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Στις φωτογραφίες καί των δύο σελίδων, 
μερικά άπό τά πιό γνωστά κάστρα τού 
έλληνικού χώρου Επάνω, Τμήμα τού Κά
στρου τής Μεθώνης Κάτω, ό βράχος καί τό 
Κάστρο τής Μονεμβασιάς. Στήν άπέναντι 
σελίδα, τό Μπούρτζι τού Ναυπλίου.

ΤΑ κ α>:ιιά

IHAVIOXYNHS
« ’ Εδώ μέσα λυώσανε άρματωσιές, χάμουρα, σκουτάρια, σπαθιά, 

λουριά, ύαρκάσια,άσε πιά τούς άνθρώπους. "Αρματα βαριά, σιδερέ
νια γόνατα, σιδερόσκουφα, γιαταγάνια, κοντάρια, άτριβόλοι, 
τσάγκες, όλα γινήκανε χώμα. Ποΰναι οί παλαιοί "Ελληνες πού 
κάνανε θεό τόν εαυτό τους καί πού τά λιθάρια τά κάνανε άνθρώ
πους; Ποϋ είναι οί Φράγκοι, οί Ά λαμάνοι, οί Γενουβέζοι, οί 
Βενετσιάνοι, οί Τούρκοι καί τόσα άλλα έθνη πού λογαριάζανε τόν 
κόσμο γιά δικό τους; Οί κλεισούρες καί οί σπηλιές είναι γεμάτες 
κόκκαλα.

Ο ΛΟΕΝΑ καί πληθαίνουνε στις 
μέρες μας οί συγγραφείς πού 

έχουν ώς θέμα τά κάστρα. Τά κάστρα 
των βυζαντινών, αλλά καί των μεταβυ
ζαντινών χρόνων. "Αλλοτε τό περιεχό
μενό τους είναι λογοτεχνικό, άλλοτε 
ιστορικό, άλλοτε λαογραφικό. Κάποτε 
ή γραφή συνδυάζει καί τά τρία. Μεμο
νωμένες έργασίες γιά διάφορα κάστρα 
έχουν γράψει πολλοί, χωρίς όμως νά 
μπορούμε νά πούμε ότι ό τομέας έχει 
καλυφθεί κι έχει μελετηθεί πλήρως γιά 
τόν έλληνικό χώρο. Μιά ύποδειγματική 
έργασία γιά τά «Κάστρα τού Πλαταμώ- 
να καί τής ' Ωριδς Τεμπών καί τόν τεκέ 
τού Χασάν Μπαμπά», μάς έδωσε τό 
1972 ό ιστορικός τού Νέου 'Ελληνι
σμού Καθηγητής Απόστολος Βακαλό- 
πουλος. ' Από έκείνους, πού καταπιά
στηκαν συστηματικά μέ τά έλληνικά 
κάστρα δίνοντάς μας δυνατές περιγρα
φές τους, άλλά καί φιλοσοφικές έμβα- 
θύνσεις στήν ιστορία τους, πρέπει 
πρώτο καί καλύτερο ν' άναφέρουμε 
τόν φώτη Κόντογλου, πού τό 1 928 μάς 
έδωσε ένα ιδιαίτερα γοητευτικό καί 
άδρό βιβλίο μέ τόν τίτλο «Ταξείδια»...

Τοξείδια σε διάφορα μέρη τής Ελλά
δος καί τής 'Ανατολήςπεριγραφικά τού
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λογημένος. "Οπου φτωχός κι ’ ή μοίρα 
του μαζί. Πρόφτααε τό μαστορόπουλο 
κ ι ' έφαγε άπό πράσοο κεφαλή κι άπό 
οαρδέλλα μέση.

Καί σά δέ κλάφτηκε καί δέ μοιρολο- 
γήθηκε τούτο τό πλάσμα τό αποκομμέ
νο άπό τις ρίζες του, πού, ποιος ξέρει 
ποιοι ένάντιοι άνεμοι τόριξαν κατά τό 
Νότο, όμως, ένα δάκρυ κύλισε πάνω σέ 
κάτι άγριολούλουδα πού βρίσκονταν 
πότε, πότε, στόν τάφο του άπάνω.

Ή ταν τής κοπελλίτσας.

Δέν ήταν τώρα κοπελλίτσα ή Μαρία. 
Ήτανκοπέλλα τής παντρειάς, όμορφη 
πρόθυμη κι έργατική. Ομως, ποτέ δέ 
γνώστηκε γιατί δέ δόθηκε συνέχεια 
στήν πρόταση τού γέρο-Καταρραχιά νά 
παντρευτή τόν Σκούρκο πούταν τώρα κι 
αύτός νέος άρρενωπός πρόθυμος κι 
έργατικός.

Φαίνεται, πώς τό ζήτημα σκόνταψε 
στήν άγνωστη καταγωγή τού ξεκομμέ
νου άπό τις ρίζες του μαστορόπουλου, 
πού κατάντησε νά γίνη ψυχογυιός στή 
ξενητειά, άς ήταν όπως ήταν κι ένός 
καλού νοικοκύρη. Καί άκόμη, στό πώς 
ατά χωριά, ύπήρχαν πολλά γνωστών 
γονιών νοικοκυρόπαιδα πού τήν ήθελαν 
τήν Μαρία.

Τό άγνωστο όμως καί τό μυστήριο, 
πάντα βασανίζει τις ψυχές τώνκοριτσι- 
ών περισσότερο άπό τό γνωστό καί τό 
ξεκάθαρο.

Έτσι, φαίνεται, πώς καί τό ξενιτεμέ
νο μαστορόπουλο πού γαλβάνιζε τά 
μπακιρικά τών νοικοκυριών, κι έγινε 
τώρα νέος άρρενωπός, γαλβάνιζε καί 
τις καρδιές τών κοριτσιών. Έτσι καί ή 
προτίμηση τής Μαρίας ήταν μέ τό 
μέρος τού άνεμοδαρμένου μαστορό
πουλου πού τό θυμόταν άπό τότε πού 
πήγαινε στό σπίτι της, γιά νά τής τά 
γανώση τ ’ άγάνωτα γανώματά της, 
ύστερα μάλιστα, άπό τό λόγο πού έκανε 
τό νέο άφεντικό του στόν πατέρα της.

Αλλά, τ ' άγριολούλουδα πού πότε, 
πότε, βρίσκονταν πάντα νωπά στόν 
τάφο τού Σκούρκου, πρόδωσαν καί τή 
Μαρία καί τά αίσθήματά της, καί κάποιοι 
ψίθυροι άρχισαν νά περνάνε άπό στόμα 
σέ στόμα καί άπό άφτί σ' άφτί ατά 
χωριά.

Καί μόλο πού άποκλείονταν έπιλήψι- 
μες σχέσεις, οί ψίθυροι ύφαιναν μέ 
άόρατες ίνες φαρμακερές, φαρμακερό 
νέφος γύρω άπό τήν ύπόληψη τής 
Μαρίας κατά τόν κώδικα τού τόπου πού 
άπαγόρευε κι αύτή τή μεταθανάτιο 
σκέψη.

Οί ψίθυροι πήγανε καί στή Μαρία καί

ατούς δικούς της, πού γιά νά προλά
βουν πιθανές διαστάσεις, θέλησαν νά 
τήν παντρέψουν μέ κάποιο πρόσωπο, 
άλλά έκείνη στάθηκε άπρόθυμη. Ή  
άπροθυμια της έξόργισε τόν μεγαλύτε
ρο της άδερφό καί τήν κακομεταχειρί
στηκε καθώς σκεφτόταν τ ’ άγριολού- 
λουδα καί τούς ψιθύρους. Αλλά τ ’ 
άγριολούλουδα, καί άν ύποτεθή ότι τά 
πρώτα ήταν τής Μαρίας, καί πραγματικά 
ήταν, φαίνεται, πώς καί άλλες κοπέλ- 
λες τού χωριού, άπό συμπάθεια καί 
λύπηση γιά τό ξενιτεμένο μαστορόπου
λο, όπως τό θυμότανε κι αύτές όπού τις 
έγάνωνε τ ’ άγάνωτα γανωματά τους, 
πήγαιναν άγριολούλουδα στόν τάφο 
του. Καί κάθε φορά πού τούτο γινόταν 
γνωστό, έπλήρωνε ή Μαρία καί γιά τ ’ 
άγριολούλουδα τών άλλων κοριτσιών μέ 
κακομεταχείριση άπό τό σπίτι της καί μέ 
ψιθύρους άπό τήν κοινωνία. Έτσι, σιγά, 
σιγά, άρχισε νά χάνη τό χρώμα της ή 
ροδαλή, ή σφριγιλή, κι ή όμορφη κοπέλ- 
λα. Βλέποντάς την ό παπάς νά μαραζώ- 
νη άνησυχούσε σφόδρα. Καί σάν κάποια 
φορά τή συνάντησε στό δρόμο, κάτι 
πήγε νά τής πει, μά κείνη προλαβαί
νοντας τουπέ πώς θά πήγαινε νά 
ξομολογηθεί καί γιά νά μεταλάβη, όπως 
κι έκανε μεγαλοβδόμαδα.

Μιά Κυριακή κοντή γιορτή, ό παπάς 
στήν έκκλησιά μίλησε γιά τό δυστύχημα 
τής βελανιδιάς. Κι άλλού τό πήγαινε κι 
άλλου ήθελε νά τό πάει έτσι πού όλοι νά 
τόν πιστέψουνε. Είπε, πώς τό δυστύχη
μα είχε καί τήν έξήγησή του, καί πώς 
μέσα στόν κορμό τών μεγάλων δέντρων 
ύπάρχουν οί νύφες κατά πού είχε 
άκουσμένο, καί άφηνε νά νοηθεί ότι καί 
τά μεγάλα δέντρα είναι ζωντανοί όργα- 
νισμοί, καί ότι μπορεί κιόλας καί νά 
πονούν μέ τά χτυπήματα καί ν ' άνταπο- 
δίδουν έπί τόπου τό κακό ατούς ξυλο
κόπους, πράγμα, είπε, συνηθισμένο.

"Ομως, άς είναι, πρόσθεσε, αιώνια ή 
μνήμη τού Γεροκαταρραχιά καί τού 
ψυχογυιού του τού Σκούρκου, πού τόν 
γνώρισαν τά χωριά μας άπό μαστορό
πουλο, πού τόν πολιτογραφήσαμε στήν 
κοινότητα καί σάν ένα μέλος έργατικό 
καί χρήσιμο, καί τόν θρηνήσαμε όλοι 
μας, άκόμα καί οί κοπέλλες μας πού τού 
πηγαίνουν πότε πότε, κανένα άγριο- 
λούλουδο στόν τάφο του.

Καί μέ τό λόγο τούτο τού παπά, 
άνασάλεψαν οί πάντες, άφού τότε δέν 
ήταν μία ή κοπέλλα άλλά, ήταν κι άλλες, 
καί άδικα ή έντύπωση άπό τούς ψιθύ
ρους έπεφτε μόνο στήν Μαρία. ’ Εξάλ
λου έπαινούσε κάπως ό παπάς τήν 
πράξη.

Σχόλασε ή έκκλησιά, πήραν άντίδωρο 
οί χριστιανοί, φίλησαν καί τού παπά τό 
χέρι κι έφυγαν γιά τά σπίτια τους.

-  Μαρία Μαρία, φώναξε ό πατέρας 
της σάν μπήκε στό σπίτι μαζί μέ τή 
μητέρα της εύχαριστημένος άπό τό 
λόγο τού παπά. ' Η Μαρία όμως πού είχε 
προσποιηθεί άδιαθεσία καί δέν είχε 
πάει στήν έκκλησιά, δέν έδωσε σημεία 
ζωής στό σπίτι μέσα, κι άλοίμονο, ούτε 
κι άπ' έξω άπό τό σπίτι.

Βρέθηκε κρεμασμένη άπό βρόχο κι 
άπό τήν ίδια τή βελανιδιά πού έπεσε καί 
σκοτώθηκε τό άλλοτε μαστορόπουλο ό 
Γιάννης Σκοϋρκος.

Θρήνος καί κοπετός ατά χωριά. 
Προσκύνημα στό σπίτι τής Μαρίας. Καί 
μέσα στούς προσκυνητές καί οί ψιθυ- 
ρολόγοι κι οί κρυφομιλητές. Μεγάλη ή 
κοινωνική ύποκρισία. Κι ό παπάς, ά, 
αύτός ό παπάς! Κεί πού νόμιζε πώς 
θάσωζε ένα μαραζωμένο άπό τόν κατα
τρεγμό καί άπό τις κοινωνικές προλή
ψεις, πλάσμα, παρά τρίχα δέν τό 
έσωσε. Μεγάλη ή όδύνη τού παπά. Τί νά 
κάνη τώρα, τή διάβασε, τή μύρωσε τή 
κήδεψε καί χωρίς άδεια άπό τό Δεσπό
τη. "Ολα τά χωριά πίσω άπό τόν παπά. 
Ή ταν άργά. ’ Η Μαρία, δέν είχε καμμιά 
μέ κανέναν έπιλήψιμη σχέση. Κάποιο 
μόνο αίσθημα φαίνεται νάχε φωλιάσει 
μέσα ατά στήθη τής παρθένας γιά τόν 
Σκούρκο άπό τότε πού είχε γίνει λόγος 
στόν πατέρα της άπό τό γερο-Καταρρα- 
χιά νά παντρευτή τόν ψυχογυιό του. Καί 
άν κάποτε άμάρτησε στή ζωή ή άνυμέ- 
ναιη Μαρία, είναι όχι ότι άγάπησε, άλλ ’ 
ότι δέν πρόφτααε ν ' άγαπήση, καί τό 
χειρότερο, ούτε καί γιά νά ζήση.

Αίωνία σου ή μνήμη Μαρία, είπαν τά 
χωριά! Μαζύ καί οί ύποκριτές ψιθυρολό- 
γοι καί κρυφομιλητές.

Τήν άλλη μέρα ό παπάς πήρε τήν 
άγιαατούρα, τό πετραχήλι, ένα παιδί μέ 
τό θυμιατό καί τόν άναγνώστη καί πήγε 
στό δέντρο άπό κάτω κι έκανε άγιασμά.

-  Κύριε ό Θεός ήμών, έπίβλεψον έξ 
άγιου κατοικητηρίου σου έπί τό δέν- 
δρον, καί τό κτήμα τούτο, καί τά χωριά 
ταύτα, καί εύλόγησον αύτά καί πάν 
κακόν, καί πάν θηρίον καί έρπετόν, καί 
πάσαν όργήν καί πάσαν νόσον βλαβε- 
ρώς έπερχομένην, άποδίωξον, δεόμε- 
θά Σου Κύριε έκ τού τόπου τούτου τής 
Δημιουργίας Σου...

Καί μέ τούτον τόν άγιασμά τού παπά, 
έγινε ό καθαρμός μιάς τραγωδίας 
άνάμεσα σ ’ άνθρώπους καί σέ δέντρα.
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Τ0 ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΣ ΒΕΡΑΝΤΑΣ

Τού  Η. M U N R O

Η ΘΕΙΑ μου έφθασε, είπε ή δεκα- 
πευτάχρουη παιδούλα άυ δε σας 

πειράζει θά σάς κάνω συντροφιά στό 
μεταξύ.

Χωρίς καθόλου υά θίγει τή θεία ό 
κύριος Νάττελ είπε μερικά κολακευτι
κά λόγια στην άνιψιά. ' Ωστόσο είχε τή 
γνώμη πώς ή επικοινωνία μέ πρόσωπα 
άγνωστα δέν ήτανε καλό στά νεύρα 
του. Είχε πάει σ’ αύτό τό μέρος γιά υά 
γαληνέψει. Λέγοντας την απόφασή του 
στήν αδελφή του, πού τόυ ήξερε καλά, 
πήρε μιά διφορούμενη άπάυτηση:

—’ Αμφιβάλλω άυ θά καλοπεράσεις 
εκεί. Πώς θά καλμάρεις τά νεύρα σου; ό 
τόπος δέν είναι κακός, άλλά δέν έχεις 
γνωστούς. Ή  μοναξιά θά σ’ άποκά- 
υει... ” Α! στάσου, έχω τίς διευθύνσεις 
μερικών άυθρώπωυ συμπαθητικών. Θά 
γράψω λίγα λόγια στον καθένα καί θά 
πάς υά τούς ζητήσεις.

Τώρα πού περίμενε υάρθει ή κυρία 
Σάπλετου θυμόταν τά λόγια τής αδελ
φής του ή έλεγε μέσα του: «Γιά νά 
ϊδοΰμε, είναι συμπαθητική αύτή;» Τούς 
συλλογισμούς του διέκοψε ή νέα κοπέ
λα:

— Γυωρίζετε πολλούς έδώ; ρώτησε 
καλωσυνάτα.

— Κανένα. Ή  άδελφή μου, πού’ χει 
σύζυγο εφημέριο ό όποιος μέχρι πρό 
τριετίας, ζοΰσε έδώ πέρα, μοΰ’ δωσε 
μερικά συστατικά γράμματα γιά γνώρι- 
μούς της.

—’Άχ! δέ θά ξέρετε λοιπόν τίποτα 
γιά τήν καημένη τή θεία μου...

—’Ό χι. Μόνο τή διεύθυνσή της 
μοΰ’ δωσε.

— Τό φοβερό της δράμα έγινε πρίυ 
άπό τρία χρόνια, σάν σήμερα άκριβώς. 

— Τί; Ποιό δράμα;
— Θά προσέξατε βέβαια πώς, άν καί 

μπήκαμε στό χειμώνα, τό παράθυρο τής 
βεράντας δέν είναι κλεισμένο.

— Τί σχέση έχει αύτό;
— Μιά μέρα σάν τή σημερινή, πρίυ 

τρία χρόνια, πήδησαν δπως τό συνήθι
ζαν άπό τούτο τό παράθυρο ό μικρότε
ρος άδελφός του καί ό θείος μου, πού 
κρατούσε στό χέρι τό λευκό του άδιά- 
βροχο, κι έφυγαν γιά κυνήγι τραγου
δώντας τό «τιπερέρι». Αύτό τό ’ καυαυ 
γιά υά τήν πειράξουν, επειδή δέν τής

άρεσε ό σκοπός του. Δέ θά μέ πιστέψε
τε: μερικά βράδυα γαλήνια σάν τό 
άποψιυό, θαρρώ πώς ώρα τήν ώρα θά 
τούς άκούσω υά τό τραγουδάνε καί θά 
τούς ϊδώ υά μπαίνουν άπό τό παράθυ
ρο...

’ Αναστατωμένος ό κύριος Νάττελ, 
πήγε υά ρωτήσει τί είχε συμβεί —άυ καί 
τό μάντευε— άλλά έκείυη τή στιγμή 
παρουσιάστηκε ή κυρία Σάπλετου. 
Τού’ δώσε τό χέρι πρόσχαρα λέγοντας:

— Θέλω νά ελπίζω πώς ή καλή μου 
Βέρα δέν σάς έκανε νά πλήξετε.

— Κάθε άλλο. Μοΰ διηγήθη διασκε- 
δαστικά πράγματα...

’Άλλαξαν μερικά τυπικά λόγια, κι 
άξαφνα ή οικοδέσποινα τού είπε:

— Σάς πειράζει πού είναι άυοιχτό τό 
παράθυρο; Ξέρετε, περιμένω ώρα τήν 
ώρα τόυ άντρα μου καί τόν άδελφό μου 
πού έχουν πάει κυνήγι. Τούς αρέσει υά 
μπαίνουν στό σπίτι άπ’ αύτό... Θά 
μοΰ’ ρθουυε ώρα τώρα γεμάτοι λάσπες 
καί θά λερώσουν τό χαλί. Μά τέτοιοι 
είσαστε σείς οί άνδρες. Δέ δίνετε 
δεκάρα γιά τήν καθαριότητα τού σπιτι
ού.

Η ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ

Συνέχεια άπό τή σελ. 753
σία.

” Ενας οργισμένος μά καί απελπισμέ
νος ώριμος φίλος μου -γιατί έχουμε καί 
παλαιούς καί γέρους «οργισμένους».-

μοϋ έλεγε: «Μήν έχεις ψευδαισθήσεις, 
αγαπητέ μου. Δέν ξέρω πώς θά τό 
κατόρθωναν οί νέοι, άλλ' άν μπορού
σαν, θά έστελναν σέ άλλον πλανήτη 
όσους έχουν περάσει τά τριάντα, συγ
γενείς καί φίλους, όλους όλους!» ' Η 
ύπερβολή είναι φανερή, όμως δέν 
πλαστογραφεί έντελώς τά γεγονότα. 
' Ωστόσο, πρέπει νά δούμε τούς νέους 
τής έποχής μας κι άπ' άλλη σκοπιά. Κι 
όποιος πει ότι οί παλιοί δέν τούς 
άφησαν χωρίς προσανατολισμό, χωρίς 
στόχο, καί έπιμείνει νά έξηγήσει πώς οί 
νέοι έπρεπε νά έργαστοϋν καί νά 
ζήσουν πάνω στήν πραγματικότητα πού 
βρέθηκαν όχι μόνοι, κανέναν δέν θά 
πείσει, άλλά καί θά ρίξει έντονώτερο 
φώς στήν ένοχή τής γενεάς πού 
άντιδικεΐ σήμερα μέ τούς νέους. Αύτή ή 
πραγματικότητα πού προσφέρουμε 
στούς νέους, δέν δίνει τήν εύτυχία. 
Αύτό είναι αλήθεια. Παρ' όλα τά 
τολμήματά της, παρ' όλες τίς έπιτυχίες 
της στόν τομέα τού μηχανικού πολιτι
σμού, ή πραγματικότητα πού καλούμε 
τούς νέους νά ζήσουν, κύριο γνώρισμα 
έχει τήν άγωνία, τό άδιέξοδο, τή 
χρεοκοπία όλων σχεδόν τών άξιων. Κι οί 
νέοι τήν άποστρέφονται. Βλέπουν σ' 
αύτήν τήν πραγματικότητα δυό μεγά
λους πολέμους πού συνεχίζονται άκό- 
μα άκήρυκτοι καί δέχονται τήν προσφο

ρά μας σάν κακή κληρονομιά. Θά ήταν 
πιό έπιεικεϊς, άν είχαν άπό μάς μίαν 
άλλη προσφορά: ένα όραμα πέρ' άπό 
τή σημερινή πραγματικότητα ένα νέο 
μύθο καί μιά νέα πίστη πού νά γίνονται 
σκοπός ζωής. Μά πού είναι αύτός ό 
νέος μύθος κι αύτή ή νέα πίστη; Βέβαια, 
μένει πάντα δύναμη άκατάλυτη ό καθα
ρός, τό ξαναλέω: ό καθαρός, έθνικι- 
σμός. Καί τούτο φάνηκε καί φαίνεται σέ 
όλες τίς μεταπολεμικές έξεγέρσεις, 
πού έπροκάλεσαν οί λογής-λογής όλο- 
κληρωτισμοί. Ωστόσο, ό σημερινός 
νέος, πού βλέπει ότι στήν έποχή μας ό 
κόσμος έγινε μικρός καί καταλαβαίνει 
ότι δέν μπορεί μιά πατρίδα, ή πατρίδα 
του, νά είναι εύτυχισμένη όταν γύρω 
της κραυγάζει ή πείνα καί ή δυστυχία, 
ψάχνει καί δέν βρίσκει τόν νέο μύθο 
τού καιρού μας -όλοι πιά δέχονται ότι οί 
ύποσχέσεις τού ιστορικού ύλισμοΰ έπα- 
ψαν νά διαμορφώνουν μύθο πλατύ, τόν 
μύθο όλόκληρης έποχής -ό  σημερινός 
νέος δέν έχει πού νά ύψώσει τά μάτια 
του, κινείται μέσα σέ μιά γενική άσυδο- 
σία, πέφτει κι αύτός στό όλέθριο αύτό 
ρεύμα κι αντί νά σκεφτεϊ, κάνει διαδή
λωση, κάνει κηρύγματα, κάνει άνταρ- 
σία.
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ΪΟ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Μία μελέτη από κοινωνιολογικής άπόψεως

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

Πολλοί συνδέουν 
τήν ’ Αστυνομία 
μέ μία πολιτική 
παράταξή, 
πράγμα πού 
δέν συμβάλλει 
διόλου στήν 
κοινή προσπάθεια 
τήν άντιμετώπιση 
δηλαδή τοΰ 
εγκλήματος.
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Τετάρτη συνέχεια

.ΜΕΣΟΥ ΔΡΑΣ. ΑΘΗΝΩΝ

' Επανερχόμενοι στήν άρχή πού άνα- 
πτύξαμε σύμφωνα μέ τήν όποια ό 
άστυνομικός παρέχει εαυτόν υπόδει
γμα εις τήν έφαρμογή τών νόμων τόσο 
στόν ιδιωτικό όσο καί στόν υπηρεσιακό 
του βίο συνοψίζονται τά έξης: 

α. Ο ιδιωτικός βίος καί ή ιδιωτική 
ζωή τού αστυνομικού ύφίσταται συνε
χώς καί άδιαλείπτως δημόσιο έλεγχο. 
Ή  Υπηρεσία του συνεχώς παρακο
λουθεί τόν ιδιωτικό βίο τού αστυνομικού 
γιατί κάθε ιδιωτική παρεκτροπή έπηρε- 
άζει τή φήμη τής ' Υπηρεσίας. Αυτό γιά 
άλλους αστυνομικούς τούς είναι αδιά
φορο, άλλους όμως ένοχλεΐ πάρα πολύ 
μέ άποτέλεσμα νά παραπονούνται. 

β. Ο δημόσιος βίος τού άστυνομι-

Παρεκτροπές καί ένοχλήσεις, έκ μέ
ρους τού άστυνομικοϋ, γιά τήν έξυπη- 
ρέτηση πολιτικών συμφερόντων κυβερ- 
νώντων καί μή κυβερνώντων πολιτικών 
είναι έγκλήματα πού πρέπει νά πληρώ
νουν αύτοί πού τά διαπράττουν γιά νά 
μή τά πληρώσει τελικά τό σύνολο τού 
άστυνομικοϋ οργανισμού. ' Ο άστυνομι
κός πρέπει νά παραμένει πολιτικώς 
άχρους διαφορετικά δημιουργεί σοβα
ρά προβλήματα πού πληρώνουν καί οί 
άθώοι συνάδελφοί του.

Ο όγδοος έπαγγελματικός δεοντο
λογικός κανόνας ή κανόνας έπαγγελ- 
ματικής ήθικής τού άστυνομικού είναι ό 
σεβασμός τής στολής του. ' Η πολιτεία 
γιά νά δώσει κύρος καί έμφαση στήν

κοϋ άπαιτεϊ συμπεριφορά σύμφωνη μέ 
τούς Κανονισμούς τής Υπηρεσίας. 
Παρεκτροπές είναι άνεκτές, έφ ' όσον 
γίνονται γιά τό συμφέρον τού κοινωνι
κού συνόλου καί είδικώτερα γιά τό 
συμφέρον τής γενικής καί ειδικής 
προλήψεως τού έγκλήματος. ' Η προϋ- 
πόθεσις «κοινόν συμφέρον» είναι ένα 
λάστιχο τού όποιου ή έλαστικότης 
έξαρτάται, πρωτίστως καί κυρίως, άπό 
τις έπικρατοϋσες πολιτικές συνθήκες 
καί άπό τήν έκταση καί ένταση τής 
έγκληματικότητος. Έ φ ' όσονήέγκλη- 
ματικότης έχει δημιουργήσει άνησυχί- 
ες είναι έπόμενον νά γίνωνται άνεκτές 
παρεκτροπές τών άστυνομικών πού 
στοχεύουν τό κτύπημα τής έγκληματι
κότητος. Προϋπόθεσις άνοχής τών 
παρεκτροπών αύτών είναι ή καλή πίστις 
καί ό άγαθός σκοπός τού άστυνομικοϋ.

άποστολή τού άστυνομικού τού φοράει 
μιά στολή πού τόν κάνει νά διακρίνεται 
άπό τούς άλλους συνανθρώπους του. 
Ή  στολή αύτή τού δίδει ώρισμένα 
δικαιώματα καί γεννά ύποχρεώσεις 
πρός τόν πολίτη, ό όποιος είναι ύποχρε- 
ωμένος νά τήν σεβαστεί, τή στολή καί 
έξ αίτιας της καί τόν φέροντα αύτή. 
Πρώτος όμως άπό όλους πρέπει νά τή 
σεβαστεί ό άστυνομικός πού τή φοράει 
τή στολή αύτή. Είναι μέσα στις άνθρώπι- 
νες ιδιοτροπίες νά σέβεται τό κοινό 
τούς συνανθρώπους του πού φέρουν 
μιά στολή. ’ Η στολή ιστορικά έχει 
περιβληθεΐ μέ ένα βαθμό κύρους, 
αίγλης καί σεβασμού. ’ Ο βαθμός κύ
ρους, αίγλης καί σεβασμού είναι συ νάρ- 
τησις πάρα πολλών παραγόντων. Εν
δεικτικά άναφέρεται ό οικονομικός πα
ράγων, τό λειτούργημα ή ή ύπηρεσία
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πού προσφέρεται, ή κοινωνική έκτίμη- 
σις πού έδημιούργηοαν ιστορικοί λόγοι 
καί άλλοι παράγοντες.

Λέει ή λαϊκή παροιμία ότι «τό ράσο 
δέν κάνει τόν παππά άλλά ό παππάς τό 
ράσο» πού σημαίνει ότι πρώτα άπ' 
όλους πρέπει νά σέβεται τή στολή του 
αύτός πού τήν φοράει καί μετά άπό αύ- 
τόν θά τήν σέβονται οί άλλοι. ' Η διατήρη- 
σις καλής έμφανίσεως στήν άστυνομική 
στολή έπηρεάζει τό γόητρο τού Αστυ
νομικού Σώματος ολοκλήρου καί έν 
συνεχεία άποδεικνύει Κράτος πειθαρ- 
χημένο καί καλά οργανωμένο. ' Ο βα
θμός έπηρεασμού τού τρίτου προσώ
που έξαρτάται άπ' αύτόν πού φέρει τή 
στολή.

Οί άνωτέρω λόγοι ύποχρεώνουν τούς 
άστυνομικούς οργανισμούς νά λαμβά
νουν αύστηρά πειθαρχικά μέτρα γιάτήν 
προστασία τού κύρους τής στολής τού 
άστυνομικού. Εάν έρευνήσωμε τά 
πειθαρχικά ύπηρεσιακά μητρώα τών 
άστυνομικών θά δούμε ότι μεγάλον 
ποσοστόν τού πειθαρχικού μητρώου 
άναφέρεται στό θέμα τής στολής καί έν 
συνεχεία τής έξωτερικής έμφανίσεως 
τού άστυνομικού. Γιά νά διατηρηθή τό 
κύρος τής στολής χρειάζονται νά τη
ρούνται λίγοι κανόνες, άπλοι καί γνω
στοί σέ όλους τούς ανθρώπους. ' Η 
στολή πρέπει νά είναι ραμένη σύμφωνα 
μέ τις προδιαγραφές τής Υπηρεσίας. 
Δέν πρέπει νά φέρονται διακοσμητικά 
έπί τής στολής πού δέν προβλέπονται 
άπό τούς οικείους Κανονισμούς. ' Η

Ο ένστολη Αστυνομικός 
δέν έηιτρέπεται 
νά κάνει κάτι πού 
ξεφεύγει άπό τήν 
σοβαρότητα καί ευπρέπεια.

στολή πρέπει νά είναι καθαρή καί 
σιδερωμένη. Πρέπει νά έχει τό έγκε- 
κριμένο χρώμα. Τά παπούτσια πρέπει 
νά είναι καθαρά καί σέ χρώμα έγκεκρι- 
μένο. Τά μαλλιά καί τά γένεια τού 
άστυνομικού πρέπει νά κόβωνται ή νά 
άφήνονται στις διαστάσεις πού προβλέ
πουν οί οικείοι Κανονισμοί. Κατ' αύτό 
τό τρόπο έξασφαλίζεται ή ομοιομορφία 
στολής καί έμφανίσεως τού άστυνομι- 
κού.

Πολλοί άστυνομικοί γκρινιάζουν γιά 
τήν έπιμονή τής ' Υπηρεσίας στά θέμα
τα στολής καί έμφανίσεως. Υπάρχουν 
λένε σοβαρώτερα πράγματα πού πρέ
πει νά άπασχολήσουν τούς προϊσταμέ
νους μας καί όχι οί τρίχες τών μαλλιών 
μας, τά παπούτσια μας ή ή στολή μας. 
Οί άστυνομικοί αύτοί αγνοούν τις συνέ
πειες τής κακής έμφανίσεως τού αστυ
νομικού. Ένας ξένος έπισκέπτης μιάς 
χώρας κρίνει τήν οργάνωση ένός Κρά
τους άπό τήν έμφάνιση τών άνθρώπων 
πού φέρουν στολή καί ιδιαίτερα τών 
άστυνομικών, τών στρατιωτικών καί γενι
κά όλων τών άνθρώπων πού συναντούν 
μέ στολή στό δρόμο τους. Τό ίδιο 
κάνουν καί οί ντόπιοι σέ βαθμό πού 
μόνο ένας εύπρεπής άστυνομικός μπο
ρεί νά έκτιμήσει.

Ή  άγάπη καί 
ή στοργή πρός τήν 
νεολαία
άποτελεϊ πρωταρχικό 
μέλημα τής 
Αστυνομίας.

' Ο σεβασμός τής στολής άπαιτεϊ καί 
άνάλογο συμπεριφορά τού άστυνομι- 
κοϋ, έναντι τής στολής του. Θά πρέπει 
νά προσέξη ό φέρων στολή πώς θά 
μιλήσει, πώς θά περπατήσει, πώς θά 
καθήσει καί πού θά καθήσει. " Ενας έν 
στολή άστυνομικός δέν μπορεί π.χ. 
σήμερα νά κάθεται μέ στολή καί νά πίνει 
οινοπνευματώδη ποτά σέ κακόφημα 
κέντρα. Δέν μπορεί νά φοράει, έπί 
παραδείγματι, τό πηλήκιο καί τό χιτώνιο 
τής στολής του καί άπό έκεί καί κάτω νά 
φοράει μαγιώ ή ένα παντελόνι πολιτικής 
ένδυμασίας. Δέν μπορεί ό άστυνομικός 
νά «καβαλάει ένα γάιδαρο» μέ στολή 
μέσα σέ μιά κωμόπολη ή πόλη. ” Ισως νά 
μπορεί νά τό κάνει αύτό σέ ένα χωριό 
γιατί τό περιβάλλον τού τό έπιτρέπει. 
Γ ενικά δέν μπορεί νά κάνει ό έν στολή 
άστυνομικός κάτι πού ξεφεύγει άπό τήν 
σοβαρότητα καί τήν εύπρέπεια. Τό 
πότε δέν είναι σοβαρός καί εύπρεπής 
τό λέγουν οί Κανονισμοί τής ' Υπηρεσί
ας του περί στολής καί έμφανίσεως.

Υποστηρίζουν πολλοί ότι οί άστυνο- 
μικοί μέ τή στολή τους δέν παρακολου
θούν τή μόδα. Μένουν πίσω άπό τήν 
έξέλιξη γεγονός πού τούς κάνει άντι- 
παθεϊς ιδίως στήν νεολαία. Αλλοι 
ύποστηρίζουν ότι ή στολή τού άστυνο- 
μικού δέν πρέπει νά άλλάζει ποτέ γιά 
λόγους πού ικανοποιούν τήν παράδοση.

Η παρούσα μελέτη προτείνει τή μέση 
όδό μέ σκοπό πάντοτε τήν έξυπηρέτη- 
ση αύτών πού φοράνε τή στολή. Δέν 
ήτο σωστό, έπί παραδείγματι, αύτό πού 
έφηρμόζετο στήν ' Ελληνική ’ Αστυνο
μία κατά τό παρελθόν πού οί άστυνομι- 
κοί ύποχρεώνοντο τό καλοκαίρι νά 
φορούν ύποκάμισα μέ σκληρό γιακά καί 
άπό πάνω ένα χιτώνιο έπίσης μέ σκληρό 
γιακά πού κούμπωνε ψηλά κάτω άπό τό 
σαγόνι. Μιά τέτοια στολή μέ τις ' Ελλη
νικές καιρικές συνθήκες τό καλοκαίρι 
παρημπόδιζε τόν άστυνομικό νά έργά- 
ζεται άνετα καί εύχάριστα. Μόνο τό 
φέρειν στολή τό καλοκαίρι ήτο ένα 
μαρτύριο γι' αύτό καί οί τότε άστυνομι- 
κοί δέν ήθελαν νά φέρουν τή στολή. 
Σήμερα τά πράγματα έχουν βελτιωθεί 
αίσθητώς άπό τής πλευράς τής ' Υπη
ρεσίας καί θά πρέπει οί άστυνομικοί νά 
προσέχουν μόνοι τους τή στολή τους. 
Αύτή είναι μία ύποχρέωσις πού προκύ
πτει άπό τήν έπαγγελματική τους δεον
τολογία.

' Ο ένατος έπαγγελματικός δεοντο
λογικός κανόνας ή όρος έπαγγελματι- 
κής ήθικής τού αστυνομικού είναι ή 
ύποχρέωσις τούτου νά διαφυλάσσει τό 
έπαγγελματικό άπόρρητο, όπως προδι
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αγράφουν oi νόμοι του κράτους. Σέ 
γνώση τού αστυνομικού έρχονται μυστι
κά ή πληροφορίες τών οποίων δέν θά 
έλάμβανε γνώση έάν δέν ήτοάστυ νομι
κός. Οί πληροφορίες αυτές άφοροϋν 
μυστικά τού κράτους, θέματα τής Υ
πηρεσίας του καί θέματα πού άφοροϋν 
τούς πολίτας. Τό γιατί πρέπει νά 
διαφυλάσσεται μυστικό 5,τι άφορά τούς 
πολίτας ποικίλλει άπό περίπτωση σέ 
περίπτωση. Πολύ σπάνια πολίτης έπιθυ- 
μεΐ νά άνακοινωθεϊ κάτι πού τόν άφορά 
καί τό όποιο είναι γνωστό σέ άστυνομι- 
κό. Τόν άστυνομικό ό πολίτης τόν θέλει 
έχέμυθο γιά ό,τι τόν άφορά καί πολλές 
φορές τόν θέλει φλύαρο γιά ό,τι άφορά 
τούς άλλους. "Ακρη δέν βρίσκεται σ' 
αύτές τις περιπτώσεις.' Ο άστυνομικός 
πού φλυαρεί είναι έπικίνδυνος, γιατί 
μπορεί νά βλάψει άνεπανόρθωτα ένα 
πολίτη, τήν ' Υπηρεσία του ή τά συμφέ
ροντα τού Κράτους.

Λέγεται ότι ένα μυστικό είναι σκλά
βος τού κατόχου του όσο κρατάται 
μυστικό, άφ' ής στιγμής ό κάτοχος τό 
άνακοινώσει γίνεται ό ίδιος σκλάβος 
τού άνακοινωθέντος μυστικού. Πρά
γματι, δέν έχασαν αύτοί πού έχουν τό 
φυσικό προνόμοιο νά άκούουν καί νά 
μπορούν νά άγνοούν καί νά μή βλέπουν 
ό,τι βλέπουν. ' Ο πολίτης προσέρχεται 
στό ' Αστυνομικό Κατάστημα γιά νά πή 
κάτι πού δέν τού είναι εύχάριστο. ' Εάν 
ή γυναίκα του τού έφυγε μέ τό φίλο της 
δέν είναι κάτι πού θά ήτο εύχάριστο νά 
τό μάθουν άλλοι. ' Εάν ή σεξουαλική 
του άνεπάρκεια ή ύπερ-έπάρκεια είναι 
ή αίτια συζυγικών διαπληκτισμών είναι 
κάτι πού τό έμπιστεύεται στόν άστυνο
μικό, άλλά άπαιτεΐ άπ' αύτόν νά τό 
κρατήσει μυστικό. Εάν ό κανακάρης 
καί κακομαθημένος γόνος τής οικογέ
νειας δέρνει τή μάννα του γιά νά τής 
πάρει χαρτζηλίκι γιά νά πάει νά διασκε
δάσει ή νά τά παίξει στά ποδοσφαιράκια 
είναι κάτι πού τό μαθαίνει ή ' Αστυνομία, 
άλλά δέν θέλει ή οικογένεια νά μεταδο
θεί ή εϊδησις καί πιό πέρα. ' Η κόρη 
κουβαλάει τό φίλο στό σπίτι, άλλοτε έν 
γνώσει τού μπαμπά άλλοτε έν άγνοια 
του, ή μητέρα σιγοντάρειτή κατάσταση, 
ό γαμπρός κατακλέβει τό σπίτι τής 
έμπαιζομένης άγαπημένης του καί ή 
μητέρα θέλει τό μυστικό αύτό νά μή 
πάει πιό πέρα άπό αύτήν καί τή κόρη 
της. Ο σύζυγος κλέβει τό χαρτζηλίκι 
τής συζύγου γιά νά τό παίξει στά χαρτιά 
ή ή σύζυγος άδειάζει κάθε νύκτα τό 
πορτοφόλι τού άνδρός της γιά νά 
χαρτζηλικώσει τό σόι της ή τό φίλο της. 
' Η άτεκνος σύζυγος ξαφρίζει σιγά σιγά

τή περιουσία τού συζύγου της γιά νά 
τήν μεταγγίσει στό σόι τη ς .' Ο χασικλής 
γιός προξενεύεται μέ κόρη πλουσίου 
έν γνώσει τών γονέων του ότι είναι 
άχρηστος γιά δουλειά καί οικογένεια. 
" Ολα αύτά είναι μυστικά πού οί έμπλε- 
κόμενοι πολίτες τά θέλουν νά παραμέ
νουν μυστικά. ' Ο άστυνομικός λαμβά
νει γνώσιν όλων αύτών όχι γιατί είναι ό α 
ή ό β άλλά γιατί είναι ό άστυνομικός. 
Είναι φυσικό, λοιπόν, ό έμπλεκόμενος 
σέ όλες αύτές τις ιστορίες νά άπαιτεΐ 
έμπιστευτικότητα. ' Εάν ό άστυνομικός 
μιλήσει πιό πέρα όποιος καί νά είναι ό 
άκροατής του δέν θά έπαινέσει τή 
φλυαρία το υ .' Ο άκροατής θά πάψει νά 
έμπιστεύεται τόν άστυνομικό αύτόν.

Τά μυστικά τών πολιτών άφοροϋν 
οικονομικές δυσπραγίες των καί γενικά 
θέματα πού έκ τής φύσεώς των ό 
πολίτης δέν θέλει πιό πέρα κοινοποίηση 
τού θέματός του.

Μεγάλο κεφάλαιο στό άστυνομικό 
άπόρρητο καταλαμβάνουν οί εύκαιρια- 
κοί καί οί μόνιμοι ή ήμιμόνιμοι συνεργά
τες τής Αστυνομίας. Εύκαιριακός συ
νεργάτης είναι ό πολίτης πού μιά φορά 
ή μερικές φορές στή ζωή του, έντελώς 
τυχαία καί εύκαιριακά συνεργάζεται μέ 
τήν ' Αστυνομία είτε γιατί άναφέρει μιά 
παράβαση πού άντελήφθη, είτε ώς 
μάρτυρας είτε γιά νά δώσει μιά πληφο- 
ρία γιά ένα έγκλημα ή έγκλήματα πού 
έτελέσθησαν ή πρόκειται νά τελε- 
σθοΰν. ' Ο άνθρωπος αύτός άλλα άπό 
αύτά πού λέει θέλει νά τηρηθούν

μυστικά καί άλλων έγκρίνει τήν άνακοί- 
νωσή τους. Τις περισσότερες όμως 
φορές ό,τι λέει θέλει νά κρατηθεί 
μυστικό. Ό  άστυνομικός δέν έχει 
κανένα δικαίωμα νά παραβιάσει τήν 
έπιθυμία τού πολίτου περί τηρήσεως 
μυστικού ό,τι έμαθε κατά τρόπο έμπι- 
στευτικό ή διετυπώθη μέ τήν παράκλη
ση νά μείνει μυστικό.

Μόνιμοι ή ήμιμόνιμοι συνεργάτες τής 
' Αστυνομίας είναι οί έλάχιστοι έκείνοι 
άνθρωποι πού συνεργάζονται μέ τήν 
' Αστυνομία λαμβάνοντες, σχεδόν πάν
τοτε, άμοιβήν χρηματικήν ή άλλην. Τό 
άλλο είδος άμοιβής είναι διάφορον άπό 
περίπτωση σέ περίπτωση. Οί μόνιμοι ή 
ήμιμόνιμοι συνεργάτες, έπαναλαμβά- 
νεται, είναι έλάχιστοι, είναι όμως άκρως 
έπικίνδυνοι άνθρωποι καί διά τούς 
άστυνομικούς μέ τούς όποιους συνερ
γάζονται. Τό πώς πρέπει νά τούς 
μεταχειρίζεται ό άστυνομικός πού τούς 
χρησιμοποιεί καί τί μέτρα πρέπει νά 
λαμβάνει τό διδάσκεται άπό τά έπαγ- 
γελματικά άστυνομικό έγχειρίδια. Αύτοί 
οί άνθρωποι δίδουν πληροφορίες περί 
τελεσθέντων ή μελλόντων νά τελε- 
σθοΰν έγκλημάτων, τών όποιων έλαβαν 
γνώσιν καθ' οίονδήποτε τρόπο ή μετεί
χαν εις αύτά ώς συνεργοί ή αύτουργοί. 
Οί λεπτομέρειες τής όχι πάντοτε καθα
ρής αύτής συνεργασίας δέν είναι άντι- 
κείμενο τής παρούσης μελέτης.

Είναι άλήθεια ότι μιά σωστή ’ Αστυνο
μία δέν πρέπει νά διατηρεί μονίμους ή 
ήμιμονίμους συνεργάτες μέ άμοιβή,

Η πρόθυμη καί σωστή έξυπηρέτηση τών πολιτών αποτελεί πάγιο καθήκον όλων ανεξαιρέτως 
τών Αστυνομικών όργάνων.
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όμως υπάρχουν εγκλήματα καί έγκλη- 
ματικές δραστηριότητες πού αναγκά
ζουν τήν χρησιμοποίησή των κατά 
τρόπο πού δέν γίνεται διαφορετικά. Γιά 
νά μή ξεφύγωμε άπό τό θέμα μας όμως 
είτε οί συνεργάτες τής Αστυνομίας 
είναι εύκαιριακοί είτε μόνιμοι ή ήμιμόνι- 
μοι ή άποκάλυψίς των άπό τούς άστυνο- 
μικούς δημιουργεί μεγάλους κινδύνους 
καί γιά τούς άνθρώπους αύτούς καί γιά 
τούς άστυνομικούς πού τούς χρησιμο
ποιούν. Είναι μεγάλος ό κίνδυνος νά 
χάσουν τή ζωή τους οί άνθρωποι αύτοί ή 
μέλη τής οικογένειας των πού άγνοούν 
τή δραστηριότητα αύτή τού δικού τους 
ή άλλοι άνθρωποι πού δέν φταίνε σέ 
τίποτα. ' Επίσης κινδυνεύουν άπό πολ
λές πλευρές καί οί ίδιοι οί άστυνομικοί 
πού τούς χρησιμοποιούν γιατί ή χρησι- 
μοποίησις αύτών τών άνθρώπων γίνεται 
μεμονωμένα άπό άστυνομικούς οί όποι
οι άσχολούνται μέ ειδικά έγκλήματα.

Μυστικά τής Υπηρεσίας δέν έχει 
δικαίωμα νά άποκαλύπτει ό άστυνομι- 
κός γιατί κινδυνεύουν συμφέροντα 
γενικής καί ειδικής προλήψεως τού 
έγκλήματος, δηλαδή, συμφέροντα τού 
κοινωνικού συνόλου. Τά μυστικά τής 
Υπηρεσίας είναι πάρα πολλά. Ένδει- 

κτικώς άναφέρονται ορισμένα γιά νά 
διασαφηνισθεΐ ή σοβαρότης μέ τήν 
όποια πρέπει ό άστυνομικός νά άντιμε- 
τωπίζει τά ύπηρεσιακά του θέματα. 
Μέσα σέ ένα πολυπρόσωπο άστυνομικό

οργανισμό ύπάρχουν διαφωνίες μεταξύ 
τών στελεχών, γιά δαφόρους λόγους, 
τις όποιες έάν άνακοινώσουν οί άστυ- 
νομικοί θά τίς έκμεταλλευθοΰν οί έγλη- 
ματίες καί γενικά έκεϊνοι πού θέλουν νά 
πλήξουν τόν άστυνομικό οργανισμό. 
Μέσα σέ κάθε άστυνομικό οργανισμό 
ύφίστανται άδυναμίες πάνω σέ θέματα 
όργανώσεως καί λειτουργίας τών δια
φόρων ύπηρεσιών. ' Υπάρχουν μεθοδο
λογίες, τρόποι δράσεως καί γενικά 
διακινήσεις ύπηρεσιακές πού έάν έλ
θουν εις γνώση τών κακοποιών θά 
βλάψουν τήν άποδοτικότητα τής Α
στυνομίας.

Μέσα σέ κάθε άστυνομικό οργανισμό 
ύπάρχουν οί έκτελεσταί τών διαταγών 
άλλά ύπάρχουν καί τά άποφασίζοντα 
πρόσωπα. Ποιοι είναι οί κομπάρσοι καί 
ποιοι οί πρωταγωνισταί σέ μιά άστυνομι- 
κή έπιχείρηση δέν πρέπει νά τό γνωρί
ζει ό έχθρός καί έχθρός τής κοινωνίας 
έν προκειμένω είναι οί κοινοί έγκλημα- 
τίες. Όπως σέ μιά μάχη ό Αξιωματι
κός τού Στρατού άφαιρεΐ τά γαλόνια 
του καί τά διακριτικά του γιά νά μήν 
άναγνωρίζεται άπό τόν έχθρό τό ίδιο 
πρέπει νά γίνεται σέ μιά άστυνομική 
έπιχείρηση. Δέν είναι σωστό καί συμφέ
ρον τού κοινωνικού συνόλου ή άνακοί- 
νωσις όλων αύτών καί άλλων μυστικών 
τής Υπηρεσίας.

Ύπάρχουν πολλοί συγγραφείς καί

μελετηταί τού άστυνομικοΰ έργου, σέ 
διεθνές έπίπεδο, πού παρεξηγοϋν τήν 
τάση αύτή τών άστυνομικών νά κρα
τούνται άπόρρητα πράγματα πού έκεΐ- 
νοι νομίζουν ότι δέν θά έπρεπε νά 
κρατούνται άπόρρητα. Πράγματι πολλοί 
άστυνομικοί δέν μπορούν νά ξεχωρί
σουν τί πρέπει νά είναι άνακοινώσιμο 
καί τί όχι. Ιδιαίτερα οί άστυνομικοί 
τρέφουν μιά μεγάλη δυσπιστία έναντι 
καλοπροαιρέτων έπιστημόνων πού πά
νε μέσα στήν ' Αστυνμία γιά νά μελετή
σουν ορισμένα άστυνομικό θέματα. 
Φθάνουν στό σημείο οί άστυνομικοί νά 
κρύβουν πράγματα πού καθιστούν τήν 
όλη διαχείρηση τού άπορρήτου γελοία.
' Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα 
πού άστυνομικοί έκρυψαν πράγματα 
άπό έπιστήμονες τά όποια είχαν δημο- 
σιευθή στό τύπο. ' Υπάρχουν περιπτώ
σεις όμως πού άστυνομικοί είπαν γεγο
νότα κατά τόν τρόπο πού έλαβαν 
χώραν, καί αύτοί πού έλαβαν τίς πληρο
φορίες τίς διαστρέβλωσαν μέ άποτέλε- 
σμα οί άστυνομικοί νά έκτεθούν ύπηρε- 
σιακώς. Γ ιά όλους αύτούς τούς λόγους 
οί άστυνομικοί έφαρμόζουν τήν άρχή 
«όποιος δέν μίλησε δέν έχασε».

"Ενα άλλο μεγάλο κεφάλαιο μυστι
κών τών όποιων λαμβάνει γνώση ό 
άστυνομικός λόγω τού έπαγγέλματός 
του είναι τά μυστικά τού Κράτους. Τά 
μυστικά αύτά άνάγονται στήν παρακο
λούθηση τών κινήσεων τού έξωτερικοϋ 
έχθροΰ ή γενικά τών κινήσεων τών 

Ενόπλων Δυνάμεων άλλων Κρατών.
' Υπάρχουν μυστικά πού άφοροϋν τήν 
δραστηριότητα τών ' Ελληνικών ή ξέ
νων ' Υπηρεσιών Κατασκοπείας ή ' Αν- 
τικατασκοπείας. "Ολα αύτά καί άλλα 
άποτελοϋν μυστικά τού Κράτους πού ή 
άποκάλυψίς των είναι έγκλημα γιά τούς 
κοινούς πολίτας, έγκλημα καί διά τόν 
άστυνομικόν καί επιπλέον είναι σοβα- 
ροτάτη πειθαρχική παράβασις πού πρέ
πει νά κολάζεται πολύ αύστηρά.

Τό έπαγγελματικό άπόρρητο γιά τόν 
άστυνομικό είναι δίκοπο μαχαίρι. ' Εάν 
πεϊ κάτι κινδυνεύει νά εκτεθεί έάν αύτό 
τό κάτι δημιουργήσει κάποιο ύπηρεσια- 
κό θέμα. ' Εάν δέν πή κάτι πού πρέπει 
νά πή τότε γελοιοποιείται στά μάτια 
αύτοϋ μέ τόν όποιο μιλάει. Γιά όλους 
τούς άνωτέρω λόγους ή συνταγή είναι 
μία « Ό  άστυνομικός, ιδιαίτερα ό άστυ
νομικός, πρέπει νά σκέπτεται πάρα 
πολύ πριν μιλήσει όταν αύτό γιά τό 
όποιο συζητά είναι κάτι πού τό έμαθε 
λόγω τής ίδιότητός του ώς άστυνομικοΰ 
ϋπαλλήλου».

' Η συνέχεια στό επόμενο
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ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Η ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ
Ε ΞΗΛΘΕΝ ό σπειρών του σπεΐραι τόν 

σπόρου αϋτοΰ καί έυ τφ σπείρειυ 
αυτόν, ό μέυ επεσε παρά τήυ όδόυ καί 
κατεπατήθη καί τά πετεινό τοϋ ούρανοϋ 
κατέφαγου αύτό καί έτερον έπεσευ επί την 
πέτραν καί φυέυ έξηράυθη διά τό μή έχειυ 
ικμάδα καί έτερον έπεσεν εις τήυ γήν τήυ 
άγαθήυ καί φυέν έποίησε καρπόν έκατουτα- 
πλασίουα. ' Η περικοπή αυτή άναφέρεται 
στό κατά Λουκά Ευαγγέλιο (στίχ. 5—8) 
(παραβολή τοΰ σπορέως). ' Ο σπόρος είναι ό 
λόγος τοϋ Θεοϋ πού έπικαλούμεθα δλοι μας 
σέ κάθε δύσκολη στιγμή τής ζωής μας. 
"Οταν δμως περάσει ό κίνδυνος καί γίνει ή 
χάρη πού ζητούμε άπ’ τό Θεό μας, ξεχνάμε 
νά τόν ευχαριστήσουμε, ξεχνάμε τίς ευεργε
σίες του, ξεχνάμε τά τόσα καλά καί άγαθά 
πού μάς προσφέρει στή ζωή μας. ' Ο Λόγος 
δέυ καρποφορεί στίς κούφιες ψυχρές ψυχές 
μας. Δέυ μάς συγκιυεί τίποτε, δέυ μάς 
ελέγχει τίποτε, δέν μάς βασανίζει τίποτε, δέυ 
μάς προβληματίζει τίποτε. Πόσο αχάριστοι 
γινόμαστε. Πόσο αχάριστοι είμαστε, πόσο 
άγυώμονες είμαστε, πόσο κακοί είμαστε. 
Ξεχνάμε τά πάντα άρκεΐ υά κάνουμε τή 
δουλειά μας καί τίποτε άλλο, άρκεϊ υά 
ικανοποιήσουμε τούς εαυτούς μας καί μόνο, 
τόν ευεργέτη μας δέν τόν θυμόμαστε, καί δχι 
μόνο αυτό, πολλές φορές τοΰ δίνουμε μέ 
άπλοχεριά τό μεγάλο παράσημο τής άυοι- 
χτής μας παλάμης. Πόσο απαίσιοι είμαστε. 
Καλύτερα υά μήυ είχαμε γεννηθεί, καλύτερα 
υά μή ζούσαμε σ’ αυτή τή γή, γιατί μόνο τό 
βάρος τοΰ σώματός μας καί τίς βρωμιές μας 
αφήνουμε, μάς συχάθηκε κ ι’ αυτή, μάς 
άηδίασε κ ι’ αυτή, δέυ θέλει υά μάς κρατήσει 
πιά άλλο στή ζωή καί μάς καταπίνει, μάς 
ρουφά, μάς καταβροχθίζει στή μεγάλη της 
γαστέρα, μάς λειώνει, μάς κάνει χώμα, 
καθώς είναι κΓ αυτή.

' Ο ’ Ιησούς δέκα λεπρούς έθεράπευσε καί 
μόνο ένας άλλοεθνής καί αλλόθρησκος 
πήγε υά τόν συναντήσει καί νά τόν ευχαρι
στήσει γιά τή μεγάλη εύεργεσία. ' Ο Κύριός 
μας δμως τόν ρώτησε: Γιατί μόνο έσύ ήλθες 
νά μέ ευχαριστήσεις; ’ Εγώ δέκα έθεράπευ- 
σα. Οί άλλοι εννέα πού είναι; Καί μέ 
άγανάκτηση καί πίκρα είπε: Ούαί, ούαί, 
ύποκριταί καί άχάριστοι άνθρωποι, ό αχάρι
στος, ό άγυώμωυ άνθρωπος, ό άνθρωπος 
εκείνος πού δέυ ευγνωμονεί καί δέυ δοξάζει 
τόν ευεργέτη του, είναι χειρότερος καί άπό 
εκείνου πού κάνει ένα συχαμερό έγκλημα, 
μιά αισχρή πράξη. Δέυ τόν σώζει τίποτε, δέυ 
έχει λυτρωμό, δέυ έχει σωτηρία.

Του Α σ τ υ ν .  Α '  κ. Μ α τ θ .  Φελώνη

Μέσα στήν καθημερινότητα τής ζωής, 
λίγα περιστατικά αχαριστίας καί άγνωμοσύ- 
νης έχουμε; Λίγα περιστατικά παλιανθρωπι
άς έχουμε; Δίνουμε τά πάντα καί τήυ ψυχή 
μας άκόμη γιά υά σώσουμε ένα συνάνθρωπό 
μας καί έπειτ’ άπό λίγο δεχόμαστε κατακέ
φαλα τήυ όργή του, έπειτ’ άπό λίγο δεχόμα
στε κατάμουτρα τήυ άγνωμοσύνη του, τήυ 
ψυχρότητά του, τήυ άχαριστία του, τήν 
θηριωδεία του, τήυ άδιαφορία του, τού 
δίνουμε δ,τι δέυ έχει στή ζωή του, τόν 
σώζουμε άπό ένα κατρακύλισμα, άπό μιά 
καταστροφή, τού δημιουργούμε τίς προϋπο
θέσεις γιά υά προκόψει στή ζωή του, κ ι’ 
έκεΐνος, άντί τοϋ Μάννα, μάς προσφέρει τό 
πικρόχολο ύγρό τής άγνωμοσύυης καί τής 
άχαριστίας. Πόσο Θεέ μου υποφέρουμε 
τότε!! Πόσο Θεέ μου πονούμε τότε γιά τήυ 
άπαίσία διαγωγή του!!! Πόσο μάς βαραίνει ή 
θλίψη αύτής τής παλιανθρωπιάς!!! Πόσο μάς 
πληγώνει τό φέρσιμό του!!! ’ Εσύ Κύριέ μας 
καί Θεέ μας, μάς νοιώθεις τόσο πολύ, γιατί 
τό έχεις ύποφέρει καί τό υποφέρεις άκόμα.

’ Επάνω στό σταυρό καρφωμένος καί τα
πεινωμένος, μάς κυττοΰσες κατάματα μέ 
Θεία γλυκύτητα καί μάς έδινες δλη σου τήυ 
άγάπη διάπλατα. Κ ι’ δση πιό δυνατή ήταν ή 
άγάπη σου τήυ ώρα εκείνη γιά μάς, τόση 
ήταν ή όργή καί τό μίσος πού σοΰ άυταποδί- 
δαμε εμείς. Πόση άθλιότητα σοϋ δείξαμε 
καλέ μας Χριστέ τήυ ώρα εκείνη, πόσο 
είχαμε κουρελιαστεί μπροστά στό Θεϊκό σου 
πρόσωπο τή στιγμή εκείνη! Πόση άχαριστία 
σοΰ δείξαμε εμείς οί τιποτένιοι άνθρωποι,

Ό  σπορέας, τοΰ Φώτη Κόντογλου.

εμείς οί βέβηλοι καί διεφθαρμένοι, εμείς οί 
άνάξιοι, εμείς τά τέλεια δημιουργήματά 
σου!!! Τί ντροπή Θεέ μου πρέπει υά μάς 
διακατέχει σ ’ δλη μας τή ζωή. Έ τσ ι είναι 
άγαπητοί μου άυαγυώστες. Αύτοί είμαστε. 
Θέλουμε υά μάς κάνουν τό καλό οί άνθρω
ποι, ό Θεός, κι ’ εμείς υά τούς γυρίζουμε τήυ 
πλάτη, τά οπίσθιό μας, τήυ περιφρόνησή 
μας.

' Ο ’ Ιούλιος Καίσαρ σέ μιά συνωμοσία, πού 
έγινε έυαυτίου του, δολοφονήθηκε μέσα στή 
σύγκλητο. Στή δολοφονία του έλαβε μέρος 
κι ’ ό εγκάρδιος φίλος του Μάρκος Βρούτος, 
πού άλλοτε είχε ευεργετηθεί άπ’ αυτόν. Ό  
Καίσαρ πού τόν άυαγυώρισε άυάμεσα στούς 
συνωμότες έυώ ξεψυχούσε, τού είπε μέ 
συντριβή κ ι’ άπορία μαζί. «Κι’ έσύ τέκνου 
Βρούτε;» Αυτά ήταν καί τά τελευταία του 
λόγια.

Αύτό είναι τό καρκίνωμα πού λέγεται 
άχαριστία, αυτή είναι ή γέευα τοΰ πυρός, 
αυτή είναι εκείνη, πού μάς κάνει νά ύποφέ- 
ρουμε άπό μεγάλο παράπονο, άπό άυυπόφο- 
ρο πόνο, πού πληγώνει τήυ καρδιά μας καί 
τήυ άυαστατώυει.

Δέυ πρέπει άγαπητοί μου άυαγυώστες υά 
γεννιέται καί υά ζεΐ ό άχάριστος άνθρωπος, 
δέυ πρέπει υά τόν λειώνει ή γή, δέυ πρέπει τά 
δέντρα υά τοΰ δίνουν τήυ σκιά τους, τό νερό 
τήυ δροσιά του, ό ήλιος τή θερμουργό 
προσφορά του, οί άνθρωποι τήυ καλωσύυη 
τους, ό Θεός τή συγγνώμη του.

Οί άχάριστοι άνθρωποι δέν πρέπει υά 
χαίρονται τή ζωή, γιατί τίποτε δέυ προσφέ
ρουν σ’ αύτή, μοιάζουν σάυ τά δένδρα πού 
δέυ παράγουν καρπούς καίτοι καλλιεργούν
ται σωστά άπό τό γεωργό καί δπως κατά τό 
γράμμα τοϋ Θείου Νόμου «πάυ δένδρου μή 
ποιούν καρπόν έκκόπτεται καί εις τό πϋρ 
βάλλεται», έτσι καί οί άχάριστοι σ ’ αυτή τή 
δοκιμασία πρέπει, υά υποβάλλονται. Δέυ 
ύπάρχει άλλη εκλογή γ ι’ αύτούς. Είναι 
καταραμένοι άπό τόν ίδιο τό Θεό μας, κατά 
συνέπεια περιτεύει κάθε άλλο σχόλιο καί 
κάθε άλλη συζήτηση.
’Ά ς  ήταυε δλοι οί άνθρωποι τής γής 

εύγνώμουες καί ευλαβικοί πρός τούς εύεργέ- 
τες τους, άς ήτανε δλοι οί άνθρωποι τής 
υδρογείου σώφρονες καί άυεξίκακοι σάυ 
τούς λίγους εκείνους πού υπάρχουν μεταξύ 
μας. ” Ας ήταυε δλοι οί άνθρωποι τοϋ 
πλανήτου μας ώραΐοι καί καλοί γιά υά είναι 
καί ή ζωή μας καλή καί ευτυχισμένη, μακρυά 
άπό τήυ κακία, τή διαφθορά καί προπαντός 
άπό τήυ άχαριστία, τήυ άγνωμοσύνη, τήυ 
παλιανθρωπιά.
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ΓΡΑΦΕΙ Ο κ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Γιά μιά άκόμη φορά, άποδειχθήκαμε άνίκανοι καί άδιάφοροι νά 
περισώσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, την όποια όμως ποτέ 
δεν διστάζουμε νά εκμεταλλευόμαστε, νά χαρίζουμε, νά περιφέρουμε 
καί νά εκθέτουμε ώς πτωχοί συγγενείς σέ μουσεία καί αίθουσες τέχνης 
τοϋ κόσμου, ζητώντας έτσι κάποια δικαίωση ή κάποια θέση άνάμεσα 
στίς χώρες τοΰ πολιτισμένου κόσμου.

Η ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ δέυ ύπάρχει πιά.
Ή  άρχαία Καλλίπολη, μιά άπό 

τις πλέον αξιόλογες αϊτωλικές πόλεις, 
έγινε ό βυθός τής τεχνητής λίμνης τοΰ 
φράγματος τοΰ Μόρνου. Κανείς δεν 
φανταζόταν πρίν άπό τίς άνασκαφές, 
δτι ή μεσόγεια, ορεινή αυτή αίτωλική 
πόλη, ήταν δυνατόν νά άποδειχτεί τόσο 
σημαντική, όπως άποκαλύφτηκε με τήν 
πρόοδο τής έρευνας. «Τά άποτελέσμα- 
τα τής άνασκαφής μου», σημείωνε ό 
άρχαιολόγος Πέτρος Θέμελης, ό οποί
ος πραγματοποίησε τίς άνασκαφές, 
μελέτησε καί επεξεργάστηκε μέ ιδιαίτε
ρη προσοχή καί ενδιαφέρον τά μοναδι
κά εύρήματα, προσπάθησε νά κάνει 
ευρύτερα γνωστή τήν ύπαρξη τής 
άρχαίας αυτής πόλης καί στόν όποιο 
οφείλουμε τίς πληροφορίες μας, «στήν 
άρχαία Καλλίπολη, άποτελοΰν, πι
στεύω, ούσιαστική συμβολή στίς γνώ
σεις μας γιά τήν άρχαία έλληνική 
κατοικία».

Ναός άπό τούς γεωμετρικούς άκόμη 
χρόνους, πλουσιότατο άρχεϊο —τό πιό 
παληό έπίσημο άρχεϊο πόλης πού βρέ
θηκε ποτέ—, περίβολος τειχών, μήκους 
3 περίπου χιλιομέτρων, μέ πύργους 
κατά διαστήματα, πύλες καί πυλίδες, 
μοναδικές κατοικίες, ναοί, θέατρο μέ 
άψιδωτά πόδια, περισσότερα άπό 500

πήλινα σφραγίσματα, άγαλματίδια, α
σημένιες μινιατούρες, έκατοντάδες άρι
στά διατηρημένα αγγεία, μετάλλινα 
σκεύη, νομίσματα χάλκινα καί άργυρό, 
συνθέτουν περίπου τήν εικόνα τής 
πόλης πού σήμερα βρίσκεται κάτω άπό 
τά νερά τής λίμνης.

Οί διαδικασίες γιά τήν διάσωσή της, 
στό πρώτο στάδιο, σαφώς ήταν εύκολό- 
τατες. 'Ωστόσο, γιά μιά άκόμη φορά, 
άποδειχθήκαμε άνίκανοι καί άδιάφοροι 
νά περισώσουμε τήν πολιτιστική μας 
κληρονομιά, τήν οποία δμως ποτέ δέν 
διστάζουμε νά έκμεταλλευόμαστε, νά 
χαρίζουμε, νά περιφέρουμε καί νά 
εκθέτουμε ώς πτωχοί συγγενείς σέ 
μουσεία καί αίθουσες τέχνης τοΰ κό
σμου, ζητώντας έτσι κάποια δικαίωση ή 
κάποια θέση άνάμεσα στίς χώρες τοΰ 
πολιτισμένου κόσμου. Κατά τά άλλα 
άγνοοΰμε καταστροφικά καί πολλές 
φορές περιφρονοΰμε δλα εκείνα τά 
όποια —άν καί μεϊς μόνο βρήκαμε— 
επάξια μάς έκπροσωποΰν, μάς δικαιώ
νουν, μάς καταξιώνουν. "Ισως, λοιπόν, 
γιά νά μάθουμε έπί τέλους νά έκτιμοΰμε 
καί νά σεβόμαστε, θά πρέπει νά σταμα
τήσει τό διεθνές σεργιάνι, θά πρέπει νά 
σταματήσει ή έμπορική καί τουριστική 
εκμετάλλευση, ή προσωπική προβολή, 
τό πρόχειρο στήσιμο έπευκαιριακών

Αριστερά επάνω: Γυναικείος μαρμάρινος 
κορμός ( Αφροδίτη;). Επάνω: Αποτύπωμα 
σφραγίδας μέ τρίποδα Κάτω: Αποτύπωμα 
σφραγίδας μέ ζώα. Στήν απέναντι σελίδα: 
Τμήμα άπό τόν πλούσιο έρειπιώνα τής 
Καλλιπόλεως.
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επαρχιακών εκθέσεων καί εκδηλώσε
ων, καί νά αρχίσει ή σωστή ενημέρωση 
δλων μας, γιατί κάποτε θά πρέπει νά 
μάθουμε νά άγαπάμε δλα αύτά πού μάς 
κληροδότησαν οί προηγούμενες γενη- 
ές.

«Είναι ουτοπία νά ζητάμε νά σώσου
με τήν αρχαία πολιτεία, τώρα πού ή 
’ Αθήνα διψάει, καί οπωσδήποτε είναι 
άργά γιά τήν κατασκευή τοΰ προστα
τευτικού άναχώματος», ήταν ή δικαιο
λογία όταν δέν διατέθηκε τό ποσό των 
400.000.000, δπως είχαν πει δτι άπαιτεϊ- 
ται (καί άρχικά είχαν ύποσχεθεϊ) γιά τήν 
κατασκευή τού άναχώματος μπροστά 
στήν άρχαία πόλη, ποσό, πού άνάλογα 
μέ τά 20 δισεκατομμύρια πού διατέθη
καν γιά ολόκληρο τό έργο, ήταν 
ασήμαντο.

’ Από τόν ’ Ιούνιο μέχρι τόν Δεκέμ
βριο τού 1979, έγιναν άνασκαφές μέ 
χρήματα τοΰ 'Υπουργείου Δημοσίων 
’Έργων. Τό φράγμα έκλεισε καί τό 
νερό άνέβαινε, ώσπου τελικά οί άνα- 
σκαφικές έργασίες ήταν άδύνατο νά 
συνεχιστούν. Είναι γνωστό δτι άπό τήν 
άνοιξη τού 1979 πού έκλεισαν τό 
φράγμα καί άρχισε νά γεμίζει ή λίμνη, 
ως τό 1981, νερό δέν έχει έρθει άκόμη 
άπό τόν Μόρνο. Γιατί, λοιπόν, έσπευσε 
τό Δημόσιο νά κλείσει τό φράγμα καί 
νά γεμίσει ή λίμνη, άφοΰ γνώριζαν δτι οί 
σύραγγες (ή μεγάλη σύραγγατήςΓκιώ- 
νας) καί τά κανάλια δέν ήταν έτοιμα ; 
Γιά νά άπομακρύνουν τούς άρχαιολό- 
γους καί νά σταματήσουν οί άνασκα
φές, οί όποιες έφεραν στό φως εύρήμα- 
τα μεγάλης σπουδαιότητας καί άξίας, ή 
γιά νά ποΰν στόν κόσμο —δπως συνη
θίζεται νά συμβαίνει— δτι ετοιμάστηκε 
τό έργο;

’ Εν τώ μεταξύ, ή κοινή γνώμη λέει δτι 
έστω καί άν ήταν όλοκληρωμένο τό 
έργο, θά μπορούσε νά καθυστερήσει 
—έχουν περάσει τρία (3)— έναν (1) 
χρόνο ή καί περισσότερο, γιά νά 
κατασκευαστεί τό άνάχωμα καί νά 
σωθεί ή άρχαία πόλη, πού είναι —έπα- 
ναλαμβάνουμε— μιά άπό τίς πιό ση
μαντικές στήν 'Ελλάδα καί μοναδική 
γιά τήν περιοχή, δπως φανερώνουν τά 
ί'δια τά εύρήματα.

Ή  δαπάνη έπίσης των 400.000.000, 
θά μπορούσε νά άποσβεστεί σέ σύντο
μο σχετικά χρονικό διάστημα, θεωρού
μενη σάν είδος έπένδυσης, άπό τό 
Κράτος, άπό τόν Τουρισμό, μέ τήν 
άξιοποίηση τής λίμνης, δπως γίνεται σέ 
δλον τόν κόσμο —δπου υπάρχουν 
λίμνες, φυσικά— μέ τήν άξιοποίηση 
ένός άκόμη άρχαιολογικοΰ χώρου. Καί

βέβαια τό Κράτος, μέ μιά τέτοια χειρο
νομία, θά μπορούσε νά έμφανίζεται ώς 
φορέας πολιτισμού, ένδιαφερόμενος 
ουσιαστικά καί άμεσα γιά τήν πολιτιστι
κή καί πνευματική πρόοδο τοΰ τόπου.

Παράλληλα οί άνασκαφές δέν έγι
ναν δπως θά έπρεπε νά γίνουν καί νά 
ολοκληρωθούν. ’Ά ν  συνεχίζονταν, θά 
μπορούσαν νά είχαν φέρει στό φώς 
περισσότερα καί οί πληροφορίες μας 
γιά τήν άρχαία Καλλίπολη νά ήταν 
άκόμη πιό πολλές. Θά μπορούσαν, 
τέλος, νά είχαν γίνει έκκλήσεις σέ 
διεθνείς οργανισμούς, οί όποιοι ένδια- 
φέρονται γιά παρόμοια έργα (φράγμα 
τοΰ Άσσουάν). ’ Εγχειρήματα δμως 
τέτοια, είναι πλέον δύσκολα.

Ή  Καλλίπολη, στήν άνατολική Α ι
τωλία, βρίσκεται 75 χιλιόμετρα νοτιο
δυτικά των Δελφών καί 50 χιλιόμετρα 
βορειοανατολικά τού κόλπου τής Ναυ- 
πάκτου, κοντά στό χωριό Βελούχοβο 
(σημερινό Κάλλιο), 6 χιλιόμετρα δυτικά 
άπό τό Λιδωρίκι.

' Η πόλη χτίστηκε στά μέσα τού 4ου 
αιώνα π.Χ. στήν άνατολική πλαγιά 
ένός λόφου 200 μέτρων (612 μέτρα άπό 
τήν έπιφάνεια τής θάλασσας), πού 
άνήκει στή νότια οροσειρά τού συγκρο
τήματος τών Βαρδουσιών, σέ μιά γεω

γραφικά καί στρατηγικά ευνοϊκή θέση, 
κοντά στήν δεξιά δχθη τού ποταμού 
Μόρνου (τού άρχαίου Δάφνου), δπου ή 
διέλευση μπορούσε νά έλεγχθεϊ άπό 
ένα στενό πέρασμα. ’ Ακόμη καί σήμε
ρα ό κεντρικός δρόμος Δελφών—’Ά μ 
φισσας—Ναυπάκτου, περνάει άπό μιά 
στενή γέφυρα αυτού τοΰ περάσματος. 
Τούτος ό οικισμός είναι άξιοπαρατήρη- 
τος γιά τά καλά διατηρημένα οχυρωτι
κά του τείχη, πού έκτείνονται σέ μεγάλο 
μήκος.

Ά π ό τήν άρχή ήδη τού αιώνα μας 
ταυτίστηκε μέ τήν άρχαία Καλλίπολη, 
τής οποίας τήν φοβερή καταστροφή 
άπό τούς Γαλάτες στά 279 π.Χ., περι
γράφει ό Παυσανίας (X 19,4). Μετά τήν 
άνακάλυψη έπιγραφών (κυρίως τιμητι
κών ή προξενικών διαταγμάτων), στίς 
όποιες συχνά έμφανίζεται τό όνομα τής 
Καλλίπολης σάν πόλης πού άπονέμει 
τήν τιμή ή τό προξενικό άξίωμα, δέν 
μπορεί πιά νά ύπάρξει άμφιβολία σχετι
κά μέ τήν ταύτιση.

Τίς πρώτες πληροφορίες σχετικά μέ 
τήν χώρα τών Αίτωλών, δπου βρίσκε
ται ή Καλλίπολη, οφείλουμε στόν Θου
κυδίδη (III, 94,3). Σ ’ αυτή τήν δύσβατη, 
ορεινή περιοχή τής έλληνικής ήπειρωτι- 
κής χώρας, έγκαταστάθηκαν στήν αρ
χαιότητα τρία φύλα: Οί ’ Αποδότες στό
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ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

Τό δωμάτιο των συμποσίων, άνδρών

νότο, οί ’ Οφιονεϊς στην κεντρική Αιτω
λία καί οί Εύρυτάνες στον βορρά. Οί 
’ Οφιονεΐς χωρίζονται σε δύο μικρότε
ρες ομάδες, ατούς Βωμιεΐς καί ατούς 
Καλλιεΐς. Οί δεύτεροι κατοικούσαν 
στήν ανατολική Αιτωλία, όνάμεσα στά 
βουνά, κατά μήκος τής δεξιάς όχθης 
τού Μόρνου. 'Ο  κυριότερος οικισμός 
τους, ήταν, φυσικά, τό Κάλλιο, ή ή 
Καλλίτιολη. Σύμφωνα με τόν Θουκυδί
δη τό Κάλλιο ήταν, όπως επίσης καί οί 
άλλες πόλεις τής Αιτωλίας, ένας οικι
σμός χωρίς την παραμικρή οχύρωση, 
«οΐκοΰν δέ οί Αίτωλοί κατά κώμας 
άτειχίστους». ' Ο Θουκυδίδης περιγρά
φει επίσης τούς Αϊτωλούς ώς «γρήγο
ρους στά πόδια» (ποδώκεις), γενναίους 
πολεμιστές μέ ελαφρύ οπλισμό. Τήν 
ικανότητά τους στόν άτακτο πόλεμο 
δοκίμασαν οί ’ Αθηναίοι στόν Πελοπον- 
νησιακό πόλεμο, όταν ό στρατηγός 
Δημοσθένης τό 426 π.Χ. προσπάθησε 
νά κυριεύσει τήν Αιτωλία. Οί ’ Αθηναίοι 
νικήθηκαν οΐκτρά άπό τούς Αίτωλεΐς 
καί ιδιαίτερα άπό τούς Καλλιεΐς μέσα 
ατά άπόκρημνα περάσματα καί μόνο 
λίγοι κατάφεραν μέ δυσκολία καί μέ 
πολλές άπώλειες νά φθάσουν στό 
στρατόπεδό τους, στή Ναύπακτο.

Τό άνομα τής πόλης άναφέρεται 
άκόμη μιά φορά σέ μεταγενέστερη 
έποχή. 'Ο  Πολύβιος εξιστορεί μιά 
θαρραλέα πορεία τού ρωμαίου στρατη
λάτη ’ Ακίλιου Γκλάβριου άπό τήν 
πεδιάδα τού Σπερχειού πρός τήν Καλλί-

' Η μικρή σκάλα καί ή θέση τής θύρας στό 
λουτρό.

πόλη τό 191 π.Χ. ’ Αλλά σταθμός στήν 
ιστορία τής πόλης υπήρξε ή όλοκληρω 
τική καταστροφή της άπό τούς Γαλάτες 
στά 279 π.Χ., πού μνημονεύει ό Παυσα 
νίας. Οί λίγοι κάτοικοι, κυρίως γυναικό
παιδα καί γέροντες σφαγιάστηκαν, τά 
δημόσια, ιδιωτικά κτίρια καθώς καί οί 
ναοί κάηκαν. Τέτοιες όνόσιες πράξεις 
ήταν πρωτοφανείς γιά τούς "Ελληνες 
μέχρι τότε.

Οί πρώτες έρευνες πού έγιναν τό 
1970/71 καί 1975/76, έφεραν ατό φως 
άξιόλογα άρχιτεκτονικά λείψανα στήν 
εσωτερική πλευρά των τειχών τής 
πόλης. ’ Ανακαλύφθηκαν άκόμη έλλη- 
νιστικοί καί ρωμαϊκοί τάφοι έξω άπό τά 
τείχη στήν βόρεια καί νότια Νεκρόπο- 
λη, άνάμεσά τους καί ένας ρωμαϊκός 
τάφος μέ μαρμάρινες σαρκοφάγους. 
Τά άρχιτεκτονικά ερείπια προέρχονται 
κυρίως άπό έλληνιστικούς, ρωμαϊκούς 
καί πρωτοχριστιανικούς χρόνους. Ση
μαντικό εύρημα ήταν ένας πρωτοχρι
στιανικός ναός, ή μάλλον ένα πρωτο
χριστιανικό κτίσμα σέ ρυθμό βασιλικής 
μέ δάπεδο άπό μωσαϊκό, πλούσια δια
κοσμημένο καί μέ επιγραφές, πού σήμε
ρα φυλάγεται ατό μουσείο τών Δελ
φών.

Ή  ’ Εφορεία ’ Αρχαιοτήτων Δ ελ
φών, εγκαινίασε τό 1977 ένα διεθνές 
έργο άνασκαφών: ή κάτω πόλη διαιρέ
θηκε οέ τρία τμήματα, τόν βόρειο, τόν 
μεσαίο καί τόν νότιο τομέα. ' Η Γαλλική 
Σχολή άνάλαβε άνασκαφές στόν βό

ρειο τομέα, κάτω από τήν διεύθυνση 
τού Robert Raffieneur καί ανακάλυψε 
ερείπια οικοδομών πού είχαν χτιστεί 
άπό χρησιμοποιημένα υλικά παληότε- 
ρων οικοδομημάτων. ’ Ανάμεσα σ’ 
αυτά καί μεγάλα τεμάχια άπό ορθοστά
τες μιας άψίδας (έξέδρας), πρώιμης 
ελληνιστικής έποχής, μέ ενδιαφέρου
σες έπιγραφές. Στόν κεντρικό τομέα 
έκαναν άνασκαφές άμερικάνοι άρχαιο- 
λόγοι, κάτω από τήν διεύθυνση τής 
καθηγήτριας Sharron Herbert ατά 
1977 γιά ένα μικρό χρονικό διάστημα, 
καί προχώρησαν σέ βάθος ώς τόν 
φυσικό βράχο.

Τό 1976/77 συμμετείχε καί μία ολλαν
δική ομάδα ερευνητών κάτω άπό τήν 
διεύθυνση τού S. Bakhuizen, πού 
κατάρτισε ένα τοπογραφικό σχέδιο μέ 
άναλογία 1:1000.

Τά αποτελέσματα τών ελληνικών 
άνασκαφών στό νότιο τομέα κατά τήν 
διάρκεια τών δύο περιόδων τό 1977 καί 
1978, πού κράτησαν συνολικά πάνω 
άπό πέντε μήνες, ήταν άπό κάθε άποψη 
εκπληκτικά καί άποκαλυπτικά. "Ενα 
τείχος δυό χιλιομέτρων, πού σέ ορισμέ
να σημεία έχει διατηρηθεί μέχρι σέ ύψος 
τριών μέτρων, περιβάλλει πάνω σ’ ένα 
άπόκρημνο, βραχώδες καί ανώμαλο 
έδαφος, τήν ειδικά περιτειχισμένη περι
οχή τής ’ Ακρόπολης. Οί άνασκαφές 
περιορίστηκαν σέ δυό έπίπεδα στήν 
νοτιοανατολική εσωτερική γωνία τού 
τείχους, άνάμεσα στίς δυό κεντρικές 
πύλες τής πόλης, τή νότια καί τήν 
άνατολική. Διά μέσου αύτής τής μεγά
λης άνατολικής πύλης στό κέντρο τού 
άνατολικοΰ τείχους, οδηγεί ακόμη καί 
σήμερα ό δρόμος τής δεξιάς όχθης τού

' Η νότια κεντρική πύλη τής αρχαίας πόλεως.
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Γενική άποψη τού έρειπιώνα τής Καλλίπο- 
Αης.

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

ποταμού στό κεντρικό σημείο τής πό
λης, την ’ Αγορά.

Στό επάνω άνδηρο II, έχει ανασκαφεί 
ένα κτίομα σέ σχήμα ναού. ' Ο άνορθό- 
δοξος βόρειος-νότιος προσανατολι
σμός του καί ή άσυνήθιστη άναλογία 
τοΰ μήκους πρός τό πλάτος 1:3,5, 
δημιούργησαν προβλήματα Μέ τήν 
πρόοδο τής έρευνας (άνασκαφή 1979) 
διαπιστώθηκε ότι πρόκειται γιά σκηνή 
θεάτρου. Στό κάτω άνδηρο ήρθαν στό 
φώς συμπλέγματα οικιών κτισμένων 
κατά μήκος τοΰ ανατολικού τείχους. 
Διακρίνονται οί μεγάλες οικίες, τεσσά
ρων κυρίως δωματίων, μέ ορθογώνια 
κάτοψη, πού είναι προσανατολισμένες 
πρός τά δυτικοανατολικά. Τό ανατολι
κό τους μέτωπο είναι πρός τόν δρόμο, 
πού είναι παράλληλος μέ τό ανατολικό 
τείχος, καί πού οδηγεί άπό τή νότια 
πύλη πρός τό κέντρο τής πόλης. ’ Από 
τήν οικία I έχει άνασκαφεΐένα δωμάτιο 
μέ μωσαϊκό (σχήμα τροχού στό κέν
τρο). ’ Εδώ διακρίθηκαν δυό φάσεις 
οικοδόμησης. Στήν πρώτη διευρύνθηκε 
τό δωμάτιο πρός βορρά καί δύση, καί 
πάνω άπό τό μωσαϊκό τοποθετήθηκε 
ένα δεύτερο δάπεδο άπό πατημένο 
χώμα. Πάνω στό δάπεδο βρέθηκαν 
μισοκαμμένα ειδώλια άπό τερρακότα.
’ Αστράγαλοι καί άγγεϊα, πού χρονολο
γούνται άπό τήν εποχή τής καταστρο
φής τής οικίας I στό τέλος τού τέταρτου 
καί στίς αρχές τού τρίτου π.Χ. αιώνα. 
Ά π ό  τήν οικία II έχουν διατηρηθεί 
μόνον οί εξωτερικοί τοίχοι, πού στή 
νότια πλευρά μάλιστα είναι πολύ ψη
λοί. Οί οικίες III καί IV σχεδόν ίδιων 
διαστάσεων (18x15,40 μ.), έχουν τήν 
ίδια διαρρύθμιση. Καί οί δυό τέμνονται 
άπό έναν διάδρομο 1,20 μ.

Τό σχέδιό τους ανήκει στήν ίδια 
άρχιτεκτονική, καί ή διαρρύθμιση τών 
χώρων είναι ή ίδια. Καί στίς δυό 
πλευρές ενός μακρού διαδρόμου, ή 
καλλίτερα μιας εσωτερικής αύλής, ά- 
νοίγονται 7 έως 8 δωμάτια. Ή  καλά 
διατηρημένη καί πλούσια διακοσμημέ
νη οικία IV, έμεινε άπείραχτη άπό 
μεταγενέστερες εποικοδομήσεις. Μόνο 
ένα μεγάλο ρωμαϊκό κτίσμα, προφα
νώς λουτρά μέ δάπεδο άπό μωσαϊκό, 
καλύπτει ένα τμήμα τής ανατολικής 
πτέρυγας τής οικίας. 'Η  είσοδος τής 
οικίας IV, στό κέντρο τής ανατολικής

πλευράς μήκους 15,40 μ., οδηγεί σ’ ένα 
εσωτερικό προαύλιο μήκους 12 μ. καί 
πλάτους 4,50 μ. ’ Εδώ τραβάει τήν 
προσοχή τό εκτεταμένο άποχετευτικό 
δίκτυο. Τά άπόβλητα νερά άπό τούς 
διάφορους χώρους άποχετεύονται μέ
σα άπό τούς πλακόστρωτους ύπόνο- 
μους πρός τά ανατολικά καί πρός τόν 
δρόμο. Στή νοτιοδυτική γωνία τής 
αύλής βρισκόταν έπί τόπου μία μεγάλη 
μαρμάρινη λεκάνη μέ πόδι, ένα περιρ
ραντήριο, πού ήταν τοποθετημένο έπά- 
νω σ’ ένα δάπεδο άπό μωσαϊκό χωρίς 
διακόσμηση. Τό μωσαϊκό τοποθετήθη
κε ειδικά γιά τό ίερό νερό τού περιρραν
τηρίου. Βόρεια καί νότια τής εσωτερι
κής αύλής βρίσκονται δυό σειρές δωμά
τια: τρία νότια (άνδρών, άποθήκη, 
αίθουσα αρχείου) καί τέσσερα βόρεια 
(έστία, λουτρό, άνδρών κ ι’ ένα δωμά
τιο πού δέν έχει άνασκαφεϊ). Στή δυτική 
άκρη τής αύλής βρίσκεται ένας μικρός 
διάδρομος μέ άνοιγμα πρός τά άνατολι- 
κά. Αύτός λειτουργούσε συγχρόνως 
καί σάν προθάλαμος γιά τά άμέσως 
διπλανά δωμάτια πρός τά αριστερά καί 
δεξιά πού φωτιζόταν μόνον έμμεσα άπό 
τόν μικρό διάδρομο.

Τό σχεδόν τετράγωνο δωμάτιο αρι
στερά (4,60x4,80 μ.), έχει πρόσβαση μέ 
μιά μή αξονική θύρα μέ κατώφλι, δπου 
τά διάφορα εξαρτήματα καί ή τρύπα 
τού μάνταλου είναι καλά διατηρημένα. 
Στό κατώφλι βρέθηκαν διακοσμητικά 
κεφάλια άπό μπρούντζο, στά όποια

διακρίνονται τρεις τύποι. Οί εξωτερικοί 
τοίχοι τού δωματίου, καθώς επίσης καί 
ό άνατολικός του ενδιάμεσος τοίχος, 
πού έχουν ύψος μέχρι καί 1,50 μ., 
αποτελούνται άπό καλά συναρμολογη- 
μένους ασβεστόλιθους πολυγωνικούς.
' Ο βόρειος τοίχος είχε κτιστεί μέγρι τά 
50 έκατοστά άπό μικρότερους λίθους, 
ένώ πιό πάνω ακολουθούσαν πλίθρες.
' Η εσωτερική πλευρά τών τοίχων ήταν 
ασβεστωμένη καί τό πάτωμα άπό γυ
μνό βράχο ή πατημένο χώμα. Τό 
δάπεδο ήταν σκεπασμένο μέ ένα παχύ 
άπανθρακωμένο στρώμα, δπου βρέθη
καν πολλά λακωνικά κεραμίδια, πλί
θρες, κομμένος πηλός μέ ίχνη δοκαρι- 
ών άπό τήν οροφή, θραύσματα καί 
άπανθρακωμένα ξύλινα κομμάτια. ’ Α 
νάμεσα σ’ αυτά τά μισοκαμμένα αντι
κείμενα βρέθηκε επίσης μιά μικρή 
κανάτα, πολλά λεπτά τριμμένα θραύ
σματα άπό κόκκαλο καί περισσότερα 
άπό 600 άποτυπώματα σφραγίδας άπό 
πηλό. Μετά τήν συναρμολόγηση, τά 
θραύσματα άπό κόκκαλο απέδωσαν 
μιά άποκαλυπτική παράσταση τριών 
άνθρώπων σ’ ένα συμπόσιο: δυό άνδρι- 
κές μορφές (στήν δεξιά έντοπίζεται 
ένας σάτυρος άπό τά μακρυά καί 
σουβλερά αύτιά), καί μιά γυναίκα αρι
στερά, πού μέ τό δεξί χέρι στήν 
χαρακτηριστική στάση τής νύφης, κρα- 
τάει τό ίμάτιο. Αύτή ή σύνθεση πού 
πιθανόν παριστάνει τήν ’ Αριάδνη, τόν 
Διόνυσο κΓ έναν σάτυρο, ήταν στερε-

781



ωμένη οτήν μπροστινή πλευρά ενός 
ξύλινου μικρού κιβωτίου. Οί στενές 
πλευρές τού κιβώτιου, έφεραν παρα
στάσεις γυπών πού κατασπαράσσουν 
ζώο (ελάφι ή ταύρο).

Στό κάλυμμα ύπήρχε μιά κεφαλή 
Γοργόνας μέ φίδια. ’ Επίσης διάφορα 
διακοσμητικά σχέδια μέ φυτά καί δυό 
φυτικά θηλυκά όντα, όπως αυτά πού 
ύπάρχουν στίς γωνίες τού μωσαϊκού 
στό ανάκτορο τής Βεργίνας. ’ Από τήν 
τεχνοτροπία μπορούμε νά τοποθετή
σουμε τά κοκκάλινα σκαλίσματα στό 
τέλος τού 4ου αιώνα π.Χ. Τά πολυάρι
θμα, καλά διατηρημένα άποτυπώματα 
σφραγίδας πού βρέθηκαν είναι πολύ 
σημαντικά καί άπό πλευράς ιστορίας 
καί ιστορίας τής τέχνης, καί άποδεικνύ- 
ουν, χωρίς αμφιβολία, ότι ό χώρος I 
ήταν τό επίσημο άρχεΐο. ’Έτσι, μπορού
με νά άποκαλέσουμε τήν οικία IV, 
«Οικία τού ’ Αρχείου». Τά άποτυπώμα
τα αύτά μαρτυρούν καί πιστοποιούν, 
ταυτόχρονα, ότι ή Καλλίπολη διατη
ρούσε, μέχρι τήν καταστροφή της άπό 
τούς Γαλάτες, τό 279 π.Χ., οικονομικές 
καί πολιτικές σχέσεις μέ όλον, σχεδόν, 
τόν χώρο τού Αιγαίου, μέ πόλεις καί 
τοπικούς άρχοντες στήν βόρεια καί 
κεντρική ' Ελλάδα, στήν Κρήτη άκόμη 
πιθανόν καί μέ τήν Μικρά ’ Ασία. Τά 
θέματα τών απεικονίσεων είναι τερά
στιας ποικιλίας. Μιά ομάδα άπό αύτά 
δείχνει κρατικά σύμβολα, μορφές ή 
επιγραφές, όπως στά νομίσματα, μιά 
δεύτερη πορτραϊτα καί μυθολογικές 
κεφαλές, μιά τρίτη όρθιες, καθιστές ή 
ίππεύουσες μορφές, μιά άλλη ζώα καί 
μυθικά όντα, άλλη άπεικονίζει όπλα καί 
άλλα άντικείμενα.

Ό  κύριος τής κατοικίας αυτής ήταν 
μιά σημαντική προσωπικότητα τής πό
λης, ό φύλακας τής κρατικής σφραγί
δας (σφραγιδοφύλακας) καί φύλακας 
τού άρχείου (άρχειοφύλαξ). Σέ ιδιαίτε
ρο χώρο τής κατοικίας του φύλαγε σέ 
ράφια τά σφραγισμένα ρολλά πάπυ
ρων, δηλαδή τά πρωτότυπα σπουδαίων 
πολιτικών, στρατιωτικών καί οικονομι
κών έγγράφων. ΤΗταν οί συμβάσεις 
τής Καλλίπολης μέ διάφορες συμμαχίες 
πόλεων, μέ ήγεμονίες, έμπορους καί 
άλλα πρόσωπα. Οί σφραγίδες άπό τήν 
Κυρήνη, Δήλο καί Πάφο, χρονολο
γούνται άπό τόν 2ο καί τόν Ιο  π.Χ. 
αιώνα.

Στό δωμάτιο (3), πού βρίσκεται απέ
ναντι άπό τήν αίθουσα τών αρχείων, 
είναι σίγουρα ό ’ Ανδρών. Μπορούμε, 
δηλαδή έκεΐ, νά άναγνωρίσουμε τόν 
χώρο τών συμποσίων. Τό δάπεδο άπό

Στην απέναντι 
φωτογραφία άποψη 
τών θεμελίων 
τών λουτρών.

μωσαϊκό, ήταν κΓ εδώ σκεπασμένο 
άπό ένα παχύτατο άπανθρακωμένο 
στρώμα μέ λακωνικά κεραμίδια, πλί
θρες. ’ Ανάμεσα σ’ αύτά τά μισοκαμμέ- 
να άντικείμενα, βρέθηκε μιά μεγάλη 
ποσότητα ειδών κεραμικής ύψηλής 
ποιότητας: μαύρα βερνικωμένα πιάτα, 
δοχεία, κανάτες, λεκανίδες, άκόμη καί 
λάμπες (ένα είδος λάμπας μέ τρεϊς οπές 
καί κάλυμμα ένα πολύ άγαπητό καί 
φαίνεται ότι έπινοήθηκε εδώ), αμφορείς 
(δύο άπό τήν Θάσο μέ σφραγισμένες 
λαβές), μεγάλα δοχεία καί μικρά πιθά
ρια γεμάτα άπανθρακωμένα σιτηρά. Τό 
μικρό πιθάρι αριστερά άπό τήν είσοδο 
ήταν γεμάτο στάρι. ’Ά λλα  μικρότερα 
δοχεία περιείχαν τρία διαφορετικά εί'δη 
οσπρίων (ρεβίθια, φασόλια καί φακές), 
επίσης ένα είδος άρακά. Βρέθηκαν 
άκόμη σπόροι άπό έληές, σκόρδο κΓ 
ένα φύλλο άπό δάφνη ή όξυά (;).

Τά μικρότερα δοχεία είχαν, άπ’ ό,τι 
φαίνεται, τήν άρχική τους θέση επάνω 
στά ράφια στόν βόρειο καί άνατολικό 
τοίχο.

Τό κατώφλι τής πόρτας, κατασκευα
σμένο μάλλον άπό ξύλο, δέν ήταν 
τοποθετημένο στό κέντρο (κΓ εδώ 
έπίσης βρέθηκαν καρφιά άπό τήν πόρ
τα όπως καί διάφορα μεταλλικά άντι- 
κείμενα: μιά όρειχάλκινη ύδρία, ένα 
σιδερένιο μαχαίρι γιά κρέας καί μιά 
μικρή άξίνα). Τό μέγεθος τού δωματίου 
καί ή θέση τής πόρτας διευκόλυναν τήν 
εγκατάσταση πέντε άκριβώς κλινών. 
Αύτό τό δωμάτιο τών συμποσίων ( ’ Αν
δρών) ξεχωρίζει γιά τούς σοβατισμέ
νους τοίχους, πού φέρουν διακόσμιση 
σέ μορφή απομίμησης τοιχοδομίας. 
Πρόκειται γιά τοιχοβάτη μέ βάθρα, μέ 
εναλλασσόμενους κόκκινους καί γκρι- 
ζομπλέ ορθοστάτες κατ’ άπομίμηση 
μαρμάρινων πλακών. Πάνω άπό αύτές 
ήταν τοποθετημένοι λεπτοσοβατισμέ- 
νοι λευκοί δρόμοι: μόνο ό δυτικός 
εξωτερικός τοίχος είναι κτισμένος άπό 
πέτρα (έχει διατηρηθεί σέ ύψος μέχρι 
1,80 μ.). Οί ύπόλοιποι τοίχοι ήταν άπό 
ώμές πλίνθες, πού στηρίζονταν έπάνω 
σέ θεμέλια άπό πέτρα. Καί αύτοί είναι

καλά διατηρημένοι καί φθάνουν τά 1,50
καί 1,60 μέτρα. Τό μωσαϊκό μέ τά 

σκούρα μπλέ καί λευκά χαλίκια ήταν 
τοποθετημένο σ’ ένα δάπεδο άπό 
κονίασμα, χρωματισμένο κόκκινο.

Στό κέντρο ύπήρχε μιά ώραία δωδε- 
κάφυλλη ροζέττα (ρόδακας). Τό δωμά
τιο φωτιζόταν έμμεσα άπό τόν προθά
λαμο, πού μερικές φορές χρησίμευε καί 
σάν κουζίνα. Στό δάπεδο αύτού τού 
προθάλαμου άπό πατημένο χώμα καί 
λειασμένο βράχο, βρέθηκαν πολλά 
διαφορετικά αγγεία καθημερινής χρή
σης.

’ Ανατολικά άπό τό δωμάτιο τού 
άρχείου βρίσκονται δυό δωμάτια πού 
είχαν πρόσβαση άπό έκκεντρες θύρες, 
χωρίς λίθινα κατώφλια. ’ Αμέσως άρι- 
στερά άπό τήν κύρια είσοδο τού σπιτιού 
βρίσκεται ένα δεύτερο δωμάτιο συμπο
σίων, ίδιου μεγέθους μέ τό προηγούμε
νο, κΓ αύτό έξωραϊσμένο μέ μωσαϊκό.

τΗταν κΓ έδώ αισθητά τά άποτελέ- 
σματα τής πυρκαϊάς άπό τήν έπιδρομή 
τών Γαλατών, άν καί τά θεμέλια τών 
ρωμαϊκών λουτρών, πού όναφέραμε, 
βρίσκονται έν μέρει ως τό δάπεδο 
αύτού τού δωματίου. ’ Εδώ τά εύρήμα- 
τα ήταν πολύ λιγοστά.

Στό έπόμενο δωμάτιο, δυτικά, μπορεί 
κανείς νά άναγνωρίσει τόν «πυθμένα» 
(άποθήκη προμηθειών). Βρέθηκαν 
θραύσματα περισσότερων άπό 10 πιθά
ρια. Κατά πάσα πιθανότητα περιείχαν 
λάδι, γιατί άπό τά ίχνη φαίνεται δτι τό 
έργο τής φωτιάς ύπήρξε έδώ ιδιαίτερα 
καταστρεπτικό. Τότε έπεσαν μεγάλες 
ποσότητες άπό πλίνθες στήν άποθήκη, 
καί πολλές έχουν διατηρηθεί τελείως 
άνέπαφες. "Ενα μεγάλο μέρος τού 
σοβατισμένου τοίχου άπό πλίθρες άφέ- 
θηκε επί τόπου δπως είχε, σάν χαρακτη
ριστική άπόδειξη.

’ Ανάμεσα στά καμμένα άντικείμενα 
έπάνω άπό τό επίπεδο τού δαπέδου, 
βρέθηκαν κοντά στά λακωνικά κεραμί
δια ιδιαίτερα λεπτά άντικείμενα κεραμι
κής (λάμπες, πυξίδες καί δοχεία γιά 
άλοιφές), λεπτεπίλεπτα θραύσματα 
άπό κόκκαλο —καί ξανά ή διακόσμηση 
μιας ξύλινης κασσετίνας—, πολύ μικρά 
άσημένια καρφιά μέ κεφάλια στό σχήμα 
φύλλου, ένα άσημένιο δελφίνι-μινια- 
τούρα, καί τό περίτεχνο άγαλματίδιο 
άπό τερακόττα ενός γυμνού φτερωτού 
έρωτα μέ κιθάρα. Τό δέρμα είναι 
άνοιχτό κόκκινο, τά μαλλιά καί τά 
μάτια καστανά, τό διάδημα στό κεφάλι 
χρυσό." Ολα αύτά τά πολυτελή άντικεί- 
μενα γυναικείας χρήσης, γκρεμίστη
καν, χωρίς άμφιβολία άπό τό έπάνω
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πάτωμα στην αποθήκη. Σίγουρα ή 
αί'θουσα αρχείων είχε δυό ορόφους. Στό 
επάνω πάτωμα ήταν οί γυναικωνίτες 
καί τά δωμάτια τών παιδιών. Αυτά τά 
ήλιόλουστα δωμάτια πρόσφεραν ευχά
ριστη διαμονή καί μιά εντυπωσιακή θέα 
πρός τό ποτάμι, άνατολικά. ’ Από τά 
ευρήματα μπορεί κανείς νά πει ότι όλο 
τό δυτικό τμήμα τής οικίας, δηλαδή ή 
άποθήκη, ή αί'θουσα αρχείων, προθά
λαμος καί λουτρό, είχαν καί επάνω 
όροφο. Σ ’ αυτόν βρισκόταν ό «γυναι- 
κωνίτις», τά υπνοδωμάτια τής οικογέ
νειας, καθώς έπίσης καί'έναύφαντήριο.
’ Ανάμεσα στά μισοκαμμένα άντικείμε- 
να βρέθηκε ένας σημαντικός άριθμός 
έξαρτημάτων ύφανσης, ιδιαίτερα καί 
στίς δυό πλευρές τοΰ τοίχου, πού 
χωρίζει τόν προθάλαμο άπό τόν ’ Αν- 
δρώνα. Στήν άποθήκη βρέθηκαν ακό
μη πολλά σιδερένια καί μπρούντζινα 
άντικείμενα άπό δυό θύρες, μιά μικρό
τερη, πού οδηγούσε στήν άποθήκη καί 
μιά μεγαλύτερη τοΰ έπάνω πατώματος. 
’Έχουν βρεθεί διάφορα είδη σιδερένι
ων καρφιών, περισσότερα άπό 70 
μπρούντζινα κεφάλια καρφιών σέ σχή
μα άσπίδας, δυό καλά διατηρημένους 
σιδερένιους μάνταλους, δυό κλειδαριές 
καί δυό κλειδιά. ' Η μεγάλη θύρα τοΰ 
έπάνω πατώματος, είναι δυνατό νά 
άνασυναρμολογηθεΐ σύμφωνα μέ γνω
στά πρότυπα, όπως λόγου χάρη τήν 
θύρα τής Δωδώνης, καί μάλιστα μέ 
κάθε λεπτομέρεια. ’ Από τά τρία δωμά
τια πού βρίσκονται βόρεια τής αύλής, 
τό μικρό δωμάτιο αμέσως δεξιά άπό τήν 
κεντρική είσοδο δέν έχει άκόμη άνα- 
σκαφεΐ, έπειδή βρίσκεται κάτω άπό τήν 
ρωμαϊκή έγκατάσταση λουτρών. Στό 
γειτονικό δυτικό δωμάτιο βρίσκεται ό 
«οίκος» (δωμάτιο έστίας). “ Εχει πρό
σβαση άπό τήν αυλή μέσω μιας άξονι- 
κής θύρας πού δέν έχει κατώφλι. Ή  
μεγάλη τετράγωνη εστία, κατασκευα
σμένη άπό τέσσερις γυαλισμένες ά- 
σπροκόκκινες μαρμάρινες πλάκες, βρί
σκεται στό κέντρο τού «οίκου», όπως, 
καθώς είναι γνωστό, καί τό μυκηναϊκό 
Μέγαρο. ’ Εδώ βρέθηκαν καί δυό κερα
μίδια τύπου «οπαίου». Κατά τά άλλα, τά 
εύρήματα αύτού τοΰ στρώματος —πού 
μαρτυροΰυ καταστροφή— δέν είναι

ιδιαίτερα πλούσια. Λίγο πρίυ άπό τήν 
πανωλεθρία τής πυρκαίάς ύπήρχε ά- 
υαμμέυη φωτιά γιά τελευταία φορά 
στήν εστία, ένδειξη ότι ή εισβολή τών 
Γαλατώυ έγινε τόν χειμώνα (;).

Μιά μικρή σκάλα μέ τρία σκαλοπάτια 
οδηγεί άπό τήν βορειοδυτική γωνία τοΰ 
Οίκου μέσω μιας μικρής θύρας μέ

κατώφλι στό χώρο πλυντηρίου καί 
λουτρών, στά δυτικά. Αυτός ό καλά 
διατηρημένος χώρος, πού οί πλινθόκτι
στοι τοίχοι του φτάνουν τά 1,50 μ., δέν 
έχει άκόμη άυασκαφεϊ τελείως.

’ Απ’ ό,τι φαίνεται, ήταν χωρισμένος 
σέ δυό τμήματα. Σ ’ ένα βόρειο τμήμα 
πού είχε πρόσβαση μέσω τής μικρής 
σκάλας στήν ανατολική γωνία καί σέ 
ένα δυτικό τμήμα, πού είχε είσοδο στήν 
αύλή. Στό έυ μέρει άυασκαμμέυο βό
ρειο τμήμα τοΰ λουτροΰ, μπορεί νά δει 
κανείς ένα δάπεδο άπό μωσαϊκό μέ 
μαΰρες ψηφίδες, πού ήταν τοποθετημέ
νες σέ κουίασμα μέ κόκκινο Πομπηίας. 
Στήν βορειοδυτική γωνία αύτοΰ τοΰ 
δωματίου βρέθηκε, τοποθετημένος στό 
δάπεδο, ένας κύλινδρος άπό πηλό, πού 
ή λειτουργία του δέν είναι άκόμη 
τελείως έξακριβωμένη (ίσως μιά λεκά
νη άποχωρητήριου). Δίπλα βρίσκεται 
μιά άριστα διατηρημένη μπανιέρα άπό 
πηλό. Τό άπαυθρακωμέυο στρώμα στό 
λουτρό είναι ιδιαίτερα παχύ καί περι
λαμβάνει έκτος άπό πήλινα κεραμίδια 
καί πλίνθους μεγάλα θραύσματα ενός 
δάπεδου άπό μωσαϊκό, πού πρέπει νά 
έχει πέσει άπό τό έπάνω πάτωμα. Αύτό 
θά έσήμαιυε δτι στό έπάνω πάτωμα θά 
έπρεπε νά βρισκόταν άκόμη ένα λου
τρό μέ δάπεδο άπό μωσαϊκό. ΤΗταυ 
δμως δυνατόν νά στηριζόταν ένα βαρύ 
δάπεδο άπό μωσαϊκό έπάνω σέ τοίχους 
άπό πήλινες πλίνθους;

Στήν αύλή, δίπλα στήν βορειοανατο
λική γωνία τοΰ άυυψωμέυου δαπέδου 
άπό μωσαϊκό μέ τήν μαρμάρινη λεκάνη 
δίπλα στόν οχετό, άνασκάφτηκε μιά μή 
συμμετρική τρύπα στό στρώμα πού 
άπανθρακώθηκε άπό τήν πυρκαϊά. Ή  
τρύπα γέμισε μέ γύψο, άλλά αύτό πού 
ύποτίθεται πώς ήταν οχετός, μπορεί νά 
ήταν μόνο ένας κορμός δέντρου μέ ρί
ζες.

Στό ύπερυψωμέυο έπίπεδο γύρω από 
τό μαρμάρινο περιρραντήριο, βρέθη
καν άυάμεσα σέ κομμένες πλίνθους 
θραύσματα άπό τρία μαρμάρινα άγαλ- 
ματίδια, πού σέ ορισμένα σημεία είχαν 
πάθει μεγάλη ζημιά άπό τήν φωτιά. 
Πρόκειται γιά τήν μορφή ενός γενειο- 
φόρου μέ τό κέρατο τής ’ Αμάλθειας 
στό άριστερό χέρι, πού στηρίζεται σέ 
μιά βάση άπό άσβεστόλιθο, μιά μορφή 
γυναίκας πού ταΐζει ένα παιδί μέ ρυτό, 
τοποθετώντας τό άριστερό της πόδι σ’ 
ένα βράχο, καί τελικά μιά δεύτερη 
γυναικεία φιγούρα πού έχει διατηρηθεί 
μόνο άπό τό στήθος, περίπου, καί κάτω. 
'Ο  γενειοφόρος μπορεί νά είναι ένας 
χθόνιος δαίμων, ένας «αγαθός δαίμων» 
ή Πλούτων, πού στό χέρι του κρατούσε 
ένα σύμβολο γονιμότητας. ' Η καλύτε
ρη γυναικεία φιγούρα, παριστάνει μιά 
Μοΰσα, μάλλον, μέ τόν Διόνυσο σέ 
παιδική ήλικία, μιά χθόνια άπεικόνιση 
τής γονιμότητας. Στήν τρίτη μισοκατε- 
στραμμένη μορφή, πιθανόν νά απεικο
νίζεται ή ’ Αφροδίτη, ή θεά τοΰ έρωτα 
καί τής γονιμότητας. Καί τά τρία 
άγαλματίδια έχουν πέσει άπό τόν έπά
νω δροφο. ’ Αρχικά ή μόνιμή τους θέση 
ήταν μάλλον στήν είσοδο τοΰ γυναικω- 
νίτη.

Μέχρι τώρα οικίες κλασικές άπό τήν 
Αιτωλία δέν γνωρίζουμε. Σ ’ αύτήν τήν 
άπομακρυσμένη άπό τά μεγάλα κέντρα 
ορεινή περιοχή τής Ελλάδας, προκα- 
λεΐ μεγάλη έκπληξη ή ύπαρξη μιάς 
κατοικίας πλούσια έφοδιασμένης μέ 
δλες τίς άνέσεις καί μέ οκτώ δωμάτια 
(δπως στήν Κομποτή τής ’ Ακαρνανί
ας). “ Ιδιου μεγέθους καί όμοιας διαρρύ
θμισης, ήταν έπίσης καί ή γειτονική 
κατοικία III, καί ένδεχόμενα νά μήν 
ύπολείποταν σέ έξοπλισμό. ’ Ακόμη 
περισσότερο έκπλήσσει ή στέγαση τής 
δημόσιας ’ Αρχειοθήκης σ’ ένα δωμά
τιο τής οικίας —μιά μοναδική περίπτω
ση. Ή  μελετημένη διαρρύθμιση τών 
χώρων (παρατακτική συγκέντρωση 
τών χώρων γύρω άπό τό έσωτερικό 
προαύλιο) δέν έχει σχέση οΰτε μέ τούς 
χαρακτηριστικούς τύπους «παστάς» ή 
«προστάς» κατοικιών οΰτε μέ τούς 
τύπους τών περιστυλίων. 'Υπάρχουν 
ορισμένες ομοιότητες μέ αθηναϊκούς 
τύπους κατοικιών (ή κατοικία μέ τό 
προαύλιο σέ σχήμα πτέρυγας στήν 
Πνύκα), μέ κατοικίες στήν ’ Ακαρνανία 
(Κομποτή) καί στήν “ Ηπειρο ( ’ Αμμότο
πος καί Κασσώπη). 'Ο  οικισμός τής 
Καλλίπολης τοΰ 4ου π.Χ. αιώνα, χτί

στηκε σύμφωνα μέ μιά προγραμματι
σμένη σειρά έργασιών, δπως στόν
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΟΙΝΠΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

«ΑΝΑΡΧΙΑΣ 
ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ 

ΜΕΙΖΟΝ ΚΑΚΟΝ»
Τοΰ Αστυν. Δ/ντοΰ κ. Κ. Χρονοπούλου

’ Αμμότοπο στην ’Ήπειρο καί στην 
Κομποτή στην ’ Ακαρνανία. Τά οικόπε
δα είχαν προκαθοριστεί από τό αρχικό 
πολεοδομικό σχέδιο, άλλά οί ιδιοκτή
τες κατασκεύασαν τίς κατοικίες τους 
ανάλογα με τά μέσα τους καί τίς 
επαγγελματικές τους άνάγκες.

Κατά την άνασκαφή τοΰ 1979, ανα
καλύφθηκαν μεταξύ άλλων:
* ή τεράστια σκηνή καί τό προσκήνιο 
ένός θεάτρου τοΰ 3ου π.Χ. αιώνα, μέ 
δυό μεγάλα άψιδωτά πόδια, μοναδικά 
άφοϋ μέχρι στιγμής τουλάχιστον δέν 
’έχουν βρεθεί παρόμοια σέ άλλα γνω
στά θέατρα τής ' Ελλάδας ή τής ’ Ιταλί- 
α ς ,
* ένας ναός μονοθάλαμος, σχεδόν 
τετράγωνος4,8x5 μ., άκριβώςάυατολι- 
κά άπό τή νότια πυλίδα. Βρέθηκε στή 
θέση του τό βάθρο μέ δυό έγκοπές γιά 
σύμπλεγμα δυό λατρευτικών άγαλμά- 
των. Τό ένα βρέθηκε πεσμένο ολόκλη
ρο μπροστά στό βάθρο, καί παριστάνει 
τήν κόρη (Περσεφόνη). ’ Από τό δεύτε
ρο άγαλμα, πού ήταν γυναικείο, 
καθιστά, βρέθηκαν μόνο κομμάτια. 
Παρίστανε μάλλον τήν Δήμητρα, καί 
κατά συνέπεια, προφανώς, ό ναός ήταν 
άφιερωμένος στήν Δήμητρα καί τήν 
Περσεφόνη,
* νότια άπό τό τείχος, σέ άπόσταση 100 
μ., έγινε δοκιμαστική άνασκαφή σέ 
σημείο πού εξείχε άρχαίος τοίχος, ή 
όποια έφερε στό φώς ένα ναό διαστάσε
ων 15,8x28,40 μ., περίμετρο, μέ 5 
κολώνες στίς στενές καί 10 στίς μακρές 
πλευρές, μέ μακρόστενο σηκό, πού 
χωρίζεται σέ δυό μέρη μέ πόρτα (πρό
δομος καί κυρίως σηκός). Τό ενδιαφέ
ρον είναι δτι οί κολώνες του δέν ήταν 
λίθινες ή μαρμάρινες, άλλά ξύλινες, 
γιατί βρέθηκαν στήν θέση τους οί 
λίθινες βάσεις (stone-footings), κυλιν
δρικές, δηλαδή, λίθινες βάσεις άρά- 
βδωτες, έπάνω στίς όποιες έφταπτόταν 
τό ξύλο (Θέρμο). Σέ βαθύτερα στρώμα
τα άπό τόν ναό αύτό πού άνήκει στόν 
4ο π.Χ. αιώνα, βρέθηκε ένας ναΐσκος 
γεωμετρικών χρόνων, 8ου π.Χ. αιώνα, 
σέ δυό οικοδομικές φάσεις, καθώς καί 
ένας ορθογώνιος λιθόκτιστος λάκκος 
προσφορών πού διαδέχτηκε τόν γεωμε
τρικό ναό καί λειτούργησε κατά τόν 6ο 
καί 5οπ.Χ αιώνα, έωςδτου κατασκευά
στηκε άπό πάνω ό μεγάλος περίπτερος 
ναός. Στόν λάκκο βρέθηκαν πολλά 
πήλινα ειδώλια, γυναικείες θεότητες, 
καθώς επίσης διάφορα άφιερώματα 
γυναικών: δαχτυλίδια μέ δακτυλιόλι
θους, μικροσκοπικά σκυφίδια, πού δεί
χνουν δτι έχουμε νά κάνουμε τήν 
λατρεία γυναικείας χθόνιας θεότητας.

Τ Ο ΥΨΙΣΤΟΝ πάντων τών άγαθών 
είναι ό Θεός, ό όποιος «καί άν δέν 

ύπήρχε, θά έπρεπε νά έφευρεθή», ύψί- 
στη δέ άρετή καί άλήθεια, ή συγκροτού
σα τόν κόσμον μας, είναι ή Δικαιοσύνη, 
ή οποία καταξιοΰται διά τής έν έλευθε- 
ρία καί εύνομία κοινωνικής συμβιώσε- 
ως καί διεργασίας.

Ό  άνθρωπος, τό ύπέρτατον αύτό 
δημιούργημα τής φύσεως, άποδέχεται 
καί προάγει τάς θέσεις αύτάς, έν 
όνόματι τών άναγκαιοτήτων τής θρη
σκευτικότητας καί κοινωνικότητος τής 
ζωής του, έξωθι τών οποίων ούδέν 
δύναται νά είναι καί ούδεμίαν σκοπιμό
τητα εξυπηρετεί. Ύπό τάς φυσικός 
αύτάς επιδράσεις, διαμορφώνεται τό 
κοινωνικόν άτομον καί τά σύνολά του 
καί λειτουργούν οί ώργανωμένοι σχεδι- 
ασμοί τών Πολιτειών - Κρατών τών 
δαιφόρων λαών. Διότι αύτή είναι ή 
πραγματική λύσις τής άνθρωπίνης ζω
ής, ή ομαλή δηλαδή κοινωνική συμβίω- 
σις, ή «γενομένη μέν τού ζήν ένεκα,- 
ουσα δέ τοΰ εύ ζήν,» κατά τόν θειον 
νοΰν τού ’ Αριστοτέλους.

Εις τήν πρακτικήν τής ζωής τών 
(οργανωμένων κοινωνιών, ή ομαλή 
συμβίωσις καί ή έν γένει πρόοδος —τό 
εύ ζήν— εκφράζεται καί κατοχυρούται 
διά τής λειτουργίας τής έννόμου τάξε- 
ως, τής καλλιέργειας, δηλαδή, τής 
ίκανότητος προσαρμογής τών άτόμων 
πρός τάς παραδεδεγμένος άρχάς καί

λειτουργίας καί τής ϊσορρόπου συυεχί- 
σεως τών ήθικών κανόνων καί τών 
κοινωνικών συναισθημάτων.

Ή  δυναμική μορφή τής άτομικότη- 
τος, εις τήν τομήν τής όποιας άντανα- 
κλώνται, ώς γνωστόν, αί άντίρροποι 
δυνάμεις καταβολής - περιβάλλοντος, 
πρέπει νά ένταχθή, εις τό πλαίσιον τοΰ 
ώργανωμένου συνόλου, εις τόν μακρό
κοσμον, δηλαδή, τής ύπάρξεώς του καί 
τών προεκτάσεών της, διά νά όδηγηθή 
άσφαλώς, έκ τής στενότητος τοΰ παθη
τικού «έγώ» καί τής ροπής πρός ύπερο- 
χήν αύτοΰ, εις τήν θετικήν κοινωνικήν 
προσφοράν, διά νά έπιτύχει έν τέλει τήν 
αυτοκυριαρχίαν καί τόν άμοιβαΐον άλ- 
ληλοσεβασμόν.

Η έπιτυχία, δμως, τής αυτοκυριαρχί
ας καί τής θετικής κοινωνικής συμπερι
φοράς προϋποθέτουν σειράν ολόκλη
ρον διεργασιών καί κυρίως κατάλλη
λου άγωγήν τοΰ άτόμου, πρός δημιουρ
γίαν «καλοΰ κάγαθοΰ πολίτου», θεμελί
ου, δηλαδή, άρμουικώυ έν γένει κοινω
νικών σχέσεων καί άυαπτύξεως ισόρ
ροπων δυνάμεων άλληλεπιδράσεως. 
Προϋποθέτουν εύρύτερου τόν περιορι
σμόν τοΰ άυεμποδίστου αύτοκαθορι- 
σμοΰ, έυτός τών κατευθύνσεων τής 
συυαρτήσεως πρός τήν έκάστοτε κρα
τικήν έπιβολήυ, πέραν καί έκτος τής 
οποίας άυαπτύσσεται ή άυαρχία καί ή 
τρομοκρατία. Καί αύτή ή έξισορρόπη- 
σις τής άτομικής έλευθερίας καί τής
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δεσμευτικότητος τώυ κρατικών λε ι
τουργιών καθρεπτίζεται νομικώς με τόν 
συσχετισμόν τών κοινωνικών καί πολι
τικών δυνάμεων γενικώτερον καί 
προσδιορίζεται διά τής συνταγματικής 
ρήτρας, κατά την όποιαν, «έκαστος 
δικαιούται νά άναπτύσση έλευθέρως 
την προσωπικότητά του καί νά συμμε-

Κατά τήν άποψη έρευνητών τού διεθνούς 
δικαίου, τό πρόβλημα τής τρομοκρατίας ή 
όποια ταυτίζεται μέ τήν άναρχία, έχει διεθνή 
χαρακτήρα

τέχη εις τήν κοινωνικήν, οικονομικήν 
καί πολιτικήν ζωήν τής χώρας, έφ’ 
δσον δεν προσβάλλει τά δικαιώματα 
τών άλλων καί δεν παραβιάζει τό 
Σύνταγμα καί τά χρηστά ήθη» (άρθρ. 5 
παρ. 1 Συντ. 1975).

Οϋτω καθιεροΰται τό μέτρον τής 
ορθοδόξου άντιλήψεως τώυ ανθρωπί
νων πραγμάτων τής ώργαυωμέυης κοι
νωνίας μας καί ή άναγυώρισις τώυ 
φυσικών καί άπαραγράπτωυ δικαιωμά
των τού ανθρώπου, ό σεβασμός τώυ 
οποίων συυιστά παγκόσμιον αίτημα 
πάσης εποχής.

’ Ανάλογος είναι καί ή θέσις καί ή 
ρύθμισις τών κοινωνικών θεμάτων εις 
δλας τάς συγχρόνους πολιτείας, μέ 
τελικήν καταξίωσιυ τόν Χάρτην τού 
Ο.Η.Ε. καί τάς μεταγενεστέρας σχετι
κός διεθνείς συμβάσεις, επί τψ σκοπώ 
εϋρυτέρας αλληλεγγύης καί συνεργα
σίας, πρός προστασίαν τώυ άυθρωπί- 
υωυ δικαιωμάτων, άπό πάσης άπειλής.

'Υπό όμαλάς λειτουργίας δλωυ τώυ 
κοινωνικών δεδομένων καί εξελικτι
κών αύτώυ διεργασιών (οικογένεια, 
εκκλησία, σχολείου κ.λπ.), τό άτομον 
καλλιεργείται άυαλόγως καί εντάσσε
ται θετικώς εις τό εύρύτερον σύυολόυ 
του.

Ή  δλη προσωπικότης του οίκοδομεΐ- 
ται επί τώυ ευ τή κοινωνική πορεία 
βιωμάτων καί είδικώτερου έπί τής 
ίκαυότητος πλήρους επικοινωνίας του,

μέ τόν νοητόν καί ύπερυοητόυ κόσμον. 
' Η έλλειψις τοιαύτης ίκαυότητος, δημι
ουργίας, δηλαδή, σχέσεων ήθικήςτάξε- 
ως καί κοινωνικής προόδου, φέρει τό 
ατομου εις παρεκκλίσεις καί έκτροπός 
καί έκείθεν εις χώρους ακραίων θέσεων 
καί πράξεων καί έυ γέυει άυτικοιυωυι- 
κώυ ενεργειών. 'Οδηγεί τό άτομον 
εύχερώς εις θέσεις καί πράξεις ανεμπό
διστου αύτοκαθορισμοΰ καί ασυδοσίας 
καί συντελεί εις τήν δημιουργίαν τού 
θλιβερού φαινομένου τού αναρχισμού 
καί τής τρομοκρατίας.

Διότι, δπως τό άτομον συμβάλλει 
θετικώς εις τήν ομαλήν κοινωνικήν 
συμβίωσιυ, ούτως αποδίδει άρυητικώς 
είς τόν χώρον τής άυαρχίας καί τής 
αντικοινωνικής έυ γέυει συμπεριφοράς.

’ Ιδιαιτέρως έπικίνδυυα καθίστανται 
τά άτομα ή αί ομάδες αύτώυ τώυ 
μειοψηφιώυ, δταυ συυιστοΰυ οργανώ
σεις καί έπιδιώκουυ τήν έπιβολήν τών 
έξτρεμιστικών θέσεώυ των. ' Ο μηχανι
σμός τής άυαρχίας τής οποίας ουκ έστιυ 
μεϊζου κακόν, κατά τήν σοφήν ρήσιυ 
τού Εύριπίδου κινείται εύθέως κατά τής 
κρατούσης έυυόμου τάξεως καί τώυ 
αξιών αντιλήψεων τής πλειοψηφίας καί 
ώς έκ τούτου λειτουργεί παραυόμως, 
κρυφίως καί ύπό μυστικισμόυ. Προβάλ
λει συνήθως πολιτικά ή ιδεολογικά 
κίνητρα καί προωθεί τά νεαρά κυρίως 
άτομα καί «πρωταγωνιστικούς» ρόλους 
τής μειοψηφίας καί έκείθεν, ύπό τό 
κράτος τής δεσμεύσεως καί τώυ μυστι
κιστικών διαδικασιών, εις πράξεις βίας 
καί τρομοκρατίας οίασδήποτε μορφής 
καί έκτάσεως.

Ή  δυνατότης χρησιμοποιήσεως, έκ 
μέρους τώυ άυαρχικώυ ατόμων ή όργα- 
υώσεώυ των, τών πλείστωυ έπιστημουι- 
κώυ καί τεχνικών μέσων τής έποχής 
μας, καθιστά τούς σχηματισμούς αύ- 
τούς άκρως έπικινδύνους καί ικανούς 
δ ι’ οίαυδήποτε καταστρεπτικήν έυέρ- 
γειαυ.

Καί είναι, ώς γνωστόν, καθημερινά 
τά κρούσματα τού άυαρχισμοΰ, εϊς 
πολλά σημεία τού πλανήτου μας, πλήτ- 
τουτα άδιακρίτως δλα τά άγαθά τού 
πολιτισμού μας, είς βαθμόν ανησυχητι
κόν καί είς μορφήν βιαίου παραλογι- 
σμοΰ.

' Η ύπό έξέτασιν μορφή άυαρχίας καί 
τρομοκρατίας τής έποχής μας ούδεμίαυ 
έχει σχέσιυ μέ τό φαινόμενου τής 
κοινωνικής έπαυαστάσεως, μέ τήν ά- 
υαγκαιότητα, δηλαδή, τής δημιουργι
κής προσπάθειας τώυ ατόμων ή τώυ 
εύρυτέρωυ σχηματισμών, πρόςύπερκέ- 
ρασιν μιάς στασιμότητος ή κακής κοι-
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υωυικής συγκυρίας, καθ’ ήυ καί μόνου 
είναι επιτρεπτή ή προσφυγή εις την 
βίαν, ή οποία έυ προκειμέυω συνδέεται 
με κοινωνικόν ή πολιτικόν στόχου 
εύρυτέρας άποδοχής. Τά επίμαχα προ
βλήματα τής εποχής μας καί αί διεκδι
κήσεις επί τώυ πολιτικών, κοινωνικών 
καί οικονομικών εξελίξεων είναι ανύ
παρκτα διά τόυ αναρχισμόν, ό όποιος 
αντανακλά τάς διαθέσεις έξεγέρσεως 
τώυ κοιυωνικώς καί πολιτικώς άυωρί- 
μωυ ατόμων, έυ όυόματι ακαθορίστου 
ιδεολογίας, στρεφομέυης δμως οπωσ
δήποτε κατά τής καθεστηκυίας τάξεως.

Εϊς τόυ ελληνικόν χώρον ή κατάστα- 
σις είναι όλιγώτερον κρίσιμος, οπωσδή
ποτε δμως ανησυχητική, δοθέυτος δτι 
τά μέχρι τοΰδε σημειωθέντα κρούσμα
τα αναρχικής δραστηριότητος ήσαυ καί 
ικανά εις άριθμόυ καί σοβαρά εις 
καταστρεπτικότητα. Δυστυχώς καί ή 
ελληνική ζωή δέυ ήδυνήθη υάάποφύγη 
τό μέγα κακόν του άυαρχισμοΰ, τής 
κοινωνικής αυτής μάστιγος, ή οποία 
πλήττει έπικιυδύυως τόν πολιτισμόν 
μας καί υπονομεύει τήν πολιτειακήν 
ύπόστασιυ δλωυ τών ώργανωμέυων 
κοινωνιών.

Κατά τήν άποψιυ τώυ επιστημόνων 
καί ερευνητών τοΰ Διεθνούς Δικαίου, 
τό πρόβλημα τής τρομοκρατίας ή όποια 
ταυτίζεται μέ τήν άυαρχίαυ, έχει διεθνή 
χαρακτήρα καί έχει λάβει τήν τελευταί
ου δεκαετίαν τοιαύτας διαστάσεις, ώ
στε υά άποτελεϊ κίνδυνου δχι μόνου διά 
τήν παγκόσμιον ειρήνην, άλλά καί 
άπειλήυ δ ι’ αυτήν τήν ασφάλειαν ολο
κλήρου τής άυθρωπότητος.

Χρέος, συνεπώς μέγα άυήκει εις 
δλους μας, εις δλας τάς πολιτείας καί 
τούς Διεθνείς οργανισμούς των, υά 
άμυυθώμευ άποφασιστικώς κατά πό
σης βίας καί άπειλής, κατά τώυ έυυό- 
μωυ άγαθών τώυ προσώπων ή τώυ 
πολιτειών των. Νά καταπολεμήσωμευ, 
προληπτικώς καί κατασταλτικώς, τήν 
κοινωνικήν άυαρχίαυ πάσης μορφής 
καί έπικιυδυυότητος, διά παντός προ- 
σφόρου μέσου.

Δέυ είναι νοητόν υά διαταράσσεται 
τόσου έπικιυδύυως ή ζωή μας καί ό 
πολιτισμός μας, έκ μέρους άσημάυτων 
εϊς άριθμόυ, άυαρχικώυ μειοψηφιώυ, 
σατανικών δμως εις όργάυωσιυ καί 
άπόδοσιν διαβρωτικοΰ έργου. 'Ο  συρ
μός τών αιρετικών συνθημάτων δλωυ 
τώυ έξτρεμιστικώυ στοιχείων πρέπει υά 
παύση νά εύρίσκη άπήχησιυ.

’ Απαιτείται, δμως, πρός τούτο γεν
ναία προσπάθεια καί καθολική συυείδη- 
σις τού κινδύνου τής άυαρχίας, έκ

μέρους τής ύγιούς πλειοψηφίας δλωυ 
τώυ λαών καί τής διεθνούς κοινωνίας 
των. ’ Επιβάλλεται συνεχής άγώυπροό
δου, πρός πρόληψιυ δλων τών έξτρεμι- 
στικώυ τάσεων καί κοινωνικών έκτρο- 
πών, είδικώτερου δέ εις τόυ χώρου τής 
νεολαίας, έκ τής οποίας, ώς γνωστόν, 
στρατολογοΰυται οί οπαδοί τού αναρχι
σμού καί τής τρομοκρατίας.

Τά νεαρός ήλικίας άτομα, τώυ οποί
ων ή όρμητικότης δέν καλύπτεται άπό 
τά έυδιαφέροντα τής οικογένειας καί 
τών λοιπών φορέων τής πολιτείας καί 
τού έυ γέυει ύγειοΰς περιβάλλοντος, 
λόγω κυρίως μή έπαρκοΰς έπικοινωυί- 
ας μετ’ αύτών, εισέρχονται εύχερέστε- 
ρου εϊς τούς άυτικοιυωυικούς σχηματι
σμούς τής άυαρχίας καί καθίστανται 
πειθήνια όργανα τώυ ποικίλων όργα- 
νώσεών των.

' Η παράνομος λειτουργία τώυ σχημα
τισμών αύτών καί τό έγκληματικόυ 
έργου των δημιουργεί τήν κατάλληλου 
διεργασίαν δοκιμασίας, τώυ οπαδών 
των εϊς έκυόμους πάντοτε έυεργείας 
καί έκεΐθευ τήν ανάλογου δέσμευσιυ 
δ ι’ έπανάληψιν αύτών καί τήρησιυ τώυ 
«ύπεσχημένωυ».

Τό σωτήριον, συνεπώς, έργου τής 
ύγιούς πλειοψηφίας είναι υά περιορίσει 
εϊς τό έλάχιστου τούς οπαδούς τοΰ 
άυαρχισμοΰ. Νάπρολάβη πλέον άποτε- 
λεσματικώς τήν έμπλοκήυ τών νεαρών 
κυρίως ατόμων εϊς τά σκοτεινά κυκλώ
ματα τών άυαρχικώυ όργανώσεωυ καί 
τού έγκληματικού έργου των.

'Ό λο ι οί φορείς τής ώργαυωμέυης 
κοινωνίας πρέπει υά έργασθούυ, διά 
τόν σκοπόν αύτόυ. "Ολοι οί σχηματι
σμοί αυτής, πολιτικοί, θρησκευτικοί,

Γιά τήν αντιμετώπιση τής άναρχίας απαιτεί
ται συντονισμένη καί συνεχής συνεργασία 
όλων τών Κρατών.

κοινωνικοί κ.λπ., πρέπει υά συγκροτή
σουν εϊς τούς κόλπους των τό ούνολου 
τώυ άτόμωυ καί υά συυτελέσουν αποτε
λεσματικούς εϊς τήν καλλιέργειαν τής 
ίκαυότητος προσαρμογής των, πρός 
τήν ομαλήν κοινωνικήν συμβίωσιυ καί 
έξελικτικήυ πορείαν.

' Η οικογένεια, ή όποια χαρακτηρίζε
ται ύπό τού έλληνικοΰ Συντάγματος ώς 
«θεμέλιου συυτηρήσεως καί προαγω
γής τού ’Έθνους» πρέπει νά άναλάβη 
τό μεγίστου βάρος τής δλης προσπάθει
ας. Ή  βάσις αύτή τής άρμουικής 
κοιυότητος, «τό αιώνιου σχολείου καί ό 
διδάσκαλος τού άυθρωπίυου κοινωνι
κού βίου» έχει ύψίστηυ άποστολήν καί 
εύθύυηυ εϊς τό έργου αύτό. ’ Οφείλει υά 
λειτουργή δυναμικώς καί υά έπικοιυω- 
υή έπαρκώς μέ τά μέλη της, ώστε νά 
προστατεύη άποτελεσματικώς αύτά 
άπό πάσης έκτροπής, δπως ή ιδία καί οί 
δεσμοί της τελούν ύπό τήν προστασίαν 
τού Κράτους.

Τό σχολείου, ή έκκλησία καί οί λοιποί 
φορείς πρέπει υά συνδράμουν τό έργου 
τής οικογένειας, ώστε υά έκπληρώση 
τήν άποστολήν της καί υά παραδώσει 
εϊς τό κοινωνικόν σύυολου σόφρωνας 
πολίτας. ' Η δλη κρατική μέριμνα πρέ
πει υά έπιδιώκει καί έπιτυγχάυει έπαρκή 
παιδείαν καί τήν άυάπτυξιν τής ’ Εθνι
κής καί θρησκευτικής συυειδήσεως καί 
τήν διάπλασιυ δλωυ τών άτόμων, ώς 
έλευθέρων καί ύπευθύυων πολιτών καί 
ούχί ύπηκόωυ.

Γευικώς πρέπει υά τουισθή ή άνάγκη 
αλλαγής καί νοοτροπίας εϊς τήν δληυ 
προσπάθειαν άυτιμετωπίσεως τής κοι
νωνικής μάστιγος τής άυαρχίας. Οί 
συμβιβασμοί, αί ύποχωρήσεις καί ή 
σιωπηρά έυίοτε άνοχή, πρός τάς έξτρε- 
μιστικάς ή άναρχικάς έυεργείας ή ή 
κακή έκτίμησις ή προσπάθεια παρερμη
νείας τώυ γεγονότων είναι άυορθόδο- 
ξος τακτική καί δέυ προάγει τό προλη
πτικόν καί κατασταλτικόν έργου δλων 
μας. Πρέπει υά δεχθώμευ ώς αρχήν δτι 
τά προβλήματα καί ή άνησυχία, τώυ 
νέων καί έκείυων ακόμη τώυ μειωμένης 
ίκαυότητος κοινωνικής προσαρμογής 
άτόμωυ είναι φυσιολογικά καί ή λύσις 
των ανήκει εϊς τούς παραδεδεγμένους 
φορείς καί τάς νομίμους έξουσίας καί 
ούχί εϊς τούς άυτικοιυωυικούς σχηματι
σμούς καί τόυ αναρχισμόν.

Καθήκον δλωυ μας καί πρωταρχική 
ύποχρέωσις τής Πολιτείας είναι ό σεβα
σμός καί ή προστασία τώυ άυθρωπίυωυ 
άξιώυ καί τοΰ έυ γέυει πολιτισμού μας 
άπό παντός κινδύνου, αναρχικής προε- 
λεύσεως.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ -  ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Φιλική ποδοσιραιρική συνάντηση έγινε μεταξύ των ομάδων τής Αστυνομίας Πόλεων καί τής Αστυνομίας τής Βιέννης. Όάγώνας 
έληξε μέ σκόρ 5 -1 , υπέρ τής Αστυνομίας Πόλεων.Στή φωτογραφία επάνω άριστερά οί δύο ομάδες αέ «στιγμιότυπο» λίγο πριν άρχίοει 
όάγώνας ατό στάδιο Καραίσκάκη. Στή φωτογραφία δεξιά ό Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Γιάννης Σκουλαρίκης προλογίζει τόν 
όμιλητή κατά τήν εορτή πού έγινε στό Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως γιά τήν 28η ' Οκτωβρίου 1940. Εκδήλωση γιά τήν εθνική έορτή 
έγινε άπό τήν Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών καί στην αίθουσα του Παρνασσού. Πρός τούς παρευρεθέντες, μεταξύ τών όποιων 
ήσαν οί δύο Ύπαρχηγοί του Σώματος κ.κ. Ραυτογιάννης καί Κοντογιάννης μίλησε ό Διευθυντής τής Αστυνομίας Αθηνών κ. 
Ραφτόπουλος Παναγιώτης, ό όποιος διακρίνεται στή φωτογραφία κάτω άριστερά. Στή φωτογραφία κάτω δεξιά στιγμιότυπο άπό τήν 
αιμοδοσία δοκίμων Αστυφυλάκων στό Ίπποκράτειο Νοσοκομείο.
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ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΔΗΜ Ο Σ ΙΕΥΘ ΗΚΕ  ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «LIFE

' Η παγκόσμια εγκληματικότητα τεραστία 
σε μέγεθος, υποσκάπτει καί κατατρώγει ολόκληρη τήν άνθρωπότητα

καί άποτελεί συνεχές μέλημα 
των καταδιωκτικών άρχών σ’ όλα τά κράτη 

καί της ’ Ιντερπόλ

0  ΔΙΕΘΝΕΣ έγκλημα, είναι ή μεγα
λύτερη καί επικερδέστερη διεθνής 

αφανής εμπορική κερδοσκοπική έπιχεί- 
ρησις. Σέ καιρούς οικονομικής εύόαιμο
νιάς. όπως σήμερα, πού κυκλοφορεί 
άφθονο χρήμα, τό είδος τής δραστηριό
τητας αύτής ανθεί.

Κάθε χρόνο, ή παγκόσμια αύτή εγ
κληματική δραστηριότης στοιχίζει πολ
λά δισεκατομμύρια δολλάρια εις βάρος 
τού συνόλου τής άνθρωπότητος, κα
θώς καί άφθονο αθώο αίμα, καί παρ' 
όλα αύτά, πολλοί λίγοι άνθρωποι γνω
ρίζουν κάτι, άπό τόν σατανικό καί 
καταχθόνιο τρόπο δράσεως του όιε- 
θνοϋς ύποκόσμου, καί άπό τά κατα
στρεπτικά αποτελέσματα τής έγκλημα- 
τικής αύτής δραστηριότητος.

Ένα μικρό δέμα πού φεύγει απόψε 
άπό τήν Γένοβα, μπορεί νά προκαλέση 
ένα φόνο τόν άλλο μήνα ατό Σικάγο. 
Ένα κλεμμένο αύτοκίνητο αύριο, άπό 
ένα δημόσιο δρόμο τού Ντάλλας τής 
Αμερικής, μπορεί νά χαθή κυριολεκτι

κά άπό τό πρόσωπο τής γής καί νά 
ξαναεμφανισθή στή Νότιο Αμερική 
όπου έχη μεταφερθή λαθραίως όιαλε- 
λυμένο καί όπου θά συναρμολογηθή 
καί πλασαρισθή πρός πώλησι. Τό χαρ
τονόμισμα μιάς λίρας πού δέχεται ένας 
καταστηματάρχης ατό Λονδίνο, μπορεί 
νά έχη κατασκευασθή άπό ένα παραχα
ράκτη τόν περασμένο μήνα στό Παρίσι.

Οί έπαγγελματίες τέτοιων διεθνών 
έγκληματικών έπιχειρήσεων, είναι ξη- 
ροκέφαλοι καί σκληροτράχηλοι, κ ' έ
χουν μιά μόνον προοτπική: «τό χρήμα». 
Τό εύρύ των δίκτυο έχει έπεκταθή σ '

όλόκληρο τόν κόσμο, έχει άφθονες 
διακλαδώσεις καί πράκτορες καί πα
ρουσιάζεται τριπλάσιο σέ όγκο καί 
έκτασι, έν συγκρίσει πρός τις μεγαλύτε
ρες διεθνείς νόμιμες 'εμπορικές ή άλλες 
οργανώσεις.

Οί ποικιλίες στήν 'εγκληματική δρα
στηριότητα είναι άτέλειωτες.

Τά προϊόντα τοϋ διεθνούς 'εγκλήμα

τα ναρκωτικά καλύπτουν ένα μεγάλο τμήμα 
τής διεθνούς έγκληματικότητος.

τος ταξιδεύουν μέσω τών ώκεανών. 
τών ούρανών καί τών συνόρων τών 
διαφόρων χωρών, μέ πλοία παντός 
είδους, άεροπλάνα, αύτοκίνητο. σιδη
ροδρόμους, μέ ζώα. καμήλες, άκόμη 
καί μέ πεζούς ταχυδρόμους. Τά προϊόν
τα μπορεί νά είναι όποιαδήποτε, όχι 
μόνον άδάμαντες, ναρκωτικά, καί πα- 
ρακεχαραγμένα νομίσματα, άλλά επί
σης μηχανήματα παντός είδους, αύτο- 
κίνητα, παιδικά παίγνια, πιστωτικές 
'επιστολές, καφές, καθώς καί μικρά 
παιδιά πού πωλοϋνται ώς σκλάβοι.
' Ο. τιδήποτε καί άν είναι τό προϊόντα 
καί όποιαδήποτε τά χρησιμοποιούμενα 
μεταφορικά μέσα, ό έπιόιωκόμενος 
σκοπός πάντα είναι ό ίδιος: «Τό γρήγορο 
παράνομο κέρδος, ό ταχύς παράνομος 
πλουτισμός».

Ένας άπό τούς πολλούς φανατικούς 
μύθους πού περιβάλλει τό διεθνές 
έγκλημα, είναι ότι διευθύνεται άπό μία 
ύπερ-έγκληματική όργάνωσι κακοποι
ών. μέ διακλαδώσεις καί ύποκαταστή- 
ματα σ ' όλες τις κυριώτερες πόλεις τού 
κόσμου. Τέτοια όργάνωσις καί τέτοια 
ώργανωμένη δραστηριότης δέν ύφί- 
σταται στόν κόσμο τών 'εγκληματιών. 
'Υπάρχουν ίσως 12.000 διεθνείς ’εγ
κληματίες, πρώτης κατηγορίας καί διε
θνούς φήμης καί ένας άριθμός 500 
φορές μεγαλύτερος άπό κακοποιούς 
κατώτερης κατηγορίας, πού παίζουν 
μικρότερους ρόλους σ ' όλη αύτή τήν 
'εγκληματική δρασι. 'Αλλά όταν καθέ
νας άπό αύτά τά έξ έκατομμύρια τών 
κακοποιών, δρά μαζί μέ άλλους ώς 
συμμορία, σχηματίζονται αί στρατιές
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Χααίαι φούντα (μπουμπάρι) πού κατασχέθη
κε ατά χέρια λαθρεμπόρων ναρκωτικών άπό 
τή Γενική Ασφάλεια Αθηνών.

των εγκληματιών, κατά 'ένα προσωρινό 
καί τυχαίο τρόπο. Γιά νά δράσουν 30 
μαζί, είναι κάτι τό άσύνηθες καί μιά 
συμμορία 120 θεωρείται ένας πολύ 
μεγάλος κύκλος. 'Εν πάσει περιπτώσει, 
όσάκις εμφανίζονται κίνδυνοι, διαλύον
ται οί συμμορίες καί οί σπείρες κατά τόν 
πιό άθόρυβο τρόπο. Μ ία μόνο έξαίρεσις 
ύπάρχει, μέ τήν περίφημο «μαφία» πού 
είναι «διεθνές εγκληματικό συνδικάτο». 
'Αλλά άκόμη καί αύτή ή μαφία, έχει 

μιά περιωρισμένη δρασι μέσα στόν 
διεθνή εγκληματικό κόσμο, γιατί ή όρα- 
στηριότητά της συγκεντροϋται καί πε
ριορίζεται άποκλειστικά σχεδόν στην 
'Αμερική, τήν Ιταλία  καί Σικελία.

Πολλοί διεθνείς εγκληματίες είναι έξ 
επαγγέλματος κλέπτες πορτοφολίων, 
κλέπτες κοσμημάτων, άπατεώνες καί 
πλαστογράφοι, τά όνόματα των όποιων 
είναι λίαν γνωστά στις άστυνομικές 
άρχές των διαφόρων χωρών. "Αλλοι 
πάλι είναι έξ 'επαγγέλματος μεταφορείς. 
Ούτοι είναι έφωδιασμένοι μέ μιά μικρή 
βιβλιοθήκη άπό διαβατήρια, χρήσιμα 
διά τό λαθρεμπόριό των άπό χώρα αέ 
χώρα. "Ομως, ένας μεγάλος άριθμός 
άπό τούς διεθνείς έγκληματίες, είναι 
τοιοϋτοι έκ περιστάσεως, ώς έμποροι 
αξιοπρεπείς, ύπάλληλοι άεροπορικών 
καί άτμοπλοίκών έταιρειών καί κρατικοί 
άκόμη λειτουργοί, πού δέν μπορούν ν ' 
άνθέξουν στόν πειρασμό τού εύκολου 
κέρδους.

Γιά τούς έπαγγελματίες, ή ύφήλιος 
είναι πολύ μικρή καί περιωρισμένη 
περιοχή, γιατί ύπάρχουν βέβαια ώρι- 
σμένα μέρη έπ ’ αύτής πού μπορούν νά 
δράσουν. Ή  Εύρωπαϊκή "Ηπειρος λ.χ. 
έλκύει πάρα πολύ αύτούς. όχι όμως καί 
οί Βρεταννικές νήσοι. Ή  Μεσόγειος 
είναι μιά περιοχή πού μπορούν νά 
άναπτύξουν μιά εξαιρετική δραστηριό
τητα. τό μεγαλύτερο όμως μέρος τής 
Αφρικής διόλου δέν τούς έλκύει. Οί 

όρεινές περιοχές τής Νοτίου Αμερικής, 
οί ' Ανατολικές άκτές αύτής, οί μεγάλοι 
λιμένες τών Ηνωμένων Πολιτειών καί 
ώρισμένες Ασιατικές πόλεις, έλκύουν 
πολύ τούς διεθνείς κακοποιούς, ή Αύ- 
στραλία όμως είναι σάν νά μή ύπάρχει 
γ ι' αύτούς. Επίσης, κανένα ’ενδιαφέ
ρον δέν παρουσιάζουν γι' αύτούς αί 
Σκανδιναβικές χώρες καί οί χώρες πού 
βρίσκονται πίσω άπό τό σιδηροϋν 
παραπέτασμα. Ο Ειρηνικός Ωκεανός 
θεωρείται ώς μία περιοχή πού εύκολα

μπορούν νά διαφύγουν άπό τήν άστυ- 
νομική καταδίωξι.

Μέσα σ ' αύτόν, τόν περιέργως περι- 
ωρισμένον κόσμο, οί διεθνείς έγκλημα
τίες πρέπει ν ' άνταποκρίνωνται γρήγο
ρα στις έναλλασσόμενες συνθήκες. Οί 
κλοπές αύτοκινήτων π.χ., είναι πολύ 
επικερδείς 'επιχειρήσεις καί παρουσιά
ζουν συνεχώς άνοδον, άλλά τό εμπόριο 
τών λευκών δούλων παρουσιάζει ση
μαντική κάμψιν. Οί σύγχρονοι καί 
προοδευτικοί τρόποι δράσεως τών ά- 
στυνομικών άρχών, έχουν ύποχρεώσει 
τούς διεθνείς έγκληματίες νά μετακι
νούνται συνεχώς, άλλά έχουν 'επίσης 
ύποχρεώσει αύτούς νά είδικεύωνται καί 
νά προσπαθούν νά έξελίσσωνται. "Ενα 
καλό παράδειγμα είναι ή κλοπή τών 
τράβελ - τσέκς (ταξιδ. έπιταγές), ένα 
έγκλημα πού έχει πολύ μεγάλη έπίδρασι 
ατούς ταξιδιώτες καί τούς τουρίστες. 
Μέχρι προσφάτως, ένας διεθνής ποντι
κός ξενοδοχείων, πού θεωρείται μία 
Ούγγρική είδίκευσις, είσήρχετο ατό 
δωμάτιο τού ξένου μέσα ατό ξενοδο
χείο, καθ ' όν χρόνον ουτος άπουσίαζε 
καί έκλεπτε τά τσέκς, ή ένας κλέπτης 
πορτοφολίων θεωρείται μιά Ισπανική 
είδίκευσις, άφαιροϋσε τό στέλεχος μέ 
τά τσέκς άπό τήν τσέπη τού ξένου, καθ ' 
όν χρόνον αύτός χάζευε στόν πύργο 
τού "Αϊφελ. Καί στις δύο περιπτώσεις ό 
δράστης θά προσπαθούσε νά έξαργυ- 
ρώση τά τσέκς διά πλαστογραφίας, μέ 
πολύ επικίνδυνη διαδικασία, έπειτα άπό 
τήν έγκαιρη είδοποίησι τών τραπεζών 
καί καταστημάτων.

Σήμερα, αύτή ή έπιχείρησις άκολου-

θεί άλλην γραμμήν μέ τούς διαφόρους 
ειδικούς. Πρώτος ειδικός είναι ό κλέ
πτης πού μπορεί νά χρησιμοποιήση καί 
πάλι τις ίδιες μεθόδους γιά νά κλέψη τά 
τσέκς, όπως καί πρότερον. Τό έργο του 
όμως τελειώνει σ ' αύτό τό σημείο. 
'Απλώς πωλεί τά τσέκς γιά 15% τής 
ονομαστικής των άξίας σένα δεύτερο 
ειδικό, τόν μεσάζοντα τής έπιχειρήσε- 
ως. Ό  δεύτερος ειδικός, δηλαδή ό 
μεσάζων, παραδίδει τά τσέκς σέ μιά 
ομάδα άλλων ειδικών, τήν «σπείραν 
τών πωλητών» πού πρέπει νά έκτελέαη 
τό πιό δύσκολο καί επικίνδυνο μέρος 
τής όλης έπιχειρήσεως. Τήν διάθεση 
τών τσέκς. Ένα ταξιδιωτικό τσέκ ύπο- 
γράφεται άπό τόν κάτοχο, άπαξ όταν 
άγοράζεται αύτό άπό τήν τράπεζα, καί 
έκ νέου πάλι όταν τό πωλεί. Ή  σπείρα 
πού διαθέτει (πωλεί) αύτό, άκολουθεί 
δύο μεθόδους: 1) Μπορεί νά άπαλείψη 
τήν γνήσια πρώτη ύπογραφή τού κατό
χου, μέ μιά πολύ λεπτή εργασία μέ 
χημικές ούσίες, καί ν ' άντικαταστήση 
αύτήν μέτήν ύπογραφή τού έγκληματί- 
ου πού πρόκειται νά είσπράξη τό τσέκ ή 
2) μπορεί νά χρησιμοποιήση ένα δεξιο
τέχνη πλαστογράφο, πού θά πλαστο- 
γραφήση τήν άρχική ύπογραφή τού 
θύματος, μπροστά στά προσεκτικά καί 
πεπειραμένα μάτια τού τραπεζικού ύ- 
παλλήλου, κατά τήν έξαργύρωσι τού 
τσέκ.

Τό όλον έργον τών ειδικών, δέν 
τελειώνει μέ τήν πώλησι τού τσέκ. 'Εάν 
τό τσέκ χρησιμοποιηθή γιά τήν πληρω
μή διαφόρων άγορασθέντων ειδών, τά 
είδη τούτα άναλαμβάνουν νά διαθέ-
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ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ

77 άπόμεινε άπό τά χρόνια των Βυζαντι
νών, των φράγκων, των Βενετσιάνων 
καί Τούρκων σέ κάστρα, πύργους, μο 
ναστήρια. εκκλησίες, τζαμιά, παλάτια, 
σπίτια, ζουγραφιές, κονίσματα, καρά
βια καί τέτοια, μαζί μέ στορίες τού κάθε 
τόπου, γραμμένα άπ' τό Φώτη Κόντο- 
γλου καί στορημένα μέ δικά του σκέ- 
όια».

"Εχομε στό βιβλίο αύτό ρωμαλέα 
κομμάτια γιά τά κάστρα του Μυστρα, 
τ ' Αναπλιοΰ, τήςΜονεμβάσιας κι άλ
λων τόπων δοσμένων μέ τόν άνεπανά- 
ληπτο τρόπο τοΰ ιδιότυπου εκείνου 
δημιουργού. Μά καί σκόρπια δημοσι- 
εύματά του ύπάρχουν σ' έφημερίδες 
καί περιοδικά γιά άλλα κάστρα. Σκό
πευε μάλιστα νά γράψει· ειδικά γιά τά 
κάστρα έναν «Καστρολόγο», όπως είχε 
προγραμματίσει κι ένα «Μοναστηρολό
γο» γιά τά μοναστήρια. ' Ο πρόλογος 
τοΰ Καστρολόγου είχε δημοσιευθεϊ τό 
1947 στό περιοδικό «Νέα Εστία» καί 
έκφράζει μέ ένάργεια τόν προβληματι
σμό πού γεννούν τά κάστρα στόν 
έπισκέπτη τους:

« Εδώ μέσα λυώσανε άρματωσιές, 
χάμουρα, σκουτάρια, σπαθιά, λουριά, 
ύαρκάσια, άσε πιά τούς άνθρώπους. 
Αρματα βαριά, σιδερένια γόνατα, σι- 

δερόσκουφα, γιαταγάνια, κοντάρια, 
άτριβόλοι, τσάγκρες, όλα γεννήκανε 
χώμα. Ποΰναι οί παλαιοί "Ελληνεςπού 
κάνανε θεό τόν εαυτό τους καί πού τά 
λιθάρια τά κάνανε άνθρώπους; Πού 
είναι οί φράγκοι, οί Άλαμάνοι, οί 
Γενουβέζοι, οί Βεντσιάνοι, οί Τούρκοι 
καί τόσα άλλα έθνη πού λογαριάζανε 
τόν κόσμο γιά δικό τους; Οί κλεισούρες 
καί οί σπηλιές είναι γεμάτες κόκκαλα. 
Γύρωθε κάθουνται τά ίδια τά βουνά, 
βουνά παλληκαρόβουνα, τά ίδια πού 
στεκόντανε καί κείνον τόν καιρό, άδιά- 
φορα ποιος έρχεται καί ποιος φεύγει 
άπό τούτον τόν κόσμο».

Τούτη ή άγάπη τοΰ συγγραφέα στά 
κάστρα δέν είναι τυχαία. Δέν τόν 
έλκύουν άπλοι καλλιτεχνικοί λόγοι ή 
γραφικότητα. Τά κάστρα τά πιό ύπο- 
βλητικά, τά άθάνατα μνημεία τώνέθνι- 
κών άγώνων. "Ο,τι πιό άπτό άφησε 
πίσω της ή ιστορία. ' Ο ταξιδευτής τών 
έλληνικών νησιών, άλλά καί τών παρα
λίων τής χώρας, μά καί ό οδοιπόρος τής 
ένδοχώρας, έχει συχνά τήν εύκαιρία νά 
άναπλάσει εικόνες άπό τό ιστορικό χθές 
άτενίζοντας τά κάστρα πού σώζονται 
όρθια, τά χαλάσματα έκείνων πού δέν 
άντεξαν στίς επιδρομές καί τόν χρόνο, 
τά μοναστήρια - φρούρια τής μεσαιωνι
κής έποχής καί τής Τουρκοκρατίας.

Τ ά  ’ Ε λ λ η ν ικ ά  
κ ά σ τ ρ α
α π ο τ ε λ ο ύ ν  π ό λ ο  
έ λ ξ ε ω ς
ε κ α τ ο μ μ υ ρ ίω ν
τ ο υ ρ ισ τ ώ ν .

Κάπου έχω βρεί τήν πληροφορία ότι ό 
Κόντογλου· είχε καταγράψει 500 κά
στρα. Σχολιάζοντα τόν Καστρολόγο 
του, ό Βακαλόπουλος εύστοχα παρα
τηρεί:

«Τά κάστρα, οί άγρυπνοι φρουροί 
τής άνθρώπινης πολιτιστικής κληρονο
μιάς, βουβοί τώρα μάρτυρες τοΰ πα
ρελθόντος, συγκινοΰν πάντοτε μέ τήν 
άφωνη παρουσία τους όχι μόνο τούς 
ιστορικούς, άλλά καί κάθε άνθρωπο. Τί 
νά είναι άραγε αύτό πού μάς τραβά; 
Μήπως ή έπιθυμία γιά γνώση, γιά 
μάθηση, μήπως ένα αίσθημα ρομαντι
κό πού μας γυρίζει πίσω στό παρελ
θόν, ή τό μήνυμα τής προσεχούς έρημί- 
ας καί τού θανάτου τής μηδαμινότητας 
τών ανθρωπίνων; Γ εγονός πάντως είναι 
ότι ύπάρχει κάποια ανταπόκριση ανά
μεσα στά μνημεία αυτά καί σέ μας. 
Ποιά είναι ή μυστική τους κλήση, ή φω
νή τους; Οί λογοτέχνες καί οί καλλιτέ
χνες, οί πιό εύαίσθητοι δέκτες ψυχικών 
κραδασμών, μας οδηγούν ίσως σέ ά- 
σφαλέστερα καί κοντότερα πρός τήν 
άλήθεια».

Αύτό είναι σωστό. "Ενα άνήσυχο 
μάτι πεζογράφου μπορεί νά διακρίνει 
λεπτομέρειες πού εσύ ούτε κάν τίς 
ύποψιάζεσαι. "Ετσι ό Κόντογλου προ
βαίνει καί σέ αισθητική άποτίμηση τών 
έλληνικών κάστρων. Συγκρίνοντάς τα 
μάλιστα μέ τά φράγκικα, τά βρίσκει 
στόν πρόλογο τών «Ταξειδιών» του 
καλύτερα:

«Στίς έλληνικές χώρες τά κάστρα 
είναι πιό θεωρητικά καί πιό άγρια παρά 
κείνα πού βρίσκουνται στή φρακγιά, μ ' 
όλο ποΰναι τά περισσότερα μικρά κα
στέλια γιά πύργοι, έπειδή οί τόποι σ' 
εμάς είναι πετραδεροί καί σπανοί, καί 
τά χτίρια έχουνε χτιστεί σκέτα, δίχως 
πλουμιά».

Συστηματικά μέ τά κάστρα έχει 
άσχοληθεϊ καί ή άλησμόνητη λαογρά- 
φος καί ποιήτρια Αθήνα Ταρσοόλη, 
πού μάς άφησε ένα πολύ άξιόλογο έργο

μέ τόν τίτλο «Κάστρα καί Πολιτείες τοΰ 
Μόριά». Τό βιβλίο έκδόθηκε γιά πρώτη 
φορά τό 1934 καί πήρε έπαινο τής 
Α καδημ ίας Αθηνώ ν. Υπογραμμί
ζοντας τήν άξια του ό Σωτήρης Σκίπης 
έχει γραμμένο:

«"Υστερα άπό τά ταξίδια τοΰ Κόντο- 
γλου, είναι τό μόνο βιβλίο πού μοΰ 
θυμίζει τόσο δυνατά ’ Ελλάδα».

Πρέπει επίσης ν' άναφέρουμε ένα 
νέο λόγιο καί έρευνητή πού μάς έδωσε 
ήδη έναν τόμο μέ «Κάστρα τοΰ θρύλου 
καί τής ιστορίας» κι έτοιμάζει ένα δεύτε
ρο. Πρόκειται γιά τήν Γιάννη Γκίκα, πού 
άποδίδει μέ άγάπη καί μεράκι τίς μεγά
λες ώρες τών έλληνικών κάστρων:

«Κάθε κάστρο έχει καί τή δική του 
ιστορία, πού μιλάει γιά φοβερές πολι
ορκίες κι άπεγνωσμένα γιουρούσια, γιά 
φονικά ρεσάλτα καί γιά θανάτους μαρ
τυρικούς άπό τήν πείνα καί τή δίψα, γιά 
περιπέτειες, δολοπλοκίες, γιά κουρσέ- 
ματα καί μυθικά άνδραγαθήματα. ' Αλ
λά, κάθε κάστρο είναι καί σύμβολο 
άγώνα καί λευτεριάς, γιατί τά τείχη του 
καί οί ντόπιες του, οί ψηλοί του πύργοι 
καί τά μπουντρούμια του καί οί σκοτει
νές του γαλαρίες, έχουνποτιστεϊάπ' τά 
αίματα τής μαχόμενης Ρωμιοσύνης».

Τή σημασία πού έχουν τά κάστρα 
στή βυζαντινή ιστορία τήν κατανοούμε 
μετρώντας τή συχνή άναφορά τους 
στά χρονικά, στά άγιολογικά κείμενα, 
άλλά καί στή δημώδη ποίηση. Χαρα
κτηριστικό είναι ένα άπόσπασμα πού 
θά πάρουμε άπό τό «Χρονικόν τοΰ 
Μορέως» καί πού μιλάει γιά τόν γάμο 
τοΰ άφέντη τοΰ Μόριά μέ τή θυγατέρα 
τοΰ φράγκου βασιλιά τής Κωνσταντι
νούπολης Ρομπέρτου. ’ Εκείνου πού 
διαδέχθηκε τό 1219 τή μητέρα του 
' Ιολάνδη καί έπεσε άπό τήν άναξιότητά 
του:
' Εκεί ήλθαν κι άποσκάλωσαν στοΰ 
Ποντικού τό κάστρον, 
όπου ένι γάρ εις τόν Μορέαν, σιμά στήν 
' Ανδραβίδα
Κι ώσάν ήτον τό ριζικόν κι έμέλλετον τό 
πράγμα
εύρέθη ό μισίρ Τζεφρές, ό άφέντης τοΰ 
Μορέως,
έκεϊ πλησίον, τό λέγουσιν χώρα τοΰ 
Βλιζιρίου.
Σπουδαίως μαντάτα τοΰ ήφεραν έκεϊσε 
εις τόν κάστρον,
τό πώς άποσκαλώσασιν κάτεργα δύο 
έκεϊσε
εις τόν λιμένα Ποντικού, καθώς τό 
άφηγοΰμαι,
όπου βαστούν τοΰ βασιλέως έκείνου 
τοΰ Ρουμπάρτου
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σουν στό εσωτερικό ή καί ατό εξωτερι
κό, άλλοι, ειδικευμένοι στό έργο αύτό.

Τό διεθνές έγκλημα, δέν παρουσιάζε
ται πάντοτε ύπό τήν καθαρή μορφή του 
έγκλήματος, γιατί κάτι πού θεωρείται 
παράνομο σέ μιά χώρα, μπορείσέ άλλη 
νά θεωρήται νόμιμο. Κάθε συμμετοχή 
στήν 'Αμερική στό έμπόριο των ναρκω
τικών, θεωρείται παράνομος πράξις καί 
ό αναμιγνυόμενος στις 'επιχειρήσεις 
αυτές θεωρείται 'εγκληματίας. Υπάρ
χουν όμως χώρες, στις όποιες οί 
ασχολούμενοι μέ τά ναρκωτικά δέν 
τιμωρούνται, διότι δέν θεωρούνται αί 
ένέργειές των παράνομες. Π.χ. σεβά
σμιοι καί λίαν αξιοπρεπείς Τούρκοι 
άγρότες, καλλιεργούν νόμιμα πολλά 
στρέμματα άπό ειδικές παπαρούνες 
(ύπνοφόρος μύκων), άπό τις όποιες 
βγαίνει τό όπιον, κατόπιν άδειας τής 
κυβερνήσεως, όπως νόμιμα καλλιερ
γούν οί άγρότες τής Νεμπράσκας τό 
σιτάρι γιά νά παραχθή τό άλεύρι.

Ή  χρήσις τού οπίου (κάπνισμα) θεω
ρείται νόμιμος άκόμη, σέ ώρισμένες 
περιοχές τών Ινδιών.

Νόμοι πού ενθαρρύνουν τό έγ
κλημα

Σέ μερικές χώρες, τό διεθνές έγκλημα 
ένθαρρύνεται συνήθως άπό άπηρχαιω- 
μένους καί αναχρονιστικούς νόμους, ή 
άπό παντελή έλλειψι νόμων. Ή  Ισπα
νία π.χ. είναι μιά πτωχή χώρα σέ 
αύτοκίνητα. Παράγει έλάχιστα τοιαύτα. 
Στά νόμιμα είσαγόμενα άπό τό έξωτερι- 
κό αύτοκίνητα, 'επιβάλλει δασμό 150% 
καί έτσι δημιουργεϊται μεγάλο ένδιαφέ- 
ρον ατούς λαθρεμπόροσς, νά εισάγουν 
λάθρα καινουργή αύτοκίνητα ή κλεμμέ

Πρό έτών άλλά
καί μέχρι σήμερα
διαδεδομένο
είναι τό έμπόριο βρεφών
στις χώρες
τής Αφρικής.

να τοιαύτα, λόγω τού μεγάλου κέρ
δους. 'Επίσης ή ιδία χώρα ’επιβάλλει 
βαρύ δασμό σέ διάφορα μηχανήματα 
καί εξαρτήματα είσαγόμενα έκ τού 
εξωτερικού καίτοι ή ίδια δέν παράγει 
τοιαύτα. Αποτέλεσμα τής τοιαύτης 
τακτικής ύπήρξε κάποτε νά είσαχθή 
λάθρα, μιά ολόκληρος ήλεκτρογεννή- 
τρια, πού ήτο άπαραίτητος σέ κάποιο 
σοβαρό καί ζωτικό έργο, διότι ό δασμός 
πού έπρεπε νά πληρωθή ήτο καταθλι- 
πτικός. Στήν Βραζιλία τά δασμολόγια 
ορίζουν 'επίσης δασμούς καταθλιπτι- 
κούς στά είσαγόμενα είδη καί έτσι οί 
άπέραντες άκτές της, έχουν καταστή 
θέατρον λαθραίων εισαγωγών σιγαρέτ- 
των, ούίσκυ. νάύλον καί αύτοκινήτων. 
(Οί λαθρέμποροι πολλάκις άνταλλάσ- 
σουν τά άνω προϊόντα των μέ τόννους 
Βραζιλιανού καφέ, πού τόν άγοράζοσν 
σέ τιμές πολύ χαμηλότερες άπό τις 
πραγματικές καί έτσι τά κέρδη των είναι 
τεράστια).

' Ο μετακινούμενος πληθυσμός εύνοεϊ 
πολλάκις τόν διεθνή 'εγκληματία. Τό 
Λονδίνο, πού μέχρι σήμερα ήτο άπηλ- 
λαγμένο άπό τά προβλήματα τών ναρ
κωτικών, αρχίζει ν ' άνησυχή τώρα μέ 
τήν χρήσι, τής μαριχουάνας, πού άρχι

Σύνηθες άδίκημα
πού άπασχολεϊ
τις Αστυνομίες
ο ' όλόκληρο τόν κόσμο
είναι ή παράνομη
κυκλοφορία
συναλλάγματος.

σε νά 'εμφανίζεται μεταξύ τών νεαρών 
"Αγγλων (10 -  18 χρονών), άπό τόν 
καιρό τής μεταναστεύσεως κατοίκων 
τής Τζαμάικας καί τών Βρεταννικών 
'Ινδιών, πού συνηθίζουν νά κάμουν 

χρήσιν ναρκωτικών. Α ί νήσοι τής Βρε- 
ταννίας, έν τούτοις, άποτελούν ένα 
πολύ καλό παράδειγμα, τού πώς ή 
γεωγραφική θέσις καί ό έμφυτος σεβα
σμός πρός τόν νόμο, μπορούν ν' 
άναχαιτίσουν τόν διεθνή ’εγκληματία.

Ή  Βρεταννική παράνομος συναλλα
γή σέ άγαθά, περιορίζεται σέ λίγους 
σχετικώς λιμένες καί άερολιμένες καί 
έτσι είναι εύκολος ή παρακολούθησις 
καί έπίβλεψις. ΟίΒρεταννικές τελωνεια- 
κές άρχές άσκούν αυστηρό έλεγχο 
ατούς εισερχομένους άλλοδαπούς καί 
οί άκρως εύγενεϊς τελωνειακοί ελεγ
κτές, έχουν έκπαιδευθή καί είόικευθή ν ' 
άνακαλύπτουν τόν ένοχο, άκόμη καί 
άπό τις άσήμαντες κινήσεις τώνχειρών 
του, τών ματιών του καί τήν παραμι- 
κρότερη νευρικότητα πού ένας ένοχος 
μπορεί νά έκόηλώση. Καθ' δν χρόνον 
ένας τελωνειακός έλεγκτής 'ενεργεί ένα 
έλεγχον, στήν τύχη, τών αποσκευών, 
ένας δεύτερος μπορεί νά στέκεται πα- 
ραπλεύρως καί νά περιεργάζεται καί 
μελετά τόν κάτοχο τών άποσκευών, 
ένας δέ τρίτος πού ίσταται στήν έξοδο 
μπορεί νά ζητήση εύγενώς νά ένεργήση 
μιά σωματική έρευνα τήν ώρα πού ό 
ταξιδιώτης θά 'εξέρχεται.

"Αλλες χώρες έχουν καταστή κέντρα 
'εγκληματικής δραστηριότητος έξ αιτίας 
τής γεωγραφικής των θέσεως. Τό Λίβα
νο, στό άνατολικό άκρον τής Μεσογεί
ου, ύπήρξε ένα διεθνές έμπορικό κέν
τρο άπό τούς χρόνους τών φοινίκων.

Ή  Ούραγουάη, κειμένη μεταξύ τής 
Βραζιλίας καί Αργεντινής, είναι ένα 
κατάλληλο λιμάνι γιά τούς έγκληματίες 
πού φεύγουν άπό τις γειτονικές χώρες 
καί ένα 'επίσης κατάλληλο τραπεζιτικό 
καί διαμετακομιστικό κέντρο, γιά κοκαΐ
νη πού φεύγει γιά τήν Νότιο Αμερική 
καί όπιο πού έρχεται άπό τήν Μέση 
'Ανατολή.
Όποιεσδήποτε καί άν είναι αί τοπικές 

καί γεωγραφικές συνθήκες, όαονδήπο- 
τε αύστηροί καί άν είναι οί νόμοι καί 
όσονδήποτε σκληρά καί άν ’εργάζεται ή 
άστυνομία, ένας παράγων ύπερτερεί 
όλων αυτών, στό άνθούν διεθνές έγ
κλημα: « Ή  ευκαιρία γιά τό κέρδος».

Ή  Γαλλική άσφάλεια άνεκάλυψε προ- 
σφάτως μιά εύρεϊα σατανική σπείρα 
λαθρεμπόρων, πού χρησιμοποιούσε 
γιά τις μεταφορές χρυσού τό στρατιωτι
κό ταχυδρομείο. Ο χρυσός (τεμάχια)
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άπεστέλλετο άτμοπλοϊκώς σέ δέματα, 
πού φαινομενικά άπεστέλλοντο σέ αξι
ωματικούς πού υπηρετούσαν στήν 
Σαϊγκόν καί Ινδονησία, προερχόμενα 
δήθεν από τάς συζύγους των. Τά 
δέματα έφεραν τά συνθηματικά γράμ
ματα τών διευθύνσεων καί σκοπίμως 
έταχυδρομοϋντο μέ έλλιπή γραμματό
σημα, ώστε νά έπισύρουν τήν προσο
χήν τών ταχυδρομικών ύπαλλήλων 
πού ήσαν μεμυημένοι. Τό σατανικό 
σχέδιο άπεκαλύφθη μόνο διότι, σσμ- 
πτωματικά, μερικά δέματα έπεσαν στά 
χέρια ένός ύπαλλήλου πού δέν ήτο 
μεμυημένος. "Οταν αύτός άπετάνθη 
στήν διεύθυνση άποστολέως διά τήν 
συμπλήρωσι τών ταχυδρομικών τελών, 
όιεπιστώθη ότι ό άποστολεύς ήτο ανύ
παρκτος. Αλλά πριν αύτό συμβή, περί 
τούς δύο τόννους χρυσού, ύπελογίσθη, 
όπως έξήχθηααν άπό τήν Γαλλία, πού 
άπέφερε ατούς λαθρέμπορους ένα κέρ
δος περισσότερο άπό ένα δισεκατομμύ
ριο Γαλλικά φράγκα.

Διεθνής συναλλαγή σέ γυναίκες είναι 
ακόμη λίαν έπικερδής, άλλά τό ειδεχθές 
καί έπονείδιστο έμπόριο τής λευκής 
σαρκός, έπαυσε νά διεξάγεται όπως 
διεξήγετο ατό παρελθόν, λόγω τής 
έξελίξεως καί χειραφετήσεως τής γυ
ναίκας. Δέν είναι πλέον πολύ εύκολο νά 
δελεάσουν μιά άγνωστο γυναίκα νά 
ριφθή καθαρά στή ζωή τής πορνείας, 
άπό τήν όποια δέν θά μ πορέση πιά νά 
ξεφύγη, καί έτσι, ό άλλοτε έμπορος τών 
λευκών γυναικών άντικατεστάθη τώρα 
άπό τόν θεατρικό άντιπρόσωπο καί τόν 
καλλιτεχνικό πράκτορα.

Γιά νά παρασύρη γυναίκες γιά τά 
νυκτερινά κέντρα τής Βηρυττοϋ καί τού 
Χαλεπίου π.χ.. όπου πλούσιοι "Αραβες 
πηγαίνουν νά σπαταλήσουνχρήματα, ό 
«καλλιτεχνικός πράκτωρ» δημοσιεύει 
αγγελίες στις Εύρωπαϊκές έφημερίόες, 
ότι ζητούνται μοντέλα, χορεύτριες ή 
τραγουδίστριες γιά νυκτερινά κέντρα.
Εάν ένα κορίτσι άπαντήση ότι έχει τά 

ζητούμενα προσόντα, δύναται νά ταξι- 
δεύση αμέσως καί ύπογράφει πάραυτα 
ένα συμβόλαιο. 'Εάν δέν έχει πιστοποι
ητικό ότι έχει καλλιτεχνικά προσόντα, 
διδάσκεται άμέσως τήν τέχνη νά κλω
τσά τά πόδια, καί λαμβάνει άμέσως 
πιστοποιητικό περί τών καλλιτεχνικών 
του προσόντων καί άκολούθως ταξι
δεύει μέ έξοδα τού καλλιτεχνικού πρά- 
κτορος. Στή Βηρυττό καί ατό Χαλέπι 
προσλαμβάνεται σένα νυκτερινό κέν
τρο νά έργασθή ώς χορεύτρια, έάν 
μπορή νά κουνήση λίγο τά πόδια της ή 
ώς τραγουδίστρια, άν μπορή ν ' άνοιξη

λίγο τό στόμα της. Άλλά τό κύριο έργο 
της, γίνεται άμέσως ή πορνεία. Α ναμ ι
γνύεται μέ τούς πελάτες, ένθαρρύνει 
καί συντροφεύει αύτούς νά κάμουν 
μεγάλη κατανάλωσι ποτών (κονσομα
σιόν) καί δέχεται νά περάση τό βράδυ 
της μέ αύτούς. μετά άφού κλείση τό 
κέντρο.

'Ακόμη πιό σιχαμερό, άπαίσιο. ειδε
χθές καί διεφθαρμένο, είναι τό έμπόριο 
τών παιδιών στή Νιγηρία.

Αύτό τό λίαν ’επικερδές άνθρωποεμ- 
πόριο, διενεργεϊται κοντά στά ανατολι
κά καί δυτικά σύνορα τής χώρας αύτής, 
όπου μαύρα παιδιά 4 - 1 2  χρονών 
άπάγονται καί πωλούνται ατό Ντάχομε 
καί ατό Καμερούν, γιά νά γίνουν ύπηρέ- 
τες ασιτιών ή 'εργάτες άγρών. Μερικές 
φορές τά άπαχθέντα παιδιά, ούόέποτε 
διασχίζουν τά σύνορα, άλλά πωλούνται 
σέ κάποιον πιστό τής φυλής τών Ζου- 
λοΰ, πού πιστεύει ότι αν θυσιάση 
κάποια άνθρώπινη ϋπαρξι ατό Θεό, θά 
γίνη πλούσιος ή ότι τρώγοντας μερικά 
κομμάτια άπό τό σφαγιασθέν παιδί, 
μπορεί νά ξανανεωθή ή νά ζήση περισ
σότερα χρόνια.

Ο διεθνής ’εγκληματίας δέν χρειάζε
ται νά είναι ένας μεγάλος έπιχειρηματί- 
ας γιά νά κερδίση αρκετά χρήματα.
Ενας ναύτης πού υποκύπτει στόν 

πειρασμό τού εύκολου κέρδους μπορεί 
ν ' άγοράση ένα δέμα 12 ούγγιές 
'Ινδική κάνναβι άπό τήν όποια παράγε- 
ται ή μαριχουάνα, στή Ραγκούν, αντί

4.20 δολλαρίων. "Οταν έλθη σ ' ένα 
λιμάνι στήν Αγγλία, μπορεί νά πωλήση 
τό δέμα αύτό άντί 22 δολλαρίων σέ 
κάποιον πού θά έλθη 'επάνω ατό πλοίο 
καί πού άναλαμβάνει τόν κίνδυνο νά τό 
βγάλη έξω.

Τ’ αύτοκίνητα προσφέρουν αφάντα
στες εύκαιρίες γιά κέρδος σέ μερικά 
μέρη τού κόσμου. Βγάζοντας λαθραία, 
π.χ. αύτοκίνητα άπό τήν Γερμανία, είναι 
μιά μεγάλη καί λίαν έπικερδής δουλειά, 
περίπου όέ 2.000 πρόσωπα έχουν 
συλληφθή άπό τις Γερμανικές άστυνο- 
μικές αρχές ώς λαθρέμπορι. Volkswa- 
gens, Opels καί Mercedes πωλούνται
2 -  3 φορές άκριβώτερα στήν Ελλάδα 
καί στήν Τουρκία, απ' ό,τι στοιχίζουν 
στήν Γερμανία.

Στή Μέση ' Ανατολή ή αναλογία είναι
3 -  4 φορές περισσότερο καί στήν Νότιο 
'Αμερική 6 - 8  φορές περισσότερο. Ά ν  
τό αύτοκίνητο είναι κλεμμένο, τό κέρ
δος βέβαια είναι τεράστιο. "Ενας έξυ
πνος κλέπτης προσφάτως, έτηλεγρά- 
φησε σέ πέντε άντιπροσωπείες ένοικιά- 
σεως αύτοκινήτων στή Ζυρίχη, καί 
έζήτησε άπό τήν κάθε μιά νά παραδώση 
άπό ένα Mercedes σέ πέντε Ξενοδο
χεία πρώτης κατηγορίας μιά ώρισμένη 
ήμέρα. Οί άνύποπτες αντιπροσωπείες 
παρέδωσαν τά 5 αύτοκίνητα, καί όταν ό 
χρόνος τής ένοικιάσως είχε λήξει, τ ' 
αύτοκίνητα είχον ήδη έξαφανισθή. 
Έάν τελικός προορισμός ήτο ή Νότιος 
Αμερική, τό καθένα αύτοκίνητο. άξίας

2.400 δολλαρίων στή Γερμανία, μπο-

Σύνηθες «διενές» έγκλημα είναι ή άρχαιοκαπηλεία ή όποια μαστίζει κυρίως χώρες μέ 
ιστορικό παρελθόν. Στή φωτογραφία αρχαία αγγεία, προϊόν άρχαιοκαπηλείας.
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Τό πρόβλημα τής εποχής μας

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
I0V ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

' Ο λ ό κ λ η ρ η  ή α ν θ ρ ω π ό τ η τ α  n p e n e i  ν ά  ξ έ -  
^  p e i,  ό τ ι  γ ιά  τ η  δ ια τ ή ρ η σ η  τ ή ς  ζ ω ή ς ,  ά π α ρ α ί -  
Μ  τ η τ η  π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η  ά π ο τ ε λ ε ί  ή δ ια τ ή ρ η σ η  

τ ή ς  χ λ ω ρ ίδ α ς  κ α ί  τ ή ς  π α ν ίδ α ς .  Κ ά θ ε  κ α τ α -  
σ τ ρ ο φ ή  τ ή ς  β λ α σ τ ή σ ε ω ς  κ α ί τ ο ϋ  ζ ω ϊκ ο ΰ  
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ρούσε νά έχη πωληθή 19.000 δολλά- 
ρια.

Γιά νά κάμη γρήγορα χρήματα ό 
διεθνής εγκληματίας, πρέπει όχι μόνον 
νά έκτεθή στοάς κινδύνους νά συλλη- 
φθή, άλλά άκόμη καί ατό πεπρωμένο 
τής τύχης, τό κισμέτ όπως λένε οί 
Τούρκοι: στόν κίνδυνο νά προόοθή άπό 
τούς ίδιους τούς συνεργάτας του καί 
στόν κίνδυνο τών ξαφνικών κοινωνικο- 
πολιτικών αλλαγών. Ή  Χαβάνα π.χ. μέ 
τό τεράστιο τουριστικό τηςέμπόριο, τήν 
άπόλυτα ελεύθερη διενέργεια τυχηρών 
παιγνίων, τήν φανερή καί έλεύθερη 
πορνεία, ύπήρξε έπί πολλά χρόνια ένα 
κατάλληλο πεδίον άναπτύξεωςμεγάλης 
όραστηριότητος έκ μέρους τών έγκλη- 
ματιών.

Ό ταν ό Κάστρο κατέλαβε τήν άρχή 
δΓ έπαναοτάοεως. οί τουρίστες έτρο- 
μοκρατήθησαν καί έπαυσαν νά πηγαί
νουν, καί α ί επιχειρήσεις τών έγκλημα- 
τιών άρχισαν νά μή πηγαίνουν καλά. Ή  
Χαβάνα σήμερα, έχει σχετικώς έκκαθα- 
ρισθή άπό τόν ύπόκοσμο καί τούς 
παντοειδείς κακοποιούς, όχι τόσο πολύ 
άπό τις προθέσεις τής άστυνομίας, όσο 
λόγω τής πολιτικής άναταραχής.

Υπάρχουν όμως καί άλλοι κίνδυνοι. 
Κάποιος Λιβανέζος έπέταξε στήν Αθή
να άπό τήν Ζυρίχη, πριν άπό λίγες 
έβόομάδες. Στόν 'Αερολιμένα του Ελ
ληνικού έλιποθύμησε καί μετεφέρθη 
άμέσως ατό Νοσοκομείο, όπου όμως 
άπέθανε. Ή  ιατροδικαστική αύτοψία 
καί ή νεκροτομή άπεκάλυψαν ότι ό 
θάνατος προήλθεν άπό θρόμβωσι, ώ- 
φείλετο δέ κατά ένα μεγάλο μέρος ατό 
βαρύ κορσέ πού φορούσε καί πού 
περιείχε 1.500 μηχανές Ελβετικών 
ώρολογίων.

Σέ κάποιον όνόματι Zellingold, άνε- 
τέθη νά ταξιόεύση στις ' Ινδίες μέ ένα 
αύτοκίνητο, στις κρύπτες τού όποιου 
ύπήρχαν κρυμμένες 550 λίρες χρυσές. 
Ό  Zellingold πήγε στις Ινδίες χωρίς 
νά τού συμβή κάτι, άλλά έκεϊ δέν 
κατώρθωσε νά έλθη σ ' έπαφή μέ τό 
πρόσωπο στό όποιο θά παρέδιδε τις 
λίρες. Άπεφάσισε τότε νά έπιστρέψη 
στήν πατρίδα του καί έσκέφθη ότι, 
έπειτα άπό τούς κινδύνους πού διέτρεξε 
δέν άξιζε τό ν κόπο νά έπιστρέψη τις 
λίρες. Οί λαθρέμποροι, όταν έμαθαν 
αύτό, τόν κατήγγειλαν στήν άστυνομία 
ώς λαθρέμπορο καί συνέλήφθη. Ούτος 
ώμολόγηαε τά πάντα καί κατωνόμασε 
τούς λαθρέμπορους χρυσού πού μέ τή 
σειρά τους συνελήφθησαν καί αύτοί.

' Η συνέχεια στό επόμενο

ΣΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ έρευνητικές 
, μελέτες μου «Αίτιον καρκίνου- 

θεραπευτικές ιδιότητες τών έκκριμά- 
των τών βλεννογόνων αδένων 1965, 
1966, 1967, 1968». « Ό  Καρκίνος 
ένικήθη 1976, 1977, 1978» «' Η ιατρική 
έπί νέας άνοσοβιολογικής βάσεως, 
1979, 1980, 1981» « Επιτυχείς μετα
μοσχεύσεις ιστών 1981», άποδεικνύω 
καί μάλιστα δΓ άμφιδρόμου χημικής 
έξισώσεως δτι:

"Ενα καί μόνο αίτιο προκαλεί τις 
βλάβες τών κυττάρων δηλαδή τις άσθέ- 
νειες. Τούτο είναι ή ποσότης τής 
ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ύπό οίανδή- 
ποτε μορφή της, ώς πυρηνική - θερμική 
- χημική - ήλεκτρική - μαγνητική - 
μηχανικόν έργον. ' Η ποσότης αύτή τής 
έλευθέρας ένεργείας μεταφέρεται 
άπό διαφόρους φορείς (ρυπαντές) ώς 
είναι:

1. Πυρηνικά σωμάτια: σωμάτια α, 
πρωτόνια, δευτερόνια, ποζιτρόνια, ού- 
δετερόνια - ήλεκτρόνια.

2. Τά προϊόντα καύσεως όργανικών 
ένώσεων (καυσαέρια): μονοξείδιον καί 
διοξείδιον τού άνθρακος, οξείδια τού 
άζώτου, οξείδια τοϋ θείου, άκετύλια, 
ένώσεις τού βενζολίου καί πυρολικοϋ 
δακτυλίου κλπ.

3. Διάφοροι άκόρεσται κυκλικοί ή μή 
χημικοί ένώσεις καθώς καί τά ιόντα τών 
χημικών στοιχείων καί μορίων.

4. Αί άκτινοβολίαι όπως αί χ-γ κοσμι

κές - ιώδεις - ύπεριώδεις κλπ.
5. Τά μικρόβια καί οί ιοί.
Τόν έμπεριστατωμένον καί διεξοδι

κόν τρόπον καί μηχανισμόν τής δράσε- 
ως καί έλευθέρας ένεργείας διά τήν 
πρόκλησιν τών βλαβών (άσθενειών) τών 
κυττάρων, ώς καί τών έπιβοηθητικών 
παραγόντων, τόν άναφέρω εις τίς 
μνημονευθεΐσες μελέτες μου.

’ Η σημερινή τεχνολογική εξέλιξη καί βιομη
χανική ανάπτυξη έπιβαρύνουν συνεχώς τό 
ήδη μολυσμένο περιβάλλον.
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' Εδώ περιληπτικώς άναφέρω ότι τά 
κύτταρα κάθε είδους ζωής εσωκλεί
ουν, μία ποσότητα χημικής ένεργείας, ή 
όποια είναι διάφορος στά διάφορα είδη 
ζωής. Εις τό συγκεκριμένο αύτό ποσό 
ένεργείας διά κάθε είδος ζωής, τό 
κύτταρόν του έκτελεϊ όλες τις λειτουρ
γίες του ώς καί τοϋ καταβολισμού 
(άναβολισμός - μεταβολισμός) τής ύ
λης καί τής ένεργείας, στήν έντέλεια 
καί διά των ένζυματικών μηχανισμών 
του, όπότε όλοι οί χαρακτήρες τής 
ζωής έκδηλοϋνται κανονικώς.

"Οταν τώρα οί προαναφερθέντες 
ρυπαντές οί όποιοι είναι φορείς μεγά
λων ποσοτήτων έλευθέρας ένεργείας, 
έλθουν σέ έπαφή μέ ένα κύτταρόν, 
προκαλοϋν αύξηντική μεταβολή τής 
φυσιολογικής έσωτερικής ένεργείας 
του, σύμφωνα μέ τόν νόμον τής φυσι
κής πού όρίζει (Δύο σώματα διαφόρων 
θερμοκρασιών έρχόμενα σέ έπαφή, 
ένέργεια ρέει άπό τό σώμα άνωτέρας 
θερμοκρασίας στό σώμα κατωτέρας 
θερμοκρασίας, μέχρι εις τά δύο σώματα 
έξισωθοϋν αί θερμοκρασίαι των).

Η αύξηντική όμως αύτή μεταβολή 
τής έσωτερικής ένεργείας τοϋ κυττά
ρου, έλαττώνει τήν ικανότητα ορθής 
άποκρυπτογραφήσεως τού R.N.A, όπό
τε οί κωδικοί αριθμοί πού άναγράφονται 
στό D.N.A. τοϋ κυττάρου άποκρυπτο- 
γραφώνται έσφαλμένως. Ή  έσφαλμέ- 
νη όμως αύτή άποκρυπτογράφησις συ
νεπάγεται τήν έσφαλμένη δόμησιν με- 
γαλομοριακών ένώσεων τοϋ κυττάρου 

(του άπό τό R.N.A. του δηλαδή δόμησιν 
διάφορον έκείνης τής συγκεκριμένης 
διά τό είδος άλλά καί διά αύτόν τούτον 
τόν όργανισμόν. Τοϋτο συμβαίνει έπί 
ήπιας καί χρονιάς αύξηντικής μεταβο
λής τής έσωτερικής ένεργείας ένός 
κυττάρου, άφοϋ προηγουμένως παρα
τηρηθούν ύπό μορφήν φλεγμονής βλά- 
βαι στό κύτταρο, αί όποϊαι οφείλονται 
στήν άντίδρασιν τού κυττάρου, νά 
προστατευθεϊ.

' Εάν όμως ή αύξηντική αύτή μεταβο
λή είναι άπότομος καί ισχυρά έπέρχεται 
τελεία διάσπασις καί καταστροφή τών 
μεγαλομοριακών ένώσεών του, όπως 
συμβαίνει κατά τά τραύματα καί έγκαύ- 
ματα.

' Επίσης καί ή μειωτική μεταβολή τοϋ 
ποσού τής έσωτερικής ένεργείας τοϋ 
κυττάρου προκαλεί βλάβες (άσθένει- 
ες), όπως συμβαίνει κατά τις ψυχρές

ήμέρες, όταν τό κύτταρόν ή οργανι
σμός εύρεθή στό ψυχρό αύτό περιβάλ
λον καί δέν κατορθώσει νά άναπληρώ- 
νει (διά καύσεώς του, ώς καί τών άλλων 
μηχανισμών του) τήν ένέργεια πού 
χάνεται στό ψυχρό περιβάλλον μέ 
άποτέλεσμα νά έμφανισθοϋν τά χίμετ- 
λα - κρυοπαγήματα -ό θάνατος.

Βον) " Ενα καί μόνο φάρμακο προλη
πτικόν καί σέ πολλές περιπτώσεις 
κατασταλτικόν (έφ ' όσον αί βλάβαι δέν 
είναι άνεπανόρθωτοι -πάθησις) ύπάρ- 
χει. Τοϋτο είναι αί βλεννο-γλυκο-πρω- 
τέίναι σάκχαρον-πρωτεΐναι ή βιοκατα- 
λύτης τής σειράς Θχ,, Θχ2.....Θχν ό
πως τόν έχω όνομάσει. Τόν πρωτοπα- 
ρατήρησα ώς έκκριμα τών βλεννογό
νων κυττάρων τών ζωικών οργανισμών. 
Περιβάλλει τό κύτταρόν ύπό μορφή ύ- 
μενίου ή έπιπάγου (λεπτής μεμβρά
νης) καί τό προφυλλάσσει διά δύο τρό
πων:

1. Μηχανικώς: συγκρατεί τούς ύλι- 
κούς ένεργειακούς φορείς, χωρίς νά 
τούς έπιτρέπει νά έλθουν εις άμεσον 
έπαφήν μέ τό κύτταρόν. Τοϋτο άποδει- 
κνύεται μέ τό άπλούστατον, άλλά μέ 
τεράστιον σπουδαιότητα πείραμα ώς 
έξής: "Ας πάρωμεν έκκριμα άπό βλεν
νογόνους άδένας μας ή βλεννογλυκο- 
πρωτεϊνας άπό τά φυτά μπάμιες ή 
βολβούς. Μόλις τούς φέρουμε σέ 
έπαφήν μέ μικρόβια ή στάκτη (καυσαέ
ρια) άπό σιγαρέττον τά συγκροτεί καί

μάλιστα μικρά ποσότης συγκρατεί τερά
στιον μάζαν άπό τήν στάκτην.

2. Βιοκαταλυτική δράσις τών βλεννο- 
γλυκοπρωτεϊνών: Ρυθμίζει τήν μεταβο- 
λιστική άντίδρασιν (άναβολισμόν-κατα- 
βολισμόν) τής ύλης καί ένεργείας τοϋ 
κυττάρου καί διατηρεί σταθερά τήν 
έσωτερικήν του ένέργειαν: (τά πειρά- 
ματά μου άναφέρονται στις προηγού
μενες μελέτες μου).

Ο βιοκαταλύτης αύτός είναι ΚΟΙ
ΝΟΣ διά όλους τούς οργανισμούς καί 
διά όλα τά είδη ζωής (άνθρώπου-ζώου- 
φυτοϋ) άποτελείται άπό πολλά μέρη καί 
μάλιστα όσον περισσότερον έξελιγμέ- 
νον θεωρείται ένα είδος ζωής τόσο 
περισσότερα μέλη έχουν αί βλεννογλυ- 
κοπρωτεΐναι του. Τοϋ άνθρώπου τά 
κύτταρα περιέχουν όλόκληρον τήν σει
ράν τών μελών Θχ, Θχ,... Θχ2... Θχν έν 
άντιθέσει μέ τόν βιοκαταλύτην ένός 
πρωτογόνου φυτού πού θά έχει όρισμέ- 
να μέλη. Πάντως έπειδή είναι ύδατοδι- 
αλυταί καί διαλύονται σέ πεπτίδια καί 
σάκχαρον άπορροφώμενα άπό τό έντε- 
ρον τοϋ άνθρώπου, καί έπειδή αί 
βλεννογλυκοπρωτεΐναι του περιέχουν 
όλα τά μέλη, πού άπαντοϋν σέ κατώτε
ρους οργανισμούς άπ' αύτόν, ό άνθρω
πος μπορεί νά παίρνει άκόμα καί ένεσή- 
μως (διαλελυμένας σέ άποστειρωμέ- 
νον νερό) τάς βλεννογλυκοπρωτεϊνας 
άπό τούς άώρους καρπούς τοϋ φυτού 
μπάμιες ή βολβούς καί έν συνεχεία τά
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Σήμερα ό άνθρωπος πνίγεται μέαα ατούς 
ρυπαντές. Πόσο αλήθεια μπορεί ακόμα νά 
άντέξει;

έτοιμα πεπτίδια καί τό σάκχαρον νά 
ένώνονται εις τά κύτταρά του σύμφωνα 
μέ τήν δομήν τών κυττάρων του, 
άντιμετωπίζοντας τά στερητικά ή μή 
επαρκή προβλήματα πού άντιμετωπίζει 
σήμερον λόγω τής αύξήσεως τών φο
ρέων έλευθέρας ένεργείας.

Σέ κάθε οργανισμόν φυτικόν ή ζωι
κόν ή θεία δημιουργία έθεσεν τάς 
μνημονευθείσας βλεννογλυκοπρωτεϊ- 
νας, αί όποϊαι άποτελοϋν τό μυστικόν 
όπλον των διά τήν άντιμετώπισιν τών 
ελευθέρων ποσοτήτων ένεργείας πού 
μετέφερον οί ένεργειακοί φορείς έκεί- 
νους πού προϋπήρχον κατά τόν χρόνον 
δημιουργίας τής ζωής καί έτσι έξασφά- 
λιζεν κάποια ισορροπίαν διά τήν διατή- 
ρησιν τής ζωής.

Σήμερον δμως ό άνθρωπος διά τής 
τεράστιας τεχνολογικής έξελίξεως καί 
τής βιομηχανικής άναπτύξεως, συνε
χώς δημιουργεί δλο καί περισσότερους 
φορείς μεγάλων ποσοτήτων έλευθέ
ρας ένεργείας, οί όποιοι διαχέονται στό 
περιβάλλον καί διαταράσσουν τήν ισορ
ροπίαν ή όποια ύπήρχεν μεταξύ έλευ
θέρας ένεργείας, καί βιοκαταλύτου διά 
τήν διατήρησιν τής ζωής. Έτσι ένώ 
αύξάνεται ή έλεύθερη ένέργεια στό 
περιβάλλον τής ζώσης ύλης, τό μυστικό 
όπλο τής προστασίας τής ζώσης ύλης 
αί βλεννογλυκοπρωτεϊναι παραμένουν 
σταθεροί ή καί άκόμη έλαττοϋνταιλόγω

προϊούσης καταστροφής μέ άποτέλε- 
σμα ή άνισσοροπία αύτή νά άποβαίνει 
εις βάρος τής ζώσης ύλης.

Διά τού γενικού όρου λοιπόν «ΡΥ
ΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» εις 
τό έξής θά έννοούμεν αϋξησιν καί 
διάχυνσιν τών φορέων μεγάλων ποσο
τήτων έλευθέρας ένεργείας εις τό 
περιβάλλον, τής ζώσης ύλης ώς καί τών 
ποσοτήτων αί όποϊαι εισέρχονται εις 
τήν ζώσαν ύλην (ώς διά τής τροφής καί 
τού νερού).

Διά τού όρου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» θά έννοούμεν τά 
διά νομοθετικών κανόνων μέτρα καί 
μέσα, τά όποια θά πρέπει νά άντιτάξει ό 
άνθρωπος, άφ' ένός μέν διά νά έλατ- 
τώσει τούς φορείς τής έλευθέρας 
ένεργείας'είς τό περιβάλλον, άλλά άφ' 
έτέρου νά αύξήσει τήν άντίστασιν τών 
κυττάρων τής ζώσης ύλης γενικώς, 
άλλά καί τής ίδικής του είδικώτερον 
έναντι τών ρυπαντών μέ γνώμονα ότι 
ολόκληρος ή ζώσα ύλη είναι άλληλέν- 
δετος καί άλληλοεξαρτημένη.

Πριν προχωρήσωμεν όφείλομεν νά 
παραδεχθούμε ότι ή έκλογή τού άνθρώ- 
που νά προκαλέσει τεχνική διάσπασιν 
τών πυρήνων τών χημικών στοιχείων 
είναι καταδικαστέα ώς έπίσης είναι 
καταδικαστέα ή προσπάθεια πού κατα
βάλει νά προκαλέσει διάσπασιν τού 
νερού καί έν συνεχεία άξιοποίησιν τής 
ένεργείας τού στοιχείου ύδρογόνου, 
τούτο θά σημάνει τό ολοκαύτωμα τού 
γήινου πλανήτη.

' Η περισσότερον ένδεδειγμένη λύ- 
σις εις τό όξύ πρόβλημα τής ένεργείας 
πού ζητά ό άνθρωπος διά τήν άνετη 
ζωήν του, είναι αί πηγαί ένεργείας πού 
προϋπήρχαν κατά τήν δημιουργίαν τής 
ζωής, δηλαδή ή ήλιακή ένέργεια, ή 
Αιολική, ή έξ ύδατοπτώσεων, ή μαγνητι- 
κή ώς καί τών θερμών πηγών. ' Η διά 
φωτοσυνθέσεως άποθήκευσις τής ήλι- 
ακής ένεργείας θά έπιλύσει μιά διά 
παντός τό ένεργειακό πρόβλημα τού 
άνθρώπου, κάθε άλλη λύσις δημιουργεί 
κινδύνους διαλύσεως τού πλανήτου!!

Τά μέτρα πού θά πρέπει νά ληφθούν 
διά τήν προστασίαν τού περιβάλλοντος 
τά χωρίζω σέ έκεΐνα πού άποσκοποϋν 
εις τήν έλάττωσιν δημιουργίας καί 
διαχύσεως ρυπαντών στό περιβάλλον 
καί σέ έκεΐνα πού άποσκοποϋν στήν 
προληπτικήν καί κατασταλτικήν άντιμε- 
τώπισν τών βλαβών τών κυττάρων πού 
θά δημιουργηθοϋν ή έχουν δημιουργη- 
θεΐ άπό τά ύπάρχοντα εις τό περιβάλ
λον έλεύθερα ποσά ένεργείας.

Αον) Διά τήν μή δημιουργίαν καί

διάχυσιν ρυπαντών:
1. Προτείνω μέ Διεθνή νόμον τήν 

ήθικήν καί οικονομικήν άπομόνωσιν 
παντός άτόμου ή λαού πού διδάσκουν - 
έρευνοϋν ή προβαίνουν στήν τεχνικήν 
διάσπασιν ή σύντηξιν τών πυρήνων τών 
χημικών στοιχείων πρός έξοικονόμησιν 
ένεργείας διά πολεμικούς ή καί άκόμη 
διά ειρηνικούς σκοπούς. Πρέπει έπιτέ- 
λους άπό τόν τελευταΐον πολίτην έως 
τόν άρχηγόν έκάστου κράτους νά συ
νειδητοποιήσουν τις τρομερές έπιπτώ- 
σεις πού έπιφέρουν στήν ζώσαν ύλην, ή 
σχάσις τών πυρήνων τών στοιχείων. 
Πρέπει έπίσης νά συνειδητοποιήσουν 
ότι τά γυμνά μας σώματα τά περισφίγ
γουν πολλά φαρμακερά φίδια. ' Αντιθέ- 
τως προτείνω τήν Διεθνή χρηματοδότη
σή διά έρευνητικά προγράμματα δε- 
σμεύσεως καί άξιοποιήσεως τής ήλια- 
κής ένεργείας ώς καί τών άλλων πηγών 
ένεργείας πού προϋπήρχον τής δημι
ουργίας τής ζωής.

2. Τήν διά Δεθνοϋς Νόμου άπαγό- 
ρευσιν τής χλωριώσεως ή φθοριώσεως 
ή άπορρίψεως οίουδήποτε χημικού 
στοιχείου ή ξένου σώματος ή οργανι
σμών, εις τά νερά τών θαλασσών - 
λιμνών - πηγών, άσχετα έάν προορίζον
ται διά πόσιμα ή μή καθ’ όσον τό 
φθόριον καί χλώριον μπορεί νά φονεύ
ουν μικροοργανισμούς άλλά εισερχό
μενα στούς οργανισμούς προκαλοϋν 
τρομερές καταστροφές τών κυττάρων 
των καθ' όσον καταστρέφουν τάς 
βλεννογλυκοπρωτεΤνας των.

3. Ό  διά Νόμου διαχωρισμός τών 
βιομηχανιών άπό κατωκοιμένους χώ-

Ο τσαλαπετεινός, τό πιό όμορφο πουλί 
στον τόπο μας όπως καί πολλά ζώα καί πτηνά 
κινδυνεύουν άμεσα άπό τήν μόλυνση τού 
περιβάλλοντος.
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ρους εις άπομεμακρυσμένας περιοχάς 
καί ή ύποχρέωσις τών ιδιοκτητών των νά 
δεσμεύουν καί νά συγκροτούν κάθε 
ρυπαντή ή άπόβλητον εις ιδιόκτητον 
χώρον τής βιομηχανίας των. Εις περι
πτώσεις ρυπάνσεως τού άτμοσφαιρι- 
κοϋ άέρος -ξένης ιδιοκτησίας ή νερά 
ποταμών- θαλασσών πηγών κλπ. τήν 
δέσμευσιν τής περιουσίας των. Είναι 
καί άνήθικον άλλά καί άδικον προκειμέ- 
νου νά πλουτίζουν ένα ποσοστόν 5% 
ενός λαού νά τίθεται σέ κίνδυνον ή ζωή 
τού 95% καί ίσως ό άφανισμός ενός 
έθνους.

4. Τήν μετατροπήν καί πύκνωσιν τών 
μέσων μαζικής συγκοινωνίας άπό βεν
ζινοκίνητα - πετρελαιοκίνητα εις ήλε- 
κτροκίνητα. Παράλληλον άπαγόρευσιν 
εις τά κέντρα τών μεγαλουπόλεων καί 
σέ άκτίνα 3.000 παντός έτέρου μετα
φορικού μέσου τών όποιων ή κίνησις 
γίνεται άπό πετρέλαιον ή βενζίνη.

5. ' Η άντικατάστασις τών μηχανών 
υγρών καυσίμων διά θέρμανσιν τών 
πολυκατοικιών μέ θερμοσυσσωρευτάς 
ήλιακής ένεργείας.

6. Τήν άπαγόρευσιν συντηρήσεως 
τροφίμων διά χρωστικών ώς καί φορ- 
μαλδεύδης ή όποια μετρέπεται σέ 
μυρμικικόν όξύ τό όποιον καταστρέφει 
όλοσχερώς τάς βλεννογλυκοπρωτεΐ- 
νας άλλά καί τούς άδένας παραγωγής 
βλεννογλυκοπρωτεϊνών. Ή  καλυτέρα 
συντήρησις τών τροφίμων είναι ή διά 
ψύξεως ώς καί αί παλαιοί διά τού 
άλατος (τό όποιον πριν είσέλθει στόν 
όργανισμόν θά πρέπει νά άποβάλλεται 
διά διαλύσεως σέ νερό). Τό ιόν τού 
χλωρίου πού περιέχει τό μαγειρικόν 
άλας είναι τρομερόν δηλητήριον διά 
τάς βλεννογλυκοπρωτεΐνας.

7. Κάθε θορυβώδες μηχάνημα νά 
κατάσχεται καθ' δσον ή ήχητική ένέρ- 
γεια προκαλεί τρομερές βλάβες στό 
νευρικό σύστημα. Είναι άπαράδεκτον 
μιά μηχανή ένός καμικάζι ολόκληρον τό 
24ωρον νά κρατά έπί ποδός μιά συνοι
κία 100.000 άνθρώπων.

8. ' Η άπαγόρευσις χρησιμοποιήσεως 
όρμονών - φυτοορμονών εις τήν παρα
γωγήν άγαθών (κρέατος-κηπευτικών- 
φρούτων-λαχανικών κλπ.) ώς έπίσης καί 
τό ράντισμα διά μικροβιοκτόνων όλες 
αύτές οί ούσίες άποτελούν φορείς 
έλευθέρας ένεργείας μέ τήν καθημε
ρινήν λήψιν τροφών συσσωρεύονται εις 
τούς όργανισμούς καί προκαλοϋν τρο
μερές βλάβες εις τά κύτταρα των καθ' 
όσον καταστρέφουν τάς βλεννογλυκο- 
πρωτεΐνας των.

9. Διά τήν άραίωσιν τής πυκνότητας

τών ρυπαντών καί ιδιαιτέρως τού μονο- 
ξειδίου καί διοξειδίου τού άνθρακος, 
ώς καί τών οξειδίων τού άζώτου, μέ τήν 
παράλληλον αϋξησιν τής άναλογίας εις 
τά φυσιολογικά έπίπεδα τού μοριακού 
οξυγόνου τής άτμοσφαίρας προτείνω 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΝ.

' Η διά Νόμου ύποχρεωτική καλλιέρ
γεια.

α) Καρποφόρων δένδρων (μέ διπλά 
οφέλη), εις θαμνώδεις καί άσκεπείς 
γήινας έκτάσεις, ύπό τών ιδιοκτητών 
των ή ύπό τού στρατού διά τις έκτάσεις 
τού δημοσίου.

β) Εις τάς κατοικημένας περιοχάς 
δενδροφύτευσις, εις κάθε πεζοδρόμι- 
ον μέ ύπευθύνους διά τήν άνάπτυξιν 
καί διά νά εύδοκιμήσουν τά φυτά οί 
ίδιοκτήται καί ένοικιασταί τών άντιστοί- 
χων οικημάτων.

γ) Εις ειδικούς διασκευαζομένους 
χώρους, τών δωμάτων τών οικοδομών, 
τών μπαλκονιών ώς καί τών έλευθέρων 
χώρων τών οικοδομών καλλιέργεια τών 
ψυχανθών φυτών, άλλά είδικώς τού 
άειθαλούς άναρριχομένου φυτού κισ
σός. Τούτο έξαπλούμενον πρός όλες 
τις πλευρές έξωτερικώς καί στό δώμα 
ένός κτιρίου τριπλασιάζει τουλάχιστον 
εις πράσινον τόν χώρον πού καταλαμ
βάνει ένα κτίριον καί έτσι τσιμεντοπό- 
λεις ώς ή ’ Αθήνα καί ό Πειραιεύς θά 
μετατραπούν σέ άπέραντα λιβάδια. Ας 
σημειωθή ότι ή καλλιέργεια αύτού τού 
φυτού θά έπιβαρύνει έλαχίστως τούς 
ένοικιαστάς-ίδιοκτήτας.

Βον) Μέτρα πού άποσκοποϋν στήν 
προληπτική καί κατασταλτικήν άντιμε- 
τώπισιν βλαβών τών κυττάρων, συνέ
πεια τής ύπαρχούσης έλευθέρας ένερ- 
γείας εις τό περιβάλλον:

1. Επιβεβλημένη ή λήψις βλεννο- 
γλυκοπρωτεϊνών άπό τό φυτικόν Βασί
λειον καί ιδιαιτέρως άπό τούς άώρους 
καρπούς τού φυτού μπάμιες καί βολ
βούς πού περιέχουν μεγάλες ποσότη
τες άλλά καί καλής ποιότητας (δέν 
καταστρέφονται στούς 100° C).

' Η λήψις έπιπροσθέτων ποσοτήτων 
άποσκοπεί εις τό νά συμπληρωθούν καί 
νά ένισχυθοϋν αί ύπάρχουσαι ποσότη
τες σέ κάθε άνθρώπινον οργανισμόν, αί 
όποίαι δέν έπαρκοϋν διά τάς ηύξημέ- 
νας άνάγκας λόγω αύξήσεως, εις τό 
περιβάλλον τών φορέων μεγάλων πο
σοτήτων έλεύθερης ένέργειας. Είδι
κώς διά άνθρώπους μέσης καί γεροντι
κής ήλικίας, έργαζομένους σέ ένεργει- 
ακά περιβάλλοντα όπως στις βιομηχανί
ες χρωστικών ύλών άλλά γενικώς οί 
διαβιοϋντες σέ μεγαλουπόλεις καί βιο-

Οί μεγάλες βιομηχανίες άποτελούν μιά άπό 
τις κυριότερες αίτιες ρυπάνσεως του περι
βάλλοντος.
μηχανικά κέντρα. "Ας σημειωθή ότι δύο 
γεύματα έβδομαδιαίως άωρων καρπών 
τού φυτού μπάμιες τής έποχής ή 
συντηρουμένους διά καταψύξεως (όχι 
άπό κονσέρβες διότι τό συντηρητικό 
φορμαλδεύδη καταστρέφει τήν βλεν- 
νογλυκοπρωτεΐνη των) είναι άρκετά νά 
άντιμετωπίσουν τάς ηύξημένας άνάγ
κας ένός άνθρωπίνου όργανισμού. Βέ
βαια κατά τό μαγείρεμα δέν πρέπει νά 
θέτωμεν ντομάτες ή πολτό άπό αύτές 
ούτε ξύδι-λεμόνι ή πολύ άλάτι διότι όλα 
αύτά καταστρέφουν τις βλεννογλυκο- 
πρωτεΤνες, μονάχα ολίγο λάδι έλιάς.

2. Τό νερό πού θά πείνωμεν δέν 
πρέπει νά περιέχει χλώριον ή φθόριον 
διότι τά ιόντα τών άλογόνων... γενικώς 
καταστρέφουν τις βλεννογλυκοπρωτεΐ- 
νες μας.

3. ' Η άλκοόλη τών οινοπνευματωδών 
ποτών, άλλά καί τό συντηρητικό τών 
έμφιαλομένων... ποτών καταστρέφουν 
έπίσης τις βλεννογλυκοπρωτείνες μας.

4. Πρέπει νά άποφεύγωμεν νά παίρ- 
νωμεν καυτά ροφήματα ή νά τρώμεν 
καυτά φαγητά, ή θερμική των ένέργεια 
καταστρέφει τις βλεννογλυκοπρωτεΐ- 
νας μας.

5. Πρέπει νά άποφεύγωμεν τά καρυ
κεύματα όπως τό πιπέρι-μοσχοκάρυδα- 
κανέλλα-κίμηνο κλπ. αί άρωματικαί των

Συνέχεια στή σελ. 810
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Η ΚΙΝΗΣΗ T i l l  ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 1981 
ΕΞ ΑΠΟΨΕΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στήν έρευνα που άκολουθ€Ϊ παρατίθενται Ενδιαφέροντα στοιχεία γιά 
τήν Εγκληματικότητα των άλλοδαπών κατά τό θέρος τοϋ 1981 σέ 
σύγκριση μέ τό θέρος τού 1980.

Η ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΗ προσπάθεια τών 
Αστυνομικών 'Υπηρεσιών ώς 

γνωστό, είναι ή πρόληψη τοϋ εγκλήμα
τος καί κάθε ενέργεια προληπτική άλλα 
καί κατασταλτική έχει γιά αντικειμενικό 
στόχο τόν περιορισμό καί τόν έλεγχο 
τής εγκληματικότητας.

' Από τή συλλογή τών στοιχείων πού 
ερμηνεύουν τούς τρόπους - μεθόδους - 
δράσεως τών διαφόρων εγκληματιών 
καί άπό τά στοιχεία πού συνιστοϋν τήν 
προσωπικότητα τοϋ εγκληματία, παρέ
χονται, ύστερα άπό μελέτη τους, οί 
κατευθυντήριες βάσεις στίς Διωκτικές 
' Αρχές γιά τόν παραπέρα τρόπο ένέρ- 
γειας τής καταπολεμήσεως τοϋ έγκλή- 
ματος.

Κατά τήν έπεξεργασία καί μελέτη τών 
διαφόρων στατιστικών δεδομένων, 
πού περιγράφουν ορισμένα έγκλήμα- 
τα, τά όποια διαπράχθηκαν τελευταία 
στή χώρα μας, έμφανίζονται διάφοροι 
νέοι τρόποι καί μέθοδοι τελέσεως πα
ρανόμων πράξεων, οί όποιοι είναι ξένοι 
γιά τά ' Ελληνικά δεδομένα.

' Η κίνηση, μέσα στά πλαίσια τοϋ 
' Αστυνομικού ένδιαφέροντος, τών άλ
λοδαπών, πού βρίσκονται ή έπισκέ- 
πτονται τή χώρα μας, παρακολουθεϊται 
άπό τήν ' Εγκληματολογική ' Αστυνομι
κή Στατιστική καί έτσι συγκεντρώνον

ται στοιχεία τά οποία άφοροϋν τήν 
έγκληματικότητα τών άλλοδαπών στήν 
' Ελλάδα.

Με τή συλλογή τών στοιχείων αύτών 
μελεταται ό τρόπος δράσεως τών έγ- 
κληματιών, ή βιαιότητα στήν τέλεση, 
όπως καί ή βαρύτητα πού έρμηνεύει, 
κατά μία έννοια, τό οργανωμένο έγκλη
μα, μέ άποτέλεσμα νά διακριβώνεται 
κατά πόσο τά διάφορα έγκλήματα 
γίνονται μέ μεθόδους ξένες πρός τίς 
συνηθισμένες τής χώρας μας καί άν σ' 
αύτά ένέχονται άλλοδαποί. ’ 0  συσχε
τισμός έπίσης τών μεμονωμένων ή 
πολλών όμοειδών έγκλημάτων μέ τήν 
έθνικότητα τών άλλοδαπών δραστών, 
άποδίδει στοιχεία, πού προσδιορίζουν 
στατιστικά τούς χώρους προελεύσεως 
τοϋ ξενόφερτου έγκλήματος, μέ άποτέ
λεσμα τήν άσφαλέστερη καί άποτελε- 
σματικότερη προληπτική τακτική τών 
Αστυνομικών Υπηρεσιών σ' αυτόν 

τόν τομέα.
Στοιχεία τής έγκληματικότητας τών 

άλλοδαπών στίς πόλεις δικαιοδοσίας 
τής Αστυνομίας Πόλεων κατά τούς 
μήνες 1 Ιούνιο, ' Ιούλιο καί Αύγουστο 
τοϋ 1981, σέ σύγκριση μέτό καλοκαίρι 
τοϋ 1980 καί γενικότερα ή κίνηση τών 
ξένων, άπό άπόψεως ' Αστυνομικού 
ένδιαφέροντος, όπως αύτά άποδίδον-

ται άπό ένα μέρος τής Αστυνομικής 
Δραστηριότητας τήν ίδια έποχή, έκθέ- 
τονται κατωτέρω.

' Η ' Αστυνομία Πόλεων έχει έπιφορ- 
τισθεϊ μέ τήν έξυπηρέτηση, τήν προ
στασία καί γενικά τήν έπιτήρηση τών 
περισσότερων ξένων πού έρχονται 
στήν ’ Ελλάδα, άφοϋ έλέγχει τά βασικό
τερα σημεία εισόδου στή χώρα μας 
άλλά καί γιά τόν έπιπρόσθετο λόγο 
άφοϋ άστυνομεύει τόν Πειραιά, όπου 
είναι τό πρώτο λιμάνι τής Χώρας καί 
γίνεται κατά συνέπεια σταθμός διαμο
νής ή διελεύσεως τών ξένων καί τήν 
πρωτεύουσα πού δέχεται τόν κύριο 
όγκο τών άφιχθέντων άπό οπουδήποτε 
στήν ’ Ελλάδα.

Τό καλοκαίρι τοϋ 1981 ήλθαν στήν 
' Ελλάδα, διά μέσου τών σταθμών 
έλέγχου, πού είναι στή δικαιοδοσία τής 
'Αστυνομίας Πόλεων, 1.368.336 άλ
λοδαποί καί έφυγαν 1.327.840. Δηλα
δή οί ξένοι πού ήλθαν στήν ' Ελλάδα 
άπό τούς άερολιμένες 'Αθηνών καί 
Κερκύρας, καί τούς λιμένες Πειραιώς, 
Πατρών καί Κερκύρας κατά τό έφετεινό 
καλοκαίρι είναι κατά 10,85% περισσό
τεροι άπό έκείνους πού ήλθαν τό 
καλοκαίρι τοϋ 1980. Παρατηρήθηκε 
αισθητή κίνηση τών ξένων οί οποίοι 
μετακινήθηκαν άεροπορικώς σέ άντίθε-
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Τούς μήνες Ιούνιο, 'Ιούλιο καί 
Αύγουστο τού 1981 διώχθηκαν ποινι
κά γιά διάφορα αδικήματα 116 άλλο- 
δαποί άπό τούς όποιους 102 ήσαν 
άνδρες, δηλ. τό 87,93% τού συνόλου, 
καί 14 (12,07%) γυναίκες.

' Η ίδια αναλογία αριθμών παρουσιά
ζεται στή σύγκριση μέ τούς άντίστοι- 
χους μήνες τού 1980. Συγκεκριμένα τό 
καλοκαίρι τού 1980 διώχθηκαν 117 
αλλοδαποί άπό τούς όποιους 101 ήσαν 
άνδρες καί 16 γυναίκες.

' Από τούς 116 άλλοδαπούς δράστες 
αδικημάτων, πού μηνύθηκαντόέφετει- 
νό καλοκαίρι προέρχονταν: α) 75 
(64,66%) άπό χώρες τής Δ. Εύρώπης, 
τής Αύστραλίας καί τής Β .' Αμερικής β) 
23 (19,83%) άπό χώρες τής Αν. 
'Ασίας καί Λατινικής 'Αμερικής γ) 14 
(12,07% άπό χώρες τής Αφρικής καί 
τής Μέσης Ανατολής καί δ) 4 (3,44%) 
άπό χώρες τής 'Ανατολικής Εύρώπης.

Δέν παρουσιάζονται μεγάλες διακυ
μάνσεις τών στατιστικών δεδομένων μέ 
τήν άντιπαράθεσή τους γιά τούς ίδιους 
γεωγραφικούς χώρους, σέ ότι άφορα 
τήν καταγωγή τών συλληφθέντων άλ- 
λοδαπών δραστών τού καλοκαιριού 
1980. Ειδικότερα άπό τούς 117 ξένους 
δράστες άδικημάτων πού διώχθηκαν 
τούς θερινούς μήνες τού 1980 προέρ
χονταν: α) άπό χώρες τής Δ. Εύρώπης,

τής Αύστραλίας καί Β. Αμερικής 61 
(54,13%), β) άπό τήν Αφρική καί 
χώρες τής Μέσης 'Α νατολής 29 
(24,78%), γ) άπό χώρες τής Ά νατ.

Ασίας καί Λατινικής Αμερικής 26 
(22,22%) καί δ) άπό χώρες τής Ά νατ. 
Εύρώπης 1 (0,85%).

Ειδικότερα οί χώρες καταγωγής τών 
άλλοδαπών δραστών έγκλημάτων, σέ 
κατάταξη, σύμφωνα μέ τά άδικήματα 
πού διέπραξαν τό καλοκαίρι τού 1981, 
είναι οί εξής:

Α ' Σωματική βλάβη εξ άμελείας 
σέ άδικό τροχα ίο  άτύχημα (Μηνύ- 
θηκαν αλλοδαποί δράστες 29 άνδρες 
καί 4 γυναίκες).

1) Ά π ό τήν Αμερική 5 δράστες 
άνδρες

2) ' Από τήν ' Αγγλία 3 άνδρες καί 1 
γυναίκα.

3) Ά π ό τήν ' Ιταλία 3 άνδρες.
4) ' Από τή Γερμανία 1 άνδρας καί 2 

γυναίκες.
5) Άπ ό τήν Σαουδική Αραβ ία  1 

άνδρας καί 1 γυναίκα.
6) Άπ ό τήν Ιαπωνία, 2 άνδρες.
7) Ά π ό τήν Ελβετία 2 άνδρες.
( Ά π ό 1 δράστης άνδρας γιά τό ίδιο 

άδίκημα άπό τίς αμέσως επόμενες 
χώρες).

8) Βέλγιο
9) Βραζιλία

Κατά τούς θερινούς μήνες τούς 1981 
διαπράχθηκαν στή δικαιοδοσία τής Αστυνο
μίας Πόλεων 116 έγκλήματα τών όποιων 
δράστες είναι άλλοδαποί. Από αύτούς οί 
102 ήταν άνδρες καί οί 14 γυναίκες.

ση μέ αύτούς πού ταξίδευσαν άτμο- 
πλοϊκώς. Συγκεκριμένα άπό τό σύνολο 
τών άλλοδαπών, πού μετακινήθηκαν τό 
καλοκαίρι τού 1981 στή χώρα μας, άπό 
τίς· εισόδους ή εξόδους δικαιοδοσίας 
τής Αστυνομίας Πόλεων, άεροπορι- 
κώς ταξίδευσε τό 78,44% άπό αύτούς, 
ένώ τό ύπόλοιπο 21,56% άτμοπλοϊκώς.

' Η δραστηριοποίηση τών ' Αστυνο
μικών ' Υπηρεσιών, στήν ύπηρεσία τών 
τουριστών, τούς θερινούς μήνες, πα
ρουσιάζεται αύξημένη σέ σχέση μέ 
άλλες εποχές, άφοΰ τότε ή τουριστική 
κίνηση βρίσκεται σέ έξαρση. ' Η πρόλη
ψη εγκληματικών ενεργειών άπό τούς 
ξένους ή αντίθετα ή προστασία τους 
άπό εγκληματικές ένέργειες, πού στρέ
φονται εναντίον τους, καθώς καί ή 
προστασία τής οικονομίας τής χώρας 
μας άπό τήν παράνομη διαφυγή τού 
συναλλάγματος ή τού εθνικού μας 
νομίσματος, καλύπτουν τό ενδιαφέρον 
άπό τήν πολλαπλή ' Αστυνομική δρα
στηριότητα, πού έχει σχέση μέ τούς 
άλλοδαπούς.

Κατωτέρω θά άναφερθοϋν οί άλλο
δαποί δράστες έγκλημάτων καθώς καί 
ή χώρα καταγωγής τους, οί οποίοι 
διώχθηκαν ποινικά γιά διάφορα άδική
ματα πού διέπραξαν τή χρονική περίο
δο τού καλοκαιριού 1981 μέ αντιστοι
χία τήν ίδια εποχή τού 1980.
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10) ' Ισπανία
11) Κίνα
12) Λιβύη
13) ' Ολλανδία.
14) Πακιστάν
15) Πολωνία
16) Συρία
17) Τουρκία
18) Τσεχοσλοβακία
19) Τυνησία.
Β' Απλή σωματική βλάβη (Μη

νύθηκαν 3 άνδρες καί 1 γυναίκα)
1) ’ Από τήν 1 Αγγλία 1 άνδρας
2) Τήν Νιγηρία 1 άνδρας
3) Τήν Τανζανία 1 άνδρας
4) Τήν Γερμανία 1 γυναίκα.
Γ' Σωματική βλάβη εξ άμελείας 

(Δράστες 3 άνδρες)
1) 1 Από τήν 1 Αγγλία 2 άνδρες.
2) Από τό Βέλγιο 1 άνδρας.
Δ' 1 Επικίνδυνη σωματική βλάβη 

(Δράστες 3 άνδρες καί 1 γυναίκα).
1) Βέλγιο 1 άνδρας
2) 1 Ιταλία 1 άνδρας
3) Νιγηρία 1 άνδρας
4) Φιλιππίνες 1 γυναίκα
Ε' Βαρεία σωματική βλάβη (Διώ- 

χθηκε 1 άνδρας).
Τανζανία 1 άνδρας 

ΣΤ' ’ Εξύβριση (Μηνύθηκαν 4 δρά
στες άνδρες)

1) ' Αγγλία 1
2) 1 Αμερική 1
3) Σουηδία 1
4) φιλανδία 1
Ζ' Δολία αποδοχή παροχών (Οι

δράστες ήσαν 2 άνδρες)
1) ' Αμερική 1
2) ’ Ολλανδία 1
Η Αρπαγή ανηλίκων (Διώχθηκε 

ποινικά 1 γυναίκα).
' Αμερική 1

Θ ' Κλοπή (Μηνύθηκαν 12 άνδρες 
άλλοδαποί).

1) Πακιστάν 5
2) ' Αγγλία 2
3) Γερμανία 2
4) Γιουγκοσλαβία 2
5) ’ Ιταλία 1
Γ Αντίσταση (Μηνύθηκαν 3 άν- 

δρες)
1) ’ Αγγλία 1
2) Γαλλία 1
3) ' Ιταλία 1

ΙΑ ' Απειλή (Οί δράστες ήταν 5 άν
δρες).

1) ’ Αγγλία 2
2) Γαλλία 2
3) Αίγυπτος 1

ΙΒ' 1 Αποπλάνηση παίδων (Δράστης 
1 άνδρας)

' Ιταλία 1
ΙΓ' φθορά ξένης ιδιοκτησίας (Διώ- 
χθηκαν 2 άνδρες καί 2 γυναίκες)

1) Αύστρία 1 άνδρας
2) Γερμανία 1 άνδρας
3) ' Ιταλία 2 γυναίκες

ΙΔ' Κλοπή χρήσεως (Οί ξένοι δρά
στες ήσαν 2)

' Αγγλία 2 άνδρες
ΙΕ' Παραχάραξη νομισμάτων (Μη
νύθηκαν 5 άνδρες άλλοδαποί)

1) Τανζανία 3
2) Συρία 2

ΙΣΤ' Απόδραση κρατουμένου
(Δράστης 1 άνδρας)

Συρία 1

ΙΖ' Ανθρωποκτονία έκ προθέσε-
ως (Δράστης 1 άνδρας άλλοδαπός).

' Ιαπωνία 1.
ΙΗ' Αλητεία (Διώχθηκαν 1 άνδρας 
καί 1 γυναίκα)

1) ' Αγγλία 1 άνδρας
2) Γαλλία 1 γυναίκα

ΙΘ' Παράνομη όπλοφορία (Δράστες 
ξένοι 3 άνδρες καί 1 γυναίκα)

1) Νιγηρία 1 άνδρας
2) Κολομβία 1 γυναίκα
3) Γερμανία 2 άνδρες

Κ' Περί έργατικής νομοθεσίας 
(Δράστες ξένοι 2 άνδρες)

1) Αγγλία 1
2) Σαουδ. ' Αραβία 1

ΚΑ' Νόμος περί Ναρκωτικών (Διώ
χθηκαν 10 άλλοδαποί άνδρες)

1) Γαλλία 2
2) ’ Ισπανία 2
3) Πακιστάν 2
4) ' Αγγλία 1
5) Αίγυπτος 1
6) 1 Αμερική 1
7) Σουηδία 1

ΚΒ' Προστασία έθνικοϋ νομίσμα
τος (Διώχθηκαν 9 άνδρες καί 3 γυναϊ- 
κες)

1) ' Ιταλία 6 άνδρες καί 1 γυναίκα
2) Αμερική 1 άνδρας καί 1 γυναίκα
3) Γερμανία 1 γυναίκα
4) Λιβύη 1 άνδρας
5) Νιγηρία 1 άνδρας.
Τό καλοκαίρι τού 1981, όπως επίσης 

καί τό καλοκαίρι τού 1980 οί ξένοι 
επισκέπτες τής χώρας μας δέν άπέφυ- 
γαν τίς συνέπειες άπό διάφορα τροχαία 
άτυχήματα πού προξενήθηκαν σέ βά
ρος τους.

Τό τρίμηνο τού θέρους 1980 τραυ
ματίστηκαν σέ τροχαία άτυχήματα, 
στίς πόλεις δικαιοδοσίας τής 1 Αστυνο
μίας Πόλεων, 24 άλλοδαποί άπό τούς 
όποιους 15 ήσαν άνδρες καί 9 γυναί

κες. Από αύτούς 3 άνδρες καί 1 
γυναίκα τραυματίστηκαν σοβαρά.

Τό έφετεινό καλοκαίρι σκοτώθηκε 
μία (1) γυναίκα καί τραυματίστηκαν 13 
άνδρες καί 17 γυναίκες. Από τίς 
γυναίκες 5 τραυματίστηκαν σοβαρά.

Δηλαδή τό καλοκαίρι τού 1981 οί 
παθόντες άλλοδαποί σέ τροχαία άτυ
χήματα είναι κατά 7 περισσότεροι άπό 
τούς παθόντες τό καλοκαίρι τού 1980 
καί ή αύξηση αύτή έρμηνεύεται σέ 
29,16%.

Πολλοί άπό τούς άλλοδαπούς πού 
έρχονται στή χώρα μας παραβιάζουν τό 
χρόνο παραμονής πού τούς δίνεται άπό 
τίς ’ Ελληνικές ’ Αρχές. ’ Η πλειονότητα 
των άλλοδαπών αύτών είναι εθνικότη
τας Αφρικανικών ή Ασιατικών χω
ρών καί τά κίνητρά τους είναι ή 
άνεύρεση έργασίας καί ή προσπάθεια 
γενικά γιά καλλιτέρευση τών συνθηκών 
ζωής.

Οί ύπηρεσίες άλλοδαπών τής Αστυ
νομίας Πόλεων, στά πλαίσια έφαρμο- 
γής τής νομοθεσίας στόν τομέα αύτό, 
ενεργούν άπελάσεις τών άλλοδαπών οί 
όποιες γίνονται κατά κανόνα επειδή οί 
άλλοδαποί αύτοί δέν έχουν άδεια πα
ραμονής, όπως προαναφέρθηκε, ή ύ
στερα άπό δικαστικές άποφάσεις.

Τούς μήνες Ιούνιο, Ιούλιο καί 
Αύγουστο τού 1980 άπελάθηκαν 337 
άλλοδαποί άπό τούς οποίους 319 ήσαν 
άνδρες καί 18 γυναίκες.

Τό έφετεινό καλοκαίρι άπελάθηκαν 
134 άπό τούς όποιους 133 ήσαν 
άνδρες καί μία (1) γυναίκα. Μειώθηκαν 
δηλαδή οί απελάσεις τό καλοκαίρι τού 
1981 σέ σχέση μέ τό καλοκαίρι τού 
1980 κατά 203 άτομα πού σημαίνει 
μείωση κατά 60,23%.

Οί χώρες καταγωγής καί ό άριθμός 
άπελαθέντων σέ κάθε μία άπό αύτές 
φαίνονται κατωτέρω: (Υπενθυμίζεται 
ότι οί άπελαθέντες είναι όλοι άνδρες 
εκτός άπό μία (1) γυναίκα άπό τίς 
Φιλιππίνες).
1) ' Ινδία 43
2) Πακιστάν 19
3) Αίγυπτος 17
4) Γ κάνα 7
5) SRI-LANKA 7
6) Νιγηρία 5
7) Χιλή 4
8) Γκάμπια 3
9) ' Ιταλία 3

10) Λίβανος 3
11) Γαλλία 2
12) Μπαγκλαντές
13) Ρωσσία 2 
27) Φιλιππίνες 1

14) Τανζανία 2
15) Τουρκία 2
16) Γερμανία 1
17) Γ ιουγκοσλαβία 1
1 8 )  ' Ιράκ 1
19) ' Ισραήλ 1
20) Μαρόκο 1
21) Μαυρίκιος 1
22) Ζαΐρ 1
2 3 )  Σουδάν 1
24) Συρία 1
25) Τυνησία 1
26) φιλανδία 1 

ιί 1 γυναίκα
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Η ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ 
ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ 
ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Τοϋ Σεβ. Μητρ. Πρ. Παραμυθίας Τίτου

Α ΦΟΥ ΙΚΑΝΟΣ έγένετο λόγος ά- 
χρι τοΰδε περί τής εγκληματικό

τητας τών ανηλίκων, έκθέτομεν εφεξής 
όσα δύνανται νά πραγματοποιώνται 
έκάοτοτε χάριν αύτοΰ τοϋ σκοποΰ καί 
εκ μέρους τής ’ Εκκλησίας. Κατ’ αρχήν 
λεκτέον, ότι την συμβολήν τοϋ θρη
σκευτικού παράγοντος πρός σωφρονι
σμόν τής παρεκτρεπομένης καί έγκλη- 
ματούσης νεότητος δέχονται καί προ- 
σηκόντως εξαιρούν πάντες οί περί τήν 
’ Εγκληματολογικήν Κοινωνιολογίαν έ- 
νασχολούμενοι. «Πολύτιμος θεωρείται 
ή συμβολή τοϋ θρησκευτικού παράγο'ν- 
τος εις τήν αναμορφωτικήν προσπάθει
αν. ’ Εν ’ Αγγλία καί ' Ηνωμέναις Πολι- 
τείαις ’ Αμερικής έχουν τό θρησκευτι
κόν λειτουργόν εις περιωπήν, άναθέ- 
τοντες εις αυτόν σπουδαίας πρωτοβου
λίας, ώς πρός τήν ήθικήν άναμόρφωσιν 
τών καταδίκων. Ά λ λ ’ ότι ιερείς καί 
έξομολόγοι τών φυλακών, οιοι ό Glay, 
ό Dwigh κ.ά., κατέστησαν, έν ’ Αγγλία 
καί ' Ηνωμέναις Πολιτείαις ’ Αμερικής, 
ήγετικαί φυσιογνωμίαι έν τή ιστορία 
τών φυλακών, δέν ύποδηλοϊ ότι οί τής 
’ Ορθοδόξου ’ Εκκλησίας πρέπει νά 
υστερήσουν εις ικανότητας καί αυτοθυ
σίαν. ’ Αντιθέτως επιτάσσει τούτοις 
καθήκοντα βαρύτερα ή τών Πατέρων 
τής ’ Εκκλησίας κληρονομιά. «Τό ά- 
μαρτάνει ν ά νθρώπινον - λέγει ό Χρυσό
στομος - τό μετανοεΐν θειον, τό έμμένειν 
έν τή άμαρτία σατανικόν». Έ κ  τής 
άφετηρίας ταύτης όρμώμενοι οί έκκλη- 
σιαστικοί λειτουργοί πρέπει, άποφεύ- 
γοντες έπιτιμητικά κηρύγματα, νά πα
ρέχουν συγνώμην καί αν ’έτι δέν έχη

συντελεσθή έν τή ψυχή τοϋ άμαρτάνον- 
τος πλήρης ή μετάνοια. Τό έν τώ 
σωφρονιστηρίου έργον τοϋ ίερέως είναι 
δυσχερέστερον καί λεπτότερον, επειδή 
έπιχειρεΤται εις άτομα άμαθή, κατωτέ
ρου νοητικοΰ, άσταθοΰς βουλήσεως 
καί χαρακτήρος, μηδέποτε σχεδόν ένω- 
τισθέντα τόν θειον λόγον».

« Ή  συμβολή τής θρησκείας εις τήν 
διαμόρφωσιν τοϋ κοινωνικοΰ βίου είναι 
σπουδαιοτάτη. Θρησκευτικοί κανόνες 
διαγωγής, έπιβαλλόμενοι ύπό τής ’ Εκ
κλησίας καί τής κοινής γνώμης, καθί
στανται κανόνες ηθικής τής κοινωνίας

καί συμβάλλουσιν άπό κοινοΰ μετά τών 
κανόνων τοϋ Δικαίου εις τήν διατήρη- 
σιν τής έννόμου τάξεως».

Χωροΰμεν νΰν εϊς τά μέτρα τά όποια 
δύναται ή ’ Εκκλησία νά λαμβάνη χάριν 
τής άσφαλεστέρας καί άποτελεσματι- 
κωτέρας άντιμετωπίσεως τής έγκλημα- 
τικότητος τών άνηλίκων.

α) Ή  σύστασις καί λειτουργία τής 
Σχολής πρός ειδικήν έπιμόρφωσιν τοϋ 
Ίεροΰ Κλήρου εις τόν τομέαν αυτόν 
τής Ποιμαντικής. Περί τής άνάγκης τής 
συστάσεως ταύτης κατά χρονικός περι
όδους έγένετο ό προσήκων λόγος έν 
τοΐς έμπροσθεν. ’ Εκπαιδευόμενοι κα
λώς οί έν αυτή φοιτώντες εϊς τά θέματα 
τής ’ Εγκληματολογικής Κοινωνιολογί- 
ας καί εις όσα άλλα συναφή πρός αυτήν 
τοιαϋτα, άναλαμβάνουν κατόπιν σχετι
κά καθήκοντα άντιμετωπίσεως τής ό
λης ταύτης σοβαρός ύποθέσεως, ού 
μόνον έν σωφρονιστηρίοις καί αναμορ- 
φωτηρίοις, άλλ’ οπουδήποτε παρατη- 
ροΰνται έγκληματικοί τύποι άνηλίκων.

β) Συνεργασία έκπροσώπων τής 
’ Εκκλησίας μετά τών άρμοδίων τής 
Σωφρονιστικής Διευθύνσεως τοϋ Υ 
πουργείου Δικαιοσύνης, καί τών άστυ- 
νομικών καί δικαστικών άρχών. Παρ’ 
αύτών ένημεροϋται ή ’ Εκκλησία περί 
τοϋ άριθμοΰ τών έγκληματούντων άνη
λίκων, τοϋ τόπου τής διαπράξεως ύπ’ 
αύτών τών άδικημάτων καί ειδεχθών 
έγκλημάτων, τών συνθηκών διαβιώσε- 
ως τούτων, τών καταδικαζομένων έκά- 
στοτε παρά τών δικαστικών άρχών, 
τών έγκλειομένων εις έγκληματικάς καί 
άγροτικάς φυλακάς, τής έκτίσεως τών 
ποινών αύτών, τής καθόλου τούτων 
διαγωγής μετά τήν έκδίκασιν τών ύπο- 
θέσεων αύτών, τής τυχόν έπερχομένης 
μεταμελείας ή ύποτροπής καί όσων 
άλλων. 'Ομοίως λαμβάνει γνώσιν τών 
εϊσαγομένων εϊς αναμορφωτήρια ανη
λίκων, τής παροχής εις αύτούς τής 
άπαραιτήτου διαπαιδαγωγήσεως καί 
ύπό τινων προσώπων, ώς καί τής μετά 
τήν έξοδον έξ αύτών περαιτέρω συμπε
ριφοράς τούτων έν τή κοινωνία. ’ Επι-

' Η αγαστή συνεργασία μεταξύ εκκλησίας καί 
τών αστυνομικών καί δικαστικών άρχών 
μπορεί νά συμβάλλει στήν καταπολέμηση 
τής παιδικής έγκληματικότητος.
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τήν θυγάτηρ, κι ύπάγαιναν στόν ρήγαν 
Κατελόνιας.
Τό ακούσει το ό μισίς Τζεφρές σπου-
δαίως έκεϊσε άπήλθε.
πεζεύγει άπό τό άλογον, στόν κάτεργον
έσέβην,
καί χαιρετά τοΰ βασιλέως εκείνου τήν 
θυγάτηρ,
παρακαλεΐ κι αξιώνει την στήν γην νά 
έχη πεζέψει,
καί νά σεβή εις τό κάστρον του τοϋ νά 
παραδιαβάση,
ν' άναπαυτή ημέρες δυό, κι άπέκει νά 
ύπαγαίνη.
Κι εκείνη ώς εύγενική, μέ τήν βουλήν 
όπού είχεν
έπέζεψεν μετά χαράς, έσέβην είς τό 
κάστρον».

Τζεφρές, βέβαια, είναι ό Γοδεφρεϊ- 
δος (Ζεφρουά) Βιλεαρδουΐνος, στόν 
όποιο ό Ροβέρτος ό επονομαζόμενος 
Κουρτεναί παραχώρησε τό δικαίωμα 
νά δικάζει στόν Μόριά σύμφωνα μέ τίς 
' Ασσίζες. "Ομως τά κάστρα δέν έπέρ- 
ναγαν μόνο μέρες δόξας καί χαράς, 
ερχόντουσαν καί μέρες πικρές, δυστυ
χήματα στούς άνθρώπους, μά καί στά 
ίδια τά μνημεία. Καταστροφές πού 
άφάνιζαν. Μικρό χρονικό πού δημο
σίευσε τό 1910 ό Σπυρίδων Λάμπρος 
άφηγεϊται:

«Τώ 1389 έτει ίνδικτιώνος ιβ ' μηνί 
Μαρτίψ ήμέρα Σαββάτψ, ώρα όγδοη 
τής ήμέρας ήλιου κύκλος θ, σελήνης 
κύκλος ιθ, έγένετο σεισμός φοβερός έν 
τή νήσψ Χίψ, ώστε χαλασθήναι τό 
πλεΐστον μέρος τοΰ κάστρου καί κα- 
ταρραγήναι καί θραυσθήναιτά οικήμα
τα τά πλεΐστα αύτοΰ...».

Πρέπει νά γίνει διάκριση άνάμεσα 
στά στρατιωτικά φρούρια μέ τούς απα
ραίτητους πύργους τους καί στίς περι
τειχισμένες πολιτείες. "Αλλη κατηγορία 
είναι τά μοναστήρια μέ φρουριακή 
μορφή, όπως κατ' εξοχήν ή γεραρά 
μονή τοϋ ' Ιωάννουτοϋ Θεολόγου στήν 
Πάτμο ή τά παραθαλάσσια άγιορείτικα 
μοναστήρια, μέτούςχαρακτηριστικούς 
πύργους τους. «Εύμορφοκαστρογυρι- 
σμένο» άποκαλεί τό Γαλαξείδι ό μονα
χός Εύθύμιος συγγραφέας στά 1703 
τοϋ «Χρονικοΰ τοϋ Γαλαξειδιοϋ».

«Τόν καιρόν τής Βασιλείας Κωνσταν
τίνου Ρωμάνου, άγριωποί καί χριστια- 
νομάχοι άνθρωποι, Μπολγάροι λεγά
μενοι, έμπήκασι στήν ' Ελλάδα καί άπό 
σπαθιού καί κονταριού έχαλάσασι τούς 
χριστιανούς καί έτραβήξασι ίσα στόν 
Μωρέα. Διαβαίνοντας γοϋν άπό τά 
Σάλονα, έπλοκάρασί το' καί μισοί άπό 
δαύτους ήρθασι στό Γαλαξείδι, καί

έπήραν σκλάβους άπό τά χωρία διά 
καταπατητάδες. ' Ερχόμενοι γοϋν οί 
άπιστοι στό Γαλαξείδι, πού ήτανε χτι
σμένο παμπάλια καί εύμορφοκαστρο- 
γυρισμένο, έχοντας καί φλότα καραβι
ών καί σπίτια περισσά, βουλήν έπήκα- 
σιν οί άπιστοι άπό σπαθιού νά τό 
έπάρουσι, καί πέρνοντας στήν αύθεν- 
τία τους τά καράβια, νά άπεράσουσι 
στόν Μορέα, κουρσεύοντας καί τοϋ 
κόρφου τίς μεριές' καί οί Γαλαξειδιώτες 
έστοντας νά μάθουσι ένα τόσο φοβερό 
μήνυμα, έτρέξασι στές εκκλησίες, γο
νατιστά παρακαλώντας τό Χριστό καί 
τήν Παναγία καί όλους τούς ' Αγίους νά 
τούς βοηθήσουσι είς εκείνην τήν φοβε- 
ρώτατη στιγμή' άρματωθήκασι γοϋν 
καί έτοιμασθήκασι διά πόλεμο' καί 
ερχόμενοι εκείνοι οί πειρατές έπλοκά- 
ρασι τό κάστρο, καί μέ κάθε λογής 
μηχανές καί συνεργεία τοϋ Σατανά, 
πού τούς διευθέντευε, άνοίξασι μιά 
τρούπα μεγάλη στό κάστρο καί έμπή- 
κασι μέ τό σπαθί στό χέρι' έτότες γοϋν 
έγενέθηκε μεγάλος σκοτωμός καί φοβε
ρή άμάχη, πού τό γαϊμα έτρεχε στούς 
δρόμους, ώσάν ποτάμι χειμωνιάτικο' 
καί οί Γαλαξειδιώτες, βοηθώντας καί μέ 
τή χάρι τοΰ Θεοΰ, έσταθήκασι νικηταί 
καί έσφάξασι τούς άπιστους καί έκερδί- 
σασι τήν άμάχη». (Βλ. A. Ε. Βακαλό- 
πουλου: Πηγές τοΰ Νέου ' Ελληνισμού, 
τόμ. α").
" Εγινε όμως νέα έπίθεση των Βουλγά

ρων μέ πολύ μεγαλύτερες δυνάμεις 
πού μετέβαλαν τό Γαλαξείδι σέ στάχτη 
καί έρείπια, όπως άναφέρει ό ίδιος 
συγγραφέας. Στά χρόνια τής Τουρκο
κρατίας οί πειρατικές έπιδρομές έπλή- 
θυναν. ” Ετσι νέα κάστρα χτίσθηκαν ή 
έπισκευάσθηκαν παλιά. Γιά τό λόγο

ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ
αύτό άλλα άπό τά βυζαντινά κάστρα 
γνώρισαν φράγκικες καί μεταγενέστε
ρες άλλαγές, άλλα έπεσαν καί λείψανε 
κι άλλοΰ μερικά μόνο τειχιά, όπωςαύτά 
πού βλέπουμε άκόμη καί σήμερα σέ 
πολλά σημεία τής σκλαβωμένης Βασι
λεύουσας ή στόν έρειπωμένο Μυστρά.

'^Ανεβαίνουμε, γράφει ένας παλιός 
συγγραφέας, ό Κώστας Πασαγιάννης, 
άπό λιθόστρωτους παλιούς δρόμους 
κλιμακωτούς, άνάμεσα σέ χτίρια, βυ
ζαντινά, πού ύψώνονται άκόμη χωρίς 
στέγες, καί σ' άλλα πού γέρνουν καί 
πέφτουν. "Ολη ή πλαγιά τοΰ βουνοΰ, 
όσα φτάνει τό μάτι, κατασκέπαστη άπό 
έναν έρμο κόσμο πού χαλιέται. Παντού 
χαλάσματα καί συντρίμματα. Παντού 
γύρω τρανών μεγαλόπρεπων άρχοντι- 
κών καί παλατιών έρείπια τείχη πού 
γέρνουν στό χαμό».

"Ενα άπό τά πιό ισχυρά κάστρα - 
πόλεις, τό ισχυρότερο τής 'Ανατολής 
μέ πάμπολλα προπύργια ήταν τό Μεγά
λο Κάστρο, ό μεσαιωνικός Χάνδακας, 
τό σημερινό ’ Ηράκλειο. Τό πόσο ση
μαντικό ήταν τό κάστρο τοΰ ' Ηρακλεί
ου τό συμπεραίνει κανείς άπό τόν 
Κρητικό πόλεμο, όταν ό Χάνδακας 
ύπήρξε τό τελευταίο προπύργιο τής 
Χριστιανοσύνης στό νησί. Μέ τήν πα
ράδοση τοΰ κάστρου του, μέ τήν 
πτώση τοΰ Χάνδακα, τό σκοτάδι τής 
μαύρης σκλαβιάς στόν Τοΰρκο κατα- 
κτητή σκέπασε ολόκληρη τήν ' Ελλάδα. 
Οί μακροχρόνιες κι έπώδυνες φάσεις 
τοΰ πολέμου αύτοΰ άνάμεσα στή Δύση 
καί στήν Ανατολή, ή τεράστια σημα
σία πού τά χριστιανικά κράτη άπέδω- 
σαν στό οχυρό τοΰ Χάνδακα στέλνον
τας μεγάλο άριθμό δυνάμεων γιά νά τό 
ύπερασπισθοΰν, προσδιορίζουν τή 
σπουδαιότητα τοΰ Μεγάλου Κάστρου. 
"Οπως, άλλωστε, καί τά έργα τής 
Κρητικής λογοτεχνίας, πού είναι εμ
πνευσμένα άπό τήν πτώση του. Στόν 
«Κρητικό Πόλεμο» τοΰ Μαρίνου Τζάνε 
Μπουνιαλή, γραμμένο μετά τό 1669, 
τό κάστρο προσωποποιεϊται καί μιλάει 
γιά τίς μέρες τοΰ πολέμου καί τής 
ειρήνης. Νά πώς τελειώνει ό ποιητής: 

«ΤΩ Κάστρο μου περίδοξο, τάχατες 
όσοι ζοϋνε,
τάχατες νά σέ κλαίσινε καί νά σ' 
αναζητούνε;
" Επρεπε όλ' οί Καστρινοί μαΰρα γιά νά 
βαστοΰσι,
νά κλαίγουνε καθημερνό κι όχι νά 
τραγουδοΰσΐ'
άντρες, γυναίκες καί παιδιά καί πάσα 
κορασίδα,
νά δείχνουν πώς έχάσανε τέτοιας λογής 
πατρίδα».
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προσθέτως εξετάζεται κατά πόσον τά 
υφιστάμενα νϋν έν τή χώρα ημών 
άναμορφωτήρια επαρκούν διά την κα
λήν καί επιτυχή διαπαιδαγώγησιν τών 
έγκλειομέυωυ έν αύτοΐς άνηλίκων, αί 
τυχόν παρατηρούμενοι έν αύτοΐς ελλεί
ψεις εις κτιριακάς εγκαταστάσεις, προ
σωπικόν κ.λ.π.

'Ωσαύτως έρευνάται κατά πόσον 
επισκέπτονται καί έργάζονται έν τοϊς 
άναμορφωτηρίοις ιερείς καί τίνες είναι 
ούτοι, μόνιμοι άνήκοντες εις την Σω
φρονιστικήν Διεύθυνσιν τού 'Υπουρ
γείου Δικαιοσύνης ή ύπηρετοΰν εις 
ένοριακούς ναούς γειτνιάζοντας ή μή 
πρός αύτά καί προσφέρουν οίκειοθε- 
λώς τάς ύπηρεσίας αύτών έν αύτοΐς ή 
μήπως τυγχάνουν Ιεροκήρυκες Μη- 
τροπόλεων ή ναών ή άλλων εύαγών 
ιδρυμάτων;

Τό αύτό λεκτέον προκειμένου καί 
περί τών φυλακών τού Κράτους. Είναι 
άρά γε άρκετοί οί μόνιμοι έν αύταϊς 
ιερείς ή μήπως άπαιτοΰνται πλείονες 
καί έν τοιαύτη περιπτώσει τίνι τρόπω 
δέον νά προσλαμβάυωυται ούτοι; "Ε
χουν άρα γε έπανδρωθή δλαι αί άναγ- 
καιούμεναι έν αύταϊς θέσεις τών ιερέων 
ή μήπως ένεκα διαφόρων λόγων τό 
Ύπουργεΐον Δικαιοσύνης παραλείπει 
τήν πρόσληψιν ιερέων δΓ άπάσας τάς

φυλακάς καί τά αναμορφωτήρια; ’ Επε- 
ζητήθη άρά γε ποτέ ή ύπεύθυνος γνώμη 
τής ’ Εκκλησίας ή καί άντιθέτως προέ- 
βη ή ’ Εκκλησία εις τάς δεούσας ένερ- 
γείας παρά τη Πολιτεία, ούτως ώστε νά 
έπανδρωθοΰν αί ιερατικοί θέσεις τών 
φυλακών ύπό τών πλέον ένδεδειγμέ- 
νων ιερέων ή έπεζήτησε τυχόν ποτέ τήν 
σύστασιν ιερατικών θέσεων άναλόγως 
τού αριθμού τών φυλακών καί τών 
άναμορφωτηρίων, ώς καί τής δυνάμε- 
ως τών τροφίμων αύτών; ’ Ιδού ευθύς 
άμέσως σοβαρώτατα θέματα διά τήν 
’ Εκκλησίαν, άνακύπτοντα έκ τής έξε- 
τάσεως τής θρησκευτικής τούτης ύπο- 
θέσεως.

’ Εκτός δέ τούτου έρευνάται κατά 
πόσον οί νΰν έν φυλακαΐς ύπηρετοΰν- 
τες ιερείς, ύποβάλλουν κατά καιρούς 
έκθέσεις τή ' Ιερά Συνόδω τής ’ Εκκλη
σίας τής ’ Ελλάδος περί τού παρ’ 
αύτών έπιτελουμένου έν αύταϊς έργου, 
ούτως ώστε νά γίνωνται γνωστά τώ 
Χριστεπωνύμω πληρώματι δσα δΓ αύ
τών έργάζεται ή ’ Εκκλησία εις πεφυλα- 
κισμένους. Τούτο αλλαχού γίνεται ύπό 
έτεροδόξων ’ Εκκλησιών ιερείς φυλα
κών συγκροτούν ομάδας καί ειδικά έν 
προκειμένω έργα έκδίδονται.

γ) Σύστασις συντονιστικής έπιτρο- 
πής πρός διενέργειαν τών ληπτέων ύπό 
τής ’ Εκκλησίας μέτρων. Αΰτη συγκρο
τείται έξ ’ Αρχιερέων καί τινων άλλων 
ιερέων, καλώς πρός τούτο μεμορφωμέ- 
νων, ώς καί έκ καθηγητών τού Πανεπι
στημίου, άνωτέρων δικαστικών καί 
αστυνόμων, είδικώς άσχολουμένων πε
ρί τήν ’ Εγκληματολογίαν, τό Ποινικόν 
Δίκαιον καί τήν δίωξιν τού έγκλήματος.
' Η έν λόγω μεγάλη έπιτροπή, συνερχο- 
μένη τακτικώς παρά τή έδρα τής 
’ Αποστολικής Διακονίας τής ’ Εκκλη
σίας τής 'Ελλάδος, έργον έχει τήν 
διοργάνωσιν καί τόν συντονισμόν τής 
ιεραποστολικής έξορμήσεως τών έκ- 
προσώπων τής ’ Εκκλησίας πρός άντι- 
μετώπισιν τής έγκληματικότητος, ιδία 
δέ τής τών άνηλίκων τοιαύτης. Αΰτη 
έχουσα ύπ’ όψει αύτής όσα περί τής 
έγκληματικότητος τών άνηλίκων στοι
χεία συλλέγονται (τής έκτάσεως καί 
δράσεως αύτών, τών τόπων συναθροί- 
σεως τούτων καί έκτελέσεως άδικημά- 
των, προελεύσεως αύτών, ώς καί τής 
καθόλου συνεχούς τούτων έγκληματι- 
κής έπιδόσεως, τού αριθμού, τής ήλικί- 
ας, τού φύλου αύτών κ.λ.π.), προτείνει 
τά ληπτέα μέτρα καταστολής τού έγ
κλήματος καί σωφρονισμού τών έγκλη- 
ματούντων άνηλίκων.

Ό  λόγος τής συστάσεως καί λει

τουργίας τής έν λόγω έπιτροπής είναι 
προφανής, διότι άνευ τών εισηγήσεων 
ταύτης είναι λίαν δυσχερής ή αποτελε
σματική άντιμετώπισις τού κακού, ώς 
καί ή πλήρης ένημέρωσις τών ποιμένων 
τής '’ Εκκλησίας καί ή περαιτέρω ένέρ- 
γεια τούτων.

’ Εννοείται, ότι ή συγκρότησις μιας 
τοιαύτης συντονιστικής έπιτροπής πα
ρά τή Διαρκεϊ Ιερ ά  Συνόδω τής 
’ Εκκλησίας τής * Ελλάδος έξαρτάται έν 
πολλοΐς έξ αύτής ταύτης τής ιδίας καί 
τού Προέδρου αύτής. Καθ’ οίον τρό
που συυιστώυται έκ μέρους τών αρχών 
τής Πολιτείας μεγάλαι έπιτροπαί έν τοϊς 
Ύπουργείοις καί δημοσίοις όργαυι- 
σμοΐς δΓ ώρισμένους σκοπούς, ούτω 
καί έν προκειμένω ή Διοικούσα ’ Εκ
κλησία προβαίνει εις τήν σύστασιν 
έπιτροπής διά τόν συντονισμόν τής 
σθεναρός άυτιμετωπίσεως τής έγκλη
ματικότητος τών άνηλίκων, μηδόλως 
έπαναπαυομέυη εις δσα παρά τών 
οργάνων τής Πολιτείας έυεργοΰυται 
πρός τόν σκοπόν αύτόυ, άφ’ ού πνευ
ματικά ταύτης τέκνα είναι καί ούτοι καί 
τήν σωτηρίαν καί τούτων έπιδιώκουυ οί

Γιά τήν ουσιαστικότερη συμβολή τής εκκλη
σίας στήν καταπολέμηση τής εγκληματικό
τητας τών άνηλίκων είναι απαραίτητη ή 
σύσταση καί λειτουργία σχολής γιά τήν 
ειδική έπιμόρφωση τού κλήρου στον τομέα 
αύτό τής ποιμαντικής.
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ποιμένες αυτής.
’ Εξ’ άλλου ή αδήριτος άυάγκη τής 

έκ μέρους τής ’ Εκκλησίας άντιμετωπί- 
σεως τών κοινωνικών προβλημάτων 
επιβάλλει την διαρκή άπασχόλησιν τών 
εκπροσώπων ταύτης εις την λήψιν τών 
ένδεικνυομένων άποφάσεων διά την 
καλυτέραν καί άποτελεσματικωτέραν 
ενέργειαν τής ειδικής ταύτης ποιμαντι
κής διακονίας. ' Επομένως ή κοινωνική 
άποστολή τής ’ Εκκλησίας συνιστά τήν 
ύποχρέωσιν τής συμμετοχής των ποιμέ
νων αυτής εις τόν άγώνα τής καταπολε- 
μήσεως τής έγκληματικότητος τών κα
κοποιών άνθρώπων. Καί ναί μέν υπάρ
χουν ποιμένες τής ’ Εκκλησίας άνα- 
πτύσσοντες κοινωνικήν εργασίαν καί 
τά καλά ’έργα έπιτελοϋντες εν τή 
κοινωνία, πλήν διά τής συστάσεως μιας 
τοιαύτης επιτροπής συντονίζεται τό 
καθόλου κοινωνικόν έργον τής ’ Εκ
κλησίας καί προβάλλεται έναντι του 
κοινωνικού συνόλου ή άκατάβλητος 
δύναμις καί αξία αυτού.

Ή  ένότης καί έν προκειμένω, διατη- 
ρουμένη έν τώ σώματι τής ’ Εκκλησίας, 
συνετελεϊ κατά τόν πλέον καλλίτερον 
τρόπον εις τήν άξιοποίησιν τών πνευμα- 
τρόπον εις τήν άξιοποίησιν καί τήν εύό- 
δωσιν τής έν τών κόσμω άποστολής τών 
μελών τού σώματος τής ’ Εκκλησίας,

συμφώνως πρός τήν διδασκαλίαν τού 
Σωτήρος Χριστού. «Πάτερ άγιε, τήρη- 
σον έν τώ όνόματί σου ώ δέδωκάς μοι, 
ϊνα ώσιν έν καθώς ήμεΤς».

«Ου περί τούτων δέ έρωτώ μόνον, 
αλλά καί περί τών πιστευόντων διά τού 
λόγου αύτών εις έμέ, ϊνα πάντες έν ώσι, 
καθώς σύ, πάτερ, έν έμοί κάγώ έν σοί, 
ϊνα καί αυτοί έν ήμΐν έν ώσιν, ϊνα ό 
κόσμος πιστεύση ότι σύ μέ άπέστειλας».'

Διά τής έν λόγω λοιπόν τοιαύτης 
συντονιστικής έπιτροπής τού κοινωνι
κού έργου τής ’ Εκκλησίας δίδονται 
κατευθύνσεις εις πάντας, ποιμένας καί 
ποιμαινομένους, άξιοποιεΐται τό κοινω
φελές έργον τής ’ Εκκλησίας, ό δέ 
κόσμος παραδειγματιζόμενος έξ αύτού, 
έκτιμά καί ύποστηρίζει έκθύμως αυτό. 
Ούτως άφοπλίζονται οί πολέμιοι τής 
’ Εκκλησίας καί όσοι άλλοι βάλλουν 
κατά τών ποιμένων αυτής, ότι τάχα 
άδιαφοροΰν πρός τά σύγχρονα προ
βλήματα τής κοινωνίας καί μένουν εις 
τό περιθώριον τής ζωής. ’ Εν πάση 
περιπτώσει, συνειδητοποιοΰντες τήν 
αξίαν καί χρησιμότητα τής τοιαύτης 
κοινωνικής τής ’ Εκκλησίας έξορμήσε- 
ως ,συμβάλλομεν τά μέγιστα εις τήν 
έπίλυσιν τών σοβούντων προβλημά
των τής κοινωνίας καί τών λυμαινομέ- 
νων αύτήν κακών.

δ) Αί ένώπιον τής Ίεράς Συνόδου 
τής 'Ιεραρχίας εισηγήσεις περί τών 
ληπτέων ύπό τής ’ Εκκλησίας μέτρων 
άντιμετωπίσεως τής έγκληματικότητος 
τών άνηλίκων. Καθ’ ήν έποχήν τό 
σύνολον τής κοινωνίας ύφίσταται τοι- 
αύτας ολέθριους πνευματικός καί ήθι- 
κάς έπιδράσεις καί διασαλεύεται ή 
έννομος έν αύτή τάξις, χειμάζεται δέ 
δεινώς συνεπεία τών διαπραττομένων 
έκάστοτε έγκλημάτων, δέν είναι καθό
λου έπιτρεπτόν νά παρεξηγήται ή ποι- 
μαίνουσα ’ Εκκλησία έλλείψει συντονι
σμού άντιμετωπίσεως παρ’ αυτής τών 
σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων. 
Ούδέ άρκοΰν όσα έξ ιδίας πολλάκις 
πρωτοβουλίας ποιμένες τής ’ Εκκλησί
ας έργάζονται εις τόν κύκλον τής 
άρμοδιότητος αύτών διά τήν θεραπείαν 
τών μεγάλων κοινωνικών κακών. Ή  
Ποιμαντική διδάσκει, ότι εις έκαστον 
τομέα τής ιερατικής διακονίας απαι
τούνται ειδικευμένοι καί έμπειροι ποιμέ
νες, ϊνα τελεσφορήση τό σωτηριώδες 
έργον τής ’ Εκκλησίας. ’ Ακριβώς διά 
τόν λόγον αυτόν ή ’ Εκκλησία έπιλαμ- 
βάνεται τής καταρτίσεως στελεχών καί 
τής χρησιμοποιήσεαως αύτών άναλό- 
γως πρός τάς παρουσιαζομένας έκά
στοτε πνευματικός άνάγκας τού χριστε- 
πωνύμου αύτής πληρώματος.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΛΑ Ϊ ΚΕΣ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ

ΟΑΙΜΙΊΆΓΑΜΤΑ
Γιά την διεκδίκηση

λαϊκών αιτημάτων

'Από τίς εθνικές επαναστάσεις του 1848 ώς την Γαλλική 
Κομμούνα (1871), την ιρλανδική επανάσταση (1916) καί άπό 
κεΐ στις εξεγέρσεις τής Βουδαπέστης (1956) καί τής Πράγας 
(1968) καί τόν παρισινό Μάη (1968): «'Οχυρό τοΰ λαού» ήταν 
τό οδόφραγμα.

V /  ΦΡΑΝΣΟΥΑ ' Αραγκό πλησίασε 
αργά πρός τό όδόφραγμα πού τό 
έκλειναν ύψωμένες κάννες τουφεκι- 
ών. - Ο Γάλλος φυσικός καί άστρονόμος 
δέν κρατούσε δπλο, άλλά βασιζόταν 
στό δικαίωμα έλευθεροκοινωνίας πού 
τού έδινε τό γόητρό του ώς διάσημου 
επιστήμονα καί πρώτου πολίτη τής 
νεοσύστατης γαλλικής δημοκρατίας. 
«Γιατί τό κάνετε αύτό;» ρώτησε τούς 
επαναστάτες σέ τόνο αύστηρής έπι- 
πλήξεως. Μιά άγανακτισμένη φωνή τού 
φώναξε άπό ψηλά: «Κύριε Αραγκό, 
φαίνεται καλά πώς δέν γνωρίσατε ποτέ 
στή ζωή οας τί θά πεϊ πείνα». Κι αύτή ή 
άπάντηση ισχύει πάντα στό έρώτημα 
γιατί στήνεται ένα οδόφραγμα.

"Ηταν ή μόνη σωστή άπάντηση γιατί 
κείνη τή στιγμή (Παρίσι, πλατεία Πανθέ
ου, 22 Ιουλίου 1848. Ο λαός είχε 
πάρει τά όπλα μετά τό κλείσιμο τών 
μικρών βιοτεχνιών πού έδιναν ψωμί στή 
φτωχολογιά), άλλά ήταν άκόμα καί ή 
άπάντηση πού ϊσχυσε καί σέ τόσες 
άλλες στιγμές τής ιστορίας. ' Η άξια 
τής άπαντήσεως έκείνης ήταν ότι 
φανέρωσε άμέσως ένα στοιχείο χωρίς 
τό όποιο δέ θά στηνόταν ποτέ όδόφρα- 
γμα: τήν άπελπισία. ' Εκείνη τήνάπελπι- 
σία πού ξεσπά σάν ομαδική όργή καί 
όδηγεί σέ βίαιη έξέγερση. Δέν είναι 
τυχαίο γεγονός ότι στήν πολύμορφη

ιστορία τους τά οδοφράγματα στήθη
καν πάντα άπό έκπροσώπους τής τάξε- 
ως έκείνης πού, περισσότερο άπό 
όποιαδήποτε άλλη, είχε σοβαρούς λό
γους νά ύψώσει φωνή άγανακτήσεως. 
Τά όδοφράγματα γιά τά όποια είδαμε νά 
έκφράζει τίς άντιρρήσεις του ό Φραν- 
σουά ' Αραγκό τά είχαν στήσει προλε
τάριοι. " Ηταν ή άπάντηση τού λαού στή 
διάψευση τών έλπίδων του, πού είχαν 
γεννηθεί τέσσερις μήνες πριν, όταν τό 
Παρίσι είχε διώξει τόν βασιλιά Λουδοβί
κο - Φίλιππο καί είχε έπανεγκαταστήσει 
τή δημοκρατία.

Στό Βερολίνο -μιλάμε πάντα γιά τό 
1848- ό λαός ύποχρέωσε, ύπό τήν 
άπειλή τών όπλων, τόν βασιλιά Φρειδε
ρίκο -  Γουλιέλμο Δ ' νά άποδώσειτιμές, 
άσκεπής, στούς 183 πού είχαν σκοτω
θεί στήν πλατεία ' Αλεξάνδρου, καί πού 
τούς είχαν τοποθετήσει στή σειρά, 
στήν αύλή τού πύργου του. Δέν έπρό- 
κειτο γιά έξέγερση κλασικού τύπου. Κι 
όμως, όπως άναφέρει ό Φράντς Μέριν- 
γκ, άνάμεσα σ' αύτούς τούς 183 
νεκρούς «βρίσκονταν μόνο χειροτέ
χνες, μηχανουργοί, ύπάλληλοι μισθω
τοί». Καί θά μπορούσαμε νά συνεχίσου- 
με μέ άλλα παραδείγματα. Τουλάχιστον 
ώς τήν έποχή έκείνων τών άνεπανάλη- 
πτων οδοφραγμάτων τού ' Αλγεριού τό 
1960, στά όποια δέ θυσιάστηκαν έκείνοι

πού ύποστήριζαν τήν κατάργηση τής 
άποικιοκρατίας, άλλά οί «μικροί λευ
κοί», οί Γάλλοι πού κατοικούσαν άπό 
παλιά στό ' Αλγέρι καί μάχονταν μέ ένα 
αίσθημα άδικίας στήν καρδιά, γιατί στήν 
παρουσία τής Γαλλίας, στήν Αφρική 
έβλεπαν τή συνέχιση τής δικής τους 
έργασίας καί τών συμφερόντων τους.

Ό λα αύτά άποτελούν μαρτυρίες 
γεγονότων πού δέν είναι πάντοτε, 
τελείως ξεκάθαρα. Τό οδόφραγμα, 
όποια κι άν είναι ή προέλευσή του κι 
όποιος κι άν είναι ό σκοπός του, 
άποτελεΐ πάντα τήν έκφραση ένός 
λαϊκού κινήματος. Εξάλλου, ή συγκα
τάθεση τών πολλών είναι έκείνη πού όχι 
μόνο κάνει δυνατή τήν ύπαρξή του, 
άλλά καί τό νομιμοποιεί. Αύτή ή άνάγκη 
τής μαζικής συναθροίσεως άπαιτεϊ τή 
συναίνεση τών πολυπληθέστερων κοι
νωνικών τάξεων, πού σίγουρα δέν είναι 
καί οί πιό προνομιούχες. Καί νά, σάν 
συνέπεια, πού τό οδόφραγμα έμφανί- 
ζεται σάν φαινόμενο τής μεγάλης 
πόλεως, όχι μόνο γιά τεχνικούς λόγους
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-αποκλεισμός άπό σπίτι σέ σπίτι- άλλά 
γιατί είναι δύσκολο νά βρεθεί μέσα στήν 
πόλη ή μάζα πού άνταποκρίνεται πρό
θυμα στό κάλεσμα γιά εξέγερση. Στήν 
πόλη βρίσκονται οί μεγάλες λαϊκές 
συνοικίες, ή μεγάλη συγκέντρωση βιο
μηχανιών. ” Αν δέν υπήρχε ή πατροπα
ράδοτη δευτεριάτικη άργία τών έργα- 
τών -πράγματι ή 18 Μαρτίου 1848 
έπεφτε Δευτέρα- ή έξέγερση τών 
Βιεννέζων έναντίον τού Μέττερνιχ 
δύσκολα θά μπορούσε νά συγκεντρώ
σει τόσο μεγάλο άριθμό έπαναστατών. 
Καί ήταν τό «λόκ-άουτ» τών έργοστασί- 
ων Πουτίλωφ πού τροφοδότησε τήν 
έπανάσταση τού Πετρογκράντ, τόν 
Φεβρουάριο τού 1917, μέ έναν όγκο 
άπό τριάντα-σαράντα χιλιάδες έπανα- 
στάτες.

Σάν πρωτόγονη καί ένστικτώδης έκ- 
δήλωση έξεγέρσεως, τό όδόφραγμα 
μοιάζει νά άποτελεί άντίθεση σέ κάθε 
στρατιωτική άρχή. Όσο γιά τήν οχύρω
σή του, είναι τό άντίθετο άκριβώς άπό 
τό «περιχαρακωμένο στρατόπεδο» γιά 
τήν άμυνα μιας πόλεως πού πρωτοχρη- 
σιμοποιήθηκε τό δεύτερο μισό τού 
16ου αιώνα άπό τόν Ιταλό μηχανικό 
Ταρτάλια καί καθιερώθηκε έναν αιώνα 
άργότερα άπό τόν στρατιωτικό μηχανι
κό Βωμπάν (γνωστό γιά τήν όχύρωση 
τών συνόρων τής Γαλλίας τήν έποχή 
του, δηλ. τόν 17οαιώνα). Τό «περιχαρα
κωμένο στρατόπεδο» φροντίζει νά 
φέρνει τή γραμμή τού πυρός άκόμα καί 
δίπλα στόν έπιτιθέμενο. Τό όδόφραγμα 
έχει περιορισμένο πεδίο βολής καί είναι 
άπαραιτήτως ορθογώνιο. Σάν άμυντικό 
έργο τό όδόφραγμα παρουσιάζει περιο
ρισμούς, πού γίνονται τόσο πιό αισθητοί 
όσο έξελίσσονται τά έπιθετικά όπλα.' Η 
άνεπάρκειά του άπό στρατιωτικής άπό- 
ψεως μάς κάνει νά άναζητήσουμε τούς 
λόγους τής έπιτυχίας του -όταν ύπάρ- 
χουν- άλλου στό πολιτικό «νόημα» πού 
άποκτά άπαρεγκλίτως τό έργο. Τό 
όδόφραγμα βασίζεται στό πολιτικό του 
κύρος κι αύτό παίζει άποφασιστικό ρόλο 
γιά τό άποτέλεσμα.

Ποτέ ίσως στήν ιστορία δέ χρησιμο
ποιήθηκε τόσο τό οδόφραγμα όσο κατά 
τή διάρκεια τής Κομμούνας τού Παρισι
ού τό 1871, όπου δέν έλειψαν καί οί 
άξιοι ύπερασπιστές του. Μόνο πού ή 
γενική κατάσταση μιάς Γαλλίας άδιάφο- 
ρης ή άντίθετης ήταν άρκετή νά κατα
στήσει μάταιη όλη αύτή τή γενναία καί 
αιματοβαμμένη άμυνα. "Ας δούμε ό
μως δυό άντίθετα παραδείγματα: Στις 
Βρυξέλλες, τό 1830, καί στό Παλέρμο 
τό 1848, τά όδοφράγματα άποδείχθη-

καν πιόάποτελεσματικά, γιατί στήθηκαν 
στήν κατάλληλη, άπό πολιτική άποψη, 
στιγμή. Δέν ήταν τυχαίο τό γεγονός ότι 
έπαιξαν άποφασιστικό ρόλο δέ δυό 
έπαναστάσεις -γιά τήν άνεξαρτησία 
τού Βελγίου καί γιά τήν, έστω καί 
προσωρινή, άνεξαρτησία τής Σικελίας 
-πού ήταν πιά τόσο ώριμες ώστε νά 
προαναγγελθούν δημόσια άπό τούς 
ύποκινητές τους. Στις Βρυξέλλες, τό 
καλοκαίρι τού 1830, μοιράστηκαν προ
κηρύξεις μέ τό έξης πρόγραμμα: «23 
Αύγούστου: πυροτεχνήματα, 24 Αύ- 
γούστου: γενέθλια τού βασιλέως, 25 
Αύγούστου: έπανάσταση». Ό λαέγιναν 
άκριβώς όπως είχαν προβλεφθεΐ. Οί 
κάτοικοι τών Βρυξελλών παρακινήθη
καν συναισθηματικά στό στήσιμο τών 
οδοφραγμάτων άπό τό άνέβασμα τής 
όπερας τού Ωμπέρ «Ή  βουβή τού 
Πόρτιτσι» πού είχε γιά ύπόθεση τή 
ναπολιτάνικη έξέγερση τού 1647 (στήν 
όποια πάντως τά όδοφράγματα δέν 
είχαν παίξει άποφασιστικό ρόλο). Τό 
ολλανδικό πεζικό τού πρίγκιπα Φρειδε
ρίκου προσπαθούσε έπί τρεϊς μέρες νά 
έπιβληθεΐ, άλλά χωρίς άποτέλεσμα. ' Η 
έξέγερση έπεκτάθηκε τελικά σ' όλό- 
κληρη τή χώρα.

Σάν προχειροφτιαγμένο οχυρό, πού 
στήνεται περιστασιακά, γιά νά άναχαιτί- 
σει τις όργανωμένες δυνάμεις -καί

Στήν απέναντι σελίδα. Ή  έξέγερση τών 
φοιτητών στή Βιέννη έναντίον τού Μ έττερ
νιχ τό 1848 Επάνω: «οδόφραγμα» πίνακας 
τού Εύγ Ντελακρουά.

κυρίως τό ιππικό- τό οδόφραγμα πρω- 
τοεμφανίστηκε πολύ παλιά, τουλάχι
στον άπό τότε πού ύπήρχε ένας θε
σμός έναντίον τού όποιου γινόταν 
έξέγερση.' Η έτυμολογίατου όμως στά 
Γαλλικά (Balticade), άνάγεται σέ συγκε
κριμένη ήμερομηνία. ' Η 12 Μαΐου 1588 
ήταν στό Παρίσι ή πρώτη «' Ημέρα τών 
οδοφραγμάτων» τής "ιστορίας. " Εκείνη 
τήν ήμέρα πήραν τό όνομά τους τά 
όχυρώματα πού στήθηκαν ατούς δρό
μους άπό τόν λαό πού είχε έξεγερθεΐ 
έναντίον τού μισητού ' Ερρίκου Γ ' καί 
τάχθηκε, ύπέρ τού δούκα τού Γκίζ. 
Πράγματι, σάν ύλικό χρησιμοποιήθηκαν 
κυρίως βαρέλια (Barriques), πού ήταν 
τότε σέ καθημερινή χρήση καί είχαν 
συνήθως χωρητικότητα 250 λίτρων. Τά 
γέμιζαν μέ χώμα καί τά στοίβαζαν 
στούς δρόμους, άποδείχθηκαν δέ ιδιαί
τερα άποτελεσματικά. Τόσο, ώστε νά 
καταφύγουν σ' αύτά οί Παρισινοί καί τή 
δεύτερη «Η μέρα  τών όδοφραγμά-
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των», έξήντα χρόνια άργότερα, όταν 
έξεγέρθηκαν έναντίον τοΰ Μαζαρίνου. 
Τό όδόφραγμα αποδείχθηκε αποτελε
σματικό καί απέκτησε τέτοια αίγλη, 
ώστε νά διαδοθεί καί στις γειτονικές 
χώρες κι άπό κεΤ σ' όλο τόν κόσμο, 
κάθε φορά πού κάποιος καταπιεσμένος 
ήθελε νά άντισταθεϊ στόν καταπιεστή 
του.

Φυσικά δέ χρησιμοποιούνται παντού 
καί πάντα «βαρέλια» γιά νά στηθούν 
οδοφράγματα, άλλά αύτό δέν έχει 
μεγάλη σημασία, γιατί οδοφράγματα 
μπορούν νά γίνουν άπό όποιοδήποτε 
ύλικό. Φτάνει νά γεμίσει ό δρόμος μέ 
όσο γίνεται πιό βαριά καί πιό πυκνά 
τοποθετημένα άντικείμενα. Κάρρα καί 
άμάξια θεωρήθηκαν πολύτιμα, γιατί 
ήταν άμετακίνητα κι αύτό βοηθούσε 
στό νά τοποθετούνται στά κατάλληλα 
σημεία καί νά άναποδογυρίζονται άργό
τερα γιά νά άκινητοποιηθοϋν. ' Ο όγκος 
τους ήταν ήδη άρκετός, άλλά μπορού
σε νά γίνει άκόμα μεγαλύτερος άν 
ρίχνονται έπάνω τους κι άλλα ύλικά. 
Αύτά τά οχήματα τά βρίσκουμε σάν 
άπαραίτητο ύλικό τών όδοφραγμάτων 
πού διέκριναν τις άστικές έξεγέρσεις 
τής Εύρώπης κατά τόν 17ο καί 18ο 
αιώνα, περιλαμβανομένης καί τής με
γάλης έπαναστάσεως τού 1789 στό 
Παρίσι. Πάντως ή τελευταία δέν είχε 
γιά κύριο χαρακτηριστικό της τά προχει- 
ροφτιαγμένα όδοφράγματα κι ένας άπό 
τούς λόγους πού έξηγοΰν τό γεγονός 
ήταν ότι τά στρατεύματα άποσύρθηκαν 
έγκαίρως άπό τήν πρωτεύουσα. Πάν
τως μερικά όδοφράγματα στήθηκαν τή 
νύχτα τής 13 πρός 14 Ιουλίου γιά νά 
ύποστηρίξουν τήν έπίθεση κατά τής 
Βαστίλλης.

Τά τροχοφόρα θά άκολουθήσουν τόν 
δρόμο τής τεχνολογικής έξελίξεως, 
άλλά θά έξακολουθήσουν νά άποτε- 
λοϋν στοιχείο προνομιακό άκόμα καί γιά 
τά μελλοντικά όδοφράγματα. Στις τα
ραχές πού έγιναν τό 1948, μετά τήν 
άπόπειρα κατά τού Ιταλού κομμουνι
στή ήγέτη Παλμίρο Τολιάτι στή Γ ένοβα, 
πολλά τράμ έκτροχιάσθηκαν καί χρησι
μοποιήθηκαν γι αύτό τόν σκοπό. Μόνο 
πού, άντί νά τά άναποδογυρίσουν οί 
έπαναστάτες, τά στερέωσαν πάνω στις 
γραμμές γιά νά γίνει πιό δύσκολη ή 
μετακίνησή τους. Πάνω-κάτω τό ϊδ ιοτό  
άποτέλεσμα έπιδιώκουν οί έπαναστά
τες, όταν βάζουν φωτιά στά αύτοκίνη- 
τα. Αύτό όμως θά συμβεΐ πολύ άργότε
ρα, όπως γιά παράδειγμα στις φοιτητι
κές έξεγέρσεις τοΰ 1968.

Τό οδόστρωμα -λιθόστρωτο, γρανί

' Επάνω: Παρίσι 1830. Ο λαός ταμπουρωμέ- 
νος στά όδοφράγματα άγωνίστηκε γιά νά 
ανατρέψει τόν Κάρολο I. Δεξιά: ' Ο άρχιεπί- 
σκοπος Αφφρέ πεθαίνει στά παρισινά όδο
φράγματα κατά τήν έπανάσταση τού 1848 
Στήν άπέναντι σελίδα: Ο λαός τής Πάρμας 
υψώνει έμπόδια στήν όδό Σάντα Κρότσε. 
στις ταραχές τού 1848

της, πλάκες άπό πορφυρίτη- χρησιμο
ποιήθηκε πολλές φορές στό στήσιμο 
οδοφραγμάτων. ' Αλησμόνητο έχει μεί
νει τό παρισινό πλακόστρωτο. Ο Βί
κτωρ Ούγκώ τό άναφέρει πολλές φο
ρές, όταν περιγράφει λεπτομερειακά 
καί μέ γλαφυρότητα ατούς «' Αθλίους» 
του, τά όδοφράγματα άπό τό 1832 ώς 
τό 1848. «Οί έφημερίδες τής έποχής» 
γράφει, «ξεγελιόνταν καί διαβεβαίωναν 
ότι τό οδόφραγμα τής όδοΰ Σανβερί 
έφτανε στό ύψος τού πρώτου όρόφου 
τών σπιτιών. Γεγονός είναι ότι δέν 
ξεπερνοϋσε τό μέτριο ύψος τών έξη 
έπτά ποδιών. Ή ταν φτιαγμένο μέ 
τρόπο ώστε αύτοί πού άγωνίζονταν νά 
μπορούν, άνάλογα μέ τήν περίσταση, 
νά πυροβολούν κρυμμένοι πίσω άπ' 
αύτό ή νά στέκονται μπροστά ή καί νά 
σκαρφαλώνουν στήν κορυφή του χρησι
μοποιώντας στρώσεις άπό πέτρες το
ποθετημένες κλιμακωτά. ' Η έξωτερική 
πλευρά τοΰ οδοφράγματος πού άπετε- 
λεΐτο άπό σωρούς πέτρες καί βαρέλια 
ένωμένα μεταξύ τους μέ δοκάρια 
έμοιαζε μέ άξεπέραστο έμπόδιο».

Στή Βαρσοβία τό φθινόπωρο τού

1939, ό λαός, γιά νά άντισταθεϊ κατά 
τών Γερμανών πού είχαν εισβάλλει καί 
καταλάβει τή χώρα, έστησε όδοφρά
γματα άπό μεγάλα χαλίκια πού πήρε άπό 
πλακόστρωτους δρόμους καί τά στερέ
ωσε μέ δένδρα πού έκοψε άπό τις 
δενδροστοιχίες τών λεωφόρων. Θά 
είχαν κατασκευάσει ένα έμπόδιο άρκε- 
τά άνθεκτικό, άν ό έχθρός καθυστερού
σε δέκα μέρες νά έξαπολύσει τήν 
έπίθεση, όσο χρειαζόταν γιά νά συγκεν
τρώσουν άρκετές δυνάμεις στά όχυρά 
καί πυροβολικό.
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ΟΔΟΦΡΑΓΜΑΤΑ

' Ακόμα καί ό εξοπλισμός τών έκκλτ- 
σιών, πάγκοι καί εξομολογητήρια κυρ - 
ως, έχουν κάνει τήν εμφάνιση τους 
στην ιστορία τών οδοφραγμάτων ώς 
«πρώτη ύλη». Σέ μικρότερη κλίμακα, 
άντίθετα χρησιμοποιήθηκαν τά οικιακά 
έπιπλα καί αυτό όφείλεται σέ δύο 
κυρίως λόγους. Όσοι διέθεταν γερά 
έπιπλα δύσκολα έπαιρναν μέρος σέ 
λαϊκά κινήματα, καί γι' αύτό οί έπανα- 
στάτες άναγκάζονταν νά τούς πάρουν 
μέ τό ζόρι. ' Ενώ άντίθετα ό φτωχός, 
πού συνήθως πρωτοστατούσε στό στή
σιμο τών οδοφραγμάτων, δέν είχε ποτέ 
νά προσφέρει τίποτα παραπάνω άπό 
ένα τραπέζι ή μιά καρέκλα ή κάποιο 
άχυρένιο στρώμα. Τά γειτονικά κατα
στήματα, οί άποθήκες, τά έργαστήρια 
τών βιοτεχνών καί άκόμα περισσότερο 
οί ’βιομηχανίες έλυσαν πολλές φορές 
τό πρόβλημα τού ύλικοϋ, γιατί άπό αύτά 
μπορούσαν οί έπαναστάτες νά προμη
θευτούν άφθονο ύλικό. Στήν έπανάστα- 
ση τού Δουβλίνου τό 1916 έναντίον τών 
"Αγγλων, λόγου χάρη, ένας τολμηρός 
άξιωματικός τών έπαναστατών ταμπου- 
ρώθηκε σ' ένα μύλο χρησιμοποιώντας 
σάκους μέ άλεύρι πού είχε βρει στά 
ύπόγεια. ("Ας προσθέσουμε σέ παρέν
θεση, ότι στήν ιδιωτική του ζωή αύτός ό 
άξιωματικός ήταν μαθηματικός, λεγό
ταν "Εμον Ντέ Βαλέρα καί άργότερα 
έγινε πρόεδρος τής ' Ιρλανδικής Δημο
κρατίας).

Οί περιστάσεις καί ή έπινοητικότητα 
βοηθούν ώστε νά μή λείψει ποτέ ύλικό

γιά τήν κατασκευή οδοφραγμάτων. Στό 
Μιλάνο, τό 1848, στήθηκε ένα οδόφρα
γμα άποκλειστικά άπό κάσες πιάνων 
πού βρέθηκαν σέ γειτονική άποθήκη, 
ένώ ό έξοπλισμός τής Σκάλας τού 
Μιλάνου -καθίσματα, σκεύη, σκηνικά, 
«όλα έκτος άπό τις χορεύτριες» όπως 
είπε κάποιος εύφυολόγος- χρησιμο
ποιήθηκαν γιά νά σχηματίσουν άλλα 
οδοφράγματα. Τό 1830 οί «Τρεϊς ένδο
ξες μέρες» τού Παρισιού πού άπήλλα- 
ξαν τή Γαλλία άπό τή μοναρχία τού 
Καρόλου Γ ', παρουσίασαν τό φοβερό 
θέαμα οδοφραγμάτων πού είχαν σχη- 
ματισθεϊ άπό ψοφίμια άλόγων παρμένα 
άπό τά σφαγεία. Kt έπειδή αύτό συνέβη 
στά τέλη ' Ιουλίου, ένα καυτό καλοκαίρι 
πού τό θερμόμετρο είχε άνέβει στούς 
35 βαθμούς, οί ύπερασπιστές αύτών 
τών παράξενων οδοφραγμάτων πρέπει 
νά είχαν θάρρος διπλά ήρωικό. Τό 1919, 
στό Βερολίνο τά οδοφράγματα τών 
Σπαρτακιστών, πού ύπερασπίστηκαν 
τήν έφημερίδα «Φορβέρτς», κατα
σκευάστηκαν άπό κυλίνδρους δημοσιο
γραφικού χαρτιού πού βρέθηκε μέσα 
στό τυπονραφεΐο.

' Η ύπεράσπιση ένός οδοφράγματος 
ύπήρξε, στήν πορεία τής Ιστορίας, 
καθήκον μάλλον δύσκολο, άνάλογα μέ 
τις έποχές. Μπορούμε νά πούμε ότι ή 
τεχνολογική πρόοδος λειτουργεϊάρνη- 
τικά στό θέμα τού οδοφράγματος. Τά 
μέσα καταστολής παρουσιάζουν μεγα
λύτερη έξέλιξη άπό τά μέσα άμύνης.
Ακόμα καί τά αύτοκίνητα καί οί ήλε- 

κτρικές συσκευές πού μπλοκάρησαν 
τούς δρόμους τού Ούάτς (Λός Αντζε
λες) τήν έποχή τής μεγάλης έξεγέρσε- 
ως τών μαύρων τό 1965, δέν μπόρεσαν 
νά προσφέρουν καλύτερη άντίσταση 
άπό τά οδοφράγματα πού είχαν χρησι
μοποιηθεί τρείς-τέσσερις αιώνες πριν. 
Τούς καταστολεΐς, πού χρησιμοποιού
σαν τό δόρυ ή τό άρκεβούζιο, άντικατέ- 
στησαν άλλοι έφοδιασμένοι μέ ό,τι πιό 
σύγχρονο έχει νά παρουσιάσει ή στρατι
ωτική τεχνολογία, άπό άέρια μέχρι 
τάνκς. Βεβαίως καί τά οδοφράγματα 
παρουσίασαν μεγάλη έξέλιξη στήν πο
ρεία τής ιστορίας καί τά παλιά άκολού- 
θησαν άλλα ένισχυμένα, πού ή άντιμε- 
τώπισή τους ύπήρξε δυσκολότατη. Στις 
συγκρούσεις πού άρχισαν μπροστά στά 
παρισινά οδοφράγματα καί στά δημο
κρατικά κινήματα πού έπακολούθησαν 
-άπό τό 1832 ώς τις παραμονές τού 
1848 -(γεγονότα πού μέ κανένα τρόπο 
δέν μπορούν νά θεωρηθούν «μεγάλη 
ιστορία»), περισσότεροι άπό δύο χιλιά
δες έθνοφρουροί βρήκαν τόν θάνατο.

Γεγονός πού φανερώνει πόση φωτιά 
μπορούσε νά ριχτεί άπό τά οχυρά πού 
είχε στήσει ή λαϊκή όργή. Καί γ ι' αύτό 
τόν λόγο πολλές φορές οί κυβερνήσεις 
καταφεύγουν στούς ικανότερους στρα
τηγούς τους, γιά νά τούς άναθέσουν νά 
ήγηθούν τού άγώνα έναντίον τών όδο- 
φραγμάτων. Καί τότε, όπως είναι φυσι
κό, ό άγώνας μετατρέπεται σέ πραγμα
τική πολεμική έπιχείρηση. Ό  στρατάρ
χης Μαρμό στό Παρίσι τού 1830, ό 
στρατηγός Καβαινιάκ τό 1848, ό πρίγκι
πας Βίντις-Γκραίτς στή Βιέννη τόν ίδιο 
χρόνο, έχουν συνδέσει τό όνομά τους 
μέ μερικές άπό τις πιό βίαιες συγκρού
σεις. Ό λο ι όμως ύπήρξαν περίφημοι 
στρατιώτες στό στρατόπεδο πριν δυ
σφημιστούν λόγω τής συμπεριφοράς 
τους έναντίον τού λαού πού ξεσηκώθη
κε καί βγήκε στούς δρόμους.

Σέ πολλές περιπτώσεις τό οδόφρα
γμα φαίνεται νά άνταποκρίνεται σέ 
συγκεκριμένα στρατηγικά κριτήρια. Τις 
περισσότερες φορές οί έπαναστατικές 
οχυρώσεις στήνονταν έτσι ώστε νά 
κλείνουν τήν πρόσβαση πρός τό κέντρο 
τής πόλεως ή κάποια συνοικία. Συχνά, 
καί κυρίως στις μεγάλες άρτηρίες πού 
έξ αίτιας τού μεγάλου πλάτους τους 
ήταν δύσκολο νά κλειστούν, κατασκευ
άζονταν διαδοχικές γραμμές οδοφρα
γμάτων Μετά τήνπτώση τού πρώτου, οί 
έπιτιθέμενοι βρίσκονταν άμέσως έκτε- 
θέμενοι στά πυρά τού δεύτερου. Κατά 
περίεργο τρόπο, τό ίδιο τέχνασμα 
έφάρμοσαν καί οί Παρισινοί σπουδα
στές τό Μάιο τού 1968. Μόνο πού τά 
πυρά τών πυροβόλων άντικαταστάθη- 
καν μέ πυρπολούμενα αύτοκίνητα (έ- 
πρόκειτο βεβαίως γιά οδοφράγματα 
παρενοχλήσεως καί όχι μάχης).

Στήν τοπογραφία τών πόλεων ύπάρ- 
χουν νευραλγικά σημεία πού είναι πιό 
κατάλληλα γιά τό στήσιμο όδοφραγμά- 
των. Είναι τά σημεία έκεϊνα στά όποια 
συγκλίνουν πολλοί δρόμοι καί όπου ένα 
μόνο οχυρό μπορεί νά άποκλείσει πολύ 
έκτεταμένες περιοχές. ’ Η ήττα τών 
έπιτεθέμενων Αύστριακών κατά τήν 
έπανάσταση στήν ιταλική πόλη Μπρέσια 
τό 1848 ήταν άποτέλεσμα τής σωστής 
τοποθετήσεως τών άμυντικών οχυρών 
στούς δρόμους. Πράγμα πού, όπως 
φαίνεται δέν έγινε στό Παρίσι τό 1871. 
1Η τοποθέτηση τών όδοφραγμάτων 
πού στήθηκαν γιά τήν ύπεράσπιση τής 
Κομμούνας έδωσε λαβή σέ σοβαρές 
έπικρίσεις πριν άκόμα ή τραγωδία τών 
ύπερασπιστών τών οδοφραγμάτων άπο- 
δείξει τήν άνεπάρκειά τους. Από τήν 
στιγμή πού οί πολιορκητές τών Βερσαλ-
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λιών κατάφεραν νά εισχωρήσουν στήν 
πόλη άπό τό αφύλακτο όχυρό 64 στό 
Πουάν ντύ Ζούρ, ή μάχη ατούς δρό
μους κατέληξε πιά σέ φοβερή σφαγή 
τών κομμουνάρων, χωρίς τήν έλάχιστη 
προοπτική διαφορετικής έκβάσεως.' Ο 
μεγάλος άριθμός τών οδοφραγμάτων 
δέν μπορούσε νά καλύψει τήν λανθα
σμένη τοποθέτηση πού οφειλόταν στό 
πρόχειρο στήσιμο καί στόν ένθουσια- 
σμό, καί όχι σέ σωστή στρατηγική 
θεωρία. Κι όμως ή Κομμούνα ύπήρξε, 
μέ μιά όρισμένη έννοια, ή άποθέωση 
αύτοϋ τού άμυντικοϋ μέσου. Μεγάλα 
οδοφράγματα κατέληξαν σέ πραγματι
κό όλοκαύτωμα. (Κατά τις τρεϊς ή ώρα 
τής Κυριακής 28 Μα'ίου 1871 -θυμάται 
ένας άπό τούς πρωταγωνιστές τής 
έξεγέρσεως , ό ' Ολιβιέ Λισαγκαρύ- οί 
ήττημένοι κατέφυγαν στις «σπηλιές 
τής Αμερικής», όπου μέ στωικό θάρ
ρος σκότωσαν, ό ένας τόν άλλον»).
' Υπήρξαν όδοφράγματα πού τά ύπερα- 
σπίστηκαν μόνο έλάχιστες γυναίκες 
(άπό τό όδόφραγμα τής όδοϋ Μυρά 
σώθηκε ώς έκ θαύματος ή Λουίζ Μισέλ, 
μιά άπό τις κυριότερες έκπροσώπους 
τού φεμινιστικού κινήματος στό τέλος 
τού προηγούμενου αιώνα). Υπήρξαν 
άκόμα καί όδοφράγματα άτομικά, πού 
στήθηκαν δηλαδή γιά τήν άμυνα ένός 
μόνο προσώπου (είναι ή περίπτωση τού 
όδοφράγματος πού έστησε στήν όδό 
Τανζέρ ό μπαλωματής Λεμπώ). Τέλος, 
ό «οικοδόμος» Σάρλ Ντελεκλύζ προχώ
ρησε πρός τήν θυσία έθελοντικά -μέ 
ήμίψηλο, ρεντινγκότα καί τήν κόκκινη 
ταινία τού τίτλου του στό στήθος- στό 
όδόφραγμα τής πλατείας Σατώ Ντ "Ώ . 
Μιά έποποιία χωρίς άμφιβολία. Αλλά 
πού δέν έμποδίζει μιά ψυχρή έκτίμηση: 
τά 1200 όδοφράγματα τής Κομμούνας, 
ίσως ό μεγαλύτερος άριθμός πού συγ
κεντρώθηκε ποτέ, άπέτυχαν στόν σκο
πό τους.

Οί λόγοι στούς όποιους οφείλεται 
αύτή ή δραματική άποτυχία είναι πολ
λοί: στρατιωτικοί, τεχνικοί, καί ψυχολο
γικοί. ' Η Κομμούνα κούρνιασε πίσω άπό 
τά όδοφράγματά της πού τής έδιναν μιά 
σιγουριά όχι μόνο άδικαιολόγητη άλλά 
καί βλαβερή άπό άπόψεως δράσεως. 
Τό οδόφραγμα, σάν έργο άμυντικό, 
προϋποθέτει μόνο γενναία άντίσταση. 
' Αντίθετα όμως, σάν όχυρό έπιθέσεως 
έχει μπροστά του όλες τις προοπτικές 
πού ή πολιτική στιγμή στήν όποια 
στήνεται μπορεί νά τού παραχωρήσει.

Στό γεγονός ότι τά όδοφράγματα τής 
Κομμούνας δέν άντεξαν συντέλεσε κι 
ένας άλλος παράγων: τό πυροβολικό.

Οδόφραγμα στή Βιέννη τό 1848, έτος τών 
έθνικιστικών έπαναστάσεων.

' Ο Φρειδερίκος " Ενγκελς άναφέρον- 
τας στή «Νέα ' Εφημερίδα τού Ρήνου» 
τά γεγονότα τού παρισινού 1848 παρα
τηρούσε: « Ως έκείνη τή στιγμή τό 
κανόνι δέν είχε χρησιμοποιηθεί στό 
Παρίσι παρά μόνο μιά φορά, τόν μήνα 
Τρυγητή τού 1795, όταν ό Βοναπάρτης 
διέλυσε τούς έπαναστάτες τής όδοΰ 
Σαίντ ' Ονορέ. Ως τότε όμως δέν είχε 
χρησιμοποιηθεί πυροβολικό έναντίον 
τών οδοφραγμάτων...». «Είναι κανόνι 
τών οκτώ, καινούργιο μοντέλο, μπρούν
τζινο», έβαζε ό Βίκτωρ Ούγκώ κάποιον 
πού βρισκόταν στά όδοφράγματα νά 
λέει σ' ένα μυθιστόρημα του. Πράγμα
τι, άκριβώς στά μέσα τού 19ου αιώνα 
στό πυροβολικό είχε γίνει μιά μεγάλη 
μεταβολή, μέ τήν έμφάνιση τής ριγω
τής κάννης, πού πρόσθετε μεγαλύτερη 
άκρίβεια καί έμβέλεια. Λίγο άργότερα, 
ή χημεία τών έκρηκτικών ύλών καί ή 
μεταλλουργία έδωσαν μεγαλύτερη άξια 
στά πυροβόλα όπλα. Τό 1871 οί πυρο
βολαρχίες τού στρατού τών Βερσαλλι
ών είχαν σίγουρα τή δυνατότητα νά 
κάνουν στάχτη όποιονδήποτε τύπο ό
δοφράγματος. Πράγμα πού έγινε στήν 
πραγματικότητα.

Ακριβώς σ' αύτότό σημείο παρουσι
άζεται ή όλο καί πιό δυσαναπλήρωτη 
καθυστέρηση στήν πρόοδο τού όδο
φράγματος σέ σύγκριση μέ τά μέσα 
καταστροφής του. Στό παρελθόν, προ
σπαθούσαν νά τό καταπολεμήσουν άκό

μα καί μέ συστήματα προληπτικά. ' Εφ' 
όσον ή άνθεκτικότητα τών οδοφραγμά
των ήταν τόσο μεγαλύτερη όσο πιό 
σημαντική ήταν ή θέση τού δρόμου 
στόν όποιο στηνόταν, άκόμα καί άνάλο- 
γα μέ τήν συμβολή τών ύπερασπιστών 
πού κρύβονταν στά γειτονικά σπίτια 
-γινόταν προσπάθεια νά διαπλατύνουν 
αύτούς τούς δρόμους, γιά νά μή 
φράζονται εύκολα. Στήν ούσία τόν λόγο 
είχε ή σκαπάνη. Σ' αύτό τό λόγο 
οφείλεται πιθανώς τό «ξήλωμα» τού 
Παρισιού τού 1840 μέ τά έργα τού 
νομάρχη Ραμπυτώ καί κυρίως τού Παρι
σιού τής Δεύτερης Αύτοκρατορίας μέ 
τά έργα τού βαρώνου Ώσμάν. Ολό
κληρη ή συνοικία τής Βαρσοβίας κατα
στράφηκε μετά τήν άποτυχία τής ήρωι- 
κής έξεγέρσεως τών κατοίκων της τό 
1831. Στή θέση της κτίσθηκε ένα 
κάστρο, πού γύρω του άπαγορευόταν 
νά άνεγερθεΐ όποιοδήποτε κτίσμα.

Αύτά όλα πάντως δέν έμπόδισαν νά 
ξεπηδάνε κάθε τόσο όδοφράγματα, 
ώστε ή χρήση τού κανονιού νά γίνεται 
μάλλον άναπόφευκτη. Αλλά ή παραγω
γή νέων πολεμικών μέσων, καταλλήλων

Ακόμα καί κανόνια στήθηκαν πίσω άπό τά 
παρισινά όδοφράγματα τήν έποχή τής Κομ
μούνας.

άκόμα καί γιά χρήση έναντίον τών 
οδοφραγμάτων, δέν τελειώνει μέ τήν 
τελειοποίηση τών πυροβόλων όπλων. 
Τά τάνκς, μετά τόν Πρώτο Παγκόσμιο 
Πόλεμο, άρχίζουν νά χρησιμοποιούνται 
συχνά γιά νά παραμερίζουν τά άδικά 
έμπόδια, κυρίως στις περιπτώσεις κομ
μουνιστικών έξεγέρσεων στή Γερμα
νία. Μικρό καί τηλεκατευθυνόμενο (μέ
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Ο Λουδοβίκος Βοναπάρτης. άνάμεσα 
στους έπαναστάτες κατά τό πραξικόπημα 
τού 1851.

καλώδιο) -είναι τό περίφημο «Γολιάθ» 
γεμάτο εκρηκτικές ύλες, έτοιμο νά 
άναφλεγεΐ κατ' εντολήν- θά χρησιμεύ
σει καί εναντίον τών οδοφραγμάτων τής 
δεύτερης συγκρούσεως μέ τούς Γερμα- 
νούς κατακτητές. Στή Βουδαπέστη, τό 
1956, καί στήν Πράγα, τό 1968, τά 
τεθωρακισμένα κατέστρεψαν όλα τά 
όδοφράγματα πού στήθηκαν γιά τήν 
άντιμετώπιση τής σοβιετικής έπεμβά- 
σεως.

Θεωρητικά τό οδόφραγμα δέν πα
ρουσιάζει πολλές δυνατότητες σήμε
ρα. Κι όμως βλέπουμε άκόμα καί τώρα 
νά στήνεται έδώ κι έκεΐ σέ κάθε γωνιά 
τού άνήσυχου πλανήτη μας: Στήν Τεχε
ράνη ή στήν Μανάγκουα, στή Βηρυτό ή 
στήν Παμπλόνα, γίνονται αιματηρές 
συγκρούσεις. Γεγονός, είναι ότι τό 
όδόφραγμα έξακολουθεϊ νά παραμένει 
σύμβολο άκόμα κι όταν δέν μπορεί νά 
έξυπηρετήσει άπόλυτα σάν άμυντικό 
μέσον. Αύτή ή δυνατότητα πού έχει νά 
μεταβάλλεται, έκανε τούς πιό εύαίσθη- 
τους καλλιτέχνες νά τό διαλέξουν, γιά 
νά άναπαραστήσουν τά γεγονότα πού 
συμβολίζει. "Εχουμεέτσιάρκετέςμαρ
τυρίες πού ακολουθούν μέσα στό χρό
νο τόν μύθο τού οδοφράγματος. Ο 
Εύγένιος Ντελακρουά ζωγράφισε μετά 
τήν «' Επανάσταση τής τρίχρωμης ση
μαίας» τού 1830 ένα πίνακα πού ονόμα
σε «Τά όδοφράγματα». Είναι ή έκφραση 
μιάς συναρπαστικής στιγμής ένθουσια-

σμοϋ. Τό έργο είναι γεμάτο ρομαντισμό 
-ή  γενναία κοπέλα, σέ πρώτο πλάνο, 
σηκώνει γεμάτη ένθουσιασμό τήν τρί
χρωμη σημαία πού είχε γεμίσει συγκίνη
ση τόν ' Αλέξανδρο Δουμά, πού συμμε
τείχε σέ κείνη τήν έξέγερση -άλλά ή 
δομή τού έργου στηρίζεται σέ άπεικονί- 
σεις πολύ συγκεκριμένες καί πραγματι
κές, ό ζωγράφος άπεικόνισε στόν 
πίνακα καί τόν έαυτό του μέ τόήμίψηλο 
στό κεφάλι καί τό τουφέκι στό χέρι.

Λίγα χρόνια άργότερα τυχαίνει νά 
καταπιαστεί μέ τό θέμα τών οδοφρα
γμάτων καί ό Γ άλλος ζωγράφος Ντωμιέ, 
άλλά έκείνος τό έκφράζει μέ διαφορε
τική μορφή άποδίδοντας τιμές, μέ 
άνελέητο ρεαλισμό, στά θύματα τών 
όδογραγμάτων. "Εχουμε έτσι ένα άρι- 
στούργημα, τήν περίφημη λιθογραφία 
« Οδός Τρανονοναίν, 15 Απριλίου 
1834» μέ άπεικόνιση τής σφαγής μετά 
άπό μιά πολλοστή έξέγερση καί μέ 
χρησιμοποίηση οδοφραγμάτων στό Πα
ρίσι.

' Η έξπρεσιονιστική μίλη τού " Οττο 
Ντίξ άγγίζει ψηλότερες κορυφές. Καί 
φτάνουμε στά σπαρτακιστικά κινήματα 
τών Γερμανών τής έποχής μετά τόν 
Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου τό 
οδόφραγμα προσφέρει καλύτερη ά- 
φορμή γιά άναπαράσταση όχι μόνο σέ 
στύλ ντοκουμέντου. Οί ναύτες, οί 
στρατιώτες, οί πολίτες πού βάζει ό Ντίξ 
στά άνάγλυφά του μοιάζουν νά άποτε- 
λοϋν τό ίδιο τό «ύλικό» τού οδοφράγμα
τος πού είναι σάν νά χάνει έτσι τήν 
παραδοσιακή ύπόστασή του γιά νά 
παραμείνει μόνο ένα σύμβολο, τό σύμ
βολο τού έπαναστατημένου άνθρώπου. 
«Τι είναι ό έπαναστατημένος άνθρω
πος», άναρωτιόταν ό Άλμπέρ Καμύ. 
Καί άπαντούσε: «Είναι ένας άνθρωπος 
πού λέει όχι». Κι όσο οί άνθρωποι θά 
χρειάζεται νά φωνάζουν «όχι», τά 
όδοφράγματα θά έξακολουθοϋν νά 
ύπάρχουν.

GIORGIO MAIOCCHI

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Μ ιά κυρία  έβαλε μ α σ έλ α .' Η  δουλειά  

πού τής έκα νε ό οδοντογ ια τρός είναι 
τόσο πετυχημένη, πού κανένας δέν 
μπορεί νά καταλάβη πώς τά  δόντια  της 
είνα ι ψεύτικα. Τ ό  κακό  όμως είνα ι πώς 
δέν εννοε ί νά πληρώση γιά  τήν  μασέλα 
της όσες φορές κ ι άν τήν  έχη ένοχλήση 
ό οδοντογιατρός. "Ωσπου μιά μέρα 
εκείνος την  παίρνει στό τηλέφω νο καί 
τής λέει:

— Κυρία μου, αν δέ μέ πληρώσετε 
ως τό Σάββατο θ ’ αναγκαστώ νά λάβω 
ορισμένα μέτρα.

— Τί εννοείτε γιατρέ;
— Θά βάλω μιά μικρή άγγελία στίςέ- 

φημερίδες, πού νά λέει: «Πωλείται 
μασέλα σχεδόν καινουργής. Μεγάλη 
ευκαιρία. Ποιότης εξαιρετική, τιμή χα
μηλή». Καί θά δώσω, τήν... δική σας 
διεύθυνσι.

— Γιατρέ μου, ό μακαρίτης ό άντρας 
μου παρουσιάζεται κάθε νύχτα στόν 
ύπνο μου καί μέ τρομάζει. Τί πρέπει νά 
κάνω;

— Νά τοΰ πήτε ότι μοϋ χρωστάει 
άκόμα τρεις χιλιάδες άπό επισκέψεις!...

' Η νεαρή κόρη λέει στήν μητέρα της, 
χήρα άλλά καλοστεκούμενη:

— Θάθελα μαμά, νά σοΰ συστήσω 
έναν ώραΐο νέο πού γνώρισα...

— Ευχαριστώ, Καίτη μου, άλλά δέν 
έχω διόλου σκοπό νά ξαναπαντρευτώ!

Ό  δικαστής ρωτάει τόν τρομερό 
δολοφόνο:

— Γιά πές μας λοιπόν κατηγορούμε
νε, αύτή τήν δυστυχισμένη πού τήν 
στραγγαλίσατε... γιατί τήν βιάσατε 
πρώτα;

— Νά, κύριε πρόεδρε, ξέρετε, ήθελα 
νά γλυκάνω τίς τελευταίες στιγμές τής 
ζωής της...

— Δύο φίλοι συναντήθηκαν στις 
αρχές τοΰ 1979 σ ’ ένα μπαρ. 'Η ταν 
συνάδελφοι στόν πόλεμο τοΰ 1914 — 
18. Ό  ένας άπό τούς δύο φαίνεται 
σοβαρά άνήσυχος.

— Τί σοΰ συμβαίνει; τόν ρωτάει ό 
πρώτος.

— Μή μοΰ τό θυμίζης, άπαντά έκεϊ- 
νος. Θυμάσαι τότε στόν πόλεμο, στό 
μέτωπο τό 1917, πού μάς έβαζαν 
κατευναστικά μέσα στό φαγητό μας γιά 
νά μειώσουν τίς σεξουαλικές μας όρ- 
μές; ’Έ, λοιπόν, άγαπητέ μου, μοΰ 
φαίνεται ότι άρχισε νά κάνη επίδραση.

"Ενας πλαίη - μπόϋ πού φημίζεται γιά 
τίς κατακτήσεις του προσπαθεί νά 
πιάση κουβέντα μέ μιά νεαρή κοπέλλα, 
πού τήν συνάντησε στό δρόμο. Καί τήν 

-ρωτάει:
— ’ Επιτέλους, δεσποινίς,τής λέει μ έ 

τρυφερότητα, γιατί φοβάστε τόσο πολύ 
τούς άντρες;

— Δέν φοβάμαι τούς άντρες, κύριε, 
τά παιδιά φοβάμαι!
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ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝ
Τοϋ ΦΩΤΗ Κ0 ΝΤ0 ΓΛ0 Υ

’ Από τή Γέννηση τού Χριστού 
δεν ’έλειπε τίποτα. Ό λ α  υπήρχα
νε: τό σπήλαιο, οί ποιμένες, οί 
μάγοι μέ τά δώρα, κι ό ίδιος ό 
Χριστός ήτανε παρών μέ τούς 
δυό μαθητές του, πού εύλογού- 
σανε «τήν βρώσιν καί τήν πόσιν»

^ C ΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ παραμονές. Χρι
στούγεννα καί χιονιάς πάντα πάνε μαζί. 
Μά εκείνη τή χρονιά οί καιροί ήτανε 
φουρτουνιασμένοι παρά φύση. Χιόνι 
δέν έριχνε. Μοναχά πού ή άτμόσφαιρα 
ήταν θυμωμένη, καί φυσούσανε σκλη
ροί βοριάδες μέ χιονόνερο καί μ 
άστραπές. Καμιά βδομάδα ό καιρός 
καλοσύνεψε καί φυσούσε μιά τραμουν- 
τάνα πού άρμενιζότανε. Μά τήν παρα
μονή τά κατσούφιασε. Τήν παραμονή 
άπό τό πρωί ό ούρανός ήτανε μαύρος 
σάν μολύβι, κι έπιασε κι έριχνε βελονια- 
στό χιονόνερο.

Σέ μιά τοποθεσία πού τή λέγανε 
Σκρόφα, βρισκότανε ένα μαντρί μέ 
γιδοπρόβατα, άπάνω σέ μιά πλαγιά τοϋ 
βουνού πού κοίταζε κατά τό πέλαγο. Τό 
μέρος αύτό ήτανε άγριο κι έρημο, 
γεμάτο άγριόπρινα, σκίνους καί κουμα
ριές, πού ήτανε κατακόκκινες άπό τά 
κούμαρα. Τό μαντρί ήτανε τριγυρισμέ- 
νο μέ ξεροτρόχαλο.

Οί τσομπάνηδες καθόντανε μέσα σέ 
μιά σπηλιά πού βρισκότανε παραμέσα 
καί πιό ψηλά άπό τή μάντρα καί πού 
κοίταζε κατά τή νοτιά. Μεγάλη σπηλιά, 
μέ τρία-τέσσερα χωρίσματα, κι άψηλή 
ως τρία μπόγια Τά ζωντανά σταλιάζανε 
κάτω άπό τις χαμηλές σόγιες, πού 
έσκυβες γιά νά μπεις μέσα. Σωροί άπό

κοπριά στεκότανε έδώ κι έκεί, καί 
βγάζανε μιά σπιρτόζα μυρουδιά. Χάμω, 
τό χώμα ήτανε σκουπισμένο καί καθα
ρό, γιατί οί τσομπάνηδες ήτανε μερα- 
κλήδες, καί βάζανε τά παιδιά καί 
σκπουπίζανε ταχτικά μέ κάτι σκούπες 
καμωμένες άπό άστοιβιές.

' Αρχιτσέλιγκας ήτανε ό Γιάννης ό 
Μπαρμπάκος, ένας άνθρωπος μισάγρι- 
ος, γεννημένος άνάμεσα στά γίδια καί 
στά πρόβατα. "Ητανε μαύρος, μαλλια
ρός μέ γένεια μαύρα κόρακας, σγουρά 
καί σφιχτά σάν τοϋ κριαριού. Φορούσε 
σαλβάρια κοντά ώς τό γόνατο, σελάχι 
στή μέση του, ζουνάρι πλατύ, βαριά 
τζεσμέδια στά ποδάρια του. Τό κεφάλι 
του τό είχε τυλιγμένο μ ένα μεγάλο 
μαντήλι σάν σαρίκι, κι οί μαρχαμάδες 
(κρόσια) κρεμόντανε στό πρόσωπό του.
' Αρχαίος άνθρωπος! Είχε δυό παραγι
ούς, τόν Αλέξη καί τόν Δυσσέα, δυό 
παλικαρόπουλα ώς είκοσι χρονών. Είχε 
καί τρία παιδιά, πού τούς βοηθούσανε 
στ' άρμεγμα καί κοιτάζανε τό μαντρί νά 
ναι καθαρό. Αύτές οί έξι ψυχές 

έζούσανε σέ κείνο τό μέρος, κρυφά 
άπό τόν Θεό. Ανάρια βλέπανε άνθρω
πο.

' Η σπηλιά ήτανε καπνισμένη κι ό 
βράχος είχε μαυρίσει ώς άπάνω άπό τήν 
καπνιά πού έβγαινε άπό τό στόμα τής

σπηλιάς. Εκεί μέσα είχανε τά γιατάκια 
τους, σάν μεντέρια, στρωμένα μέ προ
βιές. Στούς τοίχους τής σπηλιάς είχανε 
μπήξει παλούκια μέσα στις σκισμάδες 
τοϋ βράχου, καί κρεμόντανε καρδάρες, 
τυροβόλια, μαγιές, τουφέκια καί μαχαί
ρια, λές κι ήτανε λημέρι τών ληστών.
Απ' όξω φυλάγανε οί σκύλοι, όλοι 

άγριοι σάν λύκοι.
' Η άκροθαλασσιά βρισκότανε ώς ένα 

τσιγάρο άπόσταση άπό τή μάντρα. 
” Ητανε έρημη, κι άλλο δέν άκουγότανε 
έκεί πέρα παρά μοναχά ό άγκομαχητός 
τοϋ πελάγους, μέρα-νύχτα. Μέ τόν 
βοριά άπάγκιαζε, καί καμιά φορά πόδιζε 
κανένα καΐκι. Αλλιώς δέν έβλεπες 
βάρκα πουθενά. ' Από τό μαντρί άγνάν- 
τευε κανένας τό πέλαγο άνάμεσα στά 
δέντρα καί τό μάτι ξεχώριζε καθαρά τά 
βουνά τής Μυτιλήνης.

Τήν παραμονή τά Χριστούγεννα, εϊ- 
"παμε πώς ό καιρός χάλασε, κι άρχισε νά 
πέφτει χιονόνερο. Οί τσομπάνηδες 
είχανε μαζευτεί στή σπηλιά κι άνάψανε 
μιά μεγάλη φωτιά καί κουβεντιάζανε. 
Τά παιδιά είχανε σφάξει δυό όρνιά καί 
τά γδέρνανε. ' Ο Αλέξης έβαλε άπάνω 
σ' ένα ράφι μυτζήθρες καί τυρίάνάλα- 
το μέσα στά τυροβόλια, άγίζι καί γιαούρ
τι. ' Ο Δυσσέας είχε μιά παλιά Σύνοψη, 
κι έπειδή γνώριζε λίγο άπό ψαλτικά κι
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\  ΣΤΗ ΣΠΗΛΙΑ
ήξερε καί πέντε γράμματα, διάβαζε τις 
Κυριακάδες κι όποτε ήτανε γιορτή 
κανένα τροπάρι καί λιγοστά άπό τόν 
' Εξάψαλμο. ' Εκείνη τήν ώρα φυλλομε
τρούσε τή Σύνοψη, γιά νά δει τί 
γράμματα ήτανε νά πεί.

Θά 'τανε ώρα σπερινοϋ. Κείνη τήν 
ώρα άκούσανε κάτι τουφεκιές. Καταλά
βανε πώς θά ’ τανε τίποτα κυνηγοί. Τό 
ένα παιδί, πού είχε πάγει νά φέρει ξύλα 
μέ τόν γάιδαρο, είπε πώς τό πρωί είχε 
άκούσει τουφεκιές κατά τήν άπό μέοα 
θάλασσα, κατά τήν ’ Αγιά-Παρασκευή. 
Οί σκύλοι πιάσανε καί γαβγίζανε όλοι 
μαζί καί παταχτήκανε όξω άπό τή 
μάντρα.

Σέ λίγο φανερωθήκανε άπό πάνω άπό 
τή σπηλιά δυό άνθρώποι μέ τουφέκια, 
καί φωνάζανε τούς τσομπάνηδες νά 
μαζέψουνε τά σκυλιά, πού χιμήξανε 
άπάνω τους. Ο Σκούρης άφησε τούς 
άνθρώπους κι άρπαξε ένα άπό τά 
ζαγάρια πού ' χάνε οί κυνηγοί καί 
ξετίναζε νά τό πνίξει. Ο Κυνηγός

έριξε άπάνου του, καί τά σκάγια τόν 
πονέσανε καί γύρισε πίσω, μαζί μέ τ ’ 
άλλα μαντρόσκυλα, πού πηγαίνανε πι- 
σώδρομα όσο κατεβαίνανε οί κυνηγοί. 
Τέλος πάντων, έβγήκε ό Μπαρμπάκος 
μέ τούς άλλους καί πιάσανε τόν Σκούρη 
καί τόν δέσανε, διώξανε καί τ ' άλλα 
σκυλιά.

«"Ωρα καλή, βρέ παιδιά!» φώναξε ό 
Παναγής ό Καρδαμίτσας, ζωσμένος μέ 
τά φυσεγκλίκια, μέ τό ταγάρι γεμάτο 
πουλιά.

’ Ο άλλος, πού ήτανε μαζί του, ήτανε 
ό γιός του ό Δημητρός.

«Πολλά τά έτη!» άποκριθήκανε ό 
Μπαρμπάκος κι ή συντροφιά του. «Κα
λώς ορίσατε!».

Τούς πήγανε στή σπηλιά.
«Μωρέ, τ ’ ε ίν ’ έδώ; Παλάτι! Παλάτι 

μέ βασιλοπούλες!» είπε ό μπαρμπα-Πα- 
ναγής, δείχνοντας τις μυτζήθρες πού 
άχνίζανε.

Τούς βάλανε νά καθίσουνε, τούς 
κάνανε καφέ. Οί κυνηγοί είχανε κονιάκ. 
Κεραστήκανε. «Βρέ άδερφέ», έλεγε ό 
μπαρμπα-Παναγής, «ποιος νά τό ' λεγε, 
χρονιάρα μέρα, πώς θά κάνουμε Χρι
στούγεννα στό σπήλαιο πού έγεννήθη ό 
Χριστός! ' Εχτές περάσαμε στήν ’ Αγιά- 
Παρασκευή, νά κυνηγήσουμε λίγο. "Ε, 
δικός μας είναι ό ήγούμένος· κοιμηθή
καμε στό μοναστήρι, καί σήμερα τήν 
αύτη βγήκαμε στό κυνήγι. Βλέποντας 
πώς φουρτούνιασε ό καιρός, είπαμε 
πώς δέ θά μπορέσουμε νά περάσουμε 
τό μπουγάζι μέ τή σαπιόβαρκα τού 
μπαρμπα-Μανώλη τού Βασιλέ. Κι έπει- 
δή ξέραμε άπ’ άλλη φορά τό μαντρί καί 
μέ τό κυνήγι πέσαμε σέ τούτα τά 
σύνορα, είπαμε νά ' ρθουμε στ' άρχον- 
τικό σας... Μωρέ, τί σκύλο έχετε; Αύτό 
είναι θηρίο, άσλάνι καί καπλάνι! Μπρέ, 
μπρέ, μπρέ! Καί γύρισε σέ μιά γωνιά τής 
σπηλιάς, πού κλαμούριζε τό σκυλί κι 
έτρεμε σάν θερμιασμένο.

« Έλα δώ, Φλόξ! Φλόξ!».
Μά ή Φλόξ άπό τήν τρομάρα της 

τρύπωνε πιό βαθιά.
"Αμα ήπιανε δυό-τρία κονιάκια, ό 

μπαρμπα-Παναγής άρχισε νά μασά τά 
μουστάκια του, καί στό τέλος έπιασε νά 
τραγουδά:
Καλήν έοπέραν, άρχοντες, άν είναι 
όρισμός σας,
Χριστού τήν θείαν γέννησιν νά πώ σ τ’

άρχοντικό σας.
"Υστερα ό Δυσσέας έψαλε τό «Χρι

στός γεννάται, δοξάσατε». ' Εκείνη τήν 
ώρα άκούσανε πάλι τά σκυλιά νά γαβγί
ζουνε. Στείλανε τά παιδιά νά δούνε τί 
είναι. ' Ο άγέρας είχε μπουρινιάσει κι 
έριχνε παγωμένο νερό. Κρύο τάντανο

Σέ λίγο πάψανε τά σκυλιά, καί γυρίσα
νε πίσω τά παιδιά. Από πίσω τους 
μπήκανε στή σπηλιά τρεις άντρες, πού 
φαινότανε πώς ήτανε θαλασσινοί, καί 
δυό καλόγεροι, βρεμένοι όλοι καί ξυλια
σμένοι άπ τό κρύο. Τούς καλωσορίσα
νε, τούς βάλανε καί καθίσανε.

Μόλις πήγε κοντά στή φωτιά ό 
πρώτος, ό καπετάνιος, τόν γνώρισε ό 
Μπαρμπάκος κι έβγαλε μιά χαρούμενη 
φωνή. "Ητανε ό καπετάν-Κωνσταντής 
ό Μπιλικτσής, πού ταξίδευε στήν Πόλη. 
Είχε περάσει κι άλλη φορά άπό τή 
Σκρόφα, κι είχανε δέσει φιλία μέ τόν 
Μπαρμπάκο, πού δέν ήξερε τί περιποίη
ση νά τούς κάνει. Οί άλλοι δυό ήτανε 
γεμιτζήδες κι αύτοί, άνθρωποι τού 
καϊκιού του.

"Ο ένας άπό τούς καλογέρους, ένας 
σωματώδης μέ μαύρα γένεια ομορφάν
θρωπος, ήτανε ό πάτερ-Σιλβέστρος 
Κουκουτός, καλογερόπαππας. Ο άλ
λος ήτανε λιγνός, μέ λίγες άνάριες 
τρίχες στό πηγούνι, σάν τόν "Αγιο
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«ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ Ο Κ

Χριστουγεννιάτικη κάρτα, όπό τή Ρωσία

ΕΦΙΑ ΑΠΟ τά πιό συνηθισμένα χρι- 
στουγενιάτικα έθιμα είναι καί ή 

άνταλλαγή εύχών τυπωμένων σέ κάρ
τες. Οί εύχές αύτές, πού είναι διατυπω
μένες με χίλιους τρόπους, έχουν πάντο
τε την ίδια κατάληξη: «Ευτυχισμένα 
Χριστούγεννα», «Χαρούμενη Πρωτο
χρονιά». Πολλές φορές τά λόγια αύτά 
είναι τυπωμένα μέ στερεότυπο τρόπο, 
είναι ωστόσο φορές πού οί κάρτες 
μένουν άγραφτες γιά νά έκφράσει ό 
άποστολέας τίς δικές του εύχές, άλλοτε 
θερμές καί εγκάρδιες, άλλοτε τυπικές 
καί άλλοτε μέ ιδιότυπο χιούμορ.

' Ο τρόπος τής εικονογράφησης τής 
κάρτας, αλλά καί τό σχήμα της, παρου
σιάζει πολλές ποικιλίες. Συνήθως τό 
κύριο θέμα είναι ή Γέννηση (πού 
πολλές φορές είναι έργο κάποιου διά
σημου ζωγράφου, συνήθως τού Μεσαί
ωνα καί τής ’ Αναγέννησης), ένας 
' Αγιοβασίλης ή άγγελοι πού σαλπίζουν 
τό χαρούμενο μήνυμα.

Καί μιά καί τό έθιμο προέρχεται άπό 
τήν Κεντρική καί Βόρεια Εύρώπη, γιά 
τό λόγο αύτό τά Χριστούγεννα τοποθε
τούνται μέσα σ’ ένα χιονισμένο τοπίο, 
ενώ ή Παναγία, ό ’ Ιωσήφ κι οί Μάγοι 
έχουν τά χαρακτηριστικά των ανθρώ
πων τής περιοχής (ξανθοί κι αναιμικοί).

ΚΑΙΦΑ fFM  
ΠΘΜΨΕΜΚΜ rSTOffl

Στην ' Ελλάδα ή Χριστουγεν
νιάτικη κάρτα είναι άπό τά ξενό
φερτα έθιμα. Είναι ένας εύκολος 
τρόπος γιά νά έκφράσει τίς εύχές 
του ό ένας στόν άλλον καί ιδιαί
τερα σ’ εκείνους που βρίσκονται 
μακριά. Είναι άκόμα κι ένα ό
μορφο χριστουγεννιάτικο στολί
δι.

Μια άκομα Χριστουγεννιάτικη κάρτα μέ 
εύχές γιά χαρούμενα Χριστούγεννα.

' Η σπηλιά, τέλος, τής Βηθλεέμ εΐκονί- 
ζεται, πολλές φορές, σάν ένα δωμάτιο 
μεσαιωνικού σπιτιού τής Δύσης.

Πέρα ώστόσο άπ’ τήν κονφορμιστι- 
κή αυτή άπεικόνιση, κάθε χώρα έχει νά 
έπιδείξει τοπικές ιδιορρυθμίες, δπως 
εικονογραφίες (καί γιά τήν Ελλάδα 
βυζαντινές ή μεταβυζαντινές απεικονί
σεις τής Γέννεσης), τοπία, παιδιά πού 
τραγουδούν τά κάλαντα, οικογενεια
κές γιορτές ή άπεικονίσεις συμβόλων 
πού μπορούν νά φέρουν χαρά καί 
ευτυχία.

’Ά ν  άνατρέξουμε στά αρχαία χρόνια, 
θ’ άνακαλύψουμε ότι οί Αιγύπτιοι 
συνήθιζαν νά χαρίζουν τήν Πρωτοχρο
νιά συμβολικά δώρα, δπως ενεπίγρα
φους σκαραβαίους. Πολύ αργότερα, οί 
Ρωμαίοι χάριζαν δώρα στή γιορτή τών 
Σατουρναλίων (7-2-3 Δεκεμβρίου) μέ 
έμμετρες άφιερώσεις, στεφάνια, τά 
Strerae, ή καί λυχνάρια μέ τήν επιγρα
φή «Αίσιον καί Εύτυχές τό Νέον ’Έτος».

Ή  συνήθεια αύτή κατόρθωσε νά 
επιβιώσει καί μετά τήν επικράτηση τού 
Χριστιανισμού. "Ετσι, τό 15ο αιώνα, θά 
μπορούσε νά θεωρηθούν τά σκαλισμέ
να, ξύλινα πλακίδια, πού έστελναν ό 
ένας στόν άλλο, σάν οί πρόδρομοι τής 
χριστουγεννιάτικης κάρτας. Οί άπεικο-

Ή  προσκύνηση τών Μάγων Άπό τίς πιό 
συνηθισμένες παραστάσεις στις Ελληνικές 
Χριστουγεννιάτικες κάρτες.
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Γιάννη τόν Καλυβίτη Τόν λέγανε Αρ
σένιο Σγουρή. Ο καπετάν-Κωνσταν- 
τής έρχότανε άπό τήν Πόλη καί πήρε τό 
καΐκι τόν πάτερ-Σιλβέστρο, πού είχε πά- 
γει στήν πόλη απ' τ ' "Αγιον Όρος 
γιά έλέη κ ήθελε νά κάνει Χριστού
γεννα στήν πατρίδα του. Ο πάτερ 
' Αρσένιος είχε ταξιδέψει μαζί του άπό 
τή Μονή τού Παντοκράτορος στό Ό 
ρος, κι ήτανε άπό τή Θεσσαλία.

Ταξιδέψανε καλά. Μά σάν καβατζά
ρανε τόν Κάβο-Μπαμπά, ό άγέρας 
μπουρίνιασε, κι όλη τή μέρα άρμενίζανε 
μέ μουδιασμένα πανιά καί μέ τόν 
στάντζο. ώς πού φτάξανε κατά τό 
βράδυ άπ όξω άπό τό Ταλιάνι. Ο 
καιρός σκύλιαξε κι ό καπετάνιος δέν 
μπόρεσε νά μπει στό μπουγάζι, νά 
κάνουμε Χριστούγεννα στήν πατρίδα. 
' Αποφάσισε λοιπόν νά ποδίσει, καί πήγε 
καί φουντάρισε στ' άπάγκειο, πίσω άπό 
έναν μικρόν κάβο, άπό κάτω άπό τό 
μαντρί. Κι έπειδή θυμήθηκε τόν φίλο 
του τόν Μπαρμπάκο. πήρε τούς γέρον
τες καί τούς δυό άλλους νοματέους καί 
τραβήξανε γιά τό άγίλι (μαντρί). Στό 
τσερνίκι είχανε άφήσει τόν μπαρμπα- 
' Απόστολο μέ τόν μούτσο. Σάν είδανε 
πώς στή σπηλιά βρισκότανε κι ό κυρ-Πα- 
ναγής μέ τόν κυρ-Δημητρό, γίνηκε 
μεγάλη χαρά καί φασαρία

«Μωρέ νά δεις», έλεγε ό κυρ-Πανα- 
γής, «τώρα ψέλναμε τό τροπάρι, κι 
άπάνω πού λέγαμε «έν αύτή γάρ οί τοϊς 
άστροις λατρεύοντες ύπό άστέρος 
έδιδάσκοντο . », φτάξατε κι έσεϊς οί 
μάγοι μέ τά δώρα! Γιατί βλέπω μιά 
νταμιζάνα κρασί, βλέπω λακέρδα, βλέ
πω χαβιάρια, βλέπω παξιμάδια, μπακλα
βάδες, «σμύρναν, χρυσόν καί λίβανον!» 
Χά! Χά! Χά! » -γελούσε δυνατά ό 
κυρ-Παναγής, μισομεθυσμένος καί 
ψευδίζοντας, καί χάϊδευε τήν κοιλιά 
του, γιατί ήτανε καλοφαγάς. Στό μετα
ξύ ό πάτερ-' Αρσένιος ό Σγουρής ζων
τάνεψε ό καημένος, κι είπε σιγανά 
χαμογελώντας καί τρίβοντας τά χέρια 
του:

«Δόξα σοι ό Θεός, Κύριε ήμών 
Ιησού Χριστέ, πού μάς έλύτρωσες έκ 

τού κλύδωνος!» κι έκανε τόν σταυρό 
του. Ό  πάτερ-Σίλβεστρος είπε νά 
σηκωθούνε όρθιοι, κι είπε λίγες εύχές, 
τό «Χριστός γεννδται», κι ύστερα μέ τή 
βροντερή φωνή του έψαλε. «Μεγάλυ- 
νον, ψυχή μου, τήν τιμιωτέραν καί 
ένδοξοτέραν τών άνω στρατευμάτων. 
Μυστήριον ξένον όρώ καί παράδοξον 
ούρανόν τό σπήλαιον, θρόνον χερουβι- 
κόν τήν Παρθένον, τήν φάτνην χωρίον, 
έν ώ άνεκλίθη ό άχώρητος Χριστός ό

Θεός, όν άνυμνοϋντες μεγαλύνομεν».
"Υστερα καθίσανε στό τραπέζι. Τέ

τοιο τραπέζι βλογημένο καί χαρούμενο 
δέν έγινε σέ κανένα παλάτι Τρώγανε 
καί ψέλνανε.

'Όξω φυσομανούσε ό χιονιάς, καί 
βογκούσανε τά δέντρα κι ή θάλασσα 
άπό μακριά. Ανάμεσα στά βουίσματα 
άκουγότανε καί τά κουδούνια άπό τά 
ζωντανά πού άναχαράζανε. Μέσα άπό 
τή σπηλιά έβγαινε ή κόκκινη άντιφεγγιά 
τής φωτιάς, μαζί μέ τις ψαλμωδίες καί 
μέ τις χαρούμενες φωνές. Κι ό κύρ-Πα- 
ναγής έκλεβε κάπου-κάπου λίγον ύπνο, 
ρουχάλιζε λιγάκι κι ύστερα ξυπνούσε κι 
έψελνε μαζί μέ τή συνοδεία.

Αληθινά, άπό τή Γέννηση τού Χρι
στού δέν έλειπε τίποτα. Όλα ύπήρχα- 
νε: τό σπήλαιο, οί ποιμένες, οί μάγοι 
μέ τά δώρα, κι ό ίδιος ό Χριστός ήτανε 
παρών μέ τούς δυό μαθητές του, πού 
εύλογούσανε «τήν βρώσιν καί τήν 
πόσιν».

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Συνέχεια άπό τή σελ. 795

ένώσεις μεταφέρουν έλεύθερη ένέρ- 
γεια πού καταστρέφει τίς βλεννογλυκο- 
πρωτεϊνας μας.

6. Τά άλμυρά φαγητά πρέπει νά 
άποφεύγωνται καθόσον τό ιόν τού 
χλωρίου καταστρέφει τίς βλεννογλυκο- 
πρωτεΐνες.

Ή παρακολούθησις προγραμμάτων 
τηλεοράσεως έπί μακράν χρόνον καί 
άπό πολύ κοντά, ώς καί ή παραμονή 
άτόμων στόν χώρον λειτουργίας της 
είναι έπικίνδυνος καθ' όσον τόσο αί 
έκπεμπόμεναι άκτινοβολίες μεταφέ
ρουν έλεύθερη ένέργεια άλλά καί τόν 
άτμοσφαιρικόν άέρα τών δωματίων ιο
νίζουν μέ άποτέλεσμα νά καταστρέ- 
φονται αί βλεννογλυκοπρωτέΐνες μας.

8. Νά άποφεύγωμεν όσον τό δυνατόν 
τήν λήψιν άκτινογραφημάτων -ώς καί 
τίς άκτινοσκοπήσεις- άκτινοθεραπεϊ- 
ες. Τά έλεύθερα ποσά ένεργείας πού 
μεταφέρουν είναι τρομερά καταστρε
πτικά δΓ όλόκληρον τήν λειτουργίαν 
τών κυττάρων.

9 . ' Αποφυγή καί ιδίως κατά τό θέρος 
τής λεγομένης ήλιοθεραπείας, οί άναγ- 
καστικά έργαζόμενοι εις αύτήν, άς 
προφυλάσσουν τά γυμνά μέρη τού 
σώματός των μέ βαμβακερά ή λινά 
ένδύματα. Ό λες  οί άκτινοβολίες τού 
ήλιακού φωτός άλλά προπαντός ή

ύπεριώδης προκαλεί τρομακτικές βλά
βες.

10. ' Αποφυγή τών λαμπτήρων φθορι- 
σμοϋ άπό τά δωμάτιά μας καί τούς 
χώρους έργασίας μας, ή άκτινοβολία 
των μεταφέρει μεγάλα ποσά έλεύθε- 
ρης ένέργειας.

11. Αποφυγή τού καπνίσματος, ώς 
καί τών χώρων πού καπνίζουν. Οί 
καπνιστοί πρέπει νά άνάβουν όσο τό 
δυνατόν σέ μακρά χρονικά διαστήματα 
τσιγάρα καί νά μή τό καίουν μέχρι 
τέλος. Διά τών προϊόντων τής καύσεως 
εισέρχεται στόν οργανισμόν μας καί 
θερμική έλεύθερη ένέργεια άλλά καί 
ένέργεια άπό τούς άλλους ρυπαντάς 
πού περιέχονται στά κατάλοιπα τής 
τέφρας, ή όποια προκαλεί τρομακτικές 
καταστροφές.

12. Αποφυγή τροφών αί όποίαι 
έχουν παραχθή μέ τήν προσθήκη όρμο
νών καί διά ραντισμάτων μέ φυτοφάρ
μακα συσσωρευόμεναι προκαλοϋν κα
ταστροφές.

13. Αί γυναίκες πρέπει νά άποφεύ- 
γουν τούς στενούς στηθοδέσμους καί 
μάλιστα έκ συνθετικών ύλών. Παρεμπο
δίζεται τοπικώς ή αίματική κυκλοφορία 
καί ή μή εύκολος άλλαγή προκαλεί 
τοπικώς αύξημένη θερμική ένέργεια μέ 
ολέθρια άποτελέσματα.

14. Σεξουαλική δραστηριότητα μέ 
μακρά χρονικά όρια καί μέ μεγάλη 
συχνότητα ήμερησίως (όπως σέ γυναί
κες έλευθερίων ήθών) προκαλεί τοπική 
αϋξησιν έλευθέρας ένεργείας εις τά 
γεννητικά της μόρια μέ ολέθρια άποτε
λέσματα.

15. Πολλαί ή καί άδέξιαι άποξέσεις 
έγκυμοσύνης συνεπάγονται καταστρο
φή τών βλεννογόνων τής μήτρας μέ 
μολύνσεις -άνάπτυξιν συνθετικού ι
στού καί άποφράξεις σαλπίγγων- έπιρ- 
ρεπεϊς σέ όγκους καί μελλοντικήν 
στείρωσιν.

1 6 . ” Ολαι αί ούσίαι τών άντισυλληπτι- 
κών διαταράσσουν τόν όρμονικόν κύ
κλον μέ άποτέλεσμα νά άτροφούν καί οί 
βλεννογόνοι ιστοί μέ συνέπειες έπιρ- 
ρεπεΐς γενικοί βλάβαι καί στείρωσιν.

17. Αποφυγή ένδυμάτων καί μάλι
στα έσωρούχων άπό πλαστικές ή συν
θετικές ύλες. Εκπέμπουν ένεργεια- 
κούς φορείς. Τά καλύτερα ένδύματα 
άπό λινάρι - βαμβάκι - φυσικό μαλλί ή καί 
δέρματα ζώων.

18. Μετά τήν έργασίαν του, κάθε 
έργαζόμενος άπαραιτήτως πρέπει νά 
κάνη ένα ντούζ. Τό νερό άπομακρύνει 
τούς ρυπαντάς πού έχουν προσκοληθή 
στό δέρμα του, άλλά καί τό άγγειονευ-
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ρωτικόν σύστημα ηρεμεί.

19. Αποφυγή καλλυντικών καί απο
σμητικών καθόσον περιέχουν κυκλικός 
αρωματικός ενώσεις μέ ελεύθερη ε 
νέργεια.

20. Πρέπει όλοι οί λαοί τής γής νά 
άντιληφθοΰν ότι διά τήν ισορροπίαν 
έλευθέρας ένεργείας - βλεννογλυκο- 
πρωτεϊνών δηλαδή διά τήν διατήρησιν 
τής ζωής, άπαραίτητος προϋπόθεσις 
είναι ή διατήρησις τής φυσιολογικής 
χλωρίδος καί πανίδος. Κάθε καταστρο

φή διά πυρκαϊών ή άλλων μέσων τής 
βλαστήσεως, ώς καί ή γεννοκτονία τών 
ζωικών οργανισμών οδηγεί στήν κατα
στροφήν.

21. Ή  προληπτική καί έν πολλοΐς 
κατασταλτική χρήσις τών βλεννογλυκο- 
πρωτεϊνών, θά καταργήσει τήν πολυ
φαρμακίαν καί θά θιγοϋν τά συμφέρον
τα τών φαρμακοβιομηχανιών καί ένός 
κυκλώματος έμπορων. Μπροστά όμως 
στό πανανθρώπινον συμφέρον καλώ 
κάθε έντιμον άνθρωπον νά ύψώσει τό 
άνάστημά του. Καλώ τούς πανταχόθεν

έπιστήμονας νά πειραματισθοϋν καί 
έλευθέρως νά άνακοινώσουν τά πορί
σματα τών έρευνών των. Ιδιαιτέρως 
τούτο ισχύει διά τούς Ελληνας, καθ' 
όσον τό ιδιοσκεύασμα βλεννογλυκο- 
πρωτεΐνη τό όποιον θά λαμβάνεται άπό 
τό φυτικό Βασίλειον καί είδικώς άπό 
τούς άώρους καρπούς τού φυτού μπά
μιες ώς καί άπό τούς βολβούς έχει 
δωρηθεΐ διά αίτήσεώς μου άπό 3-3- 
1976- πρός τό Ελληνικόν Δημόσιον, 
ύπέρ τών σκοπών τού Υπουργείου 
Κοιν. Υπηρεσιών.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ 24ΩΡ0

Δ ΥΟ ΠΡΑΓΜΑΤΑ τόν πρόδω- 
σαν. ' Η άγάπη του γιά τά 

λουλούδια καί τό ένδιαφέρον του 
γιά τήν πεθερά του!

' Από καιρό ή σύζυγος είχε πληρο
φορίες γιά τήν εύαισθησία του, στά 
λουλούδια καί ιδιαίτερα γιά ένα 
τριαντάφυλλο... είκοσι δύο Μάϊων!

Δέν μπορούσε όμως καί νά τό 
πιστέψει. Γιατί δέκα χρόνια παντρε
μένοι καί δέν έδωσε ποτέ τήν 
παραμικρή άφορμή.

"Ωσπου τό ένδιαφέρον του γιά τήν 
πεθερά του τήν έκαψε!

-  Μά έσύ μιά ζωή τήν βρίζεις, 
άπόρησε ή γυναίκα του.

-  Τήν είχα παρεξηγήσει, δικαιο
λογήθηκε έκεΐνος. Καί συνέχισε.

-  Θά πρέπει αύτές τις ήμέρεςνά 
πεταχτείς στό Κιάτο νά τήν δεις.

-  Καί σύ, έδώ, θά μείνης μόνος; 
-  Ασε... Θά βολευτώ έγώ. Τήν 

κακομοίρα τή μάνα σου νά κοιτάξου
με!

Σάν περίεργο τής φάνηκε. ' Εκεί
νος μιά ζωή «φώκια» τήν άνέβαζε 
«στρίγγλα» τήν κατέβαζε. Καί τώρα 
έτσι ξαφνικά άλλαξε μυαλά;

Έκατσε, λοιπόν, τό σκέφτηκε καί 
έστησε τή παγίδα της γιά νά δει τί 
συμβαίνει. Καί ένα βράδυ είδε καί... 
παραειδε μάλιστα!

Γύρω στις τρεις τό μεσημέρι 
μπήκε στό λεωφορείο μέ προορισμό 
τό Κιάτο, άλλά κατέβηκε στά... 
Μποζάϊτικα!, μέ τήν πρόφαση ότι 
κάτι ξέχασε. Γύρισε στήν Πάτρα καί 
κλείστηκε στό σπίτι μιάς φίλης της. 
Έμεινε μέχρι τις δέκα καί έπειτα 
ξεκίνησε, μαζί μέτή φίλη, γιά τό σπίτι

της. Μονοκατοικία σέ προάστιο μέ 
αύλή καί κήπο τό σπίτι. Ανοιξε τήν 
πορτούλα, πέρασε στόν κήπο κΓ 
άπό τό πίσω μέρος στήν κρεβατοκά
μαρα. Αύτό πού άντίκρυσε ήταν 
άκατάλληλο άκόμη καί γιά ένηλί- 
κους...

-  Κράτα με θά χυμήξω, ψιθύρισε 
άγρια.

-  Ηρέμησε, ώσπου νά φέρω τήν 
Αστυνομία, προσπάθησε νά τήν

«καλμάρει» ή φίλη. Σά νά τής είπε νά 
γκρεμίσει τό σπίτι. Γ ιατί μόλις άπο- 
μακρύνθηκε έκείνη καί μή μπορών
τας νά «χωνέψει» τό ότι μιά άλλη τήν 
«ντουμπλάριζε» στις άπαγορευμέ- 
νες σκηνές μέ τόν σύζυγο, ώρμησε.

Μέ μιά κίνηση ξεκόλλησε τό 
παραθυρόφυλλο άπό τούς... μεντε- 
σέδεςϋ! Καί μέ μιά δεύτερη έσπασε 
τό τζάμι ούρλιάζοντας.

-  "Ατιμοι.. Μέσα στό σπίτι μου

βρήκατε νά βγάλετε τά μάτια σας;
Φόβος καί τρόμος κατέλαβε τούς 

παράνομους καί ό «σώζων έαυτόν 
σωθήτω», άπό τόν «σούπερμαν» τής 
γειτονιάς!

" Εφτασε τό περιπολικό σέ λίγο καί 
βρήκε μόνο τή φίλη

-  Τί σάς συμβαίνει;
Η φίλη μου έπιασε τόν άνδρα 

της μέ μιά άλλη, καί τώρα τούς 
κυνηγά στά χωράφια!!

Πραγματικά άπό τό χωράφι άκού- 
στηκαν άπελπισμένες φωνές, πού 
καλοΰσαν σέ βοήθεια
Έτρεξαν τά όργανα καί εύτυχώς 

έφτασαν έγκαιρα. Γιατί ή σύζυγος 
είχε στριμώξει τό «τριαντάφυλλο» 
σέ μιά γωνιά καί έτοιμαζόταν νά τό... 
μαδήσει!

ΚΓ έκεϊνοτό.. κακόμοιρο, μιά άπό 
τό φόβο του, μιά άπό κρύο έτρεμε 
ολόκληρο. Καί φορούσε μόνο τό 
νεανικό του... άρωμα. Γιατί τά ρού
χα, άπό τήν τρομάρα του. . τά άφησε 
στόν τόπο τού «έγκλήματος».

Καί τά όργανα άφοϋ άπόλαυσαν 
ό,τι πιό θεαματικό τούς πρόσφερε 
μέχρι σήμερα ή δουλειά τους, άπο- 
μάκρυναν τή σύζυγο καί σκέπασαν 
τήν δεσποινίδα μέ τό χιτώνιο ένός 
άστυ νομικού.

" Ετσι ή «κουστωδία» κατευθύνθυ- 
κε στό πλησιέστερο Αστυνομικό 
τμήμα. Καί κεί μιά ή πειθώ τού 
άξιωματικοϋ ύπηρεσίας καί μιά οί 
ύποσχέσεις τού συζύγου, έκαμψαν 
τήν μανία τής συζύγου καί δέν 
προχώρησε...

Ή ταν, βλέπετε... Φιλανθής.



Μανώλης Καλομοίρης

Παπανουφράκης. ' Ο παπάς πού τήν άνοιξη 
τού 1919 έψαλε μέσα στην Άγιό  Σόφιά

Τ ΕΤΟΙΕΣ μέρες πριν 63 χρόνια 
— 11 Νοεμβρίου του 1918— 

έφθασε στήν Πόλη ή χαρούμενη είδη
ση: ΑΝΑΚΩΧΗ! φεύγουντά σουβλερά 
κράνη καί οί δρόμοι τής Πόλης γεμί
ζουν μέ γαλλικά μπερέ - μπάσκ καί 
ροδοκόκκινα Εγγλεζάκια!

Σέ λίγο στόν «'Ίσιο δρόμο τοϋ Πέ
ραν» — τή «Γκράν - ρύ - ντέ - Περά», τό 
σημερινό «Ίστικλάρ Τζαντεσί»— έκεϊ 
πού ό δρόμος στενεύει άντίκρυ στήν 
εκκλησία τής Αγίας Τριάδας καί στό 
Ζάππειο Παρθεναγωγείο, πριν βγεις 
στήν πλατεία τοϋ Ταξίμ, δυό λεβέντες 
Κρητικοί μέ τά στιβάλια καί τίς βράκες 
τους θά φυλάνε τήν είσοδο τής ’ Ελλη
νικής ' Αρμοστείας, όπου μιά ολομέτα
ξη ’ Ελληνική σημαία κρέμεται άπό τόν 
τέταρτο όροφο ώς κάτω στό πεζοδρό
μιο!

Στήν ύποστολή της, καντήλια άνά- 
βουν, ό κόσμος σταυροκοπιέται γονατι
στός καί ή κυκλοφορία σταματά μπρος 
στά κατάπληκτα μάτια των Συμμάχων.

Ό  «Άβέρωφ» φουντάρει στά νερά 
τής Προποντίδας, γεύματα καί ύποδο- 
χές δίνονται, γιορτές καί άνθεστήρια 
οργανώνονται στόν Κήπο τοϋ Ταξιμιοΰ, 
γιά πρώτη φορά εύζωνάκια ψήνουν 
κοκορέτσι κι οβελία στή χώρα τών

1918-1981 63 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΩΧΗ

Τής Ελένης Χαλκούση

' Ο « ’ Αβέρωφ» φουντάρει στά νερά τής Προποντίδας, γεύματα καί 
υποδοχές δίνονται, γιορτές καί άνθεστήρια οργανώνονται στόν 
Κήπο τοΰ Τασιμιοϋ, γιά πρώτη φορά εύζωνάκια ψήνουν κοκορέτσι 
καί οβελία στή χώρα τών Παλαιολόγων καί τών Κομνηνών καί μεΐς, 
πού χρόνια μάς έθρεψε ένα όνειρο καί μάς νανούρισε μιά ελπίδα, λέμε 
πώς ήρθε πιά ή ώρα ή εύλογημένη.

Παλαιολόγων καί τών Κομνηνών καί 
μεϊς, πού χρόνια μάς έθρεψε ένα όνειρο 
καί μάς νανούρισε μιά ελπίδα, λέμε πώς 
ήρθε πιά ή ώρα ή εύλογημένη.

Τό «Ζάπειον Παρθεναγωγεϊον» — 
πού στό διάστημα τοΰ πολέμου είχε 
μεταβληθεϊ σέ στρατιωτικό νοσοκο
μείο— γίνεται πάλι-οικοτροφείο, ξανα- 
γυρίζουμε στίς τάξεις καί ατούς κοιτώ
νες μας, στίς μεγαλοπρεπείς αίθουσές 
του δεξιωνόμαστε τόν «δαφνοστεφή 
στρατηγόν» Παρασκευόπουλο, πού 
μάς τό άνταποδίδει μέ μιά πρόσκληση 
στό ξενοδοχείο «Πέρα Παλάς» καί μάς 
φαίνεται άπίστευτο ότι έλληνική στρα
τιωτική μπάντα, μέ διευθυντή ορχή
στρας τό Μανώλη Καλομοίρη καί τενό
ρο τόν Πέτρο ' Επιτροπάκη, βροντόφω
νε! τά τραγούδια πού περισώθηκαν 
ψιθυριστά άπό μάνα σέ παιδί.

Μιά μερίδα θαρραλέων καί φωτισμέ
νων ανθρώπων, άπό καιρό είχε κάνει 
σοβαρή προεργασία γιά μιά λογοτεχνι
κή έκδοση, μέ προοδευτικό πρόγραμμα 
καί μέ τήν όρμή τής νεότητας καί τήν 
μαχητικότητα αιώνων καταπίεσης άνοι
ξε όσα μέτωπα μποροϋσε Γλώσσα, 

Εκπαίδευση, 'Εκκλησία, Τύπος, Θέα
τρο καί κονταροχτυπιόταν θαρραλέα 
άπό τήν 11 Νοεμβρίου τοΰ 1918 ώς

τόν Αύγουστο τοΰ 1922, τότε πού ή 
Μικρασιατική καταστροφή σήμανε τό 
τέλος τών πάντων.
"Ηταν ή έκδοση τοϋ περιοδικού «Ο 

ΛΟΓΟΣ» τοϋ Γιάννη Χαλκούση καί τοϋ 
"Ομηρου Μπεκέ, πού τό πρώτο φύλλο 
του κυκλοφόρησε τό Νοέμβριο τοϋ 
1918 καί πού —όσο άπίστευτο κι άν 
φαίνεται— στήν πρώτη σελίδα τοϋ 
φύλλου είχε τό σονέτο τοϋ "Ομηρου 
Μπεκέ.

Ό  Ιωάννης Ψυχάρης (1815), παπούς τοΰ 
Ψυχάρη, σέ μιά εικόνα πού βρισκόταν στό 
δεαποτικό τής έκκλησίας τοϋ Αγίου Ίωάν- 
νου τών Χίων, στό Γαλατά τής Πόλης.
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Τό ένδοξο θωρηκτό Άβέρωφ. πού μέ τήν παρουσία του ατά νερά του Βοοπόρου ζωντάνεψε 
τις ελπίδες καί τά όνειρα τού γένους.

Τής πιό ρωμαίικης λεβεντιάς χαροκαμέ
νη γέννα

Σάς χαιρετώ! Τό όιάβα σας μοϋ ξεγελά
ει τό νοϋ.

Κι άπ' τά κορμιά σας μοϋρχεται τά 
μαρμαροχυμένα. 

Κυματιστό κι ολόδροσο τ ' άγέρι τοΰ
βουνού.

Μέσα σας, έσμιξε ή φωτιά τοΰ ' Ελληνι
κού ούρανοΰ. 

Σάν κάτι άπ' τήν παράτολμη τοΰ 
Σπαρτιάτη φρένα. 

Κάτιάπ' τή θρησκόληπτη ψυχή Βυζαν
τινού.

Καί κάτι άπ' τήν αστείρευτη πνοή τοΰ
■ Είκοσιένα.

' Επί τέσσερα χρόνια ώς τό φθινόπω
ρο τοΰ 1 922 ό «Λόγος» στάθηκε ένα 
φωτεινό κέντρο,πού γύρω του συγκεν
τρώθηκε ό,τι έλπιδοφόρο είχε ή άφυ- 
πνιζόμενη τότε νέα γενεά τής Βασιλεύ
ουσας.

Πλάι στούς δυό ιδρυτές —διευθυν
τές, ένας μικρός αριθμός τακτικών 
πιστών, ό Λύσαντρος Πράσινος— πού 
μας διάβαζε τή μετάφρασή του τής 
Κόλασης τοΰ Δάντη —ό ' Ελισσαϊος 
Γιαννίδης— πού μάς διάβαζε τό «Μεγά
λο Πρόβλημα» (δοκίμιο κριτικής τοΰ 
ύλιστικοϋ συστήματος γραμμένο σέ 
άπτεστη δημοτική) ό τυφλός ποιητής 
' Απόστολος Μομέλης, ό γιατρός Νικό
λαος Βασιλειάδης, πού τόσα τοΰ χρω
στά ή εκπαίδευση τοΰ ύπόδουλου 
' Ελληνισμού (Σύμβουλος στά ανώτερα 
έκπαιδευτικά ιδρύματα μέ τις φωτισμέ
νες προοδευτικές του τάσεις ξεκαθάρι
σε πολλή άπό τή μούχλα τής φαναριώ- 
τικης προγονοπληξίας), ή Σοφία Σπα- 
νούδη πού μέ τό τάλαντο καί τό κύρος 
τίμησε τίς σελίδες τοΰ περιοδικού μέ 
τήν ύπογραφή της. Κι άπό τούς τότε 
έκκολαπτόμενους νέους ό Θράσος Κα- 
στανάκης, ό Δημήτρης Οίκονομίδης, ό 
Γιώργος Βακαλό, ό Μιχάλης Κουνελά- 
κης, ό Γιανούλης Σαραντίδης, ό ' Αντώ- 
νης Γιαννίδης...

Γιά τά ' Εκκλησιαστικά ζητήματα κα
νείς περισσότερο άπό τόν Γιάννη Χαλ- 
κούση, βαθύτατα θρησκευτικό τύπο, 
δέν ήταν σέ θέση νά έχει ύπεύθυνη 
γνώμη.

' Η επαφή καί ούσιαστική γνωριμία 
του μέ όλους τούς βαθμούς τής ιεραρ
χίας, ή ενεργός άνάξιμή του στά κοινο
τικά, τό ιδιαίτερο ένδιαφέρον του γιά 
τόν «"Αγιο Ιωάννη» τών Χίων τοΰ 
Γαλατά, ή έκτίμησή του γιά τούς 
φωτισμένους ιεράρχες καί ή βαθειά 
θλίψη του γιά όσους «είχαν μεταβάλει 
τόν οίκον τοΰ Πατρός Του είς οίκον

έμπορίου», έφεραν σέ μεγάλη αντίθεση 
τόν ίδιο καί τό περιοδικό του μέ 
ορισμένους έκπροσώπους τής ' Εκκλη
σίας όσο καί μέ μερίδα τοΰ Τύπου καί 
τής πολίτικης κοινωνίας.

' Ο ' Ελισσαϊος Γ ιαννίδης, ό συγγρα
φέας τοΰ περίφημου βιβλίου «Γλώσσα 
καί Ζωή» —πού τό πραγματικό του 
όνομα ήταν: Σ. Σταματιάδης καί πήρε 
ψευδώνυμο γιατί ήταν εκπαιδευτικός... 
(1865 — 1941)— εκτός άπό τή δημοτι
κή άγωνιζόταν καί γιά τήν έναρμόνηση 
τής Βυζαντινής ' Εκκλησιαστικής Μου
σικής.

Στό πρόσωπο τοΰ Γιάννη Χαλκούση 
βρήκε θερμό συμπαραστάτη γιά τήν 
προσπάθειά του καί θεωρήθηκε μεγάλη 
νίκη, όταν τόν Απρίλη τοΰ 1919, τή 
Μεγάλη Τρίτη, έψαλαν στίς έκκλησίες 
τής Πόλης τό τροπάριο τής Κασσιανής 
σέ τετραφωνία, καθώς τό είχε μελλο- 
ποιήσει ό Μάντζαρος.r Ηταν μιά προο
δευτική χειρονομία τοΰ Οικουμενικού 
Πατριαρχείου.

φυσικά, αυτό έγινε άφορμή γιά νά 
ξιφουλκήσουν διάφοροι «άμύντορες» 
τής θρησκείας καί τής γλώσσας...

' Εφημερίδες μέ πύρινα άρθρα κεραυ
νοβολούσαν τούς «άντεθνικούς», τούς 
«δοκησίσοφους», «τούς ζητούντας νά

καταστρέψουν τήν μελίρρυτον μουσι
κήν μας μέ τήν έναρμόνισιν καί νά 
άμαυρώσουν τό μεγαλεϊον καί τήν 
λαμπρότητά της»...

Τήν ίδιαν έποχήν, διάφορες καταγγε
λίες εναντίον σημαινόντων κληρικών, 
έκαναν τό περιοδικό « Ό  Λόγος» νά 
άρχίσει άγρια πολεμική πού τό έφερε 
άντιμέτωπο μέ μεγάλη μερίδα τοΰ 
κλήρου καί τής Πόλης. (Σά νά βρισκό
μαστε στό 1981...).

Χαρακτηριστικό είναι τό γράμμα τοΰ 
Αλέξανδρου Πάλλη άπό τό Λίβερ- 

πουλ, τόν Ιανουάριο τοΰ 1920.
Γράφει μεταξύ άλλων:
«...Σάς γράφω γιά νά σάς συγχαρώ 

γιά τό περιεχόμενο τοΰ «Λόγου». Πάω 
νά πιστέψω πώς τό περιοδικό σας είναι 
τό μεγαλύτερο έλληνικό ψυχολογικό 
περιοδικό πού βγαίνει σήμερα καί έχω 
τήν πεποίθηση πώς θά τό κρατήσετε 
στήν ύψηλή του θέση. Ξεχωριστά 
χάρηκα σάν είδα πώς ό σοφός μου 
φίλος κ. Σ. Σταματιάδης (ό ' Ελισσαϊος 
Γ ιαννίδης) είναι ένας άπό τούς συνερ
γάτες σας.

Στείλτε μου, σάς παρακαλώ, όλη τή 
σειρά τοΰ περιοδικού σας άπό τήν άρχή 
καί κάμετέ με τακτικό συνδρομητή σας.

Νά μοϋ έπιτρέψετε νά πρσθέσω πώς
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' Η μονή τής χώρας, άπό τις σπουδαιότερες 
βυζαντινές έκκλησίες τής Κωνσταντινουπό
λεως.

κάνετ€ εθνική ύπηρεσία μέ τήν πολεμι
κή σας ενάντια στό κλήρο, φρονώ 
μονάχα πώς τό καλύτερο μέσο γιά νά 
πετύχει μιά μεταρρύθμιση όέν είναι νά 
χτυπά κανείς γενικά, παρά νά χτυπά 
έναν - έναν τούς δεσποτάδες.

Πάντα δικός σας 
ΑΛΕΞ. ΠΑΛΛΗΣ

Στις συγκεντρώσεις τού «Λόγου», 
κάθε Παρασκευή, σύχναζε ό καθηγη
τής τής Αρχαίας ' Ελληνικής στό Πανε
πιστήμιο τής ' Οξφόρδης κ. Ε. A. Barber 
πού ύπηρετοϋσε τότε στόν άγγλικό 
στρατό τής Διασυμμαχικής Κατοχής 
τής Πόλης κι αύτός μετέφερε στόν 
Πάλλη τά ώς τότε φύλλα τοΰ «Λόγου».

Μιλούσε άπταιστα τή γλώσσα μας, 
άπόλυτα ένημερωμένος στή σύγχρονη 
λογοτεχνία μας.

Σάν νά τόν άκούω νά μάς λέει ότι ή 
Αγγλία καί όλη ή Εύρώπη σκόπευαν 

νά ιδρύσουν στά Πανεπιστήμιά τους 
έδρες νεοελληνικής φιλολογίας, όπως 
έγινε άργότερα...
“ Ηταν καί ό κόσμος τών ’ Ελλήνων τής 

' Ελλάδας, πού πέρασε άπό τό «σαλόνι» 
τού «Λόγου», στήν τετραετία 1918 — 
1922, ένας κόσμος μυθικός γιά τούς 
έφηβους τής έποχής έκείνης πού πήγαι
ναν έκεϊ κλεφτά, φεύγοντας άπό τό 
σχολείο.

Πρώτα - πρώτα οί επίσημοι τής 
' Ελεύθερης Πατρίδας: ό άρμοστής Κ. 
Κανελλόπουλος καί ό ύποπρόξενος τής

Πόλης κ. Τσορμπαντζόγλου. Οί αερο
πόροι μας Τσιριγώτος καί φράγκος 
—πού ήρθαν άπό τόν πρώτο κιόλας 
μήνα— καί όλοι οί παρευρισκόμενοι 
έψαλαν τόν «'Εθνικό "Υμνο» συνο

δεία... πιάνου, ό άξιωματικός τοΰ Ναυ
τικού, «Νικόλαος ό Ποριώτης», όπως 
ύπογραφόταν ό μεταφραστής τοΰ 
Σαίξπηρ, τοΰ Ούάιλντ, τοΰ Ντ' Ά -  
νούντσιο καί τόσων άλλων. ' Ο γλυκύ
τατος εύπατρίδης, ό φίλος τοΰ θεάτρου 
καί τών ήθοποιών καί πιστός φίλος ώς 
τό τέλος τους...

Δέν είχε κλείσει χρόνος άπό τό πρώτο 
φύλλο τοΰ «Λόγου» καί πολλοί “ Ελλη
νες πού ζοΰσαν ώς τότε στή Ρωσία καί 
κατέφυγαν στήν Πόλη μετά τήν ' Οκτω
βριανή ' Επανάσταση, αίσθάνθηκαν 
τήν άνάγκη νά πλησιάσουν τό «Λόγο» 
καί νά τόν... βοηθήσουν. Πώς; Δίνον- 
τάς του ρούβλια!! Πού κάθε μέρα 
έχαναν τήν άξια τους. ’ Η πρόθεσή τους 
βέβαια ήταν εύγενική.

Δέν ήξεραν όμως ότι εξέθεταν άνεπα- 
νόθρωτα τό «Λόγο» έστω καί μέ τά 
ξεπεσμένα ρούμπλια τους!

' Ωστόσο, στίς σελίδες τοΰ «Λόγου» 
δημοσιεύτηκαν δύο γράμματα, τό ένα 
μέ ήμερομηνία 24.10.1 919 άπό κάποι
ον ίεροδιάκονο καί δάσκαλο πού πρό- 
σφερε άνώνυμα στό «Λόγο» χίλια ρού
βλια Κερένσκυ μέτήν εξήγηση:

«... "Εχω μόνο λίγες οικονομίες άπό 
διακονικό καί διδασκαλικό ιδρώτα κι 
εκείνες σέ... ρούμπλια ξεπεσμένα! Απ' 
αύτά τά ξεπεσμένα τοΰ φτωχικού μου 
βαλαντίου προσφέρω τόν οβολόν μου 
στήν έντιμη διεύθυνση τοΰ περιοδικού 
«Λόγος», 1.000 ρούμπλια Κερένσκυ. 
"Αν διορθωθεί ή αξία τους άργότερα, 
μέ μεγάλη προθυμία μου θά προσφέρω 
καί πάλι ό,τι μου έπιβάλλει τό αίσθημά 
μου καί ή συνείδησή μου γιά τήν 
πρόοδο καί τό γόητρό μας πού θά 
συντελεσθεϊ μέ τέτοια φωτισμένα περι
οδικά.

Μέ άπειρη άγάπη καί εκτίμηση».
' Η δεύτερη δωρεά σέ ρούβλια ήρθε 

τόν ' Ιανουάριο τοΰ 1 920.
' Η άπάντηση τοΰ περιοδικού ήταν:
ΤΑ ΡΟΥΜΠΛΙΑ: Ή τα ν  φαίνεται 

μοιραίο ν ’ άληθέψει ό θρύλος! Ό  
κύριος Α. Διαμαντόπουλος, έμπορευό- 
μενος στή Ρωσία, δωρίζει στό περιοδι
κό μας δυό χιλιάδες ρούμπλια.Είναι ή 
δεύτερη φορά πού δεχόμαστε τέτοιο 
δώρο... "Ας μήν άνησυχοΰνοί γλωσσα- 
μύντορες καί οί έθνοφύλακες. Τά ρούμ- 
πλια αύτά δέν μάς τά στέλνουν οί 
Ρώσοι γιά νά εξαφανίσουμε τόν " Ελλη
νισμό. Μάς τά στέλνουν ο ί" Ελληνες, μέ

τήν πεποίθηση πώς περιμένουν άπό 
μός τήν προκοπή τής " Ελλάδας. Εύχα- 
ριστοϋμε τόν δωρητή μας.

(Γιά τούς νεώτερους υπενθυμίζω ότι 
μιά άπό τίς μεγάλες κατηγορίες ένάντια 
στόν Ψυχάρη, ήταν πώς έπαιρνε ρούμ- 
πλια άπό τή Ρωσία γιά νά «καταστρέψει 
τήν γλώσσαν τών προγόνων μας»).

Τήν ίδια έκείνη εποχή ή Πόλη γέμισε 
άπό ένα άλλο συρφετό, πολύχρωμο, 
χρυσοντυμένο, παρασημοφορεμένο, 
μοιρολατρικό, νεόφτωχο: Τή ρούσικη 
προσφυγιά!

Στρατηγοί καί πρίγκιπες μέ άριφνη- 
τές στολές (άρχίζοντας άπό τόν εκτελε
στή τοΰ Ρασπούτιν, τόν πρίγκιπα φέλιξ 
Γιουσούπωφ) καί ΜεγάλεςΔούκισεςμέ 
θεσπέσια ήλιοκαμένα κορμιά καί σαρ- 
κώδηχείλη, ντυμένεςκαί μακιγιαρισμέ- 
νες προκλητικά, θά περιφέρουν ξένοια
στα τόν ξεριζωμό τους στή Μεγάλη όδό 
τοΰ Πέραν, προτοΰ μπαρκάρουν γιά τά 
Παρίσια, τά Λονδίνο, τίς Άμερικές ή 
γίνουν σωφέρ καί θυρωροί νυκτερινών 
κέντρων, όταν πείστηκαν πώς τούς 
ήταν γιά πάντα κλειστός ό δρόμος τής 
έπιστροφής στήν «άχανή Ρωσία» καί 
στήν προνομιούχα τάξη τους.

"Οσοι άπ" αύτούς ήταν καλλιτέχνες, 
όπως ή Βέρα Μπορέφσκα, ή Ίζα  
Κρέμερ, ή Λόλα Τέζι, ό πιανίστας 
Λούνιτς, σύχναζαν στό σαλόνι τοΰ 
«Λόγου» καί δίνανε μικρές συναυλίες 
βιολιού, πιάνου, βιολοντσέλου, τρα-

Τό νεοκλασικό κτίριο τού Πατριαρχείου στήν 
Κωνσταντινούπολη.
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γουδιού.
Ό λοι μας, λίγο - πολύ θαμπωμένοι 

άπό τις αφηγήσεις τους (όλοι μιλούσαν 
θαυμάσια γαλλικά) πήραμε μαθήματα 
μουσικής απ' αύτούς... Τότε πρωτά- 
κουσα γιά τήν " Οπερα «Ντάμα - Πίκα».

Στις βιτρίνες τής Πόλης βουνό τά 
κομψοτεχνήματα άπό ελεφαντόδοντο, 
τ ' άσημένια σερβίτσια, οί χρυσές άδα- 
μαντοποίκιλτες ταμπακιέρες, οί έρρι
νες, οί άληθινές δαντέλλες, τά τσαρικά 
παράσημα...

Στά φλώρια —πού πηγαίναμε άπό 
παιδιά γιά μπάνιο— είδα μιά μέρα νά 
λιάζονται στήν άμμουδιά μέ τά μαγιό 
τους Ρώσοι καί Ρωσίδες μαζί! φαντά- 
σου! Μπαίν - μΐξτ!

Κι έπρεπε νά πάρω όρκο μεγάλο 
(—φίλα Σταυρό!) γιά νά μέ πιστέψουν 
οί συμμαθήτριές μου πώς είδα μέ τά 
μάτια μου μέσα στό τράμ, μιά Ρωσίδα 
νά βγάζει άπό τό τσαντάκι της πουδριέ
ρα καί κραγιόν καί νά μακιγιάρεται 
μπροστά στόν κόσμο!

' Η Βασιλίς τών πόλεων δέν ήταν πιά ό 
χρυσελεφάντινος κλειστός πύργος! Τά 
κάστρα της άνοίξανε καί στά σταυρο
δρόμια της καινούργιοι άνεμοι ακατά
σχετοι φυσούν καί διασταυρώνονται 
πολιτισμοί ' Ανατολής καί Δύσης.

Ή  δεμένη μέ τά ιδεολογικά ρεύματα 
τού 19ου αιώνα ψυχή μας άρχίζει νά 
οσμίζεται νέους προσανατολισμούς.
' Από τά νέα μηνύματα πού μας έρχον
ται, τή μεγαλύτερη γοητεία τήν έξασκεϊ 
ό τότε όμφαλός τής Γής: Τό ΠΑΡΙΣΙ. Κι 
οί πιό θαρραλέοι φύγαμε, ένας - ένας 
γιά κεϊ...

Λογαριάζαμε νά ξαναγυρίσουμε σέ 
λίγα χρόνια στήν Πόλη, φιλοδοξούσα
με νά δημιουργήσουμε καί στή Βασιλί
δα τις άπαραίτητες προϋποθέσεις γιά 
νά ανθίσει κάποτε ένας δικός της 
Νεοβυζαντινός Πολιτισμός.

Λίγους μήνες άργότερα οί άπογευμα- 
τινές εφημερίδες τού Βερολίνου θά μας 
καθηλώσουν, διαλαλώντας τή Μικρα
σιατική καταστροφή!

' Ανύποπτοι γιά τις συνέπειες, θά 
συνεχίσουμε τό εκπαιδευτικό μας ταξί
δι άπό τό Χέριγκστορφ τής Βόρειας 
Θάλασσας ώς τίς βαυαρικές "Αλπεις.

' Αργότερα, πολύ άργότερα, θά συλ- 
λάβουμε τήν έκταση καί τό βαθύτερο 
νόημα τής συμφοράς...

' Η Πόλη μάς είναι γιά πάντα άπαγο- 
ρευμένη...

Κάπου αλλού θά πρέπει νά ριζώσου
με... Χωρίς νά ύποψιαζόμαστε πόσο 
σκληρό είναι νά βρεθείς ξένος στήν ίδια 
σου τήν Πατρίδα...

Η ΠΑΤΑΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ

Συνέχεια άπό τή σελ. 765

1109 προβουλεύματος τού Σεβαστού 
Βουλευτικού, συνοδευόμενον μέ άντί- 
γραφον άναφορδς τού κ. Γ. ' Αντωνο- 
πούλου, έκ τών οποίων παρατηρεί τό 
ύπουργεϊον τήν πρότασιν τού τούτου 
γενικώς περί εισαγωγής τής καλλιέργει
ας τών γεωμήλων καί κυρίως περί τής 
φυτείας αύτών εις τήν ένταΰθα ' Ακρό- 
πολιν (' Ιτζκαλέ).

Διατάττεται δέ τό ύπουργεϊον νά 
διατάξη, κατά τήν έννοιαν τού ρηθέν- 
τος προβουλεύματος, τόν κ. Ά δάμ  
Δούκαν διά νά παραλάβη άνάλογον 
ποσότητα γεωμήλων παρά τού κ. Γ. Μ.
' Αντωνοπούλου καί νά φροντίση τήν 
φύτευσιν καί καλλιέργειαν αύτών εις 
τήν Άκρόπολιν. Τή 23 Δεκεμβρίου 
1825, Ναύπλιον ό Πρόεδρος Γεώργιος 
Κουντουριώτης.
Γκίκας Μπόταση 
' Αναγνώστης Σπηλιωτάκης 
Κων/νος Μαυρομιχάλης 
' Ιωάννης Κωλέττης

Ό  Γεν. Γραμματεύς 
Ά λ . Μαυροκορδατος

" Επειτα άπό αύτά, τό ύπουργεΐο τώρα 
τών ' Εσωτερικών, μέ τήν σειρά του, καί 
μέ τό άκόλουθο έγγραφό του, «προ- 
σκαλεϊ» τόν έξοχώτατον ύπουργόν τών 
Πολεμικών κ. Ά δάμ  Δούκαν, νά παρα
λάβη καί νά έπιστατήση ό Ιδιος «είς τήν 
φύτευσιν καί αϋξησιν αύτών εις τό 
έσωφρούριον τού ' Ιτζκαλέ».

Προσωρινή Διοίκησις τής ’ Ελλάδος 
Τό Ύπουργεϊον τών Εσωτερικών 
Πρός τόν έξοχώτατον ύπουργόν τών 
Πολεμικών

Κύριον Ά δάμ  Δούκαν
Προσκαλεϊσθε κατ' επιλογήν τού 

σεβαστού ' Εκτελεστικού Σώματος ύπ’ 
άριθ. 15794, νά παραλάβετε παρά τού 
ένταΰθα κυρίου Γ. Μ. Αντωνοπούλου, 
τόσην ποσότητα γεωμήλων, όση είναι 
ικανή διά νά φυτευθή είς τό έσωφρού
ριον (Ιτζκαλέ), καί νά επιστατήσετε είς 
τήν φύτευσιν καί αϋξησιν αύτών.
' Εν Ναυπλίω τή 16 Φεβρουάριου 

1826
ελλείψει ύπουργοϋ

ό Γενικός Γραμματεύς 
Γ. Γλαράκης

Δέν βρέθηκε συνέχεια, γιά νά ίδοϋμε

τ ' αποτελέσματα, φαίνεται όμως, πώς 
δέν πέτυχε ή φύτευσις, γιατί άργότερα 
ό Καποδίστριας, σέ επιστολή του άπό 
τόν Πόρο, στίς 4 Μαρτίου 1828, 
γράφει στόν ' Εύνάρδο: «Τό άναμενό- 
μενον έκ Λίβερπουλ πλοϊον μετά γεω
μήλων δέν φαίνεται. ' Ο δέ άγρός πρός 
σποράν (ένα μεγάλο μέρος τού άγροΰ 
αύτοΰ άνήκε στούς Λάζαρο καί Γεώρ
γιο Κουντουριώτη) ήδη παρεσκευά- 
σθη, κατά πληροφορίας τού κ. Steven
son. "Αν λάβωμεν ποσόν έξαρκοΰν 
πρός σποράν δΓ όλην τήν έκτασιν έκ 
τής συγκομιδής, θά δυνηθώμεν νά 
διαθρέψωμεν δώδεκα χιλιάδας πένη- 
τας έπί έν έτος».

Στίς 22 Μαρτίου άκολουθεϊ άλλη 
επιστολή πρός τόν 'Εύνάρδο: «... 'Η  
σπορά έγένετο διά γεωμήλων πεμφθέν- 
των μοι έκ Σύρας καί Κερκύρας. Ά ν  
φθάση τό πλοϊον, μέ τά γεώμηλα, θέλω 
τά δώσει, άντί άρτου, τοϊς πένησι».

' Αλλά τό πλοίο έφθασε άπό τό 
Λίβερπουλ λίγο άργότερα. Τό φορτίο 
ήταν άρκετό, καί ό Κυβερνήτης μέρος 
έδωσε «άντί άρτου τοϊς πένησιν». ' Αλ
λά σκέφθηκε καί τήν καλλιέργεια τής 
πατάτας καί έκάλεσε τούς κατοίκους 
τού Πόρου, νά προσέλθουν καί νά 
πάρουν δωρεάν πατάτες «πρός τροφήν 
καί φύτευσιν». ' Εκτός όμως άπό ελάχι
στους, όλοι άδιαφόρησαν. ' Ο Καποδί- 
στριας έπειτα άπ' αύτό διέταξε τόν 
πλοίαρχο νά τίς φέρη καί νά τίς 
ξεφορτώσει στήν παραλία τού Ναυπλί
ου. Κι έθεσε τότε σ' έφαρμογή τό 
γνωστό τέχνασμα: Τοποθέτησε φρου
ρά γύρω άπό τίς πατάτες καί διέταξε νά 
διακηρύξουν οί ντελάληδες σέ όλες τίς 
γειτονιές, «νά μή τολμήση κανείς μά 
κανείς νά πάει νά κλέψει τίς πατάτες 
πού είναι στήν παραλία, γιατί οί σκοποί 
έχουν διαταγή νά τουφεκίσουν τόν 
κλέφτη, έπί τόπου».

Αύτό ήταν. Κόσμος καί κοσμάκης 
κατέβηκε στήν παραλία καί κοιτούσε τό 
πρωτόγνωρο αύτό πράγμα. Οί φρου
ροί, βλοσυροί, τούς φοβέριζαν νά μήν 
πλησιάζουν καθόλου, μά ούτε νά βλέ
πουν κατά εκεί. ' Αλλά όταν νύχτωσε, οί 
φρουροί, πού είχαν μυστική εντολή νά 
κάνουν «στραβά μάτια» καί νά άφήνουν 
νά τίς κλέβουν, τραβήχτηκαν στή δι
πλανή ταβέρνα τής Ψωροκόσταινας, 
τάχα γιά νά πιοΰν τό κατοσταράκι τους, 
καί σάν ξαναγύρισαν δέν βρήκαν καμ- 
μιά πατάτα. Ό λες  είχαν κάμει φτερά!

Τό κόλπο τού Κυβερνήτη έπιασε κι 
έτσι σιγά σιγά διαδόθηκε ή πατατοκαλ- 
λιέργεια καί στήν χώρα μας.

ΗΛ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ
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01 0ΥΤ0ΠΙΣΤΑΙ ΘΕΩΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ Ω:

Φ ΙΛ Ο Σ Ο Φ ΙΚ Α
Θ Ε Μ Α Τ Α Του κ. Ε. Κ. Βρυζάκη

Η ΟVTOΠ in K R IΜ ΙΣ ΕΙΠΦΠΝΙΣΘΗΚ

ΚΡΙΤΙΚΗ τήςμηχανοκρατικής θε- 
ωρήσεως των κοινωνικοοικονο

μικών φαινομένων, πού ασκήθηκε στις 
αρχές τοϋ 19ου αίώνος, όέν περιωρί- 
σθηκε μόνο στή διατύπωσι έπικρίσεων 
καί άπαισιοόόξων προβλέψεων. Έγέν- 
νησε καί μιά κατηγορία ανθρώπων πού 
έπροχώρησαν πιό πέρα, συνέλαβαν 
ιδέες καί σχέδια, έδημιούργησαν ολό
κληρα συστήματα κατάλληλα, κατά τή 
γνώμη τους βέβαια, νά διορθώσουν τά 
κακώς κείμενα τής έποχής τους. Καί δέν 
έστοχάσθηκαν μόνον άλλά καί έδρα
σαν. Προσπάθησαν, είτε ο ί ίδιοι, είτε ο ί 
μαθητές τους νά έφαρμόσουν τά συ- 
στήματά τους, κτίζοντας ιδανικές πολι
τείες. έστίες, πού, όπως έφαντάζοντο. 
θά άποτελούσαν τήν πηγή τής άναγεν- 
νήσεως τών κοινωνιών τής έποχής 
τους.

Οί άνθρωποι αύτοί μέ τά γνωστά 
ονόματα, όπως ό St. Simon, ό Owen, ό 
Fourier, ό Cabet κ.ά. έμειναν στήν 
ιστορία τοϋ πολιτισμούμέτόνχαρακτη
ρισμό τοϋ ούτοπιστοϋ. Γιατί άγωνίσθη- 
καν μέν άλλά δέν έπέτυχαν νά δώσουν 
σάρκα καί όστά στις θεωρητικές των 
συλλήψεις. Ή  ιστορία τους είναι ή

ιστορία μιας αποτυχίας. Ιστορία πού 
άκριβώς γ ι ' αύτό τό λόγο, παρουσιάζει 
άρκετό ένδιαφέρον γιά τούς καιρούς 
μας, όπου ή χειραφέτησις άπό τό 
πνεύμα τής μηχανοκρατίας παρουσιά
ζεται ώς πρωταρχικός όρος γιά τήν 
έπιβίωσι τοϋ τεχνοκρατουμένου πολιτι
σμού μας.

Θά προσπαθήσουμε λοιπόν, παρά 
τήν ποικιλία τών μορφών πού έπήραν 
οί ούτοπιστικές θεωρίες τοϋ 19ου 
αίώνος. νά προβόλωμε ώρισμένα κοινά 
χαρακτηριστικά πού συνδέουν μεταξύ 
των τούς ούτοπιστάς αύτούς γιά νά 
ίδοϋμε ύστερα τόν ρόλο πού οί ιδέες 
τους, τά συστήματά τους καί ή αποτυ
χία τους έπαιξαν στήν περαιτέρω πο
ρεία τοϋ πολιτισμού.

"Ενα πρώτο κοινό χαρακτηριστικό 
είναι τό έξής: "Ενώ ό Sismondi ή ό 
Ruskin ύπετίμησαν ή άρνήθηκαν τήν 
τεχνική πρόοδο ώς παράγοντα τοϋ 
πολιτισμού, οί ούτοπισταί τήν άπεόέ- 
χθησαν, θέλησαν νά τήν άξιοποιήσουν, 
κάτι πάρα πάνω, τήν έθεώρησαν ώς τόν 
κύριο άξονα πού γύρω του θά διεμορ- 
φώνετο ή νέα ιστορική έποχή. Μέ 
ιδιαίτερη έντασι καί έκτασι έμφανίζεται

αυτή ή θεώρησις τών πραγμάτων, 
τοποθετημένη μάλιστα μέσα σ ' ένα 
γενικώτερο πλαίσιο φιλοσοφίας τής 
ιστορίας, ατό ν Saint - Simon. Ό  
απόγονος αύτός τοϋ δουκός de Saint - 
Simon, γέννημα καί θρέμμα τοϋ Anci- 
en Regime, έπ/στευε ότι ή χρυσή έποχή 
δέν αποτελεί άνάμνησι κάποιου μακρυ- 
νοϋ παρελθόντος, άλλά μιά προσδοκία 
πού θά πάρη σάρκα καί όστά στό 
μέλλον καί τούτο χάρις στήν τεχνική 
πρόοδο. Τό σύστημά του τό ώνόμασε 
industrialisme (βιομηχανισμός) γιατί 
ακριβώς προέβλεπε ότι ή όλη έξέλιξις 
τών κοινωνιών καί τοϋ πολιτισμού θά 
είχε ώς κεντρικό παράγοντα τήν τεχνική 
καί τήν βιομηχανία, «τήν βιομηχανία μέ 
τά χρυσά φτερά», όπως έλεγε καί ό 
ύμνος τών οπαδών του, τών industri- 
els, πού είχε γράψει ό Roy get de Τ Isle, 
ό συνθέτης τής Μασσαλιώτιόος. «"Ολα 
γιά τήν βιομηχανία, όλα διά τής βιομη
χανίας» ήταν τό σύνθημα τοϋ Saint - 
Simon καί τών οπαδών του -άνάμεσα

' Ο σέρ Τόμας Μούρ, σέ μιά προσωπογραφία 
τοϋ Χάνς Χολμπάί τοϋ νεωτέρου. Οί ιδέες 
τών ούτοπιστών κατά τόν 19ο αιώνα έπεκτά- 
θηκαν έως τόν άφελή κομμουνισμό τής 
ουτοπίας τοϋ Τόμας Μούρ.
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κ η ι η  τον αεκητο ενπτο πιονπ
ατούς όποιους έπήραν κατά καιρούς 
θέσι πολλές προσωπικότητες τής οικο
νομικής καί βιομηχανικής ζωής τής 
Γαλλίας. Ή  παραγωγή, έλεγε, είναι τό 
κύριο έργο μιας πολιτισμένης καί ύγι- 
οϋς κοινωνίας. Καί όπως διαβάζουμε 
στήν κατήχησι των industriels ή πολιτι
κή δέν είναι τίποτε άλλο παρά ή 
«έπιστήμη τής παραγωγής» δηλαδή ή 
επιστήμη πού έχει σάν αντικείμενό της 
τήν πιό εύεργετική τάξι γιά όλα τά είδη 
τής παραγωγής. Αύτό σημαίνει ότι ή 
διακυβέρνησις των άνθρώπων έπρεπε 
νά άντικατασταθή άπό τήν όργάνωσι 
καί τήν διακυβέρνησι των πραγμάτων. 
'Επίσης σημαίνει ότι μόνον όσοι συμ

βάλλουν άποτελεσματικά έμμεσα ή 
άμεσα στ ή διαδικασία καί τήν αϋξησι 
τής παραγωγής, oi industrie ls fl) όπως 
τούς ώνόμαζε ό Saint - Simon, μπο
ρούν νά θεωρηθούν ώς πράγματι 'εργα
ζόμενοι. καί άρα άξιοι άμοιβής. Αύτοί 
καί μόνον είναι οί μέλισσες. Οί άλλοι 
είναι οί κηφήνες, όπως παραστατικώτα- 
τα ’εκτίθεται στήν «παραβολή τού Saint 
- Simon», όπου καί περιγράφονται ποια 
θά ήταν, κατά τήν γνώμη του τά 
άποτελέαματα στήν ύποθετική περί
στωα/ όπου θά έλειπαν οίμένήοίδέ(2).

"Οσο γιά τήν ήγεσία. τήν άποτελοΰν 
βέβαια οί επιστήμονες καί οί τεχνικοί, 
πού ό Saint - Simon ιδιαίτερα προσπα
θούσε νά συναναστρέφεται, γιά νά 
μυηθή ατά διάφορα 'επιστημονικά καί 
τεχνικά θέματα. Αύτούς θεωρούσε ώς 
τούς «φύσει» κυβερνήτας τής μελλοντι
κής κοινωνίας πού τήν φαντάστηκε 
ώργανωμένη σύμφωνα μέ τό πρότυπο 
ένός μεγάλου έργοστασίου. τής κοινω
νίας, όπου καί ή φιλοσοφία άκόμη θά 
έπρεπε νά άλλάξη χαρακτήρα καί νά 
γίνη οργανωτική δηλαδή «φιλοσοφία 
τής όργανώαεως».

Αλήθεια, δέν βλέπει κανείς τί θά είχαν 
νά προσθέσουν σέ όλ ' αύτά οί σύγχρο
νοι κήρυκες τής τεχνοκρατίας!

Βέβαια ατούς ύπόλοιπους ούτοπι-

στάς ή τεχνοκρατική αύτή τάσις δέν 
είναι τόσο άπόλυτη. Υπάρχει όμως 
πάντοτε ή πίστις στήν σπουδαιότητα 
τού ηγετικού ρόλου τής τεχνικής καί τής 
επιστήμης.

Ο R. Owen ήταν ό ίδιος μεγαλοβιο- 
μήχανος. Τις κοινότητες πού έπρότεινε 
νά δημιουργηθοϋν, τις έφαντάσθηκε 
μηχανοποιημένες στόν μεγαλύτερο βα
θμό. Ο δέ Cabet άνεγνώριζε καίαύτός 
ότι ή μηχανοποίησις είναι άναγκαία, ότι 
οί μηχανές κάνουν όλες τις "επικίνδυνες, 
κουραστικές ή άνθυγιεινές 'εργασίες καί 
'εξέφραζε τό τεχνοκρατικό όνειρο τής 
'εποχής του εύαγγελιζόμενος «μία κοι
νότητα όπου ό άνθρωπος θά είναι 
άπηλλαγμένος άπό κάθε δουλεία».

Μόνον ό Fourier φαίνεται νά άποτε- 
λή έξαίρεσι, άν τούλάχιστον κρίνη 
κανείς άπό τή φράσι του ότι «ό βιομηχα
νικός πολιτισμός είναι ή πιό πρόσφατη 
άπό τις επιστημονικές μας χίμαιρες». 
Αλλά δέν νομίζουμε ότι τά λόγια αύτά 

μπορούν νά έρμηνευθούν ώς άρνησις 
τής τεχνικής προόδου. 'Ασφαλώς ό 
Fourier δέν συμμεριζόταν τό ν "ενθουσι
ασμό τού Saint - Simon καί των άλλων 
γιά τό ν "επιστημονικό καί βιομηχανικό

πολιτισμό. Δέν έπίστευε ότι ή βιομηχα
νία άντιπροσώπευε τό μέλλον τού 
πολιτισμού. Ο Θεός, έλεγε, τήςέπεφύ- 
λαξε μόνο τό 1 /4  τού συνόλου τής 
έργα αίας. "Ομως καί μόνον ή διαπίστω- 
σίς του αύτή συνδυαζομένη μέ τό 
αίτημά του νά γίνη ή έργασία άποδοτι
κή γιά όλους, άλλά ταυτοχρόνως έλκυ- 
στική σάν παιγνίδι, τό ν άναδεικνύει ένα 
άπό τούς προφήτες άν όχι τού τεχνικού 
πάντως όμως τού μεταβιομηχανικού 
πολιτισμού. Πράγματι ένάμισυ αιώνα 
καί πλέον άπό τότε πού ό Fourier 
διετύπωνε τις θεωρίες του, δέν είμαστε 
μακρυά άπό τήν 'εποχή όπου ή βιομηχα
νία θά άπασχολή μόνο τό ένα τέταρτο 
τού συνόλου τής 'εργασίας, δηλαδή θά 
περιορισθή άκριβώς ατό επίπεδο πού 
τής ώρισε ό Fourier. Ενώ, γύρω μας, 
όλοι μιλούν γιά τήν έργασία σάν έλεύ- 
θερη δημιουργία πού θά γέμιση καί θά 
άξιοποιήση τό χρόνο πού χαρίζει ατό 
σύγχρονο άνθρωπο ή πρόοδος τής 
τεχνικής. 'Εκείνος βέβαια αύτή τήν 
έργασία - παιγνίδι τήν έφανταζόταν 
άγροτική καί ιδίως, άν όχι άποκλειστι- 
κώς. κηπευτική. 'Αλλά μήπως λίγοι 
είναι σήμερα 'εκείνοι πού αύτό ακριβώς
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Αριστερά: Ο Τομάζο Καμπανέλλα αέ προσωπογραφία τού Γκότσα. Οί ούτοπιστικές
προβλέψεις τού 19ου αιώνα ξεπέρασαν τις απόψεις τού Καμπανέλλα, όπως αυτές 
περιγράφονται στην «Πολιτεία τού Ήλιου».

είναι τό «χύμπυ» τους;
Δεν υπάρχει άμφιβολία ότι τό όραμα 

τού Fourier είναι τό όραμα του μεταβι
ομηχανικού πολιτισμού γιά τόν όποιο 
τόση συζήτησις γίνεται σήμερα. Μόνο 
πού ό δρόμος πού ύποτίθεται ότι μας 
οδηγεί πρός τήν μεταβιομηχανική επο
χή άπεδείχθη πολύ διαφορετικός καί 
πολύ πιό όόυνηρός άπ' ότι έφαντάσθη- 
κε αύτός. ό πιό ιδιόρρυθμος αλλά ίσως 
καί ό πιό μεγαλοφυής ανάμεσα ατούς 
ούτοπιστάς.

"Αν όμως οί ούτοπισταί έπίατευαν ότι 
ή τεχνική καί επιστημονική πρόοδος 
άποτελεϊ τόν παράγοντα πού θά δια
μόρφωση τόν πολιτισμό τού μέλλοντος, 
έπίατευαν ταυτοχρόνως ότι γιά νά 
άποδώση ή πρόοδος αύτή τούς καρ
πούς της έπρεπε κάτι ή μάλλον πολλά 
νά άλλάξουν στήν όλη οικονομική καί 
κοινωνική συγκρότησι τής έποχής 
των. Καί τούτο είναι τό δεύτερο κοινό 
χαρακτηριστικό πού τούς συνδέει. 

Από έκεϊ καί πέρα όμως δεν είναι 
βέβαια εύκολο νά τούς ύπαγάγωμε σ ' 
ένα κοινό παρονομαστή. Τούς ώνόμα- 
σαν σοσιαλιστές τής ούτοπίας. Είναι 
όμως άμφίβολο, όν ό χαρακτηρισμός 
αύτός μπορή νά έχη γενική έφαρμογή. 
Είναι π.χ. δύσκολο νά κατατάξη κανείς 
ατούς σοσιαλιστάς τόν Fourier, πού 
έχαρακτήριζε ώς άνοησία τις ιδέες περί 
καταργήσεως τής ιδιοκτησίας καί τού 
κληρονομικού δικαιώματος καί έμοίρα- 
ζε τήν άμοιβή τής παραγωγής ά\ιάμεσα 
στήν έργασία. τό κεφάλαιο καί τό

ταλέντο σέ άναλογία 5 /12 , 4 /1 2  καί 
3 /12 , δηλαδή άνεγνώριζε τή συμβολή 
τού κεφαλαίου σχεδόν ίση μέ έκείνην 
τής έργασίας.

Τό φαλανστέριο (3), ή ιδανική αύτή 
κοινωνική μονός, άποτελεϊ έκφρασι τής 
συνεταιριστικής ιδέας καί όχι τής κολλε- 
κτιβιστικής. Στήν ούσία είναι ένας συνε
ταιρισμός όλοκληρωτικής παραγωγής 
καί καταναλώσεως, μέόργάνωσιστηρι- 
ζομένη έπάνω στήν ιδέα τής μετοχικής 
εταιρείας, ούτως ώστε, όπως παρατηρεί 
ό Fourier, καί ό πιό άσήμαντοςμέτοχος 
νά έχη τό αίσθημα τής ιδιοκτησίας 
έπάνω αέ όλα τά πράγματα πού άπαρτί- 
ζουν τήν μικρή αύτή πολιτεία. Τό 
κολλεκτιβιστικό στοιχείο έγκειται κυρί
ως στήν όργάνωσι των ύπηρεσιών τού 
φαλανστερίου, όπως έπίσης στήν κοι
νή αυμβίωσι καί τήν άπό κοινού κατα- 
νάλωσι των παραγομένων άγαθών, 
πού ό Fourier είσηγήθηκε έχοντας τήν 
άφελή πεποίθησι ότι ή συνάντησις των 
διαφόρων τάξεων μορφωμένων καί 
άμορφώτων, πλουσίων καί πτωχών, θά 
έφερνε τήν άμοιβαία κατανόησι καί 
προσέγγισί τους. "Ομως ή ιδιορρυθμία 
αύτή είναι κάτι τό δευτερεΰον. Τό 
πρωτεύον είναι τό συνεταιριστικό πνεύ
μα πού χαρακτηρίζει τις θεωρίες του καί 
ή ιδέα του νά δημιουργηθοϋν μικρότε
ρες κοινωνικές μονάδες όπου τό άτομο 
δέν θά ζή μέσα στήν έγωϊστική άπομό- 
νωσι τού φιλελευθέρου άτομισμοΰ ένώ 
ταυτοχρόνως θά είναι προστατευμένο 
άπό τήν άναπόφευκτη συντριβή του 
μέσα στό γιγαντιαίο μηχανισμό πού 
δημιουργεί ή κολλεκτιβιστική όργάνω- 
σις τής κοινωνίας.

Εξ ίσου δύσκολο μέ τόν Fourier είναι 
νά χαρακτηρίση κανείς ώς σοσιαλιστή 
καί τόν Saint-Simon έφ ' όσον κ ι' 
αύτός θεωρούσε τό κεφάλαιο σάν 
κοινωνική καταβολή (mise sociale) 
πού κατά συνέπειαν πρέπει νά άμείβε- 
ται. Είναι όμως βέβαιο ότι τό σύστημά 
του. ό industrialisme έχει ώρ/σμένες 
βασικές αρχές πού οδηγούν στόν κολ- 
λεκτιβισμό αν θελήση κανείς νά βγάλη 
τις συνέπειές τους. Έτσι π.χ. ή ιδέα ότι 
μόνον όποιος έργάζεται παραγωγικά 
έχει καί δικαίωμα νά άμείβεται καί 
μάλιστα άναλόγως πρός τήν άπόόοσί 
του -«στόν καθένα έργασία ανάλογη μέ 
τήν ικανότητά του» ήταν τό σύνθημα

τού Saint - S im on- οδηγείστήνάρνησι 
τού θεσμού τής ιδιοκτησίας, κατά τό 
μέτρο όπου αύτή αποδίδει κέρδη στόν 
μή έργαζόμενο. Τό συμπέρασμα αύτό 
διαφαίνεται ήδη κάπως άόριστα στό 
άπόφθεγμα τού Saint- Simon ότι «ό 
σεβασμός τής παραγωγής καί των 
παραγωγών είναι κάτι πολύ γονιμώτε- 
ρο άπό τόν σεβασμό τής ιδιοκτησίας καί 
των ιδιοκτητών». Αντιθέτως πολύ σα
φέστερα καί κατηγορηματικώτερα τό 
έπρόβαλαν οί οπαδοί καί μαθηταί του, 
πού άνέλαβαν νά συστηματοποιήσουν 
καί νά διαδώσουν τις θεωρίες του.
Αλλά καί αύτοί παρά τήν κατηγορημα- 

τικότητά τους, περιορίζονται νά καταγ
γείλουν τήν ιδιοκτησία μόνο γιατί παρέ
χει κέρδη στόν μή έργαζόμενο. Καί άπ' 
αύτής τής άπόψεως. πολύ ρεαλιστικώ- 
τεροι, άλλα καί δικαιότεροι άπό τούς 
ίδρυτάς τού "επιστημονικού σοσιαλι
σμού δέν δέχονται μέν τόν τόκο τού 
κεφαλαίου, δέχονται όμως τό κέρδος 
τού έπιχειρηματίου ώς αμοιβή τής 
έργασίας. όργανώσεως καί όιευθύνσε- 
ως καθώς καί τών κινδύνων καί εύθυ- 
νών πού αύτός ’επωμίζεται.

Αντιθέτως πολύ πλησιέστερα πρός 
τόν κολλεκτιβισμό φέρνει τούςμαθητάς 
τού Saint - Simon ή καταδίκη πού μέ 
τήν ίδια λογική τής συνέπειας άπήγγει-
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λαν κατά τού κληρονομικού δικαιώμα
τος. Ο δάσκαλός τους έθεωροϋσε τήν 
ιδιοκτησία ώς χρήσιμη άττό τήν άποψι 
ότι άποτελεϊ σημαντικό όργανο τής 
παραγωγής. 'Αλλά γιά νά άποδίδη τό 
όργανο αυτό πρέπει φυσικά νά βρίσκε
ται σέ κατάλληλα χέρια. Πώς μπορεί 
όμως νά έκπληρωθή ή συνθήκη αυτή, 
όταν τήν μεταβίβασι τής ιδιοκτησίας τήν 
ρυθμίζει όχι ή κρίσις που γίνεται μέ 
κριτήριο τήν ικανότητα του καθενός, 
άλλά ή τάχη; "Οχι! Τό κληρονομικό 
δικαίωμα, λένε οί όπαδοί τού Saint - 
Simon, πρέπει νά περιέλθη στό κράτος, 
πού κληρονομώντας τήν ιδιοκτησία θά 
τήν άνακατανέμη σύμφωνα μέ τις 
άνόγκες τής παραγωγής καί τις ικανό
τητες τού καθενός. Δέν φαίνεται όμως 
νά τούς άπησχόλησε, ούτε, πώς άκρι- 
βώς θά γίνεται στήν πράξι ή άνακατανο- 
μή αυτή, ούτε ποιος θά ένδιαφέρεται νά 
αχ ημ ατίση ή νά αύξήση τήν ιδιοκτησία, 
τό βασικό αυτό όργανο τής παραγωγής, 
όπως έλεγε ό δάσκαλός τους, όταν δέν 
ξέρει σέ τί κληρονόμο θά τήν άφίση!

'Αλλά οί ιδέες τών ούτοπιστών δέν 
περιορίζονται στις σοσιαλιστικές αύτές 
τάσεις πού περιέχονται στή θεωρία τού 
Saint - Simon. 'Εκτείνονται καί πέρα 
άπό τόν σοσιαλισμό έως τόν άφελή 
κομμουνισμό, τής Ουτοπίας τού Tho
mas Moore ή τής Πολιτείας τού Ή λ ι
ου, τού Campanella. Ετσι, ό R. Owen 
προσπάθησε νά έφαρμόση τις άρχές 
τής κοινοκτημοσύνης καί τής κοινής 
παραγωγής καί ζωής στήν πολιτεία τής 
Νέας 'Αρμονίας πού ίδρυσε τό 1825 
στήν 'Ινδιάνα τών Ήν. Πολιτειών, 
όπως έκανε άργότερα, τό 1848 καί ό 
Cabet στήν Ικαρία, τήν πρότυπη 
πολιτεία του πού ίδρυσε στό Τέξας. 
Αρχή καί τών δύο ήταν ότι ό καθένας 
πρέπει νά άμείβεται όχι σύμφωνα μέ 
τήν άπόδοσί του άλλά ανάλογα μέ τις 
άνάγκες του. 'Αξίωμα πού ήταν φυσικό 
άργά ή γρήγορα νά όδηγήση στήν 
διά ψ ευ σι τών "ελπίδων καί τή διάλυσι.

Καί γιά τόν Owen τουλάχιστον, τόν 
πιό θετικό άπό τούς ούτοπιστές, τόν 
άνθρωπο, πού είχε κατορθώσει νά 
έπιτύχη μεγάλες βελτιώσεις τών όρων 
’εργασίας, διαβιώσεως καί μορφώσεως 
τών έργατών του, καί νά πραγματοποι- 
ήσηχμεταρρυθμίσεις, πού έκαναν τό 
’εργοστάσιό του στό New Larlnack τής 
Σκωτίας πρότυπο πού προσείλκυε έπι- 
σκέπτες άπ ' όλο τόν κόσμο, γιά τόν 
πρωτοπόρο αυτόν τής νομοθετικής 
ρυθμίσεως τών θεμάτων τών σχέσεων 
'εργασίας καί κεφαλαίου, πού μόνο 
πολύ άργότερα έπρόκειτο νά πάρη

σάρκα καί όστά, φαίνεται πολύ περίερ
γο, ότι έξαφνα έγκατέλειψε τις άξιόλο- 
γες αύτές προσπάθειες γιά νά μεταβλη- 
θή στήν Αμερική σέ χιμαιροκυνηγό.
' Εξ ίσου δέ 'εκπλήσσεται κανείς μέ τό 
απροσγείωτο καί τής νέας ιδέας πού ό 
Owen θέλησε νά έφαρμόση, όταν 
έγύρισε στήν 'Αγγλία, αφού είχε χάσει 
τά τέσσερα πέμπτα τής περιουσίας του. 
Δηλαδή, τής ιδέας νά καταργηθή τό 
χρήμα -πού κατά τή γνώμη του, 'εσφαλ
μένη βέβαια, είναι τό μόνο αίτιο τής 
έπιθυμίας τού κέρδους, τήν όποια πάλι 
θεωρούσαν σάν αίτιο κάθε κακού- καί 
νά άντικατασταθή μέ τά γραμμάτια 
'εργασίας, ώστε κάθε πράγμα νά πλη
ρώνεται άνάλογα μέ τήν έργασία πού 
χρειάσθηκε γιά τήν παραγωγή του. Ή  
'εφαρμογή τής θεωρίας αύτής μέ τήν 
ΐδρυσι τού καταστήματος άνταλλαγής 
'εργασίας στό Λονδίνο, έφερε τά ίδια 
μοιραία άποτελέσματα πού ή έφαρμο- 
γή τού άξιώματος «στον καθένα σύμ
φωνα μέ τις άνάγκες του», είχε στή Νέα 
Αρμονία. Μέ άλλα λόγια τή διάλυσι. 

Πολύ σύντομα τό κατάστημα έκλεινε, 
γιά λόγους πάρα πολύ άνθρώπινους καί 
πολύ κατανοητούς (4). Καί τό μόνο πού 
όπόμεινε ήταν ή άπ ' εύθείας έπαφή τού 
παραγωγού μέ τόν καταναλωτή, πού 
άργότερα έπρόκειτο νά χρησιμεύση ώς 
βάσις τού καταναλωτικού συνεταιρι
σμού, άν ό Owen δέν φαίνεται νά τής 
άπέδωσε μεγάλη σημασία (5).

Τά λίγα αυτά είναι άρκετά γιά νά 
δείξουν τις πολυσύνθετες τάσεις πού

διακρίνουν τούς ούτοπιστάς, παρ ' όλο 
τό αίτημα τής οίκονομικοκοινωνικής 
άλλαγής πού τούς συνδέει.

"Ας έλθωμελοιπόν τώρα νά 'εξετάσου
με ένα άλλο τρίτο κατά σειρά κοινό 
χαρακτηριστικό τους. Είναι ή συναίσθη- 
σις ότι ή άλλαγή τών κοινωνικών καί 
οικονομικών συνθηκών δέν είναι άρκε- 
τή, άλλά ότι χρειάζεται καί ή παράλληλη 
έξύψωσις τού άνθρώπου, τό άνέβασμα 
τής διανοητικής, ήθικής καί πνευματι
κής του στάθμης. Τήν άνάγκη αύτή τήν 
α/σθάνθηκαν οί ούτοπισταί τόσο περισ
σότερο όσο άπέρριπταν τήν βία ώς 
μέσο γιά τήν πραγματοποίησι τών 
συστημάτων τους. Μόνο μέτήν πειθώ 
έπίστευαν ότι θά πετύχαιναν ό, τι "επιθυ
μούσαν γιατί έπίστευαν ότι μόνο σάν 
καρποί της τά άποτελέσματα τών προ
σπαθειών τους ήταν μόνιμα (6). Καί 
βέβαια ό σπόρος τής πειθοϋς χωρίς 
έδαφος πνευματικά καλλιεργημένο δέν 
μπορεί να ριζώση.

Ετσι βλέπουμε όλους τούς ούτοπι- 
στάς, νά άσχολούνται μέ τήν άγωγή καί 
τήν παιδεία πού τήν θεωρούνώςτόκατ' 
έξοχήν όργανο τής ποθητής έξυψώσε- 
ως τού άνθρώπου. Ή  όργάνωσίς της. 
τα προβλήματα της, τό όλο πνεύμα πού 
πρέπει νά τήν όιέπη βρίσκονται στό 
κέντρο τών 'ενδιαφερόντων τους. Ό  
Owen διατυπώνει όλόκληρο σύστημα 
έκπαιδεύσεως γιά τήν άγωγή τόσο τών 
ανηλίκων όσο καί τών ένηλίκων. Τό ίδιο 
κάνει καί ό Fourier, πού κατηγορεί τις 
παιδαγωγικές μεθόδους τής 'εποχής του
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νίσεις αύτές δεν ήταν παρά συμβολικοί 
μύθοι με τούς όποιους ήθελαν νά 
έκφράσουν την εύχή νά είναι εύτυχισμέ- 
νος ό κανούργιος χρόνος. Θά μπορού
σαμε ίσως νά θεωρήσουμε τις τυπωμέ
νες ευχές πού έστελναν οί έμποροι 
στούς πελάτες τους τόν 18ο καί 19ο 
αιώνα σάν τίς πρώτες χριστουγεννιάτι
κες κάρτες. Κι ώστόσο δέν ήταν κι 
αύτές παρά άπλά εύχετήρια δίχως 
καμιά παράσταση.

Πρέπει έτσι νά δούμε σάν τήν πρώτη 
πραγματική χριστουγεννιάτικη κάρτα, 
αύτήν πού τύπωσε ό ιδρυτής τού 
Μουσείου τής Βικτωρίας καί τού ’ Αλ
βέρτου στό Λονδίνο, Χένρυ Κόουλ, τό 
1843 μέ ένα σχέδιο τού Τζ. Χάρσλεϋ, 
πού τήν πούλησε άπό τό κατάστημα 
Felix Suoioierley’s Treasure House 
στή Μπόντ-Στρήτ. ' Η κάρτα αυτή ήταν 
ένα ορθογώνιο άπό χοντρό χαρτόνι. 
’ Ακατέργαστοι κορμοί δένδρων, πού 
γύρω τους πλέκονταν κληματόβεργες, 
τη χώριζαν σέ τρία μέρη. Στό κεντρικό 
μέρος ει’κονιζόταν ένα οικογενειακό, 
χριστουγεννιάτικο συμπόσιο. Κάτω α
κριβώς άπό αύτό, ύπήρχε ή επιγραφή

'Ελληνική χριστουγεννιάτικη κάρτα

«Χαρούμενα Χριστούγεννα κι Εύτυχι- 
σμένος ό Καινούργιος Χρόνος γιά 
Σάς». ’ Αριστερά καί δεξιά ήταν ζωγρα
φισμένες σκηνές φιλανθρωπίας.

Φαίνεται δτι ή κάρτα αύτή έμεινε 
απούλητη κι έτσι ό Κόουλ δέν την 
ξανατύπωσε. Πέντε χρόνια άργότερα 
ώστόσο, τό πείραμα έπανέλαβε ό Έγ- 
κλεΰ, πού τύπωσε κι αύτός, όχι μέ 
μεγαλύτερη επιτυχία, μιά δεύτερη κάρ
τα πολύ επηρεασμένη άπό τήν κάρτα 
τού Κόουλ.

’ Αρκετά νωρίτερα ώστόσο, γύρω 
στό τέλος τού 18ου αιώνα, διάφοροι 
ερασιτέχνες ζωγράφοι είχαν την έμ
πνευση νά συνεχίσουν ένα έθιμο πού 
ύπήρχε στις σχολές των άγγλικών 
μοναστηριών, στις οποίες συνήθιζαν νά 
στέλνουν εικονογραφημένα κείμενα 
καί εικόνες στίς πιό σημαντικές γιορ
τές. ’Έτσι σχέδιαζαν ή ζωγράφιζαν 
κείμενα πού τά πρόσφεραν γιά δώρα.

' Η οργάνωση τών ταχυδρομείων θά 
διευκολύνει τή μαζική άποστολή εύχε- 
τηρίων κι έτσι άρχίζουν, γύρω στό 1860, 
νά στέλνουν χαρτί άλληλογραφίας, 
πού τόχουν διακοσμήσει μέ τό χέρι μέ 
κλωνάρια άπό πουρνάρι καί μέ άλλα 
διακοσμητικά σχέδια. Τίς κόλλες αύτές 
θά τίς άντικαταστήσουν, λίγο άργότε

ρα, κάρτες, πού θά έχουν τό σχήμα τών 
επισκεπτηρίων καί θά γράφουν, μέσα 
σέ ανάγλυφο πλαίσιο, «Χαρούμενα 
Χριστούγεννα». Καθώς ήταν φτηνές κι 
ό κόσμος έβρισκε τυπωμένες τίς εύχές 
πού ήθελε νά στείλει, άρχισαν νά τίς 
άγοράζουν καί νά τίς στέλνουν σ’ 
εκείνους στούς όποιους επιθυμούσαν 
νά ευχηθούν.

Στην εποχή ώστόσο τού ακραιφνούς 
πουριτανισμού, τή βικτωριανή δηλαδή 
εποχή, οί κάρτες αύτές έπαψαν νά 
στέλνονται τά Χριστούγεννα καί περιο
ρίστηκαν νά εύχονται μόνο ευτυχισμέ
νο τόν καινούργιο χρόνο. Γιατί τά 
Χριστούγεννα, μιά αύστηρά θρησκευτι
κή γιορτή, ή μεγαλύτερη γιά τούς 
Δυτικούς, δέν μπορούσε νά άποτελεΐ 
θέμα εύθυμων έκδηλώσεων.

' Η αναστολή ώστόσο αύτή δέν κρά
τησε πολύ. 'Ο  κόσμος πού θέλει νά 
χαρεϊ καί νά διασκεδάσει, βρίσκει τήν 
εύκαιρία τών εορτών γιά νά ικανοποιή
σει αύτή τήν ανάγκη του. Τά Χριστού
γεννα είναι μιά ιδιαίτερη γιορτή χαράς. 
Είναι ή επιβίωση τών αρχαίων γιορτών 
τού καλολογικού θεού Μίθρα, τού 
άνίκητου ήλιου, πού τό ήμερήσιο τόξο 
του συνεχώς μεγαλώνει. Τό μέγεθος 
τής χριστουγεννιάτικης κάρτας μεγα-
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ώς καρπούς πνευματικής αδιαφορίας 
καί άόρανείας. πού αποδέχεται τις 
εύκολες λύσεις αντί νά άναζητήση τις 
καλύτερες, εφαρμόζοντας τό εύαγγελι- 
κό «ζητείτε καί εύρήσετε». Τόσο δέ ή 
κριτική πού καί αύτός καί ο ί άλλοι 
ούτοπισταί άσκοϋν ατά συστήματα ά- 
γωγής τής εποχής τους όσο καί οί 
προτάσεις πού διατυπώνουν, περιέ
χουν πολλά ένόιαφέροντα σημεία. Αρ
κετές άπό τις ιδέες πού έμφανίζονται 
σήμερα ώς εντελώς πρόσφατες άνακα- 
λύψεις τής επιστήμης, όπως π.χ. ή 
μεγάλη βαρύτης πού έχει γιά τήν όλη 
διαμόρφωσι τής προσωπικότητος ή 
άγωγή τής πρώτης παιδικής ήλικίας. 
βρίσκονται όχι απλώς «έν σπέρματι» 
άλλά σαφώς άνεπτυγμένες ατά συγ
γράμματα των κυνηγών έκείνων τής 
ούτοπίας.

Π ιό πολύ όμως άπ' όλες τις κρίσεις 
καί τις προτάσεις τών ούτοπιστών, 
πρέπει κανείς νά έξάρη τό ότι είχαν 
άντιληφθή ότι ή άγωγή είναι κάτι 
παραπάνω άπό τήν έκπαίδευσι καί τήν 
παροχή γνώσεων. «Ή  άγωγή μέ τήν 
συνηθισμένη σημασία τού όρου, έγρα
φε ό Owen, περιλαμβάνει μόνο ένα 
μέρος τού σχηματισμού χαρακτήρων... 
Δέν μπορεί ποτέ νά καλλιεργήση όλες 
τις ικανότητες τού άνθρώπου, ώστε νά 
τόν κάνη ένα όν ύγιές, έξυπνο, λογικό, 
καλό, εύτυχισμένο». Καί ό κατά τά άλλα 
τεχνοκράτης Saint - Simon παρατη
ρούσε: «"Ας ύποθέσουμε ότι όλα τά 
παιδιά παίρνουν τήν πιό τέλεια έκπαί
δευσι, ότι έχουν γιά όλα τά επαγγέλμα
τα τούς καλύτερους δασκάλους, άλλά 
στερούνται άγωγής. Τί θά γίνουν όταν 
θά βγοΰν στόν κόσμο; Απλούστατα 
δέν θά ξέρουν τίποτε σχετικώς μέ τό τί 
είναι χρήσιμο στή ζωή καί στήν κοινω
νία, δέν θά έχουν καμμιά πρακτική 
πείρα γιά τις άνθρώπινες σχέσεις. Καί ή 
κοινωνία πού θά έμορφώνετο μ ' αύτό 
τόν τρόπο, έλεγε, δέν θά διέφερε καί 
πολύ άπό τις πρωτόγονες κοινωνίες».

' Εφθάσαμε έτσι σέ ένα τέταρτο κοινό 
χαρακτηριστικό τών ούτοπιστών. Στή 
συναίσθησι τής σοβαρότητος πού έχει 
γιά τόν όλο πολιτισμό τό θέμα τής 
κοσμοθεωρίας. "Ολοι τους έκατάλαβαν 
ότι ή έξύψωσις τού άνθρώπου, ή 
βελ τίωσις τών διανοητικών καί πνευμα
τικών του ικανοτήτων προϋποθέτει ένα 
κοσμοθεωριακό ύπόβαθρο, μιά γενική 
περί τού κόσμου καί τής ζωής θεώρησι 
πού νά άποτελέση τή βάσι τής άγωγής 
πού θά τόν κάνη φορέα άληθινού καί 
γνησίου πολιτισμού. "Ομως τό έρώτη- 
μα είναι, έπέτυχαν νά δημιουργήσουν

Παρά τού ότι οί ούτοπιστές πίστευαν ότι ή 
τεχνική πρόοδος θά διαμορφώσει τόν πολιτι
σμό τού μέλλοντος, υποστήριζαν συγχρό
νως ότι, γιά νά άποδώσει ή πρόοδος αυτή 
έπρεπε πολλά νά αλλάξουν στήν οικονομική 
καί κοινωνική συγκρότηση τής έποχής των.

τό κοσμοθεωριακό αύτό ύπόβαθρο; "Η 
μήπως προσεπάθησαν μέν άλλά δέν τό 
έκατάφεραν, μέ άποτέλεσμα νά μείνουν 
τά συστήματά τους μετέωρα καί «τεθε- 
μελιωμένα έπί τήν άμμον»;

(1) 0  όρος δέν πρέπει νά μεταφρασθή μέ 
τό «βιομήχανος», γιατί χαρακτηρίζει όλους 
τούς παραγωγικώς εργαζομένους ανθρώ
πους. Σ ’ αυτούς ό Saint - Simon περιλαμ
βάνει τούς διανοούμενους, τούς συγγρα
φείς, καί τούς καλλιτέχνες, τούς καθορίζει 
όμως ταυτοχρόνως καί ειδικά καθήκοντα 
πού θά πρέπει νά έκπληρώνουν γιά νά 
μπορούν νά χαρακτηρισθοϋν ώς Industri- 
els.

(2) Υποθέσατε -γράφει ό Saint - Simon 
στήν «παραβολή» αύτή πού τού έκόστισε καί 
μία φυλάκια/- ότι ή Γαλλία χάνει έξαφνα 
τούς πενήντα καλύτερους μηχανικούς της, 
τούς καλυτέρους πενήντα άρχιτέκτονες, για
τρούς, φαρμακοποιούς, τραπεζίτες, εμπό
ρους, βιομηχάνους κ.λπ. κ.λπ. Τί θά συμβή;
Απλούστατα ή ζωή της θά παραλύση καί θά 

χρειασθή τουλάχιστον μία γενεά γιά νά 
αναπληρωθούν οί άπώλειες αύτές. Υποθέ
σατε, όμως τώρα, ότι χάνονται ξαφνικά, ό 
άδελφός τού βασιλέως, οί δούκες, ο ί σύμ
βουλοι τής επικράτειας, ο ί επίσκοποι, οί 
δικαστοί καί δέκα χιλιάδες άπό τούς πλουσι- 
ώτερους ιδιοκτήτες. Τίθά γίνη; Μά, οί Γάλλοι 
θά έλυποΰντο βέβαια πολύ, γιατί είναι καλοί, 
όμως ή λύπη τους θά ήταν καθαρά συναι
σθηματική, αφού στήν ούσία καμμία σοβα
ρή ανωμαλία δέν θά έδημιουργείτο, γιατί οί 
απώλειες αύτές θά μπορούσαν πολύ γρήγο
ρα νά έπανορθωθούν!

(3) Τό φαλανστέριο, ήταν τό κύτταρο πού

μέ τήν ακτινοβολία του θά μετεμόρφωνε τόν 
πολιτισμό καί θά τόν έφερε άπό τήν σημερι
νή του κατάστασι στήν κατάστασι τής 
Αρμονίας. Είναι ταυτοχρόνως ή κατοικία 

καί ό τόπος εργασίας τής φάλαγγος(έξ ου καί 
ή ονομασία) πού απεργάζεται αύτό τόν 
ειρηνικό, κοινωνικό μετασχηματισμό. Πρέ
πει νά τό φαντασθοϋμε σάν ένα σύγχρονο 
ξενοδοχείο κτισμένο μέσα σέ μεγάλη περιο
χή γιά 1.500 περίπου άνθρώπους μέ δωμά
τια. άλλά καί διαμερίσματα γιά οικογένειες. 
Είναι ένας όργανισμός οίκονομικώς αυτάρ
κης κατά τό πλείστον, οί δέ σχέσεις του μέ τά 
άλλα φαλανστέριο ρυθμίζονται άπό κάποιαν 
άνωτάτη αρχή, πού όμως ό Fourier παρά 
τήν μέχρι σχολαστικότητος λεπτολογία τών 
περιγραφών του δέν τήν προσδιορίζει μέ 
σαφήνεια. Λένε ότι έφαντάσθηκε κάποιον 
άνώτατο άρχοντα μέ έδρα τήν Κωνσταντι- 
νούπολι! Δείγμα καί αύτό τού μίγματος 
ιδιοφυίας καί τρέλλας πού χαρακτηρίζει τήν 
σκέψι τού ιδιόρρυθμου αύτού ούτοπιστού.

(4) Δέν έπαρκεί ό χώρος γιά νά περιγρά
φουμε τήν διαδικασία τής διαλύσεως. "Ας 
σημειώσουμε μόνον τούτο: Στήν άρχή ό 
καθ ' ένας έφερνε τό προϊόν του, έδήλωνε τις 
ώρες έργασίας πού έχρειάσθηκε γιά τήν 
παραγωγή του καί έπαιρνε άνάλογα γραμ
μάτια έργασίας. "Ομως όταν πέρασε ό 
πρώτος ένθουσιασμός τό κατάστημα έκατά- 
λαβε ότι δέν μπορεί νά βασισθή κανείς τόσο 
εύκολα στήν ειλικρίνεια τών άνθρώπων. 
'Επήρε λοιπόν έκτιμητάς, πού όμως ένα 

μόνο τρόπο είχαν γιά νά κάνουν τή δουλειά 
τους: "Επαιρναν τήν τρέχουσα τιμή τού 
προϊόντος, τήν διαιρούσαν μέ τό ωρομίσθιο 
καί εύρισκαν τις ώρες έργασίας πού έχρειά- 
σθηκαν νά παραχθή. "Ετσι όμως, τό χρήμα 
πού είχε διωχθή άπό τήν μ ία πόρτα, έμπαινε 
άπό τήν άλλη!

(5) Κυρίως ή συνεταιριστική προσπάθεια 
άρχισε μέ τούς «Σκαπανείς τής Rochdale» 
μεταξύ τών όποιων ύπάρχουν πολλοί όπαδοί 
τού Owen. Ό  ίδιος μετά τήν άποτυχία τού 
καταστήματος άνταλλαγής έργασίας ασχο
λήθηκε κυρίως μέ θέματα άγωγής έως τό 
τέλος τής μακρύς ζωής του -  πέθανε σέ 
ήλικία 87 έτών.

(6) Τά βίαια μέσα είναι καλά μόνο γιά τήν 
ανατροπή καί γιά τίποτε άλλο, έγραψε ό 
Saint - Simon καί ό Cabet ήθελε νά 
άποφευχθή «μέ κάθε θυσία ή βία». Μόνο ό 
Wietling, άλλος ούτοπιστής, Γερμανός, ζη
τάει νά άποδείξη ότι τό Εύαγγέλιο εγκρίνει τή 
βία.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΑΒΑΣΙΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Μέ τήν παλιά μου Φόρυτ προχωρώ 
μέ βήμα χελώνας «μέσα» στην πιό 
χειρότερη ομίχλη πού γνώρισε ποτέ 
αύτή ή πόλη. 'Οδηγώ μέ τό κεφάλι
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σχεδόν πάντα έξω άπό τό παραθυράκι 
γιά νά μπορώ νά βλέπω την άσπρη 
γραμμή στη μέση τοϋ δρόμου. Τέλος 
φτάνω στον προορισμό μου: Στό σπίτι 
τοϋ Πήτερ Μός. Βγαίνω άπό τό αμάξι 
μου καί χτυπάω τό κουδούνι.

Ξέρω πώς ή δουλειά μου μέ άναγκά- 
ζει νά έχω δοσοληψίες μέ κάθε είδους 
παλιανθρώπους, κι όταν πηγαίνω στό 
σπίτι κάποιου άπό αυτούς τό πρώτο πού 
περιμένω είναι νά μέ πιάσουν άπό τό 
λαιμό. Στην πραγματικότητα οΰτε αύτή 
τη φορά έγινε κάτι τέτοιο. Μοΰ άνοιξε 
μιά καλοφτιαγμένη ξανθή, φορώντας 
μιά πολύ ντεκολτέ ρόμπα... Καταλαβαί
νετε, ίσως τί θέλω νά πώ!...

Συνέρχομαι άπό τό σόκ καί δέ τή 
ρωτάω κάν γιά τό Μός, γιατί τόν βλέπω 
άμέσως νά ξεπροβάλει πίσω άπό τούς 
ώμους της. * Ο Μός μέ ξέρει καλά καί 
μοϋ λέει νά μπώ, άν καί δέν προσπαθεί 
νά κρύψει πώς ή παρουσία μου τόν 
ενοχλεί. Στό μεταξύ ή ξανθή έχει γίνει 
άφαντη. Κρίμα.

—"Οπως ίσως ξέρεις, άρχίζω νά τοΰ 
λέω, εδώ καί λίγο καιρό μέ άπασχολεί 
μιά σπείρα παραχαρακτών, πού δρά σ’ 
αύτή εδώ τήν περιοχή καί πού νομίζω 
πώς είσαι ό αρχηγός της. "Ως τώρα δέν 
είχα αρκετές άποδείξεις γιά νά μπορώ 
νά σέ κατηγορήσω. Αύτή τή στιγμή 
δμως τά πράγματα είναι διαφορετικά. 
’Έλαβα ξαφνικά ένα τηλεφώνημα άπό 
κάποιο συνένοχό σου, τόν Βίντσε Χάλ- 
τον. Μοΰ είπε πώς είναι έξω φρενών μέ 
δλους καί θά σάς έκανε νά τό πληρώσε
τε άκριβά. Σήμερα θά ερχόταν νά τά 
ξεράσει δλα.

Κοιτάζω τόν Μός. Χαμογελάει.
— Τό κακό είναι, συνεχίζω, πώς ό 

Βίντσε Χάλτον δέν παρουσιάστηκε. 
Γιατί; Μά γιατί σήμερα τόπρωί βρέθηκε 
νεκρός στό διαμέρισμά του, μ ’ ένα 
χτύπημα στό κεφάλι. * Ο Μός μέ κοιτά
ζει καί:

— Ναί, τόμαθα πρίν άπό λίγα λεπτά, 
γυρίζοντας στό σπίτι, λέει. Καθώς 
περνούσα μέ τ ’ αύτοκίνητό μου είδα 
τούς τίτλους τών εφημερίδων πού ήταν 
κρεμασμένες σ’ ένα περίπτερο.

— Τότε ξέρεις γιατί βρίσκομαι εδώ...
— Βέβαια. Μά άν νομίζετε πώς έγώ 

σκότωσα τόν Βίντσε, πέφτετε πολύ έξω. 
' Ο Βίντσε δέν είχε τίποτα εναντίον μου.

— Καλά. Άφ οΰ δέν έχεις καμιά 
σχέση μέ τό φόνο τοϋ Βίντσε, είμαι 
βέβαιος πώς θά θελήσεις νά μοϋ πεΤς 
πώς έμαθες δτι τόν ξέκαναν. Γιατί 
νομίζω πώς ό Πήτερ Μός λέει ψέματα;

' Η λύση στή σελ. 831

Η πρόσκληση έγραφε: «Στις 7 Μαρτίου βαπτί- 
ζουμε τό άγοράκι μας. ' Εάν θέλετε νά μά

θετε τό όνομά του, σάς προοκαλοΰμε νά έλθετε 
τήν ώς άνω ήμερομηνίο κοί ωρα 7 τό άπόγευμα, 
οτόν Ιερό Νοό Άγιας Τριάδος Πειραιώς. Οί 
γονείς του: Παναγιώτης καί 'Ελένη Άϋφαντή».

Διάβασε γιά μιά ακόμη φορά τήν πρόσκληση 
καί κατόπιν σημείωσε τήν ήμερομηνία καί τήν 
ωρα οτόν επιτραπέζιο ήμεροδείκτη του.

-  Βρέ τόν Παναγιώτη μονολόγησε. Σχεδόν 
πέραοε χρόνος καί βάλε. Καί νά πού ήλθε καί ό 
καιρός νά βαπτίαουμε καί τό χαριτωμένο 
άγοράκι τους. Πόοο γρήγορα περνάει ό καιρός!

Καί πράγματι. Πόοο γρήγορα είχε περάσει ό 
χρόνος. Σάν χθές ήταν! Είχε έλθει πρωί, όπως 
πάντα ατό τμήμα καί κατευθύνθηκε ατό γραφείο 
πού είχε τήν πινακίδα «Διοικητής». Ανοιξε, 
μπήκε καί άφοϋ έβγαλε τό καπέλλο του, 
άφήνοντάς το πάνω ατήν κρεμάστρα, κάθηοε 
οτό γραφείο του καί πήρε διάφορα έγγραφα, 
πού ήταν δεξιά οτό γραφείο του. Τά «πρός 
ύπογαφή». Δέν πέραοε όμως, ούτε μιοή ωρα. 
Μέ τήν άκρη τοΰ ματιού του, είδε ενα νεαρό, νά 
στέκει έξω άπό τό γραφείο του. Σήκωοε τό 
κεφάλι του, έβγαλε τά γυαλιά του καί κρατώντας 
τα μέ τό δεξί του χέρι, τοϋ έκανε ενα νεύμα, 
λέγοντας του εύγενικά.

- '  Ορίστε, περάστε. Τί θέλετε;
Διατακτικά πέρασε ό νεαρός μέοα οτό 

γραφείο τοϋ διοικητοϋ.
-  Καθήστε, είπε.
Κάθηοε καί πάλι διατακτικά. Καί πάλι ρώτηοε 

πρώτος ό διοικητής.
- '  Ωρίοτε τί έχετε; Σέ τί μπορώ νά αάς φανώ 

χρήσιμος;
-  Κύριε δι . οικητά. Δέν ξέρω πώς νά αρχίσω, 

θά προσπαθήσω νά μπώ άμέαως οτό θέμα. Κατ' 
άρχάς μέ ουγχωρεΐτε πού ήλθα τώοο νωρίς οτό 
γραφείο σας, αλλά μέ βασανίζει τόοο πολύ αύτό 
τό πρόβλημά μου, πού περίμενα πώς καί πώς νά 
ξημερώσει νά έλθω νά οάς τό πώ. Λέγομαι 
Παναγιώτης Άϋφαντής...

-  Περί τίνος άκριβώς πρόκειται Παναγιώτη; 
- '  Ακούατε κε Διοικητά. ' Εγώ είμαι φοιτητής 

τής οδοντιατρικής. Σέ ενα χρόνο παίρνω τό 
δίπλωμά μου. Σέ μιά φιλική παρέα γνωρίστηκα 
μέ μιά κοπέλλα, λίγο μικρότερή μου, ή όποια 
προέρχεται άπό πολύ πλούσια οικογένεια. Ό

πατέρας της είναι αύτός πού έχει δίπλα άπό τό 
τμήμα τό έξαόροφο αύτό κατάστημα...

-  Καί λοιπόν;
-  Μετά άρχίοαμε νά κάνουμε παρέα μέ τήν 

κοπέλλα. Μέ τόν καιρό ουνδεθήκαμε άκόμη 
περιοοότερο. Κάναμε όνειρα. Μόλις πρίν άπό 
λίγο καιρό, λέγαμε νά πάρω έγώ τό πτυχίο μου 
καί ή ' Ελένη τό δικό της πτυχίο. Ξέχασα νά αάς 
πώ ότι σπουδάζει ατήν Φιλοσοφική Αθηνών, 
καί κατόπιν νά παντρευτούμε. Τις σκέψεις μας 
αύτές τις κοινοποίησε καί οτόν πατέρα της. 
Αύτός όμως δέν θέλει νά ακούσει γιά τέτοια, 
θέλει νά τής δώσει γιά άντρα της, τό γιό 
κάποιου βιομηχάνου επίπλων, καταλαβαίνετε...

-Έ σύ τοΰ έχεις μιλήσει Παναγιώτη;
- ” 0χι, δέν έτυχε. Εκτός τούτου όμως, έτσι 

όπως μοϋ τόν περιέγραψε ή Ελένη,μοϋ είναι 
αδύνατον νά τόν πλησιάσω.

-  Τί άκριβώς θέλεις τώρα Παναγιώτη;
-  Κύριε διοικητά αγαπιόμαστε, θέλω έσεϊς 

νά φροντίσετε νά μάς φέρετε οέ έπαφή μέ 
τούς γονείς τής ' Ελένης. Είδ' άλλως, δέν ξέρω 
τί νά κάνω. Δέν θέλω νά τήν άπαγάγω, διότι ξέρω 
τις συνέπειες... Δέν θά ήθελα.

-  Πολύ καλά λοιπόν, θά φροντίσω τό 
άπόγευμα σήμερα θά τακτοποιηθεί τό θέμα 
αύτό.

Έτσι καί έγινε. Τό άπόγευμα τής ίδιας μέρας, 
οτό γραφείο τοϋ διοικητοϋ τοΰ τμήματος, ήταν 
οί γονείς τής ' Ελένης καί ό Παναγιώτης μαζί μέ 
τούς γονείς του. ' Η συζήτηση κράτησε άρκετά. 
Στό τέλος, όλοι συμφώνησαν νά παντρευτούν τά 
παιδιά.

-  Μέ μιά συμφωνία, πετάχτηκε ό Παναγιώ
της. Νά γίνει κουμπάρος ό κος Διοικητής, πού 
τόοο πολύ φρόντισε σέ αύτή τήν ιστορία!

-  Πολύ καλά, είπε ό διοικητής. Δέχομαι!
Καί νά, σήμερα, πάνω στό γραφείο του, ή

πρόσκληση γιά τό βαφτίσια τοϋ άγοριοϋ τοϋ 
Παναγιώτη καί τής 'Ελένης Άϋφαντή.

Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος άπό τότε. Στήν 
ίδια εκκλησία πού τούς πάντρεψε, στήν ίδια 
έκκλησία καί θό βαπτίοει καί τόν μικρό τους 
Άλέκο. Ξεφύλλισε τόν ήμεροδείκτη στήν 
ήμερομηνία 7 Μαρτίου.

-  Σχεδόν μιά βδομάδα... είπε.

ΗΛΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ
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ΑΛΙΣΤΑ, θά σάς πώ όλη τήν ιστο
ρία, παρότι, είναι λίγο παλαβού-

τσικη.
Εκείνο τό βράδι, δέν μπορούσα νά 

πιστέψω σ τ ’ αύτιά μου. Ο Φράνκυ 
Κόλ, ήταν ένας άπό τούς καλύτερους 
συνεργάτες μου άπό τότε πού κάναμε 
κολιγιά, έδώ καί πέντε μήνες καί όλα 
πήραν τήν πάνω βόλτα. Είχαμε γνωρι
στεί σ ' ένα μπάρ. Κάρβουνο πιάναμε, 
χρυσάφι γινόταν. Ή  προτίμησή μας 
ήταν οί τράπεζες τής περιοχής, κατά τό 
πλείστον.

Νά, έτούτη δά τή στιγμή πού σάς 
μιλώ, είχαμε κάνει μιά γερή μπάζα άπό 
πενήντα δύο χιλιάδες δολλάρια, κρυμ
μένα σέ μιά τσάντα, στή ντουλάπα τού 
ξενοδοχείου μας. Ο Φράνκυ όμως 
μόλις τώρα μοΰ ξεφούρνισε πώς αυτός 
έβγαζε τό κεφάλι του έξω άπό τόν 
τορβά.

-  Τί έπαθες, ρέ φίλε;
-  Λού, άποφάσισα νά τά έγκαταλεί- 

ψω όλα, έπανέλαβε. Τά μαζεύω καί 
φεύγω.

"Ανοιξα μιά πήχυ τό στόμα.
-  Γιά ποιό λόγο, άδερφάκι; ’ Εμείς τά 

πάμε μιά χαρούλα... Γεμίσαμε τις τσέ
πες μας μέ λεφτά καί χωρίς πολλές 
δυσκολίες...

"Εκανε μιά άόριστη κίνηση. Ή ταν  
λεπτός μέ σκούρα χαρακτηριστικά.

-  Τό τελευταίο κόλπο στράβωσε 
λίγο...

Τόν δικαιολόγησα. Μόλις είχαμε πά
ρει τά χρήματα, όταν τό αύτοκίνητο τού 
σερίφη μάς πήρε στό κατόπι. Βέβαια, 
καταφέραμε νά τού τήν άμολήσουμε, 
άλλά χρειάστηκε πολλή προσπάθεια. 
Τρεχαλητό σέ έξοχικά μονοπάτια, πυ
ροβολισμοί, ώσπου στό τέλος, τό περι
πολικό, βούτηξε σ ' ένα χαντάκι.

Μόλις τή σκαπουλάραμε, όρμήσαμε 
στόν πρώτο δρόμο πού βρήκαμε μπρο
στά μας καί σταθήκαμε κάπου όκτώ 
χιλιόμετρα μακριά σέ τούτη τήν πόλη, 
τό Μάντισον Σπρίγκς.

Κι έδώ καί μιά βδομάδα, κάναμε τόν 
ψόφιο κοριό. ..

-"Ελα δά! Είναι μήπως ή πρώτη φορά 
πού συναντάμε δυσκολίες; ρώτησα.

-  Τό ξέρω, είπε ό Φράνκυ. 'Αλλά 
δέν είναι αυτό. Έτούτη ή πόλη μ ' 
άρέσει. Ήσυχη, νοικοκυρεμένη. Έδώ, 
άπλώνεις τήν άρίδα σου καί ζείς σάν 
τίμιος άνθρωπος.

Γιά δές τό μασκαρά! Τί μπούρδες!
-  Οσο γιά ήσυχία, έντάξει, δίκιο 

έχεις... άλλά, θά πλήξεις.
-  Δέν είναι άπαραίτητο, κούνησε τό 

κεφάλι. Δέν θά μείνω δά μέ σταυρωμέ-
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να χέρια.

Καί τότε ό μάγκας μ ’ έμπασε στό 
σχέδιο.

Ο ιδιοκτήτης τού ντόπιου καπνοπω
λείου, τά μάζευε κι έφευγε γιά τήν 
Άριζόνα, στόν άδελφό του. Πρόβλημα 
υγείας. Τάχαν κουβεντιάσει μέ τόν 
Φράνκυ καί τού είχε προσφέρει τήν 
έπιχείρηση γιά είκοσι πέντε χιλιάδες 
δολλάρια -  τά μισό άπό τήν τελευταία 
μπάζα.

Δέν σάς είπα πώς κάποιο λάκκο έχει 
ή φάβα; Τρελά πράγματα. Ο Φράνκυ 
Κόλ, κακοποιός, ληστής τής κακιάς 
ώρας, τώρα μάς παρίστανε τόνάναμορ- 
φωμένο! Ά ς  γελάσω!

-  Λού, τ ' άποφάσισα, είπε σοβαρά. 
Είναι κι άλλοι δυό πού ένδιαφέρονται. 
Πρέπει λοιπόν νά κινηθώ γρήγορα.

-'Αρλούμπες! φώναξα. Έσύ, φίλε, 
δέν ξέρεις τίποτα άπό καπνοπωλεία.

-  Μπορώ νά μάθω, έπέμεινε. 
Φυσικά, ή κουβέντα πήρε μάκρος,

κάπου τρεις ώρες. Έφτασα νά τού πώ, 
γιά νά τόν κάνω νά καταπιεί τό δόλωμα, 
πώς θά μπορούσαμε νά αύξήσουμε τή

μπάζα, κάνοντας τράκα σέ καμιά ντόπια 
τράπεζα καί μετά νά τό βάλουμε στά 
πόδια, χωρίς άπρόοπτα.

-  Εύκολη δουλειά, Φράνκυ! Σάν νά 
σπάς κουμπαρά! Ή  τράπεζα πού έχω 
στό μυαλό, δέν έχει σύστημα συναγερ
μού, ούτε τηλεοπτικό δίκτυο, μόνο ένα 
γέρο - φύλακα...

Ο Φράνκυ βούλωσε καί τά δυό 
αύτιά.

-  Λού, χάνεις τά λόγια σου. Τ’ 
άποφάσισα, τελεία καί παύλα!

Ο ταν γυρίσαμε στό ξενοδοχείο, 
κατά τις δύο τά μεσάνυχτα, ή

μουν χαμένος... Άσχημο, όπως καί νά 
τό δεις... Καί οί δυό μαζί, θά πιάναμε 
πουλιά στόνάέρα. Κι ύστερα γλεντοκό- 
πι! Παρά μέ ούρα, κορίτσια, καμπαρέ 
τύπου Λάς Βέγκας.

Κατάρα! Καθώς στριφογύριζα σάν 
ψειριασμένο κορμί στό κρεβάτι μου, 
ύπνος δέν μού κολλούσε, άκουγα τό 
ροχαλητό τοΰ Φράνκυ κι όλοένα φού
σκωνα καί περισσότερο ώσπου, ξαφνι
κά, ή στενοχώρια πάει, έγινε καπνός!

Τό σχέδιό μου στήθηκε στά γρήγορα.
' Η άδελφούλα μου δουλεύει νυχτερινή 
γκαρσόνα σ ’ ένα μπάρ, στό Κάπιταλ 
Σίτυ. Σέ λίγες ώρες θά ήμουν κοντά 
της. ' Η Σού άδικα προσπάθησε νά μού 
άλλάξει τρόπο ζωής...

' Εδώ πού τά λέμε, ούτε κι αύτή ήταν 
εύχαριστημένη μέ τή ζωή της, μέ τούς 
μάγκες όλόνυρά της ν ’ άπλώνουν τά 
βρωμόχερά τους καί νά τήν τρώνε μέ τά 
μάτια.

Άλλά τί νά κάνει; Τό ύπόφερε, τής 
έστελνα κι έγώ πεντακόσια δολλάρια, 
όσο πιό συχνά μπορούσα.
Έλεγα, λοιπόν, νά μείνω καμιά δεκα

πενταριά μέρες στή Σού. Κάπου θά μέ 
βόλευε.

-  Λού! ή άδελφούλα μου έπεσε στήν 
άγκαλιά μου, μέ φίλησε ζεστά καί μπήκα 
στό διαμέρισμα λίγο μετά τίς όκτώ.

Είχαμε κάπου ένα χρόνο νά ιδωθούμε 
καί μού φάνηκε μιά χαρά, κοκκινομάλ
λα, γκρίζα μάτια, σωματάκι μέγκλα.

-  Τί γίνεσαι άδελφούλα μου; Πώς τά 
περνάς; Ο.Κ.;

Έκανε μιά γκριμάτσα, κάτι σάν χαμό
γελο.

-  Έ, καλούτσικα, όπως πάντα. Έσύ 
όμως, μήπως έμπλεξες πουθενά;

-  Καί βέβαια όχι! Νά, ήρθα νά μείνω 
γιά λίγο σπίτι σου... έτσι στά μουγκά.

Τί χρυσό κορίτσι; Παρόλες τίς διαβε
βαιώσεις μου, ήταν τόσο άνήσυχη, πού 
στό τέλος, κάθησα καί τής τά έξιστόρη- 
σα όλα μέ τό νί καί μέ τό σίγμα.
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-  Στό σημείωμα πού άφησα, έγραψα 
στον Φράνκυ νά μέ συναντήσει σέ ένα 
γνωστό μοτέλ, σέ δυό βδομάδες κι όλα 
τά χρήματα δικά μας. Ως τότε, έλπίζω 
ό καπνοπώλης νάχει πουλήσει τό μαγαζί 
του σέ κάποιον άλλο. Ηταν κάνα - δυό 
υποψήφιοι πού τόθελαν.

-Έ λα, πές μου, μπήκες στό νόημα;
' Ο Φράνκυ, άπένταρος, θάναιμέ δεμέ
να χέρια. "Οταν έρθει, θά βάλουμε 
μπροστά πάλι τή μηχανή.

Ή  Σού έσμιξε κομμάτι στενοχωρη
μένη τά φρύδια. Δέν είχε ποτέ της 
γνωρίσει τόν Φράνκυ, όμως όλα αύτά 
τής μύριζαν μπαρούτι.

-  Λού, δένμοϋ άρέσει ή δουλειά πού 
τού έσκασες, είπε.

-  Μήπως δέν τό ξέρω; Μέ άνάγκα- 
σαν οί περιστάσεις. Μαζί δουλεύαμε 
μιά χαρά.

-"Εστω, έδώ είσαι καλόδεχτος, άλλά 
έχω μερικές άντιρρήσεις.

-  Δηλαδή;
-  Νά, τά χρήματα. Γιά λίγο μπορείς 

νά νοικιάσες ένα χρηματοκιβώτιο. Ξέ
ρεις, έδώ ή γειτονιά είναι κάπως 
ύποπτη, δέν φημίζεται γι ’ άσφάλεια.

-  Καλή ή σκέψη σου. Καί τό άλλο 
πρόβλημα;

Μού έδειξε έναν ταξιδιωτικό σάκκο 
στήν πόρτα.

-  Θά άναγκαστείς νά τρως έξω καί 
νά άγοράζεις ό,τι χρειάζεσαι, νά μαγει- 
ρεύσεις μόνος σου, γιατί έγώ παίρνω 
τήν άδειά μου καί φεύγω γιά διακοπές 
μέ μιά φίλη. Θά συναντηθούμε άπόψε 
στις έννέα στό σταθμό τών λεωφορεί
ων. 'Ατυχία! Δέν προλαβαίνω ούτε 
μπρέκφαστ νά σού έτοιμάσω. Χτές 
βράδι καθάρισα τό ψυγείο.

-  Μή σέ νοιάζει, όλα θά πάνε μιά 
χαρά, άποκρίθηκα κι έβγαλα διακόσια 
δολλάρια άπό τό πορτοφόλι.

-  Θά σέ πάω στόν σταθμό, θά φάμε 
μαζί κι έπειτα θά ξαναγυρίσω έδώ νά 
πάρω τήν τσάντα μέ τά χρήματα. "Ως 
τότε οί Τράπεζες θά έχουν άνοίξει.
Αλήθεια, ποιά είναι ή πιό κοντινή;

Κ ι όλα πήγαν μιά χαρά -  μέ μιά 
έξαίρεση. Έδώ ή τύχη μού τήν 

έσκασε. Μιά ώρα άργότερα, όταν γύρι
σα στό διαμέρισμα τής άδελφής μου, 
βρήκα τό παράθυρο τής κουζίνας παρα- 
βιασμένο, τό τζάμι σπασμένο καί τό 
σπίτι άνω - κάτω.

Φυσικά, πρώτη είχε πάρει τήν άγου
σα ή τσάντα μέ τά χρήματα.

’Αντιλαμβάνεστε τόν θυμό μου; 
Μούγκριζα, τσίριζα, χτυπούσα τά έπι
πλα καί τέλος άνακουφίστηκα. "Ημουν 
ήλίθιος! Τό λάθος ήταν δικό μου.

Έπρεπε νά πάρω τήν τσάντα παραμά- 
σχαλα. Μήπως ή Σού δέν μού είπε πώς 
ή περιοχή δέν είναι άσφαλής;

Καί τώρα τί θά κάνω; συλλογίστηκα. 
Πώς διαγραφόταν τό μέλλον; Δυό 
ήσυχες βδομάδες στό διαμέρισμα τής 
Σού, ως τή μέρα τού ραντεβού μας μέ 
τόν Φράνκυ. Είχα πάνω μου άρκετά 
χρήματα γιά μάσες. Αργότερα, όταν 
έβλεπα τόν συνεργάτη μου, όλα θά 
έπαιρναν τήν καλή βόλτα. Θά βάζαμε 
μπροστά τή μηχανή.

"Ε, καί βέβαια, σκόπευα πάντα νά 
κρατήσω έκεϊνο τό ραντεβού στό μο
τέλ. Κι ήμουν σίγουρος πώς ό Φράνκυ 
θά έρχόταν. Θά σήκωνε τόν κόσμο στό 
πόδι μέ τις άγριοφωνάρες του όταν θά 
άνακάλυπτε πώς τό είχα σκάσει μέ τά 
λεπτά, άλλά δέν θά ήξερε πού νά μέ 
βρει. Έξ άλλου, θά καταλάβαινε γιά 
ποιό λόγο τού έσκασα τήν κασκαρίκα κι 
ίσως τό έκτιμούσε καί τέλος καλό, όλα 
καλά.

Τήν άραξα στό διαμέρισμα, έτρωγα 
καί κοιμόμουν. Τήν προηγουμένη τού 
ραντεβού, άφησα ένα σημείωμα στή 
Σού, έδωσα τό κλειδί σέ έναν γείτονα κι 
έβαλα πλώρη γιά τό μαγαζί.

Ο Φράνκυ δέν φάνηκε. Καιρός γιά 
στενοχώριες. Δέν τόν καταλάβαινα. 
Περίμενα τρεις μέρες, σκέφτηκα μήν 
ήταν τό συγκοινωνιακό, άλλά τζίφος.

Τελικά, έφυγα άπό τό μοτέλ.

λήθεια, δέν μπορούσα νά φαντα
στώ τόν Φράνκυ νά ζεϊ άκόμα στό 

Μάντισον Σπρίνγκ. Ίσως νά είχε πει σ ’ 
εκείνον τόν καπνοπώλη πώς ήταν άπο- 
φασισμένος νά μέ φέρει στόν δρόμο 
τού Θεού... Πάλι μπορεί κάτι νά είχε 
σκαρώσει.

Τρεις μέρες άργότερα, γύρισα στό 
Μάντισον Σπρίνγκ καί τά βρήκα όλα 
άστα νά πάνε. Ναί, ό Φράνκυ ήταν 
άκόμα στήν πόλη. Καί πού νά δοϋν τά 
μάτια σου! "Ορθιος, σωστή λεβεντιά, 
μπροστά στό καπνοπωλείο! "Οταν μέ 
είδε, παράξενα πράγματα, δέν έμπηξε 
τίς φωνές ούτε άρχισε τίς άπειλές.

-  Γειά σου Λού, είπε καί μισογέλασε.
Βγήκα άπό τό αμάξι μέ σκέψεις

διφορούμενες. Δέν ήξερα πώς νά 
κουμαντάρω τό πράγμα.

-  Γειά σου Φράνκυ, άπάντησα έπι- 
φυλακτικά.

-  Λού, σέ περίμενα, έξακολούθησε 
νά μισογελάει. "Ημάλλον, σέ περιμένα
με.

-  Δηλαδή, ποιοι;
-  Ο νέος ιδιοκτήτης κι έγώ, είπε ό 

Φράνκυ. Έλα νά σού τόν συστήσω.
"Ισως μπήκατε στό νόημα. Τό καινούρ

γιο άφεντικό ήταν ή... άδελφή μου!
Θά γελούσαν καί τά μουστάκια της, 

άν είχε, καθώς τήν άγριοκοίταζα πίσω 
άπό τόν πάγκο.

-  Ξαφνιάστηκες Λού; Δέν έπρεπε...
"Αξαφνα, όλα μπήκαν στή θέση τους.

Κοίταξα έρευνητικά τήν Σού, τής έσκα
σα κι ένα χαμόγελο.

-  Μεγάλη κομπίνα οί διακοπές, είπα.
-"Οχι, ήμουν έτοιμη νά φύγω, όταν

ήρθες σπίτι κι άκουσα όσα μού είπες. 
Τότε μού κατέβηκε ή ιδέα.

Τό κορίτσι είχε δίκιο. Έμπνευση 
καταπληκτική! Θά τήν έβγαζε μιά χαρά 
άπό τήν ποντικοφωλιά πού έργαζόταν! 
Αύτή είχε ρίξει τήν ιδέα τής ανασφάλει
ας στή γειτονιά της.

Μόλις τήν άφησα στό σταθμό, γύρισε 
πίσω όλοταχώς, μπήκε στό σπίτι μέ τό 
δεύτερο κλειδί, τά έκανε όλα γής 
Μαδιάμ, βούτηξε τήν τσάντα καί δρόμο 
γιά τό Μάντισον Σπρίνγκ.

-Έξυπνο κόλπο! Πολύ έξυπνο! είπα.
-  Λού, στήν άρχή έγινα έξω φρενών, 

όταν άνακάλυψα πώς μού τήν είχες 
σκαρώσει, είπε σοβαρά ό Φράνκυ. 
Μετά γέλασα. Άλλά εύτυχώς, όλα 
πήγαν μιά χαρά.

-  Τό μερίδιό σου τό έχουμε φυλάξει. 
Ά σ ε  τά μούτρα.

Τί σάς είπα; Καί οί δυό τρελοπαντιέ
ρες!

Ή  Σού καί ό Φράνκυ πάνε μιά 
χαρούλα, λογαριάζουν νά παντρευτούν 
τόν άλλο μήνα. Έστω, ίσως ό Φράνκυ 
νά έχει δίκιο. "Ισως προσπαθήσω νά 
βάλω νερό στό κρασί μου. Φυσικά, αύτό 
θά άργήσει λίγα χρονάκια άκόμα. Κι όσο 
βρίσκομαι σέ τούτη τήν πόλη, έχω καιρό 
νά ξανασκεφτώ γιατί δέν πρέπει νά 
κάνω «μούτρα», κι ούτε νά κρατώ κακία 
στόν Φράνκυ καί στή Σού.

"Οπως καί νά τό πάρεις τό πράγμα, ή 
Σού, ή γυναίκα του, είναι άδελφή μου, 
άλλά δέν φαντάζομαι ό Φράνκυ νά 
ήθελε νά μού τήν «σκάσει» κι αύτός γιά 
τήν κασκαρίκα πού τού έκανα, κι ούτε 
πιστεύω πώς τό ένστικτό του θά τού 
έλεγε πώς είχε μετακινηθεί άπό τήν 
πόλη μας γιά νά διπλασιάσω τό κομπό
δεμα πού είχα μαζί μου, όταν δοκίμασα 
νά ληστέψω μόνος τό χρημτοκιβώτιο 
τής Τράπεζας, λίγο πριν φύγω καί δέν 
πρόλαβα, γιατί ξεσήκωσα στό πόδι τόν 
γέρο - φύλακα πού τά κατάφερε μιά 
χαρά, χωρίς ήλεκτρονικούς έγκέφα- 
λους, συστήματα άσφαλείας καί τά 
τοιαΰτα.

Κάτι μού λέει πώς αύτό δέν θά τό 
μάθω ποτέ!

Κάρολ Μέυερς
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ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ 
ΤΗΣ

ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΗΜΕΡΑ
Τής κας Ασπ. Κωνσταντοπούλου

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ πολιτισμένο κό
σμο ή θέσις τής γυναίκας όποκαθί- 

σταται σέ ένα επίπεδο ισοτιμίας μέ τόν 
άνόρα καί είναι ευχάριστη ή διαπίστω- 
σις ότι καί στόν τόπο μας ή γυναίκα, 
μετά τόν πόλεμο ιδίως, έκέρδισε πολλά.

Ή  ζωή τής Ελληνίόας σήμερα, μέσα 
κ ι' έξω άπό τό σπίτι, είναι πολύ πιό 
άνετη. ' Ο άνδραςδέν άνταγωνίζεται τή 
γυναίκα μέ τήν ίδια όξϋτητα όπως 
άλλοτε. Ή  προσωπικότης της γίνεται 
περισσότερο σεβαστή. Ή  οικονομική 
καί κοινωνική σημασία τής προίκας 
περιορίζεται.

Παρά τις κατακτήσεις όμως αυτές καί 
τήν πρόοδο πού συντελείται στόν κοι
νωνικό στίβο, διάχυτη μένει ή έντάπω- 
σις ότι ή σημερινή γυναίκα όέν είναι 
ικανοποιημένη.

Βαθύτερη έξέτασις τού προβλήμα
τος. πού θά μάς βοηθούσε νά δούμε πιό 
πέρα άπό τά φαινόμενα καί τήν νομοθε
τική κατοχύρωσι των δικαιωμάτων της, 
θά είχε, νομίζομε, 'ενδιαφέρον γιά τούς 
άναγνώστες.

Θά έχωμε έτσι τήν εύκαιρία νά 
έλέγξωμε αν αύτές οί κατακτήσεις 
άνταποκρίνωνται στις γνήσιες άνάγκες 
τής γυναίκας άν αύτές καί μόνον είναι 
άρκετές, γιά νά γίνη περισσότερο εύτυ- 
χής καί νά βοηθηθή στήν όλοκλήρωσι 
τής άποατολής της.

Δέν πρόκειται φυσικά 'εδώ γιά τά 
παράπονα έκεϊνα πού διατυπώνουν 
γυναικείες όργανώσεις γιάτήν «έν παν- 
τί» ισότητα τών φύλων καί τούτο γιατί 
τέτοιοι άγώνες καθοδηγούμενοι συνή

θως άπό τόν ύλιστικό φεμινισμό κατα
λήγουν σέ άπογοητεύσεις.

Δέν πρόκειται ακόμη γιά τις διαπι
στώσεις εκείνες, ότι είναι άκόμη μύθος 
ή ισότητα τών φύλων, ούτε γιά τις 
άόριστες διαμαρτυρίες γιά τή θέση τής 
γυναίκας πού πρέπει τάχα νά παύση νά 
είναι σκλάβα τού άνδρός, ή γιά παράπο
να πού διατυπώνει γενικά ό ύλιστικός 
φεμινισμός πού παρενόησε τήν φύσι 
τής γυναίκας καί τήν άποστολή της.

Πρόκειται λοιπόν γιά παράπονα άπό 
τήν πλευρά τής γυναίκας πού έπόμενο 
είναι νά δημιουργή ή συζυγική καί 
οικογενειακή ζωή. Καί φυσικά πρόκει
ται γιά παράπονα πού μπορεί νά διατύ
πωση μόνο ή γυναίκα πού έχει κάνει τό 
χρέος της καί έχει συναίσθησι τής 
άποατολής της. ' Ημπορεί νά ύπάρχη 
μιά κατηγορία γυναικών καί ιδίως έργα- 
ζομένων πού νά είναι γ ι' αύτές ξένα 
ώρισμένα παράπονα, ή μπορεί νά υπάρ
χουν γυναίκες χειραφετημένες τόσο 
ώστε νά μήν αίσθάνωνται μειονεκτική 
τή θέσι τους έναντι τού άνδρός καί τό 
χειρότερο νά δημιουργούν, μέ τήν συμ
περιφορά τους, αύτές πλέον προβλήμα
τα στόν άνδρα άλλ ' ύπάρχει καί μεγάλη 
μερίς γυναικών πού αισθάνεται τήν 
άνάγκη νά μιλήση. Καί αύτών τών 
γυναικών άς άκούσωμε τά παράπονα.

Πριν όμως προχωρήσωμε, πρέπει νά 
κάνωμε ένα διαχωρισμό άνάμεσα στις 
γυναίκες τής έπαρχίας άπό αύτές τής 
πρωτευούσης καί τών μεγαλοπόλεων. 
Οί γυναίκες τής έπαρχίας καί ειδικά 
όσες κατοικούν σέ χωριά είναι άληθινές

ήρώΐδες. Εκεί φυσικά τά παράπονα 
παίρνουν όξύτερη μορφή.

Πρέπει βέβαια νά όμολογηθή ότι ή 
γενεά πού είχε σάν πρότυπο τήν μητέρα 
- σκλάβα, φεύγει. "Ομως, είναι άκόμη 
δύσκολο πολλοί ανόρες νά καταλάβουν 
τόν άγώνα τής γυναίκας - συζύγου, τής 
γυναίκας - μητέρας καί νά άναγνωρί- 
σουν τήν συμβολή της στήν κοινωνία. 
Φαίνεται ότι στόν τόπο μας ή γυναίκα 
δέν έχει άκόμη κερδίσει τήν άναγνώρισι 
τής προσφοράς της στόν βαθμό πού 
πρέπει.

"Ενα παράπονο τής σημερινής Ελλη
νίδας είναι, ότι πολλοί άνόρες θεωρούν 
τις δουλειές τής νοικοκυράς περίπου 
σάν άναψυχή. Ή  δουλειά τής νοικοκυ
ράς παραγνωρίζεται, δέν άποτιμάται 
σάν ’εργασία καί θεωρείται άκόμη ότι ή 
κυρία άποστολή τής γυναίκας περιορί
ζεται μέσα στ ή ν κουζίνα. ' Ωραίοι τίτλ οι, 
όπως « Ή  γυναίκα καί ό κόσμος της», 
είναι λόγια πού προσπαθούν νά μαλα
κώσουν τήν σκληρότητα τής γυναικείας 
αύτής δουλειάς. Π αρ' όλη τήν βοήθεια 
καί τήν άνακούφιση πού τής προσέφε- 
ραν τά μηχανικά μέσα, δέν παύει νά 
ύπάρχει ή εύθύνη γιά τό σπίτι. Σ ' αύτό 
άντιμετωπίζει πολλές δουλειές πού πρέ
πει νά τις συνδυάση, νά τις ταξινομήση, 
νά τις συντονίση. Χρειάζεται νά διαθέση 
πολλές δυνάμεις σωματικές, διανοητι
κές, ψυχικές καί ταυτόχρονα πρωτο
βουλία, φαντασία, δεξιοτεχνία.

Πολοί άνδρες δύσκολα παραδέχον
ται ότι καί ή γυναίκα κουράζεται, 
θεωρούν τά προβλήματα τού σπιτιού
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' Η χειραφέτηση, πάγιο αίτημα των γυναικών 
όλου τού κόομου δέν φαίνεται νά έκανε 
περισοότερο ευτυχισμένη τή σύγχρονη γυ
ναίκα.

μικρά καί μπορεί πράγματι νά είναι 
μικρά μπροστά στις δικές τους επιχειρή
σεις. Μόνον ξεχνούν καί ίσως νά 
αγνοούν τήν ψυχοσάνθεσι τής γυναί
κας καί τήν φάσι των δυσκολιών καί 
ζητημάτων πού δέν παύουν νά είναι 
προβλήματα.

Η μυαλωμένη γυναίκα δέν υποστηρί
ζει ότι αυτή μόνο κουράζεται. Ξέρει τόν 
άγώνα πού κάνει ό άνδρας ατό έπάγ- 
γελμα. γιά νά άνταποκριθή στις άπαιτή- 
σεις τής οικογένειας. Τό μόνο πού ζητά

είναι νά μήν ύποτιμάται καί ή ίδική της 
συμβολή. Αύτή μάλιστα ή άπασχόλησις 
τής γυναίκας καί ή μονοτονία τής 
καθημερινής δουλειάς τήν κατεβάζει 
ψυχικά.

Τό ένδιαφέρον καί ή άγάπη γιά τό 
σπίτι δέν πληρώνονται μέ τίποτε. Ή  
προσφορά πρός τήν οικογένεια μιάς 
καλής νοικοκυράς είναι άνυπολόγιστη. 
Κ ι' επειδή, ό,τι κάνει τό κάνει άπό 
άγάπη. ό μισθός πού τής χρειάζεται 
είναι ή άγάπη καί ή κατανόησις τών 
παιδιών καί τού συζύγου. Ή  ίδια δέν 
ζητά τήν ύλική αμοιβή, άλλά τήν ήθική 
τουλάχιστον ίκανοποίησι, ότι τό έργον 
Της άναννωρίζεται.

Οί εύβύνες όμως τού σπιτιού δέν 
έξαντλοϋνται στό νοικοκυριό. Ποιός θά 
φροντίση γιά τά παιδιά, γιάτόν άρρω
στο τής οικογένειας, γιά τούς ήλικιωμέ- 
νους γονείς; "Ολοι στό σπίτι έχουν 
άπαιτήσεις, κ ι'.αύ τό  είναι τό δεύτερό 
της παράπονο.

Εκείνη είναι ύποχρεωμένη γιά τούτο 
ή εκείνο, ύπεύθυνη γιά τό άν τά παιδιά 
άτακτοΰν, γιά τό άν δέν διαβάζουν, άν 
τό φάί είναι καλό, τό σπίτι καθαρό. 
"Ολοι έχουν τις άπαιτήσεις τους, ένώ 
είναι τόσο σπάνιος ό καλός τους λόγος 
καί ή άναγνώρισις κι ’ έκεί πού ύπάρ- 
χουν πράγματι έπιτυχίες.

Ζητούν άπό αύτήν ύπομονή, συζυγι
κή πίστη, άντοχή ψυχική στις δυσκολί
ες. κέφι στις άν σποδιές. Λές καί είναι 
ύποχρεωμένη όλο νά δίνη. Αυτός ό 
ρόλος νά προσφέρη συνεχώς τής ταιρι
άζει μέν, άλλά καί τήν κουράζει, όταν

Σήμερα πολλά επαγγέλματα  
πού παλαιότερα έθεωροΰντο 
«φέουδα» τών άνδρών, έγιναν 
κτήμα τών γυναικών. Στή φω
τογραφία αριστερά, έλληνίδες 
άστυνομικοί παρελαύνουν κα
τά τή διάρκεια έθνικής έκδήλω- 
σπς.

δέν βλέπη άνταπόκρισι. Δέν τήν παρη
γορούν τά ωραία λόγια, ό λυρικός τόνος 
στήν ποίησι ή ή θαυμάσια περιγραφή 
τής θυσίας της στήν πεζογραφία. Τί νά 
τά κάνη τά λόγια, πολλά καί μεγάλα, 
χωρίς πρακτικές έκδηλώσεις εύγνωμο- 
αύνης; Καί αύτή άκόμη ή έορτή τής 
Μητέρας είναι άψυχη καί ύπόθεσις 
μάλλον εμπορική.

Σέ πολλές περιπτώσεις δέν άναγνω- 
ρίζεται ή συμβολή της άκόμη καί όταν 
προσφέρη οικονομική άνακούφισι στό 
σύζυγο, συμβάλλοντας άποτελεσματι- 
κά στις ηύξημένες άπαιτήσεις τής σύγ
χρονης οικογένειας, ένώ παράλληλα 
διατηρεί όλες τις ύποχρεώσεις πού 
δημιουργεί τό νοικοκυριό ένός σπιτιού 
καί ή άνατροφή τών παιδιών.

Σέ περασμένα χρόνια τά μέλη τής 
οικογένειας συνέβαλλαν άπό κοινού 
ατά έξοδα τής οικογένειας καί αύτό 
ήταν ένα σημείο ένότητας. Σήμερα τό 
κάθε μέλος τής οικογένειας έχει ξεχωρι
στό πορτοφόλι καί αύτό είναιμιά αιχμή.

Δέν είναι ύπερβολή νά λεχθή ότι όλο 
τό βάρος τής άγωγής τών παιδιών τό 
έχει ή μητέρα. Αύτό είναι ένα τρίτο 
παράπονο, κ ι ' έδώ φυσικά δέν ξεχνοΰ- \  
με πώς πρόκειται γιά τήν μητέρα μέ 
αίσθημα εύθύνης. Αύτή θά σκεφθή γιά 
τό Σχολείο, θά κάνη τις έπαφές πού 
πρέπει, θάτρέξη. θά καθίση ώρες κοντά 
στό παιδί νά τό παρακολουθήση, νά τό 
βοηθήση. Υπάρχουν πολλοί πατέρες 
πού θεωρούν μεγάλη άγγαρεία νά 
βοηθήσουν τό παιδί ατά μαθήματα καί 
δέν είναι λίγες οί περιπτώσεις πού θ '
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Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΗΜΕΡΑ
άφήσουν τήνμητέρα νά τά βγάλη πέρα 
μόνη, γιά νά μήνχάσουν... μιά παρτίδα 
τάβλι, ή κάτι άπό τήν ψυχαγωγία τους.

Στό τέλος κι ’ αύτή ή καθόλου άγωγή 
των παιδιών, πού είναι ή κυριώτερη 
άποστολή τής μητέρας μέσα σ ' ένα 
πολιτισμό χωρίς πνεύμα, ξεφεύγει άπό 
τά χέρια της καί τήν άφοπλίζει.

Λιγώτερο ευτυχώς έδώ στήν Ελλά
δα, άλλ ' έστω καί σέ μικρή κλίμακα 
είναι κ ι' αυτό μιά πραγματικότης. Τό 
παιδί όχι μόνο φεύγει άπό τό σπίτι, άπό 
τό γνώριμο περιβάλλον, άπό τήν πατρί
δα, άλλά φεύγει καί ψυχικά. Επηρεά
ζεται τόσο πολύ άπό τόν χωρίς πνευμα
τικές άξιες πολιτισμό, πού. καί. όταν ή 
μητέρα έχη τις προϋποθέσεις καί προ- 
σπαθή νά δώση δ,τι εύγενικό καί 
άνώτερο, δέν τό κατορθώνει. Δυστυ
χώς καί στή χώρα μας άρχισε νά 
είσβάλλη ή μοντέρνα νοοτροπία τής 
χειραφετήσεως του παιδιού άπό νεα
ρός ήλικίας, καί κάθε άλλο παρά άγαθά 
\ άποτελέσματα φέρνει.

Μ ιά άλλη πηγή παραπόνου τής γυ
ναίκας, συζύγου καί μητέρας, είναι ή 
μοναξιά της. Πολλές φορές ζή μόνη. 
Κανείς άπό τούς δικούς της δέν καταλα
βαίνει τήν 'εσωτερική της άνάγκη γιά 
άλλαγή. Ο άνόρας, άπορροφημένος

άπό τις ηύξημένες άπαιτήσεις τού "επαγ
γέλματος δέν διαθέτει λίγο χρόνο γιά 
συντροφιά κ ι' ένα διάλογο, τά παιδιά, 
πότε μέ τίς σπουδές καί πότε μέ τις 
συντροφιές τους, είναι διαρκώς έξω 
άπό τό σπίτι. Καί άργότερα βλέπει ότι 
όλα τά ξενύχτια, όλες οί θυσίες καί τά 
όνειρα δέν βρίσκουν τίς πιό πολλές 
φορές τήν άνταπόκριση 'εκείνη, πού 
δίκαια θά περίμενε ή μάνα. Ακόμη καί 
στήν καλύτερη περίπτωσι τά παιδιά καί 
ιδίως τά άγόρια δέν διαθέτουν λίγο 
χρόνο γ ι ' αύτήν, όταν ατά γηρατειά της 
γυρεύη λίγη συντροφιά. Είναι πάντα 
βιαστικοί οί γυιοί. όταν τήν έπισκέπτων- 
ται ή τής τηλεφωνούν.

Αύτή ή άποξένωσις άπό τά μέλη τής 
οικογένειας κοστίζει στήν γυναίκα 'εκεί
νη, πού θέλει νά είναι ό άγγελος τού 
σπιτιού, άφωσιωμένη στήν έκπλήρωσι 
τού καθήκοντος, πού ξέρει νά ύπομένη 
καί νά θυσιάζεται. ’ Υπάρχει άκόμη. ώς 
έξαίρεσις βέβαια, καί ή γυναίκα πού θά 
μπορούσε νά παραπονεθή σήμερα, ότι 
σιγά - σιγά παύει τό σπίτι νά είναι ή 
έστία όπου γύρω της όλη ή οικογένεια 
νοιώθει τήν θαλπωρή, καί μεταβάλλεται 
σέ ένα είδος ξενοδοχείου.

'Εκεί όμως πού ή στάσις πολλών 
άνδρών τραυματίζει τήν γυναίκα είναι 
τό πεδίο τής σχέσεως τών φύλων. 'Εκεί

Είναι γεγονός ότι ή γυναίκα μπήκε στόν 
άγώνα τής βιοπάλης, χωρίς συμπαράσταση, 
μέ τήν έννοια ότι δέν κατανοοΟνται τά 
προβλήματα πού δημιουργεί ή έργασία τής 
γυναίκας έξω άπό τό σπίτι.

ό άνόρας βλέπει τήν γυναίκα περισσό
τερο άπό τήν πλευρά τού φύλου παρά 
σάν σύντροφο μιας όλόκληρης ζωής. 
Καί αύτό πληγώνει φυσικά βαθύτατα 
τήν εύαίσθητη γυναικεία ψυχή καί 
αποτελεί τό μεγάλο της παράπονο.

Αύτό είναι τόσο αληθινό, ώστε τό 
παράπονο νά τό έχουν κ ι' έκείνες 
άκόμη πού ζοϋν καί κινούνται πιό 
ελεύθερα στή ζωή τους. Ίσως, στήν 
περίπτωσι τους νά φταίνε οί ίδιες, όμως 
δέν παύει νά είναι, γενικά τό παράπονο 
αύτό μιά πραγματικότητα.

Πολλές φορές βρίσκονται μπροστά 
σέ δίλημμα κοπέλλες πού έχουν κάποιο 
σεβασμό στόν έαυτό τους. Δέν ξέρουν 
πώς νά φερθούν. "Αν φανούν πολύ 
πρόθυμες, προσβάλλονται. "Αν πάλι 
φανούν πολύ 'επιφυλακτικές, έγκατα- 
λείπονται άπό τόν άνόρα■ Γιατίδέν τούς 
είναι άρκετή μία γνωριμία πού θά 
όιευκολύνη τήν προετοιμασία τού γά
μου. Καί αύτό φαίνεται, όταν ένας 
συναισθηματικός δεσμός πρό τού γά
μου όιαλυθή, πόσο διαφορετικά άντιμε- 
τωπίζεται άπό τήν γυναίκα, όπου οί 
ψυχολογικές συνέπειες είναι πιό όόυνη- 
ρές γ ι' αύτήν πού αποβλέπει σέ μιά 
τακτοποίησι πρωτίστως. Στό βάθος ή 
συνετή γυναίκα θέλει πιό πολλή στορ
γή, ένώ άντιθέτως, ό άνδρας πιό πολύ 
σέξ. Είναι πολλοί πού δέν ξέρουν τί 
θέλουν άπό τήν γυναίκα. Καί όσο καί άν 
σάς φαίνεται περίεργο, ύπάρχουν άν- 
δρες καί σήμερα άκόμη πού στό βάθος

μέ τόν γάμο δέν ζητούν παρά μία 
τακτοποίησι. έτσι γιατί βαρέθηκαν νά 
ζοϋν μόνοι. Είναι άλλοι πάλι πού θέλουν 
τή γυναίκα τους μιά κούκλα, όπως τήν 
Νόρα στό θεατρικό έργο τού "ίψεν «Τό 
σπίτι τής Κούκλας», πού δέν άντέχει τόν 
ρόλο αύτό καί τελικά φεύγει, γιά νά γίνη 
πρώτα άνθρωπος.

Α λλ ' έκτος άπό τά παράπονα πού 
άνεφέρθησαν ώς τώρα, ύπάρχουν καί 
γενικώτερα παράπονα τής γυναίκας.

"Αν θελήσωμε νά ίδοϋμε τήν θέσι τής 
γυναίκας γενικώτερα μέσα στήν κοινω
νία, θά είχαμε νά σημειώσωμε ότι άπό 
τόν 'ερχομό της κ ι' όλας στή ζωή 
βρίσκεται σέ μειονεκτική θέσι. Στήν 
δική μας κοινωνία δέν θεωρείται καί 
τόσο εύχάριστο νά γεννηθή τό παιδί 
κορίτσι. Βέβαια, άπέχουμε άπό τήν 
'εποχή πού τό κορίτσι ήταν γιά τήν 
οικογένεια συμφορά καί μόνον βάσανα 
τό περίμεναν στή ζωή τόσο, πού έκαναν 
τόν Παπαδιαμάντη νά γράψη τήν «φό- 
νισσά» του.

Καί άν άκόμη ή πραγματικότης σήμε
ρα είναι διαφορετική, ή άλήθεια πάντως 
είναι ότι ή κρατούσα κοινωνική άντίλη- 
ψις δίνει τό προβάδισμα στό άγόρι καί 
τό δείχνει μέ πολλούς τρόπους. Αύτή ή 
νοοτροπία έχει τίς συνέπειες καί τίς 
'επιπτώσεις της στήν θέσι τής γυναίκας 
μέσα στή ζωή καί μέσα στήν κοινωνία. 
Μιά πρώτη συνέπεια είναι οί δυσκολίες 
πού συναντά ή γυναίκα στήν έργασία.

Ή  έργασία γενικά γιά τήν γυναίκα έξω 
άπό τό σπίτι δέν ταιριάζει στή φύσι της. 
"Οπου όμως ή άνάγκη τής 'επιβάλλει νά 
'εργάζεται έξω άπό τό σπίτι, γιατί κ ι ’ 
αύτή νά μήν έχη τήν δυνατότητα νά 
έξελιχθή όπως ό άνόρας; Παρ ’ όλον ότι 
καί ή λογία καί ή βιοπαλαίουσα γυναίκα 
είναι μία πραγματικότης, ή θέσις τους 
άντιμετωπίζεται πρόχειρα καί κάπως 
εχθρικά. Βέβαια μέ πολλά νομοθετήμα- 
τα έπήλθε κάποια βελτίωσις στή θέσι 
τής έργαζομένης γυναίκας, άλλά παρ' 
όλα αύτά, τά παράπονα ύπάρχουν.

Καί όμως στόν 'ελεύθερο 'επαγγελμα
τικό στίβο ή γυναίκια, όπου έχει άγωνι- 
σθή επιτυγχάνει καί τυγχάνει σεβα
σμού. Είναι μιά πραγματική άποκάλυ- 
ψις οί γυναίκες - 'επιχειρηματίες. 'Εάν 
ώρισμένες 'επιχειρήσεις σήμερα μπο
ρούν νά στέκωνται, τούτο όφείλεται 
πολλές φορές σέ γυναίκες. Καί αύτές οί 
κατακτήσεις είναι έξ όλοκλήρου προ
σωπικές τους ’επιτυχίες, χωρίς νά έχουν 
τήν παραμικρή ένθάρρυνσι καί βοή
θεια.

Από τό άλλο μέρος, "εκεί πού τό 
επάγγελμα τής γυναίκας συνδέεται καί
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μέ κάποια κοινωνική δράσι, έκεί ή 
γυναίκα περιμένει άπό τήν κοινωνία 
κάποια καλύτερη υποδοχή, που δυστυ
χώς δέν τήν βλέπει. Καί τό παράπονό 
της είναι δίκαιο καί μεγάλο.

Μήπως ή προσφορά τής άόελφής 
νοσοκόμου άναγνωρίζεται, όσο πρέπει; 
'Επίσης ή γυναίκα δικηγόρος, δέν 
ένθαρρύνεται ατό 'επάγγελμά της. ένώ 
θά είχε νά συμβάλη στήν άπονομή τού 
δικαίου, καί νά συμπαρασταθή καλύτε
ρα ατό παραστρατημένο παιδί, στήν 
άτυχη σύζυγο.

Μήπως μπορεί ή κοινωνία νά συλ- 
λάβη τήν δυσκολία άνάμεσεα στήν 
'εργασία καί τή μητρότητα; Ακόμη  
όμως χειρότερη είναι ή θέσις τής 
γυναίκας καί τά παράπονα είναι δικαιο
λογημένα στις ύπηρεσίες, όπου τό 
ισχυρό φύλο δέν τήν άνέχεται εύκολα 
καί ή σταδιοδρομία της, έκτος έλαχι
στών 'εξαιρέσεων, δέν έχει μέλλον.

Ή  γυναίκα μπήκε στόν άγώνα τής 
βιοπάλης, χωρίς συμπαράστασι. Καί 
δέν πρόκειται γιά τήν πλήρη κάλυψι καί 
προστασία άπό τό νόμο μόνο, άλλά καί 
γιά τήν έλλειψι κατανοήαεως των προ
βλημάτων πού δημιουργεί ή εργασία 
τής γυναίκας έξω άπό τό σπίτι, γιά τήν 
συμπεριφορά τοϋ άνδρός. είτε σάν 
προϊσταμένου είτε σάν συναδέλφου, 
θέμα πού άνάγεται στις άνθρώπινες 
σχέσεις.

Κ ι' όμως μέ τήν άγάπη της θά 
μπορούσε νά συμπληρώση τό κενό τής 
άψυχης ύπαλληλικής ιεραρχίας καί νά 
τά καταφέρη καλύτερα. "Αν όχι γιά όλες 
τις δουλειές, τούλάχιστον έκεϊ πού 
ύπάρχουν προϋποθέσεις, ό δρόμος δέν 
θά έπρεπε νά είναι κλειστός. 'Ενώ 
πολλές φορές γυναίκες γίνονται θύματα 
άνυπεράσπιστα σέ άνθρώπους έτοι
μους νά έκμεταλλευθοΰν τήν άνάγκη 
τους.

Υπάρχουν ακόμη παράπονα καί γιά 
τήν άμοιβή τής έργαζομένης γυναίκας, 
όπου μέ αίτιολογικό τήν διαφορά τού 
φύλου, δέν καθιερώνεται στις συλλογι
κές συμβάσεις εργασίας, ίση άμοιβή γιά 
ίση εργασία.

Στό θέμα τής συντάξεως έχει όιαπι- 
στωθή πώς ένα πολύ μικρό ποσοστό 
άπό έργσζόμενες γυναίκες συμπληρώ
νουν τόν άναγκαίο χρόνο γιά πλήρη 
συνταξιοδότησα γιατί, είτε γερασμένες 
πρόωρα έξ αίτιας τής κοπιαστικής έργα- 
σίας. είτε γιατί τις άπολύουν γιά νά 
προσλάβουν νέες μέ λιγώτερα δικαιώ
ματα, γεγονός παραμένει ότι πολλές 
γυναίκες δέν είναι σέ θέσι νά πάρουν 
σύνταξι ύστερα άπό πολλών χρόνων 
ύπηρεσία.

Ένα ακόμη παράπονο τής γυναίκας, 
πού ξέρει ποιά είναι ή θέσις της στό 
γάμο, ποιά είναι ή άξια τής οικογένειας 
στή δική μας τουλάχιστο κοινωνία, είναι 
ότι όλο καί διευκολύνεται στό διαζύγιο. 
Κι' ένώ τό διαζύγιο ζημιώνει κυρίως 
τήν γυναίκα, γιατί δέν άντιμετωπίζεται 
σάν μία συμφορά, άλλά σάν μία λύσι 
άνάγκης, ό άνδρας ζητάει όλο καί 
περισσότερο τήν διευκόλυνα/' του. Καί 
'εκτός άπό λίγες φωτεινές 'εξαιρέσεις δέν 
ύπάρχει καμμία άλλη σοβαρή άντίδρα- 
σις.

Δυστυχώς ύπάρχουν γυναίκες φεμι
νίστριες πού προπαγανδίζουν τήν διευ
κόλυνα/ τού διαζυγίου, χωρίς νά άντι- 
λαμβάνωνται ότι ύπονομεύεται έτσι ό 
γάμος καί ή θέσις τής γυναίκας. Αύτό 
δείχνει σέ τί βαθμό μωρίας μπορεί νά 
πέση ή γυναίκα, άν δέν διαπαιδαγωγη- 
θή καταλλήλως.

' Υπάρχει άκόμη μία άδικη προκατάλη
ψή 'εναντίον τών διαζευγμένων γυναι
κών. Καί τά ειρωνικά σχόλια εις βάρος 
τους είναι πολλά. Δέν έχομε φθάσει στό 
σημείο ν ' άφήνωμε άπαρατήρητα καί 
άσχολίαστα όσα δέν μάς άφοροϋν.

Ή  μπορεί τό Δίκαιο νά προστατεύη 
σήμερα τή γυναίκα άπό τήν συζυγική 
άπιστία τού άνδρός, όμως τό παρα
στράτημά της κρίνεται πολύ πιό σύστη
μά άπό τήν κοινωνία. Ή  ήθική παράβα- 
σις τής γυναίκας είναι εκτροπή καί 
δικαίως άποδοκιμάζεται άλλά κατά τρό
πον όχι καί τόσον δίκαιο όσο καί άν

’Ακόμα καί σήμερα ύπάρχει διαφορά στήν 
άμοιβή τής έργαζόμενης γυναίκας μέ τό 
αίτιολογικό τής διαφοράς τού φύλου.

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΗΜΕΡΑ
άπέχουμε άπό τόρεπούδιον τού Βυζαν
τινού Δικαίου πού καθιέρωνε μιά τόσο 
τρομερή άν ισότητα. Ή  παράβασίς της 
θεωρείται βαρύτερη άπό τοϋ άνδρός. 
γιά τόν όποιον πάντα θά βρεθή μιά 
δικαιολογία. Ή  γυναίκα δέν συγχωρεϊ- 
ται εύκολα. Δέν ύπάρχει κΓ έδώ ίση 
μεταχείρισις καί κατανόησις.

Ή  πορνογραφία έπίσης 'εξευτελίζει 
τήν γυναίκα καί γίνεται άντικείμενο 
'εμπορίας άπό μέρους τών άνδρών. Καί 
έδώ βλέπομε νά γίνεται έκμετάλλευσις 
τοϋ θέματος αύτοϋ εις βάρος της. 
Δυστυχώς τά περισσότερα καί άπ' 
αύτά άκόμη τά γυναικεία περιοδικά 
ως σύμβολο τοϋ σέξ.

Ή  Έλληνίόα ούσιαστικά δέν συμμε
τέχει έπαρκώς στήν κοινωνική ζωή καί 
στόν δημόσιο βίο τής χώρας μας. Γιατί, 
όπως έχει διαμορφωθή ή οικογένεια 
σήμερα, ή γυναίκα θά μπορούσε νά 
προσφέρη έξω άπό τό σπίτι κάτι άπό 
τήν στοργή της καί νά ώφελήση καί τόν 
έαυτό της καί τό σύνολο, "ίσως έδώ νά' 
έπικρατή ή πεποίθησις, πού έχει τις 
ρίζες της στήν άνατολίτικη νοοτροπία, 
ότι ή γυναίκα βρίσκεται πάντα σέ 
δεύτερη μοίρα μέσα στήν κοινωνία μας. ■ 
Ίσως νά τής χρειάζεται μεγαλύτερη 
πείρα ή καί νά μ  ή έχη σέ πολλά τις 
ικανότητες τοϋ άνδρός. Έν τούτοις θά 
μπορούσε νά συμμετάσχη στά κοινά καί 
νά όιαπαιδαγωγηθή καταλλήλως, ώστε 
νά άποκτήση τήν πείρα πού θά τήν 
άνεδείκνυε συντελεστή προόδου.

Δέν πρόκειται γιά τό έκλογικό βιβλιά
ριο πού τής χάρισε ό φεμινιστικός 
άγών, γιά νά τήν βγάλη άπό τό περιθώ
ριο τής δημοσίας ζωής, άλλά γιά τήν 
ού σι αστική συμμετοχή της στήν τύχη 
τών κοινών στά ζητήματα τής κοινότη
τας καί περισσότερο σέ έργα εύποΠας 
καί αγάπης. Μπορεί μέ τήν γυναικεία 
της διαίσθησι, τό σθένος καί τήν 
άνιδιοτελή της άγάπη νάβοηθήση ώστε 
πολλά κοινωνικά προβλήματα νά 
βροϋν τήν καλύτερη λύσι. Ή  μυαλω
μένη γυναίκα έχει πεισθή πλέον γιά τις 
διαφορές καί νοιώθει πώς ή αποστολή 
της δέν είναι μικρή, καί δυστυχώς δέν 
διευκολύνεται στήν άποστολή της αύ- 
τή.

Κλείνοντας τά παράπονα αύτά θά 
ήθέλαμε νά τονίσωμε ότι άπό τόν 
πόλεμο αύτό τών φύλων ή γυναίκα 
ύποφέρει περισσότερο παρά ό άνδρας 
καί ότι ή ύπερνίκησις τών δυσκολιών 
είναι κάτι πού ξεπερνά τούς νόμους, οί 
όποιοι είναι άπαραίτητοι, όλλ ' όχι 
έπαρκείς, γιά νά λύσουν τό πρόβλημα 
όλοκληρωτικά. Καί άς τό πάρουμε 
άπόφασι.
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ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ

ΠΩΣ ΔΕΝ ΓΛΥΤΩΣΑΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ «ΤΣΙΜΠΙΔΑ» 

ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
«Χρυσοδάκτυλοι» στόν Πειραια 

Μητέρα καί παππούς έγκέφαλοι διαρρηκτών 
«Μπαρμπουτιέρα» ατό Φάληρο

Τά παράπονα όέν θά λείψουν άν δεν 
άντιμετωπισθή ή θέσις τής γυναίκας καί 
τό όλο φεμινιστικό κίνημα σωστά. Τό 
θέμα είναι βαθύτερο. Ά ν  θέλωμε τήν 
επιτυχία καί τήν ευτυχία τής γυναίκας 
όέν θά τήν άναζητήσωμε στοάς νόμους 
μόνο, θά πρέπη νά βοηθήσωμε νά 
άποβλέψουν οί σύζυγοι στόν ηθικό καί 
πνευματικό χαρακτήρα τού γάμου. Για- 
τί στόν γάμο, ύπάρχουν καί οί σχέσεις 
τού άνόρογύνου καίόέν ρυθμίζονται 
άπό τόν νόμο τής πολιτείας μόνο άλλα 
καί άπό τήν ήθική έπιταγή. Κ ι' ένώ ό 
νόμος άποτελεϊ μία κατοχύρωσι άπό 
τήν έκμετάλλευσι των άνδρών έκείνων 
πού όέν έχουν τόν άπαιτούμενο σεβα
σμό, οί π ιό πολλές περιπτώσεις είναι 
θέμα ήθικών σχέσεων καί πολιτισμένης 
συμβιώσεως. Δέν ρυθμίζονται οί σχέ
σεις αύτέςμέ νομοθετικά προστάγματα, 
άλλά μέ άνέβασμα πνευματικό. Λέγεται 
ότι πίσω άπό έναν μεγάλο άνόρα 
ύπάρχει μιά γυναίκα.
Ά ς  μή ξεχνάμε όμως ότι μπορεί καί 

πίσω άπό μία άποτυχία τού άνόρός νά 
ύπάρχη πάλι μιά γυναίκα.

Τά παράπονα πού άναφέρθηκαν δέν 
έχουν τήν πρόθεσι νά άπευθύνουν ένα 
«κατηγορώ» κατά του άνδρός. Απλώς 
έκφράζουν μία άποψι καί άποβλέπουν 
σ ' έναν διάλογο πού θά διαφώτιση τό 
πρόβλημα τής συζυγίας καί άρμονικής 
συμβιώσεως μέσα στήν κοινωνία.

'Εάν ή κατάκτησις των ύλικών άγα- 
θών δέν ήταν ή μόνη 'επιδίωξις τής ζωής 
τού άνθρώπου σήμερα καί ή ζωή δέν 
ήταν θεμελιωμένη ατό έγώ, άλλ ’ ύπήρ- 
χε ένας άνώτερος, κοινός πνευματικός 
σκοπός γιά τόν άνόρα, γιά τήν γυναίκα, 
τότε τά παράπονα αύτά καί άπό τις όυό 
πλευρές θά έχαναν αύτομάτως τήν 
έντασί τους.

Βέβαια, ύπάρχουν καί πολλά θέματα 
γιά τά όποια χρειάζεται ή σχετική 
όιαφώτισις, όπως είναι οί ψυχολογικές 
διαφορές τού άνόρικοϋ καί γυναικείου 
φύλου. Βασικά όμως τό θέμα άνάγεται 
στήν ψυχική καλλιέργεια τού ανθρώ
που καί τόν σωστό πνευματικό προσα
νατολισμό.

Ή  γυναίκα σήμερα είναι πιό 'ελεύθε
ρη, έχει κερδίσει πολλά καί άπό αύτήν 
πολλά έξαρτώνται ώστε καί άν όέν 
έξαλειφθούν τά παράπονά της πάντως 
νά περιορισθούν. "Εχει χρέος άκόμη νά 
ουμβάλη καί ή ίδια στήνόιαμόρφωσι 
ένός πολιτισμού, όπου όχι μόνο ή 
νομική προστασία, αλλά καί ή ήθική 
έπιταγή νά ρυθμίζη τις σχέσεις των 
άνθρώπων, συνεπώς καί τήν δική της 
θέσι μέσα σέ μία άγωνιστική προσπά
θεια γιά έναν καλύτερο κόσμο.

4,5 έκατ. είχαν «σηκώσει» οί 
«χρυσοδάκτυλοι»

Δυό κιλά χρυσαφικά, στερεοφωνικά 
συγκροτήματα, κινηματογραφικές καί 
φωτογραφικές μηχανές συνολικής αξί
ας 4.500.000 δρχ. κατηγορεΐται δτι 
έκλεψε κατά τήν τελευταία διετία σπεί
ρα πού εγκέφαλός της ήταν ό νεαρός 
κακοποιός ’ Ιωάννης Κραβαρίτης, πού 
άποπειράθηκε νά πηδήση άπό τό παρά
θυρο τοΰ 3ου ορόφου τής Γενικής 
’ Ασφαλείας Πειραιώς.

Ό  Κραβαρίτης, πού ό γονεΤς του 
υποστηρίζουν δτι είναι ψυχοπαθής, έχει 
βεβαρημένο παρελθόν καί πλούσια 
διαρρηκτική δρδσι.

Ό  Κραβαρίτης συνελήφθη άφοΰ 
προηγήθηκε ή σύλληψι τοΰ Μάρκου 
Ζέρβα, 19 ετών, ό οποίος πουλούσε σέ 
χρυσοχόους κοσμήματα πού τοΰ διέθε
τε ό Κραβαρίτης. ' Η ’ Αστυνομία άρχι
σε νά παρακολουθή τόν Ζέρβα, μετά 
άπό σχετικές καταγγελίες. Κατά τή 
σύλληψί του ομολόγησε δτι ό Κραβαρί
της, γιά λόγους άσφαλείας, τοΰ έδινε 
διαδοχικά ραντεβού σέ τρία-τέσσερα 
καφενεία. Μαζί του ήταν καί ό συνεργά
της του ’ Απόστολος Κυπριώτης, ναυτι
κός, πού κατόρθωσε νά διαφύγη, άλλά 
συνελήφθη άργότερα.

Τά κλοπιμαία βρέθηκαν στό πατρικό 
σπίτι τοΰ Κραβαρίτη, στήν όδό Βούλγα
ρη 124, στό Πασαλιμάνι, σέ μιά γκαρσο- 
νιέρα τής όδοΰ Λασκαρίδου 167 στήν 
Καλλιθέα καί σ’ ένα σπίτι στό Πευκί 
τής Εύβοιας. Στή γκαρσονιέρα καί στό

εξοχικό στήν Εύβοια ό Κραβαρίτης 
συζοΰσε μέ τήν παντρεμένη άπό 14 
ετών καί χωρισμένη άπό 16, Σταυρούλα 
Χαράτση, 18 ετών.

Καί οί τέσσερις άποτελοΰσαν επικίν
δυνη συμμορία κακοποιών καί παρα- 
πέμπονται μέ τίς κατηγορίες τής συστά- 
σεως συμμορίας, διακεκριμένων περι
πτώσεων κλοπών, κατοχής καί διαθέ- 
σεως ναρκωτικών, παρανόμου κατο
χής όπλων κ.α.

’ Εκτός άπό αυτούς, καταζητοΰνται 
άλλοι δύο συνεργοί τους, ένώ μηνύθη- 
καν δύο κλεπταποδόχοι τών χρυσαφι
κών. Στά κρησφύγετα τοΰ Κραβαρίτη 
κατασχέθηκαν επίσης ένα πιστόλι 7— 
65 Μπερέτα, πού είχε κλέψει άπό τό 
διαμέρισμα τελωνειακού στήν Καλλι
θέα, καί ένα 22άρι περίστροφο πού είχε 
άγοράσει άπό ένα Τσιγγάνο.

Μητέρα καί παππούς οί εγκέφα
λοι σπείρας ανηλίκων διαρρη
κτών
Σπείρα διαρρηκτών, πού τήν άποτελοΰ
σαν πέντε άνήλικοι, εξαρθρώθηκε από 
τήν 'Υπηρεσία ’ Αναζητήσεων τής Γε
νικής ’ Ασφαλείας Πειραιώς. Χαρακτη
ριστικό τής ύποθέσεως είναι δτι οί 
νεαροί είχαν γιά συμβούλους καί κλε
πταποδόχους τή μητέρα ένός άπό 
αύτούς καί τόν... παππού ένός άλλου! 
Συγκεκριμένα, εντοπίσθηκαν καί συνε- 
λήφθησαν οί Α.Μ., 15 έτών, Δ.Μ., 16 
ετών, Χ.Α., 15 έτών, Κ.Κ., 15 έτών, καί
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Παιγνιόχαρτα άηό τήν μπαρμπουτιέρα πού λειτουργούσε σέ βίλλα τού Π Φαλήρου. Μεταξύ 
τών ουλληφθέντων ήταν καί ό Γοηγ. Κοεμτζής, αδελφός τού θανατοποινίτη.

Π.Τ., 17 έτώυ, οί όποιοι ομολόγησαν 
σωρεία διαρρήξεων σέ διαμερίσματα 
τοΰ Πειραιώς.

Οί νεαροί έκλεβαν συνήθως χρήμα
τα, ελληνικά καί ξένα, στερεοφωνικά 
συγκροτήματα καί τιμαλφή.

Τά χρήματα τά παρέδιδαν στή Στ. 
Μπούρα, 36 ετών, μητέρα ενός άπό τά 
μέλη τής σπείρας, ή οποία τά εξαργύ
ρωνε καί έδινε στους ανήλικους κλέ
φτες «ψίχουλα». Τά τιμαλφή παραδί- 
δονταν στόν Διον. Τομαρά, 70 έτών, 
παποΰ ενός άλλου νεαρού κλέφτη, ό 
όποιος καί τά πουλούσε δίνοντας μέρος 
τού ποσού στή σπείρα καί κρατώντας 
τά υπόλοιπα.

Οί δράστες καί οί συναυτουργοί τους 
παραπέμφθηκαν στόν Εισαγγελέα.

Σκηνές Σικάγου σέ «μπαρμπουτι
έρα» μέ φύλακες σκυλιά

Τριάντα άτομα έπαιζαν μπαρμπούτι 
στή γνωστή βίλλα τού Παλαιού Φαλή
ρου, στήνόδό Ά λκλητίδοςδ ί. Συνελή- 
φθησαν καί κατασχέθηκαν 450.000 δρχ. 
καί 170 δολλάρια.

Τήν έξοδο έκλεισαν άστυνομικοί τής 
Γ ενικής ’ Ασφαλείας ’ Αθηνών ένώ πα- 
γίδεψαν τούς φύλακες τής λέσχης μ’ 
ένα άστυφύλακα πού κατόρθωσε καί 
μπήκε στούς παίκτες!

Μεταξύ αύτών πού συνελήφθησαν 
ήταν ό Μιχαήλ Γιγουρτάκης, 55 ετών κι

Ό  Μπιζάν Ρασί, 25 έτών, άπό τήν Περσία. 
Ο Ρασί μέ δύο άκόμα όμοεθνεις του 

λήστεψαν δύο Βέγλους στήν όδό Μ. Μου- 
σούρων.

ό Γρηγ. Κοεμτζής, άδελφός τού θανα
τοποινίτου.

Οί παίκτες είχαν στή βίλλα σκυλιά 
καί τσιλιαδόρους.

Έ ξ άλλου συνελήφθησαν 9 άτομα 
πού έπαιζαν ζάρια καί κατασχέθησαν 
48.000 δρχ. στήν όδό Ρεμούνδου 21.

Πουλούσαν κλεμμένες γούνες...
Γιά κλεπταποδοχή συνελήφθησαν 3 
άτομα άπό άνδρες τής Γ ενικής ’ Ασφα
λείας ’ Αθηνών καί άπεστάλησαν στήν 
Εισαγγελία. ’ Αγόρασαν γούνες άξίας 
μεγαλύτερης τών 1.500.000 δραχμών 
άντί 100.000 δραχμών καί άναζητοΰσαν 
πελάτη γιά νά τίς διαθέσουν.

Πρόκειται γιά τούς Νικόλαο Β. Τρι- 
ανταφυλλόπουλο, έτών 25, ’ Ιωάννη 
’ Αργυρόπουλο, έτών 31 καί ’ Ιωάννη Σ. 
Θεοφανίδη, έτών 25.

Τούς κατέλαβαν άνδρες τού Τμήμα
τος Διαρρηκτών τής Γ ενικής ’ Ασφαλεί
ας ’ Αθηνών μέσα σέ αύτοκίνητο « Ά - 
ουντι 100» νά μεταφέρουν 10 άπό 16 
γούνες πού είχαν κλαπεΐ άπό τό κατά
στημα γουναρικών τού Σταματίου Βε- 
ζύρα, στήν όδό Μητροπόλεως 90 στις 
31 ’ Ιουλίου, γιά νά τίς πουλήσουν.

Δράστης τής κλοπής, δπως άποκα- 
λύφθηκε, ήταν ό γνωστός κακοποιός 
’ Ιωάννης Δ. Εύτυχιάκος, έτών 29, ό 
όποιος καί καταζητείται.

Στό σπίτι τοΰ ’ Αργυροπούλου βρέ
θηκαν καί οί ύπόλοιπες γούνες.

Τρείς Πέρσες ήσαν οί ληστές τών 
δύο Βέλγων

’ Ιρανοί ήσαν οί τρεις πού έλήστευ-

σαν τούς δύο Βέλγους μέσα στά διαμε
ρίσματα τών θυμάτων, στήν όδό Μου- 
σούρου 71. Πρόκειται γιά τούς Μπιζάν 
Μ. Ρασί,1 25 έτών, Άλμπέρτ Βαρκάν 
Σανταζί, 22 έτών καί Βαλότ Γ. Σουαπι- 
άν, 27 έτών, πού συνελήφθησαν άπό 
άστυνομικούς τού 10ου Παραρτήματος 
’ Ασφαλείας.

Οί δράστες έπήγαν στήν όδό Μ. 
Μουσούρων 71 καί έκτύπησαν τήν 
πόρτα, στόν α ' όροφο, τού Βέλγου 
Τσάρλς Τ. Μπρουνάντ, 75 έτών, συντα
ξιούχου μηχανικού. Μόλις τούς άνοιξε 
τοΰ είπαν ότι δήθεν κάτι είχε πάθει τό 
αύτοκίνητο του στό δρόμο καί άμέσως 
τοΰ έπετέθηκαν, τόν έδεσαν, τόν έφίμω- 
σαν καί μέ τήν άπειλή μαχαιριού τοΰ 
άρπαξαν 1.500 δρχ.

Έ ν  συνεχεία κι ένώ ό ένας τών 
δραστών κρατούσε τόν Μπρουνάντ, οί 
δυό άλλοι Ίρανοί άνέβηκαν στόν β' 
όροφο καί μέ τόν ’ίδιο τρόπο έπετέθη
καν κατά τού Βέλγου ’ Εμίλ Τζώρτζ Α. 
Ζάν, 61 έτώυ, έπιχειρηματία.

Μάλιστα αύτόυ τόν έτραυμάτισαυ μέ 
μαχαίρι στήν ωμοπλάτη. Προηγουμέ
νως οί δράστες φόρεσαν στά κεφάλια 
τους κάλτσες! ’ Από τόν δεύτερο Βέλ
γο, άρπαξαν 7.000 δρχ., ένα πίνακα 400 
έτώυ, τό ρολόγι του καί μιά φωτογραφι
κή μηχανή.

Ξένη σπείρα γέμισε τήν Πλόκαμέ 
νέου τύπου... ναρκωτικά

’Άγνωστο στήν Ελλάδα τό υαρκω-
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λώυει καί ή θεματογραφία της αρχίζει 
νά γίνεται πιό πλούσια καί πιό περίπλο
κη. Τώρα είκονίζονται γαλοπούλες, 
οικογενειακές σκηνές, χριστουγεννιά
τικα κεριά, γλυκά καί πολλά άλλα.

"Ενα εύχετήριο, πού έστελναν στη 
γιορτή τού ' Αγίου Βαλεντίνου θά χρη
σιμεύσει γιά νά φτιάξουν μιά νεότροπη 
γιά την έποχή της, κάρτα. Δίπλωναν 
φύλλα καλού χαρτιού πού κατέληγαν 
σέ δαντελωτές άκρες καί σχημάτιζαν 
μπορντούρες. ’ Ανασήκωναν αύτές τίς 
μπορντούρες μέ τέτοιο τρόπο, ώστε νά 
σχηματίζουν ένα άνάγλυφο πλαίσιο 
γύρω άπ’ τήν κεντρική εικόνα. ’Έμοια
ζαν έτσι μέ χρυσές πύλες πού άνοιγαν 
γιά νά φανούν οί ευχές «"Ετη πολλά» ή 
«Ευτυχές τό Νέου ’Έτος». Οί εύχές 
αύτές είχαν άντικαταστήσει τίς καρδιές 
πού καίγονταν πάνω στό θειο βωμό τού 
έρωτα καί πού ήταν ζωγραφισμένες 
στίς κάρτες πού έστελναν στή γιορτή 
τού Α γ ίου  Βαλεντίνου.

Ή  συνήθεια ν ’ άυταλλάσσουν αι
σθηματικές κάρτες ύπήρχε κιόλας άπό 
τό 1830 περίπου ως τό 1860 στίς 
'Ηνωμένες Πολιτείες . Τό 1848 έγινε 
μιά προσπάθεια νά κυκλοφορήσουν μιά 
κάρτα δπως τού Κόουλ, πού τήν 
τύπωσε ό R.H. Pease of Albany, Νέα 
Ύόρκη. Κι ώστόσο έκεΤυος πού θεω
ρείται ό πραγματικός δημιουργός τής 
χριστουγεννιάτικης κάρτας στίς ' Ηνω
μένες Πολιτείες είναι ό Λουίς Πράγκ 
από τή Βοστώυη, πού τύπωσε μεγάλη 
ποικιλία άπό κάρτες, έυώ τό 1875 
κυκλοφόρησε στήυ αγορά εποχιακές 
κάρτες. "Ολες αύτές σημείωσαν άμέ- 
σως μεγάλη εμπορική επιτυχία.

Τό ενδιαφέρον πού παρουσιάζουν οί 
κάρτες αύτές είναι δτι διασώθηκαν έτσι 
διάφορα χριστουγεννιάτικα έθιμα καί 
συνήθειες. Διάφορα τετράστιχα συμ
πληρώνουν τίς εικόνες, πού τό 1870 
είναι μάλλον εύχετήρια γιά τήν Πρωτο
χρονιά. ’Έτσι σέ μιά λαϊκή κάρτα 
εϊκουίζεται ένα παιδί, τριγυρισμένο άπό 
παιχνίδια, πού κάθεται πάνω σ’ ένα 
κρεβάτι. Κάτω άπ’ τήν εικόνα τού 
παιδιού ύπάρχουυ οί παρακάτω στίχοι: 
Καινούργια χρονιά, καινούργιες εύχές 
Καινούργια βιβλία, καινούργιες χαρές.

Σέ μιάυ άλλη κάρτα, πού εικουίζου- 
ται πολλές κάλτσες κρεμασμένες σ’ 
ένα δέντρο, γιά νά γεμίσουν παιχνίδια 
καί δώρα, ύπάρχουυ οί παρακάτω 
στίχοι:
Ψηλά τίς κάλτσες κρεμάστε 
Τά Χριστούγεννα φτάνουν 
Σίγουρα θά τίς βρουν τά πουλιά 
Κι όταν φεύγουν

Δώρα πίσω τους θ ’ άφήσουν πολλά.
Μιά άλλαγή στούς σκοπούς τής 

εύχετήριας κάρτας θά άλλάξει καί τή 
μορφή της. Οί χριστουγεννιάτικες κάρ
τες δέυ χρησιμεύουν πιά γιά νά έκφρά- 
σουυ εύχές, αλλά γιά νά στολίσουν 
άλμπουμ. ’ Αρχίζουν νά μεταφέρουν, 
γιά τό λόγο αύτό, τούς στίχους μέ τίς 
εύχές, στό πίσω μέρος τής κάρτας καί ή 
εικόνα γίνεται τό πιό σημαντικό κομμά
τι της. ' Επόμενο είναι τό θέμα της νά 
άλλάξει. Δέν κυριαρχεί πιά ή Γέννηση ή 
κάποιο χριστουγεννιάτικο έθιμο. Τώρα 
θά βρούμε ένα παραδοσιακό, χειμωνιά
τικο τοπίο, παιδιά πού παίζουν στό 
ακρογιάλι, καράβια αραγμένα, κλαίου- 
σες ιτιές καί άλλα. Αύτή ή τάση 
συνεχίζεται άκόμα καί σήμερα. Σέ 
πολλές άπό τίς χριστουγεννιάτικες 
κάρτες λείπει τό χριστουγεννιάτικο 
θέμα κι έχει άντικατασταθεϊ μέ άλλο, 
πού πολλές φορές είναι αδιάφορο. 
Πολλοί έμπορικοί οίκοι ή εργοστάσια

προτιμούν νά προβάλλουν τά προϊόντα 
τους ή νά επιδεικνύουν τίς εγκαταστά
σεις τους. Έυώ μερικές φορές τήν 
"Αγια Οικογένεια έχει αντικαταστήσει 
ή οικογένεια τού άποστολέα. ' Η άυάγ- 
κη διαφήμισης ή αύτοπροβολής ξεπερ
νάει τή θρησκευτική ταπεινοφροσύνη.

"Οσο ή έκτύπωση βελτιώνεται κι 
άρχίζουυ νά επικρατούν καινούργιες 
μέθοδοι, ή απόδοση τής εικονογράφη
σης άποκτά έξαιρετική λαμπρότητα. 
Δέυ διστάζουν πιά νά τυπώνουν δύσκο
λες πολυχρωμίες καί νά σταματούν τίς 
μονοχρωμίες.

' Η σημαντικότερη ώστόσο περίοδος 
τής χριστουγεννιάτικης κάρτας πρέπει 
νά θεωρηθεί ή περίοδος γύρω στό 1880. 
Είναι ή έποχή πού οί επιχειρηματίες 
κερδίζουν στή Βρεταυυία πολλά κι έτσι 
δέυ διστάζουν νά πληρώνουν καλά 
φημισμένους καλλιτέχνες τής εποχής 
τους, γιά νά παρουσιάζουν καινούργια, 
περισσότερο πρωτότυπα καί λαμπερά 
θέματα.

Τήν ίδια χρονιά ρίχνεται άπό τό 
γενικό διευθυντή τώυ Ταχυδρομείων τό 
σύνθημα «Ταχυδρομείτε νωρίς γιά τά 
Χριστούγεννα».

Στήν ' Ελλάδα, ή χριστουγεννιάτικη 
κάρτα είναι ένα άπό τά ξενόφερτα 
έθιμα. Είναι ένας εύκολος τρόπος γιά 
νά έκφράσει τίς εύχές του ό ένας στόυ 
άλλο καί ιδιαίτερα σ ’ εκείνους πού 
βρίσκονται μακριά. Είναι άκόμα κι ένα 
άμορφο χριστουγεννιάτικο στολίδι. Κι 
έυώ τό έθιμο τού δέντρου άρχίζει νά 
φθίνει ή εύχετήρια κάρτα στέλνεται 
κάθε χρόνο σ’ δλο καί περισσότερους 
παραλήπτες. Σήμερα μέ τήν αποδοχή 
της άπό ολόκληρο τόυ κόσμο κι άκόμα 
άπό μή χριστιανικούς λαούς, σάυ έυός 
άπ’ τούς τρόπους πού μπορεί νά 
έκφράσει κανείς τή χαρά του καί υά 
εύχηθεΐ εύτυχία, έχει άποδειχθεΐ πολύ 
κερδοφόρα έπιχείρηση. ’Έτσι δέυ είναι 
μόνο οί οργανωμένες έπιχειρήσεις πού 
τυπώνουν χιλιάδες κι έκατομμύρια κάρ
τες, είναι καί τά διάφορα φιλανθρωπικά 
ιδρύματα κι οί θρησκευτικές οργανώ
σεις, ή Unicef, πού ενισχύουν σημαντι
κά, μέ τόυ τρόπο αύτό, τούς οικονομι
κούς τους πόρους. Στή Βρεταυυία ή 
’ Εθνική ' Εταιρία κατά τής Φυματιώσε- 
ως συγκέντρωνε κάθε χρόνο περισσό
τερο άπό 25.000.000 λίρες, πουλώντας 
χριστουγεννιάτικες κάρτες.

"Οπως άλλάζουν τά Χριστούγεννα 
έτσι άλλάζουν κι οί χριστουγεννιάτικες 
κάρτες, εκείνο ώστόσο πού νοιώθεις 
μένει τό ”ιδιο: «Χαρά, ειρήνη καί καλο
σύνη γιά δλους τούς άυθρώπους».
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τικό, πού όνομάζεται «μεσκαλίνη» καί 
επενεργεί σάυ τό «Έ λ—’Ές—ντί», έφε
ραν δύο Γερμανοί καί ένας Αύστρια- 
κός, πού συνελήφθησαν άπό την ’ Α
σφάλεια ’ Αθηνών. Πρόκειται γιά ιούς 
Ράλφ Κνότζελε, ετών 23, μουσικό άπό 
τό ’ Αμβούργο (πού θεωρείται καί ό 
αρχηγός τής σπείρας), Τόμας Σάφερ, 
έτών 22, άπό τό ’ Αμβούργο, Γκρέγκο- 
ρυ Κόλμαν, ετών 19, άπό την Αύστρία.

Οί δύο Γερμανοί καί ό Αυστριακός 
εΤχαν έλθει με Ι.Χ. αύτοκίνητο, καί 
εγκαταστάθηκαν στην Πλάκα, δπου 
καί πουλούσαν τό ναρκωτικό πρός 
4.000 δρχ. τη δόση.

Κατά τη σύλληψή τους, κατασχέθηκε 
τό Ι.Χ. αύτοκίνητο τους, καί 350 δόσεις 
τού ναρκωτικοΰ-παραισθησιογόνου.

’ Επίσης, κατασχέθηκαν καί 50.000 
δραχμές, προερχόμενες άπό την εμπο
ρία τού ναρκωτικού.

Μέ άγριο κυνηγητό πιάστηκαν οί 
κλέφτες

Μετά άπό περιπετειώδη καταδίωξη 
στούς κεντρικούς δρόμους τού Πειραι
ώς συνελήφθησαν οί δύο Αιγύπτιοι, 
επιβάτες τού αιγυπτιακού σκάφους 
«Άλγκαζαγιέρ», οί όποιοι μέσα σέ 2 
ώρες έκλεψαν σωρεία ειδών άπό 7 
καταστήματα:

Πρόκειται γιά τούς Ά λ ή  Άμπντέλ 
Μωχάμεντ, 21 έτών καί Έ λ  Σαλκά 
Γκαμάλ Μωχάμεντ, 25 επίσης έτών.

Οί δύο Αιγύπτιοι βγήκαν στον Πει
ραιά γιά μιά επίσκεψη στά άξιοθέατα 
τής πόλεως μέχρι νά άναχωρήσει έκ 
νέου τό πλοίο τους. "Οταν δμως είδαν 
τόν πλούτο τών ειδών στά κεντρικά 
καταστήματα τού Πειραιώς άρχισαν νά 
άρπάζουν διάφορα ε’ίδη, εκμεταλλευό
μενοι τόν φόρτο εργασίας τών ύπαλλή- 
λων. "Εκλεβαν αδιακρίτως δ,τι μπο
ρούσαν νά κρύψουν στίς τσέπες τους 
καί στούς ταξιδιωτικούς τους σάκκους: 
Κολώνιες, τρανζίστορς, παντελόνια, 
παπούτσια κ.λ.π.

Σάπια κρέατα καί ψάρια κατα- 
σχέθησαν στόν Πειραιά

’ Ακατάλληλα κρέατα, άλλα άλλοιω- 
μένα καί άλλα σάπια, βρέθηκαν καί 
κατασχέθηκαν μετά άπό αιφνιδιαστικό 
έλεγχο πού έκανε ή ’ Αγορανομία Πει
ραιώς σέ διάφορα καταστήματα.

Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν 260 κι
λά κρέας στό κρεοπωλείο Π. Κυπραίου 
στή Λαχαναγορά τού Πειραιώς, 40 κιλά

' Ο Βαρκάν Σανταζί, 22 έτών, Πέρσης. Μαζί 
μέ τόν Μπιζάν Ραοί κι ένα άκόμα Πέρση 
λήστεψαν υπερήλικες άλλοδαπούς Βέλ
γους.

συκωταριές στό κρεοπωλείο τού Μ. 
Στάμου στή Λαχαναγορά, 13 κιλά νωπό 
κρέας στό κρεοπωλείο τού Θ. Παγώνη, 
Βυζαντίου 15, 200 κιλά κατεψυγμένα 
καλαμαράκια, 35 κιλά κατεψυγμέ
να ψάρια στό κατάστημα τού ιχθυοπώ
λη κ. Συκιού, Τσαμαδοΰ 56, 44 κιλά 
κατεψυγμένο μοσχάρι καί 13 κιλά νωπά 
κοτόπουλα στό κρεοπωλείο Κ. Σιγάλα, 
Α. ’ Αθηνών 375 καί 48 κονσέρβες 
κρέατος, 11 κουτιά ρωσική σαλάτα καί 
10 κιλά ταραμοσαλάτα στό κατάστημα 
Π. Κορέντιο, Λακωνίας 86.

Μέ δόλωμα τό μωρό τους ’έπαιρ
ναν λεφτά άπό άτεκνα ζευγάρια

Μέ συστηματική εμπορία τού βρέ
φους του, ένα ζευγάρι σεσημασμένων 
άπατεώνων έξαπατοΰσε άτεκνα ζευγά
ρια πού επιθυμούσαν νά υιοθετήσουν 
ένα παιδί. Πρόκειται γιά τόν πολυώνυ
μο Νικ. Παπαδάτο ή Παπαδάκη ή 
Ζαχαρόπουλο ή ’ Ανδρεόπουλο ή ’ Αλε- 
ξόπουλο 36 έτών άπό τόν Πύργο τής 
’ Ηλείας καί τήν γυναίκα του Θεοδώρα 
28 έτών άπό τήν Πάτρα.

Καί οί δύο συνελήφθησαν άπό όργα

να τής Γενικής ’ Ασφαλείας Πειραιώς 
καί άπεστάλησαν στήν εισαγγελία.

Τό ζευγάρι, μέ τό πρόσχημα τής 
προσφοράς γιά υιοθέτηση τού νηπίου 
τους, ήλικίας μόλις 4 μηνών, άποσποΰ- 
σαν χρηματικά ποσά άπό τά θύματά 
τους.

Καί οί δύο είναι σεσημασμένοι καί 
προδικασμένοι, έχουν δέ έκτίσει πολύ
μηνες φυλακίσεις γιά άπάτες, ύπεξαιρέ- 
σεις καί κλοπές καί διώκονται μέ βάση 
καταδικαστικές άποφάσεις.

Τό άνδρόγυνο, ύστερα από σχετική 
ύπόδειξη, έπεσκέφθη άτεκνο ζευγάρι 
τού Πειραιώς στό όποιο πρότεινε τήν 
υιοθέτηση τού βρέφους. Τό μωρό κρα
τήθηκε άπό τό άτεκνο ζευγάρι μέχρι νά 
ρυθμισθοΰν οί διαδικασίες τής υιοθεσί
ας.

"Υστερα άπό λίγες ήμέρες ή μητέρα 
έπισκέφθηκε πάλι τό ζευγάρι καί ζήτη
σε νά τό πάρει πίσω, γιατί, δπως είπε, 
άλλαξε γνώμη. ' Ωστόσο δέν έπέστρε- 
ψε καί τό ποσό τών 7.000 δραχμών, πού 
είχε είσπράξει τό άνδρόγυνο, σάν προ
καταβολή γιά τήν τακτοποίηση τής 
υιοθεσίας.

’Έτσι οί έξαπατηθέντες κατήγγειλαν 
τήν άπάτη στίς άστυνομικές αρχές, μέ 
άποτέλεσμα νά συλληφθεϊ ή Θεοδώρα 
Παπαδάτου καί άργότερα ό σύζυγός 
της πού διέμενε μέ ψεύτικα στοιχεία σέ 
ξενοδοχείο τής Χαλκίδας.

"Οπως άπεκαλύφθη, οί συλληφθέν- 
τες είχαν προηγουμένως προσφέρει γιά 
δήθεν υιοθεσία τό παιδί τους σέ δύο 
άλλα άτομα τής ’ Αθήνας, άπό τά όποια 
άπέσπασαν μικροποσά.

ΧΙΟΥΜΟΡ

Στόν έκτο όροφο ένός κτιρίου, πού 
είναι τυλιγμένο στίς φλόγες, μιά ύπέρο- 
χη γυναίκα στέκεται στό παράθυρο μέ 
τά έσώρρουχά της καί φωνάζει «Βοή
θεια».

"Ενας πυροσβέστης άνεβαίνει βιαστι
κά τήν μεγάλη σκάλα καί φτάνει στό 
παράθυρό της.

— Ευχαριστώ, τού λέει. Θά σας ήταν 
δύσκολο νά μέ πάρετε στήν άγκαλιά 
σας;

—’Ό χι, άπαντά ό πυροσβέστης, τρώ- 
γοντάς την μέ τά μάτια. Τό πιό δύσκολο 
ήταν νά βγάλω νόκ άουτ τούς πέντε 
συναδέλφους μου, πού ήθελαν ν ’ άνέ- 
βουν πρίν άπό μένα!
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Φορτωμένη πακέτα επιστρέφει σπίτι 
της ή κυρία Ευτέρπη. — Σπουδαίος 
άνθρωπος ό κ. Παπαδόπουλος, διηγεί
ται μ’ ενθουσιασμό στόν αυτρα της. 
Καί τί κύριος; Σωστός τζέντλεμαν, περι
ποιητικότατος.

— Γιατί; Τί συνέβηκε;
— Νά... Βρεθήκαμε στό Υδιο λεωφο

ρείο. ’ Εκείνος είχε μπή σέ προηγούμε
νη στάσι καί καθόταν ενώ εγώ ήμουν 
όρθια. Καθώς λοιπόν μέ είδε φορτωμέ
νη, τσακίστηκε νά μέ περιποιηθή. ’ Α
νάγκασε τήν γυναίκα του νά σηκωθή 
γιά νά καθήσω...

’Άκου αγάπη μου, μιά καί γκρινιάζεις 
πώς δέν έχεις τίποτα νά μοΰ φορέσης 
στήν έξοχή...

— Θά μοΰ πάρης μερικά φορεματά- 
κια;

— ’Ό χι! Θά πάμε νά παραθερίσουμε

Η ΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΙΣ 
ΕΙΣ ΔΡΑΣΙΝ

"Ωρα 14.22 τής 12.7.81 Γρ. Αύξεντίου 
50 ΛΑ' Α/Τ. Συνελήφθη έπ' αύτοφώρω 
ό ΣΤΑΜΠΟΛΙΤΗΣ Νικόλαος του Γεωργί
ου, γεν. τό 1937, κάτ. Ρούμελης 2 ΛΑ' 
Α/Τ, όστις είχε διαρρήξει διαμέρισμα καί 
άφαιροϋσε κοσμήματα άπό αύτό.

"Ωρα 04.00 τής 22.7.81 Λ. Αλεξάν
δρας ΙΔ' Α/Τ. Συνελήφθησαν κατόπιν 
καταδιώξεως έπιβαίνοντες εις τό ΥΒ 
4176 ΙΧΕ πού είχαν κλέψει, οί: α) Σ. Γ., 
έτών 16, κάτοικος Μεσογείων 85 ΙΔ' Α/Τ 
καί β) A. Α., 16 έτών, κάτοικος "Αρτης 10 
Λ' Α/Τ.

' Ωρα 04.15' τής 24.7.81 Λομβάρδου 
Δρόση Ε' Α/Τ. Συνελήφθη ό ΚΟΥ- 
ΤΡΟΥΜΠΗΣ Χρήστος τού Θεοφάνη γεν. 
τό 1960, κάτ. Παπαρσένη 43 ΚΖ' Α/Τ, 
διότι είχε άφαιρέσει δίκ. μοτ/το καί έν 
συνεχεία άπεπειράθη νά άφαιρέσει ΙΧΕ 
αύτ/το.

"Ωρα 02.15 τής 9.8.81 Κατσαντώνη - 
Θεριανοϋ Ε' Α/Τ. Συνελήφθη κατόπιν 
καταδιώξεως ό ΚΥΠΡΙΟΤΕΛΗΣ Εύστρά- 
τιος τού Βασιλείου, γεν. τό 1957, κάτ. 
Σκιάθου 93 Ζ ' Α/Τ, διότι είχε κλέψει δικ. 
μοτ/τον.
"Ωρα 02.55' τής 9.8.81 Αίγέως - 

Περγάμου Η' Α/Τ. Συνελήφθησαν διότι 
είχον είσέλθει εις άρτοποιεΐον διά ρήξε
ως τού παραθύρου μέ σκοπό τήν κλοπήν 
οί: α) X. Δ., γεν. τό 1965, κάτ. Φερρών 11 
Η' Α/Τ καί β) Μ. X., γεν. τό 1965, κάτ. 
Αντιόχειας 36 Η' Α/Τ.
"Ωρα 12.00 τής 14.8.81. Συνελήφθη

σαν κατόπιν καταδιώξεως οί άλλοδαποί 
(ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΟΙ), 1) ΚΑΤΙΚ MIROS- 
LAN τού MIRKO, έτών 29 καί 2) ΤΑΒΙΚ 
BOSKO τού LUKA, έτών 29, διότι είχον

σέ κατασκήνωσι γυμυιστών!

' Η δασκάλα:
— Ποιό ζώο άγαπας περισσότερο;
Καί ή μικρή Τόνια:
— Τόν μπαμπά μου...
— Μά Τόνια μου, δέν κατάλαβες...

' Ο μπαμπάς σου δεν είναι ζώο.
— Ναί... είναι ζώο. Άφοΰ έτσι τόν 

λέει ή μαμά όλη τήν ώρα.

Μιά κυρία μπαίνει σ’ ένα βιβλιοπω
λείο.

— Θά ήθελα λέει στόν πωλητή, ένα 
βιβλίο γιά νά προσφέρω σέ κάτι νιόπαν
τρους.

— Τί σκέφτεστε γ ι’ αύτό: «Ήσεξου
αλική ζωή στή φύση».

—Ό χ ι, δέν θά τούςένδιέφερε, έχουν 
ήδη δικό τους διαμέρισμα.

άφαιρέσει πορτοφόλιον άπό τόν ΚΙΤΣΙ- 
ΟΝ Σταύρον τού Ζήση, εις Πλ. Κοτζιά, 
Α ' Α/Τ.

"Ωρα 01.37 τής 14.8.81. Συνελήφθη 
έπ' αύτοφώρω καθ' ήν στιγμήν μετά άπό 
θραϋσιν βιτρίνας καταστήματος, άφαι- 
ροϋσε μαγνητόφωνον ό ΧΑΤΖΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Βασίλειος τού Ίωάννου, έτών 25, 
έπί τής Γ' Σεπτεμβρίου - Κεφαλληνίας, 
Η' Α/Τ.
"Ωρα 02.03' τής 14.8.81 Θησέως 303 

ΙΑ' Α/Τ. Συνελήφθησαν οί: α) ΦΥΤΙΛΗΣ 
Κων/νος τού Χρήστου γεν. τό 1958, κάτ. 
Καλλινίκου 15 καί β) ©ΕΟΔΩΡΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ ' Ηλίας τού ' Ανδρέου γεν. τό 1956, 
ένώ είχον διαρρήξει πρατήριον βενζί
νης.

"Ωρα 08.20' τής 15.8.81. Διστόμου 2 
ΚΖ' Α/Τ. Συνελήφθη ό ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 
Δημήτριος τού Χρήστου, γεν. τό 1961, 
κάτοικος Κότσα 9 Χαλκίδα, όστις διά 
ρήξεως τής θύρας είσήλθε εις διαμέρι
σμα μέ σκοπό τήν κλοπή.

"Ωρα 14.15 τής 15.8.81 Πλ. Μητροπό- 
λεως Β' Α/Τ. Συνελήφθησαν οί: 1) HUG 
STEFAN - ANTON τού ALOIS,'ετών 19 
έκ Σουηδίας καί 2) WALTER MARTIN 
τού ENDEGENT, έτών 22, έκ Γερμανίας, 
διότι άπεπειράθησαν νά άφαιρέσουν άπό 
κοσμηματοπωλεΐον χρυσό δακτυλίδι.
"Ωρα 04.32' τής 20.8.81 Παπαδά - 

Φραγκοπούλου Λ ' Α/Τ. Συνελήφθησαν 
οί: 1) ΓΟΥΛΑΣ Ιωάννης τού Χρήστου, 
έτών 50, κάτοικος Ροστοβίου 16-18 καί 
2) ΓΟΥΛΑΣ Σωτήριος τού Χρήστου, 
έτών 42, κάτοικος ομοίως, διότιάφήρουν 
μάρμαρα άπό άνεγειρομένη οικοδομή.
"Ωρα01.3 2 'τής 24.8.81 Αερογέφυρα

Δυό μικρά παιδιά, έυα κοριτσάκι καί 
έυα άγοράκι βλέπουν σέ μιά έκθεσι 
ζωγραφικής έυα πίνακα πού παριστάνει 
τόν Ά δάμ  καί τήν Ευα.

— Μπορείς νά μοΰ πής ποιος είναι ό 
μπαμπάς καί ποιά ή μαμά; ρωτάει ό 
μικρός τή φίλη του.

—■ Πώς θέλεις νά τό καταλάβω, 
άφοΰ δέν είναι ντυμένοι.

Λ Υ Σ Η  Α Σ Τ Υ Ν .  Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Ο Σ

ΑΒΑΣΙΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ 
Γ ιατί άπό προσωπική αντίληψη ξέρω 

πώς μέ τήν πυκνή ομίχλη πού ήταν έξω 
ό Μός δέν θά ήταν δυνατό νά διαβάση 
τούς τίτλους τώυ εφημερίδων, όπως 
ισχυρίστηκαν.

Σταθμού Πελοποννήσου. ΙΕ' Α/Τ. Συνε
λήφθησαν οί: 1) ΜΑΡΚΑΚΗΣ ' Ελευθέρι
ος τού Εμμανουήλ, γεν. τό 1961, κάτ. 
Παπαφλέσσα 65 Ζ ' Α/Τ. Πειρ. καί 2) 
ΜΠΟΛΑΚΗΣ Γεώργιος τού Αντωνίου 
γεν. τό 1956, διότι άφήρεσαν βιαίως άπό 
τόν ΚΑΡΑΛΗ Δημήτριον, χρυσό σταυρό.

Η ΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗ
ΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟ - ΑΥΓΟΥΣΤΟ 1981

α) ’ Εκλήθη διά παροχήν βοήθειας εις 
τό τηλ. «100» εις 26501 περιπτώσεις.

β) Μετέφερεν εις Νοσοκομεία καί 
Σταθμούς Πρώτων Βοηθειών 274 αίφνι- 
δίως άσθενήσαντα άτομα καί παρέσχε 
βοήθειαν ε ις  1132 παθόντας εις τροχαία 
άτυχήματα.

γ) Παρέσχε βοήθειαν εις 199 άτομα 
διατελοΰντα έν μέθη.

δ) ’ Ενήργησε έλεγχον εις 40 κέντρα 
τεχνικών παιγνίων διά τήν προστασίαν 
τών άνηλίκων.

ε) "Εδωσε λύσιν εις 2620 έπεισόδια 
μεταξύ ιδιωτών.

στ) ' Επελήφθη εις 2436 συγκρούσεις 
μέ ύλικάς ζημίας.

ζ) Ά νεύρε καί παρέδωσε εις τούς 
κατόχους των 47 κλαπέντα όχήματα.

η) Διά τήν έξασφάλισιν τής καθαριότη
τες καί διά τήν προστασίαν τών πολιτών 
έκ θορύβων άπηύθυνε 2171 συστάσεις 
καί εύρέθη εις τήν δυσάρεστον θέσιν νά 
έπιδώση κλήσεις εις 909 παραβάτας.

θ) Προσήγαγε εις διάφορα ’ Αστυνομι
κά Τμήματα 3542 άτομα.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1981
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θΕ.
πρόεδρός
Τοΰ κ. Σπυρ. Δεμέναγα

Α ΠΟ ΤΟΤΕ πού ό κ. Θωμάς έγινε 
Πρόεδρος τοϋ φυσιολατρικού 

Συλλόγου «ό καθαρός άήρ» ή κυρία 
Πιπίτσα έπεσε σέ βαθειά μελαγχολία. 
Ό χ ι γιά τίποτα άλλο, άλλά γιατί τώρα ή 
σύζυγος τοΰ κ. Θωμά ή κυρία Κούλα 
μοστράριζε γιά προεδρίνα. Αύτό δέν 
μπορούσε νά τό άνεχθή ή κυρία Πιπίτσα 
καί τάβαλε μέ τόν άντρα της τόν κύριο 
Αρχιμήδη.
-Ά κ ο ΰ ς  εκεί Προεδρίνα ή Κούλα ή 

άχαϊρευτη. Εσύ νά τά βλέπεις κύριε!
-Έ γώ ; άπόρρησε ό κύριος Αρχιμή

δης. Γιατί έγώ Πιπίτσα μου;
-  Γιατί μπορούσε νά είσαι έσύ Πρόε

δρος κύριε κι όχι ό Θωμάς!
Ο κ. ' Αρχιμήδης έπεσε άπό τά σύν

νεφα.
-  Δέν φαντάζομαι νά σοβαρολογής 

Πιπίτσα μου.... έχω έγώ καιρό γιά 
Προεδρίες καί αξιώματα; Καί άσε με 
γιατί έχω τό φαί στή φωτιά νά μήν μοϋ 
πιάση. Ασε πού πρέπει νά σφουγγαρί
σω καί τις σκάλες..

Κι έφυγε τρέχοντος γιά τήν κουζίνα 
ένώ ή κυρία Πιπίτσα έξακολουθοϋσε νά 
φωνάζη.

-  ’ Ακοΰς έκεί πράγματα νά μάς παρι- 
στάνη καί τήν κυρία Προέδρου ποιά, ή 
Κούλα; Έ  δέν είμαστε καλά!

' Ιδίως τής στοίχιζε πού στά γενέθλια 
τοΰ Μπούλη τής κυρίας Σωσώς πού 
είχε πάει καί αύτή όταν ήλθε ή κυρία 
Κούλα έτυχε ιδιαιτέρας περιποιήσεως. 
«Πέρασε Κυρία Προέδρου»... «Καθή- 
στε κυρία Προέδρου!» Έ ! αύτό πιά 
πήγαινε πολύ. Ό τα ν  μάλιστα τις προ-

άλλες άκουσε τό θυρωρό τής πολυκα
τοικίας νά λέει στήν κυρία Κούλα μέ 
σεβασμό! «Καλημέρα σας κυρία Προέ
δρου!» δέν τό άντεξε. Ανέβηκε τρέ
χοντος στό διαμέρισμά της κι έβαλε τή 
φωνή!

-  Αρχιμήδηηη!
"Αφησε τό ξεσκόνισμα ό καϋμένος ό 

κύριος ' Αρχιμήδης καί έτρεξε.
-  Μέ φώναξες Πιπίτσα μου;
-  Μάλιστα κύριε σέ φώναξα γιά νά 

σοΰ πώ ότι δέν άνέχομαι νά ποζάρη γιά 
Προεδρίνα ή άχώνευτη ή Κούλα!

-  Καί τι θές νά κάνω έγώ Πιπίτσα 
μου;

-  Νά γίνης κι έσύ Πρόεδρος! Αύτό 
νά κάνης!

" Εκανε τό σταυρό του μέ τά δυό του.
Ελα Χριστέ καί Παναγιά! πώς σοΰρ- 

θε αύτό χρυσή μου; Μπορώ έγώ μέ 
τόσες δουλειές πού έχω στό κεφάλι 
μου μέ νεροχύτες, μαγειρεύματα, ξε- 
σκονίσματα, σφουγγαρίσματα καί τά 
λοιπά νά γίνω Πρόεδρος;

-  Μπορείς κάλλιστα! άπεφάνθη ή 
Πιπίτσα. Καί οί δουλειές, δουλειές καί 
τό Προεδριλίκι, Προεδριλίκι... Είναι μά
λιστα εύκαιρία πού γίνονται έκλογές 
στό Σύλλογο ή «Πνευματική άνάτασις» 
νά βάλης ύποψηφιότητα...

Εις μάτην προσπάθησε ό φουκαράς ό 
" Αρχιμήδης νά πείση τή γυναίκα του ότι 
δέν ήτανε φτιαγμένος γιά Πρόεδρος. 
Ή  Πιπίτσα ήτανε άμετάπειστη. Έν- 
νοΰσε νά γίνη κυρία Προέδρου γιά νά 
μπή στό μάτι τής κυρίας Κούλας πού 
άπό τότε πού έγινε Προεδρίνα είχε 
άποκτήσει ύφος μαρκησίας ή κυρία.

Μά Πιπίτσα μου... έκανε μιά τελευ
ταία προσπάθεια νά άντιδράση ό ' Αρχι·> 
μήδης.

Αλλά ή Πιπίτσα τόν σταμάτησε 
χτυπώντας τό χέρι της στό τραπέζι.

-  Αύτό πού σοϋ λέω έγώ! βρυχήθη- 
κε.

Καί ό κύριος Αρχιμήδης έχοντας 
ύπ" όψιν ότι ή σύζυγός του έκτός τών 
άλλων είναι καί άρράθυμος τύπος καί 
στις έκκρήξεις τοΰ θυμού της έκτρέπε- 
ται σέ βιαιοπραγίες πού μεταφράζονται 
σέ καρούμπαλα λόγω έξαπολύσεως 
σκληρών άντικειμένων κατά τής κεφα
λής του, ύπέκυψε στό τελεσίγραφο.

-  Καλά Πιπίτσα μου, άφοΰ έπιμένης 
θά έκθέσω ύποψηφιότητα!

Τό νόστιμο είναι ότι ή Γενική Συνέ- 
λευσις τοϋ Συλλόγου «ή πνευματική 
άνάτασις», χάρις στις παρασκηνιακές 
ένέργειες τής κυρίας Πιπίτσας πού 
παρουσίαζε τόν άντρα της ώς σοφή 
διάνοια καί άνθρωπο μέ άπίθανο δυναμι

σμό, έξέλεξε Πρόεδρο τόν κύριο " Αρ
χιμήδη καί ή κυρία Πιπίτσα δέν πιανότα
νε πιά. ' Αφού όταν χτυπούσε τό 
τηλέφωνο έτρεχε νά τό σηκώση λέγον
τας!

-  Ορίστε έδώ ή κυρία Προέδρου!
Μιά μέρα δέ πού ζήτησαν τόν ’ Αρχι

μήδη έσπευσε νά άπαντήση μέ ύφος 
πού δέν έπιδεχότανε άντίρρησι! -  ’ Α
δύνατον νά ένοχλήσω τώρα τόν κύριο 
Πρόεδρο! Αύτή τή στιγμή είναι στό 
Γ ραφείο του καί μελετάει.

Καί πράγματι ό κύριος Πρόεδρος, 
μελετούσε έκείνη τή στιγμή τόν... 
οδηγό τής μαγειρικής γιά νά δή πώς θά 
μαγειρέψη τό άρνάκι φρικασσέ.

Διότι γιά τόν κύριο ’ Αρχιμήδη, τίποτε 
δέν άλλαξε μέ τήν έκλογή του ώς 
Προέδρου. Συνέχιζε νά φοράει τήν 
ποδιά τής κουζίνας, καί νά έκτελή 
ύπηρεσία στό νεροχύτη. Παρατούσε δέ 
τό σφουγγαρόπανο γιά νά τρέξη στά 
Συμβούλια τοΰ Συλλόγου μέ τήν ψυχή 
στό στόμα ένώ ή Πιπίτσα πάντως 
έννοοϋσε νά τόν διαφημίζη ώς άνθρω
πο τών γραμμάτων καί βαθυστόχαστο 
μελετητή κι έλεγε στις φίλες της: « Ό  
κύριος Πρόεδρος δέν ήλθε μαζί μου 
σήμερα ξέρετε γιατί γράφει ένα σύγ
γραμμα!». Τήν ίδια ώρα έννοεΐται ό 
κύριος Πρόεδρος έκανε γενικό ξεσκό
νισμα στό σπίτι! Αύτό όμως ήτανε πού 
τόν έφαγε. Γιατί πές-πές ή κυρία 
Πιπίτσα γιά τή σοφία τοϋ κυρίου Προέ
δρου τό Συμβούλιο τοϋ Συλλόγου τοϋ 
άνέθεσε νά κάνη μιά διάλεξι μέ θέμα. 
« Ο δυναμικός άντρας τής συγχρόνου 
έποχής». Καί ό κατακαημένος ό Αρχι
μήδης γύριζε τρεις μέρες στις βιβλιο
θήκες γιά νά συγκεντρώση στοιχεία γιά 
τό θέμα τής διαλέξεως. Τελικά άντέ- 
γραψε μιά συναφή ομιλία πού βρήκε σ' 
ένα παληό φιλολογικό περιοδικό κι 
ήτανε έτοιμος γιά τήν διάλεξι.

Ή  Πιπίτσα καμάρωνε μέ τή σκέψι 
πώς θά καθότανε μπροστά-μπροστά 
στήν αίθουσα τής διαλέξεως σέ τιμητική 
θέσΓκαθ' ήν στιγμήν ό κύριος Πρόε
δρος θά άνέπτυσσε τό περισπούδαστο 
θέμα του. Έφυγε μάλιστα άπό νωρίς 
γιά νά ύποδεχθή ώς κυρία Προέδρου 
τούς έπισήμους προσκεκλημένους. Ό  
κύριος Πρόεδρος θά έρχότανε στήν 
ώρα του άφοϋ τελείωνε προηγουμένως 
τό παρκέ καί έπλενε καί τά πιάτα γιατί 
τήν έπομένη ή κυρία Προέδρου είχε 
καλέσει τις φίλες της γιά κουμ-κάν κι 
έπρεπε τό σπίτι νά είναι συγιρισμένο 
στήν έντέλεια. "Εφτασε όμως ή ώρα 
τής διαλέξεως καί ό Πρόεδρος άκόμη 
δέ φάνηκε. ' Ανησύχησε ή Πιπίτσα καί 
τηλεφώνησε.
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-  Ακόμα έκεϊ είσαι; τού είπε αύστη- 
ρά. Τρέξε χριστιανέ μου γιατί σέ πέντε 
λεφτά πρέπει νά άνεβής στό βήμα!

Κύτταξε τό ρολόι ό Αρχιμήδης καί 
άνεπήδησε!

-  Πώ! πώ! ψιθύρισε. Παρεσύρθηκα 
άπό τό νεροχύτη καί πέρασε ή ώρα! Καί 
γρήγορα-γρήγορα φόρεσε τό σακκάκι 
του άπό πάνω καί έτρεξε στήν διάλεξι. 
Μόλις πρόφθασε. Ανέβηκε άμέσως 
στό βήμα καί άρχισε.

-  Κυρίες καί Κύριοι! Δυναμικός θεω
ρείται ό άντρας έκεϊνος πού διαθέτει 
πυγμή καί είναι άφέντης στόν οίκο 
του... είναι έκεϊνος πού διαθέτει άνδρι- 
σμό καί δέν έπιδίδεται σέ έργασίες 
οικιακές πού είναι άντίθετες μέ τήν 
άνδρική άξιοπρέπεια.... Εκείνη τή στι
γμή άκούστηκαν τά πρώτα χάχανα, ένώ 
ή Πιπίτσα τοϋ έκανε άπεγνωσμένα 
νόηματα. ' Αλλά ό ' Αρχιμήδης συνέχιζε 
άπτόητος.

- Ό  δυναμικός άνδρας κύριοι εϊναι 
ύπερήφανος καί δέν ταπεινώνεται μέ 
άσχολίες πού άνήκουν στό άδύνατο 
φύλο...

Τότε ήτανε πού ξέσπασαν τά μεγάλα 
χαχανητά ένώ κάποιος άπό τό άκροατή- 
ριο φώναξε.

-  Καί ή ποδιά κύριε Πρόεδρε;
Κυττάχτηκε τότε ό κύριος Πρόεδρος

καί κέρωσε. Στή βία νά τρέξη στή 
διάλεξι είχε λησμονήσει νά βγάλη τήν... 
ποδιά τής κουζίνας. Καί μιλούσε γιάτόν 
δυναμικό άντρα φορώντας ποδιά. Ο
ποία καταισχύνη!

" Εσπευσε νά κατεβή άπό τό βήμα καί 
νά τό βάλη στά πόδια.

Τήν άλλη μέρα ύπέβαλε τή παραίτησί 
του άπό Πρόεδρος....

Γράφει ό Ά λ .  Βασιλείου
ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΟΥΛΟΥΡΗ: «Ρεπόρτερ». Διηγήματα. 

( Αθήνα, «Νέα Σκέψη», 1980, αελ. 111).
Ή μεγάλη προαφορά τοϋ κ. Κουλούρη αχεδόν οέ 

όλες τίς μορφές τού λόγου άπό τήν πλευρά τοϋ 
συγγραφέα τόν έχει κατατάξει μέοα οτήν πρώτη οειρό 
τών πνευματικών μας ανθρώπων.

Μέ τήν τελευταία τούτη ουλλογή διηγημάτων έχει 
ξεφύγει όλάτελα άπό τήν λεπτομερειακή περιγραφή 
καί έχει μπεί οέ ενα νευρώδικο μέ δραματικές πτυχές 
ούγχρονο ύφος, πού νομίζουμε πώς χαρακτηρίζει 
αύτή του τήν τελευταία έργαοία. θά μποροϋοε 
κανένας νά αναλυθεί στή λεπτομέρεια συγκεντρώνον
τας ολα τά έπί μέρους στοιχεία πού κάνουν τά 
διηγήματά του ένδιαφέροντα. Γι αύτό, άκάμα άπ τήν 
άφέλεια μέχρι τόν οαρκαομό καί μέχρι τάν εσωτερικό

μονόλογο καί τήν αβρότητα, ως τόν ρέοντα διάλογο, 
φτάνει κανένας ύπεύθυνα νά υπογραμμίσει, οτι 
έχουμε ήδη μπροοτά μας μιά ποιότητα, μέ πολλαπλές 
ρίζες, μέ μιά εσωτερική διάρθρωση, πού άνιχνεύει 
πρόοωπα, πράγματα, έπειαόδια καί χαρακτήρες. Είναι 
διηγήματα, πού έχουν άπό μόνα τους αύτάρκεια καί 
οαγήνη.

ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜ. ΑΡΦΑΡΑ: «βυζαντινή Αρχιτεκτονική 
καί Λαϊκή παράδοση». ( Εκκλησάκια τής Ρόδου). 

Αθήνα, Α ' τόμος, «Κάμειρος», Ϊ978 οελ. 78), θ ',  
τόμος ( Αθήνα, «Κάμειρος», 1980, οελ. 69).

0ί δυό τόμοι τής Βυζαντινής Αρχιτεκτονικής καί 
Λαϊκής Παράδοσης (τό έκκλησάκια τής Ρόδου) πού μάς 
χάριοε ό κ. Μιχ. Άρφαράς, δείχνουν όχι μόνο αγάπη 
γιό τή γενέτειρα καί αφιέρωση τοϋ πνευματικού του 
έαυτοϋ, άλλά μιά έπιοτημοούνη μέ τήν κυριολεξία τοϋ 
ορού, δηλαδή, άγόπη οτήν τεκμηριωμένη έρευνα οτόν 
τομέα αύτόν ακριβώς τής Αρχιτεκτονικής όπό τήν 
πλευρά καθαρά τής τέχνης χωρίς έξαντλητικές 
αναφορές ατό ιστορικό περίγραμμα, μέ άποτέλεομα 
νά ύπειοέρχεται τελικά ή αισθητική καταξίωση μέ 
βάση τά άρχιτεκτονικά δεδομένα τής Βυζαντινής 
τεχνοτροπίας ατό νηοιώτικο ιδιαίτερα χώρο. Αξίζει, 
πράγματι ή ολοκληρωμένη αύτή μελέτη τού κ. 

Αρφαρά, άχι μόνο νά διαβαστεί, αλλά νά προσεχθεί 
ιδιαίτερα, γιατί μέχρι τώρα ολοι, ειδικοί καί μή, είχαν 
τήν ψευδαίσθηση, πώς ή Αρχιτεκτονική τής Ρόδου, 
δέν είναι παρά δημιούργημα τής ίταλοκρατίας. 

Ακριβώς αύτή τήν πλάνη διαοκεδάζει ή μελέτη τοϋ κ.
' Αρφαρά, γιατί δείχνει πιό μέ στοιχεία, οτι προϋπήρχε 
άτράνταχτη Αρχιτεκτονική παράδοση, όχι μόνο στά 
χωριά τής Ρόδου -πού άκόμα διατηρείται εύτυχώς-, 
άλλά ιδιαίτερα στις έκκληοιές άπό τούς Βυζαντινούς 
άκόμα χρόνους.

Β ΙΒ Λ ΙΟ Κ Ρ ΙΣ ΙΑ
Αλέκου Βασιλείου «Β α σ ίλ η ς  Κρ αψ ί- 
τ η ς »  - Βιβλίο 1 -

Γνωστός ατούς λογοτεχνικούς κύκλους, οτήν 
έλληνική Γραμματεία, μέ τίς πνευματικές του 
έργασίες ό Άλέκος Βοοιλείου, μιά πολυεδρική καί 
άρτια συγκροτημένη φυσιογνωμία πνευματική, κάθε 
τόοο καί ύστερα όπό μιά καινούρια άναχώνεψη τών 
γνώσεων καί έμπειριών του κάτι καινούργιο μάς 
παρουσιάζει.

Ετσι οτήν πλούσια καί γόνιμη πνευματική του 
δραοτηριότητα ό Β. Αλεξίου, προοθέτει οέ ειδικό 
τόμο μιά καινούρια μελέτη πού άναφέρεται οτήν 
ταξιδιωτική λογοτεχνία καί ταξιδιογραφία τοϋ Β. 
Κραψίτη.

Καί ατή μελέτη του αύτή οοα γράφει καί οτι γράφει 
τά γράφει μέ τό δικό του πιστεύω, πάντα όμως μέ 
ύπευθυνότητα καί αντικειμενικότητα, γιατί σέβεται 
τόν άναγνώατη σέβεται καί τόν έαυτό του.

Σκιαγραφεί καί παρουσιάζει μιά πολυσύνθετη 
πνευματική προσωπικότητα, καί άναλύει τό έργο ένός 
λογοτέχνη, ποιητή, ιστορικού, λόγιου, ένός ταξιδιο- 
γράφου καί ταξιδιωτικού λογοτέχνη, ένός φιλόσοφου 
κοί ακάματου συγγραφέα τού Βασίλη Κραψίτη.

Μέ τήν άντικειμενικότητα πού τόν διακρίνει κάνει 
μιά ένδοοκόπηαη, μιά κριτική ανατομία τής ταξιδιο- 
γραφίας, μιας πολύπλευρης ταξιδιογραφίας τοϋ Β. 
Κραψίτη, οέ ειδικό τόμο μέ τό βιβλίο του, βιβλίο 1 
όπως τό άποκολεί, μέ τή σκέψη καί πρόθεση νά 
έκδώση όπως μάς λέει στήν αρχή τοϋ βιβλίου του καί

άλλους ειδικούς τόμους, γιό τούς τόσους πνευματι
κούς θηοαυρούς τοϋ Β. Κ. πού είδαν τό φώς τής 
δημοσιότητας.

Απλός οτό γράψιμό του, ό Βασίλης Αλεξίου, 
οαφής καί εύούνοπτος, προϊδεάζει τόν άναγνώατη μέ 
τούς στοχασμούς τίς σκέψεις καί κρίσεις του, μέ τή 
ααφήνειο, ευθυκρισία καί ύπευθυνότητα πού γράφει.

Από τήν πρώτη οτιγμή νοιώθει ό αναγνώστης οτι τό 
βιβλίο πού διαβάζει, είναι έργο ένός πνευματικά 
καλλιεργημένου άνθρώπου, μιάς ολοκληρωμένης 
πνευματικής προσωπικότητας. Δέν προχειρολογεί ό 
Α.Β., άνιχνεύει, ένδοοκοπεί, έρευνά καί έντοπίζει τά 
καίρια, διεισδύει σέ βάθος καί υστέρα άναοκάπτει 
επίμονα τό θέμα τής μελέτης του γιά τήν ταξιδιογρα- 
φία τού Β. Κραψίτη.

Αν ατή δεξιοτεχνία τοϋ γραπτού λόγου, απαραίτητη 
είναι καί ή άντικειμενική κριτική καί οτό οτόχο τούτο 
εύθυβολεί ό Β Αλεξίου άνοίγοντας δικούς του 
δρόμους, γίνεται ένας αντικειμενικός κριτικός λει
τουργός, μέ βάση πάντα τήν ύπευθυνότητα καί 
άντικειμενικότητα κοί κριτήρια τήν αύοτηρότητο καί 
δικαιοσύνη.

Τήν κριτική του άοκεϊ πάντα αντικειμενικά καί κατά 
συνείδηση, χωρίς συμβιβασμούς καί ύποκριαίες.

Παράλληλο δέν παύει νά κάνει συνεχείς παρουσιά
σεις τών άνθρώπων τοϋ πνεύματος τού ' 40, τής νέας 
πνευματικής γενιάς, αύτήν πού πολλοί τή λιθοβολούν

Στό Ρουμελιώτικο χώρο ό λόγιος αύτός συγγραφέ
ας, λογοτέχνης καί κριτικός Β. Αλεξίου κατέχει 
έξαιρετική θέση μεταξύ τών κορυφαίων πνευματικών 
άνθρώπων τής Ρούμελης. Τιμά ιδιαίτερο τόν τόπο του 
καί είναι ενα πνευματικό κόσμημα γιά τή Ρούμελη. Οι 
γνώμες, οί σκέψεις καί οί κρίσεις του είναι πάντα 
αξιοπρόσεκτες.

Επιθυμία του είναι ή ουμπλήρωοη μέ ειδικούς 
τόμους μελετών γιό τό περισπούδαστο έργο τοϋ Β. 
Κραψίτη καί άν τό κατορθώσει, θά είναι καί μιά 
δικαίωση γιό τόν κρινόμενο καί τό εύχόμοοτε.

Ζάχος Ξηροτύρης.

α γ γ έ λ ο υ  π ε τ ρ ο υ λ α κ η

εγκληπμτβ 
ΣΤΗΝ EAAHAH

ΕΚΔΟ ΙΙΙΧ  Δ ΙΔ ΙΜ Α Δ Η

Κυκλοφόρησε όπό τίς εκδόσεις ΔΕΔΕ- 
ΜΑΔΗ, ό πρώτος τόμος τής σειράς διηγημά-
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τωυ «’ Εγκλήματα στην Ελλάδα». Συγγρα
φέας του είναι ό Άνθυπασπιστής Χωροφυ
λακής κ. ’Άγγελος Πετρουλάκης, ένας άττό 
τούς συντάκτες του περιοδικού «’ Επιθεώρη
ση Χωροφυλακής».

Τά διηγήματα τής σειράς αυτής, βασίζον
ται σέ άληθινές ύποθέσεις, πού συγκλόνισαν 
τά τελευταία χρόνια τήν πανελλήνια κοινή 
γνώμη. Μερικά άπό αύτά ό συγγραφέας τά 
έχει δημοσιεύσει σέ παρόμοια μορφή στήν 
«ΕΧ» μέ τό ψευδώνυμο «Δημήτρης Δαμιανί- 
δης».

Στον πρόλογο τού βιβλίου εξηγείται ότι ή 
μεταφορά εγκλημάτων σέ διηγήματα, δέν 
έχει σκοπό νά εκθέσει τούς δράστες, άλλά 
γιά νά βεβαιώσει ότι μιά αντικοινωνική 
πράξη ποτέ δέν μένει άτιμώρητη δσο καλά 
καί νάναι προσχεδιασμένη.
’Ά λλος ένας στόχος τού συγγραφέα, είναι 

νά δώσει μέ τίς άληθινές αύτές Ιστορίες, τήν 
ταυτότητα τού «κοινωνικού είναι» τού τόπου 
μας κατά τίς δύο τελευταίες ΙΟετίες, μιά καί 
τό κάθε έγκλημα άποκαλύπτει όχι μόνο τήν 
ταραγμένη ψυχοδομή τού δράστη, άλλά καί 
τίς καθοριστικές γιά τήν πραγμάτωσή του 
κοινωνικές συνθήκες.

' Ο συγγραφέας, χρησιμοποιώντας σωστά 
τή δημοτική γλώσσα, γράφει τά διηγήματα 
χωρίς παραμορφωτικές παρεκβάσεις άπό 
τήν κάθε ύπόθεση ή πλατειαστικές αναφο
ρές στήν κοινωνική της προέκταση. Ή  
άλλαγή των ονομάτων τών πρωταγωνιστών 
—μερικές φορές καί τού τόπου τού εγκλήμα
τος— γίνονται επειδή τό θέμα του είναι ή 
πράξη, καί όχι τό όνομα τού όποιουδήποτε 
άναμιγμένου σ ’ αύτή.

Α κόμη μέσα στό βιβλίο τού ΑΠ, τά 
πρόσωπα δέν παρουσιάζονται όπως τά 
συναντάμε στά συνηθισμένα «κλισσέ» των 
άστυνομικών μυθιστορημάτων καί διηγημά
των. Είδικώτερα οί διώκτες τού εγκλήματος 
δέν παρουσιάζονται ’ Ιαβέρηδες άλλά καί 
ούτε «άπό μηχανής θεοί» τύπου Σέρλοκ 
Χόλμςή 'Ηρακλή Πουαρώ. Ποτέ δέν είναι ό 
«ένας», άλλά, δπως συμβαίνει στήν πράξη, 
οί πολλοί πού «βγάζουν» τό έγκλημα. Στίς 
ένέργειές τους, άλλοτε σωστές καί άλλοτε 
μέ κάποια λάθη, καθρεφτίζεται ή άθόρυβη, 
σεμνή καί φιλότιμη αφοσίωση στό καθήκον, 
τό κοινό αύτό γνώρισμα τών άνδρών τών 
Σωμάτων Ασφαλείας.

Γενικά τό βιβλίο τού ΑΠ, άποτελεί μιά 
πρωτοποριακή έκφραση τής μέχρι σήμερα 
όχι πολύ πλούσιας ελληνικής άστυνομικής 
λογοτεχνίας. Παράλληλα άποτελεί καί ένα 
βοήθημα σέ αφηγηματική μορφή, γιά όσους 
άσχολοΰνται μέ τή δίωξη ή τή μελέτη τού 
εγκλήματος. ’ Από τίς έκδόσες ΔΕΔΕΜΑΔΗ 
(Μεσολογγίου 2, τηλ. 3633620) τό βιβλίο 
προσφέρεται γιά τό προσωπικό τών Σωμά
των Ασφαλείας, στήν ειδική τιμή τών 225 
δρχ. Οί ενδιαφερόμενοι μπορούν νά τό 
προμηθευτούν στον εκδοτικό οίκο ή στά 
Πρατήρια τών Υπηρεσιών Χωροφυλακής.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ
' Επιστολές

Ιερός Έυοριακός Ναός 
Θείας Άναλήψεως 
Δραπετσώνας - Πειραιώς

Πρός τό ’ Αρχηγείου 
’ Αστυνομίας Πόλεων

Τό ’ Εκκλησιαστικόν Συμβούλιου 
τού καθ’ ημάς Ίεροΰ Ναού Θείας 
Άναλήψεως Δραπετσώνας Πειραιώς 
αισθάνεται την ανάγκην νά έκφραση 
πρός Υμάς τάς πλέον ειλικρινείς καί 
ανυστερόβουλους ευχαριστίας του διό
τι είχατε τήν καλωσύυηυ καί άποστείλα- 
τε τμήμα Μουσικής, τό όποιου έλάμ- 
πρυυευ διά τής παρουσίας του τήν 
περιφοράν τής εϊκόυος τοΰ έορτάζου- 
τος Ίεροΰ ημών Ναοΰ καί έπέσυρεν τά 
πλέον ευμενή σχόλια διά τό τετιμημέ- 
υου σώμα τής ’ Αστυνομίας Πόλεων.

Σάς εϊμαστε εύγνώμονες καί εύχόμε- 
θα ό άναληφθείς εις τούς Ουρανούς 
Κύριος καί έυ Δεξιά καθήσας τοΰ Θεοϋ 
καί Πατρός, δπως σάς χαρίση δύναμιυ, 
φωτισμόν καί σύυεσιν διά τό έπίπουου 
καί ύπεύθυυου έργου πού προσφέρει ή 
’ Αστυνομία Πόλεων εις δλους τούς 
τομείς.

Μετά θερμών ευχαριστιών 
καί πλείστης τιμής 

Διά τό Έ κκλ. Συμβούλιου 
Ό  Πρόεδρος

(ΑΡΧΙΜ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ)

' Ιερός ’ Ευοριακός Ναός 
Παναγίας τών Βλαχερυώυ 
Αμφιάλης - Κερατσιυίου

Πρός τό Αρχηγείου’ Αστυνομίας Πό
λεων

Τό Ιερατείου καί τό ’ Εκκλησιαστι
κόν Συμβούλιου τού Ίεροΰ μας Ναοΰ 
Παναγίας τών Βλαχερυώυ εις ’ Αμφιά- 
ληυ Κερατσιυίου, έπιθυμεί διά τοΰ 
παρόντος έγγράφου νά έκφράση τάς 
θερμός ευχαριστίας πρός τό ’ Αρχηγεί
ου ’ Αστυνομίας Πόλεων διά την διάθε- 
σιν τμήματος φιλαρμονικής κατά τήν 
λιτάυευσιν τής ίεράς εϊκόυος τής Θεο
τόκου, άνδρών διά τήν πλαισίωσιυ τής 
Ίεράς εϊκόυος, τό έσπέρας τής 2ας 
’ Ιουλίου έ.έ. πράγμα πού προσέδωκευ 
λαμπρότητα καί κυρίως τιμήν καί σεβα
σμόν εις τήν παυήγυριυ.

Τοιαϋται έκδηλώσεις έυισχύουυ τήν 
πίστιυ καί τό φρόνημα τοΰ λαοΰ μας καί 
τόν κρατούν συνδεδεμένου μέ τήν

’ Εκκλησίαν ή όποια είναι τροφός καί 
φρουρός τής πατρίδος.

Εύχόμευοι δπως ή Παναγία μας 
κατευθύυη τά διαβήματά σας εις πάν 
έργου άγαθόυ καί έυισχύει τά θεάρεστα 
έργα σας καί εύλογή ύμάς καί τάς 
οικογένειας σας.

Διατελοΰμευ μέ εύχάς πατρικός καί 
ευλογίας.

' Ο Πρόεδρος τοΰ ’ Εκκλησιαστικού 
Συμβουλίου

Πρωτ. π. ’ Αθανάσιος Γ. Ρούκαλης

Καθολική ’ Αρχιεπισκοπή 
Κερκύρας — Ζακύνθου — Κεφαλληνί
ας

Πρός τόν ’ Αξιότιμου Κύριου
Διευθυντήν ’ Αστυνομίας Πόλεων 

’ Ενταύθα

’ Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά,
Έπιτρέψατέ μου, διά τής παρούσης 

μου, νά σάς έκφράσω τάς πλέον θερμός 
μου ευχαριστίας διά τήν προσωπικήν 
σας παρουσίαν καί διά τήν άποστολήυ 
άνδρών τής 'Υπηρεσίας σας έπί τή 
τελετή τής Λιτανείας τής Μεγάλης τοΰ 
Θεοΰ Δωρεάς — τών Παναχράντων 
Μυστηρίων.

Πλήυ τών εύχαρισπώυ μου, έπιτρέ
ψατέ μου νά σάς έκφράσω καί τά 
ταπεινά μου συγχαρητήρια εις Υμάς 
προσωπικώς καί εις τούς ύφ’ Ύμάς 
ύπηρετοΰυτας άυδρας, διά τήν έυεργόυ

συμβολήν των εις τήν έπιτυχίαυ τής 
Τελετής αυτής πρός δόξαν τοΰ Βασίλε
ιος πάντων Χριστού.

Εύχομαι δπως ό Θείος Διδάσκαλος, 
Θεός τής άγάπης καί τής ειρήνης, 
έπιδαψιλεύη άφθονους τάς χάριτας καί 
ευλογίας του έφ’ Υμώ ν, έπί τής 
οικογένειας σας, έπί τοΰ φιλοχρίστου 
ήμώυ Στρατού, έπί τής φιλτάτης μας 
Πατρίδος Ελλάδος, έπί τών ιθυνόν
των ήμάς καί έπί τοΰ κόσμου δλου.

Διάπυρος πρός Κύριου εύχέτης 
’ Αντώνιος Βαρθαλίτης 

’ Αρχιεπίσκοπος Καθολικών Κερκύρας

ΔΩΡΙΖΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΘΑ
ΝΑΤΟΝ

' Ο πρώτος στό ’ Αστυνομικό Σώμα, ό 
οποίος, σύμφωνα μέ τό Ν. 821/1978, 
δώρησε, μέ υπεύθυνη δήλωση πού 
υπέβαλε στό ’ Αρχ. Α.Π., τό σώμα του, 
μετά θάνατο, γιά νά χρησιμοποιηθούν 
τά μ έλη σέ μεταμοσχεύσεις πασχόυτωυ
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συνανθρώπων του, είναι ό ’ Αστυν. Α ' 
κ. Παντελ. Κυριακόπουλος. Ευχόμαστε 
την πρωτοποριακή καί ουμανιστική 
αυτή πράξη τοϋ συναδέλφου νά μιμη- 
θοϋν καί άλλοι πολλοί, ώστε ή χριστια
νική αγάπη νά εκδηλώνεται έμπρακτη 
στή ζωή, στήν όποια ό πόνος περισσεύ
ει.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Αγαπητά ' Αστυνομικά Χρονικά, θεωρώ 
χρέος μου νά εύχαριατήοω άπό τίς στήλες 
οου τόν εφοπλιστή κ. Βαρδινογιάννη θ., ό 
όποιος οέ μιά δύοκολη οτιγμή τής ζωής μου 
μοϋ συμπαραστάθηκε οάν άληθινός πατέ
ρας. Χάρις οτήν άμέριοτη οικονομική του 
βοήθεια μ ' ένα πολύ μεγάλο χρηματικό 
ποοό, μπόρεσα νά μεταφέρω τήν άνήλικη 
κόρη μου Μαρία στό Λονδίνο, οπού υπεβλή
θη οέ έπιτυχή θεραπεία. Πράξεις σάν τοϋ κ. 
Βαρδινογιάννη θυμίζουν πώς ακόμα υπάρ
χουν άνθρωποι στόν κόσμο τής μ ηχανής καί 
τής άπανθρωπίας πού ζοϋμε.

Μπέης Ιωάννης 
Άατυφύλαξ

1 2 3 4  5 6 7 8 9

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ
1. Στρατιω τική γρήγορος πορεία 

πρός τά πρόσσω.
2. Εις έκτέλεσιν των όρων συνθήκης 

άνακόχής Έλλάδος-Τουρκίας, τάκατέ- 
χοντα τήν πόλιν αυτήν τής Τουρκικής 
Θράκης Ελληνικά Τμήματα άπεσύρ- 
θησαν τήν 11ην 'Οκτωβρίου 1922 
(γεν.).

3. 'Ενύπνιον των άρχαίων -  "Ενας

Κάρολος... θεατρικός.
4. Είναι τά μικρά δίδυμα (χαϊδευτικά, 

άνστρφ.)
5. Ίδ ια ι μέ άλλας κατά ποαόν, μέγε

θος ή άξίαν -  Εξυπηρετούν συγκοινω
νιακός άνάγκας τής πρωτευούσης (αρ
χικό).

6. Αρχικά ' Οργανισμού μεγάλης 
πόλε ως.

7. Κατά τήν Μυθολογία ό τρίτος βα
σιλεύς των 'Αθηνών (άνστρφ.).

8. Ώραιοτάτη κόρη τού τοξότου Εϋ- 
ρύτου, τήν όποιαν αγάπησε παράφορα 
ό Ηρακλής (Μυθ.) -  Άλλοίμονον όρ- 
χαιοπρεπώς.

9. Άνάπαυσις, ξεκοϋρασις (δημοτ.). 

ΚΑΘΕΤΟΣ
1. Υπάρχει άπό αιώνων (θηλ.).
2. Σταγών, σταλαγματιά -  Είναι καί 

κόσμημα κιονοκράνου.
3. Μοχλός πού μετακινεί τό πηδά- 

λιον, λέγεται καί δοιάκι (αίτ. καθ.) -  φ ί
λος καί σύντροφος τού Ήρα κλέους 
(γεν.) -  Σημαίνει καί σταθερότητα ή μο
νιμότητα (όνομ.).

5. ’ Οριστικόν άρθρον τής γαλλικής -  
Συνεχόμενα τού άλφαβήτου, άντιστρό- 
φως.

6. Μυθικόν πρόσωπον θεωρούμε- 
νον ώς θεός τής 'Ιατρικής καίλατρευό- 
μενον εις όλα τά μέρη τήςάρχαίας Ε λ 
λάδος.

7. Διαμερίσματα... ορυχείων (δη
μοτ.) -  Αρχικά φορολογικά (άνστρφ.).

8. “Εχει συνόεθή τό όνομά του μέ 
τήν προδοσίαν (γεν.) -  'Από τό όνομα 
θανόντος ήγέτου ανατολικής χώρας.

9. Σειρά συντόμων εύχών εις ιερός 
άκολουθίας (δοτ. πληθ.).

I. Κοντέας 

Η λύση στό επ όμενο

Λ Υ Σ Η  Π Ρ Ο Η Γ .  Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο Υ

1 2 3 4 5 θ 7 8 9
1 Π 0 I WΤ \ Κ 0 I
2 A Ν A τ 9 0 Δ> rt

3 Ν Τ 1 κ μΑ I Ε. τ
4 Τ A Ν A A Λ Έ Ν
5 A I A Ν Ν A τ A
6 Π Δ Δ Δ Π
7 A γ Γ A Τ 1 Μ A
8 ο A Λ ■ Κ 0 A Π
9 1 ο Β Η Λ A ι 0 V

ΠΕΝΘΗ

Μ Ι Χ Ε Λ Η Σ  Σ Π Υ Ρ Ι Δ Ω Ν

Τήν 13-8-1981 κηδεύτηκε ατό Νεκροταφείο Άνα- 
οτάοεως τού Πειραιώς, ό έν. ο. Αρχηγός Α.Π. 
ΜΙΧΕΛΗΣ Σπυρίδων τοϋ Ίωάννου. 0 έκλιπών 
γεννήθηκε τό 1919 εις Αλώνια Καλαμών. Κατετάγη 
ατό Αστυνομικό Σώμα τό 1941 μέ τό βαθμό τοϋ 
Άοτυφύλακος καί όνήλθε όλες τίς βαθμίδες τής 
ιεραρχίας, άποχωρήοας τό 1974 μέ τό βαθμό τοϋ 
αρχηγού. Προοέφερε θετικές ύπηρεοίες οτό Σώμα καί 
έργάοθηκε μέ εύουνειδηαία, πίοτη καί άφοοίωοη. 
Ή το άγαπητός οέ ολους ιδιαίτερα ατούς κατωτέρους 
γιά τούς όποιους μερίμνηαε μέ ιδιαίτερη φροντίδα καί 
στοργή, ωοτε νά βελτιώοει τήν οικονομική τους θέοη.

Στήν κηδεία του παρέοτη πλήθος κόσμου καί 
αστυνομικοί έν ένεργεία καί ουντόξει. Τό Αστυνομι
κόν Σώμα παρέοτη διά οχετικής αντιπροσωπείας μέ 
έπικεφαλής τόν Ύπαρχηγό τοϋ Σώματος κ. Κοντογι- 
άννη, οστις έξεφώνηοε τόν έπικήδειο και κατέθεσε 
έπί τής οοροϋ του οτέφανον. Τιμές άπέδωκε ή 
Μουσική τής 'Αστυνομίας Πόλεων.

Δ Η Μ 0 Π 0 Υ Λ 0 Σ  Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ

Τάς απογευματινός ώρας τής 16.9.81 καί έκ τοϋ 
Ιερού Ναού Αγίων θεοδώρων τοϋ A ' Νεκροταφείου 
Αθηνών, έγένετο ή κηδεία τοϋ τέως Αστυν. Δ/ντού 

Β ' (4017) Λημοπούλου Βασιλείου τοϋ Γεωργίου.
0 έκλιπών έγεννήθη τό 1907 εις Αγιον Κων/νον 

Λακωνίας. Στό Αστυνομικό Σώμα κατετάγη τό 1930. 
Προήχθη οτό βαθμό τοϋ Ύπαοτυνόμου Β ' τό 1939, 
' Υπαοτυνόμου A ' τό 1942, Αοτυνόρου Β τό 1947,
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' Αστυνόμου Α ' τό 1952 καί Δ/ντου Β ' τό 1961. 
Άπεχώρηοε τό 1964, καταληφθείς άπό τό οριο 
ήλικίας.

Σ Μ Υ Ρ Ν Η Σ  ΙΩ Α Ν Ν Η Σ

Τήν 17.30 ώραν τής 12.10.81 καί έκ τού ' Ιερού 
Ναοϋ τού Νεκροταφείου Π. Φαλήρου, έγένετο ή 
κηδεία του όποβιώοαντος αίφνιόίως τέως άνθυπ/μου 
(13126) Σμύρνή Ίωάννου τοΰ Αθανασίου.

Ό  έκλιπών έγεννήθη τό 1928 εις Μεοοήνη 
Μεσσηνίας. Ητο έγγαμος καί πατέρας δύο τέκνων.
Στήν Αστυνομία κατετόγη τό 1949 μέ τό βαθμό τοΰ 
Άοτυφύλακος. Τό 1965 προήχθη σέ Ύπαρχιφύλακα, 

τό 1974 οέ Άρχιφύλακα καί τό 1979 οέ Άνθυπαστυ- 
νόμο. ' Ητο λίαν αγαπητός οτόν κύκλο των Αστυνομι
κών καί έχαιρε μεγάλης έκτιμήοεως. Στήν κηδεία του 
παρέοτη πλήθος κόομου καί πολλοί έν ένεργεία καί 
ουντάξει άοτυνομικοί. Τάς

Μακρακώμη Φθιώτιδος ό άρχιφύλαξ (15397) ' Αποοτό 
λου Νικόλαος τοΰ Ίωάννου.

Ό μεταστάς άρχιφύλαξ έγεννήθη εις Μακρακώμη 
Φθιώτιδος τό 1930. Στό Αστυνομικό Σώμα κατετόγη 
τό 1955 καί άπεχώρηοε τό 1978 μέ τό βαθμό τοΰ 

Αρχιφύλακος.

Τ Σ Α Γ Κ Α Ρ Α Κ Η Σ  Η Λ ΙΑΣ

Τήν 17ην ώραν τής 8.9.81 καί έκτου Ίεροΰ Ναοΰ 
Αγίου Αντωνίου ' Αττικής έγένετο ή κηδεία τοΰ έ. ο. 

αρχιφύλακος (13934) Τααγκαρόκη Ηλίατοΰ Πολυδώ
ρου.

0 έκλιπών έγεννήθη τό 1929 εις Δήμον Πανόρμου 
Ρεθύμνης Κρήτης. Στό ' Αστυνομικό Σώμα κατετόγη 
τό 1951 καί άπεχώρηοε τό 1976 μέ τό βαθμό τοΰ 

Αρχιφύλακος.

Μ Π Ο Μ Π Ο Τ Α Σ  Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ

Τήν 30.9.81 καί έκ τοΰ Ίεροΰ Ναοΰ τοΰ 
Νεκροταφείου Δάφνης, έγένετο ή κηδεία τοΰ τέως 
άρχιφΰλακος (2149) Μπομπότα θεοδώρου τοΰ Παναγι- 
ώτου.

Ό έκλιπών έγεννήθη τό 1900 εις Καατράκι 
Τρικάλων. Στήν ' Αστυνομία κατετόγη τό 1924 καί 
άπεχώρηοε τό 1944 μέ τό βαθμό τοΰ Αρχιφύλακος.

Α Ν Δ Ρ Ι Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ

Τάς άπογευματινάς ώρας τής 1.1.81 καί έκ τοΰ 
Ίεροΰ Ναοΰ Ζωοδ. Πηγής Άνω Δάφνης έγένετο ή 
κηδεία τοΰ έ.ο. ύπαρχιφΰλακος (8112) ' Ανδριοπούλου 
Γεωργίου τοΰ Νικολάου.

Ο έκλιπών έγεννήθη τό 1917 εις Βραχνέϊκα 
Πατρών. Στό Αστυνομικό Σώμα κατετόγη τό 1943 καί 
τό 1966 προήχθη οτό βαθμό τοΰ Ύπαρχ/κος.

Γ Ρ Α Μ Μ Ε Ν Ο Σ  Κ Ω Ν / Ν Ο Σ

Τάς απογευματινός ώρας τής 29.9.81 καί έκ τοΰ 
' Ιεροΰ Ναοΰ τοΰ Νεκροταφείου Ν. Σμύρνης έγένετο ή 
κηδεία τοΰ όποβιώοαντος τέως ύπαρχιφΰλακος 
Γραμμένου Κων/νου τοΰ Αθανασίου.

' Ο έκλιπών έγεννήθη τό 1908 εις Άριον Καλαμών. 
Στήν Αστυνομία κατετόγη τό 1936 καί άπεχώρηοε τό 
1959 μέ τό βαθμό τοΰ Ύπαρχιφΰλακος.

Μ Η Τ Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ή  
Μ Ο Υ Τ Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Α Ρ Γ Υ Ρ Ι Ο Σ

Τός πρωινός ώρας τής 10.10.81 καί έκτού Ίεροΰ 
Ναοΰ τοΰ Γ ' Νεκροταφείου Νίκαιας Πειραιώς, 
έγένετο ή κηδεία τοΰ όποβιώοαντος τέως ύπαρχιφύ- 
λακος (5204) Μηταοποΰλου ή Μουτσοπούλου Αργυ
ρίου τοΰ Άριοτείδου.

0 έκλιπών έγεννήθη τό 1909 εις Αλμυρόν 
Μαγνησίας. Κατετόγη τό 1932 καί άπεχώρηοε τό 1959 
μέ τό βαθμό τοΰ ' Υπαρχιφύλακος.

Τά Αστυνομικά Χρονικά πρός τούς συγ
γενείς όλων τών άποβιωοάντων εύχονται 
τήν έξ ύψους παρηγοριά. Τό χώμα πού τους 
οκέπαοε άς είναι ελαφρό. ' Η μνήμη τους άς 
είναι αιώνια.

Μ

Τ Α Β Ο Υ Λ Α Ρ Η Σ  Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ

Τήν 14.9.81 όπεβίωοε αίφνιδίως ό έν ένεργεία 
όνθυπαατυνόμος (18405) Ταβουλάρης Δημήτριος τοΰ 
Γεωργίου

Η νεκρώοιμος ακολουθία τοΰ μεταατόντος έψάλ- 
λει εις τόν ' Ιερόν Ναόν ' Υπαπαντής (Ταμπούρια) καί ή 
οορός του έκηδεύθη έν συνεχεία εις τό Νεκροταφεϊ- 
ον Άναοτάοεως Πειραιώς τήν 15.9.1981

0 έκλιπών έγεννήθη εις Κάρυό Λακωνίας τό έτος 
1938.

Εις τό Άοτυνομ. Σώμα κατετόγη τό 1962. Τήν 
4.4.78 προήχθη οτό βαθμό τοΰ Άνθυπαοτυνόμου καί 
ύπηρετοΰαε στήν Αστυνομική Δ/ναη Πειραιώς.

Κ Α Κ Α Ν Α Τ Σ Α Σ  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ

Τός απογευματινός ώρας τής 12.10.81 έγένετο εις 
Γ ’ Νεκροταφεϊον Νίκαιας Πειραιώς ή κηδεία τοΰ 
όποβιώοαντος τέως όνθ/μου (5842) Κακονάτοα 
Γεωργίου τοΰ Νικολάου.

0 έκλιπών συνάδελφος έγεννήθη τό 1912 εις 
Ατρανόμα Ναυπακτίας. Στήν Αστυνομία κατετόγη τό 

1935 καί άπεχώρηοε τό 1952 μέ τόν βαθμό τού 
Άνθυπαοτυνόμου.

Κ Ο Ν Τ Ε Λ Η Σ  ή Γ Ι Α Κ Ο Υ Π Η Σ  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ

Τήν 17.30 ώραν τής 18.7.81 καί έκτοΰ Ίεροΰ Ναοΰ 
Άναοτάαεως Πειραιώς, έγένετο ή κηδεία τοΰ έ.ο. 
άρχιφΰλακος (10247) Κοντέλη ή Γιακουπή Αποστό
λου τοΰ Στυλιανού.

Ό  έκλιπών έγεννήθη τό 1922 εις θερμή Μυτιλή
νης. Κατετόγη στήν ' Αστυνομία τό 1945 καί 
άπεχώρηοε τό 1973 μέ τό βαθμό τοΰ άρχιφΰλακος.

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ  Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ

πρωινός ώρας τής 4.8.81 έκηδεύθη εις
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Ο Ι ΜΕΡΕΣ πού έρχονται είναι 
γιά πολλούς άνθρώπους μέ

ρες αγωνίας. "Εχω μιά γνωστή κυ
ρία, ή οποία σέ κάθε παρόμοια 
περίπτωση μεταχειρίζεται τήν έκ
φραση τής συμφοράς. Λέει: Οί 
γιορτές πού... ε π έ ρ χ ο ν τ α ι .

Είναι βλέπετε τό μέγα βάσανο 
των δώρων. Καί είναι ένας κόσμος 
πού χάνει δλη τη χαρά τής γιορτής 
άπ’ αύτή τήν έγνοια; Τί δώρο νά 
κάνει κανείς ατούς δικούς του. Καί 
έφ’ δσον μέν πρόκειται γιά πρόσω
πα μέ τά όποια συνδεόμεθα μέ 
πραγματικούς αισθηματικούς δε
σμούς, ό δισταγμός μας είναι αν τό 
δώρο πού τούς διαλέξαμε θά τούς 
δώση τήν εύχαρίστηση πού θέλουμε 
νά τούς κάνουμε. 'Υπάρχει δμως 
ένα πλήθος ανθρώπων πού έχουν 
νά κάμουν καί άλλου ε’ίδους δώρα: 
«Τά δώρα τών ύποχρεώσεων». Είναι 
δηλαδή μιά γελοία κατά βάθος 
κοινωνική σύμβασις αύτά τά δώρα 
καί άνταλλάσσονται έναντι ισοτί
μων δώρων, ή ύπηρεσιών κατά τήν 
μέθοδον τού «κλήριγκ». Φόβος καί 
τρόμος κατέχει τούς δυστυχισμέ
νους δωρητάς αυτής τής ειδικότη
τας. Πρόκειται βλέπετε γιά μιά 
πράξιν εύγενείας κοινωνικής, πού 
είναι απογυμνωμένη άπό κάθε αι
σθηματική ζεστασιά καί ύπόκειται 
εις κριτικήν καί κυρώσεις, δπως 
έξαφνα οί διεθνείς τύποι πού κανονί
ζουν τήν επίσημον άπόδοσιν τιμών.

"Ερχεται ένα ξένο πολεμικό καί ό 
ναύαρχος χαιρετά τό έλληνικό 
φρούριο μέ τόσες κανονιές δσες 
ορίζει τό πρωτόκολλο. Τό φρούριο 
πρέπει ν ’ άπαντήση μέ επίσης κα- 
θωρισμένον άριθμό έκπυρσοκροτή- 
σεων. Μία σου καί μία μου. "Αλλως 
κινδυνεύει νά δημιουργηθή διπλω
ματικό έπεισόδιο. Είναι σά νά λέμε 
σέ κάποιον: Θά σάς χαιρετήσω 
βγάζοντας τό καπέλλο μου έως 
κάτω, μέ τή συμφωνία πώς καί σείς 
θά κατεβάσετε τό δικό σας έως τό 
ίδιο σημείο άκριβώς. Στό βάθος δέν 
ύπάρχει τίποτε άλλο άπό τόν ψυ
χρόν υπολογισμό καί τήν έλλειψι 
κάθε πραγματικού ένδιαφέροντος. 
Καί στίς γιορτές ύπάρχουν ένα 
πλήθος δυστυχισμένοι άνθρωποι, 
πού έπί εβδομάδες τρώγονται μ’ 
αυτή τήν έγνοια. Είναι άρά γε αύτό

Γ
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Τοϋ
Στρ. Μυριβήλη

πού πρέπει; Τί θά πουν τάχα μέ τό 
δώρο μου; ’ Ευ τώ μεταξύ είναι δλο 
πίκρα καί χολή στίς κρίσεις τους γιά 
τά δώρα πού έλαβαν.

— Δέν θυμάσαι καί κείνο τό 
άυθογυάλι πού μάς στείλαυ πέρσι! 
Μιά παλιάυτζα, καί μάςτήνπρόσφε- 
ραυ γιά πράγμα αρχαιολογικής αξί
ας

Είναι ολη ή ψυχική φτώχεια πού 
χαρακτηρίζει τις κοσμικές σχέσεις 
καί τούς συμφεροντολογικούς συν
δυασμούς. Δίνουν γιά νά πάρουν. 
Καί περιμένουν τό δώρο τους, βλο
συροί καί πικρόχολοι. Αυτούς τούς 
χαριστάδες τούς ήξερε πολύ καλά ό 
θρυλικός Ναστρεδίυ Χότζας, ό ό
ποιος, δπως άυαφέρει ή άνατολίτικη 
παράδοσις, κάθε φορά πού έβλεπε 
νά τοϋ έρχονται δώρα, έκλαιε γοε- 
ρώς, λογαριάζοντας τά νέα οικονο
μικά βάσανα πού έφορτώυετο γιά 
τήν άυταπόδοσι.

Καί δμως, ή χαρά τού δώρου είναι 
άπό τις πιό φίνες ικανοποιήσεις πού 
μπορεί νά δοκιμάση ή ψυχή μας 
αύτές τις συγκινητικές μέρες, πού 
μάς ξανακάνουν παιδιά. Ή  χαρά 
γιά κείνου πού δίνει, ή χαρά γιά 
κείνου πού παίρνει. Φτάνει νά μο
σχοβολά άπό άγάπη αύτή ή προ
σφορά καί νά μή τής λείπη ή 
έγκαρδιότης καί τό στοιχειώδες γού

στο. Είναι αλήθεια πώς χρειάζεται κι 
ένα μικρό προσόν διαισθήσεως γιά 
νά ξέρουμε νά κάνουμε ένα μικρό ή 
μεγάλο δώρο. "Ολο τό μυστικό 
είναι νά μαντέψουμε κάπως τίς 
προτιμήσεις τών άΥαπημέυωυ μας. 
Τό ιδεώδες θά ήταν νά βρούμε κάτι 
πού νά τό χαίρονται συχνά, άυ είναι 
δυνατόν άδιάκοπα. "Ετσι τό δώρο 
τούς φέρνει σέ συνεχή επαφήν μέ 
τήν αγάπην καί τήν έκτίμησί μας 
πού τό προκαλεί.

Τά άκριβά παιχνίδια γιά παιδιά: 
Νά ένα μεγάλο λάθος τών χαριστά- 
δωυ. Αύτά είναι καλά μόνου εκεί 
πού εξυπηρετούν κοσμικές σκοπιμό
τητες ή κοινωνικές υποχρεώσεις 
πού δέν έχουν σχέση μέ τήν αισθη
ματική μας ζωή. "Αλλως δέν υπάρ
χει μεγαλύτερη παρεξήγησι τής σκο- 
πιμότητος τού παιχνιδιού καί τής 
άποδόσεώς του. Τό παιδικό παιχνίδι 
πρέπει νά είναι φτηνό. Διότι τό 
παιχνίδι είναι προωρισμέυο νά φθα- 
ρή γρήγορα. 'Η  γοητεία του είναι 
μέσα στό εφήμερο του άκριβώς. 
Πρέπει νά πέση έυδόξως στά χέρια 
τού παιδιού. Αύτό θά πή πρέπει νά 
τσακιστή πάνω στό παιχνίδι. 'Ένας 
καραγκιόζης δμως στερεός σάν 
ρομπότ καί αιωνόβιος, είναι πένθι
μος δσο καί μιά μούμια τής Αΐγύ- 
πτου. Άυτιθέτως, ένα δώρο μας 
χρήσιμο πρέπει υάυαι άπολύτως 
καλής ποιότητος. Στερεό καί φίνο.

Κυρίως εκείνο πού θά μάς βοηθή- 
ση στήυ έκλογή είναι νά μπορέσου
με νά βάλουμε άυ είναι δυνατόν στή 
θέσι μας τήν ώρα πού τό διαλέγου
με, εκείνου πού πρόκειται νά τό 
δεχτή. Δέν θά ξεχάσω ποτές μου τήν 
απογοήτευση πού πήρα παιδί, δταν 
μιά Πρωτοχρονιά μοΰ έφεραν, άπό 
τό ταχυδρομείο ένα δέμα βιβλία μέ 
πολλές σφραγίδες καί γραμματόση
μα. Τ ’ άνοιξα μέ χτυποκάρδι καί 
βρήκα κάτι πολυτελείς εκδόσεις 
έργων μηχανικής καί άστρονομίας. 
Μοΰ τάστελυε μολαταύτα ένας άγα- 
πη μένος μου θείος, πού σπούδαζε 
στό Πολυτεχνείο, καί φαυτάσθηκε 
πώς τά δικά του ένδιαφέρουτα 
μπορούσε νά τά συμμερισθή κι ένα 
παιδί, πού μόνο τά έργα τής φαντα
σίας τό άπασχολοΰσαν.

Είχε δμως ένα δικαιολογητικό 
εκείνος: Δέν γνώρισε ποτές του 
παιδιά.
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Δύο ακόμα στιγμιότυπα όπό την  εο ρ τή  τού  Προστάτη τη ς  Αστυν. Π όλεω ν Μ εγαλομαρτυρος Αγ. Μήνα, επάνω, ιτ ιγ μ ιο τυ π ο  
άπό τόν εσπερινό πού έγ ιν ε  τήν  παραμονή τή ς  εο ρ τή ς  στό Μ ικροπ ολιτικό  Ναό Αθηνών. Παρέοτησαν ό Αρχηγός καί οι 

Υπαρχηγοί τού Σώ ματος, τέω ς  Αρχηγοί, Αστυνομικοί έν  έ ν ερ γ ε ία  καί έν  σ υ ν τό ξε ι καί πλήθος κόσμου. Μ έ τήν ίδια 
λαμπρότητα γ ιορτάσ τηκε ό Προστάτης Αγιος στήν Πάτρα καί οτήν Κ έρκυρα. Η φ ω τογραφ ία  κάτω ε ίν α ι άπό τή  δοξολογία  
στή Μητρόπολη Κ ερκύρα ς.
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ
ΜΝΗΜΕΙΑ

ΓΡΑΦΕΙ Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ κ. ΛΙΤΣΑ ΧΑΤΖΗΦΩΤΗ■ ■ ■ Η Η Μ Ι Η Η · · · · · · · · ·

Θ ρύλοι πολλοί συνδέθηκαν μέ τό μοναστήρι αύτό τής 
’ Αττικής, μέ τό όνομα καί τά πλούτη του. Λαμπρότερη  
έκφ ρασή τους ήσαν οί άπέραντες επιφάνειες πού κάλυψαν οι 
χρυσές ψηφίδες. Είπαν ότι τό όνομα τό πήρε άπότίς δάφνες πού 
φύτρωναν άφθονες στήν περιοχή του (σήμερα δέν υπάρχουν  
ώστε άδιάψευστα νά συνηγορούν στήν άποψη) άλλοι μίλησαν  
γιά μιά βασίλισσα Δάφ νη πού ναυάγησε μέ τά πλούτη της καί 
σώθηκε βγαίνοντας στήν άκτή τού Σ κ αρ α μ α γκ ά  καί πού 
ευχαριστώντας τήν Θ εοτόκο έδω σε θησαυρό νά κτιστεί ή 
μονή.

ΜΟΝΗ Λ Α φ Ν ίΟ Υ

Στή φωτογραφία άριατερά, ό προφήτης 
Ζαχαρίας. Ψηφιδωτό τού Δαφνιού τού 1100 
μ.Χ. Επάνω, ό "Αγιος Εύστάθιος, έναάκόμα 
άπό τά περίφημα ψηφιδωτά τού Δαφνιού.

Λ ΕΓΟΥΣΙ πώς εις τό Δαφνί αύτό ή 
ιστορία τοϋ ' Ιμπέριου έγινε (ριμά- 

δα θαυμασία) καί πώς ή Μαργαρώνα 
του, γυναίκα τοΰ ' Ιμπέριου ενώ έκαλο- 
γέρεψεν αγάπη τοϋ Κυρίου' εϊτα καί ό 
Ίμπέριος' καί παρ' αύτοϋ ' καινίσθη 
αύτό τό μοναστήριον καί πλιό έκαλλω- 
πίσθη. (Καισάριου Δαπόντε «' Ανθη 
νοητά»).

Τό όνομα πολλών ελληνικών τόπων 
φέρνει στό νοΰ τών Νεοελλήνων διά
φορες θύμησες. Τά Γιάννινα θυμίζουν, 
λόγου χάρη, τόν Ά λ ή  Πασά, ή "Αν
δρος τόν «μπάρμπα Λάμπρο», τό Γαλα
ξίδι τό «Σκελετόβραχο» καί τόσες άλλες

στιγμές καί πρόσωπα πού έπαιξαν κά
ποιο ρόλο στήν ιστορία μας. Είναι όμως 
καί τόποι πού τό όνομά τους θυμίζει σέ 
μερικούς κάθε άλλο άπ' έκείνο πού 
τούς λάμπρυνε. Χαρακτηριστικό παρά
δειγμα τό Δαφνί. Στούς περισσότερους 
ή λέξη θυμίζει νοσοκομείο ψυχικών - 
νευρικών παθήσεων καί είναι καθημε
ρινής χρήσεως ό όρος«είμαι (ή είναι) γιά 
τό Δαφνί». Σέ πολλούς... κρασοκατα- 
νυκτοΰντες μυρίζει... γιορτή τοϋ κρασι- 
οΰ. Πολύ λίγους συγκινεϊ τό θαυμάσιο, 
ένα άπό τά έξοχότερα βυζαντινά μνη
μεία, μοναστήρι του. Σημείο τών και
ρών, θά πείτε "Ας είναι.

' Η μονή τοϋ Δαφνιού, όπως είναι 
γνωστό, είναι κτισμένη κοντά στό ση
μείο τής συμβολής τής ' Ιεράς ' Οδοϋ μέ 
τή Λεωφόρο Καβάλας, άριστερά σ' 
έκεϊνον πού κατευθύνεται πρός τήν 
' Ελευσίνα καί στή θέση παλαιοΰ ίεροΰ 
τοϋ Δαφνηφόρου Απόλλωνα. ' Η πα
ράδοση λέει ότι στό σημείο αύτό στά
θηκαν οί άπόγονοι τοΰ Κέφαλου, πού 
έπέστρεφαν στήν ’ Αθήνα καί πρόσφε- 
ραν θυσία στόν θεό, όπως όριζε ό 
χρησμός. ’ 0  χρησμός έλεγε νά θυσιά
σουν έκεϊ πού θά έβλεπαν τριήρη νά 
τρέχει στή στεριά. "Οτανλοιπόνέφθα- 
σαν τό Ποικίλο όρος, —μιά κορυφή τοϋ 
Αιγάλεω πού ύψώνεται κοντά στό ση
μερινό ιερό,— είδαν ένα φίδι νά τρέχει 
στή φωλιά του. Πίστεψαν ότι αύτό 
έννοοϋσε ό χρησμός καί έκαναν έκεϊ τή 
θυσία.

Αύτά λέει ό Παυσανίας στά Αττικά 
του (I, 37, 7). Γεγονός είναι πάντως ότι 
στό χώρο αύτό ύπήρχε τουλάχιστον
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ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Π αρουσία τής Α.Ε. τοΰ Προέ
δρου τής Δημοκρατίας κ. Κων/ 

νου Καραμανλή, έγινε τήν 1 1 .3 0 ' 
ώρα τής 11 — 11 — 81 στη Σχολή 
Αξιωματικών Αστυνομίας Πόλε

ων, ό εορτασμός τής μνήμης τοΰ 
Μ εγαλομάρτυρος ’ Αγίου Μήνα, 
Προστάτου τοΰ Σώματος.

Μ ετά τήν έπιθεώρηση τών παρα- 
τεταγμένων τμημάτων τών σπου
δαστών τών Σχολών Αστυνομίας, 
άπό τόν Πρόεδρο τής Δημοκρατί- 
ας, έγινε δοξολογία, χοροστατοΰν- 
τος τοΰ Σεβασμιωτάτου Μ ητροπο
λίτου Α ττικής κ. Δωροθέου.

Κατόπιν μίλησε ό Αρχηγός τής 
Αστυνομίας κ. Μ ιχαήλ Λάος ό 

οποίος άναφέρθηκε στόν τιμώμενο 
Αγιο καί στήν σημασία τοΰ έορτα- 

σμοϋ. Ο κ. Λάος είπε μεταξύ τών 
άλλων:

«Σήμερα σ ’ αύτό εδώ τό πρώτο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα τών στελεχών τής 
Αστυνομίας Πόλεων τιμούμε τήν μνή

μη τοΰ Προστάτου τοΰ Σώματος Αγί
ου Μήνα.

Πιστεύω ότι ό χώρος αύτός προσφέ- 
ρεται περισσότερο άπό κάθε άλλον γιά 
τήν πραγματοποίηση αύτής τής λα
τρευτικής τελετής, γιατί εδώ θά βρουν 
γονιμότερο έδαφος νά βλαστήσουν καί 
νά καρποφορήσουν οί μεγάλες πνευ-

Η ΜΝΗΜΗ 
ΤΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
ματικές, ήθικές καί κοινωνικές άρετές 
τοΰ Μεγαλομάρτυρα Αγίου  Μηνά.

Ο Αγιος Μηνάς όταν άσπάσθηκε 
τόν Χριστιανισμό ήταν Αξιωματικός 
τοΰ Ρωμαϊκού Στρατού, στά χρόνια τοΰ 
Διοκλητιανοΰ. Τά μηνύματα τοΰ Ναζω
ραίου περί άγάπης καί κοινωνικής 
δικαιοσύνης φλόγισαν τό νοΰ καί τήν 
καρδιά του καί τόν οδήγησαν στίς 
πρώτες γραμμές τοΰ άγώνα γιά τήν 
προβολή καί τήν επικράτησή τους. Καί 
παρέμεινε στίς επάλξεις τοΰ άγώνα 
άκαμπτος, άλύγιστος, άμετακίνητος μέ- 
χρι τής τελευταίας πνοής Του. Πέθανε 
μαχόμενος κατά τής βίας καί τής άδικί- 
ας.

Ο Αγιος Μηνάςέγινε σύμμαχος καί 
ύπερασπιστής τών άδικημένων, τών 
πτωχών, τών άδυνάτων καί τών πα- 
σχόντων. Στήν προσπάθεια Του αύτή 
άσκησε μέ μεγάλη επιτυχία καί άστυνο- 
μικά καθήκοντα. Συνέβαλε καί άνάκρι- 
νε ύποπτους, διαλεύκανε άγνωστα έγ- 
κλήματα καί καταπολέμησε έπίμονα 
τήν αύθαιρεσία καί τήν διαφθορά.

Αγωνίστηκε γιά ιδεώδη. Αγωνί
στηκε γιά νά κατισχύση ό νόμος καί νά 
έπικρατήση ή κοινωνική άρμονία καί 
γαλήνη. Νά ή ομοιότητα μέ τή δική μας 
άποστολή καί ό λόγος τής έπιλογής του 
ώς Προστάτου τής Αστυνομίας Πόλε
ων.

Τά Αστυνομικά καθήκοντα τά άσκη
σε μέ άποφασιστικότητα, άντικειμενι-

κότητα, έγκαρτέρηση καί αύτοθυσία 
καί παράλληλα μέ πραότητα, καλωσύ- 
νη καί γενναιοφροσύνη.

Ετσι έδωσε ένα Θεόπνευστο παρά
δειγμα ότι ή άσκηση τών άστυνομικών 
καθηκόντων είναι άποτελεσματικότερη

Στίς φωτογραφίες καί τών δύο σελίδων 
στιγμιότυπα άπό τήν έορτή τού Προστάτη 
τής Άστυν. Πόλεων Ay Μηνά. Επάνω 
αριστερά: ' Ο ' Υπουργός Δημ. Τάξεως κ. Γ. 
Σκουλαρίκης άαπάζεται τήν εικόνα τού 
Αγίου. Κάτω: Ή  χορωδία τής Άστυν. 

Πόλεων Οπό τόν Αστυνόμ. κ. Ζαφειρόπου- 
λο, κατά τόν εσπερινό πού έγινε τήν πα
ραμονή τής έορτής στή Μητρόπολη Αθη
νών Στήν άπέναντι σελίδα: ' Ο Πρόεδρος 
τής Δημοκρατίας κ. Καραμανλής προσέρ
χεται στό χώρο τής τελετής.



ΜΟΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ

ένας ναός, ατό σηκό τοΰ όποιου βρί
σκονταν τά αγάλματα τοϋ ' Απόλλωνα 
καί τής ' Αθήνας. Στόν ίδιο χώρο ύπήρ- 
χαν έπίσης αγάλματα τής Δήμητρας καί 
τής Περσεφόνης. Διάφορα άρχιτεκτο- 
νικά μέλη τοΰ ίεροΰ, πού τό περιέβαλλε 
κτιστός περίβολος, ενσωματώθηκαν 
στό βυζαντινό μνημείο. ' Αλλά καί ό 
"Ελγιν δέν παρέλειψε νά σημειώσει κι 
έδώ τό πέρασμά του. Μετέφερε στό 
Λονδίνο τρεις ιωνικούς κίονες μετακλα
σικών χρόνων, σάν εκείνον πού ύπάρχει 
στό προστώο, δυτικά τοΰ νάρθηκα τοΰ 
ναού. Οί Γότθοι τοΰ Άλάριχου κατέ
στρεψαν καί πυρπόληαν τό ιερό, όταν 
εισέβαλαν στην ' Αττική τό 395.

Τό παλαιότερο χριστιανικό μνημείο 
ιδρύθηκε στό χώρο αύτό πιθανώς στά 
χρόνια τοΰ ' Ιουστινιανού. Τό σημείο 
ήταν πολυσύχναστο, πράγμα πού δέν 
συμβιβάζεται μέ μοναστήρι, φαίνεται 
ότι ή γοητευτική τοποθεσία καί ή φήμη 
τής Ιεράς όδοϋ σέ συνδυασμό μέ τή 
συνήθεια νά ιδρύονται χριστιανικά 
μνημεία πάνω σέ είδωλολατρικά, οδή
γησαν στό κτίσιμο χριστιανικοΰ κέν
τρου. Στή διάρκεια τοΰ 8ου - 10ου 
αιώνα φαίνεται ότι ή μονή περιέπεσε σέ 
παρακμή καί ίσως έγκαταλείφθηκε 
έξαιτίας τών διαφόρων βαρβαρικών 
έπιδρομών.

Τόν 11ο αιώνα κτίζεται νέος ναός 
πού άντικατοπτρίζει τόν πλούτο καί τό 
πνεΰμα τής εποχής. ' Ο ιδρυτής καί ό 
δωρητής είναι άγνωστος. Διατηρήθηκε 
όμως γιά πολλούς αιώνες ζωντανή ή 
παράδοση ότι πρόκειται γιά αύτοκρα- 
τορική δωρεά." Ισωςνά ήτανό Βασίλει
ος Β' Βουλγαροκτόνος (976 — 1025) 
ή κάποιος άμεσος διάδοχός του. Πάν
τως δύο τοιχογραφίες πού άνακαλύ- 
φθηκαν άπό τόν Γ. Λαμπάκη στό 
νάρθηκα τοΰ ναοΰ (πρώιμοι χρόνοι τής 
Τουρκοκρατίας) · είκονίζουν αύτοκρά- 
τορες νά κρατοΰν τό χρυσόβουλλο τής 
ίδρύσεως τοΰ ναοΰ.

“ Ως τό 1207 ή μονή τοΰ Δαφνιοΰ 
γνωρίζει περίοδο άκμής. Τότε όμως 
κατακτήθηκε άπό τούς φράγκους καί 
άρχισαν χρόνοι περιπετειών καί έρημώ- 
σεως. Τό 1211 οί μοναχοί εκδιώκονται 
καί τή θέση τους παίρνουν Κιστερκια- 
νοί τοΰ τάγματος τών Σιτώ. Σέ λίγο ό

Οθων Ντέ λά Ρός προσάρτησε τό 
Δαφνί στή μονή Μπελβώ τής Βουρ
γουνδίας καί τά κτήματά του κατέλα
βαν διάφοροι εύγενεϊς - κατακτητές. 
Τούς ένόχλησε μάλιστα ό «αιρετικός 
Παντοκράτωρ» τοΰ τρούλλου τόσο, 
ώστε νά ρίξουν έναντίον του... βέλη (τά 
φώτα έξ Εύρώπης... όπως παρατηρή

θηκε πρόσφατα). ' Επίσης, οί Ντέ λά 
Ρός χρησιμοποίησαν τό Δαφνί σάν 
νεκροταφείο. Είχαν τήν συνήθεια νά 
ενταφιάζονται σέ κιστερκιανά άββαεϊα, 
άντίθετα μέ τούς Καταλανούς διαδό
χους τους πού προτιμούσαν τήν... 
εύάερη Ακρόπολη.

Τό 1372 τό Δαφνί περνά στήν κυρι
αρχία τών ' Ατζαγιόλι μαζί μέ τήν
Αθήνα. Η κατάληψη τών Αθηνών 

άπό τόύς Τούρκους σήμανε τό τέλος 
τής φράγκικης παρουσίας καί στό Δα
φνί (1458). Δέν είναι γνωστό πότε 
άκριβώς δόθηκε ατούς χριστιαγούς, 
ύπάρχουν όμως πηγές πού βεβαιώνουν 
ότι τόν 16οναίώνα ’ Ορθόδοξοι μονα
χοί βρίσκονταν εκεί. Βέβαια ή θέση τοΰ 
μοναστηριού κοντά στή θάλασσα, άπο- 
τελοΰσε παράγοντα άνασταλτικό στήν 
άνάπτυξή του. Οί πειρατικές επιδρομές, 
όπως σέ όλα τά παράλια καί τά νησιά, 
προξενούσαν άνυπολόγιστες ζημιές. 
"Ενας "Αγγλος περιηγητής τοΰ 18ου 
αιώνα, ό Τσάρλς Τόμσον, πού έπισκέ- 
φθηκε στό διάστημα 1730 — 1732 γιά 
εμπορικούς σκοπούς τά νησιά τοΰ 
Αιγαίου καί τήν 1 Αττικοβοιωτία, πήγε 
καί στό Δαφνί. "Οπως σημειώνει καί 
στίς παρατηρήσεις του, τό μοναστήρι 
πού κάθε τόσο ύπέφερε άπό λεηλασίες 
καί επιδρομές προστατευόταν άπό 
μπιντένια. Οί μοναχοί είχαν έγκαταλεί- 
ψει τά κελλιά τους καί κατέφυγαν 
ψηλότερα στά βράχια, σ' ένα ερημητή
ριο. ' Από τά μωσαϊκά τοΰ ναοΰ φαινό
ταν μόνο ό Παντοκράτορας.

Καθώς προστατευόταν άπό καλοφτι- 
αγμένο τείχος, τό μοναστήρι τοΰ Δα
φνιού χρησιμέυσε άρκετές φορές σάν 
καταφύγιο καί οχυρό,. Οί Τούρκοι σέ 
πολλές περιπτώσεις δέν κατόρθωναν 
νά βάλουν στό χέρι καταδιωκόμενους 
χριστιανούς πού πρόφταναν καί κλεί- 
νονταν στό Δαφνί. Χαρακτηριστική ή 
περίπτωση τοΰ μητροπολίτη ' Αθηνών 
Βαρθολομαίου (1770). Μόνο μέ προ
δοσία —γίνεται λόγος γιά κάποιο μονα
χό ΠαΤσιο— κατελήφθη τό 1821. Οί 
Τούρκοι, όταν μπήκαν στή μονή, μετέ
τρεψαν ένα διαμέρισμα σέ πυριτιδαπο
θήκη καί... συγκινημένοι άπό τις χρυσές 
ψηφίδες τών συνθέσεων τοΰ ναοΰ τοΰ 
έβαλαν φωτιά γιά νά λειώσει τό χρυσά
φι!

"Ως τό 1923, ό ναός τοΰ Δαφνιού, 
άφιερωμένος στήν Κοίμηση τής Θεοτό
κου, χρησιμοποιόταν γιά εκκλησιασμό. 
"Εκτοτε όμως μετά τήν άφαίρεση τών 
ιερών σκευών καί τοΰ τέμπλου, καθιε
ρώθηκε ώς άρχαιολογικό καί ιστορικό 
μνημείο.

"Ομως τί ήταν εκείνο πού έκαμε τή 
μονή τοΰ Δαφνιού περιλάλητη; ' Η 
ιστορία του δέν θυμίζει θυσίες σάν 
εκείνη τοΰ ' Αρκαδιοϋ, ούτε ή τοποθε
σία του καί ό άριθμός τών καλογήρων 
τά μοναστήρια τοΰ Αθω, οϋτε οί 
παραδόσεις καί ή πνευματική άκτινοβο- 
λία του τή μονή τοΰ Σινά. Τό Δαφνί καί 
μάλιστα τό καθολικό του, είναι ένα άπό 
τά τελειότερα, ώραιότερα καί πλουσιό
τερα δείγματα ναοΰ τών βυζαντινών 
χρόνων καί άπό άρχιτεκτονική πλευρά 
άλλά κυρίως γιά τά ψηφιδωτά του, τά 
περίφημα αύτά ψηφιδωτά, πού πολλά 
έπαθαν έξαιτίας τών περιπετειών τοΰ 
κτιρίου άνά τούς-αιώνες.

Από τήν ίδρυσή της, τά παλαιοχρι
στιανικά χρόνια, ή μονή είχε τή γενική 
μορφή τών μοναστηριών τής ορθοδο
ξίας καί ή περιοχή τηςπερικλειότανάπό 
ένα μεγάλο περίβολο τετράγωνου σχή
ματος μέ πλευρά 97 μέτρα περίπου. 
Σήμερα σώζεται μόνο ή βόρεια πλευρά 
τοΰ άρχαίου περιβόλου στά κατώτερα 
μέρη της, ένώ τά άνώτερα μέρη καί οί 
έπάλξεις είναι μεσαιωνικές. Χαρακτηρι
στική είναι ή ύπαρξη «περίδρομου» 
στήν έσωτερική πλευρά τοΰ τείχους.
’ Ο περίδρομος αύτός είναι ένας στενός 
διάδρομος στερεωμένος πάνω σέ τόξα 
ποδαρικών τοΰ τείχους. Απ' αύτόν
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πολεμούσαν οί ύποστηρικτές της μο
νής. Από τούς πύργους τού τείχους 
σώζονται μόνο τρεϊς. ' Η κύρια είσοδος 
βρισκόταν στή δυτική πλευρά καί ύπο- 
στηριζόταν άπό αμυντικό πύργο' δεύ
τερη πύλη ύπήρχε στήν ανατολική

πλευρά, στό σημείο τής σημερινής 
εισόδου.

' Ο πρώτος ναός, μάλλον βασιλική, 
δέν διασώθηκε παρά ελάχιστα (κυρίως 
άρχιτεκτονικά λείψανα καί ελάχιστα 
ίχνη τού δυτικού τοίχου). Άπ ό τήν 
πρώτη·οικοδομική περίοδο, πού οπωσ
δήποτε ολοκληρώθηκε στά χρόνια τού 
' Ιουστινιανού, διακρίνονται θεμέλια 
μιας σειράς κελλιών μέ δυό ορόφους 
στή ΒΑ γωνία τού περίβολου καί άλλης 
μιάς στή δυτική του πλευρά, καθώς καί 
μιά ορθογώνια αίθουσα, εστιατόριο ή 
νοσοκομείο στή ΒΔ πλευρά.

' Ο σημερινός ναός τού Δαφνιού είναι 
κτίσμα τού τέλους τού 11 ου αιώνα. 
' Ανήκει στόν τύπο τών οκταγωνικών 
ναών, πού χρησιμοποιήθηκε στόν έλ- 
λαδικό χώρο κατά τή βυζαντινή εποχή 
παράλληλα μέ τόν συγγενικό τύπο τού 
σταυροειδούς. ' Ως πρότυπό του χρη
σίμευε τό καθολικό τού ' Οσίου Λουκά, 
γιατί είναι ώς άρχιτεκτονικός τύπος 
άπλούστερος άπ' έκεϊνο. Τόν κεντρικό 
χώρο τού ναού καλύπτει ένας δεκαεξά- 
γωνος έξωτερικά τροΰλλος διαμέτρου 
8 μ. Στηρίζεται σέ τέσσερα σημεία 
ήμιγώνια καί τέσσερις καμάρες, πού 
σχηματίζουν τίς κεραίες τού σταυρού 
καί στηρίζονται σέ οκτώ παραστάδες. 
' Από αύτές μόνον οί δυό δυτικές είναι

Μερικά ακόμα άπό τά ψηφιδωτά τής μονής 
τού Δαφνιού Στήν άπέναντι σελίδα, προφή
της άπό τό τύμπανο τού τρούλλου. Σ ’ αυτή 
τή σελίδα κάτω, ό προφήτης Μιχαίας, 
ψηφιδωτό επίσης άπό τό τύμπανο τού 
τρούλλου.

έλεύθερες οί ύπόλοιπες είναι συνδεδε- 
μένες μέ τοίχους μέ τόνέξωτερικό τοίχο 
τού κτιρίου, στόν όποιο μεταβιβάζονται 
τά βάρη τού τρούλου. Τόν κεντρικό 
χώρο τού ναού, πού στεγάζει ό τροΰλ
λος περιβάλλει άπό τίς τρεις πλευρές 
ένας «διάδρομος» (έκτος τής Α, όπου τό 
τριμερές ιερό μέ τίς ήμιεξάπλευρες 
κόγχες του). Στις τέσσερις γωνίες τού 
«διαδρόμου» σχηματίζονται τέσσερα 
ορθογώνια διαμερίσματα, τά όποια 
στεγάζονται μέ σταυροθόλια. Είναι οί 
χώροι όπου θάπτονταν οί Ντέ λά Ρός.

Κτισμένος άπό κογχυλιάτη λίθο κατά 
τό πλινθοπερίκλειστο σύστημα, ό ναός 
τού Δαφνιού φέρνει στό εξωτερικό του 
ώς διακοσμητικό, χαμηλά στούς τοί
χους, χαρακτηριστικούς γιά τόν 11οαί. 
σταυρούς πού σχηματίζουν οί πωρόλι
θοι καί οί πλίνθοι. Τά άλλα διακοσμητι- 
κά τού εξωτερικού τών τοίχων έχουν 
αισθητά ύποχωρήσει καί μόνο στό ιερό 
ύπάρχουν διακοσμητικές πλίνθοι σέ 
σχήμα μαιάνδρου, γιά νά ύπογραμμι- 
σθεί, όπως παρατηρεί ό Μ. Χατζιδάκης, 
ή ιερότητα καί ή σημασία τού χώρου: 
Τό κατώτερο τμήμα τού τοίχου, ή 
ιερότητα καί ή σημασία τού χώρου. Τό 
κατώτερο τμήμα τού τοίχου κάλυπτε 
ορθομαρμάρωση πού ελάχιστα κομμά
τια της βρέθηκαν. ' Ο νάρθηκας τού 
ναού είχε καί δεύτερο όροφο, προσιτό 
μέ σκάλα έξωτερική. Χρησιμοποιόταν 
ώς βιβλιοθήκη ή κατοικία τού ήγουμέ- 
νου. Βυζαντινών χρόνων είναι ή τράπε
ζα τής μονής Β τού ναού καί ή κινστέρ- 
να (δεξαμενή) ΝΔ του καθώς καί ό 
μικρός κοιμητηριακός ναός τού Ά γ . 
Νικολάου, έξω άπό τόν περίβολο, 150 
μ. πρός Α.

Στή διάρκεια τής φραγκοκρατίας 
κλείστηκε ό έξωνάρθηκας καί στή διάρ
κεια τής Τουρκοκρατίας κατασκευά
στηκαν νέα κελλιά γύρω άπό μιά μικρή 
αύλή στή Ν. πλευρά τού καθολικού. 
Μπροστά τους ύπήρχε μιά στοά μέ 
χαρακτηριστικό οξύληκτο σχήμα.

Γιά τήν ιστορία καί τήν παράδοση

691



τοΰ Δαφνιού, γιά τά κτίρια καί τήν 
άρχιτεκτονική του, μπορεί κανείς νά 
μιλήσει μέ άνεση. Αύτό πού δύσκολα 
μπορεί νά περιγράφει είναι τά ψηφιδω
τά, όσα διασώθηκαν άπό τούς βανδαλι
σμούς πολιτισμένων καί απολίτιστων κι 
άπό τίς θεομηνίες. ' Η αρχιτεκτονική 
τού μνημείου παρέχει, σέ σύγκριση μέ 
άλλα άνάλογα κτίσματα, πολλέςέπιφά- 
νειες γιά διακόσμηση.

" Εργα δύο τουλάχιστον πρωτομαστό
ρων, όπως σημειώνει ό Δ. I. Πάλλας, τά 
ψηφιδωτά τοΰ Δαφνιού έχουν κοινό 
προσανατολισμό άλλά διαφορετική

ιδιοσυγκρασία. « Ο πρώτος —τού 
Παντοκράτορος, των ψηφιδωτών τού 
βήματος, τοΰ Εύαγγελισμοΰ,τής Σταυ- 
ρώσεως κ.ά.— είναι κλασσικώτερος καί 
πλαστικώτερος, έπιδιώκει τήν άπόδο- 
σιν τοΰ όγκου καί τό μαλακόν πλάσιμον 
μέ όμαλάς μεταβάσεις- χωρίς χρωματι
κόν πλούτον, προτιμά άποχρώσεις 
πρός τό λευκόν. Είναι ήρεμος καί κάπως 
άκαδημαϊκός. ’ Ο δεύτερος —τών ψη
φιδωτών τοΰ νάρθηκος είναι ζωγραφι- 
κώτερος, νευρώδης, άγαπά τάς ζωηρός 
κινήσεις, τά καθαρά χρώματα, παραμε
λεί όμως κάπως τό σχέδιον. ' Η Κοίμη
σις τής Θεοτόκου, ή Βαίοφόρος καί ή 
Γέννησις τοΰ Χριστού άντιπροσωπεύ- 
ουν μέσην τάσιν. "Ισωςείναι έργα τοΰ 
δευτέρου ύπό τόν έλεγχον τοΰ πρώτου, 
ό όποιος, ώς φαίνεται, δέν μετέσχε τών 
έργασιών τοΰ νάρθηκος». Καί ό Μ. 
Χατζιδάκης χαρακτηριστικά παρατη
ρεί: «ένας κόσμος γεμάτος μεγαλείο καί 
άξιοπρέπεια, εύγένεια καί άρχοντιά στή 
στάση, βαθυστόχαστη ή θλιμμένη έκ
φραση στό πρόσωπο, παριστάνεται 
στά τόξα καί στίς καμάρες. Μιά πνοή 
κλασσικιστικοΰ ιδανικού πού διατρέχει 
τίς εικόνες τοΰ Δαφνιού τίς κάνει πιό 
εύάρεστες στόν σημερινό έπισκέπτη».

' Αξίζει νά σταθούμε στήν παράσταση 
τής Σταυρώσεως, μιά άπό τίς πιό θαυ
μάσιες ψηφιδωτές συνθέσεις τοΰ Δα
φνιού. ' Η λιτότητα τής παραστάσεως 
καί τό συγκρατημένο πάθος μάς γυρί
ζουν πίσω στίς κλασικές έπιτύμβιες 
στήλες. " Ομως αύτό πού έδώ πρέπει νά 
σημειωθεί είναι ή παράσταση τοΰ Χρι- 
στοΰ μέ κλειστά τά μάτια. "Ωςτόν 11ο 
αί. ό ' Εσταυρωμένος παριστάνεται μέ 
τά μάτια άνοικτά, γιατί όπως ή ' Ορθο
δοξία έπιμένει διά στόματος κ α ί' Ιωάν- 
νου τοΰ Δαμασκηνού: «Θεός έσταυρώ- 
θη καί έπαθε, άλλ" ούχί ή Θεότης 
έπαθε»: Ά π ό τόν 11ο αί. άρχίζει νά 
έπιβάλλεται νέος τύπος Χριστού μέ τά 
μάτια κλειστά (άπό τά πρώτα παραδεί
γματα ή Σταύρωση τοΰ ' Ο Λουκά καί

τοΰ Δαφνιού). ' Ο τύπος αύτός, όπως 
παρατηρεί ό Κ. Καλοκύρης, είχε πιθα
νώς πρότυπο στή Μονή Στουδίου τής 
Κωνσταντινούπολης καί σημαίνει τό 
τέλειο πάθος καί τό θάνατο τοΰ Χρι
στού ώς άνθρώπου. Τό σώμα Του όμως 
έμενε άφθαρτο «διά τοΰ "Αγίου Πνεύ
ματος». Οπως ύποστηρίζει ό πιό πάνω 
βυζαντινβλόγος ό τύπος αύτός τοΰ 
"Εσταυρωμένου άντιτάχθηκε στόν 
«δοκητισμό» τών Παυλικιανών καί τών 
Βογομίλων. Δοκητισμός λέγεται ή

άντίληψη ότι ό ' Ιησούς είχε μόνο 
φαινομενικό σώμα «κατά δόκησιν» 
άποψη πού άρνείται τήν έσνάρκωση 
τοΰ Κυρίου.

' Από τίς τοιχογραφίες τοΰ ναοϋ άνα- 
φέρουμε έκείνες τής κόγχης τής προθέ- 
σεως πού χρονολογούνται στά τέλη 
τοΰ 17ουα ί. καί άποτελοΰν γιά τόν 
άείμνηστο Ά .  ' Ορλάνδο τεκμήριο γιά 
τήν ύποστήριξη τής άπόψεως ότι στό β ' 
μισό τοΰ 17ου αί. τό Δαφνί άκμαζε.

Θρύλοι πολλοί συνδέθηκαν μέ τό 
μοναστήρι αύτό τής "Αττικής, μέ τό 
όνομα καί τά πλούτη του. Λαμπρότερη 
έκφρασή τους ήσαν οί άπέραντες έπι- 
φάνειες πού κάλυψαν οί χρυσές ψηφί
δες. Είπαν ότι τό όνομα τό πήρε άπό τίς 
δάφνες πού φύτρωναν άφθονες στήν 
περιοχή του (σήμερα δέν ύπάρχουν 
ώστε άδιάψευστα νά συνηγορούν στήν 
άποψη) άλλοι μίλησαν γιά μιά βασίλισ
σα Δάφνη πού ναυάγησε μέ τό πλοίο 
της καί σώθηκε βγαίνοντας στήν άκτή 
τοΰ Σκαραμαγκα καί πού εύχαριστών- 
τας τήν Θεοτόκο έδωσε θησαυρό νά 
κτιστεί ή μονή. Άλλο ι πάλι ύποστήρι- 
ξαν ότι τό όνομα προήλθε άπό τήν 
έπωνυμία «Δαφνηφόρος» ή «Δαφναϊ- 
ος» τοΰ "Απόλλωνα, πού λατρευόταν 
στήν άρχαιότητα στόν ίδιο χώρο. Ποι
ος ξέρει; Τίποτε δέν είναι σίγουρο. " Η 
βυζαντινή μυθιστορία «Ίμπέριος καί 
Μαργαρώνα» συνδέθηκε κι αύτή μέ τό 
Δαφνί. Οί μοναχοί διηγούνταν στούς 
περιηγητές τίς περιπέτειες τών δύο 
πρωταγωνιστών καί ό Καισάριος Δα- 
πόντες κάνει λόγο γι' αύτό στούς 
στίχους του, πού άναφέρθηκαν στήν 
άρχή.

"Ενας κόσμος άλλος, ίδεαλιστικός, 
ρομαντικός, μέ πίστη κσί ιδεώδη, μέ 
φαντασία καί άξιοσύνη, σιωπηλά πα
ρακολουθεί μέσ' άπ" τά πεύκα τίς 
άτέλειωτες σειρές τών αύτοκινήτων 
πού πηγαινοέρχονται «λεηλατώντας» 
τή ζωή τής ' Αθήνας (ή πειρατεία άλλα
ξε όψη καί βλέψη) καί πιό πέρα, στή 
θάλασσα τά καράβια ν' άκινητοΰν μοι
ραία...

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ
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i s  ΑΘΕ ΦΟΡΑ πού πλησιάζουν τά 
ΓχΧριστούγεννα, συλλογίζομαι τί ση
μαντικές συνέπειες, άπό πρακτική 
πλευρά, μπορεί νά έχουν μερικά λαο- 
γραφικά έθιμα. "Αλλοτε πρόκειται γιά 
συνέπειες εύεργετικές καί άλλοτε γιά 
έπιζήμιες.

Κατά τά Χριστούγεννα -ιδίως στά 
τελευταία χρόνια- ένα ξενικό έθιμο, 
πού έχει εισβάλλει στή χώρα μας, 
άπειλεΐ νά μάς γίνει άληθινή μάστιγα 
συμφοράς. Πρόκειται γιά τό Χριστου
γεννιάτικο Δέντρο.

" Η μεταπολεμική κυριαρχία αύτοϋ 
τοΰ έθίμου άρχισε μέ άπλή μίμηση άπό 
τούς λίγους καί προχώρησε, άμέσως 
έπειτα, στή γρήγορα έμπορική έκμε- 
τάλλευση. " Η δυναμικότητα τοΰ έθίμου 
οφείλεται κυρίως, στό ώραϊο καί πολύ
μορφο θέαμα πού χαρίζει τούτο σέ 
μικρούς καί μεγάλους. Αύτό συμβαίνει, 
ιδίως, όταν τό Δέντρο είναι στολισμένο 
μέ φανταχτερά στολίδια καί φωτισμένο 
φαντασμαγορικά.

"Οπωσδήποτε, όμως, πρόκειται γιά 
κοινωνική έκδήλωση γεμάτη «ύπερβο- 
λή», πού τελικά μάς γίνεται άπαράδε- 
κτη. Μέ τή μανία, δηλαδή, πού πιάνει 
τόν κόσμο, ν ' άποκτήσει κάθε οικογέ
νεια καί τό Δέντρο της, ύπάρχει μεγά-
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λος κίνδυνος νά ρημάξουν τά φτωχά 
ελληνικά δάση. Γιά νά σταθεί ένα 
Χριστουγεννιάτικο Δέντρο, πρέπει συ
νήθως νά κοπή ή κορυφή ένός μικρού 
έλάτου. Ίσως πρόκειται γιά τόν πιό 
άδικαιολόγητο καί τόν πιό άνόητο «άπο- 
κεφαλισμό» μικρών υπάρξεων, σέ όλη 
τήν παγκόσμια ιστορία.

Ό ταν γεννήθηκε ό μικρός Χρίστος, 
χρειάστηκε ν ' άποκεφαλισθούν στήν 
' Ιουδαίο, χιλιάδες μικρά βρέφη καί ή 
Ραχήλ «έκλαιε τά τέκνα αυτής». "Ηταν 
άνάγκη νά πληρώσουν τά άθώα βρέφη 
τή μεγαλομανία ένός ' Ηρώδη. Σήμερα, 
στήν ' Ελλάδα κάθε φορά πού γιορτά
ζουμε τή Γέννηση τού Χριστού, μιά 
άλλη μεγάλη μητέρα,ή έλληνική γή, 
σπαράζει άπό πόνο, καθώς βλέπει τά 
μικρά της έλατα -τά  δικά της βρέφη- ν ' 
άποκεφαλίζονται κατά χιλιάδες καί μέ 
μανία άλλου Ηρώδη, μπροστά στό

Τά τελευταία χρόνια άρχίζει νά γίνεται 
συνείδηση στήν Ελλάδα, ότι, άντί γιά τά 
ξενόφερτο έθιμο τού Χριστουγεννιάτικου 
δέντρου, είναι πιό σωστό νά χρησιμοποιείται 
γιά τή χαρά μεγάλων καί μικρών τό έλληνικό- 
τατο καραβάκι.

Ή  γέννηση ιου Θεανθρώπου δίνει κάθε 
χρόνο τήν ευκαιρία σέ έκατομμύρια χριστια
νών νά γιορτάσουν τίς άγιες ήμέρες μέ 
λαμπρότητα, στολίζοντας γιά τήν περίπτωση 
χριστουγεννιάτικα δέντρα στήν Ευρώπη, 
καραβάκια καί άλλα άντικείμενα σέ άλλες 
περιοχές.

βωμό τής άνθρώπινης ματαιοδοξίας καί 
τής κερδοσκοπίας.

Πώς είναι, όμως, δυνατόν νά σωθού
με άπ' αύτή τήν άπροσδόκητη θεομη
νία; ” Ισως δυότρόποι σωστηρίας μπορεί 
νά ύπάρξουν: ή κατάργηση καί ή άντικα- 
τάσταση. Πρώτον: Νά άπαγορευθεϊ μέ 
νόμο ή χρησιμοποίηση έλάτου καί νά 
έπιτρέπονται μόνο τεχνητά πράσινα 
δεντράκια άπό πλαστική ύλη. Ετσι θά 
ικανοποιηθούν καί ή ματαιοδοξία καί ή 
κερδοσκοπία. Καί δεύτερον: Νά φρον
τίσουμε τό ξενικό Χριστουγεννιάτικο 
Δέντρο νά άντικατασταθεΐ μέ κάποιο 
παλιό έλληνικό έθιμο, πού νά είναι 
παρόμοιο καί παράλληλο, άλλά καί πού 
νά έχει καί αύτό τά φανταχτερά πλεο
νεκτήματα τού Χριστουγεννιάτικου 
Δέντρου. "Ενα τέτοιο έθιμο είναι τό 
σχετικό μέ τό Χριστουγεννιάτικο Καρά- 
βι.

Στά παλαιότερα χρόνια τα μικρά 
' Ελληνόπουλα, γυρίζοντας άπό σπίτι σέ 
σπίτι γιά νά είποϋν τά κάλαντα, κρατού
σαν μέ καμάρι ένα μικρό καράβι, φτια
γμένο στήν έντέλεια καί φωτισμένο άπό 
μέσα. Καμιά φορά, τό στόλιζαν όχι μόνο 
μέ φώτα, άλλά καί μέ πολύχρωμες 
κορδέλες, άν καί τούτο συνέβαινε πολύ 
σπάνια. Κρατώντας, λοιπόν, τό καράβι,

πού έχει πανάρχαιη ιστορία καί σημασία 
γιά τήν πολιτιστική δράση τής έλληνι- 
κής φυλής, τά μικρά ' Ελληνόπουλα 
τραγουδούσαν τή νύχτα τής παραμο
νής τών Χριστουγέννων τά κάλαντα, 
πού μιλούσαν γιά τή Γέννηση τού 
μικρού Ιησού.

Τό καράβι, στή συγκεκριμένη περί
πτωση, ήταν τό πιό άγαπημένο λαϊκό 
«σύμβολο» τής εύτυχίας πού εύχονταν 
ατούς στίχους τού τραγουδιού. Καί ό 
έρχομός -ό  κυριολεκτικός- μαζί μέ τά 
μικρά παιδιά, καί τού άγαπημένου έκεί- 
νου «έλληνικοκοϋ συμβόλου» δηλαδή 
τού καραβιού, έσήμαινε ότι ίσως ό νέος 
χρόνος θά έρθει καί σ' έκεϊνο τό σπίτι 
φορτωμένος μέ πολλά άγαθά, πού 
συνήθως τά φέρνουν τά καράβια.

Τί, λοιπόν, περισσότερο μπορεί νά 
μάς δώσει τό Χριστουγεννιάτικο Δέν
τρο άπό ένα Χριστουγεννιάτικο Καράβι; 
Καί τά δύο μπορούν νά είναι φωτισμένα 
μέ πολύχρωμα φώτα καί μέ χρώματα καί 
μέ στολίδια φανταχτερά. "Οπως καί τά 
δύο μπορούν νά έχουν μαζί τους τά 
δώρα πού θά χαρίσουμε στούς δικούς 
μας. Γιατί τό καράβι φέρνει τά δώρα, 
ένώ τό δέντρο πώς μπορεί νά τά 
άποκτήσει;

' Ενώ, όμως, τό Δέντρο είναι έθιμο 
ξενικό καί στατικό, χωρίς κίνηση καί, 
τελικά καταστρεπτικό γιά τά δάση, τό 
Καράβι δέν έχει στατική έννοια, άλλ' 
άντίθετα έκφράζει κίνηση καί δράση. 
"Οσο γιά τήν ομορφιά καί, ιδίως, τήν 
ποικιλία, τά καράβια στήν έλληνική 
ιστορία καί ζωή έχουν ένα τέτοιο 
πλήθος σχέδια, σχήματα καί φιγούρες, 
πού μπορούν νά ικανοποιήσουν μικρούς 
καί μεγάλους.

Από τήν αύγή τών άρχαιότερων 
έλληνικών μύθων, ένα καράβι πού τό 
λένε « Αργώ», φεύγει γιά νά φέρει τό 
χρυσόμαλλο δέρας. Καί μέ τό ένα άλλο 
καράβι, ό πολυμήχανος τής ' Ιθάκης καί 
τού ' Ομήρου άλωνίζει τά πέλαγα. Καί ή 
ιστορία συνεχίζεται έως τίς μέρες μας 
μέ τά κατορθώματα τής ναυτιλίας καί 
τών ' Ελλήνων θαλασσινών.

Αξίζει, λοιπόν, νά έπιχειρήσουμε 
αύτή τήν άλλαγή τού Χριστουγεννιάτι
κου έθίμου. Από ξενικό νά γίνει 
βαθύτατα έλληνικό. Καί στό μεταξύ, 
δέν θά χάσει τίποτα άπό τήν ομορφιά ή 
τή λάμψη του. Τό άντίθετο: Καί οί δύο 
αύτές θά γίνουν λαμπρότερες στή 
μορφή καί ούσιαστικότερες σέ έλληνι
κό νόημα.
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Ο λ ο ι  α ν α γ ν ω ρ ίζ ο υ μ ε  πώς ή
Χάννα Ά ρ εν τ  δεν υπήρξε μόνο 

μία άπό τίς μεγαλοφυέστερς γυναίκες 
τοϋ 20οΰ αιώνα, αλλά επίσης κοινωνιο
λόγος καί πολιτική φιλόσοφος πρώτης 
γραμμής. Στά πλαίσια τής μακράς της 
σταδιοδρομίας δεν σταμάτησε ποτέ νά 
έχη ενδιαφέροντα στον χώρο τής διανό
ησης, γράφοντας δύο άπό τίς πιό 
διαφωτιστικές καί βαθυστόχαστες με
λέτες τής σύγχρονης εμπειρίας —τίς 
Ρίζες τοϋ 'Ολοκληρωτισμού (1951) καί 
τόν Ά ιχμαν στην 'Ιερουσαλήμ (1963) 
—γιά νά μήν άναφέρω τά πολλά βιβλία 
της γύρω άπό τήν πολιτική καί τόν 
σημερινό πολιτισμό. Οί μελέτες αυτές 
τής ’Ά ρεντ βγαίνουν μέσα άπό τήν 
παρατεταμένη ενασχόληση τού εξαιρε
τικά άκονισμένου μυαλού της μέ θέμα
τα δυσπρόσιτα, έτσι ώστε νά διαφωτί- 
ζωνται καταστάσεις, οι όποιες θεω
ρούνταν άνεξήγητες. Κανένας στον 
σημερινό κόσμο δέν τής έμοιασε— 
πράγμα πού σημαίνει δτι άν εκείνη δέν 
είχε γεννηθή, οί σκέψεις της δέν θά 
είχαν διατυπωθή. Πολύ λίγοι είναι οί 
διανοούομενοι, γιά τούς οποίους μπο
ρεί νά ϊσχυρισθή κανένας κάτι τέτοιο.

Στά δύο σημαντικώτερα έργα της, ή 
"Αρεντ καταπιάνεται μέ'ένα καί μοναδι
κό τεράστιο θέμα: ποία είναι ή φύση τών 
συστημάτων διακυβέρνησης, πού επι
κράτησαν κατά τήν διάρκεια τής ΙΟετί- 
ας 1930-40 στήν Ναζιστική Γερμανία 
καί τήν Σοβιετική Ρωσία; Καί πέρα άπ’ 
αυτό, πώς διαφέρουν τά άνελεύθερα 
αύτά συστήματα άπό τίς παλαιότερες 
δικτατορίες; Οί φιλομαρξιστικές άντι- 
λήψεις πολλών ’ Αμερικανών διανοού
μενων τής ΙΟετίας 1930-40, τούς έσπρω
ξαν στήν άμεση απόρριψη τού Χιτλερι
σμού, άλλά όχι στήν επισήμανση τών 
ομοιοτήτων του μέ τόν Σταλινισμό. Τό 
άποτέλεσμα τής παράλειψης ήταν ότι οί 
πρώτοι ’ Αμερικανοί, πού έπισήμαναν 
τήν παραπάνω ομοιότητα, ήσαν είτε 
εκκεντρικοί είτε συντηρητικοί, όπως ό 
Πήτερ Βιέρεκ στό βιβλί οτου Μεταπολι- 
τική (1941), ε’ίτε πρόσφυγες λόγιοι άπό 
τήν Εύρώπη μέ σοσιαλδημοκρατικό 
παρελθόν, πού είχαν ύποφέρει ατά 
χέρια ολοκληρω τικώ ν καθεστώτων 
προσωπικά, όπως ό Μπρούνο Μπέττελ- 
χάίν μέ τά δοκίμιά του γιά τά ναζιστικά 
στρατόπεδα συγκεντρώσεως κατά τήν 
διάρκεια τού Β ' Παγκοσμίου Πολέμου, 
ό Φράνς Νόημανν ατό βιβλίο του 
Μπέχεμοτ (1942) γιά τό ναζιστικό κρά
τος, καί ό Ζίκμουντ Νόημανν, πού τό

βιβλίο του ' Η Μόνιμη ’ Επανάσταση 
(1942) χαρακτηρίζει τό σοβιετικό καί τό 
ναζιστικό σύστημα διακυβέρνησης σάν 
ούσιαστικώς όμοια. Αυτό ήταν καί τό 
επίπεδο τής εργασίας τής "Αρεντ, όταν 
ξαφνικά, τό 1951, παρουσίασε ένα 
βιβλίο, πού επίσκιασε κάθε προηγούμε
νό της άπό άποψη οξυδέρκειας, ιστορι
κού βάθους καί στόχων —τίς Ρίζες τού 
Ολοκληρωτισμού. Οί παλαιότερες με

λέτες της φαίνονται συγκριτικά σάν 
άπλές εισαγωγές, μιά προσπάθεια νά 
προετοιμασθή τό έδαφος γιά τήν κορύ
φωση αύτή τής σκέψης της.

Δεσποτισμός καί όλοκληρωτι- 
σμός

Βασική άποψη τής ’Ά ρεντ στό παρα
πάνω έργο είναι ότι ή Ναζιστική Γερμα- 
νία καί ή Σοβιετική Ρωσία, παρ’ όλες 
τίς πολιτικές των διαφορές, ενσάρκω
ναν όχι μόνο τό’ίδιο σύστημα διακυβέρ
νησης, άλλά τό ’ίδιο είδος κοινωνίας καί 
ότι οί Άδόλφος Χίτλερ καί ’ Ιωσήφ 
Στάλιν δέν ήσαν παρά δύο ήγέτες

Αριστερά: Ο "Αϊχμαν, τόν καιρό πού
αυνελήφθη άπό τούς Εβραίους. Κάτω Ο 
"Αϊχμαν μέ στολή, όταν άποτελοΰσε ένα άπό 
τά βασικότερα στελέχη τοϋ Χίτλερ. Στήν 
άπέναντι σελίδα, γυναίκες βααανίστριες τών 
"Ες - "Ες. ' Η Αρεντ, στό έργο της γιά τόν 
"Αϊχμαν καταπιάστηκε μέ ένα άνθρωπο 
παγιδευμένο στό έθνικοσοσιαλιστικό σύστη
μα, έναν άνθρωπο τέλειο προϊόν τοϋ όλοκλη- 
ρωτισμοΰ.

άνταγωνιζόμενοι (καί μερικές φορές 
συνεργαζόμενοι) γιά τήν επίτευξη τού 
Ίδιου σκοπού. Αυτό πού έκανε νά 
ξεχωρίζουν οί δικτατορίες των άπό τίς 
κλασσικές τυραννίδες, ήταν ή έκταση 
τού ελέγχου πού άσκοΰσαν. ’ Εκεί πού 
οί δεσποτικοί ήγέτες τού παρελθόντος

Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ 
20ου ΑΙΩΝΑ

Τοϋ Ρίτσαρντ Κοστελάνετς
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ένδιαφέρονταν κυρίως γιά τήυ πολιτι
κοοικονομική τους κυριαρχία καί τήυ 
καταπίεση των πολιτικών τους αντιπά
λων, τά ολοκληρωτικά καθεστώτα τών 
Στάλιν καί Χίτλερ είχαν άντικειμενι- 
κούς σκοπούς γενικώτερους. Δεν ήθε
λαν άπλώς νά εξαλείψουν τίς διαφορές· 
ήθελαν νά επιβάλουν ένα ειδικό τύπο 
κοινωνικής, ηθικής καί πολιτικής ομοι
ομορφίας, πού στηριζόταν σε μιά ΐδεο- 
λογικώς προσανατολισμένη πίστη μέ 
άξιώσεις άπόλυτης άλήθειας.

Γιά νά πετύχουν στον παραπάνω 
άντικειμενικό τους σκοπό, τά ολοκλη
ρωτικά καθεστώτα τών Στάλιν καί 
Χίτλερ έπρεπε νά έχουν κάτω άπό τόν 
έλεγχό τους δχι μόνο τά πολιτικά 
πράγματα, άλλά κυριολεκτικώς τά πάν
τα στην κοινωνία —περιλαμβανόμενης 
τής παιδείας καί, βέβαια, τών μέσων 
έπικοινωνίας. ’Έπρεπε δηλαδή ό Χίτ
λερ καί ό Στάλιν νά έλέγχουν πώς 
σκέπτονται οί πολίτες, έξαλείφοντας 
τόν πατροπαράδοτο διαχωρισμό άνά- 
μεσα στήν κοινωνία καί τό κράτος, ή 
τήν κοινωνία καί τό άτομο. Γράφει

συγκεκριμένα ή Ά ρεντ.
' Η τρομοκρατία δένχρησιμοποιόταν 

πιά σάν μέσο γιά τήν έξάλειψη ή τόν 
έκφοβισμό τών άντιπάλων. Χρησιμο- 
ποιόνταν σάν όργανο διακυβέρνησης 
τών μαζών, πού πειθαναγκάζονταν σε 
μιά άπόλυτη ύπακοή. Σάν τεχνική 
διοίκησης, τά συστήματα διακυβέρνη
σης τών ολοκληρωτικών καθεστώτων 
παρουσιάζονται έξαιρετικώς άποδοτι- 
κά. ’ Εξασφαλίζουν όχι μόνο τό άπόλυ- 
το μονοπώλιο τής μιας πηγής ισχύος 
μέσα στό κράτος, άλλά καί τήν δίχως 
προηγρύμενο βεβαιότητα ότι όλες οί 
έντολές θά έκτελοΰνται μόνιμα καί 
πάντοτε.

Δεύτερο, ένώ τά παλιά δεσποτικά 
καθεστώτα άσκοϋσαν τήν έξουσία τους 
στό όνομα μιας κατάκτησης ή κάποιου 
πατροπαράδοτου προνομίου, πολλές 
φορές ένάντια στή θέληση τήςπλειοψη- 
φίας, ό άρχηγός τοΰ ολοκληρωτικού 
κράτους άσκεΐ τήν έξουσία του τόσο 
στό όνομα μιάς διακηρυγμένης ιδεολο
γίας, όσο καί στό όνομα μιας πλειοψηφί- 
ας —τήν ύποστήριξη τής οποίας, χάρη

στόν άπό μέρους του άπόλυτο έλεγχο 
τών μέσων έπικοινωνίας, πολλές φορές 
πραγματικώς διαθέτει. Τελικός στόχος 
τοΰ ολοκληρωτικού καθεστώτος είναι ή 
έξάλειψη κάθε οργανωμένης πολτιικής, 
πολιτιστικής ή θρησκευτικής μειοψη
φίας, έτσι πού νά σφυρηλατήται μιά 
ομοιογενής κοινωνία δίχως τάξεις, ομά
δες ή ποικιλομορφίες.

’Ά λλη  διαφορά άνάμεσα στά δεσπο
τικά καί τά ολοκληρωτικά καθεστώτα 
είναι ή εξής: Τό δεσποτικό καθεστώς 
συνθλίβει τήνάντιπολίτευση στό όνομα 
τού νόμου. "Ετσι, ό πιό φυσικός του 
σύμμαχος στήν άσκηση τής έξουσίας 
είναι μιά δύναμη, πού βρίσκεται έξω 
άπό τήν κοινωνία —ό στρατός. ’ Αντί
θετα, άπαιτώντας τήν καθημερινή καί 
πλήρη ύποταγή στό όνομα τοΰ κοινωνι
κού του οράματος, τό ολοκληρωτικό 
καθεστώς χρησιμοποιεί ώς μέσον έπι- 
βολής μιά δύναμη ήδη εύρισκόμενη 
μέσα στά πλαίσια τής κοινωνίας— τήν 
αστυνομία, ή τούς πιό φανατικούς 
οπαδούς τής ολοκληρωτικής φιλοσοφί
ας του, σε συνεργασία μέ τήν άστυνο- 
μία. Δηλαδή, έκεΐ πού τό δεσποτικό 
καθεστώς θέλει άπλώς νά περιορίση 
τήν έλευθερία, τό ολοκληρωτικό θέλει 
νά τήν έξαλείψη όλότελα. "Οπως γρά
φει ή Ά οεντ.

Ή  πλήρης κυριαρχία δέν άνέχεται 
τήν έλεύθερη πρωτοβουλία σέ κανένα 
τομέα τής ζωής, γιατί μιά δραστηριότη
τα, τούς άντίκτυπους τής οποίας δέν 
μπορεί νά προδιαγράψη μέ άπόλυτη 
βεβαιότητα τό καθεστώς, κλείνει μέσα 
της πολλούς κινδύνους γιά αύτό. Ή  
πρωτοβουλία τού διανοούμενου, τοΰ 
καλλιτέχνη ή τοΰ ανθρώπου τοΰ πνεύ
ματος είναι τό ίδιο έπικίνδυνη γιά τόν 
ολοκληρωτισμό όσο ό γκανγκστερι
σμός —καί όλα αύτά τοΰ φαίνονται πιό 
έπικίνδυνα καί άπό αύτήν τήν πολιτική 
άντίθεση.

Στήν Ά ρ εν τ  άνήκει ή τόσο διαφωτι- 
στική άντίληψη ότι τόσο ό Χίτλερ όσο 
καί ό Στάλιν ήσαν ούσιαστικώς μετα-έ- 
παναστάστες, πού ή ήγεμονία τους 
έξαρτιόταν άπό τήν έξάλειψη κάθε 
παλαιότερης παράδοσης, τήν όποια 
ένσάρκωνε όχι μόνο τό παλιότερο 
καθεστώς, άλλά αύτό τοΰτο τό σύστη
μα, όπου είχε έκεϊνο στηριχθή —μιά καί 
ή ύλοποίηση ένός ιδεώδους άπαιτεΐ τήν 
πλήρη άπελευθέρωση άπό τό παρελ
θόν, όσα βίαια ή άνηλεή μέσα καί άν 
άπαιτοΰνται γιά τοΰτο.
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Δεξιά Μία αυλή ατό στρατόπεδο του Άου- 
σβιτς. Στήν άπέναντι σελίδα κάτω: Ό  
γιατρός Σίγκμουντ Ράσελ έκτελεϊένα  άπό τά 
πειράματα «καταδιώξεως» σέ άνθρώπινο 
πειραματόζωο στό Νταχάου. 'Επάνω: Ο
Στάλιν Κατά τήν "Αρεντ, τόσο ό Χίτλερ, όσο 
καί ό Στάλιν ήταν μετα-έπαναστότες, πού ή 
ήγεμονία τους έξαρτιόταν άπό τήνέξάλειψη 
κάθε παλαιότερης παράδοσης

’  Ιδεαλισμός καί ιδεολογία

Στην ’Ά ρεντ ανήκει επίσης ή τόσο 
πρωτότυπη καί σωστή άποψη ότι ό 
Ιδεαλισμός καί όχι ό κυνισμός είναι 
εκείνος, πού τελικά προσέδωσε ζωτικό
τητα στήν όλοκληρωτική φαντασία 
(παρ’ όλο ότι ή πίστη στήν δυνατότητα 
τής άμεσης πραγματοποίησης των ό
σων πιστεύουν οί Ιδεολόγοι τού όραμα- 
τισμοϋ, μπορεί νά χρησιμοποιηθή καί 
ώς δικαιολογία γιά τήν χρησιμοποίηση 
κυνικών μεθόδων). Πραγματικά, ένα 
άπό τά πιό μελανά συμπεράσματα τών 
Ριζών τοΰ ' Ολοκληρωτισμού —συμπέ
ρασμα πού ή συγγραφέας έπεξεργά- 
σθηκε έκτεταμένα στό έργο της Περί 
’ Επαναστάσεων (1962)— ήταν ότι κάθε 
πετυχημένη πλήρης έπανάσταση δέν 
μπορεί παρά νά όδηγήση στήν διαμόρ
φωση μιας ολοκληρωτικής κοινωνίας, 
μιά καί γιά νά άναδημιουογηθή ή 
κοινωνία έκ βάθρων, ό επαναστατικός 
ήγέτης πρέπει νά άπομονώση τίς μάζες 
άπό κάθε κατάσταση, πού μπορεί νά 
τούς θυμίση τόν παλαιό κόσμο.

Πάντως, τό γεγονός ότι οί άνθρωποι 
δυσκολεύονται συνήθως νά άλλάξουν 
ριζικά τόν τρόπο τής κοινωνικής των 
διαβίωσης, σημαίνει ότι ή άπαιτούμενη 
άπό τήν νέα ιδεολογία πλήρης μετα
μόρφωση δέν μπορεί νά συντελεσθή 
άμέσως. Δημιουργεϊται έτσι ένα χάσμα 
ανάμεσα στίς προθέσεις καί τό άποτέ- 
λεσμα των επαναστατικών ενεργειών 
καί οί φορείς τής νέας έξουσίας κατα
φεύγουν όχι μόνο στήν συνεχή παρα- 
ποίηση τών άντικειμενικών δεδομένων, 
άλλά καί στήν όλοκληρωτική τρομο
κρατία, μέ στρατόπεδα συγκέντρωσης, 
βασανιστήρια, αστυνομικό καταναγκα
σμό κλπ— καί όλα αύτά στό όνομα 
κάποιου Ιστορικού Νόμου!

Μή άρκούμενη στήν απλή περιγραφή 
τών ολοκληρωτικών κοινωνιών, ή Ά  
ρεντ άφιερώνει τά δύο πρώτα μέρη τών 
Ριζών τού ' Ολοκληρωτισμού στούς 
παράγοντες έκείνους τής σύγχρονης 
' Ιστορίας, πού καθιστούν τόν ολοκλη
ρωτισμό δυνατό. Στά παραπάνω κεφά
λαια ή συγγραφέας συνεχώς συνδυάζει 
τήν ιστορική γνώση μέ τήν φιλοσοφική 
διείσδυση, έπισημαίνοντας βασικές δια

φορές, άναταξινομώντας γνωστές κα
τηγορίες γεγονότων καί άκολουθών- 
τας γενικά ένα τρόπο σκέψης μή 
συμβατικό, ό όποιος οδηγεί σέ πρωτό
τυπα συμπεράσματα. (’Ίσως τό κυριώ- 
τερο μειονέκτημα τής έργασίας της νά 
είναι ή προθυμία, μέ τήν όποια έντάσσει 
ύπερβολικά πολλούς παράγοντες καί 
στοιχεία στίς γενικώτερες συλλήψεις 
της. Πραγματικά, υπάρχουν στιγμές 
πού ή ’ Αρεντ γίνεται τό θύμα τού’ίδιου 
της τού έγελιανοΰ ιδεαλισμού). Ή  
φιλοσοφική της έποπτεία φαίνεται επί
σης άπό τόν τρόπο μέ τόν όποιο 
σκιαγραφεί τά ιστορικά πρόσωπα σάν 
ενσαρκώσεις ιδεών, όπως έπίσης καί 
άπό τήν ικανότητά της νά βλέπη τό 
άσυνήθιστο στό συνηθισμένο —καί 
συνεπώς νά έκπλήσσεται άπ’ αύτό καί 
νά έκπλήσση καί εμάς, τούς αναγνώ
στες της.

’ Αόρατοι δαίμονες

Χαρακτηρ ιστικό  παράδειγμα τού 
τρόπου, μέ τόν όποιο εξετάζει τά 
ιστορικά φαινόμενα ή συγγραφέας, 
είναι οί αντιλήψεις της γιά τό πώς 
δημιουργήθηκε τό σύγχρονο άντισημι- 
τικό κίνημα. Τό κίνημα τούτο, γράφει, 
οφείλεται στήν άποθέωση τής παλαιάς 
μεσσινιακής άντίληψης, σύμφωνα μέ 
τήν οποία ό κόσμος θά σωθή άπό 
μερικούς έκλεκτούς τοΰ Θεού —άντί- 
ληψις πού συμμερίζονταν πολλοί Ε 
βραίοι καί πολλοί μή Εβραίοι. Ή  
συγγραφέας προχωρεί στό άσυνήθιστο 
συμπέρασμα ότι ό άντιεβραϊσμός τού

Χίτλερ ύποκινήθηκε άπό ένα πλατειά 
διαδεδομένο φιλοσημιτισμό κατά τήν 
20ετία 1910-1930, ό όποιος τόν έπεισε 
ότι οί Εβραίοι άποτελούσαν τήν κινη
τήρια δύναμη τής κοινωνίας. ' Η συγ
γραφέας παρατηρεί ότι οί πιό βίαιες 
άντισημιτικές καταγγελίες τού Χίτλερ 
καί τών συνεργατών του αφορούσαν 
όχι πραγματικούς 'Εβραίους, άλλά 
φανταστικούς —δημιουργήματα τής 
χιτλερικής φαντασίας— οί όποιοι πα
ρουσιάζονται ώςοί μυστικοί συνωμότες 
πίσω άπό φαινομενικές καταστάσεις 
καί πίσω άπό ορατούς (όλλ’ οπωσδή
ποτε αθώους) ' Εβραίους. Σύμφωνα μέ 
τήν τοποθέτηση αύτή τού Χιτλερισμού, 
ή εξορία (καί εν συνεχεία ή έξολόθρευ- 
ση) όλων τών άοράτων Εβραίων θά 
οδηγούσε στήν τελική έξάλειψη καί 
αυτών άκόμη τών ορατών Εβραίων. 
Τήν Ίδια αντιμετώπιση, όμως, βλέπει ή 
’Ά ρεντ καί στίς ένέργειες τού Στάλιν. 
Στήν περίπτωσή του οί άόρατοι δαίμο
νες ήσαν οί «άντεπαναστάτες» —όρος 
πού χρησιμοποίησε ξαφνικά ό Στάλιν 
γιά νά δικαιολογήση τήν εξάλειψη 
έκατομμυρίων Σοβιετικών πολιτών σέ 
μιά σειρά άπό διαδοχικές μεγάλες 
εκκαθαρίσεις. Πρός τό τέλος τής ζωής 
του, έπιτιθέμενος ένάντια στούς 'Ε 
βραίους γιατρούς, ό Στάλιν υιοθέτησε 
αύτούσιο καί αύτόν άκόμη τόν άντιση- 
ιιιτ ισ μό  τοΰ Χ ίτλερ

Φυλετικές ιδεολογίες καί πολιτι
κή

Ή  ’Άρεντ συσχετίζει έπίσης τίς 
φυλετικές ιδεολογίες μέ τόν ϊμπεριαλι-
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σμό, ΐσχυριζόμενη πώς ή παραπάνω 
σχέση είναι υπεύθυνη γιά πολλούς άπό 
τούς ιμπεριαλιστικούς πολέμους τού 
προηγούμενου αιώνα, μέ τά τόσα έκδη- 
λα οικονομικά τους χαρακτηριστικά. 
Συγκεκριμένα, ή συγγραφέας πιστεύει 
δτι ό φυλετισμός άποτέλεσε τότε την 
δικαιολογία γιά την καθυπόταξη πολ
λών πρωτόγονων μη Καυκάσιων φυ
λών, έτσι πού ή κοινή γνώμη τών 
επιτιθεμένων χωρών δέν αϊσθάνθηκε 
καμμιά άπολύτως ενόχληση γιά τίς 
άρπακτικές αύτές επιδρομές. Είναι τε
λείως χαρακτηριστικό τοΰ τρόπου μέ 
τόν οποίο σκέπτεται ή ’Άρεντ, δτι 
πιστεύει πώς τό ένα είδος φυλετικού 
εμπνέει όχι μόνο τήν συνέχιση τού 
άλλου, μά καί ισχυροποιεί αυτή τούτη 
τήν ιδέα πώς τό μεσσιανικό ιδεώδες 
μπορεί νά ύλοποιηθή μέ τήν εξάλειψη 
τών άντιφρονούντων —δηλαδή τών μή 
«καθαρών» φυλών. Μέσα στήν Γερμα- 
νία καί τήν Ρωσία τού 19ου αιώνα

γεννήθηκαν παγγερμανικά καί παν- 
σλαυικά κινήματα, στά όποια ό «εθνικο
σοσιαλισμός καί ή μπολσεβικική επα
νάσταση χρωστούν περισσότερα παρά 
σέ όποιαδήποτε άλλη ιδεολογία ή 
πολιτική κίνηση. Τούτο έχει γίνει ολο
φάνερο στίς εξωτερικές ύποθέσεις, ο
πού οί ύπεύθυνοι γιά τήν χάραξη τής 
εξωτερικής πολιτικής στήν Ναζιστική 
Γερμανία καί τήν Σοβιετική "Ενωση 
εφάρμοσαν μέ απόλυτη πιστότητα τά 
γνωστά κατακτητικά σχέδια τών ϊδεο- 
λόγων τοΰ παμφυλετισμοΰ, πού είχαν 
διαμορφωθή πρίν άπό τόν Α ' Παγκό
σμιο Πόλεμο».

Τελικά ό ολοκληρωτισμός οφείλεται 
επίσης σ’ αύτή τούτη τή πολιτική 
κατάσταση, δπως διαμορφώθηκε εκεί
νη μέσα στον 20ο αιώνα. Πραγματικά, 
άπό τίς πρώτες κιόλας δεκαετίες τοΰ

αιώνα αύτοΰ έχασαν τό κύρος τους δχι 
μόνο τά άστικά κόμματα καί καθεστώ
τα, άλλ’ αύτό τούτο τό δημοκρατικό 
πολίτευμα. ’Έτσι άρχισαν νά κερδίζουν 
έδαφος διάφορες ιδεολογίες, πού μπο
ρούσαν νά ίσχυρισθούν δτι βρίσκονταν 
ύπεράνω πολιτικής (καί βέβαια τών 
δυσκίνητων δημοκρατικών πολιτικών 
διαδικασιών). Ή  Ά ρ εν τ  παραθέτει 
άφθονα στοιχεία γιά τό πώς οί Γ έρμα νοί 
’ Εθνικοσοσιαλιστές καί οί Ρώσοι Κομ
μουνιστές συνεργάσθηκαν, πότε συνει
δητά καί πότε άσυνείδητα, στό παιχνίδι 
αύτό τής πολιτικής πόλωσης.

Τελικά, ή ’Άρεντ εκφράζει στό βι
βλίο της τήν βαθειά της απογοήτευση 
τόσο γιά τόν λαϊκό ιδεαλισμό (ιδίως τού 
έγελιανοΰ-μαρξιστικοΰ τύπου) δσο καί 
γιά τόν άδίστακτο τυχοδιωκτισμό τής 
έποχής μας. Καί οί δύο αύτές τάσεις 
χαρακτηρίζονται άπό τήν συγγραφέα 
ώς ύπεύθυνες γιά τήν αφάνταστη ύποτί- 
μηση τής ανθρώπινης ζωής στόν σημε
ρινό κόσμο, δπως επίσης γιά τό γεγο
νός δτι τά άνθρώπινα κριτήρια έχουν 
πιά χάσει όλότελα τήν σημασία τους. ' Ο 
έντονος νεο-συντηρητισμός της, δπως 
παρουσιάζεται στό μεγαλούργημά της 
ή ’ Ανθρώπινη Κατάσταση (1958) καί τά 
μεταγενέστερό της κοινωνιολογικά δο
κίμια, οφείλεται σ ’ αύτήν άκριβώς τήν 
βαθύτατη άπαγοήτευσή της γιά τήν 
πηιιεοινή κατάσταση τού άνθρώπου.

' Η «κοινοτοπία» τοΰ κακοΰ

Ή  ’Ά ρεντ επανήλθε πάλι στό μεγά
λο της θέμα τό 1963, δταν έγραψε τόν 
Ά ιχμανν στήν 'Ιερουσαλήμ. Τό έργο
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τούτο αποτελεί έξαιρετικά βαθειά καί 
όξυδερκή άνάλυση, πού διαβάζεται πιό 
εύκολα άπό δτι Οί Ρίζες τού ' Ολοκλη
ρωτισμού. ’ Ενώ στά παλαιότερα έργα 
της ή συγγραφέας καταπιανόταν κυρί
ως μέ τήν λίγο-πολύ άπρόσωπη έξέτα- 
ση διαφόρων κοινωνικοϊστορικών περι
πτώσεων, στόν ’Άιχμανν στήν ’ Ιερου
σαλήμ καταπιάσθηκε μέ ένα άνθρωπο 
παγιδευμένο στό έθνικοσοσιαλιστικό 
σύστημα —ένα άνθρωπο τέλειο προϊόν 
τοΰ ολοκληρωτισμού— σάν άτομο συμ
παθές, ακόμη καί θερμό, πού δχι άδικα 
ισχυριζόταν δτι «δέν είχε ποτέ του 
σκοτώσει κανένα» καί έτσι «δέν είχε 
παραβή κανένα γνωστό του νόμο». 
Παρ’ δλα αυτά, ή «άθώα» εύθύνη τού 
’Άιχμανν μέσα στό πλαίσιο τής γραφει
οκρατικής δομής τού ναζιστικοΰ κρά
τους (ή όποια συνίστατο στήν μεταφο
ρά τών ' Εβραίων πρός τά στρατόπεδα 
έξολόθρευσης) όδήγησε σέ άπιστεύτως 
άπάνθρωπα άποτελέσματα: τήν εξάλει
ψη καί έξολόθρευση έκατομμυρίων 
Εύρωπαίων 'Εβραίων.

Στό περίπλοκο ψυχολογικό σκιαγρά
φημα τού ’Άιχμανν, πού σκάρωσε ή 
’Άρεντ, ό Γερμανός αξιωματικός δέν 
παρουσιάζεται σάν τέρας κακίας —κά
ποια ενσάρκωση τοΰ Κακοΰ— άλλά 
σάν ένας «συνηθισμένος» γραφειοκρά
της, δχι τόσο διαφορετικός άπό τά 
εκατομμύρια τών άλλων άνθρώπων 
εκτελεστικών οργάνων άνά τήν Ύφή- 
λιο, τά όποια άκολουθοΰν τίς διαταγές 
τών άνωτέρων των καί είναι, δπως 
παρατηρεί ή συγγραφέας, «πραγματι
κούς άνίκανα νά αρθρώσουν μία έστω 
λέξη μή κοινότοπη». Σύμφωνα μέ τήν 
ερμηνεία αύτή, ό ’Άιχμανν δέν ύπήρξε 
τόσο δολοφόνος, δσο μετριότητα, ή 
όποια κατείχε θέση-κλειδί μέσα σέ ένα 
άπάνθρωπο δολοφονικό σύστημα. Αύ
τό πού έκανε τό ψυχολογικό σκιαγρά
φημα τής ’Άρεντ τόσο μελαγχολικό, 
ήταν ή συνειδητοποίηση τοΰ γεγονότος 
δτι τά δσα διέπραξε ό ’Άιχμανν ήταν 
άκριβώς δτι τόσοι πολλοί τού μοιά
ζουν». ’ Ενσάρκωνε τό σύγχρονο κοι
νότυπο ιδεώδες τού κακοΰ —τό όποιο 
συνίσταται στήν πλήρη άπουσία τής 
δποιας σχέσης άνάμεσα στό άτομο καί 
τά δσα εκείνο πράττει. Δέν είναι λοιπόν 
νά άπορή κανένας δτι τόσοι κριτικοί 
θεώρησαν τά συμπεράσματά της άπο- 
κρουστικά— καί δτι τό βιβλίο της 
ξεσήκωσε τέτοια θύελλα διαμαρτυρι
ών.

' Η συζήτηση γιά τήν άντίσταση

Τό άλλο άμφιλεγόμενο θέμα, πού
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Δεξιά: «οί σταχομαζόχτρες». Πίνακας τοϋ 
Ζάν Φρανσουά Μιλλέ. Κατά τήν Ά ρεντ, ή 
χειρωνακτική απασχόληση είναι ή δουλειά 
έκείνη πού δέν γνωρίζει τέλος Στήν απέ
ναντι σελίδα επάνω, μία άκόμα βασανίστρια 
των χιτλερικών στρατοπέδων. Κάτω: Ο
κύριος δάσκαλος τής Άρεντ, ό Γερμανός 
φιλόσοφος Κάρλ Γιάσπερς. πού είχε γίνει ή 
κυριότερη μορφή τής Γερμανικής φιλοσοφι
κής κίνησης, μετά τόν A ' παγκόσμιο Πόλε
μο.

έθιξε ή ’Ά ρεντ στό βιβλίο της γιά τόν 
Ά ιχμανν, ήταν ότι ένας άπό τούς 
λόγους, πού τόσοι πολλοί 'Εβραίοι 
έξολοθρεύθηκαν από τούς ’ Εθνικοσο- 
σιαλιστές κατά τήν διάρκεια τοΰ Β' 
Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν ή στάση 
τών ηγετικών στελεχών τών ιδίων τών 
εβραϊκών κοινοτήτων, τά όποια ευθύς 
άπό τήν άρχή τοϋ Β ' Παγκοσμίου 
Πολέμου βρήκαν τήν ευκαιρία νά 
συνάψουν διάφορες «συμφωνίες» μέ 
τούς Γερμανούς ιθύνοντες καί νά συ- 
νεργασθοϋν μαζί τους. Ή  ’Ά ρεντ δέν 
δικαιολογεί τούς δολοφόνους τών ' Ε
βραίων. ’ Εκφράζει δμως τήν άποψη ότι 
τά θύματα συνείργησαν στήν Ίδια τους 
τήν έξόντωση.

Ζύμωνα μέ τήν έντυπωσιακή, άλλ’ 
οπωσδήποτε άμφισβητήσιμη παραδο
ξολογία τής ’Άρεντ, ό Χίτλερ δέν θά 
είχε πετύχει τόσο εκτεταμένα στήν άπό 
μέρους του έξολόθρευση τών Εβρα ί
ων, άν δέν είχε εξασφαλίσει τήν έθελη- 
ματική συνεργασία τών Εβραίων ήγε- 
τών. Στίς κατά χώρα αναλύσεις της, ή 
’Ά ρεντ δείχνει μέ σύντομα στοιχεία 
πώς οί ' Εβραίοι σέ ορισμένες περιοχές 
επιβίωσαν, ένώ σέ άλλες έξολοθρεύθη
καν σχεδόν τελείως. Στήν Δανία π.χ. 
—ή όποια άποτελεϊ καί τό πιό χαρακτη
ριστικό παράδειγμα τής ’Ά ρεντ— ό 
Βασιλιάς ήγήθηκε τοϋ λαοϋ του φορών
τας περιβραχιόνιο μέ τό άστρο τοΰ 
Δαυίδ, έτσι πού ή προσπάθεια τών 
Γερμανών νά έπισημάνουν καί άπομο- 
νώσουν τούς Εβραίους έπεσε στό 
κενό, λόγω τοϋ κινδύνου των νά 
κάνουν λάθος καί νά συλλάβουν μή 
Εβραίους. "Αλλωστε πολλοί Ρουμά
νοι σώθηκαν γιατί, μέσα στά πλαίσια 
μιας κοινωνίας δπου ό χρηματισμός 
βρισκόταν στήν ήμερήσια διάταξη, άρ- 
κετοί μπόρεσαν νά εξαγοράσουν τήν 
ελευθερία τους. Αντίθετα, στήν Ούγ- 
γαρία έπέζησαν λίγοι μόνο 'Εβραίοι 
—άποδείχθηκε τόσο εύκολη γιά τούς 
Ναζήδες. Νομίζω πώς δέν μπορεί νά 
ύπάρξη άναγνώστης τών σελίδων αύ-

τών, ό όποιος νά μή φωτισθή άπό τίς 
σκιαγραφούμενες λεπτές διαφορές ά- 
νάμεσα στίς ποικίλες εύρωπαϊκές κοι
νωνίες, αλλά καί νά μήν μείνη άναυδος 
μπροστά στίς δίχως προηγούμενο δυ
στυχίες, πού άπεργάσθηκε μέσα στόν 
20ό αιώνα ό άνθρωπος.

Ή  έκφραση «δίχως προηγούμενο» 
είναι σημαντική, επειδή χρησιμέυσε ώς 
βάση άπό τήν οποία επιτέθηκαν μέ 
βιαιότητα ενάντια στό έργο τής Ά ρ εν τ 
διάφοροι κριτικοί. Τά άτομα αύτά 
τόνισαν δτι γιά αιώνες ολόκληρους τά 
έβραϊκά κοινοτικά συμβούλια στήν 
Κεντρική καί τήν ’ Ανατολική Εύρώπη 
είχαν διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητι
κό σέ περιόδους διώξεων τών ' Εβραί
ων, πετυχαίνοντας τήν άπάλυνση τών 
σκληρών καταπιεστικών μέτρων δια
φόρων δεσποτικών κυβερνήσεων. Οί 
'Εβραίοι ήγέτες είχαν στήν διάθεσή 
τους μακρά πείρα γιά τό πώς νά 
χρησιμοποιούν διάφορες τακτικές, στίς 
όποιες περιλαμβανόταν καί ή εξαγορά 
τής ελευθερίας, γιά νά προστατεύσουν 
τούς ομοθρήσκους των. ’ Ακόμα καί 
στήν Ναζιστική Γερμανία πρίν άπό 
τήν έκρηξη τοϋ Β ' Παγκοσμίου Πολέ
μου, δεκάδες χιλιάδες Εβραίων είχαν 
κατορθώσει νά έγκαταλείψουν τήν χώ
ρα άβλαβεϊς, μέ άντάλλαγμα τήν παρά
δοση τών περιουσιακών των στοιχείων 
στό καθεστώς.

Βασιζόμενοι λοιπόν στήν πείρα τους 
αύτή, πολλοί Εβραίοι ήγέτες πίστευ- 
σαν στήν άρχή τοΰ πολέμου δτι μπο
ρούσαν νά σώσουν ανθρώπους μέ τό

νά συνεχίσουν τήν τακτική τοΰ παζαρι
ού καί τής συνεννόησης. Δυστυχώς, τό 
1940 οί ’ Εθνικοσοσιαλιστές άποφάσι- 
σαν νά προχωρήσουν μέ δλες των τίς 
δυνάμεις στά γενοκτονικά τους σχέδια 
καί δέν ύπήρχε πιά δυνατότητα εξαγο
ράς τής ελευθερίας ή τής ζωής. Τό κακό 
τών Ναζήδων είχε πιά φθάσει στήν 
απόλυτη κορύφωσή του, πού δέν είχε 
κανένα προηγούμενο στήν ιστορία τοϋ 
κόσμου —καί ή συνενοχή τού ’Άιχμανν 
στήν επικράτηση τοΰ κακού αύτοΰ δέν 
μπορούσε νά όνομασθή, κατά τούς 
παραπάνω κριτικούς, «κοινότοπη». ’ Ε
κτός άπ’ αύτό, συνέχισαν οί κριτικοί, ή 
’Ά ρεντ είχε μειώσει τήν σημασία καί 
τήν έκταση τής έβραϊκής άντίστασης 
στά Γκέττο τής Βαρσοβίας καί άλλοΰ, 
μή αναγνωρίζοντας τό στοιχείο τού 
ήρωισμοΰ στίς παραπάνω πράξεις.

Μία σύγχρονη βιογραφία
ΕΊτε οί παραπάνω επικρίσεις είναι 

βάσιμες ε’ίτε δχι, γίνεται φανερό πώς τά 
βιβλία τής ’Άρεντ καθρεφτίζουν δχι 
μόνο μιά διανοητική οξυδέρκεια άπίθα- 
νη, αλλά καί μιάν αντίληψη μοναδικά 
σύγχρονη. Γεννημένη στό Άννόβερο 
τό 1906, ή συγγραφέας πέρασε εύκολα 
καί γρήγορα στίς βαθμίδες τής γερμανι
κής μέσης καί άνώτατης εκπαίδευσης, 
φοιτώντας στά πανεπιστήμια τού Μάρ- 
μπουργκ καί τού Φράιμπουργκ τό 1928, 
μέ διατριβή επάνω στήν έννοια τής 
άγάπης κατά τόν 'Ά γ ιο  Αυγουστίνο, ή 
όποια δημοσιεύθηκε τόν έπόμενο χρό
νο. Κύριος δάσκαλός της ήταν ό
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Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ

μεγάλος Γερμανός φιλόσοφος Κάρλ 
Γιάσπερς, πού είχε γίνει ή κυριώτερη 
μορφή τής γερμανικής φιλοσοφικής 
κίνησης μετά τόν Α Παγκόσμιο Πόλε- 
μο.

«Πρίν φύγω άπό την Γερμανία τό 
1933», έγραψε σε μιά σπάνια αύτοβιο- 
γραφική της εργασία, «μέ πλησίασε μιά 
σιωνιστική οργάνωση γιά νά τής κάνω 
κάποια «παράνομη» δουλειά: ’Ήθελαν 
νά συλλέξω στοιχεία γύρω άπό τόν 
επίσημο άντισημιτισμό. Δέχθηκα μέ 
χαρά, άλλά δυστυχώς μέ συνέλαβαν μέ 
μιά θαυμάσια συλλογή στοιχείων. Μετά 
άπό αύτό ύποχρεώθηκα νά φύγω άπό 
τήν Γερμανία παράνομα καί πολύ 
βιαστικά. Πήγα τότε στό Παρίσι». 
"Οπως παρατήρησε καί ή γνωστή 
’ Αμερικανίδα πολιτική επιστήμων 
Τζούντηθ Κλάρκ: « Ή  πιό κοινή έμπει- 
ρία τής ’Ά ρεντ καί τών συγχρόνων της 
ήταν ή καταλυτική επίδραση τού εκπα
τρισμού».

Στό Παρίσι ή ’Ά ρεντ έγραψε καί 
έργάσθηκε ώς γενική γραμματέας τού 
γαλλικού κλάδου τής οργάνωσης «Νε
ολαία Άλιγυά», πού βοηθούσε στήν 
μεταφορά ορφανών ' Εβραιόπουλων 
στήν Παλαιστίνη.

Στήν άρχή ή ’Ά ρεντ επιδίωκε μιά 
θέση ακαδημαϊκού δασκάλου στίς ' Η
νωμένες Πολιτείες. "Ομως μόνο μετά 
τήν μεγάλη επιτυχία τών βιβλίων της 
τής προσφέρθηκαν τέτοιες θέσεις —

στήν Καλιφόρνια, στό Πρίνστον (όπου 
έγινε ή πρώτη καθηγήτρια) στό Σικάγο 
καί τελικά στήν Σχολή ’ Αποφοίτων τής 
Νέας Σχολής Κοινωνικών ’ Ερευνών 
τής Νέας Ύόρκης. Παρ’ όλο πού ή 
ποιότητα τής σκέψης της καλύπτει 
πολλούς τομείς τής διανοητικής δρα
στηριότητας, εκείνη προτιμούσε νά 
αύτοχαρακτηρίζεται ώς «καθηγήτρια 
τής πολιτικής φιλοσοφίας». ’Έλαβε 
πολλά τιμητικά διπλώματα άπό διάφο
ρα άνώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα τής 
χώρας, άνάμεσα στά όποια τά κολλέγια 
Ντάρτμουθ, Σμίθ καί Νότρ Ντάμ. Τό 
1975 έγινε ή πρώτη ’ Αμερικανίδα (καί ή 
πρώτη γυναίκα) στήν οποία άπονεμή- 
θηκε τό Δανικό Βραβείο Σόννιγκ, γιά 
τήν «συμβολή της στον εύρωπαϊκό 
πολιτισμό».

Πάθος γιά τήν σκέψη

Κατά τήν δεκαετία 1950-60 ή ’Άρεντ 
είχε άναγνωρισθή διεθνώς ώς μεγάλη 
μορφή στόν χώρο τού πνεύματος καί 
τής διανόησης, συμβάλλοντας τακτικά 
μέ άρθρα της καί διαλέξεις της σέ 
φιλοσοφικές καί πολιτιστικές εκδηλώ
σεις καί συνεργαζόμενη μέ πολλά 
έγκυρα περιοδικά, ανάμεσα στά όποια 
τό Βιβλιοκριτικό Τμήμα τών Τάιμς τής 
Νέας Ύόρκης καί τό Νιού Γυόρκερ. 
(Τό τελευταίο αύτό τής παράγγειλε νά 
άναλύση τήν περίπτωση τής δίκης τού 
Ά ιχμανν). Τά δοκίμιά της καί οί 
διαλέξεις της δημοσιεύθηκαν ώς συλ
λογές σέ πολλά βιβλία, στά όποια 
περιλαμβάνονται τά Άνάμεσα στό

Παρελθόν καί τό Μέλλον (1961), Περί 
’ Επαναστάσεων (1962), Ό  "Ανθρω
πος στούς Σκοτεινούς Καιρούς (1968), 
καί Κρίσεις τής Δημοκρατίας (1972). 
Μερικά άπό τά δοκίμια αύτάάναγνώρι- 
σαν στήν ’ Αμερική τό προτέρημα ότι 
άπέφυγε τήν παγίδα τού ολοκληρωτι
σμού καί ότι ξεκίνησε (καί όλοκλήρω- 
σε) τήν πρώτη πλήρως πετυχημένη 
έπανάσταση στήν σύγχρονη εποχή. 
Παρ’ όλα αυτά, ή συγγραφέας δέν 
σταμάτησε ποτέ νά έπικρίνη τήν θετή 
της πατρίδα καί νά έκφράζη φόβους γιά 
τήν πορεία πού εκείνη άκολουθεΐ. Ό  
νεοσυντηρητισμός της δέν έγινε ποτέ, 
όπως έγινε στίς περιπτώσεις άλλων, 
δικαιολογία γιά τήν έξαρση τών αρχών 
τού τυφλού πατριωτισμού. Αύτό πού 
έξέπληττε περισσότερο τούς αναγνώ
στες ήταν ή ένταση τής διερευνητικής 
της σκέψης καί τής λογικής της επιχει
ρηματολογίας. Πραγματικά, ή γεμάτη 
πάθος άφοσίωσή της στίς νοησιακές 
διεργασίες, τήν έκανε νά μοιάζη άλλό- 
κοσιαη.

Παράδειγμα τού τρόπου, μέ τόν 
όποιο ή ’Ά ρεντ πλούτισε τήν άντίληψή 
μας τού κόσμου, βρίσκομε στό βιβλίο 
της Ή  ’ Ανθρώπινη Κατάσταση —τό 
πιό δύσκολο, άλλά γιά μερικούς ανα
γνώστες, τό πιό βαθύ καί προφητικό 
της έργο. Στήν μελέτη της αύτή ή 
’Ά ρεντ ταξινομεί τήν άνθρώπινη κατά
σταση σέ τρεις σφαίρες, τήν χειρωνα
κτική άπασχόληση, τήν εργασία καί τήν 
δράση. Ή  συγγραφέας ορίζει τήν 
χειρωνακτική άπασχόληση σάν τήν 
δουλειά εκείνη, πού δέν γνωρίζει τέλος 
—τήν ρουτίνα πού πρέπει νά ξαναπιά- 
σωμε άπό τήν άρχή, τήν στιγμή πού τήν 
τελειώνομε— όπως συμβαίνει μέ τίς 
δουλειές τού σπιτιού, ή τό όργωμα τού 
χωραφιού. Ή  χειρωνακτική δουλειά 
δέν αφήνει πίσω της’ίχνη όταν τελειώ
νει καταναλίσκεται όπως τό ψωμί, ή, 
στήν περίπτωσή τού χωραφιού, τά 
κηπευτικά. ’ Αντίθετα, ή εργασία άφή- 
νει πίσω της "ίχνη, τά όποια διαρκούν 
πέρα άπό τίς βιολογικές διεργασίες. 
’ Αντικείμενα όπως τό τραπέζι, τό σπίτι 
ή τό γλυπτό άνήκουν στόν δημιουργη- 
μένο άπό τόν άνθρωπο κόσμο. Μάς 
κάνουν νά αισθανόμαστε άνετα, μιά καί 
επιβεβαιώνουν τήν σταθερότητά μας 
καί τήν «μονιμότητά μας».

’Έ ρ γ α  καί πράξεις

Τήν τρίτη καί ανώτερη σφαίρα τής 
άνθρώπινης δραστηριότητας ή ’Άρεντ 
ονομάζει «δράση». Πρόκειται γιά τόν 
κόσμο τού λόγου καί τών πράξεων,
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όταν oi φορείς αύτών δέν εξέρχονται 
από τά πλαίσια τών ήθικών άρχών καί 
τών ανθρωπιστικών μεθόδων.

Είναι πλάνη νά πιστεύεται ότι ή 
εφαρμογή τοϋ Νόμου δέν έπιτυγχάνε- 
ται μέ ήπια μέτρα. 'Αντίθετα καί αύτή 
ακόμη ή άτεγκτη έφαρμογή του όταν 
συντρέχει μέ τήν έκδήλωση άψογης 
συμπεριφοράς άπό μέρους τών άρμο- 
διων οργάνων, έχει σέ τελευταία άνά- 
λυση, εύεργετικότερα άποτελέσματα 
τόσο γιά τόν παραβάτη, όσο καί γιά τό 
κοινωνικό σύνολο. Στήν δεύτερη περί
πτωση ό σεβασμός τής προσωπικότη
τας δημιουργεί εύρύτερα περιθώρια 
άνανήψεως μέ μόνο κίνητρο τήν φιλοτι
μία. Στήν δεύτερη περίπτωση ή κοινω
νική ομάδα πού κατά κανόνα άναλαμ- 
βάνει ή πληροφορείται τήν έκδήλωση 
συμπάθειας καί σεβασμού πρός τό 
πρόσωπο τού παραβάτη αισθάνεται 
έντονότερα τήν προστασία καί τήν 
ασφάλεια.

Οί πράξεις καί τά έργα τοϋ Προστάτη 
μας ' Αγίου παρέχουν πρόσθετες άπο- 
δείξεις γιά τήν άναγκαιότητα καί τήν 
σπουδαιότητα τοϋ άστυνομικοϋ λει
τουργήματος. ’ Η θυσία Του γιά τήν 
προάσπιση καί τήν έπικράτηση τοϋ 
δικαίου καί τής ήθικής καθαγίασε τήν 
άσκηση αύτοϋ τοϋ λειτουργήματος.

Τό παράδειγμα τοϋ 'Αγίου Μηνά 
προσδίδει μιά άλλη διάσταση στον 
τρόπο άσκήσεως τών άστυνομικών 
καθηκόντων. Συνδυάζει τήν δίωξη τοϋ 
έγκλήματος μέ τήν έκδήλωση καλωσύ- 
νης καί σεβασμοΰ πρός τόν παραβάτη.

Προτρέπει τούς φορείς αύτοϋ τοϋ 
λειτουργήματος νά ύπηρετοΰν τήν Πο
λιτεία καί τόν πολίτη μέ θάρρος καί 
αύταπάρνηση αλλά καί μέ εύπρέπεια, 
εύσυνειδησία, άμεροληψία καί έντιμό- 
τητα. Αύτό είναι άλλωστε καί τό αίτημα 
τών Δημοκρατικών Πολιτειών καί τών 
πολιτισμένων Λαών.

' Η κοινωνική γαλήνη είναι προϋπό
θεση άναγκαία γιά τήν πρόοδο τών 
άτόμων καί τών ομάδων. Τό έγκλημα, 
όποιαδήποτε καί άν είναι τά κίνητρά 
του, διαταράσσει τήν κοινωνική γαλή
νη, κλονίζει τό αίσθημα ασφαλείας, 
ύπονομεύει τήν πρόοδο καί τήν εύημε- 
ρία καί άναστέλει τήν έξέλιξη τοϋ 
πολιτισμού.

' Η δίωξη τοϋ έγκλήματος είναι έργο 
τών άστυνομικών. Καί πρέπει νά τό 
έπιτελοϋν άποτελεσματικά καί μέ έξαι- 
ρετική προσοχή γιατί είναι εύκολο στήν 
προσπάθειά τους αύτή νά προσβάλουν 
άθελήτως τήν ήθική προσωπικότητα 
καί τήν άτομική έλευθερία τών νομοτα
γών πολιτών πού είναι άγαθά μεγίστης

άξίας.
Γι' αύτό καί έπιβάλλεται στήν περί

πτωση αύτή νά άναζητεϊται καί βρίσκε
ται πάντοτε τό μέτρο καί ή χρυσή τομή, 
ώστε καί τό έγκλημα νά διώκεται 
έπιτυχώς καί ή προστασία τής έλευθε- 
ρίας τών πολιτών καί τών δικαιωμάτων 
αύτών νά διασφαλίζονται πλήρως.

Ή  έπέτειος τής μνήμης τοϋ Αγίου  
Μηνά μας παρέχει τήν εύκαιρία νά 
άναλογισθοΰμε τήν μεγάλη ’ Εθνική καί 
Κοινωνική άποστολή τοϋ Σώματος καί 
τό, πρός τήν Πολιτεία καί τούς πολίτες, 
χρέος μας. Μάς ύπενθυμίζει ότι γιά νά 
άνταποκριθοΰμε στις προσδοκίες τής 
Πολιτείας καί τής Κοινωνίας πρέπει νά 
σφυρηλατήσομε τις ήθικές μας κατα
βολές, νά χαλυβδώσομε τήν θέλησή 
μας καί νά προχωρήσομε στήν έπιτέλε- 
ση τοϋ έργου μας μέ πίστη καί άρετή.

Πρέπει νά είμαστε ύπερήφανοι γιατί 
ύπηρετοΰμε τήν Πατρίδα καί τήν Δημο
κρατία, γιατί μοχθούμε γιά τήν προστα
σία τοϋ τελειοτέρου Θεϊκοΰ πλάσμα
τος, τοϋ άνθρώπου, καί τών πολυτιμο- 
τέρων άγαθών αύτοϋ.

Τό παράδειγμα τοϋ Αγίου  άς φωτί
ζει τό δρόμο μας καί άς οδηγεί πρός τό 
καλό τά βήματά μας.

Οί πρεσβείες Του πρός τόν Σωτήρα 
Χριστό άς άποτελοϋν γιά μάς στηρί
γματα ύπομονής καί καρτερίας καί 
πηγή έμπνεύσεως καί δυνάμεως πρός 
έπιτυχία τοϋ έργου μας».

Στήν τελετή παρέστησαν ό ύ-

πουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Γιάν
νης Σκουλαρίκης, ό ύπουργός Συγ
κοινω νιώ ν κ. Εύάγγελος Γ ιαννό- 
πουλος, ό Γεν. Γραμματεύς τοϋ 
ύπουργείου ’ Εσωτερικών κ. Τσού- 
ρας, ό Α ρ χ η γό ς  ΓΕΕΘΑ Ά ν τ /γ ο ς  
Γκράτζιος, ό Α ρ χ η γό ς  ΓΕΣ Ά ν -  
τ /γ ο ς  Καραγιάννης, ό Αρχηγός 
τής ’ Ελληνικής Χωροφυλαής κ. 
Ρίζας, ό 'Α ρχηγός τοϋ Πυροσβε
στικού Σώματος κ. Ξιφαράς, οί 
Ύ παρχηγοί τής ’ Αστυνομίας κ.κ. 
Ρ αυτογιάννης καί Κοντογιάννης, 
Νομάρχαι, Δήμαρχοι, εκπρόσωποι 
τών δικαστικών άρχών καί λοιποί 
επίσημοι.

Εξ' άλλου, τήν παραμονή τής 
εορτής, έγινε άπό τό ’ Αρχηγείο 
’ Αστυνομίας Πόλεων, Μέγας Α ρ 
χ ιερα τικός  Ε σ π ερ ινός , μέ άρτο - 
κλασία, στό Μ ητροπολιτικό Ναό 
Α θ ηνώ ν , χοροστατοϋντος τοϋ Σε- 
βασμιωτάτου Επισκόπου Βρεσθέ- 
νης κ. Δημητρίου.

Παρέστησαν ό Αρχηγός τοϋ 
Σώματος κ. Μ ιχαήλ Λάος, οί Ύ 
παρχηγοί κ.κ. Βασίλειος Ραυτογι- 
άννης καί Κω ν/νος Κοντογιάννης, 
Α σ τυ ν ο μ ικ ο ί έν ένεργεία καί έν 
συντάξει, όλων τών βαθμών, μέ τίς 
ο ίκογένειές τους, Δ ιο ικητικο ί ύπάλ- 
ληλοι καί πλήθος κόσμου.
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δπου ό άνθρωπος δεν αποκαλύπτει 
ούτε τίς ικανότητες του ούτε τά προϊόν
τα του, αλλά τίς σχέσεις του μέ τούς 
άλλους ανθρώπους. Σύμφωνα μέ τόν 
ορισμό αύτό, στήν «δράση» περιλαμβά
νεται ή πολιτική καί ή σκέψη, ή 
οργάνωση τής κοινωνίας καί των ιδεών 
—οργάνωση πού μπορεί βέβαια νά 
φθαρή ή νά διαφθαρή, άλλά πού 
ενσαρκώνει οπωσδήποτε τό εύγενέστε- 
ρο στοιχείο τής άνθρωπότητας. ’ Από 
αύτούς τούς βασικούς ορισμούς, ή 
ν Αρεντ έμπνεύσθηκε μιά περίπλοκη καί 
άπαισιόδοξη άποψη τοΰ σύγχρονου 
κόσμου, όπου ό αύτοματισμός τείνει νά 
μετατρέψη τήν εργασία σέ χειρωνακτι
κή δουλειά καί δπου οί μέθοδοι τής 
έπιστήμης δυσκολεύουν μάλλον παρά 
ευκολύνουν τήν ανθρώπινη επικοινω
νία. Ή  ’ Αρεντ πίστευε, πάντως, δτι 
μπορούμε νά άποφύγουμε τούς κινδύ
νους τής άδρανείας καί τής στειρότη- 
τας άν «σκεφθοΰμε τί κάνομε» καί άν 
διατηρήσουμε τό είδος έκεϊνο τής πολι
τικής ελευθερίας, πού τρέφει τήν ελεύ
θερη σκέψη.

Τή στιγμή τοΰ θανάτου της, άπό 
καρδιακή προσβολή, στίς 4 Δεκεμβρί
ου 1975, ή ’Α ρεντ εργαζόταν επάνω σέ 
μιά φιλοσοφική τριλογία, πού είχε 
προσωρινά ονομάσει ' Η ζωή τής Δ ιά
νοιας. ' Ο πρώτος τόμος, μέ τίτλο ' Η 
Σκέψη, είχε συμπληρωθή τήν ώρα τοΰ 
θανάτου της. Ό  δεύτερος τόμος, μέ 
τίτλο Ή  Θέληση, είχε περάσει άπό 
πολλές επεξεργασίες, πού έδειχναν δτι 
ή συγγραφέας δέν ήταν τελείως ικανο
ποιημένη άπ’ αύτόν. Ό  τρίτος τόμος, 
μέ τίτλο ' Η ’ Εκτίμηση, βρισκόταν σέ 
μορφή χειρογράφου άπλώς. Μιά καί 
δέν είχε παιδιά ή συγγενείς, ή άγγελία 
τοΰ θανάτου της ατούς Τάιμς τής Νέας 
' Υόρκης έγραφε «δτι ή Δόκτωρ ” Αρεντ 
δέν καταλείπει κληρονόμους». Πάν
τως, δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι ή 
μεγάλη θεωρητικός άφήνει πίσω της 
μιά κληρονομιά πνευματική, πού είναι 
δχι μόνο εξαιρετικά άξιόλογη, άλλά θά 
άποδειχθή ιδιαίτερα άνθεκτική στήν 
φθορά τοΰ χρόνου. Ό  διακεκριμένος 
φιλόσοφος Χάνς ’ Ιώνας είπε γ ι’ αύτήν: 

Δέν προσπάθησε νά πετύχη τήν 
πρωτοτυπία. ' Υπήρξε άπλώς πρωτότυ
πη. Τά πράγματα έμοιαζαν διαφορετι
κά όταν τά κοίταζε κανένας μέ τό μάτι 
της. Τό πάθος της ήταν ή σκέψη καί ή 
σκέψη της είχε ένα στοιχείο ήθικότη- 
τας... "Ο,τι καί άν είπε ήταν σημαντικό, 
πολλές φορές προκλητικό, μερικές 
φορές λάθος —άλλά ποτέ επουσιώδες, 
ποτέ άξιο λησμονιάς.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ

TINA ΠΕΡΙ ΤΟΥ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΕΩΣ 
ΤΗΣ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΤοΟ Δικηγόρου 

κ. ΠΑΥΛΟΥ ΕΜ. ΨΑΡΑΚΗ

Ω Σ ΕΙΝΑΙ γνωστόν έν έκ τών 
όξυτέρων προβλημάτων τών τε 

λευταίων έτών είναι καί τό σχετικόν μέ 
τήν ρύπανσιν τού περιβάλλοντος καί 
τής ατμόσφαιρας. ’ Ιδία εις τήν περιο
χήν τής ’ Αττικής ή οποία άποτελεΐ τήν 
κατ' έξοχήν βιομηχανικήν περιοχήν 
τής χώρας ή ρύπανσις αύτή ύπό τήν 
μορφήν κυρίως τοϋ δηλητηριώδους 
νέφους έχει γίνει μόνιμος βασανιστι
κός έφιάλτης διά τούς άτυχεϊς κατοί
κους τής πρωτευούσης.

' Εν προκειμένω δέν θά άσχοληθώμεν 
μέ τά μέτρα τά οποία έπιβάλλεται νά 
ληφθοϋν ύπό τής πολιτείας τό συντο- 
μώτερον δυνατόν πρός τήν κατεύθυν- 
σιν αύτήν τής έξυγιάνσεως τοϋ περι
βάλλοντος καί τής άτμοσφαίρας άνή- 
κοντα εις τήν αρμοδιότητα άλλων, άλλά 
θά έρευνήσωμεν γενικώς τό θέμα τής 
παρεχομένης ύπό τών ποινικών νόμων 
δυνατότητος πρός άντιμετώπισιν τής 
καταστάσεως αύτής διά τής πατάξεως 
τών διαφόρων ρυπαντών τής άτμοσφαί
ρας.

Δυστυχώς ή ίσχύουσα σήμερον σχε
τική νομοθεσία κάθε άλλο παρά έπαρ- 
κής είναι διά τήν αποτελεσματικήν 
καταπολέμησιν τοϋ σοβαρωτάτου αύ- 
τοϋ άδικήματος τής ρυπάνσεως τής 
άτμοσφαίρας, άφοϋ δι' αύτοϋ τίθεται 
εις μεγάλον κίνδυνον ή δημοσία ύγεία,

Ή  ρύπανση τοϋ περιβάλλοντος άποτελεΐ 
πλέον δυσεπίλυτο καί ακανθώδες πρόβλημα 
καί γιά τήν Ελλάδα

διά τήν όποιαν άδιαφοροϋν έντελώς οί 
διάφοροι ύπεύθυνοι έν τή προσπάθεια 
ίκανοποιήσεως τής άπλήστου κερδο
σκοπικής διαθέσεώς των.

' Αλλ' οί μολύνοντες τήν άτμόσφαιραν 
διά τής καθ' έκάστηνδιοχετεύσεωςείς 
αύτήν τεραστίων ποσοτήτων καυσαερί
ων έξ αύτοκινήτων, αιθάλης, καπνών 
καί άλλων δηλητηριωδών ούσιών έξ 
έργοστασίων καί βιομηχανιών προερχο- 
μένων, θά άφίνωνται συνεχώς άνενό-

700



' Η μόλυνση τού περιβάλλοντος έχει αναμφισβήτητα οδυνηρές επιπτώσεις καί στά ζώα καί 
στόν άνθρωπο

χλητοι εις τό έγκληματικόν των έργον 
χωρίς νά κινήται καί κατ' αυτών αδυσώ
πητος μέν αλλά δίκαια ή σπάθη τής 
ποινικής διώξεως; Θά ήτο πράγματι 
άπογοητευτικόν νά διανοηθώμεν καί 
μόνον μίαν τοιαύτην παθητικήνάντίδρα- 
σιν. Καί άσφαλώς αί ίσχύουσαι σήμερον 
διατάξεις τοΰ Αναγκαστικού Νόμου 
2520/1940 «περί υγειονομικών διατά
ξεων» ώς άκολούθως έβελτιώθησαν 
δέν παρέχουν δυνατότητα διά κεραυ
νοβόλον πάταξιν τού άδικήματος τού
του, πλήν όμως καί δΓ αύτοΰ είσέτι 
τού Α Ν. 2520/40 παρέχεται ή εύχέρια 
τής έκδόσεως έπιτακτικών ύγειονομι- 
κών διατάξεων πρός περιφρούρησιν 
τής δημοσίας υγείας έκ τών κινδύνων 
τών προερχομένων έκ τών καυσαερίων 
καί άλλων δηλητηριωδών ούσιών τών 
άποπεμπομένων έκ τών βιομηχανιών 
καί τών έργοστασίων άποτελουοών ώς 
γνωστόν τάς κυρίας έστίας μολύνσεως 
τής άτμοσφαίρας. Τούτο προκύπτει 
άμέσως έκ τής παραγράφου 1 τοΰ 
άρθρου 1 Α Ν 2520/1940 κατά τήν 
όποιαν πρός προστασίαν τής δημοσίας 
υγείας έν γένει έπιτρέπεται ή έκδοσις 
ύγειονομικών διατάξεων.

' Εν πάση περιπτώσει όμως αί διατά
ξεις τοΰ Α Ν 2520/1940 ώς έκ τών 
προβλεπομένων παρ' αύτών έλαφρών 
ποινών έπιβολής προστίμου καί κρατή-

σεως δέν κρίνονται έπαρκεΤς διά τήν 
καταπολέμησιν τοΰ άδικήματος τής 
ρυπάνσεως τής άτμοσφαίρας. ' Επομέ
νως έπιβάλλεται ή προσφυγή εις τυχόν 
ύπαρχούσας άλλας διατάξεις τού Ποινι
κού Κώδικος δυναμένας νά εΰρουν έν 
προκειμένω έφαρμογήν. Καί έρωτάται 
έπί τοΰ σημείου τούτου έάν είναι 
δυνατόν νά χρησιμοποιηθούν αί διατά
ξεις τών άρθρων 279 καί 280 Ποινικού 
Κώδικος έν τή προσπάθεια καταπολε- 
μήσεως τού άδικήματος τής ρυπάνσε
ως τής άτμοσφαίρας; Κατ' άρχήν άς 
σημειωθή ότι τό προδιαληφθέν άρθρον 
279 Π.Κ. άναφέρεται περιπτωσιακώς 
εις τήν δηλητηρίαοιν πηγών, φρεάτων, 
κρηνών, δεξαμενών ύδάτων καί άλλων 
διοχετεύσεων εις τρόπον ώστε ή περιο
ριστική αύτή άπαρίθμησις νά άποκλείη 
τήν υπαγωγήν καί τής άτμοσφαίρας εις 
τήν ειδικήν αύτήν νομοθετικήν ρύθμι- 
σιν. Έν συνεχεία όμως τό άρθρον 
τούτο άναφέρεται εις τήν δηλητηρίαοιν 
τροφίμων ή άλλων τοιούτων «πραγμά
των» καί έπί τού προκειμένου άξίζει νά 
έρευνηθή έάν εις τήν έννοιαν τών 
«πραγμάτων» δύναται νά ύπαχθή καί ή 
άτμόσφαιρα ώστε νά τύχη τής άναλό- 
γου προστασίας.

Ανληφθή ύπ' όψιν ότι πράγματι έντή 
έννοια τής διατάξεως τοΰ άρθρου 279 
Ποινικού Κώδικος θεωρούνται, ώς δέ

χεται καί ό Μπουρόπουλος εις τήν 
έρμηνείαν τοΰ Ποινικού Κώδικος εις 
σελίδα 420, όλα τά χρησιμεύοντα πρός 
πλήρωσιν οίασδήποτε άνάγκης τής δια- 
βιώσεως τών άνθρώπων, άσφαλώς ύπό 
τήν έννοιαν αύτήν τών πραγμάτων 
έπιβάλλεται νά θεωρηθή ώς πράγμα καί 
ό άπαραίτητος διά τήν ζωήν μας άτμο- 
σφαιρικός άήρ. ’ Αλλά θά παρατηρηθή 
ότι ή άτμόσφαιρα δέν ύπάγεται ύπό τή 
στενήν νομικήν σκοπιάν εις τήν έννοιαν 
τών πραγμάτων, έφ ' όσοναϋτη θεωρεί
ται ώς πράγμα έκτος συναλλαγής (Ε- 
XTRA COMMERCII).

' Ορθολογιστικώτερον όμως έν προ
κειμένω είναι τήν έννοιαν τών πραγμά
των τοΰ άρθρου 279 Π.Κ. νά μήν τήν 
προσδιορίσωμεν έντός τών στενοτάτων 
πλαισίων τών καθοριζομένων ύπό τών 
σχετικών διατάξεων τού Κώδικος, άλλά 
έπί τή βάσει εύρυτέρων κριτηρίων μέ 
γνώμονα τήν χρησιμότητά των διά τήν 
πλήρωσιν οίασδήποτε βιωτικής άνάγ
κης μας. Μέ τά δεδομένα αύτά είναι 
έπιβεβλημένον ή άτμόσφαιρα νά ϋπα- 
χθή εις τά «πράγματα» τής διατάξεως 
τού άρθρου 279 Π.Κ., τοσοΰτον μάλλον 
καθ’ όσον καί ό ποινικός νομοθέτης 
έάν θά ήτο εις θέσιν νά προέβλεπε 
όταν έθέσπιζε τήν διάταξιν αύτήν, τήν 
προϊόντος τού χρόνου προξενηθησο- 
μένην φοβερόν καί έπικίνδυνον δηλη- 
τηρίασιν τής άτμοσφαίρας έκ τών καυ
σαερίων καί λοιπών δηλητηριωδών ούσι
ών, άσφαλώς δέν θά παρέλειπε νά 
περιλάβη καί αύτήν εις τήν διάταξιν τού 
άρθρου 279 Π.Κ., σκεπτόμενος ότι θά 
έδημιουργεΐτο ίσως άμφιβολία τις κατά 
πόσον θά ήδύνατο καί ή άτμόσφαιρα νά 
θεωρηθή «πράγμα».

Εις τό πλέγμα τών διατάξεων αύτών 
καί τών άναγγελθέντων νέων νομοθετι
κών μέτρων πρός προστασίαν τοΰ 
περιβάλλοντος καί έν γένει τής δημοσί
ας ύγείας, έπιβάλλεται νά κινηθούν, 
όσον είναι άκόμη καιρός, δραστηρίως 
καί άμειλίκτως αί άρμόδιαι δικαστικοί 
άρχαί, μέ τήν βάσιμον προσδοκίαν ότι ή 
έφαρμογή τών διατάξεων τών άρθρων 
279 καί 280 Ποινικού Κώδικος μέ τάς 
προβλεπομένας εις αύτάς αύστηροτά- 
τας ποινάς τής καθείρξεως καί φυλακί- 
οεως διά τήν έξ άμελείας γενομένην 
δηλητηρίαοιν τών ώς προεξετέθη πη
γών, φρεάτων, κρηνών, τροφίμων καί 
άλλων πραγμάτων, θά έχη τό ποθούμε- 
νον άποτέλεσμα τής καθάρσεως τής 
άτμοσφαίρας καί συγχρόνως τής έξα- 
φανίσεως τού έφιαλτικοΰ καί έπικινδύ- 
νου γιά τήν ύγείαν μας νέφους τής 
αίθαλομίχλης.
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ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΝΕΡΟ
ΤΟ «ΜΑΓΙΚΟ ΚΕΡΙ»
ΚΑΙ Ο «ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΤΟΥ 
ΝΕΡΟΥ»
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΝ  
ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΓΕΙΑ

Τόν πρώτο καιρό, ό τρόπος 
γιά την απόσπαση ομολογιών μέ 
σωματικά βασανιστήρια εφαρ
μόστηκε σ ε  άστικές καί ποινικές 
δίκες. Γιά νά περιοριστούν οί 
αυθαιρεσίες ή νομοθεσία, μετά 
τόν 13ο αιώνα, περιόρισε την 
άσκηση βασανιστηρίων μόνο 
κατά τίς ποινικές δίκες καί σύ
στησε νά μην εφαρμόζονται ο
πωσδήποτε τά βασανιστήρια «α
ν υπάρχει δυνατότητα νά φθά- 
σουμε στήν άλήθεια μέ μέσα λι
γότερο έπώδυνα». Τήν εκτίμηση 
αυτών τών δυνατοτήτων έκανε 
μόνο ό δικαστής.

Τοϋ G R A Z IA  A M B R O S I O

Π ΩΛΕΙΤΑΙ πλήρης έξοπλισμόςαί- 
θούσης μεσαιωνικών βασανιστη

ρίων...» Αύτή ή ασυνήθιστη μικρή 
άγγελία δημοσιεύτηκε στους «Τάϊμς» 
τοϋ Λονδίνου τό Μάρτιο τοϋ 1968. 
' Επρόκειτο γιά ένα «στόκ» άπό σύνεργα 
βασανιστηρίων (511 κομμάτια συνολι
κού βάρους τεσσάρων τόννων). Προ
έρχονταν κυρίως άπό τό Μουσείο τής 
Νυρεμβέργης, πού, μαζί μέ τό ' Εθνικό 
Μουσείο τής Βαυαρίας καί τό Μουσείο 
Βασανιστηρίων τοϋ Παρισιού, κατέχει 
τά πρωτεία σ' αύτές τίς μακάβριες 
συλλογές. Τά κομμάτια ήταν: μιάπρέσ- 
σα γιά νά συνθλίβουν τή γλώσσα τών 
καταδίκων, σίδερα γιά νά τούς σημα
δεύουν, κουτάλια γιά νά τούς χύνουν 
ζεματιστή πίσσα στά αύτιά, μιά σιδερέ

νια προσωπίδα, μέ ένσωματωμένα ένα 
χωνί καί ένα καντηλέρι (επινόηση εκ
πληκτική γιά τό ταυτόχρονο βασανι
στήριο τής φωτιάς καί τοϋ νεροϋ), 
πάγκοι γιά μαστίγωμα, κρίκοι, λουριά 
καί μαστίγια διαφόρων ειδών - όλα 
αύτά τά κομμάτια βγήκαν σέ πλειστηρι- 
ασμό στήν περίφημη αίθουσα «Σό- 
θμπυς», όπου ή συλλογή είχε καταστα
λάξει άφοϋ πέρασε κατά καιρούς άπό 
πολλά χέρια. Τό πιό περιζήτητο κομμά
τι τής συλλογής, πού πουλήθηκε δύο 
χιλιάδες λίρες στερλίνες στό Μουσείο 
Γερμανικής Ιστορίας τοϋ Ρότεν- 
μπουργκ, ήταν ή «Παρθένος τής Νυ
ρεμβέργης» ή λεγάμενη καί «Χαλύβδινη 
Παρθένος» ή «Χήρα τής Νυρεμβέργης». 
” Ηταν μιά πρωτότυπη συνεισφορά τών 
δημίων τής Νυρεμβέργης στά πατρο
παράδοτα συστήματα βασανισμοϋ. ’ Η 
«Παρθένος» (πού χρησιμοποιήθηκε γιά 
πρώτη φορά στίς άρχές τοϋ 16ου 
αιώνα), είναι ένα είδος χαλύβδινης 
δίφυλλης σαρκοφάγου. Στό επάνω της 
μέρος ύπάρχει ένα άνάγλυφο κεφάλι μέ 
παχουλό άνέκφραστο πρόσωπο, ένα 
πρόσωπο πού θυμίζει φιλήσυχη Βαυα- 
ρή χωρική. Τά εσωτερικά τοιχώματα 
τής «Παρθένου» ήταν γεμάτα άπό 
μακριά καρφιά καί ό δυστυχισμένος 
πού έκλειναν έκεϊ μέσα έβρισκε φρικτό 
θάνατο άπό τά καρφιά πού τοϋ καταξέ- 
σχιζαν τίς σάρκες. Τό μαρτύριο μπο
ρούσε νά γίνει μέ τρόπο άμεσο, δηλαδή 
μέ τό ξαφνικό κλείσιμο τών φύλλων τής 
σαρκοφάγου, ή άργά, ώστε νά πεισθεϊ 
ό βασανιζόμενος νά ομολογήσει.

’ Η «Παρθένος» είναι άναμφισβήτητα 
τό πιό ύποβλητικό άπό όλα τά παλιά 
όργανα βασανισμοϋ, άλλά δέν πρέπει 
νά πιστεύουμε ότι οί δικαστές καί οί 
δήμιοι τών προηγούμενων αιώνων δέν 
είχαν έπινοήσει συστήματα τό ίδιο 
άποτελεσματικά. Στόν Μεσαίωνα ό 
δήμιος ήταν άπαραίτητος σέ κάθε 
δικαστήριο. ’ Ο Φρειδερίκος Βαρβα- 
ρόσσας, έξέδωσε τό 1168, διάταγμα μέ 
τό όποιο θέσπιζε: «"Οποιος κλέβει νά 
βασανίζεται άνάλογα μέ τήν περίπτω
ση». ' Ωστόσο, ό βασανισμός έγινε 
μέσο κολασμού μόνο μετά τήν παρακ
μή τής «όρδαλίας», πού είχε είσαχθεϊ 
άπό τούς βαρβάρους. Οί φεουδάρχες 
τοϋ πρώιμου Μεσαίωνα προτιμούσαν 
τό σχοινί (μέ τό όποιο κρεμούσαν τόν 
βασανιζόμενο καί τόν άφηναν νά πέσει

άπότομα), τή στρέβλη ή τά δεσμό 
(άλυσίδες). ’ Η «όρδαλία» (άπό τήν 
άγγλοσαξωνική λέξη ordal, πού σημαί
νει δικαστική άπόφαση) ήταν γνωστή 
καί ώς «θεοδικία», γιατί κατά τήν 
εφαρμογή της επικαλούνταν τόν Θεό 
νά άποφανθεί γιά τήν ένοχή ή τήν 
άθωότητα ένός κατηγορουμένου. Υ 
πήρχαν πολλά είδη «όρδαλίας». Τήν 
δοκιμασία επιδίωκε ό ίδιος ό ένδιαφε- 
ρόμενος ή επέβαλε ό άνακριτής. Τό ίδιο 
ϊσχυε καί γιά τούς τρόπους βασανι- 
σμοϋ. ’ Η «όρδαλία» μέ πυρωμένο 
σίδερο έπικράτησε άδιαφιλονίκητα σέ 
όλον τόν Μεσαίωνα. ' Ονομαζόταν 
«judicium ferti», καί προοριζόταν γιά 
τούς κλέφτες, τούς ληστές, τούς δολο
φόνους. ’ Ο Καρλομάγνος, ιδιαίτερα, 
τήν επέβαλε ατούς κατηγορουμένους 
γιά πατροκτονία ή μητροκτονία καί 
συζυγοκτονία. ’ Ο κατηγορούμενος έ
πρεπε νά διανύσει μέ δεμένα μάτια 
καμιά δεκαριά μέτρα βαδίζοντας πάνω 
σέ πυρωμένα ύνιά (ό άριθμός τους 
κυμαινόταν μεταξύ έξη καί δώδεκα) 
άνάλογα μέ τήν άπόφαση τοϋ δικαστή.
Αμέσως μετά τή δοκιμασία, τά πόδια 

τοϋ κρινόμενου έπιδένονταν καί έμεναν 
έτσι γιά τρεις ήμέρες. "Οταν άφαιροΰ- 
σαν τούς επιδέσμους, άν τά πέλματα 
τών ποδιών ήταν άθικτα, ή ετυμηγορία 
ήταν άπαλλακτική, σέ άντίθετη περί
πτωση, καταδικαστική. Γιά μικρότερα 
παραπτώματα, ό ύποπτος μπορούσε νά 
στείλει, γιά νά ύπσστεϊ τήν δοκιμασία, 
ένα δούλο ή ένα ζώο του. Τυπικό 
χαρακτηριστικό , σ' αύτή τήν περίπτω
ση, ήταν ότι ύποβάλλονταν στή δοκι
μασία πρόσωπα διαφορετικά άπό εκεί
να πού άφοροΰσε ή διαδικασία. Δέν 
συνέβαινε τό ίδιο στίς σοβαρές περι
πτώσεις όπως ή περίπτωση τής μαγείας, 
πού ήταν τό μεγαλύτερο έγκλημα πού 
συντάραξε τή ζωή τοϋ Μεσαίωνα. Σ’ 
αύτή τήν περίπτωση, ό κατηγορούμε
νος ύποβαλλόταν στή δοκιμασία καί άν 
άκόμα ομολογούσε τήν ένοχή του, γιατί 
στήν «όρδαλία» άπέδιδαν ένα είδος 
μυστικής δυνάμεως ικανής νά εξοντώ
σει τό βλαβερό πνεύμα πού κατηύθυνε 
τή δραστηριότητα τού μάγου.

Χαρακτηριστική τού 13ου αιώνα 
ήταν, ή «όρδαλία» τοϋ νεροϋ, πού 
άποδείκνυε τήν ένοχή ή τήν άθωότητα 
τού κατηγορουμένου (άνδρα ή γυναί
κας) ανάλογα μέ τό άν έπέπλεε ή
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' Επάνω: Τό μαρτύριο τού τροχού, πού έφαρμοζόταν πολύ συχνά κατά τή διάρκεια του Μεσαίωνα (χαρακτικό τού 16ου αιώνα). Κάτω: θανατικές 
ποινές κατά τό Μεσαίωνα. Ό  κατάδικος δενόταν μέ σχοινιά καί άλυσίδες καί πέθαινε μέ άβάσταχτους πόνους.

βυθιζόταν. ' Η δοκιμασία αύτή ήταν 
Εμπνευσμένη άπό τή λαϊκή πίστη ότι 
ένα στοιχείο καθαρό, όπως τό νερό, δέν 
θά δεχόταν ποτέ έναν ένοχο ή έναν 
άμαρτωλό. Γι' αύτό θεωρούνταν ένο
χοι έκεΐνοι πού, όταν τούς έριχναν στό 
νερό μέ δεμένα χέρια καί πόδια, έμεναν 
στήν έπιφάνεια ή τό λιγότερο, δέν 
βυθίζονταν πέρα άπό ένα ορισμένο 
σημείο, γιατί πίστευαν ότι τό νερό τούς 
«ξερνοϋσε» καί άθώοι θεωρούνταν έ- 
κεϊνοι πού βυθίζονταν. "Αλλη μορφή 
αύτοΰ τού είδους δοκιμασίας ήταν ή 
«όρδαλία» τού βραστού νερού. Σ' αύτή 
τήν δοκιμασία, ό κατηγορούμενος έ
πρεπε νά τραβήξει ένα άντικείμεο άπό 
τόν πάτο μιας μεγάλης χύτρας μέ 
βραστό νερό. "Αν τό χέρι πάθαινε

■ Λ
\  uni·18 νn /
> WBm '

έγκαύματα, τότε περίμεναν τόν δυστυ
χισμένο ή πυρά ή ό άποκεφαλισμός, άν 
όμως τό χέρι του έμενε άθικτο, τότε δέν 
μπορούσαν νά άμφισβητήσουν τήν 
άθωότητά του.

Μιά άλλη μορφή «όρδαλίας», άρκετά 
διαδεδομένη, ήταν τής φωτιάς. Οί 
φλόγες έπρεπε νά άφήσουν άθικτο τόν 
άθώο καί άντίθετα, νά προξενήσουν 
έγκαύματα στόν ένοχο. Τά χρονικά 
άναφέρουν ότι τό 1103, στό Μιλάνο, 
κάποιος παπάς, ό Λουπράνδος στάθη
κε τυχερός σέ μιά δογματική διένεξη μέ 
τόν "Αγιο Αμβρόσιο, έπίσκοπο τής 
πόλεως, γιατί γλύτωσε άπό τίς φλόγες 
τών δύο πυρών μέσα άπό τίς όποιες 
πέρασε. Οί μάρτυρες βεβαιώνουν ότι οί 
φλόγες παραμέριζαν μπροστά στόν
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παπά. ’ Υπήρχαν επίσης πολλές άλλες 
μορφές «όρδαλίας». ' Η «όρδαλία» λό
γου χάρη τοϋ «φερέτρου». Σ' αύτήν ό 
ύποπτος γιά δολοφονία ήταν ύποχρεω- 
μένος νά άγγίσει τίς πληγές τοϋ δολο
φονημένου πού κειτόταν ατό φέρετρο. 
"Αν τό πτώμα έβγαζε αίμα άπό τίς 
πληγές ή τό στόμα, ή ένοχή ήταν 
άναμφισβήτητη. Μόνο όταν οί άνατο- 
μικές καί χειρουργικές γνώσεις είχαν 
προχωρήσει άρκετά πλέον, παρατηρή
θηκε ότι, συχνά, κατά τίς νεκροψίες τά 
πτώματα έβγαζαν άπό τή μύτη ή τό 
στόμα τό αίμα πού είχε συγκεντρωθεί 
στά γύρω άγγεϊα. "Αλλη «όρδαλία» 
ήταν ή έπονομαζομένη «τού Σταυρού». 
' Από τούς δυό άντιπάλους τό δίκιο τό 
είχε έκεϊνος πού κατόρθωνε νά άντέξει 
περισσότερη ώρα όρθιος καί μέ τά 
χέρια ύψωμένα μπροστά σ' έναν Ε 
σταυρωμένο. Τά χρονικά βεβαιώνουν 
ότι οί περιπτώσεις πού οί ύποβαλλόμε- 
νοι στίς διάφορες δοκιμασίες μέ τήν 
«όρδαλία» έβγαιναν άθικτοι ήταν άρκε
τά συχνές, γεγονός πού μάς έπιτρέπει 
νά σκεφοΰμε ότι οί φακίρηδες δέν είναι 
προνόμιο μόνο τής εποχής μας.

' Η έπάνοδος τοϋ βασανισμοΰ κατά 
τήν άρχαία έλληνική καί ρωμαϊκή παρά
δοση καί ή έγκατάλειψη τής «όρδαλίας» 
συνέβη στό τέλος τού 13ου αίώνα καί

συνέπεσε μέ τήν παρακμή τής φεου
δαρχικής εξουσίας καί τήν έμφάνιση 
τής κοινοτικής. ' Η απονομή δικαιοσύ
νης γενικά δέν ήταν πιά προνόμιο τοϋ 
ιδιώτη, άλλά τοϋ κράτους. ' Αφορμή 
γιά τήν επαναφορά τών βασανιστηρίων 
άπετέλεσε τό παπικό διάταγμα «Ad 
estirpanda», πού έκδόθηκε τό Μάιο 
τοϋ 1252 άπό τόν Ίννοκέντιο Δ ', 
διάταγμα πού θεωρείται ό θεμελιακός 
λίθος έκείνου τοϋ άθλιου-οικοδομήμα
τος τής ’ Ιερός ' Εξετάσεως. ' Εκείνη τήν 
έποχή οί Καθολικοί θεωρούσαν «αιρετι
κούς» τούς οπαδούς διαφόρων αιρέσε
ων, όπως οί ' Αρναλδικοί (άπό τό όνομα 
τοϋ ' Αρνάλδου) άπό τά Μπρέσσια τής 
Λομβαρδίας, ό όποιος άπαγχονίστηκε 
καί κάηκε τό 1155 σάν οπαδός τών 
θρησκευτικών μεταρρυθμίσεων καί αν
τίθετος στήν κοσμική έξουσία τοϋ 
Πάπα), τούς Καθαρούς, καί άλλους, 
πού βάσιζαν τίς πολιτικοθρησκευτικές 
θεωρίες τους στήν άντίθεσή τους πρός 
τόν πλούτο καί τίς κακές συνήθειες τοϋ 
άνώτερου κλήρου. Στή διάδοση τοϋ 
βασανισμοΰ συνέβαλαν έπίσης διάφο
ροι παράγοντες, άνάμεσα στούς όποι
ους καί ή άναβίωση τοϋ ενδιαφέροντος 
γιά τή μελέτη τοϋ Ρωμαϊκού Δικαίου 
πού άνακίνησε τό θέμα τής άτελοϋς 
όργανώσεως τής δικαιοσύνης γιά τήν

άποκάλυψη καί τήν άπόδειξη τών εγ
κλημάτων. Δημοσιεύτηκαν τότε πρα
γματείες γιά τίς διάφορες μορφές βα
σανιστηρίων καί τό έπάγγελμα τοϋ 
δημίου γνώρισε μεγάλη άνθηση.

"Ολες σχεδόν οί εύρωπαϊκές χώρες, 
Γαλλία, Γερμανία, Πολωνία, Ούγγαρία, 
Ρωσία, ' Ισπανία, ' Ιταλία, υιοθέτησαν 
τήν έπαναφορά τοϋ βασανισμοΰ. Τά 
βασανιστήρια, άντίθετα, «αναχαιτίσθη
καν» στίς άγγλικές άκτές. Σημειώθηκαν

' Αριστερά: ' Ο διαμελισμός ήταν συνηθισμέ
νος τρόπος έκτελέσεως. Επάνω: Ή «ατρέ- 
βλη», ένα άπό τά πιό διαδεδομένα Μεσαιωνι
κά βασανιστήρια: Κάτω: Μιά «θεοδικία» 
πίνακας τού 15ου αιώνα. Τιερρύ Μπούτς Ή  
κόμισσα τής Μοδένας σφίγγει ατό χέρι της 
ένα πυρωμένο σίδερο, γιά νά άποδείξει τήν 
άθωότητα τοϋ συζύγου της. Στήν άπέναντι 
σελίδα: Μιά μάγισσα υποβάλλεται σέ βασανι
στήρια γιά νά όμολογήσει.
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φυσικά περιπτώσεις βασανιστηρίων 
στήν ' Αγγλία καί στή Σκωτία, άλλά 
γενικά αύτές οί όύο χώρες τά άπέκρου- 
σαν σάν μέσο δικαστικής άνακρίσεως.
’ Η επιστήμη δέν κατόρθωσε ποτέ νά 
άναπτύξει ορισμένη θεωρία γιά τόν 
βασάνισμά. Μπορούμε πάντως νά πού
με ότι τά βασανιστήρια έμφανίζονταν 
μέ τρεις όψεις: σάν μέσο γιά τήν 
άπόσπαση ομολογίας, γιά ήθικό παρα
δειγματισμό (μέ άποτρεπτικό άποτέλε- 
σμα, όπως θά λέγαμε σήμερα), καί σάν 
διασκέδαση των τυράννων.

Τόν πρώτο καιρό, ό τρόπος γιά τήν 
άπόσπαση ομολογιών μέ σωματικά 
βασανιστήρια εφαρμόστηκε σέ άστικές 
καί ποινικές δίκες. Γιά νά περιοριστούν 
οί αύθαιρεσίες ή νομοθεσία, μετά τόν 
13ο αιώνα, περιόρισε τήν άσκηση 
βασανιστηρίων μόνο κατά τίς ποινικές 
δίκες καί σύστησε νά μήν εφαρμόζον
ται οπωσδήποτε τά βασανιστήρια «άν 
υπάρχει δυνατότητα νά φθάσουμε 
στήν άλήθεια μέ μέσα λιγότερο έπώδυ- 
να». Τήν έκτίμηση αυτών τών δυνατο
τήτων έκανε μόνο ό δικαστής, ό όποιος, 
όμως, συχνά, παραβλέποντας τό γεγο
νός ότι βασανισμοί επιβάλλονταν μόνο 
ελλείψει άποδείξεων, ύπέβαλε τόν κα
τηγορούμενο σέ βασανιστήρια άν καί 
είχαν ήδη συγκεντρωθεί άφθονες άπο- 
δείξεις εις βάρος του.

" Οσο γιά τά είδη τών βασανιστηρί
ων, ή φαντασία τού νομοθέτη δικαστή, 
βοηθούμενη καί άπό τή σκληρότητα 
τών δημίων, ικανοποιούσε μέ τόν πιό 
άχαλίνωτο τρόπο τίς ιδιοτροπίες της. 
Τό «σχοινί» ήταν τό πιό κοινό καί 
συνηθισμένο σύστημα. "Εδεναν τά 
χέρια τού βασανιζομένου στή ράχη μέ 
ένα σχοινί, τό οποίο, περνώντας άπό 
μιά τροχαλία στερεωμένη στό ταβάνι, 
τυλιγόταν γύρω άπό ένα κύλινδρο. Τό 
δύστυχο θύμα αίωρεϊτο στόν άέρα καί 
τότε τό άφηναν νά πέφτει άπότομα 
κάτω. Αύτό γινόταν πολλές φορές. 
"Αλλο μέσο βασανισμού ήταν ή «στρέ- 
βλη». "Ηταν ένα τραπέζι μέ κυρτή 
επιφάνεια, όπου έδεναν τόν κατηγο
ρούμενο άπό χέρια καί πόδια καί σέ 
ορισμένη στιγμή τό τέντωναν άπότομα 
καί βίαια. Σ' αύτή τή δύσκολη θέση τού 
έπέβαλαν συχνά καί τό βασανιστήριο 
τού νερού, δηλαδή ό δήμιος τού έχυνε 
στό στόμα νερό ώσπου νά φουσκώσει 
ύπερβολικά τό ύπογάστριο. "Επειτα οί 
βοηθοί του πατούσαν πάνω στή φου
σκωμένη κοιλιά τού θύματος, γιά νά 
τήν άδειάσουν.

Τό «μαγικό κερί» καί ό «χείμαρρος τού 
νερού», χρησιμοποιούνταν στίς άνα- 
κρίσεις γιά τή μαγεία. Στήν πρώτη

περίπτωση έδεναν τή δύστυχη γυναίκα 
άνάσκελα πάνω σ' ένα τραπέζι καί τής 
έβαζαν άνάμεσα στά δόντια ένα κερί 
πού τό κρατούσαν όρθιο μέ · ειδικά 
λουριά. "Οταν τό άναβαν, τό λειωμένο 
καυτό κερί έπεφτε στό πρόσωπο τής 
ύποτιθέμενης μάγισσας, ώσπου ή φλό
γα έφθανε στά χείλη. Στή δεύτερη 
περίπτωση, έβαζαν τήν κατηγορούμενη 
κάτω άπό ένα χείμαρρο παγωμένου 
νερού καί τήν άφηναν έκεϊ έπί ώρες. 
Στίς άνακρίσεις γιά τή μαγεία χρησιμο
ποιούσαν καί τόν «τράγο», δηλαδή ένα 
μεγάλο κούτσουρο σέ σχήμα πυραμί- 
δος μέ κοφτερές πλευρές. Πάνω σ' 
αύτό τό κούτσουρο έβαζαν καβάλλα τή 
μάγισσα, ώστε άπό τό βάρος τού 
σώματος (πού τό μεγάλωναν δένοντας 
στά πόδια τού θύματος μεγάλες πέ
τρες) νά μπαίνει ή μυτερή κορυφή μέσα 
στίς σάρκες." Ενα άλλο σύστημα βασα- 
νισμού: πρώτου μα«μοΰ, ήταν ό βασα- 
νισμός πού έπέβαλλαν ατούς άνήλι- 
κους καί ατούς εύγενεϊς, δευτέρου 
βαθμού, εκείνος πού προοριζόταν γιά 
τούς ταπεινής καταγωγής. ’ Ο τρίτος 
βαθμός ήταν γιά όσους κατηγοροΰνταν 
γιά άποτρόπαια εγκλήματα. Άπ ό τόν 
βασανισμό άπαλλάσσονταν οί τραυμα
τίες, οί λεχώνες, οί έγκυες, οί βουβοί, οί 
τρελλοί καί οί τυφλοί.

" Ας μήν ξεχνούμε, όμως, ότι οί καιροί 
ήταν ιδιαίτερα σκληροί. Τό άποδεικνύει 
τό γεγονός ότι, ό αύτοκράτορας Φρει
δερίκος Β' πού ώστόσο δέν ήταν 
ιδιαίτερα σκληρός, ξερίζωνε τή γλώσσα 
τών αιρετικών, ένώ χάραζε στό στήθος 
τών ήττημένων εχθρών μέ πυρωμένο 
σίδερο, τούς άκρωτηρίαζε καί συχνά 
τούς σταύρωνε. Τόν Πιέρ ντέ Βίνι, 
καγκελλάριο καί επιστήθιο φίλο του, 
επειδή τόν θεώρησε ύποπτο, ό Φρειδε
ρίκος Β' τόν έρριξε στή φυλακή, άφοΰ 
έβαλε πρώτα νά τόν τυφλώσουν. Καί ό 
Πιέρ αύτοκτόνησε χτυπώντας τό κεφά
λι του στόν τοίχο τού κελλιοΰ. Παραλ
λαγή αύτών τών μεθόδων βασανισμού, 
επινόησε ό Τζοβάννι Μαρία Βισκόντι, 
δούκας τού Μιλάνου, πού γεννήθηκε 
τά τελευταία χρόνια τού 14ου αιώνα. 
Αύτός, λοιπόν, ό Βισκόντι, πού οί 
πρόγονοί του έφάρμοσαν μέ άγριότητα 
τά βασανιστήρια (ό Γκαλεάτσο Β ' λ.χ. 
είχε διατάξει νά ύποβάλλονται οί ένοχοι 
γιά έγκλήματα κατά τού κράτους σέ 
«άργό μαρτύριο» έπί σαράντα μία μέρες 
προτού έκτελεσθοΰν) έβαζε άγριους 
μολοσσούς, έπίτηδες διαλεγμένους καί 
εκπαιδευμένους, νά κατασπαράζουν τά 
θύματά του, καί δέν παρέλειπε ποτέ 
νά... άπολαμβάνει τό θέαμα.

GRAZIA AMBROSIO

705



Η ΝΛΥΠΑΙΛΚΙΙ

Δημοσιεύθηκε  
στό περιοδικό

«ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ»

Q IA N A W H  TOY tilti2
Τ Ο ΕΤΟΣ 1862 άποτελεϊ ένα ση

μαντικό σταθμό στην νεοελληνική 
ιστορία. Είναι τό έτος τής έξώσεως τής 
πρώτης ελληνικής δυναστείας, ή όποια, 
μέ τόν άπολυταρχισμό της, είχε συσ
σωρεύσει πάμπολλα δεινά στόν ελληνι
κό λαό. Τόν 'Οκτώβριο του 1862 ό 
"Οθων έφευγε από τήν ' Ελλάδα. Προ
ηγουμένως όμως, οκτώ μήνες ένωρίτε- 
ρα, στίς αρχές τού Φεβρουάριου, είχε 
συμβή ένα άλλο γεγονός, έπίσης ση
μαντικό, πού άπετέλεσε τόν «πρόλογο» 
τής έξώσεως. Είναι ή λεγομένη Ναυπλι- 
ακή ' Επανάστασις του 1862, πού ήλθε 
ώς αποκορύφωμα τής πολιτικής - καί 
πολιτειακής - κρίσεως τής έποχής έκεί- 
νης, μέ επίκεντρο τήν σοβαρωτάτη 
διάστασι μεταξύ τού βασιλέως "Οθω- 
νος καί τοϋ Κωνσταντίνου Κανάρη. ' Ο 
γηραιός ναυμάχος τοϋ 1821 βρίσκεται 
τώρα στό χείχη όλων. Αύτόν θέλει ό 
λαός ώς κυβερνήτη.

' Ο " Οθων στήν αρχή διστάζει, τελι
κά ύποχωρεϊ καί τόν καλεϊ στό ανάκτο
ρα. Ό  θρυλικός Ψαριανός στίς 12 
' Ιανουάριου μένει μαζί του δυό ώρες, 
τοϋ έκθέτει τίς προγραμματικές του 
σκέψεις, τοϋ εγχειρίζει ένα ύπόμνημα, 
τό οποίο πραγματευόταν σπουδαιότα

τα εθνικά θέματα. ’ Ο " Οθων δέχεται 
τούς όρους καί τοϋ άναθέτει τόν 
σχηματισμό κυβερνήσεως σέ είκοσι 
τέσσερις ώρες.’ Ο λαός κατά τήν είσοδο 
καί τήν έξοδο τοϋ Κανάρη άπό τό 
παλάτι παραληρεί. ’ Ο σχηματισμός 
όμως κυβερνήσεως ήταν δυσκολώτατο 
έργο. 1 Εγωισμοί, όγκος απαιτήσεων 
άπό τούς ήγέτες, ύπουλες αντενέργειες 
των ανθρώπων τοϋ «συστήματος» άπε- 
τέλεσαν ανασταλτικό παράγοντα στήν 
«έξ άριστέων» πραγματοποίησί του. 
Παρ' όλες αύτές τίς δυσκολίες ό γέρο 
ναύαρχος συγκρότησε τόν κατάλογο 
των ύποψηφίων μέ πρόσωπα όχι τυ
χαία. Τά όσα διαδραματίσθηκαν μετά 
τήν ύποβολή τοϋ καταλόγου, ή απαντη
τική έπιστολή μετά τήν παράδοσι στά 
χέρια τοϋ Όθωνος μεγάλωσαν τήν 
πίκρα τοϋ πλήθους καί τοϋ Κανάρη καί 
ή άγανάκτησις όλων ήταν απερίγρα
πτη. Ό  "Οθων έδωσε, μέ τίς πράξεις 
του αύτές, τήν εύκαιρία στήν άντιπολί- 
τευση νά δράση. Ό  συνωμοτικός 
μηχανισμός άπλώθηκε παντοϋ. Άπό 
τήν πρωτεύουσα στά άστικά κέντρα, 
στίς φρουρές. ' Η πλειονοψηφία συ
νεργαζόταν μέ τήν άντιπολίτευσι. ’ Η 
προηγμένη άστική τάξις έπηρέαζε τόν

ύπόλοιπο πληθυσμό καί τίς δυσκίνητες 
μάζες τής ύπαίθρου. ' Η θύελλα, πού 
ξεσήκωσε ή άποπομπή τοϋ Κανάρη, 
έδειχνε ότι τά πράγματα πήγαιναν άπό 
τό κακό στό χειρότερο. Είχε φθάσει ή 
στιγμή τής δυναμικής άναμετρήσεως. 
Στήν πρωτεύουσα καί στά μεγάλα 
άστικά κέντρα έγινε ή άρχή τοϋ σχεδίου 
τής ' Επαναστάσεως.

' Η προσβολή πού έγινε στόν γέρο 
Κανάρη είχε μεγάλη άπήχησι στήν 
παλαιό πρωτεύουσα, τό Ναύπλιο. 
Στρατιωτικές καί πολιτικές προσωπικό
τητες τής πόλεως άποφασίζουν νά 
κατοχυρώσουν τίς πολιτικές έλευθερίες 
άκόμη καί μέ τά όπλα. 1 Ονόματα 
ξεχωριστής σημασίας γιά τήν έποχή, 
καί ώς πρός τόν τοπικό, άλλά καί τόν 
πανελλήνιο φιλελευθερισμό, πρωτο
στατούν. Άνάμεσά τους ό δήμαρχος 
Παν. Ζαφειρόπουλος, ή Καλλιόπη Πα- 
παλεξοπούλου, ό πρόξενος τοϋ Βελγί
ου Σπ. Ζαβιτσιάνος, όέφέτης Γ. Πετιμε- 
ζας, ό πρωτόδικης Π. Μαυρομιχάλης, 
οί δικηγόροι Κ. Άντωνόπουλος, Γρ. 
Δημητριάδης, I. Παπαζαφειρόπουλος 
Κ. Πιτσάλης, καί ό,τι άλλο έκλεκτό είχε 
νά παρουσιάση ή ναυπλιακή κοινωνία 
τής έποχής. ' Ο συνωμοτικός ιστός
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Σ ε  όλο τό διάστημα τής βασιλείας τοΰ ’Όθιυνος, ό λαός δεν μπόρεσε, ποτέ, νά «συμφιλιωθή» με τόν 
θεσμό καί με τόν τρόπο διακυβερνήσεως τής χώρας άπό την Αυλή. Τό οθωνικό καθεστώς υπήρξε, 
πάντοτε, άντιπαθές καί έζητεΐτο ή ευκαιρία νά χτυπηθή στην ρίζα του. Αυτό έγινε τό 1862. "Ενα άπό τό 
γεγονότα τοΰ έτους αύτοϋ είναι ή λεγομένη Ναυπλιακή ’ Επανάστασις, ή οποία άπετέλεσε τόν «πρόλογο» 
τής ’εξώσεως, τότε, τοΰ ’Ό θω νος καί τής ’ Αμαλίας.

Στήν απέναντι σελίδα αριστερά: ' Η Καλλιόπη Παπαλεξοπούλου Δεξιά: ό βασιλιάς "Οθων σέ μεγάλη ήλικία, λίγο πριν άπό τήν έξωσή του. 2  
αυτή τή σελίδα άριστερά. τό Ναύπλιο σέ παλιά λιθογραφία καί δεξιά ό Κ. Κανάρης στά τελευταία χρόνια τής ζωής του.

αρχίζει νά ύφαίνεται με σταθερότητα 
στήν ιστορική αύτή γωνιά τής ’ Ελλά
δος.

Οί στρατιωτικοί πού άνέλαβαν τήν 
ήγεσία τής συνωμοτικής όργανώσεως, 
οί άντισυνταγματάρχες ' Αρτέμης Μί- 
χου, διοικητής τού 2ου τάγματος πεζι
κού καί Πάνος Κορωναϊος, φυλακισμέ
νος στήν ' Ακροναυπλία, έρχονταν σέ 
επαφή μέ τούς συνωμότες. Συνεργάτες 
τους οί ταγματάρχες X. Ζυμβρακάκης, 
Δ. Βότσαρης, οί ύπολοχαγοί Χρ. Κατσι- 
κογιάννης, Δ. Γρίβας, ό ύπίλαρχος 
Τριτάκης καί οί άνθυπολοχαγοί Θρ. 
Μόνος, Σπ. Διοβουνιώτης, Νικ. Σμο- 
λένσκης, Ά λ . ΠραΤδης καί άλλοι. Οί 
άξιωματικοί αύτοί δέν είχαν τήν συνη
θισμένη ώς τότε πεποίθησι πώς άρκοΰ- 
σε νά σύρουν τό σπαθί καί νά μποΰν έπί 
κεφαλής ένός σώματος γιά νά κατορ
θώσουν τά πάντα. "Ησαν ψύχραιμοι. 
Θετικότης διέκρινε τήν όργάνωσι τής 
συνωμοσίας. Γρήγορα κατάλαβαν ότι 
έπρεπε νά συνδεθοΰν μέ τήν πρωτεύ
ουσα γιά μιά ταυτόχρονη έξέγερση σέ 
όλη τήν 'Ελλάδα. Στό φρουριακό 
συγκρότημα τοΰ Ναυπλίου δέν ήταν 
δυνατή μιά έξέγερσις χωρίς τήν βοή
θεια τής πρωτεύουσας. Τά γεγονότα

εύνοοΰσαν τούς συνωμότες. Οί περισ
σότεροι άξιωματικοί ήσαν μυημένοι.
' Η συννενόησις γινόταν μέ τήν μυστι
κότητα πού έπέτρεπαν τά μέσα τής 
εποχής. Μιά επιστολή τοΰ Βέλγου 
προξένου Σπ. Ζαβιτσιάνου καλυμμένη 
μέ τήν διπλωματική άσυλία άνακαλύ- 
φθηκε στό Αργος. ' Η έπιστολή ήταν 
συνωμοτική.” Αγνωστο γιατί ό Ζαβιτσι- 
άνος θέλησε νά τήν γυρίση πίσω.

’ Ο νομάρχης Άργολιδοκορινθίας Γ. 
Ροντόπουλος πληροφορείται τήν ϋ- 
παρξι τής επιστολής καί προβαίνει στήν 
κατάσχεσί της. Καί ό Ζαβιτσιόνος όμως 
πηγαίνει στό ” Αργος καί μέ τήν ιδιότητα 
τοΰ προξένου ζητά νά τοΰ έπιστραφή ή 
έπιστολή. Ό  νομάρχης όμως στέλνει 
τήν έπιστολή μέ ιδιαίτερο γράμμα γιά 
τόν ύπουργό ' Εσωτερικών. ' Η προερ
γασία πού άρχισε τήν νύχτα τής 24ης 
25ης ' Ιανουάριου μέτίςτοιχοκολλημέ- 
νες προκηρύξεις, ή δυσαρέσκεια γιά 
τήν δεξίωσι στό νομαρχιακό κατάστη
μα, οί προκηρύξεις πού ρίχνονται καί 
τήν έπομένη νύχτα, τό γεγονός ότι δέν 
ήλθε ό άρχηγός άπό τήν Αθήνα, 
έπισπεύδουν τό κίνημα. Κανένας πολι
τικός τής άντιπολιτεύσεως δέν διακιν
δύνευσε τήν άπομόνωσι στήν πόλι τοΰ

Ναυπλίου. Μπορούμε νά πούμε ότι οί 
επαναστάτες άφέθηκαν στήν τύχη 
τους. Συσκέπτονται στό σπίτι τοΰ έφέ- 
τη Πετιμεζό έκτάκτως καί κανονίζουν 
σύντομα τίς λεπτομέρειες τής έπιχειρή- 
σεως. Στίς 2.30" τήν νύχτα, ό Κορωναϊ- 
ος συγκεντρώνει τούς ύπαξιωματικούς 
τοΰ πρώτου καί δευτέρου τάγματος. 
Τούς λέει: «Τό "Εθνος ζητεί τήν συν
δρομήν του στρατού πρός ύποστήριξιν 
τών δικαιωμάτων του, όπως τήν έζήτη- 
σε τήν 3ην Σεπτεμβρίου 1843 πρός 
καθιέρωσιν τοΰ Συντάγματος. Δέν πρέ
πει νά άρνηθώμεν αύτήν σήμερον, ώς 
δέν τό ήρνήθη τότε ή φρουρά τών 
' Αθηνών. Κατά τήν στιγμήν ταύτην αί 
άγιαι ψυχαί τών ήρώων τοΰ άγώνος, 
πετώσαι πέριξ ήμών καί πέριξ τών 
άδελφών μας, μάς όνειδίζουσι διά τήν 
κατάστασιν τοΰ "Εθνους ύπέρ τοΰ 
οποίου αΰται τόσον ένδόξως έμόχθη- 
σαν καί θεωροΰσαι ήμάς ώς τό κύριον 
όργανον τής καταπατήσεως τών δικαι
ωμάτων καί τών έλευθεριών του, μέ 
φωνήν άγανακτήσεως μάς καλούν νά 
βαδίσωμεν εις τά ίχνη των καί συμφώ- 
νωςείς τά πρός τό ” Εθνος αισθήματα. 
'Εμπρός λοιπόν αί ψυχαί των μεθ' 
ήμών καί ό Θεός άς εύλογήση τό ” Εργο
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Η ΝΑΥΠΛΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Στήν έπάνω φωτογραφία ό Ζυμβρακάκης καί 
στήν κάτω ή βασίλισσα ' Αμαλία σέ Γερμανικό 
πίνακα. Ή  Αμαλία επηρέαζε σέ μεγάλο 
βαθμό τήν πολιτική τού Όθωνα. Ο τελευ
ταίος διακρίνεται στήν άπέναντι σελίδα 
πρώτος στή σειρά μέ τό έπιτελείο του. 
(Μουσείο Μπενάκη).

μας», γράφει ό ' Ανώνυμος.
Χειροκροτήματα καί ζητωκραυγές 

ακολουθούν τήν άνακοίνωσι. Τό σύν
θημα είναι «Σκοτάδι - Σπαθί». ’ Ο 
δικηγόρος Κ. Πετσάλης κρατώντας τήν 
επαναστατική σημαία κηρύσσει επίση
μα τήν έπανάστασι. ’ Από τό σπίτι τής 
Καλλιόπης Παπαλεξοπούλου ξεκινούν 
τά νήματα πρός όλες τις κατευθύνσεις.
' Η προγραμματισμένη γιά τίς 3 Φε
βρουάριου έναρξιςτοΰ κινήματοςάρχί- 
ζει δυό ήμέρες ένωρίτερα, στήν πρώτη 
τού μηνός. Οί οθωνικές άρχές περιορί
ζονται. Οί άξιωματικοί, πού δέν προσχώ
ρησαν στό κίνημα, κρατούνται στό 
φρούριο.

Ή  έπανάστασις γενικεύεται. Αρχη
γός ό άντισυνταγματάρχης Μίχου. Ό  
άντισυνταγματάρχης Κορωναϊος, άρ- 
χηγός επιτελείου. ' Ο ταγματάρχης Βό- 
τσαρης, φρούραρχος Ναυπλίας. ' Ο 
ίλαρχος Παραμυθιώτης, ύποφρούραρ- 
χος. ' Ο ταγματάρχης Ζυμβρακάκης, 
φρούραρχος Παλαμηδίου. Ό  ύπολο- 
χαγός Γρίβας, στρατιωτικός άστυνόμος 
Ναυπλίας. Οί ύπόλοιποι άξιωματικοί 
άναλαμβάνουν τίς άνάλογες μέ τόν 
βαθμό καί τήν ειδικότητά τους θέσεις.
' Ο Σπ. Ζαβιτσιδνος συγκροτεί καί ένα 
σώμα άπό διακόσιους έθνοφύλακες.

' Η ' Επιτροπή καθορίζει τούς σκο
πούς τού κινήματος: α) «Κατάπτωσις 
τού συστήματος, πιστώς ύπηρετουμέ- 
νου ύπό τής μέχρι τοΰδε Κυβερνήσεως

καί άναγόρευσις νέου έγγυημένου τάς 
έλευθερίας τού λαού...» β) «Διάλυσις 
τής διά βιαίων μέσων συσταθείσης καί 
μέχρι τοΰδε ύπαρχούσης Βουλής», γ) 
«Συγκρότησις ' Εθνοσυνελεύσεως ύπι- 
σχνουμένης τήν ύπό τού "Εθνους 
άνάκτησιν των καταπατηθεισών αύτοΰ 
' Ελευθεριών καί πλήρωσιν παντός εύ- 
γενούς καί ' Εθνικού ήμών πόθου».

Πρόσωπα μέ ικανότητες έμπεδώ- 
νουν τήν άσφάλεια καί τήν τάξι. Οί 
πολιτικοί κρατούμενοι τής Άκροναυ- 
πλίας καί τού Παλαμηδιοΰ ζητούν καί 
τάσσονται μέ τήν έπανάστασι. ’ Η 
διαγωγή τους σέ όλη τήν διάρκεια τής 
έπαναστάσεως «ύπήρξε άνεπίληπτη». 
(Ό  ιστορικός Λαμπρινίδης τούς ύπο- 
λογίζει έπάνω άπό χίλιους ό δέ ' Ανώνυ
μος σέ έξακόσιους ώς έπτακόσιους).

Τήν έπομένη, 2 Φεβρουάριου, ή 
έπανάστασις έχει άπλωθή σέ ολόκληρη 
τήν πόλι. 'Η  Αθήνα γνωρίζει άπό τό 
μεσημέρι τής έπομένης τήν συνωμοσία. 
Τήν εϊδησι μετέφεραν οί ταξιδιώτεςάπό 
τόν Πειραιά. ' Ο " Οθων συγκαλεϊ εκτά
κτως τό ύπουργικό συμβούλιο στό 
οποίο άποφασίζεται ή καταστολή τής 
έξεγέρσεως μέ όπλα.

Ο Γενναίος Κολοκοτρώνης στίς 3 
Φεβρουάριου φθάνει μέ πλοίο στούς 
Μύλους γιά νά έμποδίση τήν έξάπλωσι 
τής έπαναστάσεως στήν Πελοπόννησο.

' Ο "Οθων διατάσσει τήν συγκέντρωσι 
τών κυβερνητικών στρατευμάτων στήν 
Κόρινθο: δώδεκα λόχοι πεζικού, δυό 
λόχοι πυροβολικού καί δυόίλες ιππικού 
μέ άρχηγό τόν ύποστράτηγο Χάν. Ο 
βασιλεύς φθάνει στήν Κόρινθο διά 
θαλάσσης καί μπροστά στούς συγκεν
τρωμένους στρατιώτες λέει: «Στρατιώ- 
ται μετά βαθείας λύπης έπληροφορή- 
θην ότι άνθρωποι εις τούς όποιους δέν 
θέλω νά δώσω πλέον τόν έντιμον τίτλον 
τού Στρατιώτου τόν οποίον φέρετε 
'Υμείς, ότι οί άνθρωποι ούτοι λέγω, 
στασιάσαντες έκηλίδωσαν τήν στρατι
ωτικήν τιμήν . Οί άνθρωποι ούτοι 
έγένοντο άπιστοι εις τό Σύνταγμα καί 
εις τούς νόμους, οί οποίοι έπ' άγαθώ 
καί σωτηρία τής πατρίδος έπιβάλλουν 
εις τόν στρατιώτην ώς πρώτιστον καθή
κον ύποταγήν εις τόν Βασιλέα του, τόν 
άνώτατον άρχοντα τού στρατού 

«Καλέσας ' Υμάς νά έπαναφέρητε εις 
ύποταγήν τούς άπιστήσαντας Σάς ένε- 
πιστεύθην τήν τιμήν τού 'Ελληνικού 
Στρατού. Διά τής πίστεως καί τής 
άνδρείας Σας θέλετε άποπλύνει τήν 
κηλίδα ήν εκείνοι άπεπειράθησαν νά 
προσάψωσιν εις τήν τιμήν του. Μετ' 
άγαλλιάσεως Σάς άναγγέλλω ότι άπας ό 
πιστός Μου Λαόςπροσφέρεται προθύ- 
μως νά συμπράξη μεθ' 'Υμών, άγωνι- 
ζομένων ύπέρ τών καθεστώτων, τά
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όποια δικαίως θεωρεί ώς τήν άσφαλε- 
στέραν έγγύησιν της εύημερίας αύτοϋ 
έν τώ παρόντι καί τής όόξης του έν τώ 
μέλλοντι».

Οί στρατιώτες, μεταξύ των οποίων 
καί πολλοί συνωμότες ζητωκραυγά
ζουν τά λόγια τοΰ βασιλέως ύποσχόμε- 
νοι πίστι καί άφοσίωσι. Τά βασιλικά 
στρατεύματα αναχωρούν. Στις 6 Φε
βρουάριου καταλαμβάνουν χωρίς μά
χη τό προδομένο άπό τόν σύμμαχο τής 
έπαναστάσεως στρατηγό Τσόκρη, 
"Αργος, προχωρούν καί στρατοπεδεύ
ουν στην Γεωργική Σχολή Τίρυνθος. ’ Ο 
' Αργείτης στρατηγός Δ. Τσόκρης, πού 
στήν άρχή είχε ταχθή μέ τούς επανα
στάτες καί μέ τήν έκρηξι τής έπαναστά
σεως είχε άναλάβει τήν φύλαξι των 
Δερβενακίων μέ Ά ρ γε ϊτες  οπλοφό
ρους πράγμα πού δέν έκανε, άναζητεϊ- 
ται άπό τούς επαναστάτες. "Οταν 
έφθασε στό Ναύπλιο, ή εϊδησις ότι ό 
κυβερνητικός στρατός άναχώρησε άπό 
τήν Κόρινθο, ό άρχηγός τής έπαναστά
σεως διέταξε τόν ύπίλαρχο Τριτάκη μέ 
άπόσπασμα ιππέων νά πάη στά Δερβε
νάκια καί νά έπιτηρή τήν τοποθεσία. ’ Ο 
ταγματάρχης πυροβολικού X. Ζυμβρα- 
κάκης είχε καταλάβει τόν στρατώνα 
ιππικού στό "Αργος, ό δέ Γρίβας τό 
σπίτι τού Δ. Καλλέργη, απέναντι άπό 
τόν στρατώνα.

’ Ο στρατηγόςΔ. Τσόκρηςβρισκόταν 
στούς Μύλους καί ήλθε σέ συνεννόησι 
μέ τόν Γενναίο Κολοκοτρώνη, πού τοΰ 
συνέστησε νά μείνη έξω άπό τήν 
έπανάστασι. Οί έπαναστάτεςπληροφο
ρούνται τίς ενέργειες τοΰ Τσόκρη, συλ
λαμβάνουν τήν οίκογένειά του, άναγκά- 
ζοντας έτσι τόν στρατηγό νά παρου- 
σιασθή. Τόν συλλαμβάνουν τόν μετα
φέρουν στό Ναύπλιο καί μέσα στίς 
άποδοκιμασίες τοΰ λαού τόν κλείνουν 
στίς φυλακές τής 1 Ακροναυπλίας. Πα
ραμένει εκεί ώς τό τέλος τής έπανα
στάσεως.

Οί έπαναστάτες συγκροτούνται. ’ Ο 
Χρ. Κατσικογιάννης κατόπιν διαταγής 
οχυρώνεται στόν λόφο τής Αρειας. ’ Ο 
Δ. Γρίβας, ό Θ. Μάνος καί ό Ά λ . 
ΠραΤδης διατάσσονται νά φυλάξουν τό 
όρος τού Προφήτη ' Ηλία καί τόν μύλο 
τοΰ Ταμπακόπουλου, τοποθεσίες πού 
βρίσκονται στόν δημόσιο δρόμο Ναυ
πλίου - ’ Επιδαύρου.

' Ο Κορωναϊος παραμένει στήν Πρό
νοια μέ τίς έφεδρεϊες. Ό  βασιλικός 
στρατός ένισχυμένος άπό τήν θάλασσα 
επιτίθεται, χωρισμένος σέ δυό μοίρες, 
έναντίον τοΰ μύλου τοΰ Ταμπακόπου
λου, τοΰ Προφήτη ’ Ηλία καί τοΰ

λόφου τής "Αρειας. Ή  έπίθεσις τών 
βασιλικών στρατευμάτων είχε σκοπό 
τήν άναγνώρισι τών δυνάμεων τών 
έπαναστατών καί δέν ήταν ισχυρή. 
Πενήντα νεκροί ό άπολογισμός τών 
μαχών. Άνάμεσά τους ό λοχαγός 
πεζικοΰ τοΰ βασιλικού στρατού, Κου- 
μουνδουράκης καί ό έκ τών έπαναστα
τών άνθυπασπιστής πεζικού I. Παγώ- 
νης. Μέ τήν έναρξι τής έπαναστάσεως, 
ό μέν Κορωναϊος ύποστήριζε τήν εκ
στρατεία στήν ' Αθήνα, μέ τόν σκοπό 
τοΰ αιφνιδιασμού, ό δέ Μίχου τήν 
όχύρωσι καί όργάνωσι τής έπαναστά
σεως στό Ναύπλιο. Τό νά προτιμήσουν 
οί έπαναστάτες τό δεύτερο, ήταν ένα 
άπό τά μεγαλύτερα σφάλματα τοΰ 
έγχειρήματος, άν όχι τό μεγαλύτερο. 
"Αν μετέφεραν τήν έπανάστασι στήν 
' Αθήνα καί πετύχαιναν μιά έξέγερσι 
στήν πρωτεύουσα τρομάζοντας τήν 
κυβέρνησι καί τό Στέμμα καί ένθαρρύ- 
νοντας τούς συνωμότες τών 1 Αθηνών 
σέ έξέγερσι, ίσως τά άποτελέσματα νά 
ήσαν θετικώτερα. ' Η γνώμη τοΰ Μ ί
χου, πού είχε καταδικάσει άπό τήν άρχή 
τό έγχείρημα, έπικράτησε.τ Ηταν άναμ- 
φισβήτητη έπιτυχία ή άπόκρουσις τής 
πρώτης έπιθέσεως. ' Ο Χάν, κατάλαβε 
ότι ή άποστολή τής καταστολής τής 
έπαναστάσεως καί χρόνο άπαιτοΰσε 
καί κάθε άλλο παρά εύκολη ήταν. Τά 
κυβερνητικά στρατεύματα στατοπε- 
δεύουν πλέον, μέ στρατηγείο τήν Τί-

ρυνθα, στήν περιφέρεια Ναυπλίας καί 
άρχίζουν νά πολιορκούν στενά τόν 
ιστορικό βράχο. Οί έπαναστάτες κρα
τούν άκόμη τό ύδραγωγεϊο καί τίς 
ύπόλοιπες θέσεις. Οί πολιορκούμενοι 
διατηρούσαν άκμαϊο τό ήθικό τους. 
Αύτό άνησυχοΰσε τούς άνθρώπους 
τοΰ «συστήματος».

’ Ο " Οθων ύπογράφει διάταγμα γιά 
τήν χορήγησι άμνηστίας σέ όσους είχαν 
παραπλανηθή ή είχαν ύποστή έκβια- 
σμό. ' Ο έξόριστος στήν Κύθνο Δεληγι- 
ώργης γράφει τότε στό ' Ημερολόγιό 
του: «16 Φεβρουάριου έξεδόθη διάτα
γμα άμνηστίας. Πόσον άσυλλογίστως 
συνετάχθη! Δέν έσφαλλον είπών ότι 
πρό μιας δευτέρας σπουδαίας έφόδου 
θά γίνουν ύποχωρήσεις, όπως εις τά 
όμματα τοΰ Β. Στρατού καταστώσιν 
ύπερήμεροι οί έπαναστάται καί ούτως 
έξεγερθή ένθουσιασμός άναγκαϊος διά 
τοιαύτην έπίθεσιν. Δέν διαλαμβάνει 
περί πολιτών ή άμνηστία. Ό  λόγος 
είναι πολιτικός: " Οτι δέν πρέπει έπισή- 
μως νά όμολογηθή ότι καί πολϊται 
έλαβαν μέρος».

' Εκείνες τίς ήμέρες συγκροτείται καί 
ό ' Ιερός Λόχος άπό τούς έπαναστάτες. 
Συνεννοήσεις μέ δυσαρεστημένους έ
παναστάτες άποτυγχάνουν. Αυτοί χα
ρακτηρίζουν τό κίνημα «Στρατιωτικήν 
άνταρσίαν», «προδοτικό» καί «άναρ- 
χία». ' Ο " Οθων τό καταγγέλλει άνοικτά 
στόν έλληνικό λαό.
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Μ ετά άπό απόφαση τοϋ Πρωθυπουργού κ. Ανδρέα Παπανδρέου, Υπουργός Δημοσίας Τάξεως 
τοποθετήθηκε ό κ. Γιάννης Σκουλαρίκης. Ο κ. Σκουλαρίκης γεννήθηκε καί μεγάλωσε στήν 
κο ινότητα Σμύλα τοϋ Νομού ' Ηλείας τό 1928. Πτυχιοΰχος τής Νομικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου 
' Αθηνών.

Δ ικηγόρος παρ Αρείω  Πάγω καί στό Συμβούλιο τής ' Επικράτειας. Ειδίκευση στό εργατικό 
δ ίκα ιο.

ΠΡΟΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

Συμμετείχε σέ όλους τούς κο ινω νικούς καί πολιτικούς άγώνες τού καιρού μας, άπό τά εφηβικά του 
χρόνια, σάν μέλος τής ΕΠΟΝ καί στέλεχος φ ο ιτητικώ ν καί άλλων οργανώσεων καί σάν δικηγόρος 
στίς φ ο ιτη τ ικές  καί όλες τίς  μεγάλες πολιτικές δ ίκες τού άνένδοτου άγώνα τής ΕΝ. Κέντρου 
(περίοδος 1961—1963).

Ιδρυτικό  μέλος καί Πρόεδρος τών «Δημοκρατικών Συνδέσμων», οργάνωση προσκείμενη στόν 
Ανδρέα Παπανδρέου κατά τήν προδικτατορική περίοδο, πού έπαιξαν σημαντικό ρόλο καί 

προέβαλαν τίς θέσεις τοϋ σημερινού προέδρου τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Νομικός Σύμβουλος τής Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) κατά τά έτη 

1 9 6 4 -1 9 6 5 .

ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967—1974:

Ιδρυτικό  μέλος τών Αντιστασ ιακώ ν Οργανώσεων ΕΚΔΑ καί ΔΕΚΑ καί στή συνέχεια τού 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΣ (ΠΑΚ) ύπό τήν ήγεσία τού Ανδρέα ΠΑΠΑΝΔΡΕ- 
ΟΥ.

Τόν συνέλαβαν κατ' έπανάληψη στή δ ιάρκεια  τής δ ικτατορίας. Κρατήθηκε στή Γενική Ασφάλεια 
στήν όδό Μπουμπουλίνας καί στήν Αμεσο Επέμβαση Αμαρουσίου καί οδηγήθηκε σέ πολύχρονη 
έξορία δ ιαδοχικά στά Καρδάμυλα Χίου, στόν "Α γιο  Ν ικόλαο Κυνουρίας, στό Π εντάλοφο Γράμμου 
καί ’ Αγία Πελαγία Κυθήρων.

Οσο καιρό ήταν έλεύθερος καί μετά τήν έπ ιστροφή του άπό τήν έξορία, έλαβε μέρος σάν 
δ ικηγόρος—ύπερασπιστής άντιστασ ιακώ ν στίς δ ίκες στό "Εκτακτο Στρατοδ ικείο . 
ΜΕΤΑΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ:

Είναι ένα άπό τά ιδρυτικά μέλη τού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜ ΑΤΟ Σ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) 
τού όποιου καί έξελέγη βουλευτής στό Νομό ’ Ηλείας στίς έκλογές τοϋ 1974, έπανεκλεγείς στίς 
εκλογές τού 1977.
— Μ έλος τής Κεντρικής ’ Επιτροπής τού ΠΑ.ΣΟ.Κ.
— Μ έλος τού Συμβουλίου Κο ινοβουλευτικής λε ιτουργ ίας (ΣΚΟΛ) ΠΑ.ΣΟ.Κ.
— Γραμματέας τοϋ Κο ινοβουλευτικού Τομέα Γεωργίας (ΚΤΕ Γεωργίας) ΠΑ.ΣΟ.Κ.
— Μ έλος τής Τριμελούς Γραμματείας Συνετα ιρ ιστικού Αγροτών ΠΑ.ΣΟ.Κ.
— Μ έλος τής ' Επιτροπής Ανάλυσης καί Προγραμματισμού τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ.
— Γραμματέας τής Επιτροπής κατάρτισης τού Αγροτικού προγράμματος τού ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Εγγαμος μ έ τή  Βασιλική Πούλου. ” Εχει δύο παιδιά, ένα κορίτσ ι (’ Αθήνα) 1 2χρ ο νώ νκα ίένα ά γόρ ι
(Πάνο) 10 χρονών.

Μ ετά τήν άνάληψη τών καθηκόντω ν του, ό νέος Υπουργός άπηύθυνε πρός τά Σώματα 
Ασφαλείας ’ Ημερήσια Δ ιαταγή, τής όποιας τό κείμενο έχει ώς έξής:
«Είναι μεγάλη τιμή γιά μένα πού ό Πρωθυπουργός τής χώρας κ. Ά ν δ ρ έα ς  Παπανδρέου, μοϋ 

άνέθεσε τά καθήκοντα τοϋ Υπουργού Δημοσίας Τάξεως.
Αλλά, όσο μεγάλη είναι ή τιμή, άλλο τόσο μεγάλες είναι καί οί εύθύνες πού έπωμίζομαι. 
Αναλαμβάνω τό Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως ένώ, είναι νωπή άκόμη ή λα ϊκή έτυμηγορ ία  μέ τήν 

σαφή έντολή, γιά τήν πραγματοποίηση μιας άλλαγής πού δέν θά σημαίνει άλλαγή προσώπων, άλλά 
τήν έναρξη μιας καινούργιας πορείας στά δημόσια καί κοινω νικά πράγματα τής χώρας.
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Στην πολιορκημένη πόλι ύπήρχαν 
άνθρωποι άντίθετοι πρός τό κίνημα, καί 
άλλοι πού όέν έβλεπαν τήν ώρα νά 
τελείωση. "Αλλοι αποτελούσαν ένα 
είδος «Πέμπτης φάλαγγος». Αύτοί όλοι, 
γράφει ό 'Ανώνυμος, πού αποτελού
σαν αδιάφορα, παθητικά ή επιβλαβή 
γιά τήν έπανάστασι στοιχεία δημιουρ
γούσαν με τίς πολλαπλασιαζόμενες 
δυσκολίες πολύ δυσμενή γιά τό κίνημα 
κατάστασι, ή όποια άποτελοϋσε τό 
σπουδαιότερο όπλο εναντίον του. Τό 
πρωί τής 1ης Μαρτίου ό άνερχόμενος 
σέ 4.000 περίπου άνδρες βασιλικός 
στρατός εξαπολύει τήν δεύτερη καί 
άποφασιστικής σημασίας τριμέτωπη 
έπίθεσί του. ' Η συντονισμένη αύτή 
έπίθεσις σέ συνάρτησι μέ τήν άποστα- 
σία τού ύπολοχαγοΰ Γουργούρη στήν 
"Αρεια, ή φυγή πού γενικεύεται καί ή 
γενναία άντίστασις τών άλλων τμημά
των δέν κατορθώνουν νά μετατρέψουν 
σέ τακτική τήν ύποχώρησι.

'0  βασιλικός στρατός εισβάλλει 
στήν Πρόνοια, προάστιο τού Ναυπλί
ου, καί άρχίζει τήν λεηλασία. Τετρακό
σιοι στρατιώτες καί πολίτες κατορθώ
νουν νά άπωθήσουν τούς εισβολείς. ' Ο 
Προφήτης ’ Ηλίας καί ό μύλος τού 
Ταμπακόπουλου πέφτουν στά χέρια 
τών βασιλικών. «Κατά τήν μάχην ταύ- 
την», λέγει ό Κρέμος, «ήρξαντοάναφαι- 
νόμενα τά αίσχη όλεθρίου εμφυλίου 
πολέμου ύπότών Κυβερνητικών. Ούτοι 
- κατά τόν «Συνταγματικόν "Ελληνα» - 
ύπερέβησαν καί τούς ώμοτέρους τών 
άγριων ' Οθωμανών. Κατά τήν όπισθεν 
ήμών γραμμήν έλεηλάτησαν τήν χώ
ραν, έβίασαν παρθένους, διήρπασαν 
τήν περιουσίαν τών πολιτών, ένέπρη- 
σαν οικίας, έσύλησαν ναούς, διέσχισαν 
εικόνας, έξύβρισαν ιερείς τού Ύφίστου 
ιδίως, ύποχρεώσαντες ένα αύτών νά 
θέση έπί τής κεφαλής του τό όποιον 
ύπερπλήρωσαν κόπρου καλυμμαύχιόν 
του, κατά δέ τήν άντιμέτωπον πρός 
ήμάς γραμμήν των ένέπρησαν τόν 
μύλον Ταμπακοπούλου καί παρήτησαν 
έντός τών φλογών δύο στρατιώτας τής 
ελευθερίας, οϊτινες ώς βαρέως πληγω
μένοι δέν ήδύναντο νά έξέλθωσιν. 
' Ενέβαλον δέ πΰρ καί κατέκαυσαν καί 
τήν άγροτικήν, τήν κομψοτάτην οικίαν 
τού ταγματάρχου Ζυμβρακάκη, έν ή 
ούδείς τών ήμετέρων ύπήρχεν έκεϊ 
άνθιστάμενος».

' Αποκλεισμένοι στόν λόφο τού Προ
φήτη ' Ηλία βρίσκονται έκατό περίπου 
έπαναστάτες μέ έπί κεφαλής τούς 
άξιωματικούς Δ. Γρίβα καί Μάνο, Σπυρ. 
Ζαβιτσιάνο καί τόν γιατρό Σταματό-

Ό  Γενναϊος Κολοκοτρώνης, πού είχε τεθεί 
έπικεφαλής τών κυβερνητικών δυνάμεων 
γιά τήν κατάπνιξη τής Έπαναοτάσεως ατό 
ΝαύπΜο.
πουλο. ' Αντιστέκονται στίς έπελάσεις 
τών κυβερνητικών, κατάκοποι άπό τήν 
ολοήμερη μάχη. ' Ο Γρίβαςέφαρμόζον- 
τας ένα έξυπνο σχέδιο κατορθώνει μέ 
τούς άνδρες νά φθάση στήν πόλι. 
” Ηταν ένδεκα τό βράδυ τής 1 ης Μαρτί
ου. Οί άπώλειες τών επαναστατών σέ 
νεκρούς ήσαν έλάχιστες, άλλά ογδόντα 
περίπου άπό αύτούς συνελήφθησαν.

Ανάμεσα στούς ογδόντα ό Π. Κορω- 
ναίος έμεινε ώς τό τέλος τής έπαναστά- 
σεως-αιχμάλωτος καί ώς τήν έξωσι τού

Οθωνος τράβηξε πολλά. Ο Τάσος 
Γούναρης γράφει:«' Η μέρα τούτη ήταν 
μέρα συμφοράς γιά τούς έπαναστάτες.
’ Ολόκληρη ή πόλη έκλαψε τούς σκο
τωμένους, άνησυχοΰσε γιά τούς άγνο- 
ουμένους, καί φρόντιζε τούς τραυματί
ες. " Εβλεπε μέ πόνο ψ υχής τήν Πρόνοια 
νά ρημάζεται, τό ύδραγωγεϊο τής "Α- 
ρειας καί όλα τά έκτος τής πόλεως 
οχυρώματα στά χέρια τών κυβερνητι
κών καί άναλογιζόταν ότι στίς ήδη 
ύπάρχουσες δυσκολίες θά προσθέτον- 
ταν καί άλλες μεγαλύτερες. ' Η επανά
σταση έμπαινε σέ κρίσιμη καμπή. Μετά 
τό χτύπημα τής πρώτης Μαρτίου συγ
κλονίστηκε. Δέν καταβλήθηκε βέβαια, 
άλλά πάντως γονάτισε καί συνέχισε τόν 
αγώνα άπό τήν θέση αύτή».

' Ο Χάν στέλνει στόν Μίχου έγγραφο 
συνθηκολογήσεως. Συγκαλεϊται συμ
βούλιο. Τούς διαβάζει τό έγγραφο καί 
τούς λέει: «'Επειδή τό κίνημα τής

Ναυπλίας, έναντίον όλων τών έλπίδων 
καί τών πεποιθήσεών μας άπεμονώθη, 
πάσαν περαιτέρω ένέργειαν θεωρώ 
ματαίαν καί ότι άνευ έλπίδος πρός 
εύόδωσιν τού σκοπού τής έπαναστάσε- 
ως είναι άμάρτημα νά έπιμένωμεν- εις 
περαιτέρω δεινά καί χύσιν άδελφικού 
αίματος καί προτείνει νά ζητηθή γενική 
άμνηστία».

Δέν παραδέχθηκαν αύτή τήν γνώμη 
άπό τούς παρόντες οί Δ. Γρίβας, Θρ. 
Μάνος, Χρ. Κατσικογιάννης, Ν. Σμο- 
λένσκης, Χρ. Γρίβας, Ά δ . Πραίδηςκαί 
Γ. Πετιμεζάς. Οί ύπόλοιποι ύπογρά- 
φουν τήν έγγραφη άπάντησι έξηγών- 
τας τούς λόγους τού κινήματος. ' Ο Χάν 
διαβιβάζει τά έγγραφα στόν "Οθωνα 
καί ορίζεται πενθήμερη άνακωχή.

Στίς δύσκολες αύτές μέρες συμβαί
νουν τά γεγονότα τής Κύθνου. ' Η 
' Ερμούπολις, σημαντική έστία άντιο- 
θωνικοϋ άγώνος, ξεσηκώνεται μέ άρχη- 
γό τόν σχολάρχη Ά ρ . Τσάτσο. Οί 
έπαναστάτες καταλαμβάνουν τίς ' Αρ
χές καί μέ τό άτμόπλοιο «Καρτερία» 
πηγαίνουν στήν Κύθνο μέ σκοπό τήν 
άπελευθέρωσι τών έκεϊ έξορίστων.

Ο Πάνος Κορωναϊος.

' Η κυβέρνησις καταστέλλει αύτή τήν 
έξέγερσι μέ δραστικά μέτρα. Στέλνει 
ένα επίλεκτο σώμα μέ έπί κεφαλής τόν 
λοχαγό Τσίρο. Σκοτώνονται άνάμεσα 
στούς άλλους ό ήρωας τής θεσσαλικής 
έξεγέρσεως Λεωτσάκος, ό Μωραίτίνης 
καί ό φοιτητής Σκαρβέλης. Συνταράσ- 
σεται όλη ή ' Ελλάδα.

Τό κίνημα έχει λάβει διαστάσεις, τό 
ήθικό τών Ναυπλιέων άναρθώνεται 
πάλι. ’ Υπάρχουν παντού εκείνοι πού 
λατρεύουν τίς συνταγματικές ελευθε
ρίες. Τά γεγονότα τών Κυκλάδων δέν 
άφήνουν κανένα άσυγκίνητο. Ό  ’ Α
νώνυμος γράφει: «Δέν είσήρχετό τις εις 
οικίαν χωρίς νά Ίδη οφθαλμούς δα- 
κρυρροοΰντας... έπεσκίασαν δέ καί
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Τό κτίριο τής στρατιωτικής διοικήσεως ατό 
Ναύπλιο.

αύτά ακόμη τά Ναυπλιακά». ' Η συμπε
ριφορά των κυβερνητικών πρός τούς 
αιχμαλώτους ύπήρξε απάνθρωπη, ιδι
αίτερα τοΰ Χρυσοβέργη. ’ 0  ναυπλια- 
κός λαός ύπομένει τις στερήσεις μετά 
τήν κατάληψι τοΰ ύδραγωγείου, τής 
Προνοίας καί τών ύπολοίπων οχυρών 
τής περιοχής, γιά πόσο καιρό όμως; Σέ 
τέτοιες στιγμές ξεπηδοϋν έμπόδια πού 
οδηγούν στήν καταστροφή.

Σπέρνεται ή διχόνοια πού στηρίζεται 
στήν πείνα, στήν δίψα καί στήν άπελπι- 
σία. Οί πολίτες ζητούν νά έγκαταλεί- 
ψουν τό Ναύπλιο καί βρίσκουν κατα
φύγιο στά άπέναντι χωριά Μύλους καί 
Κιβέρι καί στό Αργος. Ό Δ η μ . Γρίβας 
χαρακτηρίζει τήν άπόφασι τών συνα
δέλφων του γιά παράδοσι μέ όρους, 
προδοσία. Καταλαμβάνει μέ έμπιστους 
στρατιώτες τό Παλαμήδι, τό έφοδιάζει 
μέ τρόφιμα, κλείνει τίς πύλες τοΰ 
φρουρίου καί αρχίζει τό κανονίδι.

' Η κυβέρνησις άνηχυσεϊ γιά τήν 
δραστηριότητά το υ ." Ερχεται σέ έπαφή 
μαζί του μέσω ένός Πατρινοΰ, προσω
πικού του φίλου. Τοΰ προτείνει χρήμα
τα καί διαφυγή στό έξωτερικό. ' Ο 
δυναμικός ύπολοχαγός τόν άκούει λέ
γοντας ότι θά άπαντήση άπό τό Παλα
μήδι. Ό  Ανώνυμος γράφει ότι δήλω
σε στούς συνδέσμους τής κυβερνήσε- 
ως: «αν μέν σιωπήσω, έπεται ότι δέχο
μαι, άν δέ ρίψω κανονιάν τό έναντίον». 
” Οταν έφθασε στό φρούριο, άρχισε τό

κανονίδι. ' Ο Δεληγιώργης γράφει γιά 
τό Δ. Γρίβα: «'Η διαγωγή τοΰ Γρίβα 
παντός έπαίνου άνωτέρα. "Αν ήτο 
αρχηγός δέν έλύετο ή έπανάστασις».

Στίς 16 Μαρτίου ό Χάν άνακοινώνει 
ότι ή άμνηστία δέν έγινε δεκτή άπό τήν 
κυβέρνησι. Ό  δικηγόρος Κ. φαρμακό- 
πουλος άγανακτησμένος άπό τήν στάσι 
τής κυβερνήσεως άπάντησε: «Λοιπόν 
στρατηγέ, έλθετε νά κυριεύσετε έρείπια 
καί ούχί πόλιν».

' Η έξέλιξις αύτή τών πραγμάτων 
συμφιλιώνει τίς παρατάξεις Μίχου καί 
Γρίβα. Στίς 18-19 Μαρτίου, τρεϊς μέρες 
μετά τή νέα έναρξι τοΰ άγώνος, ό Χάν 
χτυπά μέ τά κανόνια του τήν πόλι.

' Η «μάνα τής ' Επαναστάσεως» Καλ
λιόπη Παπαλεξοπούλου άπό τό μπαλ
κόνι τοΰ σπιτιού της δίνει κουράγιο 
στούς έπαναστάτες, ένώ τά βόλια σφυ
ρίζουν δίπλα καί τριγύρω της. «Θαρρεί
τε. Τό Ναύπλιον, όπου έσωσε τήν 
ανεξαρτησίαν τοΰ "Εθνους, κατά τήν 
μεγάλην έπανάστασιν, θά έξασφαλίση 
καί ήδη τάς ελευθερίας αύτοΰ».' Απαν
τώντας σέ σύστασι τοΰ Χάν, νά μήν 
έκτίθεται σέ κινδύνους γράφει στό 
έπισκεπτήριό της:

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ 
«Λαμβάνει τήν τιμήν νά ειδοποιήσει τόν 
στρατηγό Χάν ότι δέν φοβείται τίποτε 
άλλο παρά τούς ποντικούς».

Τέτοιο ήθικό είχαν οί Ναυπλιεϊς 
ήγέτες. Στίς χειρότερες στιγμές τοΰ 
πολέμου, ανάμεσα σέ σφαίρες, οβίδες, 
στερήσεις, φοβέρες καί απέναντι σέένα 
ύπερπενταπλάσιο σέ όγκο στρατό έκα
ναν χιούμορ.

Τό άποτέλεσμα σ' αύτές τίς περιπτώ
σεις είναι γνωστό. Μιά πόλις πού 
στρέφεται έναντίον ένός κρατικού μη
χανισμού μόνο ένόχλησι μπορεί νά 
προκαλέση. Διά μέσου τών πρέσβεων 
τών τριών Μεγάλων Δυνάμεων οί 
έπαναστάτες ζητοΰν νέα άνακωχή. Ό  
βασιλεύς ορίζει έπιτροπή διαπραγμα
τεύσεων, άποτελουμένη άπό τόν άντι- 
στράτηγο Γενναίο Κολοκοτρώνη, τόν 
ύποστράτηγο Χάν καί τόν νομάρχη 
Γεωργαντά, γιά τήν παράδοσι τών 
φρουρίων καί τήν ύποταγή τής πόλεως. 
Οί έπαναστάτες, στό σπίτι τοΰ αρχηγού 
Δ. Μίχου, άφοΰ έλαβαν γνώσι τής 
άνακοινώσεως τοΰ Χάν διορίζουν έπι
τροπή άπό τούς Δ. Βότσαρη, X. Ζυμ- 
βρακάκη Γ. I. Ιατρού, Μ. Κωτσονό- 
πουλο, Κ. φαρμακόπουλο καί Ν. Συνο- 
δινό καί συναντούν στήν Τίρυνθα τούς 
αντιπροσώπους τοΰ βασιλέως. "Εθε
σαν τίς βάσεις τής ύποταγής τής πόλε
ως μέ τήν άποδοχή τής χορηγήσεως 
αμνηστίας. 'Όχι όμως γενικής.

Η ΝΑΥΠΛΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Διάταγμα τοΰ βασιλέως ύπογεγραμ- 

μένο άπό τίς 8 Μαρτίου είχε κρατηθή 
μυστικό καί δημοσιεύθηκε στήν ’ Εφη
μερίδα τής Κυβερνήσεως στίς 20 Μαρ
τίου, όταν μέ τηλεγράφημα άπό τό 
"Αργος έγινε γνωστό στήν Κυβέρνησι 
ότι ή έπιτροπή δέν έπέμενε σέ γενική 
άμνηστία.

Τό Βασιλικό Διάταγμα έγραφε: 
ΟΘΩΝ 

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Λαβόντες ύπ' όψιν τήν εις 'Ημάς 
άπευθυνθεϊσαν παράκλησιν τών κατοί
κων τής Ναυπλίας καί έπιθυμοϋντες νά 
προφυλάξωμεν,· εϊ δυνατόν, τήν πόλιν 
ταύτην έκ τών δεινών τήςέκπορθήσεως 
καί νά δώσωμεν οϋτω νέα δείγματα τής 
Βασιλικής ' Ημών εύσπλαχνίας, έπί τή 
προτάσει τοΰ ’ Ημετέρου Υπουργικού 
Συμβουλίου άποφασίζομεν:

Α ' Εις άπαντας τούς ένοχους έσχά- 
της προδοσίας καί στάσεως καταστα- 
θέντας στρατιωτικούς τε καί πολιτι
κούς, τούς ήδη έντός τών τειχών τής 
πόλεως ή τών φρουρίων τής Ναυπλίας 
εύρισκομένους, έξαιρέσει τών κατωτέ
ρω όνομαστί άναφερομένων προσώ
πων, άπονέμομεν αμνηστίαν διά τά 
είρημένα έγκλήματα τής έσχάτης προ
δοσίας καί στάσεως καί τά μετ' αύτών 
συναφή, ύπό τόν όρον ότι ή ρηθεϊσα 
πόλις καί τά φρούρια θέλουσι παραδο- 
θή εις τήν ' Εξουσίαν ' Ημών.

Β' 'Εξαιρούνται τής αμνηστίας οί
έξης:

α) Στρατιωτικοί: 1) Δ. Τσόκρης, 2) 
Ά τρ . Μίχου, 3) Λουδ. Στέλβαχ, 4) Δ. 
Βότσαρης, 5) Χαρ. Ζυμβρακάκης, 6) Δ. 
Γρίβας, 7. Χρ. Κατσικογιάννης, 8)Διον. 
Τριτάκης, 9) Χρ. Γρίβας, 10) Θρ. 
Μάνος, 11) Ά λ . ΠραΤδης 12) Νικ. 
Σμόλεντς.

β) Πολιτικοί: 13) Γ. Α. Πετιμεζδς, 14) 
Π.Α. Μαυρομιχάλης, 15) Κ. Άντωνό- 
πουλος, 16) Γρ. Δημητριάδης, 17) I. 
Παπαζαφειρόπουλος, 18) Σπ. Ν. Ζαβι- 
τσιδνος καί 19) Γ. φραγκιάς.

Γ" ' Επιφυλασσόμεθα νά έπεκτείνω- 
μεν τήν Βασιλικήν ' Ημών συγκατάβα- 
σιν καί εις έκείνους έκ τών τής άμνηστί- 
ας ώς άνωτέρω έξαιρουμένους, όίτινες 
διά τών ένεργειών αύτών ύπέρ άποκα- 
ταστάσεως τής νομίμου τάξεως ήθελον 
φανή άξιοι τήςσυγκαταβάσεωςταύτης.

Δ ' Τό παρόν περί αμνηστίας Διάτα
γμα ισχύει μόνον μέχρι τής στιγμής 
καθ' ήν θέλει άρχίσει τό κατά τίνος τών 
φρουρίων τής Ναυπλίας διά ξηρός ή 
διά θαλάσσης κανονιοβολισμός.

Οί ’ Ημέτεροι επί τής Δικαιοσύνης καί



έπί τών Στρατιωτικών 'Υπουργοί θέ
λουν δημοσιεύσει καί έκτελέσει τό 
παρόν Διάταγμα.

ΟΘΩΝ
' Αθαν. Α. Μιαούλης, Α. Γ. Κουντουριώ- 
της, Δ. Βότσαρης, Μ. Ποτλής, Ε. Α. 
Σιμός, X. Χριστόπουλος.

Στις 24 Μαρτίου καταπλέουν ατό 
λιμάνι τού Ναυπλίου δυό πολεμικά: τό 
γαλλικό «Πελεκάν» καί τό άγγλικό «Κά- 
στωρ» μέ τά φύλλα τής ' Εφημερίδος 
τής Κυβερνήσεως καί τήν δημοσίευσι 
του διατάγματος. Μεγάλη ταραχή καί 
θόρυβο προκάλεσε ή άνάγνωσίς του. 
Οί έπαναστάτες άναγκάζονται νά ζητή
σουν τό έλεος τού βασιλέως. Νέο 
διάταγμα χορηγεί άμνηστία ατούς ένο
χους κοινών έγκλημάτων πολέμου καί 
στρατιωτικούς ύποδίκους καί καταδί
κους, πού είχαν άπολυθή άπό τίς 
φυλακές τού Ναυπλίου κατά τήν ναυ- 
πλιακή έπανάστασι.

Οί πρόξενοι τής Γαλλίας καί Αύστρί- 
ας άνακοινώνουν αύτό τό διάταγμα καί 
ό Μίχου στίς 8 ' Απριλίου συγκαλεϊ 
όλους τούς έξαιρουμένους τής άμνη- 
στίας πολιτικούς καί στρατιωτικούς, 
πλήν τοϋ Τσόκρη, σέ διάσκεψι. "Ολοι 
άποφάσισαν νά φύγουν ατό έξωτερικό. 
Τό πρωτόκολλο ύπεγράφη τήν έπομένη 
άπό τόν Τσόκρη στήν ' Ακροναυπλία. 
Τό κείμενό του γράφει:

' Εν Ναυπλίω τή 6η ' Απριλίου 1 862
Συνελθόντες οί ύποφαινόμενοι, έξη- 

ρημένοι τής άμνηστίας, τής χορηγηθεί- 
σης διά τοϋ άπό 8 Μαρτίου έ.έ. Ύ. Β. 
Δ /τος, καί συσκεφθέντες έπί τής περί 
άποδημίας ήμών εις τήν άλλοδαπήν διά 
πλοίων μιας τών τριών μεγάλων καί 
εύεργετίδων τής ' Ελλάδος Δυνάμεων, 
όπου ήμεϊς άποφασίσωμεν νά μεταβώ- 
μεν, κατ' έκλογήν προτάσεως.

' Επειδή τό αίσθημα ήμών ύπέρ 
πατρίδος, άγνόν καί καθαρόν, έκίνησεν 
ήμας· εις τήν έπανάστασιν ούχί πρός 
άνατροπήν τών καθεστώτων, άλλά 
πρός εφαρμογήν καί θρησκευτικήν 
τήρησιν τοϋ Συντάγματος, ύπεστηρί- 
χθη δέ αύτή έπί δύο καί πλέον μήνας 
διά τής δυνατής θυσίας.

' Επειδή, άν καί τό ” Εθνος έκινήθη 
ήθικώς, δέν ύπεστήριξεν όμως καί διά 
τών όπλων τήν ' Επανάστασιν καί έπει- 
δή ή πρόληψις τής περαιτέρω ζημίας 
τοϋ έθνους καί τής καταστροφής τής

πόλεως ταύτης καί τής χύσεως τοϋ 
άδελφικοΰ αίματος έπιβάλλουσιν ήμϊν 
τήν άνάγκην τής παραδοχής τής άνωτέ- 
ρω προτάσεως.

Άποφαινόμεθα: Ύποβάλλομεν ή- 
μάς αύτούς εις τήν έγκατάλειψιν τοϋ

πατρώου έδάφους, άναχωροϋντες- εις 
τήν άλλοδαπήν, μεθ' όλων έκείνων, 
όσοι έκ τών ένταϋθα θέλουν μός 
άκολουθήσει.

Μίχου Άρτέμης, Λ. Στέλβαχ, Δ. Ν. 
Βότσαρης, Ζ.Χ. Ζυμβρακάκης, Δ. Τρι- 
τάκης, X. Σ. Κατσικογιάννης, Π.Α. 
Μαυρομιχάλης, Κ.Δ. ' Αντωνόπουλος, 
Γρ. Δημητριάδης, Σ.Ν. Ζαβιτσιανος, Γ. 
φραγκιάς, Θ. Μάνος, ' Ιωάν. Παπαζα- 
φειρόπουλος, Δ. Τσόκρης (ό κατ' 
άναγκαίαν εύσπλαχνίαν μεθ' ήμών 
παραληφθείς), Ά λ . ΠραΤδης, X. Γαρ. 
Γρίβας, Ν. Σμόλεντς, Γ. Πετιμεζάς.

’ Εγκαταλειφθείς παρά πάντων τών 
συναδέλφων μου άναγκάζομαι νά κα
ταδικάσω έμαυτόν εις άειφυγίαν καί 
αίσχυνόμενος τοϋ λοιπού ν' άποκα- 
λοΰμαι" Ελλην, άπό τοϋδε παραιτοϋμαι 
τής ’ Ελληνικής ' Εθνικότητος.

Δημ. Γρίβας

Ό  Χρ. Γρίβας καί ό I. Μανωλάκης 
τήν ίδια μέρα παραδίδουν τό πρωτό
κολλο στό βασιλικό στρατόπεδο.

Στίς 8 ' Απριλίου 1862 μετά τήν 
τελετή τής έορτής τής ’ Αναστάσεως οί 
μή άμνηστευθέντες καί μερικοί άπό 
τούς άμνηστευθέντες στρατιωτικούς 
καί πολίτες, περίπου διακόσιοι, μπαί
νουν στά δυό άτμόπλοια τών Δυνάμε
ων καί άναχωροϋν γιά τήν Σμύρνη.

’ Η παράδοσις γίνεται μέ τελετή κατά 
τήν όποια οί ταγματάρχες I. Μανωλά
κης καί Θωμάς Κυδωνάκης παραδίδουν 
τά κλειδιά τών φρουρίων τής πόλεως.
’ Ο έπαναστατικός στρατός, πού δια- 
σπάσθηκε, πήγε στήν Τίρυνθα καί 
άνέμενε διαταγές τής κυβερνήσεως.

Κατά τήν ναυπλιακή έπανάστασι οί 
Ναυπλιεϊς έπαθαν πολλές ζημιές καί 
καταστροφές. Τό προάστιο τής Πρό
νοιας καί όλες οί έξοχικές κατοικίες τοϋ 
Ναυπλίου λεηλατήθηκαν καί οί περισ
σότερες πυρπολήθηκαν άπό τόν βασι
λικό στρατό. Γιά τήν άποκατάστασι τών 
ζημιών έγιναν τρεις έρανοι μεταξύ τών 
πολιτών γιά τά έξοδα τής φρουράς καί 
τοϋ πολέμου. Ο πρώτος, πού έγινε 
στίς 6 Φεβρουάριου ήταν έκούσιος καί 
απέδωσε 30.000 δραχμές. ’ Ο δεύτε
ρος διενεργήθηκε στίς 2 Μαρτίου 
(30.000 δρχ.) καί ό τρίτος στίς 20 
Μαρτίου (15.000 δρχ.). ’ Ο τελευταίος 
έρανος έγινε κατά τήν έξοδο τών 
πολιτών άπό τήν πόλι. "Ηταν ένα άπό 
τά λίγα μελανά σημεία τής έπαναστά- 
σεως. Γ ιά όλα αύτά τά έξοδα, τίς ζημίες 
καί τίς καταστροφές, γιά όλες αύτές τίς 
θυσίες, δέ δόθηκε ποτέ καμμιά άποζη- 
μίωσις στούς Ναυπλιεϊς.

Στήν πόλι γίνονται άλλαγές, στίς

δημοτικές έκλογές έκλέγεται δήμαρχος 
ό Γεώργιος I. Ίατροΰ, μέλος τής 
έπαναστατικής διοικητικής έπιτροπής. 
Γενικά έκτος άπό τόν Εύθυμιόπουλο, 
πού έξελέγη δημοτικός σύμβουλος, 
όλοι οί άλλοι ήσαν άνθρωποι τοϋ 
«συστήματος».

’ Η Ναυπλιακή ’ Επανάστασις ήταν ό 
προάγγελος τής έξώσεως τοϋ "Οθω- 
νος, ήταν τό προμήνυμα γιά τήν μεγάλη 
στιγμή τής 11ης - 12ης 'Οκτωβρίου. 
Μαζί μέ τά γεγονότα τής Κύθνου 
άπέδειξαν γιά μιά άκόμη φορά ότι οί 
άγώνες δικαιώνονται. ’ Η Ναυπλιακή 
' Επανάστασις δέν ήταν ξενοκίνητη. 
Μόνο μέ τά έθνικοενωτικά γεγονότα 
τής ' Ιταλίας μπορεί νά άναζητηθή 
συνάφεια. Στά «Ναυπλιακά» πρέπει νά 
τονισθή μόνο ή ήθική άπήχησις τών 
μεγάλων γεγονότων τής ’ Ιταλίας στόν 
έλληνικό λαό.

Ο ’’ Οθων, βασιλεύς, πού πίστεψε 
στήν «Μεγάλη Ιδέα» κρατούσε τήν 
' Ελλάδα στά σύνορά της χωρίς νά θίγη 
ή νά ζητή τά τουρκοκρατούμενα έδά- 
φη, γιατί ήταν δέσμιος τών άγγλογαλλι- 
κών συμφερόντων. ' Η φεουδαρχική 
Ρωσία άποκλείεται νά υιοθετούσε μιά 
τέτοια έξέγερσι γιά συνταγματικές έ- 
λευθερίες. "Ηταν καί έμεινε καθαρά 
έλληνικό τό ναυπλιακό κίνημα." Ηταν ή 
σημαντικώτερη άπό τίς στάσεις πού 
αντιμετώπισε ή οθωνική διοίκησις. ' Ο 
αιματηρός Φεβρουάριος ήταν ό προ
πομπός τοϋ άναίμακτου πανελλήνιου 

Οκτωβρίου. ' Ο πρώτος παρέδωσε τήν 
σκυτάλη στόν δεύτερο.

' Η έπανάστασις τής 1 ης Φεβρουάρι
ου στό Ναύπλιο άποτέλεσε κατά τά 
κρίσιμα έκεϊνα χρόνια τής έθνεγερσίας 
τό προπύργιο τοϋ φιλελευθερισμού 
κατά τής άπολυταρχίας. ' Ενίσχυσε τήν 
πεποίθησι γιά δημοκρατικότητα στόν 
έλληνικό κόσμο καί τόνωσε τήν πίστι 
στό άναφαίρετο τών πολιτικών δικαιω
μάτων. " Ενα άπόσπασμα τοϋ Μακρυγι- 
άννη δείχνει όλο τό ήθικό μεγαλείο τής 
φυλής μας, τό μένος, τήν γενναιότητα 
στήν άντιμετώπισι τής καταπιέσεως καί 
τής τυραννίας:

«' Οταν σηκώσαμε τήν σημαία εναν
τίον τής τυραγνίας, ξέραμεν ότι είναι 
πολλοί αύτήνοι καί μαχητικοί κι έχουν 
καί κανόνια κι όλα τά μέσα. ' Εμείς άπ' 
ούλα είμαστε άδύνατοι. "Ομως ό Θεός 
φυλάγει καί τούς άδύνατους κι άν 
πεθαίνομεν διά τήν πατρίδα μας, διά 
τήν θρησκείαν μας καί πολεμοϋμεν όσο 
μπορούμε έναντίον τής τυραγνίας.

Μακρυγιάννης»

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΛΚΑΝΗΣ
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ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

Α ΠΟ ΤΙΣ πιό κρυστάλλινες πηγές 
γνωριμίας μέ τόν πολιτισμό ενός 

τόπου είναι οί γιορτές του. Μέσα στή 
λαογραική τους ειλικρίνεια συναντάμε 
τόν άνθρωπο στις πιό γνήσιες ώρες 
του. Τά έλληνικά χριστουγεννιάτικα 
έθιμα είναι ένας τέτοιος μαγικός κα
θρέφτης. Ή  ζωή, μέ τόν όμορφο 
γιορταστικό κύκλο, μάς φανερώνει τήν 
εύγενική καρδιά τοΰ έλληνικοϋ άνθρώ- 
που, τόν άγρυπνο νοϋ, τήν εύθυμη 
διάθεση.

Μιά άπό τις γραφικότερες συνήθειες 
τών ήμερών αύτών είναι τά περίφημα 
κάλαντα. Τά τραγούδια πού ψάλουν 
μικροί καί μεγάλοι, σέ καλλίφωνους 
όμίλους. ' Η λέξη προέρχεται άπό τό 
λατινικό «καλαντάριουμ» καί τό έξελλη- 
νισμένο καλαντάρι, πού σημαίνει ήμε- 
ρολόγιο. Σέ διάφορες περιοχές λέγον
ται καί «κόλιαντα», «κόλεντα» καί «κό- 
λιντα». Στήν άρχαιότητα καί τήν έλληνι- 
κή, άλλά περισσότεροτή ρωμαϊκή συνή
θιζαν νά ψέλνουν στήν άρχή τού 
χρόνου, γιά τήν εύτυχία τού σπιτιού καί 
τής σποράς, διάφορα έγκώμια. Τό έθιμο 
πέρασε μέ πολλές παραλλαγές καί 
ρίζωσε λαογραφικά στό χριστιανικό 
χώρο. Μιά άπ' αύτές είναι καί τά 
καλαντάρικα τραγούδια τής παραμονής 
τών Χριστουγέννων.

Τά παιδιά στή Μακεδονία καί τή 
Θράκη, γυρίζουν σέ μικρούς όμίλους, 
κρατώντας ψηλές μαγκούρες, φαρδιές 
μπροστά, γιά νά ξεχιονίζουν τή στράτα 
καί ν ' άποδιώχνουν τά σκυλιά καί τούς 
Καλλικάντζαρους, καί τραγουδάνε στις 
γειτονιές τά κάλαντα. Χτυπούν μέ τά 
ραβδιά τους τό πάτωμα γιά νά καλορι- 
ζώσει ή εύτυχία καί ψάλλουν: 
Κόλιαντα, κόλιαντα φέρνω γειά, φέρνω 
χαρά
φέρνω σερνικό παιδιά κι ούλα θηλυκά τ ’ 
όρνιά
νά ριζών ' νε οί χαρές νά μή ζ ’γων'νε 
συμφουρές.

Αρχίζουν πρώτα άπό τό σπίτι τού 
παπά, πού τού τραγουδάνε:
Σηκώσ ’ άπάνου δέσπουτα κι μή βαριο
κοιμάσαι.
γιατί σημάναν οί έκκλησιές σημαίνουν κι

οί καμπάνις
σύρι κι σύ μι τού χαρτί κι τ ’ άγιου τού 
βαγγέλιου.

' Από κεϊ πηγαίνουν στ' άλλα σπίτια. 
Κι άνάμεσα στά διάφορα παινέματα τού 
«νοικοκύρη» καί τής «νοικοκυράς» καί 
τό κατανυκτικό:
Η Κυρά Θεοτόκο έκοιλοπόνα καί παρε- 
κάλιε βοηθήσετέ με 
μαμή νά πάτε, μαμή νά φέρετε κι ώς 
πού νά πάσιν, Χριστός γεννήθη.

"Ιδια τά έθιμα καί στις διάφορες 
άλλες έλληνικές περιοχές, μέ παρα
πλήσια καλαντάρικα τραγούδια, πού 
συχνά δέν άργοΰν άπό έπαινοι νά 
γίνουν εύθυμα πειράγματα..., άν κάποι
ος ή κάποια, πού πηγαίνουν νά τούς τά 
«ποϋν», δέν τούς δώσουν ικανοποιητι
κό φιλοδώρημα ή πολύ περισσότερο 
δέν τούς άνοίξουν τήν πόρτα. Τότε τά 
«ψάλλουν» άπό τήν καλή τής «κεράς»« 
Κυρά μ ’ άρκούδα μαλλιαρή μέ μαλλια
ρά ποδάρια
μαρί ψειριάρο ψειριαρού καί ψεροκονι- 
διάρα
πού βάζεις πέντε δάχτυλα καί βγάνεις 
χίλιες ψείρες..

Καί τού τσιγκούνη «άφέντη»: 
Αφέντη μου στό στρώμα σου δέκα 

χιλιάδες ψείρες
άλλες νά κλώθουν, νά γεννούν κι άλλες 
ν ’ αύγομαζώνουν...

Σέ πολλές περιοχές τής Κρήτης τά

κάλαντα συνοδεύονται κι άπό έξυπνες 
μαντινάδες, άνάλογα μέ τόν τόπο, μέ 
χριστουγεννιάτικη έπικαιρότητα:
Σάν τήν ήμέρα τού Χριστού νάταν οί 
μέρες όλες
πού οί όμορφες τίς κεντητές φορούνε 
καμιζόλες.
Τάξε λαμπάδα τού Χριστού τής Παναγι
άς μιά ζώση
νά σάς ένώσει καί τούς δυό σέ μιά 
κρεβατοστρώση...
Τόν έκαψες τή μιά βολά, τόν έκαψες 
τήν άλλη,
στολίστηκες καί τού Χριστού νάν’ τονέ 
κάψεις πάλι...

Μιά άπό τίς παλιότερες δοξασίες τού 
λαού μας είναι κι αύτή τών καλικαντζά
ρων. Τούς πλάθει μέ τή φαντασία του 
μαυρομαλλιαρούς, κακομούτρηδες, μέ 
ούρές, κέρατα καί νύχια γαμψά. Εναι 
παλιό παγανιστικό κατάλοιπο τών άρχαί- 
ων σατύρων, πού άποτελοϋσαν τήν 
οργιαστική άκολουθία τού Διονύσου. 
Στόν κόσμο τής χριστιανοσύνης θεω
ρούνται τελώνια πού όλο τό χρόνο 
ροκανίζουν τίς κολώνες τής γής καί τήν 
παραμονή τών Χριστουγέννων άνεβαί- 
νουν στόν άπάνω κόσμο... γιά νά μήν 
τούς πλακώσει ή γή πού θά γκρεμιστεί. 
Κι έπειδή δέ βλέπουν τή γή νά γκρεμί
ζεται νευριάζουν καί κάνουν σκανταλι
ές. Λασπώνουν τής βρύσης τό νερό, 
ρίχνουν άλάτι στό φαί καί τό κάνουν 
λύσσα, σκαλίζουν τό έσωτερικό τού 
τζακιού καί ρίχνουν κάπνες στήν πίττα 
πού ξεσκεπάζει ή νοικοκυρά νά δει άν 
ψήθηκε, κι ένα σωρό άλλα. Φεύγουν τά 
Φώτα μέ τόν άγιασμό τών νερών καί τής 
γής. Τούς κυνηγάει ό παπάς μέ τήν 
άγιαστούρα, κι αύτοί φωνάζουν. 
Φεύγετε νά φεύγουμε 
γιατί έρχεται ό ζουρλόπαπας 
μέ τήν άγιαχτούρα του 
καί μέ τή βρεχτούρα του 
κι άγιασε τά ρέματα 
καί μάς έζεμάτισε...

Γραφικές παραδόσεις κι εύθυμες 
δοξασίες, πού λίγο λίγο ύποχωροϋν καί 
χάνονται κάτω άπό τό φώς τών νέων 
καιρών, άφήνοντας τήν τρυφερή συγκί
νηση τοΰ χαμένου μύθου...
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Τού Πατρός Έμαν. Καλαϊτζάκη
Περισσότερες άπό τριακόσιες 

καταγγελίες βιασμών δέχονται 
κάθε χρόνο τά τρία τελευταία 
χρόνια ή ’ Αστυνομία καί ή Χω
ροφυλακή. Τό ενα τρίτο ή καί 
λιγώτερες άπ’ αυτές, φθάνουν 
μέχρι τό Δικαστήριο. Οί υπόλοι
πες υποθέσεις καταλήγουν, τίς 
περισσότερες φορές, σέ μιά συμ
βιβαστική ή καί άλλη λύση, με
ταξύ θύματος καί δραστών!

Π ΙΟ ΚΑΤΩ ακολουθούν μερικά πε
ριστατικά ' Ελλήνων βιαστών πού 

φωτίζουν περισσότερο τήν πλευρά αύ- 
τή. Καί συγκεκριμένα τό ερώτημα:

Οϊ βιαστές είναι άρρωστοι;

Μερικοί άνδρες, πού έχουν τό πάθος 
νά βιάζουν, δέν κάνουν διάκριση σέ 
ομορφιά ή στην ηλικία τής γυναίκας. Καί 
βιάζουν γυναίκες, άσχετα άν είναι 
νέες, γριές, όμορφες, άσχημες κ.λπ.

Αύτό δείχνουν ώρισμένα περιστατικά 
βιασμών, τά οποία έφθασαν μέχρι τίς 
' Εφημερίδες. Νά μερικοί τέτοιοι τίτλοι: 

•  «Τρεις νεαρο ί βίασαν άγρια 
92χρονη» (Τά Νέα 8.8.78, σελ. 16).

•  «Ναύτης βίασε ΘΟχρονη» ( Απο
γευματινή 31.12.76, σελ. 16).

•  «Νεαρός έβίασε γυναίκα 61 έτών»
( Ελεύθερος Κόσμος 21.12.77, σελ. 
1) .

•  « Ο βιαστής δέν άφήνει καί... 
90άρες» (Τά Νέα 10.11.77, σελ. 1).

•  «Νεαρός έπιχείρησε νά βιάσει 
60χρονη» (Τά Νέα 13.2.78 σελ. 9).

•  «Έβίασε 59έτιδα» (Άκρόπολις 
21.8.77, σελ. 14).

Σέ πάρα πολλές περιπτώσεις ή αφορμή του 
βιασμού είναι ή προκλητικότητα τών θυμά
των. Δυστυχώς οί γυναίκες σήμερα προσπα
θώντας νά εξισωθούνμέ τό λεγόμενο ισχυρό 
φύλο, μιμούνται όχι μόνο τά καλά, άλλά καί τά 
άσχημα τών άνδρών.

•  «' Εργάτης βίασε γυναίκα 55 χρο- 
νών» (Τά Νέα 31.12.77, σελ. 14).

Διαβάζοντας κανείς αύτά τά περιστα
τικά, κάνει στόν έαυτό του -μαζί μ' 
άλλες σκέψεις- τήν έρώτηση: Οί νέοι 
αύτοί πού βιάζουν ήλικιωμένες γυναί
κες άλλά καί γενικώτερα όσοι βιάζουν, 
είναι ύγιεις ή άρρωστοι;

Απάντηση στό έρώτημα αύτό μοΰ 
έδωσε μιά φοιτήτρια, ή όποια κινδύνε
ψε νά βιαστεί άπό ένα «έπιστήμονα», 
άνώτερο κάθε υποψίας!

Νά τί μοϋ είπε:
«Μέ παρεκάλεσε ό... («έπιστήμο- 

νας») νά μού πει κάτι ιδιαιτέρως.
Εύχαρίστως, τού είπα. Νά ζητήσω 

όμως πρώτα συγγνώμη άπό τήν παρέα.
Πήγαμε σ' ένα δίπλα δωμάτιο. ' Εκεί, 

χωρίς νά μέ ρωτήσει μέ ανάγκασε,

σχεδόν, νά πιώ ένα ποτήρι γιομάτο 
πιοτό. Τό ίδιο έκαμε κι έκεϊνος.

Μόλις τό ήπια, μοϋ έπετέθηκε! Καί 
ήταν τόσο βίαιος, πού έκανε σάν 
ξελιγωμένος!

Ό ταν άντέδρασα, μέ άπείλησε πώς, 
άν φωνάξω, θά μέ στραγγαλίσει!

Άρχισα νά τρέμω... Τού είπα νά μέ

714



σεβαστεί, γιατί ήμουν «αδιάθετη».
' Εκείνος τίποτε.
Βεβαιώθηκα ότι είχα νά κάνω μέ 

άρρωστο... Πρόσεξα ότι τά μάτια του 
ήταν γουρλωμένα καί γυάλιζαν σάν του 
λυσσασμένου σκύλου! Ό ταν σέ κύτα- 
ζε, νόμιζες πώς θά σοϋ πέταγε δηλητή
ριο! "Υστερα, είχε γίνει κατακόκκινος 
καί ό ιδρώτας του έτρεχε, σάν ποτάμι!

Θεέ μου -είπα- έφθασε τό τέλος 
μου! Κάτι πρέπει νά κάνω... Προσπάθη
σα, μέ πολύ κόπο, νά ξαναβρώ τήν 
ψυχραιμία μου. Εύτυχώς τά κατάφε- 
ρα...

Είδα τότε, ότι δίπλα μου βρισκόταν 
ένα βάζο μέ λουλούδια... Δέν έχαοα 
καιρό. Τό πήρα καί τού τόσπασα στό 
κεφάλι!».

Μιά άλλη άπάντηση, γιά τό ίδιο θέμα, 
πού έρχεται όμως άπό τήν «άντίπερα» 
όχθη, άπό ένα φυλακισμένο 22χρονο 
βιαστή δηλαδή, είναι ή έξής:

« Αμα μέ πιάσει τό πάθος μου, 
βγαίνω τή νύχτα τσάρκα! " Ετσι καί δώ 
θηλυκό μονάχο, μοϋ τή δίνει πού λένε! 
τό μυαλό μου μπαίνει σέ μονόδρομο! 
Καί ήσυχάζω μόνο άμα βιάσω τό πρόσω
πο!».

Γιά τό ίδιο «πάθος» μοΰ μίλησε κΓ 
ένας 27χρονος βιαστής, ό οποίος 
θυμάται πόσο ύπέφερε ένα βράδυ πού 
έννοιωσε τή φοβερή μανία νά βιάσει... 
Νά τί μοΰ είπε:

«"Ηταν ένα ζεστό καλοκαιρινό βρά
δυ. Είχα άγχος καί φόβο. Συνάμα 
έννοιωθα καί νευρικότητα. Αρχισα νά 
φοβάμαι πώς θά ύποκύψω πάλι στό 
καταραμένο πάθος μου... Είχα βγεϊ... 
"Οποια γυναίκα έβλεπα τήν κάρφωνα 
κατάματα! Τήν έτρωγα μέ τά μάτια, νά 
πούμε... Μερικές μέ πρόσβαλλαν. "Αλ
λες μέ έβριζαν καί μέ άπειλοϋσαν. Κι 
άλλες έπιαναν τό πείραγμά μου...

Κι έγώ όλο κι έπαιρνα θάρρος! Μετά 
πάλι σκεφτόμουνα... Καλά... νά έπιτεθώ 
σέ γυναίκα... Κι άν φωνάξει; Κι άν μέ 
πιάσουν; Κι άν καταλήξω στό φρέσκο;

Τέτοιες σκέψεις μοϋ τρυποϋσαν τό 
μυαλό...

Εχε νυχτώσει, γιά καλά... Πήγα τότε 
σ' ένα περίπτερο, νά πάρω δυόσοκολά- 
τες, γιατί πεινούσα. Μοϋ τις έδωσε ένα 
μικρό κοριτσάκι. Ή ταν έκεΐ μέ τόν 
πατέρα του.

"Οταν πλήρωσα τις σοκολάτες, μοϋ 
είπε τό κοριτσάκι: Σάς εύχαριστώ πολύ -

πολύ κύριε...
Δέν σάς κρύβω πώς αύτό τό εύχαρι- 

στώ, μέ εύχαρίστησε, μέ ήρέμησε. Κι 
άρχισα νά κοιτάζω τό κοριτσάκι κατάμα
τα, χωρίς νά παίρνω τά ρέστα...

' Εκείνο μοϋ φώναξε:
- ” Εϊ, κύριος, άρρωστος εΐσθε;
Εγώ συνήλθα... Ξεκαθάρισε τό μυα- 

λόμου... Κι έτσι, αύτή τή φορά, κατάφε- 
ρα νά ξεφύγω άπό τό πάθος μου...».

Νομίζω όμως πώς άξίζει τόν κόπο νά 
δοϋμε καί άλλες δυό σύντομες άπαντή- 
σεις άνήλικων βιαστών, πού δέχθηκαν 
νά άπαντήσουν στήν έρώτηση:

-  Γιατί έκανες βιασμό;
«" Ο,τι έκανα τό έκανα γιατί ήθελα νά 

παραστήσω τόν ήρωα. Νά καυχιέμαι ότι 
κι έγώ είμαι άνδρας! Φταίνε βέβαια καί 
οί γυναίκες, πιό πολύ όμως φταίνε τά 
πορνο - περιοδικά. Κι ό κινηματογρά
φος φταίει... "Ασε τις ταινίες πορνό, 
πού κυκλοφορούν! Τώρα βέβαια θά μοΰ 
πείς πώς είμαι φυλακή! ’  Ε, τί νά γίνει; 
Αύτά έχει ή ζωή!».

Αύτά, μόνο, δέχθηκε νά μοΰ πεί ένα 
17χρονο άγόρι, πού ήταν προφυλακι
σμένο γιά βιασμό.

' Η άλλη άπάντηση έρχεται άπό ένα
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ΒΙΑΣΜΟΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Στις φωτογραφίες καί των δύο σελίδων, Γερμανίδες θύματα βιαστών, πού θέλησαν νά πα- 
ρουσιαθούν καί νά μιλήσουν γιά τό πάθημά τους στή Γερμανική τηλεόραση. "Ολες άνεξαιρέ- 
τως σημείωσαν μέ έντονα χρώματά τήν κτηνωδία καί τήν άναλγησία τών βιαστών.

14χρονο αγόρι, πού είχε βιάσει μιά 
26χρονη.

Νά τί μοϋ είπε:
« Ό  πατέρας μου μοϋ έλεγε πώς τό 

αρσενικό, ό άνδρας δηλαδή, πρέπει νά 
κυριαρχεί ο τό θηλυκό. Αυτό είναι φυσι
κό πράμα! Αύτό πιστεύω κι έγώ...

-  Δέν μοϋ λές, έχεις αδελφή;
-  Όχι.
-  Μητέρα;
-  Ναι.
-  Αν κάποιος, πού σκεφτόταν όπως 

σκέφτεσαι έσύ, βίαζε τή μητέρα σου τί 
θά τού έκανες;

-  Θά τόν στραγγάλιζα. .
-  Εσένα ποιός πρέπει νά σέ στραγ

γαλίσει;
- ....!!!!!

Προσωπικά πάντως πιστεύω πώς οί 
βιαστές είναι άρρωστοι. Κι όχι μόνο 
αύτό. Είναι δυστυχείς κι άξιολύπητοι. 
Αλλά καί κάτι άλλο. Ποτέ ή σχεδόν 

ποτέ δέν μένουν άτιμώρητοι. Αύτό 
φαίνεται καί άπό τά περιστατικά πού 
άκολουθοϋν.

Βιασμοί άνδρών

Εχε χόμπυ νά βιάζει 23χρονος νεα
ρός. Καί δέν έχανε εύκαιρία νά μή τό 
διαλαλεϊ στις παρέες του! Προσπαθού
σε άκόμη μαζί μέ τόν έγωισμό του νά 
καλλιεργεί καί τό θράσος του...

Ένα βράδυ παραπλάνησε έντεχνα 
τήν άδελφή τοϋ καλύτερου φίλου του 
καί τή βίασε!

Τό θύμα είδε κι έπαθε νά συνέλθει... 
Κάποτε όμως έγινε κι αύτό κι έπειτα 
άπό πολλούς δισταγμούς, μίλησε στόν 
άδελφό της.

Τά δυό άδέλφια, άφοϋ συζήτησαν 
πολύ, κάλεσαν τήν «παρέα» τους καί 
άποφάσισαν νά έκδικηθοϋν τόν «φίλο» 
τους...

Μιά μέρα, όλοι μαζί, ξεμονάχιασαν τό 
βιαστή καί τόν ύποχρέωσαν νά τούς 
άκολουθήσει... Στή συνέχεια τόν... βία
σαν μέ ένα άπό τά ψάρια πού είχε 
άγοράσει, άπό τήν άγορά, γιά τό σπίτι 
του!

Ό  βιασμένος βιαστής, έπειτα άπ' 
αύτό, πήγε σέ ιδιωτική κλινική καί έκαμε 
άλλεπάλληλες έγχειρήσεις. Μέχρι σή
μερα όμως δέν έχει ουνέλθει, γιατί έχει 
άκόμη παρά φύση έδρα!!!

Αύτά είναι τά «κατορθώματα» μιάς

-εύτυχώς μικρής- μερίδας «νέων» τής 
έποχής μας, πού έχουν(;) τό μυαλό 
πάνω άπό τό κεφάλι τους... "Ας είναι.

' Η άλλη πλευρά

Υπάρχει όμως καί μιά άλλη πλευρά 
τοϋ ίδιου νομίσματος, πού φωτίζεται μέ 
τήν ιστορία ένός 29χρονου νέου, ό 
όποιος μοϋ διηγήθηκε τά έξής:

«Τόν περασμένο Ιούλιο είχα πάει, 
γιά διακοπές, στό Σούνιο. Ένα βράδυ, 
θάταν περασμένα μεσάνυχτα, δέν μπο
ρούσα νά κοιμηθώ. Πήρα λοιπόν τό 
αύτοκίνητό μου καί κίνησα γιά τήν 
Αθήνα...
Στό δρόμο συνάντησα μιά κοπέλλα, 

πού μοϋ έκανε ώτο-στόπ. Παραξενεύ
τηκα άλλά σταμάτησα.

Μέ ρώτησε, πολύ εύγενικά καί κάπως 
φοβισμένα, άν μπορούσα νά τήν πάρω 
μέχρι τήν Αθήνα...

Τής είπα νά περάσει...
Στή διαδρομή δέν άνταλλάξαμε καί 

πολλές κουβέντες, γιατί έγώ τότε είχα 
τά προβλήματά μου...

"Οταν φτάσαμε στήν Αθήνα, μέ 
παρεκάλεσε νά τήν άφήσω κοντά στό 
σπίτι της, κάπου οτούς Αμπελοκή
πους.

Τήν άφησα. .. Κι ή ιστορία θά τέλειωνε 
έδώ, άν μετά μερικές ήμέρες δέν μέ... 
συνελάμβανε ή Χωροφυλακή, μέ τήν 
κατηγορία τοϋ βιασμοϋ άνηλίκου κορα- 
σίδοςϋ! Ή  κοπέλα, ούτε λίγο ούτε 
πολύ, είχε καταγγείλλει ότι τήν πήρα 
στό αύτοκίνητό μου καί τή βίασα!!! 

Ό τα ν  μέ πήγαν στή Χωροφυλακή, 
γνώρισα καί τή μητέρα της. Κι οί δυό 
μαζί μέ έβριζαν καί μέ άπειλοΰσαν ότι 
θά μέ μηνύσουν...

Έγώ φυσικά, άρνιόμουνα τά πάντα... 
Κανείς όμως δέν μέ πίστευε, άκόμα κι 
όταν είπα πώς ύπήρχε ειδικός λόγος 
πού., δέν μπορούσα νά κάνω τέτοιο 
πράγμα...

Συμβουλεύθηκα τότε ένα φίλο μου 
δικηγόρο..

Σέ λίγες μέρες ήλθε καί μέ βρήκε ή 
μητέρα τής κοπέλλας καί μοϋ ζήτησε
100.000 δραχμές, γιά νά μή κάμει λέει 
μήνυση Τόσο έκανε φαίνεται ή τιμή τής 
κόρης της...

Εγώ δέν δέχθηκα... καί τήν παρέπεμ- 
ψα στό δικηγόρο μου.

" Εκείνος τής έδειξε ένα πιστοποιητι
κό τοϋ γιατρού μου, πού έγραφε πώς 
τήν έποχή έκείνη ύποβαλλόμουν σέ 
θεραπεία γιά σεξουαλική άνικανότη- 
ταϋ!

Έκείνη, μόλις τό άκουσε, έχασε τό 
χρώμα της. Καί φυσικά όχι μόνο δέν 
ξανάκανε λόγο γιά μήνυση άλλά έξαφα- 
νίσθηκε αύθημερόν μέ τήν κόρη της!

Όπως έμαθα άργότερα, ή κοπέλλα 
ήταν 14 έτών καί έξώγαμη. Μάνα καί 
κόρη έκαναν αύτή τή δουλειά, γιά νά 
έξοικονομοϋν χρήματα!.. ».

Διάβολοι μέ... κέρατα

" Ενα άλλο «βιασμό» -άν μπορεί κανείς 
νά τόν ονομάσει έτσ ι- νεαρού άγοριοϋ, 
άντιμετώπισα έδώ καί μερικά χρόνια.

Συγκεκριμένα.
Δυό άπελπισμένοι γονείς μέ κάλε

σαν, μιά μέρα, νά έπισκεφθώ τόν 
20χρονο γιό τους στό νοσοκομείο, πού 
βρισκόταν έκεϊ γιατί είχε προβλήματα..

Άφοϋ γνωρισθήκαμε μέ τόν νεαρό 
καί συζητήσαμε γιά διάφορα πράγματα, 
μοϋ μίλησε γιά τό δράμα του -όπως τό 
χαρακτήρισε- λέγοντάς μου τά έξής:

«Βχα πάει διακοπές στό (...). Εκεί 
γνωρίσθηκα μέ ένα κορίτσι, τήν (...). 
Κάναμε μπάνιο, παίζαμε τέννις καί 
τρώγαμε μαζί, γιατί κι αύτή έκανε μόνη 
της διακοπές Δέν σάς κρύβω πώς, άπό 
τήν πρώτη στιγμή, άγάπησα αύτή τήν 
κοπέλλα καί τήν πόθησα οάν τρελλός.
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Τήν ένοιωθα ξέρετε, διαφορετική άπό 
τίς άλλες. "Ενα βράδυ μοΰ πρότεινε νά 
πάμε γιά νυχτερινό μπάνιο. "Αλλο πού 
δέν ήθελα... Πήγαμε... 'Όταντέλειωοε 
τό μπάνιο, ζήτησα άπό τήν (...) νά 
γνωρισθοϋμε καλύτερα. Εκείνη τό 
άπέρριψε άσυζητητί! Δέν απελπίστηκα 
καί συνέχισα μέ καλό τρόπο. Εκείνη 
όμως ήταν ανυποχώρητη...

Τότε άποφάσισα -τ ί τόθελα;- νά τήν 
πιέσω περισσότερο... ΚΓ ήμουνάποφα- 
σισμένος γιά όλα... Νά μή σάς τά 
πολυλογώ, ήλθαμε στά χέρια...

Εκείνη, τότε, μέ προειδοποίησε πώς 
άν συνεχίσω θά μετανοιώσω πικρά!

' Εγώ, όπως καταλαβαίνετε, δέν πήρα 
στά σοβαρά τήν απειλή της...

Αύτό τήν αγρίεψε περισσότερο καί 
ντρέπομαι πού σάς τό λέω, άλλά μέ 
χτύπησε πολύ άσχημα... Κοιτάξτε έδώ, 
αύτάτά σημάδια... Κιαύτήτή μελανιά, κι 
έδώ, κι έδώ... μέ χτύπησε!

Φοβάμαι πώς μέ άχρήστεψε... Κι 
όπως καταλαβαίνετε δέν άντεξα νά τίς 
φάω άπό γυναίκα! Πού τόξερα όμως ότι 
ήταν δασκάλα τού καράτε; Αν τόξερα 
δέν θά τολμούσα, όχι νά τή βιάσω άλλά 
ούτε νά τήν πλησιάσω...

-  Τί έγινε μετά; Δέν πήγες σέ 
κανένα νοσοκομείο, γιά νά σέ περιποιη- 
θοϋν;

-  Ναι, ξέχασα νά σάς πώ ότι άπό τό 
πολύ ξύλο λιποθύμησα! Κι αύτή κάλεσε 
ένα ταξί καί μέ έφερε έδώ. Έμεινε κι 
όλη τή νύχτα κοντά μου. Καλύτερα 
όμως νά μήν έμενε...

-  Γιατί νά μήν έμενε;
-  Γ ιατί όταν άνοιγαν τά μάτια μου καί 

τήν έβλεπα, φούντωνε ή ντροπή μαζί 
μέ τίς τύψεις μου. Τήν παρακάλεσα νά 
φύγει. Αύτή δένήθελε. Τελικά έφυγε...

-  Είπες πώς είχες τύψεις;
-  Ναι, είχα τύψεις;
-  Θέλεις νά μοΰ μιλήσεις περισσό

τερο πάνω σ’ αύτό;
-  Ναι, άλλωστε, γιαυτό ζήτησα τή 

βοήθεια σας... Ξέρετε όταν έφυγε ή 
(...) προσπάθησα νά κοιμηθώ Κοιμήθη
κα άλλά σέ λίγο ξύπνησα άπό ένα 
τρομερό έφιάλτη!...

Εβλεπες κανένα έφιαλτικό όνειρο;
-  Ναι, έβλεπα όνειρο ότι βίαζα τήν Λ. 

κι αύτή μεταμορφώθηκε σέ... μαύρο

ΒΙΑΣΜΟΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
διάβολο μέ κέρατα! Πάνω έκεϊ ξύπνη
σα... Καί τώρα πού τό λέω νιώθω 
άνατριχίλλα! Καταλαβαίνετε πώς έννοι- 
ωσα...

-  Προσπαθώ νά σέ καταλάβω. Θέλω 
όμως νά μοϋ μιλήσεις περισσότρο.

-  Ξέρετε τήν Λ. καί νά μέ συγχωρεί- 
τε, τήν έχω βιάσει μερικές φορές! Αύτή 
μέ ήθελε! ' Εγώ όμως δέν μπόρεσα νά 
τής φερθώ εύγενικά...

-  Μήπως δέν τό θέλησες;
-  Ξέρετε, ντρέπομαι πού σάς τό 

λέω, άλλά μοϋ άρεσε νά βιάζω κορί
τσια...

-"Εχεις βιάσει κι άλλες κοπέλλες;
-  Δυστυχώς, έχει γίνει κι αύτό...
-  Καλά. Θέλεις νά γυρίσουμε στό 

βράδυ έκεΐνο πού ξύπνησες μέ τόν 
έφιάλτη; Τί έγινε μετά;

-  Ναι, πρέπει νά σάς τό πώ κι αύτό... 
Δέν ξέρω γιατί, άλλά τρόμαξα πάρα 
πολύ! Πήγα νά πεθάνω! Καί δυσκολεύ
τηκα πολύ νά ξανακοιμηθώ. Πάλι όμως 
ξύπνησα μέ τόν ίδιο έφιάλτη! Μόνο, πού 
τό κορίτσι πού έβλεπα στόν ύπνο μου, 
ήταν άλλο..

Νά μή σάς τά πολυλογώ. Αύτό τό 
φοβερό μαρτύριο κράτησε όλη τή 
νύχτα! Καί τά ξημερώματα χειροτέρε
ψε! Έβλεπα, ξέρετε, τούς ίδιους 
έφιάλτες, ένώ ήμουν ξύπνιος!

Πήγα νά τρελλαθώ... Δέν ήξερα τί νά 
κάνω... Σκεφτόμουνα, σκεφτόμουνα 
καί τότε κάτι έλαμψε στό μυαλό μου... 
Σκέφτηκα περισσότερο κι άρχισε νά 
μοϋ αρέσει... Σηκώθηκα λοιπόν, γιά 
νά... πέσω άπό τό παράθυρο! Δέν τά 
κατάφερα όμως... Τό μόνο πού κατόρ
θωσα ήταν νά πέσω, άπό τό κρεββάτι 
στό πάτωμα καί νά τραυματισθώ περισ
σότερο! Τό μαρτύριό μου όμως συνεχί
ζεται.. Μέ καταλαβαίνετε; Τί νά κάνω; 
Δέν μπορώ άλλο... Θά τρελλαθώ! Σάς 
παρακαλώ βοηθήστε με...». (Ή  φράση 
αύτή πνίγηκε στό κλάμα..." Εκλαψε λίγο 
καί μετά ρώτησε:).

-  Σάς παρακαλώ, πέστε μου, ύπάρ- 
χει έλπίδα;

-  Μή στενοχωριέσαι, ύπάρχει έλπί
δα. ' Αρκεί βέβαια νά βοηθήσεις καί σύ.

-  Θά κάνω ό,τι μοϋ πείτε... Δέν τό 
αντέχω άλλο αύτό τό μαρτύριο!

-  Πριν άπ' όλα θάλεγα νά σοϋ 
διάβαζα μιάν εύχή τής ' Εκκλησίας μας, 
γιά νά ζητήσουμε μαζί τή βοήθεια τού 
Θεού. Στή συνέχεια, άν έσύ μετανοιώ- 
σεις καί έξομολογηθεϊς, αύτό θά είναι 
τό πρώτο σκαλοπάτι γιά τήν σωτηρία 
σου.

-  Σάς εύχαριστώ πολύ. Πέστε μου 
όμως. Ποϋ πρέπει νά έξομολογηθώ; 
Ξέρετε, στή ζωή μου, μόνο μιά φορά
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έχω εξομολογηθεί. Πήγαινα τότε στό 
Δημοτικό. Καί απ' ότι θυμάμαι, είχα 
εύχαριστηθεί πολύ. "Ας είναι καλά ό 
πατέρας Γ ’ , είναι άκόμη στήν ενορία 
μας.

-  Μπορείς νά εξομολογηθείς όπου 
καί σέ όποιον θέλεις. Βέβαια τό καλύτε
ρο είναι νά εξομολογηθείς στόν ιερέα 
τής ένορίας σου. Γιατί εκείνος είναι ό 
πνευματικός οου πατέρας. Μπορείς 
όμως καί νά διαλέξεις τόν έξομολόγο 
σου, όπως διάλεξες καί τό γιατρό σου. 
Αύτό έσύ θά τό αποφασίσεις.

-  Σάς εύχαριστώ γιά άλλη μιά φορά. 
Νά πώ τότε στή μητέρα μου νά μοϋ 
φέρει άμέσως τόν ιερέα τής ένορίας 
μας.

Πράγματι ό νέος εξομολογήθηκε, 
τήν ίδια μέρα στόν πατέρα Γ τόν 
έφημέριο τής ένορίας του.

Στήν έπόμενή μας συνάντηση, ό 
νεαρός μοϋ είπε -πετώντας άπό χαρά- 
ότι μόλις τέλειωσε ή έξομολόγηση 
σταμάτησε τό μαρτύριό του!

' Ο ταξιτζής καί οϊ τουρίστριες

Μιά άλλη περίπτωση «βιασμού» άν- 
δρός, άπό δύο τουρίστριες, μου διηγή- 
θηκε άστυνομικός τής Γ ενικής ' Ασφα
λείας ' Αθηνών, μέ τήν παράκληση νά 
μή γράψω τό όνομά του. Νά τί μοϋ είπε:

«Πριν άπό πέντε περίπου χρόνια, δυό 
τουρίστριες πήραν ένα καλοκαιρινό 
βράδυ ταξί, γιά τήν Αθήνα. Στόν 
δρόμο, άφοϋ έπιασαν συζήτηση μέ τόν 
ταξιτζή, τοϋ έδωσαν μιά σοκολάτα,τήν 
όποια όμως είχαν αλείψει προηγουμέ
νως μέ ναρκωτικό καί μέ ειδική διεγερ
τική σκόνη Στή συνέχεια τόν οδήγησαν 
σέ έρημικό μέρος, στό Διόνυσο, μιά καί 
ή έπήρεια τοϋ ναρκωτικού τοϋ είχε 
έξασθενήσει τή λογική καί τόν είχε 
κάνει τυφλό όργανό τους.

' Εκεί τόν «ανάγκασαν» νά κάνει μαζί 
τους έρωτικά όργια, σέ σημείο πού ό 
οδηγός τοϋ ταξί έξαντλήθηκε καί δέν 
μπορούσε όχι νά οδηγήσει τό αύτοκίνη- 
τό του άλλά ούτε νά κινηθεί. Στήν 
ήμιλυπόθυμη αύτή κατάσταση, οί τουρί- 
στριες τόν έγκατέλειψαν άβοήθητο καί 
έξαφανίσθηκαν, φεύγοντας ίσως γιά 
τήν πατρίδα τους.

"Ας είναι. Οί γυναίκες σήμερα, προ
σπαθώντας νά έξισωθοϋν μέ τό λεγό
μενο ισχυρό φύλο, μιμούνται όχι μόνο 
τά καλά άλλά καί τά άσχημα τών 
άνδρών.

Καιρός όμως νά μιλήσουμε καί γιά 
τούς τρόπους προλήψεως ή άντιμετω- 
πίσεως τών βιασμών.

’ Η συνέχεια στό επόμενο

Οί δυτικές χώρες προβληματίζονται 
αν πρέπει νά

ξανανθίζουν τά «σπίτια τοϋ σέξ»

Σ ΤΕΚΕΤΑΙ σάν στήλη άλατος ή περ
πατάει κουνώντας τούς γοφούς 

της στά στέκια τοϋ σέξ, πίνει τό ένα 
μετά τό άλλο δεκάδες ποτά — σκέτο 
χρωματισμένο νεράκι — στά κακόφημα 
μπαρ, οδηγεί τό αύτοκίνητό της στίς 
«λεωφόρους τοϋ έρωτα», άνεβοκατε- 
βαίνει στίς σκάλες τών ξενοδοχείων, 
κλείνει τά ραντεβού της άπό τό τηλέ
φωνο, συχνάζει άποκλειστικά στά πο
λυτελή ξενοδοχεία ή κυκλοφορεί μέ τόν 
μικροσκοπικό πομπό στήν τσάντα της 
πού τήν ειδοποιεί νά έπισκεφθή τόν 
τάδε κύριο στήν τάδε διεύθυνσι... ' Αλ
λά μέ τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο έχει τό 
ίδιο «επάγγελμα» μέ όλα τά κορίτσια 
τού είδους της: τήν πορνεία.

Τό πρόβλημα είναι τόσο παλιό όσο 
καί ό άνθρωπος καί δέν λύθηκε ποτέ. 
Δέν είναι εύκολο νά συμβιβάσης τήν 
ήθική μέ τήν άναγκαιότητα.

Στήν Γαλλία, ό βουλευτής Ζοέλ Λέ 
Τάκ ξανάβγαλε στήν έπιφάνεια, πρίν 
λίγες μέρες, αύτό τό τέρας τού Λόχ Νές, 
πού είναι τό ξανάνοιγμα τών «σπιτιών 
τοϋ σέξ», δίνοντας έτσι μιά αφορμή γιά 
έπανεξέτασι τού προβλήματος σέ όλο 
τόν Δυτικό κόσμο.

Τά «σπίτια τοϋ σέξ»

Μία έρευνα πού έγινε στό Παρίσι, τό

Εταίρα «έπί τό έργον» στήν κακόφημη 
συνοικία Σάνκτ Πάουλι τοϋ Αμβούργου.

Λονδίνο, τή Ρώμη, τό Βερολίνο καί τήν 
Ούάσιγκτων, άπέδειξε ότι τά τελευταία 
χρόνια, τά «κορίτσια τής χαράς» πλη
θαίνουν συνεχώς, τινάζοντας στά ύψη 
τούς στατιστικούς δείχτες τών άφροδι- 
σίων νοσημάτων.

Τό έρώτημα: Τί θά τίς κάνουμε τόσες
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εταίρες —δεσπόζει σ' όλες τις πολιτι
σμένες χώρες, σέ μία εποχή πού ή 
«σεξουαλική έπανάστασι» έχει δώσει 
τήν εντύπωση στήν πρώτη ήρωίκή φάσι 
της ότι θά εξάλειφε τήν πορνεία!

Στή Γαλλική Βουλή, ό Λέ Τάκ έπρό- 
τεινε νά άνατεθή ατούς δημάρχους ή 
ρύθμισι τοϋ προβλήματος τής πορνεί
ας.

«Οί δήμαρχοι θά έχουν τό δικαίωμα 
—σύμφωνα μέ τό «πρόγραμμα Λέ 
Τάκ»— νά δίνουν άδεια σέ ορισμένα 
οικήματα, τά όποϊα θά μπορούν νά 
έπισκέπτωνται έλεύθερα όσα άτομα 
επιδίδονται στόν έταιρισμό».

Τό πρόγραμμα Λέ Τάκ, έτυχε άντιφα- 
τικής ύποδοχής. "Αν ορισμένοι βου
λευτές συμφώνησαν, πολλοί τό καταδί
κασαν χωρίς συζήτησι. "Αλλοι στό 
όνομα τής ήθικής καί άλλοι στό όνομα 
τού φεμινισμού.

'Όσο γιά τις ίδιες τίς ιέρειες τού 
έρωτα, ζήτησαν μέ τηλεγράφημά τους 
πρός τόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας νά 
μεσολαβήση εναντίον τού προγράμμα
τος.

' Ο βουλευτής Λέ Τάκ, γνωρίζει τά 
επιχειρήματα πού τοϋ άντιπαραθέ- 
τουν., ’ Αλλά δέν ύστερεϊ σέ άντεπιχει- 
ρήματα:

«Τό μόνο πού πέτυχε τό κλείσιμο των 
«σπιτιών τού σέξ», ήταν νά μετατόπιση

τό πρόβλημα. Δέν πρέπει νά κλείνουμε 
τά μάτια μας στήν ύποκρισία. Αύτός ό 
νόμος πού θά ξανάνοιγε τά σπίτια θά 
ήταν ένα μέτρο άσφάλειας καί δημόσι
ας ύγιεινής. Μία έργαζόμενη γυναίκα, 
μία όποιαδήποτε γυναίκα, δέν μπορεί 
νά διάσχιση τίς περιοχές όπου συχνά
ζουν οί εταίρες, χωρίς νά τήν ένοχλή- 
σουν ή καί νά τής επιτεθούν. ' Η 
πορνεία εύνοεϊ τήν εγκληματικότητα. 
Παρατηρούμε μία άνοδο των άφροδι- 
σίων νοσημάτων. Οί ύγειονομικοί έλεγ
χοι πού εφαρμόζονται στούς ομαδι
κούς οίκους άνοχής, θά μάς έπέτρεπαν 
νά τήν περιορίσουμε».

’Έκρηξι αφροδισίων

Αύτή ή έκρηξι των άφροδισίων νοση
μάτων δύσκολα ελέγχεται μέ τίς σημε
ρινές συνθήκες. Οί έπίσημες στατιστι
κές είναι ελλιπείς.

Μία πρόσφατη έρευνα άπέδειξε ότι 
άντί γιά 35 περιπτώσεις βλενόρροιας 
πού έδιναν οί στατιστικές στήν νοτιο
δυτική περιοχή τού Παρισιού, ύπήρχαν 
στήν πραγματικότητα πάνω άπό 3.000. 

«Στραβά μάτια»

' Η περιστασιακή πορνεία, δέν διευκο
λύνει τόν ύπολογισμό τής συμμετοχής 
τού «παλαιότερου έπαγγέλματος τού 
κόσμου» στις μολύνσεις. ’ Η τελευταία

στατιστική (1976) των δηλωμένων πε
ριπτώσεων άφροδισίων άριθμοΰσε 98 
κρούσματα συφιλίδος πού μεταδόθη
καν άπό έταϊρες, 579 κρούσματα άπό 
«ελεύθερες σεξουαλικές σχέσεις» καί 
190 κρούσματα άπό συζυγικέςέπαφές. 
Πράγμα πού δίνει τήν έντύπωσι ότι οί 
«άσφαλέστερες» γυναίκες είναι οί πόρ
νες —πολύ περισσότερο κι άπό τίς 
συζύγους!

' Η έξαφάνισι τού ύγειονομικοΰ άρχεί- 
ου τό 1960, δέν έπιτρέπει νά προσδιο- 
ρισθή άκριβώς ό άριθμός των ίερειών 
τού έρωτα στήν Γαλλία: Σέ 20.000 
(άπό τίς οποίες 2,5% είναι άνήλικες) τίς 
ύπολογίζει τό ύπουργεϊο ' Εσωτερικών, 
σύν 4.000 πού «εργάζονται» στήν Γερ
μανία, τήν ' Ολλανδία, τό Βέλγιο καί τό 
Λουξεμβούργο, σύν οί τραβεστί πού 
εκπορνεύονται. Οί περιστασιακές έταϊ- 
ρες δέν είναι δυνατόν νά ύπολογισθοΰν 
άκριβώς. Μία στατιστική τίς ύπολογίζει 
σέ 73.368 τό 1977 — δηλαδή μία 
αύξηση 28,44% σέ σχέσι μέ τό 1976 
καί πάνω άπό 100.000 τό 1978.

’ Από τό 1972 «ή παροχή στέγης πρός 
άκολασία» σέ ξενοδοχεία παρουσίασε 
μία κάμψι 57%. Γεγονός πού σημαίνει 
κατά πάσα πιθανότητα ότι, οί άστυνο- 
μικές άρχές κάνουν «στραβά μάτια» καί 
διώκουν λιγώτερο άπό άλλοτε αύτό τό 
«άδίκημα». ' Αντίθετα ή μαστροπεία μέ 
«προστάτη» αύξήθηκε κατά 51,73%.

Μέ αύτούς τούς άριθμούς, είναι 
προφανές ότι ό διευθυντής τού άστυ- 
νομικοΰ τομέα γιά περιορισμό τής άλη- 
τείας, άντιτίθεται στό ξανάνοιγμα τών 
«σπιτιών»:

«Θά ήταν μία λύσι πρόχειρη, ένα 
μέτρο άντικοινωνικό καί άντιφεμινιστι- 
κό. Καί επιπλέον θά ένεθάρρυνε τίς 
κοπέλλες νά διαλέξουν τόν εταιρισμό, 
άφοΰ δέν θά είχαν πιά νά φοβηθούν 
τούς κινδύνους τού δρόμου. ΚΓ άκόμη 
θά εξυπηρετούσε τούς προαγωγούς, 
πού οί κινήσεις τους θά διευκολύνον
ταν. Πιστεύω έξ άλλου ότι οί μαστροποί 
καί οί διάφοροι «προστάτες» είναι οί 
μόνοι πού ύποστηρίζουν τό ξαναάνοι- 
γμα. Τά κινήματα άπελευθερώσεως 
τών γυναικών είναι άπολύτωςάντίθετα 
μέ τό σχέδιο Λέ Τάκ».

Τά παιδιά τής άμαρτίας

Τό παράδειγμα τής Γερμανίας δέν 
είναι επίσης καθόλου ενθαρρυντικό:
30.000 εταίρες έχουν καταγράψει οί 
ύπηρεσίες ύγιεινής σάν έργαζόμενες 
στά «Κέντρα τού “ Ερωτα» άλλά ύπάρ- 
χουν πάνω άπό 100.000 λαθραίες, σύν
5.000 τραβεστί πού εκπορνεύονται
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Γιά τά Σώματα ' Ασφαλείας ή εντολή αυτή παίρνει μιά άκόμα πρόσθετη διάσταση: οί σχέσεις των 
οργάνων μέ τό λαό, θά πρέπει νά διαπνέονται άπό τήν άρχή, πώς τά Σώματα ' Ασφαλείας δέν είναι 
καταπ ιεστικός μηχανισμός, πού δ ιαχειρ ίζετα ι τήν κρατική έξουσία σέ βάρος τοϋ πολίτη, άλλά 
όργανα ταγμένα νά δ ιατηρούν τήν έννομο τάξη, κατά τρόπο, πού νά δ ιασφαλίζει τά άτομικά καί 
κοινω νικά δ ικα ιώ ματα τοϋ λαού καί νά δ ια φ υλάττουν τήν άνθρώπινη άξια πού άποτελεϊ θεμελιώ δη 
έπιταγή τού Συντάγματος.

Δέν παραγνωρίζεται φυσ ικά τό γεγονός, πώς ή άποστολή των οργάνων τής Τάξεως, περιέχει άπό 
τή φύση της άρκετές δυσκολίες καί ότι πολλές φορές, καλεΐσθε νά ένεργήσετε, κάτω άπό 
πραγματικά άντίξοες συνθήκες.

' Αλλά άν τηρηθεί χωρίς παρέκκλιση ή παραπάνω άρχή, καί ή έπιταγή τής άμοιβαίας κατανόησης 
μέ τόν πολίτη, είμαι βέβαιος ότι θά πετύχετε στό έργο σας, όσες καί όποιες είναι ο ί άντιξοότητες.

’ Η έπ ιτυχία αύτή θά σάς καταξιώσει στήν συνείδηση τοϋ λαοΰ μας, πού περιμένει ένα νέο, πιό 
προσιτό πρόσωπο άπό τά Σώματα Α σ φ α λε ία ς .

Τό σημείο αύτό, θά συγκεντρώ σει τήν ιδ ια ίτερη  προσοχή μου, γ ια τί ό έλλην ικός λαός προσδοκά νά 
δ ει τήν ’ Αλλαγή, πού σ υντελεϊτα ι ήδη στούς άλλους τομείς τής δημόσιας ζωής, νά γ ίνετα ι τρόπος 
συμπεριφοράς καί των οργάνων τής τάξης.

Τελειώνοντας, θά ήθελα νά σάς τονίσω , ότι πρέπει νά άγαπάτε τό λαό, περισσότερο άπό τόν έαυτό 
σας, κ ι' ότι πρέπει νά έφαρμόζετε τό νόμο, πάντα μέ εύγένεια , κατανόηση, σύνεση καί 
άντικε ιμεν ικότητα .

’ Η Κυβέρνηση, γνω ρίζει πολύ καλά, πώς δέν είσθε μόνο όργανα, άλλά καί έργαζόμενοι. Καί στόν 
τομέα αύτό, θά προσπαθήσει, νά βελτιώ σει καί τίς  συνθήκες δουλειάς σας κα ινά  προωθήσει τά κάθε 
είδους προβλήματα καί α ιτήματα τοϋ κλάδου μέ τήν συνεργασία σας, πού θά έκφ ρασ τεϊ κατά τόν 
καλύτερο τρόπο, όπως άρμόζει σέ έλεύθερους πολίτες.

Μέ τ ίς  σκέψεις αύτές σάς καλώ στό καινούργιο ξεκίνημα γιά νά συμβάλλουμε καί έμεΐς στήν 
ο ικοδόμηση ένός καλύτερου μέλλοντος, γιά τό λαό καί τήν πατρίδα μας.

' Ο ' Υπουργός 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ»

Τά « 'Α στυνομ ικά  Χρονικά» συγχαίρουν τόν νέο Υπουργό γιά τήν έκλογή του στόν τόσο 
νευραλγικό τομέα τής δημοσίας τάξεως καί άσφαλείας τής χώρας καί τοϋ εύχονται καλή έπιτυχία στό 
δύσκολο έργο του.

ΝΕΟΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΓΡΑΜ. 
ΥΠΟΥΡΓ. 
ΔΗΜ.ΤΑΞΕΩΣ

"Ενας παλιός πολεμιστής έναντίον τοϋ φ ασ ισ τικού  άξονα στήν ' Ελλάδα καί τή Μ έση Ανατολή, 
τιμημένος μέ χρυσά Α ρ ισ τε ία  'Α νδρείας, ό κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, άνέλαβε 
γενικός γραμματέας τοϋ ύπουργείου Δημοσίας Τάξεως.

Γεννήθηκε στά Καλάβρυτα, άποφοίτησε άπό τήν Σχολή Εύελπίδων κι άργότερα άπό τήν Ανωτάτη
Σχολή Πολέμου καί τή Σχολή 'Ε θνικής Ά μ ύ νη ς .

Δημοκράτης ό κ. Ά ναγνω στόπ ουλος, έπελέγη άπό τόν Γεώργιο Παπανδρέου καί τοποθετήθηκε 
δ ιευθυντής τής ΚΥΠ. Μέ αύτή τήν ιδ ιό τητα  άποκάλυψε τό σχέδιο «Περικλής» τής βίας καί νοθείας 
τω ν έκλογώ ν τοϋ 1961 καί έκανε προσπάθειες νά έξαρθρώσει άπό τό  στράτευμα τήν 
παραστρατιω τική οργάνωση «ΙΔΕΑ». Μ ετά τό βασ ιλικό  πραξικόπημα τοϋ ' Ιουλίου 1 965, τό όνομα 
του ένεπλάκη στή γνωστή σκευωρία τοϋ « Ασπίδα» μέ άποτέλεσμα ό κ. Αναγνωστόπουλος νά 
άποταχθεϊ άπό τό στράτευμα καί, στή συνέχεια νά φυλακισθεϊ.

Στή δ ιάρκεια  τής δ ικτατορίας, όκ . ’ Αναγνωστόπουλος διώχθηκε. Είναι ιδρυτικό  μέλος τοϋ ΠΑΣΟΚ 
μέ τό όποιο πολιτεύτηκε στις τελευτα ίες  έκλογές, στό ψ ηφ οδέλτιο  τής Β περιφέρειας Αθήνας.



συστηματικά καί 1 5.000 περιστασια- 
κοί ομοφυλόφιλοι. Σύνολο 150.000.
' Εξ άλλου 80.000 κρούσματα συφιλί- 
δος καί βλεννόροιας παρουσιάζονται 
κάθε χρόνο. "Οσο γιά τήν πορνεία των 
άνηλίκων, εμφανίζει μία επικίνδυνη 
άνθησι: μόνο στό Βερολίνο έχουν έπι- 
σημανθή 300 εταίρες μεταξύ 12 καί 14 
χρονών.

«Προστάτες» τέλος

’ Η κατάστασι δέν είναι καλύτερη στην 
' Ιταλία. Τά «σπίτια τού σέξ» έχουν 
κλείσει άπό τό 1958, άλλά μία πρόσφα
τη έρευνα έδειξε ότι παραπάνω άπό 
τούς μισούς ' Ιταλούς, εύχονται νά 
ξαναανοίξουν. Πράγμα πού δέν είναι 
καθόλου παράδοξο όταν ή άστυνομία 
ήθών καταμέτρησε 500.000 «επίση
μες» εταίρες καί πάνω άπό 1.000.000 
άνεπίσημες — δίνοντας νούμερα πολύ 
ειλικρινέστερα άπ' ό,τι οί άστυνομίες 
τής Γαλλίας καί Γερμανίας.

Οί περισσότερες ' Ιταλίδες έταϊρες 
είναι ταπεινής καί μικροαστικής κατα
γωγής. ' Αρχίζουν νέες: μεταξύ 1 6 καί 
18 χρονών. Πιό πολλές άπό τίς μισές 
έχουν προσβληθή άπό άφροδίσια νο
σήματα.

Τά κέρδη τής «βιομηχανίας τού σέξ» 
φθάνουν στά 100 δισεκατομμύρια λι- 
ρέττες στή Ρώμη, 150 δισ. στό Τουρϊνο 
καί 18 δισ. στό Μιλάνο.

Στή Βρεταννία, ή πορνεία δέν είναι 
παράνομη. Μόνο ό έταιρισμός στούς 
δημόσιους δρόμους έχει άπαγορευθή 
άπό τό 1958. Αυτός ό νόμος έδιωξε τίς 
έταϊρες άπό τά ύπαίθρια στέκια:

' Αντί γιά 19.000 καταδίκες τό 1958, 
μόνο 3.869 επιβληθήκανε τό 1977. 
“ Αλλη συνέπεια: ή κάμψι τής μαστρο
πείας: Μόνο 100 καταδίκες τόν περα
σμένο χρόνο γιά «προαγωγή σέ πορ
νεία». Οί έταϊρες έχουν λιγώτερη ανάγ
κη άπό «προστασία» άπό τότε πού 
δουλεύουν στά ν υχτερινά κέντρα ή σέ 
διαμερίσματα.

' Η νέα αύτή κατάστασι έφερε μία 
μετατροπή καί στίς διάφορες «τεχνι
κές»: Γιά νά έλκύουν τούς πελάτες, 
τοιχοκολλοϋν στίς βιτρίνεςτών κτιρίων 
πού κατοικούν μικρές αγγελίες, προτεί- 
νοντας ύπηρεσίες σάν μαννεκέν ή «νυ
χτερινά μαθήματα γαλλικών». Στόν πε
λάτη έγκειται νά καταλάβη. Περιοδικά 
—άκόμη καί τά πιό σοβαρά— δημοσι
εύουν παρόμοιες άγγελίες καί τά διά
φορα πρακτορεία καλύπτουν τή ζήτησι 
μέ έπαγγελματική σοβαρότητα καί άπο- 
τελεσματικότητα. "Ολα αύτά, είναι

Τό πρόβλημα τής πορνείας άπασχολεϊ όλες 
τίς χώρες τού κόσμου.

ένας «πολιτισμός» πού κάνει τούς Αγ
γλους νά περηφανεύωνται... επιδεικνύ
οντας «μόνο» 100.000 έπίσημες καί 
άνεπίσημες έταϊρες.

Τό πρόβλημα τού έταιρισμοΰ είναι 
πιό όξύ στήν Αμερική. 'Επίσημα 
ύπάρχουν 500.000 έταϊρες. ' Ο άκρι- 
βής αριθμός είναι αδύνατο νά προσδιο- 
ρισθή. Από τό 1960 ώς τό 1970, ό 
άριθμός τών επισήμων ίερειών τού 
έρωτα αύξήθηκε κατά 65%. ’ Ο άρι
θμός τών «έπαγγελματιών» κάτω άπό 
18 χρονών, αύξήθηκε κατά 120%. 
"Ενα 90% άπό αύτές πάσχει άπό άφρο
δίσια νοσήματα καί ένα 50% κατανα
λώνει συστηματικά ναρκωτικά, πράγμα 
πού τίς οδηγεί καί σέ άλλες εγκληματι
κές ενέργειες: κλοπές, έκβιασμούς κ.λπ. 
προκειμένου νά προμηθευθοΰν ήρωΓ 
νη.

Στήν κορυφή τής ιεραρχίας, στέκουν 
τά κώλ - γκέρλς. ' Αμέσως μετά οί 
οίκότροφες τών «κλειστών σπιτιών». Τά 
οικήματα αύτά θεωρητικά είναι απαγο
ρευμένα άλλά παρ' όλα αύτά άκμά- 
ζουν: 150 στό Λός "Αντζελες μέ έσοδα

50 έκατομμύρια δολλάρια τό χρόνο.
Ακολουθούν «τά καλλιτεχνικά στούν

τιο», οί «αίθουσες μασσάζ» καί τέλος τό 
πεζοδρόμιο, περιοχή τών παρηκμασμέ- 
νων ίερειών τής ' Αφροδίτης, άλλά καί 
τών πρωτοεμφανιζομένων (συχνά με
ταξύ 10 καί 12 χρονών). Μέσα σ' αύτή 
τή βαβυλωνία τού σέξ, στροβιλίζονται 
συνολικά πάνω άπό 5.000.000 γυναί
κες.

' Η ίδια ιεραρχία καί στήν άνδρική 
πορνεία πού βρίσκεται σέ συνεχή άνο
δο.

Στήν Καλλιφόρνια οί τραβεστί καί οί 
άνδρες πού έκπορνεύονται είναι περισ
σότεροι άπό τίς γυναίκες.

"Ενας άγώνας, βρίσκεται σέ πλήρη 
εξέλιξη αύτή τήν έποχή γιά τή νομιμο
ποίηση τής πορνείας. Αύτό τό μέτρο 
—λένε οί θιασώτες του— θά έπέτρεπε 
τόν περιορισμό τών άφροδισίων νοση
μάτων, έξαναγκάζοντας τίς έταϊρες σέ 
συνεχή ύγειονομικόέλεγχο. Γι' αύτούς 
πού άντιτίθενται, τό άνοιγμα τών σπιτι- 
ών, δέν θά πετύχαινε παρά νά παγιδεύ- 
ση τίς οίκοτρόφους σέ ένα άλλο είδος 
έξαρτήσεως, άντικαθιστώντας τό ρόλο 
τού «προστάτη» μέ τής προαγωγοΰ.

Παρ' όλα τά μέτρα πού έφαρμόζον- 
ται στίς Η.Π.Α. εναντίον τής πορνείας 
στό ένα έκατομμύριο νέα παιδιά πού 
έγκαταλείπουν τά σπίτια τους κάθε 
χρόνο, 300.000 έπιδίδονται στόνέται- 
ρισμό.

Δρόμος χωρίς επιστροφή...

Πουθενά στόν δυτικό κόσμο δέν έχει 
επιλυθεί τό πρόβλημα τής πορνείας. 
Στήν Γαλλία, ή έκθεσι τού Γκύ Πινό, 
προέδρου τού έφετείου τής ' Ορλεάνης 
πού τό 1975 τού δόθηκε τό παρατσού
κλι «ό κύριος Πορνεία», έμεινε στά 
συρτάρια. Καί όμως πρότεινε ένα σχέδιο 
προλήψεως καί κοινωνικής άποκατα- 
στάσεως πού τό ύποστήριξε καί ή 
πλειοψηφία τών έταίρων. Οί περισσό
τερες άπό αύτές άφήνουν, στούς 
νοσταλγούς τήν τραγική άνάμνησι τών 
«σπιτιών». Δέν θέλουν νά ξαναγυρί- 
σουν σ' αύτές τίς «εξευτελιστικές φυ
λακές». Καί είναι οί μόνες πού δέν 
χαμογελούν όταν άναφέρεται μπροστά 
τους, τό τηλεγράφημα τού δραματικού 
συγγραφέα Ύβ Μιράντ, πρός τόν 
ιδιοκτήτη τού πασίγνωστου «Ούάν - 
τού - τού» τήν έπομένη τού κλεισίματός 
του:

«Πέρασα μπροστά άπό τό άγαπημέ- 
νο μας σπίτι. Πόσο είναι μελαγχολικά 
αύτά τά άνοιχτά πατζούρια».
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Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΗΣ ΜΕΤΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Τ Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ έργο, πού απο
βλέπει στήν μόρφωση των νέων 

της μετεφηβικής ήλικίας ή των τάξεων 
του Λυκείου, πρέπει νά στηρίζεται στά 
δεδομένα τής ψυχολογίας τής ήλικίας 
αύτής.

Κατά τήν ήλικία αύτή ή διάνοια 
αποκτά νέους ορίζοντες. ' Αφυπνίζεται 
ή όρμή πρός τήν γνώση. Ό  νέος 
προσπαθεί νά βρή τά νήματα τής ζωής, 
μέ τή βοήθεια των όποιων θά βαδίση 
μέσα στόν λαβύρινθο τής πραγματικό- 
τητος. 'Αναπτύσσεται σ' αύτόν ή 
κριτική δύναμη, πού είναι δυνατόν νά 
όδηγήση στήν εμφάνιση τού ύπερκριτι- 
κού καί σκεπτικιστικοϋ πνεύματος. ' Η 
όρμή πρός αύτοτέλεια, άνεξαρτησία, 
αύτοκαθορισμό, αύτοδιαμόρφωση, 
αύτοπροσδιορισμό καί αύτοκυβέρνη- 
ση μπορεί νά όδηγήση σέ χαλάρωση 
τής πνευματικής έξαρτήσεως άπό τις 
αύθεντίες τού παρελθόντος. ' Η όρμή 
αύτή, έάν δέν χαλιναγωγηθή μέσα στά 
πρέποντα όρια, δημιουργεί τόν κίνδυνο 
τής άναπτύξεως τής ύπεροψίας, τής 
αύτοπεποιθήσεως, τής κομπορρημο- 
σύνης, τής ριζοσπαστικής καί εικονο
κλαστικής ορμής, τού πνεύματος τής 
άποστασίας καί τής ένσυνειδήτου ρή
ξεως πρός τήν χριστιανική πίστη καί 
βιοθεωρία. ' Εάν μέχρι τώρα τά ήνία 
βρίσκονταν στά χέρια των γονέων καί 
διδασκάλων, τώρα έχουν πιά μεταβιβα- 
σθή στόν νέο. "Αν στήν έφηβική ήλικία 
μπορούν άκόμη οί μεγαλύτεροι νά 
στέκωνται ώς σύμβουλοι αύτοί δέν 
γίνονται εύκολα άνεκτοί. Τώρα παρου
σιάζονται ζωηρές τάσεις γιά μεταρρυ
θμίσεις των ιδεών, όπως καί απόπειρες 
συγκροτήσεως ή οίκειώσεως νέας κο
σμοθεωρίας καί βιοθεωρίας.

. · Ή . ν υ ς  y.O ' U i ' s  "<-υ· τής 
μετεφηβικης ήλικίας δημιουργεϊται απ' 
τήν πολυμορφία των ψυχικών καί 
πνευματικών άντιδράσεων, τήν αστά
θεια τού χαρακτήρος, τίς έσωτερικές

συγκρούσεις καί αντιθέσεις. Στήν περί
οδο αύτή ό νέος άλλοτε είναι τολμηρός 
καί άλλοτε δειλός, άλλοτε παρουσιάζει 
αγγελικήν πνευματικότητα καί άλλοτε 
κυνική ύλιστική ζωή. ’ Επίσης συχνά 
παρουσιάζει κυκλικές φάσεις μεταξύ 
εύθυμίας καί μελαγχολίας, αισιοδοξίας 
καί άπαισιοδοξίας. Κατά τόν 1 Ιωάννη 
τόν Χρυσόστομο, «χαλεπόν ή νεότης, 
ότι εύρίπιστον, εύεξαπάτητον, εύόλι- 
σθον καί σφοδροτέρου δείται τού 
χαλινού». ’Όπως τόνιζε ό έπιφανής 
άμερικανός ψυχολόγος καί παιδαγωγός 
Στάνλι Χώλλ, οί στατιστικές άποδεικνύ- 
ουν, ότι ή νεανική ήλικία είναι ή ήλικία, 
κατά τήν όποια είναι δυνατό νά φυτευ- 
θή μέσα στήν ψυχή ή εγκληματική 
διάθεση καί νά έμφανισθοΰν τά πρώτα 
στάδια τής έγκληματικότητος.

"Επειτα ή ψυχολογία τής μετεφηβι
κής ήλικίας πιστοποιεί, ότι ό νέος, παρά 
τίς ασυνέπειες καί πολυποίκιλες έκφάν- 
σεις τής πολύπλευρης προσωπικότητάς 
του, έχει τήν τάση πρός ένοποίηση καί 
θά κατευθύνη όλες τίς εκδηλώσεις τής

ζωής του. ’ Ο νέος ζητεί νά ανακαλύψει 
ένα ιδεώδες καί μιάν άξια, πού θά 
βρίσκεται πάνω άπό όλα τά ιδανικά κι 
όλες τίς άξιες. Αφιερώνεται ολόψυχα 
στήν ύπεραξία αύτή καί πρός χάρη 
αύτής είναι καί έτοιμος νά θυσιασθή. 
"Οταν οί νέοι αφιερώσουν τήν ζωή 
τους σέ ένα ιδανικό στό οποίο ύποτάσ- 
σουν όλα τά άλλα, γίνονται απόλυτοι 
ένθερμοι καί ένθουσιώδεις στρατιώτες 
τού ιδανικού αύτοΰ, πολλές φορές 
ριζοσπαστικοί. Στήν περίπτωση αύτή 
γνωρίζουν, όπως έλέχθη, μόνο τήν 
εύθεϊα καί τήν κάθετη γραμμή, άγνοοΰν 
δέ τελείως τήν τεθλασμένη καί τήν 
καμπύλη κι επιζητούν πάντοτε τό από
λυτο κι όχι τό σχετικό. Είναι ακατάλλη
λοι γιά συμβιβασμούς καί προσαρμο
γή. Ετσι έξηγεϊται γιατί τόσοι νέοι μέ 
φανατισμό άκολουθοΰν έσφαλμένη 
πορεία, γιατί εμπλέκονται στά δίχτυα 
τής α" ή τής β ' ιδεολογίας, ή όποια ώς 
μιά ύπεραξία αιχμαλωτίζει ολόκληρη 
τήν ύπαρξή τους καί ύποτάσσει τίς πιό 
εύγενεϊς άπ ’ τίς ψυχικές δυνάμεις τους, 
φυσιολογικό γνώρισμα τής άνθήσεως 
τής προσωπικότητος τών νέων είναι τό 
αίτημα τής άνακαινίσεως τού κόσμου. 
Τό όραμα μιας καινούργιας κοινωνικής 
καί πολιτιστικής πραγματικότητος ώς 
εντελέχεια καί ζωτική δύναμη γίνεται ή 
μορφοποιός αρχή, ό ένοποιός παράγων 
καί ό κανονιστικός νόμος τής ζωής καί 
τής δράσεώς τους.

Τά λεχθέντα οδηγούν στό συμπέρα
σμα, πώς τό χριστιανικό παιδαγωγικό 
έργο ανάμεσα στίς τάξεις τών νέων τής 
μετεφηβικής ήλικίας πρέπει άφ' ένός 
νά έκριζώση τίς αμφιβολίες τους γιά τήν 
χριστιανική πίστη, άφ ' έτέρου νά πα
ραμερίση τήν πνευματική αστάθεια καί 
τίς έσωτερικές τους συγκρούσεις καί 
τρίτον νά τούς φέρη σέ ζωντανή έπαφή 
μέ τόν Χριστό ώς τήν ύπεραξία εκείνη, ή 
όποια αιχμαλωτίζει «παν νόημα εις τήν 
ύπακοήν τού Χριστού» (Β" Κορ. Γ, 5).
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Η ΟΔΗΣΣΟΣ ΗΤΑΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝ ΙΚΩΝ  ΕΠ ΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΠΝΕΥΜΑ ΕΤΗ PS3SIA

Από τό Περιοδ. «ΙΣΤΟΡΙΑ»

"Ελληνες έμποροι καί άλλοι μετέφεραν στην Τσαρική 
Ρωσία τό ελληνικό Πνεύμα. Σε πολλά μέρη τής άχανοΰς 
χώρας, ιδρύθηκαν δεκάδες πνευματικές εστίες καί σχο
λεία, όπου έδίδαξαν διάσημοι διδάσκαλοι, όπως ό Ν. 
Θεοτόκης, ό Ευγένιος Βούλγαρης κ.ά.

Σ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ του 19ου αιώνα, ή 
έλληνική κοινωνία περνούσε περί

οδο μεγάλης πολιτιστικής ανόδου. 
Στήν ' Ελλάδα ιδρύονται νέες σχολές. 
" Ελληνες φοιτητές σπουδάζουν σέ άρ- 
χαιότατα πανεπιστήμια τής Εύρώπης: 
στήν Πάδουα, τή Βυρτεμβέργη, τήν 
Ίένα, τή Γοττι'νγη. Εμφανίζονται έλ- 
ληνικές έφημερίδες καί περιοδικά. Αύ- 
ξάνεται άπότομα ή έκδοση βιβλίων στή 
νεοελληνική γλώσσα. Τά θέματα των 
έργων πού έκδίδονταν, διακρίνονταν 
γιά τήν μεγάλη τους ποικιλία: έργα των 
άρχαίων κλασικών, μεταφράσεις έρ
γων των Εύρωπαίων φιλοσόφων των 
17ου - 18ου αιώνων, γεωγραφικές 
πραγματείες, εγκυκλοπαιδικά λεξικά, 
έγχειρίδια. Ό λα  τά βιβλία στήν έλληνι
κή γλώσσα τυπώνονταν στό εξωτερικό. 
Στήν Ελλάδα στίς άρχές τού 19ου 
αιώνα δέν ύπήρχε κανένα τυπογραφεί
ο. Μεγάλα κέντρα έκτυπώσεως βιβλίων 
στή νεοελληνική γλώσσα ήταν ή Βιέννη 
καί ή Βενετία. Στοιχεία γιά τή δράση 
των έλληνικών τυπογραφείων αύτών 
τών πόλεων μπορεί νά βρει κανείς στή 
σχετική φιλολογία. Πολύ λίγο, όμως 
είναι γνωστή ή ιστορία τής έκτυπώσεως 
έλληνικών βιβλίων στή Ρωσία στίς 
άρχές τού 19ου αιώνα. Κατά τήν

περίοδο αύτή ή έκδοσι βιβλίων στή 
νεοελληνική γλώσσα ήταν πολύ εντατι
κή. ’ Εκδόθηκαν δεκάδες βιβλία: έργα 
τού Ε. Βούλργαρι,τοϋ Ν. Θεοτόκη, τού 
Α. Μαυροκορδάτου, έγχειρίδια, λεξικά 
Βιβλία στή νεοελληνική γλώσσα τυπώ

νονταν στήν Πετρούπολη, στή Μόσχα, 
τή Βίλνα, καί άπό τις άρχές τής δεκαετί
ας τού ’ 20 τού 19ου αϊώνα καί στήν 
' Οδησσό.

Γιά τήν έκδοση βιβλίων χρειάζονταν 
πάντα πολλά χρήματα, καί οί συγγρα-
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φεϊς δέν μπορούσαν κατά κανόνα, νά 
άναλάβουν οί ίδιοι αύτή τήν επιχείρη
ση. Μέ τίνος δαπάνες λοιπόν έκδίδον- 
ταν εκείνη τήν περίοδο τά ελληνικά 
βιβλία στή Ρωσία; Σχετικά στοιχεία 
βρίσκουμε στίς προμετωπίδες των ίδ ι
ων τών βιβλίων. " Ετσι, στήν προμετω
πίδα τής ήθικής πραγματείας τού Ε. 
Βούλγαρι «Διατριβή περί εύθανασίας», 
πού έκδόθηκε στήν Πετρούπολη τό 
1804, άναφέρεται, ότι είναι «ύπό δέ 
τών πανετίμων Ζωσιμάδων τετραδέλ- 
φων. 'Αναστάσιού καί Νικολάου, καί 
Ζώη, καί Μιχαήλ φιλοτιμώ δαπάνη 
έκδοθείσα». Τέτοιες φράσεις μπορεί νά 
δεϊ κανείς στίς προμετωπίδες πολλών 
ελληνικών βιβλίων καί μάλιστα όχι 
μόνο όσων έκδόθησαν στή Ρωσία. 
Αύτή ή οικογένεια τών ’ Ηπειρωτών 
έμπορων καί πατριωτών, πού πλούτι
σαν στή Ρωσία, ύπήρξε ένα άπό τά 
κύρια οικονομικά στηρίγματα τού έλ- 
ληνικοΰ διαφωτισμού. Είναι γνωστό, 
ότι οί άδελφοί Ζωσιμάδεςάνέλαβαν μιά 
σημαντική μερίδα τών δαπανών γιά τήν 
έκδοση τής «’ Ελληνικής Βιβλιοθήκης», 
αύτοΰ τού μεγαλειώδους φιλολογικού 
καί πατριωτικού άθλου, πού άρχισε μέ 
πρωτοβουλία τού διάσημου "Ελληνα 
' Αδαμάντιου Κοραή, ό οποίος καί τήν

πραγματοποίησε.
Καί άλλοι πλούσιοι "Ελληνες έμπο

ροι, πού ζοΰσαν στή Ρωσία, άκολου- 
θώντας τό παράδειγμα τών αδελφών 
Ζωσιμάδων, έκαναν μεγάλες δωρεές 
γιά τήν έκδοση έλληνικών βιβλίων, τή 
συντήρηση σχολείων στήν ' Ελλάδα, 
τίς σπουδές ' Ελλήνων φοιτητών στά 
εύρωπαϊκά πανεπιστήμια. Μεγάλη οι
κονομική συμβολή πρόσφεραν στόν 
έλληνικό διαφωτισμό ό ' Ιωάννης Βαρ- 
βάκης, ό ’ Ιωάννης Δομπόλης, ό Ζώης 
Καπλάνης. ' 0  Καπλάνης, πού καταγό
ταν άπό τά Γιάννενα καί πέθανε τό 
1806 στή Μόσχα κληροδότησε ολό
κληρη τήν περιουσία του πού άπέκτησε 
στή Ρωσία καί πού ανερχόταν σέ 183 
χιλ. ρούβλια, γιά νά χρησιμοποιηθεί γιά 
διαφωτιστικούς καί φιλανθρωπικούς 
σκοπούς. ' Η έπιγραφή γιά τό πορτραϊ- 
το τού Καπλάνη, πού στάλθηκε στά 
Γιάννενα, στό σχολείο πού ίδρυσε, είχε 
μιά κάπως άστεϊα παρομοίωση τής 
δράσεως τού έμπορου αύτοΰ τής Μό
σχας μέ τή δράση τών Αρχαίων 
' Ελλήνων σοφών. ' 0  Θαλής, ό Πλά
των, ό Εϋφορβος καί ό Πυθαγόρας 
έφεραν τόν πλούτο τής σοφίας στήν 
'Ελλάδα,όδέ Καπλάνηςάντλώνταςτόν 
πλούτο άπό τό Βορρά, έφερε τή θεία

Στίς φωτογραφίες καί τών δύο σελίδων, 
χώροι τής Ρωσίας, όπου έλαμψε τό έλληνικό 
πνεύμα. Στήν άπέναντι καί τήν έπάνω 
φωτογραφία, τό Κρεμλΐνο ή καρδιά τής 
Μόσχας. Στήν κάτω φωτογραφία τής άπέ- 
ναντι σελίδας, μία πλατεία στό Λένιγκραντ.

σοφία στήν Πατρίδα». Οί άδελφοί 
Ζωσιμάδες, ό Καπλάνης καί ό Δομπό
λης ανήκαν στίς έλληνικές παροικίες 
τού Νέζιν καί τής Μόσχας, πού δημι- 
ουργήθηκαν ήδη άπό τόν 17ο αιώνα.

Στά τέλη τού 18ου - αρχές τού 19ου 
αιώνα, στίς άκτέςτού Εϋξεινου Πόντου, 
πού έγιναν ρωσικές ύστερα άπό τρεις 
πολέμους μέ τήν ’ Οθωμανική Αύτο- 
κρατορία, έμφανίστηκαν νέες έλληνι
κές παροικίες. ' Ιδιαίτερα πολλοί "Ελλη
νες έγκαταστάθηκαν στό ' Ισραήλ, τήν 
' Οδησσό, τή Μπαλακλάβα, τή Θεοδο
σία, τό Ταγκανρόγκ, τό Νικολάγιεφ, τή 
Μαριούπολη καί τό Κέρτς. ' Η γρήγορη 
οικονομική πρόοδος τών βόρειων περι
οχών τής Μαύρης Θάλασσας συνέβαλε 
στήν άνοδο τής ύλικής εύημερίας τού 
ελληνικού πληθυσμού, πού ό βασικός 
τομέας τής δραστηριότητάς του ήταν 
τό έμπόριο καί ή ναυτιλία. Οί έλληνικές
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παροικίες τής Νότιας Ρωσίας αποτε
λούσαν στίς αρχές τοϋ 19ου αιώνα 
σπουδαιότατο παράγοντα τής νέας 
έλληνικής διασπορας πού έμφανίσθηκε 
στην περίοδο τής τουρκοκρατίας.' Εδώ 
παίρνει μεγάλες διαστάσεις ή εθνική 
πατριωτική δραστηριότητα κυκλοφο
ρούν έλληνικές έκδόσεις, ιδρύονται 
σχολεία. "Ένα άπ' αύτά τά σχολεία είχε 
ιδιαίτερη σημασία: ή ' Ελληνική ' Εμπο
ρική Σχολή τής ' Οδησσού.

' Ιδρύθηκε τό 1817 άπό τούς " Ελλη
νες έμπορους τής πόλεως, πού άνέλα- 
βαν καί τίς δαπάνες γιά τή συντήρησή 
της. "Αν καί οί έμποροι τής ' Οδησσού 
ήθελαν νά εξασφαλίζει ή Σχολή στά 
παιδιά τους τίς άπαραίτητες πρακτικές 
γνώσεις γιά τό έμπόριο, ή προετοιμασία 
έμπορων δέν ήταν κύριος σκοπός αύ- 
τοΰ τού εκπαιδευτικού ιδρύματος. Κύ
ριος σκοπός τής Σχολής ήταν, όπως 
άναφερόταν στόν Κανονισμό της, «ή 
διδασκαλία τής μητρικής μας γλώσσας» 
(δηλ. τής νεοελληνικής Γ.Α). ' Η νεοελ
ληνική γλώσσα, ή ιστορία καί ό πολιτι
σμός τής ' Ελλάδας κατείχαν σπουδαία 
θέση στό διδακτικό πρόγραμμά της. 
Δίδασκαν έκεϊ διασημότατοι "Ελληνες 
παιδαγωγοί τής έποχής: ό Γεώργιος 
Γεννάδιος, ό Κωνσταντίνος Βαρδαλά- 
χος, ό ' Ιωάννης Μακρής, καθώς καί ό 
Γεώργιος Λασσάνης, νέος τότε άνδρας, 
πού ύστερα έγινε στενότατος συνεργά
της τού 'Αλέξανδρου Ύψηλάντη. Δέν 
θά είναι ύπερβολή, άν πούμε, ότι σέ 
μερικά χρόνια ή Σχολή έγινε τό πιό 
σημαντικό έθνικό ίδρυμα έκείνης τής 
έποχής, σπουδαιότατη έστία τής έλλη
νικής παιδείας καί τού πολιτισμού. 
Νεαροί "Ελληνες άπό τήν ' Ελλάδα καί 
άλλες χώρες έρχονταν στήν ' Οδησσό 
γιά νά μορφωθούν. Τό 1819 0 άριθμός 
τών σπουδαστών τής ' Ελληνικής ' Εμ
πορικής Σχολής έφτασε τούς 350. ' Ο 
γνωστός Ρώσος άνατολιστής καί συγ
γραφέας Ο. I Σενκόφσκι, πού τήν 
έπισκέφθηκε τόν ίδιο χρόνο, έγραψε: 
«’ Η 'Οδησσός γίνεται σπουδαίο κέν
τρο στήν καλλιέργεια έλληνικών έπι- 
στημών».

Στή γοργή άνθηση τής ’ Ελληνικής 
' Εμπορικής Σχολής συνέβαλε τό γεγο
νός, ότι βρισκόταν ύπό τήν προστασία 
τοϋ γενικού διοικητή τής Νοβορωσίας 
Α. φ. Λανζερόν. ' Ο Λανζερόν δροΰσε 
στή συγκεκριμένη περίπτωση σύμφω
να μέ τή γενική γραμμή τής πολιτικής 
τής Ρωσίας, πού έμφανιζόταν στά 
Βαλκάνια σάν «προστάτρια» τοϋ ' Ορ
θόδοξου πληθυσμού. ' Η ρωσική κυ
βέρνηση προστάτευε καί τούς "Ελλη

νες λόγιους, καί πολύ περισσότερο μιά 
πού μερικοί άπ' αύτούς φορούσαν τό 
καλογερικό ράσο.

Στή Ρωσία, άπό τά χρόνια άκόμα τής 
Αικατερίνης Β \  βρήκαν άσυλο δύο 
"Ελληνες λόγιοι καί διαφωτιστές: Ό  
Εύγένιος Βούλγαρις καί ό Νικηφόρος 
Θεοτόκης. Καί οί δυό έλαβαν στή 
Ρωσία καθέδρεςάρχιεπισκόπων, παρα- 
σημοφορήθηκαν, πήραν σύνταξη, μπό
ρεσαν νά γράψουν καί νά έκδώσουν 
πολλά έργα τους. ' Ο Ν. Θεοτόκης 
πέθανε στή Μόσχα τό 1800, ό δέ 
Βούλγαρις τό 1806 στήν Πετρούπολη 
σέ ήλικία 90 χρονών." Οταν ό Βούλγα- 

ρις ζοϋσε άκόμα, ό Κοραής τόν ονόμα
σε «πρύτανη τών λογίων τού έθνους». 
Τά έργα αύτοΰ τού γίγαντα τού έλληνι- 
κοΰ διαφωτισμού, άληθινοΰ έγκυκλο- 
παιδιστή όχι μόνο γιά τή εύρύτητα τών 
έπιστημονικών του ένδιαφερόντων, 
άλλά καί γιά τήν ιδεολογική συγγένεια 
μέ τούς Γάλλους έγκυκλοπαιδιστές, 
κατέκτησαν τήν άναγνώριση στή Ρω
σία. Τό 1 776 ό Βούργαρις έκλέχθηκε 
έπίτιμο μέλος τής 'Ακαδημίας ' Επιστη
μών τής Πετρουπόλεως. "Υστερα άπό 
42 χρόνια ή ίδια τιμή έγινε σ' έναν άλλο 
" Ελληνα, άν καί όχι λόγιο, άλλά ένθερ
μο ζηλωτή καί οπαδό τού διαφωτισμού 
- τόν ' Ιωάννη Καποδίστρια. Μέ πρωτο
βουλία τού Καποδίστρια καί άλλων 
' Ελλήνων πατριωτών, στά τέλη τοϋ 
1814 στή Βιέννη ιδρύθηκε ή έθνική 
διαφωτιστική όργάνωσι - ή «φιλόμου- 
σος ' Εταιρία», πού διαδραμάτισε ση

' Αριστερά: ' Ο Νικηφόρος Θεοτόκης, αρχιε
πίσκοπος Χερσώνος καί σπουδαίος λόγιος 
μέ πλούσια πνευματική δράση στήν Τσαρική 
Ρωσία. Κάτω: Ο Ιωάννης Καποδίστριας, 
έπίτιμο μέλος τής Ακαδημίας τής Πετρου
πόλεως. Δεξιά: Ο Αλέξανδρος Υψηλάν- 
της. ' Επηρεάστηκε άπό τούς Δεκεμβριατές.

μαντικό ρόλο στήν άνάπτυξη τού έλλη- 
νικοΰ διαφωτισμού καί πού, μεταξύ 
άλλων, βοηθούσε τούς "Ελληνες φοι
τητές νά σπουδάσουν στά εύρωπαϊκά 
πανεπιστήμια. Είχε, βέβαια, τήν οικονο
μική καί ήθική ύποτήριξη τής τσαρικής 
κυβερνήσεως. ' Η ρωσική κυβέρνηση 
παρείχε έπίσης οικονομική βοήθεια σέ 
ξεχωριστούς ” Ελληνες λόγιους, χρημα
τοδοτούσε τήν έπιστημονική τους δρα
στηριότητα, παρείχε ύποστήριξη γιά 
τήν έκδοση έργων τους. Δέν άδιαφο- 
ροΰσε, πάντως, καθόλου γιά τήν ιδεο
λογία τους. «Τίτλο» τής πολιτικής τους 
νομιμοφροσύνης θεωρούσε πρώτ’ άπ' 
όλα τή σχέση τους πρός τήν έκκλησία. 
"Ετσι, τό 1820 ό Αλέξανδρος Α ' 
συμφώνησε νά δώσει στή Σχολή τής 
Μάνης έτήσια επιχορήγηση τριών χιλι
άδων πιάστρων ύπό τόν όρο, ότι «ή 
Σχολή αύτή θά θεωρείται πνευματικόν 
τέκνον τής ’ Εκκλησίας» καί θά έξαρτά- 
ται άπό τόν Πατριάρχη Κωνσταντινου
πόλεως».

"Ωστε ή προστασία παρεχόταν στόν 
έλληνικό διαφωτισμό άπό τήν τσαρική 
κυβέρνηση σέ σκληρά ιδεολογικά πλαί
σια. Δέν έπεκτεινόταν στό ζωντανό 
δημοκρατικό ρεύμα τού νεοελληνικού 
πολιτισμού. ’ Η ρωσική κοινωνία όμως 
έδειχνε ζωηρό ένδιαφέρον καί γ ι’ αύτή
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τήν πλευρά του ελληνικού διαφωτι
σμού.

Χαρακτηριστικό είναι τό γεγονός, ότι 
στή Ρωσία ήταν πολύ γνωστός ό 
μεγαλύτερος εκπρόσωπος τής δημο
κρατικής κατευθύνσεως τού ελληνικού 
διαφωτισμού. Α. Κοραής. Τό έργο του 
«'Υπόμνημα περί τής παρούσης κατα- 
στάσεως τού Πολιτισμού έν ' Ελλάδι», 
πού κυκλοφόρησε τό 1803 στό Παρίσι, 
δημοσιεύθηκε τόν ίδιο χρόνο σέ άπο- 
σπάσματα στό «Δελτίο τής Εύρώπης», 
ένα άπό τό πιό γνωστά ρωσικά περιοδι
κά. Τό 1815 τό έργο αύτόέκδόθηκε καί 
σάν ξεχωριστό βιβλίο στήν Πετρούπο
λη. Τά πρώτα χρόνια τού 19ουαίώνα 
μεταφράσθηκε στή ρωσική γλώσσα τό 
«Σάλπισμα πολεμιστήριον» τού Κοραή.

'Αξίζει νά σημειωθεί όχι μόνο ή 
άρκετά πλατιά διάδοση τών έργων τού 
Κοραή στή Ρωσία, άλλά καί ορισμένη 
σύμπτωση άπόψεων άνάμεσα σ' αύ- 
τόν καί τούς συγγραφείς άρθρων γιά 
τόν ελληνικό διαφωτισμό, πού δημοσι
ευόταν συχνά στά ρωσικά περιοδικά 
εκείνης τής εποχής. "Ετσι, στό άρθρο 
«Γιά τήν κατάσταση τών Γραμμάτων 
καί τών ' Επιστημών τών σύγχρονων 
Ελλήνων», πού δημοσιεύθηκε τό 
1809, στόχος τής πολεμικής ήταν ό 
Γερμανός λόγιος καί περιηγητής I. 
Μπαρτόλντι, πού έγραφε γιά τή «βαρ
βαρότητα» τών σύγχρονών του ’ Ελλή
νων. "Οπως είναι γνωστό, ό Α. Κοραής 
άσκησε εξοντωτική κριτική σ' αυτή τήν 
άποψη στόν πρόλογό του γιά τήν

έκδοση τών λόγων τού ' Ισοκράτη, πού 
κυκλοφόρησε τό 1807. Ό  Ρώσος 
άρθρογράφος (ύπέγραψε τό άρθρο 
του μέ τή μονογραφή Κ) ύποστήριξε τή 
γνώμη τού "Ελληνα λογίου καί χρησι
μοποίησε τά έπιχειρήματά του. ' Ανέ
τρεψε τούςίσχυρισμούςτοΰ Μπαρτόλ- 
ντι, άναφέροντας στοιχεία γιά τήν 
αύξηση τού άριθμοϋ τών σχολείων 
στήν ' Ελλάδα, γιά τούς Έλληνες λόγι
ους, γιά τις μεταφράσεις στή νεοελλη
νική γλώσσα έργων τού Λόκ, τού 
Μοντεσκιέ, τού Ρουσώ, γιά τόν μεγάλο 
αριθμό τών συνδρομητών έλληνικών 
βιβλίων πού έκδίδονταν.

' Υπάρχει κι άλλη μιά σοβαρή πλευρά 
τών έλληνορωσικών πολιτικών σχέσε
ων στίς άρχές τού 19ου αιώνα, πού 
αξίζει προσοχής. Τό θέμα είναι, ότι μετά 
τόν έκχριστιανισμό τής Ρωσίας οί " Ελ
ληνες, άναμφίβολα, άσκούσαν επίδρα
ση στήν πνευματική ζωή της. Στήν 
εποχή τού κλασικισμού, πού, στά ρωσι
κά Γράμματα, άρχισε στό δεύτερο 
ήμισυ τού 18ου· αιώνα, μεγάλη επίδρα
ση άσκησαν στό ρωσικό πολιτισμό οί 
άρχαϊοι κλασικοί. Γιά τά .«Ρητορικά» 
του, λόγου χάρη, ό Μ. Β. Λομονόσωφ 
μετέφρασε μιά σειρά έργων Αρχαίων 
' Ελλήνων συγγραφέων. ' Η πολιτιστι
κή κληρονομιά τής ' Αρχαίας ' Ελλάδας 
άσκοΰσε καί άργότερα έπίδραση στό 
ρωσικό πολιτισμό. Δέν μειώθηκε στή 
Ρωσία τό ενδιαφέρον καί γιά τόν 
πολιτισμό τής Νέας ' Ελλάδας. Ταυτό
χρονα καί ό ρωσικός έθνικός πολιτι-
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σμός ως τίς άρχές τού 19ου αιώνα 
σημείωσε μεγάλες επιτυχίες. Οί σχέσεις 
άνάμεσα στόν έλληνικό καί τό ρωσικό 
πολιτισμό άρχισαν νά άλλάζουν: ένώ 
παλιότερα έπρόκειτο γιά έπίδραση, 
τώρα μπορούσε νά γίνει λόγος γιά 
άλληλεπίδραση. Οί Ρώσοι τής εποχής 
εκείνης κατανοούσαν άπόλυτα τήν άλ- 
λαγή αύτή. Απ' αύτή τήν άποψη 
παρουσιάζουν ένδιαφέρον οί κρίσεις, 
πού διατύπωσε ό έλληνιστής Μ. Ντμη- 
τριγιέφσκι, συγγραφέας τού βιβλίου 
«Μιά σκιά στή σημερινή κατάσταση τής 
' Ελλάδας» πού τυπώθηκε τό 1806 στή 
Μόσχα στό πανεπιστημιακό τυπογρα
φείο μέ δυό παράλληλα κείμενα: στή 
νεοελληνική καί τή ρωσική γλώσσα.

' Ο Ντμητριγιέφσκι έγραφε μέ μεγά
λο σεβασμό γιά τούς συγχρόνους του 
" Ελληνες διαφωτιστές Ε. Βούλγαρη, Ν. 
Θεοτόκη καί Α. Κοραή. Λόγου χάρη, γιά 
τόν Κοραή έγραφεπαραστατικά:«εύρι- 
σκόμενος έξω άπό τήν πατρίδα του, 
σάν εύεργετικό άστρο, πού άπλώνει 
μακριά τίς άκτίνεςτου, χύνει τό φώςτής 
διδασκαλίας του στήν Ελλάδα του». 
Συγχρόνως ό Ντμητριγιέφσκι άπηύθυ- 
νε πρός τούς " Ελληνες φλογερή έκκλη
ση νά μαθαίνουν τή ρωσική γλώσσα καί 
νά γνωρίζουν τά επιτεύγματα τού 
ρωσικού πολιτισμού.

' Εκείνη τήν εποχή, οί " Ελληνες άρχι
σαν νά δείχνουν ένδιαφέρον γιά τό 
ρωσικό έθνικό πολιτισμό. Μεταφρά- 
σθηκαν στή νεοεληνική γλώσσα μερικά 
έργα τού διάσημου συγγραφέα καί 
ιστορικού Ν. Μ. Καραμζίν. Μεγάλωσε 
επίσης ή άνάγκη γιά τήν εκμάθηση τής 
ρωσικής γλώσσας. Στή γνωριμία τών 
' Ελλήνων μέ τά έργα τού ρωσικού 
πνεύματος συνέβαλε ή διαμονή στή 
Ρωσία σημαντικού άριθμού ' Ελλήνων 
προσφύγων. Μερικοί " Ελληνες πατρι
ώτες, πού βρήκαν άσυλο στή Ρωσία, 
είχαν φιλικές σχέσεις μέ διάσημους 
εκπρόσωπους τού ρωσικού πνεύματος.

’  Ετσι, ό ' Ιωάννης Καποδίστριας ή
ταν στενός φίλος του Ν. Μ. Καραμζίν 
καί τού Β. Α. Ζουκόφσκι, έδειξε θερμό 
ένδιαφέρον γιά τήν τύχη τών ποιητών 
Α. Σ. Πουσκίν καί Κ. Ν. Μπάτιουσκωφ. 
"Οπως είπαμε παραπάνω, ό Καποδί- 
στριας εκλέχθηκε έπίτιμο μέλος τής 
' Ακαδημίας τής Πετρουπόλεως. ' Από
δειξη τών εύρύτερων δεσμών του μέ 
τούς Ρώσους λογοτέχνες ύπήρξε ή 
εκλογή του ώς επίτιμου μέλους τού 
προοδευτικού φιλολογικού κοινωνικού 
ομίλου «’ Αρζαμάς». "Αλλος διάσημος 
"Ελληνας πατριώτης, ό Αλέξανδρος

Συνέχεια στή σελ. 748
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ΓΡΑΦΕΙ Ο ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ

Κ ΕΝΤΡΙΚΟ σταυροδρόμι τών αν
θρωπίνων σχέσεων ή ' Αγάπη, τις 

επηρεάζει όσο κανένα άλλο, ίσως 
ανθρώπινο συναίσθημα. Καταργεί προ
ηγούμενες σχέσεις, δημιουργεί και
νούριες, μετατρέπει τις φιλίες σέ 
έχθρες, τις έχθρες σέ φιλίες, τό μίσος 
σέ έρωτα, φλογίζει τήν ψυχή, προκαλεί 
τό πείσμα, τή ζηλοτυπία, τήν αναπόλη
ση, τήν έπιθυμία, σφραγίζει τή ζωή καί 
τή μοίρα τού ανθρώπου μέ αποφάσεις 
πού έχουν άμεση σχέση μέ τή διαμόρ
φωση τής κοινωνίας. Καί πρώτα - 
πρώτα, ή Αγάπη, όδηγεΐ στό γάμο Καί 
μιά άπόφαση γιά τό γάμο, όσο κι' άν 
είναι μεθυστική γιά κείνον πού άγαπάει, 
δέν είναι πάντα εύκολο νά πραγματο
ποιηθεί. Πρέπει καί ό άντρας καί ή 
γυναίκα, νά είναι έτοιμοι γι' αύτή τή 
θεμελιακή άλλαγή τής ζωής τους, 
έφοδιασμένοι, έκτος άπό τό πάθος 
τους, καί μέ όλα έκεϊνα τά πρακτικά 
όπλα πού θά τούς έπιτρέψουν νά 
δημιουργήσουν οικογένεια καί νά περά
σουν μιά εύτυχισμένη κατά τό δυνατό, ή 
τουλάχιστον ήσυχη καί δικαιωμένη ζωή. 
Αλλά ό γάμος, έτσι, γίνεται μιά ολό

κληρη διαδικασία. "Εχει τήν προϊστορία 
του, τήν ιστορία του, καί συχνά, τήν 
μετά - ιστορία του! Πόσα όνειρα, πόσες 
λαχτάρες, πόσες προσπάθειες, πόσες 
άπαγορεύσεις, πριν έρθει ή ώρα τής

μεγάλης αύτής άλλαγής στή ζωή μας, 
πού είναι άκόμη πιό άποφασιστική καί 
πιό μοιραία γιά τήν γυναίκα -  πρό 
παντός ατούς παλιότερους καιρούς, 
στούς καιρούς έκείνους, τών δημοτι
κών τραγουδιών. Οί άρραβώνες, ή 
έτοιμασία τών προικιών, τά ένδιάμεσα 
οικογενειακά ή έρωτικά έπεισόδια, οί 
χωρισμοί, οί άπαγωγές, ή ίδια ή τελετή 
τού γάμου -  όλ' αύτά, πλούσιες πηγές 
στάθηκαν γιά τή δημοτική μας ποίηση. 
Όμως, έδώ, σ' ένα μικρό τραγούδι, μιά 
κόρη βιάζεται ν ' άρραβωνιαστεΐ καί νά 
παντρευτεί. Μά ή λαϊκή ήθική, άπαγο- 
ρεύει τό συναπάντημα τών άγαπημένων 
πριν άπό τούς άρραβώνες. ΚΓ ή κόρη, 
σπαράζει, ένώ ό νιός, πού σπαράζει κΓ 
αύτός, δέν δέχεται νά παραβεϊ τούς 
κανόνες τής καθιερωμένης ήθικής.

-  Μέ δεΐραν καί μέ μάλλωσαν καί μ ’
έχουνε διατάξει

-  ΓΙ' αυτήν τή θύρα μή διαβείς
προτού νά γίνεις νύφη!

-  Γιατί, γιατί λεβέντη μου, γιατί νά
μήν περάσω;

- Ή  μάννα σου κΓ ή μάννα μου 
άντάμα κουβεντιάζουν 

εμάς τά δυό τά νιούτσικα νά μάς 
άρραβωνιάσουν.

Πολλά τραγούδια γράφτηκαν γιά νά 
τονίσουν τήν έπισημότητα τού γάμου. 
Αλλα άπ’ αύτά, τραγουδούν τή στιγμή
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Από τήν έποχή τής τουρκοκρατίας τά 
δημοτικά τραγούδια άπετέλεσαν πηγή έμ- 
πνεύοεως καί παρηγοριά γιά τό Έθνος, 
όπως έγινε καί ό περίφημος Θούριος του 
Ρήγα. Στή φωτογραφία κάτω, ό έθνεγέρτης 
ψάλλει τό θούριο του (Πίνακας τού Φόν 
Έςς).

πού οί καλεσμένοι φτάνουν μέ τό 
γαμπρό καί συγγενολόγι, στό σπίτι τής 
νύφης. Ανάμεσα σ' αύτούς, ή λαϊκή 
μούσα τοποθετεί καί τούς στιμαδόρους 
δηλαδή τούς έκτιμητάς.
Πρόκειται γιά μιά ώραία έπινόηση -γιατί 
οί έκτιμηταί αύτοί, οί «στιμαδόροι» δέν 
ήρθαν νά έκτιμήσουν τά προικιά ή τά 
περιουσιακά στοιχεία τής νύφης, άλλά 
τά κάλλη της. « Ανοίξετε τήν πόρτα 
σας νά μπούν οί στιμαδόροι -  νά μπούνε 
νά στιμάρουνε τά κάλλη πούχει ή 
κόρη». Τά τραγούδια αύτά, πάλλονται 
άπό τή γενική καί ομαδική χαρά πού 
νοιώθουν όλοι σ' ένα γάμο, άπό τή 
μυστική έκείνη συγκίνηση πού νοιώ
θουν κΓ ό γαμπρός κι' ή νύφη, έτσι 
καθώς άλλάζει οριστικά ή ζωή τους -  
μιά συγκίνηση πού μεταδίδεται καί 
στους δικούς τους, στούς γονείς, στ' 
άδέλφια, στούς φίλους, άκόμα καί σ' 
όλο τό χωριό. Βροχή οί εύχές καί τά 
παινέματα συνοδεύουν τούς νιόνυ- 
φους:
"Ανοιξε πόρτα τής ξανθής, πόρτα τής 

μαυρομάτας,
πόρτα τής γαϊτανόφρυδης καί τής 

γιαλένιας γάστρας. 
Ανοίξετε τήν πόρτα σας άνατολή καί

δύση,
ν ’ αποδεχτείτε τό γαμπρό, τ ' όμορφο

κυπαρίσσι.



Ανοίξετε τήν πόρτα σας καί ατρώαετε
τσοχάδες

ν ' άποδεχτειτε τό γαμπρό καί τούς 
προξενητάδες. 

Σήκω κερά κι ’ άρχόντιοσα καί ρήγισσα
μεγάλη,

ν ' άποδεχτείς τή συντροφιά ποϋρχεται 
νά σέ πάρει.

Σηκώσου, κερά νύφη μου, άνθόνερο νά
ραίνεις,

τά ρούχα τού γαμπρού φορείς, κι ’ είναι 
ώρα νά πηγαίνεις. 

’Ανοίξετε τήν πόρτα σας νά μπουν οί 
στιμαδόροι,

νά μπούνε νά στιμάρουνε τά κάλλη 
ποϋχει ή κόρη! 

Πιό συγκινητικοί είναι ακόμη οί δημο
τικοί στίχοι πού απεικονίζουν τή γλυκειά 
μά καί τόσο πικρή στιγμή πού «περνούν 
τή νύφη καί φεύγουν». Αύτοί πού 
πέρνουν τή νύφη, καμαρώνουν. Μά 
αύτοί πού τή χάνουν, νιώθουν ένα άδειο 
μέσα στήν ψυχή τους.
Έβγάτε εσείς οί ντοπιανοί, νάρθούμε 

εμείς οί ξένοι, 
νά φέρουμε τό μάλαμα, νά πάρουμε τ ’

άσήμι.
Νά μή σάς κακοφαίνεται πούρθαμε ατό

χωριό σας,
έμείς τή νύφη πήραμε καί τό χωριό δικό

σας.
' Επήραμε τήν πέρδικα τήν ώριοπλουμι-
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Τά δημοτικά τραγούδια συνοδεύονται συνή
θως μέ λαϊκά μουσικά όργανα

σμένη
κ ι' άφήκαμε τή γειτονιά σά χώρα 

κουρσεμένη,
αάν έκκλησιά άλειτούρ γητη, σά νερα- 

τζιά κομμένη. 
"Ας μεταφερθοϋμε τώρα γιά λίγο στό 

σπίτι τής πεθεράς, τής μάννας του 
γαμπρού. ' Η νύφη έρχεται άπό τό άλλο 
χωριό -  τή φέρνει ό γαμπρός, ό γιός της 
«ό καμαριάρης» καθώς τόν άποκαλεϊ ή 
μάννα του. ” Εχει μεγάλη περιέργεια νά 
δει τή νύφη, πώς είναι, άν είναι όμορφη, 
άν αξίζει όσο αξίζει ό γιόκας της! Κι' 
αυτή ή περιέργεια, αποδίδεται πολύ 
εύστοχα καί ποιητικά άπό τό άκόλουθο 
τραγούδι:
Απόψε ή μάνα τού γαμπρού κι' ή 

πεθερά τής νύφης, 
μέ τούς άέρες μάλωνε μέ τό βοριά

μαλώνει:
«Πάφε βοριά, τό φύσημα, πάψτε κ ι’ 

έσεϊς άέρες,
ν ' άνάψω τά λυχνάρια μου, τά χρυσο- 

φάναρά μου,
νά βγώ νά ίδώ τή νύφη μου πού 

μόφερεν ό γιός μου, 
πού μόφερεν ό γιόκας μου, ό γιός μου ό 

καμαριάρης.
Πολλά καί ποίκιλλα είναι τά «γαμήλια 

δίστιχα», καθώς θά μπορούσαμε νά τά 
χαρακτηρίσουμε, πού άπευθύνουν χαι
ρετισμούς, εύχές καί παινέματα στό 
γαμπρό, στή νύφη, στά συγγενολόγια,

στό χωριό άπό τό όποιο φεύγει ή πρός 
τό όποιο πάει τώρα ή νύφη γιά νά μείνει 
οριστικά. Έχουμε τέτοια δείγματα άπό 
τήν Ανατολική Θράκη, τά Δωδεκάνη
σα, τήν Κύπρο, τήν Κρήτη, τή Μάνη, τά 
"Επτάνησα. "Απ’ αύτά, διαλέγουμε 
μερικά καί τά πλέκουμε σάν ένα είδος 
στεφάνι -  στεφάνι λυρικό καί γαμήλιο, 
γιά τό κεφάλι τής νύφης καί τού 
γαμπρού, γιά όλα τά ελληνικά ταίρια πού 
σμίγουν επίσημα, κάτω άπό τις εύλογί- 
ες τής ' Εκκλησίας καί τις εύχές τών 
δικών τους, έγκαινιάζοντας μιά και
νούργια καί άνανεωμένη ζωή.
Σάν τό καράβι στό γιαλό χωρίς καραβο

κύρη,
έτσι κ ι' ό νιός παντρεύτεται χωρίς 

μάννα καί κύρη.

Ο διαμαντένιος ό σταυρός μέ τά 
μαργαριτάρια, 

νά ζήσει ή νύφη κ ι ' ό γαμπρός κι ’ όλα 
τά παλληκάρια! 

Ποιος είναι ό προξενητής όπού νά ζεϊ 
στον κόσμο,

πούσμιξε τό βασιλικόν άντάμα μέ τό
δυόσμο;

Σήμερον άσπρος ουρανός, σήμερον 
άσπρη μέρα,

σήμερον στεφανώσαμε άετόν μέ περι
στέρα.

Γαμπρέ ατούς μόσκους κάθεσαι καί 
μόσκους καθαρίζεις

Στίς κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως γάμους, 
βαφτίσια κ.λπ. τά δημοτικά τραγούδια έχουν 
πάντοτε τήν «τιμητική» τους.

καί μοσκοκάρυδα βαστάς κι ’ όπου κ ι' 
άν πάς, μυρίζεις.

Στή γειτονιά πού θά νά πάς, είναι ξερά
τά ξύλα

κι ’ άπό τίς όμορφάδες σου άνθούν καί 
βγάνουν φύλλα.

Σαρώσετε τά διάβατα σαρώσετε τίς
ρούγες

γιά νά διαβεί κΓ ή νύφη μας μέ τίς 
χρυσές φτερούγες.

Δέν είσαι γιά λησμόνημα γιατί όλα σου
γελάνε

καί τά μαλλιά σου τά ξανθά κΓ έκειά 
μοσκοβολάνε.

’ Απ’ όλα τ ’ άστρα τ ’ ουρανού ένα είναι 
πού σέ μοιάζει, 

έκειό πού βγαίνει τήν αύγή κι ’ όντας 
γλυκοχαράζει!

Στή δημοτική ποίηση, ό άνθρωπος δέ 
ζεϊ χωριστά άπό τή φύση, ούτε στέκεται 
άδιάφορος πρός αύτήν. "Ισα - ίσα, 
έπειδή ζεϊ οργανικά μαζί της, καί τήν 
έχει μελετήσει, ξέρει πολλά άπό τά 
μυστικά της, καί μπορεί νά τά χρησιμο
ποιεί, μυθοποιώντας τα στην τέχνη του 
ή στην ποίησή του. Βαθύτατα γνωρίζει 
τόν φυτικό καί τόν ζωικό της κόσμο. Καί 
σέ πολλά του τραγούδια, γιά νά έκφρά- 
σει πιό ποιητικά τήν ιδέα του ή τό 
αίσθημά του, χρησιμοποιεί μέ άλληγορι- 
κό τρόπο τά πουλιά, τά ζώα, τά περιβό
λια, τά δέντρα, τά λουλούδια. ' Αρκετά 
έρωτικά ποιήματα, είναι γραμμένα ο" 
αύτό τό είδος τής άλληγορικής συναλ
λαγής μέ τή φύση. Σ' έναάπ' αύτά, στό 
«Παραπονεμένο πουλί», ένα πουλάκι 
μάς παρουσιάζεται νά κουβεντιάζει μέ 
τή βασιλοπούλα. ΚΓ ή λυπημένη κου
βέντα του, δέν είναι παρά ένα παράπο
νο γιά τή στέρηση τής άγάπης. Χωρίς 
άγάπη, ή ζωή δέν άξίζει. Είναι ό πιό 
μεγάλος πόνος, καί καθώς λέει ό 
τελευταίος στίχος τού τραγουδιού, 
«τόν πόνο τ ' άλλουνοΰ κανείς δέν τόνε 
ξέρει»

«Γιατί τόν πόνο τ ' άλλουνού κανείς 
δέν τόνε ξέρει»! Σ' αύτό τό βασικό 
στίχο τυπωμένο μέ τραγικό βάθος 
νοήματος όλο τό πρόβλημα τής άνθρώ- 
πινης δυστυχίας. "Αν μπορούσαμε νά 
νιώθαμε σά δικό μας «τόν πόνο τού 
άλλουνού», τού διπλανού μας, άν ήταν 
δυνατό νά γεφυρώνονταν μ" αύτή τή 
γνώση ή μιά ψυχή μέ τήν άλλη, θάταν 
παράδεισος ή ζωή μας. "Ο άνθρωπος, 
τό έχει καταλάβει αύτό, άπό χιλιάδες 
χρόνια τώρα, καί πάσχισε καί πασχίζει 
νά ξεπεράσει τά στενά όρια τού άτομικι-
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σμοϋ του γιά νά πλησιάσει τόν πόνο τού 
άλλου. Μά κάποια παράξενη δύναμη, 
δέν τόν άφήνει νά ολοκληρώσει τήν 
προσπάθειά του. Τόν κρατεί καρφωμέ- 
νον, έκεϊ, μέσα στό φθαρτό σαρκίο του 
καί τήν σκοτεινή φυλακή τού εγωισμού 
του, πού τοϋ προμηθεύει τήν αύταπάτη 
πώς αύτός είναι τό κέντρο τού σύμπαν- 
τος, καί πώς, αύτός πρέπει νά «φαγωθεί 
τελευταίος ή καί καθόλου» άπό τόν 
Κύκλωπα! Μήν έκτιμώντας όσα τυχόν 
τοϋ χάρισε ή εύνοια, ζηλεύει όσα καλά 
τοϋ φαίνεται πώς έχει ό άλλος, χωρίς νά 
λογαριάζει «όσα δέν έχει», όπως ή 
βασιλοπούλα ζήλεψε τά κάλλη τοϋ 
άλληγορικοϋ φτερωτού, τή στιγμή πού 
αύτό, έρημο καί καταδιωγμένο, μέ 
χαλασμένη πάντα τή φωλιά του, τής 
λέει μέ πόνο «πώς καρτερεί τόν κυνηγό 
γιά νά τό κυνηγήσει -  γιά νά τό ψήσει 
στή φωτιά νά κάτσει νά δειπνήσει». ' Ο 
άνώνυμος ποιητής, ίσως καί χωρίς νά τό 
έχει συνειδητοποιήσει, μέ μόνη τή 
διαίσθηση καί τήν έμφυτη γνώση τής 
ζωής μέσα του, έτσι άβίαστα, έδωσε 
άνάγλυφη ποιητική έκφραση σέ μιά άπό 
τις πλέον άπαρασάλευτες άλήθειες

τής ύπάρξεως -  τήν άλήθεια πώς «τόν 
πόνο τοϋ άλλουνοϋ κανείς δέν τόνε 
ξέρει».
Αύτά τά μάτια a ' τά όμορφα, τά φρύδια 

τά γραμμένα
αύτά μέ κάνουν κι ’ άρρωοτώ καί πέφτω 

καί πεθαίνω.
Γιά πάρε τό ντουφέκι σου καί ζώσε τό

σπαθί σου
καί πάρε δίπλα τά βουνά, δίπλα τά 

κορφοβούνια 
κ ι’ άπόβρης λάφια σκότωσ’ τα κ ι’ 

άρκούδια ήμέρωσέ τα 
κ ’ όπόβρης τήν άγάπη μου, ρίξε καί 

σκότωσέ την
καί μάσε καί τό αίμα της σ ' ένα χρυσό

μαντήλι
καί πάρτο καί σεργιάνα το στά δέκα

βιλαέτια
κ ι' άν σέ ρωτήσουν τι έ χ ’ς αύτοϋ; -Τό 

αίμα τής άγαπης. 
Αύτό τό «αίμα τής άγάπης», πότε 

όλοπόρφυρο, πότε ρόδινο, πότε άνοι- 
χτό, σάν ένθύμηση μόνο τής φωτιάς, 
ποτίζει τά έρωτικά τραγούδια τοϋ λαοϋ 
μας. Κι' αίμα, θά πεί πόνος. ' Ο πόνος 
τής άγάπης, έχει πολλές αίτιες, άλλά οί

κυριώτερες είναι δυό: Νά μή μπορούν, 
ό άντρας ή γυναίκα, νά συγκινήσουν τό 
άντικείμενο τής άγάπης τους. Καί, σέ 
μιά ορισμένη στιγμή, συνήθως άπροσ- 
δόκητη γιά τόν έναν, νά φεύγει ό άλλος, 
άφήνοντας πίσω του έρήμωση καί πί
κρα. Καί τά δυό αύτά θέματα, τά 
πραγματεύεται μέ διάφορους τρόπους 
τό δημοτικό μας τραγούδι. Κυρίως 
όμως τό δεύτερο, τό βρίσκουμε στι- 
χουργημένο σέ μιά σειρά παραλλαγών 
μέ ζωντανά άντικείμενα τόν «κυνηγό 
καί τήν πέρδικα». Κυνηγός είναι, όπως 
πάντα, ό άντρας, πέρδικα, θήραμα, 
στόχος γιά κατάκτηση, ή πέρδικα, ή 
γυναίκα. Μά σέ άντιστάθμισμα αύτής 
τής άδυναμίας πού έχει ή «πέρδικα», 
δηλαδή νά άφήνεται καί νά πιάνεται άπό 
τά δίχτυα τοϋ κυνηγού, ή φύση τής 
έδωσε τό χάρισμα «νά τό σκάει», όποτε 
νιώθει βαριά τά δεσμά της ή άν πιά δέν 
τήν συγκινοϋν οί άγάπες τοϋ κυνηγού. 
Κι' άσφαλώς, θάναι πολύ δυστυχισμέ
νος ό κυνηγός πού ήθελε τήν πέρδικα 
«νάχει τό βράδυ συντροφιά καί τό πρωί 
κουβέντα». "Ετσι μάς λέει αύτό τό 
τραγούδι.

Τ Α  Σ Ο Β Α Ρ Α  
Μ Ε ΓΕΛΙΟ Όταν θίγεται τό ’εγώ μας Τοϋ Γιά ννη Πολίτη

Μ ΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ στή Θεσσαλονίκη, 
ή Ειρήνη Π. —όπως έγραψαν οί 

εφημερίδες— παρόλο τό... ειρηνικό 
όνομά της άγαποΰσε πολύ τούς καυγά
δες καί κάθε μέρα έδεινε μάχες μέ τόν 
άντρα της, πού τόν ζήλευε ύπερβολικά.

Προχτές λοιπόν, πάνω σ' έναν άπ' 
αύτούς τούς καυγάδες, άρπαξε ένα 
ψαλίδι καί παραλίγο νά τόν στείλει στόν 
άλλο κόσμο. "Οταν τή ρώτησαν στήν 
άστυνομία, γιατί πήγε νά σκοτώσει τόν 
άνθρωπο, είπε, ότι τό'κανε αύτό γιατί 
αύτός δέν ήταν άνθρωπος άλλά... 
παλιάνθρωπος. Καί ήτανε παλιάνθρω
πος, έπειδή είχε μεγάλη... άδυναμία 
στις γυναίκες. Ξεχάσαμε νά σάς πούμε, 
πώς αύτός μέ τή μεγάλη άδυναμία στίς 
γυναίκες, κατά τά άλλα ήταν πολύ 
εντάξει άπέναντι στή γυναίκα του, πού 
δέν τής έλειπε ούτε τοϋ πουλιού τό 
γάλα! Δυστυχώς όμως ή κυρία- Ειρήνη, 
όμορφη καί νέα γυναίκα, δέν μπορούσε 
νά Ικανοποιηθεί μονάχα μέ τού πουλιού 
τό γάλα, ούτε μέ τίς γούνες, τις 
τουαλέτες καί τά χρυσαφικά. “ Ηθελε κι 
άλλα! Καί αύτά τά άλλα τά ήθελε 
άποκλειστικά δικά της! Κι όμως, άντής 
έδινε ό άντρας της μόνο αύτά καί τής 
στερούσε όλα τά άλλα, θά'τανε πάλι

παλιάνΗρωπος!

' Η άλήθεια είναι πώς ένας σύζυγος 
όταν γιά τόν ένα ή τόν άλλο λόγο δέν 
καταφέρνει νά εύχαριστήσει τή γυναί
κα του, είναι πάντοτε παλιάνθρωπος.
Ακόμα καί στήν περίπτωση πού ένα 

ζευγάρι φτάσει μέχρι τό χωρισμό, όλοι 
οί... πρώην άγγελοι μεταβάλλονται αύ- 
τομάτως σέ διαβόλους καί παλιανθρώ
πους! Πρίν άπό τό χωρισμό έκεϊνοςλέει 
γιά τήν έκείνη του, πώς είναι άγγελος, 
λουλούδι, νεράιδα τού παραμυθιού.
' Εκείνη πάλι λέει γιά τόν έκεϊνο της πώς 
είναι θαυμάσιος άντρας καί εξαιρετικός 
άνθρωπος. Μετά τό χωρισμό, όμως 
έκείνη είναι μέγαιρα, στρίγγλα, παλιο- 
θήκυκο! ' Εκείνος μούτρο, σαδιστής, 
παλιάνθρωπος! "Ομως καί τά δύο μαζί 
είναι... μεγάλα θύματα! Τό τί μαρτύρια 
τράβηξε έκείνη άπό αύτόν τόν παλιάν
θρωπο δέν περιγράφονται! ” Ασε πιά σ ' 
αύτόν πόσο δύσκολη έκανε τή ζωή του 
αύτή ή στρίγγλα! Τώρα ύστερα άπό 
όλα αύτά τί συμπέρασμα μπορούμε νά 
βγάλουμε; Μήπως ότι ό έρωτας είναι 
ένας μεγάλος ψεύτης καί άπατεώνας; Κι 
ό γάμος; ' Ο γάμος μετά τή σελήνη τού 
μέλιτος, πού πολλές φορές παθαίνει καί

ολική έκλειψη μήπως είναι μιάάναγκα- 
στική συμβίωση δύο έχρθών, πού 
προσπαθεί ό ένας νά εξοντώσει τόν 
άλλο; Δηλαδή, όλοι οί άντρες είναι 
παλιάνθρωποι κι όλες οί γυναίκες παλι- 
οθήλυκα; Δέν ύπάρχουν τάχα καί καλοί 
άνθρωποι; ' Ο κόσμος άποτελείται άπό 
θηρία πού ζητάνε τήν εύκαιρία νά 
έκδηλωθοΰν; Τί νά πεί κανείς! Πάντως ό 
κύριος δέ μουγκρίζει σά λιοντάρι γιατί 
φοράει τό άψογο κοστούμι του καί 
πρέπει νά φέρεται προσεχτικά. Τό ίδιο 
καί ή όμορφη κυρία μέ τήν κομψή 
τουαλέτα τά χρυσαφικά καί τό παριζιά
νικο άρωμα. ' Απλώνει τά νύχια της σάν 
άγριόγατα, άλλά τά δείχνει μόνο γιά νά 
φανούν πώς είναι φρεσκοβαμμένα. 
"Αν όμως πατήσεις καί ατούς δυό τόν 
κάλο, τότε θά σέ κατασπαράξουν! Γι' 
αύτό γιά καλό καί γιά κακό πρόσεξε μή 
φτάσει τό χέρι σου στό έγώ τού κυρίου 
καί τής κυρίας καί τούς θίξεις! Αύτό 
έκανε καί τό ύποψήφιο θύμα. Μέ τό νά 
φλερτάρει μιά ξένη γυναίκα καί νά τής 
κλείσει τό μάτι πονηρά. "Εθιξε τό έγώ 
τής συζύγου του καί παραλίγο νά... 
κλείσει καί τά δυό μάτια γιά πάντα!

Γιάννης Πολίτης

729



Ποτάμι πίκρας καί άγάπηςό λόγος τοϋ ' Αγίου τών γραμμάτων μας, 
ειρωνικός καί τρυφερός γιά  τούς βασανισμένους καί μοναχικούς 
ήρωές του, μένει πάντοτε μιά ζωντανή παρουσία άνάμεσά μας 
ιδια ίτερα τούτες τίς μέρες τής γιορτής.

ΓΡΑΦΕΙ 0 ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΘΕ0Λ0Γ0Σ-Λ0Γ0ΤΕΧΝΗΣ 
κ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΟΥΝΤΕΣ

Στίς φωτογραφίες αυτής τής σελίδας «στιγ
μιότυπα» από τόν όμορφο κόσμο τής Ελλη
νικής υπαίθρου, όπως τόν περιέγραψε ό 
Παπαδιαμάντης. Στήν άπέναντι σελίδα, ή 
χρυσή παραλία τών κουκουναριών στή Σκιά
θο.

0 ΧΡΕΓΟΥΓΕΝΝΒΤΚΚ
ΚΟΣΜΟΣ 

ΤΟΥ nfflflfllfllWNTH

Η ΕΠ1ΚΑΙΡΟΤΗΤΑ τοΰ Παπαδι- 
αμάντη δεν είναι, βέβαια, μό

νου έορταστική. Ό  άγιος τής 
λογοτεχνίας μας στέκεται ανάμεσα 
μας ζωντανός, σέ κάθε στιγμή καί 
σέ κάθε περίσταση Γιατί «δέν έχουν 
ποτέ τελειωμό τά πάθια κι οί καημοί 
τοΰ κόσμου». "Ομως, τούτες τίς 
μέρες είναι ή παρουσία του πιό 
δυνατή κι ή φωνή του, πιό επίμονη, 
κορυφώυεται μέσα στόυ ορυμαγδό 
καί τόν πάταγο τών βιοτικών μερί
μνων καί τών κοσμικών μας φροντί
δων. Μιά παρουσία άυάμεσα στή 
ζοφερή όψη τών ήμερώυ, μέσα 
στήν άγωυία πού καίει γύρω μας, 
ατούς μαύρους άυέμους τών μηνυ
μάτων, στήν άρνηση καί στή σταδι
ακή αυτοκτονία τήςγής.

Μιά παρουσία πού μάς δένει μέ 
τούς αϊγιαλούς τής αιωνιότητας, 
πού μάς συμφιλιώνει μέ τήυ πέτρα 
καί τό ψωμί, πού μάς κάνει υά 
γαντζωνόμαστε πάνω στή χάρη τοΰ 
Θεοϋ, όπως γαντζώνεται ή πεταλί
δα στό βράχο. ' Ο Παπαδιαμάντης 
είναι τό παραμύθι τής άγάπης, τό 
άστέρι τοϋ βραδιού, τό ποτάμι τής 
πίκρας, ό τρυφερός ύπνος στίς

κοιλάδες ενός υησιοΰ, τό βραχνό 
τροπάρι τοϋ καλόγερου, τό χιόνι 
στή σκεπή, τό ρόδινο άκρογιάλι, ό 
λόγος ό μαγευτικός. Μιά φωνή 
βαθιά πού άνιστορεΐ, λόγος συνα
ξαριστή, παραμυθητικός καί δρα
ματικός μαζί. Νοσταλγικός καί πι
κρός, ειρωνικός καί τρυφερός, ό 
λόγος τοϋ Παπαδιαμάυτη έχει αύ- 
τές τίς μέρες μιά μυστικότερη έπε- 
υέργεια στήν ψυχή μας. Μποροϋμε 
υά τόν ξανακούσουμε γιά δεύτερη, 
γιά τρίτη, γιά πέμπτη φορά, όπως 
άκοΰμε γιά πολλοστή φορά μιά 
άγαπημέυη μουσική.

Στόυ χριστουγεννιάτικο κόσμο 
τοϋ Παπαδιαμάυτη όλα φαίνονται 
ζωντανά, ύποβλητικά, φωτισμένα 
σάυ σέ μιά πλατιά κι έντυπωσιακή 
τοιχογραφία. Βέβαια, τά χρώματα 
καί τά σχήματα τά πενιχρά καί 
θαμπόφεγγα, τά βλέπουν μόνου 
όσοι «είναι καθαροί καί έλαφροΓσκι- 
ωτοι» σάυ τόν Μάυο τοϋ Κορωυιοϋ 
στό διήγημα «Τό άνθος τοϋ για- 
λοΰ». ’ Εκείνοι —πράγμα δύσκολο 
υά βρεθοϋυ στόυ καιρό μας— 
μποροϋυ υά κοιυωυήσουυ από τό 
ιερό νάμα τοϋ πάθους καί τής

ύποβολής πού άυαβλύζει άπό τίς 
σελίδες τών χιστουγευυιάτικωυ διη
γημάτων τοΰ κοσμοκαλόγερου. 
Πρέπει υά υιώσουμε λίγο σάυ παι
διά, νά μάς νικήσει μιά έσωτερική 
παρόρμηση πρός τίς ανηφορικές 
γειτονιές, υά ποϋμε τά κάλαντα, υά 
τσαλαβουτήσουμε στά νερά, υά 
μποϋμε σέ φτωχικά σπιτάκια καί σέ 
καπεταυόσπιτα.

Ό  Παπαδιαμάντης θέλει νησί, 
θέλει βουνό, δεντρολίβανου μο
σχοβολιά, θέλει χριστόψωμο ζυμω
μένο στό φοϋρυο τής αύλής. "Ετσι 
θά κάνουμε συντροφιά μέ τήυ 
’ Ανάκατο, δηλαδή τόν Πέρρο τής 
Κωυσταυτοϋς, θά χαροΰμε στοΰ 
Καραμάυη τό καπηλειού, θά γελά
σουμε μέ τή γριά Μοσχαδοϋ καί τήυ 
Ντελησυφέρω καί θά δοϋμε υά χο
ρεύει ώς αρκούδα ό Κούκιας. Καί ή 
Καραβοκυροϋ καί «αί γειτόυισσαί 
της», πού δέν άφηναν ευκαιρία υά 
τή στολίζουν μέ λογής-λογής ξόμ- 
πλια, θά μάς φιλέψουν καρύδια καί 
άμύγδαλα. Θά δοϋμε καί τή «θειά 
Χριστοδουλίτσα, παλαιόν λείψα
νου 95 ετών, γραίαν μελετζοϋ. 
Ήγάπα τά θαλάσσια όψα, τά κα-
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Δεξιά: Ό  πύργος των 
Γρη γορ ά κη δ ω ν σ τή ν  
Κρανάη. Κάτω: Γραφι
κό δρομάκι σέ χωριό 
τής Μάνης. Αριστερά, 
ένα άπό τά εκατοντά 
δες πυργόσπιτα, πού 
σώζονται άκόμα στήν 
περιοχή.
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ΜΙΑ ΑΝΥΠΟΤΑΧΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

01 ΠΥΡΠ0Ι ΤΗΣ 
ΜΑΝΗΣ ΠΥΡΓΟΙ ΤΟΥ ΟΡΥΑ0Υ

Οί πύργοι τής Μάνης είναι οί στρατιωτικές σφραγίδες μιας 
σκληρής, ένδοξης εποχής. Είναι ή οχυρωματική έκφραση τοΰ 
αγωνιστικού πνεύματος τής Μάνης, τά άκατάλυτα οχυρά κάθε 
δυνατής γενιάς της, τά τιμημένα προπύργια τής μανιάτικης 
ελευθερίας, πού συμβολίζουν, με τό σφαλιστό κι αλύγιστο 
παράστημά τους, τό άπροσκύνητο ήθος των Μανιατών καί την 
αύστηρή ψυχή τής Μάνης.

Η ΑΘΗΝΑ μεγάλη μητέρα τοΰ 
πνεύματος καί τής τέχνης, έχει 

άνεπανάληπτο δημιούργημά της τόν 
Παρθενώνα. ' Η Λακωνία, πατρίδα τοΰ 
γενναίου στρατιώτη, έχει αδιαφιλονί
κητη μαρτυρία της τήν αξεπέραστη 
Σπάρτη καί τήν μοναδική Μάνη. Καί ή 
Μάνη, γή τής πέτρας καί τής άντιστάσε- 
ως, έχει ιδιόρρυθμα μνημεία της τούς 
πύργους.

Οί πύργοι τής Μάνης είναι οί στρατι
ωτικές σφραγίδες μιας σκληρής, ένδο
ξης έποχής. Είναι ή οχυρωματική έκ
φραση τοΰ άγωνιστικοΰ πνεύματος τής 
Μάνης, τά άκατάλυτα οχυρά κάθε 
δυνατής γενιάς της, τά τιμημένα προ
πύργια τής μανιάτικης έλευθερίας, πού 
συμβολίζουν, μέ τό σφαλιστό κι αλύγι
στο παράστημά τους, τό άπροσκύνητο 
ήθος τών Μανιατών καί τήν αύστηρή 
ψυχή τής Μάνης.

Πύργοι ύπάρχουν σέ όλα τά σημεία 
τής Μάνης. Στίς κορυφές τών βουνών 
καί στά άκρογιάλια, στά πετρωμένα 
οροπέδια καί στά στρατηγικά περά
σματα. ' Από τό Γύθειο ώς τό Ταίναρο, 
μία ύπερήφανη στρατιά άπό οκτακόσια 
περίπου πολυώροφα φρουριακά· οικο
δομήματα, διασπαρμένα σέ όλη τήν 
χερσόνησο τοΰ Ταύγέτου, μεταμορ
φώνουν τό άσαρκο σώμα τής Μάνης σέ 
ένα άπέραντο στρατόπεδο. Οί πύργοι, 
άλλοτε μοναχικοί καί άλλοτε συγκεν
τρωμένοι σέ οικισμούς, κώμες καί 
πολίσματα, είναι οργανωμένοι ακριβώς 
σάν ένα πειθαρχημένο στράτευμα. Μέ 
τήν εμπροσθοφυλακή τους, τίςομάδες,

τίς διμοιρίες, τούς λόχους, τούς σκο
πούς, καί τούς άκροβολιστάς τους. ' Η 
εμπροσθοφυλακή τής μεγάλης αύτής 
στρατιάς τών μανιάτικων πύργων είναι 
ό πύργος τοΰ Τζανή - Μπέη Γρηγορά- 
κη.

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΤΖΑΝΗ — ΜΠΕΗ 
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ: Τόγραφικό Γύθειο είναι 
ή κυρία πύλη τής Μάνης. ' Ο ιστορικός 
λόφος τοΰ Κούμαρου είναι τό μεγάλο

εξωτερικό της τείχος. Καί ή νησίδα τής 
ομηρικής Κρανάης, τό παροπλισμένο 
πολεμικό της πλοίο. ' Επάνω σέ αύτό τό 
άκίνητο πολεμικό στέκεται ορθός στρα
τιώτης ό πύργος τοΰ Τζανή - Μπέη 
Γρηγοράκη. Είναι ό πρώτος πύργος πού 
συναντάς στό ταξίδι σου στήν Μάνη 
καί τόν άντικρύζεις - ένάλιο σκοπό - τήν 
ώρα πού διαβαίνεις στόν δυτικό παρα
λιακό δρόμο τοΰ Γυθείου.
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01 ΠΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ

Δεξιά «Πύργοι τής Μάνης». Τού ζωγράφου 
Β. Χάρου Στήν άπέναντι σελίδα επάνω: Ο 
πύργος τού Σκλαβουνάκου ατό Διρό. Κάτω: 
Ό  πύργος Μπουρελάκου στήν Άρεόπολη.

Οί· αιχμηρές επάλξεις του, ξεπερνών- 
τας τά πεϋκα, πού κρύβουν τόν κύριο 
όγκο του, επισκοπούν πανοραματικά 
τήν στεριά καί τήν θάλασσα καί επο
πτεύουν μέ ύφος μυστηριώδες τούς 
εισερχόμενους στήν μανιάτικη επικρά
τεια, προκαλώντας τους τό δέος γιά τό 
τόλμημά τους νά· εισχωρήσουν στήν 
άπάτητη γη τής Μάνης. "Οταν όμως 
πλησιάσης στόν επιβλητικό αύτό πύρ
γο, άντιλαμβάνεσαι μέ κάποια άπογοή- 
τευση, ότι ό πρόμαχος αύτός είναι 
σήμερα ένας άφοπλισμένος φρουρός 
μέ όλα του τά όπλα ριγμένα κατά γης. 
Οί πόρτες του δέν είναι άμπαρωμένες 
ούτε τά παράθυρά του σφαλισμένα. 
"Ολα είναι ορθάνοιχτα. Οί ξύλινες 
οροφές του πεσμένες, ό τέταρτος προ
μαχώνας του ένας σωρός γκρεμισμένες 
πέτρες, καί ή δεξαμενή τής ύδρεύσεώς 
του ένας άσκέπαστος λάκκος.

' Ο ένδοξος πύργος τών Γρηγοράκη- 
δων είναι σήμερα ένα άνίσχυρο άχυρό. 
Τό άκρωτηριασμένο σώμα του ύψώνε- 
ται σχεδόν στό κέντρο κι εμπρός άπό τό 
κτιριακό συγκρότημα τού άρχοντικού 
τής μεγάλης αύτής οικογένειας. Ό  
οικοδομικός ρυθμός του μοιάζει σά 
μορφολογικά χαρακτηριστικά μέ τόν 
ρυθμό τών άρχοντικών καί τών πύργων 
τού Μυστρά. "Εχει κανονικού μεγέ
θους πόρτες, όμορφα τοξωτά παράθυ
ρα καί οδοντωτές έπάλξεις, καί μοιάζει 
περισσότερο μέ πύργο - κατοικία παρά 
μέ πύργο - άχυρό.

Τό κύριο κτίριο τού πύργου ήταν 
χωρισμένο, στό ισόγειο - κάτω, σέ δύο 
μονόχωρους ορόφους καί στό «δώμα» 
τής κορυφής. Τό τελευταίο αύτό κλείνε- 
ται στις τέσσερις πλευρές του άπό 
χαμηλό τοίχο, διάτρυτο άπό πολεμί
στρες, καί έπεκτείνεται στίς επάλξεις, οί 
οποίες καταλήγουν σέ αιχμή πυραμί
δας. Στίς γωνίες του έχει μικρές, κυλιν
δρικές προεξοχές, οί όποϊες άντιστηρί- 
ζονται σέ πετρόχτιστους δοκούς, πού 
έχουν σχήμα άνεστραμμένου κώνου. 
Οί προεξοχές αύτές, οί «poivrieres», 
είναι οί καθαρά δυτικής μορφολογίας 
προμαχώνες.

' Η κυρία είσοδος τού πύργου, πού 
οδηγεί κατευθείαν στόν πρώτο όροφο, 
βρίσκεται στό βορεινό λιακωτό τού 
άρχοντικού, πού βλέπει στό λιμάνι τού 
Γυθείου. ' Ο πύργος κτίσθηκε τό 1773 
άπό τόν έπιφανέστερο μπέη τής προε
παναστατικής περιόδου, τόν Τζανή 
Γρηγοράκη, μετά τήν μετοικεσία του 
άπό τόν ' Αγερανό (Μάνης), στό Μαρα- 
θωνήσι (Γύθειο). Γενικά, ή όλη του 
άρχιτεκτονική δομή καί εμφάνιση εκ
φράζουν τό άνεξάρτητο πνεύμα καί τόν 
φιλάνθρωπο χαρακτήρα τού κτήτορά 
του. Τά μεγάλα του παράθυρα μιλάνε 
γιά τήν άνθρωπιά καί τήν φιλόξενη 
καρδιά τού Τζανή Γρηγοράκη, ό όποιος 
είχε τό άρχοντικό του άνοιχτό σέ κάθε 
ξένο περαστικό καί φτωχό Μανιάτη. Οί 
επάλξεις καί οί πολεμίστρες μαρτυρούν 
τούς άγώνες πού έκανε ό Τζανής καί 
όλη ή οικογένεια τών Γρηγοράκηδων 
γιά τήν έλληνική άνεξαρτησία.

' Ο πύργος τού Τζανή - Μπέη Γ ρηγο
ράκη είναι δεμένος μέ τίς θρυλικές 
μορφές τού Λάμπρου Κατσώνη, τού 
Άνδρούτσου (πατέρα τού ' Οδυσσέα) 
καί τού πρωτοκλέφτη Ζαχαρία. Στίς 
προεπαναστατικές ήμέρες έγινε τόπος 
συναντήσεων πατριωτών, καταφύγιο 
κλεφτών καί ορμητήριο έπαναστατών. 
"Ηταν μιά έστία δράσεως κατά τών 
' Οθωμανών καί μέσα στά δωμάτιά του 
συγκεντρώνονταν όλοι οίάποφασισμέ- 
νοι άγωνισταί γιά μυστικά επαναστατι
κά συμβούλια. ' Εδώ έφθαναν οί δια- 
πραγματευταί άπό τήν Ρωσία καί μέσα 
σέ αύτόν διαβαζόταν ή μυστική άλλη-

λογραφία πού είχαν οί Μανιάτες μέ τόν 
Μ. Ναπολέοντα, μέ στόχο τήν Τουρκία. 
Γιά όλα αύτά ό ιστορικός αύτόςπύργος 
δέχθηκε πολλές άγριες τουρκικές έπι- 
θέσεις. Στάθηκε όμως άλύγιστος στά 
μανιασμένα χτυπήματα τών άλλοφύ- 
λων καί στίς έπάλξεις του δέν στήθηκε 
ποτέ τό τουρκικό μπαϊράκι. Νικήθηκε 
μόνο άπό τόν χρόνο καί τήν έγκατάλει- 
ψη. "Ομως, έστω καί άπόμαχος, μένει 
πάντα ορθός στά θεμέλιά του, έκεϊ, στό 
βόρειο τμήμα τού μικρού νησιού. Κι 
έτσι, ριζωμένος σταθερά στήν επίκαιρη 
θέση του, άμετάθετος στόν χώρο καί 
στόν χρόνο, φυλάει πεισματικά τό 
άνατολικό σύνορο τής ύπερήφανης 
Μάνης, κρατώντας άγέρωχα στήν ραγι
σμένη όψη του κάτι άπό τήν άφθαρτη 
γοητεία τής ώραίας ' Ελένης καί τήν 
λεβεντιά τού Τζανή — Μπέη Γρηγορά
κη.

ΠΥΡΓΟΙ ΣΤΗΝ ΑΡΕΟΠΟΛΗ: Στό 
δυτικό άκρο τής Άρεοπόλεως, σέ 
στρατηγική τοποθεσία, άπέναντι άπό 
τήν μεσσηνιακή θάλασσα καί κοντά 
στήν ιστορική πλατεία τού Ταξιάρχη - 
όπου στίς 17 Μαρτίου 1821 πρωτοϋ- 
ψώθηκε τό λάβαρο τής 1 Επαναστάσε- 
ως - ύπάρχει τό όμορφο πυργόσπιτο 
τής μεγάλης γενιάς τών Μαυρομιχαλαί- 
ων. Τό οικοδόμημα αύτό, πού είναι 
τριγυρισμένο άπό τά άλλα κτίσματα 
τού μαυρομιχαλαίίκου άρχοντικού, εί
ναι τριώροφο, μέ μονόχρωμους κι αύτό 
ορόφους καί οί τοίχοι του έχουν λίγα 
όμορφα, άλλά μικρά παράθυρα καί 
είναι διάτρητοι άπό πολεμίστρες.
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Αντίκρυ στό πυργόσπιτο τής γενιάς 

τών Μαυρομιχαλαίων, σέ μερικές δε
κάδες μέτρα άπόσταση, άλλα σέ κατω
φέρεια τοΰ έδάφους, ορθώνεται προ
κλητικά, σέ έναν αύθάδη άνταγωνισμό, 
ό πενταώροφος πύργος τού Μπουλε- 
ράκου (ή Μπαρελάκου). ' Ο πύργος 
αύτός έχει όμορφη λιθοδομία, επιβλη
τική έμφάνιση καί αύστηρότερη έκ
φραση άπό τόν πύργο τών Μαυρομιχα- 
λαίων. Είναι έγωιστικά ψηλός καί κατά- 
κλειστος, μέ δύο μόνο, πολύ μικρά, 
παράθυρα στόν τελευταίο όροφο καί 
εξοπλισμένος μέ πετρομάχους καί πο
λεμίστρες.

Τά δυό αύτά οχυρά κτίσματα, όπως 
καί τά άλλα τής Άρεοπόλεως, διαφέ
ρουν ριζικά άπό τόν πύργο τού Τζανή - 
Μπέη Γρηγοράκη. Αύτών ό οικοδομι
κός προορισμός τους είναι καθαρά 
άμυντικός. Είναι πύργοι - οχυρά, μέ 
άποκλειστικά πολεμικό σκοπό. Τά δω
μάτια τών όρόφων είναι αισθητά πιό 
στενόχωρα καί οί τοίχοι τους έχουν 
μικρότερο καί λίγο ή καθόλου άνοιγμα. 
' Η άντιπαράταξή τους, ή οχυρωματική 
τεχνική καί ή γενική έμφάνιση έκφρά- 
ζουν χαρακτηριστικά τόν συναγωνισμό 
τών «γενιών» στήν κοινωνία τής Μέσα 
Μάνης, οί όποιες, στήν έπίμονη προ- 
σπάθειά τους νά κατανικήσουν ή μιά 
τήν άλλη, άνταγωνίζονταν στό κτίσιμο 
τού ψηλότερου καί ισχυρότερου πύρ
γου.

ΟΙ ΠΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΧΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙ- 
ΡΟΥ: ’ Η Χαριά είναι ένα μικρό δοξα
σμένο πυργοχώρι κτισμένο έπάνω ά- 
κριβώς άπό τόν όρμο Διροϋ, όπου τόν 
'Ιούνιο τοΰ 1826, έφθασε ό στόλος 
τοΰ τρομερού ' Ιμπραήμ, μέ σκοπό νά 
καταλάβη τήν άδεια άπό τούς πολεμι- 
στάς της Μάνη.

Οί πύργοι τής Χαριός έκφράζουν κι

αύτοί τήν οχυρωματική τεχνική τής 
Μάνης καί φέρνουν, στήν όλη τους 
δόμηση, καθαρά τήν σφραγίδα τοΰ 
άμυντικοΰ καί έπιθετικοΰ προορισμού 
τους. Είναι ψηλοί μέ 3 ή 4 καί 5 
ορόφους. '  Εχουν λίγα καί πολύ μικρά 
άνοίγματα καί συνήθως είναι εξοπλι
σμένοι μέ ζεματίστρες καί πετρομά
χους. Είναι καταξιωμένοι στήνέλληνική 
ιστορία σάν άπόρθητα άχυρά, γιατί 
έπάνω τους συντρίφθηκαν τά πολυάρι
θμα τουρκοαιγυπτιακά άσκέρια.

Μέσα ατούς πύργους τής Χαριάς, 
οχυρωμένοι τότε, οί γέροι άπόμαχοι 
Μανιάτες άντιστάθηκαν σέ έκείνη τήν 
ύπουλη επιδρομή τοΰ ’ Ιμπραήμ σάν 
μάχιμα παλληκάρια. Καί κάτω άπό τήν 
προστασία τους, οί ήρωικές Μανιάτισ- 
σες ορθώθηκαν άδείλιαστες στίς άμέ- 
τρητες έπιθέσεις του καί, άφοΰ πολέμη
σαν σάν άτρόμητοι άνδρες, σύντριψαν 
τόν άνίκητο τότε ' Ιμπραήμ.

Σήμερα οί ιστορικοί πύργοι τής Χαρι- 
άς μιλούν μέ σιωπηλό θαυμασμό γιά

τήν φοβερή σύγκρουση τών γυναικών 
τής Μάνης μέ τούς Αίγύπτιους, ένώ άπό 
τίς ψηλές κορυφές τους άντιφεγγίζει ό 
φωτοστέφανος τής μεγάλης έκείνης 
μανιάτικης νίκης. Κι άν καί είναι άκαπνοι 
πιά καί χωρίς ύπερασπιστάς, έξακολου- 
θοϋν νά φρουρούν, άγρυπνοι καί άμε- 
τακίνητοι στήν περίοπτη θέση τους, τό 
προσιτό άκρογιάλι τοΰ Διροΰ μήντύχη 
καί άποβιβασθή, κάποια άναστρη νύ
χτα, κανένας νέος ' Ιμπραήμ.

ΠΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΤΟΥΔΙΡΟΥ: 
" Ενας άπό τούς άντιπροσωπευτικώτε- 
ρους πύργους τής Μάνης, πού δένεται 
μέ τό φυσικό περιβάλλον σέ μιά συναρ
παστική- εικόνα άρμονίας, είναι ό πύρ
γος Σκλαβουνάκου στόν Πύργο τοΰ 
Διροΰ. ' Ο πύργος Σκλαβουνάκου, κα

θώς ορθώνεται πανύψηλος καί μοναχι
κός στήν άνατολική άκρη τοΰ χωριού, 
άποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα τής 
κυριαρχίας τών πύργων στήν μανιάτικη 
γή. ' Ο τόπος γύρω άπό τόν πύργο είναι 
ένα στεγνό, γυμνό οροπέδιο, πού καλύ
πτεται μέ κοκκινόχρωμο κακοτράχαλο 
πετρομάρμαρο. Νότια, χαμηλώνει ή 
θάλασσα καί άνατολικά τινάζεται, σέ 
ούράνια πετρωμένα κύματα, ή γκρίζα 
οροσειρά τοΰ Ταΰγέτου - Σαγγιά. Καί 
μέσα άπό αύτό τό πετρόψυχο τοπίο, ό 
πετροχτισμένος πύργος, μιά γιγαντιαία 
κοφτερή προέκταση τής πέτρας, όρμά 
έντυπωσιακός καί μεγάλος, ολόισια στά 
ΰψη καί άντικρυστά στό άδεντρο όρος, 
σάν ένα φανταστικό πέτρινο δέντρο, 
σάν ένα ξεγυμνωμένο σπαθί σέ θέση 
μονομαχίας μέ τόν ήλιο.

Σέ αύτήν τήν λιτή καί ρωμαλέα 
σύνδεση τής πέτρινης γής καί τοΰ 
πετρωτού πύργου, ή Μάνη άποκαλύ- 
πτει τήν άληθινή όψη της καί τά ύλικά 
τής δημιουργίας της, δείχνοντας έτσι, 
μέ μιά σκληρή ειλικρίνεια, τό οστέινο 
κορμί της, τό πλασμένο άπό πέτρα, φώς 
καί άλμύρα, τό άνεξίτηλο σφραγισμένο 
μέ τήν πολεμική σφραγίδα τών πύρ
γων.

Ό  πύργος αύτός είναι τετράπλευ
ρος, πολυώροφος καί τό ύψος του 
φθάνει στά 25 μέτρα. Τριγυρίζεται άπό 
ένα κτιρ ιακό συγκρότημα σπιτιών, 
σταύλων καί άποθηκών, τά οποία περι
κλείονται, όλα μαζί, άπό ψηλό μανδρό- 
τοιχο. ’ Ανεβαίνοντας τά διαδοχικά πέ
τρινα κλιμακοστάσια τοΰ έσωτερικοΰ 
περιβόλου, πού περνάνε άνάμεσα στά 
σπίτια τής «γενιάς», φθάνεις στό «λια
κωτό» τοΰ κυρίου σπιτιού, όπου ύπάρ- 
χει ή είσοδος τοΰ πύργου. Μιά άπότο- 
μη, μικρή, πέτρινη σκάλα σέ όδηγεϊάπό 
τήν χαμηλή πόρτα στόν πρώτο όροφό 
του. Μόλις διαβής σκυφτός τό χαμηλό 
κατώφλι καί περάσης στό έσωτερικό 
του, ένα δέος όρμά στήν ψυχή σου. Τό 
έσωτερικό τοΰ πύργου είναι τά άδυτα 
τών άδύτων τής μανιάτικης γής καί 
ψυχής. Καί είναι δύσκολο νά μήν 
συγκλονίζεσαι άπό τήν τολμηρή σου 
πράξη νά είσχωρήσης στά άγια καί στά 
μυστικά της. "Ομως γρήγορα άνακτός 
τήν ψυχραιμία σου καί παρατηρείς ότι 
βρίσκεσαι μέσα σέ ένα στενόχωρο 
μισόφωτο δωμάτιο, χωρίς κανένα πα
ράθυρο. Γύρω δέν ύπάρχουν έπιπλα 
καί οί τοίχοι είναι γυμνοί, λείοι καί 
γεμάτοι όπές - πολεμίστρες.

Στήν μιά άκρη ύπάρχει μιά στενή 
ξύλινη καί ύπερβολικά άπότομη σκάλα, 
πού καταλήγει σέ ένα μικρό όρθογώνιο
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Ο Πύργος του Μεσικλκή στήν Νόμια τής Μάνης. (Φωτ. Ί. Βουρλίτη).

άνοιγμα τής ξύλινης όροφής, τήν κατα
πακτή, άπό όπου μέ δύσκολο άνέβα- 
σμα περνάς στόν δεύτερο όροφο, ό 
όποϊος είναι λίγο πιό εύρύχωρος άπό 
τόν πρώτο, γιατί οί τοίχοι τού πύργου, 
όσο αυτός ψηλώνει, τόσο λεπταίνουν. 
Αύτός ό όροφος έχει δύο μικρά παρά
θυρα: ένα στήν μεσημβρινή πλευρά καί 
ένα στήν δυτική. Μιά σχεδόν κατακό- 
ρυφη κι έδώ σκάλα όδηγεϊ στόν τρίτο 
όροφο. Τό δωμάτιο τού τρίτου ορόφου 
έχει κι αύτό δυό μικρά άνοίγματα γιά 
παράθυρα καί στήν βόρεια πλευρά του 
έχει «ζεματίστρα», δηλαδή ένα μικρό 
ορθογώνιο εξόγκωμα σάν κλειστό πα
ράθυρο πού φέρει στήν βάση του όπή, 
άπό όπου έρριχναν στόν εχθρό πού 
πλησίαζε κάτω άπό τόν πύργο, ζεματι
στό νερό.

' Ο τέταρτος όροφος έχει τό μεγαλύ
τερο ύψος άπό όλους τούς ορόφους. 
' Η όροφή του είναι πέτρινη καί οί τοίχοι 
του, όπως όλων των ορόφων, είναι 
διάτρητοι άπό πολεμίστρες. Μιά άλλη 
άνεμόσκαλα, μισή ξύλινη μισή πέτρινη, 
σέ όδηγεϊ, ξέπνοο πιά άπό τό συνεχές 
σκαρφάλωμα, σέ μιά επίπεδη τετράγω
νη ταράτσα, κλεισμένη μέ πεζούλι, στό 
δώμα ή κορφέα τού πύργου. Πολεμί
στρες, δυό πετρομάχοι καί θέση γιά 
κανόνι συμπληρώνουν τήν όχύρωση 
τού δώματος. ’ Η παραμονή στόν κορ
φέα τού πύργου, πού τόν κτυποΰν 
όλόγυρα οί άνεμοι, σοΰ δίνει τήν 
αίσθηση ότι αϊωρεϊσαι στόν ούρανό.

' Η θέση του είναι κυρίαρχη καί ή θέα 
άπό εκεί πάνω πανοραμική. Άπό τίς 
πολεμίστρες του σημαδεύεις μακριά 
χωρίς νά σέ βλέπουν καί χτυπάς χωρίς 
νά μπορούν νά σέ χτυπήσουν. Άπό 
τούς πετρομάχους μπορείς νά ρίξης 
πέτρες καί κοτρώνια γύρω άπό τά 
θεμέλια τού πύργου καί νά έξουδετε- 
ρώσης όποιον σοΰ διέφυγε καί πλησία
σε στόν πύργο. Ό  κορφέας τού 
πύργου είναι μιά πανύψηλη άπλησία- 
στη κι άπόρθητη βίγλα καί ό παρατηρη
τής άπό εκεί επάνω έχει άπεριόριστη 
όρατότητα στήν στεριά, στά βουνά καί 
τήν θάλασσα. Βρίσκεται έτσι άντιμέτω- 
πος μέ πολλά άπό τά πυργοχώρια τής 
Μέσα Μάνης.

«ΚΙΤΤΑ Η ΠΟΛΥΠΥΡΓΟΣ» Οί πύρ
γοι τών Νικλιάνων στήν πολύπυργο 
Κίττα στέκονται σάν παραταγμένοι πο- 
λεμισταί μέ τό όπλο παρά πόδας. 
Καθώς ύψώνονται άντικρυστά στήν 
επίσης πολύπυργο Νόμια, ή περιοχή 
αύτή τής Μέσα Μάνης έχει όψη στρα
τοπέδου σέ ώρα συναγερμού. Τά πολί- 
σματα τής Κίττας καί τής Νόμιας, τά 
όποια είναι χαρακτηριστικά μανιάτικα 
πυργοχώρια, άποτελοΰνται άπό μικρά 
οικιστικά συμπλέγματα πετρόχτιστων 
σπιτιών καί πέτρινων πύργων - άχυ
ρών. Κάθε πύργος άπό αύτούς ύψώνει 
προστατευτικά τό φρουριακό παρά
στημά του έπάνω άπό μιά συστάδα. 
3-4 ή καί περισσοτέρων σπιτιών. Τά 
σπίτια αύτά χρησίμευαν γιά κατοικίες

τών οικογενειών τής «γενιάς» στήν 
όποια άνήκε ό πύργος.

Τά σπίτια, μαζί μέ άλλα μικρότερα 
βοηθητικά οικήματα, είναι κτισμένα 
κολλητά μέ τόν πύργο καί άποτελοΰν 
ένα άδιαίρετο σύνολο. Οί οικιστικές 
αύτές μονάδες είναι κοντά ή μιά στήν 
άλλη. "Ετσι, ό κάθε πύργος άντικρύζει 
άπό θέση βολής τόν άνταγωνιστή προ
στάτη - πύργο τών διπλανών σπιτιών.

Αύτή ή οικοδομική φυσιογνωμία τής 
Κίττας καί τής Νόμιας άντανακλό τήν 
πατριαρχική δομή τής μανιάτικης κοι
νωνίας καί ή όχυρωματική της σύνθεση 
εκφράζει τό στρατιωτικό ήθος καί τό 
κυρίαρχο πνεύμα τών Μανιατών. Είναι 
μάλιστα άποτέλεσμα μιας μακράς εξε
λικτικής καταστάσεως, ή όποια διαμορ
φώθηκε άπό τίς άποκλειστικά άμυντι- 
κές καί έπιθετικές άνάγκες τών Μανια
τών καί δέχθηκε τήν επίδραση τής 
κοινωνικής συνθέσεως τής Μάνης. Για
τί οί πύργοι, εκτός άπό τόν όχυρωματι- 
κό προορισμό πού είχαν στίς συγκρού
σεις τών Μανιατών μέ τούς έξωτερι- 
κούς έχθρούς, ύπογράμμιζαν κυρίως 
καί τίς ταξικές διαφορές τους, τούς 
άνταγωνισμούς τών «γενιών» τους, καί 
τούς δικαιωμένους αγώνες γιά οικογε
νειακή ισχύ καί κυριαρχία. Τούτο, γιατί 
ή ιδιοκτησία πύργου ήταν άδιαφιλονί- 
κητη άπόδειξη τής άνώτερης κοινωνι
κής θέσεως μιάς μανιάτικης «γενιάς».

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ. 
Οί πρώτοι όχυρωματικοί πύργοι στήν 
οικοδομική άρχιτεκτονική τής Μάνης 
παρουσιάζονται κατά τό δεύτερο ήμισυ 
τού 13ου αίώνα. Τότε, μετά τήν κατάρ-

"Ενας ακόμα πύργος τής Μάνης.
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ρ€υοι της φραγκοκρατίας στόν Μυ- 
στρά καί σέ ένα άλλο φραγκικό κέντρο, 
τό Νύκλι, έφυγαν καί έφθασαν στήν 
απρόσιτη Μέσα Μάνη καί έγκαταστά- 
θηκαν στίς περιοχές τής Κίττας καί τής 
Νόμιας φράγγοι άξιωματοϋχοι, άπό 
τόν Μυστρά, μέ έπιφανέστερο τόν 
ιππότη τοΰ ΒιλλαρόουΤΥου, τόν Νίκλο. 
Πήγαν επίσης καί πολλοί άλλοι ισχυροί 
μιγάδες άπό τό Νύκλι, οί «Γκασμοϋλοι», 
πού στίς φλέβες τους έτρεχε ελληνικό 
καί φράγκικο αίμα.

Μέ τήν · εισβολή τών προσφύγων 
αύτών στήν περιορισμένη έκταση τής 
Μάνης ξέσπασαν άγώνες άνάμεσα 
στόν γηγενή καί στόν μεταναστευτικό 
πληθυσμό γιά τά δικαιώματα τής γής 
καί γιά τήν εξασφάλιση τής τοπικής 
κυριαρχίας. ' Από τίς διαμάχες καί τίς 
συγκρούσεις τους ξεχώρισαν οί ισχυ
ροί μετανάστες, οί Νικλιδνοι, οί όποιοι, 
καθώς ήσαν άποφασισμένοι όχι μόνο 
νά μείνουν καί νά έπιβιώσουν, άλλά καί 
νά κυριαρχήσουν στόν τόπο, άρχισαν 
νά όχυρώνωνται κατά τήν φραγκική 
συνήθεια μέ πύργους.

Εύνόητο είναι, ότι άρχισαν νά όχυ- 
ρώνωνται άπό άντίσταση καί οί δυνατοί 
άπό τούς ντόπιους Μανιάτες. 'Αργότε
ρα, πύργοι - όχυρά κτίζονται μέ νέο 
ρυθμό καί σέ όλη τήν περιοχή τής Μέσα 
Μάνης κατά τήν εποχή τών «stgatioti» 
(περί τόν 15ο αιώνα), δηλαδή μετά τήν 
επιστροφή τών Μανιατών άπό τήν 
Δύση όπου ύπηρετοΰσαν σάν στρατι
ώτες στόν πόλεμο τών ' Ενετών έναντί- 
ον τών Τούρκων. Τότε, οί έπαναπατρι- 
ζόμενοι Μανιάτες πολεμισταί, μιμούμε
νοι τό φεουδαρχικό καί άμυντικό σύ
στημα τών ιπποτών τής Δύσεως, κτί
ζουν κι αύτοί ατούς τόπους τής κατα
γωγής τους οχυρούς πύργους, γιά νά 
εξασφαλίσουν τήν προσωπική τους 
ισχύ στήν μανιάτικη κοινωνία, ή όποια 
πλήθαινε γοργά, μετά τήν οριστική 
κατάρρευση του Βυζαντίου, έξ αιτίας 
τής μεγάλης εισροής 'Ελλήνων άπό 
όλα τά ύποδουλωμένα μέρη. Όλοι 
αύτοί έρχονταν στήν άνεξάρτητη Μάνη 
γιά νά ζήσουν έλεύθερη ζωή.

Οί πύργοι καθιερώνονται όριστικά 
στόν μανιάτικο χώρο, σάν τοπικό άμυν
τικό μέσον, στόν καιρό τής Τουρκοκρα
τίας, όπότε παίρνουν καί τήν τελική 
μορφή τους. Τότε τό διαρκώς αύξανό- 
μενο πλήθος τών πύργων άλλάζει 
ριζικά τήν άρχιτεκτονική όψη τοΰ μανι
άτικου χώρου καί κάνει τήν άγέρωχη 
πετρογή τής Μάνης νά ξεχωρίζη όριστι
κά άπό τήν ύπόλοιπη έλληνική γή, όχι 
μόνο ήθικά, λόγω τής μή ύποταγής της

στόν ζυγό τής δουλείας, άλλά καί 
μορφολογικά.

Γιά νά δημιουργηθή αύτό τό μοναδι
κό άποτέλεσμα, νάοίκοδομηθήδηλαδή 
τό μεγάλο πλήθος τών πύργων - 
προμαχώνων κατά τών Τούρκων καί 
τών πύργων - οικογενειακών, πατριαρ
χικών στρατηγείων, χρειάσθηκε όλες 
αύτές οί άνόμοιες γενιές καί τά διαφο
ρετικά στοιχεία, πού άποτέλεσαν τόν 
πληθυσμό τής Μάνης, νά δώσουν 
σκληρούς άγώνες ■ αιώνων καί νά δεί
ξουν ισχυρό πάθος γιά ελευθερία, νά 
διαθέσουν άλύπητα τό αίμα τους γιά 
θυσία καί προπαντός νά ύπάρξουν 
άνάμεσά τους άνυποχώρητες άντιζηλί- 
ες καί βαθύ πείσμα γιά προσωπική 
προβολή, επιβολή καί κυριαρχία.

Πράγματι, ή κυρία αιτία τής δημιουρ
γίας τής όχυρώσεως τοΰ μανιάτικου 
σπιτιού μέ πύργο ήταν, πρώτα άπό όλα, 
ό διαχωρισμός τών Μανιατών σέ «πα- 
τριές» ή «γενιές» καί ή φιλοδοξία κάθε 
γενάρχη Νικλιάνου, Μεγαλογενήτη ή 
άλλου ισχυρού νά κυριαρχήση στόν 
τόπο: γιά νά όρισθή καπετάνιος τών

όπλων ατούς ένδοξους άγώνες εναντί
ον τών έξωτερικών έχθρών τής Μάνης, 
ή νά γίνη άρχικουρσάρος ατούς κουρ
σάρους ή μόνο σεβαστός προστάτης 
τών άσθενεστέρων τάξεων, πού ζοΰ- 
σαν προσκολλημένες γύρω του, καί 
άξιος ύπερασπιστής τών δικαίων τών 
οικογενειών τής γενιάς του. Λόγοι 
οικονομικής έκμεταλλεύσεως τών κα
τωτέρων τάξεων δέν ύπήρχαν, γιατί ή 
οικονομική διαφορά στίς τάξεις τής 
φτωχής Μάνης ήταν άνύπαρκτη ούσια- 
στικά.

01 ΠΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ

Συχνά σέ κάθε χωριό καί περιοχή 
παρουσιάζονταν δύο ή τρεις ή καί 
περισσότεροι ισχυροί, πού διεκδικοϋ- 
σαν τήν άρχηγία ή άντιδικοΰσαν γιά τά 
λιγοστά χωράφια καί τούς βοσκοτό
πους. Στίς διαμάχες αύτές τό σπίτι 
άρχιζε νά γίνεται τό κέντρο καί τό 
στρατηγείο τοΰ γενάρχη Μανιάτη. Καί 
καθένας, γιά νά διατηρήση άκέραια τά 
κτήματά του άπό τίς επιβουλές τών 
άλλων ή γιά νά ίκανοποιήση πιό φιλό
δοξα σχέδια, νά άποκτήση δηλαδή τήν 
τοπική κυριαρχία, έπρεπε νά ύπερισχύ- 
ση ατούς άνταγωνιστάς του. Γι' αύτό 
ένας άποτελεσματικός τρόπος ύπήρχε 
νά καταστρέψη τό σπίτι καί άρχηγεϊο 
τοΰ άντιπάλου του, νά διαλύση τήν 
οίκογένειά του καί νά τόν άναγκάση νά 
ύποταχθή ή νά φύγη άπό τήν περιοχή.
’ Η καταστροφή τοΰ σπιτιού γινόταν μέ 
αιφνιδιαστικό βομβαρδισμό μέ κοτρώ- 
νες. Άπ ό τά ψηλότερα μέρη πετοϋσαν 
στίς στέγες καί στά παράθυρα τών 
σπιτιών πέτρες καί κοτρώνια, ώσπου νά 
τό γκρεμίσουν.

Κάπως έτσι παρουσιάσθηκε ή άνάγ-

κη τής όχυρώσεως τών κατοικιών, πού 
κατέληξε στήν δημιουργία τών πύρ
γων. Οί άπλές χαμηλές κατοικίες, γιά νά 
μήν μπορούν νά τίς φθάνουν ποτέ τά 
κτυπήματα τών έχθρών, άρχισαν νά 
ψηλώνουν, νά γίνωνται πυργόσπιτα καί 
πύργοι. Οί σημερινοί πύργοι στήν 
άρχική μορφή τους δέν ήσαν παρά 
άπλά οικοδομήματα άπό ξερολιθιά. 
Τήν κλειστή ορθογώνια καί πολυώρο
φη μορφή τους τήν πήραν εξελικτικά μέ 
άλλεπάλληλες μεταβολές καί επιδρά
σεις, πού καθορίζονταν άπό τήν ψυχο-

Πύργοι στή Βάθεια τής Μάνης.
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σύνθεση τών Μανιατών καί τά φτωχά 
ύλικά πού διέθεταν γιά τήν οικοδόμησή 
τους.

Είναι αύτονόητο, ότι οί πύργοι ήσαν 
άποκλειστικό προνόμιο τών ισχυρών, 
πού συνηθίσθηκε νά όνομάζωνται όλοι 
οί Νικλιάνοι ή Μεγαλογενήτες. Οί « Ά - 
χαμνόμεροι» καί οί άλλες κατώτερες 
τάξεις δέν είχαν δικαίωμα, ή καλύτερα, 
δύναμη νά κτίσουν πύργο. "Οτανόμως 
κάποιος άπό αύτούς ξεχώριζε καί κα
τόρθωνε νά γίνη δυνατός καί νά έχη 
πολλά «ντουφέκια», νά άποκτήση 
πλούτη άπό τόν κοϋρσο καί πολλά 
άρσενικά παιδιά καί νά κτίση πύργο, 
γινόταν δεκτός στήν τάξη τών Νικλιά- 
νων. Γι' αύτό, ή οικοδόμηση τοϋ 
οικογενειακού πύργου ήταν τό μεγάλο 
όνειρο καί ό άπώτερος σκοπός τής ζωής 
τοϋ Μανιάτη. Γιατί, όταν ύψωνόταν ό 
πύργος τής γενιάς του δίπλα στά σπίτια 
τών παιδιών του, θά συμβόλιζε στήν 
περιοχή, μέ τό ύπερήφανο καί άπρόσι- 
το παράστημά του, τήν κοινωνική 
άνύψωση τής οικογένειας καί τήν δύνα
μή της στόν λαό. Τό κτίσιμό του ήταν 
κοινή ύποχρέωση όλων τών άρσενικών 
μελών. Καί πάντα ύπήρχε κάποιος 
όνδρας πού φρουρούσε νύχτα μέρα 
τόν πύργο σέ όλους τούς καιρούς.

Η ΖΩΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΥΡ
ΓΟΥΣ: Ό  πύργος ήταν τό κέντρο τής 
ζωής στόν μανιάτικο κόσμο. Κάθε 
πύργος έκλεινε μέσα στόν πετροφρα- 
γμένο αύλόγυρό του μιά πατριαρχικά 
ιεραρχημένη μικρή κοινωνία. Αρχηγός 
ήταν ό γενάρχης - πατέρας ό Ν ικλιδνος, 
ό όποίος έμενε στά πρώτο σπίτι τού 
πύργου. Τά παιδιά του καί τά μέλη τών 
οικογενειών τους, πού ύπάκουαν πάντα 
στήν θέλησή του, κατοικούσαν σέ 
σπίτια πού χτίζονται συνέχεια τό ένα 
μετά τό άλλο στόν πύργο. Σέ χαμηλότε
ρα οικήματα γύρω άπό τόν πύργο 
ζοϋσαν οί «Άχαμνόμεροι», οί υποτα
κτικοί καί προστατευμένοι τού Νικλιά- 
νου. Ό  Νικλιανος, οί· οικογένειες τής 
γενιάς του καί οί «Άχαμνόμεροι» έξαρ- 
τοΰσαν τήν τιμή τους, τήν έλευθερία 
τους, τήν ίδια τήν ζωή τους καί τήν 
περιουσία τους άπό τήν όχυρότητα τού 
οικογενειακού πύργου. Ο πύργος ή
ταν ό προμαχώνας τής έλευθερίας μά 
καί τό άχυρό τών άντιμαχομένων στις 
τόσο φοβερές μανιάτικες έχθρητες. 
Μέσα στόν Πύργο έβρισκαν καταφύγιο 
όλοι στίς δύσκολες ώρες, καί άπό τόν 
πύργο άμύνονταν νικηφόρα οί πολεμι- 
σταί τής γενιάς.

Σέ καιρό επιθέσεων ήταν τό άπόρθη- 
το κάστρο τους καί σέ ήμέρες ειρηνικές

ή εγγύηση γιά ήσυχη ζωή. Στούς 
εκδικητικούς πολέμους μεταξύ τών 
γενιών, οί πύργοι γίνονταν οί πρωταγω- 
νισταί τών συγκρούσεων. ' Εκεϊ μαζεύ
ονταν γιά μυστικά συμβούλια οί άνδρες 
τής οικογένειας, όταν γινόταν κάποια 
άδικία ή έγκλημα σέ βάρος τής γενιάς 
τους. Καί έκεϊ μέσα ,στήν αύστηρότητα 
τού χώρου, έπαιρναν τήν σκληρή, τήν 
ματωμένη άπόφαση γιά έκδίκηση. Καί 
άτεγκτοι κλείνονταν σ' αύτούς, εφοδι
ασμένοι μέ πυρομαχικά καί μέ τρόφιμα, 
καί άρχιζαν μέ τήν άντίπαλη οικογένεια 
τό άτέλειωτο τουφεκίδι, μέ τά μακρύ- 
καννα καριοφίλια τους στημένα στίς 
πολυάριθμες πολεμίστρες, πού ήσαν 
άνοιγμένες στούς κατάκλειστους τοί
χους τους.

' Από τόν κορφέα τού πύργου άντι- 
λαλούσαν, στούς γόμους καί στίς γεν
νήσεις άγοριών, θριαμβικοί πυροβολι
σμοί. Στόν κορφέα τού πύργου κοιμό
ταν τό νιόπαντρο ζευγάρι γιά νά άπο
κτήση άρσενικούς άπογόνους καί στόν 
κορφέα του έστηναν τό καλοκαίρι 
τιμητικό τραπέζι στούς φιλοξενουμέ- 
νους τους. Καί στόν ψηλότερο όροφό 
του οί χαροκαμένες Μανιάτισσες ξενυ- 
χτοΰσαν τό ξόδι τού άδικοσκοτωμένου, 
συγκλονίζοντας τά θεμέλιά του μέ τό 
προστακτικό καί σπαρακτικό μοιρολόγι 
τής έκδικήσεως. Ό  πύργος ήταν άκόμη 
τό αύστηρό σχολείο, πού μέσα στά 
κλειστά δωμάτιά του οί γέροι κατηχοΰ-

Άριστερά: Ο πύργος Καπετανάκου στήν 
Άρεόπολη. Κάτω: Ενας πύργος στό χωριό 
Κούνος, ζωσμένος άπό ξερολιθιές. (Φωτ. 
Μιχ. Νικολινάκου). Δεξιά: Ό  πύργος τών 
Μαυρομιχαλαίων στήν Άρεόπολη. (Φωτ. 
Έδουάρδου Ήλιοπούλου).

σαν τούς νέους στίς παραδόσεις τής 
Μάνης, στά αύστηρά ήθη τής μανιάτι
κης κοινωνίας. Καί έμφυσοΰσαν τόν 
σεβασμό στούς μεγαλύτερους καί 
στούς ξένους καί τήν αγάπη στούς 
ίδιους τούς πύργους. Στόν πιό σκοτεινό 
όροφό του τούς ξόρκιζαν στόν άγραφο 
νόμο τής αύτοδικίας καί επάνω στόν 
ήλιόφωτο κορφέα του τούς μυούσαν, 
μέ ιδιαίτερη επιμονή, στήν πατριωτική 
πίστη καί τούς φανάτιζαν μέ μοναδική 
ικανότητα μέ τήν ιδέα τής πάτριας 
έλευθερίας.

ΟΙ ΠΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΒΑΘΕΙΑΣ: Η
μοναδική Βάθεια είναι ή 'Ακρόπολη 
τής Μάνης. Τό πανέμορφο αύτό πυρ- 
γοχώρι είναι κτισμένο στό δυτικό πέρα
σμα τής Μέσα Μάνης, πού όδηγεϊ στό 
Ταίναρο. Σέ εκείνο τό μέρος, άνάμεσα
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στήν θάλασσα καί στήν οροσειρά τών 
Κακοβουνιών, ή σκληρή μανιάτικη γή 
υψώνει στόν ούρανό τόν βωμό της, 
έναν έλιόφυτο κωνικό λόφο. Τόν λόφο 
τής Βάθειας. Από τήν κορυφή τοΰ 
λόφου, oi τριάντα περίπου πύργοι τής 
Βάθειας, μιά δέσμη άπό πέτρινα ξεγυ
μνωμένα σπαθιά, λογχίζουν θαρραλέα 
τό άπειρο, προτείνοντας στό σύμπαν τό 
στρατιωτικό πρόσωπο τής Μάνης, τό 
άποφασισμένο γιά έλευθερία ή γιά 
πόλεμο.

Οί πύργοι τής Βάθειας είναι κτισμένοι 
λιθάρι μέ λιθάρι άπό Κρήτες πρόσφυ
γες καί Μανιάτες κουρσάρους καί 
άγωνιστάς. Στίς παλιές δοξασμένες 
ήμέρες τους έχουν φιλοξενήσει έπανα- 
στάτες σάν τόν Λάμπρο Κατσώνη καί 
πρωτοκλέφτες σάν τόν Άνδροΰτσο 
καί τόν Ζαχαρία. "Εχουν άκόμη γίνει 
όρμητήρια πειρατών κι έχουν άνδρώσει 
ήρωες " Ελληνες πολεμάρχους, ναυμά
χους κι έλευθερωτάς.

Σήμερα οί πύργοι τής Βάθειας, άκα- 
τοίκητοι καί ξαρματωμένοι, ύψώνουν 
στόν ουράνιο θόλο τίς βουβές γκρίζες 
σιλουέττες τους, σάν ένα έξωτικό καί 
άπολιθωμένο δασύλιο. Καί στίς πανύ
ψηλες κορυφές τους δέν φυλάνε πιά 
σκοποί οί άδείλιαστοι Μανιάτες πολεμι- 
σταί. Σήμερα μόνο ή αιώνια ψυχή τής 
Μάνης, τριγυρνά άέρινη άπό πύργο σέ 
πύργο. Μόνο ή μεγάλη ψυχή της, πιστή 
στό πατροπαράδοτο πνεύμα τής ανε

ξαρτησίας, φτερουγίζει αδάμαστη άπό 
κορφέα σέ κορφέα καί επισκοπεί, αύ- 
στηρή κι αόρατη, τίς στεριές καί τά 
πελάγη έτοιμη νά σημάνη γενικό προ
σκλητήριο στήν πρώτη ύποπτη παρου
σία.

ΞΕΜΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΒΑΘΕΙΑ: Βό
ρεια τής Βάθειας, στήν απέναντι πλα
γιά, στόν δρόμο πρός τήν Λάγεια καί 
στήν κτηματική της περιοχή, ύπάρχουν 
σέ διάφορα σημεία άπομονωμένοι 
πύργοι, πνιγμένοι στίς φραγκοσυκιές. 
Είναι οί πύργοι - ξεμόνια. Τά προκεχω- 
ρημένα οχυρά τών ισχυρών οικογενει
ών τής Βάθειας.

Πύργοι - ξεμόνια ύπάρχουν παντού 
στήν Μάνη. Είναι διασκορπισμένοι στά 
χέρσα χωράφια, επάνω στίς κορυφο- 
γραμμές τών λόφων, καί σέ κάθε 
επίκαιρη τοποθεσία. ' Ο πύργος - ξεμό- 
νι ήταν μοναχικός πύργος, τόν όποιο 
έκτιζε μιά γενιά μακριά άπό τό χωριό 
της, σέ δεσπόζουσα θέση δρόμου πρός 
άλλο χωριό, στά σύνορα τών κτημάτων 
της ή σέ τόπο πού έπεφταν ορτύκια. Τό 
ξεμόνι είχε σκοπό νά προστατέψη τά 
κτήματα τής γενιάς άπό τίς έπιβουλές 
άλλων γενιών, νά έμποδίση σέ αντιπά
λους τό κυνήγι τών όρτυκιών ή νά 
βοηθήση τήν γενιά νά έπεκτείνη τά όρια 
τής κυριαρχίας της. Συνήθως τό κτίσιμο 
τοΰ ξεμονιοΰ συνοδευόταν άπό μα- 
κρούς πολέμους μεταξύ τής γενιάς πού 
έποφθαλμιοΰσε τήν περιοχή ή τά γειτο
νικά κτήματα, καί τής γενιάς πού 
ύπεράσπιζε τά δικαιώματά της. Οί 
πόλεμοι αύτοί τελείωναν μέ τήν επικρά
τηση τής ισχυρότερης καί τήν πλήρη 
ύποταγή ή μετοίκηση τής νικημένης.

Συχνά τό ξεμόνι εξελισσόταν σέ 
μικρό οικισμό, γιατί γύρω άπό τόν 
αρχικό πύργο κτιζόταν καί δεύτερος καί 
τρίτος πύργος.

ΠΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ: Σέ όλες 
τίς θαλάσσιες πόρτες τής μανιάτικης 
γής, στά λιμάνια καί ατούς όρμους τής 
Μέσα Μάνης, σέ κάθε προσιτό καί 
άπρόσιτο άκρογιάλι της, άπό τό Λιμάνι 
ως τό Μέζαπο, τήν Κυπάρισσο καί τό 
Μαρμάρι τοΰ Ταινάρου καί άπό τό 
Πόρτο - Λάγιο ώςτόν "Αγιο Κυπριανό, 
τό φλομοχώρι καί τόν Κότρωνα τής 
'Ανατολικής Μάνης, οί Μανιάτες ύπε- 
ρασπισταί έκτιζαν αντίκρυ στήν θά
λασσα πύργους - άκτοφύλακες. Μέσα 
σέ αύτούς ύπήρχαν πάντα άγρυπνοι 
φρουροί σέ θαλασσοταραχές καί νηνε
μίες, γιά νά έπισημάνουν έγκαιρα τόν 
εχθρικό στόλο, πού επιδίωκε κατακτη
τική άπόβαση στήν Μάνη, ή τούς 
φοβερούς πειρατάς τής Μπαρμπαριάς,

πού έποφθαλμιοΰσαν νά στήσουν στίς 
άπόρθητες άκτές της τά λιμέρια καί 
ορμητήριά τους. Καί στήν παρουσία 
όποιουδήποτε ύποπτου καραβιού ειδο
ποιούσαν τούς πολεμιστάς τών γύρω 
κατοικημένων περιοχών ή τούς Μανιά
τες κουρσάρους, πού ήσύχαζαν στίς 
σκοτεινές σπηλιές τοΰ Ταίναρου καί 
τών Κακοβουνιών, καί αϊφνιδίαζαν τόν 
έχθρό μέ τήν όργανωμένη άμυνα. 
"Ετσι, οί άντιπαραταγμένοι στήν θά
λασσα πύργοι τής Μάνης σχημάτιζαν 
μιά αδιάσπαστη άλυσίδα όχυρών, πού 
επάνω της έσπαζε καί συντριβόταν 
κάθε έχθρική άποβίβαση.

ΟΙ ΠΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΥΑΡΟΙ.
Στόν καιρό τής Άντιβασιλείας τοΰ 
"Οθωνος, οί πύργοι δέχθηκαν τήν 
έπίθεση χιλιάδων Βαυαρών στρατιω
τών, πού είχαν διαταγή νά τούς κατεδα
φίσουν, γιά νά άναγκάσουν τούς άνε- 
ξάρτητους Μανιάτες νά ύποταχθοΰν 
στήν εξουσία τοΰ έλληνικοΰ κράτους. 
"Ετσι, οί ύπερήφανοι πύργοι, πού 

■ οίκοδομήθηκαν μέ τό πάθος καί τό αίμα 
τής φλογερής μανιάτικης ψυχής πού 
προστάτεψαν τήν έλευθερία τής Μά
νης, όταν όλη ή ’ Ελλάδα ήταν ύπόδου- 
λη, ακρωτηριάσθηκαν άπό τά βέβηλα 
βαυαρικά χέρια, πού κατόρθωσαν, πα
ρά τήν σθεναρή άντίσταση τών Μανια
τών, νά γκρεμίσουν άρκετούς καί νά 
χαμηλώσουν τό ύψος πολλών άλλων. 
Τελικά όμως οί Μανιάτες νίκησαν καί 
καταδίωξαν τούς Βαυαρούς καί έσω
σαν τά ιερά οχυρά τους άπό μία όλική 
ίσως καταστροφή.

ΟΙ ΠΥΡΓΟΙ ΣΗΜΕΡΑ: Οί πύργοι 
τής Μάνης είναι σήμερα κάστρα χωρίς 
φρουρούς καί άρχοντικά χωρίς γενάρ
χες. "Οσοι ύπερίσχυσαν τής φθοράς 
τοΰ χρόνου καί τών άλλων καταλυτι
κών έπενεργειών, άπομένουν άκατοί- 
κητοι καί βουβοί, χωρίς φύλακες στά 
μικρά τους παράθυρα καί χωρίς καριο
φίλια στίς πολεμίστρες έτσι, σάν ένας 
στρατός χωρίς όπλα, σάν μιά αφοπλι
σμένη στρατιά άπόμαχων πολεμιστών, 
καταυλισμένων στό άκαρπο σώμα τής 
Μάνης.

Κι άν όμως σήμερα οί πύργοι είναι 
γίγαντες δίχως ζωή καί τιτάνες δίχως 
τήν θεϊκή πνοή τους, θά μένουν πάντα 
εκεί, στήν Μάνη, στοιχειωμένοι φύλα
κες καί άμετακίνητοι θεματοφύλακες, 
πιστοί στίς Θερμοπύλες πού τούς όρισε 
ή μανιάτικη ψυχή, Γιατί έχουν καταγρα
φή στήν ελληνική ιστορία σάν εθνικά 
μνημεία μιάς ξεχωριστής γής, ιδιότυπα 
δημιουργήματα μιάς ιδιόρρυθμης κοι
νωνίας καί μιάς άνεπανάληπτης έποχής.
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οτό χείλος τοϋ κρημνού, γιατί απ' 
άκρου εις άκρον έκυριαρχοϋσε ό φό
βος. Τόν Ιανουάριο τοϋ 1974έξηφανί- 
ζετο ή πρώτη νεαρή γυναίκα. Μήνα 
ύστερα άπό μήνα, λές καί έφηρμόζετο 
ωρολόγιο πρόγραμμα, άλλη, άνεφέρε- 
το ότι έλειπε. Πέντε έν συνόλω κοπέ
λες μόνον στήν Ούάσιγκτων είχαν 
απλώς έξαφανισθή. ' Η ήλικία τους 
έκυμαίνετο άπό 18 έως 22 έτών. Η 
κάθε μιά τους ήταν έκπάγλου καλλο
νής. Ό λες  τους έκτος άπό μία ήταν 
φοιτήτριες. Ίχνη γιά άλλες έξω άπ' 
αύτές τις βασικές ομοιότητες, δέν 
υπήρχαν.
"Εξι μήνες ύστερα άπό τις πρώτες 

έξαφανίσεις μιά πολύ ζεστή βραδιά 
στις 15 ' Ιουλίου ό ντετέκτιβ τής ' Υπη
ρεσίας διώξεως έγκλημάτων κατά τής 
ζωής τής έπαρχίας Κίνγκ Ρόμπερτ 
Κέππελ, καθότανε ατό σαλόνι καί παρα
κολουθούσε τις ειδήσεις άπό τήν τηλε- 
όρασι. Ξαφνικά ένευσε στά τέκνα του 
νά κάνουν ήσυχία. Δυό ακόμα νεαρές 
γυναίκες έξηφανίζοντο. Καί τών δύο τά 
ίχνη έχάνοντο, μόλις μιά μέρα, προτού 
δηλωθή ή έξαφάνισίς τους -μιά Κυρια
κή- άπό τήν λίμνη Σαμμαμίς τοϋ ' Εθνι-

Εκτακτες αναζητήσεις τής Αστυνομίας σέ ολόκληρη τή

Κ ΑΙ οί νεαρές γυναίκες έξηφανί
ζοντο άπό όλα τά σημεία τής 

Δύσεως χωρίς νά έγκαταλείψουν ίχνη. 
Δέκα τέσσαρες άπό αύτές είχαν χαθή 
κατά τρόπον μυστηριώδη Αλλά καί 
εκείνες, πού άφηναν τυχόν ίχνη, έδημι- 
ουργοϋσαν προβλήματα στους άσχο- 
λουμένους μέ τήν διαλεύκανσι τής 
έξαφανίσεώς των, γιατί τά λείψανά 
τους θά εύρίσκοντο σέ ερημικές περιο
χές, ξεκινώντας άπό νότια τής Άριζό- 
νας καί φθάνοντας βόρεια μέχρι τής 
Βρετανικής Κολομβίας. Πολλές είχαν 
ύποστή κτηνώδη βιασμό ή άηδεΐς άσελ- 
γεΐς πράξεις, είχαν στραγγαλισθή ή 
είχαν βάναυσα κακοποιηθή μέ ρόπαλο.

' Η φύσις τοϋ θανάτου τους καί οί 
λεπτομέρειες τών τελευταίων γνωστών 
κινήσεών τους ώδήγησαν τήν ’ Αστυνο
μία στή σκέψι καί στήν υπόνοια ότι 
πολλά άπό τά θύματα είχαν γίνει βορρά 
καί λεία ένός έγκληματίου, πού ζοϋσε 
βίον μονήρη.

Σάν τόν καρχαρία πού περιπολεΐ στις 
συνωστισμένες άπό λουσμένους παρα
λίες, πλησίαζε προσεχτικά τά θύματά

του, χτυπούσε καί έφευγε. Οί άστυνο- 
μικές Υπηρεσίες διώξεως έγκλημά
των κατά τής ζωής, άσθμαίνοντες 
έτρεχαν γιά νά άνακαλύψουν τό άπο- 
φώλιον τέρας, άλλά εις μάτην περιε- 
πλανώντο μέσα σέ μιά έρημο καί σ' ένα 
πέλαγος άβεβαιότητος καί συγχίσεωζ, 
άκολουθώντας λαθεμένους δρόμους 
καί στραβές κατευθύνσεις, μέ μόλις 
έλάχιστες κλωστές ένδεικτικών στοι
χείων, πού ίσως θά μπορούσαν νά τούς 
οδηγήσουν στόν ποθούμενο σωστό 
δρόμο. Γιά νά βροϋν άπαντήσεις στά 
άγωνιώδη τους έρωτήματα όλονέν καί 
έστρέφοντο στά έργαστήρια τής Ια
τροδικαστικής Υπηρεσίας. Λίγες ϊνες 
άπό ύφασμα, μιά κατά τύχην τρίχα, 
άκόμα καί ό τύπος ιχνών όδόντων, ίσως 
τούς ώδηγοϋσαν στήν λύσι μιας άπό τις 
πιό έκνευριστικές περιπτώσεις στήν 
Αμερικανική έγκληματολογική ιστο

ρία.

Τό Σηάτλ, πού συχνά καλείται «ή πιό 
ζωντανή» άπό τις άμερικανικές πόλεις 
γιά μιά έποχή φάνηκε σάν νά βρίσκεται

κοϋ Πάρκου, κάπου δέκα μιλιά δυτικά 
τοϋ Σηάτλ.

Εν άντιθέσει πρός τις πέντε προη
γούμενες έξαφανίσεις, οί δύο αύτές 
περιπτώσεις ένδιέφερον άμέσως τόν 
Κέππελ, γιά τόν λόγο ότι ή λίμνη 
Σαμμαμίς κεϊται στό μέσον τής έπαρχί
ας Κίνγκ καί έπομένως στήν δικαιοδο
σία τής Αστυνομικής ύπηρεσίας, πού 
αύτός ύπηρετοΰσε. Λίγο πιό μπροστά 
άπό τις 8 τής άλλης ήμέρας τό πρωί ό 
Κέππελ καί ό συνάδελφός του Ρότζερ 
Ντάν ήταν στό γραφείο τοϋ Διοικητοΰ 
τους γιά συγκέντρωσι. ' Ο προϊστάμε
νός τους Αστυνόμος Τζόζεφ «Νίκ» 
Μάκυ, ήταν εύρύστερνος, τραχύς καί 
άπότομος άνδρας καί καθότανε στό 
τραπεζογραφεϊο του καί έξέταζε σχο
λαστικά τίς δυό πρώτες άναφορές γιά 
τις δυό έξαφανίσεις. « Εσύ καί ό Ντάν 
νά παρατήσετε κάθε άλλη δουλειά καί 
νά άσχοληθήτε ειδικά μέ αύτή τήν 
ύπόθεση», είπε. «Ή  άστυνομία τοϋ 
Σηάτλ μηδενίζεται πανηγυρικά στις 
ύποθέσεις έξαφανίσεώς τών κοριτσιών 
τής τοπικής της άρμοδιότητος. Τώρα
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τού 1974 ’εξηφανίζετο ή πρώτη νεαρή γυναίκα. Μήνα ύστερα άπό μήνα, λες καί έφηρμόζετο ώρολόγιο 
πρόγραμμα, άλλη, άνεφέρετο άτι έλειπε. Πέντε έν συνόλω κοπέλλες μόνον στήν Οΰάσιγκτων είχαν άπλώς 
έξαφανισθή. ' Η ήλικ ία  τους έκυμαίνετο άπό 18 έως 22 ετών.

μερική γιά τήν ανακάλυψη καί σύλληψη τού Τέντ Μπάντυ.

Στήν απέναντι σελίδα: Ο Μπάντυ, ό στυγε
ρός δολοφόνος. Επάνω: Ενα άπό τά
θύματα τού Μπάντυ.

μόλις αύτή. Χάνομε δυό κοπέλες μέσα 
σέ μιά ήμερα. Τί τέλος πάντων στό 
διάβολο γίνεται;».

Πίσω ατά καθίσματά τους ό Κέππελ 
καί ό Ντάν άρχισαν νά μελετούν προσε
κτικά τίς λεπτομέρειες τού σκίτσου. 
Δέν φάνηκε νά τούς κάνει αϊσθησι: Δυό 
νεαρές γυναίκες όλότελα άγνωστες 
μεταξύ τους έχάνοντο μπροστά στά 
όμματα 400 περίπου έκδρομέων, πού 
άλλοι έκαναν ήλιοθεραπεία καί άλλοι 
συνωθοϋντο στους περιπάτους τους 
μέσα στό πάρκο έκείνο τό άπόγευμα. 
Δέν έμοιαζε νά είναι τό μέρος τούτο 
άκριβώς τό είδος τής κυνηγετικής 
περιοχής, πού θά προτιμούσε «ένας 
τρελλός δολοφόνος», ό όποιος, σύμ
φωνα μέ τίς άπόψεις τών έφημερίδων, 
έφέρετο ώς δράστης τών έγκλημάτων.

' Η πρώτη έξαφάνισις έδηλώθη τηλε- 
φωνικώς στήν ’ Αστυνομία στις 3 καί 30 
μ.μ. τήν Δευτέρα καί άναφέρεται στήν 
23έτιδα Τζανίς "Οτ, μιά ξανθιά κοπέλα 
άφάνταστα έλκυστική Η δήλωσις έξα- 
φαφανίσεως έγινε άπό μιά φίλη της 
συγκάτοικο, όταν πέρασαν έπάνω άπό

24 ώρες μετά τήν έξοδό της άπό τό 
σπίτι καί δέν είχε άκόμα έπιστρέψει.' Η 
δεύτερη έξαφάνισις άφορά μιά 18χρο- 
νη, τήν Ντρένις Νάσλαντ Στις 4 καί 30' 
περίπου τό άπόγευμα τής Κυριακής 
έχώρισε μέ τόν φίλον της καί μέ ένα 
άλλο φιλικό τους ζευγάρι σταμάτησε 
κοντά στή λίμνη πρός στιγμήν γιά νά 
πάει κάπου έκεΐ πλησίον στήν τουαλέ
τα. Δέν ξαναγύρισε Τό άμάξι της δέν 
είχε μετακινηθή άπό τό σημεΐον όπου 
ήταν παρκαριομένο.

Πολύ ένωρίς τό πρωί, νύχτα άκόμη, 
έπάνω άπό 100 έξιχνιασταί, μέλη τής 
ύπηρεσίας ' Αναζητήσεων καί Διασώσε- 
ως είχαν έξαπολυθή καί έχτένισαν 
έξονυχιστικά τήν περιοχή, ψάχνοντας 
γιά ίχνη ή καί γιά κάτι χειρότερο. Στούς 
ειδικούς αύτούς έξερευνητάς είχαν 
παραχωρηθή άκόμα καί 20 ειδικά έκπαι- 
δευμένοι γιά έξιχνιάσεις γερμανικοί 
ποιμενικοί κϋνες μαζύ μέ τούς χειρι
στές τους. Τό άποτέλεσμα ύπήρξεν 
άρνητικό. Τίποτα άπολύτως δέν μπόρε
σαν νάάνακαλύψουν. Καθώς οί Σταθμοί 
τής τηλεοράσεως άνεμετέδιδαν σέ όλα
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βουράκια, τά κοχύλια καί τάς γαρί
δας». ’Έτσι λοιπόν, «ώσπερ τά 
παιδιά» κι άυάμεσα στήν ’ Αφέντρα, 
τή θειά Συνοδειά καί τόν ’ Αγάλλο, 
θά ψιθυρίσουμε: «άυθρώπους καί 
κτήνη σώσεις, Κύριε, ώς επλήθυ- 
νας τό έλεος σου, ό Θεός!...».

Ό  Γιώργος Βαλέτας, ό σοφός 
άναστηλωτής τοΰ έργου τοΰ οσίου 
τής λογοτεχνίας μας, μιλώντας γιά 
τό διήγημα τοΰ Παπαδιμάντη «Στό 
Χριστό στό Κάστρο», ύπογραμμίζει 
τή δύναμή του καί λέει πώς ή 
ήθογραφία του γίνεται έκφραση 
μιάς βαθύτερης ζωής.

«Στό Χριστό στό Κάστρο» —πα
ρατηρεί ό Βαλέτας— «οί φυσικές 
δυνάμεις άντιστρατεύονται τίς ήθι- 
κές, ή βαρυχειμωνιά ορθώνεται 
αντιμέτωπη στό χρέος. Δυό βιοπα
λαιστές, πού πήγαν παραμονή Χρι
στούγεννα νά κόψουν ξύλα, είναι 
κλεισμένοι άπό τό χιόνι, πάνω στό 
κάστρο καί κινδυνεύουν νά πεθά- 
νουν χωρίς τροφή, χωρίς ρούχα. 
Κανείς δέν μπορεί νά τούς πάει 
βοήθεια, ούτε από τή στεριά, πού 
είναι κλεισμένη άπό τά χιόνια, ούτε
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τά μήκη του Βορειοδυτικού τμήματος 
τις ειδήσεις γιά τις τελευταίες εξαφα
νίσεις, τό τηλεφωνικό κέντρο συνδέσε- 
ως μέ τόν ειδικό αριθμό τής ' Αστυνομί
ας έβομβαρδίζετο μέ έκατοντάδες 
τηλεφωνικές κλήσεις. Από τόν όγκον 
τής χιονοστιβάδος τών τηλεφωνικών 
σημάτων οί ντετέκτιβς τής ' Υπηρεσίας 
Διώξεως έγκλημάτων κατά τής ζωής 
ήγωνίζοντο καί κατάφερναν έπί τέλους 
νά άπομονώσουν τούς βώλους μεταλ
λεύματος τών πληροφοριών. ' Η Τζανίς 
"Οτ είχε αδίστακτα άναγνωρισθή, όταν 
αναχωρούσε άπό τό πάρκο, συνοδεύον
τας κάποιον νέον, άδύνατον, μέτριου 
άναστήματος, ό όποιος είχε τόν ένα 
βραχίονα μέσα σέ ένα χρωματιστό 
νάρθηκα. Σύμφωνα μέτούς μάρτυρες ό 
συνοδός της τήν είχε παρακαλέσει νά 
τόν βοηθήση νά φορτώσουν μιά βάρκα 
έπάνω στήν έσχάρα τού αύτοκινήτου 
του. ' Η νεαρή γυναίκα είχε συστηθή 
οτόν ξένο ώς «Τζάν». Ό  σύντροφός 
της είπε ότι τόν λένε «Τέντ». Ό  
Κέππελ καί ό Ντάν έπληροφορήθησαν 
άκολούθως άπό μιά άλλη κοπέλλα ότι 
καί αύτήν τήν είχε πλησιάσει μέσα ατό 
πάρκο ένας άνδρας μέ τόν βραχίονά 
του μέσα σ' ένα ύφασμάτινο έπίδεσμο. 
Είχε, λέει, χτυπήσει στό χέρι του, 
παίζοντας ρακέττες. Θά μπορούσε νά 
τόν βοηθήση γιά νά φορτώσουν τή 
βάρκα στή στέγη τού αύτοκινήτου; Τόν 
συνώδευσε μέχρι τού σημείου, όπου 
είχε παρκάρει τό αύτοκίνητό του. Πλη
σίασαν σ' ένα μεταλλικό καφέ χρώμα
τος αύτοκίνητο, άλλά ή βάρκα δέν 
φαινότανε πουθενά. Τής έξήγησε ότι ή 
βάρκα ήταν «έπάνω στό σπίτι τών 
γονέων του» καί τής έδειξε έναν άπό 
τούς λοφίσκους, πού ύψώνονταν πίσω 
άπό τό πάρκο. 'Ύστερα άπό τις εύλογο- 
φανεΐς αύτές έξηγήσεις άνοιξε τήν 
πόρτα τού έπιβάτου τού Φόλκς - 
Βάγκεν καί συνέστησε στό κορίτσι νά 
μπή μέσα. Ό ταν ή νέα έπροφασίσθη 
εύσχήμως στον ξένο ότι δέν θά μπο
ρούσε νά τόν άκολουθήση, ό δεύτερος 
δέν θέλησε νά άσκήση πίεσι. ' Απλώς 
τής χαμογέλασε καί τήν εύχαρίστησε 
γιά τόν κόπο, πού ύποβλήθηκε νά έρθη 
μέχρις έκεί. Δέν πέρασαν όμως ούτε 
15 λεπτά καί τόν έβλεπε καί πάλι 
μπροστά της. Αύτή τή φορά έφευγε μέ 
μιά ξανθιά, πού έμοιαζε άπόλυτα μέτήν 
Τζανίς "Οτ. "Ηταν μόλις περασμένη ή 
12.30' μ.μ.

Στις 17 ' Ιουλίου ό Κέππελ πήγε μέ τό 
αύτοκίνητό του σ' έναπροάστειο κοντά 
στό πάρκο νά άνταμώση ένα άλλο 
άκόμα κορίτσι, πού έτυχε νά άντιμετω-

πίση παρόμοια συμπεριφορά τού Τέντ. 
' Η προσέγγισις είχε γίνει κάπου τρείς 
ώρες άργότερα, άπό τή στιγμή, πού ή 
Τζανίς "Οτ έθεάθη νά συνοδεύη τόν 
ξένο μέχρι τού σημείου τού πάρκιγκ. 
Καί οί λέξεις πού ειπώθηκαν καί αύτή τή 
φορά ήταν: «Μέ συγχωρεϊτε δεσποινίς, 
θά είχατε τήν καλωσύνη νά μέ βοηθή
σετε νά φορτώσω τήν βάρκα μου;»

Τό κορίτσι δέχτηκε νά προσφέρη τήν 
βοήθειά του. ' Η έμφάνισις τού άνθρώ- 
που -έάν πράγματι ήταν τό ίδιο πρόσω
πο- διέφερε άπό έκείνο, πού είχε 
περιγραφή σέ άλλες καταθέσεις. Εν 
πρώτοις είχε προφανώς άλλάξει ένδυ- 
μασίαν ' Η ήλικία του, τό άνάστημα καί ή 
σωματική του δομή ήταν άκριβώς άπα- 
ράλλαχτη, άλλά τό ραφιναρισμένο του 
παρουσιαστικό, όπως είχε σκιαγραφηθή 
άπό προηγούμενους μάρτυρες, είχε 
δραματικώς άλλάξει. Τά μαλλιά του 
ήταν άχτένιστα καί άνάστατα, τά μάτια 
του, πού οί κόρες τους δέν ήταν 
μεγαλύτερες άπό κεφαλή καρφίτσας 
έφαίνοντο σάν νά έπασχον άπό μιά 
μεγάλη έσωτερική πίεσι. Στήν άρνησι 
τής νεαρός νά τόν βοηθήση εγινε 
έπίμονος καί άπειλητικός. Τής τράβηξε 
μέ δύναμι τό χέρι, πλήν αύτή μπόρεσε 
νά τό άποσύρη γρήγορα καί μέ μιά 
εύσχημη δικαιολογία ότι τής ήταν άδύ- 
νατο νά τού παράσχη βοήθεια τά 
κατάφερε νά άπαγκιστρωθή. " Ενα άξιο- 
σημείωτο είχε παρατηρήσει: Τόν νάρ
θηκα στόν βραχίονά του. Τό κορίτσι είχε 
συναντήσει τόν νεαρό μέ τόν νάρθηκα 
μόλις έκατό γυάρδες μακρυά άπό τήν

τουαλέττα, όπου τελευταία είχε θεαθή 
ή Ντενίς Νασλάντ. Τό κυνήγι γιά τόν 
τέντ συνεχίζετο.

Θύματα μέ κοινά 
χαρακτηριστικά.

"Υστερα άπό συνεχείς έκκλήσεις τού 
ραδιοφώνου, τής τηλεοράσεως καί τών 
έφημερίδων πρός τό κοινό, ή ' Αστυνο
μία προσπάθησε νά έλέγξη 500 κατά 
μέσον όρον τηλεφωνικές κλήσεις τήν 
ήμέρα: Κάποιος ειχεν ίδή τόν Τέντ στό 
Πόρτλαντ, ένας νέος μέ τό χέρι του στό 
νάρθηκα είχεν έντοπισθή νά ταξιδεύη 
μέ ώτο-στόπ πρός τό Αϊντάχωου. Εχεν 
έπιβιβασθή σ' ένα λεωφορείο στό 
Σηάτλ. Κάθε άναφορά έπρεπε νά έλεγ- 
χθή καί κατόπιν νά άπορριφθή, έφ 
όσον οί πληροφορίες έκρίνετο ότι 
έστεροϋντο οίασδήποτε σημασίας, ή, 
έάν συνέβαινε τό άντίθετο, νά προστε- 
θή ή άναφορά σ' έναν κατάλογο 
πιθανών ένδείξεων.

Καθώς οί ένδείξεις, πού είχαν συγ- 
κεντρωθή, ύστερα άπό άντιπαραβολή 
τους, έξανέμιζε ή μία τήν άλλη, ό Ντάν 
έκανόνιζε έκεϊνοι, πού ίσχυρίζοντο ότι 
είχαν ίδή τόν Τέντ μέσα στό πάρκο, νά 
περνάνε άπό τό έργαστήριο τού άστυ- 
νομικοϋ σκιτσογράφου. Δωδεκάδες άρ- 
χικών σκίτσων έγιναν μέχρις ότου όλοι 
συμφωνήσουν στή σκιαγράφησι, πού 
παρίστανε κάλλιστα τόν άνθρωπο πού 
είχαν συναντήσει μέσα στό πάρκο. Τό 
άποτέλεσμα είχε σοκάρει πολλούς άπό
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Αριστερά: Ο Τέντ Μπάντυ άπολογούμε- 
νος πρό των ορκωτών δικαστών ατό ' Ορ\άν
το τής Φλώριντας. Κάτω: Ο ντετέκτιβ
Ρόμπερτ Κέππελ. Δεξιά: Ο Ρότζερταν,
ντεντέκτιβ τής έπαρχίας Κίνγκ στήν πολιτεία 
τής Ούάοιγκτων.

τούς άστυνομικούς. Τό σκίτσο έδειχνε 
ένα νεαρό, τοϋ όποιου καθαρά ή μορφή 
τής γραμμής τοϋ σαγονιοΰ, ή μύτη καί 
τό φρύδι έσκεπάζοντο άπό μιά παιδιά
στικη τούφα άπό μαλλιά χρυσαφένια. Τά 
σκούρα γαλάζια μάτια του, άπείχαν 
μεταξύ τους καί έφάνταζαν μεγάλα καί 
αθώα.

«Μά, βρέ παιδί μου», είπε κάποιος, 
«έάν τόν έβλεπε ή μητέρα μου, όπωσ- 
δήποτε θά ήθελε νά τόν υιοθέτηση».

Στις 25 ' Ιουλίου ό Κέππελ έλαβε άπό 
τηλεφώνου μιά πληροφορία, πού κατά 
τρόπον δραματικόν διεύρυνε τόν σκοπό 
καί τήν σημασία τής έρεύνης.' Ο καλών 
ήταν γυναίκα καί σπουδάστρια τοϋ 
Κρατικού Κολλεγίου στό" Ελενσμπουρ- 
γκ τής Ούάοιγκτων, 100 περίπου μίλλια 
νοτιοανατολικά τοϋ Σηάτλ. Τήν νύχτα 
τής 17ης Απριλίου μιά σπουδάστρια 
τού Κεντρικού Κολλεγίου τής Ούάσιγ- 
κτων 18 ετών, ή Σουζάν Έ λείν Ρανκό- 
ουρτ -  εΐχεν έξαφανιοθή άπό τό Κολλέ- 
γιο. τίποτα δέν ξανακούστηκε γ ι’ αύτή. 
Τώρα ή εφημερίδα τοϋ Κολλεγίου « Ο 
κήρυξ τοϋ Κολλεγίου» είχε δημοσιεύ
σει τό σκίτσο τοϋ σχεδιογράφου, πού 
έδειχνε τόν ύποπτο τής Λέϊκ Σαμμαμίς.

' Η καλοϋσα είπεν ότι εΐχεν άντιμετω- 
πίσει έναν όμοιον στήν έμφάνιση άνδρα 
πλησίον τή βιβλιοθήκης τοϋ Κολλεγίου 
στις 10 περίπου τής ίδιας νύχτας πού 
εξαφανίστηκε ή Σουζάν Ρανκόουρτ. 
«' Ανέβαινε άκολουθώντας με άπό πί
σω. Τόν ακόυσα νά ρίχνη κάτω μερικά 
βιβλία καί δέματα. Μέ παρεκάλεσε άν 
μπορούσα νά τόν βοηθήσω νά τά πάμε 
στό άμάξι του».

«Γιατί νά τό έκανε αύτό;» έρώτησε ό 
Κέππελ.

«"Ηταν πληγωμένος. Εΐχεν επίδεσμο 
στό ένα χέρι του».

' Ο Κέππελ ζήτησε πληροφορίες γιά 
τό αύτοκίνητό του. "Ηταν Φόλκς - 
Βάγκεν. Η νεαρή κοπέλλα ένοιωσεν 
έναν άκατονόμαστο φόβο ξαφνικά. Ό 
ταν ό ξένος τήν παρεκάλεσε νά τοπο
θέτηση τά βιβλία μέσα στ' άμάξι, τά 
άφησε κάτω καί έφυγε.

«' Εξετάσατε έξαντλητικά κάθε παιδί 
έκεΐ», διέταξε ό Μάκυ « Ελέγξατε τά 
σχολικά βιβλία τής χρονιάς, τό κάθε τί. 
Νά έξετάσετε άκόμα τή Σχολή καί τούς 
διδάσκοντας».

' Ο Μάκυ σταμάτησε πρός στιγμήν γιά 
νά σκεφθή. «Καί ένώ θ ’ άσχολεΐσθε μ’ 
αύτό Κέπ», είπε, «άς άρχίσωμε νά 
έξετάζωμε τις περιπτώσεις όλων αύ- 
τών τών κοριτσιών, πού έχουν έξαφανι- 
σθή. Δέν έννοώ άκριβώς μόνο μέσα 
στήν πολιτεία τής Ούάοιγκτων».

Πέρα άπό τις πέντε νέες κοπέλλες 
πού είχαν χαθή άπό τήν περιοχή τοϋ 
Σηάτλ καί τήν Σουζάν Ράνκοουρτ άπό 
τό ' Ελλένσμπεργκ, ή ' Αστυνομία τοϋ

ΕΝΑΣ ΣΤΥΓΕΡΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ

Κίνγκ έγνώριζε ότι κάποια άλλη σπου- 
δάστρια -ή  δεκαεννιάχρονη Ντόνα 
Γκέίλ Μάνσον- είχεν έξαφανιοθή άπό 
τό Κρατικό Κολλέγιο τοϋ Έβεργκρίν 
στήν Ολύμπια κατά τήν νύχτα τής 
12ης Μαρτίου. Καί προχωρώντας έπά- 
νω άπό 200 μιλιά πρός τόν Νότο στό 
Κορβάλις τοϋ '  Ορεγκον μιά άλλη άκό
μα σπουδάστρια 22 χρόνων -ή  Ρομπέρ- 
τα Κάθλην Πάρκς- εΐχεν έξαφανιοθή 
άπό τό Κρατικό Πανεπιστήμιο τοϋ ” Ο- 
ρεγκον κατά τή διάρκεια τής νύχτας 
τής 6ης Μάϊου.

Οί έξαφανίσεις αύτές προσετέθησαν 
στό σύνολο τών οκτώ νεαρών γυναικών, 
πού έχάνοντο κάτω άπό ύποπτες συν
θήκες στό Βορειοδυτικό τμήμα μέχρι 
έκείνη τήν ήμερομηνία τοϋ έτους 
αύτοϋ. Στόν άριθμό αύτόν δέν συμπερι- 
λαμβάνεται καί ή σεξουαλική προσβολή 
στις άρχές Ιανουάριου ένατίον τής 
Μπέττυ Τζέϊμσον (Δέν άναφέρεται τό 
πραγματικό της όνομα, γιά λόγους 
προστασίας τής ύπολήψεώς της), ή 
όποια είχε κτηνωδώς κακοποιηθεί στό 
κρεββάτι της καί είχε διακορευθή μέ 
μιά μεταλλική δοκό. Εϋρίσκετο εις 
άνάρρωσιν, άλλά δέν μπορούσε νά 
ένθυμηθή τις λεπτομέρειες τής έναντί- 
ον της έπιθέσεως.

Καθώς μιά νεαρή γυναίκα έξηφανίζε- 
το ύστερα άπό μ ιά άλλη καί ή ' Αστυνο
μία συνέκρινε τις φωτογραφίες τών 
έξαφανιζομένων γυναικών ένα κατα
πληκτικό πρότυπο έκανε τήν έμφάνισί 
του. Κάθε νεαρή κοπέλα άπ' αύτές 
είχε τά μακρυά της μαλλιά χωρισμένα 
στή μέση καί ή κάθε μιά τους είχε 
έμφανώς έλκυστικά χαρακτηριστικά.
' Η όμοιότης ήταν σχεδόν τρομερή καί 
μυστηριώδης.

' Εν τώ μεταξύ ό Ντάν έλαβε διαταγή 
νά συγκεντρώση καί ταξινομήση τις 
περιπτώσεις. ' Η τηλεφωνική καί τηλε- 
τυπική του έπικοινωνία μέ άλλες ' Αστυ
νομικές ' Υπηρεσίες σ’ όλη τή Δύσι γιά 
περιπτώσεις τής δικαιοδοσίας τους 
είχαν φέρει μιά συντριπτική άνταπόκρι- 
σι. Μεταξύ τών πρώτων, πού άντέδρα- 
σαν ήταν ή Βασιλική Καναδική Έφιπ
πος Αστυνομία τοϋ Βανκούβερ τής 
Βρεττανικής Κολομβίας, πού άπέχει 
μόνο τρεις ώρες μέ τό αύτοκίνητο άπό 
τό Σηάτλ. Ξεκινώντας άπό τόν ' Οκτώ
βριον τοϋ 1969 ή Αστυνομία τής 
Βρεττανικής Κολομβίας κυριολεκτικώς 
τά είχε χάσει μέ μιά σειρά έξ (6) 
άνεξιχνιάστων δολοφονιών καί έξαφα- 
νίσεων. Τά πτώματα τών 13 γυναικών 
είχαν άνευρεθή. "Αλλη μιά άκόμα 
έλλειπε άπό τήν γειτονιά της στό
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Βανκούβερ Αίλαντ Μιά φορά πάλι ό 
Κέηπελ καί ό Ντάν ένόμιζαν ότι τά 
έβλεπαν διπλά, έξ αίτιας τής μεγάλης 
όμοιότητος Πολλές άπό τις Καναδέ- 
ζες έφεραν μακρυά κόμη, πού ήταν 
χωρισμένη στή μέση. "Ηταν τόσο όμοι
ες σέ βαθμό ώστε νά φαίνωνται δύδι- 
μες μέ τά Αμερικανικά θύματα 

Τό χειρότερο άκόμαδένήρθε. Μέχρι 
τού τέλους τής πρώτης έβδομάδας τού 
Αύγούστου, οί ντεντέκτιβς τού Κίνγκ 
έμειναν έμβρόντητοι, όταν άνακάλυ- 
ψαν ότι έπάνω άπό 68 νεαρές γυναίκες 
σύμφωνα μέ έπίσημες δηλώσεις έλλει- 
παν ή είχαν άνευρεθή νεκρές διά 
μέσου τών Βορειοδυτικών Πολιτειών 
μέχρι καί τοϋ Νότου στήν Άριζόνα. 
Πολλές άπ' αύτές τις περιπτώσεις 
ήταν παρόμοιες μέ έκεϊνες τοϋ Κίνγκ 
Κατά μίαν άποψιν ό Κέππελ σκέφθηκε 
ότι πολλές άπό τις άλλες ' Αστυνομίες 
είχαν κάποιες φυσικές μαρτυρίες γιά 
νά βοηθήσουν στις έρευνές τους. 
Μερικές άπ' αύτές, σημείωσε, «έχουν 
σώματα». "Ενα πτώμα -άκόμη καί ένας 
σκελετός- μπορεί νά άποτελή μιά 
κρύπτη ένδείξεων. ' Η φύσις καί τό 
βάθος τών πληγών συχνά μπορούν νά 
άποκαλύψουν τόν τύπον τοϋ όπλου, τό 
όποιο έχρησιμοποιήθη. Αποξέσματα 
άπό τά νύχια τών δακτύλων μπορεί νά 
άποφέρουν ϊνες ή ίχνη ξερού αίματος, 
έάν τό θύμα έγρατσούνισε τόν προσβο- 
λέα του. Δείγματα χώματος ή κονιορ- 
τοϋ, προερχόμενα άπό τά ρούχα τοϋ 
θύματος δυνατόν νά φέρουν εις φώς 
έάν ή όχι τό θύμα έφονεύθη κάπου 
άλλοϋ καί κατόπιν μετεφέρθη, έκεΐ 
όπου εύρέθη Γύψινα έκμαγεΐα μπορεί 
νά ληφθοϋν άπό έλαστικά ή ίχνη ύποδη- 
μάτων, πού εύρέθησαν άποτυπωμένα 
έπί μαλακού έδάφους έκεϊ κοντά Γιά 
τόν Κέππελ, τόν Ντάν καί τούς άλλους 
14 ντετέκτιβς στούς όποιους είχεν 
άνατεθή ή ύπόθεσις, τέτοια άποδεικτι- 
κά στοιχεία ήταν άπολύτου ζωτικής 
σημασίας. Αλλά ποτέ δέν είχαν βρή 
ένα πτώμα. Δέν μπορούσαν άκόμα .νά 
άποδείξουν ότι είχεν διαπραχθή άνθρω- 
ποκτονία.

Τά πτώματα

10  Αύγουστος περνούσε. Μέρα μέ τή 
μέρα ό Νίκ Μάκυ άντιμετώπιζε τόν τύπο 
καί μέρα μέ τή μέρα δέν μπορούσε νά 
άναφέρη καμμιά πρόοδο.

Τό Σάββατο, στις 7 Σεπτεμβρίου μιά 
άλλοιώτικη μέρα ξημέρωσε, όταν ό 
Κέππελ καί ό Ντάν πήγαν μέ τό 
αύτοκίνητο στή Τακόμα γιά νά πάρουν

Ένα άκόμα θύμα τοϋ Μπάντυ.

μερικά βαρειά τεμάχια ξυλείας προκει- 
μένου νά κατασκευάσουν άλέες στόν 
κήπο τού Κέππελ. Καθώς έπέστρεφαν 
καί προχωρούσαν πίσω πρός τό Σηάτλ, ό 
Ντάν έπαιζε μηχανικά μέ τό κουμπί τοϋ 
ραδιοφώνου. Ξαφνικά γίνεται διακοπή 
τοϋ προγράμματος γιά νά μεταδοθή 
ένα έκτακτο δελτίο ειδήσεων: Σύμφω
να μέ τις άνακοινώσεις τής ' Υπηρεσίας 
Διώξεως τών Εγκλημάτων κατά τής 
ζωής τής Αστυνομίας τοϋ Κίνγκ τάς 
πρωίνάς ώρας έκείνης τής ήμερομηνί- 
ας ένας σκελετός άγνώστου ταυτότη- 
τος άνευρέθη άπό ένα κυνηγό στούς 
λόφους έπάνω άπό τό ’ Ισάκουαχ, πού 
άπέχει μόνο τέσσερα μιλιά άπό τήν Λέίκ 
Σαμμαμίς. ' Οδηγούμενοι στήν τοποθε
σία άπό τόν άσύρματο τοϋ Κίνγκ οί δύο 
ντετέκτιβς έφθασαν στήν σκηνή λίγο 
μετά τις 4 μ.μ. Ή  άνακάλυψις είχε γίνει 
στή πλαγιά ένός πυκνά δασωμένου 
λόφου βαθειά μέσα σέ παχείς θάμνους 
άπό φτέρες καί τσουκνίδες, κάπου 50 
πόδια μακρυά άπό τόν στενό άκάθαρτο 
δρόμο.

Κοντά στή ρίζα κάποιου σάπιου κορ
μού δέντρου, ό Κέππελ κάθισε όκλαδόν 
γιά νά έξετάση ένα κρανίο, μιά πλευρά 
τοϋ θώρακος καί τήν μερικώς άνέπαφη 
σπονδυλική στήλη, πού έκειτο στό 
μαλακό χώμα, ώς έάν τά είχαν τοποθε
τήσει προσεκτικά μόνο μπροστά άπό 
λίγες ώρες. Τό κρανίο ήταν χωρίς

μαλλιά καί λείο, όπως μιά μικρή γυαλι
στερή στρογγυλόπετρα. Ενώ σβώλοι 
άπό σκούρα μαλλιά είχαν άνευρεθή στό 
μονοπάτι, ρούχα ή τίποτα κοσμήματα 
δέν βρεθήκανε Δέν ύπήρχαν έμφανή 
τραύματα στό κρανίο, πού θά μ ποροϋ- 
σαν νά οδηγήσουν στήν αίτια τού 
θανάτου παρετηρήθησαν ίχνη μικρών 
ζώων, πού ώδηγοϋσαν πρός καί άπό τήν 
σκηνήν καί ό Κέππελ φοβήθηκε μήπως 
τά περισσότερα λείψανα είχαν διασκορ- 
πισθή άπό τά σαρκοβόρα. ' Ο τόπος τής 
σκηνής έφρουρήθη καθ' όλην τήν 
διάρκειαν τής νύχτας, έν άναμονή τής 
διερευνήσεώς του, πού θά έπακολου- 
θοϋσεν τήν έπομένην.

Στις 8 τό πρωί στούς πρόποδες τοϋ 
λόφου είχε συγκεντρωθή μιά ομάδα 
άπό 100 περίπου άτομα. "Ολοι αύτοί 
άσχολήθηκαν μέ τήν έξερεύνησι τοϋ 
τόπου, δουλεύοντας σιωπηλά ό ένας 
δίπλα στόν ώμο τοϋ άλλου, μπουσου- 
λώντας Κάθε φύλλο άναποδογυρίζετο. 
Πέτρες καί χαλίκια παρεμερίζοντο.
' Ασήμαντες συστάδες χόρτου έχτενί- 
ζοντο στήν κυριολεξία Τίποτα δέν 
έμεινε άνεξερεύνητο. "Ολο τό πρωί ό 
Κέππελ καθισμένος έπάνω σ' έναν

Ο Τζέρρυ Τόμσον, ντετέκτιβ  τής Σούλτ 
Λέίκ Σίτυ τής Γιούτα

κορμό δένδρου έγραφε τό κάθε τι 
λεπτομερώς. Ιδού ένας έπί μέρους 
κατάλογος:

9 καί 50' π μ. Οί έξιχνιασταί βρίσκουν 
τό πρώτον όστοϋν. Έχει μήκος 4 
ίντσών καί φαίνεται να άποτελεΐ τμήμα 
τής κνήμης

9 καί 55' π.μ. 6 εύρήματα έχουν 
συμπληρωθή. Φαίνονται νά είναι άν- 
θρώπινα όστά.

9 καί 56' π.μ. Μιά ομάδα έχει
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' Ο Μπάντυ σέ μία χαρακτηριστική φωτογρα
φία

ανακαλύψει μιά μεγάλη ποσότητα ξαν
θών μαλλιών κοντά σ' ένα μουχλιασμέ
νο λάκκο μέσα στό χώμα. ' Ο λάκκος 
άνταποκρίνεται περίπου σέ μέγεθος 
καί μορφή ένός άνθρωπίνου σώματος.

Μέχρι τού τέλους τοϋ άπογεύματος 
έπάνω άπό 20 αυτοτελή τεμάχια άν- 
θρωπίνων οστών είχαν άνακαλυφθή. Τά 
τμήματα τοϋ σκελετού πού άνευρέθη- 
σαν τήν προηγουμένην είχαν ήδη μετα- 
φερθή στόν ' Ιατροδικαστή. ' Οδοντικοί 
χάρτες έδειξαν πέραν πάσης άμφιβολί- 
ας δτι ή Ντενίς Νάσλαντ εϊχεν άνευρε- 
θή 55 ήμέρες μετά τήν έξαφάνισίν της.

Στή βραδυνή ένημέρωσι τών δημοσι
ογράφων ένας ταλαιπωρημένος άπό 
τήν κούρασι Νίκ Μάκυ στεκόταν, άνοι- 
γοκλείνοντας τά μάτια του μπροστά στό 
ισχυρότατο φώς άπό τις κάμερες τής 
τηλεοράσεως. «Τό χειρότερο, πού φο
βόμασταν, είναι άλήθεια», άνεκοίνω- 
σεν.

' Απέφυγε όμως νά δώση δημοσιότητα 
οτό τύπο τοϋ γεγονότος ότι ή ομάδα 
έξερευνήσεως βαθειά οτά χαμόκλαδα 
είχε άνακαλύψει γνήσιους λάκκους, 
όπου τρία σώματα είχαν τοποθετηθή 
«γιά άνάπαυσι» προτού διαμελισθούν 
άπό τά σαρκοβόρα ζώα.

Στό αίνιγμα έδόθη μερική άπάντησις 
στις 10 Σεπτεμβρίου. Μιά κάτω σιαγών 
-χαμηλώτερη οδοντοστοιχία- πού βρέ
θηκε έκεΤνο τό πρωί, έβεβαιώθη άπό τά 
άρχεία τών οδοντικών άποτυπωμάτων

ότι άνήκε στήν Τζανίς " Οτ. ' Εν τώ 
μεταξύ οί άνθρωπολόγοι τοϋ Πανεπι
στημίου τής Ούάσιγκτων άποκαθιστοΰ- 
σαν τά λείψανα, συναρμολογοϋντες 
τοιουτοτρόπως όστοϋν μέ όστοϋν. ' Ε- 
νεχείρισαν στόν Νίκ Μάκυ τήν προκα
ταρκτική τους έκθεσιν τήν έπομένην.
« Υπάρχουν οριστικά τρία άτομα, πού 
άντιπροσωπεύονται άπό τό άνευρεθέν 
καί συγκεντρωθέν ύλικό», κατέληγε ή 
έκθεσις.

Μολονότι οί ντετέκτιβς τής ' Αστυνο
μίας Κίνγκ είχαν έξαντλήσει τις άναζητή-

σεις τους γιά τήν άνεύρεσι τής σκηνής 
τού έγκλήματος δέν έπέτυχαν παρά νά 
βροϋν πολύ λίγα άλλα πράγματα. ' Η 
βροχή καί ή διάβρωσις μέ τήν πάροδον 
τοϋ χρόνου είχαν σβύσει κάθε άποτύ- 
πωμα ποδών ή ίχνος έλαστικών."Οπλον 
δέν άνευρέθη στό λόφο ή κοντά στούς 
λάκκους τών πτωμάτων. Πράγματι τό
σον άσθενεϊς ένδείξεις ύπήρχαν, ώστε 
οί ντετέκτιβς άκόμη νά μή μπορούν 
νομίμως νά ύποστηρίξουν καί άποδεί- 
ξουν ότι είχε διαπραχθή δολοφονία. Τό 
όλον πού εϊχεν έγκαταλειφθή ήταν τά 
λείψανα τών τριών νεαρών γυναικών. 
Καί μέ τά στοιχεία αύτά θά μπορούσαν 
νά άναγνωρίσουν τήν ταυτότητα μόνον 
δύο έξ αύτών.

Στις 15 Οκτωβρίου τό τηλέτυπο, 
πού βρισκότανε άπέναντι άπό τό γρα
φείο τοϋ Κέππελ έφερε τήν είδησιν ότι 
καί άλλος σκελετός εύρέθη άπό ένα 
έλαφοκυνηγό μέσα σέ μιά άπομεμα- 
κρυσμένη περιοχή κοντά στό Γιάλκοτ 
τής Ούάσιγκτων, όχι μακρυά άπό τά 
σύνορα τοϋ ” Ορεγκον.' Ο Κέππελ καί ό 
Ντάν άνεχώρησαν άμέσως. Μέχρι τήν 
ώρα, πού έφθασαν ή ταυτότης τοϋ 
σκελετού εϊχεν άναγνωρισθή. Ανήκε 
στήν νεαρή γυναίκα, ή όποια έφέρετο 
ώς νεοεισελθοϋσα στό κατάλογο τών 
δυνητικών θυμάτων τοϋ Τέντ: Ή ταν ή 
Κάρολ Βαλενζουέλα καί ή δήλωσις 
έξαφανίσεώς της έγινε άπό τόν σύζυ
γόν της στις 4 Αύγούστου. Ή ταν 
γνωστή γιά τά ταξείδια της μέ ώτο-
ΌΤ0Π.

Δέν άνευρέθησαν ροϋχα, ούτε κο
σμήματα, πού νά μπορέσουν νά χρησι
μεύσουν πρός άναγνώρισιν, ούτε άπο- 
τυπώματα ποδών ή ίχνη έλαστικών. ' Η 
αιτία τοϋ θανάτου ήταν άδύνατον νά 
άποδειχθή λόγω τής προϊούσης άπο- 
συνθέσεως καί τής παρεμβάσεως τών 
σαρκοβόρων. Υπήρχε άκόμα μιά άλλη 
παράλληλος πρός τά άλλα εϋρήματα. 
Σέ άπόσταση 100 περίπου ποδιών άπό 
τήν πρώτην του άνακάλυψιν ό κυνηγός 
σκόνταψε έπάνω στά μέλη ένός δευτέ

ρου πτώματος.
Στις 30 ' Οκτωβρίου τά λείψανα τών 

γυναικών άπεστάλησαν στήν Ούάσιγ- 
κτων, όπου έξητάσθησαν άπό ένα 
έμπειρο Ιατροδικαστή, τόν περίφημο 
Τζών Λώρενς Αντζελ, προϊστάμενον 
τοϋ ' Ινστιτούτου Σμιθσόνιαν τής Φυσι
κής Ανθρωπολογίας.

Μιά άπό τις πρώτες άνακαλύψεις τοϋ 
"Αντζελ ήταν τά ροδόχροα ίχνη πού 
βρέθηκαν στά δόντια τής Κάρολ Βελεν- 
ζουέλα Ό  'Αντζελ έγνώριζεν ότι 
τούτο είναι φαινόμενο, πού συναντάται 
καί παρατηρεΐται συχνά έπί περιπτώσε
ων στραγγαλισμού. Τρομερή πίεσις 
έπάνω στόν λαιμό θά άναγκάση τό αίμα 
νά πάη μέ δύναμι στόν έγκέφαλο καί 
άκόμη λεπτά αιμοφόρα άγγεΐα πού 
βρίσκονται στήν πούλπα τών δοντιών 
μπορεί νά διαρρηθχοϋν. ' Εξ αύτοϋ δέ 
προκύπτει καί ό ρόδινος χρωματισμός, 
πού εικάζει τόν στραγγαλισμόν ώς τήν 
αιτίαν τοϋ θανάτου.

’ Αλλά πέρα άπό αύτό πολύ λίγα άλλα 
πράγματα ό Αντζελ θά μπορούσε νά 
προσθέση στά άρχικά εϋρήματα.

Ό  Κέππελ καί ό Ντάν έπέστρεψαν 
άπό τό Γιάλκοτ μέ άδεια χέρια. Τό όλο 
πού θά μπορούσαν νά άναφέρουν στόν 
Μάκυ ήταν ότι οί άνακαλύψεις τους 
έκεΐ ήταν όμοιες μέ τις ίδικές τους καί 
ότι πιθανόν ό ίδιος άνθρωπος νά ήταν ό 
ύπεύθυνος, ή σκιά, ή ννωστή ώς Τέντ.

Συγκρινόμενο μέ τήν μεγαλοπρέπεια 
τοϋ παραπλησίον Κασκέϊτς τό όρος 
Τέηλορ δέν είναι παρά ένας άπλός 
λοφίσκος. Ή  κορυφή του είναι μόλις 
2602 ποδιών ύψους. ' Εγείρεται 34 
μιλιά νοτιανατολικά τής περιοχής τοϋ 
Πανεπιστημίου τοϋ Σηάτλ. Τό άπόγευ- 
μα τής 1ης Μαρτίου 1975 δύοσπουδα- 
σταί τής Δασονομικής Σχολής συνε- 
πλήρωναν μίαν άποστολήν έπιθεωρή- 
σεως στις ύπώρειες τοϋ βουνού, όταν ό 
ένας τους ένετόπισε κάτι πού έμοιζε 
μέ άνθρώπινο κρανίο.

" Επρεπε νά έπαναληφθή ή έρευνα καί 
έτσι ώργανώθηκε πάλι γιά τό πρωί τής 
3ης Μαρτίου. Ο Κέππελ μαζύ μέ 
άλλους γονατιστοί έχτένιζαν τήν πλα
γιά. Τά χαμόκλαδα ήταν τόσο πυκνά, 
πού ό ένας έχανε τήν θέα τοϋ άλλου. 
Ξαφνικά έκεΐ πού έψαχνε, τό πόδι του 
πιάστηκε άπό μιά ρίζα μέ άποτέλεσμα 
νά πέση βαρειά στό έδαφος. ' Από τήν 
ύπτια θέσι, πού βρέθηκε κοιτάζοντας 
ψηλά είδε πώς δέν ήταν πιά μόνος. Οί 
βαθουλωμένες κόγχες τών οφθαλμών 
ένός κρανίου τόν παρατηρούσαν άπό 
λίγα πόδια μακρυά.

' Η συνέχεια στό επόμενο
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ΣΤΟ ΒΥΖΆΝΤΙΟ
Γράφει ό Αρχιπλ. κ. Μαρ. Σίμψας

Πρύμα στό «προεισόδιον» (τήν είσοδο) τών δωματί
ων τοΟ επιτελείου, υπήρχε τό σεμνό εικονοστάσι μέ 
τά κανδήλια καί τά ποίκιλλα αφιερώματα, σέ θέσι πού 
νά είναι ορατό σ' όλους τούς εϋρισκόμενους στό 
κουβέρτο τοϋ κατέργου.

Τ Ο «ΕΝΔΟΝ τραπέζιον» δηλ. τό 
συσσίτιο μέσα στά πλοία τοϋ Βυ

ζαντίου είχε ρυθμισθή κατά τρόπον, 
ώστε νά επιτυγχάνουν τόν έπιδιωκόμε- 
νο σκοπό μέ τά άπλούστερα μέσα. Μέ 
τήν χαραυγή λοιπόν οί βουκινάτορες 
καί οί τουβάτορες' έμελπαν άπό τό 
πρόστεγο μιά άπαλή συμφωνία, πού 
έληγε μέ γοργό ρυθμό -κΓ αύτό ήταν 
τό «έγερτήριο».

' Αμέσως ό πρωτοναύκληρος έφώνα- 
ζε στερεότυπα τή γενική «προσταγή», 
πού τήν έπανελάμβαναν οί ναύκληροι, 
μέ δυνατή φωνή -  Σηκωθήτε, έτοιμα- 
σθήτε ταχύ όλοι νά προσευχηθήτε. 
Συγυρίσατε μέ σιωπή καί προσοχήν τό 
άπαν καράβιον.

Ξυπνούσαν τότε οί ναύτες καί, μέ τήν 
έπίβλεψι τών ύπαξιωματικών, ένεργοΰ- 
οαν σύμφωνα μέ τήν προσταγή: συ
σκεύαζε δηλ. ό καθένας τά στρωσίδια, 
έπλενόταν καί ντυνόταν καθαρά, έκανε 
(ό καθένας χωριστά) τήν προσευχή του 
καί είχε τήν ύποχρέωσι νά τακτοποιή καί 
πλένη τή θέσι του καί νά περιποιήται τό 
«οίκοκυρεϊον», πού είχε τόν όπλισμό.
' Ο άνδρας όμως πού τύχαινε νά «άνέχη 
τήν πρωινή ώρα» (δηλ. νά έχη πρωινή 
φυλακή) «καράβου» τούτέστι έπιβλέ- 
πτου καί κουβερνάτορος τής έλασίας, 
άπηλλάσσετο άπό κάθε τέτοια φροντί
δα, μέχρις δτου παραδώση φυλακή. Τό 
ίδιο ϊσχυε καί γιά τούς άλλους, πού 
είχαν ύπηρεσία φρουρού ή άρμενιστοϋ.

Ύστερα παρέθεταν τό «κολάσον» ή 
«κολάσιον» (κ. κολατσιό), πού τό έλε
γαν καί «πείνα» καί άντιστοιχοϋσε στόν 
«άκρατισμόν» τών στρατευμάτων ξη
ρός, άποτελείτο δέ άπό άκρατον οίνον, 
δηλ. άνέρωτο κρασί καί φρυγμένο ψωμί. 
Τό χειμώνα άντί ψωμιού είχαν διπυρίτη. 
Βουτοϋσαν τό ψωμί στό κρασί καί τό 
έτρωγαν μέ έλιές καί σκόρδο, πού 
διώχνει τις άρρώστειες. Έδιναν τό 
καλοκαίρι τυρί καί οπώρες άφθονες, 
όπου βέβαια καί όταν τούτο ήταν 
δυνατόν.

Πριν άπό τό μεσημέρι, γύρω στις 10 
καί 20 λεπτά, ήχοϋσε τό σάλπισμα γιά τό 
κύριο «γεύμα», πού άποτελείτο άπό 
«έψώμιο» (ψωμί), παρασκευαζόμενο 
μέσα στό πλοίο κάθε νύκτα, άπό κρέας 
παστωμένο -τό  «άλατάδον»- ή νωπό, 
πού τό έμαγείρευαν κατά διαφόρους 
τρόπους, άπό κάποιο «προσφάγιον», 
άλμυρό πάντοτε, άκόμη άπό λαχανικά 
καί οπώρες,έφ' όσον βέβαια ήμποροϋ- 
σαν νά βροϋν στήν έποχή καί στόν τόπο.

Τις ήμέρες τής νηστείας, στή θέσι 
τους έτρωγαν όσπρια καί διάφορα 
τουρσιά («όξυσυντήρητα φαγία») καί 
λαχανικά διάφορα.
"Ωρα 3 μ.μ. έτρωγαν τό «άπογευματι- 

νόν» άπό παστωμένο ψάρι, έλιές, ψωμί 
καί κατά περιστάσειςέπιδόρπια. "Ωρα6 
καί 45 τό βράδυ άκολουθοΰσε ό «δεί- 
πνος», κατά τόν όποιο τούς έδιναν 
διπυρίτη καί κρομμύδια 

Τό πρόγραμμα αύτό τό τηρούσαν 
τακτικά, γιατί οί ύγιεινολόγοι ή διαιτολό
γοι τής έποχής τό θεωρούσαν ικανοποι
ητικό γιά τήν εύεξία τών άνδρών, πού 
ύπηρετοϋσαν στό ναυτικό.

' Εν πλώ, άνάλογα μέ τό πώς ταξίδευ
αν, μέ τό κουπί ή τό ιστίο, έδιναν διπλή 
μερίδα στούς ένεργούς έρέτες καί 
άρμενιστές. "Εδιναν έπίσης κρασί (ρε
τσίνα συνήθως, όπου καί όταν ύπήρχε, 
διαφορετικά μαύρο άκρατο) καί ή μερί
δα ήταν γιά όλους ένα «γεματάριον» 
(γιοματάρι) στό γεύμα (τόάριστον δηλ.) 
καί «μισόν» (μισό κύπελλο) τό άπογευ- 
ματινό, καί πρόσθετον γιά τούς έργαζό- 
μενους, στό κολασόν καί τόν δείπνο 
μικρή ποσότητα, πού τήν έλεγαν «πο-

Στήν άπέναντι φωτογραφία, απόπλους ιστιο
φόρου. (Μικρογραφία τοϋ 12 μ.Χ. αιώνα).

τόν τού καρδαμώματος».
Κάθε κωπηλάτης έτρωγε μεταχειρι- 

ζόμενος τό «πατάριον» (δηλ. έκεϊ πού 
πατούσε) γιά κάθισμα καί τό «παγκάρι- 
ον» (τούτέστι τόν πάγκο) γιά τραπέζι. 
Δέν ήσαν όμως όλοι κωπηλάτες. Οί 
άλλοι λοιπόν έκάθοντο χάμω όκλαδόν, 
κατά «βάνδα» (τοιχαρχίες), σειρές καί
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συντροφιές, δεξιά κι' αριστεράάπότόν 
άξονα τού πλοίου καί μέ μέτωπο πρός 
αύτόν.

Γιά σκεύη χρησιμοποιοϋσαν πήλινη 
γαβάθα κΓ ένα είδος γυάλινο ποτήρι, 
κουτάλι άπό ξύλο καί άλλα σύνεργα 
μεταλλικά. Τό πειροϋνι (ή κρεάγρα τών 
άρχαίων) πρέπει νά χρησιμοποιείτο στό 
Βυζάντιο, μόλον πού άντί γι' αύτό 
χρησιμοποιούσαν τά δάκτυλα σ' δλο τό 
ιστιοφόρο ναυτικό τού Μεσαίωνος έπί 
πολλούς αιώνες.

' Η διανομή τού φαγητού έγένετο 
κατά τετράδες, μέσα σέ «γαβάθια». 
Χαρακτηριστικό είναι ότιέψάρευανάπό 
τά πολεμικά πλοία τού Βυζαντίου σέ 
κάθε περίστασι καί μέ κάθε τρόπον, 
ώστε συχνά έτρωγαν όψάρια καί άλλα 
θαλασσινά.

Στις καθιερωμένες γιορτές τής θρη
σκείας, τού παλατιού καί τής Πολιτείας 
έπρόσθεταν διάφορα καρυκεύματα καί 
γαλακτερά (όπως άφρόγαλα, δρουβανι- 
στό(;) τυρί κ.λπ.) καί άλλα έκλεκτά 
φαγητά τά όποια έκαναν πολυτελή τή 
διατροφή τών πληρωμάτων τού βυζαν
τινού στόλου, πού ούτως ή άλλως ήταν 
δαπανηρά.

' Η φροντίδα γιά τό κορμί καί τήν 
καλοζώϊα δέν έμπόδιζε τήν άλλη φρον
τίδα γιά τήν ψυχή καί τήν πειθαρχική 
παιδεία. Πρίνάπ' τό συσσίτιο όέκκλησι- 
άρης -κ ι' αύτός ήταν ναύτης έπιφορτι- 
σμένος μέ τήν περιποίηοι τού εικονο

στασίου- άπάγγελλε μέ δυνατή φωνή 
τήν προσευχή καί όλοι έσταυροκοπούν- 
το. "Υστερα άνέπεμΠαν «εύχαριστή- 
ρια» στόν Ύψιστο, τόν χορηγό τών 
άγαθών καί έπευφημοΰσαν τόν Αύτο- 
κράτορα, πού μέ τήν εύδοκία του ήταν 
άντιπρόσωπος τής Δυνάμεως τού Θεού 
καί διαχειριστής τής άπολύτου έξουσί- 
ας έπάνω στή γή.

Σχετικά μέ τό εικονοστάσι, τό όποιον 
έμνημόνευσα παραπάνω, πρέπει νά 
έξηγήσω ότι πρύμα στό «προεισόδιον» 
(τήν είσοδο) τών δωματίων τού έπιτε- 
λείου, ύπήρχε τό σεμνό εικονοστάσι μέ 
τά κανδήλια καί τά ποίκιλλα άφιερώμα- 
τα, σέ θέσι πού νά είναι ορατό σ' όλους 
τούς εύρισκομένους στό κουβέρτοτοΰ 
κατέργου.

Τί θά λέγατε, μετά τό φαγητό νά 
ρίξουμε μιά ματιά στόν ιματισμό τών 
ναυτών τού Βυζαντίου; Όπως παρατη
ρεί εύστοχα ό Κωνστ. Σαράφης - 
Πιτσιπιός στό βιβλίο του γιά τόν «Αύτο- 
κρατορικό Στόλο», έκτος άπό τό ταλαν
τευόμενο βάδισμα καί τήν άλλη συμπε
ριφορά, οί ναύτες ξεχώριζαν καί άπό 
τήν ένδυμασία. ' Ωρισμένα δηλ. ένδύ- 
ματα είχαν καθιερωθή στούς Έλληνες 
άπό αιώνες καί τούτο γιατί προσαρμό- 
ζοντο καλλίτερα στή ζωή πάνω στό 
καράβι καί στις έργασίες του.

Τέτοια ένδύματα ήσαν τά «ύποκάμι- 
σα» μέ τό άνοικτό περιλαίμιο καί τις 
άνεστραμμένες χειρίδες. Κατόπιν τά 
έπονομαζόμενα τότε «βράκια» καί 
«κονδοβράκια» δηλ. παντελόνια, πού 
φορούσαν οί κωπηλάτες καί τά κοντύ- 
τερα, πού ήσαν καταλληλότερα γιά 
τούς άρμενο-γεμιστάς». «Ζωνάριον» 
μακρύ, ώστε νά τυλίγεται πολλές φο
ρές γύρω άπό τή μέση καί πλατύ, σέ 
χρώμα κατά προτίμησι κόκκινο ή άσπρο, 
συμπλήρωνε τήν έμφάνισι τού ναύτη.

Οί «καραβήσιοι» όμως ή «καραβίτες» 
(δηλ. ναύτες) είχαν στή μέση τό «μαχαί- 
ριον», τό όποιον πολύ πρόσθετε στό 
ύφος, τό άρειμάνιο. Τό μαχαίρι αύτό 
άπό τά μέσα τού 7ου αίώνος έμεγάλωνε 
τόσο, πού νά προκαλή θαυμασμό, σέ
βας άλλά καί φόβο στόν πολύ κόσμο. 
Δέν είχε δέ μόνο διακοσμητικό χαρα
κτήρα άλλά άποτελοΰσε καί όπλο, γιατί 
ήταν ένα μαχαίρι μέ μακρυά λεπίδα, 
πλατιά τρία δάκτυλα καμπύλη καί έξαι- 
ρετικά κοφτερή, τό «χαζάριον».

Στό κεφάλι ό ναύτης φορούσε σκού
φο, χαμηλό ή όρθιο, σέ χρώμα κόκκινο.

Γύρω άπό τό σκούφο οί κωπηλάτες 
έφεραν σφικτά διπλωμένο γύρω στούς 
κροτάφους «φακειώλιον» (φακιόλι), τό 
όποιον έσχημάτιζε μαζύ μέ τό σκούφο 
ένα είδος «καισαρικίου» (σαρίκι). Τό 
φακιόλι αύτό, κατά τούς βυζαντινούς, 
άπέβλεπε στό νά τονώση τή θέληση 
πού βρίσκεται στό κεφάλι, «δυναμική 
έστία» τού κωπηλάτη!

Τά ύποδήματά τους, άλλοτε μέ περι
κνημίδες καί συνήθως χωρίς, έλέγοντο 
«στιβάνια» (τά στιβάλια). Μέσα στό 
καράβι ήσαν κατά κανόνα ξυπόλητοι, 
χειμώνα καλοκαίρι.

Διαφορετικά ήταν ντυμένοι οί «κα- 
βαλλαρικοί» άντίστοιχοι πρός τούς «έ- 
πιβάτες» τού άρχαίου ναυτικού καί τούς 
«πεζοναύτες» τών νεωτέρων χρόνων. 
Καβαλλαρικούς, 70 τόν άριθμό είχαν 
συνήθως οί μείζονες δρόμωνες (τά 
πλοία τής γραμμής ή καθ' αύτό πολεμι
κά τού Βυζαντίου) στούς όποιους τό 
έρετικό έφθανε τούς 230 άνδρες. 
Καβαλλαρικούς ή άλλως πολεμιστάς 
τών καράβων είχαν καί οί όλκάδες, πού 
ταξίδευαν συνήθως ειρηνικά έμπορικά 
ταξίδια, όταν όμως έπροβλέπετο κίνδυ
νος έπιβίβαζαν, άνάλογα μέ τήν περί- 
στασι, τόν έπιβαλλόμενο άριθμό.

Οί καβαλλαρικοί αύτοί ήσαν εύρωστοι 
καί στήν όψι πολύ άγριοι, θαρραλέοι 
συχνά μέχρι ύπερβολής, πολεμοχαρείς 
άπό φύσι καί έξι, σκληροί καί κατά 
κανόνα δύσκολοι στήν πειθαρχία καί 
άνυπάκουοι.

Ως πρός τήν ένδυμασία -γιά νά 
ξαναγυρίσουμε στό θέμα μας- φορού
σαν δερμάτινο χιτώνα μέ μεταλλική 
έπένδυσι στούς ώμους καί γύρω άπό 
τόν τράχηλο, πού έφθανε μέχρι τό 
γόνατο. Στό κεφάλι μάλλινη καλύπτρα 
(είδος σκούφου) ή κράνος χάλκινο καί 
γιά ϋποδήματα «τσαρούχια».

' Εκτός άπό τό μαχαίρι στή μέση τών 
ναυτών, έφεραν καί σπάθη μέ κοντή 
λεπίδα, πού τήν κρέμαγαν άπό τελαμώ- 
να.

Γενικά ή στολή τους έπρεπε νά είναι 
άπλή καί νά τούς έπιτρέπη έλευθερία 
στις κινήσεις, γιατί πολλοί άπ' αύτούς 
δροϋσαν όχι μόνο στά πλοία κατά τις 
περιπτώσεις τής έμβολής, άλλά καί 
στήν ξηρά καί τούτο άνάλογα μέ τήν 
πείρα καί τήν άξια τους.

(1) Είδος σαλπιγκτών: ή Τοΰβα έβγα
ζε οξείς καί διαπεραστικούς ήχους, τό 
βούκινο βαρείς καί βροντώδεις τόν- 
νους.
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Τ ΗΝ 16ην Νοεμβρίου τοϋ 1 948 ό 
επιθεωρητής τής εθνικής ασφαλεί

ας Georges Dor mien καί οί έπιθεωρη- 
ταί των τελωνείων Rierre Jenoudet καί 
Roger Pahum άπαντες άπεσπασμένοι 
εις τήν υπηρεσίαν τής διευθύνσεως 
τελωνείων των Παρισίων, έταξίόευον 
μέ τήν ταχείαν άμαξοστοιχίαν, Βεντιμί- 
λια -  Γίαρίσιοι.

Αίφνιδίως καί ενώ ή άμαξοστοιχία 
έβαινε κανονικώς, είσήλθεν εις τό ύπ ' 
άριθ. 3 διαμέρισμα A ' θέσεως -όπου 
εύρίσκοντο ο,I έπιθεωρηταί- εν ατομον 
μέ προτεταμένον αυτόματον περίστρο- 
φον εναντίον τών επιθεωρητών. Άφοϋ  
τούς άφώπλισε. άπεμόνωσε κατόπιν 
καί τούς λοιπούς ταξιόιώτας τοϋ ίδιου 
διαμερίσματος. Οί τρεις έπιθεωρηταί 
μετά τόν αφοπλισμόν των δέν παρέμει- 
ναν αδρανείς, άλλα καθ ' όν χρόνον ό 
έπιδρομεύς ήσχολεϊτο μέ τό νά απομό
νωση καί τούς λοιπούς ταξιόιώτας τού 
διαμερίσματος των, τού έπετέθησαν 
άπαντες μέ άποτέλεσμα όμως τόν βα- 
ρύτατον τραυματισμόν των.

Εις έπιβάτης τής άμαξοστοιχίας, αύ- 
τόπτης μάρτυς τής σκηνής, έκαμε χρή- 
σιν τοϋ σήματος κινδύνου τής άμαξο
στοιχίας, άλλά κ θ ' όν χρόνον ή άμαξο
στοιχία ήλόττωσε τήν ταχύτητά της καί 
πριν ε/σέτι σταματήση, ό ληστής έρρί-

Η ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΘΕΣΗ 
LE SOLLIEC

Τοϋ αστυνόμου τής Δικαστικής 
Αστυνομίας τής Λυών A.REDOUSSAUT

Δημοσιεύθηκε παλαιότερα άλλά 
αναδημοσιεύεται λόγο τοϋ ενδιαφέροντος του

φθη εκ τίνος παραθύρου του βαγονιού 
έπί τής σκυροστρώτου έπιφανείας τής 
σιδηροδρομικής γραμμής, 400 μέτρα 
περίπου πρό τής στάσεως τοϋ St. 
Romain καί έξηφανίσθη τή βοήθεια 
τοϋ σκότους τής νυκτός. Εντός τού 
διαμερίσματος τοϋ β αγονίου όπου δ/ε- 
δραματίσθησαν τ ' άναφερόμενα γεγο
νότα ό κακοποιός έγκατέλειψε τόν πίλον 
του καί δύο πιστόλια, διαμετρήματος 
τών 7,64 μάρκας «Mab» καί «Herstat».

7" άνωτέρω γεγονότα, έλαβον χώ
ραν δέκα χιλιόμετρα πρό τοϋ σταθμού 
τής Λυών, μεταξύ τών Monts d ’ or καί 
Saone.

Ή  πρώτη άστυνομική άρχή, ήτις 
έλαβε γνώσιν τής ληστρικής έπιδρομής, 
ήτο ή άστυνομία τής Neuville, ή όποια 
καί έλαβε τάς πρώτος μαρτυρικάς κατα
θέσεις, συγχρόνως δέ προέβη καί εις 
άναζητήσεις διαφόρων γνωστών της 
κακοποιών, ένώ έν συνεργασία μετά 
τής 10ης ένωμοτίας τής δικαστικής 
άστυνομίας, κατέστρωσε τό πλήρες 
σχέδιον τών άναζητήσεων.

Έπί τή βάσει μαρτυρικών καταθέσε
ων τών ταξιδιωτών τά γεγονότα έξειλί- 
χθησαν κατά τόν άκόλουθον τρόπον:

Ό  ληστής, άφοϋ άπεγύμνωσε δύο 
ταξιόιώτας καθημένους παραπλεύρως 
τού διαδρόμου, έόέχθη έπίθεσιν άπό

τούς έπιθεωρητάς, οϊτινες έκάθηντο 
παραπλεύρως τοϋ παραθύρου. Κατά 
τήν διάρκειαν τής πάλης τούτης ό 
κακοποιός έθεσε έκτός μάχης τόν Ρ. 
Jenoudet, ένώ οί Dormien καί Pahun 
έπέτυχον νά τόν άφοπλίσουν. Ό  λη
στής όπισθοχωρών έν τω όιαδρόμω, 
έκρατείτο σταθερώς ύπό τών δύο άφω-
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πλισάντων αυτόν επιθεωρητών, ότε 
πρός στιγμήν ήόυνήθη νά άνααύρη καί 
δεύτερον πιστόλιον, όπερ είχεν κεκριμ- 
μένον περί τήνόσφύν, νά τούς πυροβο- 
λήση καί νά θέση άμφοτέρους εκτός 
μάχης. Επωφελούμενος όέ τής έλατ- 
τώσεως τής ταχύτητος τής άμαξοστοι- 
χίας, κατόπιν τήςχρήσεως του σήματος 
κινδύνου, έρρίφθη εκτός αύτής καί 
έξηφαν/σθη.

Οί αύτόπται μάρτυρες είχον δώσει 
άρκετά άσαφή χαρακτηριστικά περί 
αύτοϋ, έόήλωσαν όέ ότι έκεϊνα τά όποια 
τούς προυκάλεσαν ιδιαιτέραν έντύπω- 
σιν ήααν, τό ύψηλόν του άνάστημα, 
1.80, τά προέχοντα μήλα τών παρειών 
καί γενικώς ή όλη του έμφάνισις, ήτις 
παρείχε τήν έντύπωσιν ότι ούτος ήτο 
ξένος. Επίσης έδωσαν στοιχεία περί 
τού άόιαβρόχου του, τό όποιον ήτο 
χρώματος γκρι άνοικτοϋ καί τό όποιον 
έκάλυπτε όλόκληρον τό σώμα του.

Ανακρίσεις ένηργήθησαν άμέσως, 
άλλ ' οί άνακριταί έβράδυναν νά κατα- 
φθάσουν. Ί-ίλθον μετά δύο ώρας άπό 
τά γεγονότα καί τής έξαφανίσεως τού 
ληστού. Εις τό σημείον τής πτώσεως 
τού ληστού έκ τού βαγονιού, παρ' όλ ον 
ότι ή άμαξοστοιχία έτρεχε μέ 50χιλ. τήν 
ώραν καί ή έπιφάνεια τών γραμμών ήτο 
σκυρόστρωτος, ούδέν ίχνος άνευρέθη. 
Εις τό σημείον αύτό ή περιοχή τού 
Monts d ’ Or είναι δασώδης καί διακό
πτεται άπό φάραγγας, πεδιάδας, δια
σχίζεται όέ συγχρόνως άπό ένα ρεγά
λαν άριθμόν μικρών όδών.

Παρά τήν μεγάλην δραστηριότητα 
τών άστυνομικών άρχών καί τάς εις 
μεγάλην έκτασιν άναζητήσεις ό ληστής 
δέν άνευρέθη κατά τήν διάρκειαν τής 
ήμέρας τής 16ης, πρός μεγάλην λύπην 
τής καταδιωκτικής άρχής, ήτις ύπελόγι- 
ζε ότι, έάν ό ληστής κατώρθωνε νά μή 
συλληφθή καί τήν έπομένην νύκτα, ή 
διαφυγή του θά ήτο μοιραία, λόγω τών 
έλλειπών χαρακτηριστικών σημείων, τά 
όποια είχον δώσει περί αύτοϋ ο ί 
αύτόπται μάρτυρες. Τήν 21 ην ώραν τής 
16ης Νοεμβρίου, ένα άτομον ένεφανί- 
σθη πρό τού μονίμου σκοπού τής 
χωροφυλακής, εις τήν είσοδον τού 
χωρίου Anse έπί τής όχθης τού Saone. 
Τά χαρακτηριστικά δέν άνταπεκρίνοντο 
παρά μερικώς μόνον πρός τά χαρακτη
ριστικά έκεϊνα τά όποια είχαν δώσει οί 
αύτόπται μάρτυρες διά τόν κακοποιόν.

Ο χωροφύλαξ ώδήγησε τόν συλλη- 
φθέντα εις τό κατάστημα τής χωροφυ
λακής τής Neuville, έκ τού όποιου 
καθωδηγοϋντο όλαι αί περιπολίαι τής 
άστυνομίας καί τής χωροφυλακής.

Πάραυτα ύπεβλήθη εις έξέτασιν καί 
έδήλωαεν ότι όνομάζεται Le Solliec 
Joseph - Marie γεννηθείς τήν 16ην 
Αύγούστου 1918, κάτοικος Παρισίων.

Έπί πολλάς ώρας ή άνάκρισίς του 
ούδέν έδωσε, πλήν όμως, ότε τόν 
ήνάγκασαν νά έκδυθή, τό πράγμα 
ήλλαξεν, διότι όιεπϊστωσαν ότι έπί τού 
άνω τμήματος τής κνήμης του έφερε 
πολυαρίθμους άμυχάς, έ φ ' ών είχον 
έγκολληθή μικρά τεμάχια άνθρακος.

Ό  Le Solliec ήναγκάσθη τότε νά 
όμολογήοη καί νά βεβαιώση ότι τά έν 
λόγω τραύματα προέρχονται πράγματι 
άπό τήν πτώσιν του έκ τής άμαξοστοιχί- 
ας έπί τών σκύρων τής σιδηροδρομικής 
γραμμής, άπέκρυψε όμως μίαν ένόια- 
φέρουσαν λεπτομέρειαν, τό Οτι, θέλων 
νά ληστεύση τούς έν ήμιεγρηγόρσει 
έπιβάτας τής ύπ’ άριθ. 60 ταχείας 
άμαξοστοιχίας, άνήλθε έπί τού συρ
μού εις τόν σταθμόν τής Λυών καί ή 
πρώτη του έργασία ήτο νά είσέλθη εις 
τό IV. C. τού όχήματος, όπου έγέμισε τά 
πιστόλια του καί ένα έθεσεν έντός τής 
ζώνης τού πανταλονιού του τό δέ 
έτερον έκράτησε έντός τού θυλακίου 
τού χιτωνίου του, μέ τήν άπόφασιν νά 
τό χρησιμοποιήση έν περιπτώσει ανάγ
κης

Ολίγας ήμέρας μετά τήν συμπλοκήν

' Επάνω: Μία άποψη τής Λυών στήν περιοχή 
τής όποιας έγινε τό περιγραφόμενο έγκλη
μα. Στις φωτογραφίες τής απέναντι σελίδας 
Γάλλοι αστυνομικοί.

ό έπιθεωρητής τής έθνικής άσφαλείας 
Γεώργιος Dormien άπεβίωσελόγω τών 
πολλαπλών τραυμάτων τού ήπατος καί 
τού στομάχου, τά όποια τού είχε προκα- 
λέσει ό ληστής. Ο έπιθεωρητής τών 
τελωνείων Pahun άφοϋ έπί πολλάς 
ήμέρας έπάλευεμέ τόν θάνατον, διεσώ- 
θη παρά τάς πολλαπλός διατρήσεις τών 
σπλάχνων πού είχεν ύποστή. Τέλος δέό 
έπιθεωρητής τών τελωνείων Jeno- 
udet, τραυματισθείς εις τόν βραχίονα, 
έθεραπεύθη ταχέως. Ενδιαφέρων άρι- 
θμός συμπερασμάτων δυνατόν νά έξα- 
χθή άπό τήν συνήθη -ώς πρός τήν 
έκτέλεσιν- αύτήν ύπόθεσιν, άλλά μίαν 
σοβαρόν, ώς έκ τών άποτελεσμάτων 
της.

Ή  αδυναμία τών μαρτυρικών 
καταθέσεων.

Έκ τών ληφθεισών διαφόρων μαρτυ-
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ρικών καταθέσεων των αύτοπτών μαρ
τύρων, ό δράστης περιεγράφη ώς ύψη- 
λόσωμος μέ άρτι αν σωματικήν διάπλα- 
σιν καί τό έτι σπουόαιότερον, ότι ή όλη 
του έμφάνισις παρουσίαζε τύπον ξέ
νου. Εις τήν πραγματικότητα όμως ό Le 
Solliec ήτο μέτριου αναστήματος, 
1,68, μάλλον αδυνάτου κράαεως καί 
εις ούδέν διέφερε των λοιπών γάλλων, 
ώς πρός τήν έμφάνισιν.

Τούτων ούτως έχόντων έρωτάται: θά 
ήτο δυνατόν νά άνευρεθή, μέ βάσιν τά 
δοθέντα χαρακτηριστικά υπό τών μαρ
τύρων, ό πραγματικός δράστης τής 
έπιδρομής, έάν δέν συνελαμβάνετο 
έντός τών 36 πρώτων ώρών τού 
έγκλήματος;

Η χρησιμοττοίησις άστυνομι- 
κοϋ κυνός.

Αμέσως μετά τήν άναγγελίαν τού 
έγκλήματος ή χωροφυλακή άπέστειλε 
άστυνομικόν κάνα τής ένωμοτίας τού 
Tassin, διότι είχεν ύπό τήν κατοχήν της 
τόν πίλον τού δολοφόνου. Δυστυχώς 
έβρεχε καί έίχον παρέλθει δύο ώραι άπό 
τόν χρόνον τής έξαφανίσεως τού κα
κούργου, ότε ό κύων όόηγήθη εις τό 
πιθανόν σημείον, εις ό έπήδηαε έκ τής 
άμαξοστοιχίας ό ληστής. Παρ' όλον 
ότι τό ζώον ήμποόίσθη άπό τάς άτμο- 
σφαιρικάς συνθήκας καί άπό τήν βρα
δύτητα τής μεταφοράς του εις τόν 
τόπον τού έγκλήματος, ήόυνήθη έν 
τούτοις νά προσδιορίση έπακριβώς τό 
σημείον, εις τό όποιον ό le Solliec 
έπεσε επί τών σκύρων τής σιδηροδρο
μικής γραμμής, έκ τού βαγονιού τής 
άμαξοστοιχίας κατά τόν χρόνον τής 
φυγής του. Μετά τήν άνεύρεσιν τού 
σημείου τής πτώσεως τού Le Solliec ό 
κύων ήκολούθησε τά ίχνη τού κακοποι
ού εις άπόστασιν δύο χιλιομέτρων, 
πρός στιγμήν τά έχασε, άλλά τά έπανεΰ- 
ρε καί πάλιν, διά νά τά χάση όριστικώς 
εις τό κράσπεδον μ ιός πισοστρωμένης 
όόού. Η άκανόνιστος διαδρομή τού 
κυνός, όόηγουμένου διά τής όσφρήσε- 
ώς του ύπό τών ιχνών τού δράστου, 
έπέτρεψε εις τούς άνακριτάς νά διαπι
στώσουν ότι ό δολοφόνος: 1) Δέν 
έγνώριζε τήν τοπογραφίαν τού μέρους, 
2) ότι προσεπάθει νά άποφύγη τούς 
κατωκημένους χώρους. Διά τούς λό
γους τούτους ό ληστής άπεφάσισε 
πάσει θυσία καί μέ κάθε μέσον νά 
άπομακρυνθή έκ τής άγνώστου αύτής 
μεσημβρινής επαρχίας τής Λυώνος.

' Η συνεργασία.

Ή  ταχεία σύλληψις τού le Solliec

οφείλεται εις τήν πλήρη συνεργασίαν 
όλων τών ύπηρεσιών τής άστυνομίας 
καί τής χωροφυλακής.

Από τής 5ης πρωινής ώρας, ότε 
έλαβον γνώσιν τού γεγονότος αί άστυ- 
νομικαί άρχαί. όλαι α ί ύπηρεσίαι τής 
άστυνομίας ήσαν έπί ποδός. Ή  άσφά- 
λεια τής Λυώνος, ή ύπηρεσία τών 
γενικών πληροφοριών, τά διαθέσιμα 
τμήματα τής 1 Οης ένωμοτίας τής δικα
στικής άστυνομίας, ύπάλληλοι τής τρο
χαίας τής πόλεως, ποδηλατισταί, ή 
ενωμοτία τών άναζητήσεων τής χωρο
φυλακής, ή πεζή ενωμοτία τής χωρο
φυλακής, ή 'ενωμοτία τής χωροφυλα
κής τής Λ υώνος καί ώρισμέναι ενωμοτί
α/ τής γειτονικής χωροφυλακής.

Τήν 7ην πρωινήν ό κρατικός ραδιο
φωνικός σταθμός, άφηγεϊτο τό γεγονός 
καί έδιδε τά χαρακτηριστικά του λη- 
στοϋ. Έζήτει δέ άπό τά άτομα, τά όποια 
θά τόν συναντούσαν νά ήμπόδιζον, μέ 
κάθε πρόσφορον εις αύτά μέσον, τήν 
διαφυγήν του.

"Απαντες οί σιδηροδρομικοί σταθμοί, 
οί σταθμοί τών λεωφορείων καί τών 
τροχιοδρόμων τής Λυώνος, έπεβλέπον- 
το, ένώ συγχρόνως ώργανώθησαν μό
νιμοι περιπολίαι 'επιθεωρητών τής ά- 
σφαλείας καί τής χωροφυλακής, δ ι' 
ολόκληρον τήν πάλιν.

Εις τά πρός βορράν προάστεια, μετα
ξύ τής Λυώνος καί τού Arise έπί τών 
κρατικών οδών καί τών δύο όχθών τού 
ποταμού Saone έτοποθετήθη δύναμις 
έξ άκινήτων καί κινητών άνόρών τής 
άστυνομίας καί τής χωροφυλακής. Μό
νιμοι σκοποί ήλεγχον τάς γεφύρας έπί 
τού Saone καθ ' όν χρόνον δυνάμεις 
μηχανοκινήτων ένήργουν εις ολόκλη
ρον τόν τομέα λεπτομερή έρευναν. 
"Απασαι αί λοιπαί ένωμοτίαι τήςχωρο-

Η συμβολή ενός αστυνομικού σκύλου 
στήν έξιχνίαση του έγκλήματος έπαιξε άπο- 
φασιστικό ρόλο

φυλακής καί τών γειτονικών διαμερι
σμάτων καί α ί ύπηρεσίαι τής άστυνομί
ας είχον τοποθετηθή κατά βάθος καί 
ένήργουν εξονυχιστικόν έλεγχον εις 
άλας τάς οδούς, τούς σιδηροδρόμους 
καί τά λεωφορεία.

Έν συνάψει, τό δίκτυον ήτο τόσον 
στενόν, ώστε ό le Solliec δέν θά 
ήδύνατο νά διαφύγη παρά μέ τήν 
βοήθειαν τής νυκτός.

Πράγματι ό ’εγκληματίας άντελήφθη 
ότι τού ήτο άδύνατον νά διάσχιση τόν 
κλοιόν τών έπιβλεπουσών άστυνομι- 
κών δυνάμεων, τούτου δ ' ένεκεν, 
διήλθε όλόκληρον τήν ήμέραν καθήμε- 
νος έπί ένός κλάδου δένδρου, όταν δέ 
ήρχισε νά επέρχεται τό σκότος τής 
νυκτός καί προσεπάθησε νά διαφύγη, 
συνελήφθη ύπό τού ακινήτου σκοπού 
τής ενωμοτίας, όστις είχε τοποθετηθή 
εις τήν σκοπιάν είσπράξεως φόρων, έπί 
τής γεφύρας τού ποταμού «/’ Azerque».

0  le Solliec εύρίσκετο ήδη είςχείρας 
τής δικαιοσύνης.

Δέν θά ήτο εύκταίον όπως, εις έποχήν 
κατά τήν όποιαν παρατηρούνται έν 
Γαλλία τόσοι πολυπληθείς έγκληματίαι, 
ούτος ύποστή τήν έσχάτην τών ποινών;

Ο άστυνομικός Dormien καί οί δύο 
συνάδελφοί του Pohum κα ίZenoudet 
δέν έόίστασαν, άν καί ήσαν άφωπλι- 
σμένοι, νά πράξωσι τό καθήκον των 
προαπαθοϋντες νά έξουδετερώσωσι 
ένα ώπλισμένον ληστήν.

Οί διαφωνοϋντες φρονοϋσιν ίσως ότι 
είχον άδικον νά φανώσι παράτολμοι. 
Εις τούτο, τούναντίον έγκειται ή ώραιό- 
της καί ή άγνότης τής χειρονομίας των. 
Οί άνθρωποι ούτοι περιποιούσι τιμήν 
εις τό σώμα εις τό όποιον άνήκουν.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΠΝΕΥΜΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

Συνέχεια άπό τή σελίδα 725
' Υψηλάντης, πού τό 1820 μπήκε επικε
φαλής τής «φιλικής ' Εταιρείας», είχε 
επίσης στή Ρωσία πλατιές κοινωνικές 
σχέσεις. Μεταξύ τών φίλων του συγκα
ταλέγονταν ό γνωστός ποιητής - αντάρ
της Ντενίς Νταβίντωφ καί ό γνωστός 
όεκεμβριστής Μιχαήλ ' Ορλώφ. Δέν 
ύπάρχει αμφιβολία, ότι στόν Αλέξαν
δρο Ύψηλάντη καί τά άδέλφια του οί 
ιδέες τών δεκεμβριστών άσκησαν ορι
σμένη έπίδραση. Καί στό έξής ό ρωσι
κός πολιτισμός έξακολουθοΰσε νά ά- 
σκεϊ συνεχώς μεγαλύτερη έπίδραση 
στήν πνευματική ζωή τής Νέας 'Ελλά
δας.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΡΣ.
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ΘΕΜΑΤΑ
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΠΑΤΕΣ
ΣΤΑ
ΣΥΝΟΡΑ
Απασχολούν 
όλες τίς 
Αστυνομίες

Μ ΙΑ έκ τών συνεπειών του πολέ
μου υπήρξε καί ή κατάργησις 

τής ελεύθερος εμπορίας τού συναλλά
γματος εις άλας σχεδόν τάς χώρας.

'Εκ τούτου προέκυψε μία αθέμιτος 
έμπορία εις μεγάλην κλίμακα πρό τής 
όποιας α ί ' Υπηρεσία/ τής Εγκληματο- 
λογικής 'Αστυνομίας δέν δΰνανται νά 
παραμένωσιν αδρανείς.

Πράγματι, εις όλα τά κράτη, ό έλεγχος 
τής κυκλοφορίας τού νομίσματος κατέ
στη άναγκαϊος πρός έξασφάλισιν τής 
οικονομικής ισορροπίας καί, κατ ’ ακο
λουθίαν, τής κοινωνικής ισορροπίας.

Ό  χρυσός καί τό συνάλλαγμα άποτε- 
λοϋσιν άπανταχοϋ σήμερον πραγματι
κόν εθνικόν κεφάλαιον, ή δέ έμπορία 
των επιφέρει εις κάθε έθνος ζημίαν 
τόσον σοβαρόν όσον καί ή παραχάρα
ξή νομισμάτων. Τό λαθρεμπόριον τού 
χρυσού καί τού συναλλάγματος είναι 
άλλωστε ιδιαζόντως 'επικερδές δ ι ' 'εκεί
νους, οί όποιοι τό διενεργούν. Τείνει νά 
άποβή μία ύπεξαίρεσις «πολυτελείας».

'Εξάλλου, κατά τό πλεϊστον, λαθρεμ- 
πορικαί πράξεις ποιας τίνος σοβαρότη-

Κρύπτες κάτω άπό τά καθίσματα, όπου 
συνήθως κρύβονται άπό τούς κακοποιούς 
διάφορα άντικείμενα

ΤΟΥ ΟΛΛΑΝΔΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ F. FRANSSEN

τος, άνακαλυφθεϊσαι υπό τών αρχών, 
υπήρξαν έργα διεθνών οργανώσεων 
χρησιμοποιουσών τό αϋτοκίνητον, μέ
σον κατ’ έξοχήν κατάλληλον διά τήν 
όολίαν διασκέλισιν τών συνόρων πρός 
μεταφοράν συναλλάγματος ή άλλων 
άντικειμένων, οία τά κοσμήματα καί τά 
ναρκωτικά.

Πρό τίνος έδέησε νά άσχοληθώμεν 
μέ μίαν ύπόθεσιν τού είδους τούτου έν, 
Βρυξέλλαις καί κατεπλάγημεν άπό τήν 
άγχίνοιαν τήν έπιδειχθεϊσαν ύπό τών 
άπατεώνων πρός άπόκρυψιν τού συ
ναλλάγματος άπό τά όμματα τών οργά
νων τού Τελωνείου.

Εν προκειμένω έκρατήθησαν εις τά 
σύνορα καί ήρευνήθησαν δύο αύτοκί- 
νητα. Τό πρώτον αύτοκίνητον είχε τρεις 
κρύπτας, δύο ύπό τά καθίσματα έμπρο
σθεν καί τήν τρίτην ’εντός τού καλύμμα
τος τού ψυγείου. Τά πρόσθια καθίσμα
τα ήδράζοντο επί 'ενός ’εγκαρσίου κοί
λου στηρίγματος. Ή  ταπετσαρία τών 
καθισμάτων, όταν τούτα εύρίσκοντο εις 
τήν κανονικήν των θέσιν, έκάλυπτε τό 
μέρος τούτο τού σκελετού (chassis) 
τού αύτοκινήτου. Εις τό ύψος τού 
μεσαίου τμήματος έκάστου καθίσματος 
καί πρός τό όπίσθιον μέρος, ό ιδιοκτή
της τού όχήματος είχεν άποκόψει έπί 
τού κοίλου έγκαραίου στηρίγματος δύο 
ορθογωνίους πλάκας (διαστάσεων 
25X10 έκατ.), αϊτινες άκολούθως είχον 
προσαρμοσθή έκ νέου διά κοχλιών.

Ή  τρίτη κρύπτη είχε κατασκευασθή 
εις τό άνώτερον μέρος τού ψυγείου διά 
τής προσαρμογής μιας μεταλλικής πλα
κάς άποτελούσης τόν πυθμένα τού 
κυτίου καί έχούαης τό σχήμα του 
ψυγείου εις τό μέρος τούτο.

Διά νά φθάσωμεν εις τήν κρύπτην

αύτήν έπρεπε νά άνυψώαωμεν τό 
κάλυμμα τού κινητήρος τού αύτοκινή- 
του καί νά άφαιρέσωμεν τούς κοχλίας 
μιας χαλύβδινης πλακάς ήτις έσχημάτι
ζε τό στόμιον τού άνοίγματος.

Εις τάς θέσεις ταύτας ήτο δυνατόν νά 
άποκρυβή ό χρυσός κεκλεισμένος "εντός 
μικρών σακκιδίων άπό ύφασμα, όμοι
ων πρός τά χρησιμοποιούμενα ύπό τών 
Τραπεζών.
"Οσον άφορά τήν κρύπτην μέ τήν 

όποιαν ήτο έφωδιασμένον τό δεύτερον 
αύτοκίνητον, δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι 
αύτη ήτο τελεία καί ότι άπό άπόψεως 
τεχνικής ήτο καλώς μελετημένη. Ί-ίτο  
πράγματι κατεσκεσασμένη εις τό εσω
τερικόν τής άποθήκης τής βενζίνης.

Εις τό όχημα τούτο προεβλέπετο 
οπίσθιος χώρος άποθηκεύσεως όπου 
ύπήρχεν άνταλλακτικός τροχός προ- 
σηρμοσμένος δ ι' ενός μηχανισμού ά- 
σφαλείας. Ο πυθμήν τού χώρου τού
του άπετελεϊτο άπό μίαν πλάκα έχου- 
σαν τό αύτό πλάτος μέ τόν σκελετόν τού 
αύτοκινήτου καί προσηρμοσμένην έπ ' 
αύτοΰ διά κοχλιών.

"Οταν έσηκώσαμεν τήν πλάκα τού
την. άπεκαλύψαμεν τήν άποθήκην τής 
βενζίνης, τοποθετημένη ν έγκαρσίως 
πρός τόν σκελετόν καί στερεωμένην διά 
δύο μετάλλινων συνδέσμων, περισφιγ- 
γόντων ταινίας έκ πιλήματος πρός 
παρεμπόδισιν τής φθοράς.

Κατά τήν διάρκειαν τής έξετάσεως 
τού όχήματος διεπιστώσαμεν ότι ή 
ταινία τού πιλήματος, ή τοποθετημένη 
ύπό τόν δεξιόν μετάλλινον σύνδεσμον, 
έν άντιθέσει πρός τήν τοποθετημένην 
ύπό τόν άπέναντι σύνδεσμον, παρουσί- 
αζεν έκδηλον φθοράν. ' Υπό τήν ταινίαν 
ταύτην τού πιλήματος εύρίσκοντο δύο 
κοχλίαι συγκρατοϋντες μίαν ορθογώνι
ον πλάκα, άποκεκομμένην έντός τού 
άνωτάτου τμήματος τής άποθήκης βεν
ζίνης. Ή  πλάξ αύτη άπετέλει τό κάλυμ
μα κυτίου τοποθετημένου εις τό 'εσωτε
ρικόν τής έν λόγω άποθήκης.

Επειδή τό κυτίον τούτο δέν ήτο 
στεγανόν, ή έντός τής άποθήκης βενζί
νη είχεν είσρεύσει έντός τού κυτίου. 
Κατά τήν στιγμήν τής λύσεως τής 
άποθήκης βενζίνης, ήτις είχε όιασκευα- 
σθή κατά τόν άνω τρόπον, άνευρέθη- 
σαν πολλά χιλιόγραμμα χρυσών κερμά
των περιεχόμενα έντός σακκιδίων έξ 
ύφάσματος. έμβαπτισμένων έντός τής 
βενζίνης.
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Ο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
Στή φωτογραφία κάτω, ό «κοσμοκαλόγε
ρος» οέ χαρακτηριστικό σκίτσο. Στήν απέ
ναντι σελίδα, ή γραφική καί ιστορική τοποθε
σία «στό Χριστό ατό Κάστρο» στή Σκιάθο.

άπό τη θάλασσα, πού είναι άγριεμέ- 
νη κι απλησίαστη, «γραιγολεβάν- 
τες δυνατός, φουρτούνα, κιαμέτ, 
ξίδι μοναχό». 'Ο  παπάς τοϋ χωρι
ού, μπροστά σ’ αύτά τά εμπόδια, 
υψώνει τό χρέος καί καταφέρνει 
τούς χωριάτες νά τόν άκολουθή- 
σουν. Μπαίνουν σέ ένα καΐκι, παίρ
νουν μαζί τους τρόφιμα καί ρούχα 
καί πέφτουν στή θάλασσα:

«Καί τά κύματα έπληττον τά 
πλευρά τοϋ σκάφους καί είσορμών- 
τα εις τό κύτος έκτυπων τά νώτα, 
έκτυπων τούς βραχίονας τών επιβα
τών. Καί ό ήλιος έχαμήλωνεν, έχα- 
μήλωνε. Καί ή βαρκούλα έκινδύνευε 
νά άφανισθή. Καί ή άπορρώξ βρα
χώδης άκτή έφαίνετο διαφιλονικοΰ- 
σα τήν λείαν πρός τόν βυθόν τής 
θαλάσσης».

Μέ πολύν άγώνα καί κόπο πιά
νουν σέ ένα θαλασσόβραχο καί 
βγαίνουν στήν ακτή, βρίσκουν τό 
μονοπάτι, ανοίγουν δρόμο μέσα 
στά χιόνια καί φτάνουν στό Κά
στρο. Τό έπαθλο είναι διπλό. Σώ
ζουν τούς αποκλεισμένους συναν
θρώπους καί λειτουγοΰν στό ναό. 
’Έτσι, γίνεται πραγματικότητα ή 
λαχτάρα τής γριούλας, πού πρώτη 
έρριξε τήν ιδέα στόν παπα-Φραγ- 
κούλη, τόν Σακελλάριο:

’Αλήθεια, παπά μ ’ , δεν είν ’ καλό 
πράμα αύτοδά θά πω, ν ’ άφήνουν 
τόσα χρόνια τόν Χριστό αλειτούργη
το τή μέρα τής Γέννας του Γιά τούτο 
θά μάς χαλάο ’ κΓ ού Θεός! είπε ή 
θειά τό Μαλαμώ.

Σώζονται, λοιπόν, ό Γιάννης ό 
Νυφιώτης κι ό Άργύρης τής Μυ- 
λωνούς, οί δυό άποκλεισμένοι τού 
Κάστρου καί λειτουργοΰνται τώρα 
μέσα στήν κατάφωτη έκκλησιά τού 
Χριστού.

« ’Έλαμψε δέ τότε ό ναός όλος κι 
ήστραφεν επάνω εις τόν θόλον ό 
Παντοκράτωρ μέ τήν μεγάλη καί 
επιβλητικήν μορφήν καί ήκτινοβό- 
λησεν τό έπίχρυσον καί λεπτουργη-

μένον μέ μυρίας γλυφός τέμπλου, 
μέ τάς περικαλλείς εικόνας του, μέ 
τήν μεγάλην εικόναν τής Γεννήσε- 
ως, όπου «Παρθένος καθέζεται τά 
Χερουβείμ μιμουμένη», όπου θε- 
σπεσίως μαρμάρουσιν αί μορφαί 
τού θείου Βρέφους καί τής Άμώμου 
Λεχοϋς, όπου ζωντανοί παρίστανται 
αί όψεις τών άγγέλων, τών μάγων 
καί τών ποιμένων, όπου νομίζει τις, 
ότι στίλβει ό χρυσός, ευωδιάζει ό 
λίβανος καί βαλσαμώνει ή σμύρ
να...».

Ζεστή ή φωνή τού Παπαδιαμάν- 
τη, μάς άνιστορεΤ πώς λάμπουν οί 
ψυχές τών άνθρώπων κι ό ναός ό 
πανάρχαιος. Γύρω από τήν έκκλη- 
σιά μαζεύονται κι οί βοσκοί, άνά- 
βουν φωτιές, καί τό φώς αύτό 
γίνεται οδηγητικός φάρος γιά ένα 
καΤκι πού θαλασσοδέρνεται καί 
κινδυνεύει. Οί ναυαγοί βγαίνουν 
στή στεριά καί σώζονται άπό τούς 
βοσκούς, πού τρέχουν μέ τά δαυλιά 
στά χέρια γιά νά δώσουν βοήθεια.

Μιά εύωδία πνευματική καί μιά 
ευδαιμονία γιορταστική αποπνέουν 
όλα τά χριστουγεννιάτικα διηγήμα
τα τού Παπαδιαμάντη. Καθώς σκύ
βουμε πάνω στίς σελίδες του, νιώ
θουμε μέσα μας νά άνοίγουν οί

μυστικοί κρουνοί τής χάρης. "Ολα 
φωτίζονται μέσα στό λυτρωτικό 
αίσθημα τής μεγάλης μέρας. "Ο 
πως στό συγκινητικό διήγημα «'Ο 
Άμερικάνος». "Οπου υστέρα άπό 
πολλά χρόνια στό σπίτι τής θειά- 
Κυρατσώς τής Μιχάλαινας, άνοίγει 
καί προσκαλεΐ τά παιδιά ή πονεμέ- 
νη γυναίκα νά τραγουδήσουν φέ
τος τά κάλαντα. Γιατί ό Γιάννης, 
τού μπάρμπα Στάθη τ ’ Μοθωνιοΰ, 
χρόνια χαμένος στήν ’ Αμερική, 
γυρίζει καί ξανασμίγει μέ τή θυγατέ
ρα τής Θειά-Κυρατσώς, τό Μελα- 
χρώ, πού τόν περίμενε χρόνια καί 
χρόνια, άγλύκαντη κι άφίλητη.

Είναι νά μή φανεί άκόμα μπρο
στά μας μέσα άπό τή φτώχεια καί 
τόν καημό της, ή γλυκιά καί πικρα
μένη μορφή τής θειά - ’ Αχτίτσας; Τή 
γονάτισαν οί πίκρες. Τά παιδιά της 
είναι στήν ξενιτειά. Δέν ξέρει άν 
ζοΰνε ή άν πέθαναν. Καί βολοδέρ
νει γριά κι άρρωστη νά τά βγάλει 
πέρα, νά ζήσει τά δυό της έγγόνια,

τά ορφανά, τό γέρο καί τήν πάτρω
να. Καί φέτος ήρθε άγριος ό χειμώ
νας. Τά παιδιά κρυώνουν καί πει
νούν. Κλαψουρίζουν, τρώνε κομ
μάτια άπό κρύσταλλο πού κρέμεται 
άπό τή στέγη, γιά νά γελάσουν τήν 
πείνα τους. "Οπου, τήν παραμονή 
τών Χριστουγέννων, φτάνει τό 
γράμμα τού γιοΰ κι ή επιταγή άπό 
τά ξένα. "Ενα θαύμα τής Μεγάλης 
’ Αγάπης γιά κείνους πού δέν έχουν 
στόν ήλιο μοίρα!

"Υστερα, προβάλλουν μπροστά
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Κανόνι τού τέλους του 14ου αιώνα. Είχε 
βάρος 45 κιλό περίπου καί έχρησιμοποιείτο 
στην άμυνα των οχυρών.

ΒΑΛΒΞΕ ΤΗ

Μ ΙΑ ΠΟΛΥ διαδεδομένη παράδο- 
σις αποδίδει τήν άνακάλυψι τής 

πυρίτιδος στόν Μπέρτολντ Σβάρτς, 
έναν φραγκισκανό μοναχό πού γεννή
θηκε στό φρίμπουργκ κατά τό έτος 
1310 καί πού γιά ένα διάστημα έζησε 
σέ ένα μοναστήρι του Μελανός Δρυ
μού, όπου έδειξε μεγαλύτερο ενδιαφέ
ρον γιά τά μυστήρια τής άλχημείας 
παρά γιά τά μυστήρια τής πίστεως.

Στήν πραγματικότητα ή πυρϊτις ήταν 
ήδη γνωστή άπό παλιότερα χρόνια, μέ 
τήν διαφορά ότι οί λαοί πού γνώριζαν 
τό μυστικό της τήν χρησιμοποιούσαν 
γιά έμπρηστικούς καί όχι γιά εκρηκτι
κούς σκοπούς. Δυό χιλιάδες χρόνια 
πρό Χριστού οί Κινέζοι καί οί ' Ινδιάνοι 
έφτιαχναν ένα μίγμα, τό οποίο ήταν 
ελαφρά πασπαλισμένο μέ τύρφη (άν
θρακα πού έχει φυτική προέλευσή καί 
νιτρικό κάλιο καί τό χρησιμοποιούσαν 
σέ πυροτεχνήματα ή γιά νά κάψουν 
πράγματα πού δύσκολα έπαιρναν φω
τιά.

Είναι μάλλον βέβαιο ότι τό μίγμα 
αύτό τό έφεραν στήν Μικρά Ά σ ία  οί 
Πέρσες τού Κύρου (6ος αιώνας π.Χ.). 
Οί "Αραβες τό πήραν καί τό χρησιμο
ποίησαν εύρύτατα. Οί άλχημισταί τους 
τό έμπλούτισαν μέ θειάφι, πού έγινε

ΗΤΑΝ ΓΝΩΣΤΗ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΕΖΟΥΣ

HH ΡΙΤΙΣ 
ιοί ποτ■ ■ ΚΙ I

ΜΟΡΦΗ TOV ΚΟ · IV
Ή  άνακάλυψίς της αποδίδεται σέ έναν Γερμανό μοναχό τοΰ 13ου αιώνα. 

Ή  πυρϊτις όμως ήταν ήδη γνωστή στους Κινέζους δυό χιλιάδες χρόνια πρό 
Χρίστου. Πάντως πρώτοι τήν χρησιμοποίησαν γιά πολεμικούς σκοπούς οί 
"Ελληνες σάν ένα μίγμα πού ονομαζόταν «υγρόν πΰρ» ή «ελληνικόν πϋρ». 
Μέ βομβάρδες καί άρκεβούζια έκανε τήν έμφάνισή της στά πεδία των μαχών 
κατά τόν 14ο αιώνα καί έξετόπισε έτσι τά μέχρι τότε γνωστά όπλα.

άργότερα τό βασικό στοιχείο τής πυρί
τιδος. Οί "Ελληνες άπό τήν πλευρά 
τους προσέθεσαν κολωφόνιο καί άλλες 
εύφλεκτες ύλες καί δημιούργησαν τό 
καταστρεπτικό μίγμα, πού οί άρχαϊοι 
χρονικογράφοι τό ονομάζουν «έλληνι- 
κόν πΰρ». Προτού τό ρίξουν εναντίον 
τοΰ έχθροϋ, τοΰ έβαζαν φωτιά: τό 
μίγμα δέν έσβηνε στό νερό καί μπορού
σε νά έξουδετερωθή έν μέρει μόνο μέ 
τήν άμμο.

Τήν πρώτη γραπτή μαρτυρία γιά τήν 
πυρίτιδα - πού είναι γνωστή καί ώς 
«μαύρη πυρίτις» ένεκα τοΰ χρώματος 
πού έδινε στό μίγμα ό άνθραξ - τήν 
έχομε άπό τόν "Ελληνα Μάρκο ό 
όποιος μάς άφησε ένα βιβλίο μέ τίτλο 
«Περί τοΰ έλληνικοΰ πυρός». Γιά τόν 
Μάρκο δέν έχομε καμμιά πληροφορία, 
εκτός τοΰ ότι ήταν "Ελληνας. Τό βιβλίο 
του τό έγραψε λατινικά μεταξύ τοΰ 
1185 καί τοΰ 1225 μ.Χ. καί μεταφρά
στηκε στά ιταλικά τό 1400. "Ανάμεσα 
στίς ποικίλες συνταγές πού παραθέτει 
στό βιβλίο του, είναι καί ή οδηγία γιά 
τήν παρασκευή τής πυρίτιδος: «Λάβε 
μίαν λίμπρα θειάφι, δύο λίμπρες κάρ
βουνο φλαμουριάς ή κερασιάς, έξη 
λίμπρες πετρώδους άλατος, τρίψτε τα 
όλα μαζί προσεκτικά επάνω σέ μία

πέτρα άπό μάρμαρο καί τοποθέτησε τό 
μίγμα στόν εκτοξευόμενο σωλήνα ή 
στόν σωλήνα πού βροντά»

Τό «πετρώδες άλας», πού αποτελεί τό 
μεγαλύτερο μέρος τοΰ μίγματος, είναι 
τό νιτρικόν κάλιον. ' Ο «έκτοξευόμενος

"Ενας καβαλάρης τού 17ου αιώνα πού 
χρησιμοποιεί άρκεβούζιο. Είναι ένα άπό τά 
όπλα, μέ τά όποια έκανε τήν έμφάνισή της ή 
πυρίτις.
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Ο Μπέρτολντ Σβάρτς, ό Γερμανός μοναχός ατό έργαστήριό του. Σ ' αύτόν άποδίδεται ή 
άνακάλυψη τής πυρίτιδος.

σωλήνας» είναι ό προπάτορας τοϋ 
σημερινού βλήματος. Άπετελεϊτο από 
έναν μεγάλο σωλήνα άπό μπαμπού 
γεμάτο πυρίτιδα, πού ένα μέρος της 
έπαιρνε φωτιά καί δημιουργούσε τά 
άναγκαϊα άέρια γιά τήν έκτόξευσί του 
πρός τόν στόχο, ενώ τό άλλο μέρος 
χρησίμευε γιά νά κάψη τόν στόχο. ' Ο 
«σωλήνας πού βροντά» έξ άλλου είναι 
κατά πάσα πιθανότητα ό πρόγονος τοϋ 
κανονιού.

Τό 1242 ό "Αγγλος φιλόσοφος καί 
θεολόγος Ρογήρος Βάκων περιγράφει 
σ' ένα βιβλίο του τά έμπρηστικό 
άποτελέσματα τής πυρίτιδος. ' Εξ αιτίας 
τού γεγονότος αύτοΰ οί συμπατριώτες 
του κατά τούς χρόνους πού άκολούθη- 
σαν τού άπέδωσαν τήν άνακάλυψι τής 
πυρίτιδος. Μέχρι τις άρχές τοϋ 14ου 
αιώνα ή πυρίτις χρησιμοποιείται άπο- 
κλειστικά γιά εμπρηστικούς σκοπούς. 
Τήν έποχή εκείνη κάποιος συνέλαβε τήν 
ιδέα νά χρησιμοποιήση τήν τεράστια 
ώθητική δύναμι τών άερίων πού δημι
ουργούσε ή μαύρη πυρίτις, όταν έπιανε 
φωτιά σέ έναν κλειστό σωλήνα, γιά νά 
έκτοξεύση μακριά ένα κομμάτι άπό 
πέτρα ή άπό μέταλλο. Δέν μπορούμε 
όμως νά πούμε μέ βεβαιότητα ποιος 
ήταν εκείνος πού συνέλαβε αύτήν τήν 
ιδέα, ούτε άν ήταν ένας ή πολλοί.

Σύμφωνα μέ ορισμένα χρονικά τοϋ 
1400, τά γερμανικά στρατεύματα είχαν 
χρησιμοποιήσει μπομπάρδες κατά τήν 
πολιορκία τής Τσιβιντάλε (1331), τού 
Καμπραί (1339) τού Τέρνι (1340), στήν 
μάχη τού Τουρναί (1345) καί σέ άλλα 
πολεμικά μέτωπα. Τά καταστρεπτικά 
άποτελέσματα τών νέων όπλων ήταν 
τότε άκόμα περιορισμένα καί οί συνέ
πειες τού σωλήνα πού βροντά ήταν 
περισσότερο ψυχολογικές παρά πρα
κτικές.

Οί μπομπάρδες ήταν χονδροειδή 
κατασκευάσματα, μέ κοντό καί άκανό- 
νιστο σωλήνα. Τά βλήματα -άπό πέτρα- 
δέν ήταν εντελώς σφαιρικά καί δέν 
έφάρμοζαν άπόλυτα στόν σωλήνα, 
μειώνοντας έτσι τήν ώθητική δύναμι 
τών άερίων πού δημιουργούσε ή πυρϊ- 
τις. Τό εκρηκτικό μίγμα τίς περισσότε
ρες φορές δέν είχε τά άποτελέσματα 
πού έπρεπε, γιατί ή κατασκευή του δέν 
γινόταν μέ βάσι μιά συγκεκριμένη 
οδηγία. "Ετσι ή εύστοχία τών βλημά
των ήταν κάτι πού στηριζόταν στήν 
τύχη καί όχι στήν ικανότητα τών πυρο
βολητών.

Γύρω στό 1370 έμφανίζεται στό 
προσκήνιο ό Μπέρτολντ Σβάρτς. ' Ο 
Γερμανός αυτός μοναχός άνακαλύπτει

τίς καλύτερες αναλογίες γιά τά τρία 
βασικά συστατικά τής πυρίτιδος (10% 
θειάφι, 1 5% άνθραξ καί 75% νίτρο) καί 
βάζει σέ εφαρμογή τελειότερα κανόνια, 
τά οποία όπως είναι φυσικό, επιτρέ
πουν στό βλήμα νά έπιτύχη μέ μεγαλύ
τερη ακρίβεια τόν στόχο του. Τό 1373 ό 
Μπέρτολντ Σβάρτς έγκατέλειψε τό μο
ναστήρι τού Μέλανος Δρυμού καί πήγε 
νά προσφέρη τίς ύπηρεσίες του στήν 
' Ενετική Δημοκρατία, σέ μιά άπό τίς πιό 
πολεμικές περιόδους τής Εύρώπης. 
Στήν Βενετία ό Σβάρτς βρήκε άφθονα 
μέσα γιά νά πραγματοποιήση τά σχέδιά 
του. Τό 1377 τό χυτήριο πού διηύθυνε 
παρήγαγε τούς πρώτους κιλλίβαντες, 
καθώς καί τά πρώτα βλήματα άπό 
μέταλλο, ένώ τό εργοστάσιο πυρίτιδος 
πού ίδρυσε ό ίδιος παρήγαγε τό καλύ
τερο μέχρι τότε μίγμα. Δυό χρόνια 
άργότερα τά καινούργια βενετσιάνικα 
κανόνια, στά όποια έδωσαν παράξενα 
ονόματα, όπως «βασιλίσκος» (μυθικό 
φίδι), «γεράκι», «καταπέλτης», «άετός», 
χρησιμοποιήθηκαν μέ επιτυχία κατά 
τήν πολιορκία τής Κιότζια. ’ Η πυροδό- 
τησις τής πυρίτιδος γινόταν άπό μιά 
στενή κάθετη έστία στό πίσω μέρος τού 
κανονιού μέ άναμμένο δαυλό. Από 
έκεϊ βγήκε καί ή ονομασία «πυροβόλα

όπλα», πού διατηρήθηκε άκόμα κι όταν 
ή έκρηξις τής πυρίτιδος έπροκαλεϊτο μέ 
σπινθήρα ή καψύλιο.

Μέσα σέ σύντομο χρονικό διάστημα 
ό Μπ. Σβάρτς συσσωρέυσε πλούτη καί 
τιμές. Προκάλεσε όμως καί τόν φθόνο. 
"Ετσι, τό 1388 κατηγορήθηκε -ίσως 
άδικα- γιά εγκλήματα πού ή Γαληνοτά- 
τη Δημοκρατία τιμωρούσε μέ θάνατο. 
Τού έκαναν όμως τήν χάρι, άντί νά τόν 
άποκεφαλίσουν, όπως τούς κοινούς 
καταδίκους, νά τόν άνατινάξουν στόν 
άέρα, δεμένο σ' ένα βαρέλι μέ πυρίτιδα 
επάνω σέ μιά μαούνα στήν μέση τής 
λιμνοθάλασσας.

Τά πυροβόλα όπλα έν τούτοις διαδό
θηκαν μέ άργό ρυθμό. ' Η τεχνική 
άτέλεια μέ τήν όποια ήταν κατασκευα
σμένα καί ή απειρία στήν χρήσι τους 
δέν άποτελοϋσαν έναν σοβαρό άντα- 
γωνιστή τών παραδοσιακών όπλων.
' Εξ άλλου ό κίνδυνος πού άντιπροσώ- 
πευαν άνάγκαζε τούς πυροβολητάς νά 
παίρνουν προφυλακτικά μέτρα, τά ο
ποία όμως είχαν άντίκτυπο στήν εύστο
χία τών όπλων αύτών καί στήν άποτελε- 
σματικότητά τους. ' Η κατάστασις δέν 
άλλαξε, ούτε όταν, γύρω στό έτος 
1440, εμφανίσθηκαν τά πρώτα ιδιωτι
κά πυροβόλα όπλα: τό άρκεβούζιο, τό
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΙ\

Η ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ 
ΟΙ ΝΕΟΙ

Ή  σκοτεινή εποχή μας φαρμακώνει
και νεκρώνει τα όνειρα των νέων με τους 

! / άλλεπάλληλους εφιάλτες της
με τίς ποικίλες καί πάντα άγριες μορφές 
των όξύτατων κρίσεων πού 
προκαλουν τά προβλήματά της

μουσκέτο καί τό πιστόλι. Ή ταν βαριά, 
δυσκολομετακίνητα καί λιγώτερο απο
τελεσματικά άπό ένα βέλος ή άπό ένα 
σπαθί. ' Επί πλέον ό κόσμος των ιππο
τών, γιά τόν όποϊο άποφασιστικοί 
παράγοντες μιας μάχης ήταν ή γενναιό- 
της καί ή σωματική ρώμη, εΐόε μέ 
εχθρικό μάτι τά πρώτα πυροβόλα όπλα, 
τά όποια άνέτρεπαν τά μέχρι τότε 
δεδομένα, καί τίς μάχες τίς έκριναν πιά 
τεχνικοί παράγοντες.

Ότανόμως ή τεχνική άρχισε νά 
παράγη τελειότερα όπλα καί ή χημεία 
κατόρθωσε νά αύξήση τήν εκρηκτική 
δύναμι τής πυρίτιδος, τότε έκάμφθη- 
σαν καί οί ύποστηρικταίτήςπαραδόσε- 
ως. "Ενας σημαντικός σταθμός ύπήρξε 
(γύρω στό 1450) ή κατασκευή τής 
πυρίτιδος σέ κόκκους χοντρούς καί 
διακρινόμενους. Κατ’ αύτόν τόν τρόπο 
μετεδίδετο πιό γρήγορα καί πιό άποτε- 
λεσματικά ή εκρηκτική ενέργεια μεταξύ 
τών κόκκων, κάνοντάςτους νά άναφλε- 
γοϋν μέ μεγαλύτερη δύναμι. Τά πλεο
νεκτήματα τής κοκκοποιήσεως έγιναν 
άμέσως φανερά, σέ σημείο πού τό 
1500 ή τιμή τής πυρίτιδος ήταν άνάλο- 
γη μέ τό μέγεθος τών κόκκων.

Κατά τούς αιώνες πού άκολούθησαν 
οί μέθοδοι παραγωγής πυρίτιδος έβελ- 
τιώνοντο συνεχώς, παράλληλα μέ τήν 
άνάπτυξι τής επιστήμης καί τής τεχνι
κής. Μά ή βασική σύνθεσίς της παρέ- 
μεινε ή ίδια, όπως τήν είχε καθορίσει ό 
Μπέρτολντ Σβάρτς: νίτρο, θείο καί 
κάρβουνο. ’ Η εκρηκτική δύναμις μεγά
λωσε μόνον όταν ή χημεία άρχισε ν' 
άνακαλύπτη τούς πραγματικούς νό
μους τής ταχείας καύσεως καί τής 
έκρήξεως. Τό πρώτο θετικό άποτέλε- 
σμα τό βλέπομε τό 1785, όταν ό 
Γάλλος χημικός Λουί Μπερτολέ άντικα- 
τέστησε τό νίτρο μέ χλωριοΰχο κάλιο, 
έπιτυγχάνοντας μεγαλύτερη έκρηκτική 
δύναμι. "Αρχισε έτσι ή έποχή τής 
άνακαλύψεως διαφόρων έκρηκτικών 
ύλών. Μεγάλοι σταθμοί αύτής τής 
εποχής είναι ή άνακάλυψιςτού βροντώ
δους ύδραργύρου, τής νιτρογλυκερί
νης, τής δυναμίτιδος καί, τελευταία, τής 
διασπάσεως του άτόμου.

Σήμερα ή πυρϊτις δέν χρησιμοποιεί
ται πιά γιά πολεμικούς σκοπούς. Στά 
πεδία τών μαχών, όπου άλλοτε ή 
έμφάνισίς της είχε προκαλέσει σωστή 
έπανάστασι, έχει άντικατασταθή άπό 
έκρηκτικές ύλες πού δέν έχουν τίποτα 
τό κοινό μέ αύτήν. ' Υπήρξε μιά τραγική 
άλλαγή, μιά άστάθμητη ώθησις πού 
σπρώχνει τήν άνθρωπότητα πρός ένα 
σκοτεινό καί γεμάτο φόβους μέλλον.
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Ε ΙΝΑΙ αλήθεια ότι ή σημερινή ελλη
νική κοινωνία βλέπει τίς μεγάλες 

ευθύνες της γιά τίς πολλές παρεκτρο
πές τών νέων μας καί τρομάζει. Τρομα
γμένοι όμως, πανικόβλητοι, πρέπει νά 
ξέρουμε ότι είναι καί οί περισσότεροι 
καί οί άξιολογώτεροι σημερινοί νέοι. 
Καί, κυκλωμένοι άπό τόν πανικό, ζητούν 
μιά λυτρωτική έξοδο. Καί είναι έτοιμοι 
γιά κάθε άγώνα καί γιά κάθε θυσία, 
όπως οί πολιορκημένοι πού αποφασί
ζουν καί τό θάνατο άκόμη γιά νά 
σπάσουν τόν κλοιό καί νά κερδίσουν τή 
ζωή. Κι άλήθεια, οί σημερινοί άνθρωποι, 
προπάντων οί νέοι μέ τίς ακμαίες 
αισθήσεις καί τίς άδιάλλακτες άπαιτή- 
σεις, άπό πόθο ζωής καίγονται άπό τή 
λαχτάρα νά ζήσουν άληθινά, έλεύθερα 
καί δημιουργικά, μακρυά άπό τούς 
λογής λογής έφιάλτες τού καιρού μας, 
ή τουλάχιστον άρκετά προετοιμασμένοι 
γιά νά τούς άντιμετωπίζουν κάθε τόσο 
καί νά τούς διώχνουν πέρ' άπό τή 
σκέψη τους καί πέρ' άπό τά όνειρά 
τους, πού είναι ή τόλμη καί ή δύναμή 
τους. Βάλτε σέ όποια πειθαρχία θέλετε 
τούς νέους. Υποχρεώστε τους νά 
δοκιμαστούν στις πιό σκληρές στερή
σεις. Μήν κόψετε όμως τά φτερά τών 
όνείρων τους, μήν τά διαλύσετε μέ 
έγνοιες, μέ άπειλές, μέ έφιάλτες. Κι 
αυτό ακριβώς τό μεγάλο έγκλημα κάνει 
ή σκοτεινή έποχή μας: Φαρμακώνει καί

νεκρώνει τά όνειρα τών νέων άνθρώ- 
πων μέ τούς άλεπάλληλους έφιάλτες 
της, μέ τίς ποικίλες καί πάντα άγριες 
μορφές τών όξύτατων κρίσεων πού 
προκαλοϋν τά ιδεολογικά, τά οικονομι
κά καί τά ψυχικά προβλήματά της.

Οί νέοι, λοιπόν, ένα κύριο αίτημα 
έχουν σήμερα: Πώς θά βρεθούν πέρ' 
άπό τούς έφιάλτες πού έζησαν καί ζοϋν 
καί πώς θά φτάσουν έκεϊ πού ή σκέψη 
τους, χωρίς ν ' άγνοεΐ τήν ταραχή τής 
έποχής μας, θά μπορεί νά τήν μελετή
σει ήρεμα γιά νά τήν υποτάξει όριστικά.



ΚΟΥ κ. ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΗ

Γιατί κανείς δέν βάζει κάτι ή κάποιον 
στήν ύποταγή του πριν καλά τόν γνωρί
σει καί πριν μέ άκρίβεια τόν ζυγίσει. 
Ψάχνουν οί νέοι γιά κάποια καταφύγια, 
γιά τις νησίδες έκεϊνες πού θά μπορέ
σουν νά βροϋν τήν ψυχική καί τήν 
πνευματική τους ισορροπία. Kt ένώ 
τόσο τις άποζητοϋν, τά δυνατά ρεύμα
τα τής έποχής μας, οί οργισμένοι 
άνεμοι τοϋ μεταπολεμικού χειμώνα, 
δλο καί πιό μακρυά τις πηγαίνουν.

Κι ό πανικός, ό πνευματικός πανικός 
τών μεταπολεμικών κοινωνιών, γίνεται 
έτσι όλοένα πιό μεγάλος καί πιό έπικίν- 
δυνος. Πολλές έπίσημες φωνές, δικές 
μας καί ξένες, προβλέπουν ότι γρήγο
ρα θ' άναρρώσει ό κόσμος καί θά βρει 
έναν κάποιον σταθερό ρυθμό ζωής. 
Τόν θεωρώ άπαραίτητο, μά δέν πιστεύω 
ότι θάρθει γρήγορα. "Η τουλάχιστον 
δέν πιστεύω ότι μπορεί ό κόσμος νά 
κατασταλάξει κάπου καί νά γνωρίσει τήν 
εύτυχία σέ κάποια, σχετική έστω, ήρε- 
μία, πριν κυνηγήσει καί πρίνδιώξειπέρ' 
άπό τά τείχη τών πόλεών του τόν 
πνευματικό πανικό, πού τώρα τόν βασα
νίζει καί τόν φθείρει.

' Η άρρώστεια δέν είναι μόνο τοπική, 
δέν είναι μόνο έλληνική. Καί, τό χειρό
τερο, δέν άπασχολεϊ όσο πρέπει τις 
ήγετικές μονάδες τών λαών, δέν τις 
έχει άνησυχήσει άκόμη σοβαρά, κι έτσι 
μένει χωρίς διάγνωση. Γίνεται, βέβαια, 
κάπου-κάπου λόγος καί γιά τήν έλλειψη 
σταθερών κριτηρίων στήν έποχή μας, 
σπανιώτατα όμως έξετάζεται τό φαινό
μενο αύτό σάν κύριο γνώρισμα τού 
σημερινού κόσμου. Οί περισσότεροι 
κάνουμε πολύ κακή φιλολογία άπάνω σ’ 
ένα θέμα, πού δέν είναι ή διακόσμηση 
τής ζωής άλλά αύτή ή ίδια ή ζωή, ή ίδια ή 
πραγματικότητα, καί δέν θέλουμε νά 
παραδεχτούμε, ούτε γιά μιά μόνο φορά, 
ότι ό πανικός, όταν περάσει στή σκέψη 
μας, όταν πλημμυρίσει τή ψυχή, κάνει 
πολύ μεγαλύτερες καταστροφές παρά 
στό χρηματιστήριο ή στό έμπόριο. 
"Εχουμε σήμερα κοινωνίες όλόκληρες 
πανικόβλητων άνθρώπων, όπως άλλο
τε, χτές άκόμα, είχαμε κοινωνίες ύπερ- 
φίαλων άνθρώπων, πού δέν καταλάβαι
ναν κι αύτοί ότι ήταν άρρωστοι, βαρύτα
τα άρρωστοι μάλιστα, κι έστρωναν 
άπάνω ατούς έπιτελικούς χάρτες τά πιό 
καταπληκτικά καί βάρβαρα σχέδια χω
ρίς ν ' άμφιβάλλουν, χωρίς ν ' άνησυ- 
χούν μήπως έχουν κάνει κανένα θανά

σιμο λάθος καί οδεύουν όλοι μαζί στό 
γκρεμνό.

Καί οί νέοι, πού συχνά μοΰ έμπιστεύ- 
ονται τις άπορίες καί τις άνησυχίες 
τους, μέ ρωτούν: «Δέν θά ύψωθοϋν 
έπιτέλους οί φωνές πού θ' άκουστοϋν 
άπό τούς πανικόβλητους καί θά τούς 
σταματήσουν κάπου, όπως ένας δυνα
τός άρχηγός κατορθώνει κάποτε νά 
συγκροτήσει ένα στρατό πού μπολιά
στηκε όλος άπό ήττοπάθεια καί τρέχει 
καί πουθενά δέν μπορεί νά σταθεί;». 
Καί μέ ρωτούν άκόμα οί νέοι: «-Πιό 
άρμόδιοι,- γιά νά μήν ποϋν πιό ύπεύθυ- 
νοι, -νά ύψώσουν αύτές τις φωνές δέν 
είναι οί πνευματικοί άνθρωποι;- Καί 
γιατί δέν άκούγονται σέ διεθνή κλίμακα 
καί όσο έπιβάλλει ή δύσκολη αύτή ώρα 
τοϋ κόσμου;» Ερωτήματα άπλά, έρω- 
τήματα καθημερινά, άλλά καί άδυσώπη- 
τα.

"Εχω μιά μέθοδο ή μιάν άδυναμία, άν 
θέλετε: ' Αποφεύγω νά έρμηνεύω, καί 
μάλιστα μέ άξιωματικό τρόπο, τά φαινό
μενα τής κοινωνικής ή τής πνευματικής 
ζωής πού παρακολουθώ καί πολύ κον
τά. Καταλαβαίνω ότι δέν μπορώ νά είμαι 
άπόλυτα άντικειμενικός κριτής, άφοΰ 
στις πράξεις ή στις παραλείψεις πού 
άποτελοΰν αύτά φαινόμενα, αύτές ή 
έκείνες τις έκδηλώσεις, θά έχω κι έγώ 
τό μερίδιό μου καί τήν εύθύνη μου. Καί 
διστάζω πολύ, όταν ζητούν τήν γνώμη

μου γιά τούς νέους, γιά τούς σημερι
νούς νέους άνθρώπους, πού είναι ή 
φαίνονται ή προσπαθούν νά φαίνονται 
πώς είναι μακρυά άπό τούς παλιότε- 
ρους. Δέν θέλω νά πώ ότι κλείνω τά 
μάτια μου γιά ότι γίνεται γύρω μου. 
Κάθε άλλο. Καί δέν δυσκολεύομαι νά 
ομολογήσω ότι χωρίς όργή, χωρίς άρνη- 
τική διάθεση, βλέπω, συγκρίνω, τις 
ποικίλες άνταρσίες τών νέων μας, -καί 
γενικώτερα τών νέων τής έποχής μας. 
Κι ένώ δέν τις δικαιολογώ, τις περισσό
τερες τουλάχιστον προσπαθώ νά τις 
έξηγώ. ' Αλλά καί πάλι δέν άποφασίζω 
νά πώ τόν οριστικό λόγο. Πώς νά 
φτάσεις, πώς νά κατασταλάξεις σ' 
έναν όριστικό λόγο, σέ μιά κρίση, πού νά 
καίει άλλά καί νά πείθει, όταν δέν έχεις 
όλα τά στοιχεία, όλα τά γνωρίσματα 
αύτοϋ τού γενικού φαινομένου, πού θά 
μπορούσαμε νά τά ονομάσουμε άρρώ- 
στεια τοϋ αιώνα μας, μιάν άπό τις 
άρρώστιες έκεϊνες πού ξεπαστρεύουν 
όλόκληρους πληθυσμούς; Γιατί έκεί 
οδηγεί, άμεσα ή έμμεσα κρυφά ή 
φανερά, ή σημερινή διάθεση τών νέων, 
ή καταλυτική, ή άσυμβίβαστη: σέ μιάν 
άμείλικτη έκκαθάριση, σέ μιάν έπικρά- 
τηση καί σέ μιάν άποβολή όλων τών 
παλαιοτέρων, όχι βέβαια, άπό τή ζωή, 
άσφαλώς όμως άπό κάθε είδους έργα-

Συνέχεια στή σελ. 771
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Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ, πού μπαίνει στην 
αίθουσα της ' Εθνικής μας Πινα

κοθήκης,-αισθάνεται σάν τόν άνθρωπο 
εκείνο πού σκύβει όλος ανυπομονησία 
επάνω άπό τήν πηγή γιά νά δροσισθή. 
Γιατί ή επαφή μέ τούς μεγάλους Νεοέλ
ληνες ζωγράφους δίνει τήν αϊσθησι τής 
έμβαπτίσεως στήν πηγή τοϋ όν,^ρου. 
Τοϋ ονείρου εκείνου πού καλείται 
καλλιτεχνική δημιουργία. Τά πρώτα 
έργα πού άντικρύζει κανείς, όταν δια- 
βαίνη τίς πύλες τής ' Εθνικής Πινακοθή
κης, είναι τοΰ Νικολάου Γύζη. ('Α κο
λουθούν κατά σειράν τοΰ Λύτρα, τοϋ 
Βολανάκη, τού ' Ιακωβίδη καί τοΰ 
Γιαλλινδ). Καί παρά τό γεγονός ότι ό 
ζωγράφος Νικόλαος Γύζης είναι άρκε- 
τά γνωστός στό εσωτερικό τής χώρας 
πού τόν γέννησε, έν τούτοις πολύ λίγα 
είναι τά βιογραφικά του στοιχεία πού ό 
περισσότερος κόσμος γνωρίζει.

Ποιος ήταν ό Νικόλαος Γύζης; Ό  
άνθρωπος Γύζης, δχι αύτός πού τά 
έργα του ύπάρχουνστήν ' Εθνική Πινα
κοθήκη ό άλλος, ό εργάτης εκείνος τοΰ 
χρωστήρος πού, μέσα άπό ένα πλήθος 
δυσκολιών, φτωχός, μακριά άπό τήν 
πατρίδα του καί τούς άγαπημένους 
του, δημιουργούσε. Γιατί τό έργο του 
είναι αύθεντική δημιουργία, άπό εκεί
νες πού φέρνουν όλη τήν έντασι τοϋ

πάθους, όλ'ο τό προσωπικό δράμα καί 
συνάμα όλο τό μεγαλείο τοΰ δημιουρ
γού.

Ο ζωγράφος γεννήθηκε τήν 1 η 
Μαρτίου 1842 στό Σκλαβοχώρι τής 
Τήνου. Οί άπλοίκοί γονείς του, άνθρω
ποι μέ άνεπτυγμένο τό αίσθημα τοϋ 
ωραίου, μιά εύαισθησία πού μόνο 
ατούς άνθρώπους τοϋ λαοΰ μπορεί 
κανείς νά βρή, προσπάθησαν νά δημι
ουργήσουν τήν κατάλληλη άτμόσφαι- 
ρα γιά τήν διάπλασι τοϋ χαρακτήρα 
τών παιδιών τους καί κυρίως νά μήν 
καταπιέσουν τίς καλλιτεχνικές τάσεις 
πού έβλεπαν ότι ήδη άνέπτυσσε ό 
νεοσσός τους. Γ ιατί ό νεοσσός δέν 
άργησε νά δώση δείγμα τής μελλοντι
κής του ίκανότητος. Στά πέντε του 
χρόνια άντιγράφει τήν εικόνα κάποιου 
άγωνιστοΰ τοϋ 1821, εικόνα πού άπε- 
τέλεσε τό διαπίστευμά του γιά τήν 
άθανασία. ’ Ο πατέρας του δέν άργησε 
νά τόν γράψη στήν Σχολή Καλών (τότε 
Ωραίων) Τεχνών τών ’ Αθηνών, σέ 
ηλικία δεκαεπτά ετών.

Δύσκολος ό άγώνας τοϋ νεαρού 
Γύζη στήν Σχολή αύτή. Οί παρορμήσεις 
του τόν σπρώχνουν νά παρακολουθή- 
ση μαθήματα όχι μόνο στή Σχολή 
Ζωγραφικής άλλά καί τής Ξυλογραφίας 
καί Χαλκογραφίας, καί τούτο γιατί

Τοϋ Ζωγράφου-Χαράκτη 
κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΖΟΥ

Τό κείμενο πού ακολουθεί, μέ 
πλήρη στοιχεία γιά τόν μεγάλο ζω
γράφο, δίνει τό μέγεθος τής προσφο
ράς τοΰ Νικολάου Γύζη, πού δέν 
έπαψε ποτέ νά κρατά τήν 'Ελλάδα 
στήν ψυχή του, άν καί έμενε μακριά 
της.

άντιλαμβάνεται ότι ή χαρακτική, σάν 
βιοποριστικό επάγγελμα, θά τόν βοη- 
θήση νά ζήση. ’ Η χαρακτική έχρησιμο- 
ποιεϊτο τότε εύρύτατα γιά τήν εικονο
γράφηση τών βιβλίων τής έποχής. 
Παρ' όλα αύτά, ή ζωγραφική τόν 
ελκύει καί σ' αύτήν τελικά θά στρέψει 
τίς προσπάθειές του. Ό  γιός τοΰ 
ξυλουργού τόν πρώτο χρόνο άριστεύ- 
ει, ένώ τόν δεύτερο καί τελευταίο, 
προσπαθώντας νά τά προφθάση όλα, 
αποσπά τήν δεύτερη θέσι, ένώ όλοι τόν 
άποκαλοΰν ό «άεί άριστεύων»."Οταν 
τελείωσε τήν Σχολή, προσπάθησε μά
ταια έπί μιά τετραετία νά άποσπάση μιά 
ύποτροφία, πού θά τοΰ έδινε τήν 
δυνατότητα νά φύγη στό εξωτερικό, 
όπου, όπως πίστευε, θά μπορούσε νά 
άναπτύξη τό ταλέντο του. Τελικά, τό 
κατόρθωσε μέ τήν βοήθεια τοΰ φιλότε
χνου Νικολάου Νάζου, ό όποιος άπέ- 
σπασε άπό τό Εύαγές Ίδρυμα τοΰ 
Ναού τής Παναγίας τής Τήνου μιά 
ύποτροφία γιά τόν προστατευόμενό 
του. Γιά νά έκφράση τίς εύχαριστίες 
του πρός τό "Ιδρυμα, ό ζωγράφος 
πρόσφερε τό 1869 τό πρώτο του 
μεγάλο έργο, τόν «'Ιωσήφ είς τήν 
φυλακήν», μαζί μέ τούς έπαίνους πού 
είχε λάβει γιά τό έργο του αύτό.

Σέ ηλικία είκοσι τεσσάρων ετών 
έφθασε ό Γύζης στό Μόναχο, όπου 
φοίτησε στήν έκεϊ Σχολή ' Ωραίων 
Τεχνών καί έζησε τό μεγαλύτερο μέρος 
τής ζωής του. Στήν ' Ελλάδα έπέστρεψε 
τρεις φορές, τό 1872, τό 1877 καί τό 
1895, γιά πολύ σύντομα χρονικά δια
στήματα. ’ Η ζωγραφική του δραστηρι- 
ότης στήν βαυαρική πρωτεύουσα είναι 
άρκετά αξιοσημείωτη στήν πρώτη φά
ση, όταν ό νεαρός ζωγράφος προσπα
θούσε νά σταδιοδρομήση κοντά σέ

Επάνω: "Ενα άπό τά πιό γνωστά έργα τοϋ Νικ. Γύζη. «Μήτηρ Θεού» ( ' Εθνική Πινακοθήκη). Δεξιά :«Κούκου» Νικ. Γύζη ( Εθνική Πινακοθήκη). 
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Ενας μεγάλος καλλιτέχνης πού έδωσε 

μέ τό χρωστήρα του την ιστορία τής ' Ελλάδας
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Επάνω: Ο Νικόλαος Γύζης. Κάτω: «Τό
παραμύθι τής γιαγιάς». Πίνακας τού Γύζη 
τού 1883 Στήν άπέναντι σελίδα: « Η ιστο
ρία». Εργο τοΰ 1891 (Λέσχη Καλλιτεχνών 
Μονάχου)

άλλους ζωγράφους, πού άργότερα 
έγιναν έξ ίσου διάσημοι. Στήν ' Ακαδη
μία τοΰ Μονάχου γίνεται κατ' αρχήν 
δεκτός ώς μαθητής. "Εχει καθηγητάς 
τόν "Ανσυτς καί κατόπιν τόν Βάγκνερ, 
ταυτόχρονα δέ γίνεται επιστήθιος φ ί
λος μέ τούς ζωγράφους Κουρτσμπάου- 
ερ καί Ντέφρεγκες. ’ Ο δεύτερος μάλι
στα μάς άφησε μιά θαυμάσια προσω
πογραφία τοΰ Γύζη τής εποχής εκείνης. 
' Ο πρώτος μεγάλος συνθετικός πίνα
κας τού "Ελληνα ζωγράφου, « Ό  Ιω 
σήφ εις τήν φυλακήν», ήταν μιά επιτυ
χία πού τόν οδήγησε στήν Σχολή τοΰ 
Πιλότι, τοΰ καθηγητοΰ τής συνθέσεως. 
Είναι ό ίδιος πίνακας πού χάρισε στήν 
Παναγία τής Τήνου, σέ ένδειξι εύγνω- 
μοσύνης.

Σέ λίγο γνώρισε μιά άλλη μεγάλη 
τιμή. Ένας πίνακάς του άγοράσθηκε 
άπό τόν αύτοκράτορα τής Ρωσίας, πού 
τόν προόριζε γιά τήν πινακοθήκη του. 
Στή συνέχεια, τό έργο του «' Ιουδήθ»θά 
τιμηθή μέ πρώτο μετάλλιο συνοδευό- 
μενο άπό χρηματική άμοιβή καί, λίγο 
άργότερα, ό πίνακάς του «' Η έξέτασις 
τών σκύλων» θά καταλάβη έξέχουσα 
θέσι σέ μιά έκθεσι πού οργάνωσαν οί 
μαθηταί τοΰ καθηγητοΰ Πιλότι. Σέ 
κριτική πού έκαναν στόν πίνακά του 
«Τά ορφανά» θά τόν άποκαλέσουν

έξοχο τεχνίτη. Ο Γύζης όμως, παρ' 
όλες αύτές τίς έπιτυχίες, παραμένει ό 
άπλός εργάτης τοΰ χρωστήρος, πού 
έπιδιώκει μεγαλύτερη τελειότητα στήν 
τέχνη του. Σάν άρχή του έχει τήν 
έπιταγή «' Εργάζου», πού θά τήν άκο- 
λουθή σέ όλη του τή ζωή. Σέ μιά του 
έπιστολή (12 'Απριλίου 1871) άπό τό 
Μόναχο γράφει τά εξής: «Τό παρόν 
έργον («Τά ορφανά») παριστό ορφανήν 
οικογένειαν. ' Η δεκαπενταέτις μεγαλυ- 
τέρα άδελφή φροντίζει διά τήν τροφήν 
τών μικροτέρων άδελφών της. ' Εξεδό- 
θη κριτική τήν όποιαν σόςέσωκλείω. Τό 
έστειλα εις τήν Βιέννην καί φαίνεται ότι 
ήρεσε πολύ. Κριτική δέν έξεδόθη άκό- 
μη, άλλά περιγραφή τών έργων τής 
' Εκθέσεως ταύτης καί ιδού τί γράφει ό 
«'Ελεύθερος Τύπος» τής Βιέννης (23 
Φεβρουάριου 1871 ):«Τήνέκθεσινταύ- 
την τιμοΰν διά τών έργων των έξέχον- 
τες τεχνΐται». Καί άναφέρει 8-9 ονόμα
τα περιφήμων τεχνιτών, μεταξύ τών 
όποιων καί τό όνομα Γύζης. Εις τό 
έπόμενον φύλλον άριθμεϊ 7 εικόνας, 
μεταξύ τών όποιων καί τήν ίδικήν μου, 
καί λέγει ότι «αύταί αί εικόνες λάμπουν 
ώς άδάμαντες μεταξύ τών πολλών 
άλλων έργων». Οί τεχνΐται μέ τούς 
όποιους συναριθμοΰμαι, είναι άπό τούς 
περιφημοτέρους τής Εύρώπης. ’ Εγώ ό 
ίδιος δέν θά τό εϊπω ποτέ ότι είμαι άξιος 
τής παραβολής των, οϋχ ήττον όμως 
αισθάνομαι εσωτερικήν χαράν διότι τό 
όνομά μου πλατύνεται καί πρό πάντων

διότι οπωσδήποτε ικανοποιώ τούςπρο- 
στάτας μου».

Τέλος τό έργο του «Νίκη», κρίθηκε τό 
μόνο άξιο νά άναρτηθή στό Δημαρχείο 
τής Βαυαρίας όταν ή πρωτεύουσα 
έόρτασε στίς 4 Μαρτίου τήν σύναψι 
ειρήνης μέ τήν Γαλλία.

Τήν άνοιξι τοΰ 1872, ό Γύζης επι
στρέφει στήν ' Αθήνα, όπου αισθάνεται 
νά τόν πλημμυρίζη μιά γλυκειά χαρά 
γιά τόν γαλανό ούρανό τής ' Ελλάδος 
καί άπό όπου δέν διστάζει νά γράψη 
στόν φίλο του Κουρτσμπάουερ: «' Εδώ 
κάθε γυναίκα είναι ' Αφροδίτη». Κατά 
τήν διάρκεια τής παραμονής του αύτής 
στήν πατρίδα, θά χτίση ένα εργαστήριο 
στό πατρικό του σπίτι, στήν όδό Θεμι
στοκλέους, κοντά στήν ' Ακαδημία, καί 
τό 1873 θά έπιχειρήση, μαζί μέ τόν 
φίλο του, τόν ζωγράφο Λύτρα, ένα 
ταξίδι, στήν Μικρά ' Ασία στήν Σμύρνη, 
άπό όπου θά έπιστρέψη τόν ' Οκτώβριο 
τοΰ 1873. Από τό ταξίδι του αυτό, ό 
Γύζης θά άποκομίση πολλές εμπειρίες, 
πού θά συμβάλουν κατά πολύ στήν 
διαμόρφωσι τοΰ μελλοντικού του έρ
γου. Κατά τήν διάρκεια τής παραμονής 
του στήν ' Ελλάδα, μιά άσθένεια τών 
ματιών θά τόν όδηγήση σέ άπόγνωσι. 
Ειδικά στίς 24 καί 25 ' Οκτωβρίου 
1873, ή κατάστασίς του είναι τρομερή. 
Δέν βλέπει καθόλου, τό ένα του μάτι 
είναι σχεδόν χαμένο. ’ Ο γιατρός, γιά νά 
τόν παρηγορήση, τοΰ λέει: «Τί πειράζει; 
Καί ένα μάτι άρκεϊ διά νά ζωγραφίζη

756



ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ
κανείς καλά». Μετά όμως άπό τέσσερις 
δραματικές ημέρες, ή κατάστασίς του 
βελτιώνεται καί ή όρασίςτουέπανέρχε- 
ται βαθμιαία. Πιθανόν είναι ότι κατά τό 
διάστημα αύτό σκέφθηκε νά παραμεί- 
νη στήν ' Ελλάδα, άλλά φαίνεται ότι τό 
ένστικτό του δέν τόν άφησε νά λοξο
δρόμηση· τόν οδήγησε καί πάλι στό 
Μόναχο.

' Απότήν«' Εφημερίδα»τοΰ Κορόμη
λά, τής 11ης' Ιουνίου 1874, μαθαίνομε 
τά τής άναχωρήσεως τοΰ Γύζη καί τοΰ 
Λύτρα γιά τό Μόναχο:«' Η άναχώρησις 
τών κ.κ. Λύτρα καί Γύζη, ώς έκπροσω- 
πούντων ένα τών κλάδωντήςέν ' Ελλά- 
δι καλλιτεχνίας, δέν έπρεπε καί δικαίως 
νά θεωρηθή ώς συνήθης δύο άνθρώ- 
πων άποχώρησις, άλλά ώς πρός ώραν 
άπ' 'Αθηνών άπομάκρυνσις τής τέ
χνης, διά τούτο δέ καί τά τοΰ άποχαιρε- 
τισμοΰ των είχον όλως ιδιαίτερόν τι, 
άξιον ιδιαιτέρας μνείας. Προέπεμψαν 
λοιπόν αύτούς μέχρι τοΰ άτμοπλοίου, 
εκτός τών συγγενών καί συνοδεία 
πολλών φιλομούσων, μεταξύ τών όποι
ων διεκρίνετο χορεία τών νεαρών μα
θητών τοΰ κ. Λύτρα! 'Η  στιγμή τοΰ 
άποχαιρετισμοΰ έπί τοΰ άτμοπλοίου 
ήτο όντως συγκινητικωτάτη, δάκρυα 
θερμά άποσπάσασα άπό τών οφθαλ
μών καί τών άναχωρούντων διδασκά
λων καί τών παραπεμπόντων μαθητών. 
Μετά ταΰτα οί μαθηταί καταβάντεςάπό 
τοΰ πλοίου διευθύνθησαν έπί λέμβου 
πρός τόν παρά τήν είσοδον τοΰ λιμένος 
μικρόν βράχον. «Τραπέζι» κοινώς όνο- 
μαζόμενον, τό όποιον μετεχειρίσθησαν 
σύμφωνα μέ τό όνομά του, φαγόντες 
επ' αύτοΰ· εις τήν ύγείαν τών άποχω- 
ρούντων. Παρέμεινανδ' έκεΐ μέχρι τής 
ώρας καθ' ήν τό άτμόπλοιονέξερχόμε- 
νον τοΰ λιμένος παρήλασε πρό αύτών 
οϊτινες καί ήρξαντο άδοντες έναρμόνια 
άσματα άποχαιρετισμοΰ. ' Επί πολλήν 
δέ ώραν έφαίνοντο κυματίζοντα λευκά 
μανδήλια καί άπό τοΰ βράχου καί άπό 
τοΰ άτμοπλοίου...»

Καί πράγματι, τί ήταν ή έλληνική 
ζωγραφική, ή νεοελληνική συγκεκριμέ
να, πρίν άπό τόν Γύζη καί τόν Λύτρα; 
Περιορισμένη σέ καθαρά ερασιτεχνικές 
ή λαϊκές παρουσίες. Μέ τήν έπιστροφή 
τοΰ καλλιτέχνη στό Μόναχο αρχίζει ένα 
νέο στάδιο ζωγραφικής δημιουργίας, 
πού κυριαρχείται άπό καθαρά ιδεολογι
κά θέματα, τά περισσότερα ελληνικής 
έμπνεύσεως. ' Η ψυχολογική έμβάθυν- 
σις, πού επάνω της έχει στηριχθή ή 
δομή τοΰ θέματος, καί ή δεξιοτεχνία 
πού χαρακτηρίζουν τά έργα αύτά τοΰ 
Γύζη είναι μοναδικά. Ξεχωριστή θέσι

κατέχουν οί πίνακές του «Τό κρυφό 
σχολειό», πού ή έμπνευσίς του οφείλε
ται στήν έν Τήνω ύπάρχουσα μονή τής 
Αγίας Τριάδος, όπου πρίν άπό τήν 

' Ελληνική ' Επανάστασι διδάσκονταν 
κρυφά τά γράμματα καί ή θρησκεία, καί 
τό «Παραμύθι τής γιαγιάς», πίνακας 
πού έπηρέασε τόν ποιητή I. Πολέμη, ό 
όποιος έγραψε εκτενές ποίημα μέ τίτλο 
«Τό παραμύθι τής γιαγιάς», μέ τρομερή 
ευαισθησία ό ποιητής απέδωσε μέ 
λέξεις τόν πίνακα:

Στά λόγια της μαζεύτηκαν προσεκτι
κά τα' γγόνια 

- " Ω χρόνια τών παραμυθιών, άθώα, 
ώραϊα χρόνια - 

" Εξω τό χιόνι, άναγελά τήν άγριαν
άνεμοζάλη

κι' έδώ στά μισοσκότεινα, τριγύρω στό
μαγκάλι,

πού κρύβει άνάρια χόβολη κΓ όνείρατα
άνασταίνει,

άλλοάπ' τα'γγόνια πρόσχαρο τά χέρια 
του ζεσταίνει, 

άλλο μέ στόμα ορθάνοιχτο δείχνει τήν 
προθυμιά του, 

άλλο καθίζει στήν προβειά πούναι 
στρωμένη κάτου, 

άλλο σταυροποδίζοντας μαζεύεται πα-
ρέκει,

άλλο στό πλάγι κάθεται κι' άλλο

ολόρθο στέκει, 
κι' όλα μαζύ μέ μιά ψυχή μ' έναν 

παλμό στά στήθη 
θωροΰν στά μάτια τή γιαγιά πού άρχίζει 

παραμύθι...
Η ρόκα ξεκουράζεται στ' άσαρκο

μέσα χέρι
ώς ποΰ ν' άρχίση τό βαθύ κΓ άκούρα- 

στο νυκτέρι...
' Ο μεγάλος καλλιτέχνης στήν περίο

δο αυτή τής ζωής του δέν έπαψε ούτε 
μετριόφρων νά είναι, ούτε ξέχασε τίς 
οφειλές του πρός τούς άλλους. Σέ 
γράμμα του (16 /8 /1876 ) γράφει: «Τό 
παράπονον κατά τής τύχης μου όμως 
πρέπει νά σας τό είπώ, διά νά ελαφρύ
νω τήν συνείδησίν μου, διότι φοβοΰμαι 
μή ό κόσμος άπατάται δ ι' έμέ. Δέν είμαι 
άξιος τόσου θριάμβου καί τόσων έπαί- 
νων. "Αν έπραξα-εις τήν ζωήν μου τό 
χρέος μου, μοΰ φαίνεται ότι φυσικώς 
πάς άνθρωπος πολιτισμένος ή άγριος 
ύποκειτατ εις καθήκον καί ότι ή έκτέλε- 
σις τοΰ καθήκοντος δέν πρέπει νά 
έπαινήται».

Δέν παύει επίσης νά παραπονήται 
διά τήν κακή άπόδοσι τοΰ ονόματος 
του, τόσο άπό τίς εφημερίδες, όσο καί 
άπό τόν κόσμο. ’ Επανειλημμένως στήν 
άλληλογραφία του έκφράζει τήν απο
ρία καί τήν πίκρα του γιά τό γεγονός:
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Επάνω: « Εαρινή συμφωνία». Ο πίνακας 
αυτός μέ τις πανάλαφρες μορφές καί τις 
λεπτότατες χρωματικές αρμονίες άνήκει 
στόν συμβολικό καί διακοσμητικό κύκλο τού 
καλλιτέχνη. Στήν απέναντι σελίδα: «Τό 
Τάμα». ' Ο καλλιτέχνης έχει έμπνευσθεί άπό 
τήν έλληνική ζωή τής υπαίθρου.

«Καί τάς εφημερίδας έλαβα... Αλλά 
τόσον τό «περίφημος» καί «διακεκριμέ
νος», όσον καί τό «Γκύζης» μοΰ είναι 
ξένα. 1 Εμέ μέ λένε Γύζην. 1 Ελπίζω 
όμως, ότι άφοϋ έλθω καί κατοικήσω εις 
' Αθήνας, νά μάθουν καί τό όνομά μου 
νά τό γράφουν καλύτερα». "Η άλλοΰ: 
«...Ίσως όμως εϊμεθα άπατημένοι μέ 
τάς εφημερίδας. ” Ισως νομίζουν άλλον 
τινά, όστις ονομάζεται Γκύζης, άλλά 
πού δέν έζωγράφισε άλλος κανείς τόν 
Χριστόν τόν Άράπην; Ά ρ α  θά είμαι 
έγώ; Ά λλά  γιατί δέν μοΰ γράφουν 
καλά τό όνομά μου;»

Τό 1877 ό ζωγράφος έπιστρέφει γιά 
δεύτερη φορά στήν Αθήνα, μέ τήν 
πρόθεσι νά νυμφευθή τήν κόρη τού 
προστάτη του Ά ρτεμ ι Νάζου. ’ Ο 
γάμος γίνεται στίς 24 ’ Απριλίου 1877 
καί άμέσως τό ζευγάρι φεύγει γιά τό 
Μόναχο. Ο Γύζης έχει άντιληφθή ότι 
είναι ό μόνος τόπος όπου ή καλλιτεχνι

κή του ιδιοσυγκρασία μπορούσε νά 
έκφρασθή. ’ Αργότερα θά γεννηθή ή 
πρώτη του κόρη, πού δυστυχώς θά 
πεθάνη πολύ σύντομα, μόλις δεκαεννιά 
ήμέρες μετά τήν γέννησίν της. ’ Εν 
τούτοις τό ζεύγος Γύζη άντιμετωπίζει 
τό άναπάντεχο μέ άφάνταστο ψυχικό 
σθένος. Αργότερα ή οικογένεια Γύζη 
θά αύξηθή σημαντικά μέ τέσσερα 
βλαστάρια, τήν Πηνελόπη, τήν Μαργα
ρίτα, τόν Τηλέμαχο - Νικόλα καί τήν 
' Ιφινένεια.

Κατά τά τέλη τού 1882, ή πόλις τής 
Νυρεμβέργης άπονέμει στόν Γύζη τό 
Άργυροϋν Μετάλλιον. Τό ίδιο χρόνο 
παίρνει τό δεύτερο μετάλλιο στό Μό
ναχο γιά τόν πίνακά του «' Η άποστήθη- 
σις», μέ θέμα ένα μικρό κοριτσάκι πού 
κάθεται καί άπομνημονεύει τό μάθημά 
του. Τό έργο του « Ό  μικρός σοφός» 
εκτίθεται τό 1884 στό Μόναχο, όπου 
άποσπα πολλούς έπαίνους. ’ Αλλά πιό 
σημαντικό γιά τόν Γύζη ύπήρξε τό έτος 
1888. Τήν Ιη Ιουνίου διορίσθηκε 
τακτικός καθηγητής τής Ακαδημίας 
των ’ Ωραίων Τεχνών τού Μονάχου, 
τιμή μεγάλη γιά τόν ζωγράφο. Σέ ένα 
του γράμμα θά έκφράση όλη του τήν 
εύχαρίστησι, άλλά ταυτοχρόνως θά 
άποκαλύψη τήν ομορφιά τής ψυχής, 
μιάς ψυχής πού ποτέ δέν έπαψε νά είναι

σεμνή καί μετριόφρων:
«'Αγαπητέ Βασίλη,
Σήμερον σοΰ γράφω μόνον ϊνα σοΰ 

άναγγείλω τό εύχάριστον, περί τού 
όποιου σάς άναφέρει ή Άρτεμις. "Υ
στερα άπό τόσα δυστυχήματα καί 
καϋμούς, δίκαιον πράγμα θά ήτο, άν έπί 
τέλους έλθη καί κάτι τι εύχάριστον. 
Προχθές μοί εστάλη ό διορισμός μου 
ώς τακτικού καθηγητοϋ τής ένταΰθα 
Ακαδημίας καί ήδη έχω τήν αύτήν 

θέσιν ώς όλοι οί άνώτεροι καθηγηταί. 
Πρέπει νά γνωρίζης (καί τούτο, έννοεϊ- 
ται, εντελώς μεταξύ μας) ότι «εϊμεθα 4 
οί βοηθητικοί καθηγηταί έν τή ' Ακαδη
μία όλοι Γερμανοί έκτος έμοΰ καί πολύ 
παλαιότεροι έμοΰ. Έκ τών 4 αύτών 
μόνον έμέ διώρισαν ώς τακτικόν καθη
γητήν. Τούτο έννοεϊς, άφ' ένός μέ 
πειράζει, διότι μέ διώρισαν έμέ τόν 
ξένον καί οί Γερμανοί θά λυπούνται, 
άφ' έτέρου όμως μέ εύχαριστεϊ, διότι 
διά τού διορισμού αύτοΰ μοΰ δεικνύ
ουν πόσον μέ άγαποΰν καί μέ έκτιμοΰν. 
' Εννοείς, Βασίλη, ότι τούτο μέάνταμεί- 
βει ήθικώς. Τό ύλικόν είναι κάτι τι 
περισσότερον άπό πρίν, δηλ. ό μισθός 
350 μ. ’ Εννοείς όμως, ότι είναι πολύ 
σκλαβιά. Ά λ λ - έπρεπε νά τήν δεχθώ 
χάριν τής οικογένειας μου καί ώς 
άνθρωπος τού καθήκοντος».
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'Αργότερα, τό 1892, ή αύτοκράτει- 
ρα τής Γερμανίας του παραγγέλλει μιά 
εικόνα καί στις 14 'Ιουλίου τοϋ ίδιου 
χρόνου ή Βασιλική Πινακοθήκη τοϋ 
Μονάχου αγοράζει τό έργο του «' Από- 
κρεω εις ' Αθήνας», μετά δέ άπό δεκα
τέσσερις ήμερες τοϋ άπονέμουν, ύψί- 
στη τιμή, τό Μέγα Χρυσοΰν Μετάλλι- 
ον. Τό 1 893, μετά άπό παράκλησι τοϋ 
Δημητρίου Βικέλα, · εικονογραφεί τό 
έργο τοϋ συγγραφέως «Φίλιππος Μάρ
θας» μέ έργα του: «Πληροί καί τάς 
μικροτέρας έξ αύτών εικόνας μέ τόσας 
ίδικάς του σκέψεις, καί τάς άπλουστέ- 
ρας σκηνάς μέ τόσον βαθύ αίσθημα καί 
έμπνευσιν, ώστε μάς ενθυμίζει τό έργον 
τά συναρπάζοντα άσματα μεγάλων 
συνθετών, οϊτινες καθιστούν τό ά- 
πλοΰν κείμενον διά τής δυνάμεως τών 
τόνων μαγικόν» Τόν ίδιον χρόνο, 1893, 
παίρνει τό πρώτο βραβείο, μεταξύ 176 
διαγωνισθέντων, μέ τό έργο του «’ Αρ
μονία».

Οί τίτλοι, οί τιμές, τοϋ χαρίζουν μιά 
ωριμότητα δίχως ύπεροψία. Παραμένει 
άπλός καί «μεγάλος», άπλός σάν άτομο, 
«μεγάλος» σάν πηγή έμπνεύσεως, πηγή 
ψυχικής άντοχής. Στό κρίσιμο έτος 
1883 γράφει άπό τό Μπρίξλεγκ, στίς 
26 Αύγούστου, στόν κουνιάδο του 
Γ ιώργο:

«'Αγαπητότατε Γεωργάκη,
Καί φορέλες (πέστροφες) έχομε καί 

ψητά κοτοπούλια καί περιπάτους λαμ
προύς καί τό νερό τοϋ λαγκαδιού τρέχει 
όπως έτρεχε καί μάς νανουρίζει χωρίς 
νά τό ξέρη, καί καμπάνες μέ λαμπρόν 
τόνον έχομε καί πυροβολισμούς κάθε 
Κυριακή, έχομε τήν ' Ιερουσαλήμ, ένα 
πλήθος ' Εβραίων, έχομε τούς 12 ' Απο
στόλους, έχομε καί τόν Χριστόν αύτόν, 
έχομε καί έναν γάιδαρον, όστις παίζει 
τό καλύτερον πρόσωπον εις τό Passi
ons Spiel, έχομε πασάδες ένα πλήθος 
καί άρκετούς ’ Εγγλέζους: αύτοί έρχον
ται νά προσκυνήσουν τά Πάθη τοϋ 
Χριστοϋ. Μόνον παράδες δέν έχομε 
πολλούς. "Αν είχαμε άπό αύτούς, τότε 
θά έλάμβανες γράμμα μας άπό τήν 
Βενετίαν, καί άπ' εκεί πιά θά σοΰ 
στέλναμε μπαρμπουνάρες καί μελιτζά
νες, θά σοϋ στέλναμε καί ζωγραφιστό 
τό παλάτι πού σοϋ άφησε χρόνος ό 
κολλέγας σου ό Βάγκνερ. Τί νά γίνη! 
Ούτε σύ μπαρμπούνια, ούτε ήμεϊς 
Βενετία».

Γιά τούς ύπερόπτες καί κούφιους 
άριστοκράτες τής εποχής του θά έκ- 
φρασθή μέ τρόπο πού δείχνει πόση 
εσωτερικότητα διέθετε, καί ότι δέν ήταν 
άνθρωπος έπιδερμικός:
«φλωρεντία 30 Μαίου 1877.

Οί εκτός τής πόλεως περίπατοι είναι 
πράγματι ώραϊοι, άλλά τούς άσχημίζει 
ή ματαιότης τής άριστοκρατίας. Αί 
εξωτερικοί επιδείξεις τούτων τών άν- 
θρώπων έδώ είναι εις μέγαν βαθμόν. 
Μοϋ φαίνεται ότι ζοϋν μόνον διά νά 
δεικνύουν ποϊος ήμπορεί νά φορέση 
στολάς ώραίας εις τούς άμαξάδες του ή 
χαλινούς γυαλισμένους- εις τά παχέα 
του άλογα. Αφήνω  τά λοϋσα τών 
κυρίων καί κυριών. 'Αλλά δέν θά 
γεννήσουν βεβαίως Δάντας καί Μιχαήλ 
'Αγγέλους. ' Επέρασε ή εποχή εκείνη, ή 
όποια έγέννησε τόσους σπουδαίους καί 
οί όποιοι έστόλισαν τήν φλωρεντίαν 
καί εν γένει τήν ' Ιταλίαν μέ έκτακτα 
άριστουργήματα, διά τά οποία οι νϋν 
φλωρεντινοί ύπερηφανεύονται καί δει
κνύουν μέ ύπερηφάνειαν τό σπίτι εις τό 
όποιον έγεννήθη ό Μιχαήλ "Αγγελος. 
Αύτοί όμως θά άφήσουν διά τούς 
μεταγενεστέρους των τά καρφιά καί τά 
πέταλα τών άλογων των».

’ Η έσωτερικότης του αύτή δέν περι
ορίζεται σέ ένα καί μόνον τομέα, άλλά 
άπλώνεται καί καλύπτει πολλές όψεις 
τής ζωής. Αγαπά τούς γονείς καί τά 
άδέλφια του, είναι ό άνθρωπος πού 
νοσταλγεί τό σπιτικό του, τούς δικούς 
του τόπους καί χώρους όπου πρωταντί- 
κρυσε τήν ζωή. Γεμάτος σεβασμό, σέ
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μας κι οί άλλες μορφές χριστουγεν
νιάτικων διηγημάτων τοΰ Παπαδια- 
μάντη. Θυμόμαστε τό «Χριστόψω
μο», πικρό διήγημα τοΰτο πού μιά 
στρίγκλα πεθερά άποφασίζει, χρι
στουγεννιάτικα, νά φαρμακώσει τη 
νύφη της, τή Διαλεχτή. Μ ’ αντί τή 
νύφη της φαρμακώνει άπό λάθος, 
τόν Ίδιο τό γιό της.

Χάνομαι μέσα ατά μονοπάτια τής 
χριστουγεννιάτικης μνήμης. Δέχο
μαι τίς γραμμές τοΰ Παπαδιαμάντη, 
κοφτερές σάν μαχαίρια. Είναι λυ
γμοί τής φτωχολογιάς καί τής όρ- 
φάνιας. Φαρμάκι πού πίκρανε τά 
σωθικά τών κατατρεγμένων. «Βα
σανισμένο μου κορμί, τυραγνισμέ- 
να νειάτα». Οί ήρωες σ’ αύτά τά 
διηγήματα κατεβαίνουν δλα τά 
σκαλοπάτια τής οδύνης, έρημοι, 
μακριά άπό χαρές καί προσδοκίες. 
Πέρα άπό τοΰ Χαιρημονά τό ρέμα, 
φωτισμένοι μέ τό παράξενο φως τής 
χριστουγεννιάτικης θλίψης. Νά ό 
μπάρμπα-Διόμας, κι ή μοναχοκόρη 
του, τό Ούρανιώ, άπό τό διήγημα 
«'Υπηρέτρα».

’Άνθρωποι βασανισμένοι, πού 
μονάχα ή στοργή τοΰ ενός γιά τόν 
άλλο ζεσταίνει τό ταπεινό τους 
σπιτικό. ' Ο μπάρμπα-Διόμας ήταν

ένας θαλασσόλυκος, πού ξέπεσε σέ 
«περαματάρη», μέ μιά σάπια βάρ
κα, τήν «'Υπηρέτρα». Τίποτε δέν 
τοΰ είχε άφήσει ή μοίρα ή σκληρή. 
’Έχασε τή γυναίκα του, τά καράβια 
του. Μονάχος άγωνίζεται τώρα μέ 
τή σαραβαλιασμένη του βάρκα νά 
εξοικονομήσει τόν έπιούσιον. «’ Ε
νίοτε ελλείψει όμιλητοΰ διηγείτο τά 
παράπονά του εις τούς άνέμους καί 
τά κύματα».

’Ά δ ικα  τόν περιμένει τό χριστου
γεννιάτικο τοΰτο βράδι τό Ούρα
νιώ. Ό  μπάρμπα-Διόμας παρα
φόρτωσε τήν παλιόβαρκα μέ χρι
στουγεννιάτικες πραμάτειες, έβαλε 
κι ένα γαϊδουράκι άτζαμίδικο στή 
μέση, κλωτσάει δυνατά κι άγαρμπα 
σέ μιά στιγμή τό γαϊδουράκι, σπάει 
τό μαδέρι κι ή βάρκα πλημμυρίζει 
νερά. "Ολα τά παίρνει ή θάλασσα. 
' Ο μπάρμπα-Διόμας παλεύει μέ τά 
κύματα, δλη τή νύχτα. Στό σπίτι 
του, εν τώ μεταξύ, ή κόρη του τόν 
περιμένει μέ άγωνία. Πάει νά τρελ- 
λαθεΐ. Καθώς οί γειτόνοι πάνε, 
χαράματα πιά, στήν εκκλησία, ά- 
κούει μιά κουβέντα τους: «'Ο μπάρ
μπα-Διόμας είπαν πώς βούλιαξε!» 
Λιποθύμησε. "Ομως, σέ λίγο έρχε
ται τό μήνυμα τής σωτηρίας. 'Ο

πατέρας της σώθηκε. "Ενα τρεχαν
τήρι τόν τράβηξε κατά τά ξημερώ
ματα καί τόν έφερε στό νησί, στό 
σπίτι του, στό Ούρανιώ του...

Σέ στιγμές μνήμης καί μόνωσης, 
συχνά δρασκελά τό κατώφλι τοΰ 
χρόνου ή τραγική καί γελοία συνά
μα μορφή τοΰ τεμπέλη, άπό τό 
διήγημα τοΰ Παπαδιαμάντη «Τά 
Χριστούγεννα τοΰ τεμπέλη». Είναι 
πάλι παραμονή Χριστουγέννων κι 
ό τεμπέλης σέρνει τά έρημα πόδια 
του άσκοπα εδώ κι εκεί. Βαριέται 
πού ζεΐ. Χιονίζει. Τόν έχει διώξει ή 
γυναίκα του, τόν σκυλόβρισε ή 
πεθερά του, τόν έδειρε ό κουνιάδος 
του, τόν έστειλε στον όξω άπό δω ή 
σπιτονοικοκυρά του. Γυρίζει στούς 
δρόμους σάν τό σπουργίτι. Τότε 
τόν ρωτά ένα μπακαλόπαιδο, πού 
κρατά μιά γαλοπούλα, άν ξέρει 
«ποΰ είναι τό σπίτι τοΰ κυρ’ Θανά
ση». Σάν άπό έμπνευση, τοΰ δείχνει 
τό δικό του.

Τό παιδί πηγαίνει εκεί τή γαλο
πούλα. Τό βράδι δέν βάσταξε, 
πηγαίνει στό σπίτι του νά πάρει κι 
αύτός ένα μεζέ, πού νομίζει πώς τόν 
δικαιούται. Βρίσκει τό σπίτι του 
κλειστό, σφιχτομανταλωμένο. Φο
βούνται μήν έρθει ή άστυνομία γιά 
τόν κλεμμένο γάλο. ’ Εκείνη πού 
τόν κατσαδιάζει άγρια πρώτη,είναι 
ή κυρά Στρατίνα, ή σπιτονοικοκυ- 
ρά του. Φοβισμένος, πάει νά τό 
βάλει στά πόδια καί άκούει μέσα 
άπό τό σπίτι τίς φωνές τοΰ μικροΰ 
παιδιοΰ του νά τοΰ λέει, καθώς τό 
δασκάλεψαν: «Τήν ύγειά σου ματο- 
Πάλο, τεμπελόσκυλο, κακέ πατέ- 
λα. Τόν έφάαμε τό λάλο. Νά πάλε 
πέντε κι άλλα πέντε, δέκα!».

"Ηρωες τών Χριστουγεννιάτι
κων διηγημάτων τοΰ Παπαδιαμάν- 
τη, σάς άγαπώ. Καθώς χαράζω 
τοΰτες τίς γραμμές, σάς φαντάζο
μαι ρικνούς καί ρακένδυτους, σάν 
κι εκείνον πού σάς ζωντάνεψε, 
πικραμένους κι έρημους σάν κι 
έκεϊνον, άδύναμους καί μοναχι
κούς σάν κι εκείνον. Κι άπό τά’ίδια 
του τά λόγια παίρνω λόγια γιά νά 
σάς ποχαιρετήσω. Κι εσάς κι έκεΐ- 
νον, ναυαγίων ναυάγια, λάφυρα 
τής σκληρής ζωής: Καλό σας κα
τευόδιο, φτωχοί, τυραγνισμένοι!
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Ο Γύζης σέ προσωπογραφία τού Γερμανού ζωγράφου Ντεφρέγγερ. Ο πατέρας τού Γύζη. Προσωπογραφία τού γιου του

κάποιο γράμμα του πρός τόν προστάτη 
του Νάζο γράφει τά έξης: «Ίεράν 
ώνομάσατε, σεϊςό Νάζος, τήνπτωχικήν 
αύλή καί 'ίσως δέν έσυλλογισθήκατε, 
ότι τό γλυκύ τούτο έπίθετον θά μοΰ 
γέμιση τούς οφθαλμούς άπό δάκρυα, 
διότι τούτο έγλύκανεν τήν ψυχήν μου, 
τής όποιας τό πολυτιμότερον επί τού 
μεγάλου τούτου κόσμου είναι αύτή ή 
μικρά αύλή, ή αύλή των πρώτων 
χρόνων τής ζωής μου: Εις αύτήν έβλεπα 
τήν καλήν μου Μάννα παιδευομένην 
καί στενοχωρημένην διά τήν τιμίαν 
άνατροφήν τής πολυμελούς της· οικο
γένειας; εις αύτήν τήν έβλεπα δακρύου- 
σαν καί τόν Μπαμπάν μου στενοχωρη- 
μένον καί παραπονούμενον διά τούς 
δυστύχους καιρούς. Εις αύτήν τήν 
αύλήν ώρκίσθην νά γίνω βοηθός των. 
Είς αύτήν έστειλε σας ή τύχη μου ώς 
ιππέα μέ τόν διορισμόν μου είς χεϊρας 
(τήν ύποτροφία είς τό Μόναχο). Καί είς 
αύτήν έγνώρισα τήν μεγάλην καί άγγε- 
λικήν ψυχήν τής "Αρτεμης. Ναί είναι 
τόπος ιερός καί κερδίζει τό όνομα, τό 
όποιον τής εδώσατε...»

' Η εύαισθησία αύτή τού καλλιτέχνη 
δέν σταματά ώς εδώ. Απλώνεται σέ 
όλους καί σέ όλα: Στά γλυκά δειλινά 
τού νησιού του, πού στίς άκρογιαλιές 
του τριγυρνοΰσε ξυπόλητος, στίς γρα
φικές γωνιές των σπιτιών, πού τά 
χρώματά τους ζωντανεύει μέ τόν χρω
στήρα του. Αλλά κυρίως ό ζωγράφος
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είναι στενά δεμένος μέ τούς άνθρώ- 
πους. Τούς άνθρώπους μέ τούς όποι
ους είχε άμεση έπαφή, όπως τά αδέλ
φια του καί οί γονείς του, όπως ή 
οικογένεια τού προστάτη του Νάζου, 
όπως οί φίλοι του καί οί γνωστοί του.
Αλλά δέν σταματά έδώ. Περαστικός 

επισκέπτης στά διάφορα μέρη, ζυμώνε
ται δίχως νά τό θέλη μέ τούς άνθρώ
πους πού γνώρισε έστω καί παροδικά, 
άποτυπώνοντας στήν ψυχή του συγκι
νήσεις, εκφράσεις. Μέ τόν καιρό, άπέ- 
κτησε μιά ύπερευαισθησία, ή όποια 
ασφαλώς άναπτύσσεται καί έκδηλώνε- 
ται όταν άσχολήται μέ τά άτομα τού 
περιβάλλοντος του, όπως λόγου χάριν 
οί γονείς του ή τά άδέλφια του. Σέ μιά 
πρώιμη επιστολή του άπό τό Μόναχο 
τούς γράφει τά έξής: «Σεβαστοί μοι 
Γονείς, ζητώ τήν εύχήν σας...

Τήν προίκα τής Καλλιόπης σάς τήν 
έστειλα άπό τήν Βενετίαν (δηλ. τήν 
άπόδειξίν τών 5 χιλ. δρχ.). Τήν είχα είς 
τό γράμμα τού κ. Νάζου, διότι έφοβή- 
θην νά σάς τήν στείλω κατ' εύθεϊαν, 
μήπως χαθή. Ελπίζω ότι τήν έλάβετε. 
Περιμένω γράμμα σας διά νά ήσυχά- 
σω. Κατά τά γραφόμενά σας έλπίζω, ότι 
ό γάμος τής Καλλιόπης έγινε τήν 
προηγουμένην Κυριακή. ' Εγώ τουλάχι
στον άπ' έδώ όλην τήν ήμέραν σάς 
ένθυμούμην καί πιστεύω, ότι όλα έγι
ναν όπως τά επιθυμούσα. Τήν αύτήν

Κυριακήν ήπια καί έγώ· είς ύγείαν τού 
γαμβρού καί τής νύφης καί τού ηύχή- 
θην ομόνοιαν, μακροβιότητα, εύτυχίαν 
κλπ.

«Περιμένω άνυπομόνως νά μάθω τά 
τού γάμου καί ποϊος έστεφάνωσε... 
' Εσωκλείω γράμμα διά τήν Καλλιόπην: 
νά τής τό δώσετε είς τά χέρια της χωρίς 
νά τό άνοιξη κανείς. Νά τής τό δώσετε 
όταν έλθη είς τό σπίτι μας.

»Τής γράφω μερικός συμβουλάς. 
Πώς νά φέρεται μέ τόν άνδρα της. 
Κάπου κάπου θά τής γράφω. Διά 
τούτο, όταν βλέπετε γράμμα μου πρός 
αύτήν, νά τής τό δίδετε πάντα, όταν 
έρχεται- είς τό σπίτι. Κρυφά νά τής τό 
δίδετε, διότι δέν θέλω νά ήξεύρη ό 
άνδρας της, ότι τήν συμβουλεύω έγώ 
άπό έδώ. Αφού τώρα ύπανδρεύθη ή 
Καλλιόπη, θέλω νά τακτοποιήσω τά 
έξοδά σας καί νά μοΰ γράψετε πόσαι 
δραχμαί σας χρειάζονται κατά μήνα, 
διότι θέλω νά περνάτε καλά, μέ τήν 
καλήν τακτικήν τροφήν σας, μέ τά 
τυποδεμένα ρούχα σας. Δέν θέλω 
τίποτε νά στερήσθε. Τό σπίτι μας θέλω 
νά είναι πάντα άνοικτό· είς όλους μας 
τούς καλούς φίλους. ' Η μάννα μου 
θέλω νά άγοράση μιά γούνα διά νά 
λένε: «Χαρά στήν Κυρά Ταρώ, πού 
έκαμε ένα τέτοιο γυιό». Νά μήν άφήσε- 
τε νά ξεραθούν τής αύλής μας τά 
λουλούδια, ούτε τά ψάρια νά χαθούν. 
Θέλω, όταν έλθω, νά τά εϋρω καλύτερα



ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ

' Η μητέρα τού καλλιτέχνη, σέ δική του προσωπογραφία. Η γυναίκα τού Γύζη. Προσωπογραφία του 1890.

άπό δ,τι τά άφησα. Πρός τό παρόν δέν 
έχω άλλο τι νά σας €ίπώ παρ' ότι εμείς 
εδώ περιμένομε χιόνια».

Αντιπαθεί τόν πόλεμο καί τήν βία, 
είναι ζηλωτής τής ειρήνης καί τής 
άγάπης, πού νομίζει δτι είναι τό ωραιό
τερο άπό τά ανθρώπινα αισθήματα. 
"Εχοντας πάντοτε ώς στόχο κάποια 
ανώτερη μορφή έκπαιδεύσεως καί δια- 
πλάσεως τών νέων ανθρώπων, δέν 
διστάζει νά όμολογήση πικραμένος ότι 
πολύ λίγες δυνατότητες ύπήρχαν γιά 
μιά καλύτερη άνάπτυξι τής παιδείας 
στήν χώρα πού τόν γέννησε. ' Ο Γύζης 
σάν άτομο ξενητεμένο έχει δλα τά 
χαρακτηριστικά τού έξευρωπαίσμένου 
"Ελληνα, τοΰ ανθρώπου πού, όταν 
φύγη άπό τόν τόπο του καί ζυμωθή μέ 
άλλους λαούς, δημιουργεί ένα κράμα 
θαυμάσιο. ' Εκ φύσεως καλός, δέν 
άργησε νά άποκτήση όλες έκεϊνες τις 
ιδιότητες πού χαρακτηρίζουν άλλους 
λαούς. Τήν φινέτσα, τήν άπλότητα, τήν 
προσήλωσι σέ αρχές καί φιλίες, τήν 
έκτίμησι γιά τό έργο τών άλλων. ' Η 
άντιπάθειά του όμως γιά τόν πόλεμο 
φθάνει μερικές φορές σέ παροξυσμό:

«Πόλεμος!! Τό φρικωδέστερον τού
το προϊόν τού ανθρωπίνου πνεύματος 
καί τής ανθρώπινης ισχύος; τό τερα
τούργημα τούτο τής πνευματικής δυ- 
νάμεως τοΰ ανθρώπου, είναι βεβαίως 
ούχί τοΰ Θεού έργον, όστις έπλασεν 
αύτόν κατ'· εικόνα καί όμοίωσιν Αύτοΰ,

άλλ' ένεπνεύσθη ύπό τοΰ Σατανα, 
όστις ήτο όπισθεν τοΰ Θεοΰ κεκρυμμέ- 
νος καθ' ήν στιγμήν ό Θεόςένεφύση- 
σεν ■ εις τό ώραϊον πλάσμα του τήν 
πνοήν. Τόσον τά άτομα όσον καί τά 
"Εθνη, κατέχονται ύπό τοΰ αισθήματος 
τοΰ κατακτάν, τής απληστίας καί τοΰ 
εγωισμού...» (1897).

' Η έπαφή του μέ τό Μόναχο, στόν 
χώρο έκεϊνο πού είχαν έμφανισθή 
τόσοι τιτάνες τής μουσικής τέχνης, δέν 
άργησε νά τοΰ έμπνεύση τήν αγάπη γιά 
τήν μουσική. ’ Ενώ ήταν ακόμα φοιτη
τής στό Μόναχο, παρά τά πενιχρά του 
οικονομικά, άγόρασε μιά κιθάρα καί 
άρχισε νά παίρνη μαθήματα. ’ Η άγάπη 
του αύτή γιά τήν μουσική δέν άργησε 
νά έξελιχθή σέ πάθος. Αρκετά έργα 
του τής τελευταίας περιόδου έχουν 
έντονη τήν έπίδρασι πού άφηνε νά 
άσκή έπάνω του ή μουσική. Μιά άπό τίς 
σκέψεις του γιά τήν μουσική ήταν ή 
έξής: «Μόνον ή άρμονία ένός Μπετό- 
βεν» έλεγε, «δύναται μέ τήν άρχαίαν 
έλληνικήν ώραιότητα νά συγκριθή». ’ Η 
μουσική ήταν αύτή πού τόν παρηγο
ρούσε καί τόν έκανε νά αισθάνεται 
καλύτερα όταν οί αρρώστιες καί οί 
πόνοι τυραννοΰσαν τό έξασθενημένο 
του σώμα. Συχνά έβαζε τήν κόρη του 
Μαργαρίτα νά τοΰ παίζη τήν σονάτα σέ 
C moll τοΰ Μπετόβεν ή τήν ' Ενάτη 
Συμφωνία τοΰ ίδιου μουσικού. Νά 
άκούση τήν ' Ενάτη ήταν ή στερνή του

έπιθυμία όταν, τό 1900, ή αρρώστια 
πού τόν κατέτρωγε τόν έρριξε στό 
κρεβάτι. Στις 22 Δεκεμβρίου 1900, ό 
Ν ικόλαος Γ ύζης περνούσε στήν αθανα
σία, ένώ προτού πεθάνη έβλεπε πολλά 
δράματα γιά τήν μετά θάνατον άνα- 
γνώρισί του ώς καλλιτέχνη. Πέθανε 
εκεί, στό Μόναχο, ένώ τόν έτρωγε 
πάντα ή νοσταλγία γιά τήν πατρίδα.

"Αφησε στούς δικούς του πλήθος 
έργων πού έφερναν ζεστή ακόμη τήν 
σφραγίδα τοΰ μεγάλου αύτοΰ καλλιτέ
χνη καί ανθρώπου στήν μίξι τών χρω
μάτων στήν παλέττα, τά ήμιτελή του 
γλυπτικά προπλάσματα, τά πινέλα, 
στήν ζεστή αϊσθησι τής δημιουργίας 
πού ύπήρχε διάχυτη στό έργαστήριό 
του. Οί φίλοι καί οί μαθηταί του 
ένοιωσαν μεγάλο κενό μέ τόν θάνατο 
τοΰ θαυμάσιου αύτοΰ ανθρώπου, πού 
ή γλυκειά του μορφή, τά καλωσυνατα 
του μάτια, τά ώραϊα του αισθήματα 
συνέβαλλαν στό νά δημιουργή άρρη
κτους δεσμούς μέ όσους γνώριζε. Ο 
φίλος του ζωγράφος φ. φόν Λένμπαχ, 
πού έφτιαξε τό τελευταίο σκίτσο τοΰ 
Γύζη όταν ό ζωγράφος κειτόταν στήν 
νεκρική κλίνη, λέει τά έξής: «Διέκρινέτις 
αμέσως έν τή λεπτή κατατομή καί τή 
γαλήνη τοΰ προσώπου του, όπερ επί
σης έφερε τήν σφραγίδα τής έλληνικής 
αύτοΰ καταγωγής, ότι δέν ήτο ίδιον 
αύτοΰ νά έρχεται παρά τά είδωλα τής 
ήμέρας, καί τούς χρυσούς μόσχους,
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Επάνω: « Ο Έρως» άπό τήν «έαρινή 
συμφωνία». ('Εθνική Πινακοθήκη). Κάτω: 
«Τό κρυφό σχολειό», άπό τούς πιό γνωστούς 
πίνακες τού Γύζη. Στήν άπέναντι σελίδα: 
« Ιδού ό Νυμφίος έρχεται». Στά τελευταία 
χρόνια τής ζωής του ό καλλιτέχνης κατέχε- 
ται άπό ένα βαθύ μυστικισμό, πού έκδηλώνε- 
ται μέ τις έξαϋλωμένες μορφές τών θρη
σκευτικών οραμάτων.

άλλ' ότι διήρχετο ήρεμος πρό τών 
άφιλοκαλλιών τών όιασταυρουσών τόν 
όρόμον του.· Εις τήν λεπτότητα αύτοϋ 
καίτήν μετριοφροσύνην οφείλει επίσης 
ότι, καθ' όσον γινώσκω, ούδένα είχε 
εχθρόν, άλλα μόνο φίλους. 'Υπό τών 
μαθητών του έλατρεύετο ώς πρότυπον 
γνήσιας καλλιτεχνικής προσωπικότη
τας· ή όέ κατά τήν κηδείαν του πολυ
πληθής τούτων συμμετοχή καί τό προ
φανές πένθος των κατέστησε ταύτην 
μίαν τών συγκινητικωτάτων έξ όσων 
ποτέ έχω ϊδει».

Γιά τόν Γύζη ή ζωή είχε διπλή όψι.
' Εκείνη πού ό καλλιτέχνης έβλεπε, 
εκείνη πού αντιλαμβανόταν μέ τις 
αισθήσεις, όπως τά καθημερινά γεγο
νότα, τό διάφορα έπεισόδια τής ζωής 
τών άνθρώπων καί τα υτοχρόνως εκείνη 
πού οραματιζόταν, τήν άλλη όψι, τήν 
άϋλη, τήν αιώνια, αύτή πού μόνο ψυχές 
μέ ιδιαίτερη εύαισθησία μπορούν νά 
άνιχνεύσουν. Τά οράματα αύτά τού 
Γύζη δέν έχουν άλλο στόχο παρά μόνο 
τήν όμορφιά, τό ■ αιώνιο κάλλος, τήν 
ιδέα τού ώραίου καί τού αύστηροΰ, τού 
λιτού καί τού μεγαλειώδους. Τήν ενο
ρατική αύτή ιδιότητα τού ζωγράφου 
σχολιάζοντας, ό "Ερνστ Χάρτλέει: «Εις 
τά όνειρά του δέν ζώσι πλέον άνθρω

ποι, άλλα πλανώνται έκεϊ ύψηλαί άκτι- 
νοβόλοι μορφαί, άδελφαί τών ώραίων 
εκείνων δυνάμεων, τάς όποιας οί άρχαϊ- 
οι "Ελληνες έδημιούργησαν · εις τήν 
άνθρωπότητα ώς ιδανικόν μέχρι συντέ
λειας τών αιώνων.· Εις τά όνειρά τους 
φλέγει ισχυρός πόθος: νά είναι άληθώς 
άπόγονος τού λαού εκείνου, τού όποι
ου ή γλώσσα είναι μήτηρ τής γλώσσης 
του, ή πατρίς έπίσης πατρίς του».

' Ο άναγνώστης μπορεί νά καταλάβη 
πολύ περισσότερα καίνσαίσθανθή όλο 
τό μεγαλείο τού όραματισμοΰ καί τής 
πνευματικότητος τού καλλιτέχνη, άν δή 
ένα πολύ γνωστό πίνακα, εμπνευσμένο 
άπό τήν καταστροφή τών Ψαρών: Τόν 
πίνακα «'Η δόξα τών Ψαρών», πού 
φιλοτεχνήθηκε τό 1896 καί έπομένως 
άποτελεϊ ένα άπό τά έργα τής ώριμης 
καλλιτεχνικής δημιουργίας τού Γύζη. 
Στών Ψαρών τήν ολόμαυρη ράχη 
περπατώντας ή δόξα μονάχη, 
μελετά τά λαμπρά παλληκάρια 
καί στήν κόμη στεφάνι φορεϊ, 
καμωμένο άπό λίγα χορτάρια 
πού είχαν μείνει στήν έρημη γή.

' Ο πίνακας τού Γ ύζη δέν είναι άλλο 
παρά ή άπόδοσις μέ χρώματα τής τόσο 
λιτής καί μεγαλειώδους περιγραφής
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τοϋ Σολωμού. Λιτός καί μεγαλειώδης 
είναι καί ό πίνακας καί σέ συγκλονίζει. 
Μόλις τόν άντικρύσης, νοιώθεις νά σοΰ 
επιβάλλεται, νά σέ όιατάσση νά σιωπή- 
σης καί νά άναλογισθής τήν έκτασι τοϋ 
μεγαλείου καί τήν έπιβλητικότητα πού 
ενέχει.

Ό  Δ. I. Καλογερόπουλος, σχολιά
ζοντας τόν πίνακα, έγραψε τό 1925 τά 
έξης: «"Ο,τι ό έθνικός ποιητής έφαντά- 
σθη, ό έθνικός ζωγράφος ένεσάρκω- 
σεν. ' Η Δόξα δέν είναι φιλομειδής. 
Κατήλθεν άπό τά ΰψη, είδε τήν κατα
στροφήν καί εις τήν μορφήν της άπει- 
κονίσθη τοΰ ολέθρου ή έντύπωσις. 
Είναι αύστηρά, πλήρης ίεράς όργής, ή 
μορφή τής Δόξης, κάποιος δαίμων 
έκδικήσεως- εις τό βλέμμα της εμφω
λεύει. 'Αλλά ποία μεγαλοπρέπεια έμ- 
φανίσεως! ' Η λευκή πολύπτυχις έσθής 
φαίνεται ώς μία νεφέλη. Οί γυμνοί 
πόδες πατούν έπί βράχων. ' Η άτμο- 
σφαϊρα βαρεία καί σκοτεινή. Αί πτέρυ
γες μεγαλοπρεπείς' ή κόμη έστεφανω- 
μένη· μέ τήν άριστεράν χεϊρα κρατεί 
τήν δέλτον, έφ' ής μέ τήν γραφίδα, ήν 
κρατεί διά τής δεξιάς, καταγράφει «τά 
λαμπρά παλληκάρια» πού έθυσιάσθη- 
σαν· εις τόν βωμόν τής Πατρίδος. ' Η 
κίνησις τής Δόξης, ή όποια βαίνει επάνω 
εις τήν όλόμαυρην έκ τού ύπερόχου 
όλοκαυτώματος ράχιν τής ήρωικής νή
σου, είναι παραστατικώτατη». Τό τρα
γικό μέ αύτόν τόν πίνακα είναι ότι, όταν 
έξετέθη τότε ατό Ζάππειο, βρήκε αρκε
τούς έπικριτάς. Τό γεγονός γέμισε μέ 
πίκρα τόν καλλιτέχνη, πού αναγκάσθη
κε νά δηλώση ότι ζωγράφισε τήν Δόξα 
όπως τήν αίσθάνθηκε έμπνεόμενος άπό 
τόν Σολωμό. «Τήν ώνειρευόμην έκεϊ 
κάτω είς τόν έλληνικόν ούρανόν», είπε. 
«Μά κανείς δέν τήν έννόησε». Καί ώς έκ 
τούτου τήν άφησε ήμιτελή. * Ηταν τόση 
ή πίκρα του, ώστε άφησε εντολή στά 
παιδιά του νά τήν κάψουν. Εύτυχώς, 
όμως, ό γιός του Τηλέμαχος, πού 
κληρονόμησε τό ταλέντο τοΰ πατέρα 
του, τήν έκανε άγαλμα καί μάλιστα 
θαυμάσιο, δίχως, έννοεΐται, νά κατα- 
στρέψη ή νά κάψη τόν πίνακα.

’ Ο Γύζης, ό καλλιτέχνης αύτός μέ τήν 
μεγάλη δύναμι τοΰ χρωστήρος, μόνο 
μπροστά σέ μιά εικόνα σταματούσε: 
τήν εικόνα τής ' Ελλάδος. Νόμιζε ότι άν 
έπιχειροΰσε νά τήν παραστήση στόν 
μουσαμά, ή τέχνη του θά άπεδεικνύετο 
ύποδεέστερη τοΰ μοντέλου. Τόσο δέος 
τόν κατείχε στήν σκέψι αύτή. ' Η 
μεγαλύτερη εύτυχία του ήταν όταν τόν 
διόρισαν διευθυντή τής Σχολής Καλών 
Τεχνών τών ' Αθηνών, θέσι πού δυστυ

χώς δέν μπόρεσε νά άναλάβη, γιατί τόν 
βρήκε ό θάνατος. Καί πόσα άραγε θά 
είχαν ώφεληθή ή Σχολή καί οί μαθηταί 
της άπό τόν μεγάλο αύτόν καλλιτέχνη, 
πού θεωρούσε τό ταλέντο του ούράνιο 
δώρο: «' Η τέχνη έχει σταλή έξ ούρανοΰ 
πρός έξέλιξιν τής άνθρωπότητος. Είναι 
μεγάλη καί εύγενής καί δέν άνέχεται 
συρμούς, διότι ό συρμός άλλάζει. Ή  
άποστολή της είναι νά όδηγή τούς 
ανθρώπους καί όχι νά διευθύνεται ύπ' 
αύτών. Είναι ή τέχνη θεία. Μόνον οί 
ψευδείς ιερείς της κάμνουν χρήσιν τής 
μόδας διά νά πλουτίσουν. ’ Η τέχνη δέν 
έχει ανάγκην έκατομμυρίων ό μόνος 
σκοπός της είναι ό έξευγενισμός τής 
άνθρωπότητος».

Κλείνομε τό άφιέρωμα αύτό στόν 
μεγάλο καλλιτέχνη μέ ένα άπόσπασμα 
κριτικής τοΰ Μαρσέλ Μοντανό: «Είς 
τόν Γύζην συναντώμεν κάτι πραγματι- 
κώς νέον διά τήν ιστορίαν τής νεωτέρας 
τέχνης. Νομίζει τις ότι έπέστρεψεν έκ 
τοΰ βάθους τών· αιώνων κάποιος σύγ
χρονος τοϋ Πραξιτέλους καί προσπα
θεί νά εναρμόνιση τήν είς τά παρελθόν
τα μεγαλεία έθισμένην φαντασίαν του 
μέ τήν τόσο άπέχουσαν σημερινήν 
εποχήν. Καί έάν τά ψευδοελληνικά 
μνημεία τοϋ Μονάχου, τά όποια δυ
στυχώς δέν είναι άλάνθαστα, δέν παρέ- 
σχον καμμίαν άλλην ύπηρεσίαν άπό 
τοΰ νά ένθυμίζουν διηνεκώς- είς τόν

νέον "Ελληνα καλλιτέχνην τούς μεγά
λους προγόνους του, θά είχον δ ι' αύτό 
καί μόνον δικαίωμα ύπάρξεως. Τώ 
ύπέδειξαν τόν πρό πολλοϋ λησμονη- 
θέντα δρόμον πρός τόν θησαυρόν τόν 
θεωρούμενον άπωλεσθέντα πρό χιλιά
δων έτών ό Γύζης έχει τήν μυστικοπά- 
θειαν ήτις οδηγεί πρός τήν οδόν τών 
νόμων, τοΰ καλού καί τοΰ ώραίου, 
συμφώνως πρός τούς όποιους άνηγέρ- 
θησαν οί ναοί τής άρχαιότητος. Α ρ κε ί 
νά παραθέση τις τήν «' Αποθέωσιν τής 
Βαυαρίας» πλησίον τών παραδόσεων 
τών αρχαίων, άλλά καί πλησίον τής 
νεωτέρας έποχής άπό τοΰ Μπαϊκλιν 
μέχρι τοϋ Στύκ, άπό τοΰ Νταβίντ ντ' 
Άζνέρ μέχρι τοϋ Γουσταύου Μορώ, 
άπό τοΰ Μπόρν - Τζόουνς μέχρι τοϋ 
"Αλμα Ταντέμα, διά νά έννοήση ότι είς 
τόν Γύζην είναι ή φύσις, ή κληρονομι- 
κότης καί ή φωνή τοϋ αίματος ήτις τόν 
συνδέει μέ τά άρχαϊα πρότυπα. Κατά τά 
τρία ταξίδια του είς τάς ' Αθήνας ήρκει 
νά έχη άνοικτούς τούς οφθαλμούς καί 
νά άκούη προσεκτικώς τάς φωνάς αί 
όποϊαι τώ έδίδασκον τό ύψηλόν άσμα 
τής αίωνίας ώραιότητος, διά νά άποκα- 
θάρη τό ιδανικόν του άπό κάθε ξένην 
έπίδρασιν καί καταλάβη έξέχουσαν 
θέσιν είς τήν σύγχρονον τέχνην».

Μέ τό θάνατο τοϋ Γύζη ή Ελλάς 
έχασε ένα καλλιτέχνη, άλλά κέρδισε μιά 
αιώνια δόξα.
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ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

mix
NAME Η ΠΑΤΑΤΑ 

ΧΊΗΥ 
ΕΛΛΑΔΑ

Από τήν Ν. Αμερική στό Ναύπλιο
«Δεν αμφιβάλλω, ότι γνωστόν τοΐς πάσιν ή προσδοκωμένη 

ωφέλεια ’εκ τής καλλιέργειας των γεωμήλων (άλλως πατατών) τά 
όποια, γινόμενα εις μύρια τμήματα καί σπειρόμενα, άναφύουσιν 
τόσας ρίζας εις όσα έκόπησαν τμήματα· αυτά είναι εις χρήσιν (ώς 
δήλον) εις όλην σχεδόν τήν Ευρώπην.

Ο πρώτος Κυβερνήτης τής Ελλάδος Ί. 
Καποδίστριας Ενεθάρρυνε τήν εισαγωγή 
καί τή διάδοση τής πατάτας στήν Ελλάδα.

Γ ΙΑ τήν πατατοκαλλιέργεια στήν 
' Ελλάδα δέν ένδιαφέρθηκε πρώ

τος, καθώς πιστεύεται ώς τώρα, ό 
Καποδίστριας. ' Η πρώτη σχετική προ
σπάθεια έγινε τρία χρόνια ένωρίτερα 
άπό άλλον, όπως μαρτυρούν επίσημα 
έγγραφα τού 1821.

Κοντά στίς τόσες φροντίδες πού είχε, 
ή Προσωρινή Διοίκησις τής πατρίδος 
μας κατά τήν περίοδο τής ' Επαναστά- 
σεως καί ιδιαίτερα τό 1825, οπότε άπό 
τήν μιά μεριά ό ' Ιμπραήμ ερήμωνε τόν 
τόπο κι άπό τήν άλλη συνεχώς ή χώρα 
έμασ τίζετο  άπό τήν άγ ιάτρευτη  
«άσπραρρωστία», βρήκε τόν καιρό ν' 
άσχοληθή καί μέ τήν καλλιέργεια τών 
γεωμήλων (κατά μετάφρασι έκ τής 
γαλλικής Pomme de terre) άλλως 
«πατάτων».

Τό πολύ διαδεδομένο καί νοστιμώτα- 
το αύτό «ζαρζαβατικό», πού κατά πολ
λούς καί ποικίλους τρόπους μαγειρεύε
ται σήμερα, τότε ήταν άγνωστο, όχι 
μόνο στήν ' Ελλάδα, άλλά καί σε πολλά 
άκόμη μέρη τής Εύρώπης. Τό φυτό 
αύτό, τής τάξεως τών «στρυχνωδών», 
ιθαγενές τής Ν. Αμερικής, έκαλλιερ- 
γεϊτο στά ύψίπεδα τού Περού καί τής 
Χιλής, γιά τούς νόστιμους ύπόγειους 
κονδύλους του καί γιά τήν μεγάλη 
θρεπτική του άξια. Κατά τό 1500 
άρχισε νά καλλιεργήται στίς πολιτείες 
Βιργινίας καί Καρολίνας τής Β. ' Αμερι

κής. Ιρλανδοί ναυτικοί κατά τό 1565 
τό μετέφεραν στήν χώρα τους καί σιγά - 
σιγά, ή φήμη του άπλώθηκε στήν 
Εύρώπη. ’ Η καλλιέργειά του όμως 
γινόταν έρασιτεχνικά. "Υστερα όμως 
άπό μιά ολοκληρωτική καταστροφή τής 
σιτοπαραγωγής στήν Γερμανία κατά τό 
1 772 άρχισε νά καλλιεργήται έκεϊ εντα
τικά, όπως καί σήμερα επίσης. Στά άλλα 
μέρη ήταν άκόμη σχεδόν άγνωστο.

’ Ο άγωνιστής όμως Γεώργιος Μ. ' Αν- 
τωνόπουλος άπό τό Ναύπλιο, ό κοσμο- 
γυρισμένος αύτός φίλος καί σύντρο
φος τού Δ. Ύψηλάντη, ό μετέπειτα 
δεύτερος κατά σειράν Δήμαρχος τού 
Ναυπλίου, σκέφθηκε «νά είσαγάγη» 
τήν καλλιέργεια τής πατάτας καί στήν 
' Ελλάδα, καί μέ τήν παρακάτω άναφο- 
ρά του άπευθύνεται στό Βουλευτικό 
Σώμα, πλέκει τό έγκώμιόν της καί 
συνιστά νά καλλιεργηθή στήν χώρα 
μας, άλλά κατά κύριον λόγον στά 
φρούρια ' Ακροκορίνθου καί Ναυπλί
ου, ώστε νά είναι ύπό φρούρησιν — καί 
γιά τίς πολλές ώφέλειέςτης, άλλά καί τό 
σπάνιον τού προϊόντος.

Πρός τό Σεβαστόν Βουλευτικόν Σώ
μα

Δέν άμφιβάλλω, ότι γνωστόν τοϊς 
πάσιν ή προσδοκωμένη ώφέλεια έκ τής 
καλλιέργειας τών γεωμήλων (άλλως

πατάτων) τά όποια, γινόμενα εις μύρια 
τμήματα καί σπειρόμενα, άναφύουσιν 
τόσας ρίζας εις όσα έκόπησαν τμήμα
τα· αύτά είναι εις χρήσιν (ώς δήλον) εις 
όλην τήν Εύρώπην.

Εξ αύτών γίνεται ψωμίον, όπόταν μέ 
ισοβαρή άνακατωθώσιν άλευρον. Χρη
σιμεύουν εις παν είδος βρώματος, καί

Βολβοί πατάτας.

764



Mia άποψη τού Ναυπλίου. Στό βάθος τό Μπούρτζι.

έν καιρψ άνάγκης καί μόνα δύνανται νά 
δώσουν τροφήν, όσης ό άνθρωπος 
χρείαν έχει. Αί άρεταί των γεωμήλων 
είσίν άναρίθμητοί' πόσον λοιπόν αναγ
καία είναι ή καλλιέργεια του εις τήν 
’ Ελλάδα καί μάλιστα· εις τά φρούρια 
αύτής, είναι άναντίρρητον καί μόλον 
τούτο παραμελεϊται. Κατ' αύτάς έλα- 
βον έξ Εύρώπης μερικά αύτών." Εδωκα 
μέρος · εις Άργείους, όπου καί διά 
παρακινήσεώς μου καλλιεργούνται 
ήδη.
"Εγραψα πρός τόν φρούραρχον τής 

Άκροκορίνθου,προσκαλών καί αύτόν 
νά στείλη άνθρωπον, νά λάβη γεώμη
λα, διά νά ένεργήση τήν καλλιέργειαν 
αύτών εις ' Ακροκόριθνον.

Εύχής έργον είναι νά ένεργηθή καί εις 
τήν άκρόπολιν Ναυπλίου (Ίτζκαλέ), 
τής όποιας ή έκτασις είναι άρκετή, άν 
σπαρή, νά τρέφη κατ' έτος πολλούς 
στρατιώτας.

Καθυποβάλλω τήν πρότασίν μου 
ταύτην ύπ' όψιν τού Σεβαστού τούτου 
Σώματος, τήν όποιαν άν έγκρίνη, άς μέ 
διορίση; εις τίνα νά δώσω έξ αύτών, διά 
νά ένεργηθή ή καλλιέργειά των. Μένω 
μ' όλον τό σέβας.
Τή 19 Δεκεμβρίου 1825 
' Εν Ναυπλίω

ό πατριώτης 
Γ. Μ. ’ Αντωνπόπουλος

'Επί τού νώτου. Αναφορά Γ. Μ.
' Αντωνοπούλου. Άνεγνώσθη τή 21 
Δεκεμβρίου 1825.

Τό Βουλευτικό Σώμα, μετά τήν άνά- 
γνωσι τής άναφορδς, «κρίνει τήν πρό- 
τασιν 3 ώφέλιμον» καί μέ τό άκόλουθο 
πρός τό ' Εκτελεστικόν έγγραφόν του, 
έγκρίνει «νά λάβη αύτό τό βάρος ό κ. 
Ά δάμ  Δούκας» (1790 — 1860) ό 
πανέξυπνος αύτός ' Ηπειρώτης φιλικός 
καί Παραστάτης στήν A ' Έθνοσυνέ- 
λευσι. ' Ο Δούκας τότε ήταν υπουργός 
τών Πολεμικών καί, σάν νά μήν είχε 
τίποτε άλλο νά κάμη, πήρε τήν εντολή 
νά... έπιστατήση «εις τό σπάρσιμον καί 
φυλακήν» (φύλαξι) τής πατάτας.

Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος 
Τό Βουλευτικόν Σώμα

Πρός τό Σεβαστόν ' Εκτελεστικόν 
Περίοδος Γ'
Ά ρ ιθ . 1109.
Ό  πατριώτης Γ. Μ. ’ Αντωνόπουλος, 

παρασταίνων διά τής έγκλειστου άνα- 
φοράς τήν έκ τής καλλιέργειας τών γεω
μήλων ώφέλειαν λέγει, ότι έλαβε κατ' 
αύτάς μερικά, έκ τών όποιων έδωσεν 
ολίγα τινά εις τούς ' Αργείους, διά νά τά 
σπείρουν καί ότι έγραψε καί πρός τόν

φρούραρχον τής ' Ακροκορίνθου. 
Προβάλλει δέ, ώς ώφέλιμον νά σπαρ- 
θώσι καί-εις τήν Άκρόπολιν ("Ιτζ - 
καλέ).

Τό Βουλευτικόν κρίνει τήν πρότασίν 
ώφέλιμον καί ένέκρινε νά λάβη αύτό τό 
βάρος ό κ. Ά δάμ  Δούκας καί νά 
έπιτατήση· εις τό σπάρσιμον καί φυλα
κήν αύτών.· Ειδοποιείται λοιπόν τό Σεβ. 
' Εκτελεστικόν, διά νά διατάξη νά ένερ
γηθή ή πρότασις.
Τή 21 Δεκεμβρίου 1825 
έν Ναυπλίψ (Τ.Σ.)

Ό  Πρόεδρος 
Πανοΰτσος Νοταράς 

ό πρώτος Γραμματεύς 
Α. Παπαδόπουλος

Τό ' Εκτελεστικό Σώμα, πού τό απο
τελούσαν πρόσωπα διαλεχτά, όπως 
δείχνουν οί ύπογραφές τους, αποδέχε
ται τήν πρότασι αύτή, τήν άνακοινώνει 
στό Βουλευτικό καί έκδίδει τήν σχετική 
διαταγή πρός τό ύπουργεϊο τών ' Εσω
τερικών...

Τά δυό αύτά έγγραφα τού ' Εκτελε
στικού έχουν ώς έξής:

Προσωρινή Διοίκησις τής 'Ελλάδος 
Τό ' Εκτελεστικόν Σώμα 

Πρός τό σεβαστόν Βουλευτικόν 
Περίοδος Γ. 
άριθ. 15793

Έλήφθη τό ύπ' άριθ. 1109 προβού

λευμα τού σεβαστού τούτου Σώματος, 
όμοϋ καί ή έγκλειστος άναφορά τού κ. 
Γ. Αντωνοπούλου καί παρετηρήθη ή 
πρόβλεψις περί τής · εισαγωγής τής 
καλλιέργειας τών γεωμήλων καί ή γνώ
μη τού νά διορισθή ό κ. Ά δάμ  Δούκας 
διά νά φροντίση τήν φυτείαν τούτου 
τού είδους; εις τήν ενταύθα Άκρόπο- 
λιν.

Εις άπάντησιν· ειδοποιείται τό σεβ. 
τούτο Σώμα, ότι ένεκρίθη ή περί ής ό 
λόγος πρότασις καί έξεδόθησαν ανάλο
γοι διαταγαί.

Τή 23 Δεκεμβρίου 1825, Ναύπλιον 
Ό  Πρόεδρος Γεώργιος Κουντουριώ- 
της
Γκίκας Μπόταση 
' Αναγνώστης Σπηλιωτάκης 
Κων/νος Μαυρομιχάλης 
' Ιωάννης Κωλέττης

Ό  Γεν. Γραμματεύς 
Ά λ . Μαυροκορδάτος

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ
ΔΟΣ

Τό 'Εκτελεστικόν Σώμα 
Πρός τό Ύπουργεϊον τών Εσωτερι
κών
Περίοδος Γ.
Ά ρ ιθ . 15794.

' Εγκλείεται άντίγαρφον τού ύπ' άριθ.

Συνέχεια στή σελ. 8 15
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑΣ

ΤΑ ΤΡΑΠΟΥΛΟΧΑΡΤΑ 
•ΑΠΟ ΤΗΝ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
Τά χαρτιά τής τράπουλας παιχνίδι συναναστροφής καί μαντείας στην άρχή, 

άπασχόλησαν διάσημους καλλιτέχνες πού έφτιαξαν μ' αυτά άληθινά άριστουργήματα. 
'Επίσης, μιλούν συμβολικά γιά τη ζωή των άνθρώπων, άπό τά πιό παλιά χρόνια, καί γ ι ' 
αύτό συγκεντρώνουν τό ενδιαφέρον ερευνητών καί συλλεκτών.

Π ΟΛΛΟΙ ερευνητές καί συλλέκτες 
ένόιαφέρθηκαν κατά καιρούς γιά 

τήν προέλευση των χαρτιών τής τρά
πουλας. Μερικοί ύποστηρίζουν ότι εί
ναι έπινόηση των Βοημών, άλλοι απο
δίδουν τά πρωτεία ατούς Κινέζους: 
ένας παλιός θρύλος άναφέρει ότι έπινο- 
ήθηκαν σάν εύχάριστη άπασχόληση, 
γιά νά περνούν τήν ώρα τους, οί 
παλλακίδες τού αύτοκράτορα Σέουν - 
Χό. Κατ' άλλους, πάλι, πρέπει νά είναι 
έπινόηση τών άρχαίων Αιγυπτίων.

"Οπως καί νά έχει τό πράγμα, τά 
τραπουλόχαρτα, πού ή ιστορία τους 
διαπλέκεται μέ τούς μύθους καί τίς 
συνήθειες τών άρχαίων λαών, έξακο- 
λουθοΰν καί σήμερα νά γοητεύουν. 
Τελευταία έγινε στό Μιλάνο μιά έκθεση 
μέ τραπουλόχαρτα τού 15ου καί 16ου 
αιώνα. Παράλληλα, έγινε ένα διεθνές 
συνέδριο, κατά τή διάρκεια τού όποιου 
έκαναν άνακοινώσεις οί πιό διάσημοι 
«τραπουλοχαρτολόγοι» τού κόσμου.

' Η ιστορία τών τραπουλόχαρτων έχει 
κι αύτή τούς... διωγμούςτης. Στίςάρχές 
τού 1400, ένας καλόγερος άπό τήν 
Τοσκάνη, ό Μπερναρντίνο ντά Σιένα, 
καταδίκαζε καί καταριόταν τή χρήση 
τών ταρό, πού τά θεροΰσε άνήθικα στό 
1500, έπανειλημμένα διατάγματα πε
ριόριζαν τό παιχνίδι σέ ορισμένους 
χώρους καί σέ ορισμένες κοινωνικές 
τάξεις, ένώ στή Γαλλία ό Κάρολος Θ' Mia φιγούρα (ντάμα), άπό τραπουλόχαρτο τού 1840.

766



"Ενα ταρό τού 1700. Είκονίζεται Κένταυρος

αναγκάστηκε νά τό απαγορεύσει έν 
μέρει, επειδή είχαν σημειωθεί πολλές 
χρεοκοπίες.

Παρ' όλα αύτά, τά τραπουλόχαρτα 
ήταν τό πιό δημοφιλές παιχνίδι τής 
εποχής, κι αύτό ισχύει ιδιαίτερα γιά τά 
ταρό, τά 78 χαρτιά μέ τά οποία οί 
χαρτομάντεις προέλεγαν τό μέλλον, 
συνήθεια πού εξακολουθεί νά ύπάρχει 
καί σήμερα.

Τά 22 «μεγάλα μυστήρια», όπως 
ονομάζονταν οί φιγούρες των ταρό —ό 
τρελλός, ή πάπισσα, ό διάβολος, ό 
τροχός τής τύχης, ό κρεμασμένος καί τά 
άλλα— συμβόλιζαν τά αισθήματα καί 
τά γεγονότα τής ίδιας τής ζωής των 
άνθρώπων. ' Από τά ταρό άκριβώς τού 
14ου αιώνα προέρχονται τά τραπουλό
χαρτα των ήμερων μας. μέ τή διάδοση 
τοϋ παιχνιδιού, τά «μεγάλα μυστήρια» 
έπεσαν σέ άχρηστία, ό τρελλός μετα
μορφώθηκε σέ τζόκερ, ένώ τό άλογο κι 
ό φάντης συνενώθηκαν κι έγιναν άπλά 
ό φάντης, φτάσαμε έτσι στά σημερινά 
52 χαρτιά, έκτος άπό τούς τζόκερ.

Τά άρχικά ταρό διάφορων πόλεων 
έχουν λίγο πολύ τά ίδια σύμβολα, άπό 
τά βενετσιάνικα όπου έμφανίζεται γιά 
πρώτη φορά ή φιγούρα τής πάπισσας, 
ως τά ταρό τής Μπολόνια όπου οί 
φιγούρες τών Μαύρων έχουν άντικα- 
τασταθεί άπό τις φιγούρες τού πάπα, 
τού αύτοκράτορα καί τής πάπισσας.

”Ενα άκόμα ταρό τοϋ 1700.

συνέπεια ίσως τής προσάρτισης τής 
πόλης στό παπικό στίςάρχέςτοΰ 1500, 
καί ώς τά ταρό τής φλωρεντίας καί τής 
Μασσαλίας, πού ήταν δημοφιλέστερα 
σέ ολόκληρη τήν Εύρώπη, άπό τά τέλη 
τού 1400.

Άπ ό τόν 14ο αιώνα πού άρχισαν νά 
διαδίδονται όλο καί καινούργιες φιγού
ρες έρχονταν νά πλουτίσουν τήν εικο
νολογία τών ταρό: ιστορικά γεγονότα 
καί λαϊκά έπαγγέλματα, ένώ οί εικόνες 
θυμίζουν τό ύφος τών ζωγράφων τής 
εποχής.

Τό 1600 καί τό 1700 τά τραπουλό
χαρτα έγιναν ή άγαπημένη άπασχόλη- 
ση στήν Εύρώπη. Μιά άπασχόληση 
άπό τήν όποια δέν έλειπαν οί ύπαινι- 
γμοί: ή πολιτική σάτιρα, λόγου χάρη, 
έκφραζόταν καί μέσα άπό τίς εικόνες 
τους, επειδή τό μήνυμά τους είχε 
άμεσότητα καί μεγάλη διάδοση.

Σέ άλλες περιπτώσεις τά χαρτιά άπο- 
τελούσαν πραγματικά δελτία ταυτότη
τας: πράγματι, πάνω στά έκθετα βρέφη 
τό 1700 καί τό 1800, έβρισκαν συχνά 
τό μισό ένός χαρτιού, πού άν ένωνόταν 
μέ τό άλλο μισό πού είχαν στά χέρια 
τους οί άνώνυμοι γονείς, χρησίμευε 
σάν άπόδειξη, στήν περίπτωση πού θά 
ήθελαν νά τά άναγνωρίσουνάργότερα.

Μετά πάνω στά ταρό παρέλασαν τά 
κοινωνικά γεγονότα τής κάθε έποχής, 
όπως γιά παράδειγμα στόν πρώτο παγ

« Ό  Ρήγας». Από χαρτιά τοϋ 1840

κόσμιο πόλεμο, όπου-είκονίζονται σ' 
αύτά οί καρικατούρες τών έχθρών. 
Άπ ό τήν πλευρά τους οί σουρρεαλι- 
στές πρότειναν άλλα χωρίς έπιτυχία, νά 
άντικατασταθοϋν οί φιγούρες τών τα
ρό μέ άλλες δικής τους επινόησης, 
άνάμεσα στίς φιγούρες μάγων καί σει
ρήνων.

Μέ τά τραπουλόχαρτα έπαιζαν λοι
πόν καί εξακολουθούν νά παίζουν σ' 
όλο τόν κόσμο. ’ Αλλά όχι μόνον αύτό: 
μερικοί κάνουν καί συλλογή άπό χαρ
τιά. Στά μεγάλα μουσεία ύπάρχουν 
συλλογές πού προσελκύουν τούς θαυ
μαστές μέ άσυνήθιστα δείγματα: τά 
στρογγυλά ινδικά χαρτιά, τά άγγλικά μέ 
τίς κυματιστές άκρες, αύτά πού τυπώ
θηκαν άπό τούς συμμάχους καί άπό τίς 
δυνάμεις τού Άξονα κατά τήν διάρκεια 
τού δεύτερου παγκοσμίου πολέμου ή 
άκόμη ό τρελλός πάνω στόν όποιο ό 
Ιταλός ποιητής Γκαμπριέλε ντ' Ά ν -  
νούντσιο τύπωσε ένα άνέκδοτο ποίημά 
του σέ 19 μόνο άντίτυπα.

Σήμερα, μέ τά βιομηχανικά στερεό
τυπα, τά τραπουλόχαρτα έχουν χάσει 
πιά λίγο άπό τό μυστήριο καί τή 
μοναδικότητα πού τά χαρακτήριζαν, 
όταν φτιάχνονταν μέ μεράκι άπό κάποι
ον τεχνίτη. ' Εξακολουθούν, ώστόσο, 
νά άποτελοΰν ένα άπό τά πιό δημοφιλή 
μέσα διασκέδασης σ' όλο τόν κόσμο.
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ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΣΕΛΙΔΕΣ

Τ0
ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟ
Δεξιά: Χαρακτηριστικό παλιό σπίτι, από εκείνα πού με πραγματική 
δεξιοτεχνία έκτισαν παλαιότερα οί "Ελληνες μαστόροι. Στήν 
απέναντι σελίδα τοπίο τής περιοχής (Μάνη) στήν όποια άναφέρε- 
ται ό συγγραφέας τού άρθρου.

Η ΤΑΝ τόν καιρό πού τριγύριζαν στά 
χωριά γανωματήδες γιά τά χαλκώ- 

μτα, μπαλωματήδες γιά τά παπούτσια 
καί γκραβαρίτες ζητιάνοι πού άντί γιά 
δ,τι άλλο μάζευαν λάδι ατό τουλούμι. 
Μόνο οί Λαγκαδιανοί μαστόροι μέ τά 
μαστορόπουλα, άφοϋ έχτισαν όσα έχτι
σαν, είχαν σταματήσει άπό καιρό νάρ- 
χονται σά δέν ύπήρχανε δουλειές. 
Αφήκανόμως στά χωριά, τ ' άγκωναρο- 

πετρόχτιστα τά σπίτια του χωριού καί τά 
φτωχικά καί τό κρυφό πικρό παράπονό 
τους. Καί μαζί μέ τούτο τό παράπονο, 
άφήκαν καί τό κρυφό πικρό παράπονο 
τού μαστορόπουλου, όπως τούτο περί 
σώθηκε άπό τή στοματική παράδοση.

ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
ΚΡΥΦΟ ΠΙΚΡΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ 

Μαρμαροτσιμεντόχτιστα 
κυβόσπιτα τής πολιτείας 
πού τά χτίσανε μηχανικοί δοτόροι, 
πήραν άπ’ τό χωριό μας τή ζωή, 
μά ξέχασαν τόν ήλιο καί τό φώς, 
πού δύσανε σ τ’ άγκωναροπετρόχτιστο 
τό σπίτι μας τό φτωχικό 
Λαγκαδιανοί μαστόροι.

Κι άφοϋ μάς τό κατηγορούν 
γιά τά κοινά καί γιά τά ... άλλα, 
μάς παίρνουν καί τόν τραχανά 
κι άφήνουν τήν κουτάλα

ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΡΥΦΟ ΠΙΚΡΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ

Σάν τί κακό τό δόλιο νάκανα

στή μοίρα μου νά πέση, 
όταν θά γίνω, λένε μάστορας 
νά φάω πράσσου κεφαλή, 
κι άπό σαρδέλλα μέση;

Τούτο τό τελευταίο παράπονο, τό 
έκμεταλεύτηκε ό γερο-Καταρραχιάς 
γιά νά κρατήσει στή δούλεψή του κανά 
μαστορόπουλο, άπό έκείνα πού περ
νούσαν άπό τά χωριά, ε ίτε  μέ χτιστά- 
δες, ε ίτε  μέ χαλκωματάδες, ε ίτε  μέ 
μπαλωματήδες τό ίδιο ήταν.

Σά λέμε ό γερο-Καταρραχιάς, δέ πά 
νά πή πώς ήταν κιόλας γέρος. Ή ταν  
συνηθισμένο στά χωριά γιά όσους 
πάτησαν μπρός πίσω τά έξήντα νά τούς 
λένε ό γερο-τάδες.

Τούτος τό λοιπόν ό γέρος, σκέφτηκε, 
πώς άν τύχαινε νά ξελογιάσει καλοπιά- 
νοντας κανένα άποδημητικό μαστορό
πουλο νά μείνη στή δούλεψή του θάχε 
μπράτσα γερά στήν άξύνα, στήν τσάπα 
καί σ τ ’ άλέτρι.

Κάποτε πέρασαν γανωματζήδες κι 
ώσπου νά γανώσουν τά χαλκώματα τών 
χωριών, κάθησαν καμμιά δεκαπενταριά 
μέρες. Κι είχαν μαζύ τους έναν παρα- 
γυιό 15-16 χρόνων, πού κάθε πρωί 
γύριζε στά χωριά φωνάζοντας «χαλκώ
ματα νά γανώσ’», μάζευε τά μπακιρικά, 
τά φόρτωνε στόν ώμο καί σ ’ ένα 
γαϊδουρόπουλο, καί τά πήγαινε γιά 
γάνωμα. Κι ώσπου νά περάσουν στά 
χέρια τού μάστορα, έπρεπε πρώτα νά 
περάσουν άπό τά πόδια τού παραγυιοϋ.

Τό λοιπό, τό μαστορόπουλο, τοποθε

τούσε κάπου τό καζάνι πούτανε γιά 
γάνωμα, έβανε μέσα στάχτη, άνα- 
σκούμπωνε τό παντελόνι ώς τό γόνα, 
-δ έ  ξέρουμε άν φορούσε σώβρακο-, 
πάταγε μέσα ατό καζάνι, ξυπόλητο, καί 
πιασμένο άπό κάπου μέ τά χέρια, 
στριφογύριζε ζερβά δεξά κουνώντας 
ρυθμικά τόν πισινό του. "Ετσι, έτριβε τό 
μπακιρικό μέ τις πατούσες του, συνάμα 
κι έτραγούδαγε τού γεφυριοϋ τής 

"Αρτας τό τραγούδι:
-  Σαράντα πέντε μάστοροι, κι έξήν

τα μαθητάδες
Κ ι' ύστερα συνέχισε νά λέει:
-  Πότε θά γίνω μάστορας νά φάω 

πράσσου κεφαλή κι άπό σαρδέλλα 
μέση... "Αχ Μαρία!

Καί, μετά τό τρίψιμο τό παρέδινε στό 
μάστορα γιά τά πάρα πέρα.

“Ετσι, τό μαστορόπουλο, γυρίζοντας 
άπό σπίτι σέ σπίτι, πότε νά πάρη τ ’ 
άγάνωτα καί πότε νά παραδώσει τά 
γανωμένα, πέρασε καί άπό τό σπίτι τού 
γερο-Καταρραχιά.

Καί πέρασε πολλές φορές άπό τούτο 
τό σπίτι γιατί ό γέρος, είχε δώσει
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έντολή νά τού τά δίνουν λίγο λίγα.
Έτσι, κάθε φορά πού πέρναγε του- 

κανε περιποίηση μεγάλη, καί τούδινε νά 
φάει καί άπό πράσσο κεφαλή, κι άπό 
οαρδέλλα μέση, άκόμα καί λουκάνικα 
παστά.

Σά νόμισε ό γέρος πώς ήρθε ή 
κατάλληλη στιγμή, τοϋκανε τή πρόταση 
νά μείνη στή δούλεψή του καί 'κείνο 
τήν άπόρριψε. Μόνο, σάν έφυγε τό 
συνεργείο άπ’ τά χωριά, πήγε καί τόν 
άποχαιρέτισε. "Ομως, μετά πέντε-έξη 
μήνες ξαναγύρισε μόνο τό μαστορό
πουλο, Γιάννης τ ’ όνομά του, καί 
πέρασε στή δούλεψη τού γερο-Καταρ- 
ραχιά σά ψυχογυιός. Στό χωριό όμως ό 
Γιάννης, πήρε καί τό παρατσούκλι 
ΣκοΟρκος πού κάλυψε τό άγνωστο 
παράνομό του, κατά τή συνήθεια νά 
έχουν όλοι παρατσούκλια. "Οπως καί 
τόν πρόεδρο τόν λέγανε Βεζύρη, καί 
τόν παπά τόν λέγαν Παπατρέχα. Μέ 
τούτο τδνομα, λέγαν πολούς παπάδες 
καί σ ’ άλλα μέρη. Έδώ όμως, όντας 
ύποχρεωμένος ό παπάς τή Μ. Πέμπτη 
νά πή 24 εύαγγέλια, άντί 12, νά βγάλη 
δυό φορές έπιτάφιο τή Μ. Παρασκευή, 
καί νά σηκώση 4 φορές 'Ανάσταση 
πηγαίνοντας σέ δυό ένορίες σάν τύχαι- 
νε νά χηρεύει ή μία, καί τρέχοντος γιά 
νά προφτάση, γινότανε σωστός Παπα
τρέχας. ’Έτσι, τί νά κάνει ό καψερός, 
πήδαγε καί τά γράμματα, πήδαγε στό 
δρόμο τρέχοντος καί τά κοτρώνια.

"Οσο γιά τήν καταγωγή καί τό παρά
νομα τού Γιάννη Σκούρκου, τίποτε δέν 
ήξερε κανείς, έξόν άν ήξερε ό Γέρος.

Πέρναγε καλά ό Γιάννης Σκούρκος 
στό χωριό, άκόμα καλύτερα μέ δαύτονε 
τό νέο άφεντικό του πού τόν πρόσεχε 
πολύ τόν Γιάννη. Τό σωστό, σωστό.
Ακόμη σάν μεγάλωνε, τόν άφηνε νά 

κάνη καί κανά ξένο μεροδούλι! Έτσι- 
, δούλευε καμμιά φορά στά ξύλα καί στά 
κάρβουνα μαζί μέ τόν Τσεκούρα. Κι έτσι 
περνούσανε τά χρόνια, κι ό γέρος 
έσχεδίαζε γιά νά τονέ παντρέψη. Κι 
έλεγε  κιόλας, πώς θάχε καί ένα άλλο 
χέρι πάρα πάνω, τή γυναίκα τού ψυχο- 
γυιού του. Μόνο, σκεφτότανε, νά μήν 
τή καβαλήσει τό παιδοκομιό. "Ομως, 
αύτή ή σκέψη δέν τόν έμπόδισε νάχη 
βάλη στό μάτι μιά κοπελίτσα πρόθυμη 
καί έργατική, πριν δύο τρία χρόνια, καί 
νά τήν περιμένει νά μεγαλώσει, όπότε, 
έκαμε λόγο καί στόν πατέρα της, άλλά 
τίποτε δέν είχε φανερωθεί.

Κάποτε ό γερο-Καταρραχιάς, πήρε 
τήν άπόφαση νά κόψη τή μεγάλη 
βελανιδιά ποϋχε στήν πέρα μεριά, νά 
τήν κάνη ξύλα καί κάρβουνα. Καί μόλο

πού είχε έρθει σέ ζωηρή σύγκρουση 
στό καφενείο μέ τόν πρόεδρο, μέ τόν 
παπά, καί μέ τό δάσκαλο πάνω στό 
κόψιμο τών δέντρων γιατί είχε παραγί- 
νει τό κακό, έβαλε τόν Τσεκούρα καί 
τόν Σκοϋρκο τό ψυχογυιό του νά πάνε 
νά τήν κόψουνε.

Καί μιά μέρα σημαδιακή άκούστη μιά 
φωνή πού συγκλόνισε καί τά τέσσερα 
χωριά.

-~Ε σείς πού πολεμάτε στό πέρα 
ραχούλι έ! έ! έ!

-  Σκούχτε στή Χώρα ν ’ άκουστεϊ 
πώς πέσανε άπό τό δέντρο τού γέρο- 
Καταρραχιά ό Τσεκούρας καί ό Σκούρ
κος, καί νά τελεφωνήσετε γιά τό 
γιατρόοοο...

’Αμέσως όλοι πεταχτήκανε άπό τά 
σπίτια, άπό τά μαγαζιά, άπό τ ’ άλώνια 
καί άπό τά ποτιστικά, καί τρέξανε νά 
δούνε γιά τό κακό πού έγινε.

"Ηταν κι οί δυό στό δέντρο άνεβα- 
σμένοι κι έκαναν πρώτα άποκλάδωση. 
Καί καθώς ό Τσεκούρας έκοψε μέ τό 
πριόνι του μιά κλάρα μικρή ποϋταν 
έμπόδιο στό πέρασμα, ή κλάρα κάπου

συγκρατήθηκε. Καί τότε, πιάνοντάς 
τηνε νά τήνε ξακουνήση, έχασε τήν 
ισορροπία του κι έπεσε κάτω, παρασύ- 
ροντας στό πέσιμο καί τόν κάτωθι του 
Σκούρκο. Τούς πήγανε στά σπίτια τους 
μέ ράντζα βαστακτούς, καί σάν ήρθε ό 
γιατρός βρήκε τόν Σκοϋρκο πεθαμένο. 
Βεβαίωσε «βαρύ» τραύμα στό κεφάλι 
άπό χτύπημα σέ πέτρα, καί γιά τόν 
Τσεκούρα πού έπεσε άγκαλιασμένος 
μέ τήν κλάρα καί γλύτωσε τό θάνατο, 
είπε τί νά τού κάνουν κι έπιφυλάχτηκε 
γιά νά τόν ξαναδή.

Βάρεσαν κι οί τέσσερις καμπάνες 
τών χωριών λυπητερά γιά τό θάνατο τοΰ 
Σκούρκου. Πάνδημη πού λέει ό λόγος 
έγινε καί ή κηδεία του. Καί σέ δυό-τρείς 
μέρες, πέθανε καί ό γερο-Καταρραχιάς 
άπό συγκοπή. Μεγαλόπρεπη έγινε καί 
τού γέρου ή κηδεία.

"Ολα τά χωριά τής κοινότητος κατα
λυπήθηκαν μέ τό θάνατο τού Σκούρκου 
περισσότερο άπό τό θάνατο τού Καταρ- 
ραχιά, μόλο πού ό Σκούρκος πήγε 
άκλαφτος κι άμοιρολόγητος, -ποιός νά 
τονέ μοιρολογήση,- κι ό γέρος μοιρο-
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