατήσει τούς ' Ισπα
νούς στίς ακτές καί στά νησιά τής
Καραϊβικής.
Γιά τίς λαμπρές ύπηρεσίες του σ’
αύτό τό ρόλο, ονομάστηκε ιππότης άπό
τόν βασιλιά Κάρολο τό 2ο, τό 1 674 καί
διορίστηκε αναπληρωτής κυβερνήτης
τής Τζαμάικα, μέ γενναίο μισθό. "Αλλά

ό Μόργκαν ήταν πιά ένας πλούσιος
ιδιοκτήτης φυτειών ό ίδιος. Δεν ήταν
ένας άπλός μισθωτός, ή ένας προστατευόμενος. Είχε γίνει ό ίδιος εξουσία.
"Αρχισε νά σκέφτεται πιό ύπεύθυνα.
Παραιτήθηκε άπό τίς καθαρά πειρατι
κές επιδρομές καί στράφηκε καί κατά
τών "ίδιων τών Βρεταννών πειρατών
πού απειθαρχούσαν στίς άρχές. Πολλοί
άπ" αύτούς ήταν πρώην σύμμαχοί του
καί συνεργάτες του. Μιά καί ή βρεταννική κυριαρχία είχε σταθεροποιηθεί
στή Τζαμάικα, ή άποικία είχε συμφέρον
νά άναπτύξει εμπορικές σχέσεις μέ τούς
" Ισπανούς, πού ή παρουσία τους ήταν
πολύ σημαντική στήν Καραίβική. Τό
1680 έγραψε σέ μιά άναφορά του στό
Λονδίνο:
«Οί πειρατές αποτελούν διπλό κίνδυ
νο. ' Ενθαρρύνουν τούς φτωχούς καί
τούς άτυχους νά τούς μιμούνται καί
άποθαρρύνουν τό έμπόριο τών Ισπα
νών μαζί μας. Δέν θά λυπηθώ θυσίες
γιά νά συντρίψω τό κακό παντού όπου
εκδηλώνεται...».
Βέβαιος τώρα γιά τή δύναμή του, ό
Μόργκαν συνδύασε τήν πολιτική τής
πυγμής μέ έντυπωσιακές εκδηλώσεις
πολιτικής εύελιξίας, επιείκειας καί δικαι
οσύνης. Πολύ πιθανό άλλωστε νά είχε
τέτοιες εντολές.
Στίς εκστρατείες του, κρατούσε τούς
άνδρες του κάτω άπό σιδερένεια πει
θαρχία καί άπαγόρευε πράξεις πού
μπορούσαν νά θεωρηθούν εγκληματι
κές. Ό τ α ν ένας άπ" αύτούς σκότωσε
μέ δόλιο τρόπο ένα Γάλλο πειρατή, τόν
παράπεμψε σέ δικαστήριο, πού τόν
καταδίκασε σέ άπαγχονισμό.
Σέ μιά εισβολή στήν ισπανική Κούβα,
όταν διαπίστωσε πώς οί κάτοικοι δέν
είχαν νά τού παραδώσουν άρκετά χρή
ματα, άρκέστηκε... μεγαλόψυχα σέ 500
άγελάδες.
" Επαιρνε μέτρα γιά νά προστατεύει τίς
γυναίκες άπό τούς στρατιώτες του:
6fav έκανε μιά έπιχείρηση, τίς συγκέν
τρωνε καί τίς έκλεινε σέ εκκλησίες ή
φρούρια μέ αύστηρή έπιτήρηση.
Δέν είναι παράξενο, λοιπόν πώς τό
βρεταννικό δικαστήριο, τό 1684 δικαί
ωσε έναν άνθρωπο τόσο πολύτιμο γιά
τό βρεταννικό στέμμα, τιμωρώντας τόν
' Εσκέμελινγκ γιά συκοφαντία. ' Η βρεταννική κυβέρνηση μάλιστα είχε λό
γους τώρα νά σβήσει τήν παλιά φήμη
τού Μόργκαν σάν άδίστακτου κακούρ
γου καί νά τόν παρουσιάζει σάν δίκαιο
άρχοντα καί ήρωα...
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*Υ π ο δειγμ α τικ ό
’ Α στυνομικό Σώ μα
Τοΰ ’ Αστυνόμου Α ' κ. Σαρ. Ά ντω νά κο υ
ΜΕΣΩΣ μετά τήν έπανάσταση τού
1897 καί τήν απομάκρυνση τοϋ
τουρκικού στρατού άπό τήν Κρήτη, οί
ξένοι ναύαρχοι άποφάσισαν, γιά τήν
διατήρηση τής δημοσίας τάξεως καί
άσφαλείας, νά άνασυγκροτήσουν τήν
μικτή μέχρι τότε άπό ' Οθωμανούς καί
Έλληνες Χωροφυλακή. Διαπίστωσαν,
όμως, ότι μετά τά πολεμικά γεγονότα
καί τήν έχθρα μεταξύ Κρητών καί
Τούρκων, τό σχέδιο ήταν πρακτικά
άνέφικτο. Γιά τόν λόγο αύτό άποφασίστηκε ή σύσταση έγχωρίου Χωροφυλα
κής άπό τούς ' Ιταλούς στό Νομό
Χανιών, τούς "Αγγλους στό νομό ' Ηρα
κλείου, τούς Γάλλους στό νομό Λασιθί-
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ου καί τούς Ρώσους στό νομό ΡεθύΚαπρίνι,ώς τίς 2 Σεπτεμβρίου 1903 καί
μνης. Οί άνδρες τής Χωροφυλακής
έκεϊνον ό Εύγένιος Μόνακο ώς τίς 15
στρατολογοϋνταν άπό τούς άξιωματιΔεκεμβρίου 1906. Καί οι δύο ήταν
κούς των στρατών κατοχής, ως τόν
λοχαγοί τών Καραβινοφόρων.
Απρίλιο τοΰ 1899. Τότε άποφασίστηκε
Κατά τόν κανονισμό τής Χωροφυλα
ή συγκρότηση ένιαίου Σώματος, μέ
κής πού έκπόνησε ό Κραβέρι καί πού,
σύγχρονη όργάνωση καί άνταποκρινόόπως είπαμε, δημοσιεύθηκε τόν Αύ
μενου στις άνάγκες τοΰ νησιού. Ή
γουστο τοϋ 1899, τό Σώμα άπετελεΐτο
οργάνωση τή ς νέας άστυνομικής ύπηάπό ένα τάγμα διηρημένο σέ πέντε
ρεσίας άνατέθηκε σέ δοκιμασμένους
λόχους, ένα γιά κάθε νομό τής Κρήτης.
άξιωματικούς καί ύπαξιωματικούς τών
Ή δύναμη τής Χωροφυλακής δέν
Ιταλών Βασιλικών Καραβινοφόρων, οί
ξεπέρασε τούς 120 άνδρες, πού σκορ
όποιοι έμειναν στή Μεγαλόνησοάπότίς
πίστηκαν σ' όλόκληρο τό νησί. Τούς
10 Ιουνίου 1899 μέχρι τήν 15 Δεκεμ
πέντε λόχους ή μοιραρχίες, όπως λ έ
βρίου 1906. «Ψυχή» τής Κρητικής Χω
γονταν, διοικούσαν πέντε ύπολοχαγοί
ροφυλακής καί πρώτος όργανωτής της
τών Καραβινοφόρων. Μικρότερες μο
ήταν, άπό τόν Ιούνιο τού 1899, ό
νάδες τής Κρητικής Χωροφυλακής
λοχαγός τών Καραβινοφόρων Φ. Κραήταν οί διμοιρίες ή ύπομοιραρχίες καί οί
βέρι.
ένωμοτίες ή σταθμοί. Τίς ύπομοιραρχίΣτις 8 Αύγούστου 1899 δημοσεύθηες διοικούσαν άνθυπασπιστές Καραβικε ό πρώτος Οργανισμός τής Κρητι
νοφόροι καί τούς σταθμούς ύπενωμοκής Χωροφυλακής καί στή συνέχεια ό
τάρχες πάλι Καραβινοφόροι ή καί ΚρήΚανονισμός τοϋ Σώματος. Αποστολή
τες ύπαξιωματικοί. Γενικά, κατά τή
της ήταν ή τήρηση τής δημοσίας άσφα
διοίκηση τής Χωροφυλακής άπό τόν
λείας καί τάξεως καί ή άσκηση τής
Κραβέρι, ύπηρέτησαν στήν Κρήτη 1
άστυνομικής έξουσίας σ' όλόκληρη τήν
λοχαγός, 6 ύπολοχαγοί καί 114 βαθμο
Κρήτη. Ό Κραβέρι«δένέδημιούργησε
φόροι καί άπλοι Καραβινοφόροι. Οί
κυρίως ' Αστυνομίαν, άλλά Χωροφυλα
χωροφύλακες καί πολλοί ύπαξιωματικοί
κήν, έμπεριέχουσαν καί Αστυνομίαν,
ήταν ντόπιοι.
παρεκκλίνας οϋτω τοϋ έν 'Ιταλία συ
Γιά τήν έκπαίδευση τών χωροφυλά
στήματος, καθ' ό μετέχει μέν καί τό
κων λειτούργησε Σχολή, όπου διδά
όπλον τών Καραβινοφόρων τής ' Αστυ
σκονταν βασικά άστυνομικά μαθήματα
νομίας, πλήν αϋτη είναι διοργανωμένη
καί τρόποι καλής συμπεριφοράς. Χαρα
έπί διαφορετικών βάσεων».' Ο Κραβέρι
κτηριστική τής προσπάθειας πού κατέ
διοίκησε τήν Κρητική Χωροφυλακή γιά
λαβαν οί Ιταλοί όργανωτές γιά τήν
ένα χρόνο, ώς τόν Ιούνιο τοϋ 1900.
συγκρότηση συγχρόνου Σώματος, είναι
Μετά πήγε στήν ' Ερυθραία τής ' Αφρι
μιά διαταγή τοϋ άρχηγοΰ Μόνακο. Ή
κής. Τόν διαδέχθηκε ό Μπαλντουΐνο , διαταγή μέ όση «γραφικότητα» κι άν

«Τά συμπαθέστερα τών ελληνι
κών βλεμμάτων άποσποϋν οί Κρήτες χωροφύλακες. Εύσταλεϊς, σο
βαροί, αμίλητοι, κατά μικρός ομά
δας, μέ τόν άξιωματικόν της έ κό
στη, έπί κεφαλής, διατρέχουν τάς
οδούς τής Πόλεως, διαιρεθείσης
εις Τμήματα Αστυνομικά, διά τήν
φρούρησιν τής τάξεως. Ή άστυνομική ύπηρεσία διενεργεΐται καί
μέ 350 ε ίο έ τ ι" Ελληνας χωροφύλα
κας μέ τήν χαρακτηριστικήν μαύρην
οτολήν των».

έχει, αξίζει νά παρατεθεί αύτούοια.
Γράφει στή διαταγή του δ Ιταλός
Καραβινοφόρος:
«ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
' Ημερήσια διαταγή τής 12 Φεβρουά
ριου 1905. ' Αριθ. 45.
' Αντικείμενον: Ατομική καθαριότης
καί τρόπος τού άπομύτεσθαι.
Διά τής άπό 11 Ιουλίου 1902, ύπ'
άριθ. 223 ήμερησίας διαταγής έγένον
το συστάσεις εις τάς ύφισταμένας
Διοικήσεις, όπως καταστώσιν οίκειόταται μεταξύ τών χωροφυλάκων αί περί
άτομικής καθαριότητος διαταγαί πρός
έκρίζωσιν τής κακής καί πεπαλαιωμέ
νης συνήθειας τοϋ άπομύτεσθαι διά
τών δακτύλων, παρά τάς συστάσεις
ταύτας, μετά λύπης μου παρετήρησα
δτι συχνάκις τιμωρούνται στρατιωτικοί,
άκριβώς διά τόν λόγον τοΰτον.
' Υπομιμνήσκω επίσης ότι τό άπομύτε
σθαι διά τών δακτύλων άντί τοϋ ποιείσθαι χρήσιν ρινομάκτρου, άποτελείένα
μέγα άτοπον, έλάχιστα κολακευτικόν
ύπέρ τής άνατροφής τών οϋτω άπομυτομένων.

Στήν άηέναντι σελίδα έπάνω: ' Ο άρχηγός
τής Κρητικής χωρ/κής, λοχαγός τώνΚαραμπινιέρων Καμπρίνι, μέ έπίσημη στολή. Κάτω:
Ταχυδρομική κάρτα άφιερωμένη στήν Κρητι
κή χωροφυλακή. Δείχνει τις στολές καί τους
βαθμούς τής έφιππης καί πεζής χωροφυλα
κής. Τό σχέδιο τής στολής ήταν τοϊι άρχηγοϋ
τής Κρητικής χωρ/κής Καμπρίνι.
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Πρός παντελή άρσιν συνεπώς τοιαύτης έπιμέμπτου έξεω ς, όρίζω, όπως
έφ εξής ό διά τής χειρός άπομυτόμενος, άντί νά μεταχειρίζεται πρός τούτο
ρινόμακτρον, καθ' ά οί κανόνες τής
καλής συμπεριφοράς έπιβάλλουσι, τι
μωρείται διά πέντε ήμερων αύστηράς
φυλακίσεως, πρός τή άναλόγω κρατή
σει μισθού.
' Ο διευθύνων τήν Σχολήν τών μαθητευομένων χωροφυλάκων Τοπανά άξιωματικός θέλει έπιμελεΤται, όπως αί
άνωτέρω διατάξεις περιέχωνται έκάστοτε εις γνώσιν τών μαθητευομένων.
Η παρούσα διαταγή κοινοποιηθήτω
πρός τάς ύφισταμένας Διοικήσεις καί
άντιγραφήτω ύπό πάντων τών χωροφυ
λάκων έν τοϊς τετραδίοις γραφής.
Επί τής μνημονευθείσης τέλος ύπ'
άριθ. 223 ήμερησίας διαταγής, σημειωθήτω δΓ έρυθρυάς μελάνης ή παρού
σα.
Ο Αρχηγός
ΜΟΝΑΚΟ»
Αλλά, έξω άπό τή διαταγή «περί τού
άπομύτεσθαι», πού βεβαίως άποσκοποΰσε στή βελτίωση τής έμφανίσεως
τών άνδρών, ή Κρητική Χωροφυλακή
υπήρξε ένα έπίλεκτο άστυνομικό Σώμα,
πού μέ τήν έκπαίδευση, τήν οργάνωση,
καί τήν άπόδοσή του, έπηρέασε άργότερα σημαντικά τά άστυνομικό πράγμα
τα της Ελλάδος. «' Η Α.Μ.» (ή βασίλισ
σα "Ολγα), έγραφε σέ Ημερήσια Δια
ταγή του ό Αρχηγός Μονακό, «άπηύ-

διέτασσε τήν σύλληψη τών άρχηγών
τής έπαναστάσεως τού Θερίσου,
' Ελευθερίου Βενιζέλου καί Κωνσταντί
νου Μάνου. Τό κείμενο τής ιστορικής
έκείνης διαταγής είχε ώς έξής:
« Α ρ ιθ. 1352
ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

’ Εφιππος
Αξιωματικός τής
Κρητικής
Χωροφυλακής

θυνε λόγους λίαν έπαινετικούς ύπέρ
τής Χωροφυλακής λόγω τής παραδει
γματικής στάσεως καί τών άποδείξεων
τής άφοσιώσεως, άς παρέχει άδιαλείπτως πρός έξυπηρέτησιν τής Πατρίδος
καί τής Α.Β.Υ. τού πρίγκιπος Γεωργίου.
» 'Υπαξιωματικοί καί χωροφύλακες.
Δέν άμφιβάλλω ότι πιστοί έμμένοντες
εις τήν ύμετέραν έντολήν θέλετε δυνηθή, ύπό τάς διαταγάς τών άνωτέρων
σας, έν δοθησομένη στιγμή ένεργείας,
διά τής πειθαρχίας καί τής συνοχής, νά
καταδείξητε τίνες στρατιωτικοί άρεταί
ένοικοϋσιν έντός τών στέρνων σας».
Εύαρέσκεια καί πανηγυρικό έπαινο
πρός τήν Κρητική Χωροφυλακή άπηύθυνε καί ό πρίγκιπας Γεώργιος «λόγω
τών τεκμηρίων αύταπαρνήσεως, αύτοθυσίας, γενναιότητος καί εύθαρσίας,
άτινα παρέχουσι κατά τάς παρούσας
δυσχερείς στιγμάς τής πατρίδος των».
Τό κίνημα τού Θερίσου τό 1905,
κλόνισε σέ μεγάλο βαθμό τήν πειθαρχία
καί τή συνοχή τής Κρητικής χωροφυλα
κής. Πολλοί χωροφύλακες πήραν τό
μέρος τών έπαναστατών καί πολλοί
λιποτάκτησαν. ' Ο άρχηγός Εύγένιος
Μόνακο, έκτος άπό τά άλλα μέτρα πού
πήρε, έξέδωσε τόν Μάρτιο τού 1905
καί ήμερησία διαταγή μέ τήν όποια

Συμπλοκή Κρητικών
Χωροφυλάκων καί
ληστών στήν περιοχή
Μοιρών.
Σχέδιο τής έποχής
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Ημερήσια διαταγή τής 14 Μαρτίου
1905. Αριθ. 73.
' Αντικείμενον: Περί τού έντάλματος
συλλήψεως κατά τού Βενιζέλου ' Ελευ
θερίου, Μάνου Κωνσταντίνου καί λοι
πών άρχηγών καί οδηγών τών άνταρτών
έν Θερίσω
«Συνιστών ζωηρώς πρός πάντας μεγίστην ένέργειαν πρός έπίτευξιν τής
συλλήψεως τών άνταρτών, κατά τών
όποιων έσχάτως έξεδόθη ύπό τής δικα
στικής άρχής ένταλμα συλλήψεως έπί
έσχάτη προδοσία έπί άντιστάσει κατά
τής Χωροφυλακής καί άποπείρα φόνου
δύο χωροφυλάκων, καθιστώ γνωστόν,
ότι θ έλ ει προαχθή άφεύκτως κατ'
έκλογήν ό χωροφύλαξ ή ' Υπαξιωματικός ή καί Άνθυπασπιστής, οίαδήποτε
καί άν είναι ή θέσις προαγωγής αύτοΰ,
όστις ήθελε συλλάβει τόν Βενιζέλον
Ελευθέριον ή Μάνον Κωνσταντίνον.
«Είμαι βέβαιος, ότι ή μεγάλη αϋτη
ικανοποίησης θέλει χρησιμεύσει ώς
κέντρον πρός άνάπτυξιν πάσης όξυδερκείας, άμίλλης καί άγαθής θελήσεως πρός διεξαγωγήν καί έπίτευξιν τής
σοβαρός ταύτης ύπηρεσίας, τής συλ
λήψεως δηλονότι τών δύο προρρηθέντων τούς όποιους βαρύνει μείζων εύθύνη τής σημερινής διασαλεύσεως τής
τάξεως άνά τήν νήσον.
' Η παρούσα κοινοποιηθήτω πρός άπάσας τάς Υποδιοικήσεις.
Ό Αρχηγός
ΜΟΝΑΚΟ»

Ό τα ν τά πνεύματα ήρέμησαν καί ή
πειθαρχία άποκαταστάθηκε στό Σώμα,
ή Κρητική Χωροφυλακή, μέ τήν ένεργό
συμπαράσταση τών κατοίκων, έπιδόθηκε καί πάλι στά κύρια έργα της μέ
ύποδειγματική άφοσίωση καί έπιτυχία.
« Ή νομιμόφρων διαγωγή ύμών», έγρα
φε ό πρόεδρος τής ' Εθνοσυνελεύσεως
Αντώνιος Μιχελιδάκης, «καί ή
πειθαρχία καί ή έμμονή εις τό ύμέτερον
καθήκον, τών όποιων δείγματα περιφα
νή έδείξατε μέχρι τοϋδε, δικαίως έπισύρει τόν έπαινον παντός πατριώτου,
ένδιαφερομένου διά τήν τύχην καί τήν
άγαθήν τού τόπου ύπόληψιν».

Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ
Τόν Σεπτέμβριο τοϋ 1906 ό πρίγκι
πας Γεώργιος έφυγε άπό τή Κρήτη.
"Υπατος "Αρμοστής διορίσθηκε ό
"Αλέξανδρος Ζαΐμης. Πριν φύγει, ό
Γεώργιος, άπηύθυνε πρός τούς Κρητι
κούς χωροφύλακες μήνυμα, στό όποιο
άναφέρονταν μεταξύ άλλων καί τά
έξης:
«Σάς αποχαιρετώ άγαπητοί μου χω
ροφύλακες μέ θλίψιν μέν διότι σάς
αποχωρίζομαι, μέ γλυκεΐαν άμα έλπίδα,
ότι μετ' ού πολύ θέλετε άποτελέσει
πολύτιμον μέρος τού "Ελληνικού Στρα
τού, ύπό τό σκήπτρον τοϋ Βασιλέως
ήμών καί Σεπτού Πατρός Μου.

κής καί Πολιτοφυλακής, αποτελεί τήν
πραγματικήν άπαρχήν τής "Εθνικής τών
Κρητών άποκαταστάοεως δΓ ό καί ό
κρητικός λαός τούς ύποδέχεται ώς
προσκόπους τής "Ενώσεως τής Κρή
της μετά τής Μητρός "Ελλάδος».
"Η έλληνική άποστολή άνέλαβε τή
διοίκηση τής Κρητικής Χωροφυλακής
στις 16 Δεκεμβρίου 1906. "Αμέσως
έκανε ριζικές άλλαγές: οργάνωσε πολι
τοφυλακή καί συνέστησε στά Χανιά
ειδική ύπηρεσία.
Οί Ιταλοί άξιωματικοί έφυγαν άπό
τήν Κρήτη στις 31 Δεκεμβρίου 1906.
Λίγες ήμέρες πριν, ό έπί τών "Εσωτερι

κών Σύμβουλος "Αντώνιος Κατζουρά»Έχω σταθερόν τήν έλπίδα, ότι τήν
κης, έγραψε στόν "Ύπατο "Αρμοστή:
άξιοθαύμαστον πειθαρχίαν καί τάς όν
«Έξοχώτατε, έπί τή εύκαιρία τής προ
τως παραδειγματικός άρετάς, άς τόσον
σεχούς άναχωρήσεως έκ τής νήσου
πασιφανώς έπεδείξατε κατά τό διάστη
τών Βασιλικών "Ιταλών Καραμπινιέρων
μα τής διαμονής Μου έν Κρήτη, θέλετε
καί έχοντας ύπ’ όψιν τάς μεγάλας
έξακολουθήσει τηροϋντες ώς ιερά κει
ύπηρεσίας τάς όποιας προσέφεραν
μήλια, "ίνα δυνηθή καί ή Αύτοϋ Μεγαλειπρός τό Κράτος μέ αύταπάρνησιν έπί
ότης ό Βασιλεύς ήμών, όταν άνατείλη ή
μίαν σειράν έτών καί ύπό δύσκολους
λαμπράέκείνη ήμέρα τής έκπληρώσεως
συνθήκας, παρακαλώ, όπως έκφράσητε
τών πόθων μας, νά αίσθανθή τήν αύτήν
τήν ίκανοποίησίν σας πρός τόν διοικη
ύπερηφάνειαν καί τήν αύτήν πρός ύμάς
τήν τής Χωροφυλακής λοχαγόν Εύγένιαγάπην ώς ’ Αρχηγός ύμών, τάς όποιας
ον Μόνακο καί πρός όλους τούς άξιωηύτύχησα νά αισθανθώ "Εγώ.
ματικούς τού όπλου τών Καραμπινιέ»Σάς αποχαιρετώ, καί έστέ βέβαιοι,
ρων».
ότι τήν ειλικρινή αγάπην καί τήν μεγά"Αμέσως μετά τήν άναχώρηση τής
λην πρός ύμάς έκτίμησίν Μου, θέλω
ιταλικής
άποστολής, τό Σώμα πλαισιώ
τηρήσει πάντοτε άναλλοιώτους».
θηκε μέ ντόπιους άξιωματικούς, πού
Μετά τήν άναχώρηση τού Γεωργίου
άποτελοϋσε αίτημα τοϋ λαού τής Κρή
καί όσο ώρίμαζε ή ιδέα γιά τήν ένωση μέ
της. Τριάντα Κρητικοί προήχθησαν σέ
τήν "Ελλάδα, ώρίμαζε καί ή πεποίθηση
άνθυπομοιράρχους καί 6 πτυχιοΰχοι
ότι ή Κρητική Χωροφυλακή έπρεπε νά
περάσει έ ξ ολοκλήρου σέ έλληνικά
’Αξιωματικοί καί όπλίτες τής
χέρια. Αύτό έγινε μέ τόν νόμο πού
ψήφισε ή Κρητική Βουλή τόν "Ιούλιο
τοϋ 1906. "Ο νόμος έκεΐνος θεωρούσε
τελειωμένο τό έργο τών "Ιταλών άξιωματικών καί πρόβλεπε τήν μετάκληση
έλληνικής αποστολής.
Τήν τελευταία άπετέλεσαν ό ταγμα
τάρχης τοϋ Πυροβολικού Ά νδρέας
Μομφεράτος, ώς "Αρχηγός, ό λοχαγός
τοϋ Πεζικού "Ανδρέας Μπαΐρας, ό
λοχαγός τού Μηχανικού Δημ. Γίδας, ό
λοχαγός τοϋ Οικονομικού Δημ. Ά να στασιάδης, οί ύπολοχαγοί Ρέγκλης καί
"Αλεξοΰ καί ό άνθυποκτηνίατρος Θεοδοσόπουλος. Τούς Έλληνες άξιωματικούς, πού έφθασαν στά Χανιά στις 3
Δεκεμβρίου 1906 ύποδέχθηκε ό δή
μαρχος τής πόλεως Σειραδάκης, ό
αρχηγός τής ιταλικής αποστολής Μόνακο, άλλοι έπίσημοι καί πλήθος κό
σμου. "Ο Σειραδάκης, στήν προσφώνη
σή του πρός τούς Έλληνες αξιωματι
κούς είπε: « Ή αποστολή τών πρός
διοργάνωοιν τής Κρητικής Χωροφυλα

τής Ιατρικής σέ άνθυπιάτρους.
Τό 1911, ή δύναμη τής Κρητικής
Χωροφυλακής ήταν συνολικά 45 άξιωματικοί, 509 άνθυπασπιστές, 132 ένωμοτάρχες, 97 ύπενωμοτάρχες, 1.067
χωροφύλακες καί 25 δόκιμοι.
Οί στολές τών οπλιτών καί τών άξιωματικών τής Κρητικής Χωροφυλακής
ήταν στολές ύπηρεσίας καί στολές
παρατάξεως. Τή στολή ύπηρεσίας άπο
τελοϋσε ή βράκα, τό άμπέχωνο, τό
πηλήκιο, ή ζώνη καί τά παπούτσια.
Κατά τις παρατάξεις, οί χωροφύλα
κες φορούσαν βράκα καί οί ύπαξιωματικοί σαλβάρι άπό σκουρογάλαζη τσόχα,
μέ παραράμματα καί τρία σειρήτια.
Σταθμό στήν "ιστορία τής Κρητικής
Χωροφυλακής άποτέλεσε μετάβαση
άποσπάσματος στήν Θεσσαλονίκη,
άμέσως μετά τήν άπελευθέρωσή της,
γιά τήν άποκατάσταση τής τάξεως. "Η
μετάβαση τών Κρητών χωροφυλάκων
στήν μακεδονική πρωτεύουσα συνο
δεύτηκε άπό τηλεγράφημα τού Πρωθυ
πουργού καί "Υπουργού Στρατιωτικών
"Ελευθερίου Βενιζέλου πρός τόν διά
δοχο Κωνσταντίνο. "Έγραφε τό τηλε
γράφημα τού Βενιζέλου:
« Αρχηγόν Στρατού, Γιδά - Θεσσα
λονίκην
' Αντισυνταγματάρχης Μομφεράτος,
έπί κεφαλής 150 Κρητών Χωροφυλά
κων άνεχώρησε ήδη. Ούτος διορισθήσεται "Αστυνομικός Διευθυντής Θεσ
σαλονίκης καί Προαστίων. ' ΑντισυνταΚρητικής χωροφυλακής.
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γματάρχης Ραζέλος θά παραμείνη έπί
κεφαλής Χωροφυλακής διά τήν λοιπήν
καταληφθεΐσαν χώραν. "Αποστέλλονται σήμερον ή αύριον, δι' άτμοπλοίου,
εις Θεσσαλονίκην, έτεροι τετρακόσιοι
' Ελληνες Χωροφύλακες, οϋς θά διαθέ
σετε άναλόγως των άναγκών, διά Θεσ
σαλονίκην ή άλλαχοϋ. 27 Οκτωβρίου
1912. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ».
' Η Κρητική Χωροφυλακή πέτυχε άπόλυτα στήν άποστολή της στή Θεσσαλο
νίκη, παρά τά μεγάλα καί δισεπίλυτα
προβλήματα πού άντιμετώπισε. Αύτό
άποδεικνύεται καί άπό τά δημοσιεύμα
τα τού Τύπου τής έποχής.
«Θαυμάσιοι εις παράστημα», έγραφε
ό Δημήτριος Γατόπουλος στήν έφημερίδα «ΧΡΟΝΟΣ», «εις όργάνωσιν, όλοι
διαλεκτοί, μέ τά σοβαρόν ύφος τών
Αμερικανών ή "Αγγλων άστυνομικών,
(οί Κρήτες Χωροφύλακες) περιέρχον
ται κατά περιπολίας τήν πάλιν, έμπνέοντες τόν σεβασμόν εις τούς πολίτας,
πάσης έθνικότητος. Γυμνασμένοι στρατιωτικώς, ρωμαλέοι έκ φύσεως, γενναί
οι έκ χαρακτήρος, ισχυροί έ ξ άσκήσεως, άποτελοϋν μίαν δύναμιν, ή όποια
δέν ύποχωρεϊ ένώπιον παντός έμποδίου».
Μέ τά "ίδια κολακευτικά λόγια έκφραζόταν καί ή έφημερίδα «Πατρίς» σέ
σχόλιό της τής 9 Νοεμβρίου 1912 καί
μέ τόν τίτλο «Οί Χωροφύλακες».
Έγραφε ή άθηναϊκή έφημερίδα:
«Τά συμπαθέστερα τών έλληνικών
βλεμμάτων άποσποϋν οί Κρήτες χωρο
φύλακες. ΕύσταλεΤς, σοβαροί, άμίλητοι, κατά μικράς όμάδας, μέ τόν άξιωματικόν της έκάστη, έπί κεφαλής, διατρέ
χουν τάς όδούς τής Πόλεως, διαιρεθείσης εις Τμήματα "Αστυνομικά, διά τήν
φρούρησιν τής τάξεως. ' Η άστυνομική
ύπηρεσία δινεργείται καί μέ 350 είσέτι
Ελληνας χωροφύλακας μέ τήν χαρα
κτηριστική μαύρην στολήν των».
Καί ή έφημερίδα «Πρωινή» τής Θεσ
σαλονίκης, συμπλήρωνε:
«Οί Κρήτες χωροφύλακες έπιβάλλουν έ ξ "ίσου τό Κράτος τού Νόμου καί
εις τούς πολίτας καί εις τούς άντάρτας
καί εις τούς στρατιώτας. "Ανεξαρτή
τως φυλής καί θρησκεύματος, όλοι
τούς ύπακούουν, εις όλους έπιβάλλονται, διότι όλοι τούς σέβονται καί τούς
φοβούνται».
' Η «θητεία» τής Κρητικής Χωροφυλα
κής έληξε, όταν τό 1913 συγχωνεύθηκε μέ τήν ' Ελληνική, γιά νά συνεχίσει
τήν προσφορά της πρός τόν έλληνικό
λαό καί τήν πατρίδα.
ΣΑΡΑΝΤΗΣ Π. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΕΞ8ΓΗΙΝ8Ν ΤΟΝ
ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ AISSNfl
Έ να ημερολόγιο,
θαμμένο 100 καί περισσότερα
χρόνια, περιγράφει τή
συνάντηση ενός
ξυλουργού στήν ’ Αγγλία μέ
άλλόκοτα μηχανήματα
ΤΑΝ ΑΡΑΓΕ ιπτάμενος δίσκος έκεϊνο πού άντίκρυσε στις 4 "Ο
κτωβρίου 1871 ό "Αγγλος ξυλουργός
Ούίλιαμ Ρόμπερτ Λούσλυ, στό χωριό
Χάι Γουάικομπ τού Μπάκιγχαμσαϊρ;
Στό συμπέρασμα αύτό τουλάχιστον
φαίνεται νά όδηγεί ένα είδος ήμερολογίου, γραμμένο άπ" τόν Λούσλυ, σχετι
κά μέ αύτό τό περιστατικό.
“ Ενας ειδικός στά ζητήματα έπιστημονικής φαντασίας καί διπλωματούχος
Φυσικής τής ' Οξφόρδης, μελέτησε τό
ήμερολόγιο αύτό, πού ήρθε πρόσφατα
στό φώς ύστερα άπό έκατό καί περισσό
τερα χρόνια, όταν μιά άπόγονος τού
Λούσλυ τό ξέθαψ ε, μετακινώντας κάτι
παλιά ντουλάπια στή σοφίτα τού σπιτιού
της. Τό συμπέρασμα πού έβγαλε ό
ειδικός αύτός, πού όνομάζεται Νταίηβιντ Λάνγκφορντ, είναι ότι ύπάρχει
μεγάλη δόση άλήθειας, στις περιγρα
φές τού Λούσλυ.
"Ηταν ή ώρα 3.15" τή νύχτα, όταν ό
Λούσλυ ένοιωσε φοβερή ζέστη καί
κατέβηκε στόν κήπο του. Ξαφνικά, είδε
νά διασχίζει τόν ούρανό ένα φώς σάν
άστρο. «"Ηταν πιό λαμπρό άπό γεμάτο
φεγγάρι», γράφει ό Λούσλυ. « Ύστερα,
άκούστηκε κάτι σάν κεραυνός, άν καί ό
ούρανός ήταν όλοκάθαρος...» Τό
«άστρο» πλησίασε, σύμφωνα μέ τήν
άφήγηση, στάθηκε γιά λίγο μετέωρο καί

Η

άρχισε νά μετακινείται πρός τ ' άριστερά καί τά δεξιά, ένώ χαμήλωνε ταυτό
χρονα.
' Ο Λούσλυ τό είδε νά προσγειώνεται
κοντά σ' ένα μικρό δάσος καί όχι μακριά
άπό ένα άγρόκτημα.
Τήν άλλη μέρα, ό Λούσλυ πήγε σ"

ΗΚΕ ΚΑΤΙ Σ Α Ν Κ Ε Ρ Α Υ Ν Ο Σ

αύτό τό δάσος. Αφού έψ αξε πολλή
ώρα χωρίς αποτέλεσμα, άρχισε νά σκα
λίζει μέ τό μπαστούνι του κάτι φύλλα
πού τού φάνηκαν παράξενα. ' Η άκρη
τού μπαστουνιού χτύπησε κάτι τό με
ταλλικό. Παραμερίζοντας τά φύλλα,
άνακάλυψε ένα παράξενο πολυεδρικό
μεταλλικό κιβώτιο, μισό μέτρο ύψος
περίπου, μέ κάτι σάν «κόμπους» γύρω
γύρω στήν έπιφάνειά του.
«Σχεδόν άμέσως, τότε, τό πράγμα
αύτό μετακινήθηκε λίγο. "Υστερα, μ'
έναν έλαφρό ήχο πού κάνει ένα καλά
λαδωμένο λουκέτο, άνοιξε κάτι πού
έμοιαζε μέ μάτι. Τό μάτι αύτό ήταν
σκεπασμένο μ' έναν γυάλινο φακό καί
είχε διάμετρο μιά ΐντσα περίπου.
»Λίγα δευτερόλεπτα άργότερα, άνοι
ξ ε κι ένα δεύτερο μάτι, έκπέμποντας
μιά δέσμη έκτυφλωτικό κόκκινο φώς.
«Καί τό τρίτο μάτι άνοιξε ύστερα.
'Απ' αύτό όμως πετάχτηκε πρός τά
έξω κάτι σάν ραβδί, λίγο πιό χοντρό άπό
ένα συνηθισμένο μολύβι».
' Ο Λούολυ άπομακρύνθηκε πανικό
βλητος. Τό παράξενο άντικείμενο άρχι
σε νά μετακινείται πάλι καί διασχίζον
τας τό ξέφωτο τού δάσους χάθηκε
άφήνοντας πίσω του τρεις αύλακιές
σάν άπό ρόδες.
Πλησιάζοντας μέ φόβο ό Λούολυ
είδε ότι όλο τό ξέφωτο ήταν «όργωμένο» άπό τέτοιες αύλακιές, «σάν νά είχε
περάσει άπό πάνω του μιά ολόκληρη
φάλαγγα άπό τρίτροχα όχήματα».
Λίγο άργότερα, τό είδε πάλι σέ άλλο
σημείο τού ξέφωτου καί πρόσεξε τότε
ότι έκανε κάτι τό άπίστευτο: άρπαξε
μέσα άπό τή χλόη ένα μικρό ζωάκι - πού
πρέπει νά ήταν κάποιος άρουραίος προεκτείνοντας κάτι τό μεταλλικό πού
έμοιαζε μέ γαμψό νύχι! Τό κόκκινο φώς
έπεσε τρεις φορές πάνω στό ψόφιο
ζωάκι. "Υστερα προβλήθηκε κάτι σάν
βέργα ή σωλήνας, πού έχυσε πάνω του
κάποιο ύγρό. Τότε, άνοιξε κάτι σάν
θυρίδα καί «κατάπιε» τό ψοφίμι...
Ύστερα τό άλλόκοτο μηχάνημα άρ
χισε νά άκολουθεΐ τόν έντρομο Λούολυ
καί πήρε άπό κάτω τό μπαστούνι πού
είχε πετάξει στή φυγή του.
' Από ένα άλλο σημείο τού ξέφωτου
φάνηκε ξαφνικά ένα δεύτερο όμοιο,
άλλά μεγαλύτερο μηχάνημα. Τότε, τό
πρώτο άρχισε νά καταδιώκει κυριολε
κτικά τόν Λούολυ, προσπαθώντας νά
τόν όδηγήσει, σάν «ξεστρατισμένο

Οικογενειακή φωτογραφία τού Λούολυ, πού κυνηγήθηκε άπό ΑΤΙΑ.

πρόβατο», πρός τό μέρος τού δεύτε
ρου οχήματος.
Πανικόβλητος άκόμα περισσότερο
τώρα ό Λούολυ, έψαχνε νά βρει διέξο
δο νά φύγει. Ξαφνικά, βλέπει μπροστά
του έναν άνθρωπο, πού τού φάνηκε
πολύ γνώριμος. Μέσα στόν πανικό του,
άναγνώρισε στόν άνθρωπο αύτό τόν ...
έαυτό του: ήταν τό είδωλό του, μέσα σ'
ένα είδος καθρέφτη!
"Οταν όμως άπλωσε ν' άγγίξει τόν
«καθρέφτη», τό χέρι του τόν «διαπέρα
σε» καί τό είδωλο χάθηκε άμέσως. Τήν
ίδια σχεδόν στιγμή, είδε κάτι σάν φεγ
γάρι μετέωρο στόν άέρα, πού έρριχνε
πάνω του φωτεινές δέσμες, πού έκπέμπονταν ρυθμικά, μέ κανονικές δια
κοπές.
' Η κάθε έκπομπή άντιστοιχοϋσε σ'
έναν άριθμό καί ό Λούολυ σκέφτηκε ότι
οί διακοπές είχαν σκοπό νά τού δώσουν
τόν καιρό νά «άπαντήσει» μέ άλλους
άριθμούς... Δέν μπόρεσε όμως νά κα
ταλάβει πώς ν' άνταποκριθεΐ σ' αύτόν
τόν «διάλογο» καί τό φεγγάρι έξαφανίστηκε.
Τέλος, οί μηχανές, άπογοητευμένες
φαίνεται άπ’ αύτόν, έπαψαν ν' άσχολοϋνται μαζί του.
' Ανακουφισμένος τότε ό Λούολυ τό
έβαλε στά πόδια κι έφυγε όσο μπορού
σε πιό μακριά άπ' τό δάσος! ' Η περιπέ-

τειά του όμως δέν είχε τελειώσει
άκόμα. Αγρυπνος στό δωμάτιό του τήν
αύγή τής έπομένης, είδε ένα φώς νά
κατεβαίνει στήν ίδια περιοχή τού ξέφω
του καί ύστερα νά άνεβαίνει ξανά ψηλά
στόν ούρανό καί νά χάνεται στά σύννε
φα. Δέν τόλμησε όμως αύτή τή φορά νά
ξεμυτίσει άπ' τό σπίτι του!
Ό Νταίηβιντ Λάνγκφορντ, τώρα,
άφοϋ μελέτησε τά χειρόγρφα τού
Λούολυ, έγραψε ένα βιβλίο γι' αύτή
τήν παράξενη ύπόθεση, μέ τίτλο «Μιά
άφήγηση γιά μιά συνάντηση μέ κατοί
κους ένός άλλου κόσμου, τό 1871».
' Ο Λάκγφορντ σημειώνει στό βιβλίο
συμπερασματικά:
«Τό κείμενο αύτό δέν είναι άσφαλώς
έπινόηση, άφοϋ ό Λούολυ πέθανε τό
1893 καί άποκλείεται έπομένως νά
ήταν σέ θέση νά άναφέρεται σέ έπιστημονικές έννοιες, πού ήταν φανερές
στήν άφήγησή του».
' Αποκλείει έπίσης ό Λάνγκφορντ τήν
περίπτωση τής φάρσας.
«Τό κείμενο ύποβλήθηκε σέ όλες τις
δυνατές έπιστημονικές έξετάσεις καί
άποδείχτηκε ή αύθεντικότητά του»,
τονίζει.
Νά λοιπόν κάτι άκόμα στή σωρεία τών
στοιχείων πού συγκεντρώνονται, μέ
έλπίδα νά ρίξουν κάποιο φώς στήν
ύπόθεση τών ΑΤΙΑ...
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Δεξιά: Καθημερινή σκηνή στό μέτω
πο τής Πίνδου. Ό γιατρός διαβάζει
στόν τυφλό τραυματία τό γράμμα πού
έφτασε άπό τήν οικογένεια του. ( Ή
φωτογραφία άπό τό περιοδικό «Ταχυ
δρόμος»), Κάτω: Ή Κορυτσά βομ
βαρδισμένη άπό τούς Ιταλούς. Ο
κόσμος φεύγει γιά νά βρει προστα
σία. Στήν άπέναντι σελίδα: Τό κρύο, ό
φοβερότερος καί πιό ύπουλος έχθρός των 'Ελλήνων στρατιωτών
έχει παγώσει τίς μηχανές.

540

Μ Ε Τ Η Ν Ε Π Ε Τ Ε ΙΟ
Τ Η Σ Ε Θ Ν ΙΚ Η Σ
ΕΟΡΤΗΣ

Σ Α Ρ Α Ν Τ Α ΕΝΑ Χ Ρ Ο Ν ΙΑ Α Π Ο ΤΟΤΕ...

ΧλΈΔΙΟΝ

Ε Μ Ι Τ Λ Ε Ν Τ Μ <;»
Τοΰ

Αντιναυάρχου Π. Ε. Κώνστα. Έ π ι τ .

Αρχηγού τού Στόλου καί τ.

Αρχηγού Ναυτικού

Τό ιταλικόν Σχέδιον « ’ Εμερτζέντσα G » διά τήν κατάληψιν τής
' Ελλάδος. ’ Η ελληνική άντίδρασις καί ή έξέλιξις τών επιχειρήσεων.
Τά μοιραία σφάλματα τοϋ ’ Ιταλικού Ναυτικού καί τής ’ Ιταλικής
’ Αεροπορίας επιφέρουν τήν άποτυχίαν τοΰ σχεδίου «G ». ' Η ΰπερτίμησις τών δυνατοτήτων δράσεων τοΰ Βρεταννικοΰ Στόλου.
Ο «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ σχέδιον» τής έπιθέσεως τής ’ Ιταλίας εναντίον τής
Ελλάδος, ύπό τόν χαρακτηριστικόν
τίτλον «' Εμερτζέντσα Τζή» είναι σαφώς
διατυπωμένον εις τά πρακτικά τής συσκέψεως τοϋ Μεγάλου φασιστικού
Συμβουλίου, κατά τήν συνεδρίασίντου
έν Ρώμη τήν 15ην ’ Οκτωβρίου ύπό τήν
προεδρίαν τοϋ Μουσσολίνι καί άνάλυσιν τών όποιων έχομεν κάμει.· Εις έρώτρσιν τούτου πρός τόν Αρχιστράτη
γον τοϋ έν Ά λβανίρ ιταλικού στρατού
στρατηγόν Πράσκα «πώς σκέπτεσαι,
Στρατηγέ, νά δράσης στρατιωτικώς
κατά τής ’ Ελλάδος», ούτος άνέπτυξεν
έν συντομίρ τό σχέδιόν του ώς ακολού
θως:
«Θά ένεργήσω μέ τάς ύπεραρκετάς
δυνάμεις, τάς όποιας έχω εις τήν διάθεσίν μου, κατά τρόπον-αιφνιδιαστικόν,
κατ' άρχάς έναντίον τής 'Ηπείρου,
όπου τό όλιγάριθμον τοϋ έλλρνικοΰ
στρατού, κατανεμημένου μάλιστα έπί
ένός εύρέος μετώπου, θά μάς έπιτρέψη
πραγματοποιήσω έλιγμών κυκλώσεως
αύτοΰ; εις τρόπον νά έχη συμπληρωθή
ή κατάληψις ταύτης (τής ' Ηπείρου) τό
πολύ εντός δέκα έως δεκαπέντε ήμερών. Ταυτοχρόνως πρός τήν ένέργειάν
μου ταύτρν καί πρός μεγαλυτέραν
έξασφάλισιν τής έπιτυχίας θά πρέπει,
άφ' ένός μέν νά άποβιβασθή μία με
ραρχία εις τόν λιμένα τής Πρεβέζης,
άφ' ετέρου δέ νά καταληφθούν αί
νήσοι Ζάκυνθος, Κεφαλληνία καί Κέρ

Τ

κυρα. Κατά ταϋτα, προβλέπω λήξιν τής
πρώτης φάσεως τών έπιχειρήσεων κα
τά τρόπον ταχύν, άσφαλή καί έπιτυχή,
ήτοι έκκαθάρισιν τής καταστάσεως εις
τήν ” Ηπειρον μέχρι τής 10ης έως 15ης
Νοεμβρίου, έν συνεχείς δέ έναρξιν τής
δευτέρας φάσεως, ή όποια περιλαμβά
νει τήν πορείαν μας πρός ' Αθήνας μέ
σύγχρονον έξάσκησιν πιέσεως πρός
τήν κατεύθυνσιν τής Θεσσαλονίκης.
Πρός τοϋτο, πρός έκτέλεσιν δρλ. τής

φάσεως ταύτης, θεωρώ ύπεραρκετάς
τρεις ακόμη μεραρχίας έξησκημέναςείς
τόν ορεινόν πόλεμον».
' Ο παριστάμενος κατά τήν σύσκεψιιν
στρατάρχης Μπαντόλιο, Αρχηγός τοϋ
Γενικοϋ Στρατηγείου, μή συμφωνών
απολύτως πρός τά ύπό τοϋ Πράσκα
άναπτυχθέντα, παρεμβαίνει, ύποστηρίζων:
α) "Οτι ή κατά τής ' Ελλάδοςέπίθεσις
θά διρυκολύνετο μεγάλως διά μιας
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«ΠΑΝΩ ΕΚΕΙ ΣΤΙΣ ITINAC
ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΙΔΑ
ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΣ ΝΑ
ΔΙΝΟΥΝ ΤΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΣΙΓΑΡΑ ΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ
ΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΨΩΜΙΟΥ ΤΟΥΣ
ΣΕ ΙΤΑΛΟΥΣ ΠΟΥ
ΕΙΧΑΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΣΘΗ

« ’ Εκείνη, ή άτυχη καί επονεί
διστη επιχείρηση κατά τής ' Ελ
λάδος άποτελεΐ μιά σελίδα πρώ
του βαθμού ώς πρός τη σημασία
μέσα στή σύγχρονη ιστορία τής
Ιταλίας, γιατί ή ήττα τών ιταλι
κών όπλων γκρέμισε τό φασιστι
κό γόητρο, καί άνοιξε τά μάτια
τοΰ άποκαμωμένου άπό τίς μεγαλαυχίες τοΰ Ντοϋτσε ιταλικού
λαού, ό όποιος έτσι κατόρθωσε
λίγο άργότερα νά άντιδράσει καί
νά συντρίψει τό φασιστικό καθε
στώς».

Τοΰ κ. I. Μ. Χ Α Τ Ζ Η Φ Ω Τ Η

ΥΡΙΑΚΗ, 22 ’ Απριλίου 1912, ώρα
3 μ.μ., ή ιταλική παντιέρα ανέβαι
νε ατό κοντάρι μπρος ατό μέγαρο τοΰ
Διοικητηρίου, στό Μαντράκι τής Ρό
δου, γιά νά υποδηλώσει τάχατες την
παροχή «έγγυήσεως» γιά τήν απελευθέ
ρωση τών Δωδεκανήσων άπό τήν
Τουρκία. Καταλαμβάνοντας τή Ρόδο,
στό όνομα τοϋ βασιλιά τής ’ Ιταλίας
Βιττόριο Έμμανουέλε, ό άντιστράτηγος Τζιοβάνι ’ Αμέλιο μέ στόμφο ύπογράμμιζε ότι ή «τουρκική κυριαρχία
έληξεν ήδη επί τής Ρόδου καί τών
λοιπών νήσων διά τής προσωρινής
κατοχής τούτων ύπό τής ’ Ιταλίας, τό δέ
μέλλον τών νήσων δέν δύναται νά είναι
άλλο εϊμή ή Αυτονομία καί ή Αύτοδιοίκησις αυτών, όπως περίπου καί τής
Σάμου» (βλ. Ι.Γ. Στεφανίδου: Ρόδος, ή
νύμφη τοΰ ήλιου, Ά θή ν α ι 1971, σελ.
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398). Η προσωρινή κατοχή έπρόκειτο
νά κρατήσει 25 χρόνια καί βάλε..
’Ήδη, τό βράδυ τής Παρασκευής 20
’ Απριλίου 1912, ένα ιταλικό άντιτορπιλλικό κι ένα θωρηκτό είχαν πλησιά
σει τόν κόλπο τών Τριάντα τής Ρόδου.
"Ως τά μεσάνυχτα 10 Ιταλικά μεταγωγι
κά, τορπιλλικά καί άντιτορπιλλικά τής
2ης Ιταλικής μοίρας τής Μεσογείου
είχαν δημιουργήσει κλοιό καί περιέσφιγγαν άσφυχτικά τήν πόλη τής Ρό
δου. Ή τα ν ή ναυαρχίδα «Ρετζίνα Μαρ
γαρίτα», τά θωρηκτά «Μπενεντέτο
Μπρίν», «Έ μμανουέλε Φιλιμπέρτο»
καί «Σαίν Μπόν», τά ευδρομα «Δούκας
τής Γένοβας» καί «Πόλη τοΰ Παλέρ
μου» καί τά άντιτορπιλλικά «’ Οριέντε»,
«Σύρια», «Κασσιόπια» καί «Λέουρα»
πού πιάσανε «στόν ύπνο» τήν τουρκική
φρουρά καί διαπεραιώνοντας άπό τό
Φαληράκι 15.000 στρατιώτες: πεζοναύ
τες, βερσαλλιέρους, άλπίνους καί καραμπινιέρους, μαζί μέ πυροβολικό καί
ιππικό, άντικαθιστοΰσαν τόν τούρκικο
μέ τόν Ιταλικό ζυγό (Στεφανίδης, σσ.
397-8).
Μέ τή φασιστικοποίησητοϋ Ιταλικού
καθεστώτος καί τήν επικράτηση τοΰ
Μουσσολίνι (1922), οί νέοι κατακτητές
προχώρησαν σέ πλήρη άφελληνισμό
τής Δωδεκανήσου. «’ Από τής στιγμής
εκείνης» (γράφει ό στρατηγός Γ. Θ.
Φεσσόπουλος) «καί πρό παντός άπό
τοΰ 1924, παρετηρήθη αποφασιστική
στροφή εις τήν τακτικήν τής ’ Ιταλίας
απέναντι τών Δωδεκανησίων. Οί δι
σταγμοί καί αί ταλαντεύσεις έξέλιπον,
μετ’ αύτών δ’ έγκαταλείφθη καί ό
τρόπος τής μέχρι τότε διακυβερνήσεως, ή οποία ήνείχετο τουλάχιστον τήν
ύπόστασιν τών νησιωτών, έπενέβαινε
σπασμωδικώς καί άνευ τόλμης είς τάς
ύποθέσεις των καί έδειλία νά πλήξη τόν
εθνισμόν των δΓ άλλων μέσων, εκτός
τών συγκεκαλυμμένων διώξεων καί τής
δολοπλοκίας. Τώρα πλέον ή λεία είναι
άσφαλής καί ή ’ Ιταλία δέν έχει άνάγκην
νά ψιμμιθιοΤ τάς προθέσεις της. Σκοπόν
της έχει τάξει τήν άπορρόφησιν τών
νήσων καί πρό ούδενός εμποδίου θά
ύποχωρήση. ΔΓ όλης τής δυνάμεως,
ώς εάν νά θέλη νά άνακτήση τόν
άπολεσθέντα χρόνον, σπεύδει μαινομένη νά κατακρήμνισή δ,τι μακρά σειρά
αιώνων έδημιούργησεν είς τό τμήμα
εκείνο τής έλληνικής Πατρίδος. "Ολαι

δμως αί προσπάθειαι προσέκρουσαν
μέχρι σήμερον σοβαρώς είς τόν άκατάβλητον πατριωτισμόν τών Δωδεκανη
σίων, πράγμα τό οποίον προκάλεσε
σφοδροτάτην τήν λύσσαν τής ’ Ιταλί
ας» ( ’ Αλύτρωτος Ελληνισμός, μέρος
α ', Ά θή ν α ι 1935, σελ. 17).
Ή τα ν ή πρώτη φάση τών επεκτατι
κών σχεδίων τοΰ φασισμού γιά τήν
ύποδούλωση τής ' Ελλάδας, μέσα στά
πλαίσια τής παράφρονης συλλήψεως
νά άναβιώσει ή πάλαι ποτέ «Ρωμαϊκή
Αυτοκρατορία» καί νά κυριαρχήσει στή
«δική μας (τους) θάλασσα», τή Μεσό
γειο (M A R E N O S T R U M ). Ή 28
’ Οκτωβρίου 1940 ήταν ή τρίτη καί
«τελειωτική», δπως πίστευαν, φάση πού
βέβαια εξελίχθηκε σέ... «μπούμερανγκ»
κι οδήγησε στήν πτώση της. ' Η δεύτε
ρη φάση γράφτηκε τό 1923 στήν Κέρκυ
ρα, δταν μέ άφορμή τή δολοφονία
’ Ιταλών στρατιωτικών, πού καταγίνον
ταν μέ τή διαχάραδη τής συνοριακής
γραμμής ' Ελλάδας- Αλβανίας, στό έλληνικό έδαφος, ενέργεια στήν όποια ή
Ε λληνική Κυβέρνηση ήταν άμέτοχη
καί παρέμεινε ανεξιχνίαστη, ή ’ Ιταλία
βοβμάρδισε τόν άμαχο πληθυσμό καί
κατέλαβε τήν ανοχύρωτη πόλη τής
Κέρκυρας (31 Αύγούστου-27 Σεπτεμ
βρίου 1923). Μόνο δταν εμφανίσθηκε
κοντά στό νησί ό άγγλικός στόλος, οί
φασίστες τά μάζεψαν κι έφυγαν. Πρέπει
νά σημειωθεί ότι είναι μόλις ό πρώτος
χρόνος πού ό Μουσσολίνι βρίσκεται
στήν εξουσία. Τό Σαράντα δέν μπορεί
ούτε είναι άσχετο μέ τά γεγονότα αύτά.
’ Αποτελούν δλα μέρος τών Τδιων βλέ
ψεων. Ά ν τώρα ή 28η ’ Οκτωβρίου
βρίσκεται κάπως μακριά άπό τό 1923,
αυτό δέν σημαίνει δτι οί φασίστες
έγκατέλειψαν ποτέ τά σχέδιά τους.
Απλώς τά άνέβαλλαν γιά διαφόρους
λόγους, παίζοντας θέατρο γιά δήθεν
ειρηνικές καί φιλικές γειτονικές σχέσεις
πρός τήν ' Ελλάδα, ενώ προετοιμάζον
ταν πάντοτε. Χαρακτηριστικά είναι
δσα ό ύπουργός ’ Εξωτερικών καί γαμ
πρός τοΰ Μουσσολίνι Γκ. Τσιάνο έχει
σημειώσει στίς 12 ΜαΤου 1939.
«Τά δημόσια έργα εις τήν ’ Αλβανίαν
προχωροΰν καλά. "Ολοι οί δρόμοι
έσχεδιάσθησαν ώστε νά όδηγοΰν εις τά
έλληνικά σύνορα. Πρόκεται περί προ
σωπικής διαταγής τοΰ Ντοΰτσε, πού
σκέπτεται εις πρώτην εύκαιρίαν νά

ΣΧΕΔΙΟΝ «ΕΜΕΡΤΖΕΝΤΣΑ G»
Δεξιά: Μιά μεγάλη στιγμή τής έλληνικής
ιστορίας Ο έλληνοίταλικός πόλεμος έχει
κηρυχθεί ' Ο βασιλεύς Γεώργιος Β ' μ έ τόν
τότε διάδοχο Παύλο βγαίνουν άπό τό πρώτο
πολεμικό συμβούλιο τό πρωί τής 28 ' Οκτω
βρίου 1940. Στήν άπέναντι σελίδα έπάνω:
Ένας άπό τούς στρατηγούς τού Μουσσολίνι, πολύ γνωστός ατούς Έλληνες στρατιώ
τες, ό Ούγκο Καμπαλέρο. Κάτω: Ο Αρχη
γός τού στόλου κατά τόν Έλληνοϊταλικό
πόλεμο, ναύαρχος Έπαμ. Καββαδίας.

συγχρόνου έπιθέσεως του ιταλικού
στρατού- εις τήν Αφρικήν, όιότι οϋτω
θά ήμποδίζετο ή πραγματοποίησή
αποβάσεων βρεταννικών δυνάμεων εις
τήν ελληνικήν χερσόνησον.
β) "Οτι έπιβάλλετο ή αιφνιδιαστική
κατάληψις τής Κρήτης ύπό τού ιταλικού
στόλου, καθ' όνχρόνον θά έξεδηλοΰτο
ή κατά τών βορείων συνόρων έπίθεσις
τού ιταλικού στρατού, ϊνα μή δυνηθοϋν
νά χρησιμοποιήσουν ταύτην οί "Αγ
γλοι.
γ) "Οτι αί δυνάμεις, τάς όποιας είχεν
ύπό τάς διαταγάς του ό Πράσκα ήσαν
άρκεταί μέν διά τήν κατάκτησιν τής
' Ηπείρου, ούχί όμως καί ολοκλήρου
τής ' Ελλάδος, διά τήν όποιαν άπητοϋντο 20 μεραρχίαι καί τρίμηνον διάστη
μα.
Μετά μακράς συζητήσεις ένεκρίθη
τελικώς τό σχέδιον τού Πράσκα, ό δέ
Μουσσολίνι εδωσεν ■εις τούτον τήν
μοιραίαν διαταγήν νά εξαπόλυση τήν
κατά τής ’ Ελλάδος έπίθεσιν τήν συμπεφωνημένην ήμέραν καί ώραν, έφαρμόζωντό ύπ' αύτοΰ άναπτυχθέν σχέδιον.
Πράγματι δέ ούτος διατάσσει τά ιταλι
κά στρατεύματα, τήν αύγήν τής 28ης
' Οκτωβρίου (1940), όπως διασχίζοντα
τήν παρά τήν ' Αλβανίαν παραμεθόριον
γραμμήν, εισβάλλουν εντός τού ελληνι
κού εδάφους καί έλιχθοΰν έν συνεχεία
ώς άκολούθως: α) Τολμηρά καί δρα
στήρια ενέργεια εις τήν Πίνδον, διά
μιας ταχυκινήτου μεραρχίας Αλπινι
στών πρός κατάληψιν τού Μετσόβου
καί άποκοπήν τής όδοΰ Καλαμπάκας —
' Ιωαννίνων, τής συνδεούσης τήν Θεσ
σαλίαν μετά τής ' Ηπείρου.
β) ' Υπερκερωτική ενέργεια εις τήν
Θεσπρωτίαν, διά μιας μεραρχίας πεζι
κού πρός πλευροκόπησιν τής τοποθε
σίας ' Ελαίας καί άποκοπήν τής όδοΰ
'Ιωαννίνων — "Αρτης, τής συνδεού
σης τήν "Ηπειρον μετά τής Αιτωλοα
καρνανίας.
γ) Προσβολή κατά μέτωπον τής το
ποθεσίας ' Ελαίας — Καλαμάς, πρός
συγκράτησιν τών δυνάμεων τής ' Ηπεί
ρου μέχρις έκδηλώσεως τών άποτελε-
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σμάτων τών άκραίων ύπερκερωτικών
ένεργειών τής Πίνδου καί Θεσπρωτίας.
δ) "Αμυνα επί τού τομέωςτής Κορυτσας, μέχρις έκδηλώσεως τών άποτελεσμάτων τών έπιθετικών επιχειρήσεων
Πίνδου καί ' Ηπείρου, οπότε ένέργειαι
επιθετικά! πρός Θεσσαλονίκην.
Τό σχέδιον τούτο άριστον εις στρα
τηγικήν σύλληψιν καί έμπνευσμένον
άπό τάς άρχάς τού άστραπιαίου πολέ
μου, άπέβλεπεν δίκην λαβίδος εις τήν
προσβολήν τών πλευρών καί τών νώ
των τών έλληνικών δυνάμεων ' Ηπεί
ρου πρός πλήρη έκμηδένισίν των, καθ'
όν χρόνον ή πανίσχυρος ιταλική άεροπορία, καταστρέφουσα τό συγκοινωνι
ακόν δίκτυον, χερσαϊον καί θαλάσσιον,
καί προσβάλλουσα χώρους στρατιωτι
κών συγκεντρώσεων, θά έξήρθρωνε
τήν κανονικήν έξέλιξιν τής έπιστρατεύσεώς μας καί τάς μεταφοράς ενισχύσε
ων πρός τό κινδυνεϋον μέτωπον ή πρός
άλλας στρατηγικός καί νευραλγικός
περιοχάς, διά τήν όργάνωσιν άμύνης
καί άνάληψιν έν συνεχείς άντεπιθέσεως.
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ, όμως, τούτο έν τή
εφαρμογή του άπέτυχεν, διά τούςάκολούθους κυρίως λόγους:
α) Διότι ό "Ελλην Αρχιστράτηγος,
στρατηγός ’ Αλέξ. Παπάγος, είχεν εγ
καίρως καί καταλλήλως συγκροτήσει,
οργανώσει καί εκπαιδεύσει τόν στρα
τόν, ίνα είναι εις θέσιν νά έκπληρώση
τήν άποστολήν του, είχε μεριμνήσει διά
τήν όχύρωσιν τής παραμεθορίου γραμ
μής μας καί είχεν εκπονήσει, διά τού
' Επιτελείου του, εύέλικτα στρατηγικά

σχέδια πρός άντιμετώπισιν οίασδήποτε
έπιθέσεως όποθενδήποτε προερχομένης. Ά φ ' ετέρου καίριον πλήγμα κατά
τού ιταλικού σχεδίου έπέφερον, τόσον
τά ύπό τού Γενικού Στρατηγείου ληφθέντα άμεσα μέτρα, μόλις άπεκαλύφθησαν αί ϊταλικαί προθέσεις, συνιστάμενσ εις τήν ταχείαν ένίσχυσιν τών
ύφισταμένων πιέσεων τομέων καί- εις
τήν έκτέλεσιν έπιχειρήσεων άντιπερισπασμοΰ, όσον καί τά ύπέροχα πολεμι
κά προσόντα, τά όποια έπέδειξαν οί
Διοικηταί τού Στρατού εις τό Μέτωπον
καί ϊδίς αί πρωτοβουλίας τάς όποιας
τινές τούτων άνέπτυξαν κατά τάς πρώ
τος ήμέρας, οπότε ή κατάστασις ήτο
ρευστή καί κρίσιμος.
β) Διότι τό Ναυτικόν έφερεν εις
αίσιον πέρας καί ταχύτατα τό «σχέδιον
έπιστρατεύσεως καί κινητοποιήσεως
τού στρατεύματος», μεταφέραν διά
νηοπομπών έγκαίρως καί άσφαλώς,
κατά τήν κρίσιμον μάλιστα φάσιν τού
άγώνος, τάς άπαιτουμένας στρατιωτι
κός δυνάμεις μετά τών πολεμοφοδίων
καί κτηνών, έκ τών τόπων συγκεντρώσεως εις τούς στρατηγικούς χώρους.
γ) Διότι ό Διοικητής τής ιταλικής
μεραρχίας Αλπινιστών (ύποστράτηγος Μάριο Τζιρότι), ό όποιος έκινήθη
κατά τής Πίνδου, δέν είχεν προβλέψει
διά τήν κατάλληλον τροφοδότησίν της
διά ενισχύσεων, ϊνα δυνηθή νά άντιμετωπίση πάσαν τυχόν άντιξοότητα, άφ'
ετέρου δέ δέν είχε μεριμνήσει νά καλύψη έπαρκώς τό άριστερόν του διά
διαθέσεως έπαρκών δυνάμεων πρός
άσφαλή κατοχήν τών διαβάσεων Γράμ
μου κ α ί' Επταχωρίου καί ούτως ήδυνήθη τό ελληνικόν Β' Σώμα Στρατού
(άντιστράτηγος Δ. Παπαδόπουλος) νά
έξαπολύση έκεϊθεν άντεπίθεσιν κατ'
αύτοΰ, μέ τελικόν άποτέλεσμα οί ’ Ιτα
λοί νά χάσουν τήν μάχην τής Πίνδου.
δ) Διότι ό Διοικητής τής VIII έλληνικής
μεραρχίας (ύποστράτηγος Χαρ. Κατσιμήτρος), τής προμαχούσηςέν ' Ηπείρψ;
μετά τόν έπιβληθέντα ύπό τού έχθροΰ
ύποχωρητικόν έλιγμόν πρός τά νότια,
έγκαθιστδ τήν μεραρχίαν του έπί τής
ύπό τού Γενικού Στρατηγείου προβλεπομένης γραμμής άμύνης καί διά προ
χείρων μέσων ώχυρωμένης — γραμμή
«' Ελαία — Καλαμάς»— όπου, προβο
λών γενναίαν μέχρις εσχάτων άντίστασιν πρός τόν επιτιθέμενον κατά τής
γραμμής ταύτης δΓ Ισχυρών δυνάμε
ων εχθρόν, φράσσει τόν δρόμον του
πρός Πρέβεζαν καί ' Ιωάννινα καί στα
ματά τήν περαιτέρω προέλασίν του.
ε) Διότι ή ' Ιταλική Αεροπορία, στε-
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ρουμένη έπιθετικοΰ πνεύματος' ίδείχθη ανίκανος νά διαταράξη έστ <αί επί
έλάχιστον τό ελληνικόν σχέδιον κινητοποιήσεως καί έπιστρατεύσεως ή νά
διακόψη καί προσβάλη τάς μεταφοράς
τών στρατιωτικών μονάδων πρός τούς
στρατηγικούς χώρους.
στ) Διότι ή ' Ιταλική ' Ηγεσία είχεν
ύπερβολικά ύπερτιμήσει τήν άξίαν καί
τήν ίσχύν τών ιταλικών δυνάμεων, ενώ
άφ' ετέρου είχεν ύπερβολικά ύποτιμήσει τό ηθικόν, τό γενναϊον φρόνημα καί
τήν ψυχικήν άντοχήν τού ελληνικού
στρατού.
' Η έξέλιξις τών περαιτέρω επιχειρήσε
ων είχον έπιτυχίας καί είχον κατορθώ
σει νά είσδύσουν έντός τού έλληνικοΰ
έδάφους καθ' δλην τήν πρός ' Αλβανί
αν παραμεθόριον γραμμήν — εις τόν
τομέα τής Θεσπρωτίας μέχρι τής
' Ηγουμενίτσης— κατ' άρχάςαναχαιτί
ζονται, έν συνεχείρ δέ, κατόπιν τών
αντεπιθέσεων τών έλληνικών δυνάμε
ων, ύποχωροΰν καί μέχρι τής 14ης
Νοεμβρίου έκδιώκονται τού πατρώου
έδάφους. Καί άπό τής ήμερομηνίας
ταύτης, οπότε είχε συμπληρωθή ή
έπιστράτευσίς μας, άναλαμβάνεται ύπό
τών στρατευμάτων μας γενική έπίθεσις
εις όλους τούς τομείς, μέ αντικειμενικόν
σκοπόν τήν «έκμετάλλευσιν τών πρώ
των έπιτυχιών μέχρι τού άκροτάτου
δυνατού ορίου, τό οποίον τά μέσα τού
έλληνικοΰ στρατού έπέτρεπον». Κατά
τόν αυτόν χρόνον ό Μουσσολίνι ήπείλει τήν ’ Ελλάδα άπό τήν Ρώμην, άπεδοκίμαζε τάς ένεργείας τού άρχιστρατήγου Πράσκα, τόν οποίον άντικαθίστα
διά τού Σοντοΰ καί άπέστελλεν έσπευ-

σμένως πρός τόν έν ' Αλβανίρ στρατόν
του — θαλασσίως καί έναερίως— ολο
κλήρους μεραρχίας πρός ένίσχυσίν
του.
Παρ' όλας όμως τάς ένισχύσεις αύτάς τού έχθροΰ, ή γενική έπίθεσις τών
έλληνικών δυνάμεων έξειλίχθη εύνοίκώς, καταδιώκουσαι αύτόν έντός τού
άλβανικοΰ έδάφους καί καταλαμβάνουσαι κατά σειράν: Κορυτσδν τήν
22αν Νοεμβρίου, Μοσχόπολιν τήν
24ην, Πόγραδετς τήν 30ήν, Πρεμετήν
τήν 4ην Δεκεμβρίου, ' Αγίους Σαράντα
τήν 6ην καί ' Αργυρόκαστρον τήν 8ην.
' Εν συνεχείρ δέ, άφοϋ κατέλαβον τήν
23ην Δεκεμβρίου τήν Χειμάρραν εις τό
ήμισυ τού δρόμου μεταξύ Αγίων Σα
ράντα - Αύλώνος καί διαβαίνουν τόν
ορεινόν όγκον τής Τρεμπεσίνας, στα
ματούν έπί τής τελευταίας αμυντικής
γραμμής τών ' Ιταλών, πρό τής κυρίας
βάσεως ανεφοδιασμού των τού Αύλώ
νος, μεταξύ τών κόμβων Κλεισούρας
καί Τεπελενίου, καθ' όσον ό ένσκήψας
δριμύτατος χειμών μετά τών συνεχών
χιονοπτώσεων έπέβαλλ εν προσωρι
νήν άναστολήν τής προελάσεως.
Άνεφέραμεν προηγουμένως, ότι τό
σχέδιον έπιθέσεωςτής ' Ιταλίας, έναντίον τής ' Ελλάδος — τό σχέδιον «' Εμερτζέντσα Τζή»— ώς τούτο άνέπτυξεν ό
Αρχιστράτηγος Πράσκσ εις τό Μέγα
φασιστικόν Συμβούλιον προέβλεπεν,
έφ' ένός μέν μίαν μετωπικήν έπίθεσιν
έναντίον τού έλληνικοΰ στρατού εις τήν
π αραμεθόριον άλβανικήν γραμμήν
πρός διείσδυσιν έντός τής ' Ηπείρου,
άφ' έτέρου δέ — καί συγχρόνως μέ
ταύτην— μίαν έκ τών νώτων έπίθεσιν
μέ σκοπόν τήν άπόβασιν μιας μεραρχί
ας εις Πρέβεζαν καί τήν κατάληψιν,
κατ' άρχάς τών νήσων Κεφαλληνίας
καί Κερκύρας καί έν συνεχείρ Ζακύν
θου, πρός ένέργειαν έκ ταύτης έπί τής
άπέναντι δυτικής τής Πελοποννήσου
αποβάσεων. Καί ένώ τό πρώτον σκέλος
τού σχεδίου τούτου — ή στρατιωτική
έπιχείρησις— λαμβάνει χώραν καί έξειλίσσετο διά τούς ’ Ιταλούς ύπά αισίους
οιωνούς, τό δεύτερον σκέλος τού σχε
δίου τούτου — ή άποβατική έπιχείρησις— δέν πραγματοποιείται. Παρ'
όλον ότι μία πλήρης μεραρχία, μεθ'
όλου τού έξοπλισμοϋ καί τών έφοδίων,
ήτο έτοιμος πρός τόν σκοπόν αύτόν,
άπό τής προτεραίας τής έπιθέσεως; εις
τό Μπάρι, εις τόν λιμένα τού όποιου
είχον συγκεντρωθή τά διά τήν μεταφο
ράν της κατάλληλα μεταγωγικά καί
φορτηγά πλοία, συγχρόνως δέ, ισχυρά
μοίρα τού ιταλικού στόλου έκ καταδρο-

μικών καί άντιτορπιλλικών μέ πλήθος
σμηνών έξ άεροσκαφών άναγνωριστικών, καταδιωκτικών καί βομβαρδιστι
κών είχε συγκροτηθή, ώς δύναμις συ
νοδείας τής νηοπομπής καί άνέμενε τήν
διαταγήν τού άπόπλου.
Πάς τις δύναται νά φ αντασθήείς
ποιαν δεινοτάτην θέσιν θά εύρίσκοντο
αί έλληνικαί δυνάμεις τής ' Ηπείρου, αί
όποΐαι έχουσαι ήδη ύποστή τήν·αιφνι
διαστικήν άπό βορρά έπίθεσιν καί συμ
πτυσσόμενοι πρός άμυναν έπί τής
γραμμής «' Ελαία — Καλαμας», ύφίσταντο καί άπό νότου, έκ τής κατευθύνσεως τής Πρεβέζης έπιθέσεις άπό τάς
εις ταύτην άποβιβασθείσας ιταλικός
δυνάμεις· κατά πάσαν πιθανότητα αί
δυνάμεις μας αύται θά έξεμηδενίζοντο,
άνεξαρτήτως τού τεραστίου άντικτύπου έπί τού ήθικοΰ τού έλληνικοΰ
λαού, έκ τής καταλήψεως τής Πρεβέ
ζης, μετά τών νήσων Κεφαλληνίας καί
Κερκύρας.
Διατί, όμως ή τόσον έξασφαλίζουσα
τήν εύνοϊκωτάτην έξέλιξιν τών ιταλικών
έπιθετικών έπιχειρήσεων εις τήν Βόρει
ον Ήπειρον άποβατική έπιχείρησις, ή
όποια μάλιστα ήδύνατο ταχέως καί
έγκαίρως νά λάβη χώραν, δέν έπραγματοποιήθη; Ή ιταλική ήγεσία κακώς
πράττουσα δέν έτόλμησε νά έκτελέση
τήν έπιχείρησιν ταύτην, ή έπιτυχία τής
όποιας ήτο έξησφαλισμένη, άφοΰ ή
σμικρότης τόσον τού έλληνικοΰ ναυτι
κού, όσον καί τής έλληνικής άεροπορίας πρό τών συντριπτικώς ίσχυροτέρων
ιταλικών δυνάμεων ήτο άδύνατον νά
τήν έμποδίση, αί στρατιωτικοί δυνά-
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πληροφορία, ότι ίταλικαί δυνάμεις άπεβιβάσθησαν εις τήν Πρέβεζαν.

Ό Αρχιστράτηγος Βισκόντι Πράσκα, Ανέ
πτυξε τό σχέδιο « ' Εμερτζέντσα Τζή» ατό
μέγα φασιστικό συμβούλιο.
μεις, τάς όποιας είχε διαθέσει τό Γενι
κόν Στρατηγεΐον διά τήν άμυναν τών
' Ιονίων Νήσων καί τής περιοχής τής
Πρεβέζης, ήσαν ελάχιστοι καί λόγω
τούτων άδύνατον νά άντιδράσουν.
’ Αναμφισβητήτως τό ιταλικόν ναυτι
κόν δέν άνέλαβε νά έκτελέση τήν
έπιχείρησιν ταύτην, διότι ύπερετίμησε
τό βρεταννικόν παράγοντα διότι ύπελόγισε πολύ περισσότερον τού δέοντος
τήν δυνατότητα παρεμβολής τοϋ Βρεταννικοϋ Στόλου τής Μεσογείου εις τό
θέατρον τών επιχειρήσεων. Πρόκειται
όμως περί «κακής έκτιμήσεως τής καταστάσεως». Διότι ό στόλος ούτος, ώς
συμπεραίνετο άπό τά « 'Απομνημονεύ
ματα» τού άρχηγοΰ του, ναυάρχου
"Αν. Κάννιγκαμ, εύρίσκετο τήνήμέραν
εκείνην σχεδόν έν τψ συνόλφ του
ήγκυροβολημένος εις τήν ' Αλεξάνδρει
αν Αίγύπτου, πλήν ελαφρών τινων
μονάδων του, αί όποϊαι έξετέλουν τάς
συνήθεις πρός Αίγυπτον συνοδείας ή
τάς συνήθεις περιπολίας εις τήν Ανα
τολικήν Μεσόγειον, ή δέ νήσος Κρήτη
δέν είχεν άκόμη καταστή όρμητήριον
τού στόλου τούτου. Κατά συνέπειαν, ό
βρετανικός στόλος τό ένωρίτερον θά
ήδύνατο νά άποπλεύση άπό τήν Αλε
ξάνδρειαν καί νά σπεύση πρός τό
θέατρον τών έπιχειρήσεων θά ήτο ή
ώρα κατά τήν όποιαν θά τοϋ έδίδετο ή
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' Η άπόστασις Μπάρι — Πρέβεζα είναι
225 περίπου μίλια, ή δέ άπόστασις
' Αλεξάνδρεια — Πρέβεζα (δυτικώς τής
Κρήτης) 685 περίπου μίλια. Κατά συνέ
πειαν, ή Ιταλική Νηοπομπή πλέουσα
μέ μέσην ταχύτητα 12 μιλίων θά άπήτει
χρόνον όπως καταπλεύση εις Πρέβεζαν
18,5 ωρών, ό δέ Βρεταννικός Στόλος
διά νά φθάση- εις τήν αύτήν περιοχήν
καί πλέων μέ μέσην ταχύτητα 22 μιλίων
θά άπήτει χρόνον 31 ωρών. Ταϋτα
σημαίνουν, ότι ό Βρεταννικός Στόλος
θά κατέφθανεν εις τάς προσβάσεις τής
Πρεβέζης μετά 1 2 ,5 ώρας (31 —
18,5=12,5) τό ένωρίτερον, καθ' όσον ό
άπόπλους όλων τών πλοίων έκ τής
' Αλεξανδρείας δέν θά ήτο δυνατόν νά
ήτο άμεσος άμα δηλαδή τή λήψει τής
πληροφορίας περί άποβάσεως, άφοϋ
τά πλοία θά έχρειάζοντο μίαν ειδικήν
προετοιμασίαν (άφήν πυρών κλπ.) δοθέντος δέ, ότι ό χρόνος τής προετοιμα
σίας τών πλοίων ύπολογίζεται συνήθως
εις 4ωρον, καταλήγομεν ότι ό Βρεταν
νικός Στόλος θά κατέφθανεν εις τήν
περιοχήν τής Πρεβέζης μετά 16,5
ώρας. "Ητοι, όταν ό στόλος αύτός θά
παρέμβαινεν εις τό Θέατρον τών ' Επι
χειρήσεων, ή όλη άποβατική έπιχείρησις θά είχεν άποπερατωθή, αί δέ άποβιβασθεϊσαι ίταλικαί δυνάμεις θά προήλαυνον πρός τά βόρεια καί τά ιταλικά
πλοία — έμπορικά καί πολεμικά— έπιστρέφοντα, θά ήσαν εγγύς καί ύπό τήν
προστασίαν τών μητροπολιτικών των
βάσεων.

Ανεξαρτήτως όμως τούτων, καί έάν
άκόμη ύποτεθή, ότι δΓ οίονδήποτε
λόγον, ή παρέμβασις τοϋ Βρεταννικοϋ
Στόλου ήτο δυνατή εις τήν περιοχήν
τοϋ ' Ιονίου Πελάγους, καί πάλιν τότε ό
' Ιταλικός Στόλος, λόγω τής συντριπτι
κής του ύπεροχής εις πλοία έπιφανείας
(θωρηκτά, καταδρομικά μάχης, έλαφρά καταδρομικά, άντιτορπιλλικά) καί
εις άεροσκάφη, έναντι τοϋ Βρεταννικοϋ, τμήμα μάλιστα τοϋ όποιου δέν
ήδύνατο νά έγκαταλείψη τήν Μάλταν,
διότι ή νήσος αϋτη «έπνεε τότε τά
λοίσθια», θά έπρεπε νά τολμήση νά
έκτελέση τήν περί οΰ ό λόγος έπιχείρησιν. Καί άκόμη, έ φ ’ όσον ό γεωγραφι
κός παράγων ήτο τόσον εύνοϊκός δΓ
αύτόν: άπόστασις Μπάρι - Πρέβεζα
μικρά, συντελούσα εις τήν έκτέλεσιν
τής έπιχειρήσεως τήν νύκτα, οπότε
έξησφαλίζετο ασφάλεια καί αιφνιδια
σμός- δρασις τών μονάδων εγγύτατα
τών βάσεών του εις Τάραντα, Μπρίντεζι, Μπάρι, Αύλώνα, οπότε έτίθετο ύπό
τήν κάλυψιν τοϋ συνόλου τής ιταλικής
ναυτικής όεροπορικής δυνάμεως, έν
περιπτώσει δέ άντιξοότητός τίνος θά
ήδύνατο νά καταφύγη- εις αύτάς.
Δέν έτόλμησεν όμως ό ' Ιταλικός
Στόλος, διότι δέν ήθελε νά ριψοκινδυνεύση, καί έπειδή ή ύπερβολική αύτή
συντηρητικότης, ή μάλλον ή άτολμία
του, μοΰ είχε κάμει έντύπωσιν — όπως
κάμνει καί εις τόν ' Ιταλόν ιστορικόν καί
δημοσιογράφον Mario Cervi έν τφ
άξιολόγω συγγράμματί του STO RIA
DELLA GUERRA Dl G R E C IA — ήθέλησα, όταν εύθύς μετά τήν άπελευθέρωσιν τής Πατρίδος μας έτοποθετήθην

Ιταλικό λάφυρο γεμάτο υπερίτη, έπικίνδυνο δηλητήριο, όπλο πού οί Ιταλοί δέν θέλησαν ή
δέν πρόφτασαν νά χρησιμοποιήσουν.
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Μαχητές τού ' Ελληνικού υποβρυχίου «Νηρεύς », σέ μια γιορταστική έκδήλωση.

Ναυτικός ' Ακόλουθος εις τήν Ρώμην
νά τό Ερευνήσω, καθ' όσον λόγω τής
ιδιότητάς μου ταύτης ήρχόμην εις επα
φήν με τό ' Ιταλικόν Ναυαρχεϊον. ' Η
άπάντησις δέ ή όποια μοϋ έδόθη ήτο:
«ότι ό Μουσσολίνι δυστυχώς έπενέβαιν€ν εις τό τοΰ Ναυτικοΰ, δέν ήθελε νά
έκθεση τόν θωρηκτόν καί καταδρομικόν στόλον, ϊνα τόν έχη κατά τήν
κατάλληλον στιγμήν άνέπαφον, δέν
διέτασσεν συχνός έξόδους του, διότι
έφοβεϊτο έλλειψιν καυσίμων; είδικώτερον δέ διά τήν αναστολήν τής άποβατικής έπιχειρήσεως κατά τής Πρεβέζης
συνετελεσεν έν μέρει καί ή κακοκαιρία».
Καί όσον άφορά μέν τάς έπεμβάσεις
τοΰ Μουσσολίνι εις τά τοΰ Ναυτικού
πιθανόν νά συνέβαινεν τούτο, έχομεν
δέ έπί τοΰ προκειμένου καί σοβαρόν
ένδειξιν, άφοΰ κατά τήν συνεδρίασιν
τοΰ Μεγάλου φασιστικού Συμβουλίου
τής 15ης Οκτωβρίου, όπότε συνεζητήθη καί τό θέμα τής άποβατικής ταύ
της έπιχειρήσεως καί έλήφθη ή άπόφασις τής έπιθέσεως, δέν παρίστατο κατ'
αύτήν ό 'Αρχηγός τοΰ Ναυτικού
ναύαρχος Καβανιάρι, ούτε άλλος τις
ναύαρχος ή ναυτικός' προφανώς, διότι
ό Μουσσολίνι έπαιξε τόν ρόλον τοΰ
άρχιναυάρχου, ούχί περίεργον φαινόμενον, άφοΰ τό ίδιον έκαμε καί ό
Ναπολέων καί ό Χίτλερ... "Οσον άφο

ρά όμως ότι ή άποβατική έπιχείρησις
άνεστάλη, λόγω τής κακοκαιρίας, τού
το είναι άπαράδεκτον, δΓ οϋς λόγους
έν συνεχείρ θά άναφέρωμεν.
Κατά ταϋτα, τό ' Ιταλικόν Ναυτικόν
δέν έβοήθησε εις τήν πραγματοποίησιν
«τοΰ σχεδίου έπιθέσεως κατά τής ' Ελ
λάδος», τό οποίον ήτο καλώς μελετημένον, πλήρως παρασκευασμένον, έστηρίζετο έπί τών μεθόδων τοΰ ολοκληρω
τικού πολέμου, καί είχε συνταχθή,
όπως έχομεν ήδη σημειώσει, ύπό τοΰ
στρατηγού Βισκόντι Πράσκα, ό όποιος
δέν ήτο τυχαίος άξιωματικός. Εθωρεΐτο εις έκ τών έξοχωτέρων γενικών
αξιωματικών τοΰ ' Ιταλικού Στρατοΰ,
ήτο δέ γνωστός καί εις τόν Διεθνή
Στρατιωτικόν Κόσμον διά τάς πρωτο
τύπους πολεμικός άντιλήψεις του, τάς
όποιας είχε διατυπώσει είςτό σύγγραμ
μά του ό « Αποφασιστικός Πόλεμος».
Δυνάμεθα συνεπώς νά ύποστηρίξωμεν, ότι τό σφάλμα αύτό τοΰ ' Ιταλικού
Ναυτικού, νά μή τολμήση νά έκτελέση
τό δεύτερον σκέλος τοΰ έπιθετικοϋ
κατά τής ’ Ελλάδος σχεδίου — τοΰ σχε
δίου «Έμερτζέντσα Τζή»— ήτοι τήν
άποβατικήν έπιχείρησιν εις τήν Πρέβε
ζαν, ύπήρξε μοιραϊον. "Οπως μοιραΐον
υπήρξε καί τό σφάλμα τής ' Ιταλικής
'Αεροπορίας νά μή προβή, δΓ ορμητι
κών, άποφασιστικών καί αλλεπαλλή

λων κυμάτων εις τήν καταστροφήν τοΰ
συγκοινωνιακού μας δικτύου — άδικου,
σιδηροδρομικού καί θαλασσίου,— ϊνα
έμποδίση κινητοποίησιν καί έπιστράτευσιν τών έλληνικών δυνάμεων, μετα
φοράν των εις τούς τόπους συγκεντρώσεως καί έκεϊθεν πρός τό μέτωπον. Ο
στρατηγός Πράσκα, προβαίνων εις δη
λώσεις κατά τό 1952, ήτοι μετά μίαν
ολόκληρον δεκαετίαν άπό τής λήξεως
τοΰ πολέμου, μετά πικρίας όμιλεϊ περί
τής μή βοήθειας του ύπό τοΰ Ναυτικού
καί τής ' Αεροπορίας.
Ούτω, ό μεγάλος ' Ιταλικός Στόλος, ό
όποϊος κατά τόν Μουσσολίνι θά μετέ
βαλε τήν Μεσόγειον θάλασσαν εις
«MARE NOSTRUM», καί ή υπέρογκος
' Ιταλική ' Αεροπορία, ή όποια κατά τόν
ίδιον, διά τών πτερύγων της «θά έπεσκίαζε τόν ϋπερθεν τής ' Ελλάδος χώρον»,
δέν κατορθώνουν νά φέρουν εις πέρας,
κατά τόν άλβανικόν πόλεμον, τούς
αρχικούς άντικειμενικούς σκοπούς των.

Π. Ε. ΚΩΝΣΤΑΣ
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Σ υ ν έ χ ε ια άπό τό π ρ ο η γο ύ μ εν ο τ ε ύ χ ο ς καί τ έ λ ο ς

ΕΤΑ τις αποκαλύψεις τού Harris
Αξιωματικού μετέβη στό Σικάγο μέ τις
ή αστυνομία έθεσε ύπό παρακο άποδείξεις τών δολοφονιών του, άλλά
λούθησή τήν εταιρία Blackself - Help έπέστρεψεν άπρακτος. «Δέν έχομε
Monika and Sfotage Company καί όλοι κάνει άρκετά» είχεν εϊπει διά νά δικαιοοί ύποπτοι έφωτογραφίζοντο καί άνα- λογήση τήν μή προαγωγήν του. Έτσι ό
γνωρίζοντο. Σχεδόν όλοι είχαν καταδί Correris διαπίστωσε περί τής ύπάρξεως
κες δύο δέ έ ξ ' αύτών ήσαν στό S. άτόμου εις τό Σικάγο, τό όποιον είχεν
Francisco μαζί μέ τόν Harris..
έπι. τρέψει ή διατάξει τις δολοφονίες
Ολοι έτέθησαν ύπό παρακολούθη καί πού ή ταυτότητά του ήτο γνωστή σέ
σή, ένώ οί Coreris καί Fotinos έγκατέ όλίγους.
στησαν τόν Harris εις εν ξενοδοχείον
Τό σημεΐον κρατήσεως τού Harris
διά τήνπεραιτέρω άνάκρισίν του. Αύτό ήτο μυστικό κατά τούς άστυνομικούς.
πού τού ζητούσαν ήτο τό άτομο μέ τό
Ενα πρωινό εις εκπρόσωπος τού Κρά
ξυρισμένο κεφάλι καί πού δέν ένεφανίτους τού ' Ισλάμ μετέβη εις τό μέρος
σθη εις τήν ύπό έπιτήρησιν έταιρία. ' Ο
όπου έκρατείτο ό πληροφοριοδότης καί
Harris τούς άπήντησε ότι αύτός ήτο ό έζήτησε τήν παράδοσίν τ ο υ .' Ο Fotinos
Jesse Lee Cooks καί ότι ήτο φυλακι ήρνήθη καί μετά τήν άναχώρησιν τού
σμένος δ ι' ανθρωποκτονία.
έκπροσώπου άνεχώρησε μέ τόν Harris.
Ο Coreris γνώριζε τόν επικίνδυνο
Λίγα λεπτά άργότερα μία όμάς Μου
αύτό κακοποιό ό όποϊος είχε συλληφθεΐ
σουλμάνων έπραγματοποιοϋσε έφοδο
τήν 30 Οκτωβρίου τού παρελθόντος
στό χώρο πού έκρατείτο ό Harris, πλήν
έτους, ήτοι 10 ήμέρες μετά τόν θάνατο
όμως ούδέναν άνεϋρον.
τής Hague, κατά τήν διάρκεια τής
Ο Correris εύρίσκετο πλέον πρό
δολοφονίας μιας μαθήτριας καί ό όποι ένός διλήμματος.
ος είχεν είπή. «Σύντομα ατούς δρό
Οί μάρτυρες είχαν άναγνωρίσει τούς
μους τού S. Francisco θά τρέξει ένα
κακοποιούς καί έπομένως ήσαν γνω
ποτάμι αίμα».
στοί στήν άστυνομία.
Ο Harris είπεν επίσης, ότι κάποιος
Οί κακοποιοί ήξεραν ότι είναι στά
άπό τούς Αγγέλους τού θανάτου φιλο
χέρια τής άστυνομίας πλέον.
δοξώντας νά λάβη τόν βαθμό τού
Συνέφερε νά περιμένει, μέ κίνδυνο

Μ
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διαφυγής τών κακοποιών ή νά προβή
άμέσως εις τήν σύλληψίν των; Ή το
δίκαιο νά διακινδυνεύση καί άλλα θύμα
τα;
«Τήν προσεχή Τετάρτη θά προχωρή
σουμε σέ συλλήψεις» άπεφάσιοε ό
Coreris. «Δέν μπορούμε νά περιμένου
με άλλο».
Πριν όμως ή άστυνομία δυνηθή νά
ένεργήση, συνέβη ένα άποφασιστικό
διά τήν έξέλιξιν τής ύποθέσεως γεγο
νός.

‘ Ιστορία ένός πιστολιού
Τό άπόγευμα τής 27ης Απριλίου,
ήτοι 4 ήμέρες ένωρίτερον τής καθορι
σμένης διά τήν σύλληψίν τών κακοποι
ών ήμέρας ένα άγοράκι άνεϋρε ένα
μικρό πιστόλι αύτόματο. Κάποιο άπό τήν
παρέα του τόπήγε ατούς γονείς του καί
αύτοί στήν άστυνομία. ' Επρόκειτο γιά
μίαν Beretta τών 7,65. Τό μέρος όπου
άνευρέθη τό όπλο ήταν τό σημείο όπου
είχε διαπραχθή τό τελευταίο έγκλημα.
Οί ειδικοί έπί τών όπλων άπεφάνθησαν
ότι έπρόκειτο γιά τό όπλο μέ τό όποιον
είχαν διαπραχθεί τά έγκλήματα άπό τό
τέλος τού ' Ιανουάριου καί πού ό άριθμός των ήτο 6 νεκροί καί 4 τραυματίαι.

Θ Υ Μ Α Τ Α Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Α Π Ο Υ Σ Υ Ν Ε Τ Α Ρ Α = Α Ν ΤΙΣ Η Ν Ω Μ Ε Ν Ε Σ Π Ο Λ ΙΤ ΕΙΕΣ

Μία άποψη τής μεγαλύτερης πόλεως των Ηνωμένων Πολιτειών, τής Νέας Υόρκης. Στην
πόλη αυτή, όπως καί στις άλλες Αμερικανικές μεγαλουπόλεις, ή Αστυνομία άντιμετωπιζει
πολλά προβλήματα, στήν προσπάθεια της νά πατάξει τό έγκλημα.

Οί Coreris καί Fotinos έπρεπε τώρα
νά άποδείξουν ότι τό όπλο αυτό τό
κατεϊχον οί κακοποιοί.
Οί ανωτέρω έζήτησαν πληροφορίες
άπό τήν ειδική ομοσπονδιακή αρχή καί
ιδίως άπό τό γραφείο οινοπνεύματος καπνού καί πυροβόλων όπλων.
Τήν 29ρ Απριλίου είχαν ύποβάλει
τήν αϊτησιν αυτήν ατό ανωτέρω γραφείο
γιά τήν Beretta μέ τόν αριθμό A 47469,
ήτοι 2 ή μέρες πρό τής όρισθείσης
ήμέρας συλλήψεως τών κακοποιών.
Τήν 5ην πρωινή ώραν τής 1ης Μαΐου,
αστυνομικοί έξοπλισμένοι καί μέ αλεξί
σφαιρα γιλέκα, εισέβαλαν εις τά σπίτια
τών υπόπτων καί τούς συνέλαβαν.
Τρεις έ ξ ' αύτών άνεγνωρίσθησαν άπό
τούς μάρτυρας μετά βεβαιότητος.
Οί κατηγορούμενοι γιά έγκλημα
ήσαν:
Larry Green, μουσουλμάνος 22 έτών,
άναγνωρισθείς ώς ό δράστης τής δολο
φονίας τής Hague.
Manuel Moore, μουσουλμάνος 30
έτών, μέ βεβαρυμένο ποινικά μητρώον
καί J. G. Simon, 28 έτών. Επρόκειτο
γιά τό πρόσωπο πού πήγε στό Σικάγο μέ
τις άποδείξεις.
' Επίσης καί ό Jesse Lee Cooks
έκατηγορήθη γιά δολοφονία καί πού

ήδη εύρίσκετο στή φυλακή.
' Εν τώ μεταξύ τό άρμόδιο γραφεΐον
έπληροφοροϋσε τόν Coreris, ότι ούδείς έκ τών τριών κατηγορουμένων
είχε άγοράσει τό όπλο άπό όπλοπωλεΐον. Τώρα έπρεπε νά άναζητήσουν τούς
προηγουμένους κατόχους τού όπλου
καί αύτό έσήμαινε έργασία καί έρευνα
κοπιαστική.

Ο πρώτος κρίκος τής άλυσίδας
Τό γραφείο τής A.T.F. τού S. Francis
co άνέθεσε τήν έρευνα αύτή στόν
Shaffer, 29 έτών, πρώην άστυνομικό μέ
πανεπιστημιακές σπουδές.
Άρχικώς έδωσε τόν άριθμό τής
Beretta εις τόν Computer διά νά έξακριβωθή έάν τό όπλο είχεν άγορασθεί στήν
California. ' Η άπάντησις ήτο άρνητική
καί άμέσως ό Shaffer τηλεφώνησε εις
τό γραφείο έρευνών τής Washington.
Γνωρίζοντες ότι τό πιστόλι ήτο ' Ιταλι
κής κατασκευής τού οίκου Pietro Beret
ta τηλεφώνησαν στήν ' Ιταλία. ' Η ώρα
ήτο 2 τό πρωί στήν Washington.
' Η Δ/νσις τής Beretta τούς άπήντησε
ότι τό πιστόλι αύτό, μοντέλλο τού 70,
τών 7,65 m.m., μέ άριθμό A 47469 είχε

σταλεί εις τόν ' Αμερικανικής καταγω
γής εισαγωγέα όπλων J. A. Galef καί
υιόν, εις Ν. ' Υόρκην, τόν ' Απρίλιο τού
1968.
Εις τήν συνέχεια άντιπρόσωπος τής
Galef τούς έπληροφόρησε ότι τήν 22α
Μαΐου 1968 τό όπλο αύτό είχε πωληθή
εις μίαν έπιχείρησιν μέ άλυσίδα μεγά
λων καταστημάτων (super markets),
τήν J. C. Penney μέ έδρα εις Statesvil
le, στήν Βόρειο Καρολίνα, ή όποια μέ
τήν σειρά της έπληροφοροϋσε ότι ή
Beretta είχε σταλή εις ένα κατάστημά
των εις τήν Tacoma, εις τήν Washin
gton, τήν 17 Ιουνίου 1968 καί ότι τήν
31 Ιουλίου είχεν άγορασθή άπό τόν
Robert James Marino, λευκό, άνάστημα
1,73, μάτια καστανά, μαλλιά καστανά,
βάρος 65 κιλά, γεν. τήν 9 Ιουνίου
1946. Μέσα σ έ2 4 ώρες τό γραφείο τής
A.T.F. είχεν άνεύρει τόν πρώτον άγοραστή, μετά άπό 6 χρόνια. Τώρα ό
Shaffer έπρεπε νά μιλήσει μέ τόν
Marino, πρώτο κάτοχο, γιά νά βρει τόν
διάδοχό του, άρκεΐ μόνον νά μή τού τό
είχαν κλέψει, διότι τότε άλοίμονον.
Ο Shaffer μετά άπό άναζητήσεις
άνεΰρε τόν Marino, ό όποιος καί τόν
έπληροφόρησε ότι, πριν άπό ένα χρόνο
τό είχε δώσει σέ κάποιον Bradford
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Eugene Bishop, ξανθό, 1,88, πιθανόν
καταγωγής άπό τό Navato τής Califor
nia.

' Η άποστολή τού Shaffer είχεν ήδη
έκπληρωθή. Από έδώ καί έμπρός οι
έρευνες διά τά περαιτέρω ήταν έργο
τού Coreris.

Ο Shaffer έπίσης άνεκάλυψε ότι ό
Bishop είχε προηγούμενες καταδίκες
καί ότι τώρα φυγοδικούσε μέ τό ψευδώ
νυμο James Wilson.
Τήν 3η Μαΐου ό Shaffer άνεκάλυψε
τήν μητέρα τού Bishop, ή όποια τού
είπε ότι ό υιός της άπό τόν Μάρτιο είχε
βρει εργασία εις τό Low Angeles σέ μία
έταιρεία κατασκευής κτιριακών συγ
κροτημάτων, νοτίως τής πόλεως.
Ο Shaffer μετέβη άεροπορικώς εις
τό Los Angeles, πλήν όμως άπό τις 150
εταιρίες, άπό τά συνδικάτα τών οικοδό
μων καί άπό τούς ταχυδρομικούς διανο
μείς ούδείς έγνώριζε τόν Bishop Ja
mes Wilson.
Ο Shaffer τότε ετοίμασε έναν κατά
λογο τών προσώπων πού είχαν γνωρίσει
τόν Bishop διά νά τούς έξετάση.
Τήν 15η Μαΐου βρήκε κάποιον πού
τόν Ιανουάριο τού είχε πωλήσει ένα
άγροτικό αύτοκίνητο.
' Η άστυνομία τής California, εις τήν
όποια άπηυθύνθη τού άπήντησε, ότι τό
όχημα αύτό είχεν άνευρεθεϊ έγκαταλελειμμένο τήν 25η Μαρτίου στήν Santa
Monica.
Τήν έπομένην ήμέρα, εις τό S.
Francisco παρεπέμφθησαν διά τήν 18η
Ιουλίου οί τέσσερις "Αγγελοι τού
θανάτου μέ διάφορες κατηγορίες με
ταξύ τών όποιων δολοφονία καί άπαγωΥή·
Ο Δημόσιος κατήγορος παρεδέχθη
ότι ή Beretta είναι σπουδαίο άποδεικτικό ύλικό γιά τήν δίκη καί ήθελε νά
γνωρίζη έάν τήν είχαν χρησιμοποιήσει
οί δράσται, διότι θά ήτο ύψίστης σημασί
ας διά τήν έτυμηγορία τών ένορκων.
Ο Shaffer διεβίβασε πρός όλας τάς
άστυνομικάς ύπηρεσίας τού Los Ange
les αίτηση συλλήψεως τού Bishop καί
έπειδή μέχρι τήν 11η Ιουνίου δέν είχε
καμμία άπάντηση άπηυθύνθη στήν T/V
τής American Broadcasting Company,
όπου έπεδείχθη ή φωτογραφία τού
Bishop. Ή το ή 12η Ιουνίου.
Δύο ήμέρες άργότερα, θορυβημένη
ή μητέρα ToOBishop, έδωσε στήν άστυ
νομία τού S. Francisco, ονόματα γνω
στών τού υιού της. Τό αύτό πρωινό μία
γυναίκα τούς έπληροφοροϋσε ότι ό
Bishop είχε φύγει διά τήν Χαβάη καί ότι
πιθανόν νά έμενε στήν Honolulu εις
ξενώνα νεότητας.
Τήν 8η Ιουλίου τό γραφείο τής
A.T.F. τής Honolulu άνεκάλυψε τό
πιθανό ύΠνωτήριο τού Bishop καί τήν
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Thomas M anney
1 0 η Ιουλίου ό Shaffer μέ ένα ένταλμα
συλλήψεως έταξίδευε γιά τήν Hawai,
άτυχώς όμως διότι ό Bishop μαζί μέ ένα
φίλο του είχεν άναχωρήσει άεροπορι
κώς διά τό Μακί καί διά τό νησί Ficina καί
ότι είχε στείλει ένα αύτοκίνητο διά
θαλάσσης τό όποιο θά έφθανε τήν 13η
ώρα τής αύτής ήμέρας.
Τό ίδιο άπόγευμα ό Shaffer ταξίδεψε
γιά τό νησί, μέρος όπου συχνάζουν
νεαροί καί κατασκηνώνουν στίς άκτές
καί άσκοϋνται στό άθλημα τού surf.
Τέλος ό Bishop συνελήφθη άπό τήν
τοπική άστυνομία τής Μακί, πριν φθάση
ό Shaffer.

Ο τελευταίος κρίκος
Ο πρώτος πού άνέκρινε τόν Bra
dford Bishop σχετικά μέ τήν Beretta ήτο
ό Shaffer. Μ ετ όλίγον κατέφθασαν εις
τήν Hawai άεροπορικώς καί οί Coreris
καί Brosch.
Ο Bishop είχε πάρει τό πιστόλι άπό
τόν Marino τόν Απρίλιο τού 1973, τό
όποιο καί είχε πουλήσει σέ κάποιον
Edmond St. Andre άντί 18.000 Lirettes,
καί ό όποιος τώρα είχε συλληφθεϊ διά
ληστεία.
Μετά μία έβδομάδα άπό τήν άγορά
τού όπλου ό St. Andre γνώρισε στόν
Bishop ότι ή Beretta είχε κλαπεΐ. Σύντο
μα δέ καί οί δύο άνεκάλυψαν τόν
κλέπτη, κάποιον Richard Arzave, ό
όποιος καί έξηναγκάσθη άπό αύτούς νά
πληρώσει 64.000 Lirettes καί νά τό
κρατήσει.

' Ο Coreris έπέστρεψε στό San Fran
cisco, άνεϋρε τόν St. Andre καί άπό
αύτόν έπληροφορήθη, ότι ό Richard
Arzave ζοΰσε στό San Bruno τής
California. Στήν συνέχεια ό Arzave
παρεδέχθη τήν κλοπή τής Beretta, ότι
τήν κράτησε μόνο τρεις ήμέρες καί ότι
τήν είχε πωλήσει 40.000 Lirettes εις
έναν φαρμακοποιό τού San Francisco
συλλέκτη όπλων. Τό ίδιο άπόγευμα οί
άστυνομικοί άνεκάλυπταν τόν έπόμενο
κρίκο τής άλυσίδας, τόν φαρμακοποιό,
ό όποιος ομολόγησε ότι είχε τό πιστόλι
γιά λίγες ήμέρες καί ότι περί τό τέλος
Απριλίου 1973 τό είχε πουλήσει γιά
106.000 Lirettes σέ έναν πελάτη του
Samoano τήν καταγωγή, γνωστόν ώς
Μοο-Μοο, γεμάτος τατουάζ.
Η κοινότης τών Σαμοάνων τού San
Francisco ήτο πολύ κλειστή καί ό
Coreris έγνώριζε ότι δέν θά έπαιονε

Mitch Luksich

πληροφορίες γιά τόν Μοο-Μοο, διότι
αύτοί δέν συμπαθούσαν τούς άστυνομικούς καί πράγματι δέν διεψεύσθη.
Τό πρωί τής 26ης 1Ιουλίου ό Coreris
έπληροφορείτο άπό τόν φαρμακοποιό
ότι ό Μοο-Μοο εύρίσκετο στό φαρμα
κείο του, όπου καί έσπευσε καί συνέλα
βε τόν Μοο-Μοο τήν στιγμή πού έγκατέλειπε τό φαρμακείο. Τό πλήρες όνο
μά του ήτο Μοο-Μοο Tooa.
Ο Samoano παρεδέχθη τήν άγορά
τής Beretta άπό τόν φαρμακοποιόν καί
ότι τόν Μάιο τού 1973 τήν είχε άφήσει
ένέχυρο γιά 22.000 Lir., τήν όποια καί
ξαναπήρε τέσσερις μήνες μετά περί τό
τέλος Αύγούστου. Στή συνέχεια είπε
ότι τήν είχε πετάξει, διά νά μήν όπλοφορή, σέ ένα καλάθι άπορριμμάτων.
' Ο Coreris δέν πίστευε αύτά τά λόγια
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νομιλίες μέ άξιωματούχους τής άστυνομίας σχετικώς μέ τά έγκλήματα Ζέμπρα.
Αναφορές άπό διάφορα σημεία,
όπως άπό τό Louisiville, New Orleane
καί άλλαχοϋ άνέφερον ότι έγένετο
έπιθέσεις άπό ομάδες μουσουλμάνων
άνηκόντων εις τό Κράτος τού ' Ισλάμ, ή
έδρα τού όποιου ήτο τό Chicago. Τά
θύματά των έπελέγοντο μεταξύ τών
άλητών καί αύτών πού έκινοΰντο μέ
auto-stop. Συχνά ή άστυνομία άνεύρισκε τά πτώματα άκρωτηριασμένα.
Στήν California, μετά τήν σύλληψιν
τών Αγγέλων τού θανάτου τού San
Francisco, οί έπιθέσεις είχαν παύσει.

Τό τελευταίο τίμημα

Jesse Lee Cooks

τού Samoano, έπειδή όμως αύτός
έπέμενε στήν κατάθεσίν του αυτήν
άφέθη ελεύθερος.
" Ολο τό μήνα Αύγουστο οί αστυνομι
κοί ζητούσαν κάθε οδοκαθαριστή τής
πόλεως, υπόχρεο διά τήν άποκομιδή
τών άπορριμμάτων τής περιοχής εις
τήν όποιαν ό Μοο-Μοο υποστήριζε ότι
είχε πετάξει τό όπλο. Τέλος εύρέθησαν δύο άτομα πού είχαν άδειάσει τόν
κάδο άπορριμμάτων εντός τού όποιου
ίσχυρίζετο ό Μοο-Μοο ότι είχε πετάξει
τήν Beretta, πλήν όμως αϋτη δέν είχεν
άνευρεθή παρά τών άνωτέρω δύο.
Oi Fotinos καί Brosch άπεφάσισαν νά
άνακρίνουν έκ νέου τόν Tooa, άλλά
αύτός είχεν έξαφανισθή.
Οί άστυνομικοί άρχισαν καί πάλι νά
κτενίζουν τούς δρόμους. Ήλεγξαν
έπίσης τά λαϊκά ύπνωτήρια τού S.
Francisco, τά βιβλία τών ένοικιαζομένων δωματίων, έπεσκέφθησαν τά κακό
φημα Μπάρ, ήρώτησαν άλήτες καί άλ
λους, πλήν όμως ούδέν ίχνος τού
Μοο-Μοο.
Τό πρωί τής 14ης Σεπτεμβρίου οί
Fotinos καί Brosch έπληροφοροϋντο
ότι τό πτώμα τού Μοο-Μοο ήτο στό
νεκροτομείο καί ότι είχεν άνευρεθή
νεκρός τήν 12η Σεπτεμβρίου μπροστά
σ' έναν κινηματογράφο.
Μ έ τόν θάνατο τού Μοο-Μοο ή
άλυσίδα είχε πλέον όριστικά κοπεί.
' Εν τώ μεταξύ καί σέ άλλα σημεία τής
χώρας συνέβαιναν τρομερά γεγονότα,
ένώ άντιπρόσωποι τού Δικαστικού κλά
δου έπραγματοποιοϋσαν μυστικές συ

Εν τώ μεταξύ ή ήμερομηνία τής
δίκης τών τεσσάρων συλληφθέντων
είχε μετατεθεί γιά τήν 3η Μαρτίου
1975. Αφού οί Coreris καί Fotinos
έχασαν κάθε έλπίδα άνευρέσεως τής
Beretta, άξιολόγησαν τά στοιχεία πού
είχαν: Τό δακτυλίδι τού γάμου τής Quita
Hague πού ό Larry Green είχε άποσπάσει άπό τό δάκτυλο τής γυναίκας καί
πού στή συνέχεια τό είχε δώσει στόν
Anthony Harris καί τό χρυσό ρολόι τού
Saleem Erakat πού βρέθηκε έπάνω σ'
έναν άπό τούς κατηγορουμένους.
Τ ό άπόγευμα τής 15ης ' Ιανουάριου ό
Coreris είδοποιήθη ότι κάποιος κλεπτα
ποδόχος συλληφθείς έπιθυμοϋσε νά
τού μιλήσει γιά κάποια παλαιά ύπόθεση.
Πράγματι τόν έπεσκέφθη στή φυλακή
καί έκεί ό κρατούμενος, παλαιός γνώρι
μος τού Coreris, τόν ήρώτησε έάν
έκρατεΐτο άκόμη ό Tom Manney, ό
μουσουλμάνος ιδιοκτήτης τής BlackSelf-Help, ένας έκ τών έπτά συλλη
φθέντων τήν πρωίαν τής 5ης Μαϊου καί
ό όποιος είχεν άφεθεί έλεύθερος.
Ό Coreris μέ τήν σειρά του τόν
ήρώτησε πώς καί πού έγνώρισε τόν
Manney καί ό κλεπταποδόχος τού
άπήντησε ότι ήσαν παλαιοί γνώριμοι καί
ότι κατά τό παρελθόν τού είχε πωλήσει
άρκετά πράγματα μεταξύ τών όποιων
καί πιστόλια, όπως ένα 38άρι καί ένα
ζευγάρι Beretta. Τή μία δέ Beretta
μάλιστα τήν είχε άγοράσει άπό κάποιον
Μοο-Μοο.
Ό Coreris είχε πλέον άνακαλύψει
τόν κρίκο πού τού έλειπε, διότι κανείς
δέν μπορούσε νά γνωρίζει τόν ΜοοMoo-Tooa, έάν αύτός ό κάποιος δέν
είχε άγοράσει τήν Beretta άπό αύτόν,
καί άμέσως τού πρότεινε μία συνεργα
σία καί τήν βοήθειάν του άν τού μιλούσε
γιά τό πιστόλι καί τού έλεγε όσα

γνώριζε διά τήν Beretta.
Ο κλεπταποδόχος δέχθηκε τήν
πρότασι καί τού είπε, ότι ένα πρωινό τού
1Οκτωβρίου 1973 ένώ έπιναν τόν καφέ
τους μέ τόν Μοο-Μοο αύτός τού πρότεινε ν' άγοράσει ένα πιστόλι άντί τού
ποσού τών 26.000 Lir. Τό ίδιο πιστόλι Beretta - τήν έπώλησε ό κλεπταποδό
χος μετά δύο έβδομάδες εις τόν
Thomas Manney, τόν άνθρωπο τής
έταιρείας μεταφορών, εις τόν όποιον
μάλιστα κατά τό παρελθόν είχε πωλήσει
καμιά δεκαριά άκόμη.
' Η ύπαρξη τής Beretta εις τήν ώς
άνω έταιρία όπου οί κατηγορούμενοι
έργάζοντο έπέτρεψε εις τούς άστυνομικούς νά συμπληρώσουν τόν τελευ
ταίο κρίκο τής άλυσίδας.
Ή δίκη γιά τούς τέσσερις Αγγέ
λους τού θανάτου ήρχισε τήν 3η Μάίου
1975 ένώπιον δικαστηρίου συντιθεμένου έ ξ οκτώ γυναικών καί τεσσάρων
άνδρών. Πριν ή δίκη νά ολοκληρωθεί,
τήν 12η Μαρτίου 1976, μετά άπό σχε
δόν 210 ήμέρες άκροαματικής διαδικα
σίας, είχε θεωρηθεί ώς ή περισσότερον
μακρά άπό χρονικής διάρκειας δίκη στά
ιστορικά τής California. Στήν δίκη αύτή
κατέθεσαν 181 μάρτυρες καί οί μαρτυ
ρικές καταθέσεις έκάλυψαν 26.000
σελίδες. ' Η κατάθεσις τού Mitch Luksich, ειδικού έπί τών πυροβόλων όπλων,
διήρκεσε, έ ξ καί ήμίσειαν ήμέρες.
"Αλλες, όπως τού κλεπταποδόχου πού
είχε πουλήσει τήν Beretta εις τόν
τελευταΐον ιδιοκτήτη καί έκείνη τού
Anthony Harris, τού πληροφοριοδότου,
διήρκησαν πολύ περισσότερον.
Εν
τούτοις, παρά τήν μακρότητα εις χρό
νον καί τής έξαιρετικής περιπτώσεως
τής δίκης, οί ένορκοι έχρειάσθησαν
μόνον 18 ώρες διά νά έκδώσουν τήν
έτυμηγορίαν των, άναγνωρίζοντας
τούς κατηγορουμένους ώς ένόχους δι'
όλας τάς κατηγορίας.
Ό λοι παρεδέχθηκαν, ότι έάν δέν
είχεν άνευρεθή ή Beretta, ή έτυμηγορία θά ήτο διαφορετική.
Τήν 29η Μαρτίου τού 1976 τόάνώτατο δικαστήριο τούς καταδίκασε εις
ισόβιον κάθειρξιν.
' Ο τελευταίος άγοραστής, είχε πλη
ρώσει τήν Beretta 47.000 Lir. Ό μως ή
πραγματική της τιμή ύπήρξεν πολύ πιό
μεγάλη: ό τρόμος εις τόν όποιον είχε
κάνει νά ζεΐ ένας ολόκληρος κόσμος, ό
τραυματισμός τεσσάρων άθώων άνθρώπων καί ό θάνατος άλλων έξ.
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Ο ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ «ΑΘΗΝΑΙΟΝ

Τοϋ Λογοτέχνη - Δημοσιογράφ ου
κ. Σ Π Υ Ρ . Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
Τό « Ά θ ή ν α ι ο ν » α ποτελούσε τή ν «καλή»
εκείνη εποχή τό «στέκι» καλλιτεχνών καί λογοτεχνώ ν
κι

πού ανάμεσα τ ο υ ς ήτα ν
ό ά ξέ χ α σ τ ο ς τα λ α ν τ ο ύ χ ο ς μουσ ικός
Μ ίμ η ς Κ α τρ ιβ ά νο ς

ΑΤΑ τά τέλη τοϋ 1920 διαλύθη
κε ή «Καλλιτεχνική Συντροφιά»,
κυριώτατα γιατί είχε έπεκταθεϊ ή επι
στράτευση καί πολλά μέλη της φορέ
σανε τό χακί. Ο «Μαύρος Γάτος» τής
όδοΰ ' Ακαδημίας έχασε τό λογοτεχνι
κό του χρώμα κι' έγινε ένα συνηθισμέ
νο κέντρο περίοικων καί περαστικών
άργόσχολων.
Λίγον καιρό αργότερα μερικοί θαμώνες τοϋ ιστορικού καφενείου άρχισαν
νά συγκεντρώνονται σ' έν' άλλο, πολύ
πιό κεντρικό, πού ήτανε στήν καρδιά
τής πλατείας Όμονοίας, τό « Ά θή ναιον». Σ' αύτό συχνάζανε συνήθως άπόστρατοι άξιωματικοί, συνταξιούχοι δι
καστικοί κι άλλοι σοβαροί καί μορφω
μένοι άνθρωποι καί περνούσανε λίγες
ώρες συζητώντας, διαβάζοντας εφημε
ρίδες — πού τίς είχε στή διάθεσή τους
τό μαγαζί περασμένες σ' ένα βέργινο
τελάρο— ή παίζοντας καμμιά κοντσί
να. "Ητανε μιά ήσυχη μεριά μέ πολιτι
σμένη άτμόσφαιρα.
Τόν πυρήνα τής λογοτεχνικής παρέ
ας τόν άποτελοΰσαν δύο φίλοι στενοί
άλλ' άντίθετοι στά γλωσσικά φρονή
ματα: ό πολύς συγγραφέας τής «Ρωμαίικης Γλώσσας» Μένος φιλήντας καί ό
δημοσιογράφος, λόγιος καί άκακος σατιριστής Χαρίλαος ΓΙαπαντωνίου, πού
έθεωρεϊτο αύθεντία στά σχετικά μέ τή
θρησκευτική λογοτεχνία κείμενα. Τούς
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ήλικιωμένους αύτούς συγγραφείς
πλαισιώνανε μερικά άπό τά μέλη τής
«Καλλιτεχνικής Συντροφιάς» κι άλλοι
επίσης νέοι συνάδελφοί τους.
Είχα τήν τύχη νά παρευρεθώ σέ
πολλές συνεδριάσεις — άς πούμε —
τής συντροφιάς αύτής. Ή μαλλιαρή
γλώσσα τού φιλήντα διασταύρωνε τό
ξίφος της μέ τήν ύπερκαθαρεύουσα
τοϋ Παπαντωνίου, μέ αποτέλεσμα νά
διαμαρτύρονται οί φιλισταϊοι, κατά τόν
Χαρίλαο πού έπαιζε στά δάχτυλα τόν
Νίτσε, πελάτες τοϋ καφενείου. "Υστε
ρα άπό τά «σούτ», «ήσυχία», «γιά τό
Θεό, σιγότερα» καί τά παρόμοια, ό
γλωσσικός πυρετός έπαιρνε τήν κατιοϋσα, μά δέν άργοΰσε νά ξαναύψωθεϊ.
Κάτι θάλεγε ό Παπαντωνίου — «Διδά
σκαλε, είναι λέξις έλληνική τό φοβερόν
ψίκι τοϋ νέου ποιήματος σου;»— κάτι
θ' άπαντοΰσε ό φιλήντας — «Α γόρι
μου, ό τίτλος «'Ερυθρά ψυχή» τοϋ
διηγήματος σου είναι φρικαλέος» — καί
τότε... τούκα κι άπό τήν αρχή.
Σ' έναν τέτοιο καυγά μπλέχτηκε μιά
βραδιά ένας καινούργιος σερβιτόρος
τοϋ κέντρου. "Εσκυψε πάνω άπό τόν
Παπαντωνίου ένώ άγόρευε καί τόν
ρώτησε:
— Τί θά πάρετε;
— Καφέν, άποκρίθηκε εκείνος μηχα
νικά κ' εξακολούθησε νά ύπεραμύνεται τής γλώσσας πού έλάτρευε.

— Πώς τόν παίρνετε; είπε τό γκαρ
σόνι.
— Κατά τά είωθότα καί τά παρ' ήμίν
κρατοϋντα, κτήνος οϋρλιαξε ό ξαναμ
μένος συζητητής, πού ένόμιζε ότι ήταν
ό γνωστός του σερβιτόρος.
Κι' ό άλλος τδβαλε στά πόδια δίχως
νά καταλάβει τίποτα, εκτός βέβαια άπό
τήν τελευταία προσβλητική λέξη.

Μιά βραδιά κατέφθασε κάπως άργά
ό Χαρίλαος Παπαντωνίου κρατώντας
άπό τό μπράτσο ένα σεβαστών διαστά
σεων άλλά πολύ εύκίνητο γέρο, πού
είχε πρόσωπο όλοστρόγγυλο καί μάτια
κουκουβάγιας. Μάς τόν παρουσίασε
θριαμβευτικά: « Ό διαπρεπής φιλόσο
φος Ζάμπας». "Υστερα άπό κάποιους
καλομελετημένους δισταγμούς τό νέο
μέλος τής συντροφιάς μας άρχισε νά
τονίζει διθυράμβους στήν άσύγκριτπ
άξία τών αρχαίων... συναδέλφων του
καί ν' άναφέρει άποσπάσματα συγ
γραμμάτων τους. "Οταν κάποιος νεα
ρός τόν διέκοψε λέγοντας πώς ό φημι
σμένος Γερμανός 'Εμμανουήλ Κάντ
είχε μερικά κοινά σημεία μέ τόν ’ Αρι
στοτέλη στήν αντίληψη τοΰ ' Ωραίου,
αύτός τόν κεραυνοβόλησε μέ τό διαπε
ραστικό του βλέμμα κ' έκραξε: «Πώς
τολμάς, βέβηλε, νά συγκρίνεις ένα
βάρβαρο νάνο μέ τούς γίγαντας τοΰ
πνεύματος;».
Τήν επομένη, άργά τή νύχτα, συνέβη
κάτι άπροσδόκητο: ό Παπαντωνίου
έσκυψε στ' αύτί τοΰ γηραιού του
φίλου, πού καθότανε σιμά, καί τοΰ
ψιθύρισε λίγα λόγια. Αύτός κούνησε τό
κεφάλι του καταφατικά. Τότε ό Χαρίλα
ος χτύπησε δυνατά τό ποτήρι τοΰ
νεροΰ στό μάρμαρο τοΰ τραπέζιου γιά
νά επιβάλει σιωπή καί βροντοφώναξε:
«' Ησυχία παρακαλώ, ήσυχία! ' Ο φιλό
σοφος Ζάμπας θ ’ απαγγείλει τό είκοστόν δεύτερον στοιχεϊον τής ’ Ιλιάδας
τοΰ ’ Ομήρου εις μίαν άριστουργηματικήν άπόδοσίν του». Κατάπληκτοι οί
ξένοι πελάτες, άλλά περίεργοι καί ύπομονετικοί, κ' ενθουσιασμένοι εμείς οί
άλλοι γιατί θά βλέπαμε νά μεταβάλλε
ται τό καφενείο σέ αίθουσα καλλιτεχνι
κής έκδηλώσεως, χειροκροτήσαμε ζωη
ρά. Κι ό παράξενος γέρος, πού είχε
διατελέσει γυμνασιάρχης κ' έκδώσει
πολλά διδακτικά βιβλία, λεξικά κι άλλα
φιλολογικά έργα, σηκώθηκε, προχώρη
σε καμαρωτά στό βάθος, άνέβηκε στό
κατά ένα - δυό σκαλοπάτια ψηλότερο
σημείο τοΰ μαγαζιού καί στάθηκε λίγες
στιγμές άσάλευτος μέ τό κεφάλι ψηλά.
"Επειτα άρχισε ν ’ απαγγέλλει άργά,
μελωδικά, μέ ύφος μεταρσιωμένου ιε
ροφάντη τής Τέχνης τό έμμετρο αρι
στούργημα, άδιαφορώντας γιά τήν πα
ρουσία τόσων ανθρώπων εντελώς ξέ
νων πρός τή λογοτεχνία, πού άνάμεσά
τους ήτανε καί περαστικοί περίεργοι
τραβηγμένοι άπό τήν άναστάτωση τοΰ
καφενείου καί τά χειροκροτήματα.
Μέ φωνή βροντερή, ζεστή, μέ τόνο
δραματικό, μέ σωστή απαγγελία, πού

όμως δέν τής έλειπε κάποιος στόμφος,
καί μέ κινήσεις τών χεριών ζωηρές, ό
Ζάμπας συνέχισε χωρίς καθόλου νά
σκοντάψει. Καθώς θά ξέρετε τό 22
στοιχείο τοΰ αθάνατου έπους είναι
πολύστιχο. Μισή ώρα σχεδόν έκράτησε ή απαγγελία, κι όταν τέλειωσε ξε
σπάσανε χειροκροτήματα πού ακού
στηκαν κ' έξω άπό τό «Άθήναιο» καί
προκαλέσανε τήν ορμητική εισβολή
πολλών περαστικών. ’ Ως κι ό νυσταλέ
ος καταστηματάρχης, πού καθότανε σ’
ένα πρόχειρο ταμείο καί μάζευε τίς
μάρκες, άκόμη καί τά γκαρσόνια, επευ
φημήσανε τό σεβάσμιο γέρο καί χτύπη
σαν παλαμάκια μέ τήν ψυχή τους.
' Η μετάφραση ήταν αρκετά πιστή, μέ
καλοδιαλεγμένα επίθετα, κρουστούς
δεκαπεντασύλλαβους καί γλώσσα
στρωτή, δημοτική βασικά εκτός άπό
ελάχιστες καθαρευουσιάνικες λέξεις.
' Ο Ζάμπας άποθεώθηκε. Συγκινημένος
ό φίλος του Χαρίλαος Παπαντωνίου,
σηκώθηκε άπό τή θέση του, προχώρη
σε πρός τό βάθος χειροκροτώντας
αδιάκοπα, άνέβηκε εκεί πού έστεκε
άκόμη ό φιλόσοφος σαστισμένος άπό
τίς εκδηλώσεις τών ακροατών, τόν
αγκάλιασε καί τόν φίλησε σταυρωτά.
" Επειτα τόν πήρε άπό τό χέρι, τόν έφερε
κοντά μας κ' έκανε μιά μεγάλη γιά τά
οικονομικά του χειρονομία: Τόν κέρασε
ένα κονιάκ!

Στις φωτογραφίες καί τών δυό δελίδων,
Τμήματα άπό τόν ναό του Έπικουρίου
' Απόλλωνα. ' Ο ναός είναι δωρικός περίπτε
ρος. Οί μεγάλες πλευρές έχουν 13 κολώνες. Τό μάκρος του είναι 38 μέτρα. Ή
ζωφόρος είναι οκαλιομένη σ’ ά τόφ ιοΠ εντε
λικό μάρμαρο.

Μολαταύτα ό Ζάμπας δέν ξαναφά
νηκε στό « Αθήναιο». "Ισως νά πήγε
κάπου άλλου νά δρέψει καινούργιες
δάφνες.
"Ολον εκείνο τό χειμώνα συνεχίστη
καν οί συγκεντρώσεις μέ προσέλευση
κι άλλων λογοτεχνών καθώς καί καλλι
τεχνών, πού άνάμεσά τους ήτανε κι ό
άξέχαστος ταλαντούχος μουσικός Μίμης Κατριβάνος. Είχε άρχίσει νά γίνεται
γνωστός άπό μερικά παθητικά τραγού
δια του πού κυκλοφορούσαν σέ δί
σκους κι άπό μιάν οπερέτα, άν δέ μέ
γελάει ή μνήμη, γραμμένη μέ οίστρο.
' Ο Κατριβάνος είχε στενό δεσμό μέ τό
διηγηματογράφο, κριτικό καί στοχαστή
'Αδαμάντιο Παπαδήμα μέ τόν όποιο
έσκάρωναν κάποια όπερέτα νομίζω,
πού δέν έφτασε όμως τελικά στήν
ολοκλήρωση άγνωστο γιά ποιούς λό
γους.
Στό «Άθήναιο» ερχότανε που καί
ποΰ κι ό Γεράσιμος Σπαταλάς. Καιρο-
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Αλέξ. Παπάγος. όπό τούς πρωτεργάτες του θριάμβου τής Πίνδου.

έπιτεθή κατά τής Ελλάδος» (βλ. Χρο
νικό 1940-1944, ήμέραι δόξης, έπιμ.
Ά δ . Κ. Κόρου, τόμος α ' 1940-1941,
’ Αθήυαι 1978, σελ. 38).
Βέβαια ύπήρχαυ Ιτα λ ο ί, δπως λ.χ. ό
πρεσβευτής τής ’ Ιταλίας στην ’ Αθήνα
Έμμανουέλε Γκράτσι, πού άπέδωσε
στόν ’ Ιωάννη Μεταξδ τό ιταμό τελεσί
γραφο, οί οποίοι επιθυμούσαν πραγμα
τικά ειρήνη καί φιλία μέ τήν 'Ελλάδα
καί εργάζονταν πρός τήν κατεύθυνση
αύτή μέσα σ’ έκεΤνο τό σάλαγο, έχον
τας ν’ άμβλύνουν κοντά στά δσα
γεγονότα παραπάνω άναφέρθηκαν,
καί «τήν οριστική προσάρτηση τής
’ Α λ β α ν ία ς στό ιτα λ ικ ό β ασ ίλειο
( ’ Απρίλιος 1939)» (βλ. Ζαχαρία Ν.
Τσιρπανλή: Πώς εΤδαν οί ’ Ιταλοί τόν
πόλεμο τού 1940-41, ’ Ιωάννινα 1974,
σελ. 13). Πρέπει νά δώσουμε ένα δείγμα

άπό τό ββλίο του «' Η αρχή τού τέλους:
Ή έπιχείρηση κατά τής Ελλάδας»,
πού είδε τό φως τό 1945 στή Ρώμη, γιά
νά άντιληφθεϊ ό αναγνώστης σέ πόσο
δύσκολη θέση βρέθηκε, όταν τού ήλθε
άπό τό φασιστικό άρχηγεϊο ή διαταγή
νά γνωρίσει στόν δικτάτορα Μεταξα
τήν άπόφαση τής ’ Ιταλίας νά επιτεθεί,
αν δέν ύποκύψει στούς άτιμωτικούς
δρους της:
«Μιά μεγάλη χώρα αυθόρμητα ύποσχέθηκε νά σεβαστεί τήν εδαφική άκεραιότητα μιας άλλης πιό μικρής χώρας
καί τή διαβεβαίωσε δτι δέν θά άναλάβει
τήν πρωτοβουλία στρατιωτικών επιχει
ρήσεων εναντίον της- τήν έπιδαψίλευσε
μάλιστα μέ πλούσιες εκδηλώσεις (πού
δέν τής είχαν άλλωστε ζητηθεί) έγκαρδιότητας καί φιλίας. Καί δμως ή μεγάλη
χώρα άποφασίζει νά κτυπήσει τή μικρή,
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φυλακτοΰσε μέ ϋφος συνωμοτικό άπ’
€ξω, κι άμα έβλεπε πώς έφευγε ό
φιλήντας, πού σάν οικογενειάρχης μα
ζευότανε νωρίς, έμπαινε χτυπώντας
θριαμβευτικά στό πάτωμα τή βαριά του
μαγκούρα κι έπαιρνε θέση πλάι σ'
εκείνον πού είχε τή διάθεση καί τά μέσα
νάτόνκεράσει. Γιατ' ήτανε πάμφτωχος
ό άμοιρος σ' όλη του τή ζωή, έκτοςάπό
τή σύντομη περίοδο τού «Μαύρου
Γάτου», πού μάς έχει άπασχολήσει. Τόν
πρόσφυγα φιλήντα τόν είχε δεχτεί πρίν
άπό λίγους μήνες γιά σύνοικο ή οικογέ
νεια Σπαταλά σ' ένα σπιτάκι κάπου εκεί
κοντά στήν όδό Θεμιστοκλέους πού
καθότανε. Κρατούσαν άπό δυό δωμά
τια οί φαμελιές καί ζοΰσαν αρμονικά,
τά χάλασαν όμως όταν χρειάστηκε νά
πληρωθούν ορισμένα κοινόχρηστα. ’ Ο
Σπαταλάς έπέμενε νά πληρώσει τά δύο
τρίτα ό φιλήντας. "Οταν ήρθε νά μέ βρει
ό Δάσκαλος καί νά παρακαλέσει νά τόν
βγάλω άπό τά άδιέξοδο, άρνήθηκα.
Αλλά λίγο άργότερα κατέφθασε ό
Σπαταλάς καί μ' έπεισε νά συναντη
θούμε τά βράδυ στό «' Αθήναιο» καί νά
τά πούμε μαζί μέ τά σύνοικό του, πού
έπρεπε έγώ νά τόν ειδοποιήσω νά μή
λείψει. "Οταν έπήγα έκεϊ είδα τόν ένα
νά κάθεται μακριά άπό τόν άλλο.
Τράβηξα νά χαιρετήσω πρώτα τόν
φιλήντα, σάν σεβαστότερο. Τότε ό
Γεράσιμος μοΰ' ρίξε μιά άγριεμένη μα
τιά, σηκώθηκε βιαστικά, μοΰ σφύριξε
στ' αύτί: «δέν είσαι φίλος» κι άρνήθηκε
νά καθίσει έκεϊ πού βρισκόταν ό Δά
σκαλος. Αύτός έδωσε τόπο στήν όργή
καί μ' ακολούθησε στό τραπέζι τοϋ
Σπαταλά. «Τί συμβαίνει, τέλος πάντων
μ' έσός;» ρώτησα. Πήγε νά μιλήσει
πρώτος ό ποιητής τοϋ «Κόρακα», μά τόν
σταμάτησα. «Προηγείται ό μεγαλύτε
ρος» έκανα. Τότε ό φιλήντας είπε:
«' Ακου, άγόρι μου: Μένουμε στό ίδιο
σπίτι. Τρεις νοματαίοι είν' έλόγουτους,
τρεϊς κ' έμεϊς. Σωστό είναι νά πλερώσουμε μισά - μισά τά κοινόχρηστα. Μά
ή άφεντιά του θέλει καί καλά νά δώσω
έγώ τά τρία κάρτα. Γιατί;». Στράφηκα
στό Σπαταλά καί είπα κ' έγώ μέ τή
σειρά μου: «Γιατί;» Τότε ό μεγαλοφάν
ταστος Κερκυραίος, πού διακρινότανε
γιά τόν εγωκεντρισμό του κ' ένα είδος
έμμονης φαντασιοπληξίας, έσπευσε ν'
άπαντήσει κατηγορηματικά: «Γιατί ή
κοιλιά του είναι τρεϊς φορές μεγαλύτε
ρη άπό τή δική μου, κι άλλες τρεϊς
φορές τ' άνοικονόμητα παπούτσια
του. ' Εξ-αιτίας τους, ντούνκουε, γίνεται
μεγαλύτερος τζίρος στ' απορρίμματα
καί σ' άλα τ' άλλα».
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ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ
ΠΑΝΤΑ MAZY ΜΑΣ

ΚΏΣΤΑΣ
ΚΑΡΥΗΤΑΚΑΣ
Τοϋ Ακαδημαϊκού
κ. Πέτρου Χάρη
Α ΠΑΡΑΜΕΡΙΣΟΥΜΕ γιά λίγο τούς
παλαιότερους λογοτέχνες μας, πού
γεννήθηκαν πρίν άπό ογδόντα, άπό
ένενήντα ή καί έκατό χρόνια κ' έχουν
προτεραιότητα στήν Πινακοθήκη μας,
καί θά αφιερώσουμε τό σημερινό μας
κείμενο σ' έναν ένδοξο νεώτερό τους
στόν Κώστα Καρυωτάκη.
Οί φίλοι του έβλεπαν στούς στίχους
του μιά άσυγκράτητη θανατοφιλία καί
τρόμαζαν, ήξεραν τις περιπέτειές του
στή δημόσια ύπηρεσία, παρακολου
θούσαν τίς αλλεπάλληλες μεταθέσεις
του, πού πάντα σχεδόν είχαν τόν χαρα
κτήρα διωγμού, άνησυχοΰσαν, αλλά
δέν περίμεναν τόσο γρήγορα, αυτή τήν
τελευταία πράξη τής ζωής του, πού δέν
έκράτησε περισσότερο άπό τριάντα
δύο χρόνους.
Ο Καρυωτάκης είναι γέννημα, άλλά
καί θύμα τής έλληνικής έπαρχίας. Γεννήθηκε στίς 30 Οκτωβρίου τού 1896
στήν Τρίπολη καί, καθώς ό πατέρας του
ήταν πολιτικός μηχανικός καί γιά ύπηρεσιακούς λόγους δέν έμενε πάντα
στήν Αθήνα, έζησε σέ άρκετέςέπαρχιακές πόλεις, στή Λευκάδα, στό ’ Αργο
στόλι, στή Λάρισα, στήν Καλαμάτα καί
στά Χανιά, όπου τελείωσε τό Γυμνάσιο
καί ώς τά 1916 γύριζε γιά νά περνάει τίς
καλοκαιρινές του διακοπές. ’ Η μητέρα
του έλεγε ότι ό ποιητής ήταν πολύ
ήσυχο παιδί καί τήν ένοχλοΰσαν τά
σχόλια τών φίλων της γιά τήν άσυνήθιστη αύτή ήρεμία. Ηχε, λοιπόν, αρχίσει

Θ

τήν έσωτερική του ζωή ένωρίς, όταν τ ’
άλλα παιδιά ήταν ορμητικοί χείμαρροι
πού ξεχύνονται ακράτητοι καί δένάφήνουν τίποτα στήν κοίτη τους. ΚΓ άπ' τή
συγκέντρωση αύτή στόν έαυτό του
φτάνουμε σέ μιάν αντίθεση, πού ίσως
νά έκαμε τό πρώτο καί σοβαρώτερο
τραύμα στόν ψυχικό του κόσμο. Είναι
κλεισμένος στίς σκέψεις του, έχει άσθενική έμφάνιση, γρήγορα γίνεται ό στό
χος τών συνομηλίκων του. Αρχίζουν
στό σχολείο νά τόν φωνάζουν «γέρο», ό
αδελφός του, άν καί μικρότερος, άναγκάζεται νά τόν προστατεύει, νά δίνει
μικρές μάχες μέ τά διαβολάκια, πού δέν

Μαρία Πολυδούρη.

διαμορφωμένο πιά, βαρύ, καταθλιπτικό.
Οί άνησυχίες του καί ή μελαγχολία
του βρίσκουν πρώτη διέξοδο σέ μερικά
σκίτσα, σέ άκουαρέλλες καί σ' έλαιογραφίες. Τόν Απρίλη τού 1912, μέ τό
ναυάγιο τού «Τιτανικού», γράφει τό
πρώτο του ποίημα, εμπνευσμένο, φυσι
κά, άπό τό συνταρακτικό γεγονός, στί
χους πού μέ τίποτα δέν μας προειδοποι
ούν ότι άπό τόν ίδιο αύτόν άνθρωπο θά
γραφούν τά «Νηπενθή» καί τά «' Ελε
γεία καί Σάτιρες», κι άπό τότε άρχίζει νά
δημοσιεύει ποιήματα στά παιδικά περι
οδικά τής έποχής. Δέν έχει συμπληρώ
σει τά δεκάξη του χρόνια καί ή μόρφω
σή του δέν τόν έχει άπομακρύνει άπό
έπιζήμια πρότυπα. ’ Η γνωριμία του μέ
τήν πραγματική ποίηση έγινε άργότερα.

Κ. Καρυωτάκης

μπορούσαν ν' ανεχθούν τή σιωπή του
καί τήν έπιφυλακτικότητά του ανάμεσα
στίς φωνές καί στήν ορμή τους. Είναι ή
πρώτη ή ή πιό φανερή ρίζα τού πλέγμα
τος πού έγινε μέσα του καί γρήγορα
θέριεψε, πού κυβέρνησε τή ζωή του
ώρισε τή δραματική πορεία της; Δέν
μπορώ νά τό βεβαιώσω, φέρνω όμως
μπροστά μου τόν άγαπημένο ποιητή,
τόν καλό φίλο, όπως τόν έγνώρισα στά
είκοσι πέντε ή στά είκοσι έξη χρόνια του
καί όπως τόν είδα καί λίγο πρίν άπό τήν
άναχώρησή του γιά τήν πόλη τής
αύτοκτονίας του, τόν βλέπω χλωμό, μέ
κουρασμένο πρόσωπο καί λίγο σβησμένα μάτια, λιγομίλητο καί θωρακι
σμένο μέσα σ' ένα σακκάκι πού ήταν
πάντα καλοραμένο καί δέν έδειχνε
περιφρόνηση γιά τή ζωή, κι' άκούω
κάποιο παράπονο, έναν ψίθυρο πού
έρχεται άπό πολύ μακρυά καί μόλις πού
κατορθώνει νά μοΰ πή ότι πρέπει νά
προσέξω σ' αύτό τό σημείο. Οί πρώτες
αιχμές πού τού πρόβαλλε ή ζωή είναι
έκεϊ.
'Ολόκληρη τήν παιδική του ζωή κ'
ένα μεγάλο μέρος τής εφηβικής τό
πέρασε ό Καρυωτάκης στίς έπαρχίες,
σέ πόλεις πού έλειπε ή καθημερινή
άνανέωση, κ' έμενε μέ τόν έαυτό του,
άβοήθητος καί νοσταλγός μιας άλλης
ζωής, πού κΓ αύτή πάλι, όταν πήγε
κοντά του μέ όλη τήν ποικιλία της καί μέ
όλες τίς ύποσχέσεις της, φάνηκε άνίσχυρη μέσα στό ψυχικό του κλίμα,

'Ωστόσο, ή ζωή τού Καρυωτάκη
προχωρεί μέ τήν έποπτεία καί μέ τή
στοργή τής-οικογένειας του. Στό πλέ
γμα πού τόν σφιχτόδεσε καί τόν οδήγη
σε στήν αύτοκτονία, ψάχνω καί δέν
βλέπω τήν φτώχεια, τή στέρηση, τήν
άπόγνωση, τήν άνέχεια. Τό 1913 τόν
βρίσκω στήν 'Αθήνα οίκότροφο στήν
' Ιόνιο Σχολή, κ' έπειτα έλεύθερο άκαδημαϊκό πολίτη, φίλο τού γλεντιοΰ καί
τού χορού καί άδιάφορο γιά τή συμβα
τική ήθική. Τό 1917 παίρνει τό πτυχίο
τής Νομικής καί τό 1920 διορίζεται στή
Νομαρχία τής Θεσσαλονίκης. Κι άπό
έκεϊ μιά σειρά μεταθέσεων: Στή Σύρα,
στήν" Αρτα, στήν ' Α θή να." Ενα σύντο
μο ταξίδι στή Γερμανία μέ όλιγοήμερη
παραμονή στή Νεάπολη, στή Ρώμη καί
στή Βενετία, έπειτα ό ίδιος δημοσιοϋ
παλληλικός κλοιός, άργότερα ένα σύν
τομο ταξίδι στή Ρουμανία κ' ένας
μήνας στό Παρίσι, καί πάλι μεταθέσεις,
έμμεσοι καί άμεσοι διωγμοί, προσωρι
νές τοποθετήσεις στήν ' Αθήνα, στήν
Πάτρα, στήν Πρέβεζα καί πάντα ή
έπιβολή πάνω άπό τήν ταραγμένη σκέ
ψη του: ΚΓ όλ' αύτά τά χρόνια δυό
θεοί μέσα του: ό πόνος καί ό σαρκα
σμός, ή ύποταγή καί ή άσυγκράτητη
διάθεση τού φαρσέρ, ή άψογη άξιοπρέπεια καί τό ξεφάντωμα. Καί δυό έρωτες:
ό ένας έφηβικός κι' άποτυχημένος, πού
τόν έκανε πολύ νά πικραθεί καί νά
βλέπη στή γυναίκα μιάν άπό τίς πιό
επικίνδυνες αιχμές τής ζωής· ό άλλος
θρύλος τών τελευταίων χρόνων τής
ζωής του, δρόμος παράλληλος μέ τή
δραματική πορεία πρός τό θάνατο μιας
άλλης άτυχης ζωής, τής ποιήτριας Μ α
ρίας Πολυδούρη, τής κοπέλλας μέ τά
μεγάλα μαύρα μάτια, μέ τήν άπίστευτη

σπατάλη τού έαυτοϋ της καί μέ τίς
έπικίνδυνες μεταβολές στά·αισθήματα
καί στίς έκδηλώσεις τη ς ." Εσκαβε ολοέ
να μέσα του ό Καρυωτάκης, έσκαβε γιά
νά βρει τόν πραγματικό έαυτό του,
γύριζε τίς πλάτες του στό «άγοραίο»,
καθώς έλεγε, «πλήθος», καί κυνηγούσε
πιά τήν ποιητική ούσία μέ έπικίνδυνη
επιμονή καί μέ δραματική αύστηρότητα, ένώ τήν ίδια έποχή έγραφε τό
σατιρικό περιοδικό «Γάμπα» κ ’ έκανε
στίχους γιά μιά έπιθεώρηση, πού δέν
μπόρεσε νά γίνει δεκτή σέ κανένα
θέατρο. Οί δυό θεοί πάλευαν πάντα
μέσα του, κι ό Καρυωτάκης ξάφνιαζε μέ
τίς άπροσδόκητες άποφάσεις του, φο
ρούσε στήν άνάγκη μάσκες, ξέσπαγε μέ
τραχύτητα, μέ κακία κάποτε, πού προκαλεϊ τήν άπορία. Τό καλοκαίρι τού
1919 ήθελε νά τιμωρήσει έναν γνωστό
του, πού δέν τά πήγαινε καθόλου καλά
μαζί του, καί δημοσίευσε στήν«' Εστία»
μιάν άγγελία πού έλεγε: «Λόγω έσπευσμένης άναχωρήσεως ένοικιάζεται έντός τριών ήμερών πολυτελής κατοικία
άντί 100 μόνον δραχμών καί πωλοΰνται έπιπλα στύλ Louis XIV καί πιάνο εις
τό 1 /1 0 0 τής σημερινής των άξίας.
Πληροφορίαι παρά τώ κ. X.... "Ωρα
έπισκέψεως 2 — 4 μ.μ.». Τό νοίκι τών
100 δρχ. πού ζητούσαν ήταν τόσο
έξευτελιστικό, ώστε ένα μεγάλο πλήθος
άπ' όλες τίς συνοικίες τών Αθηνών
έρχόταν νά δεί τό σπίτι, ’ Ιούνιο μήνα
2 —4, τήν ώρα δηλαδή πού ό γνωστός
του έπαιρνε τόν μεσημεριανό ύπνο του.
Όπως ήταν έπόμενο, μέρες πολλές ή
συνοικία έκείνη είχε άναστατωθεϊ άπό
τίς φωνές όλων αύτών, πού, ύστερα
άπό τόσο κόπο πού κάναν ώς νάρθουν,
έπαιρναν τήν άπάντηση πώς τό σπίτι
δέν νοικιάζεται καί πώς ήταν ψεύτικη ή
άγγελία. ' Η φάρσα αύτή έκανε τότε
στήν 'Αθήνα πάταγο πραγματικό. Ό
Παύλος Νιρβάνας μάλιστα τόν παρέ
λαβε σ' ένα χρονογράφημά του καί
κακομεταχειρίστηκε τόσο πολύ αύτόν
τόν «κακοήθη φαρσέρ», πού τά κατάφερε μ' όλα ταΰτα νά παραμείνη
άγνωστος, ώστε τήν άλλη μέρα ό
Καρυωτάκης τούστειλε τό άκόλουθο
γράμμα:
«Κύριε Νιρβάνα, τό χρονογράφημά
σας ήταν μέ τόση έμπάθεια γραμμένο
ώστε άναγκάζομαι νά πιστεύσω ότι
εϊσαστε καί σείς ένας άπό τούς έξυ
πνους έκείνους καλοθελητές, πού κου
βαλήθηκαν μεσημεριάτικα νά δοΰν τό
σπίτι, έφ ' ώ καί σάς συγχαίρω διά τήν
εύφυΓαν σας».
' Ο κακοήθης «φαρσέρ».
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Αριστερά: Μιά αίθουσα τού
σπιτιού τού Φρόΰντ στή Βιέν
νη. "Εχει μετατραπεί σέ μου
σείο, όπου άναβιώνει ή προ
σωπικότητα τού πατέρα τής
ψυχαναλύσεως. Κάτω: Ο
προθάλαμος τού διαμερίσμα
τος τού Φρόΰντ, όπου είναι
άκόμα κρεμασμένα τό μπα
στούνι του καί τό καπέλλο
του. Στήν άπέναντι σελίδα: Τό
έστιατόριο «Κονσταντίν Χέγκελ» στή Βιέννη, στό όποιο
πήγαινε τα κ τικ ώ τ α τ α ύ
Φρόϋντ.

ΑΡΤΙΟΣ 1938. Οί ναζί εισέβαλαν
στήν Αυστρία. Τό κέντρο Διεθνών
Ψυχαναλυτικών 'Εκδόσεων, πού ίδρυ
σε ό Φρόυντ καί διηύθυνε ό γιός του
Μάρτιν, κατελήφθη. Ή "Αννα Φρόυντ,
κόρη τού ίδρυτού τής ψυχαναλύσεως,
συνελήφθη. Τά Τάγματα ' Εφόδου εισέ
βαλαν στό γραφείο τού Φρόυντ καί
έψαξαν νά βροϋν άντιναζιστικά ντοκου
μέντα. Οί φίλοι του μέ πολλή ύπομονή
καί μεγάλη προσπάθεια έπεισαν τόν
γηραιό έπιστήμονα νά φύγη άπό τήν
Βιέννη, πού είχε γίνει έπικίνδυνη γι'
αύτόν. ' Ο πρεσβευτής τών ' Ηνωμένων
Πολιτειών στήν Γαλλία, κατά παράκλη
ση τής Μαρίας Βοναπάρτη, συζύγου
τού πρίγκιπα Γεωργίου τής 'Ελλάδος,
μεγάλης φίλης τού ψυχαναλυτού, έκα
νε έκκληση στόν Ροϋσβελτ. ' Υπέρ τού
Φρόυντ έπενέβη άκόμη καί ό Μπενίτο
Μουσσολίνι.
Έτσι, έπειτα άπό τρεις μήνες δια
πραγματεύσεων καί τήν καταβολή ενός
σημαντικού χρηματικού ποσού, οί ναζί
έπέτρεψαν στόν ένδοξο γέροντα καί

Μ
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τούς οικείους του νά φύγουν γιά τήν
’ Αγγλία. ' Ο Φρόυντ ήταν όγδόντα δύο
έτών. Πέθανε τόν έπόμενο χρόνο. Είχε
περάσει όλόκληρη τήν ζωή του (έκτος
άπό τά ταξίδια του) άποκλειστικά στήν
Βιέννη. Στήν Βιέννη, λοιπόν, είναι δυ
νατόν νά παρακολουθήσωμε τούς στα
θμούς τής ζωής του. Μπορούμε νά
άρχίσωμε άπό τό πανεπιστήμιο τής
πόλεως, όπου σπούδασε ιατρική άπό τό
1873 ώς τό 1881. Πήρε τό δίπλωμά του
καθυστερημένα, γιατί άσχολήθηκε πο
λύ μέ βιολογικές έρευνες. "Επειτα
έγινε διαδοχικά ύφηγητής, έκτακτος
καθηγητής καί τέλος, τό 1919, τακτικός
καθηγητής.
Άπό τό 1955, στήν πύλη τού Πανεπι
στημίου τής Βιέννης ύπάρχει μιά προ
τομή τού Φρόυντ μέ τήν έξής έπιγραφή: «Σέ κείνον πού έλυσε ένα μεγάλο
δίλλημα».
Ά ς παρακολουθήσωμε τά πρώτα του
βήματα στήν έπιστήμη. Ά ρχισε άπό τό
Γενικό Νοσοκομείο, όπου έκανε τήν
πρακτική του έξάσκηση μετά τό δίπλω

μα. Ακολούθησε κάποια ιδιωτική κλινι
κή καί έπειτα ή Παιδιατρική Κλινική.
"Επειτα άπό παραμονή έξη μηνών στό
Παρίσι, κοντά στόν διάσημο νευρολόγο
Σαρκό, ό Φρόυντ έμφανίσθηκε σάν
έπαγγελματίας νευρολόγος. Στις 16
Απριλίου 1886 άνοιξε ένα ιατρικό
έργαστήριο στήν Ραουστράσσε 7.

\EXETAI» ΑΚΟΜΗ
Έπεσα άπό έξη μήνες μπόρεσε έπί
τέλους νά νυμφευθή, έπειτα άπό μα
κρόχρονη μνηστεία, τήν Μάρθα Μπερνάυς καί έγκαταστάθηκε στην Μπεργκάσσε 19.
Σ έ αύτό τό διαμέρισμα-έργαστήριο,
στόν δεύτερο όροφο ένός κτιρίου τής
Παλαιός Βιέννης, πέρασε τήν ήρεμη
οικογενειακή του ζωή καί γεννήθηκαν
τά έξη παιδιά του. ’ Εδώ άσχολήθηκε μέ
τις «νευρώσεις» πρώτα τής Βιέννης καί
έπειτα όλου τού Δυτικού κόσμου.
Εδώ είδαν τό φώς οι έπιθεωρήσεις πού έπρόκειτο νά διαδώσουν τίς
νέες θεωρίες. Πρώτα ή «'Επετηρίδα
Ψ υχολογικώ ν καί Ψ υχαναλυτικώ ν
’ Ερευνών» (1908), έπειτα ή «Κεντρική
’ Επιθεώρηση Ψυχαναλύσεως», καί τέ 
λος ή έπιθεώρηση «Ίμαγκο» (εικόνα),
άφιερωμένη έ ξ όλοκλήρου στίς μή
ιστορικές πλευρές τής ψυχαναλύσεως.
' Εδώ σύχναζαν σπουδαίες προσωπικό
τητες στην ιστορία τής ιατρικής, όπως
οί Γιούνγκ, "Αντλερ, Φέρεντσι, Τζόουνς. Έδώ γεννήθηκε τό Διεθνές
Ψυχαναλυτικό Κίνημα (καί άπέκτησε

παρακλάδια σέ όλο τόν κόσμο), πού
έμβάθυνε τήν νέα έπιστήμη, διόρθωσε
τίς διαστρεβλώσεις, διατηρούσε έπαφές μέ γιατρούς καί μελετητάς άλλων
χωρών.
Τό καλοκαίρι τού 1931 καί τού 1932 ή
οικογένεια Φρόυντ μετακόμισε (ήταν
ένα είδος «παραθερισμού», στην πό

τραπεζάκια πού είναι άπλωμένα στό
λη), σέ ένα άλλο σπίτι, σέ κάποια ακραία
ύπαιθρο δίπλα στούς κατασκέπαστους
συνοικία τής Βιέννης, στην Κεβεντχιλάπό τό ν κισσό το ίχ ο υ ς . 'Α λ λ ά ό
λεστράσσε 6. Είναι ένα μέρος πού
Φρόυντ, όπως είπαμε, πέθανε στην
άξίζει νά έπισκεφθή κανείς γιά τόν
’Αγγλία. Έζησε τά τελευταία χρόνια
ήσυχο κήπο μέ τήν παλαϊκή όψη καί τήν
τής ζωής του στό Λονδίνο, σέ ένα σπίτι
έλκυστική άτμόσφαιρα γαλήνης καί σιω
στην όδό Μάνσφηλντ Γκάρντενς 20.
πής. Ά ν οί σημερινοί ένοικιασταί βρί' Εκεί βρήκε, πρός μεγάλη του έκπληξη,
σκωνται στό σπίτι, μπορεί νά δή κανείς
τήν ίδια διαρρύθμιση, τά άντικείμενα
τό διαμέρισμα όπου κάποτε κάτοικού
* τακτοποιημένα έπάνω στό γραφείο του,
σαν οί Φρόυντ, στό ισόγειο.
όπως καί στήν Μπεργκάσσε, καί έπιπλέΤό όδοιπορικό τού Φρόυντ στην
ον ένα κήπο, πού τόν ένθουσίασε, γιατί
Παλαιό Βιέννη μπορούμε νά τό τελείώτού θύμιζε έκεϊνον τού σπιτιού στήν
σωμε εύχάριστα στό Πράτερ, μέ ένα
περιφέρεια τής Βιέννης καί τόν ήσυχο
πρόγευμα στό έστιατόριο «Κονσταντίν
παραθερισμό πριν άπό μερικά χρόνια.
Χύγκελ». Έδώ σύχναζε ό Φρόυντ καί
Τώρα όμως ή άγγλική παρένθεση
έγραψε ένα άπό τά πιό σημαντικά καί
μοιάζει νά έχει διαγραφή. "Ολα γύρισαν
πιό ώραία βιβλία του, τό «Τοτέμ καί
στήν Μπεργκάσσε 19. Τά βιβλία, οί
Ταμπού» καί έδώ γιορτάσθηκε τό γρά
έπιθεωρήσεις, τά χειρόγραφα, τά γράμ
ψιμο τής τελευταίας σελίδας τόν 'Ιού
ματα, ή άγαπημένη του συλλογή άρχαίνιο τού 1913 μέ ένα πάρτυ φίλων,
ων άντικειμένων. ’Ακόμη καί τό μπα
συγγενών, άσθενών καί όπαδών. Τό
στούνι του καί τό καπέλλο του είναι
έστιατόριο «ΚονσταντίνΧύγκελ» διατη
κρεμασμένα στόν προθάλαμο. Ο δόρεί άνέπαφη τήν γοητεία τών άρχών τού
κτωρ Φρόυντ δέχεται άκόμη.
20ου αιώνα στό φωτεινό σαλόνι πού
LAURA SCH RADER
βλέπει στόν μεγάλο κήπο καί ατά λευκά

555

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΖΑΝ-ΝΤ

ΟΡΜΕΣΟΝ

ΤΡΟΜ ΟΚΡΑΤΙΑ:
Ο ΝΕΟΣ Φ ΑΣΙΣΜΟΣ
Τό νά θ υ σ ιά σ ο υ μ ε τό παν σ ή μ ερ α γιά μιά φ α ιν ο μ εν ικ ή καί
π α ρω δ ική ε υ κ ο λ ία , γιά ένα σ υ ν α ίσ θ η μ α εύ σ π λα χ νία ς πού θά
δ η μ ιο υ ρ γ ή σ η α ύ ρ ιο καί ά λλα δ ρ ά μ α τα , είναι σ άν νά εισ ε ρ χ ό μ α σ τε
σε ένα κ ύ κ λω μ α το ΰ όπ οιου δ έ ν γ ν ω ρ ίζο υ μ ε τή ν έκ β α σ ι.
Ο Υ Μ Ε πλέον στην εποχή τοΰ εκ
βιασμού. ’Ανέκαθεν, ό πόλεμος, ή
δύναμις, ο! πολιτικές καί ιδεολογικές
συμπλοκές, ή παραζάλη τής καταστρο
φής, δέν έπαυσαν νά βασιλεύουν στόν
κόσμο.
Μετά από τις λεηλασίες πού πραγμα
τοποιήθηκαν τό πρώτο ήμισυ τοΰ αίώνος από τόνχιτλερισμό, από τόν σταλινι
σμό καί από τήν κρίσι όλων τών αξιών,
θά ήταν δυνατόν νά φανή δτι ή βία, παρά
τις διαστάσεις της, άρχισε νά όπισθοδρομή. Μετά από αυτά, ό κόσμος εύρίσκεται σχεδόν έν ειρήνη. Στήν πατρίδα
μας, τουλάχιστον, ή ανθρώπινη ζωή
είναι τό αντικείμενο τής πιό νόμιμης
λατρείας. Καί ή διεθνής συνείδησις είναι
περισσότερο συνωφρυομένη παρά πο
τέ. Αυτό, όμως, πού είναι κάτι νέο, είναι
ό έκβιασμός.
Ό εκβιασμός γεννάται ακριβώς άπό
τήν χρήσι τής βίας μέσα σε ένα κόσμο
πού δημιούργησε μέ τήν ειρήνη καί τόν
σεβασμό τής ανθρώπινης ζωής τις πιό
υψηλές άξιες. Είναι μία πρόκλησι πού
έκτοξεύτηκε έναντίον τής διεθνούς συνειδήσεως έν όνόματι αυτών τών άρχών.
Είναι ή έξαρσις τής δυνάμεως μέσα σε
μία μόρφωαι πού αλλοιώνεται. ’Εδώ
υπάρχει ή ρίζα ενός κακοΰ άπό τό όποιο
ό Δυτικός κόσμος, οί ελεύθερες δημο
κρατίες, κινδυνεύουν νά φθαρούν.
Είναι άχρηστο, γιά μιά άκόμη φορά,
νά χύσουμε κροκοδείλια δάκρυα καί νά
άφήσουμε νά εκχειλίσουν τό ανθρωπι
στικό μας αισθήματα. Ο ί νεαροί τρομο
κράτες - καί κατά κάποιο τρόπο δέν τούς
υποτιμώ, ούτε επίσης τό θάρρος τους
καί τήν τρέλλα τους, δέν είναι τά χαμένα
παιδιά ενός τρόπου σκέπτεσθαι, πούέπί
μακράν εμείς καλλιεργούσαμε; - έσχεδί-
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ασαν μιά παγίδα, τής όποιας ό φιλελευ
θερισμός καί ό ανθρωπισμός άποτε
λούν ακριβώς τά ελατήρια: ή εμείς
κάνουμε παραχωρήσεις εδώ καί έκεϊ γιά
νά φανή δτι αντιστεκόμαστε, ενώ οί
τρομοκράτες έπικρατοΰν έναντι μας, ή
κάνουμε παραχωρήσεις άδιαλείπτως,
οπότε θά βρεθούν καλές ψυχές νά
διαλαλήσουν σε όλες τις απογοητευμέ
νες συνειδήσεις δτι ή τρομοκρατία μάς
νικά.
Ας εξετάσουμε, όμως, τις δύο υποθέ
σεις. Ή πρώτη μάς οδηγεί σε ένα

πες. Προϋποθέτει μιά θέληση προϋπο
θέτει ένα είδος ήρωισμοΰ όπως διασα
φηνίζει τό πνεύμα τοΰ Έντεμπε. "Ομως
ή τρομοκρατία έπιβάλλει τόν πόλεμο.
Δέν ύπάρχει πόλεμος χωρίς θύματα. Τό
πρόβλημα δέν είναι νά μάθουμε, άν
θέλετε, μερικά θύματα σήμερα ή χιλιά
δες θυμάτων αύριο. Τό θάρρος δέν
συνίσταται πάντα στό νά εκλέξουμε
μέσα σέ μιά στιγμή τήν καλύτερη λύσι.
Συνίσταται συχνά στό νά διαλέξουμε τήν
όλιγώτερο άσχημη λύσι γιά τό μέλλον.
Ή ιστορία είναι πάντα γεμάτη άπό
τέτοιες διδαχές. Ποιος, όμως, τήν μαθαί
νει ακόμα;
Τό νά θυσιάσουμε τό παν σήμερα γιά
μιά φαινομενική καί παρωδική ευκολία,
γιά ένα συναίσθημα εύσπλαχνίας πού
θά δημιουργήση αύριο καί άλλα δράμα
τα, είναι σάν νά εισερχόμαστε σέ ένα
κύκλωμα τοΰ όποιου δέν γνωρίζουμε
τήν έκβασι. Ή ίσως τήν γνωρίζουμε
πάρα πολύ καλά: Είναι ή δουλεία τού
τρόμου. Πρέπει νά τήν προσέξουμε.
"Αν ή κοινωνία, άν τό κράτος, δέν
έκτελή τό αύστηρό του χρέος, στή θέσι
του θά τό άναλάβουν οί ομάδες τών
πολιτών. Εισερχόμαστε σέ ένα κόσμο
άπό στρατιωτικές οργανώσεις, ένοπλες
ομάδες, από τρομοκρατία καί άντι-τρομοκρατία. Εισερχόμαστε σέ ένα νέο καί

μέλλον πού ή αστυνομία, ή δικαιοσύνη
καί ή κοινωνία θά είναι απογυμνωμένες
άπό κάθε εξουσία. Στό εξής είναι αντιλη
πτό δτι είναι πλέον άχρηστο νά συλλαμ
βάνουμε, νά δικάζουμε καί νά φυλακί
ζουμε ένα τρομοκράτη. Πρέπει νά λά
βουμε ύπ ’ όψιν τά αποτελέσματα αύτών
τών χειρονομιών. Γιά μιά κυβέρνησι τό
νά ύποχωρήσει σε κάποια πράξι εκβια
σμού σημαίνει ασφαλώς δτι ενθαρρύνει
τήν τρομοκρατία νά δρά. Πρέπει ως έκ
τούτου νά άρνηθή νά άακή τήν δικαιοσύ
νη καί νά έκτελή τις αποφάσεις της.
Πρέπει νά κλείση τις φυλακές, νά άπολύση τήν άστυνομία, νά ύποταχθή πε
ρισσότερο στήν πιό δυνατή επιχειρημα
τολογία. Ποιά κοινωνία, όμως, μπορεί
νά έπιτρέψη μιά τέτοια κατάσταση
πιό σκοτεινό μεσαίωνα.
Ή γεύσι τής αύτοκτονίας έχει τά όριά
της. Είμαστε έν τούτοις πληρωμένοι γιά
Στις περιπτώσεις, λοιπόν, πού ή τρο
νά μάθουμε τι θά ήταν τό καλύτερο νά
μοκρατία κτυπά τούς άθώους, τήν κοι
μηνύσουμε τόν Χίτλερ τό 1939 παρά τό
νωνία καί τό κράτος, τί πρέπει νά
1934, τό 1934 παρά τό 1936, τό 1936
κάνουμε; Πρώτον, νά επιτύχουμε πολύ
παρά τό 1939.
σύντομα μιά συμφωνία μεταξύ όλων τών
Ή δεύτερη λύσι είναι αύτή πού
κρατών, πού νά αποκλείη άπό τήν
υιοθέτησαν δύο χώρες τελείως διαφορε διεθνή κοινωνία - χωρίς διάκριση καθε
τικές. Ή ΕΣΣΔ καί τό Ισραήλ. Προϋ στώτος πολιτικού ή κοινωνικού - τούς
ποθέτει θυσίες. Καί μάλιστα άπάνθρωτρομοκράτες καί τις χώρες πού τούς

Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα άπό τήν
πρόσφατη δραστηριότητα των όναρχικών.
Στήν άπέναντι σελίδα. Μία γυναίκα φεύγει
τρομαγμένη άπό Τράπεζα στήν όποια έκρατείτο ώς όμηρος άπό τούς τρομοκράτες. Σ'
αύτή τή σελίδα έπάνω: Ιταλοί Καραμπινιέροι
σ' ένα μπλόκο σέ δρόμο τής Ρώμης, μετά
άπό έγκλημα τών Ερυθρών Ταξιαρχιών.
Κάτω: Τό σκίτσο τού δολοφόνου τού διπλω
ματικού έκπροσώπου τής όργανώσεως γιά
τήν άπελευθέρωση τής Παλαιστίνης ΝΟΪμ
Χαντέρ σάς Βρυξέλλες. Τό σκίτσο αυτό
δόθηκε άπό τή Βελγική Αστυνομία, σύμφω
να μέ καταθέσεις αύτοπτών μαρτύρων.

/
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παρέχουν άσυλο. Νά αποφασίσουν γιά
μιά κοινή συμφωνία ώστε γιά κάθε πράξι
εκβιασμού πού όποσκοπεΐ στήν άπελευθέρωσι ενός άλλου τρομοκράτου, πού
έχει κριθή ένοχος καί φυλακισθή νά
έπιβάλλεται ώς ποινή ή έκτέλεσις. Νά
άρνηθοΰν στήν περίπτωσι πού έχει
διαπραχθή έγκλημα εις βάρος ομήρου,
κάθε εϊδους έλαφρυντικό. Νά θέσουν
στήν διάθεσι ενός εθνικού επιτελείου, ή
ίσως καλύτερα ενός διεθνούς επιτελεί
ου, άντιτρομοκρατικές ομάδες κρούσεως πού θά είναι εξουσιοδοτημένες νά
δρούν μέ ταχύτητα καί αποφασιστικότη
τα. Νά μιλούν καί νά κλαϊνε λιγώτερο
αλλά νά ενεργούν λίγο περισσότερο.
'Αλλά τό ουσιώδες δεν βρίσκεται
μέσα ατά μέτρα πού θά λάβουμε. Τό
ουσιώδες βρίσκεται στήν ενίσχυση μιας
διανοούμενης καί ηθικής στάσεως πού
θά άρνήται τό όλίσθημα πρός τήν
ανανδρία καί τήν έγκατάλειφι. Τό ουσιώ
δες είναι νά υιοθετήσουμε έναντι τής
τρομοκρατίας μία στάσι άμύνης.
Πιό άνανδρος ακόμα άπό τόν παλιό, ό

νέος φασισμός, προσπαθεί νά καταστρέψη έκ τών ένδον κάθε ήθική ικανό
τητα άμύνης τών φιλελευθέρων δημο
κρατιών πού φημίζονται ότι είναι αδύνα
τες καί στερημένες θάρρους. Είναι πλέ
ον καιρός νά αποδείξουν δτι ή έπιβίωσί
τους απαιτεί τήν απόφασι, τήν τόλμη, τό
πνεύμα τής θυσίας. Θά χρειασθοΰν
άκόμη περισσότερο οί προϋποθέσεις
αυτές μελλοντικά, άν οί ύπεύθυνοι τών
κρατών άφήσουν τά πράγματα νά εξελι
χθούν όπως έξελίσσονται, δταν δηλαδή
ή βία έπικρατήση. ”Η μήπως δεν γνωρί
ζουμε δτι ή μοναδική άπάντησι στις
άπειλές τού φασισμού είναι τό θάρρος;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Ή βενζινάκατος τής άκτοφυλακής
σάς έχει κιόλας βγάλει στη άκρογιαλιά
καί παίρνετε άμέσως τό μονοπάτι πού
όδηγεϊ στό σπιτάκι πού είναι σκαρφα
λωμένο πάνω άπό τή θάλασσα. Ό
άντρας πού σάς περιμένει στη βεράντα
σάς δείχνει μέ τό χέρι νά προχωρήσετε
στό μονοπάτι πού θά σάς φέρει κοντά
του.
— Τό κακό έγινε στή βιλίτσα πού
βρίσκεται μετά άπό εκείνη έκεΐ τή
στροφή, σάς φωνάζει. Σωστή τραγω
δία! Καθόμουν στή βεράντα, δταν ό
νεαρός Πάλμερ έφτασε τρέχοντος άπό
τήν άκρογιαλιά καί μέ παρακάλεσε νά
χρησιμοποιήσει τό τηλέφωνό μου γιά
νά σάς καλέσει.
Σείς ξαναπαίρνετε τό άνηφορικό μο
νοπάτι κι έπειτ’ άπό λίγο, μόλις περνά
τε τή στροφή, βλέπετ? τή βιλίτσα.
Πλησιάζετε τό νεαρό πού στέκει άκίνητος στήν πόρτα. Λέει πώς ονομάζεται
Πάλμερ καί σάς έξηγεΐ τί συνέβηκε.

— "Εφτασα εδώ καί ένα τέταρτο
μετά τήν τραγωδία, μά ήταν κιόλας
πολύ άργά γιατί ήταν νεκρή! Είμαστε μέ
μιά συντροφιά νίλων στήν άκροθαλασσιά. ' Η γυναίκα μου είχε παραπονεθεϊ
πολλές φορές γιά μιά φοβερή ήμικρανία πού τήν έπιανε καί κάποια στιγμή
παρατήρησα πώς δέν ήταν μαζί μας.
Μιά καί ύπέφερε άπό νευρική εξάντλη
ση ένιωσα κάτι σάν κακό προαίσθημα.
ΓΓ αύτό άποφάσισα ν ’ άνεβώ άμέσως,
έδώ στή βιλίτσα. Τή βρήκα κατά γής,
όπως τή βλέπετε. Είχε τραβήξει μιά
πιστολιά στόν κρόταφό της. Τό πιστόλι
είναι έκεϊ, κοντά της.
Σείς σκύβετε γιά νά δείτε καλύτερα
τή νέα γυναίκα πού είναι πεσμένη στό
πάτωμα καί κατόπι ρωτάτε τόν Π άλ
μερ:
— Δέν άκούσατε τήν έκπυρσοκρότηση στήν άκροθαλασσιά;
— ’Ό χ ι- ή θάλασσα ήταν φουρτουνι
ασμένη καί ό θόρυβος πού έκαναν τά
κύματα τόσο μεγάλος πού άναγκαζόμαστε νά φωνάζουμε δυνατά γιά νά
συνεννούμαστε.
— ΤΗρθε κανένας άλλος έδώ μετά
πού άνακαλύψατε τό πτώμα τής συζύ
γου σας;
— ”0x1. Κανένας άπό τούς φίλους
μας δέν ξέρει άκόμα τίποτα! Φτωχή
Λίζα! Ποιος ξέρει γιατί έκανε αύτό τό...
— ”Εκανε τί; τόν διακόπτει ειρωνι
κά. Αύτή ή δύστυχη δέν έκανε τίποτε.
"Ολα τά σχεδιάσατε καί τά κάνατε
έσεϊς, αλλά διαπράξατε καί δυό σοβα
ρά λάθη πού άνατρέπουν τό σχέδιό σαςκαί σάς διαψεύδουν. Ποιά είναι τά λάθη
πού σημειώσατε;
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οεπίκουρος nnonnsm:
«ΑΥΤΑΔΕΛΦΟΣ» TOY ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

« ' Υπάρχουν πολλοί τόποι καί πολ
λά ανθρώπινα κατορθώματα στό
Μόριά, πού άναδίνουν τήν άργή καί
συμπυκνωμένη γοητεία του αριστο
τεχνήματος. Είναι δσα ή φήμη ’έχει
μεταβάλλει σέ άνάγκες ψυχής: αι
σθάνεσαι πώς κάτι σοΰ λείπει, αν δέ
μπορέσεις νά τά χαρεϊς καί μέ τήν
όρασή σου καί μ ’ ολόκληρη τήν
έσωτερική σου ύπαρξη: ή ’Ολυμ
πία, ό Μυστράς, ή ’Επίδαυρος.
Μά είναι καί όσα δέ συλλογιέσαι
τήν πρώτη στιγμή καί δέν τά λογιαριάζεις στήν πρώτη εξόρμηση... Τέ
τοιο είναι τό κατατόπι των Βασσών...».

ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ, ή ΤριφυλΙα,
ένα ξέχωρο κομμάτι τής ΜοραΓτικης γης, άρχιζε άπό τόν Αλφειό κι
έφτανε μέχρι τούς γήλοφους τής Πύ
λου τοϋ Νέστορα. Σκαρφάλωνε, άνατολικά, στις πλαγιές των βουνών τής
' Αρκαδίας καί δυσμικά πεζογελούσε τ'
άνοιχτό πέταλο τ' άκρογιαλιοΰ μέ τά
γαλαζοπράσινα νερά τοϋ Κυπαρισσιακοϋ κόλπου.
Μέ τό γύρισμα των καιρών, τά συμ
φέροντα τών γειτόνων της — τών
' Ηλείων άπό τή μιά μεριά κι άπό τήν
άλλη τών Μεσσηνίων— τήν «διχοτόμη
σαν» καί τό νότιο τμήμα της διατήρησε
τήν άρχική όνομασία του: «Τριφυλία»,
ένώ τό βορεινό μέ «άνάδοχο» τήν αίγλη
τής γειτονικής ' Ολυμπίας «βαφτίστηκε»
καί πήρε τ' όνομα: «'Ολυμπία».
Δαχτυλίδι, πού σάν άρραβώνας, σά
σημάδι γάμου, ένώνει σήμερα τίς δύο
όμογάλακτες επαρχίες, τήν Τριφυλία
καί τήν ' Ολυμπία, δέ στάθηκαν μονάχα
τά εξωτερικά γνωρίσματα τοϋ τόπου, οί
ίδιες κλιματολογικές συνθήκες, ή μα
κραίωνη καί μεστή σέ άγώνες γιά τή
Λευτεριά, ιστορία τους, ή όμοιότητα
τών άνθρώπων σέ συμπεριφορά κι
αισθήματα, άλλά κι ένα μνημείο πού
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Στήν άπέναντι σελίδα, ό περίφημος ναός τού
Έπικουρίου προβάλλει έπιβλητικός μέσα
στήν έρημιά τών Αρκαδικών βουνών, στις
Βάσσες τής Φυγαλείας. ' Ο ναός αυτός είναι
ό «αύτάδελφος» τού Παρθενώνα, στή φωτο
γραφία επάνω καί δεξιά καί κτίστηκε άπό τόν
Ιδιο άρχιτέκτονα, τόν Ικτίνο, μέ τεφρό
βραχόλιθο τής περιοχής.

στέκει, αιώνες τώρα, βουβό καί ψηλοθώρητο στά όρια τής Τριφυλοολυμπίας. Είναι ό ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Α ΠΟ ΛΛΩ ΝΑΣ! Ό ναός τών φυγαλιέων στίς
Βάσσες. ' Ο «αύτάδελφος» τοϋ Παρθε
νώνα ή καλύτερα ό Παρθενώνας τής
Πελοποννήσου! Τοϋ 'Ικτίνου τό δημι
ούργημα...
Κάποτε ό ναός καί γενικώτερα ό
γύρω χώρος του ήταν άπρόσιτος. Θά
' πρεπε νά όδοιπορήσεις άπό τήν Κυπα
ρισσία, άν βρισκόσουνα σ' αύτήν,
μέσα άπό τά Κεφαλοχώρια τής Τριφυλίας: Σιδηρόκαστρο, Αύλώνα καί Πλα
τάνια, κι άφοϋ περνούσες τήν κατάφυ
τη καί δροσερή ρεματιά τής Νέδας, στό
ύψος τοϋ Στομίου (πού τοποθετείται
άπό πολλούς ό μύθος τής Περσεφόνης
καί τής «Μελαίνης» Δήμητρας), άνηφό-

ριζες τίς πλαγιές κι έφτανες στό βουνό
πού ήταν ό Ναός τοϋ ' Επικούριου
' Απόλλωνα.
«Είρήσθω έν παρόδω», ότι αύτό τό
δρόμο άκολούθησε καί ό μεγάλος «τί
γρης» τής Εύρώπης, ό Κλεμανσώ, όταν
βρέθηκε κάποτε στήν Κυπαρισσία —
άποθαύμασε τό ήλιοβασίλεμα, πού τό

χαρακτήρισε σάν τό πιό καλό στόν
κόσμο — καί θέλησε νά προσκυνήση τό
άριστούργημα τοϋ Ικτίνου. Στό χωριό
μάλιστα, Αύλώνα, πού ' ναι σέ ψήλωμα
καί βλέπεις απέναντι τό Ναό, ύπάρχει
άκόμα σ' ένα μαγαζί (πού λειτουργεί
σάν παντοπωλείο, σάν περίπτερο καί
σάν ταβέρνα), ένα τραπέζι ύπαίθριο,
μόνιμα στερεωμένο, πού κάθισε καί
ήπιε καφέ ό Κλεμανσώ καί πού σήμερα
οί χωρικοί, άπό σεβασμό, άπό θύμηση
κι άπό περηφάνεια μαζί, τό λένε: τραπέ
ζι τού Κλεμανσώνη.
Σήμερα, γιά νά βρεθήςστόν ' Επικούριο, μπορείς ν' άκολουθήσεις πάλι τόν
ίδιο δρόμο. Μέχρι τά Πλατάνια μάλι
στα, τό γραφικό χωριό τοϋ ιστορικού
Κώστα Καλατζή (τού ιστορικού τής
' Ελληνικής ’ Επαναστάσεως καί τού
συγγραφέα τής «φραγκιάδας»), φτά
νεις μέ τό λεωφορείο. Δρασκελάς, σάν
Πελασγός, τήν έλικόρροη Νέδα —
άλήθεια πόσο θά στοίχιζε γιά τό Κράτος
μιά γέφυρα πάνω άπό τό ποτάμι —
σκαρφαλώνεις στά χαλάσματα τής φυγαλίας καί φτάνεις στό Βουνό τών
Βασσών.
Ά π ό τήν Άνδρίτσαινα πάλι, τήν
ιστορική καί τόσο γραφική, τήν πρω

τεύουσα τής 'Ολυμπίας — πού φτάνεις
άπό τόν Πύργο (μέσω Κρεστένων) ή
άπό τή Μεγαλόπολη (άφοΰ περάσεις
κάτω άπό τόν ϊσκιο-καί τήν άνάσα τής
Καρύταινας), βρίσκεσαι εύκολα στόν
' Επικούριο, άφοΰ είναι τόσο κοντά —
ένας περίπατος μέ αύτοκίνητο στόν
άσφαλτοστρωμένο δρόμο. Διάβαση
άκόμα ύπάρχει κι άπό τίς φυγαλίες (τήν
Κάτω καί τήν Ά νω ). Κι άκόμα σάν δυό
άκόμα προσπελάσεις, μπορούν νά ύπολογισθοΰν, έκεϊνες, άπό τά ορεινά τής
Τριφυλίας λησμονημένα χωριά — ή μιά
πού ξεκινάει άπό τήν Αρκαδία γιά νά
περάσει κοντά στήν άρχαία Λυκοσού
ρα καί ή άλλη πού ’ χει σάν άφετηρία τή
μέσα Μεσσηνία καί περνάει σύρριζα
στό Κάστρο τής Είρας — γνωστό άπό
τούς Μεσσηνιακούς πολέμους μέ τούς
Σπαρτιάτες.
Προσιτός, λοιπόν σήμερα, στόν κα
θένα, ό ’ Επικούριος Α π όλλω νος.
Μπορεί κανένας εύκολα νά τόν χαρεϊ.
φαίνεται μάλιστα — κι αύτό σά μιά
παρένθεση — πώς καί ή Πολιτεία φέτος
ένδιαφέρθηκε, άφοΰ άποφάσισε τή
διάθεση τού ποσού τών 5 .0 0 0 .0 0 0
δραχμών στήν προσεχή 5ετία γιά τήδιάσωση τού άληθινοΰ τούτου μνημείου.

Μιάν άνοιξιάτικη μέρα, λιόλουστη,
λιόχαρη βρεθήκαμε στόν ' Επικούριο
Απόλλωνα. Ό ήλιος, τής ήμέρας
βασιλιάς καί διαφεντευτής, έγραφε τό
ήμικύκλιό του πάνω άπό τά χαμηλόβουνα τής Τριφυλίας. Α νατολικά οί
κορυφές τού Ταϋγέτου, σάν έπάλξεις.
Νοτιοανατολικά τό σαμαρωτό βουνό
τής ' Ιθώμης — ή δόξα τών ΜεσσηνίωνΙ
Νότια τά Βουνά τής Κυπαρισσίας, τό
άρχαϊοΑίγάλεω. Τό Λύκαιο βορειοανα
τολικά. φραγμένος ό Βορράς κι ή
Δύση. Καί στό βάθος άπό τή μεριά τής
Κυπαρισσίας — άπ' όπου τό ξεκίνημά
μας — ένα κομμάτι θάλασσας, όχι
γαλάζιας, είναι βλέπεις ή άπόσταση κι ό
ήλιος, πού τήν κάνουν άσημένια, σάν
καθρέφτη. Κάτω, φιδοσέρνεται ή Νέ
δα, πνιγμένη στά νερά καί στό πράσινο
τού λόγγου.
Καί νά ό Ναός. "Ορθιος! Καλύτερα
στηλωμένος... Αντέχει στόν χρόνο.
Μνημείο άπαράμιλλο!
Αντάξιο τής
φήμης του καί τού καλλιτέχνη, πού τόν
έστησε, «πελεκώντας» — σά νά ’ ταν
ξύλο, σά νά 'ταν μάρμαρο — τήν
έγχώρια πέτρα του. Ασυνήθιστος ό
προσανατολισμός του γιά άρχαίους καί
χριστιανικούς ναούς. Ξεκινάει άπό τό
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Στις φωτογραφίες καί των δύο σελίδων
μία άκόμα άποψη τού περίφημου ναού τού
Έπικουρίου Απόλλωνος, μέσα στον όποιο
φυλασσόταν τό χάλκινο άγαλμα τού θεού,
ύψους 4 μέτρων.

βορρά καί σημαδεύει τό νότο. Οί στενές
του πλευρές, ή νότια καί ή βόρεια,
έχουν μήκος δεκατεσσεράμισυ περί
που μέτρα καί άπό έξη κολώνες ή κάθε
μιά. Οί μεγάλες πλευρές, άνατολική καί
δυτική, έχουν δεκατρείς κολώνες καί τις
δυό των στενών πλευρών, έτσι πού
δείχνουν δεκαπέντε όλες μαζί, ένώ τό
μάκρος σέ μέτρα είναι 38 μέτρα. Ο
Ναός είναι δωρικός. Περίπτερος ναός.
' Η είσοδος γίνεται άπό τό βορρά. Στόν
πρόναο μπαίνει κανείς άνάμεσα άπό
δυό κολώνες. ' Από τόν πρόναο μπαί
νεις στόν κήπο, τόν κυρίως ναό θά ' λεγε
ή χριστιανική άρχιτεκτονική. ’ Ο σηκός
πάλι,, χωρίζεται σέ δύο μέρη. Στό
πρόσθιο, πού ναι τό πιό μεγάλο καί
ήταν άνοικτό στήν όροφή — ύπαίθριο.
Δεξιά καί άριστερά, σ' αύτό τό χώρο
είναι πέντε ιωνικές κολώνες σέ κάθε
πλευρά. 1Εδώ γύρω, πάνω σέ ήμικίονες
ήταν ή ζωφόρος. Σκαλισμένη σ' ατό
φιο πεντελικό μάρμαρο άπό τό όποιο
είχε κι ό αύτάδελφος ναός τοϋ Παρθε
νώνα σκαλιστεί. ' Η ζωφόρος είχε ανά
γλυφες παραστάσεις. Είχαν ύψος σχε
δόν ένα μέτρο. Γιά τήν άκρίβεια ογδόν
τα έκατοστά. Κι ήταν αύτές οί παραστά
σεις έκατό σέ αριθμό. Σά θέμα είχαν
’ Αμαζονομαχίες καί Κενταυρομαχίες.
Πενηντατρεϊς οί πρώτες. Σαρανταεφτά
οί δεύτερες. Στά 1812 Άγγλογάλλοι
βρήκαν πεσμένη μέσα στό σηκό καί
χωμένη μέ χώματα τή ζωφόρο. (Είχε
προηγηθή ή εύρεση τοϋ Ναού άπό τό
Γάλλο Μποσέ στά 1765). Πήραν τά
κομμάτια της καί τά πέρασαν στήν
άντικρυνή Ζάκυνθο. Στό σπίτι τών
Λούτζη τ ’ άποθήκεψαν. "Υστερα τήν
πήραν οί "Αγγλοι. 'Επανάληψη τής
Ιστορίας τών μαρμάρων τής ' Ακροπόλεως ή καλύτερα πρόλογος γιά νά
γραφτεί στή συνέχεια ή ιστορία μέ τά
«'Ελγίνεια Μάρμαρα».
Τό άλλο μέρος τοϋ σηκού, τό μικρό
τερο, τό πίσω, χωριζόταν άπό τόν
πρώτο καί μεγαλύτερο σηκό μέ λοξούς
ήμικίονες καί μ' ένα λεπτότερο κίονα
πού όρθωνόταν στή μέση καί ήταν
κορινθιακού ρυθμού καί μάλιστα άπό
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τούς αρχαιότερους στό είδος του.
"Ηταν ένα ξεχωριστό δωμάτιο μέ μιά
θύρα πρός τήν άνατολική πλευρά —
ασυνήθιστη κι αύτή ή περίπτωση στούς
άρχαίους ναούς. ' Εδώ ήταν ένα άγαλ
μα. Ξόανο καλύτερα. Κι ό χώρος αύτός
πού 'χε στέγη μαρμάρινη, ήταν — άς
πούμε — τό ιερό, τό άδυτο, τό άβατο
πού δέν μπορούσε ό όποιοσδήποτε νά
μπει καί νά βρεθεί.
Πίσω άπό τό δεύτερο αύτό μέρος τοϋ
σηκού, πίσω δηλαδή άπό τό άδυτο
ήταν ό όπισθόδρομος πού λουζόταν
στόν ήλιο καί τό φώς τού Νότου.
Τό άγαλμα τού θεού — ξέχωρο άπό
έκεϊνο πού ήταν μπροστά στήν πόρτα
τοϋ ιερού (τό 'λεγαν ξόανο) — ήταν
χάλκινο. Είχε ύψος 4 μέτρα. 'Ανήκε στό
θεό Απόλλωνα. Καί γύρω στά 370
π.Χ. είχε μεταφερθεϊ στήν άγορά τής
Μεγαλόπολης, πού τήν έκτισαν όλοι οί
Αρκάδες μαζί, ένώ πολλοί φιγαλιεϊς
ύποχρεώθηκαν νά φτάσουν καί νά
κατοικήσουν στή νέα πόλη.
Ό ναός ήταν γκρεμισμένος. Τό
1765 τόν βρήκε πρώτος ό Γάλλος
Μποσέ. Τό 1805 έκανε περιγραφή γι'
αύτόν ό Λήκ. Τό 1812 οί Αγγλογάλλοι
έκαναν άνασκαφές καί στή συνέχεια
πήραν τά μαρμάρινα συμπλέγματα τής
ζωφόρου. Στήν πενταετία 1 9 0 2 -1 9 0 7
έγινε ή άναστήλωση τού Ναού.
Αύτή ήταν μιά σύντομη περιγραφή
τού Ναού.
"Ας σημειωθούν τώρα μερικές περι

κοπές, άπό κείμενα ’ Ελλήνων καί ξέ
νων, πού έγραψαν γιά τόν ' Επικούριο.
Ας γίνει ή άρχή άπό τόν Αγησίλαο
Τσέλαλη — άείμνηστο πιά: «Κρυμμένος
εις βάρος καί βλάβης τής τέχνης τού
πολιτισμού, τής χώρας μας καί τού
Κράτους. Στόν κατάφωτο, ρωμαντικό
καί μυστικόπαθο τόπο τής φυγαλίας,
στούς μαγευτικούς δρυμούς τού Κοτυ-
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μνημείων τής τέχνης. Καί όμως κάτι έκ
τοΰ άνεκφράστου μεγαλείου του θά
μαντεύση ό αναγνώστης διά μέσου τών
σεμνών στύλων, πού ύψώνονται άκόμη
άγέρωχοι νικηταί τών σεισμών, τών
καταιγίδων καί τών·αιώνων. Δέ μπορεί
όμως νά φαντασθή τήν άνέκφραστη
γοητεία τοΰ παγκάλου έργου τοΰ ' Ικτί
νου έν μέσω βράχων ποιητικωτάτων καί
δρυών αιωνόβιων. Ούτε ή άπό τοΰ
Σουνίου, ούτε ή άπό τής Αίγίνης θέα
δύναται νά δώση άμυδράν ιδέαν τοΰ
θαυμάσιου πανοράματος, τό όποιον
επιφυλάσσει-εις τούς προσκυνητάς ό
Έπικούριος ’ Απόλλων τής φ υγαλί-

λι'ου λόφου, (<ένθ' ά' Λίγεις μινύρεται
θαμίζουσα μάλιστ' άηόών χλωραϊς
ύπό Βάσσαις), είναι ό εξαίσιας ομορφι
άς καί τέχνης ναός τοΰ ' Επικούρειου
Απόλλωνος. Κοντά του, κατάκορφα,
είναι κι ερείπια τών ναών τής Αφροδί
της καί τής ’ Αρτέμιδος. ’ Εδώ «ταίριαζε
κι εδώ έθεμελιώθη ή λατρεία τών θεών
τοΰ φωτός, τής ’ Ομορφιάς καί τής
Αγνότητας...».
Ό I. Μ. Παναγιωτόπουλος γράφει
στους περίφημους καί άνεπανάληπτους «’ Ελληνικούς ορίζοντες» στό κε
φάλαιό του «Έπικούριος Απόλλω
νος»: «Τέτοιο είναι τό κατατόπι τών
Βασσών. Οί χλωρές Βάσσες, πού τρα
γούδησε ό Σοφοκλής στό φημισμένο
χορικό τοΰ Όίδίποδος επί Κολωνω,
φαίνονται σά μικρογραφία τοΰ πρό
σχαρου κατορθώματος, πού έτεχνούργησε ό ποιητικός οίστρος τής κοσμογο
νίας έξω άπό τή γραφική ’ Ανδρίτσαινα,
άντίκρυ στό Λύκαιον όρος, πού τό
θερμαίνει καί τό στεφανώνει μέ τήν
έξαίσια φεγγοβολή του ό στοργικός
ήλιος τής άκραίας Αρκαδίας...».
Στά «’ Οδοιπορικά» τοΰ ' Εμμανουήλ
Λυκούδη, διαβάζει κανείς άνάμεσα στά
άλλα: «' Η τοποθεσία δέν είναι λιγώτερο εκπληκτικά μεγαλόπρεπη άπότό με
γαλόπρεπο άριστούργημα... Καί στή
συνέχεια: Είναι ανεπιτήδευτος τοΰ κάλ
λους έρμηνεύς ή φωτογραφία' καί
άκόμη περισσότερον, όταν πρόκειται
περί τής φύσεως καί τών έκπάγλων

ας...».
Άπότούς ξένους ό Κοκκερέλ έγρα
ψε: «Πώς νά περιγράφω, πώς ν ’ άποδώσω μέ λόγια τή λύπη μου, πού δέν
βλέπω πιά αύτό τό έξοχο τοπίο τών
Βασσών στό Κοτύλιοτήςφυγαλίας;...».
’ Ενώ ό μεγάλος Γκαϊτε, πού σέ εικόνα
τόν θαύμασε άνεφώνησε μέ θαυμα
σμό: «'Υπάρχουν αριστουργήματα
όπου οί ’’ Ελληνες έφθασαν τήν τέχνη
στή δική τους τελειότητα...».
Καί οί Κλεμανσώ καί Τσάμπερλαιν,
πού παίξαν τό ρόλο τους στίς χώρες
τους καί στήν Ευρώπη γενικώτερα,
είδαν, θαύμασαν κι έγραψαν γιά τόν
' Επικούριο: «Είναι τρεις ναοί, πού πρέ
πει νά τούς ίδεϊ κανείς προτού πεθάνει
ό Παρθενών, ή φιγαλία καί ή Φαι
στός...» καί «τό ώραιότερο πού είδαν
στήν ' Ελλάδα. ' Ονειρώδες θέαμα τής
φύσεως. ' Εξαίσιο έργο τέχνης...».
Ν' άρκεστοΰμε σ’ αύτούς.
Νά θυμηθούμε ακόμα καί τό ποίημα,
τοΰ άδερφοΰ ποιητή, μιά κι ό χώρος
όλος, όσο άγριος κι απρόσιτος κι άν
είναι, είναι γιομάτος ποίηση, ένας χώ
ρος πού ήμερεύει τήν καρδιά, καθησυ
χάζει τά τεντωμένα — σήμερα — νεύρα
κι ανυψώνει τή ψυχή στά μεσούρανα.
”Ας τό χαροϋμε:
« Α π ' τίς κορφές τοϋ Λύκαιου ό ήλιος
σάν προβάλλει
τις μαρμαροκολώνες του σκύβει καί τίς
φιλεϊ
Απόλλωνα Έπικούριε καί παίρνεις
όψην άλλη
καί τό Τετράζι άντικρυστά μέ σένανε
μιλεί.
Οί φυγαλείς σ' έχτίσανε μεσ' στά
παλιά τά χρόνια
δώρο άκριβό, άτίμητο, κι ωραίο ατούς
θεούς.
Αιώνες σέ λευκαίνουνε τίς χειμωνιές τά
χιόνια
κι έχεις άγνάντια ξέμακρα τούς ρόδι-

φαντάζέις ίδιος άρχοντας πού διάλεξες
γιά θρόνο
τήν όμορφη καί ξάγναντη ψηλή βουνο
κορφή,
μετράς άργά μά σίγουρα τό διαβατάρη
χρόνο,
'νείρεσαι, κι είσαι στόλισμα στή λα
τρευτή μας γή.
"Ομως, θαρρώ, πώς βάρυναν τά χρόνια
τό κορμί σου
καί μέ κρυφό παράπονο κάποια στοργή
ζητάς
νά δώσουμε νεανική όψη στή θεία
μορφή σου
κι έναν Ικτίνο δεύτερο μέ πόνο λαχτα
ράς».

’ Η ώρα τοΰ γυρισμού σιμώνει. Πρέ
πει νά φύγουμε. Νά γυρίσουμε πάλι
στή βάση μας. Πεζοπορώντας. Τ' οδοι
πορικό μας θά συνεχιστή μ' επόμενο
σταθμό τήν ' Αντρίτσαινα. Ά νοίγειςτά
μάτια. Νά δεις τό Ναό. Νά χαρείς τό
τοπίο, τή γύρω φύση. Κι ύστερα τά
κλεΐς. Έτσι γιά ν' αποτυπώσεις τίς
εικόνες καί τίς παραστάσεις αύτών πού
γύρω σου γελοΰν, άνθίζουν καί τρα
γουδούν. "Ιδια, όπως κάνει ό φωτογρα
φικός φακός, όταν άφήνει νά μπει καί
ν' άποτυπωθεί πάνω στό φίλμ τοΰ
σκοτεινοΰ θαλάμου τό φώς καί τό
χρώμα τής· εικόνας ή τοΰ προσώπου
πού θέλει νά φωτογραφήσει.
Καί πρίν ρίξουμε στόν εκδρομικό μας
σάκκο τά χαρτιά μας, πού μάς συντρο
φεύουν, διαβάζουμε άλλη μιά φορά
τόν «' Επικούριο ’ Απόλλωνα» άπό τούς
«’ Ελληνικούς ορίζοντες» τοΰ I. Μ. Παναγιωτόπουλου.
Μεταφέρουμε κι έδώ, πές σάν έπίλογο, τό δικό του πρόλογο. Είναι τόσο
εκφραστικός. Καί δίχως άλλο άληθινός:
«'Υπάρχουν πολλοί τόποι καί πολλά
άνθρώπινα κατορθώματα στό Μόριά,
πού όναδίνουν τήν άργή καί συμπυ
κνωμένη γοητεία του άριστοτεχνήματος. Είναι όσα ή φήμη έχει μεταβάλλει
σέ άνάγκες ψυχής: αισθάνεσαι πώς κάτι
σου λείπει, άν δέν μπορέσεις νά τά
χαρείς καί μέ τήν όρασή σου καί μ '
όλόκληρη τήν "εσωτερική σου ύπαρξη:
ή 'Ολυμπία, όΜυστράς. ή Επίδαυρος.
Μά είναι καί όσα δέ συλλογιέσαι τήν
πρώτη στιγμή καί δέν τά λογαριάζεις
στήν πρώτη 'εξόρμηση... Τέτοιο είναι τό
κατατόπι τών Βασσών...».
' Ο ' Επικούριος ’ Απόλλωνος, προ
σθέτουμε εμείς. "Αν δέν τόν έχετε
χαρεϊ, χαρεϊτε τον μέ πρώτη εύκαιρία.
' Αξίζει τόν κόπο!
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μέ καθαρό σκοπό νά τήυ κατακτήσει
καί νά τήυ εξαφανίσει' γιά υά δικαιολο
γήσει δε τήν επίθεσή της επικαλείται τίς
πιό ψευδείς καί εύτελεϊς αφορμές...»
(βλ. Τσιρπαυλή, δπ. παρ., σσ. 12-13).
Αυτό τό «ξαφνικά» δεν είναι απόλυ
το, άφοϋ έπρόκειτο γιά παλιά βλέψη κι
έπιδίωξη. ’ Εξάλλου, θά ήταν τό λιγότε
ρο έπιπόλαιο υά θεωρηθεί τό Σαράντα
άυεξάρτητα άπό τίς κινήσεις τού Βερο
λίνου κι άπό τή διεθνή πολιτική σκηνή.
Λέγεται συνήθως ότι μέ τήυ επίθεση
εναντίου τής χώρας μας ό Μουσσολίυι
θέλησε υά αίφνιδιάσει τόυ σύμμαχό του
Χίτλερ. Μάλλον δμως θέλησε υά τόυ
προλάβει. Οί δυό συνεταίροι καμιά δέυ
είχαν έμπιστοσύυη ό ένας στον άλλο.
Ό Χίτλερ, άλλωστε, είχε άθετήσει
κατ’ έπαυάληψη συμφωνημέυα σχέδια,
έυώ δέυ δίστασε υά καταπατήσει έπίσημες συμφωνίες, πού έφεραν ύπογραφή
δική του ή ύπουργών του.' Η άποψη δτι
ό παρανοϊκός «φύρερ» είχε στούς άπώτερους στόχους του τήυ ' Ελλάδα, έυισχύεται άπό τούτα τά λόγια τού Χάνς
Χέυνιυγκ Πάυτελ, πού περιέχουται στό
βιβλίο του.
«Ή Ελλάδα μεταξύ σφύρας καί
άκμουα» (1942), έντυπο μέ τό όποιο
ενημερωνόταν ό γερμανικός στρατός
γιά τό πρόγραμμα τώυ υαζιστικώυ
πολεμικών έπιχειρήεσων.
«Ή Ε λλά ς ήμπορεΐ λόγω τής γεω
γραφικής θέσεως υά έξασκήσει πρα
γματικήν άποστολήυ ελέγχου εις τήν
’ Ανατολικήν Μεσόγειου καί ώς έκ
τούτου επιδιώκεται άπό τάς Μεγάλας
Δυνάμεις ώς ναυτική βάσις καί όρμητήριου διά στρατιωτικός επιχειρήσεις κα
τά ξηράυ. ’Ίσως άκόμη μεγαλυτέραυ
στρατηγικήν σημασίαν έχει ώς βάσις
διά τόυ έυαέριου χώρου τών Βαλκανί
ων καί τής ’ Ανατολής. Εις τήυ άκτίυα
δράσεως τήυ έκκιυοΰσαυ άπό τήυ Ε λ 
λάδα εύρίσκουται τά σπουδαιότερα
στρατηγικά σημεία τής ’ Εγγύς ’ Ανατο
λής, εναντίου τώυ όποιων ήμπορεΐ υά
επιτεθεί κανείς άπό 'Ελληνικού εδά
φους μέ μεγίστηυ άποτελεσματικότητα... Ή 'Ελλάς είναι κατά θάλασσαν
το έπίκευτρον τής συγκοινωνίας μετα
ξύ Ευρώπης, ’ Ασίας καί ’ Αμερικής...
Δύο σημαίνοντα στρατηγικά σημεία
προστατεύουν τήυ ' Ελλάδα κατά τού
εξωτερικού. 'Όποιος τά κατακτήση,
άποκτα κατά ξηράυ τά κλειδιά δλης τής
' Ελλάδος. Πρόκειται περί τής Θεσσα
λονίκης καί τής Κρήτης» (Χρονικόν
1940-44, δπ. παρ., σσ. 36-37).
' Η απατηλή τακτική τής ’ Ιταλίας δέν
ήταν βέβαια δυνατό υά ξεγελάσει τήυ
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ελληνική πλευρά. Παρ’ δλες τίς δυσκο
λίες, καί ιδίως τήν υποχρέωση υά
φαίνεται ούδέτερη, ή ' Ελλάδα ετοιμα
ζόταν. «Τό ' Ελληνικόν Στρατηγείου»
λέγει ό στρατηγός Μιχαήλ Σπυρόπουλος, ’ Επιτελάρχης τό-Σαράντα τής Α'
Σιδηράς Μεραρχίας Λαρίσης μέ τόυ
βαθμό άυτισυυταγματάρχη Πυροβολι
κού «ήτο έν γυώσει δλων τώυ σκέψεων
καί τώυ κινήσεων τού εχθρού καί
κατέβαλλε συνεχείς προσπάθειας άυτιμετωπίσεως τής πιθανής εισβολής καί
συυέταξευ άυτισχέδια όχι μόνου άμύυης, άλλά καί έπιθέσεως. Διότι πέραν
τής όργανώσεως ώρισμέυων μεθορια
κών μονάδων μυστικής δΓ ατομικών
προσκλήσεων, άντιαρματικώυ έργων,
ύπουομεύσεως διαβάσεων κλπ. έν
’ Ηπείρω (τομεύς VIII Μεραρχίας-ΙΧ καί
Πίνδου), ή σκέψις τώυ ιθυνόντων ήτο
νά συγκρατηθή άρχικώς ή εχθρική
έπίθεσις, ώστε υά έπιτύχη ή έπιστράτευσις καί ή ταχυτάτη προώθησις τώυ
μονάδων εις τά κρίσιμα σημεία τώυ
επιχειρήσεων».

Στόν αγώνα αυτόν
ό ' Ελληνικός λαός έδωσε
τό προσωπικό του
ύφος όμοιο σέ γενικές
γραμμές μέ
’εκείνο τοΰ 1 8 2 1 .

Μέ τόν τορπιλλισμό τής «"Ελλης» (15
Αύγούστου 1940), οί προετοιμασίες έγι
ναν εντονότερες. ' Ο «φίλος» γείτονας
εΤχε άποκαλύψει τό προσωπείο. Τά
σύννεφα φάνηκαν καλά στόν ουρανό.
Μά καί ή λαϊκή ψυχή σφίχτηκε. Στό
«Σημειωματάρι ενός Μετσοβίτη 18711943» (τού Δημητρίου Μέραυου), πού
εξέδωσε τό 1972 ό Γεώργιος Πλατάρης,
ύπάρχει μέ ήμερομηυία 1940. Αύγού
στου 15, ή άυαγραφή:
«Έ ν Μετσόβψ εις Κουλτούκι (πλα
τείαν Αγίας Παρασκευής) έγινε χορός
δημόσιος. Κατ’ αύτήυ δμως τήν ώραν
κατέφθασε τηλεγράφημα εις ' Υποδιοίκησιυ Χωροφυλακής Μετσόβου, δτι
ύποβρύχιου άγυώστου έθυικότητος
έτορπίλλισε τό έλληνικόυ καταδρομι
κού «'Έλλη», δπερ αυθωρεί έβυθίσθη,
εις λιμενοβραχίονα νήσου Τήνου, όπου
έπαυηγύριζευ ό ιερός ναός τής Εύαγγελιστρίας. Εις νεκρός καί 29 περίπου
τραυματίαι. "Απαντες οί άλλοι έσώθησαυ. ' Ο χορός αύθωρεΐ έπαυσε».

' Ο λαός έχει μιά δυνατή όσφρηση, μέ
τήυ όποια αντιλαμβάνεται τίς μπόοες
πού πλησιάζουν. Δύο μέρες πρίυ τό
τελεσίγραφο συνέβη τό έξής, αυθεντικό
περιστατικό στό ' Επταχώρι.
«"Ενας συνταξιούχος δάσκαλος κάλεσε σέ γεύμα δλους τούς άξιωματικούς τού ’ Επιτελείου τού ’ Αποσπάσμα
τος Πίνδου, καθώς καί άρκετούς τσελιγκάδες τής περιοχής. "Ενας άπ’
αύτούς, κοιτάζοντας τήυ πλάτη τού
σφαχτού, σκυθρώπασε καί, κουνώντας
άργά τό κεφάλι του, τήυ έδωσε σ’
άλλον τσέλιγκα πού κι έκεΐνος φάνηκε
πολύ άνήσυχος.
— Τί τρέχει; τόν ρωτούν οί άξιωματικοί.

— Τ! υάτρέχη. ’Έχουμεπόλεμο. 'Η
πλάτη είναι γεμάτη αίματα. ’Έχετε τόυ
υοΰ σας στά σκυλιά πουν άπεναυτί σας.
’Έχουμε πόλεμο καί πόλεμο γρήγορα»
(Βλε. Γ ενική Στρατιωτική ’ Επιθεώρησι
περ. β ' έτος Σ τ ', ’ Ιούλιος 1973, όρ. 7
σελ. 84).
’ Απέναντι ό εχθρός παρατασσόταν
σέ θέση μάχης. Μαζί του είχε καί τούς
’ Αλβανούς. ’ Ακόμη κατά τό 1939, έχει
γράψει ό Αλέξανδρος X. Μαμμόπουλος, οί ’ Αλβανοί άφοΰ ήυοιξαυ τάς
πύλας εις τόν ’ Ιταλόν επιδρομέα, —οί
πυροβολισμοί εις τό Δυρράχιου τού
ενωμοτάρχου Μούγιο Ούλκιυάκου επί
τιυας ώρας πρός διευκόλυυσιυ τοΰ
δραπετεύσαυτος Βασιλέως Ζώγκου
ήσαυ ή μόνη άυτίστασις— συνδέονται
μέ τόυ νέου αύθέντηυ, συμφώυως πρός
τό δόγμα «ή πίστις άυήκει εκεί όπου τό
γιαταγάνι» καί πρώτοι επιτίθενται κατά
τώυ Ελλήνων τόυ Οκτώβριο τού
1940 δι’ άυεξαρτήτωυ άλβαυικώυ τα
γμάτων τακτικού στρατού, διά 3.500
ότάκτωυ στιφών δρασάντωυ αίματηρώς εις Θεσπρωτίαν καί Κόνιτσαν, διά
ταγμάτων μελαυοχιτώυωυ τής Μιλίτσια» (' Ο μύθος τής άλβαυικής συμβο
λής εις τήυ άυεξαρτησίαυ τής Ε λ λ ά 
δος, Άθήναι 1963, σελ. 57).
Ή αριθμητική διαφοράάυάμεσασέ
έπιτιθεμέυους καί άμυυομέυους ήταν
τεράστια. Οί Έλληνες, πού φύλαξαν
τίς «Θερμοπύλες» δέυ ξεπερυοΰσαυ τίς
35.000, έυώ οί ’ Ιταλοί ήταν περισσότε
ροι από 100.000. Δηλ. τόυ ιταλικό
στρατό, πού επιτέθηκε στήυ ' Ελλάδα,
άποτελούσαυ 9 μεραρχίες, άπό τίς
όποιες 5 άυήκαυ στό XXV Σώμα Στρα
τού (άπ’ αύτές μιά ήταν τεθωρακισμέ
νη, μιά τώυ άλπινιστών καί μιά ιππικού)
καί 4 στό XXVI Σώμα Στρατού Συνολι
κά ή Ιταλία έρριξε στήυ επίθεση 59
τάγματα πεζικού, 135 Πυροβολαρχίες

ΜΕ ΠΟΛΥ ΞΥΛΟ ΚΓ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ
Στις φωτογραφίες καί των δύο σελίδων
«στιγμιότυπα» άπό τήν παλιά καλή έποχή τής
’Αθήνας. Στήν άπέναντι σελίδα έπάνω:
Σπιτάκι στήν Πλάκα. Κάτω: Γραφικό δρομάκι
στήν Πλάκα (Σχέδιο Π. Δημαρά) Επάνω:
Μιά «γωνιά» τού Κολωνακίου, γύρω ατά
1920. ' Εκεί τότε έβοσκαν πρόβατα.

0 ΠΡΏΤΟΣ
ΑΤΜ0ΔΡ0Μ0Σ
Τά εγκαίνιά του στήν

Αθήνα

« Ή ατμομηχανή έμυκάτο έκβάλλουσα τολύπες μαύρου καπνού καί
ό σιδηροδρομικός συρμός μέ τόν όποιον θά έγκαινίαζον οι επίσημοι
καί οί προσκεκλημένοι τό πρώτον εις Πειραιά ταξίδιον, άπαρτιζόμενος άπό δέκα οχήματα, έτριζε εις τούς τροχούς του σάν τό θυμοειδές
άλογο πού κρατεί σφικτά τούς χαλινούς του ό καβαλλάρης του.
ΙΑ ΠΕΝΤΑΡΑ είχε τό εισιτήριο τού
τραίνου, πριν άπό ένενήντα χρό
νια, γιά τή διαδρομή ' Ομόνοια - Μονα
στηράκι. Ό κάθε έπιβάτης μάλιστα
είχε δικαίωμα νά μεταφέρη καί άποσκευές βάρους μέχρι 20 όκάδων, χωρίς
νά πληρώση τίποτε έπί πλέον. "Ολα
αυτά συνέβαιναν τό 1889, τό έτος πού
ύπογράφηκε ή σύμβασι μεταξύ τού
τότε υπουργού των Εσωτερικών Σ.
Δραγούμη καί τού έπιχειρηματία Στεφ.
Ζ. Ψύχα, ό όποιος άνέλαβε νά προε
κτείνω τή γραμμή τού σιδηροδρόμου
άπό τό Θησείο μέχρι τό Μοναστηράκι
καί τήν ' Ομόνοια.
Τό τραίνο έκείνη τήν έποχή συνέδεε
τήν Αθήνα μέ τόν Πειραιά, ξεκινώντας
άπ ’ τό σταθμό τού Θησείου. Τά έγκαίνια τής γραμμής έγιναν τό 1869 καί
μάλιστα μετά θορύβου καί πολλών έπεισοδίων, πού έφαίδρυναν τήνέθιμοτυπική σοβαρότητα τής σχετικής τελετής.
Ο σιδηρόδρομος Αθηνών - Πειραιώς
ήταν στά πρώτα του βήματα άτμοκίνητος γ ι' αύτό καί ώνομάζετο άτμόδρομος. Ά ν α φ έ ρ ε τ α ι στό π εριοδικό
«Εστία», ότι ό Ούγγρος δημοσιογρά
φος Κ. Νεμένυι έγραψε τό 1877, όταν
έφτασε στόν Πειραιά άπό τήν Κωνσταν
τινούπολή

Μ
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«Ίδών τόν σιδηρόδρομον Πειραιώς
έμνήσθην τών σιδηροδρόμων οϋς δωρούμεθα τοϊς παιδίοις κατά τήν έορτήν
τών Χριστουγέννων».
Τό ένδιαφέρον πού έδειξε ή κοινωνία
τών Αθηνών γιά τό μεγάλο αύτό σιδη
ροδρομικό έργο ήταν τεράστιο. "Ολοι
ήξεραν έκ τών προτέρωνδτι τά έγκαίνια
θά παρουσίαζαν μορφή πανηγυρική καί
δτι θά ύπήρχε κοσμοπλημμύρα γι ’ αύτό
καί οί άρχές έλαβαν όλα έκείνσ τά
μέτρα πού έπιβάλλοντο γιά νά τηρηθή ή
τάξις. ' Ο Βασιλιάς Γεώργιος άπουσίαζε
τότε στό έξωτερικό, κ ι' έτσι τά έγκαίνια
έπρόκειτο νά τιμήση μέ τήν παρουσία
της ή Βασίλισσα "Ολγα. Επίσης θά
παρίστατο τό ύπουργικό συμβούλιο μ '
έπικεφαλής τόν πρωθυπουργό Θρασύ
βουλο Ζάίμη καί τό διπλωματικό σώμα.

Πανηγύρι στό Θησείο
Ή τελετή έγινε στό Θησείο, στό
σταθμό, πού ήταν καί ή άφετηρία τής
γραμμής. Συγκεντρώθηκε λοιπόν στό
σταθμό άμέτρητο πλήθος Αθηναίων
καί τό θέαμα ήταν γραφικό. ’ Η ποικιλία
τών ένδυμασιών, όπως σημειώνουν οί
συντάκτες τών έφημερίδων τής έποχής, οί φουστανέλλες, τά άντέρια, τά
κοντογούνια, οί βλαχόκαλτσες, τά του-

τζούλια, οί βράκες, πού άντιπροσώπευαν τή Στερεά, τήν Πελοπόννησο καί τά
νησιά, οί λόγχες τών στρατιωτών, πού
γυάλιζαν ύπό τόν άττικό ήλιο, οί κατακόκκινες στολές τών σιδηροδρομικών
ύπαλλήλων, πού γ ι' αύτό τό λόγο
προσηγορεύοντο ύπό τού λαού «καρ
δερίνες», τά γυναικόπαιδα πού είχαν
πλημμυρίσει τήν περιοχή, τά πρόχειρα
παραπήγματα πού ήταν στολισμένα μέ
δάφνες καί μυρτιές, οί σημαίες καί οί
ποικιλόχρωμες ταινίες, πού κυμάτιζαν
έπάνω σέ πασσάλους καί κίονες, πού
είχαν έπίτηδες στηθεί, παρουσίαζαν
ένα γραφικό μωσαϊκό καί είχαν μετα
βάλλει γιά τήν ήμέρα έκείνη τό Θησείο
σέ τόπο έπιβλητικού πανηγυριού.
Στήν φαντασία τού όφελούς λαού
έπρόκειτο νά συμβή κάτι τό έξαιρετικό.
Η διήγηση άλλωστε τών ταξιδεμένων
γιά τό «θεριό», πού βγάζει καπνούς άπό
τά... ρουθούνια του, είχε συγκινήσει τό
λαό, πού έκτός άπό τά κάρα καί τό
γαϊδουράκι δέν γνώριζε άλλα μεταφορι
κά μέσα.
Ή άφιξι τής "Ολγας καί τών πριγκί
πων μέ τήν Βασιλική άκολουθία έδωσε
τό σύνθημα γιά ζωηρές έπευφημίες,
πού δέν σταμάτησαν παρά μόνον όταν ό
Μητροπολίτης Αθηνών ύψωσε τήν

φωνή του γιά νά άναπέμψη ευχές υπέρ
τού πρώτου σιδηροδρομικού έργου,
που γινόταν στήν 'Ελλάδα. Τό τέλος
τής δοξολογίας έπεσφράγισε ένας
όξύς καί παρατεταμένος αυριγμός τής
άτμομηχανής, πού έσπειρε τρόμο στό
άνίδεο πλήθος. Μιά περιγραφή άναφέρει τά έξής ένδιαφέροντα:
« Ή άτμομηχανή έμυκάτο έκβάλουσα τολύπες μαύρου καπνού καί ό
σιδηροδρομικός συρμός μέ τόν όποιον
θά έγκαινίαζον οί έπίσημοι καί οί προ
σκεκλημένοι τό πρώτον εις Πειραιά
ταξίδιον, άπαρτιζόμενος άπό δέκα όχήματα, έτριζε εις τούς τροχούς του σάν
τό θυμοειδές άλογο πού κρατεί σφικτά
τούς χαλινούς του ό καβαλλάρης του.
Οί γυναικούλες έσταυροκοπούντο. Οί
γεροντότεροι έκίνουν μέ θαυμασμόν τό
κεφάλι των, πολλοί έψιθύριζον «πάει
πιά φραγκέψαμε», κανείς όμως δέν
έπερίμενε δτι ό πρώτος σιδηρόδρομος
εις τήν Ελλάδα θά έγκαινιάζετο μέ
χαστούκια...»
Ή άμαξα πού προωρίζετο γιά τήν
Βασίλισσα Όλγα, τούς ύπασπιστές της
καί τόν Πρωθυπουργό, διεκρίνετο γιά
τήν μεγαλοπρεπή καί καλλιτεχνική διακόσμησί της. Καί τά άλλα δύο βαγόνια
πού ήταν προωρισμένα γιά τούς έπισή56 3

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΤΜΟΔΡΟΜΟΣ
μους τό ένα γιά τά μέλη τού διπλωματι
κού σώματος καί τό άλλο γιά τόν
Μητροπολίτη καί τούς υπουργούς ήταν
καί αύτά με πολυτέλεια διακοσμημένα.
Μιά γυναίκα, ή κυρία Παχή, κόρη
Σκουζέ, ήταν ή άφορμή γιά τό έπεισόδιο πού συντάραξε τό πλήθος έκείνη
τήν έπίσημη μέρα τών έγκαινίων τού
σιδηροδρόμου τής γραμμής ΆθηνώνΠειραιώς. Ή κυρία Παχή, κόρη τού
τότε προέδρου τού διοικητικού συμ
βουλίου τών σιδηροδρόμων, άντί νά
έπιβιβασθή σέ ένα άπό τά κοινά βαγό
νια, τά όποια είχαν διατεθή γιά τούς
λοιπούς προσκεκλημένους, άνέβηκε
στό βαγόνι τού ύπουργικού συμβουλίου
καί τού Μητροπολίτη, παίρνοντας μαζί
της καί μερικές φίλες της.
Δέν έμεναν παρά λίγα λεπτά γιά τήν
πρώτη διαδρομή τού σιδηροδρόμου. Ή
Βασίλισσα, ό πρωθυπουργός καί οι πιό
πολλοί άπ’ τούς έπισήμους είχαν κατα
λάβει τις θέσεις τους. Καθυστερούσε ό
Μητροπολίτης μέ τόν ύπουργό ' Εσωτε
ρικών Τσιγγίτα. Κάποια στιγμή έφτασαν
κ ι’ αύτοί. Ά λ λ ’ ό Ιεράρχης, όταν είδε
τό ύπουργικό βαγόνι γεμάτο καί άπό
άντιπροσώπους τού ώραίου φύλου κάλεσε τόν μηχανικό Σκαλτσούνη, πού
έκτελοϋσε καί χρέη τελετάρχου, καί
τού έκανε παραστάσεις.
' Ο Μητροπολίτης ζήτησε νά κατεβά
σουν άμέσως τις κυρίες άπό τό βαγόνι,
γιατί δέν έννοούσε νά συνταζιξεύση
μαζί τους. ' Ο Σκαλτσούνης βρέθηκε σέ
πολύ δύσκολη θέσι, δεδομένου δτι
άνάμεσα στις κυρίες ήταν καί ή κόρη
τού διοικητικού συμβουλίου τών σιδη
ροδρόμων Σκουζέ. ' Οπωσδήποτε άποφάσισε νά κάνη μιάν άπόπειρα. Μ έ πολύ
εύγένεια καί διακριτικότητα πλησίασε
τις κυρίες καί είπε στην κυρία Παχή:
- Θά σάς παρακαλούσα νά περάσετε
στό άλλο βαγόνι...
Ή κυρία Παχή άρνήθηκε καί έτσι ό
Σκαλτσούνης άναγκάστηκε νά σπεύση
στόν προϊστάμενό του καί πατέρα τής
κυρίας Παχή Γεώργιο Σκουζέ καί νά τού
έκθέση τά όσα συνέβαιναν.
- Νά βγή άμέσως, άπάντησε ό Σκουζές, πού ήταν πρόεδρος τού συμβουλί
ου καί δέν έννοούσε ή κόρη του νά γίνη
άφορμή κάποιας άνωμαλίας.
Ετσι ό μηχανικός Σκαλτσούνης,
έχοντας τήν έξουσιοδότησι τού Σκουζέ,
έπανήλθε μέ περισσότερο θάρρος στό
βαγόνι μέ τίς κυρίες καί ζήτησε πρώτα
άπό τήν κυρία Βαλαωρίτη νά περάση
στό άλλο βαγόνι. Αύτή συμμορφώθηκε
μέ τήν ύπόδειξι τού άρμόδιου μηχανι
κού. Σ έ λίγο ό Σκαλτσούνης έσκυψε
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στό αύτί τής κυρίας Παχή καί τής
ψιθύρισε ότι έντολή τού πατέρα της
έπρεπε νά περάση καί αύτή στό άλλο
βαγόνι. Ή κόρη τού Σκουζέ δέν μπο
ρούσε νά κάνη διαφορετικά. Σηκώθηκε
άπ’ τή θέση της καί άλλαξε βαγόνι,
μουρμουρίζοντας γιά τήν μετάθεσι αύ
τή πού έγινε ύστερα άπό τήν αϊτησι τού
Μητροπολίτη.
Ενώ όμως άνεμέ νέτο τό ξεκίνημα
τής άμαξοστοιχίας, άκούστηκαν δυό
πολύ ήχηρά ραπίσματα, ένα ποτάμι
ύβρεων καί άπειλητικές κραυγές, πού
συνωδεύονταν μέ φωνές...
«Πιάστε τον... πιάστε τον...».
Ή Βασίλισσα "Ολγα άναστατώθηκε,
βγήκε στό παράθυρο τού βαγονιού της,
καί άρχισε νά ζητά πληροφορίες γιά τό
τί συμβαίνει. Τό ίδιο έκαναν καί οί άλλοι
έπίσημοι.
Τελικά έγινε γνωστό, ότι ένώ ό
Σκαλτσούνης μιλούσε μ ’ έναν ύπάλληλο τού σιδηροδρόμου καί τού έδινε
όδηγίες γιά τό έπίσημο αύτό ταξίδι
δέχθηκε αιφνιδιαστική έπίθεσι άπό ένα
νεαρό Αθηναίο, ό όποιος τού έδωσε
άλλεπάλληλα ραπίσματα καί συγχρόνως
τόν περιέλουσε μέ βρισιές. Ο νέος
πού έπετέθηκε στόν μηχανικό Σκαλτούνη ήταν ό γιός τού Σκουζέ καί
άδελφός τής κυρίας Παχή, ή όποια τόν
κατατόπισε γιά τά όσα έγιναν μέ τήν
άλλαγή τού βαγονιού καί έπειδή ό
νεαρός Σκουζές θεώρησε τήν οικογε
νειακή άξιοπρέπεια θιγομένη θέλησε
νά πάρη ίκανοποίησι.

Τά δρομολόγια
Στήν άρχή τό τραίνο Άθηνών-Πειραιώς έκτελοϋσε δρομολόγια σέ όρισμένες ώρες. ' Ηπρώτηάνακοίνωσιτής
έταιρείας άνέφερε τά έξής:
«Καθ' έκάστην έκ Πειραιώς: Εις τάς
ώρας 6, 7, 9, 11, 2, 3.30, 5.30, καί 7.
Εκτάκτως κατά Κυριακήν καί Δ ευ τέ
ραν εις τά 4.45 μ. μ.
Κ αθ’ έκάστην έ ξ Αθηνών: Είς τάς
6.30, 8.10, 10.30, 12, 3, 5, 6.30 καί 8.
’Εκτάκτως κατά Κυριακήν καί Δ ε υ τέ 
ραν είς τά 5.15 μ.μ.
Τιμή τών θέσεων: A ' θέσις δρχ. 1, Β'
θέσις λεπτά 75 καί Γ' θέσις λεπτά 45.
Παιδιά τών 3 μέχρι 12 έτών θέλουσι
πληρώνει τό ήμισυ τών δικαιωμάτων».
Αύτή ήταν ή κατάστασι τού σιδηρο
δρόμου μέχρι τό 1889, όπότε άπεφασίσθη νά προεκταθή ή γραμμή μέχρι τήν
Ομόνοια καί γ ι’ αύτό τό σκοπό τό
Κράτος ύπέγραψε σύμβασι μέ τόν
Στέφανο Ψύχα, στόν όποιον παραχώρη
σε τό δικαίωμα τής κατασκευής καί
χρήσεως τής σιδηροδρομικής γραμμής
μέσα στήν πάλι τών ’Αθηνών έπί 99
χρόνια. Άπό μέρους τής 'Ελληνικής
Κυβερνήσεως τή σύμβασι ύπέγραψε ό
ύπουργός ’ Εσωτερικών Σ τέφ α ν ο ς
Δραγούμης, ό όποιος έξήρε τό γεγονός
άπό τίς έφημερίδες τής έποχής καί
έτόνισε ότι ή πόλις τών 'Αθηνών άποκτά ένα νέον συγκοινωνιακόν μέσον
λίαν εξυπηρετικόν διά τάς άνάγκας τού
πληθυσμού. Δημιουργήθηκε καί τότε

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΤΜΟΔΡΟΜΟΣ
θέμα άπαλλοτριώσεων γι' αυτό καί στή
σύμβαοι υπήρχε ειδικός όρος, πού
έλεγε ότι ή προέκταοι τής σιδηροδρομι
κής γραμμής άπό τό Θησείο μέχρι τήν
' Ομόνοια χαρακτηρίζεται σάν έργο δη
μοσίας άνάγκης, έτσι ώστε τά κτήματα
άπό τά όποια θά περνούσε ή γραμμή νά
άπαλλοτριώνονται υποχρεωτικά. Τό έρ 
γο θεωρήθηκε γιά τήν έποχή πρωτοπορειακό καί τολμηρό, γιατί έπρόκειτο νά
κατασκευασθή καί ύπόγεια στοά στό
τμήμα άπό τό Μοναστηράκι μέχρι τήν
πλατεία Όμονοίας. Τά κτήματα κάτω
άπό τά όποια θά περνούσε ή γραμμή
θεωρήθηκε σκόπιμο νά άπαλλοτριωθούν προσωρινά μέχρι νά γίνη ή γραμμή
καί μετά νά άποδοθούν καί πάλι ατούς
ιδιοκτήτες τους. Πάντως τό συνολικό
ποσό των άποζημιώσεων πού έπρόκειτο
νά δοθή δέν προεβλέπετο μεγαλύτερο
τού 1.100.000 δρχ. γιατί στή σύμβασι
άναφέρεται δτι άν τό ποσόν ήταν
μεγαλύτερο ό άνάδοχος είχε τό δικαίω
μα νά δηλώση τήν μή έκτέλεσι τού
έργου.

' Ο Σταθμός Θησείου
Βασική προϋπόθεσι τής κατασκευής

τού έργου ήταν νά διατηρηθή ό στα
θμός τού θησείου καί γιά έπιβάτες καί
γιά έμπορεύματα. Έτσι στή σύμβασι
άναφέρεται σαφώς, δτι δέν πρέπει νά
καταργηθή, άλλά νά μείνει έν ένεργεία
καί νά γίνη νέος σταθμός στό σημεϊον
άπό τό όποιον θά περνάη ή νέα γραμμή,
άν κατά τά έργα τής προεκτάσεως δέν
συμπέση άκριβώς έπί τού ύπάρχοντος
άπό τότε σταθμού τού Θησείου.
Σύμφωνα μέ τις παραπάνω περιγρα
φές βλέπουμε δτι μιά κάποια άρχή τής
κατασκευής τού περίφημου «Μετρά»
άρχισε άπό τό 1889 στην ’Αθήνα καί ή
γραμμή τού άτμοκίνητου τότε σιδηρό
δρομου πού συνέδεε τήν πρωτεύουσα
μέ τόν Πειραιά, προχώρησε άπό τό
Θησείο, όπου ήταν καί ή άφετηρία του,
στό Μοναστηράκι καί στήν ' Ομόνοια καί
μάλιστα ύπογείως. Ή κατασκευή ένός
τέτοιου έργου δέν ήτανάπλή γιά έκεϊνα
τά χρόνια, άλλά άποφασίστηκε καί μάλι
στα μέ όλες έκεϊνες τις λεπτομέρειες
στις προδιαγραφές πού θά προετοίμα
ζαν τό έδαφος γιά μιά δημιουργία
όλοκλήρου δικτύου ύπογείου σιδηρο
δρόμου στήν πρωτεύουσα. Συγκεκρι
μένα τό άρθρον 22 τής συμβάσεως
άναφέρε ι:

«' Η Κυβέρνησις έπιφυλάσσεται ρητώς τό δικαίωμα τού νά χορηγή νέας
παραχωρήσεις σιδηροδρόμων, διακλαδουμένων έπί τής γραμμής, περί ής ή
παρούσα συγγραφή ή κατά προέκτασιν
αύτής. Ό άνάδοχος δέν δύναται νά
παρεμβάλη ούδέν πρόσκομμα είς τάς
διακλαδώσεις ταύτας, μήτε ν' άπαιτήση κατά τήν σύστασίν των οίανδήποτε
άποζημίωσιν...».
Γιά τό σταθμό τής ' Ομονοίας γινόταν
έπίσης ιδιαίτερος λόγος στή σύμβασι
καί ύποχρεώνετο ή κατασκευάστρια
έταιρία νά τόν κάνη μεγάλο καί έπαρκή
γιά τίς άνάγκες τού κοινού ώς «άκρον
σταθμόν», ή δέ οικοδομή του έπρεπε
νά είναι τουλάχιστον δμοια μ ’ έκείνη
τού σταθμού τού θησείου.
Τά έγκαίνια τής νέας γραμμής έγιναν
τό Μάιο τού 1895 καί ό σιδηρόδρομος
λειτούργησε σάν άτμοκίνητος μέχρι τό
1904, όπότε ήλεκτροκινήθηκε καί ή
γραμμή έγινε διπλή σέ δλο τό μήκος
της μέχρι τόν Πειραιά.

ΚΩΣΤΑΣ ΦΛΩΡ.

Στήν άπέναντι σελίδα: Συρμός τοϊι Ατμήλα
του σιδηροδρόμου ' Αθηνών-Λαυρίου, στήν
Πλατεία Λαυρίου τό 1920. 'Αριστερά: Τό
«θηρίο», σέ στιγμή πού διέσχιζε άγκομαχώντας τόν Ανήφορο στήν όδό Γ. Σεπτεμβρίου.
Δίπλα του διακρίνεται ένα κάρρο τής έποχής, τού 1920.
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ΚΑΤΑ ΤΟ Υ Σ Μ Η Ν Α Σ ΙΑΝΟ ΥΑΡΙΟ - Φ ΕΒ Ρ Ο ΥΑΡ ΙΟ
ΜΑΡΤΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ ΚΑΙ Μ Α Ι Ο
ΤΟ Υ 1981

Κατά τούς πέντε πρώτους μήνες τού 1981
τά άδικήματα του Άγορανομικοΰ Κώδικα,
πού βεβαιώθηκαν άπό τίς άρμόδιες ύπηρεσί

αγορανομ ικος κ β ο ικ α ς

ες τής Αστυνομίας Πόλεων, είναι 776
λιγότερα άπό αύτά τής άντίστοιχης περιόδου
τού 1980, σημειώ θηκε δηλαδή μείωσή
16,90%.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
' Η Εφαρμογή τους από τίς
' Υπηρ€θί€ς τής ’ Αστυνομίας
ΠόλΕων
Α ΣΤ Υ Ν Ο Μ ΙΑ γιά νά φέρει οέ πέ
ρας τό πολυσύνθετο έργο της, ώς
γνωστό, έχει κατανείμει σέ ειδικότερες
ύπηρεσίες της τήν εφαρμογή διαφόρων
τομέων τής νομοθεσίας.
Αύτό είναι φανερό δτι επιβλήθηκε
έπειδή κατά τήν ένάσκηση τής αστυνομι
κής αποστολής, εκτός τών γενικών
άστυνομικών γνώσεων τών υπαλλήλων
τής 'Αστυνομίας, απαιτούνται καί ειδι
κότερες γνώσεις γιά τόν αποτελεσματι
κότερο αστυνομικό έλεγχο καί τήν
εφαρμογή τών νόμων ατούς ειδικούς
τομείς τής νομοθεσίας, αν επιπρόσθετα
ληφθεϊ υπόψη ή εξέλιξη τής τεχνολογί
ας, τής έφαρμογής τής χημείας κ.λ.π.,
πού είναι δυνατό νά χρησιμοποιηθούν
ατά χέρια εγκληματιών γιά αντικοινωνι
κές πράξεις.
"Ενας από τούς βασικούς αύτούς
τομείς είναι τό σύνολο τών διατάξεων
γιά τήν εύρυθμία ατό χώρο τού εμπορί
ου καί τής δημόσιας υγείας πού έπιτυγ
χάνεται μέ τήν εφαρμογή τοΰ Άγορανομικοϋ Κώδικα καί τού ’ Υγειονομικού
Κανονισμού καί άλλων υγειονομικών
διατάξεων.
Ή προστασία τών καταναλωτών από
τή νοθεία τών τροφίμων, τίς τεχνητές
ανατιμήσεις ή τά υπερβολικά κέρδη, τής
κανονικής διακινήσεως τών προϊόντων
καί τών άλλων ύποχρεώσεων, πού επι
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βάλλονται από τίς διατάξεις τού Άγορανομικοΰ Κώδικα, δπως επίσης καί ή
προστασία τής δημόσιας υγείας είναι
πρώτο καθήκον τών υπηρεσιών ’Αγο
ρανομίας, οί όποιες γιά νά ολοκληρώ
σουν τό δύσκολο έργο τους έπιβοηθοϋνται καί άπό άλλες άστυνομικές ύπηρεσί
ες,δπως τήν Τουριστική ’Αστυνομία, τά
Τμήματα Τάξεως κ.λ.π.
Θετική είναι ή προσφορά τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων τούς μήνες Ιανουάριο,
Φεβρουάριο, Μάρτιο, ’Απρίλιο καί
Μάϊο τού 1981 μέ τήν εφαρμογή τού
Άγορανομικοΰ Κώδικα καί τού Υ γ ε ιο 
νομικού Κανονισμού.
Τά στατιστικά δεδομένα τών πέντε
πρώτων μηνών τού 1981 δπως καί
έκεϊνα τής αντίστοιχης χρονικής περιό
δου τών έτών 1979 καί 1980, τά όποια
αφορούν ’Αγορανομικά θέματα έρμηνεύουν μεγάλο μέρος τής ’Αστυνομικής
δραστηριότητας, μέ αποτέλεσμα νά
επηρεάζουν τό επίπεδο γενικά τής εγ
κληματικότητας, άν βέβαια ή μελέτη γιά
τόν προσδιορισμό τού δείκτη εγκληματι
κότητας περιοριστεί στό σύνολο τών
στατιστικών αριθμών μόνο.
Βεβαιώθηκαν λοιπόν τούς 5 πρώτους
μήνες τής έφετεινής χρονιάς 3.814 αδι
κήματα τού Άγορανομικοΰ Κώδικα.
Ά π ό αύτά τά 3.681 ή τό 96,51% βεβαιώ
θηκαν άπό αστυνομικούς ύπαλλήλους

καί τά υπόλοιπα 133 (3,49%) άπό άλλες
ύπηρεσίες.
Τήν αντίστοιχη χρονική περίοδο τού
1980 βεβαιώθηκαν 4.590 πλημμελήματα
τού Άγορανομικοΰ Κώδικα. Ά π ό τά
αδικήματα αύτά βεβαιώθηκαν άπό αστυ
νομικούς τά 4.437 (96,66%) καί τά άλλα
153 (3,34%) καταγγέλθηκαν από ιδιώ
τες.
Τούς μήνες ’Ιανουάριο, Φεβρουάριο,
Μάρτιο, Απρίλιο καί Μάιο τού 1979
βεβαιώθηκαν 5.115 παρόμοια αδικήμα
τα άπό τά όποια, άπό αστυνομικούς
ύπαλλήλους βεβαιώθηκαν τά 4.947
(96,71%) καί τά ύπόλοιπα 168 (3,29%)
άπό διάφορα πρόσωπα.
Παρατηρεϊται κλιμακωτή μείωση τών
βεβαιωθέντων αδικημάτων τού Άγορανομικοΰ Κώδικα πού σημαίνει μείωση
τής έγκληματικότητας στό χώρο τού
έμπορίου.

Συγκεκριμένα τούς 5 πρώτους μήνες
του 1981 τά αδικήματα τοΰ Άγορανομικοϋ Κώδικα είναι 776 όλιγότερα από
αυτά τής αντίστοιχης περιόδου τού 1980
καί ή μείωση εκφράζεται σέ -16,90%.
’Επίσης είναι όλιγότερα κατά 1.301 από
τά αδικήματα τής αντίστοιχης χρονικής
περιόδου τοϋ 1979 καί ή μείωση τής
εγκληματικότητας σέ Άγορανομικά θέ
ματα εκφράζεται σέ -25,43%.
Τά διάφορα αδικήματα τοϋ Άγορανομικοϋ Κώδικα πού απασχόλησαν τήν
'Αστυνομία Πόλεων τούς 5 πρώτους
μήνες αντίστοιχα κατά τά έτη 1981,
1980 καί 1979 άναλυτικά παρουσιάζον
ται ώς εξής:
α) Γιά υπερβολικό κέρδος βεβαιώθη
καν 1.400 άδικήματα καί αποτελούν τό
36,71% τοϋ συνόλου τών αδικημάτων
Άγορανομικοΰ Κώδικα τοϋ έφετεινοϋ
πρώτου 5μήνου έναντι 1.836 τοϋ 5μήνου
τοϋ 1980 καί 2.173 ομοίως τοϋ έξεταζόμενου δμηνου τοϋ 1979.
β) Γιά στέρηση πινακίδων, τιμοκατα
λόγων, τιμολογίων, ενδείξεων κ.λ.π.
βεβαιώθηκαν 1.344 παραβάσεις ή τό
35,23% τοϋ συνόλου κατά τούς πέντε
πρώτους μήνες τοϋ 1981 έναντι 1.309
τούς αντίστοιχους μήνες τοϋ 1980 καί
1.486 τοϋ 1979.
γ) Επειδή δέν βρέθηκε κανονικό τό
δείγμα κατά τή διενέργεια δειγματολη

ψιών βεβαιώθηκαν μέχρι τό Μάιο εφέ
τος 313 (8,20%) άδικήματα έναντι 288
πέρσι καί 293 πρόπερσι.
δ) Γιά άνατίμηση προϊόντων χωρίς
έγκριση καταγράφηκαν τό έφετεινό
5μηνο 88 πλημμελήματα (δηλ. τό 2,30%
τοϋ συνόλου) έναντι 64 τό 5μηνο τοϋ
1980 καί 132 τό 5μηνο τοϋ 1979.
ε) Γιά παραβάσεις πού αφορούν κα
τατάξεις τών διαφόρων κέντρων σέ
κατηγορίες βεβαιώθηκαν τό έφετεινό
εξεταζόμενο 5μηνο 62 (1,62%) άδικήμα
τα ενώ άντίστοιχα τό 1980 βεβαιώθηκαν
24 καί τό 5μηνο τοϋ 1979 18.
στ) ’Επειδή κατελήφθησαν παραβά
τες με ανειλικρινή τιμολόγια βεβαιώθη
καν τό έφετεινό 5μηνο 59 (1,54%) αδική
ματα έναντι 41 τοϋ 5μήνου 1980 καί 104
τοϋ πρώτου δμηνου τοϋ 1979.
ζ) Γιά έλλιποβαρή ζύγιση βεβαιώθη
καν τό έφετεινό Αο 5μηνο 48 αδικήματα
δηλαδή τό 1,25% τών αδικημάτων τοϋ
’Αγορανομικοϋ Κώδικα. Τό Αο 5μηνο
τοϋ 1980 βεβαιώθηκαν 114 καί αντίστοι
χα τό 1979 152.
η) Γιά ατελή έψηση άρτου βεβαιώθη
καν μέχρι καί τόΜάίο εφέτος 42 (1,10%)
αδικήματα. Τήν αντίστοιχη εποχή τοϋ
1980 βεβαιώθηκαν 92 καί του 1979 153.
θ) Γιά παραβάσεις τών υποχρεώσε
ων στήν εμπορία ιχθύων, κρεάτων,
πουλερικών βεβαιώθηκαν τό έφετεινό

πρώτο 5μηνο 41 (1,07%) άδικήματα
έναντι 116 τό περσινό καί 80 τό προπέρ

σινο.
ι) 'Επειδή κατελήφθησαν κρεοπώ
λες νά έχουν κόψει κιμά γιά πώληση,
ενώ αυτό θά έπρεπε νά γίνει παρουσία
τοϋ αγοραστή καταγράφηκαν 39 (1,02%)
άδικήματα μέχρι τό Μάιο τοϋ 1981, ενώ
άντίστοιχα τό 1980 καταγράφηκαν 11
άδικήματα καί τό 1979 7.
ια) Γιά άρνηση πωλήσεως βεβαιώθη
καν τήν έφετεινή εξεταζόμενη εποχή 37
(9,70%) άδικήματα. Τήν περσινή 56 καί
τήν προπέρσινη 71.
ιβ) Γιά άπόκρυψη προϊόντων τό 5μη
νο τοϋ 1981 βεβαιώθηκαν 27 (0,70%)
άδικήματα έναντι 45 τοϋ δμηνου 1980 καί
35 τοϋ 5μηνου 1979.
ιγ) Γιά νοθεία (ανάμιξη τροφίμων)
βεβαιώθηκαν τό εξεταζόμενο 5μηνο τοϋ
1981 7 (0,18%) αδικήματα έναντι 8 τοϋ
άντίστοιχου δμηνου 1980 καί 3 τοϋ 1979.
ιδ) Τρία (3) (0,07%) άδικήματα βεβαι
ώθηκαν τό 5μηνο τοϋ 1981 γιατί κατελή
φθησαν παραβάτες νά συντηρούν κρέα
τα παρά τή λήξη τοϋ ορίου συντηρήσεως, έναντι 11 αδικημάτων τήν περίοδο
τοϋ δμηνου τοϋ 1980 καί 6 τοϋ 1979.
ιε) ’Επειδή παρακώλυσαν διάφοροι
έπαγγελματίες τόν Άγορανομικά έλεγ
χο από τούς αστυνομικούς υπαλλήλους,
βεβαιώθηκαν τό έφετεινό Αο 5μηνο 3
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(0,07%) αδικήματα ’έναντι 24 τού αντί
στοιχου 5μηνου 1980 καί 13 τοϋ 5μηνου
του 1979.
ιστ) Καταγράφηκαν τέλος μέχρι καί
τό Μάιο τοϋ 1981 301 (7,89%) διάφορα
άλλα αδικήματα τοϋ Άγορανομικοΰ
Κώδικα. ’Επίσης τήν αντίστοιχη χρονι
κή εποχή τοϋ 1980 καταγράφηκαν άλλα
515 άδικήματα καί τό 5μηνο τοϋ 1979381
έγκλήματα τοϋ ’Αγορανομικοϋ Κώδικα
πέρα από τά αναλυτικά κατονομασμένα.
Ή έπίγνωση τοϋ έμπορικοΰ δίκαιου
σέ συνδυασμό μέ τίς διαμορφούμενες
από εποχή σέ εποχή συναλλακτικές
συνήθειες τής άγορας άπαιτοϋν ειδικές
γνώσεις τοϋ προσωπικού τής ’Αγορα
νομίας. ”Ετσι γιά νά είναι ευχερής καί
αποτελεσματικός ό Άγορανομικός έλεγ
χος, καθώς καί ή αστυνομική επιτήρηση
στό χώρο τοϋ έμπορίου, οι ' Υπηρεσίες
’Αγορανομίας μέ σεμινάρια καί πρακτι
κή έξάσκηση, πέρα άπό τίς ειδικές
γνώσεις, πού είναι αποτέλεσμα μακρο
χρόνιας πείρας, έπιμορφώνουν τό προ
σωπικό τους σέ θέματα Χημείας, Βιολο
γίας κ.λ.π.
’Επιστημονικό καί έξειδικευμένο
προσωπικό των 'Υπηρεσιών ’Αγορα
νομίας έχει τήν κύρια εύθύνη τής έφαρ
μογής τοϋ Υγειονομικού Κανονισμού.
Μ έ αστυνομικές επιθεωρήσεις τών κα
ταστημάτων τροφίμων καί άλλων χώρων
άποθηκεύσεως καί συνεχείς έπιβλέψεις
τών σφαγείων καί παρόμοιων εγκατα
στάσεων, όπως καί έργαστηρίων τροφί
μων κ.λ.π., δπου είναι δυνατό άπό τήν
αντικανονικά και γενικά τήν πλημμελή
λειτουργία τους, νά γίνουν εστίες μολύνσεως συμπληρώνεται ή προσπάθεια γιά
τήν προστασία τής δημόσιας υγείας.
Τούς μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο,
Μάρτιο, ’Απρίλιο καί Μάιο τοϋ 1981
στις πόλεις δικαιοδοσίας τής ’Αστυνομί
ας Πόλεων βεβαιώθηκαν 1.416 πλημμε
λήματα τοϋ Υγειονομικού Κανονισμού
άπό τά όποια τά 1.301 ή τό 91,87% αύτών
άπό αστυνομικούς ύπαλλήλους καί τά
υπόλοιπα 115 (8,13%) καταγγέλθηκαν
άπό Ιδιώτες.
Τό Αο 5μηνο τοϋ 1980 βεβαιώθηκαν
1.337 άδικήματα τοϋ Υγειονομικού Κα
νονισμού, άπό τά όποια τά 1.167
(87,28%) άπό αστυνομικούς καί τά 170
(12,72%) άπό διάφορα πρόσωπα.
Τήν αντίστοιχη χρονική περίοδο τοϋ
1979 καταγράφηκαν 1.185 άδικήματα
γιά τόν ’ίδιο λόγο, άπό τά όποια τά 998
(84,21%) άπό άστυνομικούς καί τά 187
(15,79%) άπό ιδιώτες.
Παρατηρεϊται αύξηση τών βεβαιωθέντων πλημμελημάτων τούς 5 πρώτους
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γιά τή δημόσια υγεία έκκενώσεως βό
θρων τήν έξεταζόμενη περίοδο τού 1981
έγιναν 6 μηνύσεις πού αποτελούν τό
0,42% τών μηνύσεων τοϋ 'Υγειονομικού
Κανονισμού. Τήν άντίστοιχη περίοδο
τοϋ 1980 έγινε γιά τόν ίδιο λόγο μία (1)
μήνυση.

Κατά τό πρώτο πεντάμηνο τοϋ 1981 βεβαιώ
θηκαν 48 άδικήματα, δηλαδή τό 1,25% τών
άδικημάτων τοϋ Αγορανομικοϋ Κώδικα, γιά
έλλιποβαρή ζύγιση.

μήνες τής έφετεινής χρονιάς, σέ σχέση
μέ τήν περσινή αντίστοιχη χρονική
περίοδο, κατά 5,90% καί σέ σχέση μέ
τήν ’ίδια εποχή τού 1979 κατά 19,49%.
’Αναλυτικότερα τά διάφορα αδικήμα
τα, σέ βαθμό πλημμελήματος, τού
'Υγειονομικού Κανονισμού έχουν ώς
έξής:
a) ’Επειδή ιδρύθηκαν καί λειτούργη
σαν διάφορα καταστήματα, χωρίς τήν
άδεια τών υγειονομικών έπιτροπών, τό
πρώτο 5μηνο τοϋ 1981 βεβαιώθηκαν 632
άδικήματα ή τό 44,63% τοϋ συνόλου τών
αδικημάτων τού 'Υγειονομικού Κανονι
σμού. Τήν αντίστοιχη περίοδο τού 1980
βεβαιώθηκαν 436 καί τοϋ 1979 404.
β) Γ ιά άντικανονικές μεταφορές
κρεάτων καταγράφηκαν μέχρι τό Μάιο
εφέτος 38 (2,68%) άδικήματα καί άντίστοιχα τό 1980 37 καί τό 1979 14.
γ) Κατά τίς έπιθεωρήσεις τών σφα
γείων βρέθηκαν άκάθαρτα καί έγιναν 21
(1,48% τού συνόλου) μηνύσεις τό έφετεινό πρώτο 5μηνο έναντι 82 τό περσινό
καί 14 τό 1979.
δ) Επειδή βρέθηκαν αντικανονικά
έξω άπό τά ψυγεία κρέατα, τούς 5
πρώτους μήνες τού 1981 καταγράφηκαν
16 άδικήματα, ή τό (1,12%) τοϋ συνόλου.
Τούς άντίστοιχους μήνες τοϋ 1980 καταγράφηκαν 54 καί τού 1979 3.
ε) Γιά άντ/κανονικές καί έπικίνδυνες

στ) Δύο (2) μηνύσεις άφοροϋααν πε
ριπτώσεις γιά άπόβλητα μολυσμένα
ύδατα έναντι 9 μηνύσεων πού έγιναν τό
Αο 5μηνο τού 1980.
ζ) Γιά διάφορες άλλες παραβάσεις
τών Υγειονομικών διατάξεων ο! όποιες
αφορούσαν τήν καθαριότητα καί τήν
κανονική, στά πλαίσια τής ύγιεινής,
λειτουργία έργαστηρίων τροφίμων καί
άλλων χώρων, καθώς καί γιά περιπτώ
σεις τής προστασίας τής άτμόσφαιρας,
τών ύδάτων καί γενικά τού περιβάλλον
τος άπό κακή λειτουργία καπνοσυλλε
κτών, πλημμελούς άπαγωγής άερίων
καύσεως, βιομηχανικών άπόβλητων,
στάσιμων ύδάτων κ.λ.π., έγιναν 701
μηνύσεις πού αποτελούν τό 49,50% τών
άδικημάτων τοϋ 'ΥγειονομικούΚανονι
σμού κατά τό έφετεινό Αο 5μηνο, έναντι
718 τό αντίστοιχο 5μηνο τοϋ 1980 καί 750
τού 1979.
Πολλές άλλες παραβάσεις τού Υ γ ε ι
ονομικού Κανονισμού σέ βαθμό πταί
σματος, όπως λόγου χάρη: ή καθαριότη
τα τών πεζοδρομίων ή ρύπανση άπό
πλύση οχημάτων, τά περί απορριμμά
των, ή εγκατάλειψη όγκοδών άντικειμένων σέ δημόσιους χώρους, ή καθαριότη
τα τών λεωφορείων κ.λ.π. άπασχολοϋν
καθημερινά τίς διάφορες 'Υπηρεσίες
τής ’Αστυνομίας. Ο ί μηνύσεις αυτές σέ
βαθμό πταίσματος καθώς καί οί συστά
σεις πού γίνονται από τούς αστυνομι
κούς ύπαλλήλους δέν άναφέρονται εδώ.
Ο ί άριθμοί πού προαναφέρθηκαν θά
πρέπει νά τονιστεί ότι δέν είναι δυνατό
νά περιγράφουν άπόλυτα τήν εγκλημα
τικότητα στον τομέα πού έξετέθηκε
ανωτέρω. Τό ορθό είναι ότι έκφράζουν
κυρίως τήν ’Αστυνομική δραστηριότη
τα, άν ληφθεί βέβαια υπόψη ότι πολλά
άδικήματα έξ άντικειμένου έκφεύγουν
τής αστυνομικής έπιτηρήσεως καί συνε
πώς οί στατιστικοί άριθμοί αύξομειώνονται άνάλογα μέ τή δραστηριοποίηση,
κατά περίπτωση, τής ’Αστυνομίας γιά
τή διασφάλιση τών συμφερόντων πρό
πάντων τών καταναλωτών καί τού δημό
σιου συμφέροντος, καθώς καί τής δημό
σιας υγείας γενικότερα.
’Εξυπακούεται επομένως τό μέγεθος
τής συμβολής τών πολιτών γιά τήν
επιτυχία τών άνωτέρω σκοπών όταν
συνεργάζονται μέ τήν ’Αστυνομία.

Τ Υ Ρ Α Ν Ν Ο Σ Τ Η Σ Γ Ε Λ Α Σ Α Ρ Χ Ι Κ Α ΚΑ Ι Τ Ω Ν Σ Υ Ρ Α Κ Ο Υ Σ Ω Ν Κ Α Τ Ο Π Ι Ν

Τ ο ΰ κ. Γ. Α. Μ ε ν ε γ ά κ η
Π Ε ΡΙΟ Δ Ο Σ τών περσικών πολέ
μων γιά τήν 'Ελλάδα είναι εξαι
ρετικά σπουδαία, δχι μόνο γιά τις
μεγάλες καί κοομδίστορικές νίκες τοϋ
πνεύματος τοϋ φιλελευθερισμού εναντί
ον τοΰ πνεύματος τοϋ κυνικοΰ ύλιστικισμοΰ, αλλά καί γιά τήν πραγματοποίησι
μιας πρώτης συμμαχίας τών δυό μεγαλύ
τερων πόλεών της, πού μπορούσε νά
όδηγήοη σ ’ έθνική ενότητα. Ή δήμο
κρατική Α θήνα καί ή συντηρητική
Σπάρτη μέ τό αριστοκρατικό πολίτευμα
ανέπτυξαν όμόρροπες δυνάμεις καί
μπόρεσαν νά βροΰν μιά βάσι συνεννοήσεως. ΎΗταν μιά καλή άρχή. Καί μιά
πρώτη νίκη. Τό 480 π.Χ. έγινε προσπά
θεια νά προστεθή στήν συμμαχία μιά
τρίτη δύναμις, ή Σικελία. Ή προσπά
θεια έγινε από τήν ’Αθήνα καί από τήν
Σπάρτη μέ σχετική πρότασι στόνΓέλωνα. Ό Γέλων ύποσχέθηκε νά στείλη
ατούς ’Αθηναίους καί ατούς Σπαρτιάτες
ισχυρές δυνάμεις γιά βοήθεια. Μά
εκείνοι δέν τις δέχθηκαν, γιατί θά
έπρεπε τότε νά δεχθούν τόν Γέλωνα
αρχηγό τών ενωμένων στρατιωτικών
δυνάμεων. Καί αύτοί δέν τό ήθελαν

Η

αυτό.
"Ομως τήν ’ίδια έποχή αποβιβάσθηκε
στήν Σικελία ό Άμίλκας μέ ισχυρές
δυνάμεις άπό Καρχηδόνιους, Λίβυες
καί άλλους ’Αφρικανούς. Κινδύνευε
δηλαδή κι ή Σικελία. Ό Γέλων τότε
συγκέντρωσε πολλές δυνάμεις καί μέ
τόν Θήρωνα, τύραννο τοΰ Άκράγαντος, συνέτριψε στήν περιοχή τής πόλεως Ίμέρας τις καρχηδονικές δυνάμεις.
rΗταν ή ίδια ήμέρα πού έγινε ή wn/uu
χία τήε Σαλαμίναν
' Ο Γ ' \* jv καταγόταν άπό τήν Γέλα καί
t i χεγε^νηθή τό 540 π.Χ. Ή ταν βλαστός
τής ιερατικής οικογένειας Τηλίνου. Ό
πατέρας του λεγόταν Δεινομένης, καί
τέσσερις γιοι του έγιναν τύραννοι, ό
Γέλων, ό Ίέρων, ό Πολύζηλος καί ό
Θρασύβουλος. Ό Γέλων άρχισε τό
στρατιωτικό του στάδιο σάν αρχηγός
τοϋ ίππικοϋ τοϋ τυράννου τής Γέλας
Ίπποκράτους.
Ό Γέλων ήταν άριστος ίππεύς. Τό488

π.Χ. λοιπόν αναδείχθηκε νικητής «δι ’
άρματος» στήν ’Ολυμπία. Τιμήθηκε
πολύ καί τίμησε. ’Αφιέρωσε τό άρμα μέ
τό όποιο νίκησε κι έναν άνδριάντα του
χάλκινο, πού τοϋ έφτιαξε ό χαλκουργός
Γλαυκίας άπό τήν Αίγινα.

Γιά τήν κατάληψι τών Συρακουσών ό
Γέλων έκμεταλλεύθηκε τήν κοινωνική
άναστάτωσι καί τό χάος πού είχαν
προκαλέσει ή άγρια πάλη μεταξύ τους
τοϋ κόμματος τών αριστοκρατών καί τοϋ
δημοκρατικού κόμματος. Τό αριστοκρα
τικό κόμμα εξέφραζε τήν πολιτική ιδεο
λογία τών Γεωμόρων ή Γημόρων. Στήν
Σικελία, όπως καί στήν ’Αθήνα καί στήν
Σάμο, Γεωμόροι ήσαν οί απόγονοι τών
παλιών πρωτοπόρων, δηλαδή τών αποι
κιστών. "Οταν αύτοί πάτησαν στήν
Σικελία, άρπαξαν τά κτήματα τών Ιθαγε
νών κατοίκων, τά έκαμαν τσιφλίκια κι
έβαλαν τούς άλλοτε ιδιοκτήτες τους νά
τό καλλιεργούν σάν δουλοπάροικοι. Οί
δυστυχείς αύτοί όνομάσθησαν Καλλικύριοι. Τόν 6ο αί. π.Χ. είχαν συγκεντρωμέ
νο στά χέρια τους δλο τόν πλοΰτο καί
φυσικά δλα τά πολιτικά δικαιώματα.
"Ολοι οί άλλοι κάτοικοι, πού γιά τόν

Ό Γέλων Β ' σέ νόμισμα τών Συρακουσών.

ένα ή άλλο λόγο έχασαν τά κτήματά τους
καί ξέπεσαν οϊκονομικώς, μαζί μέ τούς
εμπόρους, τούς βιοτέχνες κ.λπ., αποτε
λούσαν τήν πιό κάτω τάξι. Μαζί τους
ήσαν καί οί απόγονοι εκείνων τών
πρωτοπόρων, πού δέν είχαν κατορθώ
σει νά άρπάσουν τσιφλίκια καί έμειναν
φτωχοί. Γύρω στήν έποχή πού ιστορού
με τά πράγματα είχαν άλλάξει. Είχε
άναπτυχθή τό εμπόριο καί ή βιοτεχνία,
μέ συνέπεια νά πλουτήσουν όσοι ασχο
λούνταν μέ τις δουλειές αυτές, ενώ τά
αγροτικά προϊόντα εξακολουθούσαν νά
έχουν τοπική μόνο ζήτησι καί άρχισαν
νά πέφτουν οί τιμές τους. Τό χρήμα τότε
είχε άρχίσει νά μετατοπίζεται καί ή πιό
κάτω τάξι άπόχτησε δύναμι οικονομική,
κοινωνική καί φυσικά πολιτική. Αύτοί
λοιπόν, που τις αντιλήψεις τους εξέφρα
ζε τό δημοκρατικό κόμμα, άρχισαν νά
ζητούν τήν εξουσία. ’Αποτέλεσμα ήταν
εμφύλιος πόλεμος, πού έκαμε ώστε νά
φύγουν οί Γεωμόροι άπό τις Συρακού
σες καί νά μαζευτούν στις Κασμένες.
Τότε έδρασε ό Γέλων. Στήν άρχή
θέλησε νά κόμη όργανο τόν δήμο.
’Αλλά τό κόλπο δέν έπιασε. τΗταν πιά
παλιό. ’Έτσι πήγε μέ τούς Γεωμόρους,
οί όποιοι φαίνεται δτι τόν βοήθησαν καί
κατέλαβε τις Συρακούσες. ' Ο Γέλων, μέ
τήν φωτισμένη διοίκησί του, άμβλυνε τά
πάθη καί άνέπτυξε τάν οικονομία. ’Έλυ
σε πολλά παλαιό προβλήματα. Έπανέφερε στις Συρακούσες τούς Γ εωμόρους,
άλλά δχι καί στήν εξουσία. Αύτή τήν
κράτησε γιά τόν εαυτό του. ’Οργάνωσε
κράτος ισχυρό καί πρό πάντων τίμιο.
Ετοίμασε γερό στρατό, νίκησε στήν
Ίμέρα, όπως είπαμε, τις καρχηδονικές
δυνάμεις κι έγινε κύριος ολόκληρης τής
Σικελίας. Μετά τήν νίκη τής Ίμέρας οί
ήττημένοι Κ αρχηδόν ιοι κατέβαλαν
2.000 τάλαντα χρυσά. ’Από αύτά έστάλησαν δώρα ατούς Δελφούς, στήν Ο 
λυμπία καί αέ άλλα ιερά. Μ έ δλα αυτά
απέκτησε τήν εμπιστοσύνη τών συμπο
λιτών του. Καί μ ’ αύτό τό κύρος άρχισε
νά παρασκευάζη τήν άνακήρυξι βασιλεί
ας. Μά τόν εμπόδισε ό θάνατος. Πέθανε
τό 478 π.Χ.
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Τ Ο Ν Π Α Λ Η Ο ΕΚΕΙΝΟ Τ Ο Ν ΚΑΙΡΟ.

ΣΚΙΤΣΑ
Τ0Υ
ΑΡ0Μ0Υ ΣΤΗΝ Α6ΗΝΑ
Γράφ€ΐ ό κ. Θ. Θ€ολογίδης
Ε ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ τών χρόνων, τή
βιομηχανική καί τεχνολογική εξέ
λιξη, καί τήν τυποποιημένη προσφορά
τών περισσότερων αγαθών στήν εποχή
μας, πολλά επαγγέλματα πού ήκμαζαν
άλλοτε, πού μ' αύτά ήταν συνυφασμένη ή ζωή τών κατοίκων μιας μεγάλης
πόλης, πήραν τό μοιραίο τέλος των.
Ό σ α άπ' αύτά τά επαγγέλματα έσβη
σαν καί ξεχάστηκαν, κι1 όσα διατη
ρούνται άκόμη (σποραδικά φαινόμε
να), θά έκλείψουν σίγουρα κΓ αύτά,
πολύ γρήγορα μάλιστα, καί θά τά
θυμόμαστε, οί γεροντότεροι κάπου-κάπου!
Μ έ τή βοήθεια τής ανάμνησης, θά
προσπαθήσουμε νά βγάλουμε άπ' τή
σκιά τά περασμένα, τή ζωή, τούς θρύ
λους τής ' Αθήνας, πού κινδυνεύουν νά
ξεχαστοϋν.
Αύτά τά γραφικά επαγγέλματα τού
δρόμου, άπ' τούς διάφορους τύπους
τών έπαγγελματιών αυτών, απ' εκείνα,
τέλος, πού τονίζουν τό χρώμα τής
πρωτεύουσας, κάποια μακροζωία — άν
όχι άθανασία — παρουσιάζει άκόμη, ό
καστανάς! Αύτός άντέχει γιά τήν ώρα!
Ό χ ι, βέβαια, κείνος μέ τή κλασική
φουφού τών περασμένων χρόνων, καί
τή καραγκούνικη φορεσιά του. Ό
σημερινός καστανάς, μέ τό καλαίσθητο
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κυκλικό ή τετράγωνο «τεζάκι» του,
επενδυμένο μέ φορμάϊκα ή κόντρα
πλακέ, τό χωρισμένο σέ μερικά... διαμερισματάκια πού στό καθένα τοποθε
τεί κατά μέγεθος, τά μέν κάστανα τό
χειμώνα, μέ μικρή πινακίδα 5 ή 7 στό
εϊκοσάρι πού ροδοψήνονται, καί τό
καλοκαίρι μέ τά καλαμπόκια του, βρί
σκεται πάντα στημένος στό πόστο του,
προφυλαγμένος συνήθως κάτω άπό
κάποια μαρκίζα ή άπό μιά μεγάλη
όμπρέλλα... Τ' άλλο σκέλος τού καστα
νά τής παλιάς εποχής, μέ τά βραστά καί
ζεστά-ζεστά, τήν άχνιστή λινάτσα πού
σκέπαζε τό καλάθι του, καί πού γύριζε
τίς γειτονιές τίς πρωινές ώρες, έλειψε
όλότελα!
' Ο σαλεπιτζής. ' Ο έπαγγελματίας
τών μεταμεσονυκτίων ή αύγινών ώρών.
Μ έ τό καλογυαλισμένο μπρούτζινο σάν ποτιστήρι - δοχείο του μέ τό
φαναράκι, καί σέ ειδική, θήκη, ζωσμένα
στή μέση του τά ποτηράκια, μέ τό
εύωδιαστό ρόφημα.
«Σαλιέπ - ζιστό - άπ' τή Σαμαρίνα»
ήτανε ή φωνή τού ' Ηπειρώτη, πού
γύριζε κΤ αύτός τίς πρωινές ώρες τίς
γειτονιές, καί τίς μεταμεσονύχτιες στό
λιμάνι τού Πειραιά.
Σ' αύτόν, κατάφευγαν οί εργαζόμε
νοι, κι' οί βάρδιες μετά τά μεσάνυχτα.

σ' αύτόν όσοι είχαν θύσει άφθονα
στόν Βάκχο. Τό σαλέπι δέν ζέσταινε
μόνο, πού τό πασπάλιζε μέ μπόλικη

Ό λ α τά παλιά γραφικά έπαγγέλματα στους
δρόμους τής 'Αθήνας, τά όποια έτόνιζαν τό
χρώμα τής έλληνικής πρωτεύουσας έχουν
έκλείψει. Αντέχουν άκόμαό καστανάς καί ό
καλαμποκάς. Κ ι ' αύτοί όχι μ έ τήν κλασική
φουφού τών περασμένων χρόνων καί τήν
καραγκούνικη φορεσιά τους.

κανέλλα ό σαλεπιτζής καί τό ράντιζε με
ροόόσταγμα, άλλά καταπολεμούσε καί
τά καρτούτσια πούχαν άδειάσει οί
νυχτοπερπατητές!
Σήμερα, άπόμειναν κανένα-δυό σα
λεπιτζήδες στήν αγορά, μόνο, τήςόδοΰ
Ά θη νδς, κακέκτυπα τών πρώτων, μέ
πιό μοντέρνα εμφάνιση, μέ πλαστικά
κύπελλα κ.ά.
Υποθέτω, πώς θάναι οί τελευταίοι
άπόγονοι τών παλιών γραφικών τύ
πων...
' Ο πασατεμπάς, μέ τό καλάθι του
ντυμένο άπό μέσα μέ καθαρό άσπρο
πανί, καί μέ φλυτζάνι τού καφέ ατό
χέρι. Δύο φλυτζάνια πασατέμπο, πε
νηνταράκι ή φράγκο! Πάει κι αύτός!
' Η χορταροϋ, ρακένδυτη καί φορτω
μένη μ' ένα τσουβάλι στή πλάτη, μέ
τού βουνού τ' άγρια καί τά φρέσκα.
Πάει κι' αύτήί
' Ο νερουλάς, πού πουλούσε μέ τίς
στάμνες τό νερό τού Μαρουσιοΰ ή μέ
ύδροφόρα αύτοκίνητα ή κάρρα ατούς
συνοικισμούς τούς προσφυγικούς - πιό
άργότερα - τό νερό τού Πόρου. Πάει
κΓ αύτός. Τόν έφαγε ή Ούλεν.
’ Ο καρβουνιάρης, μέ τό καρότσι του,
τά ξυλοκάρβουνα καί τή πυρήνα του
γιά τό μαγκάλι μας! Πάει κΓ αύτός!
Τό δαδί, πού τό πουλούσαν ξυπόλη
τες γυναικούλες καί παιδάκια άχαμνά,
συσκευασμένα σέ μικρά ματσάκια, πού
χρησίμευαν γιά προσάναμμα τής φου
φούς μας! Προσφέρονταν γιά τήν ίδια
δουλειά κΓ οί κουκουνάρες!...
' Ο γανωτζής, ό παπλωματάς, ό κα
νατάς, ό χαλκοματάς, ό άβδελάς πού
πουλούσε βδέλλες τήν άνοιξη γιά τήν
άφαίμαξη τών ύπερτασικών! ’ Ο φα
ναρτζής πού γύριζε πάντα ατούς δρό
μους μέ τή φωτιά του σ' ένα πήλινο
άγγεϊο καί τό κολλητήρι μέ τό καλάί στό
χέρι, γιά νά κολλάει τρύπιες κατσαρό
λες καί τζετζερέδες!
Ό καρεκλάς, «Ποιος έχει παλιές
καρέκλες γιά φτιάξιμο;!».
Οί Τσιγγάνες πού πουλούσαν κόσκι
να καί μύλους γιά τό άλεσμα τού καφέ!
Ό Γαλατάς, μέ τό φρέσκο κΓ άνέρωτο γάλα του, πού γύριζε άπ' τά
χαράματα μέ τίς κατσίκες του τίς γειτο
νιές - καί τίς κεντρικότερες άκόμη - μέ
τή μπακιρένια μισή στό χέρι, πού
άρμεγε έπί τόπου - παρουσία τού
πελάτου - όπως λένε σήμερα οί χασά
πηδες γιά τό κόψιμο τού κιμά! Ά ρ μ εγ ε
μέ καμάρι τίς κουδουνάτες καί καμμιά
φορά μέ φίμωτρο στή μουσούδα τους
κατσίκες του, πού ήτανε προφυλαγμένες στούς μαστούς καί μέ σκέπαστρα!
Χάσαμε κΓ αύτόν τόν τύπο...

Πετρέλαιο γιά τίς λάμπες μας, καί
λαμπόγυαλα, κΓ αύτά στούς δρόμους
πουλιόντουσαν. Κοφίνια γιά μπουγάδες, φάκες γιά ποντίκια, ξώβεργες γιά
πουλιά, σκάφες καί πινακωτές γιά ψω
μιά, «φαναράκια» πού χρησίμευαν γιά
ψυγεία! ’ Η άνάλατη μυτζήθρα σέ σακκοΰλες άμφίβολης καθαριότητας, άπό
τούς χωριάτες τής Αττικής...
Ό Γιαουρτάς μέ τό Σιλιβριανό του!
Μ ' ένα κοντάρι, ζυγισμένο στόν
ώμο, άπ' τίς δυό άκρες του κρέμονταν
δυό μεγάλες τσανάκες, κΓ άπ’ εκεί
σερβίριζε μέ μιά σπάτουλα τό πρόβειο
όλόπαχο καϊμάκι του...
'Ανάμνηση πιά, ό γραφικός τύπος,
πού πρωΤ-πρωΤ, μ' ένα μαστέλο καί μιά
τσιμπίδα στό χέρι, μάζευε τά... περιτ
τώματα τών σκύλων, χρήσιμα νομίζω,
γιά τή βυρσοδεψία. Κι ό άλλος μέ τόν
ίδιο τρόπο πού μάζευε τίς κοπριές τών
άλογων, γιά τή λίπανση τών λουλουδιών!
ΚΓ ένα μακάβριο επάγγελμα πού
έξέλιψε - εύτυχώς -. Οί μοιρολογί
στρες! "Οταν ήθελαν οί οικείοι τού
μακαρίτη νά δώσουν ένα τόνο σπαρα
γμού κΓ άλλοφροσύνης στό σπίτι πού
έμενε ό νεκρός μέχρι τής ταφής του,
νοίκιαζαν μοιρολογίστρες - συνήθως
Μανιάτισσες - οί όποιες «τίλλουσαι τάς

τρίχας τής κεφαλής των» προκαλοΰσαν
άφθονο δάκρυ στόν περιστοιχίζοντα
τόν νεκρό γυναικόκοσμο!
' Αντίθετα, μέ τήν μακάβρια παραπά
νω σκηνή, ύπήρχε ή τάξη τών «χωρατα
τζήδων»! Αύτοί δέν έξασκοΰσαν τό
επάγγελμα «έπ' άμοιβή». Άπλούστατα
εξασφάλιζαν ένα πλούσιο δείπνο σέ
κάθε γλέντι, σέ κάθε γιορτή. Τούς
παρακαλοΰσαν μάλιστα νάρθουν γιά
νά δώσουν ένα τόνο εύθυμίας, φαιδρότητας στή συγκέντρωση, μέ τά εύφυολογήματα, τ' άστεϊα, καί τά έτοιμόλογά
των!
' Ο Γλιφουτσουράς, μέ τό ταβλά του,
μέ τά ζαχαρένια κόκκινα μπαστουνάκια, τό πολύχρωμο «τής γριάς τό μαλ
λί», τό σκληρό μαντολάτο, καί τό «κάν
τιο».
' Ο φυστικδς, μέ τή καλοσιδερωμένη
του ρεμπούπλικα καί τό κομψό του
καλαθάκι, πού γύριζε καί τά καλύτερα
κέντρα, κΓ έπαιζε μονά-ζυγά, μέ τά
...Αίγινίτικά του!
' Ο στραγαλατζής, μέ τό ταβλά του
καί στή μέση τού ταβλά μ' ένα τενεκε
δένιο ομοίωμα τού θωρηκτοΰ «ΑΒΕΡΩφ» νά βγάζει άφθονο καπνό άπό τίς
τσιμινιέρες του γιά νά ζεσταίνει μέ
ξυλάκια τά στραγάλια του!
Σ ’ όλους τούς δρόμους, σέ κάθε
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τρίστρατο, σέ κάθε γωνιά, θάβλεπες
θρονιασμένο κι' έναν στραγαλατζή.
-έχωρα, ή παρουσία του ήτανε άπαραίτητη έξω άπ' τις αύλόπορτες των
Δημοτικών σχολείων καί των Γυμνασίων, φαίνεται πώς ή μαθητική νεολαία
τών χρόνων εκείνων είχε πολύ γερό
στομάχι, γιατί, μαζί με τούς παρατατι
κούς καί τούς ύπερσυντέλικους, κατα
βρόχθιζε καί τά κακοχώνευτα καί πε
τρωμένα στραγάλια!
"Ολες οί πενταροόεκάρες τών μι
κρών μαθητών κατέληγαν στόν ταβλά
τού στραγαλατζή. Πολλές φορές, μάλι
στα, ό στραγαλατζής, άναγκαζόταν ν ’
άνοίγει μικρές πιστώσεις στούς μικρούς
πελάτες, οπότε τά βερεσέόια αύτά τ'
άγραφε στό «τεφτέρι» του ή τράβαγε
«τεπεσίρι» σέ κάποια γωνιά τοϋ ταβλά
του. ' Ως έπί τό πλεϊστον όμως, οί
πιστώσεις αύτές ήτανε επισφαλείς κι'
ήτανε πιθανό τό «σκάσιμο τοϋ κανονι
ού». ' Η μόνη κινητή περιουσία τών
«μπατακτζήόων» μαθητών ήτανε τά
βιβλία των, κι αύτά «ύποθηκεύονταν»
στόν στραγαλατζή! 'Επειδή όμως ή
κατάσχεσή των δέν ήτανε εύκολη, γιατί
έπρεπε νά έκτελεσθεϊ «βιαίως» άπό τόν
στραγαλατζή, οπότε ήτανε άναγκασμένος ν' άπομακρυνθεϊ άπό τόν ταβλά
του, καί τότε εξέθετε όλο τό έμπόρευμά
του στή ρεμούλα τών άλλων παιδιών!
Αλλος τύπος, άξέχαστος, μέ τά
βότανά του, γιατρειά γιά όλες τίς άρρώστειες. «Πάρτε φλισκούνι, πεδρικάκι,
τριβόλι, φασκομηλιά, καλονιά, λιναρό
σπορο, λαγοκοιμησιά, δεντρολίβανο,
άπήγανο, πολύκομπο, αγριάδα...» καί
τρέχανε όλεςοί γειτόνισσεςστό θαυμα
τουργό κινητό φαρμακείο τοϋ διαβολε
μένου κείνου θεραπευτή...
Οί πουλητές λεμονάδας μέ τά γυαλι
σμένα μπρούτζινα σύνεργα τής δουλει
άς τους φορτωμένα στή πλάτη, μικρά
ντεπόζιτα νεροϋ, κανατάκια μέ στρόπια, βρυσούλες, πουλάκια μπρούτζινα,
άλυσίδες, φλουριά πού γυαλοκοποΰσαν σάν ολόχρυσα στόν ήλιο, καί γύρω
άπό τή μέση του ένα χάλκινο ζωνάρι μέ
θήκες, έβανε σειρά τά ποτήρια καί
δρόσιζε μέ διάφορα σερμπέτια τούς
διψασμένους Αθηναίους, φωνάζοντας σ ένα άνατολίτικο μακρόσυρτο
σκοπό:
«’ Εδώ είναι τό κρύο, μιά πεντάρα τά
δύο έδώ είναι τό μπούζι, γλυκό σάν τό
καρπούζι πάρτε παιδιά νά πιήτε, πάρτε
νά δροσισθείτε...»
Η μοναδική καλλιτεχνική άπόλαυση
τής γειτονιάς κείνη τήν εποχή, ήτανε τό
πέρασμα τής ρομβίας! Λαμποκοπούσε
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Τά γραφικά
επαγγέλματα πού
συναντούσε κανείς
παλιότερα
στην ’ Αθήνα
άνθιζαν καί
στόν Πειραιά.
Στή φωτογραφία
άπέναντι,
«γω νιά» τοϋ
Πειραιά
τό 1837.

κι’ άστραφτε άπ' τά στολίδια, τά
κορδελάκια, τά καθρεφτάκια, τά ψεύτι
κα λουλούδια, τά χαϊμαλιά, τά ματόχαντρα, τούς χρωματιστούς γλόμπους,
τίς χρυσές μπλίρες, τά φλουριά!... Καί
στή μέση ή φανταχτερή ζωγραφιά μιάς
σμιχτοφρύδας κοκκινομάγουλης κοπέλλας, άφροπλασμένης μέ ξέπλεκα
πλούσια ξανθά μαλλιά, μέ κοραλένια
χείλη, μέ ήδονικά μάτια καί μέ τίς
έλίτσες στό μάγουλο! Δύο οί όργανοπαίκτες. ' Ο ένας πού φορτώνονταν στή
πλάτη τ' όργανο, κΓ ό άλλος πού
γύριζε τή μανιβέλα μέ τέχνη καί βάραγε
μέ μαεστρία τό ντέφι, πότε μέ τό χέρι,
πότε μέ τόν άγκόνα, πότε μέ τή πλάτη,
πότε μέ τό γόνατο, καί τό ζβούριζε στά
ύψη καί πάλι τ' άρπαζε καί τό στριφο
γύριζε πάνω στόνα δάκτυλο!
Καί σήμερα, ξαναεμφανίστηκαν δειλά-δειλά δυό-τρεϊς λατέρνες στούς
δρόμους καί τήν αγορά τής Αθήνας
πού παίζουν·, ιδίως, πλακιώτικα τρα
γούδια καί τά παλιά παθητικά ταγκό
τοϋ Μπιάνκο...
Ο! παλιοί ' Αθηναίοι, είχαν καί τήν
«τρελλή άποκριά» πού τήν γλεντούσαν
κεφάτα. Είχαν τά λαϊκά των θεάματα,
τόν Θεοδοσίου, μέ τό ποιητικό του
«Κάρρο», τό Γαϊτανάκι, τή Γκαμήλα, τά
Ρόπαλα, τούς φασουλήδες. Είχαν τούς
μεγάλους έπίσημους χορούς, τίς βεγγέρες μασκαράδων στά σπίτια, είχαν
πλούσια στολισμένα άρματα πού τά
βράβευε τό «Κομιτάτο τής ' Αποκριάς».
Είχαν, τέλος, τίς ξακουστές ταβέρνες
των, ιδίως, τίς Πλακιώτικες, τού Ψυρρή, τοϋ Μεταξουργείου κ.ά. πού χα
λούσαν κόσμο μέ τήν άγνή, τή χρυσή
ρετσίνα, μέ 50 λεπτά τήν όκάϋ...
'Απ' τήν εποχή όμως 'κείνη, ή
Αθήνα, ή σημερινή, άλλαξε σέ βαθμό

αγνώριστο. Οί συνήθειες, οί όρέξεις, τά
γούστα, οί άπαιτήσεις τών ' Αθηναίων
άλλαξαν. ' Η πρόοδος, ή έξέλιξη, τό
βιοτικό έπίπεδο τού λαού, πού άνέβηκε
σιγά καί σταθερά, όπως έξαφάνισε τά
πιό πολλά έπαγγέλματα πού άναφέραμε, θά φάει καί τά έναπομείναντα...
Πρίν όμως τελειώσουμε τήν αναδρο
μή μας αύτή, στά όμορφα περασμένα,
δανείζομαι περικοπές, άπό τό βιβλίο
τού Κ. Δημητριάδη «ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ
ΡΩΜΑΝΤΙΣΜΟΥ». Μερικοί χρονογρά
φοι τής έποχής κείνης γκρίνιαζαν γιατί ή
' Αθήνα ήτανε γεμάτη σκόνη καί λάσπη,
δέν είχε νερό, δέν είχε καμμιά άπ' τίς
εύκολίες τού σημερινού μας τεχνικού
πολιτισμού. Μπάνιο λόγου χάρη, δέν
ύπήρχε στά σπίτια. ΚΓ άν καμιά φορά,
σπάνια, τύχαινε νά έχει κάποιο σπίτι
μπανιέρα, κάθε Σεπτέμβρη, πού όμαδικά άλλαζαν σπίτια οί 'Αθηναίοι, ό
ιδιοκτήτης τό παρουσίαζε στόν ενοικια
στή σάν κάτι τό ξεχωριστό, ό ένοικιαστής τό άντιπαρέρχονταν λέγοντας:
«'Αχρείαστο νάναιϋ».
Δέν είχαν νερό τού ψυγείου, είχαν
όμως οί ' Αθηναίοι τό δροσερό νεράκι
τού Μαρουσιοΰ καί τού Πόρου, πού
τόφερναν στίς πόρτες τών σπιτιών των
οί... Μπάρμπα Γιάννηδες μέ τίς στάμνες
καί τά κανάτια των...
Μπορεί νά μή ζοΰσαν, τότε, μέ
κονσέρβες καί τά διάφορα κουτιά «κονιοποιημένου ή άποστεριωμένου γάλα
κτος», είχαν όμως τήν πηγή του, τίς
κατσίκες τής ' Αττικής πού τίς έφερναν
καί άρμεγαν μπροστά στήν πόρτα των
πρωΓ-πρωΓ οί γαλατάδες...
Μπορεί νά μήν είχαν πανύψηλες
πολυκατοικίες, ούτε κοινόχρηστα, δια
χειριστές, θυρωρούς, άσανσέρ, καλο
ριφέρ, αϊρ-κοντίσιον κΓ όλα τ' άλλα
ξενικά κομφόρ!
Είχαν όμως, οι ' Αθηναίοι, τίς ώραϊες,
καί τίς ήσυχες μονοκατοικίες, τά λουλουδιασμένα μπαλκόνια μέ τό γιασεμί,
τή γαζία καί τή ματζουράνα, τά περιβο
λάκια των στίς αύλές, τά διακοσμητικά
άκροκεράμια στίς προσόψεις, είχαν τό
ζεστό τζάκι μέ τά κούτσουρα, πού
συγκέντρωνε τά βράδυα, τότε, ολόκλη
ρη τή φαμελιά! Τά σπίτια των, τότε,
χαιρόντουσαν τόν ούρανό, τό φώς, τόν
ήλιο, τόν καθαρό άέρα!...
Μπορεί, νά μήν είχαν, τότε, τ' αύτόματα πλυντήρια μέ τά «βιολογικά ένζυ
μα», κΓ άλλες θαυματουργές σκόνες
γιά τίς «δύσκολες!», είχαν όμως τή
μπουγάδα, πού ήτανε μιά τριήμερη
φιέστα σέ κάθε σπίτι, μέ τή λεβέντισσα
πλύστρα, μέ τό καζάνι, τίς στάχτες, τίς
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άλυσίβες, τά νερατζόφυλλα! Είχαν
ακόμη τό βαποράκι τοϋ σιδερώματος
γεμάτο αναμμένα κάρβουνα..
Κι' άς μήν είχαν, τότε, διαστημό
πλοια ούτε κΓ άστροναϋτες γιά νά
πατήσουν τό φεγγάρι, ν' άπογοητευθοϋν μέ τή παγωμένη έρημιά του, τίς
στάχτες, τά σπήλαια, τά πετρώματά
του, καί νά μή βλέπουν τήν ώρα νά
ξανατιναχτοΰν στή γελαστή, στή πανώρηα μας Γή!
Μπορεί νά μήν είχαν, τότε, πρακτο
ρεία Γάμων καί έφημερίδες Συνοικεσί
ων. Είχαν όμως τίς περίφημες προξενήτρες πού ταίριαζαν μέ μαεστρία τά
ζευγάρια καί δέν ύπήρχε ή πλημμύρα
αύτή, ή σημερινή, των διαζυγίων καί
των διαλυμένων οικογενειών...
Μπορεί, τότε, νά μήν είχαν τόσα
αύτοκίνητα, τούς Σταμάτηδες, τούς
Γρηγόρηδες, τά καυσαέρια, τά νέφη,
τήν αίθαλομίχλη, τούς ριφιφίδες, τούς
καμικάζι, τούς τσαντάκηδες, τά καμά
κια, τά Κώλ-γκέρλς, τούς Χιλιανούς
πορτοφολάδες! Είχαν όμως τά μόνιπ
πα, τίς βιττόριες, τά λαντώ, μέ τούς
Ψαρήδες καί τούς Ντορήδες καί τούς
πάντα πρόθυμους άμαξάδες, πού σέ
πήγαιναν στίς κοντινές εξοχές, στούς
' Αμπελόκηπους, στή Κολοκυνθοϋ, στά
Πατήσια! κ.ά.
Μπορεί νά μήν είχαν, τότε, τά Σνάκ—
Μπάρ, τίς Ντισκοτέκ, τίς Μπουάτ, τίς
Καφετερίες, τά Ούζερί, τά τρανζίστορ,
τό πίκ-άπ, τίς κασέτες, τά στερεοφωνι
κά καί τόσα άλλα νεώτερα μέσα άναψυχήςΙ... Κάθε σπίτι όμως είχε τή κιθάρα,
τό βιολί, καί τό μαντολίνο καί γλεντοΰσαν μέ τίς σερενάτες καί τίς άθάνατες
καντάδες τόσων γνωστών μουσουρ
γών.
Μπορεί νά μήν είχαν, τότε, τό ΝΟΥΝΟΥ καί τίς λογής-λογής παιδικές τρο
φές σέ βαζάκια! Είχαν όμως, γιά όσες
Μάνες πού δέν μπορούσαν νά θηλά
σουν τά παιδιά των, τίς ' Ανδριώτισσες
παραμάνες, μέ τίς άσπρες όλοκάθαρες
ποδιές, τά μπονέ, καί τά πλούσια στήθια των πού περνούσαν όλη τή μέρα
στίς δροσιές, στόν ήλιο, καί τόν καθαρό
άέρα τού Ζαππείου καί τού Έθν.
Κήπου...
Μπορεί νά μήν είχαν, τότε τό ούίσκυ,
τό τζίν, τή βότκα καί τόσα άλλα ξενικά
ποτά. Είχαν όμως, τήν άθάνατη ρετσί
να, τό πιοτό τών Θεών, πού κατέβαιναν
στή Πλάκα άπό τόν "Ολυμπο, γιά νά
πιοΰν τή κεχριμπαρένια!...
Μπορεί νά μήν είχαν, τότε, τίς άγοραϊες τυρόπιττες, τίς ίταλο-έλληνικές
πίτσες, τά πενιρλή καί τά διάφορα

άρτοκατασ κευάσ ματα, τά διάφορα
ντρίγκς, τή C O C A -C O L A τή PEPSI
COLA κ.ά. Είχαν όμως στίς τσέπες των,
ιδία ό μαθητόκοσμος, τίς σταφίδες, τά
σύκα, τά καρύδια, τά μύγδαλα, τά
φουντούκια, τά παστέλια, τά ρετσέλια,
καί σάν τερψιλαρύγγια, τ' άνεκτίμητα
των βουνών μας αύτοφυή, τό τσάι τοϋ
βουνού, τή φασκομηλιά, τό δίκταμο
κ.ά.
Μπορεί νά μήν είχαν - ό θηλυκόκοσμος - τότε, τίς άμερικάνικες τσί
κλες είχαν όμως τή μοσχομυρισμένη
Χιώτικη μαστίχα!
Μπορεί νά μήν είχαν, τότε, τό ήλεκτρικό ψυγείο, είχαν όμως τόν πάγο σέ
κολώνες γιά τό ξύλινο ψυγείο, καί πού
τόν έφερνε ό παγοπώλης (μισό ή τέταρ
το) μέ τή χιαστή τσιμπίδα του καί τό
καρότσι του μπρος στήν πόρτα των...
Τά πολυτελή, συσκευασμένα σοκολατάκια, γαριδάκια, μπισκοτάκια κι'
ένα σωρό βάφλες καί γκοφρέτες, μέ
ίχνη συνθετικού κακάου καί σοκολά
τας, ήτανε άγνωστα, τότε. Τό γνήσιο
μέλι τού 'Υμηττού ήτανε άπαραίτητο
σέ κάθε σπίτι...
Σήμερα, μόνο τά ξεροψημένα κου
λούρια άντέχουν ώς τά σήμερα, καί σέ
μεγάλες κοφίνες προσφέρονται στούς
'Αθηναίους γιά κολατσιό πρόχειρο.
' Η κορωνίδα όμως πάντων τούτων,
τό σουβλάκι, τό γλοιώδες, πού έπικράτησε καί κυριαρχεί, ή δέ κυριαρχία του
προβλέπεται μακρόχρονη γιά τή σύντο
μη προχειρότητα τής παρασκευής
του...

Τά χρόνια κείνα, βγαίνοντας άπό τό
σπίτι σου, χαιρετούσες ένα πλήθοςάπό
φίλους καί γνωστούς στούς δρόμους,
στά καφενεία, στά θέατρα κ.ά. Σήμερα,
στή μοναξιά τού πολιτισμού, σπάνια
θάχεις τήν τύχη νά χαιρετίσεις ένα
γνωστό σου άνάμεσα στή λαοθάλασσα
τών κατοίκων τής πρωτεύουσας (δόξα
τώ Θεώ, γινήκαμε 4 έκατομμύρια).
Ακόμη, καί στή πολυκατοικία πού
συνοικείς μ' άλλους, δύσκολα θ ’ άνταλλάξετε μιά καλημέρα μ' άλλους
συνοίκους σας.
Σήμερα, ό άνθρωπος κινείται άνάμε
σα στό πλήθος άγνωστων, χωρίς όμως
νά συναντάει τόν άνθρωπο! "Ολοι
κουμπωμένοι, βιαστικοί, άδιαπέραστοι,
έπιφυλακτικοί, σέ χειρονομίες, σέ συ
νομιλίες, σέ έπαφές. "Ολα έπιδερμικά.
' Η ψυχή φυλακισμένη κι' έρημη, χωρίς
φίλους, χωρίς άγαπημένους, καί πολύ
πιό έπώδυνα, σάν ζυγώνουν τά δειλινά
τής ζωής...
' Η παγερή καί στιγνή άδιαφορία τών
άνθρώπων πρός τόν συνάνθρωπόν
των, είναι χειροπιαστό κοινωνικό φαι
νόμενο. ' Ο σύγχρονος άνθρωπος τής
καταναλωτικής κοινωνίας καί τής άπληστίας, άρχισε νά χάνει δ,τι είχε άνθρώπινο!
«Γι' αύτό, γράφει ό καθηγητής τής
κοινωνιολογίας I. Ξηροτύρης, οί άν
θρωποι τής εποχής μας συναντιούνται
άπλώς καί μόνο σάν συνεργάτες, άλλά
ποτέ σάν άνθρωποι. Τούς συνδέει,
βέβαια, ή συνεργασία, ή σεξουαλική
κοινότητα, ή ή ένωση, άλλά αύτός ό
σύνδεσμος δέν έχει τίποτε τό κοινό, μ'
έκείνη τήν άνθρώπινη προσέγγιση δυό
προσώπων μέ άνοικτές καρδιές ώς τόν
πυρήνα τους.
' Ο άνθρωπος·αιχμάλωτος τής εργα
σίας του, τού άτομικοΰ καί μόνον
συμφέροντος, τών άτομικών φροντί
δων του καί τού ώμοΰ έγωϊσμοΰ του,
χωρίς μάτια γιά τόν άλλον, δέν μπορεί
πιά νά νοιώσει τί είναι φιλία, άγάπη,
συγγένεια, κι' άκόμη,·οικογένεια. Τυλι
γμένος ό καθένας στόν άτομικισμό του I
' Ο σύγχρονος άνθρωπος τού τεχνικού
πολιτισμού μας, έπηρεάσθηκε άπό τή
ψυχρότητα τής μηχανής, καί κατάντησε
παθητικός θεατής τών κοινωνικών φαι
νομένων, άμέτοχος, άσυγκίνητος, αδι
άφορος. ' Η τεχνική πρόοδος - καλή κι'
άπαραίτητη - μάς δημιούργησε τήν
άπανθρωποποιημένη κοινωνία!!»
Κάποτε, οί άνθρωποι στήριζαν τίς
έλπίδες των στό Θεό. Σήμερα, ό πολιτι
σμός μας προσπαθεί νά κλονίσει κι'
αύτό τό στήριγμά του...
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ΕΠΕΙΤΑ Α Π Ο Μ Ι Α ΑΤΥΧΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
ΕΝΟΣ
ΔΟΓΗ
Ο Βιτάλε Μικιέλ S' σ' ένα πίνακα τής
σχολής τού Τιντορέττο, πού φυλάσσεται στό
άνάκτορο τών δόγηδων στή Βενετία. Ό
Τιντορέττο ήταν μαθητής τού Τισιανού.

Πριν άπό οκτώ αιώνες σκοτώθηκε στην Βενετία κατά την διάρκεια
λαϊκής έξεγέρσεως ό τριακοστός όγδοος δόγης, Βιτάλε Μ ικιέλ Β \
πού είχε διαδεχθή στόν θρόνο ένα τής οικογένειας τών Μοροζίνι, τόν
Ντομένικο. τΗταν, άραγε, σϋμα τής μανίας τοΰ πλήθους ή ό υπαίτιος
μιας επιδημίας;

ΙΝΑΙ άγνωστο ποιος ήταν ό πατέ
ρας τοΰ Βιτάλε Μικιέλ Β ', τριακοστοϋ όγδοου δόγη τής Βενετίας, άν καί
μερικοί γενεαλόγοι θεωρούν πατέρα
του τόν προκάτοχό του Ντομένικο
Μοροζίνι, πού πέθανε τό 1156. ΤΗταν
λοιπόν ένας Μοροζίνι; Τίποτε δέν είναι
βέβαιο: Οΰτε άν υπήρξε νόθος γιός τοΰ
άνθρώπου πού την εποχή εκείνη ήταν ό
σπουδαιότερος εκπρόσωπος τής δοξα
σμένης οικογένειας. Μπορεί νά μην
ξέρωμε την καταγωγή τοΰ Βιτάλε Μικιέλ Β ', γνωρίζομε όμως καλά τό τέλος
του. ΤΗταν δραματικό καί διόλου τιμη
τικό γιά τήν Βενετία, γιατί ήταν μιά
άπάνθρωπη δολοφονία. Πολλές συμ
φορές είχαν πλήξει τήν πόλι τόν Δόγη
δων (στην Βενετία έκανε θραΰσι ή
χολέρα). ' Ο λαός έξαγριώθηκε καί στις
28 ΜαΤου 1172 - μερικοί τοποθετοΰν τό
γεγονός μιά ήμέρα νωρίτερα - τόν
σκότωσε κατά τήν διάρκεια μιας έξε
γέρσεως. ' Ο θάνατος τοΰ Βιτάλε Μικιέλ Β' θά μποροΰσε εμμέσως νά θεωρηθή σάν συνέπεια τής επιδημίας.
' Ο Βιτάλε ήταν έξυπνος καί ύπολογιστικός. "Οταν διαδέχθηκε τόν Μοροζί
νι, ή Βενετία ήταν βέβαια ισχυρή, άλλά
δέν εΤχε φθάσει στό άπόγειό της. Βρι
σκόταν άνάμεσα στην αυτοκρατορία
τής Δύσεως καί στην Βυζαντινή, δηλα
δή ήταν στην κόψι τοΰ ξυραφιοΰ.

Μποροΰσε νά πετύχη τίποτε ή τό πάν
τα. Σήμερα ξέρομε ότι άργότερα πέτυχε
τό πάντα, άλλά τότε ένας δόγης, πού
ήθελε νά διατηρηθή στήν εξουσία,
έπρεπε νά έχη μεγάλη διαίσθησι καί νά
ελίσσεται άνάμεσα στίς δυό άντίθετες
παρατάξεις. Γιά πολύ καιρό ό Βιτάλε
Μικιέλ Β ', πού είχε άναμφισβήτητα
άπολυταρχικές τάσεις, έδειξε ότι ήξερε
νά ενεργή μέ σύνεσι.
Πρώτος άρχισε νά βασανίζη τόν
Μικιέλ ό Μπαρμπαρόσσα, πού ήθελε
νά τόν τιμωρήση. Ό δόγης τόν είχε
θίξει στό εύαίσθητο σημείο του, όταν
προσχώρησε στήν Λομβαρδική "Ενωσι, πού είχε βάλει σέ τόσους μπελάδες
τόν Γερμανό αύτοκράτορα. Οί γειτονι
κές πόλεις, όπως ή Πάδοβα, ή Φερράρα, ή Βερόνα, τό Τρεβίζο, ενοχλήθη
καν πολύ άπό τίς συνεχείς επιτυχίες τής
Γαληνοτάτης καί δημιούργησαν διάφο
ρες ταραχές. ’ Ακόμη τό είχε βάλει μέ
τήν Βενετία. "Οπως φαίνεται, ή άντιβενετική συμμαχία ήταν αρκετά ισχυρή
καί έδειξε άπό τήν άρχή μαχητικότητα.
"Οταν τό στρατεύματα τής Πάδοβας,
τής Φερράρας καί τής Βερόνας εισέβα
λαν στό εδάφη τής Δημοκρατίας καί
κατέλαβαν τό Καβάρτσερε καί τό Λορέντο, ό Βιτάλε Μικιέλ δέν παρέλειψε
νά τούς δώση τήν άπάντησι πού έπρε
πε, καί έστειλε τόν στρατό του νά
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άποκαταστήση τήν τάξι. Φυσικά, αύτή
τή διαμάχη πλήρωσαν οί δύο πόλεις, πού
καταστράφηκαν.
Τήν ίδια εποχή, μεταξύ 1156 καί 1157,
ό Οΰλριχος, πατριάρχης τής ’ Ακυληίας, μέ τούς ιερείς του καί μερικούς
Εύγενείς, έπετέθη αιφνιδιαστικά εναντί
ον τοΰ Γκράντο καί τό κατέλαβε.
’ Αλλά καί ό πατριάρχης τής ’ Αδρίας

' Η μεγάλη διώρυγα τής Βενετίας, τό γνωστό
Γκράντ Κανάλε.

είχε σηκώσει κεφάλι. Ό Ουλριχος
δμως ήταν ακόμη πιό επικίνδυνος.
τΗταν άνθρωπος βίαιος καί άλαζονικός, πού δημιουργούσε μπελάδες στην
Βενετία. ' Ο δόγης άρμάτωσε στόλο καί
έφυγε, γιά νά έπανακτήση τό νησί πού
είχε χάσει. Ό πατριάρχης καί οί άν
θρωποί του έπεσαν στά χέρια τού
Μικιέλ. ' Ο Ουλριχος καί δώδεκα ιερείς
φυλακίσθηκαν στήν Βενετία.
Τότε, ή Δημοκρατία δέν προαισθα
νόταν άκόμη τί έμελλε νά συμβή μετά
άπό μερικά χρόνια, δταν την χαρά
άντικατέστησε ή όργή, καί επευφήμησε
τόν ηγεμόνα της. ' Η είσοδος τού
νικητοΰ έγινε μέ μεγαλοπρέπεια, μέσα
σά παραλήρημα χαράς.
Στήν άρχή σκέφθηκαν νά θανατώ
σουν τόν Οΰλριχο καί τούς ιερείς.
“Επειτα δμως επικράτησε άλλη γνώμη.
Ή έκδίκησις έχασε τήν σημασία πού
είχε τήν στιγμή τής νίκης. ’ Επί πλέον, ό
πάπας ζητούσε τήν άπελευθέρωσι τών
φυλακισμένων. ' Ο Ουλριχος, ταπεινω
μένος, παρακαλοΰσε νά τού συγχωρηθοΰν τά σφάλματά του. Ό Βιτάλε
Μικιέλ τόν άφησε λίγο καιρό στήν
φυλακή. “Επειτα σκέφθηκε πώς μιά
χειρονομία επιείκειας θά ήταν έξυπνο
τέχνασμα καί θά άποδείκνυε ότι ή
Βενετία δέν φοβόταν νά άφήση ελεύθε
ρους τούς εχθρούς της. "Οταν τού
φάνηκε πώς ό Ουλριχος, πού υπέβαλλε
συνεχείς αιτήσεις συγγνώμης, είχε χά
σει πιά τό ηθικό του (υποσχόταν άπόλυτη υποταγή, σέ άντάλλαγμα τής έλευθε
ρίας του), τόν ελευθέρωσε μαζί μέ τούς
ιερείς. Μέ ένα δρο δμως: Θά έπρεπε νά
πληρώνη κάθε χρόνο φόρο στήν Βενε
τία ένα ταύρο καί δώδεκα χοίρους, πού,
προφανώς, συμβόλιζαν τόν ίδιο τόν
πατριάρχη καί τούς ιερείς του. Ή
εισφορά θά δινόταν τήν Πέμπτη τής
τελευταίας έβδομάδας τής ’ Αποκριάς,
πού συνέπιπτε μέ τήν επέτειο τής νίκης.
Βέβαια, άπό όποψι γοήτρου, ό δρος
ήταν βαρύς. Οί ιερωμένοι δμως άγαποΰσαν καί τήν ζωή τους άρκετά, ώστε
δέχθηκαν αύτή τήν γελοιοποίησι. Μ έ
τόν καιρό, ξεχάσθηκε ή αιτία πού δημι
ούργησε αυτή τήν περίεργη συνήθεια,
άλλά στήν Βενετία συνέχισαν νά γιορ
τάζουν τό γεγονός κάθε χρόνο. ’ Αξίζει
νά περιγράψωμε τό έθιμο, πού, μέ
μερικές άλλαγές, διατηρήθηκε ως τά
τελευταία σχεδόν χρόνια τής Δημοκρα
τίας. Μιά ήμέρα πρίν άπό τήν γιορτή,
έστηναν στά Δουκικό Παλάτι, στήν
αίθουσα τού Πιοβέγκο, μερικά ξύλινα
κάστρα, πού θά άντιπροσώπευαν τούς
άρχοντες τού Φρίουλι, εναντίον τών

Οί προύχοντες τής Ακυληίας παραδίδουν ατούς κατοίκους τής Βενετίας τόν ταύρο καί
τούς 12 χοίρους, έτήσιο φόρο πού έπέβαλε ό Βιτάλε Μικιέλ είς άντάλλαγμα τής έλευθερίας
τού Ούλρίχου καί των 12 ιερέων του.

όποιων είχε έξεγερθή ή Βενετία.
Τήν επομένη, καί ενώ ό λαός ήταν
ενθουσιασμένος άπό τό θέαμα πού
παρακολουθούσε στήν πλατεία τού
Α γ ίο υ Μάρκου, ένας δικαστής άπήγγειλε τήν θανατική καταδίκη, καί τά
φτωχά ζώα θανατώνονται μέ σπαθιά
καί μέ κοντάρια άπό τούς σιδεράδες
τής πόλεως, πού είχαν συμβάλει άποφασιστικά σέ εκείνο τόν πόλεμο. Ό
ταύρος άποκεφαλιζόταν. “Επειτα, ό
δόγης καί ή συνοδεία του πήγαιναν
στήν αίθουσα τού Πιοβέγκο, δπου, δλοι
μαζί, τρυποΰσαν μέ δύναμι τά ξύλινα
κάστρα, μέ σιδερένιες βέργες, ώσπου
τά διέλυαν εντελώς.
' Ο αύτοκράτωρ τού Βυζαντίου Μ α
νουήλ Κομνηνός ήταν σέ πόλεμο μέ
τούς Νορμανδούς καί ήθελε πολύ νά
έχη σύμμαχο τήν Βενετία εναντίον τού
βασιλέως τής Σικελίας Γουλιέλμου.
’ Αλλά ό Βιτάλε Μικιέλ δέν είχε καμμιά
διάθεσι νά χαλάση τίς εξαίρετες εμπορι
κές σχέσεις μέ τούς Νορμανδούς, καί
ήταν δλο ύπεκφυγές.' Η πρόκλησιςτοΰ
αύτοκράτορος τής Δύσεως άποδείχθηκε άρκετά συμφέρουσα στήν Γαληνοτάτη, πού ήταν ύποχρεωμένη νά άποδυθή σέ άγώνα άκόμη πιό επικίνδυνο,
προκειμένου νά διαχωρίση τήν θέσι της
καί νά σταθεροποιήση τήνάνεξαρτησία
της άπέναντι στούς παλαιούς εχθρούς

της. Φαίνεται δτι μάλλον ό Βιτάλε
Μικιέλ άρχισε νά φροντίζη γιά τήν
οικονομική άνάπτυξη τής Δημοκρατί
ας.
Αυτό είναι δείγμα πώς ό δόγης δέν
έκανε μόνο πολέμους καί εκστρατείες,
άλλά άφιερωνόταν επίσης σέ έργα
ειρηνικά. ' Η Βενετία, γιά νά εύημερήση, έπρεπε νά κρατά τό σπαθί, άλλά καί
νά τηρή τούς κανόνες τού εμπορίου,
πού τόσο καλά γνώριζε ό Βιτάλε Μικιέλ. “Ενα νόμισμα «άνεξάρτητο» θά
έπρεπε νά πείθη τούς συναλλασσομένους μέ τήν Βενετία γιά τήν πολιτική
της δύναμι καί τό γόητρό της, πού
άσφαλώς είχαν μεγαλύτερη σημασία
άπό πολλές άλλες οΰτοπιστικές επιδιώ
ξεις. ’ Αλλά ό τρόπος διακυβερνήσεως
τού Βιτάλε Μικιέλ δέν τού έπέτρεπε νά
επαναπαύεται στις δάφνες του. Πάντο
τε ύπήρχαν δείγματα άνυπακοής καί ό
δόγης ήξερε δτι δέν άρκοΰσε ή διπλω
ματική οδός γιά τήν καταστολή της. Οί
καιροί ήσαν δύσκολοι, καί ό Βιτάλε
Μικιέλ άκολούθησε τά ίχνη τών προκατόχων του καί κυβερνούσε άκόμη πιό
άπολυταρχικά.
“Εκανε πολύ συμφέρουσες συμφωνίες
μέ τόν βασιλέα τής Σικελίας Γουλιέλμο.
Πράγματι, ό Νορμανδός μονάρχης
έδωσε στούς ' Ενετούς κάθε ελευθερία
στό εμπόριο, σέ δλα τά λιμάνια τής
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Δεξιά: Τό δρομάκι κοντά οτό Κάμπο Σάν
Ζακαρία (σέ φωτογραφία των άρχών τού
αιώνα μας), όπου ήταν ή κατοικία τού
Κάσολο, άρχηγοϋ τής έπαναοτάσεως έναντίον τού Μικιέλ. Κάτω: Τό Κάμπο Σάν
Ζακαρία στή Βενετία, όπου σύμφωνα μέ τήν
παράδοση σκοτώθηκε άπό τόν λαό τής
πόλεως ό δόγης Βιτάλε Μικιέλ, όταν νικήθη
κε άπό τις δυνάμεις τού Μανουήλ Κομνηνοϋ. Στήν άπέναντι σελίδα: "Ενα κανάλι τής
Βενετίας, όπως είναι σήμερα.

Σικελίας καί ατό βασίλειο τής Νεαπόλεως, καί τούς άπάλλαξε άπό κάθε είδους
δασμό. Αυτή ή συμφωνία έγινε σέ
πείσμα τών Βυζαντινών, πού τούς έκα
ναν συνεχώς προτάσεις συμμαχίας. Στό
μεταξύ, ό Βιτάλε Μικιέλ δέν έπαψε νά
βοηθά μέ διαφόρους τρόπους τίς πόλεις
τών Γουέλφων, τίς κοινότητες πού
άντιστάθηκαν περισσότερο κατά τήν
έξέγερσι εναντίον τοϋ Μπαρμπαρόσσα. Ό Γερμανός αύτοκράτωρ είχε
καταλάβει, τήν εποχή τοϋ πολέμου τού
Γκράντο, πού ό ίδιος είχε ύποκινήσει,
πόσο σκληροτράχηλοι ήσανοί 'Ενετοί.
Ή Δημοκρατία τήρησε τήν ίδια
στάσι ώςτό 1170. ’ Αλλά κάποτεέφθασε ή ώρα τής άλήθειας. Ό Μανουήλ
Κομνηνός ήθελε νά άνταποδώση στήν
Βενετία τίς προσβολές καί τίς ταπεινώ
σεις πού είχε ύποστή. "Οπως συμβαίνει
συχνά σέ αύτές τίς περιπτώσεις, οί
εχθρότητες δέν άρχισαν άπότομα. Προηγήθηκε μιά σειρά προκλήσεων καί
ενοχλήσεων σέ βάρος διαφόρων εμπό
ρων ' Ενετών στά διάφορα ταξίδια τους
στό Βυζάντιο. Στά τέλη περίπου τοϋ
1170, τό ποτήρι ξεχείλισε. Ό Μανουήλ
άποφάσισε νά προβή σέ άντίποινα
εναντίον τών έμπορων, τών πλοίων καί
τών εμπορευμάτων τους. Φ αίνεται
όμως δτι κάποιος κατάσκοπος μίλησε,
δελεασμένος άπό τήν πλούσια άμοιβή
πού του ύποσχέθηκε ό Βιτάλε Μικιέλ
γιά νά μάθη τί συνωμοσία έξύφαινε ό
άντίπαλός του. Είναι, πάντως, γεγονός
δτι, μέ τίς πρώτες ύποψίες, ή κυβέρνησις τής Βενετίας άνακάλεσε άμέσως
στήν πατρίδα δλα τά τέκνα της.
Μιά τέτοια προσβολή δέν μπορούσε
νά μείνη χωρίς συνέπειες. ' Ο Μανουήλ
κάλεσε τούς συμβούλους του. "Αν ή
Βενετία ξέφευγε τήν έκδίκησι, θά έπρε
πε νά βρουν κάτι άλλο, πιό άποτελεσματικό, ώστε νά πλήξουν τά πιό
ζωτικά της συμφέροντα, νά διαλύσουν
τόν μύθο πώς ήταν άπρόσβλητη. "Ενα
άπό τά πιό εύαίσθητα σημεία, εύπρόσιτο στούς Βυζαντινούς, ήταν ή βενετική
Δαλματία. Μιά επιδρομή δέν θά κόστι
ζε πολλά καί είχε πολλές πιθανότητες
νά πετύχη, γιατί δλος ό πληθυσμός τής
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περιοχής δέν δεχόταν τόν βενετσιάνικο
πολιτισμό καί τήν έπιβολή τού «νόμου»
τής Γαληνοτάτης.
"Ετσι, ό Μανουήλ ετοίμασε βιαστικά
τόν στρατό του καί έξεστράτευσε εναν
τίον τής Ραγούζας, τοϋ Τραού καί τού
Σπαλάτο. Σ έ κάθε πόλι έγκαθιστοΰσε
μεγάλη στρατιωτική δύναμι. ’Έβγαλε
διαταγή πώς όποιο βενετσιάνικο καρά
βι βρισκόταν στά νερά έκεϊνα έθεωρεΐτο λεία πολέμου.
Πρωτύτερα, δμως, γνωστοποίησε
στούς 'Ενετούς πώς, άν ήθελαν νά
ξαναρχίσουν τίς έμπορικές σχέσεις μέ
τούς Βυζαντινούς καί νά διακόψουν
κάθε σχέσι μέ τούς Νορμανδούς, θά
τούς ξανάδινε δσες πόλεις είχε καταλά
βει. Τότε ό Βιτάλε Μικιέλ προσπάθησε
νά κερδίση καιρό, καί, γιά νά δείξη τήν
καλή του θέλησι, άφησε νά σαλπάρη
γιά τήν 'Ελλάδα ένας βενετσιάνικος
εμπορικός στόλος. Καί ό Μανουήλ
αιχμαλώτισε τά ειρηνικά αύτά καράβια
καί έδήμευσε τά εμπορεύματα τών
'Ενετών. "Οταν μαθεύτηκε στήν Βενε
τία τό νέο, οί κάτοικοι θέλησαν νά
εκδικηθούν αύτή τήν ντροπή καί, άπό
τήν άλλη μεριά, νά κάνουν καί τόν
δόγη νά πληρώση, επειδή έπεσε τόσο
εύκολα στήν παγίδα, αύτόν πού ώς
εκείνη τήν στιγμή τουλάχιστον τόν
εκτιμούσαν τόσο, γιά τά στρατιωτικά
καί πολιτικά του χαρίσματα. Δέν ύπήρχαν περιθώρια γιά διπλωματία. ’Έπρε
πε νά άπαντήσουν δυναμικά, τό συντομώτερο δυνατό. Σ έ λιγώτερο άπό τρισήμισυ μήνες, άρμάτωσαν στόλο. Γιά
τήν άκρίβεια, τήν άρμάδα αύτή άποτελούσαν έκατόν είκοσι καράβια, πού
είχαν συγκεντρωθή μέ διάφορους τρό
πους. τΗταν κάθε είδους σκαριά, άκόμη καί μερικά εμπορικά πλοία. Καί δλος
αύτός ό ισχυρός στόλος κατευθύνθηκε
γιά τήν Δαλματία.
' Ο βενετσιάνικος στόλος σαλπάρισε

τόν Φεβρουάριο τού 1171, μέ επικεφα
λής τόν ίδιο τόν δόγη. Είχε άφήσει
άντικαταστάτη του στον δουκικό θρό
νο τόν γιό του Λεονάρδο. Λίγο πρίν
άπό τήν άναχώρησι, είχε καλέσει τόν
Λεονάρδο καί τόν άλλο γιό του Νικό
λαο καί τούς μοίρασε τήν περιουσία
πού είχε στήν Βενετία, καί εΐδικώτερα
στήν ' Αγία Σοφία καί στόν Σάν Πόλο.
Καί, εκτός άπό αύτά, σπίτια, άλυκέςκαί
άμπέλια στήν Πελλεστρίνα καί στήν
Κιότζα. Ή περιουσία τού δόγη Βιτάλε
Μικιέλ Β' θά μπορούσε νά άποτελέση
στοιχείο άποδεικτικό γιά δσους ύποστηρίζουν δτι ό δόγης συγγένευε άπ’
εύθείας ή έκ τού πλαγίου μέ τήν μεγάλη
οικογένεια τών Μοροζίνι. "Οπως καί

νά έχη τό πράγμα, ό στόλος, μέ άρχηγό
τόν δόγη, έπετέθη εναντίον τής Εύβοι
ας, ένώ ό Μανουήλ δέν τόν περίμενε
τόσο σύντομα. Ό Βυζαντινός αύτο
κράτωρ κατάφερε νά κερδίση καιρό,
γιά νά προετοιμάση γερή άμυνα. Ή
Εΰ βοια έπεσε εύκολα. ' Ο διοικητής τού
νησιού, πού έλαβε μυστικές εντολές
άπό τόν αύτοκράτορα, πρέπει νά ήταν
εξαίρετος πολιτικός. ’ Αφού νικήθηκε
ένδοξα στήν μάχη, είχε τό θάρρος νά
έλθη σέ διαπραγματεύσεις μέ τόν δόγη,
σάν νά μήν είχε ήττηθή καί δέν βρισκό
ταν στήν ίδια θέσι πού είχε βρεθή ό
πατριάρχης Ούλριχος πρίν άπό άρκετά
χρόνια, στό έλεος τών 'Ενετών, πού,
άν ήθελαν, μπορούσαν νά τόν άποκεφαλίσουν. ’ Αντίθετα, κατάφερε νά
τούς πείση νά σταματήσουν τήν προέλασί τους. Θά πρέπει νά χρησιμοποίησε
τά ίδια περίπου επιχειρήματα πού προ
βάλλονται σέ αυτές τίς περιπτώσεις.
"Οτι θά έπρεπε νά ξεχάσουν τό παρελ
θόν, δτι δσα συνέβησαν ήταν άποτέλεσμα μιάς ολέθριας, άλλά όχι άνεπανόρ
θωτης παρεξηγήσεως. Γιατί οί ' Ενετοί
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ήθελαν νά άναμετρηθοΰν με την Βυζαν
τινή Αύτοκρατορία; "Ηταυάνόητο, ατό
κάτω-κάτω. Ό Μανουήλ δέν έβλεπε
τήν ώρα νά κλείση μιά σταθερή συμφω
νία μέ τήν Βενετία, πολύ ευνοϊκή γιά τή
Γαληνοτάτη. ' Η ευφράδεια τοϋ διοικητοϋ θά πρέπει νά ήταν εκπληκτική,
άφοΰ ό Βιτάλε Μικιέλ, πού κάθε άλλο
παρά άνόητος ήταν, πείσθηκε τελικά.
Ο δόγης δέχθηκε νά στείλη δυό
πρεσβευτάς στήν Κωνσταντινούπολη
πρίν άρχίση καί πάλι τίς πολεμικές
επιχειρήσεις. Είναι ύπέρ αύτοΰ δτι συμβουλεύθηκε τήν Γερουσία τής Δημο
κρατίας καί περίμενε τήν άπόφασί της.
Τό γεγονός δείχνει πόσο σχετική ήταν ή
αύταρχικότης πού τού κατελόγισαν
άργότερα. ' Η γνώμη των πιό επιφανών
πολιτών τής Βενετίας ήταν ίδια μέ τού
δόγη, δτι δηλαδή ή άποστολή πρεσβευ
τών στήν Κωνσταντινούπολι έπρεπε νά
γίνη. ’ Απεσταλμένοι ορίσθηκαν δυό
άπό τούς πιό επιφανείς Ενετούς, ό
Σεβαστιανός Τζιάννι καί ό Ώ ρ ίω ν
Μαστροπιέτρο, πού άργότερα έγιναν
καί οί δυό δόγηδες. Ό Μανουήλ
δημιουργούσε συνεχώς άναβολές, ενώ
ό βενετσιάνικος στόλος διαχείμαζε
στήν Χίο. ’ Ιδιαίτερα, ό Τζιάννι ήταν
ικανός διπλωμάτης καί τό άπέδειξε
όταν έγινε δόγης καί πέτυχε νά συνομολογήση εύνοϊκές συνθήκες μέ άρκετές
ισχυρές χώρες. Ό στόλος περίμενε
άπό μέρα σέ μέρα τά άποτελέσματα
αυτών τών διαξιφισμών, πού γίνονταν
στήν Κωνσταντινούπολι. Στρατιώτες
καί ναύτες άρχιζαν νά χάνουν τό ήθικό
τους. ’ Αλλά, σέ αύτή τήν περίπτωση ή
τακτική τής χρονοτριβής τού Μανουήλ
αποδείχθηκε διπλά χρήσιμη. ’ Ενώ έκα
νε στρατιωτικές προετοιμασίες, άνακάλυψε δτι ήσαν μάλλον περιττές. Ή
τύχη τόν βοήθησε νά κατατροπώση τούς
'Ενετούς. Στόν βενετσιάνικο στόλο
έπεσε λοιμός, πού άποδεκάτισε τά

πληρώματα. Οί Ε νετο ί κατηγορούσαν
τούς Βυζαντινούς δτι δηλητήριασαν τά
πηγάδια, αύτοί άπαντούσαν δτι ήταν
ψέμα καί δτι τά παράλιά τους έφθαναν
γιά νά έμπνεύσουν τόν φόβο ατούς
αντιπάλους του. Οί Ε νετο ί άναγκάσθηκαν νά απομακρυνθούν χωρίς νά
πολεμήσουν, άφοΰ ό δόγης έδωσε
διαταγή νά κάψουν μεγάλο μέρος τού
στόλου - δπου τά πληρώματα είχαν
ύποστή πανωλεθρία άπό τόν λοιμό ώστε νά μήν έγκαταλείψουν τά πλοία
στά χέρια τών Βυζαντινών. "Ενας χρο
νικογράφος άναφέρει δτι άπό τά έκατόν είκοσι πλοία (άλλοι λένε πώς ήσαν
μόνο έκατό), πού έφυγαν από τήν
Βενετία, ξαναγύρισαν μόνο δεκαεπτά!
Λίγο πιό πρίν, εϊχαν γυρίσει στήν
Βενετία ό Τζιάννι καί ό Μαστροπιέτρο,
γιατί ό αύτοκράτωρ είχε ζητήσει νά
διαπραγματευθή μέ κάποιον άλλο. Ό
δόγης έστειλε τόν 'Ερρίκο Δάνδολο.
' Ο Δάνδολος έφθασε στήν Κωνσταντινούπολι όταν δέν ύπήρχε πιά φόβος
άπό τόν βενετσιάνικο στόλο, καί έτσι
συνελήφθη καί φυλακίστηκε.
Ή Βενετία έβραζε άπό άγανάκτησι.
Έπί πλέον, τά δεκαεπτά πλοία, πού
γύρισαν, έφεραν μαζί τους τήν επιδη
μία. Σέ λίγες ήμέρες πέθαναν χιλιάδες
πολίτες. "Οπως συμβαίνει σ’ αυτές τίς
περιπτώσεις, άρχισαν διαμαρτυρίες.
Ό Βιτάλε Μικιέλ δέν ήταν πιά ό
άνθρωπος πού είχε άναχαιτίσει τόν
Μπαρμπαρόσσα καί ταπεινώσει τόν
άλαζόνα Ούλριχο. Τώρα ήταν μόνο ό
ήττημένος ενός πολέμου χωρίς μάχη, ό
άνθρωπος πού έγινε αιτία νά έλθη ό
λοιμός καί ή καταστροφή τήςπατρίδος.
’ Ενώ ή δυσαρέσκεια μεγάλωνε, ό Μικιέλ άναπολούσε τίς ωραίες ήμέρες, δταν
γινόταν ή τελετουργική θανάτωσις τού
ταύρου καί τών χοίρων, καί αύτός
διέλυε μέ ρόπαλα τά μικρά ξύλινα
κάστρα, πού συμβόλιζαν τούς κατοί
κους τού Φρίουλι καί δλοι ξεφώνιζαν
ενθουσιασμένοι, άποκαλώντας τον σωτήρα τής Δημοκρατίας.
’ Από τό παλάτι του έβλεπε μιά πόλι
μισοέρημη. τΗταν τέλος τής άνοίξεως,
άρχή καλοκαιριού. Μπροστά στόν
"Αγιο Μάρκο, ή κίνησις ήταν λίγη.
Στήν πόλι κυριαρχούσε μιά άτόσφαιρα
τραγωδίας. "Ηξερε δτι τόν ονείδιζαν
γιά τά πλούτη του, τόν κατηγορούσαν
κλέφτη, ότι είχε χρησιμοποιήσει τό
ύψηλό του άξίωμα μόνο γιά νά θεμελιώση τήν προσωπική του ισχύ, γιά τό καλό
τό δικό του καί τής οικογένειας του.
Αύτή ή δυσαρέσκεια, πού ήταν διάχυ
τη στήν μισοέρημη πόλη θά μπορούσε

νά δημιουργήση, άπό τήν μιά στιγμή
στήν άλλη, έπανάστασι. Καί, πράγματι,
ή έπανάστασις ξέσπασε στίς 28 ΜσΤου
1172. Μπροστά στό δουκικό παλάτι
συγκεντρώθηκε τό πλήθος, φωνάζοντας δυνατά απειλές, φοβέρες καί κατάρες κατά τού δόγη. Στήν άρχή, ό Βιτάλε
Μικιέλ καί οί αύλικοί νόμισαν πώς ήταν
κάτι περαστικό, μιά διαμαρτυρία, πού
μιά μικρή φρουρά θά μπορούσε νά
διαλύση. "Επειτα δμως διαπίστωσαν
δτι τά πράγματα έπαιρναν άσχημη
τροπή. Τό πλήθος μεγάλωνε συνεχώς
καί δλοι ήθελαν νά φωνάξουν δλο καί
δυνατώτερα, νά δείξουν τίς γροθιές
τους δλο καί πιό κουτά στόν δόγη.
’ Ανάμεσα στούς ταραξίες ήταν καί ό
Μάρκο Κάζολο, πού είχε, άρκετούς
οπαδούς. Τώρα πιά ό Βιτάλε Μικιέλ
περίμενε άπό στιγμή σέ στιγμή νά μπή
τό πλήθος στό παλάτι καί νά τόν
έκδικηθή.
’ Αποφάσισε νά προλάβη μιά τέτοια
ενέργεια καί έφυγε μυστικά άπό μιά
μικρή πόρτα, μαζί μέ μερικούς άκολούθους του. "Ισως, στά λίγα βιαστικά
βήματα πού έκανε πρίν τόν άυαγυωρίσουυ, νά σκέφθηκε, γιά μιά άκόμη
φορά, άυ ή καταστροφή έγινε άπό δικό
του λάθος. ’ Αλλά δέν είχε καιρό νά
άπαυτήση στό φοβερό ερώτημα. ’ Ενώ
προσπαθούσε νά φθάση σέ μιά βάρκα,
άγκυροβολημέυη στήν Ρίβα υτέλι Σκιαβόυι ( ’ Ακτή τών Σκλάβων), μιά μαχαι
ριά τόν έρριξε αίμόφυρτο. "Οταν ή
μικρή ομάδα τών διωκτών του, καί
άυάμεσά τους καί ό δολοφόνος του,
διαλύθηκε, ό δόγης ήταν νεκρός. ’ Απο
δόθηκε, δμως, πράγματι, δικαιοσύνη μέ
τήν πράξι αύτή;
Στήν Βενετία νόμιζαν δτι ό θάνατός
του θά ήταν ένας παραπάνω άπό δλους
εκείνους γιά τούς όποιους ήταν ύπεύθυυος. Στήν άτυχη εκστρατεία εναντίου
τών Βυζαντινών, πέθαναν δλα τά μέλη
τής εύγενοΰς οικογένειας τών ’ Ιουστιυιαυώυ. "Εφυγαν δλοι μαζί γιά τόν
πόλεμο καί ύπολογίζεται δτι ήσαν, μαζί
μέ τούς διαφόρους συγγενείς, άρκετές
δεκάδες άυθρώπωυ, άπό τούς όποιους
δέν γύρισε κανείς. "Ισως ή αιτία τής
μαζικής συμμετοχής αυτής τής οικογέ
νειας πού, δπως λέγεται, καταγόταν
άπό τόν ’ Ιουστινιανό, ήταν οί διεκδική
σεις της στόν βυζαντινό θρόνο. Γιά τήν
άκρίβεια, έπέζησε μόνο ένας καλόγε
ρος, σέ μοναστήρι τής Βενετίας. Γ ιά νά
μήν άφαυισθή τελείως ή οικογένεια,
έξαιρέθηκε άπό τόν νόμο τής άγυότητος, έφυγε άπό τό μοναστήρι καί υυμφεύθηκε. Τό παράξενο είναι δτι πήρε
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γυναίκα του τήν "Αννα Μικιέλ, κόρη
τοϋ δόγη πού είχε όργαυώσει την άτυχη
εκστρατεία, κατά τήν διάρκεια τής
όποιας είχε άφανισθή ή οικογένεια τοΰ
συζύγου της. Τό παράξενο ζευγάρι
έφερε στον κόσμο άρκετούς άπογόνους. ’ Αλλά μόνο γιά τήν διαιώνισι τοΰ
όνόματος, θά μποροΰσε νά πή κανείς.
"Επειτα, ό πατέρας γύρισε πίσω ατό
μοναστήρι καί ή μητέρα έγινε καλόγρια
ατό νησάκι Τορτσέλλο, στήν βενετσιάνικη λιμνοθάλασσα. Οί ιστορίες αυτές
άνήκουν σέ χρόνους μακρυνούς καί
ήσαν συνηθισμένες στήν παντοδύναμη
Βενετία. Ή παραφορά τοΰ πλήθους
πέρασε δπως είχε γεννηθή. "Εθαψαν
τόν Βιτάλε Μικιέλ μέ μεγάλη Επισημό
τητα, στήν εκκλησία τοΰ ' Αγίου Ζαχα
ρία, μπροστά στήν όποια έπεσε νεκρός
τήν ώρα τής φυγής του. Μερικοί άρχι
σαν νά σκέπτωνται πώς ό Βιτάλε
Μικιέλ δέν ύπήρξε καί τόσο κακός
δόγης. Δέν τόν έκλαψε μόνο ή σύζυγός
του Μαρία, κόρη ίσως τοΰ Βοημούνδου
τής ’ Αντιόχειας.
’ Αλλά γιά τήν δύναμι τής Βενετίας,
κάθε περιπέτεια γινόταν παράδειγμα
πρός άποφυγήν. Καί, γιά νά μετριασθοΰν ο! κίνδυνοι πού θά δημιουργούσε
ή έκλογή ένός νέου άπολυταρχικοΰ
δόγη καί οί επίσης Επικίνδυνες διαμαρ
τυρίες στίς πλατείες, πού έκλόνιζαν τήν
σταθερότητα τοΰ κράτους, δημιουργήθηκε ένα «Μεγάλο Συμβούλιο», άπό
τετρακόσια όγδόντα μέλη. "Ενδεκα
άπό αυτά έπρεπε νά Εκλέγουν τούς
μελλοντικούς δόγηδες. Τά δυό δουκικά
συμβούλια, πού άντιπροσώπευαν τίς
συνοικίες τής πόλεως, έγιναν έξη. Τό
άνομα τοΰ Βιτάλε Μικιέλ ξαναήλθε
στήν Επιφάνεια, καί μάλιστα δχι τιμητι
κά, δταν, τό 1592, κατά τήν άναστήλωσι τής Εκκλησίας τοΰ Α γ ίο υ Λαυρέντι
ου, βρέθηκαν δυό δοχεία γεμάτα χρυ
σάφι. Ή άδελφή τοΰ Βιτάλε Μικιέλ,
’ Αγγέλα, ύπήρξε ήγουμένη αύτοΰ τοΰ
μοναστηριού. ’ Εκείνη τήν σκοτεινή
περίοδο τοΰ 1172, είχε κυκλοφορήσει ή
διάδοσις δτι ό δόγης, πριν πεθάνη, είχε
έμπιστευθή στήν μοναχή άδελφή του
δυό δοχεία μέ πολύτιμο περιεχόμενο,
μέρος άπό τά πολεμικά λάφυρα τών
προκατόχων του στούς Α γ ίο υ ς Τό
πους. 'Η δψιμη αύτή άνακάλυψις ήταν
μιά άπόδειξις δτι δέν ήταν απλώς
φαντασία τοΰ λαοΰ δτι ό δόγης άναζητοΰσε συνεχώς περισσότερα πλούτη.
"Ομως ό Βιτάλε Μικιέλ Εξακολουθεί νά
παραμένη μιά αινιγματική φυσιογνω
μία.
CARLO DELLA C O R TE
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ΑΙΔΩΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΙΔΕΙΑ
Τοΰ τακτικού συνεργάτη μας
κ. ΖΑΧΟΥ ΞΥΡΟΤΥΡΗ
Ιδιαίτερα γιά τούς νέους ό Πλάτωνας πίστευε, ότι ή Αιδώς είναι
τό ιδιαίτερο κόσμημα τής νεότητος καί όταν ό νέος χάσει αυτό τό
κόσμημα «εις τήν ψυχήν του εισέρχεται λαμπρώς χορεύουσα ή
άλαζονία καί άναρχία, ή δέ άσωτεία καί άναίδεια λαμπρώς
έστολισμένη καί τότε ή αναίδεια επαινείται καί όνδεία όποκαλεΐται».

Α ΙΔ Ω Σ κόρη τοΰ Διάς, αδελφές
είχε τήν Ευνομία, τήν Ειρήνη καί
τή Νέμεση. ’Εμφανίζεται μέ διάφορες
όψεις, ντροπή, φόβος, αίσχύνη, φιλοτι
μία, σεμνό της, σεβασμός, αξιοπρέπεια
ή ύπό μορφή δέους, του ίεροϋ έκείνου
φόβου όπως λέει ό Σωκράτης ατό
διάλογο «εΰθύφρων» ή ό Εύριπίδης
«άνήρ χριστός αίδεϊσθαι φιλεϊ».
Ή Αίδώς είχε θεοποιηθεί στήν ’Αθή
να καί βωμός της διασώθηκε μέ τό
επίγραμμα «ώ μεγαλόφρων Αίδώς μήτηρ τής Σωφροσύνης»· τό 'ίδιο στη
Σπάρτη διεαώθη βωμός τόν όποιο είχε
ανεγείρει ό ”Ικαρπος ό πατέρας τής
Πηνελόπης.
Ιδιαίτερα γιά τούς νέους ό Πλάτωνας
πίστευε, ότι ή Αίδώς είναι τό ιδιαίτερο
κόσμημα τής νεότητος καί δταν ό νέος
χάσει αυτό τό κόσμημα «είς τήν ψυχήν
του εισέρχεται λαμπρώς χορεύουσα ή
άλαζονία καί αναρχία, ή δέ άσωτεία καί
αναίδεια λαμπρώς έστολισμένη καί τότε
ή άναίδεια επαινείται καί ανδρεία άποκαλεϊται».
Παραστατικά ό Γρηγόριος ό Νύσσης
μάς λέει «ά μή έφεδρεύει αίδώς αχαλί
νωτου είναι τό στόμα καί ανεμώνη ή
γλώσσα». Κατά δέ τόν Θεόφραστο
αναιδής απεκαλείτο ό «τώ ήθει αγοραί

Η

ος». Ό δέ Σωκράτης ατό διάλογο
«εΰθύφρων» υποστηρίζει ότι ή Αίδώς
γεννάται άπό τό Δέος. Ό Πλάτων ατό
διάλογο «Πρωταγόρας» προφητικά μέ
ότι συμβαίνει σήμερα, έδογμάτιζε ότι ό
Θεός έχάραξε σέ όλους τούς ανθρώ
πους τήν Αιδώ καί τήν δικαιοσύνη, άνευ
τών όποιων ο! άνθρωποι άποκτηνοϋνται. Καί πριν άπό τόν Πλάτωνα άκόμα,
άπό τήν έποχή τών Πρωτοπλάστων
βρίσκομε σύμφυτη τήν Αίδώ μέ τόν
άνθρωπο. Καί κείνοι μετά τό Πρωπατορικό άμάρτημα «έγνωσαν ότι γυμνοί
ήσαν καί έρραψαν φύλλα συκής», άκούοντες δέ τήν έπιτιμητική φωνή τοΰ
Κυρίου, έκρύβησαν άπό φόβο, Εντροπή
καί αίσχύνη γιά τήν παρακοή τους.
Τήν Αίδώ έτίμησαν όλες οί Θρησκεί
ες καί όλα τά φιλοσοφικά, κοινωνικά καί
πολιτικά συστήματα, ή ποίηση δέ καί
φιλοσοφία, ό "Ομηρος, ό Εύριπίδης, ό
Θεόφραστος, τήν ύμνησαν πολύ. 'Αντί
θετα ή άναίδεια έθεωρεϊτο ώς «ψυχική
λέπρα» καί ό Πλάτων τήν άποκαλεϊ
«Νόσον τής ψυχής θρωμεράν». Σέ
πολλές μάλιστα Νομοθεσίες βρίσκομε
ότι έτιμωρείτο μέ Εμπτυσμό ή δημόσιο
μαστίγωμα.
Σήμερα λείπει άπό τή σύγχρονη κοι
νωνία ή αίδώς, ό αμοιβαίος σεβασμός
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καί κατανόηση, λείπει καί ή Δίκη όπως
'έλεγαν ο! αρχαίοι, ή συναίσθηση τουτέστιν ευθύνης καί Δικαιοσύνης.
Χωρίς τά δυό αυτά στοιχεία δε μπορεί
νά επιβίωση κοινωνία, κοινωνία τέτοια
πού «οικίαν καί πάλιν ποιεί», δπως
έλεγε ό ’Αριστοτέλης.
Μεταπολεμικά κυρίως παρατηρείται
μιά κάμψη, μιά καθίζηση ποιότητος τής
κοινωνικής καί Δημόσιας ζωής. Σ έ τού
το συνέτεινε καί ή αιμορραγία τού
πολέμου, ή εσωτερική κατοχή, οί εσωτε
ρικές περιπέτειες καί ή κοινωνική νοο
τροπία πού επακολούθησε καί ή άλματώδης οικονομική άνοδος, ώστε μάς
έγινε Θεότητα καί λατρεία ή ύλη καί ή
εύμάρεια, χωρίς όμως νά συμβαδίζει καί
ή ποιοτική άνοδος τής κοινωνίας.
Ό εκφυλισμός τών άξιων, ή έλλειψη
ιδανικών, ή ατροφία ηθικών αρχών, ή
μαζοποίηση καί έκμηδένιση τής προσω
πικότητας τού ατόμου καί τόσα άλλα
«άνθη κακού», μάς ώδήγησαν σέ μιά
υποτονική κοινωνικότητα, σέ μιά πτώση
καί αλλοίωση τού ήθους καί τού ύφους
τής κοινωνίας, σέ ένα μηδενισμό τής

συνειδήσεως.
Δημιουργήθηκε μιά κοινωνία άδιόφορη ή ανεκτική καί συμβιβαστική πρόςτίς
ηθικές καί πνευματικές άξιες, μέ έκδηλη
την ποιοτική πτώση τής κοινωνίας μας,
φαινόμενα πού άλλοτε ήσαν απαράδε
κτα καί αδιανόητα.
Έ ξ αιτίας αύτής τής ποιοτικής κατά
πτωσης ζοΰμε άντικοινωνικά, ζοϋμε σέ
μιά κοινωνία χωρίς ηθικά εφόδια καί
ιδανικά, χωρίς σταθερά θεμέλια καί οί
τριγμοί καί αί δονήσεις τής οικογενεια
κής καί κοινωνικής δομής ακούονται
εύκρινώς.
Ζοϋμε σέ μιά κοινωνική σήψη. Καί μιά
κοινωνική σήψη τί θά έκθρέψη. Τί
μπορεί νά προσφέρει άλλο άπό σκουλή
κια δπως συμβαίνει σέ κάθε σήψη;
Λείπει άπό την σύγχρονη κοινωνία ή
εκτίμηση, ό σεβασμός, ή άναγνώριση
τών άξιών, τά διδάγματα τών ηθικών
αρχών, λείπει ή ανθρώπινη καί κοινωνι
κή Αιδώς καί μάς διακρίνει μιά ατομική
άναίδεια, μιά κοινωνική κυνικότητα.
Νέες αρχές άποσυνθετικές καί άντικοινωνικές θεωρούνται ώς πρόοδος καί
εξέλιξη, οί ήθικά καί κοινωνικά διε
στραμμένοι, οί άνατρεπτικοί καί άναιδείς αυξάνουν καθημερινά καί άπειλοΰν
τό κοινωνικό μας σύστημα καί τήν
κοινωνία μας. Ή Αίδώς ώλωλεν, ή Δίκη
τών άρχαίων (τό αίσθημα δικαιοσύνης)
μάς άπέλειπε, «έξωμοιώθημεν τοϊς κτήνεσι» καί κοινωνία, άτομα καί πολιτεία
ζοΰμε έν άναιδεία. "Αλλοτε δπως βλέ
πομε στήν Ίλιάδα (Β. 657) «ισχε γάρ
Αίδώς καί Δέος», δηλ τούς συγκροτού
σε ή ντροπή καί τό δέος. Η μ ά ς τώρα
πού ρέπομε στήν άναίδεια ποιός θά μάς
συγκροτήσει;
Γιά δλα αύτά ό ’Ησίοδος θά έλεγε καί
πάλιν «ή Θεία Νέμεσις έκδικείται σκληρώς τήν προσβολήν τής άδελφής της
Θείας Αίδοΰς».
Καί δπως ξέρομε ή Νέμεση μπορεί νά
άργέϊ, δμως δέ λησμονεί νά τιμωρεί τούς
άναιδείς.

Άπ ό τή σύγχρονη κοινωνία λείπει ή άναγνώριση τών ήθικών άξιών, λείπει ή αίδώς καί μάς
διακρίνει μιά άτομική άναίδεια, μιά κοινωνική
κυνικότητα.
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Η Ν ΩΡΑ πού ό γέρο - Μπέρτ Χέπλ
ανέβαινε στόν Παράδεισο ένιωθε
κιόλας μιά παράξενη μελαγχολία. “Οχι
πώς δέν τοΰ άρεσε τό περιβάλλον, μά ή
άλήθεια ήταν πώς ό θάνατός του τόν
είχε βρει κάπως άπροετοίμαστο. Τό
πρώτο πού θά ζητούσε μόλις έφτανε
στόν προορισμό του θά ήταν μιά άδεια
γιά νά γυρίσει στη γη καί ατό αγρόκτη
μά του.
«Δέν θέλω νά φανώ αχάριστος»
έλεγε καί ξανάλεγε στόν εαυτό του.
’ Ανησυχώ, δμως, γιά την καημένη μου
τη Ρούμπυ. Δέν άμφιβάλλω πώς μόλις
στεγνώσουν τά δάκρυα άπό τά μάτια
της, θά έμφανισθεΐ εκείνο τό κάθαρμα,
ό Φρέντυ Νόουλς καί θά τής άρπάξει τό
κτήμα γιά ένα κομμάτι ψωμί. “Αν μοΰ
έδιναν, δμως, μιά μικρή διορία! Δυό
μέρες τουλάχιστον! Θά έβρισκα κάποιο
τρόπο ν ’ άπομακρύνω τόν Φ ρέντ
ώσπου νά συνέρθει ή γυναίκα μου άπό
τό φοβερό σόκ».
'Ο Μπέρτ τό πρωί τής ίδιας μέρας
είχε σκαρφαλώσει στη στέγη τού άγρόσπιτού τους γιά νά στερεώσει ένα
κεραμίδι. Ή Ρούμπυ έλεγε πώς τό
άκουγε δλη τη νύχτα νά τρίζει καί νά
χτυπάει καί πώς δέν τήν άφηνε νά
κλείσει μάτι. Ό ϊδιος δέν τό είχε
ακούσει ποτέ του, μά ή Ρούμπυ είχε
σχεδόν τά μισά του χρόνια καί ή άκοή
της θά ήταν ασφαλώς όξύτερη. “Ετσι ό
Μπέρτ, άνέβηκε στη σκάλα κι άρχισε
νά ψάχνει γιά τό κεραμίδι. Ό ήλιος
δμως, ήταν τόσο δυνατός πού ξαφνικά
ένιωσε μιά φοβερή ζαλάδα κι είδε
ξαφνικά ν ’ άπλώνεται γύρω του σκοτά
δι. Σέ λίγα δευτερόλεπτα ή σκάλα είχε
σωριαστεί στό χώμα τής αυλής κι ό
Μπέρτ άρχιζε τό ειρηνικό ταξίδι του
στά ούράνια, στόν τόπο τής ήρεμίας
του.
Τί κρίμα δμως! Δέν ήταν σέ θέση νά
άπολαύσει ούτε τήν ήρεμία οΰτε τή
γαλήνη, γιατί τό μυαλό του δέν μπορού
σε νά ξεκολλήσει άπό τόν παμπόνηρο
Φρέντυ Νόουλς.

Τ

“Εξαφνα, ό Μπέρτ βρέθηκε μπροστά
σ’ ένα χαλί άπό σύννεφα κι άντίκρυσε
με θαυμασμό ένα άσημένιο φράχτη.
«Φτάσαμε λοιπόν» είπε στόν έαυτό του.
Ό Μπέρτ πλησίασε τό φράχτη καί
κούνησε μέ δύναμη τά κάγκελλα γιά νά
τόν άκούσουν.
— ”Ε, δέν είναι κανείς εδώ; φώναξε.
Είμαι ό Μπέρτ Χέπλ άπό τό Ντάουντελη. Νομίζω πώς μέ περιμένατε!
Ξανφικά, τά κάγκελλα άνοιξαν καί
ξεπρόβαλε τό πρόσωπο ένός άγγέλου
μέ μακριά μαλλιά καί ήλιοκαιιυένο
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ΞΑΦΝΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

πρόσωπο.
— Καλώς τον, είπε φιλικά στόν
Μπέρτ. Καί βέβαια σέ περιμένουμε. Τό
όνομά σου είναι ατούς καταλόγους
μας. Εύτυχώς βρήκες τή σωστή διεύ
θυνση. Πέρασε μέσα.
— “Οχι άκόμα παιδί μου, είπε ό
Μπέρτ αμήχανα. Θέλω νά ξαναγυρίσω
στή γή γιά νά ξεκαθαρίσω μιά υπόθεση.
'Ύστερα μέ λίγα λόγια τού εξήγησε
τά πάντα γιά τόν Φρέντυ Ντόουλς.
— Καταλαβαίνω, είπε ό άγγελος καί
χαμογέλασε μέ συμπάθεια. ’ Αφού είναι
κάτι τόσο σοβαρό, θά επικοινωνήσω μέ
τόν "Αγιο Πέτρο γιά νά δούμε τί θά πει
κι εκείνος.
' Ο άγγελος εμφάνισε ένα ρόζ τηλέ
φωνο.
— Ναί; είπε στό άκουστικό. ’ Εσείς
είστε κύριε; “Εχουμε ένα πρόβλημα
στήν τελ ευτα ία άφιξη. 'Ο κύριος
Μπέρτ Χέπλ ύποστηρίζει πώς άφησε τή
γυναίκα του στά νύχτια κάποιου απατε
ώνα πού όνομάζεται Νόουλς. Μήπως
μπορείτε νά τού δώσετε τήν άδεια νά
γυρίσει λίγο στή γή;
— Μάλιστα, άποκρίθηκε υστέρα.
Πολύ σωστά κύριε. Γειά σας.
— Είσαι πολύ τυχερός φίλε! είπε
στόν Μπέρτ. Μπορείς νά φύγεις καί νά
ξαναγυρίσεις υστέρα άπό σαράντα
οχτώ ώρες. Θά έχεις άνθρώπινες δυνά
μεις καί μπορείς άν θέλεις νά κάνεις καί
μία εμφάνιση.
' Η Ρούμπυ είχε σταθεί στό χώλ καί
μιλούσε στό τηλέφωνο. ' Ο Μπέρτ τήν

είχε γνωρίσει πρίν άπό πολλά χρόνια σέ
κάποια άπό τίς σπάνιες καί γ ι’ αυτό
αξέχαστες επισκέψεις του στά νυχτερι
νά κλάμπς τού Σόχο. Τώρα στά τριάντα
εννιά της χρόνια διατηρούσε τή λεπτή
σιλουέτα της καί τά μαλλιά της είχαν
άκόμα τό ξανθό τους χρώμα μέ τή
βοήθεια βέβαια κάποιας βαφής. Ό
Μπέρτ πέρασε άπαλά άπό τήν οροφή
καί στάθηκε άόρατα πλάι της. τΗταν
φανερό πώς ή συζήτηση στό τηλέφωνο
μόλις είχε άρχίσει.
— Νόμιζα πώς έπρεπε νά σέ πάρω
πρίν ειδοποιήσω τό άσθενοφόρο ή τήν
άστυνομία, είπε ή Ρούμπυ.
— Δηλαδή όλα πήγαν καλά αγάπη
μου; ακούστηκε νά λέει μιά φωνή από
τήν άλλη άκρη τής γραμμής.
' Ο Μπέρτ δέν μπορούσε νά πιστέψει
στά αυτιά του. Τί σήμαινε αυτό τό
«αγάπη μου»! ’Έσκυψε καί σχεδόν
κόλλησε τό κεφάλι του στό άκουστικό.
— Τίποτα δέν ήταν πιό εύκολο, είπε
ή Ρούμπυ. Μά είσαι σίγουρος πώς
εκείνο τό ναρκωτικό δέν αφήνει ίχνη!
— “Οχι, κανένα άπολύτως! Τί έκα
νες τό ύπόλοιπο πού ήταν στό μπουκά
λι;
— Δέν ύπάρχει ύπόλοιπο. Τ ό ’έρριξα
δλο στόν καφέ του γιά νά είμαι σίγουρη
πώς θά ζαλιστεί. "Οπως μοΰ είχες πει,
χτές δλη τή μέρα γκρίνιαζα δήθεν γιά
τό κεραμίδι πού χτυπάει καί πού μέ
κρατάει άγρυπνη δλη τή νύχτα.
— Μά τό μπουκάλι! φώναζε ή φωνή
άπό τό τηλέφωνο, πού τώρα κάτι άρχιζε
νά θυμίζει στόν Μπέρτ. «Τί τό έκανες τό
μπουκάλι;»
' Η Ρούμπυ χαμογέλασε ελαφρά καί
κοίταξε τά νύχια της.
— Μήν άνησυχεΐς! είπε. Τό έρριξα
στό ποτάμι! “Ακου, καλύτερα νά κλείσω τώρα γιά νά πώ στόν κόσμο τά
«θλιβερά νέα». Θά σέ πάρω άργότερα,
Φρέντυ άγάπη μου! Γειά σου...
«Φρέντυ, άγάπη μου»! Ό Μπέρτ
παρακολουθούσε έκπληκτος τή Ρούμ
πυ νά κατεβάζει τ ’ άκουστικό καί ν ’
άνάβει τσιγάρο. "Ωστε «Φρέντυ, άγάπη
μου!» ' Η Ρούμπυ τά είχε φτιάξει λοιπόν
μέ εκείνο τό φριχτό ύποκείμενο! Καί νά
ήταν μόνο αύτό! Ό Μπέρτ έβλεπε
τώρα δλη τήν τρομερή πραγματικότη
τα πού είχε ξαφνικά άποκαλυφθεί μπρο
στά του. 'Η Ρούμπυ καί ό Φρέντυ
βλεπόντουσαν κρυφά, ποιος ξέρει πό
σου καιρό! “Ετσι εξηγούνται οί τόσο
συχνές επισκέψεις τής γυναίκας του
στά φιλανθρωπικά ιδρύματα! Καί βέ
βαια, δέν μπόρεσαν νά μή σκεφτοΰυ
πόσο πιό έλεύθεροι κι ευτυχισμένοι θά

ήταν οί δυό τους αν έφευγε άπό τη μέση
ό σύζυγος...
— Είσαι φονιάς, Ρούμπυ, φώναξε ό
Μπέρτ στή γυναίκα του, χωρίς εκείνη
βέβαια νά μπορέσει νά τόν ακούσει.
’ Εκείνη τη στιγμή τηλεφωνούσε στις
πρώτες βοήθειες.
— Θά μπορούσες νά μοΰ ζητήσεις
διαζύγιο! συνέχισε ό Μπέρτ. Νά εΤσαι
σίγουρη πώς δέν θά τό όρνιόμουν.
Φαντάζομαι, πώς ό Φρέντ δέν θά σέ
ήθελε χωρίς τό άγρόκτημα.
— "Ενα άσθενοφόρο καί τήν άστυνομία! εΤπε ή Ρούμπυ μέ τρεμουλιαστή
φωνή στό τηλέφωνο.
Τότε ό Μπέρτ σκέφτηκε νά έμφανιστεϊ ξαφνικά κι έτσι νά δώσει ένα καλό
μάθημα στή γυναίκα του. "Υστερα,
δμως, τό μετάνοιωσε. Τό καλύτερο θά
ήταν νά μπορούσε ή Ρούμπυ καί ό
Φρέντυ νά βρεθούν έκεΐ άκριβώς πού
τούς άξιζε. Μπροστά σ’ ένα πολύ
αύστηρό καί θυμωμένο δικαστή. "Ετσι,
λοιπόν ό Μπέρτ δέν θά έπρεπε νά
σπαταλήσει έπιπόλαια τίς πολύτιμες
δυνάμεις του. "Αφησε τή γυναίκα του

ΤΑ ΣΟΒΑΡΑ
ΜΕ ΓΕΛΙΟ
Ι ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ άνθρωποι
ύποφέρουν άπό πλήξη, ανία
βαριεστημάρα! Πραγματικά ή ζωή
παρόλα της τά ενδιαφέροντα καί
τούς εξωφρενισμούς της, εξακολου
θεί γιά πολλούς άνθρώπους νά ’ ναι
μονότονη καί κουραστική! Τί πρέπει
νά γίνει λοιπόν; 'Υπάρχει τρόπος
νά διορθωθεί αυτή ή κατάσταση;
Καί βέβαια υπάρχει. Γιά νά λείψει
αύτή ή μονοτονία πού παρουσιάζει ή
ζωή, πρέπει... ν ’ άλλάξουν όρισμένοι νόμοι τού σύμπαντος!
Μάλιστα, αύτό: Ν ’ άλλάξουν όρισμένοι νόμοι τού σύμπαντος! Παρά
δειγμα: Νά πάψει ή γή μας νά
στρέφεται γύρω άπό τόν ήλιο καί νά
γίνει τό άντίθετο. Νά γυρίζει ό ήλιος
γύρω άπό τή γή! Ν ’ άλλάξουν οί
εποχές τού έτους άνάποδα, έτσι πού
ή μεταβολή αύτή νά διώξει τήν άνία
μας! ’ Επίσης ν ’ άλλάξει τό χρώμα
καί προπαντός δρομολόγιο τό φεγ
γάρι καί νά πάψει νά ’ ναι μονότονο.
Τώρα θά πει κανείς τί χρώμα νά
πάρει τό φεγγάρι; Πάντως δχι ένα
χρώμα, γιατί άπό τή μιά μονοτονία
θά πέσουμε στήν άλλη. Μπορεί
περίφημα τή μιά βδομάδα νά ’ ναι
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νά κλαίει ψεύτικα στό τηλέφωνο καί
προχώρησε στήν αύλή καί τόν σταΰλο.
’ Εκεί βρήκε άκουμπισμένη μιά τσάντα
μέ εργαλεία καί πήρε μιά μυτερή λίμα.
Πλησίασε τή σκάλα κι άρχισε νά λιμά
ρει γρήγορα καί προσεχτικά τά πέντε
πιό ψηλά σκαλοπάτια. Σέ λίγο δύο άπό
τά φαρδιά ξύλα έσπασαν καί τό χώμα
γέμισε μέ λεπτή καφετιά σκόνη. Τά τρία
άλλα σκαλιά δέν έσπασαν μά ήταν
φανερό πώς είχαν λιμαριστεΐ. Ω ρ α ία
λοιπόν! Τά σπασμένα σκαλιά σίγουρα
θά τραβούσαν τήν προσοχή τής άστυνομίας καί μιά άπλή έρευνα θά έκανε
καί τόν πιό άπονήρευτο ανακριτή νά
πλημμυρίσει άπό υποψίες. "Υστερα ό
Μπέρτ μάζεψε στή χούφτα του τή λεπτή
σκόνη άπό τά λιμαρισμένα σκαλιά.
— "Οσο περισσότερα, τόσο καλύτε
ρα, συλλογίστηκε χαρούμενος κι ένιω
σε τή διάθεση νά δώσει συγχαρητήρια
στον έαυτό του.
Μπήκε πάλι στό σπίτι καί βρήκε τήν
Ρούμπυ σκυμμένη πάνω άπό τό νεροχύ
τη νά βρέχει τά μάγουλά της. "Οταν τό
νερό θά στέγνωνε θά είχαν μείνει ίχνη

Πλήξη καί άνία
πράσινο, τήν άλλη κίτρινο, τήν
άλλη γαλάζιο καί οϋτω καθεξής.
"Αμ ό ούρανός; Τό χρώμα του έχει
καταντήσει τό πιό πληκτικό θέαμα.
Ν ’ αλλάζει λοιπόν κι αυτός κάθε
βδομάδα χρώμα. Τό ίδιο καί ή
θάλασσα. Νά γίνεται καί κόκκινη
καί κίτρινη καί πράσινη καί γκρίζα
καί καφετιά καί μαύρη. Ή άλλαγή
τού χρώματος, εκτός άπό τό σπάσι
μο τής μονοτονίας καί τό διώξιμο
τής άνίας θά ’ χει τουλάχιστον στον
έρωτα καί πρακτική σημασία. Π α
ράδειγμα: "Ολες οί γυναίκες πεθαί
νουν δταν τούς λέμε πώς έχουν
ώραΐα μάτια. Σέ μιά γαλανομάτα
μπορείς νά πεις:
— ’ Αγάπη μου, τί ώραΐα μάτια
πού έχεις! Είναι δυό γαλάζιες θά
λασσες!
"Αντε τώρα αύτό νά τό πεις σέ μιά
κοπέλα μέ μαύρα μάτια! ’ Εάν δμως
ή θάλασσα άλλαζε κάθε βδομάδα
χρώμα θά περίμενες τή βδομάδα
πού ή θάλασσα θά είχε μαύρο
χρώμα νά κάνεις μιά χαρά τό κομπλιμέντο σου! Τή βδομάδα πάλι πού
ή θάλασσα θά ’ ταν καφετιά θά
μπορούσες νά κάνεις άνάλογο φιλο-

άπό τά «πονεμένα» δάκρυά της. Ό
Μπέρτ σκόρπισε τή σκόνη στά μαλλιάτης καί χαμηλά, στήν πίσω μεριά τής
φούστας της.
— "Ολα έν τάξει γυναίκα μου, τής
είπε μέ προσποιητή τρυφερότητα. Ή
άστυνομία καί τό ασθενοφόρο φτάνουν
άπό λεπτό σέ λεπτό καί θά τά βροΰν
δλα έτοιμα. "Οχι... "Οχι. Δέν χρειάζε
ται νά μ’ εύχαριστήσεις. "Εκανα τό
λιγότερο πού θά μπορούσα γιά τό
χατήρι σου. ’ Αντίο λοιπόν!
Ό Μπέρτ προχώρησε στήν πόρτα.
"Αν καί είχε άρκετό χρόνο στή διάθεσή
του, δέν ένιωθε τήν άνάγκη νά μείνει
άλλο. τ Ηταν ήσυχος πιά!
’ Εκείνη τή στιγμή, ό Σνούκαμ, ό
γάτος τού σπιτιού, πρόβαλε άπό μιά
γωνιά καί κάρφωσε τά παμπόνηρα
μάτια του στό άφεντικό του. ' Η δμορφη
γκρίζα τρίχα του άνασηκώθηκε κι άρχι
σε νά γρυλίζει τρομαγμένος.
— Μή φοβάσαι Σνούκαμ. ’ Εγώ εί
μαι! είπε ό Μπέρτ γαλήνια καί στάθηκε
νά χαϊδέψει τό γάτο...
Ντάνιλ Γουέμπστερ

Τοΰ κ. Γ. Πολίτη
φρόνημα σέ μιάν άλλη κοπέλα μέ
καστανά μάτια. Τό ίδιο καί σέ μιά
γυναίκα μέ πράσινα μάτια καί...
μπλέ βλεφαρίδες! Θά περίμενες τή
βδομάδα πού ή θάλασσα θά ’ ταν
πρασινογάλαζη γιά νά ξεφουρνίσεις
τό κομπλιμέντο σου! Τώρα θά πει
κανείς θά πρέπει ό άντρας νά κάνει
φιλοφρονήσεις μόνο μιά βδομάδα
τό μήνα; Δηλαδή θά περιμένει πότε
θά ρθει ή σειρά τής μαύρης θάλασ
σας γιά νά κάνει κομπλιμέντο στήν
κοπέλα του πού ’ ναι μαυρομάτα;
"Οχι! Μπορεί περίφημα νά κάνει
κομπλιμέντο δλες τίς βδομάδες τού
μηνός. Θά πρέπει, δμως, νάχει τέσ
σερις κοπέλες! Μιά γαλανομάτα γιά
τή γαλάζια θάλασσα. Μιά μαυρομά
τα γιά τή μαύρη μιά καστανομάτα
γιά τήν καφετιά θάλασσα καί μιά
γυναίκα μέ κρασάτα μάτια γιά τήν
κίτρινη θάλασσα!
’ Αλλά ξεφύγαμε από τό θέμα μας,
πού ήταν ή πλήξη καί ή άνία.
Μά τώρα τέτοια θά λέμε; Είναι
ποτέ δυνατό ένας άντρας μέ τέσσε
ρις γυναίκες νά νιώσει ποτέ πλήξη κι
άνία; Είναι δυνατό;
Γιάννης Πολίτης
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κή καί άρα δυσμενής,. Έ ν τούτοις εις
τά βάθη τής έλληνικής ψυχής ώρισμένων βαθμοφόρων ύπέβοσκεν ό σπινθήρ τοΰ έλληνικοϋ δαιμόνιου καί ό
σπινθήρ ουτος έκανε ν ’ άνεμίζη ή
πατριωτική φλόξ όλων τών οπλιτών, έξ
ού προέκυψεν τό εσπερινόν μεγαλούργημα τό καταπλήξαν τόν κόσμον καί
καταδεϊξαν ποιων θαυμάτων άξιοι είναι
οί "Ελληνες».
καί 150 άρματα μάχης, 4 συντάγματα
ίππικοΰ, 6 τάγματα όλμων καί 1 τάγμα
πολυβόλων. Στίς δυνάμεις αύτές πρέ
πει νά προστεθούν καί 400 άεροσκάφη
τής Δ ' άεροπορικής Δυνάμεως (196
βομβαρδιστικά, 171 καταδιωκτικά καί
25 άναγνωριστικά). Ή 'Ελλάδα έστει
λε στό μέτωπο τής ’ Ηπείρου 15 τάγμα
τα, 16,5 πυροβολαρχίες, 3 τάγματα,
πυροβόλων καί μιά ομάδα άναγνωρίσεως (VIII Μεραρχία) καί τό μέτωπο τής
Δ. Μακεδονίας (γιατί φοβόταν επίθεση
καί άπό τη Βουλγαρία) 22 τάγματα, 22,5
πυροβολαρχίες καί μιά όμάδα άναγνωρίσεως (IX Μεραρχία καί 4η Ταξιαρ
χία). Στό μέτωπο τής Πίνδου έστειλε τό
θρυλικό «’ Απόσπασμα Πίνδου», πού τό
άποτελοΰσαν 2 τάγματα, μιά πυροβο
λαρχία καί ουλαμός ίππικοΰ (βλ. ’Έκθεσ. Πολεμικής 'Ιστορίας τών Ε λ λ ή 
νων, έπιμ. «’ Εκδοτική ' Ελλάδος» τόμ.
β' σελ. 507).
' Η ' Ελλάδα, δμως, διέθετε άκόμη τίς
προαιώνιες άγωνιστικές της παραδό
σεις, τήν ομοψυχία καί τή συμπαράστα
ση τοΰ έλληνικοϋ λαοϋ. Ό ’ Αγγελος
Τερζάκης έδωσε στό άριστα συγκροτη
μένο βιβλίο του «'Ελληνική ’ Εποποιία
1940-41» ( ’ Αθήναι 1964, σελ. 223) τούτο
τό σχήμα.
«’ Από τή μιά ό βαρύς οπλισμός τής
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σύγχρονης τεχνοκρατίας, άπό τήν άλ
λη μέσα άναχρονιστικά στά χέρια ένός
λαοϋ μικρού, πού άγωνίζεται γιά τήν
ύπαρξή του καί γιά τίς παραδόσεις του.
Στον άγώνα αυτόν, ό ελληνικός λαός
έδωσε τό προσωικό του ύφος, δμοιο σε
γενικές γραμμές μέ τοΰ 1821. ' Η άναμέτρηση τοΰ 1940-41 γίνεται άνάμεσα στή
λιτότητα καί τόν στόμφο, τή φιλοπα
τρία καί τόν ιμπεριαλισμό. Ή τεχνο
κρατία, χάρη στό σιδερένιο της δγκο,
θά πετύχει γιά μιά στιγμή νά γονατίσει
τή μαχόμενη ψυχή. Ή άντιστροφή
δμως θά έρθει γρήγορα καί τό μάθημα
θά μείνει» (εννοείται ή εισβολή τών
Γ ερμανών).
Οί πρώτες μέρες τοΰ πολέμου ήταν
πολύ δύσκολες. Οί ’ Ιταλοί εισχωρού
σαν στήν ’Ήπειρο. Στό μέτωπο τής
Πίνδου ή III Μεραρχία ’ Αλπινιστών
«Τζούλια», είχε διασπάσει τό έλληνικό
απόσπασμα (βλ. Έ κθεσι, δπ. παρ., β ',
σελ. 508 καί 512).
Ή ήρωικός συνταγματάρχης Κ. Δαβάκης, επικεφαλής τοΰ ’ Αποσπάσμα
τος Πίνδου, σέ έγγραφό του τοΰ ’ Ιουνί
ου 1941 έγραφε πρός τό ύπουργεΐο
’ Εθνικής Άμύνης:
«Είναι άνάγκη νά έννοηθή ότι τάς
ήμέρας έκείνας (30 μέ Ιην) ή ήθική
άτμόσφαιρα εν Πίνδω ήτο καταθλιπτι-

Αριστερά: Προώθηση ίλης ιππικού στά
άπόκρυμνα βουνά τής Πίνδου. Πίνακας τού
Ούμβέρτου 'Αργυρού. Επάνω: Οάνδριάς
τού Κων. Δαβάκη στήν Καλλιθέα. Κάτω:
Βολή άντιαεροπορικού πυροβολικού. Πίνα
κας τού Αλέκου Άλεξανδράκη. Στήνά π έναντι σελίδα: Μάχη έκ τού συστάδηνάπό ένα
«στοιχείο πολυβόλου», μέ 'Ιταλικό ιππικό.
Πίνακας τοΰ Ούμβέρτου 'Αργυρού.

ΤΟ Α Ρ Χ Α ΙΟ Τ Ε Ρ Ο

ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΝΕΡΩΝΑ ΥΠΗΡΧΑΝ 3.500 ΕΠΙΣΗΜΕΣ
ΠΟΡΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ «ΚΡΥΦΕΣ»

Στην αρχαία Ρώμη
Πιό ψηλά άτιό την «ντελικάτα» ή «φορμόζα», δηλαδή «ή ώραία» ελαμπε με το
κύρος τής ’ε λεύθερης πατρικίας. Καμμιά φορά με άλαζονεία, πού εντυπώσιαζε τούς
«άστυνόμους», ζητούσε την έγγραφή της ατού καταλόγους τής ατιμίας καί
κυκλοφορούσε προκλητικά με άνδρική τήβεννο καί ξανθή περούκα. ' Ο ’ Ιουβενάλιος δεν έβρισκε λόγια νά χαρακτηρίσει αυτές τις χειραφετημένες. ' Η άγανάκτησή
του όμως έκρυβε άρκετή υποκρισία, όπως καί όλων τών σατιρικών ποιητών τής
Ρώμης. ' Η ’ε πιμονή τους νά περιγράφουν μέ κάθε λεπτομέρεια τά διεφθαρμένα ήθη
τής ’εποχής τους, έδειχνε ότι κατά βάθος τούς συγκινούσαν, πράγμα πού μερικοί τό
παραδέχονταν.
Ι ΠΟΡΝΕΣ τής Ρώμης, στά χρόνια
τοϋ Νέρωνα, ήταν περίπου 35.000,
όσες τουλάχιστον ήταν επίσημα κατα
γραμμένες στούς καταλόγους τών «aediles», άγορανόμων-άστυνόμων. Πρέ
πει όμως νά προσθέσουμε στόν αριθμό
αύτό κα( όλες τ(ς κρυφές πόρνες, πού
άνήκαν στά όύο άκραϊα κοινωνικά
στρώματα: Στήν κορυφή, οί έλεύθερες
γυναίκες, πολίτιδες τής Ρώμης, πού
ζοϋσαν άπό τήν πορνεία, πολλές φορές
μέ τήν άνοχή τοϋ συζύγου, καί στά
χαμηλά στρώματα αύτά τά άξιολύπητα
πλάσματα, πού δέν είχαν κάν όνομα,
άλλά ούτε κατοικία.
’ Η ρωμαϊκή νομοθεσία άντιμετώπιζε
τήν πορνεία χωρίς νά στηρίζεται σέ
καμιά ήθική άρχή. ’ Επίσης δέν λάβαινε
κανένα μέτρο προστασίας τής δημοσί
ας τάξεως. ’ Ο νόμος δέν ένδιαφερόταν
καθόλου γιά τήν έξαθλίωση τών δυστυ
χισμένων αύτών πλασμάτων, γιά τήν
έξάρτησή τους άπό τόν προστάτη τόν
λεγόμενο «λένο» ή «λένα» άν έπρόκειτο
γιά γυναίκα μαστρωπό. Ό σ ο γιά τήν
δημόσια τάξη, πού θά μπορούσε νά
διαταραχθεί άπό αύτό τό είδος συναλ
λαγής, οί «άστυνόμοι» έκλειναν τά μά
τια. ’ Ορισμένες συνοικίες τής Ρώμης
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παρουσίαζαν καθημερινά σκηνές άπαράδεκτες γιά τά σημερινά δεδομένα:
κορίτσια έστεκαν όλόγυμνα στό κατώ
φλι τοϋ άντρου τους καί ζευγάρια
έσμιγαν μπροστά στά μάτια τών περα
στικών στίς έσοχές τών τειχών.
Τό καθήκον τών «άστυνόμων» περιο
ριζόταν στή φροντίδα νά μή συγχέονται οί κοινές γυναίκες μέ τίς Ρωμαίες
πολίτιδες. Είχαν όμως καί άλλη φροντί
δα. Νά επιβλέπουν ώστε ή «ατιμωτική»
αύτή συναλλαγή - κατά τήν επίσημη
έκφραση - νά άποδίδει δσο τό δυνατόν
μεγαλύτερα έσοδα χάρη στό φόρο πού
ό Καλιγούλας είχε έπιβάλει στίς κοινές
γυναίκες. Ό τ α ν αύτά τά δύο στοιχεία
ήταν έξασφαλισμένα, οί άρχές έγκατέλειπαν τήν πορνεία στήν τύχη της.
«Meretrices» , όπως έλεγαν τίς πόρ
νες, προστάτες, μαστρωποί, προξενητές άγοριών ή κοριτσιών καί όλοι
όσοι διατηρούσαν οίκους άνοχής; ειδι
κές θέρμες, κέντρα συναντήσεων, συ
ναλλάσσονταν ελεύθερα καί άτιμώρητα. Απαγορευόταν όμως στούς «πολί
τες» άνδρες ή γυναίκες νά άναμιχθοϋν
σέ τέτοιου είδους συναλλαγή. Οί νόμοι
ήταν πολύ αύστηροί γιά αύτούς. Οί
άλλοι, σκλάβοι, ξένοι, άπελεύθεροι δέν

ύπόκεινταν στούς νόμους έξ αίτίας τής
ταπεινής καταγωγής τους.
Ά ν ό νόμος ύποχρέωνε τίς κοινές
γυναίκες νά έγγράφονται στούς κατα
λόγους τών «άστυνόμων» αύτό γινόταν
γιά φορολογικούς λόγους. ’ Ωστόσο ή
έγγραφή αύτή στούς καταλόγους μέ τό
έρωτηματολόγιο καί τήν προειδοποίη
ση πού άπηύθυνε ό άστυνόμος στίς
γυναίκες πού έπρόκειτο νά έξασκήσουν
τό έπάγγελμα, έπαιρνε κάποιο τόνο
επισημότητας.
«Τό σκέφθηκες καλά;», ρωτούσε ό
«άστυνόμος» κοιτάζοντας τό κορίτσι,
πού παρουσιαζόταν μπροστά του καί
ήταν σχεδόν παιδί.
«Τό σκέφθηκα».
«Ξέρεις, πώς τό όνομά σου θά μείνει
γιά πάντα στά βιβλία μας καί τίποτε δέν
θά μπορέσει νά τό σβύσει;».
«Τό ξέρω».
«Ξέρεις ότι ή «meretrix» είναι ύποχρεωμένη νά φορεϊ· ειδικά ρούχα καί νά
έγκαταλείπεται άπροστάτευτη στά χέ
ρια όλων αύτών πού θέλουν νά τήν
άπολαύσουν ή νά τήν έκμεταλλευτοΰν;».
«Τό ξέρω».
«Τότε, δηλώνεσαι πόρνη γιά πάντα».

'Α ν ά γ λ υ φ ο μ έ π α ρ ά σ τ α σ η θ η ρ ιο μ α χ ία ς .

Πραγματικά τό όνομα μιας πόρνης
πού καταγραφόταν ατά βιβλία δέν
έσβηνε ποτέ. Μπορούσε νά έγκαταλείψει τήν πορνεία, νά ζήσει άνάμεσα στήν
καλύτερη κοινωνία, άλλά τό όνομά της
δέν έσβηνε ποτέ άπό τόν κατάλογο.
Σύμφωνα μέ τό νόμο παρέμενε πόρνη
μέ όλους τούς καταναγκασμούς αύτοϋ
τού έπαγγέλματος. "Οσα χρήματα κέρ
διζε, άκόμη καί μέ τόν πιό έντιμο τρόπο,
θεωρούνταν καρπός τής πορνείας καί
μ ’ αύτήν τήν ιδιότητα έπρεπε νά φορο
λογηθούν.
Οί κοινές γυναίκες άρχιζαν άπό πολύ
μικρές αύτό τό επάγγελμα. Ά π ό δέκα
χρόνων ή κόρη μιας σκλάβας προετοι
μαζόταν ώστε στά δεκατρία-δεκατέσσερα νά ξέρει άρκετά, γιά νά είναι σέ
θέση νά κερδίζει τό ψωμί της. Έμπει
ρες γυναίκες άναλάμβαναν νά τήν διδά
ξουν. ' Οπως στά πορνεία τής ' Ινδίας,
τήν έβαζαν νά «προπονείται» μέ άγόρια
τής ήλικίας της. Τέλος έφθανε ή μεγάλη
μέρα. Τήν παρουσίαζαν στόν μαστρωπό τού οίκου άνοχής. Γιόρταζαν τόν
έρχομό τής νεοφερμένης.' Ενα στεφάνι
δάφνης κρεμασμένο στήν πόρτα της
σήμαινε πώς ήταν παρθένα καί περίμενε τόν «άνδρα της». Μιά παρωδία

'Η
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γάμου, πού στοίχιζε πολύ ακριβά στόν
«σύζυγο».
Κατά τόν Πόπλιο Βίκτωρα (2ος·αιώ
νας μ. X.), συγγραφέα τού οδηγού
«Τοποθεσίες καί περιοχές τής Ρώμης», ή
πόλη είχε σαράντα έξη οίκους άνοχής.
’ Ισως ό άριθμός νά φαίνεται μικρός γιά
ένα πληθυσμό ένός έκατομμυρίου. Θά
έπρόκειτο όμως άσφαλώς γιά τά έπίσημα πορνεία, πού ήταν δημόσια κτίρια
έλεγχόμενα άπ’ εύθείας άπό τούς
«άστυνόμους». Τά πολυτελέστερα βρί
σκονταν στόν τέταρτο τομέα τής πόλεως, στήν άριστοκρατική συνοικία τού
Ναού τής Ειρήνης. Τά πορνεία αύτά
είχαν έμφάνιση κατοικίας πατρικίων μέ
προπύλαια, κρήνες, αίθουσες ύποδοχής... Τά λαϊκά βρίσκονταν στόν πέμ
πτο τομέα στόν Έσκυλίνο Λόφο καί
στό δεύτερο τομέα, κοντά στόν ιππό
δρομο. Τά πορνεία όμως τής συνοικίας
Σούμπουρ είχαν τά πρωτεία, όχι γιά τήν
πολυτέλειά τους άλλά γιά τό πλήθος
τους. Ή πελατεία τους ήταν λαϊκή,
μικρέμποροι καί κυρίως στρατιώτες.
ΟΙ άνασκαφές τής Πομπηίας έφεραν
στό φώς δύο πορνεία, πού άσφαλώς θά
ήταν όμοια μέ όλα τά άλλα. ' Η αρχιτε
κτονική των Ρωμαίων ήταν σχεδόν

όμοίόμορφη. Πάνω άπό τήν έξώπορτα
ένα έθυφαλλικό άνάγλυφο καταπότιζε
τόν περαστικό. Τή νύχτα άναβε ένα
κόκκινο φανάρι μέ τό ίδιο σχήμα. Ό
πελάτης έσπρωχνε τήν πόρτα καί βρι
σκόταν άμέσως μπροστά στόν ή στήν
μαστρωπό. Πλήρωνε προκαταβολικά.
Οί τιμές, άν πιστέψουμε τίς πληροφορί
ες έγκυρων μελετητών, όπως ό Πιέρ
Ντυφούρ, πού έγραψε τήν μνημειώδη
« Ιστορία τής πορνείας» σέ δέκα τό
μους, ήταν πολύ χαμηλές, σχεδόν έξευτελιστικές.
Τά δωμάτια ήταν άραδιασμένα στή
σειρά, δεξιά καί άριστερά ένός κεντρι
κού διαδρόμου. Σέ κάθε πόρτα μιά
κρεμασμένη πινακίδα είχε γραμμένο τό
όνομα τής πόρνης. Ονόματα πολλές
φορές έξωτικά, γιατί οί περισσότερες
ήταν ξενόφερτες. Αύτός ό έξωτισμός
άσκοΰσε ιδιαίτερη έλξη στό Ρωμαίο.
Τού θύμιζε τήν άπεραντοσύνη τής
αύτοκρατορίας, πού περιλάμβανε τό
μεγαλύτερο μέρος τού τότε γνωστού
κόσμου. ' Ονόματα φορτωμένα όνειρα:
ή Βαβυλώνια Σεμίραμις μέτόμπρούτζινο δέρμα, ή Αιγύπτια Κλεοπάτρα, ή
' Εβραία Ραχήλ πού μόλις είχε φθάσει
άπό τήν Παλαιστίνη... ή Λεσβία ΘαΤς...
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' Αλλά χρειαζόταν μεγάλη φαντασία
καί πολύς πόθος γιά νά μπορέσει ό
πελάτης νά ξεπεράσει τήν άθλιότητα
αύτών τών δωματίων. "Εμοιαζαν μέ
κελλιά καί φωτίζονταν άμυδρά άπό ένα
φεγγίτη άπό τήν πλευρά τού δρόμου, ή
καμιά φορά μόνο άπό ένα άνοιγα πάνω
άπό τήν πόρτα πού έβλεπε ατό διάδρο
μο. Γιά κρεβάτι, ένα πέτρινο βάθρο
όπου είχαν πετάξει μιά κουβέρτα φτια
γμένη άπό μικρά κομμάτια ύφασμα, τό
«cento» τών φτωχών, αύτό πού θά
λέγαμε σήμερα «κουρελού».
Ό Ίουβενάλιοςστό έργο του «Σάτυρες» μάς όδηγεϊ σέ ένα άπό αύτά τά
άντρα άκολουθώντας τήν αύτοκράτειρα Μεσσαλίνα πού τής άρεσε ορισμέ
νες νύχτες νά συχνάζει στά πορνεία καί
νά δίνεται διαδοχικά σέ περισσότερους
άπό είκοσι άνδρες, πού μόλις διέκρινε
τό πρόσωπό τους: «Κρατούσαν ένα
άδειο κελλί γ ι’ αύτή καί έκεϊ μέ τό
ψεύτικο όνομα Λυσίσκα, πού ήταν
κρεμασμένο στήν πόρτα της, μέ ένα
χρυσό δίχτυ πού συγκροτούσε τά στή
θη της, πρόσφερε τήν γυμνότητά της
καί ξεσκέπαζε τά λαγόνια πού έφεραν
στόν κόσμο έσένα, ώ Βρεταννικέ! Δεχό
ταν μέ χάδια όποιον παρουσιαζόταν καί
ζητούσε τήν αμοιβή της. "Οταν ό
μαστρωπός έδιωχνε τά κορίτσια, λυπό
ταν πού έπρεπε νά φύγει. Τό μόνο πού
μπορούσε νά κάνει ήταν νά κλείσει
τελευταία τό κελλί της».

Είναι γνωστό πώς ή Κλεοπάτρα, ή
βασίλισσα τής Αίγύπτου, αισθανόταν
τήν ίδια έλξη γιά τό έπάγγελμα αύτό.
"Εκεί όπου ό "Ιουβενάλιος δέν έβλεπε
παρά διαφθορά καί παραλογισμό, ένας
φιλόσοφος θά μπορούσε νά διακρίνει
ένα ένστικτο «βασίλισσας μελισσών»
πού κυβερνά τήν κυψέλη καί δέχεται
τήν ύποταγή τών ύπηκόων της. Ά π ό
τήν άρχή τής ιστορίας τής Ρώμης
συναντούμε τήν πορνεία. "Η Ά ν ν α
Λαυρεντία, πού στήν πραγματικότητα
ήταν ή λύκαινα πού ανάθρεψε τόν
Ρωμύλο καί τόν Ρώμο, ήταν πόρνη.
"Ετσι εξηγείται καί τό όνομα «λύκαινα»,
πού οί Ρωμαίοι έδιναν στήν κοινή
γυναίκα.
’ Η πόρνη διακρινόταν αμέσως άπό
τόν τρόπο τής ένδυμασίας της. Ά π ό
μακριά έμοιαζε μέ άνδρα. Πραγματικά,
οί κανονισμοί άπαγόρευαν νά φορεϊ τή
μακριά έσθήτα, τήν «στόλα» πού φο
ρούσαν οί Ρωμαίες δέσποινες καί είχε
ποδόγυρο στολισμένο μέ χρυσό σειρήτι. Τής έπέβαλαν νά φορεϊ άνδρική
τήβεννο. Περίεργη παραδοξολογία: Ή
ξεπεσμένη, ή άτιμασμένη, φορούσε τήν
ζηλευτή ένδυμασία τού Ρωμαίου πολί
του. Αύτή ή τήβεννος έφθανε ώς τά
μέσα τού μηρού. ' Αλλά ό μηρός αύτός
ήταν άσπρος, λείος, περιποιημένος, συ
νήθως στολισμένος μέ κρίκους καί
πολλές φορές σφιγμένος μέ ιμάντες,
πού συγκροτούσαν τά σανδάλια καί

αύτά ανδρικά. Τά ύποδήματα ήταν
μόνο γιά τίς τίμιες γυναίκες...
"Ο νόμος ήθελε ν ά ' έχει ή πόρνη
έμφάνιση αύστηρή, άκόμη καί άποκρουστική. Α λ λ ά στήν πραγματικότη
τα έφαρμόστηκε κάπως διαφορετικά.
’ Ο νόμος έπέβαλε κοντή άνδρική τή
βεννο. "Εστω, άλλά οί πόρνες βρήκαν
έτσι εύκαιρία νά δείχνουν τούς μηρούς
τους. Σανδάλια καί όχι ύποδήματα.
"Ετσι φαίνονταν τά πόδια τους μέ τά
περιποιημένα νύχια. Κουκούλα γιά νά
κρύβουν τό κεφάλι. Γιατί όχι; Αύτό
προκαλοΰσε τήν περιέργεια τών άνδρών...
’ Η κοινή γυναίκα δέν έπρεπε έπίσης
νά δείχνει τά φυσικά μαλλιά της. Α π ο 
τέλεσμα: φορούσε περούκες όσο τό
δυνατόν πιό έντυπωσιακές, περούκες
ξανθές, όπως ή Μεσσαλίνα, γαλάζιες ή
κόκκινες... "Εβαφε τά μαλλιά της σέ
όλα τά χρώματα τής Ίριδος καί, όπως
συμβαίνει πολλές φορές στήν ιστορία
τής μόδας, οί έξωφρενισμοί τών γυναι
κών τού δρόμου μεταδόθηκαν καί στά
ύψηλότερα στρώματα. "Ετσι οί πόρνες
πολυτελείας έβαφαν τά μαλλιά τους
γαλάζια. Ό ποιητής Προπέρτιος θρη
νεί στά πόδια τής έρωμένης του, πού
είχε παρασυρθεϊ άπό αύτή τή μόδα.
«Καταραμένος ό άνόητος πού έκανε τά
μαλλιά σου νά χάσουν τό φυσικότους
χρώμα. ' Επειδή μιά τρελλή έβαψε τό
πρόσωπό της καί τά μαλλιά της γαλάζια
δέν σημαίνει πώς τό φτιασίδι αύτό
ομορφαίνει!».
Ά λ λ η παράβαση τών κανονισμών
ήταν τά εξωτικά ρούχα, πού είχαν
διαδόσει στή Ρώμη σκλάβες άπό μακρι
νές χώρες τής αύτοκρατορίας... "Εβλε
πε κανείς στή συνοικία Σούμπουρ αύτές τίς «βαβυλωνιακές έσθήτες» ένα
είδος πού έδενε μέ πόρπη μπροστά.
Πάνω στό χοντρό ύφασμα, Βαβυλώνι
οι τεχνίτες είχαν κεντήσει μέ ζωηρά
χρώματα, λουλούδια, πουλιά συμβολι
κά, καρδιές. Οί ’ Ινδές φορούσαν δια
φανή μεταξωτά φορέματα, πού άφη
ναν νά διαγράφεται προκλητικά τό
κορμί τους, σάν μέσα άπό σύνεφο.
Τό πράσινο χρώμα ήταν τό χρώμα
τού έρωτα. ’ Αλλά έπρεπε νά είναι ένα
ορισμένο ανοιχτό πράσινο, πού τό

'Ε ρ ε ίπ ια έ ν ό ς ο ίκ ο υ ά ν ο χ ή ς ο τ ή ν ά γ ο ρ ά τ ή ς
ά ρ χ α ία ς Ρ ώ μ η ς . ' Η ό ρ γ ά ν ω ο η τ ώ ν ρ ω μ α ϊκ ώ ν
π ο ρ ν ε ίω ν ή τ α ν ά ψ ο γ η .
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έλεγαν «γκαλμπάνους» γιατί προερχό
ταν άπό ένα φυτό τής Συρίας τό
«γκαλμπάνιουμ». " Οταν έβλεπε αύτό τό
πράσινο ό ένδιαφερόμενος άπαντοΰσε
καταφατικά τεντώνοντας τό μεσαίο δά
χτυλο καί κλείνοντας τά άλλα. Έλεγαν
πώς όταν ό Καλιγούλας πρότεινε τό
χέρι του γιά φίλημα, «του έδινε αύτό τό
αίσχρό σχήμα».
Αύτή ή μιμική άποτελοϋσε μιά μυστι
κή γλώσσα, πού οί κοινές γυναίκες καί
οί πελάτες τους συνήθιζαν στή Ρώμη.
" Ετσι, μπορούσαν νά συνεννοηθούν μέ
ένα βλέμμα, μέτ^,ν Ιδιαίτερο τρόπο πού
έπιαναν oi κοινές γυναίκες τή μύτη ή τά
χείλη, πού άφηναν άκάλυπτο τό ένα
αύτί ή άνασήκωναν τά μαλλιά ή άκόμη
μέ κάποια άλλαγή στό ρυθμό τών
βημάτων.
ΟΙ πόρνες, ξένες οί περισσότερες,
δέν ήξεραν λατινικά. Τό λεξιλόγιό τους
ήταν περιορισμένο. Πλησίαζαν τούς
άνδρες καί τούς ψιθύριζαν: «άδελφέ»,
κι εκείνοι άπαντοϋσαν συνθηματικά:
«άδελφή». «Amabo», έλεγε τότε εκείνη,
δηλαδή «θά άγαπήσω»...
Μέ μιά χειρονομία, άνοίγοντας καλά
τά πέντε δάχτυλα, όριζε τήν τιμή της:
πέντε άσσάριους. Ένα νεύμα τού κε
φαλιού σήμαινε ναί ή όχι.

' Η πορνεία στή Ρώμη ήταν εύρύτατα
διαδομένη. Τίποτα δέν είναι πιό άποκαλυπτικό γιά τή διάδοσή της άπό τά
ονόματα πού έδιναν οί Ρωμαίοι στίς
διάφορες κατηγορίες έταιρών. "Αν άρχίσουμε άπό τά χαμηλότερα στρώμα
τα, ήταν ή «φοράρια» ή χωριατοπούλα,
πού είχε φύγει άπό τό χωριό της
διωγμένη άπό τήν πείνα, ή άπό τόν
άφέντη της. Αύτή δέν εμφανιζόταν
ποτέ τήν ήμέρα. Ξυπόλυτη, ντυμένη μέ
κουρέλια, μέ άχυρα στά μαλλιά, τριγύ
ριζε στά παλιά τείχη τής πόλεως, πού
ήταν σχεδόν έτοιμόρροπα καί είχαν
πολλές εσοχές όπου μπορούσε κανείς
νά καταφύγει.
’ Η «μπουστούρια» σύχναζε έξω άπό
τά μεγάλα νεκροταφεία, στά περίχωρα
τής Ρώμης. Διατηρούσε καλές σχέσεις
μέ τόν ύπάλληλο τόν έπιφορτισμένο μέ
τήν καύση τών νεκρών, τόν νεκροθά
φτη καί τόν φύλακα τών ταφικών
λυκήθων. Καμιά φορά τήν χρησιμοποι
ούσαν γιά μοιρολογήτρια. ' Η ζωή της
ήταν πραγματικά τραγική.
Ή «άλικάρια» π ηγαινοερχόταν
μπροστά στούς φούρνους. Συνεννοημένη μέ τό φούρναρη, έφερνε τούς
πελάτες στό μαγαζί καί άποτραβιόταν
μαζί τους κοντά στή ζεστασιά τού
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φούρνου. Me άλλα λόγια, ό φούρνα
ρης στήν περίπτωση αύτή έπαιζε τό
ρόλο μαστρωποϋ, άλλα αύτό ήταν
συνηθισμένο φαινόμενο. ' Ορισμένες
μέρες μάλιστα, όταν ό φούρναρης
πήγαινε νά πουλήσει «Ιερούς πλακούν
τες» έξω άπό τούς ναούς, τό μαγαζί του
γινόταν σωστό πορνείο καί ή φουρνά
ρισσα μάζευε τίς εισπράξεις.
’ Η «κόπα» ήταν ή πόρνη τής ταβέρ
νας, ή ορισμένων πανδοχείων, πού
άποκόμιζαν άπό τήν πορνεία τά βασικά
τους κέρδη. "Ενα άνάγλυφο παριστά
νει ένα ταξιδιώτη, πού φεύγει άπό τό
πανδοχείο όπου πέρασε τή νύχτα, κρα
τώντας τό μουλάρι του άπό τό χαλινά
ρι. ' Η ξενοδόχα άπλώνει τό χέρι γιά νά
πάρει τά λεφτά της καί μπορεί νά
διαβάσει κανείς πάνω στό άνάγλυφο τό
λογαριασμό: Ψωμί, κρασί, φαγητό,
κρεβάτι «καί γιά τό κορίτσι, οκτώ άσσάριους».
Τή γυναίκα τών πορνείων τήν έλεγαν

«νονάρια», γιατί οί οίκοι άνοχήςάνοιγαν
τήν πόρτα τους στίς έννέα, όπως οί
θέρμες καί άλλα κέντρα άναψυχής. "Ως
έκείνη τήν ώρα, ό Ρωμαίος έπρεπε νά
άσχολείται μόνο μέ τήν έργασία του.
Η «ντελικάτα» ήταν γυναίκα σχετικά
μορφωμένη, πολλές φορές κόρη άπελεύθερης. ' Ενέπνευσε στόν ' Οβίδιο τό
έργο του « Ή τέχνη τού "Ερωτα». Ο
ποιητής γνώρισε τίς στοές, τά θέατρα,
τούς κήπους όπου σύχναζαν αύτές οί
γυναίκες καί τά περιέγραψε.
Τά θέατρα καί ό ' Ιππόδρομος τρα
βούσαν τίς πόρνες, όπως τό μέλι τίς
μέλισσες. Ειδικά ό ' Ιππόδρομος. ’ Η
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άτμόσφαιρα τής βίας καί τού αίματος
ξυπνούσε τόν έρωτισμό. Υπήρχαν
στόν ' Ιππόδρομο όλα τά μέσα γιά νά
ικανοποιηθεί κάθε έρωτική επιθυμία: ή
πόρνη καί τό κελλί. Πραγματικά ύπήρχαν δωμάτια κάτω άπό τίς κάμαρες στό
ισόγειο, πολλές φορές καί στό ύπόγειο.
"Οταν έκτιζαν οί Ρωμαίοι αύτά τά
κτίρια είχαν προβλέψει τά πάντα... Ή
γυναίκα προκαλοϋσε τόν άνδρα, έπειτα
κατέβαιναν μαζί τίς τεράστιες σκάλες
καί διέσχιζαν σκοτεινούς διαδρόμους,
όπου διασταυρώνονταν μέ μονομά
χους, πού έσταζαν ιδρώτα καί σκούπι
ζαν τό αίμα άπό τίς πληγές τους.
" Εσπρωχναν ένα χαμηλό πορτάκι, πού
δέν ήταν ποτέ κλειδωμένο, καί έμπαι
ναν σέ ένα σκοτεινό ύπόγειο, όπου ό
θόρυβος τού στίβου έφθανε πνιγμένος
στ' αύτιά τους. Σέ λίγο τό ζευγάρι
πήγαινε νά ξανακαθίσει στή θέση του
στίς κερκίδες...
"Αλλα κακόφημα μέρη ήταν μερικοί
ναοί, όπως ό ναός τής ' Αφροδίτης καί
τής " Ισιδος. ' Ο χριστιανισμός καλλιέρ
γησε τήν έννοια τής ήθικής στή θρη
σκεία. Αύτή ή έννοια ήταν ξένη ατούς
άρχαίους. Or είδωλολατρικές θεότητες
ενσάρκωσαν τίς φυσικές δυνάμεις, τά
ένστικτα καί τά·αισθήματα. Ή ήθική
ήταν ύπόθεση τών φιλοσόφων, όχι τών
ιερέων. "Ετσι ή Α φροδίτη, θεά τού
έρωτα, ήταν καί θεά τής πορνείας. Θά
άναφέρουμε σχετικά ένα γεγονός άρκετά χαρακτηριστικό: Τόν πρώτο καιρό
τής Δημοκρατίας, όταν καθάρισαν τόν
μεγάλο κεντρικό ύπόνομο τής Ρώμης,
βρήκαν βαθιά βυθισμένο μέσα στίς

ά κ α θ α ρ σ ίες ένα ά γα λμ α γυμνής
Αφροδίτης. Τό καθάρισαν. "Εκτισαν
πρός τιμήν τής θεάς ένα ναό. "Ήταν ή
' Αφροδίτη τών ’ Υπονόμων. Οί πόρνες
τήν διάλεξαν γιά προστάτιδα. Τής
έφερναν ένα μέρος άπό τά κέρδη τους,
πού τά «τσέπωναν» όμως οί ιερείς. Καί
άλλοι ναοί τής 'Αφροδίτης είχαν τήν
ίδια τύχη: οί ναοί τής «Βένους Βολούπια», τής «Βένους Σαλάκια». Οί πόρνες
τής άφιέρωναν άντικείμενα τού έπαγγέλματός τους: φτιασίδια, χτένες, ζώ
νες, κουδούνια, μαστίγια. Οί πελάτες

τους πάλι, άφηναν στά πόδια τού
βωμού ένθύμια μιας εύτυχισμένης νύ
χτας, πού τήν παρακαλοΰσαν νά έπαναληφθεϊ: ένα κομμάτι άπό σεντόνι, μιά
λυχνία, έναν ιθύφαλλο.
Οί ναοί τής "Ισιδος ήταν άκόμη πιό
εύπρόσιτοι άπό τούς ναούς τής ' Αφρο
δίτης. ' Η θεά είχε χάσει γιά όλους τήν
άλληγορική της σημασία. "Ηταν ή
περίπτωση τών περισσοτέρων θεοτή
των, πού προέρχονταν άπό μακρινούς
τόπους. Είχαν εκχυδαίσθεϊ. ’ Η λατρεία
τής "Ισιδος - τουλάχιστον στή Ρώμη -
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ήταν αφορμή γιά ακολασίες. Οί τίμιοι
άνθρωποι άπέφευγαν αύτές τίς γιορτές.
Δέκα φορές ή Σύγκλητος, πού είχε
αύστηρές αρχές, είχε διατάξει νά κατε
δαφιστεί ό ναός τής " Ισιδος ατό Πεδίο
τοΰ ' Αρεως. Δέκα φορές ξανακτίστηκε.
Οί Ιερείς τής θεάς είχαν φήμη διεφθαρ
μένων. "Οταν μιά νοικοκυρά μισανοίγοντας τήν πόρτα της, αναγνώριζε
κάτω άπό τήν προσωπίδα τού σκύλου
έναν άπ' αύτούς, πού ζητούσε έλεημοσύνη, τόν έδιωχνε άποκαλώντας τον
«μαστρωπό».
Παρά τήν χυδαία μορφή της, ή «ιερή
πορνεία» διατηρούσε κάποιο θρησκευ
τικό μεγαλείο. Οί κοινοί άνθρωποι έβλε
παν σ' αύτήν μιά πορνεία όμοια μέ τίς
άλλες, μέ τούς συνηθισμένους πρωτα
γωνιστές: τήν πόρνη, τόν προστάτη καί
τόν πελάτη. "Αλλοι, οί λίγοι, έβλεπαν
στήν «ιερή πορνεία» ένα είδος θυσίας:
' Η γυναίκα-δάμαλη, πού προσφερόταν στό μαχαίρι-φαλλό τοΰ θυσιαστήπελάτη στό άρωματισμένο κρεβάτι-βωμό.
' Η πορνεία έπαιρνε συχνά στή Ρώμη
τή μορφή τέχνης καί ειδικά τοΰ χορού.
’ Η Ρώμη είχε κρατήσει άπό τό χορό
μόνο τήν ήδυπάθεια. Κάθε «τίμιος»
άνθρωπος τόν άπέφευγε. Μόνο οί
έκφυλοι άπολάμβαναν τό θέαμα καί
λάβαιναν καί οί ίδιοι μέρος σ ’ αύτό.
’ Υπήρχαν «γραφεία», θά λέγαμε, πού
φρόντιζαν νά στέλνουν χορευτές καί
χορεύτριες σέ φιλικές συγκεντρώσεις
γιά τήν ψυχαγωγία τών καλεσμένων.

Πολυζήτητες ήταν οί χορεύτριες τοΰ
Κάδιξ. Οί χοροί τους, άν πιστέψουμε
ορισμένες περιγραφές, δέν διέφεραν
καί πολύ άπό τούς σημερινούς χορούς
τής 'Ανδαλουσίας. «Νεαρέςαϊσθησιακές κοπέλες τοΰ Κάδιξ», γράφει ό
Μαρτιάλις, «λύκνιζαν μέ λαγνεία τούς
προκλητικούς τους γοφούς μέ πολλή
τέχνη...». Ο ' Ιουβενάλιος περιγράφει
μιά φιγούρα τοΰ ίβηρικοΰ αύτοΰ χο
ρού, όπου ή χορεύτρια σείοντας τούς
γοφούς της καθόταν καταγής σταυρο
πόδι... «"Ως κάτω έφθαναν οί χορεύτρι
ες σείοντας τούς γοφούς τους...».
Οί Αιγύπτιες χόρευαν μέ άργές λικνιστικές κινήσεις φορώντας μόνο ένα
περίζωμα. "Ηταν τόσο εύκίνητες, πού
έγερναν τό κορμί τους πρός τά πίσω,
τεντωμένο σάν τόξο, ώσπου ν' άγγίσουν τά μαλλιά τους τό έδαφος.
Δέν ύπήρχε τίποτα κοινό άνάμεσα σ'
αύτόν τόν ιερατικό χορό καί τόν αισθη
σιακό χορό τών χορευτών τής ' Ιωνίας,
πού έφθανε ώς τήν-αισχρότητα. " Ολες
οί πράξεις τοΰ έρωτα εκφράζονταν μέ
τόν ώμότερο ρεαλισμό, ώς τήν τελική
έκσταση μέ μουσική ύπόκρουση, πού
έφθανε τότε στό άποκορύφωμά της.
Ό τα ν τέλειωνε ή παράσταση, όρχιστές καί όρχιστρίδες κάθονταν σέ άνάκλιντρα γύρω άπό τό στρωμένο τραπέ
ζι. Τά κύπελλα περνούσαν άπό χέρι σέ
χέρι. Πότε-πότε, ένα ζευγάρι άποσυρόταν σέ ένα εσωτερικό δωμάτιο. Αύτό
συμπεριλαμβανόταν στήν τιμή... Ό
άρχηγός τής χορευτικής ομάδας, ένα

είδος μαστρωποϋ, μέ ξυρισμένο κεφά
λι, έπέβλεπε τίς όρχηστρίδες, γιά νά μή
δεχτούν κανένα δώρο. "Αν έπιανε κα
μιά τή τιμωροΰσε αργότερα. Ό σ ο γιά
τόν δωρητή, τόν έπανέφερε εύγενικά
στήν τάξη: «Πού θά φθάναμε, άν ό
καθένας έκανε όπως έσύ; Δέν θά βγά
ζαμε τίποτε άπ' αύτές. Δέν φαντάζεσαι
πόσο καιρό κόπιασα γιά νά τίς πειθαρ
χήσω».
Τεράστιος αριθμός άνθρώπων ζοΰσε
άπό τήν πορνεία, άλλά οί ίδιες οί πόρνες
έπαιρναν μόνο ψιχία.
Οί μεσάζοντες, ξενοδόχοι, προστά
τες, μαστρωποί, πού εξακολουθούν νά
είναι καί σήμερα οί ίδιοι, στήν κοινωνία
μας τοΰ 20ου αίώνα, έπαιρναν πάντοτε
τήν «μερίδα τοΰ λέοντα».
Πολλές φορές κτίζοντας ένα ύψηλό
κτίριο, άπό τά λεγάμενα «ϊνσουλε», ό
προαγωγός τής έποχής προέβλεπε στό
Ισόγειο ένα ή δύο δωμάτια, πού δέν
έπικοινωνοΰσαν μέ τό εσωτερικό τοΰ
κτιρίου, όπου θά έμενε μιά πόρνη. Τό
νοίκι θά ήταν έπταπλάσιο άπό τό νοίκι
τών άλλων διαμερισμάτων. ' Ο «άστυνόμος» δέν είχε καμιά άντίρρηση.
Τό ίδιο τό Κράτος, μέ τά σημαντικά
ποσά πού είσέπραττε άπό τό «επάγγελ
μα τοΰ έρωτα», έπρεπε νά θεωρείται καί
αύτό μαστρωπός. "Αν καί χαρακτήριζε
μέ ύποκρισία τήν δραστηριότητα αύτή
«άτιμωτική», ώστόσο δέν περιφρονοΰσε τά σοβαρά κέρδη, πού τοΰ άπέφερε...
G EO RG ES RIBEAU
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Στούς ύπαξιωματικούς πού περιπολοΰν τά σ οκά κια καί τούς δρό
μους, όπου συχνάζουν οί πόρνες, τής περιοχής, ό ” Αλμπερτ Μπρήτς
ήταν άπλώς ένας άπό τούς εκατό — σύμφωνα με τίς εκτιμήσεις καί τά
στοιχεία πού τηρούσαν στά άρχεϊα τής ’ Αστυνομίας— περίπου
μαστρωπούς μέσα στή πάλι, ό όποιος μεταξύ αύτών ήλεγχε 300—500
πόρνες καί αποζούσε άπό τά πορνικά τους τέλη. Κανείς δεν ήξερε,
κανείς δέν είχε καταγράψει τό όνομα τής πρώτης του νεοσύλλεκτης
ή τί είχε γίνει με τό κορίτσι αύτό. * Ωστόσο γιά τόν Μπρήτς ήταν
γνωστό στήν ’ Αστυνομία ότι δυό φορές είχε άποβληθή άπό τό
σχολείο γιά νά τό εγκατάλειψη τελικά στά 17 του χρόνια.
Ε Κ Μ Α Υ Λ ΙΣΤΗ Σ, ό μαστρωπός,
ό προαγωγός, ό εκμεταλλευτής
πορνών ή άλλως «άγαπητικός», καθώς
καί ή βαρυτέρα μορφή προαγωγοϋ, ό
σωματέμπορος, είναι τύποι ανθρώπου,
πού ανήκουν στά κοινωνικά περιτρίμματα. Χωρίς εργασία, ζοΟν βίον παρασιτικόν άπό τά κέρδη τών πορνών.
Ό προαγωγός, έπί παραδείγματι,
παρακινεί τό ανήλικο θήλυ πρόσωπο νά
άκολουθήση τό ατιμωτικό έπάγγελμα
τής πόρνης ή τουλάχιστον νά ένισχύση
τήν τυχόν είλημμένην άπό αυτό άπόφασι
καί νά άρχίση τόν πορνικόν βίον μέ
σκοπό τήν παροχή κατά συνήθειαν
σαρκικών ήδονών σέ ένα αόριστο αρι
θμό ατόμων, μέ χρήματα ή μέ όποιαδήποτε άλλη αμοιβή. ’Εξωθεί στή διαφθο
ρά ανήλικα πρόσωπα μέ τό νά διεγείρη
μέσα στή ψυχή τους αισθήματα, πού
έκμαυλίζουν τήν ήθική τους και προκαλοΟν πρόωρα τίς ερωτικές τους διαθέ
σεις. Μ έ τήν διέγερσι τών αισθημάτων
αύτών έπιτυγχάνει ό μαστρωπός τήν
διαφθορά τών άνηλίκων πού δέν έχουν
διαφθαρή άκόμα ή τή μεγαλύτερη δια
φθορά τών ήδη διεφθαρμένων. Τέλος
υποθάλπει ή διευκολύνει τήν πορνείαν ή
διαφθοράν ανηλίκων, πού κατ ’ ανάγκην
πρέπει νά έχουν παραδοθή στή πορνεία
ή νά είναι ήδη διεφθαρμένα.
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Τά κοινωνικά αυτό παράσιτα έχουν
συνήθως προέλευσι άπό τόν κόσμο τών
πιό επικινδύνων εγκληματιών. ’Εκμε
ταλλεύονται τίς πόρνες κατά τρόπον
βάναυσον, τίς κλέπτουν καί εκβιάζουν
τόσον αύτές τίς ίδιες, όσο καί τούς
πελάτες τους, μεταχειρίζονται βιαιοπρα
γίες εναντίον τους μέ ξυλοκοπήματα καί
μαχαιρώματα.
Ο ί τύποι αυτοί μέ λίγα λόγια είναι τά
πιό αντικοινωνικό στοιχεία, τά αποβρά
σματα τής κοιωνίας. Χωρίς αυτούς ή
πορνεία, τό αρχαιότερο τών επαγγελμά
των, εάν, βέβαια, δέν μπορούσε νά
έξαλειφθή, θά περιωρίζετο, γιατί πολλές
άπό τίς πόρνες θά είχαν τήν εύκαιρία νά
άποσπασθοϋν άπό τήν πορνεία καί νά
έθισθοϋν σέ άλλα επαγγέλματα. Χωρίς
αύτούς κυρίως τά άπορρέοντα άπό τήν
πορνείαν εγκλήματα δέν θά διεπράποντο (έκβίασις πελάτου τής πόρνης άπό
τόν καταλαμβάνοντα έπ ’ αύτοφώρψ
μοιχείαν δήθεν άπατηθέντα σύζυγο,
άπειλή άγωγής διατροφής δήθεν νόθου
τέκνου, μηνύσεις γιά άπόπειρα άμβλώσεως, μοιχείας, έπικίνδυνες σωματικές
βλάβες κ.λπ.).
Πρός άντιμετώπισιν τών προκαλουμένων δεινών άπό τούς αναιδείς καπήλους τής άνθρωπίνης δυστυχίας οί
ποινικές νομοθεσίες τών πλείστων χω

ρών έχουν προνοήσει ειδικές διατάξεις
πού όποσκοποΰν στήν τιμωρία τών
κερδαινόντων άπό τήν πορνεία «άγαπητικών», τών προαγωγών, τών σωματέμ
πορων. Π α ρ ’ όλα αύτά όμως δέν
επιτυγχάνεται ή έξάλειψις τής κοινωνι
κής πληγής, τής μάστιγος αύτής τής
κοινωνίας καί τούτο γιατί υπάρχει μεγά
λη ψυχική έξάρτησις τών πορνικών
γυναίων άπό αύτούς, πού οφείλεται
κυρίως στό φόβο, πού δέν τούς επιτρέ
πει νά λάβουν άπόφασι άπαγγιστρώσεώς τους, γιατί άγρια ξυλοκοπούνται καί
μαχαιροκοποΰνται.
Ό δικός μας ποινικός Νομοθέτης
προβλέπει περί τών τύπων αύτών στό
Κεφάλαιο Ι Θ ' τού Ποινικού Κώδικος
« ’Εγκλήματα κατά τών ήθών» καί είδικώτερον στά άρθρα 348 «Διευκόλυνσις
όλλοτρίας ακολασίας», 349 «Μαστρωπεία», 350 « Έκμετάλλευσις πορνών»,
καί 351 «Σωματεμπορία», τό οποίον
(τελευταϊον) καί διεθνές έγκλημα χαρα
κτηρίζεται. Τό παράδοξο μέ τούς προαγωγεύοντας τή λευκή σάρκα είναι ότι
άρέσκονται νά αύτοαποκαλούνται «παί
κτες». Ο! ασχολίες τους όμως -ή
πώλησις τού ανθρωπίνου σώματοςκάθε άλλο παρά παιγνίδι είναι. Πράγμα
τι γιά τίς χιλιάδες νεαρές κοπέλλες, πού
κάθε χρόνο παγιδεύονται μέσα στά
δίχτυα τού εκμαυλιστή ή ζωή καταντά
ένας εφιάλτης κενών υποσχέσεων, απε
ρίγραπτης αθλιότητας καί κτηνώδους
τρόμου. Καί ένίοτε θανάτου.
'Ωστόσο πολλές ’Αρχές σέ αρκετές
χώρες θεωρούν ακόμη τήν πορνεία σάν
ένα «έγκλημα χωρίς θύματα» καί κατ ’
ακολουθίαν μιά παράβασι τού νόμου
ήσσονος σημασίας. Έ ξ αίτιας αύτής τής
άντιλήψεως, τά επίσημα αρχεία δέν
έξεικονίζουν τό πραγματικό τίμημα πού
αύτοί οί άνθρωποι όξιοϋν σέ ανθρώπινα
βάσανα. Μ έ τί άραγε στήν πραγματικό
τητα μοιάζουν αύτοί οί «παίκτες»;
Τήν άπάντησι στό ερώτημα θά μάς
τήν δώση ό ’Αμερικανός συγγραφέας
N A T H A N Μ. A D A M S μέ τήν μελέτη
του ύπό τόν τίτλον « Ή περιγραφή ενός
μαστρωΠοϋ», όπου μάς παρέχει μιά
εναργή εικόνα τής ψυχογραφίας τού
προαγωγοϋ. Ή μελέτη αύτή είναι απο
τέλεσμα συνεντεύξεων, πού ό ίδιος
έλαβεν άπό πρώην πόρνες καί ερανι
σμού στοιχείων άπό τούς σχετικούς
φακέλλους τών Αστυνομιών πόλεων

σέ τέσσαρα έθνη. ’Επειδή ακριβώς
παρουσιάζει μεγάλο ένδαιφέρον, γιατί
βλέπομε μέσα σ ’ αύτήν τό προφίλ ενός
τέτοιου εγκληματία, παρατίθεται κατω
τέρω, κατόπιν έξελληνίσεώς της καί
διασκευής από τόν γράφοντα:
Ή Λάουρα Γουεντίν, 19 χρόνων, ήταν
ένα δυστυχισμένο κορίτσι. ΕΙχεν άπορριφθή ατό Κολλέγιο τό φθινόπωρο τοϋ
1976 καί αναγκάσθηκε νά έπιστρέψη
στη πατρίδα της στή Μοντόνα γιά νά
ζητήση ’εργασία. Μέχρι όμως τό έπόμενο καλοκαίρι δέν τά κατάφερε νά βρή
μιά άξιοπρεπή δουλειά. Βεβαρυμένη μέ
συμπλέγματα ενοχής, ένοιωθε τόν εαυ
τό της άχρηστο καί άνεπιθύμητο στή
κοινωνία. Σ έ πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα τήν εγκαταλείπει ό φίλος της
καί σέ λίγο πεθαίνει ή γιαγιά της μαζύ μέ
τό χαϊδευτικό της σκυλάκι, πού τόσο
πολύ αγαπούσε. ’Ακόμα καί τά βουνά
τής φαινόντουσαν σάν νά χαμήλωναν
καί νά έκλειναν.
'Εκείνο, πού τώρα τής χρειαζότανε,
ήταν νά βρή κάποια δικαιολογία γιά νά
φύγη. Καί ή εύκαιρία παρουσιάσθηκε
στό πρόσωπο τού Άλμπέρτου Μπρήτς
στις 2 Αύγούστου. Ή Λάουρα γνωρί
στηκε στήν αρχή μέ τόν «Κίτ», έτσι τοϋ
άρεσε νά τόν λένε, μέσω κάποιου φίλου.
Τήν άλλη μέρα τόν αντάμωσε πάλι σέ
μιά τοπική ντισκοτέκ. ’Αφού χόρεψαν
μαζί αρκετούς χορούς κάθισαν γιά νά
συζητήσουν. Στή συζήτησι επάνω ό
Μπρήτς μέ ήρεμο καί γλυκομίλητο
τρόπο προσπάθησε νά διερευνήση γιά
τίς αδυναμίες της. Δέν άργησε νά
άνακαλύψη τήν αιτία, γιά τήν όποια ή
Λάουρα ήταν άπογοητευμένη από τή
ζωή της. Ό Μπρήτς ανεκάλυψεν επί
σης δτι ή Λάουρα είχε ταλέντο στή
μουσική καί έπαιζε βιολοντσέλλο σέ
συναυλία. Είχες ποτέ παρακολουθήσει
καμμιά συμφωνία στό Κέντρο έκτελέσεως μουσικών τεχνών τοϋ Κέννεντυ στην
Ούάσιγκτων; έρώτησε ό Μπρήτς. Είχες
ποτέ σκεφθή νά σπουδάσης μουσική
στήν Εύρώπη; Αυτός, ό Κίτ, έτυχε νά
γνωρίση καλά τήν Εύρώπη, γιατί πρά
γματι ήταν μουσικός ό ίδιος.
Ή Λάουρα γέλασε καί κούνησε τό
κεφάλι της. Δέν έμοιαζε τόσο άπλοική
καί δέν ήταν αφελής. «Προχώρησε»,
είπε. «Είσαι ένας ξελογιαστής».
Ό Κίτ κούνησε έπιδοκιμαστικά τό
κεφάλι του. Μάλιστα, παραδέχθηκε.

Τήν ενοχλεί αύτό; Τήν πειράζει ακόμα,
πού αυτός είναι ένας μαύρος καί αύτή
μιά λευκή;
«Καθόλου πράγματι», ώμολόγησε ή
Λάουρα.
Είδε ό ένας τόν άλλο πολλές φορές
στις επόμενες λίγες μέρες. ’Επί τέλους
ό Κίτ τής έκανε τήν πρότασι νά τόν
αυνοδεύση πίσω στην Ούάσιγκτων.
Αύ τή θά ήταν «ή βασική, ή πρώτη του
«κυρία», πού θά κουμάνταρε τό κέρδη
καί τις δραστηριότητες τών κοριτσιών
του. Θά μπορούσε, ίσως άκόμα, νά κάνη
καί λίγο τό μοντέλο.
Ό Μπρήτς συνέχισε τήν πίεσι. τΗταν
ελκυστικός, πειστικός καί φαινότανε
ειλικρινής. Ή Λάουρα θά μπορούσε νά
κερδίζη μέχρι 1000 δολλάρια τήν εβδο
μάδα. 'Ίσως νά μην ήταν καθόλου
δύσκολο ν ’ ανοίξουν μαζύ ένα κλάμπ
μουσικής τζάζ. 'Ή νά πάνε στήν Εύρώπη
γιά νά μπορέση έτσι νά καλλιεργήση τό
ταλέντο της καί νά κάνη τήν καριέρα της
περαιτέρω στό βιολοντσέλλο.
Ή πρότασίς του ήταν τόσο απίθανη,
τόσο απρεπής, πού σχεδόν τήν εΰρισκε
έξαναγκαστική: ένας περίπτατος στό
άγνωστο μέ βάρκα τήν ελπίδα. Είναι
ίσως απίστευτο καί όμως διεπίστωσε δτι
είχε έρωτευθή τόν Κίτ Μπρήτς. "Υστε
ρα από μιά εβδομάδα από τότε, πού τόν
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έγνώρισε, στις 9 Αύγουστου 1977, ή
Λάουρα Γουεντίν μπήκε μέσα στό αμάξι
της καί ακολούθησε την Λίνκολν Κοντινένταλ τού Μπρήτς καί πέρασαν τά
διεθνή σύνορα μέ κατεύθυνση πρός τήν
’Ανατολή.

'Αρπαγές, Βιασμοί.
’Εάν τής ήταν μπορετό vq διερευνήση
εξονυχιστικά τούς «φακέλλους τών μαστροπών», πού έτηροΰντο από τούς ντετέκτιβς τής ύποομάδος τής περιοχής τής
Κολομβίας, ή Λάουρα Γουεντίν θά είχεν
αναθεωρήσει την άπόφασί της νά εγκα
τάλειψη την Μοντάνα. Στήν περίπτωσι
τού ’Άλμπερτ Μπρήτς ό φόκελλος θά
όπεκάλυπτε ένα βαρύ εγκληματικό πα
ρελθόν, πού προΚαλεϊ ρίγη τρόμου εξ
αιτίας τής κτηνωδίας, τής απληστίας καί
σχεδόν τής καθολικής περιφρονήσεως
τής ανθρώπινης αξιοπρέπειας. ’Ιδού
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ένα δείγμα τοϋ τί ή Λάουρα θά μπορού
σε νά διαβάση καί νά ίδή ατούς φακέλλους άλλων μαστρωπών:
• Γ καγκστερικοί βιασμοί γυναικών,
πού μόλις έχουν στρατολογηθή, προκειμένου νά συντρίφουν τόν αύτοσεβασμό
τους καί νά τις προετοιμάσουν γιά τή
σκληρή πραγματικότητα τού δρόμου.
•
Νεαρές γυναίκες, πού αναγκάζον
ται νά κάνουν στό πεζοδρόμιο τό «γύρο
τής αμαρτίας» νά περπατούν στό δρόμο
τόν «μικρό περίπατο» (κάθε τετράγωνο
τής πόλεως συχνάζεται από πόρνες)
καθ ’ δλην τήν διάρκεια τού 24ώρου μέ
«αξιοπιστία», προ κειμένου νά εξασφα
λίσουν τό σιτηρέσιο.
•
Θηριώδη χτυπήματα, βασανισμοί,
παραμορφώσεις προσώπου (χαρακίρι
κ.λπ.), παραμορφώσεις άλλων μελών
τού σώματος, ακόμα καί ό θάνατος, στή
περίπτωσι, πού τυχόν τό κορίτσι έκρίνετο ύποπτο φυγής, πού έσκέπτετο νά
δραπετεύση γιά νά γλυτώση από τήν
σατανική επιρροή τού προαγωγοϋ.
Στους ύπαξιωματικούς πού περιπολούν τά σοκάκια καί τούς δρόμους, όπου
συχνάζουν οί πόρνες, τής περιοχής, ό
'Άλμπερτ Μπρήτς ήταν άπλώς ένας
από τούς εκατό-σύμφωνα μέ τις εκτιμή
σεις καί τά στοιχεία πού τηρούσαν στό
άρχεϊα τής ’Αστυνομίας- περίπου μαστρωπούς μέσα στή πάλι, ό όποιος
μεταξύ αυτών ήλεγχε 300 - 500 πόρνες
καί αποζούσε άπό τά πορνικά τους τέλη.
Κανείς δεν ήξερε, κανείς δεν είχε
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καταγράψει τό όνομα τής πρώτης του
νεοσύλλεκτης ή τί είχε γίνει μέ τό
κορίτσι αυτό. Ω στόσο γιά τόν Μπρήτς
ήταν γνωστό στην ’Αστυνομία ότι δυό
φορές είχε άποβληθή άπό τό σχολείο
γιά νά τό εγκατάλειψη τελικά στά 17 του
χρόνια.

Δεν υπάρχει έξοδος.
' Ο Μπρήτς δμως δεν ήτο έστερη μένος
εύκαιριών. τΗταν χορευτής μέ ταλέντο καί
εϊχεν έμφανισθή στό Φεστιβάλ χορού
στό Καναδά τό 1967. Τό 1968 είχε
ταξιδεύσει στήν Εύρώπη μέ σκοπό
έξευρέσεως εργασίας χορευτού, αλλά
τόν ’Οκτώβριο τού 1969 τόν συνέλαβε ή
’Αστυνομία γιά κυκλοφορία ναρκωτι
κών.
Μέχρι τόν Μάρτιο τοϋ 1971 παρέμεινε στή Δανία, δπου στήν Κοπεγχάγη
άνεκάλυψε μιά άλλη επαγγελματική
εγκληματική άπασχόλησι: τήν έκμετάλλευσι πορνών. Σέ κάθε δυνητική στρατολόγησι ό Μπρήτς γινόταν ένας άλλος
διαφορετικός άνθρωπος: ένας Βιετνα
μέζος κτηνίατρος, πού είχε τραυματισθή, ένας πρόσφυγας εξ αίτιας τών
φυλετικών διακρίσεων, πού εϊχεν ανάγ
κη άπό συμπάθεια καί κατανόησι, ένας
φίλος τών κέντρων διασκεδάσεως, πού
άν είχε κεφάλαια, πολύ θά τού άρεσε νά
άνοιξη ένα νάϊτ κλάμπ.
Μιά φορά καί τά κορίτσια τύχαινε νά
πέσουν στήν παγίδα, εύρισκαν ότι δέν
υπάρχει πιά γ ι’ αυτά έξοδος. Πολύ
γρήγορα έπαυαν νά λογίζωνται σάν

άνθρώπινες υπάρξεις, αφού είχαν κα
ταντήσει νά θεωρούνται μόνο πηγές
εισοδήματος. Βάναυσες κακοποιήσεις
καί θηριώδη χτυπήματα ήταν έν κοινή
χρήσει. "Οταν ένα κορίτσι δοκίμασε νά
διαμαρτυρηθή καί νά κηρύξη ανταρσία ό
Μπρήτς τό φοβέρισε νά τού κόψη τό
λαιμό μέ ένα σπασμένο μπουκάλι.
Τόν ’Ιούλιο τού 1972 ή ’Αστυνομία
τής Κοπεγχάγης συνέλαβε τό Μπρήτς
καί τού άπήγγειλε κατηγορία γιά σωμα
τεμπορία, άδικη έπίθεσι καί παράνομη
κατοχή πυροβόλων δπλων.
Τόν είσήγαγαν σέ δίκη γρήγορα καί
τόν κατεδίκασαν μέ τριετή φυλάκισι.
Τόν Ιούλιο δμως τοϋ 1974 τόν έβγαλαν
άπό τήν φυλακή καί τόν έστειλαν πίσω
στις Ηνωμένες Πολιτείες μέ απέλασι.
Σ έ μικρότερο διάστημα τής έβδομάδος μετά τήν άφιξί του ό Μπρήτς τά
κατάφερε νά άνακαλύψη καί στρατολο
γήσει ένα άλλο υποψήφιο θύμα, μιά
νεαρή νέγρα στό Μανχάτταν. Αυτός καί
ή καινούργια του έπένδυσις μετεκινήθηκαν κατόπιν στήν Ούάσιγκτων, ή όποια
όπεδείχθη ότι είναι πολύ φιλόξενη καί
προσοδοφόρα γή. Ή Ούάσιγκτων, ένώ
εκείνη τήν εποχή έτοιμάζετο γρήγορα
γιά νά γιορτάση τήν 200ή επέτειο καί οί
τοπικές ’Αρχές τής περιοχής είχαν ήδη
εμπλοκή σ ' ένα πόλεμο, προκειμένου
νά αντιμετωπίσουν ένα άνευ προηγου
μένου κύμα πορνείας.
Ή ’Αστυνομία έμενε καθ ’ ολοκληρί
αν αβοήθητη. Μολονότι δμως έπετυγχάνετο καταδίκη 600 περίπου πορνών
κατ’ έτος επί παραβάσει τού Νόμου
«περί ασέμνων γυναικών» άπό τούς
προαγωγούς ένας ή δύο τό πολύ θά
μπορούσαν νά άποδειχθοϋν ένοχοι μαστρωπείας. Ό λόγος είναι προφανής:
Ο ί μόνοι μάρτυρες -αυτές, οί ίδιες οί
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κοινές γυναίκες- πού θά μπορούσαν νά
εφοδιάσουν τό δικαστήριο μέτό αποδει
κτικό ύλικό γιά τή βέβαιη καταδίκη
ήταν τόσο τρομοκρατημένες γιά νά
καταθέσουν.
Καί μέ τόν τρόπο αυτόν οί κίνδυνοι
γιά τόν Μπρήτς ήταν μηδαμινοί, ασή
μαντοι, σχεδόν ανύπαρκτοι. Μέχρι τό
1977 τά κατάφερε νά βγάλη στό καλντε
ρίμι τρία κορίτσια, πού δούλευαν στόν
δρόμο καί του έφερναν τά κέρδη τοϋ
νυχτερινού κόπου τους κάθε πρωί καί
πού ήταν 1000 δολλάρια. Τά κορίτσια
δέν είχαν τό δικαίωμα νά κρατήσουν
άπό τό μόχθο τους ούτε μιά δεκάρα.
’Αντί χρηματικής άμοιβής ή έργασία
τών κοριτσιών άνεγνωρίζετο μέ άλλου
εϊδους «γεναιοδωρίες» του Μπρήτς.
Τούς χορηγούσε μιά μικρή άδεια καί
πλήρωνε γιά τήν ένδυμασία καί τό νοίκι
του σπιτιού πού διέμεναν. Τό είδος τής
ζωής, πού ό ίδιος έκανε ήταν μιά άμιγής
πολυτέλεια. Κάθε βράδυ, εκτός άπό τις
άλλες δαπάνες πού έκανε γιά τήν
πολυτελή διαβίωσί του, θά μπορούσε νά
παίξη καί νά χάση ατά τυχηρά παίγνια
εκατοντάδες δολλάρια. ' Ωστόσο οϋτε
αύτά ήταν αρκετά γιά τόν "Αλμερτ
Μπρήτς. Διαρκές του μέλη μα καί σκο
πός τής ζωής του ήταν ή ανανέωσις τών
γυναικών μέ πιό μικρά καί πιό φρέσκα
κορίτσια. Γι ’ αυτό τό τέλος τοΰ ’Ιουλίου
τοϋ 1977 έπραγματοποίησε μέ τό αύτοκίνητό του πρός τή Δύσι ένα ταξιδάκι,
προκειμένου νά στρατολογήση νεαρές
κοπέλλες. 'Έκανε επισκέψεις μέσα στις
ντισκοτέκ καί ατά άλλα κέντρα στό
Μιλγουώκι, στή Μινεάπολι, στις μικρές
πόλεις διά μέσου τής Βορείου Ντακότας
καί Ούάσιγκτων - παντού όπου τά
άπειρα, τά απογοητευμένα, τά θλιμένα
καί πληγωμένα κορίτσια θά μπορούσαν
νά συγκεντρωθούν. Μέσα σέ μιά έβδομάδα είχε καταλήξει στή Μοντάνα.
Ό Μπρήτς δέν έχασε καιρό γιά νά
συστήση στή Λάουρα καί σέ δυό ακόμα
κορίτσια, πού έστρατολόγησε στή Μον
τάνα νά άκολουθήσουν μιά καινούργια
ζωή. Στό δρόμο τους πρός τό Σικάγο μιά
άπό τις νεαρές νεοσύλλεκτες ξεγλύστρήσε άπό τόν κίνδυνο, πού μυρίστηκε
καί ξαναγύρισε στήν πατρίδα της. Ή
Λάουρα, όμως καί τό άλλο κορίτσι, πού
έμενε, ή Βαρβάρα, άναγκάσθηκαν μέ
χρι νά φτάσουν στόν προορισμό τους νά
έκλιπαρούν τούς οδηγούς στό μοτέλ καί
στό κεντράκια τών άγροτικών δρόμων.
'Αλλά αυτό δέν είναι τίποτα, όταν
πρόκειται νά συγκριθεϊ μέ τό τί τά
περίμενε στό Σικάγο. Ξεκινώντας τις
«δουλειές» μέσα σέ ένα ξενοδοχείο στό

Στήν 'Αμερική, όπως καί στόν υπόλοιπο κόσμο, οί κοινές γυναίκες υποφέρουν τά πάνδεινα
άπό τους άδίστακτους προαγωγούς.
κέντρο τής πόλερς, ό Μπρήτς, επειδή
δέν έμεινε Ικανοποιημένος από τις
εισπράξεις τους, έπρόσταξε τά δυό αυτά
κορίτσια νά κάνουν σεργιάνι στους
δρόμους, νά βγοΰν στό πεζοδρόμιο,
ώσπου νά μπορέσουν νά αποκομίσουν
κέρδος άπό τή δουλειά τους κάθε βράδυ
τουλάχιστον 250 δολλάρια ή κάθε τους
μιά. Κατά τή διάρκεια τής πρώτης
έβδομάδος ή Λάουρα, έπειδή δέν ήθελε
ή δέν μπορούσε νά προσαρμοσθή στις
παράλογες καί απροσδόκητες αξιώσεις
του έξυλοκοπήθη έπανειλημμένως. Μ έ
χρι τέλους τοΰ Σεπτεμβρίου οί δυό
κοπέλλες είχαν παραδώσει στόν Μπρή
τς ένα σεβαστό χρηματικό ποσόν γύρω
από 30.000 δολλάρια.
Πίσω στήν Ούάσιγκτων ό Μπρήτς
ένοικίασε ένα διαμέρισμα γιά τή Λάου
ρα καί τή Βαρβάρα καί αμέσως τις
έβγαλε στό πεζοδρόμιο γιά δουλειά. Τις
υποχρέωσε ακόμα νά ποζάρουν γιά
φωτογραφίες πορνό. "Υστερα άπό όλα
αυτά καί οί δυό τους δέν άργησε νά
συλληφθοΰν άπό τήν ’Αστυνομία τής
περιοχής. "Οταν όμως τούς έζητήθη νά
αποκαλύψουν τό όνομα τοΰ μαστρωποΰ
τους τά τρομοκρατημένα κορίτσια άρνήθηκαν. "Υστερα άπό έξι εβδομάδες
σχεδόν μετά τήν άφιξί τους καί ή
Βαρβάρα δέν άντεξε νά ύποφέρη πιό
πολύ. Μαζύ μέ τή Λάουρα είχαν συχνά
κουβεντιάσει γιά τό θέμα τής άποδράσεώς τους. Καί τήν πιθανή φυγή τους τήν
είχε προβλέψει ό Μπρήτς, γι ’ αύτό καί

ποτέ δέν τις έπέτρεπε νά κρατούν
χρήματα, πού νά άρκούν γιά τήν άγορά
εισιτηρίου μέ αεροπλάνο, σιδηρόδρομο
ή καί μέ λεωφορείο. Ή εύκαιρία έπί
τέλους παρουσιάοθηκε όταν ή Λάουρα
πήρε ένα όρκε τά σημαντικό καί άσυνήθιστο χρηματικό ποσό, 3.000 δολλάρια,
άπό έναν πελάτη. ’Από αύτό έδωσε τό
500 δολλάρια στή Βαρβάρα, ή όποια τά
έκρυψε μέσα άπό τή φόδρα τής βαλίτσας
της. Τά υπόλοιπα παραδοθήκανε στόν
Μπρήτς. Παρά τίς θερμές έκκλήσεις τής
Βαρβάρας ή Λάουρα άρνήθηκε νά τήν
άκολουθήση, προτίμησε τή μοίρα της
παρά νά φύγη μαζύ της πρός τήν
έλευθερία. χΗταγ τόσο τρομοκρατημέ
νη από τόν Μπρήτς, τόσο έδέσποζε
αυτός επάνω στή ζωή της καί τό πιό
σπουδαίο, όσο καί άν φαίνεται παράξε
νο, άγαποϋσε τόν Μπρήτς, ήταν τρελλά
ερωτευμένη μαζύ του, είχεν ύποστή
σεξουαλικήν ύποδούλωσιν, ώστε καί ώς
άπλή σκέψις ή άπόδρασίς της απεκλείετο.
Μέχρι τό φθινόπωρο τοΰ 1978 ή
Λάουρα μπορούσε νά παραδίδη στόν
Μπρήτς τίς εισπράξεις από τίς όλονύκτιες βίζιτες πού περνούσαν τά 500 δολλά
ρια. Καί έτσι τώρα τό ταξείδι της στήν
Εύρώπη, πού τής είχε κάποτε ύποσχεθή, γιά νά παρακολουθήση μαθήματα
βιολοντσέλου παρέμενε ένα όνειρο πού
είναι συνώνυμο μέ ένα ταξείδι της
μακρυό στήν άλλη άκρη τοΰ φεγγαριού,
ή μάλλον όταν τό συλλογιζότανε καλά
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ΣΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ ΜΑΣ ΤΙΣ ΚΟΡΥΦΕΣ
Μέ τό έγγραφο αυτό ό Δαβάκης
άναφερόταν στόυ ’ Αλέξανδρο Διάκο,
ύπολοχαγό άπό τή Χάλκη τής Δωδεκά
νησου, πού μέ την άτσάλινη θέληση καί
τό τίμιο αΤμα του, μέ τήν άγωνιστική του
διάθεση καί τήν πίστη-του στην 'Ελλά
δα, μέ τό παράτολμο θάρρος καί τά
νεανικά του όνειρα έδειξε τόν δρόμο,
όπως είπε ό ποιητής, τής λευτεριάς.
ΤΗταν ό πρώτος "Ελληνας άξιωματικός, πού έπεσε νεκρός, τήν 1η Νοεμβρί
ου 1940, σέ σκληρή μάχη. ' Ο άντιστράτηγος ’ Ιωάννης Θ. Καραβίας, τότε
ταγματάρχης, πού είχε ύπό τίς διαταγές
του τόν άτρομο ύπολοχαγό, στό βιβλίο
του «Ή ζωή ένός στρατιώτου» (Άθήναι 1978, σσ. 52-53) περιγράφει ώς έξής
τήν ύπέρτατη θυσία του:
«Έ πί τής Νοτίας τρίτης κατευθύνσεως ή Διλοχία Βασιλοπούλου ύπό τήν
Διοίκησιν τοϋ Ταγματάρχου Καραβία
έκινήθη τήν 7.30 ώραν άπό Γαϋρον
πρός ύψωμα Τσούκας. Περί τήν ΙΟην
ώραν ό Λόχος τοϋ ύπολοχαγοϋ Διάκου
’ Αλ., ό όποιος έκινεΐτο πρός Τσούκαν,
κατόπιν άναφοράς του πρός τόν Καραβίαν, δπως αυτός πρώτος κτυπήση τούς
’ Ιταλούς προσέκρουσεν έπί ισχυρός
δυνάμεως τοϋ εχθρού, κατέχοντος τό
ύψωμα. Ό γενναίος Δωδεκανήσιος
Ύπολοχαγός Διάκος Α, μέ σφοδρότητα καί μέ έφ’ δπλου λόγχην έπετέθη
εναντίον τού εχθρού καί έξετόπισε
τούτον. "Αμα τή καταλήψει τού ύψώματος ό εχθρός έβαλε διά σφοδρών πυρών
Πυροβολικού καί όλμων τό ύψωμα. ' Ο
λόχος διά νά άποφύγη τά πυρά τού
εχθρού καί τάς απώλειας συνεπτύχθη
πρός τό άντιπρανές. ' Ο εχθρός έπωφεληθείς τής έλαφράς συμπτύξεως τού
λόχου, άνακατέλαβε τήν κορυφήν τού
ύψώματος. ' Ο γενναιότατος ύπολοχαγός έκμεταλλευθείς τής άρσεως τών
πυρών τού εχθρού έπί τού ύψώματος
άντεπετέθη έκ νέου καί άνακατέλαβε τό
ύψωμα. Σκληρά πάλη διεξήχθη έπί τού
ύψώματος καί ήλλαξεν κύριον τρίς.
Περί τάς άπογευματινάς ώρας ό ήρως
ύπολοχαγός Διάκος ’ Αλ. έφονεύθη καί
ό λόχος ήρχισε νά κάμπτεται καί τελικώς συνεπτύχθη εις τό ύψωμα Γαύρος,
δπου εύρίσκετο ό ύποφαινόμενος μετά
διμοιρίας πολυβόλων. ’ Αμέσως έφηρμόσθη σχέδιον πυράς καί ό έχθρός δέν
έτόλμησε νά κινηθή. Έπελθούσης τής
νυκτός ή Διλοχία παρέμενεν έν άμύνη
εις Γαΰρον-Ζούζουλην. ' Η μάχη αύτή
εις τό ύψωμα Τσούκα ήνάγκασε τόν
εχθρόν νά άναστείλη τήν ραγδαίαν
κίνησίν του πρός Σαμαρίναν-Μέτσοβον, άντιληφθείς ότι τά πλευρά του,

άπό τήν κατεύθυνσιν Ταμπούρι είναι
εκτεθειμένα».
Τό όνομα τού νεαρού ύπολοχαγοϋ τό
πήρε ό άγέρας τών βουνών καί τό ’ φερε
σέ πόλεις καί χωριά. Οί ποιητές τό
ακόυσαν καί τό έκαναν τραγούδι. Ό
Μιλτιάδης Μαλακάσης τού ’ πλεξε τού
το τό δάφνινο στεφάνι «Τιμή καί δόξα,
άνδρεία νεανική. / Τή δάφνη πού πότισε
ή δροσούλα τού αίματός σου, / κλίνει ή
' Ελλάδα πάνω σου καί τήν προσφέρει
εύλαβική / στή μνήμη τήν άθάνατη τού
ονόματος σου».
Οί έλληνικές δυνάμεις δέν άργησαν
νά άνασυγκροτηθοΰν καί νά έκμεταλλευθούν τά λάθη τού εχθρού. «Έ ν τή
σπουδή των» γράφει ό στρατηγός Σπυρόπουλος «νά καταλάβωσι τό Μέτσοβον, αί ΐταλικαί δυνάμεις τής Μεραρχί
ας, «Τζούλια» ήδιαφόρησαν διά τό
κενόν πού άφηναν όπίσω των μεταφέρουσαι τά πάντα μαζί των καί αύτήν τήν
τιμή των. Οΰτω προχωρούσα! άφησαν
άκάλυπτον τό άριστερό των πλευράν.
Τού σφάλματος τούτου έπωφελήθη ή
* Ελληνική ήγεσία καί ό Διοικητής τής
1η Μεραρχίας διά τών δυνάμεων πού
κατώρθωσε νά διαθέση καί μέ τήν
άνασυγκρότησιν τών τμημάτων τού
’ Αποσπάσματος Πίνδου (Συνταγμα
τάρχης Δαβάκης) έπετέθησαν κατά τού

άριστεροΰ πλευρού τών ’ Ιταλών καί
έπέφερον καίριον πλήγμα, ένώ έτεραι
έλληνικαί δυνάμεις έκ τών νώτων, ώς
καί ή ταξιαρχία ιππικού εϊς Βασιλίτσαν
καί τάς άλλας διαβάσεις τού Σμόλικα
έπετέθησαν ταυτοχρόνους καί ήνάγκασαν τάς ιταλικός δυνάμεις τής Τζούλια
νά σταματήσωσι τήν πρός Μέτσοβον
προέλασίν των μέ σοβαρός άπωλείας,
αιχμαλώτους, αποκλεισμόν έκ τών
οδών έφοδιασμοΰ τών έκ τής ’ Αλβανί
ας καί τελικώς έπέτυχον νά κυκλώσουν
τούς ’ Ιταλούς εις Δίστρατον καί νά
τούς άναγκάσουν νά ύποχωρήσουν
κακήν κακώς εις Κόνιτσαν, όπου καίτοι
ένισχύθησαν άπό τής Μεραρχίας Μπάρι, ήτις έπρόκειτο νά καταλάβη τήν
Κέρκυραν, ύφίστανται μετ’ αύτής δει
νήν ήτταν, μέ άποτέλεσμα τήν έξουδετέρωσίν των».
Τά γεγονότα αύτά έπηρέασαν σοβα
ρά τήν έκβαση τού έλληνοϊταλικοΰ
πολέμου. Τίποτε πιά δέν συγκροτούσε
τούς "Ελληνες αξιωματικούς καί στρα
τιώτες, πού έβαλαν στόχο τους νά
ρίξουν τόν έχθρό στή θάλασσα, καί τόν
έρριξαν. ’Έχει δημοσιευθή ένα χαριτω
μένο άνέκδοτο, πού άποδίδει μέ ένάργεια τήν ψυχολογία πού έπικρατοΰσε.
«Σέ κάποιο σημείο τής ήπειρωτικής
μεθορίου, όπου οί "Ελληνες κρατούσαν
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τής φαινότανε πιό εύκολο τό ταξεϊδι ατό
φεγγάρι παρά στήν Ευρώπη μέ τόν
Μπρήτς.

Πολλαπλές μαχαιριές.
Οί ψευδαισθήσεις καί αυταπάτες τής
Λάουρας γιά μιά βελτίωσι τού χαρακτήρα
τού «αγαπητικοϋ» της είχαν διαλυθή ορι
στικό λίγο πιό μπροστά άπό τά Χριστού
γεννα. 'Έτσι τό πήρε άπόφασι νά
φροντίση καί λίγο γιά τόν εαυτό της,
πρίν είναι πολύ αργά. ’Άρχισε νά κρύβη
άπό τά κέρδη της κάτι καί τηλεφώνησε
στόν έξάδελφό της στήν πατρίδα γιά νά
τοΰ πή νά τήν περιμένουν καί πώς θά
γύριζε εκεί τό πολύ μέχρι τήν ήμέρα των
γενεθλίων της, πού ήταν στις 26 Ιανου
άριου. Ποτέ δέν τά κατάφερε νά έπιστρέψη. Στίς 5 τό πρωί στις 17 Ιανουά
ριου 1979 τό Πανεπιστημιακό Νοσοκο
μείο «Τζώρτζ Ούάσιγκτων», άνεκοίνωσε δτι ή Λάουρα Γουεντίν διεκομίσθη
νεκρή άπό πολλαπλά πλήγματα διό
μαχαίρας ατό στήθος. τΗταυ ό Μπρήτς
ό ί'διος πού είχε φέρει τήν Λάουρα ατό
θάλαμο εκτάκτου άνάγκης, πράγμα πού
έκίνησε τις υποψίες τών άνακριτών τής
' Υπηρεσίας έγκλημά των κατά τής ζωής
αμέσως γιά νά τόν θεωρήσουν τόν
πρώτον ύποπτον.
"Υστερα άπό προσπάθειες καί συζητή
σεις επί μήνας μέ ομοτέχνους τού
Μπρήτς, πρώην φίλους του, καί κοινές
γυναίκες, πού έτυχε νά δουλεύουν ατό
πεζοδρόμιο τήν νύχτα πού ή Λάουρα
πέθανε, οί ντετέκτιβς Μπίλ Γούντ καί
Κλάρενς Μιούζ κατώρθωσαν νά συνδέ
σουν τις συγκυρίες καί νά καταλήξουν
σέ εκείνο πού πίστευαν δτι συνέβη άπό
τήν άρχή.
Σύμφωνα μέ τά πορίσματα τών εξετά
σεων τους ενωρίς εκείνο τό πρωί ή
Λάουρα τελειώνοντας τή νυχτερινή της
βάρδια, γύρισε ατό διαμέρισμα. Πρός
μεγάλη της έκπληξι βρήκε έκεϊ τόν
Μπρήτς νά κάνη νευρικές βόλτες.
("Ενας γείτονας είχεν ακούσει τυχαίως
τόν Μπρήτς νά φωνάζη ύβριστικά, πιθα
νώς στή Λάουρα). Ποιος νά ήταν ό
λόγος τής έπιστροφής της Ή Λάουρα
Γουεντί είχε γυρίσει πίσω γιά νά πάρη
μαζύ της τό μοναδικό περιουσιακό στοι
χείο, πού ό Κιτ τής είχε επιτρέψει νά
κατέχη: ένα μικρό κυνηγετικό σκυλάκι.
Καί αύτό τής έκόστισε τήν ζωή της.
Μολονότι ή μαρτυρία ήταν συμπτωματική οί δύο έξετασταί τήν έθεώρησαν
εξαναγκαστικήν. Στις 22 Αύγούστου
J979 ό 'Άλμπερτ Μπρήτς κατηγγέλθη
γιά 19 περιπτώσεις στίς όποιες συμπεριλαμβάνονταν: προαωγή πρός ακολασί
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αν, άδικοι έπιθέσεις μέ επικίνδυνα όπλα
καί δολοφονία. ’Αλλά ό Μπρήτς δέν
ήταν ήδη στήν Ούάσιγκτων. Είχε μεταβή
στόν Καναδά.
Τόν ’Οκτώβριο τοΰ 1979 συνελήφθη
από τήν ’Αστυνομία τοΰ Κάλγκαρυ μέ
μιά άβάσιμη κατηγορία καί εξαναγκά
σθηκε νό εγκατάλειψη τόν Καναδά. Μ έ
τήν προσγείωσί του ατό Ντέβερ τόν
συνέλαβαν καί τόν μετήγαγαν στήν
Ούάσιγκτων, όπου καί τόν κλείσανε στίς
φυλακές εν αναμονή τής δίκης, πού θά
γινότανε στό Κακουργιοδικεϊο.

Βροντόφωνα καί καθαρά.
Αλλά ή δίκη στό Κακουργιοδικεϊο
εναντίον τοΰ ’Άλμπερτ Μπρήτς δέν
ήταν πεπρωμένο νά γίνη. "Ενα έτος
μετά τήν αύλληψί του περίπου, στίς 24
Σεπτεμβρίου 1980, ή κατηγορία γιά τόν
φόνο άπερρίφθη. ’Αμέσως μετά ταϋτα ή
αϊτησίς του έγινε αντικείμενο διαπρα
γματεύσεων: Θά παρουσιάζετο στό δι
καστήριο νά ό μολογήση καί καταδικασθή μόνο γιά δυό άπό τις έλαφρώτερες
κατηγορίες καί όλες οί άλλες κατηγορί
ες θά άπερρίπτοντο. Καί ύστερα άπό
δλα αύτά ό Μπρήτς θά παρέμεινεν
άπλώς καί μόνον ένας μαστρωπός. Καί
ή Λάουρα Γουεντίν ήταν άπλώς μιά
πόρνη.
Στίς 23 ’Οκτωβρίου ό ’Άλμπερτ
Μπρήτς ώμολόγησε τήν ενοχήν του γιά
μαστρωπεία καί γιά μιά άπλή επίθεση.
Ό συνήγορος τοΰ Μπρήτς έζήτησε τήν
επιείκεια τοΰ δικαστηρίου μέ τούτη τήν
φράσι: « Ιδ ο ύ μιά μοναδική εύκαιρία
γιά τό νομικό μας σύστημα», είπε στό
δικαστή, «νά στείλετε ένα μήνυμα στούς
δρόμους καί νό ακουστή άπό δλους δτι ή
συνεργασία μέ τέτοιους κατηγορουμέ
νους μπορεί νά έχη τήν άμοιβή της».
Παρά τό γεγονός δτι ό δικαστής
έξήντλησε τό άνώτατον θεμιτόν δριον
επιβολής ποινής, τό ανώτατο εκείνο
όριο έμφανίσθηκεε νά είναι -απίστευτομόνον πέντε χρόνια. Μετά τήν άφαίρεσι
καί τόν ύπολογισμό τοΰ χρόνου τής
προφυλακίσεώς του γιά τό ώς άνω
αδικήματα ό Μπρήτς θά μπορούσε,
απολυόμενος έπί έγγυήσει, νά εύρίσκεται καί πάλι στούς δρόμους καί νά
διευθύνη τις «επιχειρήσεις» τοΰ πεζο
δρομίου τό πολύ στίς αρχές Σεπτεμβρί
ου 1981. Άκούσθηκε άραγε τό μήνυμα
τοΰ Νόμου άπό τούς άλλους έκμεταλλευτάς τής άνθρωπίνης σαρκός καί πού
διευθύνουν τόν άγοραϊο έρωτα στούς
δρόμους τοΰ έθνους; Φαίνεται πιθανόν
δτι άκούσθηκε δυνατά καί εύκρινώς.
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Τοΰ δημοσιογράφου
κ. Στ. Π. Δημακάκου

ΤΑΝ ένας άνδρας καί μιά γυναίκα
άποφασίζουν νά ενώσουν τις τύ
χες τους καί νά προχωρήσουν μαζί στόν
δύσκολο δρόμο τής ζωής, δεμένοι μέ
τίς χρυσές άλυσίδες τοϋ γάμου, ύποτίθεται ότι, έκτός άπό τήν αγάπη τους,
έχουν κοινές φιλοδοξίες, κοινά ένδιαφέροντα καί πρό παντός, έναν κοινό
σκοπό, τήν εύτυχία γιά τούς ίδιους καί
γιά τήν οικογένεια πού θά δημιουργή
σουν. Προπαντός, γι' αύτήν, γιατί ή
δημιουργία οικογένειας, είναι ό κύριος
σκοπός τοΰ γάμου.
Αλλά, ή δημιουργία οικογένειας
προϋποθέτει εύθΰνες, πού οί σύζυγοι
πρέπει νά τίς άντιλαμβάνωνται καί νά
τίς μοιράζωνται έ ξ ίσου.
Έ να παιδί, πού έρχεται στό κόσμο
χωρίς νά τό ζητήση, δικαιούται ν'
άπαιτήση, έκτός άπό τήν καθημερινή
τροφή του καί τίς περιποιήσεις τής
μητέρας του, καί τήν γαλήνια καί χαρού
μενη οικογενειακή άτμόσφαιρα, στήν
όποία·θά μπορέση νά άναπτυχθή άρμονικά. Αύτό τό δικαίωμα κανένας δέν
μπορεί νά τοϋ τό άρνηθή.
Γιά νά βρή, όμως τό παιδί αύτή τή
γαλήνια καί χαρούμενη άτμόσφαιρα, οί
σχέσεις τών γονέων του πρέπει νά είναι
άρμονικές. Είλικρινά άρμονικές.
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Γιατί, ή έπκρανειακή ή τεχνητή αρμο
νία, δέν ξεγελά τό παιδί.
' Από τούς πρώτους μήνες τής ζωής
του, διαισθάνεται, τί πάει ή δέν πάει
καλά μέ τούς γονείς του. Κι' όταν κάτι
δέν πάη καλά, τό παιδί ύποφέρει καί ή
άνάπτυξή του έπηρεάζεται δυσάρεστα.
Αύτό τό δεδομένο πρέπει νά παίζη
ρυθμιστικό ρόλο, στις σχέσεις μεταξύ
τών γονέων.
Βέβαια, δυό άνθρωποι, πού συναντώνται στά είκοσι, είκοσιπέντε ή τριάν
τα τους χρόνια προερχόμενοι άπό διαφο
ρετικά περιβάλλοντα, μεγαλωμένοι μέ
διαφορετικό τρόπο, είναι φυσικό νά
έχουν διαφορές μεταξύ τους.
’ Αλλά, άπό τή στιγμή πού άποφασίζουν νά ένώσουν τις ζωές τους καί νά
δημιουργήσουν μιά νέα οικογένεια, αύτές οί διαφορές χαρακτήρος πρέπει νά
συμβιβάζωνται μέ άμοιβαϊες ύποχωρήσεις καί όχι νά μετατρέπωνται σέ
μόνιμες άντιθέσεις..
Θά ήταν τραγικό λάθος, άν λέγαμε,
ότι ένας άνδρας καί μιά γυναίκα, πού
γίνονται πατέρας
καί μητέρα, δέν
άντιλαμβάνονται τις εύ θ ϋ ν ες τους,
άπέναντι τών παιδιών πού φέρνουν
στόν κόσμο.
Τό πρόβλημα είναι, άν άντιμετωπί-

ζουν σωστά αύτές τις εύθϋνες, άν
κάνουν αύτό πού πρέπει γιά ν' άνταποκριθοϋν στις ύποχρεώσεις τους άπέναντι τών σπλάχνων τους.
Χωρίς άμφιβολία, άγαποϋν τά παιδιά
τους, μέ τόν Ιδιο τρόπο καί στόν Ιδιο
βαθμό.
Σ έ κάθε άνδρα ύπάρχει ή φυσική
έπιθυμία νά γίνη πατέρας δπως καί σέ
κάθε γυναίκα ύπάρχει ή λαχτάρα νά γίνη
μητέρα. Αύτός είναι ένας άπαράβατος
φυσικός νόμος.
Τό περίεργο είναι, ότι ή ίκανοποίησι
αύτής τής φυσικής έπιθυμίας δέν φέρ
νει πάντα τό ποθούμενο άποτέλεσμα.
Τό παιδί πού γεννιέται,είναι, βέβαια
ή κοινή δημιουργία δύο άνθρώπων πού
άγαπιοϋνται. Βναι ό καρπός τής άγάπης
τους, πού λογικά, θά έπρεπε νά κάνη
στενώτερο καί στερεώτερο τό δεσμό
τους. Κι' όμως, καμμιά φορά, αύτός ό
ώραϊος καρπός, αύτό τό άγαπημένο
παιδί, άντί νά τούς ένώνη τούς χωρίζει!
Πώς έξηγεϊται αύτό τό περίεργο
φαινόμενο;
' Η άπάντησις είναι άπλή.
Ώ ς χθές, ή σύζυγος ήταν όλοκληρωτικά δοσμένη στόν σύζυγό της, έτοι
μη νά ίκανοποιήση κάθε έπιθυμία του,
νά τού άνταποδώση στό διπλάσιο τήν
άγάπη του.

Ξαφνικά, τό σκηνικό άλλάζει. "Ενας
καινούργιος άνθρωπος μπαίνει στό σπί
τι, μιά καινούργια άγάπη γεννιέται στήν
καρδιά τής συζύγου, πού έχει γίνει
μητέρα.
Βέβαια, αύτή είναι μιά διαφορετική
άγάπη, άλλά έχει συχνά σάν άμεσο
άποτέλεσμα νά μετατοπίζη τό κέντρο
τών ένδιαφερόντων της άπό τόν σύζυ
γο στό παιδί.
' Η χθεσινή σύζυγος ζοϋσε γιά τόν
άνδρα της, ντυνόταν, χτενιζόταν, μακιγιαριζόταν γιά τόν άνδρα της, μαγεί
ρευε γιά τόν άνδρα της, στόλιζε τό σπίτι
γιά τόν άνδρα της καί τόν ύποδεχόνταν
πάντοτε μ' ένα γοητευτικό χαμόγελο,
γεμάτο εύτυχία.
' Η σημερινή μητέρα δέν έχει καιρό
νά χαμογελάση. Είναι διαρκώς σκυμμέ
νη στό παιδί της. Παραμελεί τόν έαυτόν
της, τό σπίτι της, άκόμα καί τόν άνδρα
της, γιά χάρι τοϋ παιδιού της, τής
καινούριας άγάπης της.
Ό άνδρας ώστόσο, δέν καταλαβαί
νει αύτή τήν άλλαγή. 'Ανακαλύπτει
ξαφνικά, ότι ή παρουσία τοϋ παιδιού τοϋ
στέρησε πολλά προνόμια.
Πιστεύει δτι αύτό τό παιδί, πού τό
άγαπά σάν πατέρας, τόν έκτόπισε άπό
τήν καρδιά τής γυναίκας του.
Στήν άντίληψή του, τό ένδιαφέρον
τής συζύγου του γιά τό παιδί τους,
γίνεται άδιαφορίαγΓ αύτόν. Καί άπαντά
μέ τήν Ιδια άδιαφορία.
Γίνεται δύστροπος, γυρίζει άργά τό
βράδυ, κοιμάται σέ χωριστό κρεββάτι ή
σέ χωριστό δωμάτιο, γιατί δέν μπορεί νά
ύποφέρη τό κλάμα τοϋ μωρού. Τοϋ
μωρού του...
Πρόκειται γιά μιά συνηθισμένη παρε
ξήγηση, πού παίρνει συχνά τόν χαρα
κτήρα... ιλαροτραγωδίας...
Γιατί, τό παιχνίδι τής άδιαφορίας,
όταν παρατείνεται, παγώνει τις σχέσεις
μεταξύ τών συζύγων καί φέρνει στήν
έπιφάνεια τις διαφορές τους μετατρέποντάς τις σέ άντιθέσεις.
Καί τότε, τό άγαπημένο παιδί γίνεται
θύμα...
ΚΓ όμως αύτό τό παιδί, θά ήταν μιά
μεγάλη πηγή χαράς καί γιά τούς δυό
συζύγους, άν ή μητέρα δέν ξεχνούσε
ότι είναι συγχρόνως καί σύζυγος. Αν
ήξερε δηλαδή, νά μοιράζη τις δυό
άγάπες της, άν έξακολουθοϋσε νά
ντύνεται καί νά γίνεται ώραΐα γιά τόν
άνδρα της, όσο είναι στοργική γιά τό
παιδί της.
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Τοΰ κ. Σ ό λ. Νινίκα. Γ ε ν . Έ π ι θ ε ω ρ . Μ . Ε .
«’ Εκείνο πού μοϋ στοίχισε περισσότερο κατά τή δίκη αυτή είναι ότι ή κατηγορούσα άρχή μέ χαρακτήρι
σε «εχθρό τού λαού»."Οχι. Είμαι ένα νομιμόφρον τέκνο τού λαού μου, τόν αγαπώ καί πάντοτε τόν άγαποϋσα. Τοϋ άφιέρωσα τή ζωή μου καί είμαι εύτυχής ότι ό λαός μου, αύτοί οί άπλοι άνθρωποι, μοϋ άνταπέδωσαν
τήν άγάπη καί αύτοί είναι πού μέ άνέδειξαν στήν ύψηλή αύτή θέση πού κατέχω σ τή ν' Εκκλησία... Δέν γνω
ρίζω τί μοϋ επιφυλάσσει ή ετυμηγορία σας, τή ζωή ή τό θάνατο, άλλά όποια κΓ άν είναι ή άπόφαση, έγώ μέ
θέρμη ύψώνω τά μάτια μου στόν ούρανό καί κάνω τό σημείο τοϋ σταυρού λέγοντας, «Δόξα σέ Σένα γιά
όλα, Κύριε Θ ε έ μου».
Β ΕΝΙΑΜ ΙΝ έξελέγη Μητροπολί
της Πετρουπόλεως - τότε πρωτευούσης τοϋ Κράτους - τό έτος 1917, όταν
τήν έξουσία κατείχε ή προσωρινή επα
ναστατική Κυβέρνηση τοϋ Κερένοκυ.
Ή εκλογή τ ου είχε γίνει κατά τρόπο
απόλυτα δημοκρατικό. ’Από ένα κατά
λογο κληρικών που κατηρτίσθη όπ ’ τήν
Ιε ρ ά Σύνοδο, ό λαός εξέλεξε μέ συντρι
πτική πλειοψηφία τόν Βενιαμίν ώς Μ η
τροπολίτη τής Πρωτευούσης. "Ας σημειωθή ότι σχεδόν όλες οί ψήφοι των
εργατών δόθηκαν υπέρ αυτού. Οί κάτοι
κοι τής Πετρουπόλεως έγνώριζαν άπό
παλιά τόν Σεβ. Βενιαμίν καί τοϋ ήταν
βαθειά άφωσιωμένοι έξ αίτιας τής απλό
τητάς του καί τής αγάπης του.
Ή ανάδειξή του στήν ύψηλή θέση τοϋ
Μητροπολίτου δέν άλλαξε σέ τίποτε τή
στάση του. Μ έ απλότητα καί άγάπη
πήγαινε όπου τόν καλοΰοαν καί κατά
π ροτίμηση σ τις π τω χογειτονιές τής
πρωτευούσης, γιά νά συμπροσευχηθή
μ έ τούς πτωχούς ανθρώπους, ή ακόμα
νά κάνη γιά χάρη τους διάφορες εκκλη
σιαστικές ’Α κολουθίες πού έπιθυμοΰσαν. Ο ί έργάται τόν παρακαλοϋσαν
συχνά νά τούς κάνη κάποια βάπτιση ατό
σπίτι καί ό Μ ητροπολίτης μ έ πολλή
χαρά κατέβαινε στά σκοτεινά υπόγεια,
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ντυμένος μέ ένα άπλό ράσο, χωρίς τά
εξωτερικά διακριτικά τής υψηλής θέσεως πού κατείχε στην ’Εκκλησία. Τό
σαλόνι τοϋ Πατριαρχικού Μεγάρου
ήταν πάντοτε γεμάτο, κυρίως άπό πτω
χούς καί άσήμους ανθρώπους. ’Άκουγε
τούς έπισκέπτας του, συχνά μέχρις
αργά τή νύχτα, καί δέν αφινε κανένα νά
φύγη αν προηγουμένως δέν τόν είχε
πρεπόντως συμβουλεύσει ή παρηγορή
σει, ξεχνώντας τή δική του ανάγκη γιά
ανάπαυση καί τροφή.
Ό Σεβ. Βενιαμίν δέν ήταν αυτό πού
όνομάζουμε «λαμπρός» ομιλητής, άλλά
τά κηρύγματά του, πολύ όπλα, τό διέκρινε έξαιρετική χάρη καί πνευματικότητα.
Γ ι ’ αυτό τά πλήθη κατέκλυζαν τούς
ναούς ατούς όποιους πήγαινε ό Μητρο
πολίτης νά λειτουργήση καί νά μιλήση.
Τόν Μητροπολίτη εκτιμούσαν καί
συμπαθούσαν βαθειά άκόμα καί άνθρω
ποι πού άνήκαν σέ άλλη εθνικότητα ή
θρησκεία. Είχε καί μεταξύ αυτών πολ
λούς καί πραγματικούς φίλους, οί όποιοι
σέ δύσκολες στιγμές έρχονταν κοντά
του γιά νά πάρουν μια καλή συμβουλή ή
νά ένισχυθοΰν πνευματικά. "Ολοι άπεκαλύπτοντο μπροστά στήν καλωσύνη
καί στήν καθαρότητα τής καρδιάς τοΰ
Ιεράρχου αύτοϋ.

"Ας προστεθή άκόμη ότι ό Μητροπο
λίτης ήταν πάντοτε ξένος πρός τά πάθη
καί τις διαμάχες τής πολιτικής. Φαινό
ταν νά τις όγνοή. τΑρα γε πώς θά
αντίδροΰσε μπροστά στά νέα προβλή
ματα πού ετίθεντο γιά τήν ’Εκκλησία
μετά τήν οριστική κατάληψη τής εξουσί
ας άπό τούς Μπολσεβίκους, τό φθινό
πωρο τοϋ 1917;
Μετά τήν επικράτηση τής 'Οκτωβρια
νής έπαναστάσεως καί τόν εμφύλιο
πόλεμο πού επακολούθησε, τή χώρα
μάστιζε φοβερή πείνα, έξ αίτιας τής
όποιας πέθαναν 6.000.000 άνθρωποι.
Ο ί κυβερνώντες κομμουνισταί άρπαξαν
τήν εύκαιρία γιά νά προσοικειωθοΰν τήν
εκκλησιαστική περιουσία. Μ έ τά άγαθά
τής ’Εκκλησίας θά έτρέφοντο οί πεινασμένοι... ’Αντί νά ζητήσουν τή βοήθεια
καί τή συμπαράσταση τής 'Εκκλησίας
προέβησαν σέ βίαιη κατάσχεση τής
εκκλησιαστικής περιουσίας, άκόμη
στήν κρατικοποίηση των εκκλησιαστι
κών χώρων (ναών κ.λ,π.) καί στήν
άρπαγή τών πολυτίμων ιερών σκευών.
’Επίσης άπαγόρευσαν κάθε φιλανθρω
πική δράση τής ’Εκκλησίας.
"Ο ταν ήρθε ή σειρά τής Π ετρουπόλε
ως καί τής Μητροπόλεώς της νά δώση
τούς θησαυρούς τών έκκλησιών της ατό

Κράτος, γιά νά άνακουφιαθοϋν οί πεινώντες, ό Μητροπολίτης Βενιαμίν δέν
δίστασε καθόλου λέγοντας πώς κάθε
θυσία είνα μικρή προ κειμένου νά σωθή
έστω καί ένας άνθρωπος από τόν εκ
πείνης θάνατο. ’Ήθελε όμως, τά αγαθά
τής ’Εκκλησίας νά δοθούν προαιρετικά
άπ ’ αύτή καί νά μή γίνουν αντικείμενο
βιαίας καί αύθαιρέτου άρπαγής άπό
μέρους τών ’Αρχών. Ή στάση του
Μητροπολίτου ικανοποίησε τις τοπικές
’Αρχές. Ή έφημερίδα «Ίσβέστια»
άνήγγειλε τό γεγονός μέ ευνοϊκό σχόλια
γιά τόν Μητροπολίτη καί τόν κλήρο τής
Πετρουπόλεως «γιατί - όπως έγραφε διεκήρυξαν τήν ειλικρινή έπιθυμία τους
νά είναι καλοί πολϊται».
"Ομως, ένώ δλα πήγαιναν καλά, ένα
γεγονός ήρθε νά περιπλέξει τό ζήτημα
τής κατασχέσεως τής εκκλησιαστικής
περιουσίας καί νά καθορίση οριστικά τό
μέλλον τού Μητροπολίτου Βενιαμίν. Τό
γεγονός αυτό, τό όποιο μπορεί νά
χαρακτηρισθή πραγματικό πραξικόπη
μα μέσα στην ’Εκκλησία, ήταν ή αυθαί
ρετη δημιουργία μιας σχισματικής 'Εκ
κλησίας, τής λεγάμενης «Ζώσης ’Εκ
κλησίας».
Στις 24 Μαρτίου 1922, δώδεκα ιερείς
τής Πετρουπόλεως υπέγραφαν κοινή

επιστολή, στην όποια δήλωσαν ότι άποκόπτονται άπό τήν επίσημη ’Εκκλησία,
κατηγορώντας τόν υπόλοιπο κλήρο γιά
ενέργειες άντιεπαναστατικές καί κακή
πολιτική, σχετικά μέ τά εκκλησιαστικά
αγαθά καί τή βοήθεια πρός τούς πεινώντες. ’Αρχηγοί τής κινήσεως αυτής ήταν
οί ιερείς Βεντέσκυ, Μπιελώφ καί Κρασνίτσκυ. Οί ιερείς αύτοί δέν δίστασαν νά
πάνε στή Μόσχα, νά έπισκεφθοϋν τόν
Πατριάρχη Τύχωνα στή φυλακή (όπου
βρισκόταν τότε) καί νά τού ύποκλέψουν
τή συγκατάθεση, όπως αύτοί διεκπεραιώνουν προσωρινά τις υποθέσεις τού
Πατριαρχείου μέχρι τής άποφυλακίαε
ώς του. Ά ν τ ’ αύτοΰ όμως αύτοί κήρυ
ξαν τή δημιουργία τής «Ζώσης ’Εκκλη
σίας», μέ φιλελεύθερες τάσεις καί μέ
καταφανή τήν υποστήριξη τών ’Αρχών,
οί όποιες ένδιαφέρονταν φυσικά γιά τή
διαίρεση τής 'Εκκλησίας. ’Έτσι δημιουργήθηκε νέα « ’Εκκλησία», αντίθετη
πρός τήν «Πατριαρχική», τήν Κανονι
κή. Ή προσπάθεια τών σφετεριστών
τώρα ήταν νά προσελκύαουν στή κίνησή
τους όσο τό δυνατόν περισσότερες
επισκοπές καί ενορίες.
Μετά άπό λίγο, ό Βεντέσκυ έφθασε
άπ’ τή Μόσχα στήν Πετρούπολη, πα
ρουσιάστηκε στον Μητροπολίτη Βενια-

«Δείγματα» άπό τήν πίστη τού Ρωσικού
λαού. Μία τοιχογραφία στή Μητρόπολη τού
μοναστηριού τού θεράποντος. (Λευκή λί
μνη).

μίν καί τού άνήγγειλε τό σχηματισμό τής
νέας διοικήσεως τής ’Εκκλησίας, ή
όποια μάλιστα διώρισε αυτόν (τον Βεν
τέσκυ) τοποτηρητή τής ’Αρχιεπισκοπής
Πετρουπόλεως. Ή ήπιότητα καί ή υπο
μονή τού Μητροπολίτου ήταν σέ όλους
γνωστές, αλλά δλα έχουν κάποιο όριο.
« ’Όχι, άρνοϋμαι», είπε αυστηρά στόν
σφετεριστή. Καί τήν επομένη άφώρισε
τόν Βεντέσκυ, έως ότου μετανοήση καί
έπιστρέψη στήν ’Εκκλησία.
Ή αναγγελία τού άφορισμοΰ τού
Βεντέσκυ εξαγρίωσε τούς Μπολσεβί
κους. Ο ί εφημερίδες έπετέθηκαν μέ
πύρινα άρθρα κατά τού Μητροπολίτου,
άπειλώντας ότι «τό ξίφος τού λαού» θά
κόψει τό κεφάλι έκείνου πού τόλμησε νά
αποκόψη άπ’ τήν ’ Εκκλησία τόν Βεντέ
σκυ. 'Έγινε πλέον φανερή ή συνεργα
σία ’Αρχών καί «Ζώσης Εκκλησίας».
Ο ί κυβερνώντες πήραν τήν άπόφαση
νά δράσουν κατά του Μητροπολίτου.
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Δεξιά: ' Ο Ά γ ιο ς Βλαδίμηρος πού προσηλυ
τίστηκε ατό χριστιανισμό τό 988, άνάμεσα
στά παιδιά του. Εικόνα τού 15ου αίώνα.
(Μόσχα, συλλογή Κόριν). Στήν άπέναντι
σελίδα: Ερείπια τοϋ πατριαρχικού μεγάρου,
κοντά στήν έκκλησία τού Σβάρτνοκ

’Αλλά ή ώρα δέν ήταν κατάλληλη. Ό
Μητροπολίτης ήταν πολύ δημοφιλής καί
ύπελόγιζαν τήν αντίδραση τοϋ λαοΰ.
Έν τούτοις μετά από ώρισμένο χρόνο ό
Βεντέσκυ παρουσιάζεται εκ νέου στόν
Μητροπολίτη, συνοδευόμενος αύτή τή
φορά άπό δύο σημαίνοντα κυβερνητικά
πρόσωπα. ’Επέδωσαν στόν Μητροπο
λίτη πραγματικό τηλεσίγραφο. "Η θά
άρη τόν άφορισμό τοϋ Βεντέσκυ ή θά
είσαχθή σέ δίκη μέ τήν κατηγορία δτι
«όντιτίθεται στή χρήση τής εκκλησιαστι
κής περιουσίας γιά τις ανάγκες των
πεινώντων». ' Ο Μητροπολίτης κατάλα
βε δτι οί απειλές ήταν αληθινές καί δτι
στήν πραγματικότητα είχε καταδικασθή
σέ θάνατο, ώς εμπόδιο στή δημιουργία
τής επαναστατικής «Ζώσης ’Εκκλησί
ας». ’Απάντησε έν τούτοις, μέ σταθερό
τητα, δτι δέν μπορεί νά αρη τόν άφορισμό προτού ό ’ένοχος μετανοήση καί
έπιστρέψη στήν Κανονική ’Εκκλησία.
Οί έπισκέπται έφυγαν γεμάτοι θυμό.
Γνωρίζοντας τί τόν περιμένει, ό Μητρο
πολίτης τακτοποίησε τά πιό επείγοντα
θέματα τής Μητροπόλεως καί άρχισε νά
αποχαιρετά τούς συνεργάτες καί φίλους
του.
Μιά μέρα, ενώ γύριζε ατό Μητροπολιτικό Μέγαρο άπό κάποιο Μοναστήρι,
βρίσκει εκεί τόν Εισαγγελέα καί πολ
λούς αστυνομικούς τής Τσέκα. Ερεύνη
σαν έπί πολλή ώρα καί λεπτομερώς
δλους τούς χώρους τής Μητροπολιτικής
κατοικίας, άλλ ’ ή έρευνα δέν απέδωσε
τίποτε. Κατόπιν άνήγγειλαν στόν Μη-,
τροπολίτη δτι άπό τή στιγμή εκείνη ήταν
κρατούμενος κατ’ οίκον. Τρεις μέρες
αργότερα τόν ώδήγησαν σέ μιά φυλακή
τής πόλεως δπου έμεινε μέχρι τήν
ημέρα τοϋ μαρτυρίου του. Συνελήφθησαν καί πολλά άλλα άτομα. "Αλλοι ήσαν
μέλη ενός εκκλησιαστικού οργανισμού
πού ώνομάζετο «Κεντρική Διεύθυνση
’Ενοριών» καί άπετελεϊτο άπό κληρι
κούς καί λαϊκούς. ’Ακόμη συνελήφθησαν άτομα πού διεμαρτύροντο έξω άπό
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πρωινές ώρες δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι τής Πετρουπόλεως γέμισαν τούς
δρόμους γύρω άπ ’ τό Δικαστήριο περίμένοντας τούς κατηγορουμένους καί
προπαντός τόν Μ ητροπολίτη Βενιαμίν.

τις εκκλησίες γιά τήν άρπαγή τών
εκκλησιαστικών σκευών. Δηλαδή, μαζί
μέ τό Μητροπολίτη βρέθηκαν κατηγο
ρούμενοι όγδόντα έξ κάτοικοι τής πόλε
ως.
Ή αναγγελία τής μεγάλης αύτής
δίκης προκάλεσε έξαιρετική συγκίνηση
στήν πόλη. Εκατοντάδες συγγενείς καί
φίλοι τών κατηγορουμένων έτρεχαν νά
’ενεργήσουν γιά τήν απελευθέρωση τών
ίδικών τους ή γιά νά εξασφαλίσουν ένα
καλό δικηγόρο. Καλός δικηγόρος χρει
αζόταν πρωτίστως γιά τόν Μητροπολίτη
Βενιαμίν. Ό ’Ερυθρός Σταυρός, πού
τήν εποχή έκείνη μπορούσε νά δρά
ακόμη ελεύθερα καί φρόντιζε νά αυμπαρασταθή ατούς πολιτικούς κρατουμέ
νους, πρότείνε ατό διάσημο δικηγόρο
Ί. Γκούροβιτς νά άναλάβη τήν υπερά
σπιση τού Μητροπολίτου. ' Ο Γκούροβι
τς, πού μετά τήν επικράτηση τών Μπολ
σεβίκων, είχεν άποαυρθή άπό τήν ενερ
γό υπηρεσία, δίστασε κατ’ άρχάς, φο
βούμενος μήπως ή εβραϊκή καταγωγή
του βλάψει τήν δλη υπόθεση. "Ομως ό
Μητροπολίτης άπό τή φυλακή τοϋ διεμήνυσε δτι τού έχει πλήρη εμπιστοσύνη.
Ή δίκη άρχισε τό Σάββατο 10 ’Ιουνί
ου 1922, ενώπιον τού ’Επαναστατικού
Δικαστηρίου μέσα στήν παλιά αίθουσα
τής Λέσχης τών Εύγενών. ’Από τις

Κατηγορούμενοι, έκτος άπό τόν Μ η
τροπολίτη, ήταν καί οί εξής: Ό ’Αρχι
μανδρίτης Σέργιος Σέϊν, προσωπικότη
τα έξαιρετική, βουλευτής τής Δούμα
(Ρωσικής Βουλής) πριν γίνη ίερεύς. Ό
Ζ. Νοβίτσκυ, καθηγητής τού Ποινικού
Δικαίου στό Πανεπιστήμιο τής Πετρου
πόλεως καί Πρόεδρος τής «Κεντρικής
Διευθύνσεως ’Ενοριών» τής αυτής πό
λεως. Ό 7. Κοφχάρωφ, παλαιός νομι
κός καί άλλοι όγδόντα δύο. Μεταξύ
αύτών ήταν ό επίσκοπος Βενέδ ικτος, οί
ιερείς προϊστάμενοι δλων σχεδόν τών
ένοριών τής πρωτευούσης, καθηγηταί
τών Θεολογικών Σχολών, σπουδασταί
τής Θεολογίας άλλά καί άπλοι πιστοί,
γέροντες, γυναίκες ακόμη καί έφηβοι.
Ή αίθουσα συνεδριάσεων τού Δικα
στηρίου ήταν τεράστια. Χωρούσε 3.000
άτομα. Καί ήταν γεμάτη πάντοτε ώς τήν
τελευταία μέρα τής δίκης. Τίποτε δέν
μπορούσε νά κρατήση τά άφωαιωμένα
στόν Μητροπολίτη πλήθη νά μή παρευρεθοΰν στή δίκη. Ούτε ή κουραστική
μονοτονία τής διαδικασίας, ούτε ή σύλ
ληψη άπ ’ τήν αστυνομία, κατά τήν
πρώτη ήμέρα, εκατοντάδων ατόμων,
ούτε οί κίνδυνοι πού διέτρεχαν μέσα
στήν αίθουσα από έγκαθέτους τών ’Α ρ
χών.
Ή ώρα τής δίκης έφθασε. «Νά
έλθουν οί κατηγορούμενοι», διέταξεν ό
Πρόεδρος. Νεκρική σιωπή έπεκράτησεν δταν απ ’ τήν άκρη τής αιθούσης
άρχισαν νά μπαίνουν ο! κατηγορούμε
νοι. Πρώτος μπήκε ό Μητροπολίτης, μέ
τό Εγκόλπιο καί τόν σταυρό στό στή
θος καί τήν ποιμαντική ράβδο στό χέρι
του. ’Ακολουθούσε ό επίσκοπος Βενέδικτος, οί λοιποί κληρικοί καί κατόπιν οί
λαϊκοί. Στή θέα τοϋ Μητροπολίτου τό
πλήθος σηκώθηκε καί ύποκλίθηκε μέ
σεβασμό. ' Ο Σεβασμιώτατος τούς ευλό
γησε καί κατόπιν κάθησε. Δυό μέρες
κράτησε ή άνάγνωση τοϋ κατηγορητηρί
ου. Ή ουσιαστική φάση τής δίκης
άρχισε στις 12 ’Ιουνίου. Ή κυρία
κατηγορία ήταν δτι ο! κατηγορούμενοι
όντετάχθησαν καί άντέδρασαν στή χρη
σιμοποίηση τής εκκλησιαστικής περιου
σίας γιά τήν αντιμετώπιση τής πείνας.
Στήν άρχή τό Δικαστήριο ασχολήθηκε
μέ ερωτήσεις πρός τούς κατηγορουμέ
νους. ' Ο Μητροπολίτης απαντούσε μέ
ήρεμία, θάρρος καί σταθερότητα. Μ έ
πειστικότητα άνήρεσε όλες τις ενάντιον
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του κατηγορίες. Τό ’ίδιο καί οί άλλοι.
"Ολοι έτέθηοαν αλληλέγγυοι του Μη
τροπολίτου. ’Εντύπωση έκανε ή γενναι
ότητα καί τό θάρρος τοϋ Ά ρχιμ. Σέργι
ου, ό όποιος σέ ερώτηση τού εϊσαγγελέως αν «από πεποίθηση έγινε μοναχός»,
τού έδωσεν όποστομοτική απάντηση.
Μετά ήρθεν ή σειρά τών μαρτύρων.
Ο κυριώτερος μάρτυς βεβαίως ήταν ό
ίερεύς Βεντέσκυ, ό αρχηγός τής «Ζώσης ’Εκκλησίας», άλλα παραδόξως κα
τόπιν όποφάσεως τοϋ Δικαστηρίου ή
κατάθεσή του άκυρώθηκε. Πράγματι, τή
δεύτερη μέρα τής δίκης, καθώς έβγαινε
άπ’ τό Δικαστήριο, ατό δρόμο, μιά
γυναίκα τοϋ λαοΰ τοϋ πάταξε μιά πέτρα
καί τόν τραυμάτισε στό κεφάλι. Ά ρ α γε
τό τραύμα ήταν σοβαρό ή χρησιμοποιή
θηκε σάν πρόφαση γιά νά άποφύγη τήν
κατάθεση στό Δικαστήριο; Κανένας δέν
ξέρει. Πάντως δέν ξαναπάτησε τό πόδι
του στήν αίθουσα του Δικαστηρίου...
Μετά ήταν ή σειρά τοϋ Κρασνίτσκυ,
τοϋ άλλου πρωτεργάτου τής «Ζώσης
’Εκκλησίας». Μεγαλόσωμος, άδύνατος, φαλακρός, μέ χλωμό πρόπωπο,
λιγώτερο άπό σαράντα χρονών, ό ρασο
φόρος αυτός κατευθύνθηκε, μέ ύφος
προκλητικό καί βήμα αποφασιστικό,
στήν ώρισμένη θέση γιά νά άρχίαη τήν
κατάθεσή του. Κάθε λέξη, κάθε ήχος τής

μετρημένης, ήρεμης, κοφτής καί μεταλ
λικής φωνής του συνέτεινε στήν πύκνωση τών νεφών τοϋ θανάτου πάνω άπ ’ τά
κεφάλια τών κατηγορουμένων. Ό ρό
λος τοϋ μάρτυρος ήταν φανερός: όλα
έδειχναν δτι ό άνθρωπος αύτός ήταν
ένας «δικαστικόςδολοφόνος», πού είχε
άναλάβει τό έργο νά συμπληρώση, μέ
τούς ύπαινιγμούς καί τά ψεύδη του, τό
απόλυτο κενό τοϋ κατηγορητηρίου. Τό
ρόλο αύτό ό μάρτυς Κρασνίτσκυ τόν
έφερε θαυμάσια σέ πέρας. Τά λόγια,
πού έβγαιναν άπό τό δηλητηριώδες
στόμα τοϋ άνθρώηου αύτοΰ μέ τά ράσα,
σχημάτιζαν ισάριθμες θηλειές στό λαιμό
τών κατηγορουμένων. Τό ψέμα, ή συκο
φαντία, ή αστήρικτη κατηγορία περί
αντιεπαναστατικών ενεργειώ ν, δλα
ήταν επιτρεπτά γιά τόν πρωταγωνιστή
αυτόν τής «Ζώσης ’Εκκλησίας». Ξεπερνοΰσε ακόμη καί τούς δικαστός στήν
έπιθυμία νά καταστρέψη τούς κατηγο
ρουμένους. Πολλοί λέγαν δτι ήταν έναάρκωση τοϋ ’Ιούδα. Τό πάθος του
έφθασε σέ τέτοιο βαθμό, ώστε ή ατμό
σφαιρα έγιυε άποπνικτική. ’Ακόμη καί
οί δικασταί καί οί άλλοι μάρτυρες κατη
γορίας έσκυβαν τά κεφάλια άπό αμηχα
νία καί αηδία. ’Επί τέλους τό βάσανο
αυτό έληξε. Ό Κρασνίτσκυ είχε πει δ,τι
νόμιζε ωφέλιμο γιά τήν ύπόθεση. Τό

δικαστήριο δέν τοϋ έθεσε καμμιά ερώτη
ση. Μ έ τό τέλος τής καταθέσεώς του
όλος ό κόσμος άνέπνευσε άπό ανακού

φιση.
Ξαφνικά ακούστηκε ή φωνή τοϋ δικη
γόρου Γκούροβιτς: « ’Επιθυμώ νά θέσω
μερικές έρωτήσεις στόν μάρτυρα» είπε.
Κρατώντας μιά δέσμη έφημερίδες τών
έτών 1917-1918, ό δικηγόρος ρώτησε
τόν Κρασνίτσκυ άν τά άρθρα πού φέ
ρουν τήν ύπογραφή του καί μέ τά όποια
καλοΰσε τό λαό σέ εξέγερση κατά τών
μπολσεβίκων ήταν δικά του. ' Ο Κρασνί
τσκυ, καταφανώς συγχυσμένος, άπήντη
σε δτι «ναι». Θέλησε στη συνέχεια νά
δώση μερικές εξηγήσεις γιά τήν αλλαγή
τής πολιτικής του, άλλα ό Πρόεδρος τοϋ
Δικαστηρίου - γιά νά τόν βγάλη από τή
δύσκολη θέση - τόν διέκοψε μέ τή
δικαιολογία, ότι αυτά δέν άφοροΰν τήν
ύπόθεση...
Μετά ήρθε νά καταθέση ένας άλλος
μάρτυς, ό ίερεύς Μπογιάρσκυ. τΗταν
ένας από τούς δώδεκα ιερείς πού είχαν
ύπογράψει τήν περίφημη επιστολή μέ
τήν όποια άνηγγέλετο ή ίδρυση τής
«Ζώσης ’Εκκλησίας». "Ολοι περίμεναν νά κρατήση τήν ίδια στάση μέ τόν
Κρασνίτσκυ. Πρός κατάπληξη όλων, ό
Μπογιάρσκυ, αντίθετα, έκανε μιά θερμή
απολογία υπέρ τοϋ Μητροπολίτου, καί
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καθώς ό μάρτυς ήταν ένας εξαιρετικός
ρήτωρ, ή μαρτυρία του εκανε μεγάλη
εντύπωση ατό ακροατήριο. ’Επανειλημ
μένα τό Δικαστήριο έδειξε τήν απαρέ
σκειά του γιά τήν κατάθεση, άλλα ό
Μπογιάρσκυ έμεινε σταθερός σ ’ αύτά
πού έλεγε.
’Αλλά ή δυσφορία τοΰ Δικαστηρίου
έφθασε στό κατακόρυφο όταν έκλήθη
νά καταθέση ό μάρτυς Έγκόρωφ. Κα
θηγητής στό Τεχνολογικό ’Ινστιτούτο
τής Πετρουπόλεως ό Έγκόρωφ ήταν
ένας από τούς αντιπροσώπους τοΰ Μ η
τροπολίτου κατά τις διαπραγματεύσεις
μέ τις τοπικές ’Αρχές σχετικά μέ τήν
εκκλησιαστική συμπαράσταση πρός
τούς πεινώντες.
Ό μάρτυς εξέθεσε μέ άκρίβεια τό
ιστορικό των σχετικών συνομιλιών καί
ένεσκ εύασε έτσι όλες τις θέσεις τοΰ
κατηγορητηρίου. Ό είσαγγελεύς Σμυρνώφ θύμωσε φοβερά καί ζήτησε άπ ’ τό
Δικαστήριο νά κηρυχθή καί ό Έγκόρφω ένοχος, νά συμπεριληφθή στους ήδη
κατηγορουμένους καί νά δικασθή. Ό
δικηγόρος Γκούροβιτς διεμαρτυρήθη
έντονα, λέγοντας δτι τό δικαστήριο
εγκαινίασε τή τακτική εκφοβισμού των
μαρτύρων. Οί δικασταί άπεσύρθησαν
σέ σύσκεψη καί άπεφάσισαν νά δικασθή
ό Έγκόρωφ άλλα σέ άλλη δίκη. Φοβού
μενος τις καταθέσεις τών υπολοίπων
μαρτύρων ύπερασπίσεως ό Πρόεδρος
διέγραψε άπ ’ τόν κατάλογο τά όνοματά
τους καί κάλεσε νά καταθέσουν μόνον οί
μάρτυρες κατηγορίας, ώς έπί τό πλείστον αστυνομικοί τής Ταέκα.
Ή ουσία τής ύποθέσεως ήταν νά
άποδειχθή ή ύπαρξη άντιεπαναστατικοΰ
όργανισμοΰ καί ή συμμετοχή τών κατη
γορουμένων σ ' αυτόν. ' Οπότε τό έγ
κλημα αύτό έπέσυρε τήν ποινή τοΰ
θανάτου. Τό λόγο τώρα πήρε ό δημόσι
ος κατήγορος Κρασίκωφ. «Ζητείτε νά
μάθετε ποΰ βλέπουμε ένα οργανισμό
άντιεπαναστατικό καί εγκληματικό;»
έκραύγασε. « ’Αλλά, νά. Είναι μπροστά
σας ό όργανισμόςαύτός. Είναι ή ’Ορθό
δοξη Εκκλησία μέ τή βαρύγδουπη
Ιεραρχία της, τήν υποταγή τών κατωτέ
ρων κληρικών στούς άνωτέρους, τήν
καταφανή κλίση της πρός τήν αντεπανά
σταση».
Κατόπιν μίλησε ό είσαγγελεύς Σμυρνώφ. Έπί τρεις ώρες, μέ μιά υστερική
μανία, πρόφερε λέξεις χωρίς σειρά,
κομμένες φράσεις χω ρίς σύνταξη.
Εκείνο πού καταλάβαινε κανείς ήταν
δτι ζητούσε συνεχώς «νά πέσουν δεκαέξ κεφάλια». Τότε στήν αίθουσα ακού
στηκαν χειροκροτήματα. Προέρχονταν
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άπό τούς έγκαθέτους τοΰ καθεστώτος,
στρατιώτας καί αστυνομικούς μέ πολιτι
κά, πού είχαν καταλάβει τις πρώτες
θέσεις στό άκροατήριο.
Τώρα τό λόγο πήρε ή υπεράσπιση.
Ό δικηγόρος Γκούροβ ιτς είπεν δτι ή
τάση τοΰ δικαστηρίου είναι νά πολιτικο
ποιήσω μιά ύπόθεση, ή όποια δεν έχει
καμμιά σχέση μέ τήν πολιτική. « Επειδή
αδυνατείτε νά ενοχοποιήσετε προσωπικώς τόν κάθε κατηγορούμενο, εκτοξεύε
τε εναντίον τους κατηγορίες, απρόσω
πες καί αόριστες», είπε. Στή συνέχεια ό
δικηγόρος έκανε μιά σύντομη άνάλυση
τών κατά τοΰ ρωσικού κλήρου κατηγορι
ών καί όπέδειξεν δτι άλλες άπ’ αύτές
ώφείλοντο σέ πονηρές διογκώσεις αθώ
ων περιστατικών καί άλλες σέ καθαρή
συκοφαντία. Μιλώντας κατόπιν γιά τόν
Μητροπολίτη, ό Γκούροβπς είπε «Μιά
εφημερίδα έγραψε πρό καιρού δτι «ό
Μητροπολίτης μοιάζει μέ απλό ιερέα
τοΰ χωριού». Καί είναι σωστό αυτό. Ό
Σεβασμιώτατος δεν μοιάζει καθόλου μέ
τούς πομπώδεις εκείνους πρίγκηπες
τής Εκκλησίας. Είναι ένας ποιμένας
ψυχών μέ βαθειά πίστη, ήπιότητα καί
σεμνότητα, αρετές πού τοΰ δίνουν τήν
καταπληκτική πνευματική δύναμη καί τή
χάρη νά προσελκύω τους άνθρώπους.
Μπροστά στήν έκτακτη ώραιότητα τής
εκλεκτής αυτής προσωπικότητος, ακό
μη καί οί έχθροί υποκλίνονται. Μεταξύ
τών προσώπων πού βρισκόμαστε εδώ,
συμπεριλαμβανομένων καί τών κατηγό
ρων, είναι πολλοί πού μπορούν νά
συγκριθοΰν μέ τό πνευματικό άνάστημα
τοΰ Μητροπολίτου; Μπορείτε νά θανα
τώσετε τόν Μητροπολίτη, αλλά δεν
μπορείτε νά άρνηθήτε τό θάρρος του
καί τήν ανωτερότητα τών σκέψεων καί
ενεργειών του». Οί πιστοί πού βρίσκον
ταν στήν αίθουσα τοΰ δικαστηρίου όνελύθησαν σέ δάκρυα.
Ή δίκη πλησίαζε στό τέλος της.
Τώρα έκλήθησαν ο! κατηγορούμενοι νά
απολογηθοϋν. Πρώτος άπελογήθη ό
Μητροπολίτης. Είπε λίγα λόγια, άλλά
βαρυσήμαντα. Κ ατέληξεν ώς εξής:
« Εκείνο πού μοΰ στοίχισε περισσότε
ρο κατά τή δίκη αυτή είναι δτι ή
κατηγορούσα αρχή μέ χαρακτήρισε
«εχθρό τοΰ λαού». ’Όχι. Είμαι ένα
νομιμόφρον τέκνο τοΰ λαού μου, τόν
άγαπώ καί πάντοτε τόν άγαποΰσα. Τοΰ
αφιέρωσα τή ζωή μου καί είμαι ευτυχής
δτι ό λαός μου, αυτοί οί άπλοι άνθρωποι,
μοΰ ανταπέδωσαν τήν άγόπη καί αυτοί'
είναι πού μέ άνέδειξαν στήν ύψηλή αύτή
θέση πού κατέχω στήν Εκκλησία... Δέν
γνωρίζω τί μοΰ επιφυλάσσει ή ετυμηγο

ρία σας, τή ζωή ή τό θάνατο, άλλα οποία
κι ’ άν είναι ή απόφαση, έγώ μέ θέρμη
υψώνω τά μάτια μου στον ουρανό καί
κάνω τό σημείο τοΰ σταυροΰ λέγοντας,
«Δόξα σέ Σένα γιά δλα, Κ ύριε Θ εέ
μου». Αύτά ήταν τά τελευταία λόγια τοΰ
Σεβ. Βενιαμίν. Ή έντύπωση πού προκλήθηκε καί ή ότμόσφαιρα πού δημιουργήθηκε στό άκροατήριο δέν είναι δυνα
τόν νά περιγραφοϋν. Ή συνεδρίαση
διακόπηκε καί τήν άλλη μέρα απολογήθηκαν οί άλλοι κατηγορούμενοι.
Ή απόφαση τοΰ δικαστηρίου βγήκε
στις 5 ’Ιουλίου 1922. Δέκα κατηγορού
μενοι κατεδικάσθηκαν σέ θάνατο (μετα
ξύ τών οποίων πρώτος ό Μητροπολί
της), καί άλλοι σέ φυλακίσεις μικρής ή
μεγάλης διάρκειας, αρκετοί δέ άθωώθηκαν. Τό Συμβούλιο χαρίτων έμείωσε τήν
ποινή τών έξ έκ τών δέκα καταδικασθέντων σέ θάνατο. 'Έμειναν πρός εκτέλεση
τέσσερες: Ό Μητροπολίτης Βενιαμίν,
ό ’Αρχιμανδρίτης Σέργιος, ό καθηγη
τής Νοβίτσκυ καί ό νομικός Κοφχάρωφ.
Τό μεσονύκτιο τής 12ης πρός τήν 13η
Αύγούστου 1922 οί κατάδικοι ώδηγήθηκαν στόν τόπο τής έκτελέσεως, λίγο έξω
άπό τήν Πετρούπολη. Ό Νοβίτσκυ
έκλαιγε, γιατί σκεπτόταν δτι άφινε πίσω
του τήν ορφανή κι ’ άπό μητέρα μοναχο
κόρη του, δεκαπέντε ετών, καί παρεκάλεσε νά τής δώσουν άπό μέρους του τό
ρολόγ ι του καί μιά τούφα άπό τό μαλλιά
του. Ό Κοφχάρωφ είρωνεύετο τούς
δημίους του. Ό πατήρ Σέργιος προσηύχετο μέ δυνατή φωνή λέγοντας, «Κύ
ριε, άφες αύτοίς, ού γάρ οίδασι τί
ποιοϋσιν». Ό Μητροπολίτης έβάδιζε
ήσυχα πρός τό τόπο τής έκτελέσεως,
μονολογώντας προσευχές. Σ έ λίγο
άκούστηκαν οί κροταλισμοί τών όπλων
καί τά σώματα τών μαρτύρων έπεσαν
στό έδαφος...
Οί κομμουνισταί, φοβούμενοι πιθανή
έξέγερση τών εργατών τής Πετρουπό
λεως, οί όποιοι ύπεραγαποΰσαν τόν
Μητροπολίτη, άπέκρυψαν, όσο μπορού
σαν, τό γεγονός τής έκτελέσεως καί
διέδωσαν δτι ό Μητροπολίτης μεταφέρ
θηκε στή Μόσχα...
Ό πολύς κόσμος ποτέ δέν θέλησε νά
πιστέψω στό θάνατο τοΰ Μητροπολίτου.
Διεδίδετο μεταξύ τών πιστών δτι οί
μπολσεβίκοι κρατούσαν φυλακισμένο
τόν Μητροπολίτη σέ κάποιο μέρος
κρυφό καί δτι όπου νάναι θά ξανάρθη.
Πράγματι. Ό Μητροπολίτης είχε βε
βαίως έκτελεσθή μέ τυφεκισμό. Αύτό
είναι άλήθεια. ’Αλλά στήν ψυχή τοΰ
λαού ή φωτεινή εικόνα τοΰ προσώπου
του έμεινε πάντα ζωντανή....
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“ ΜΑΙΓΚΡΕ »

ε ΤΗΝ ΛΕΠΤΕΠΙΛΕΠΤΗ σιλουέττα της, τό αφοπλιστικό χαμό
γελο καί τά ντελικάτα καί τόσο γυναι
κεία χέρια της, ή Ντανιέλ Τιερρύ έχει
ήδη φορέσει τις χειροπέδες σέ καμμιά
έκατοστή άτομα.
Ή κυρία Τιερρύ, είκοσι όκτώ ετών,
παντρεμένη καί μητέρα ενός παιδιού,
είναι ή πρώτη γυναίκα - άστυνομικός
έπιθεωρητής (Διώξεως ’ Εγκλήματος)
στήν ιστορία τής Γαλλίας. Κάποτε τήν
ρώτησαν, άν κανείς άπό τούς κακοποι
ούς πού έχει συλλάβει, έπιχείρησε νά
τήν φλερτάρη. ' Αποκρίθηκε πώς αύτό
δέν τής συνέβη ποτέ καί πώς, άντίθετα,
ή πείρα τήν δίδαξε ότι ό κακοποιός,
μπροστά σέ μιά γυναίκα - άστυνόμο,
ταράζεται καί σαστίζει τίσ ο , ώστε νά
καταντά σχεδόν καλόβουλος καί εύπειθής.
Πριν ύποβληθή στις δύσκολες εξετά
σεις, γιά νά γίνη άστυνόμος στήν
'Υπηρεσία Διώξεως τού 'Εγκλήματος,
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' Η άστυφύλαξ Ντανιέλ Τιερρύ.

Ε Κ Π Λ Η Κ Τ ΙΚ Η

Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ Τ Η Τ Α

ή Ντανιέλ ύπηρετούσε σάν έπιθεωρη
τής τής αστυνομίας στά περίχωρα τής
Λυών, άλλα παρακολουθούσε συστη
ματικά ανακρίσεις δολοφόνων καί δί
κες γιά παντός είδους εγκλήματα. ' Η
καρριέρα της άρχισε, δπως όλες οί
καρριέρες γυναικών - αστυνομικών.
"Εγινε έπόπτρια στό τμήμα ελέγχου
άπονομής δικαιοσύνης ανηλίκων.
'Αλλά, όπως λέει ή ίδια: «"Ηταν μιά
δουλειά πολύ γραφειοκρατική. ’ Εγώ
αποφάσισα νά γίνω άστυνομικός γιατί
μοϋ αρέσει ή δρδσις καί ήθελα νά κάνω
έρευνες, νά παίζω ένεργό ρόλο στή ζωή
τής πόλεως καί όχι νά μένω συνεχώς
καθισμένη πίσω άπό ένα γραφείο».
Μίλησε γι' αύτό ατούς άνωτέρους
της καί, έπί τέλους, τής έμπιστεύτηκαν
μιά ενδιαφέρουσα αρμοδιότητα στό
τμήμα ναρκωτικών. Καί, κατά τή διάρ
κεια τών πέντε χρόνων πού αφιέρωσε
στό δύσκολο αύτό έργο, ή Ντανιέλ
Τιερρύ απέκτησε τις πιό σημαντικές
εμπειρίες, τόσο γιά τήν καρριέρα της,
όσο καί γιά τήν γνωριμία της μέ τόν
ύπόκοσμο. "Εγινε, πράγματι, πολύ
γρήγορα μιά αξιόλογη κοινωνική σύμ

βουλος γιά τούς νεαρούς ναρκομανείς
καί γιά τούς άπελπισμένους γονείς
τους. Χειρίσθηκε τά δύσκολα προβλή
ματα μέ τρόπο λεπτό καί απόλυτα
ύποδειγματικό.
Γιά νά τήν άνταμείψουν ,τής έδωσαν
μεγαλύτερο βαθμό. Καί οί πρώην όμοιόβαθμοι συνάδελφοί της, πού «τήν
είχαν πάρει στό ψιλό» γιά τήν ντελικάτη
έμφάνισί της καί τήν άποκαλοΰσαν
κοροϊδευτικά «άστυνομικό τσέπης»,
έπρεπε τώρα νά συμμορφώνωνται μέ
τίς διαταγές της καί νά τήν ύπακούουν
χωρίς σχόλια. Μ έ δυό λόγια, είχε
«ξεφυτρώσει» μιά θηλυκή παραλλαγή
τού έπιθεωρητοΰ Μαιγκρέ.
’ Ωστόσο ή επαφή μέ τό Νόμο δέν
ήταν κάτι καινούργιο γιάτήνοίκογένειά
της. ' Ο πατέρας της εξακολουθεί νά
είναι καθηγητής γυμνασ τικής τού
'Αστυνομικού Σώματος καί ό άδελφός
της έχει τόν βαθμό τού ενωμοτάρχου.
Παρ' δλα αύτά όμως ή Ντανιέλ φαινό
ταν προορισμένη γιά άλλο δρόμο.
"Οταν τέλειωσε τό Γυμνάσιο,· είδικεύθηκε στήν διδασκαλία τών «καθυστε
ρημένων παιδιών». "Επειτα πανδρεύθηκε, έγινε μητέρα καί συνέχισε τήν
δουλειά της, χωρίς ώστόσο νά νιώθη
Ικανοποιημένη, «ολοκληρωμένη». Ό
ίδιος ό πατέρας της τής άνήγγειλε τήν
προκήρυξι τού διαγωνισμού, πού θά
τής έπέτρεπε νά καταταγή στήν ’ Αστυ
νομία. ' Η Ντανιέλ έλαβε μέρος, πέτυχε
καί άρχισε έτσι τήν καινούργια «εύτυχή» σταδιοδρομία της.
’ Η συναρπαστική άντίφασις πού
χαρακτηρίζει τήν προσωπικότητά της,
(θέλησις ισχυρή, σέ βαθμό άποκρουστικό άπό τό ένα μέρος καί εμφάνιση
ιδιαιτέρως θελκτική άπό τό άλλο) έκανε
τήν Ντανιέλ Τιερρύ τόν πιό περιζήτητο
άστυνομικό τής Γαλλίας. Μοναδικό
χαρακτηριστικό της σημείο, μάλλον
ασυνήθιστο γιά αξιωματικό τής ' Αστυ
νομίας, είναι ή συνήθειά της νά πηγαίνη
κάθε εβδομάδα στόν κομμωτή, επειδή
προτιμά νά παρουσιάζεται ξανθή παρά
μελαχροινή.
Ι έ πολλές άλλες χώρες τού κόσμου
ύπάρχουν γυναικεία ' Αστυνομικά Σώ
ματα. Πρίν άπό μερικά χρόνια ιδρύθη
καν καί στήν ' Ελλάδα αντίστοιχα Σώ
ματα. Θά σταθή, τάχα, άρκετή ή περίπτωσις Ντανιέλ Τιερρύ γιά νά δώση ένα
παράδειγμα (γιατί δχι;) καί στήν ελληνι
κή γυναικεία άστυνομία;
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ΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΟ ΒΡΑΧΙΟΛΙ
Α σ τυ ν ο μ ικ ό διήγημα
ΟΛΙΣ ό Ράπερ Γιάρντλεϋ έφυγε, ό
ντετέκτιβ Σλίμ Κάλαγκαν κάλεσε
τόν βοηθό του, τόν Νίκολς.
— Κάθισε, Νίκολς, έχω νά σοΰ άναθέσω μιά μικρή έρευνα. "Ακούσε, λοι
πόν, νά σοΰ εξηγήσω. Ή μίς Γιάρντλεϋ, μιά πολύ ιδιότροπη γεροντοκό
ρη, έδωσε χθες στήν έπαυλή της, στό
Γουίλιγκτον, μιά δεξίωση. 'Ανάμεσα
στους πολλούς καλεσμένους της, ήταν
καί ή όμορφη Άμερικάνα Μάκ Κόρμικ
πού είναι ερωτευμένη μέ τόν Ράπερ
Γιάρντλεϋ, τόν άνιψιό τής μίς Γιάρντλεϋ. ' Η πλούσια αύτή κοπέλα είχε
βγει Μίς Τέξας, πέρυσι.
» Ό Ράπερ, παρά τήν έπιμονή τής
θείας του, δέν θέλει νά παντρευτεί τήν
Άμερικάνα γιατί είναι τσιμπημένος μέ
τή μίς Μάρθα, γραμματέα τής θείας
τουί ' Η Γιάρντλεϋ έχει στήν κηδεμονία
της τόν άνιψιό της καί διαχειρίζεται τήν
περιουσία του καί θά τοϋ τήν παραδώσει όταν ό ανιψιός της γίνει είκοσι πέντε
χρόνων, ή όταν παντρευτεί.
» Ή μίς Μάκ Κόρμικ χτές τό βράδυ
φορούσε ένα πανάκριβο βραχιόλι μέ
διαμάντια. Κατά τίς δέκα, ή Γιάρντλεϋ
παρατήρησε ότι τό κούμπωμα τοΰ
βραχιολιού είχε χαλάσει καί ή κοπέλα
τό έβγαλε καί τό έκρυψε στήν τσάντα
της γιά νά μήν τό χάσει. Στίς δέκα καί
μισή βγήκε στόν κήπο γιά νά συναντή
σει τόν Ράπερ. Περίμενε ότι ό νέος θά
τής έκανε πρόταση γάμου, άλλά έκεϊνος
τής είπε ότι ήθελε νά παντρευτεί τή
Μάρθα καί τήν παρακάλεσε νά τοϋ
δανείσει τό βραχιόλι της γιά νά τό
άφήσει ένέχυρο καί νά πάρει χρήματα,
ώστε νά πληρώσει τά έξοδα τοϋ γάμου
του. Ή Μάκ Κόρμικ έξω φρένων έφυγε
άπό τήν πόρτα τοϋ κήπου πρός τό σπίτι
καί ό Ράπερ τήν ακολούθησε. ’ Η
κοπέλα, συγχυσμένη όπως ήταν, ξέχασε τήν τσάντα της στόν κήπο. Μόλις
μπήκε στό σπίτι τή θυμήθηκε καί γύρισε
νά τήν πάρει. Στήν πόρτα βρήκε τή
Μάρθα πού έρχόταν μέ τήν τσάντα καί
τήν πήρε άπό τά χέρια της. Τήν άνοιξε
άμέσως, άλλά τό βραχιόλι έλειπε. Τότε
κατηγόρησε τόν Ράπερ ότι στό μισο
σκόταδο είχε άνοίξει τήν τσάντα καί
πήρε τό βραχιόλι. Ή μίς Γιάρντλεϋ,
όμως, είπε ότι τό έκλεψε ή Μάρθα καί
τό πρωί τήν άπέλυσε, άφοϋ τής δήλωσε
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ότι άν δέν βρισκόταν τό βραχιόλι ώς τό
άλλο βράδυ, θά τήν παρέδινε στήν
άστυνομία. Ό Ράπερ ήρθε καί μοΰ
άνέθεσε τήν ύπόθεση. Τώρα θέλω άπό
σένα Νίκολς νά πας στό Γουίλιγκτον καί
νά ξεμοναχιάσεις τούς ύπηρέτες τής
Γιάρντλεϋ. Κάθε βράδυ έχουν μιά ώρα
άδεια. Μέ λίγο ποτό, θά σοϋ ποΰν ό,τι
θέλεις.
Μόλις βγήκε ό Νίκολς μπήκε ή Μάρ
θα Τζόουνς.
— Κύριε Κάλαγκαν, τοΰ είπε, θέλω
νά μέ προστατέψετε άπ' αύτή τήν
τρομερή γυναίκα.
— Καθίστε, μίς καί πέστε μου τί
συνέβη.
— Ή μίς Γιάρντλεϋ κατάλαβε χτές
τό πρωί ότι άγαπιόμαστε μέτόν Ράπερ,
άπό ένα γράμμα του πού βρήκε στό
γραφείο του καί μοϋ έκανε μιά τρομερή
σκηνή. Μοϋ δήλωσε ότι σέ όχτώ μέρες
πρέπει νά φύγω. "Υστερα μοϋ ύπαγόρευσε μιά άγγελία γιά τήν έφημερίδα
ότι ζητούσε καινούργια γραμματέα.
Ταχυδρόμησα άμέσως τήν άγγελία στό
κουτί πού είναι έξω άπό τήν έπαυλη.
— Πώς βρεθήκατε στόν κήπο, μίς
Τζόουνς;
— "Ημουν πολύ στενοχωρημένη
όλο τό βράδυ γιατί ό Ράπερ βρισκόταν
μέ τήν μίς Κόρμικ καί βγήκα νά πάρω
λίγο άέρα. ' Εκεί βρήκα τήν τσάντα τής
μίς Κόρμικ καί πήγα νά τής τήν δώσω.
— Σήμερα πώς σάς φέρθηκε ή μίς
Γιάρντλεϋ;
— "Ηταν όλο νεΰρα μαζί μου. Δέν
μ ’ άφησε ούτε τήν άλληλογραφία νά
τής ταχυδρομήσω γιά νά μή τής κλέψω

τά γραμματόσημα! Μοϋ είπε νά έρθω
αύριο πάλι στό Λονδίνο γιά νά πάρω τίς
άπαντήσεις τής άγγελίας άπό τήν έφη
μερίδα καί νά πάρω καί τή φορητή
γραφομηχανή μου στό τραίνο γιά ν'
άπαντήσω σέ μερικά έπείγοντα γράμ
ματά της.
Στίς όχτώ τηλεφώνησε ό Νίκολς άπό
τό Γουίλιγκτον. Δέν είχε μάθει σπου
δαία πράγματα άπό τούς ύπηρέτες. ' Η
μίς Γιάρντλεϋ βγήκε τό πρωί γιά νά
ταχυδρομήσει μόνη τά γράμματά της
στό ταχυδρομείο τοΰ χωριού.
Στίς έφτά τό άλλο βράδυ, ό Κάλαγκαν πήγε στό σπίτι τής Γιάρντλεϋ, πού
τόν δέχτηκε ψυχρά.
— Σέ δέκα λεπτά θά έρθει ένας
άστυνομικός, είπε στόν ντετεκτιβ, καί
στίς όχτώ πού φτάνει τό τραίνο άπό τό
Λονδίνο, θά συλλάβει τή Μάρθα στό
σταθμό. ' Εσείς τί θέλετε άπό μένα;
— Νά μοΰ ύπογράψετε ένα τσέκ
χιλίων λιρών. Μή δοκιμάσετε νά άρνηθεϊτε, γιατί ήμουν μαζί μέ τήν μίς
Τζόουνς, όταν πήγε στήν έφημερίδα νά
πάρει τίς άπαντήσεις. Τό κόλπο σας
ήταν πολύ έξυπνο. Θέλατε νά παντρευ
τεί ό άνιψός σας τήν πλούσια ' Αμερικάνα, γιά νά καταβροχθίσετε μέ τήν
ήσυχία σας τήν περιουσία του πού
άρχίσατε κιόλας νά ξεκοκαλίζετε. Χτές
τό βράδυ παρακολουθήσατε τούς δύο
νέους στόν κήπο καί άκούσατε όλα όσα
είπαν. "Οταν ξεκίνησαν γιά τό σπίτι,
πήρατε άπό τήν τσάντα τό βραχιόλι καί
μπήκατε κρυφά στό σπίτι, λίγο πρίν
έρθει στόν κήπο ή Μάρθα. "Υστερα
γράψατε μερικές άπαντήσεις πρός τόν
έαυτό σας καί βάλατε μέσα σέ κάθε
φάκελλο καί άπό ένα διαμάντι τοΰ
βραχιολιού. ' Η Μάρθα θά έπαιρνε τά

γράμματα άπό τήν έφημερίδα, θά τά
άνοιγε στό τραίνο καί όταν τήν έπιανε ό
άστυνομικός στό σταθμό θά τά έβρισκε
πάνω της. "Εξυπνο καί σατανικό τό

σχέδιό σας! Δυστυχώς, τό μυρίστηκα,
όταν, ή Μάρθα μοϋ είπε ότι δεν τήν
αφήσατε νά ταχυδρομήσει χτες τήν
αλληλογραφία σας. "Αν άρνηθεϊτε θά
τά φανερώσω όλα στήν αστυνομία...
Ή μις Γιάρντλεϋ χωρίς λέξη του
ύπόγραψε τήν επιταγή.
— 'Απ' αύτά τά χρήματα, συνέχισε
ό' Κάλαγκαν, πεντακόσιες λίρες, θά
δοθούν στή Μάρθα γιά τά έξοδα τού
γάμου της καί. πεντακόσιες ή άμοιβή
μου... γιά τό βραχιόλι πού βρήκα....
ΠΗΤΕΡ ΤΣΕΎ'Ν

ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΑΤΗΡΙΟ
Μία επιστολή

Δέν είμαι άπό τούς ανθρώπους πού
έντυπωσιάζονται εύκολα, άν δέν πεισθώ γιά κάτι πού πραγματικά θά μέ κάνη
νά πιστέψω σ’ αυτό.
Εχα πληροφορηθή ότι στήν όδό
Δοϊράνης 33 στή Καλλιθέα τό Α.Α.
Πόλεων δημιούργησε γιά τίς άνάγκες
τόσον τών έν ένεργεία όσον καί διά
τούς έν συντάξει άστυνομικούς ύπαλλήλους πρατήριον τροφίμων καί άλλων
ειδών οικιακής χρήσεως.
"Ετσι άποφάσισα νά τό έπισκεφθώ
ώστε τά συμπεράσματα μου καί γενικά
τίς έντυπώσεις μεταφέρω στούς συν
ταξιούχους τής Τάξεώς μας γιά νά
λάβουν μιά εικόνα «άπό πρώτο χέρι»
άπό τόν ύποφαινόμενον ώς πρόεδρον
τού Συνδέσμου Συνταξιούχων, διότι
πολλοί άτυχώς δέν έχουν ακουστά περί
Πρατηρίου.
Πραγματοποίησα λοιπόν τήν έπίσκεψί μου αύτή. Σεργιάνησα τήν αίθουσα
τού πρατηρίου, έξήτασα τά έκτεθειμένα έμπορεύματα κράτησα σημειώσεις
καί συνέκρινα τίς τιμές τού πρατηρίου

έν σχέσει μέ τίς προσφερόμενες τιμές
μεγάλων Σούπερ Μάρκετ τάς όποιας
είχα λάβει προηγουμένως. "Οσο προ
χωρούσα στό έσωτερικό τού πρατηρίου
έντύπωσι μοϋ προκαλοϋσε α) ή άρίστη
ποιότης β) ή συσκευασία, τό ακριβές
ζύγισμα καί γ) αί προσφερόμεναι τιμαί.
Κάτι όμως πού μέ έντυπωσίασε ήταν
ή άψογος συμπεριφορά τών ύπαλλήλων
τού πρατηρίου. ' Η ζεστασιά τού περι
βάλλοντος ήτο κάτι πού μ' έκανε νά
νοιώθω διαφορετικά. Δέν ήταν ή ψυχρή
τυπική ύποδοχή τών ύπαλλήλων τών
Σοϋπερ-Μάρκετ. Βρισκόμουν σ’ ένα
«δικό μας περιβάλλον» γνώριμο, φιλό
ξενο. Διεπίστωσα τήν αθόρυβη έργασία
πού έγένετο έκεί μέσα καί θά έφευγα
γιά νά μεταφέρω τίς έντυπώσεις μου άν
δέν αισθανόμουν τήν ύποχρέωσι άλλά
καί τό συμφέρον μου νά έγγραφώ
Μέλος τού Πρατηρίου. Τά βήματά μου
σταθερά μέ ώδήγησαν στά έπάνω τού
Πρατηρίου Γ ραφεία. Εχα άποφασίσει.
' Ενεγράφην Μέλος τού Πρατηρίου ύπ"
αϋξοντα άριθμόν Μητ. 8208. Αί συνε
χείς έκτοτε άγοραί πού έπραγματοποίησα μοϋ ξανάδωοαν πίσω τό χιλιάρικο
τής έφ" άπαξ καταβληθείσης συνδρο
μής διά τήν έγγραφήν μου καί σέ κάθε
άγορά πού πραγματοποιώ μοϋ δίνει
ακριβή τήν εικόνα τής οικονομίας πού
έπιτυγχάνω άπό τίς άγορές μου πού θά
έκανα οπουδήποτε άλλοϋ. Γιά τό λόγο
αύτό συνιστώ όπως όλοι οί συνταξιούχοι
τής Τάξεώς μας σπεύσουν νά έγγραφοϋν διά τό συμφέρον των. "Όμως τό
Πρατήριο έχει ένα μειονέκτημα. Ή
τοποθεσία πού εύρίσκεται δέν έξυπηρετεί τό σύνολον. ' Εξυπηρετεί περισ
σότερον τούς ύπαλλήλους έκείνους οί
όποιοι ύπηρετοϋν ή διαμένουν εις τάς
γειτνιάζοντας μ" αύτό πε,ριοχάς όπως
Καλλιθέας, Ν. Σμύρνης, Ν. Κόσμου,
Φαλήρου κ.λ.π. Τί γίνεται όμως διά τούς
κατοικούντας εις Βύρωνα, Παγκράτι,
' Ηλιούπολιν, Πατήσια, Αιγάλεω, Φιλα
δέλφεια κ.λ.π. περιοχάς πού διά νά
μεταβοΰν στό Πρατήριο θέλουν δύο
τούλάχιστον συγκοινωνίες. Και άν κρί
νει κανείς άπό τά έξωθι τού πρατηρίου
σταθμευμένα Ι.Χ. αύτοκίνητα διαπιστώ
νει ότι μόνον οί διαθέτοντες ίδιον
μεταφορικόν μέσον, αύτούς καί μόνον
συμφέρει ν" αγοράζουν άπό τό πρατή
ριο, άλλά ή πλειονότης δέν έξυπηρετεΐται. Θά άπαντήση κανείς ότι μέ τήν
οικονομίαν πού έχομεν άπό τάς άγοράς
έκ τού πρατηρίου θά μπορούμε νά
πάρουμε καί ένα ταξί, ταξί δυσεύρετο
καί μέ ύπέρογκα κόμιστρα.
Τό Σον Α.Α.

Πόλεων πρέπει νά

έξεύρη λύσιν τού προβλήματος ώστε
τό πρατήριον νά έξυπηρετεΐ καί νά είναι
γιά όλους. Γνωρίζομεν ότι ή ϊδρυσις
πρατηρίου εις προοφοροτέραντοποθε
σίαν άπαιτεΐ καί τεράστια έξοδα καί
άπασχόλησιν ύπαλλήλων, άστυνομικών
ύπαλλήλων. “Ομως αύτή είναι ή πραγματικότης. ' Η διπλή συγκοινωνία πού
θέλουμε γιά τή Καλλιθέα έμποδίζει τήν
έγγραφήν διπλάσιων τούλάχιστον Μ ε
λών άπό τά νϋν ύπάρχοντα.
Ώ ς καταλληλοτέραν τοποθεσίαν
κρίνομεν καί προτείνομεν τήν Κεντρι
κήν "Αγορά "Αθηνών καί τούτο διότι τό
σύνολον τών ένεργεία καί έν συντάξει
ύπαλλήλων έπιοκέπτονται οί ίδιοι ή αί
οίκογένειαί των τήν Κεντρική "Αγορά
διότι τυγχάνει γνωστόν ότι σ" αύτήν
ψωνίζει κανείς φθηνότερα καί τό σπουδαιότερον θέλει μιά καί μόνη συγκοινω
νία. Δέν θέλουμε πρατήριον πολυτελεί
ας. Δέν θά κάνη κόπο σέ κανένα ν'
άνεβή στόν έβδομο ή όγδοον όροφον
μάς άρκεΐ νά ψωνίσουμε φθηνά.
Πληροφορούμαι ότι στήν όδό Κρέμου πρόκειται νά ίδρυθή μεγάλο πρατή
ριο άπό άπόψεως χώρου όπου θά
πωλοϋνται καί είδη ένδύσεως, ύποδήσεως, μεγάλων ήλεκτρικών συσκευών
(κουζίνες, τηλεοράσεις, ψυγεία) ούδεμία άντίρρησις άντίθετα ένα μεγάλο
εύγε, όμως έκεΐνοι πού θά θέλουν νά
ψωνίσουν τοιούτου είδους πράγματα
πρέπει νά έχουν ύπ" όψει των ότι αύτά
θά τά εϋρουν στό μεγάλο πρατήριο. Αί
παρατηρήσεις καί ή πρότασι τού ύποφαινόμενου δέν άπηχοϋν τή προσωπική
του γνώμη άλλά τού συνόλου τής
Τάξεώς τών συνταξιούχων άν μή καί
τών έν ένεργεία.
Διον. Ζαφειρόπουλος
Πρόεδρος Π.Σ.Σ.Α.Π.
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