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Ν ΕΟ Σ Α Ρ Χ Η ΓΟ Σ  ΤΗΣ 
Α Σ Τ Υ Ν . ΠΟΛΕΩΝ
Ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΤΣΟΣ

Μέ απόφαση τού Α.Σ.Ε.Α. νέος Αρχηγός τής Αστυν. Πόλεων έπελέγη ό Γενικός Αστυνομικός 
Δ/ντής κ. Ιωάννης Νίτσος. Ο νέος Αρχηγός, μετά τήν άνάληψη των καθηκόντων του άπηύθυνε 
πρός τούς υπαλλήλους τού Σώματος τήν άκόλουθο Ημερήσια Διαταγή:

Μέ τήν ευκαιρία τής άνάληψης τών καθηκόντων άνάγκη νά άπευθύνω πρός όλους σας χαιρετισμό 
μου, σάν ’ Αρχηγού τού Σώματος, αισθάνομαι τήν άγάπης, έκτιμήσεως καί εμπιστοσύνης.



Συγχρόνως επιθυμώ νά σάς άπευθύνω καί ορισμέ
νες παραινέσεις, οί οποίες πρέπει νά άποτελοϋν καί 
τόν οδηγό τής υπηρεσιακής σας δραστηριότητας.

Σάς είναι γνωστό ότι ή άποστολή τοΰ Σώματος τής 
' Αστυνομίας Πόλεων είναι έξαιρετικά σημαντική. ’ Η 
προστασία τής Δημοκρατικής μας Πολιτείας, ή 
περιφρούρηση τών άγαθών τών πολιτών, ή καταπολέ
μηση τού έγκλήματος καί η διασφάλιση γενικά τής 
έννομης τάξης είναι έργο μεγάλης σπουδαιότητας, 
πού έχει ύποχρέωση ό καθένας μας άπό τή θέση του. 
νά τό προσφέρει μέ βαθειά συναίσθηση εύθύνης.

Νά έχετε πάντοτε ύπόψη σας ότιτόάποτελεσματι- 
κότερο όπλο τών Αστυνομικών είναι ή ψυχραιμία, ή 
εύγένεια, ή καλοσύνη, ή έντιμότητα, ή άντικειμενικό- 
τητα καί ή άμεροληψία, τό δέ πολυτιμότερο άπόκτημα 
είναι ή πνευματική καλλιέργεια, τό ήθος, ή εύπρέπεια 
καί ή παραδειγματική προσήλωση στις ήθικές άρχές 
καί άνθρωπιστικές άξιες.

Μέ αύτά τά έφόδια, μέ αύτή τήν πνευματική, ήθική 
καί ψυχική θωράκιση διευκολυνόμαστε σοβαρά στήν 
έπιτέλεση τού πολύπλευρου, πολύμοχθου καί τόσο 
έθνικά καί κοινωνικά ωφέλιμου έργου μας.

' Ο σεβασμός τών δικαιωμάτων τών πολιτών, όλων 
άνεξαίρετα τών πολιτών, ή ικανοποίηση τών νομίμων 
αιτημάτων τους καί ή παροχή ο' αύτούς μέ προθυμία 
κάθε δυνατής συνδρομής καί βοήθειας πρέπει νά 
άποτελεί τή συνεχή φροντίδα οας καί τή μόνιμη 
έπιδίωξή οας.'

’ Ο πολίτης πρέπει νά είναι βέβαιος ότι στό πρόσωπο 
τού κάθε Αστυνομικού θά βρει, έκτος άπό τόν πράο, 
τόν δίκαιο καί τόν άποφασιστικό έφαρμοστή τοΰ 
νόμου καί τόν ειλικρινή φίλο καί τό στοργικό προστάτη 
καί συμπαραστάτη του σ’ όλες τις δύσκολες οτιγμές 
καί τις νόμιμες άπαιτήσεις του.

Οί καλές σχέσεις Αστυνομικών καί πολιτών 
ένισχύουν, όσο τίποτε άλλο περισσότερο, τό Αστυ
νομικό έργο καί έτσι προάγονται καί διασφαλίζονται 
άποτελεσματικότερα τά συμφέροντα τών άτόμων καί 
τού κοινωνικού συνόλου.

Οί προσπάθειες όλων μας γιά τήν πραγματοποίηση 
τού στόχου αύτοϋ πρέπει νά είναι έπίμονες, μεθοδι
κές καί άνεξάντλητες, γιατί ή ύπαρξη καλών σχέσεων
Αστυνομίας καί.κοινοΰ άποτελεί βασική προϋπόθεση 

γιά τήν έπιτυχία τής άποστολής μας.
Είμαι βέβαιος ότι θά προσφέρετε τόν καλύτερο 

έαυτό σας, γιά νά έκπληρώσετε τό ύψηλό σας χρέος.

' Η Πολιτεία άπαιτεί νά διατηρούνται σταθερά όλες 
έκεΐνες οί προϋποθέσεις τής άσφάλειας καί τάξης, 
ώστε ό πολίτης νά έχει τό αίσθημα τής σιγουριάς καί 
άσφάλειας.

' Από τήν πλευρά μου θά ύπάρχει πάντοτε κατανό
ηση καί συμπαράσταση πρός όλους. Θά προσπαθήσω 
νά είμαι σέ κάθε περίπτωση άντικειμενικός καί 
άμερόληπτος. Τά κριτήρια, πού θά πρυτανεύουν κατά 
τήν άσκηση τής δικαιοδοσίας μου, θά είναι ύπηρεσια- 
κά καί άξιοκρατικά. Οί άποφάσεις μου γιά τά 
ύπηρεσιακά θέματα θά έπηρεάζονται άπό τήν προσω
πικότητα τοΰ ύπαλλήλου, τήν ύπηρεσιακή του άπόδο- 
ση καί τήν άφοσίωσή του στά καθήκοντά του.

' Αστυνομικοί καί Διοικητικοί ύπάλληλοι.
Είμαι αισιόδοξος γιά τό μέλλον. Μέ τήν έργατικότη- 

τά σας, τήν ένσυνείδητη πειθαρχία σας, τόν άλληλο- 
σεβασμό καί τήν άρμονική συνεργασία σας, τό Σώμα 
θά συνεχίσει μέ έπιτυχία τήν ' Ιστορική του πορεία, 
πού θά έχει σάν άποτέλεσμα καί τήν ήθική καί 
κοινωνική άνύψωση όλων τών μελών του καί τήν 
πρόοδο αύτών.

"Εχω τήν βεβαιότητα ότι όλοι σας θά λάβετε θέση 
πλησίον μου στήν έπαλξη τής τιμής καί τοΰ καθήκον
τος. Αύτό άπαιτεί τό συμφέρον τής Πολιτείας, τής 
Κοινωνίας καί τού ’ Αστυνομικού Σώματος.

Οί σημερινές συνθήκες μάς εύνοοϋν, ή Κυβέρνη
ση μάς περιβάλλει μέ έμπιστοσύνη καί δείχνει 
άμέριστο ένδιαφέρον γιά τήν έπίλυση τών προβλημά
των μας, τό έχει δέ άποδείξει έμπρακτα. Από μάς 
περιμένει νά προσφέρουμε τις ύπηρεσίες μας πρός 
τό Κοινωνικό σύνολο μέ άρετή καί ύψηλό αίσθημα 
εύθύνης.

Τελειώνοντας θά ήθελα νά δώσω τή διαβεβαίωση 
ότι άντιλαμβάνομαι πέρα γιά πέρα τό βάρος τών 
εύθυνών πού έπωμίσθηκα, είμαι δέ άποφασισμένος 
νά διαθέσω όλες μου τις δυνάμεις, γιά νά φέρω σέ 
πέρας τήν άποστολή μου.

Αισθάνομαι εύγνωμοσύνη πρός τήν Κυβέρνηση 
πού μέ περιέβαλλε μέ τήν έμπιστοσύνη της καί μέ 
έτίμησε μέ τήν έπιλογή μου στό ’ Ανώτατο άξίωμα τοΰ 

' Αρχηγού τοΰ Σώματος τής Αστυνομίας Πόλεων. 
’ Εκφράζω θερμότατες εύχαριστίες καί ϋπόσχομαιότι 
θά καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια, γιά νά φανώ 
άντάξιος αΰτής τής έμπιστοσύνης.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΝΙΤΣΟΣ
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Οϊ άρχαιοκάπηλοι πού παρακολουθούν σχεδόν καθημερινά όλες 
τίς έξειδ ικευμένες  εκδόσεις γιά νά έπισημάνουν τίς ανακαλύψεις, 
είναι φανατικοί αναγνώστες τού Πλίνιου καί τού Παυσανία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΤΟΝ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 1981 ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡ. «ΦΙΓΚΑΡΟ»

Αρχαία αγάλματα, αγγεία, κοσμήματα, βυ
ζαντινές εικόνες καί άλλα ακόμα αντικείμε
να τής αρχαίας καί τής βυζαντινής τέχνης 
αποτελούν τό αντικείμενο παρανόμου εμπο
ρίου. μέ άποτέλεσμα ή ' Ελλάδα νά στερείται 
των άρχαιολογικών θησαυρών της, οί όποιοι 
ατό τέλος καταλήγουν σέ κάποιο μουσείο 
τής Ευρώπης ή τής Αμερικής.

η ηρχηουΐΗ®

ΣΤΗΝ EAflflifl
Η ΕΛΛΑΣ τά 2.000 νησιά της καί οί 

θαλάσσιοι βυθοί της, άποτελοϋν 
άπό δεκάδες χρόνια τήν λεία πολλών 
άρχαιοκαπήλων. Γερμανοί, Ιτα λο ί, 
"Αγγλοι, πιό συχνά Αμερικανοί καί 
Γάλλοι, δλοι περίπου έχουν παρακολου
θήσει μαθήματα άρχαιολογίας. Γνωρί
ζοντας τήν ϋπαρξι τών θαμμένων άρ- 
χαίων άριστουργημάτων στό ύπέδαφός 
της καί στις θάλασσες της, ή 'Ελλάς 
άμέσως μόλις άποκτοϋσε τήν άνεξαρ- 
τηοία της πρό 150 ετών άπεφάσιζε δτι 
«όλα τά προερχόμενα άπό τήν ' Αρχαιό
τητα άντικείμενα άνήκουν στό ' Ελληνι
κό κράτος». Καί είναι αύτή ή θεμελιώ
δης άπόφασις πού έπέτρεψε τήν ίδρυ
ση ώρισμένων άρχαιολογικών μουσείων 
στά νησιά -του Αιγαίου: Κρήτη, Κώς, 
Δήλος, Πάρος, Ρόδος, Σάμος, Θάσος 
καί Θήρα.

Μά οί Αμερικανοί καί οί Εύρωπαίοι 
επιθυμούσαν επίσης νά θαυμάζουν στις 
χώρες τους τά έλληνικά άρχαΐα έργα.

Γιά νά τούς ικανοποιήσει καί, ίσως, 
γιά νά σταματήση τό ζήλο τών ληστών 
άρχαίων έργων τέχνης, ή ' Ελλάς ψήφι
ζε τό 1976 ένα νόμο πού έπέτρεπε ύπό 
ειδικούς δρους καί μετά άπό γνωμοδό- 
τησι τού Αρχαιολογικού Συμβουλίου 
καί άπόφαοι τού ' Υπουργικού Συμβου

λίου, τήν πρόσκαιρο άποστολή άρχαίων 
έργων τέχνης καί άντικειμένων γιά 
εκθέσεις στό εξωτερικό. ’ Εγκαινιάζον
τας αύτήν τήν νέα πολιτική τό 1979, ή 
' Ελλάς άπέστειλε στό Παρίσι, γιά μιά 
πρώτη έκθεσι, ένα μέρος τού άρχαιολο- 
γικοΰ πλούτου τού Αιγαίου. Καταλαβαί
νουμε τήν οτάσι τού έλληνικοΰ λαού ό 
όποιος, γνώστης τών παλαιών κλοπών 
τής κληρονομιάς, καί σήμερα άκόμη 
τής λαθραίας έξαγωγής τού προϊόντος 
τών παρανόμων άνασκαφών, θεωρεί μέ 
πολύ καχυποψία τήν έκθεσι στό έξωτε- 
ρικό τών άρχαίων έργων τέχνης τής 
χώρας του.

«Σήμερα γίνονται στήν ' Ελλάδα σα
ράντα έξι άρχαιολογικές άνασκαφές 
καί μία μόνο σέ θάλασσα, λέει ό κ. 
Κωνσταντινόπουλος, διευθυντής τού 
Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου 

τών ' Αθηνών. " Οταν ή άστυνομία μας 
καταφέρνη νά συλλάβη τούς κλέφτες 
τών άρχαιολογικών μουσείων, όπως 
στήν περίπτωση τής Νάξου π.χ. τό 
1977, άμείβουμε άρκετά καλά έκείνους 
πού μάς φέρνουν πίσω τά άντικείμενα 
πού βρίσκουν. ” Ετσι τόν Δεκέμβριο τού 
1979 οί ψαράδες τής Λήμνου μάς 
έφεραν τό όρειχάλκινο άγαλμα ένός 
ίππέως πού μόλις είχαν άνακαλύψει. Τό

έργο χρονολογείται άπό τόν πρώτο 
αιώνα μ.Χ. Πήραν τήν άμοιβή τώνπέγ*' 
έκατομμυρίων δραχμών. Τό άγα /;^  
ήταν θαμμένο στήν άμμο τού βυθού'***? 
θάλασσας. Αϋτό τό άγαλμα θά έκτε ·, 
έπειτα άπό ένα χρόνο περίπου σι 
Εθνικό Μουσείο».

«Δέν συμβαίνει τό ίδιο μέ τόν όρει- 
χάλκινο άνδρα πού έκτίθεται στις ' Ηνω
μένες Πολιτείες, λέει ή κ. Δροσογιάννη 
πού ύπηρετεΐ τήν Διεύθυνση ’ Ερευνών 
κατά τών άρχαιοκαπήλων. Αύτό τό 
άγαλμα είναι έργο τού Λυσίππου, φημι
σμένου χαλκοπλάστου καί γλύπτου τού 
4ου π.Χ. αίώνος. Αύτό τό έργο τέχνης 
χρονολογείται άπό τήν έποχή τού Με
γάλου Αλεξάνδρου, βρέθηκε μεταξύ 
Σικελίας καί τής ' Ελλάδος καί πληρώ
θηκε έδώ καί μερικά χρόνια πέντε 
έκατομμύρια δολλάρια».

« Ό  Νίκος καί ή μπουλντόζα»
Ο Νίκος, 47 έτών, έχει σγουρή 

γενειάδα, μαύρα μάτια πολύ διαπερα
στικά, άδρά χέρια, καί ένα τσιγάρο στό 
στόμα. Κατοικεί σέ ένα μικρό άπομονω- 
μένο σπίτι τής Νάξου.

«Ναι, έργάσθηκα γι' αύτούς τούς 
άνθρώπους, όπως καί πολλοί άλλοι. 
Μοΰ τηλεφωνούσαν ζητώντας νά πάω
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στήν α ή β περιοχή τής ' Ελλάδος. Π.χ. 
τήν τελευταία φορά πήγα στήν Πελο
πόννησο καί μου έδωσαν ένα μεγάλο 
ποσό χρημάτων. ’ Αγόρασαν μιά μπουλ
ντόζα καί πήγα στό μέρος πού μού είχε 
υποδείξει ένας άνδρας ό οποίος ήρθε 
γιά νά μέ συναντήση. Τέσσερις άλλοι 
παρακολουθούσαν προσεκτικά τό χώμα 
πού μετατόπιζα μέ πολλή προσοχή».

Μετά άπό μιά στιγμή σιωπής, ό Νίκος 
συνεχίζει: «Μετά άπό τέσσερις ώρες 
κοπιαστικής δουλειάς ή σιαγώνα τής 
μπουλντόζας σήκωσε μιά πολύ βαρειά 
πέτρα. "Ηταν ένα μεγάλο κομμάτι άπό 
μάρμαρο. ' Αμέσως οί τέσσερις άνδρες 
έτρεξαν στήν τρύπα καί μέ λάμπες 
άσετυλίνης έψαξαν τόν τάφο. Μάζε
ψαν σημαντική λεία: μιά άσπίδα, πανο
πλίες, άγγεία. "Επειτα, στόν γειτονικό, 
βρήκαν χρυσά γυναικεία κοσμήματα, 
βραχιόλια, σκουλαρίκια καί δακτυλίδια. 
' Αφού τέλειωσε ή λεηλασία, οί τέσσα- 
ρις άνδρες τοποθέτησαν τις μαρμάρι
νες πλάκες στούς τάφους καί τούς 
ξανασκέπασαν μέ τό χώμα».

Τί έγιναν αύτά τά άντικείμενα;
' Ο Νίκος μού άπαντα μέ ύφος 

χαμένο: «Δέν βρίσκονται πλέον στήν 
' Ελλάδα. Τά τελευταία άντικείμενα πού 
βρήκα καί γιά τά οποία πήρα 100.000
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Ακόμα καί αρχαίες επιγραφές άπετέλεσαν κατά ιό  παρελθόν «προϊόντα» άρχαιοκαπηλείας

δρχ., είχαν φορτωθή σέ μιά θαλαμηγό 
πού έκανε τόν κύκλο τής Πελοποννή- 
σου, αλλά πάντοτε σέ διεθνή ϋδατα. 
Δέν πλησίαζε οέ ώρισμένα μέρη τής 
άκτής παρά μόνο όταν έπαιρνε κάποιο 
μήνυμα».

«Τά εικονίσματα προτιμώνται 
ιδιαιτέρως»

Ξαφνικά ό Νίκος δείχνει λυπημένος: 
«Ή  χώρα μας έχει παραδοθή στή 
λεηλασία ε'ίτε είναι ή ήπειρωτική ' Ελλά
δα, τά νησιά της ή οί θαλάσσιοι βυθοί 
της. Ποιος μπορεί νά προστατεύση όλα 
αυτά;»

Ο Στέφεν Γκέριχε, 50 έτών, ένας 
Γερμανός άπό τό Μόναχο γεννηθείς 
στήν ' Ινδονησία είναι ό πιό άντιπροσω- 
πευτικός τύπος όλων αύτών τών άρχαι- 
οκαπήλων.

Διαθέτοντας σημαντικά χρηματικά 
ποσά, αύτός ό άνθρωπος ήλθε στήν 
' Ελλάδα πολλές φορές έφωδιασμένος 
μέ πλαστά διαβατήρια. Συλληφθείς γιά 
πρώτη φορά τό 1963 γιά λαθρεμπόριο 
άρχαιοτήτων, συνελήφθη καί πάλι τό 
1979 άπό τό Ελληνικό Τελωνείο.

«'Υπάρχουν εύτυχώς άνθρωποι πιό 
τίμιοι, τελευταία ένας Δανός μάς έστει
λε ένα κομμάτι άπό μάρμαρο πού άνήκε 
σέ μιά νωπογραφία τής Μυκόνου»

διηγείται ό κ. Κωνσταντινόπουλος, ό 
όποιος προσθέτει: «Ή  παράνομη πώ- 
λησι πραγματικών άρχαίων μειώνεται. 
Έ ξ άλλου, ώρισμένα μουσεία, όπως 
τής Οξφόρδης, άρνούνται νά άγορά- 
σουν άρχαΐα τών όποιων οί πωληταί δέν 
θέλουν νά πουν ποιά είναι ή καταγωγή 
τους».

'Αλλά ύπάρχουν καί άλλα παλαιά 
έργα τέχνης πού προτιμούνται ιδιαιτέ
ρως σήμερα άπό τούς διαφόρους συλ
λέκτες ή έρασιτέχνες: οί εικόνες. 
Πρόκειται γιά πολύ ώραϊα έργα ζωγρα
φικής, ήλικίας πολλών αιώνων, βυζαντι
νά, πού παριστάνουν είτε τόν Χριστό, 
είτε τήν Παναγία, είτε 'Αγίους καί 
μερικά έχουν άσημένιες διακοσμήσεις. 
Όλο καί περισσότεροι είναι οί συλλέ
κτες δλων τών χωρών. " Ετσι μιά έκκλη- 
σία τής Μονεμβασίας (τού « Ελκομέ- 
νου Χριστού») άπογυμνώθηκε άπό τις 
34 εικόνες της. Εύτυχώς πού άνευρέ- 
θηκαν όλες στήν ’ Αθήνα μετά άπό 
μερικές έβδομάδες. Αλλά ώρισμένοι 
παπάδες γιά νά άντιμετωπίσουν τά 
προβλήματα τής καθημερινής ζωής, 
πωλούν ένα ή δυό άπό τά είκονίσματά 
τους σέ πλούσιους έρασιτέχνες γιά τις 
ιδιωτικές τους συλλογές. Καί δέν είναι 
σπάνιο νά δής σέ ώραΐες έπαύλεις τών 
προαστίων τής ' Αθήνας κάπου έκατό ή 
διακόσιες ύπέροχες εικόνες μικρές ή

μεγάλες, νά έκτίθενται σέ μιά ή δυό 
μεγάλες αίθουσες.

Άλλο ι συλέκτες έχουν πιό περιωρι- 
σμένα χρηματικά μέσα καί κατέχουν τό 
πολύ καμμιά δωδεκαριά εικόνες. Είναι 
έπίσης οί καλύτεροι πελάτες τών κατα
σκευαστών παλαιών πλαστών εικόνων. 
Μόνο ζωγραφιστές είναι αύτές καί δέν 
έχουν ποτέ άσημένια διακόσμησι.

’ Εδώ καί τέσσαρα χρόνια, ή ΟΥΝΕ- 
ΣΚΟ, συζητάει κάπου-κάπου γιά κάποιο 
σχέδιο πού άπαγορεύει σέ μουσεία ή σέ 
άτομα κάθε άγορά άρχαίων άντικειμέ- 
νων. Ώρισμένα κράτη ψήφισαν έξ 
άλλου σχετικό νόμο. ' Αλλά ο ί ' Ηνωμέ
νες Πολιτείες, ή Γαλλία καί ή Μεγάλη 
Βρεταννία, γιά νά μήν άναφέρουμε 
παρά μεγάλες δυνάμεις, δέν έχουν 
άκόμη υιοθετήσει καμμιά παρόμοια λύ- 
σι.

Οί «άρχαιοκάπηλοι» πού παρακολου
θούν σχεδόν καθημερινά όλες τις 
έξειδικευμένες έκδόσεις γιά νά έπιση- 
μάνουν τις άνακαλύψεις, είναι φανατι
κοί άναγνώστες τού Πλίνιου καί τού 
Παυσανία. ' Ο τελεϋταίος ό όποιος 
ύπήρξε ένας άπό τούς πρώτους περιη
γητές τού δευτέρου αίώνος μ.Χ., παρα
μένει πάντοτε, καί χωρίς άμφιβολία γιά 
πολύ, ό καλύτερος οδηγός γιά δλους 
έκείνους πού έπισήμως ή όχι, λεηλα
τούν τούς θησαυρούς τής ' Ελλάδος.
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Τοϋ
Ανδρέα

Καρκαβίτσα

Ε ΠΑΝΩ στόν Καβομαλιά, στό γκρεμ
νό κατάνακρα,βρίσκεται ή 'Αγία 

Ειρήνη, έκκλησούλα πανέμορφη. Είναι 
μικρή, συμμαζωχτή σάν ψυχούλα πού 
λαχταρά καί τρέμει μπροστά στό άγριο 
πέλαγος. Λαμπάδα στέκεται μιά μυγδα
λιά άντίκρυ της· στολίζεται μέ χιόνια τό 
Φλεβάρη χύνειτ' άνθη της καί ντύνεται 
στά πράσινα τούς μήνες τού καλοκαιρι
ού. Κοντά της οί συκιές, πέντε δέκα 
κακοφτιαγμένα κορμοδένδρα, απλώ
νουν κόμπους καί ρόζους, βγάζουν 
φύλλα πολυδάχτυλα, ρίχνουν άβλαβή- 
τους τούς καρπούς, δέρνονται μεταξύ 
τους σάν σκελετοί άνήμεροι. Δίπλα της 
σέ χούφτα χώμα φυτρώνουνε κουκιά μέ 
σταχτογάλαζα φύλλα, παρέκει φουντώ
νει ό άθραυλος κίτρινος καί ξαφνικά ό 
βράχος ψηλώνει καί θεριεύει κόκκινος

Απάνω στόν Καβομαλλιά βρίσκεται μόνο ή 
έκκλησούλα, ή αμυγδαλιά, οί συκιές, τά 
κουκιά καί ό καλόγερος.

σάν αίμοτόβρεχτος. Τήν είδα έγώ τήν 
έκκλησιά, τή μυγδαλιά, τις συκιές, τά 
χλωροκούκια, τόν άθρυαλο, είδα καίτόν 
βράχο τόν αιματόβρεχτο. Μά εΐδ 
άκόμη κι’ έναν άνθρωπο έκεί. "Ενα καί 
μοναχόν άνθρωπο, μιά ζωή μέσα στή 
νέκρα, ένα λύχνο στό σκοτάδι τής 
έρημιάς -  τόν καλόγερο. Μοΰ φάνηκε 
πρωτόπλαστος στή γή τήν άκατοίκητη, 
τριχοντυμένος άσκητής πού τράφηκε 
μ' άκρίδες καί μέλι άγριο. Ψηλός, 
ξερακιανός, ξαγριεμένος, μισοπάλα- 
βος. Χύνονταν τά μακριά μαλλιά σάν 
χήτη στούς ώμους, τά γένεια, σκέπα
ζαν αχτένιστα τό αποτριχωμένο στήθος 
του, τά μάτια βαθουλωμένα έβγαζαν 
άσπρο φώς σάν νά παθεν άπό τών 
φαντασμάτων τήν αδιάκοπη θωριά. Φο
ρούσε σκούφια καλογερική στό κεφάλι, 
ένα πουκάμισο χιλιομπαλωμένο στό 
κορμί, βρακί ναυτικό άπό τό γόνα καί 
κάτω τά πόδια του γυμνά, μελαψά, 
πληγωμένα, έλεγες πώς έκαμαν δρόμο 
μακρινό μέσ' άπό πουρνάρια κιάγριάγ- 
καθα.

-  Γειά σου.
-  Καλώς ώρίσατε.
-  Πώς περνάς έδώ;
-  Οϋμ...

Καί μέ τά χέρια σταυρωτά στό

στήθος, μέ τά μάτια ψηλά σάν νά μή 
θέλει ν' άτενίσει τά έγκόσμια, μ' ένα 
τρεμούλιασμα άδιάκοπο σάν βροχοδαρ- 
μένο λαγουδάκι, χύνει τά λόγι' άπό τά 
χείλη του συγκρατητά, γοργά κι άνάκα- 
τα, σάν τό νερό ό αμπούλας. Ή  φωνή 
του βραχνή καί δύσκολη κάποτε βγάζει 
κραυγές, κάποτε ξαφνίζεται, κοιτάζει 
γύρω του φοβισμένα μήπως τού στήσα
νε χωσιά νά τόν πιάσουνε, κάποτε 
θυμώνει, έπειτα συνέρχεται καί πιάνει 
τή φλυαρία του. ΜιλεΤ γιά όλα' τό χωριό 
του, τήν φαμίλια του, τή σκοτεινή ζωή 
πού περνά. Ποιος τού δίνει ψωμί; τά 
καΐκια καί τά βοσκόπουλα, ποιος τοϋ 
φέρνει λάδι διά τά καντήλια; οί γριές. 
Ποιος τόν ντύνει; ό Θεός, ποιος τόν 
τρέφει; τά βρεχτοκουκιά του. Μιλεί καί 
λέει άδιάκοπα. Κάτω βρυχάται τό κύμα 
ψηλά σφυρίζει ό βοριάς, πέρα γαλανί- 
ζει ή θάλασσα, φαίνονται πλεούμενα 
πέντε, δέκα, φαίνονται σπίτια στό Τσιρί- 
γο άντίκρυ. Μά άπάνω στόν Καβομαλιά 
βρίσκεται μόνον ή έκκλησούλα, ή άμυ- 
γδαλιά, οί συκιές, τά κουκιά, ό άθραυ
λος κι ό καλόγερος. Μιά ζωή μέσα στή 
νέκρα, ένας λύχνος στό σκοτάδι τής 
έρημιάς. Μά ζωή καί λύχνος είναι όλα 
τ' άλλα, όχι όμως κι ό καλόγερος.
' Εκείνος πάει.
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Η  « Ν Α
Τ Ο Υ

ΑΙΥΟΟΥ
Στις φωτογραφίες καί τών δύο σελίδων 
«κομμάτια» μέ παραστάσεις από τήνέλληνι- 
κή μυθολογία. Η πυκνώτερη καί συμβολικό
τερη έννοια τού μύθου είναι αύτή πού 
άναφέρεται σέ θεμελιακές έξάρσεις καί 
καταβολές τής άνθρωπότητας σέ χρόνους 
καί τόπους χαμηλών ιστορικών διαβαθμίσε- 
ων.

ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
Η πυκνότερη καί συμβολικώ τερη έννοια τοϋ μύθου είναι αυτή πού 

άναφέρεται στίς θεμελιακές εξάρσεις καί καταβολές τής άνθρωπότη
τας σέ χρόνους καί τόπους χαμηλών ιστορικώ ν διαβαθμίσεω ν, όταν 
ή στάθμη τών βιοτικώ ν άξιών ήταν ή άπροσχημάτιστη βία, ή μυϊκή 
ισχύ καί οί θεοκρατικές άλλοτριώσεις.

Σ ΤΗΝ ΠΟΛΥΣΗΜΑΝΤΗ λέξη μύ
θος μιά έννοια ξεχωρίζει κι άξίζει 

πλατύτερη έρευνα καί μελέτη. Είναι 
αύτή πού έκφράζει τις ρίζες ,τών 
προοδευτικών καταβολών τής άνθρω
πότητας κι αποδίδει μέ ύποβλητική 
μονολεκτικότητα μερικές θεμελιακές 
άφετηρίες τοϋ πολιτισμού. 'Εκείνη, 
άκριβώς, ή άπό λόγου παράσταση τής 
συνιοταμένης τών προσπαθειών τοϋ 
κόσμου, σέ μερικούς προσδιορισμέ
νους χώρους καί χρόνους, γιά τήν 
κατάκτηση τών ύψηλοτέρων μέτρων 
τής ζωής, μέσα στήν έναγώνια ροή τής 
ιστορίας. Λέμε ό «' Ελληνικός μύθος» ή 
ό «Ρωμαϊκός μύθος» γιά νά έκφράσου- 
με ένα σύνολο πολιτισμικών έπιτευγμά- 
των, πού πραγματοποίησαν οί δυόαύτοί 
λαοί τής Εύρώπης, καθώς γιά πολλούς 
καί μεγάλους αιώνες στάθηκαν οί εύ- 
φυέστεροι, γονιμώτεροι καί δραστηριώ- 
τεροι φορείς τών πνευματικών, πολιτι
κών, καί οικουμενικών πραγματώσεων 
τής γής.

Πολλές καί πολύ ένδιαφέρουσες 
-πέρα άπ’ αύτή πού άναφέρεται στήν 
έξελικτική πορεία τής ζω ής- καί οί 
άλλες σημασίες τοϋ μύθου. Παρέχουν 
μιά παράξενη δέσμη έννοιών πού άρχί-
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ζουν από τόν ήρωϊσμό καί καταλήγουν 
στό ψέμα. Κι οί περισσότερες έχουν 
άμεση σχέση μέ τή λογοτεχνία. Μιά, μέ 
τό περιεχόμενο τής «μυθολογίας», 
κλείνει τίς λαϊκές παραδόσεις των 
θρύλων, μ’ ολόκληρο τό μεγαλοφάντα
στο μακρυνό παραμυθικό κύκλο τών 
διαφόρων λαών. Τό μαγικό έκεϊνο κό
σμο πού έρχεται, τυλιγμένος στήν άχλύ 
τού καιρού, νά μας διηγηθεϊ τή δράση 
θνητών κι άθάνατων, βασιλιάδων καί 
βασιλισσών, μάγων καί μαγισσών καί 
λογής ξωτικών πού έθελξαν τήν περι
έργεια, γοήτευσαν, τήν άγνοια, συνε- 
πήραν τή φαντασία. Σέ παράπλευρη 
σημασία της, ή λέξη, δίνει τήν ήρωϊκή 
παρακαταθήκη τής κοσμογονίας. Μέ 
τίς άναζητήσεις τής άνθρωπότητας 
-  σέ φύση καί μεταφυσική, σέ θρησκευ
τικές δοξασίες καί πρωτογενή λαοσο
φ ία - τών μεγάλων μυστικών τής ζωής, 
μέ τίς άρχικές κοινωνιολογικές άνησυ- 
χίες. Σ' ένα άλλο νόημά του, ό μύθος, 
μέ τήνάναφορά μάλιστα τού «μυθικού», 
δίνει τήν έμφαση τής μεγαλοπρέπειας, 
τού άπίθανου, τού καταπληκτικού σέ 
σύλληψη, παράσταση, ομορφιά καί πλη
ρότητα έργου ή γεγονότος. Τό στενώ- 
τερο δεσμό της μέ τήν τέχνη καί 
ιδιαίτερα μέ τήν λογοτεχνική δημιουρ
γία, έκφράζει ή λέξη όταν ύποδηλώνει

τήν «ύπόθεση τού έργου». Μέ τό 
πλέγμα τών περιστατικών πού συγκρο
τούν τή δράση, τήν πλασματική άναπα- 
ράσταση τής ζωής, τό συμβολισμό καί 
τήν άλληγορία, πού καλύπτουν έννοιο- 
λογικά ολόκληρο τόν καλλιτεχνικό φαν- 
τασιακό χώρο. "Αλλες σημασίες είναι οί 
μεταφορές στό φιλοσοφικό καί θρη
σκευτικό λόγο, οί «ύποθέσεις» στή 
διαλεκτική, οί άπορρίψεις γεγονότων 
καί θεματογραφικών άναφορών (π.χ. «ό 
μύθος τής πανευρώπης», ή «ό μύθος 
τής κοινωνιολογίας» κλπ.) καί τέλος ό 
ισχυρισμός τού άνυπάρκτου, τό φαντα
στικό, τό νόθο, τό ψέμα καί καθετί πού 
δέν παρέχει τήν έπικύρωση τής πρα
γματικότητας.

1Η πυκνότερη, όμως καί συμβολικώ- 
τερη έννοια τού μύθου είναι αύτή πού 
άναφέρεται, όπως είπαμε, σέ θεμελια
κές έξάρσεις καί καταβολές τής άν
θρωπότητας σέ χρόνους καί τόπους 
χαμηλών ιστορικών διαβαθμίσεων, όταν 
ή στάθμη τών βιοτικών άξιών ήταν ή 
άπροσχημάτιστη βία, ή μυϊκή ισχύ καί οί 
θεοκρατικές άλλοτριώσεις. Στις ιστορι
κές αύτές περιοχές μέ τίς λέξεις 
«μύθος» καί «μυθικός» έκφράζουμε, 
άκριβώς, τό σύνολο τών προσπαθειών 
γιά τήν έξοδο τού κόσμου άπό τό 
πλέγμα τού στίφους καί τίς θεμελιώ

σεις κάποιων καθολικώτερηςάποδοχής 
βιοπολιτικών άνελίξεων.

' Από σοβαρές διακυμάνσεις πέρασε 
ή έννοιολογική αύτή συγκρότηση τών 
δυό λέξεων. Στούς άρχαιότερους χρό
νους ή άναφορά περιοριζόταν στήν 
έκφραση άποκλειστικά τού μυθοπλαστι- 
κοϋ στοιχείου. Στά νοήματά τους κινή
θηκαν οί θρύλοι, οί λαϊκές παραδόσεις 
καί οί θρησκευτικές δοξασίες πού 
άναφέρονταν στή δράση όλων έκείνων

Προτομή τού Αισχύλου στό μουσείο τού 
Καπιτωλίου στή Ρώμη. ' Ο Αισχύλος μέ τούς 
μύθους ήθικολογούσε. μέ μιά διάθεση ανα
γωγής τών μεταφυσικών εννοιών σέ πρωτο
γενή φιλοσοφικά καί κοινωνικά προβλήματα.
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τών έξωφυσικών πλασμάτων, πού γέν
νησε ή τερατοπλαστική φαντασία τών 
αιώνων, μέ τούς γίγαντες, τούς τιτά
νες, τούς Κένταυρους, Κέρβερους, 
έκατόγχειρες κι δλο τό πλήθος τών 
έκτοπλασμάτων τού ύπερφυσικοϋ μυ
στηρίου. Ο μύθος έξέφραζε όλα τά 
μεγαλοδύναμα στοιχειά καί ύπεράν- 
θρωπα γεγονότα, πού έτρεξαν περίφη
μες θρυλικές παραδόσεις στό αίμα τών 
καιρών κι άποπροσανατόλισαν τις άν- 
θρωπότητες. Δημιουργώντας μιά μόνι
μη σύγχιση τού ύπερβατικοΰ μέ τό 
ιστορικό στοιχείο. Ασάφεια πού, μέ 
τήν άνυπαρξία τεκμηριωτικών πηγών, 
οδηγούσε στήν παρανόηση καί τών 
θεμελιακότερων έξελικτικών πραγμα
τώσεων τού άνθρώπου. Μεγάλο παρά
δειγμα τής άσφάλειας αύτής καί στήν 
έρμηνεία τών ιστορικών έξελίξεων, 
άποτελεϊ ή περίφημη «Κάθοδος» τού 
κοινοβιακοΰ κόσμου τών Δωριέων μέσα 
στόν ' Ελλαδικό χώρο. ' Η πρώτη αύτή 
κοινωνική θεμελίωση τού άταξικοΰ βίου 
τών λαών, πού πραγματοποίησε τόν 
ένδέκατο προχριστιανικό αιώνα ή σφρι
γηλή έλληνική έκείνη φυλή. Μέ πρότυ
πα τά «Κοινά» τών Θεσσαλών, στήν 
Όσσα, τών Δωριέων στόν Παρνασσό, 
τών Αίνιάνων στήν Φθιώτιδα κλπ. Καί 
τού σημαντικώτερου τής Λακωνικής 
Πολιτείας, πού έζησε δέκα ολόκλη
ρους αιώνες σέ κοινοβιακή, άταξική 
κοινωνία, χωρίς νά γίνει ποτέ ούτε 
τυραννία ούτε οχλοκρατία. ' Η μυθο
πλασία, τυλίγοντας καί τό κίνημα αύτό 
σ’ ένα πλήθος τερατολογικών θρύλων, 
έξαφάνισε καί τήν ίστορικοκοινωνική 
σημασία του καί τήν κοσμοθεωρητική 
του έννοια σάν ένα πρώτο πείραμα 
σοσιαλιστικής δημοκρατίας.

«"Απιστα τώ καθ ήμάς βίω» είπε 
τόν έκτο προχριστιανικό αιώνα ό ' Εκα- 
ταίος, έπιχειρώντας μιά ορθολογιστική 
έρμηνεία τών μύθων καί μιά πρώτη 
διαπλάτυνση τής έννοιας. Άπό τούς 
άποστόλους τής φιλοσοφικής πρακτι
κής, ό έπίμονος αύτός ιστορικός καί 
γεωγράφος τής Ιωνίας, θέλησε νά 
έρευνήσει τή μυθολογική σύνθεση τού 
χρόνου πέρα άπό τή μεταφυσική, μέ 
βάση τά ιστορικά πρόσωπα καί μνημεία. 
Σέ μιά προσπάθεια άπαλλαγής τής 
ιστορίας άπό τό έρμα φανταστικού κι 
έξωφυσικοΰ στοιχείου. Μέ σαφείς προ
θέσεις καί γιά μιά σημασιολογική άνα- 
προσαρμογή τών λέξων «μύθος» καί 
«μυθικός» άπό τήν έκφραση τής παρα- 
μυθικής εικοτολογίας σέ κάποια ύψη- 
λότερα νοήματα. Μέ τήν άποψη ότι 
αύτές «οί διηγήσεις τών ’ Ελλήνων είναι

πολλές καί κατά τήν γνώμη μου φαι
δρές».

"Ηταν μιά πρώτη κίνηση καί γιά τή 
γενικώτερη άντικατάσταση στή συνεί
δηση τού λαού τών παραμυθικών ήρωϊ- 
κών τεράτων, μέ τούς ύπέροχους 
πραγματικούς λαϊκούς ήρωες καί σο
φούς τής άνθρωπότητας. Καί τή θεμε
λίωση ένός νεώτερου μύθου τού κό
σμου, τής κοινωνικής διαλεκτικής πού 
άποτελοϋσε καί τή γνησιώτερη έκφρα
ση τής νεώτερης άνθρωποκεντρικής 
δημοκρατίας. Ό  χορός τών Επτά 
Σοφών, πού μάς άποθανατίζει ό Πλάτω
νας στόν «Πρωταγόρα», ύπήρξαν οί 
σκαπανείς τού καινούριου αύτοϋ έ 
πους.

Μίλησαν όλοι γύρω στόν έκτο έπί- 
σης αιώνα, πού σημάδεψε μέ τήν 
έρευνα καί τις θεμελιακές στοχαστικές 
έκλάμψεις, τήν πνευματική πορεία τού 
κόσμου. Καί πραγμάτωσαν μέ καταβο
λές γνήσιας κοινωνιολογικής λαοσοφί
ας κι’ αύτή τήν έννοιολογική άναπρο- 
σαρμογή τού μύθου, μέ μηνύματα 
αύτογνωσίας, μελέτης τού χώρου, παι
δείας, δημοκρατίας καί κοινωνικής άγω- 
νιστικότητας.

«Γνώθι σ' αύτόν» λέει ό Λακεδαιμό
νιος Χίλωνας. « Αγάπα τόν πλησίον» 
συμβουλεύει ό Θαλής ό Μιλήσιος.

«'Ορθή συνείδησις» είναι τό ούσιαστι- 
κώτερο άποφαίνεται ό Βίας άπό τήν 
Πριήνη. «Μέτρον άριστον» διδάσκει ό 
Κλεόβουλος ό Ρόδιος. «Βαρύ άπαιδευ- 
σία» νουθετεί ό Πιττακός ό Μυτιληναϊ- 
ος. «Μελέτα τό παν» δεοντολογεΤ ό 
Περίανδρος ό Κορίνθιος. «’ Ισότηςστά
σιν οϋ ποιεί» άπαθησαυρίζει ό Σάλωνας.

Είναι ύποθήκες μέ τή φωνή τού 
κοινωνικού προβληματισμού, πού ή στο
χαστική τών ' Ελλήνων ίδιοφύϊα έστειλε 
μακριά, στούς άγνωστους κύκλους τών 
μελλοντικών αιώνων, σάν ιερό δώρο 
μιάς άνώτερης συνομιλίας μέ τό χρόνο. 
Κι έξακολουθεϊ νά ταξιδεύει άπό τότε ό 
λόγος, σάν ένας νεώτερος διανοητικός 
μύθος στοχαστικής ϋψηλοφροσύνης 
καί ήθικής εύκλειας.

' Αλλά μιά συνειδητή πλέον άντικατά- 
σταση τής ύπερφυσικής τερατολογίας 
άπό τόν άνθρωποκεντρικό λογισμό, στή 
μεγάλη σημασία τού μύθου, συντελεΐ- 
ται στούς τρομερούς χώρους τής έλλη- 
νικής τραγωδίας. ' Εκεϊ ή έννοια τόσο 
στήν έκφραση τού έκπληκτικοΰ καί τού 
θαυμαστού όσο καί σάν δραματική 
«ϋπόθεση τού έργου», λαγαρίζει ση
μαντικά άπό τό έξωπραγματικό στοι
χεία. Καί προσγειώνεται δημιουργικά 
στόν ένανθρωπισμένο λόγο, μέ μόνη 
χαριτωμένη μεταφυσική έξαίρεση τόν
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περίφημο «άπό μηχανής Θεό». Παράλ
ληλα βέβαια καί μέ κάποια άνθρωποποι- 
ημένα σύμβολα Θεϊκών καί άλλων 
δυνάμεων (Κράτος, Βία κλπ.) πού πε
ρισσότερο ύπηρετούσαν τήν τραγική 
«ύπόθεση» σάν μιά καλλιτεχνική συμ
βολή στήν άνύψωση τού πάθους καί σάν 
ερεθίσματα μεγαλοφάνταστου άνθρω- 
πιστικού στοχασμού, παρά ώς μεταφυ
σικές πεποιθήσεις. "Ετσι οί αίωνόθρε- 
φτοι μύθοι, πού κυριαρχούσαν στις 
θυμέλες, συνέθεταν τή δραματική πλο
κή, χωρίς νά θίγουν τή δραματική ούσία 
μέ τήν παρέλαση στή σκηνή τερατικών 
πλασμάτων, πού θά έβαναν σέ κίνδυνο 
τήν άληθοφάνεια τού λόγου, τού κυρί
αρχου αύτοϋ στοιχείου τού άρχαίου

Ό  μύθος έξέφραζε στήν άρχαία Ελλάδα 
όλα τά μεγαλοδύναμα στοιχεία καί υπεράν
θρωπα γεγονότα, δημιουργώντας μιά μόνιμη 
σύγχυση τού ϋπερβατικοϋ μέ τό ιστορικό 
στοιχείο.

θεάτρου. Κι όποτε κι αύτό τό μεταφυσι
κό μυστήριο έριχνε τή σκιά του άπάνω 
στή δραματική έξέλιξη, έπίσης γινόταν 
γιά νά δοθεί ό μίτος τού φιλοσοφικού 
στοχασμού γύρω στή σχέση τού θείου 
μέ τ ' άνθρώπινα. ” Οχι σπάνια καί μέ τήν 
προβολή τής άποκρουστικότητας τών 
μυθικών τεράτων γιά νά ύπηρετηθεΐ μιά 
άπώτερη άπαλλαγή τού λαού άπό τήν 
ομαδική παραίσθηση τών προλήψεων 
τού είδους.

' Ο Αισχύλος μέ τούς μύθους ήθικο- 
λογούσε. Μέ μιά διάθεση άναγωγής 
τών μεταφυσικών έννοιών σέ πρωτογε
νή φιλοσοφικά καί κοινωνικά προβλήμα
τα. Οί έξωπραγματικές μεταφορές τού 
δίνουν τήν εύκαιρία γιά μιά έσωτερική 
έρευνα τής ζωής, συχνά καί γιά μιά 
άντιηρωίκή άλυσίδα σκέψεων, όταν ό 
μύθος άπομακρύνεται άπό τόν άγνό βίο 
καί τήν ταπεινοφροσύνη πού οφείλουν 
θνητοί καί άθάνατοι σέ κάθε περίπτωση. 
Καί τήν πρόθεση νά δείξει ότι όσο 
τραγικώτερη είναι ή δοκιμασία τών 
ήρώων του τόσο άνώτερο γίνεται καί τό 
ψυχικό μεγαλείο τους. ' Ηθικολογεΐ 
στόν άλληγορικό έξωφυσικό μύθο τού 
«Προμηθέα δεσμώτη». Μιλάει ό ίδιος ό

δεμένος θεοήρωας στούς Καυκάσιους 
βράχους:

Κι άκόμα είδα καί πόνεσα τής γης τό γιό 
πού κατοικία του είχε τά σπήλαια τής 
Κιλικίας
τό γαύρο Τυφώνα μέ τά εκατό κεφάλια 
τέρας φριχτό νά πέφτει άπό τή βία. 
Στάθηκε ένάντια ατούς θεούς όλους, 
φρίκη άπό τά τρομερά σαγόνια του 
φυσώντας...

' Ο καταιβάτης κεραυνός πνέοντας φλό
γα
απ’ τής υπεροψίας του τό ύψος τόν 
γκρεμνό.

(μετάφρ. Γιώργου Θέμελη)

' Ο Σοφοκλής μέ τούς μύθους πε- 
πρωμενολογεϊ. Ξεκινώντας άπό τήν 
άρχή ότι ή μοίρα ορίζει τ ’ άνθρώπινα, 
χρησιμοποιεί τό μεταφυσικό θρύλο σάν 
άφετηρία τού πεπρωμένου. Μή διστά
ζοντας νά βάλει στά χείλη τών ήρώων 
του καί μιά έντονη, γιά τήν άποκρουστι- 
κή μορφή τών άρχαίων έκείνων τερά
των. Μιλάει στις «Τραχίνιες» ή Διηάνει- 
ρα:
' Ο Αχελώος ό ποταμός φανερωμένος 
σέ τρεις μορφές μέ ζήταγεν άπ’ τόν
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πατέρα.
"Αλλοτε ταύρινην αύτός τήν όψιν είχε 
άλλοτε δράκινη μορφή καί τήνούρά του 
περιπλεχτή. Κι άλλη φοράν ώιμένα 
ερχόταν
βοϊδομέτωπος Κι απ' τά δασά του 
γένια
σταζοβολούσανε πλήθος νερά πηγαία. 
Τέτοιον μνηστήρα έχοντας, δυστυχι
σμένη,
παρακαλοϋσα νά πεθάνω, πριν νά πέσω 
νύφη σέ τέτοιου άνδρός κρεββάτι, 
άλλοι μου.

(μετάφρ. Άριστου Καμπάνη)

Τά πρόσωπά του γίνονται οί πρώτες 
μάχιμες δυνάμεις, στό μυθολογικό ύ- 
περβατισμό, κατά των προλήψεων καί 
τών παραμυθικών αλλοτριώσεων. ' Η 
δραματουργία του, ένας άπέραντος 
χώρος δοκιμασίας τών συμπτώσεων 
άπάνω στήν πολύπαθη άνθρώπινη ψυ
χή, παραμένει σ' ένα καθαρό επίπεδο 
φυσικού βίου. Μέ ύπέρτατην έννοια 
τού μύθου τήν έξαρση τού ήθικοΰ 
κάλλους καί τής ύψηλής άνθρώπινης 
ούσίαςί

.' Ο Εύριπίδης μέ τό μύθο κοινωνιολό
γε!. Συνθέτοντας καί μιά πρώτη μορφή 
θεάτρου τού παραλόγου, μέ κείνες τις 
φωτιές καί τά φίδια στά κεφάλια τού 
χορού του. Πέρα δμως άπ' αύτό, οί 
μορφές τών ήρώων του άπομακρύνον- 
ται άπό τή μεταφυσική τερατοπλασία. 
Μέ τήν άποψη, πού άποτελε! πιά κι ένα 
ξεκαθαρισμένο φιλοσοφικό δίδαγμα, 
δτι δεν ύπάρχει τίποτα πιό άληθινό άπ' 
αύτό πού συντελεΐται μέσα στή φύση. 
«Κοινός ό ούρανός καί ή γή γιά όλους» 
λέει στήν «' Ελένη». Κι έπικυρώνοντας 
τήν πίστη του στις φυσικές διαδικασίες, 
γράφει στις «' Ικέτιδες»:

Αφήστε τώρα τό χώμα τούς νεκρούς 
νά σκεπάσει
κι άπό κεί πού βγήκε στό φώς καθετί 
έκεΐ νά γυρίσει. Τό πνεύμα στά ούράνια 
τό σώμα στή γή, μιά κι εμείς δέν τ ' 
ορίζουμε
άλλά μόνο όσο τόχει ή ζωή είναι δικό 
μας
κι ύστερα έκείνη πού τόθρεψε τό 
ξαναπαίρνει.

(μετάφρ. Δημήτρη Σιατόπουλου)

Μέσα σ' αύτή τήν τρομερή διεργα
σία ή έννοια τού μύθου άφήνει σιγά σιγά 
τό μεταφυσικό της κέλυφος καί παίρνει 
τή σημασία ένός ύψηλότερου βιοκοινω- 
νικοϋ γεγονότος. Γιά νά ολοκληρωθεί, 
τέλος, ώς έκφραση τής συνισταμένης 
τών πολιτισμικών καταβολών καί δικαιώ

σεων τού άνθρώπου, στόν ιστορικό 
λόγο. Ό χι πώς καί σ’ αύτό τόν καθαρά 
πραγματικιστικό τομέα έλειψε ή έξω- 
πραγματική μυθοπλασία. "Ομως αύτή 
παρουσιάζεται μέ τή μορφή πλέον τής 
άνεκδοτολογίας κι έντοπίζεται στό 
θρησκευτικό κύκλο, άλλοτε γιά νά 
έπικυρωθοιϋν ύποβλητικά οί διάφοροι 
χρησμοί καί οίωνοσκοπίες κι άλλοτε γιά 
νά τονισθε! μέ τή θαυματική μυστικοπά- 
θεια, τόήθικότοϋ λαού, ιδιαίτερα στούς 
άγώνες τής έλευθερίας. ( Ό  Κροϊσος 
καί τ ' άνεπικύρωτα -ισ τορ ικά- περι
στατικά τού δελφικού χρησμού καί τής 
συνομιλίας του μέ τό Σάλωνα, ή σωτη
ρία τού ιερού τών Δελφών άπό τούς 
Πέρσες μέ τή βροντή καί τό γκρέμισμα 
τών βράχων τού Παρνασσού, τό σημείο 
στόν ούρανό γιά τόν Κωνσταντίνο, ή 
Φωνή στό δρόμο πρός τή Δαμασκό 
κ.λπ.). "Ολα τυλιγμένα σέ μιά ύποβλητι- 
κή μεταφυσική, πού παρέχει στήν έν
νοια τού μύθου τό μεγαλοπρεπές κι 
έπιβλητικό. Καί ύπηρετε! τόν ύψηλό 
φρονηματισμό τού λαού, ύποδηλώνον- 
τας ταυτόχρονα καί τή θεμελιακή σημα
σία τού περιστατικού στις γενικώτερες 
πολιτισμικές άνελίξεις.

Γράφει σχετικά μέ τό ζήτημα τούτο, 
ό σημαντικός Άγγλος ιστορικός καί 
καθηγητής τού Πανεπιστημίου Τζών 
Μπάρυ (1861 -  1927) στό άληθινά

περισπούδαστο βιβλίο του «Οί άρχαίοι 
"Ελληνες Ιστορικοί»: «Μερικά άπ' 
αύτά τά δημιουργήματα κατέχουν αιώ
νια άξια, γιατί έχουν ένσωματώσει τή 
σοφία τού κόσμου καί γιατί κρύβουν 
κάποια κριτική τής ζωής. Αύτοί οί μύθοι 
διαφέρουν άπό τούς παλιούς όχι μόνο 
στήν τάση νά δείξουν κάποιο ήθικό 
δίδαγμα, άλλά καί στό ότι οί πιό πολλοί 
δέν άναμιγνύουν περιστατικά άπό τή 
φύση άδύνατα, μολονότι ίσως συνεπά
γονται συμπτώσεις έξαιρετικά άπίθα- 
νες ή αύτό πού μπορεί νά όνομασθε! 
ψυχική ή πολιτική παραδοξολογία».

Μέ τήν ϋψηλή έννοιολογική δομή 
τού μύθου, λοιπόν, προσδιορίζουμε 
έργα εύθύνης άπό τις έξάρσεις τους, οί 
κατοπινοί αιώνες άντλησαν δύναμη, 
ήθική άντοχή καί κοινωνική πρόοδο. 
Επισημαίνουμε τή συνισταμένη τών 
πολιτισμικών πραγματώσεων, στή θεμε
λιακή τού χρόνου κίνηση, γιά τή βελτίω
ση τού άνθρώπου. Μέ τήν έκφραση 
«μύθος» καί «μυθικός» προσδιορίζουμε 
σέ μιά ορισμένη έποχή αύτό τούτο τό 
οικοδόμημα τού πολιτισμού μέ τήν 
έννοια τών έξελίξεων τής ζωής καί τήν 
άπαλλαγή τών λαών άπό τις φυσικές καί 
μεταφυσικές έπιδράσεις, σέ συνδυα
σμό καί μέ τό σύνολο τών κοινωνικών 
πνευματικών καί ήθικών κατακτήσεων 
τής άνθρωπότητας.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΤΟ Α Ρ Θ Ρ Ο  Π Ο Υ  Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ε Ι  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Θ Η Κ Ε  Σ Τ Ο ΙΤΑΛΙΚΟ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο  « P O L I Z I A  M O D E R N A

ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 
ΜΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
Μ ετάφ ραση άπό τόν Αστυνόμο Α' 

κ. ΗΛΙΑ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ

Τό κϋμα εγκληματικότητας πού μαστίζει τη γειτονική μας Ιταλία, ανάγκασε τό ’ Αρχηγείο τής 
Αστυνομίας νά ιδρύσει νέες σχολές, γιά την έξειδίκευση των αστυνομικών. Μία άπό τις σχολές αύτές, 

αποβλέπει στην έκπαίδευση ομάδων γιά την καταπολέμηση τής τρομοκρατίας. ' Η διδασκαλία στη σχολή 
άποβλέπει στή λύση καί συναρμολόγηση των όπλων, μέτρα άσφαλείας, τρόπο τού φέρειν τό όπλο εν 
στολή καί εν πολιτική περιβολή, τρόπο όρθής κρατήσεως τοϋ όπλου, (μέ τό δεξί χέρι, μέ τό άριστερό χέρι 
καί μέ τά δυό χέρια) τεχνική τοΰ προτείνειν τό όπλο, τεχνική για τήν ταχεία εξαγωγή του (όρθιος — 
γονυπετής — επί τοΰ εδάφους).

Η ΜΑΧΗ κατά της έγκληματικότη- 
τας, ίδια ώς πρός τήν αντιμετώπι

ση τής τρομοκρατίας, άπαιτεϊ έκτος 
των άλλων καί μία τακτική ένεργείας γιά 
τήν καταπολέμησή των. Αύτή ή αναγ
καία τακτική ένεργείας άφορά τήν 
καλλιτέρευση τών αστυνομικών γενι
κώς, ώς πρός τήν έπαγγελματική αυτή 
κατάρτιση ή όποια καί έπιτυγχάνεται μέ 
τήν έκπαίδευση αυτών καί μάλιστα σέ 
μικρό χρόνο.

' Η άνωτέρω έκπαίδευση άφορά τούς 
οδηγούς τών άστυνομικών αυτοκινήτων 
γενικώς καί τούς οδηγούς καί πληρώμα
τα τών περιπολικών αύτών.

Γιά τήν έκπαίδευση αύτή λειτουρ
γούν στήν ’ Ιταλία ειδικές σχολές καί 
δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σ ’ αύτές γιά 
τήν άρτια έκπαίδευση τών μαθητών.

Ή  έκπαίδευση αύτή έχει σκοπό νά 
διδάξει ατούς σπουδαστές γιά τούς 
κανόνες άσφαλείας καί τήν προστασία 
αύτής γενικώς καί στούς οδηγούς τών 
άστυνομικών αύτοκινήτων τήν ικανότη
τα τών κινήσεών των, όταν ύπάρχει 
κίνδυνος, καί πού πάντα μπορεί νά 
άντιμετωπίσουν κατά τόν χρόνο τής 
ύπηρεσίας των.

' Η χρονική διάρκεια τής έκπαιδεύσε- 
ως είναι τρεις έβδομό δες, ήτοι 21 
ήμερες.

0 / μέλλοντες νά φοιτήσουν στις 
σχολές αύτές ύποψήφιοι, άρχικώς τί
θενται στήν διάθεση τών ιατρών καί
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Αλλη μιά φάση άπό τήν έκπαίδευση τών 'Ιταλών αστυνομικών. Η άσκηση άναφέρεται ατή γρήγορη άποβίβαση άπό τό περιπολικό καί τήν 
ανάληψη αστραπιαίας δράαεως

υποβάλλονται οέ ιατρικές έξετάαεις 
άπό πλευράς ψυχικής -  σωματικής 
καταοτάοεως (ικανότητα -  διάθεση -  
φυσικά χαρίσματα -  έξυπνάδα -  συμπε
ριφορά).

Στις σχολές αυτές μπορούν νά συμ- 
μετάσχουν οι έπιθυμούντες άνεξαρτή- 
των βαθμών καί υπηρεσίας στήν όποια 
υπηρετούν ( Ασφάλεια -  Τροχαία -  
Ειδικές ομάδες).

Οί ώρες διδασκαλίας τών σπουδα
στών είναι 7 ήμερησίως ήτοι 4 ώρες τό 
πρωί καί 3 ώρες τό άπόγευμα.

Ή  A ' έβδομάδα είναι περίοδος 
θεωρητικής διδασκαλίας σέ γενικά θέ
ματα καί σέ δ,τι αφορά τό αυτοκίνητο 
καί συμμετέχει σ' αυτή καί μηχανικός 
τής έταιρείας ALFA ROMEO γιά τήν 
κατάρτισή των ώς πρός τήν έκκίνηση 
τών αυτοκινήτων, τήν κυκλοφορία στις 
οδούς, τόν χειρισμό τού αύτοκινήτου 
κατά τήν οδήγηση, άντιμετώπιση διαφό
ρων καταστάσεων καί διάφορα τεχνικά 
θέματα. ’ Εκπαιδεύονται έπίσης ιδιαιτέ
ρως γιά τις καταδιώξεις, συνοδείες, τήν 
ταχυτάτη μετακίνησή των άπό σημείου 
εις αημεϊον, τήν άλλαγή θέσεως καί 
μετακινήσεως τού οδηγού εύρισκομέ- 
νου εντός αύτοϋ, όπως έπίσης τήν 
θέση τού οδηγού εντός τού αυτοκινή
του, θέσεις τών χειρών του στό τιμόνι 
καί τών βραχιόνων καί θέσεων ποδών 
στά πεντάλ τού αύτοκινήτου (φρένου - 
γκάζι - αλλαγές ταχυτήτων).

Έπίσης διδάσκονται τις φάσεις τής 
έκκινήσεως τού αύτοκινήτου, τού φρε
ναρίσματος καί τής σταθμεύσεως πρός 
άποφυγή φθορών τών έλαστικών καί 
οργάνων αυτών. ’ Επίσης έπιδιώκεται ή 
μείωση τού χρόνου τόσο γιά τήν έκκίνη
ση όσο καί γιά τό φρενάρισμα.

Ή  Β ' έβδομάδα είναι περίοδος 
πρακτικών άσκήσεων μέ τό αύτοκίνητο 
σέ διαδρομές στις οδούς καί μέ διάφο
ρες καιρικές συνθήκες. Κίνηση σέ 
οδούς μικρής κυκλοφορίας, διάσχιση 
μεγάλης κυκλοφορίας, άνωμάλους αυ
τοκινητοδρόμους κλπ.

I Οί μαθητές μία ήμέρα τής Β ' εβδο
μάδας μεταφέρονται σέ μία πίστα αύτο- 
κινήτων όπου ασκούνται στήν έκκίνηση, 
μείωση ταχύτητος, φρενάρισμα, θέση 
τού αύτοκινήτου στις στροφές, θέσεις 
τών χειρών στό τιμόνι όταν εύρίσκονται 
σέ στροφές κλπ.

Ή  Γ ' έβδομάδα περιλαμβάνει μία 
άκόμη ήμέρα στήν πίστα αύτοκινήτων. 
Τήν έβδομάδα αυτή οί σπουδαστές 
είναι ήδη καταρτισμένοι καί έξοικειωμέ- 
νοι μέ τό αυτοκίνητο καί δείχνουν 
πλέον τήν ικανότητά των στήν έκπαί
δευση.

Μετά τό πέρας τής έκπαιδεύσεως 
διαχωρίζονται οί ικανότεροι, οί πλέον 
ικανοί καί οί όλιγότερο ικανοί.

Ή  διδασκαλία στήν σχολή αφορά: 
Λύση καί συναρμολόγηση τών όπλων 
ταχυτάτη -  μέτρα άσφαλείας -  τρό

πους τού φέρειν τό όπλο έν στολή καί 
έν πολιτική περιβολή -  τρόπος ορθής 
κρατήσεως τού όπλου (μέ τό δεξί χέρι, 
μέ τό άριστερό χέρι, καί μέ τά δύο 
χέρια) -  τεχνική τού προτείνειντό όπλο 
-  τεχνική γιά τήν ταχεία έξαγωγή του 
(όρθιος -  γονυπετής -  έπί τού εδά
φους). ’ Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται ώς 
πρός τήν τεχνική ένεργείας στις περι
πτώσεις σωματικής έρεύνης -  στήν 
αίτηση ύπό τού άστυνομικοϋ τού δελτί
ου ταυτότητος καί λοιπών δικαιολογητι- 
κών -  μεταφορά προσώπου σέ περίπτω
ση παθητικής άντιστάσεως -  στήν 
χρήση χειροπέδων, ώς έπίσης καί στήν 
τεχνική τής αυτοάμυνας.
I ’ Επίσης έκπαιδεύονται ατή σκοποβο
λή, εύρισκόμενοι έντός τού αυτοκινή
του, στις καταδιώξεις καί έρευνες τών 
αύτοκινήτων καί στό πώς δύναται νά 
άνακαλύψουν ένα αύτοκίνητο. Έπίσης 
στήν ταχεία άνοδο καί κάθοδο έκ τού 
αυτοκινήτου όταν αύτό εύρίσκεται έν  
στάσει ή έν κινήσει. Τέλος διδάσκονται 
τόν τρόπον μέ τόν όποιον πρέπει νά 
ένεργοϋν στις περιπτώσεις έλέγχου 
-BLO C CO - καί τις θέσεις πού πρέπει 
νά τοποθετούνται τά αύτοκίνητο καί τά 
πληρώματα αυτών.

Διά τό έτος 1980 είχε προγραμματι- 
σθεϊ ή έκπαίδευσις 2.700 άστυνομικών 
καί μόνο γιά τό Α ' έξάμηνο αυτού γιά δέ 

.τό 1981 ό προγραμματισμός ήτο μεγα- 
' λύτερος.
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Α Μ Ο Ι Β Η ,  Σ Υ Ν Θ Η Κ Ε Σ  Ε Ρ Γ Α 
Σ Ι Α Σ ,  Δ ΙΑΒ ΙΩ ΣΗ

*

Π ρ ιν  άπό εκατό χρόνια, ή σοσιαλι
στική προπαγάνδα κατήγγειλε τήν 

άδικη μεταχείρισι τής εργατικής τάξε- 
ως άπό τόν γεννώμενο καπιταλισμό. 
Διηρημένοι ώς πρός τις προτεινόμενες 
λύσεις καί τήν έννοια τής έπιχειρουμέ- 
νης προσπάθειας, οι σοσιαλισταί συμ
φωνούσαν στήν άρνησι τής ύφισταμέ- 
νης καταστάσεως.

«Μέ δηλητήριαζαν ό βρώμικος άέ- 
ρας, οί άναθυμιάσεις τού μετάλλου καί 
οί άπόπνοιες τών άνθρώπων», σημειώ
νει ό συγγραφεύς Προυντόν, περιγρά- 
φοντας τά τυπογραφεία, δπου εργαζό
ταν ώς διορθωτής. ' Ο Μισελέ, στό 
βιβλίο του «' Ο λαός», δίνει μέ αύτές τις 
λέξεις τόν έκκωφαντικό θόρυβο τών 
μηχανών: «Πάντοτε, πάντοτε, πάντοτε, 
είναι ή λέξις πού άντηχεΤ στά αύτιά μας 
άκατάπαυστα. Οί μηχανές τρέμουν άπό 
τήν αυτόματη κίνησι. Ποτέ δέν θά τήν 
συνηθίσωμε». Στά ύφαντουργεΐα οί 
έργάτες άναπνέουν τήν βρώμικη σκόνη 
άπό τό βαμβάκι πού προκαλεΤ τήν 
«φυματίωσι τού βάμβακος».

Τά έργατικά άτυχήματα ήσαν πάρα 
πολλά. Κάποτε προσπαθούσαν νά τά

Αριστερά: "Ενας μεταλλωρύχος τού Κο- 
μαντρύ. Δεξιά: Τυπογράφος του 19ου αίώ- 
νος. Ή  τάξη του. μαζί μέ τούς τεχνίτες 
κοσμημάτων καί ξυλείας άπετέλεσαν τήν 
έμπροσθοφυλακή τών έργατικών διεκδική
σεων. Κάτω: 'Ανήλικος εργάτης τού 1850. 
Στήν απέναντι σελίδα: Τύπος σιδηρουργού 
τού περασμένου αιώνα.

01 ΕΡ ΓΑ Τ ΕΣ ΣΤΟΝ 
19ο ΑΙΩΝΑ

Τό άρθρο πού άκολουθεΐ αναδημοσιεύεται άπό τό περιοδικό 
«' Ιστορία Εικονογραφημένη» καί γράφτηκε άπό τόν Γάλλο ιστορικό 
καί κοινωνιολόγο Ζώρζ Λεφράνκ, συγγραφέα τής « Ιστορίας τής 
έργασίας καί τών έργασιών» (έκδοσις Φλαμμαριόν) καί πολλών 
άλλων σχετικών έργων. ' Ο συγγραφέας παρουσιάζει τήν κατάστασι 
τών έργατών, κατά τόν περασμένο αιώνα, στήν Γαλλία.

προλάβουν, όπως στά άνθρακωρυχεϊα, 
άλλά μέ ποιά μέθοδο; Ό  «μετανοών», 
έτσι ονομαζόταν ό έργάτης, πού προο
ριζόταν γι' αύτή τήν περίεργη άποστο- 
λή (!), μέ βρεγμένα ρούχα, ξαπλωμένος 
μπρούμυτα μέσα στό ορυχείο, μέ τό 
δαδί στό χέρι, έκαιγε τό έκλυόμενο 
μεθάνιο γιά νά τό έμποδίση, συσσωρευ- 
μένο, νά προκαλέση καταστροφή. Με
ταξύ 1826 καί 1848, ή άντικατάστασις 
τών άνθρώπων μέ μηχανικά πιεστήρια 
καθάρισε τήν άτμόσφαιρα τών ύφαν- 
τουργείων. Μετά τό 1848 τό μηχανικό 
«κτένισμα» άπήλλαξε τόν έργάτη άπό 
τό ζέσταμα τού κτενιού σέ κάρβουνα, 
πού άνέδιδαν μονοξείδιο τού άνθρα- 
κος. ’ Αλλά στά κλωστήρια, στήν άρχική 
καί τελική έπεξεργασία τού βάμβακος, 
καί ιδίως στά μεταλλουργεία οί έργάτες 
γίνονταν άναιμικοί άπό τις ύψηλές 
θερμοκρασίες.

Στά ύφαντουργεΐα, συχνά ή μηχανή 
έπαιρνε τό δάχτυλο τού έργάτη ιδίως 
κατά τό γρασσάρισμα. "Αν ό έργάτης τό 
έκανε γιά άποζημίωσι, έπρεπε νά άπο- 
δείξη ότι έπαθε άτύχημα, ότι έκανε 
σφάλμα ό έργοδότης καί ότι τό άτύχημα
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ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΠΕΡΙΟΑΛΨΕΩΣ

προεκλήθη άπό τό σφάλμα αυτό. Πόσοι 
κατόρθωσαν νά έπιζήσουν;

Στά ορυχεία του Μονσώ, σέ δέκα 
χρόνια, υπολογίσθηκαν εκατόν πενήντα 
νεκροί κατά τήν εξαγωγή 2.750.000 
τόννων πετροκάρβουνου. Στό λατομείο 
των Πετί Καρρώ τοϋ Τρελαζέ, σέ πέντε 
χρόνια σαράντα νεκροί καί ογδόντα δύο 
τραυματίες. Πολλές έπιχειρήσεις ήσαν 
έγκατεστημένες σέ άκατάλληλους χώ
ρους. Στήν διάρκεια τής Γαλλικής 
' Επαναστάσεως καί τής Αυτοκρατορί
ας χρησιμοποιούσαν παλαιά μέγαρα καί 
μοναστήρια, πολύ κρύα τόν χειμώνα καί 
ζεστά τό καλοκαίρι μέ έλλιπή φωτισμό. 
Κάποτε άρκοϋοαν τά κελλιά, οί σοφίτες 
καί τά ύπόγεια.

Τό έργοστάσιο τού "Ομπερκαμφ ε ί
ναι ένα άπό τά πρώτα κτίρια πού 
κατασκευάσθηκαν στήν Γαλλία, ειδικά 
γιά τόν σκοπό αύτό. Τελείωσε τό 1793. 
Πενήντα παράθυρα στόλιζαν τήν προ
σόψι τών δυό ορόφων του. Μέσα, 
οκτακόσιοι έργάτες παρήγαγαν 30.000 
κομμάτια τό χρόνο. Σαράντα χρόνια 
άργότερα, ό Λουί ρεμπώ περιγράφει 
τόν έκπληκτικό, γιά τήν έποχή, έξοπλι- 
σμό τών χαλυβουργείων τοϋ Κρεζώ.' Ο 
ίδιος παρατηρητής στό Χαγιάνζ έντυ- 
πωσιάσθηκε άπό τήν εύρυχωρία τού 
έργοστασίου τοϋ Βεντέλ. Δέν ήσαν 
όμως όλες οί βιομηχανίες άξιοθαύμα- 
στες. Συνήθως έδιναν τήν εικόνα στρα- 
τώνος. Γράφει ό Άδόλφος Μπλανκί: 
«Ή  βιομηχανία άποτελεΐται άπό άπέ- 
ραντα έργοστάσια, πού μοιάζουν μέ 
στρατώνες ή μέ μοναστήρια έφοδια- 
σμένα μέ τεράστιο ύλικό καί μέ κινητή
ρες άπεριορίστου δυνάμεως».

Συχνά ό έργάτης κατοικούσε χιλιόμε
τρα μακριά άπό τόν τόπο τής έργασίας 
του. Σέ μιά έποχή, μέ έλάχιστα κυκλο- 
φοριακά μέσα, πού τό ποδήλατο δέν 
είχε άκόμη έφευρεθή, ήταν μιά έπιπλέ- 
ον ταλαιπωρία ό δρόμος πού είχε νά 
κάνη πρωί καί βράδυ. Κατά τήν μοναρ
χία τοϋ ’ Ιουλίου (1830 -  1848), στίς 
δεκαπέντε ώρες παραμονής στό έργο- 
στάσιο, μέ μικρές διακοπές γιά γεύμα, 
προσετίθετο μιά ώρα δρόμος τό πρωί 
καί τό βράδυ. Πόσος χρόνος έμενε γιά 
ϋπνο;

Τό έργατικό βιβλιάριο ήταν ένα άλλο 
μέσον έξαρτήσεως. Καθιερώθηκε τό 
1746, καταργήθηκε τό 1791, έπανα- 
φέρθηκε άπό τόν Ναπολέοντα τό 1803 
καί άποτελοϋσε πραγματικό διαβατήριο

έσωτερικοΰ, χωρίς τό όποιο ό έργάτης 
δέν μπορούσε νά άλλάξη κατοικία ή 
έργασία. "Οταν ό έργάτης πήγαινε σέ 
ένα έργαστήριο, έδινε τό βιβλιάριό του 
στόν έργοδότη, ό οποίος τό κρατούσε 
όσο καιρό έμενε κοντά του ό μισθωτός. 
Τού τό έπέστρεφε μόνο, όταν ό έργά
της έφευγε «έλεύθερος άπό κάθε 
ύποχρέωσι», δηλαδή άφοΰ είχε έκπλη- 
ρώσει τις ρήτρες τοϋ συμβολαίου καί 
είχε ξεπληρώσει τις προκαταβολές τοϋ 
μισθού πού είχε πάρει άπό άνάγκη. 
Συνέβαινε κάποτε, τό άφεντικό, δυσα- 
ρεστημένο μαζί του, νά σημειώνει 
θλιβερούς χαρακτηρισμούς στό βιβλιά
ριο. ' Ο Βιλλερμέ παρατηρεί: « Ό  έργά
της, πού έχει πάρει προκαταβολή, δέν 
μπορεί, όταν παύη νά έργάζεται γιά ένα 
έργοδότη, νά ζητήση πίσω τό βιβλιάριό 
του καί νά σπάση τό συμβόλαιο, πριν 
πληρώση τό χρέος του μέ χρήμα ή μέ 
τήν έργασία του. Χάνει τότε τήν έλευ- 
θερία του. Πολλοί έργοδότες δίνουν 
χρηματικές προκαταβολές στούς έργά
τες γιά νά τούς κάνουν νά έργασθοΰν 
μέ άμοιβές χαμηλότερες άπό τίς συνη
θισμένες».

Σέ μερικές βιομηχανίες προσελάμ- 
βαναν, ώς έργάτες, κατά προτίμησι 
γυναίκες καί παιδιά, πού στοίχιζαν 
λιγώτερο καί ήσαν περισσότερο ύπά- 
κουοι. Τά ορυχεία χρησιμοποιούσαν 
γυναίκες γιά νά ξεχωρίζουν τό κάρβου
νο. Τό ίδιο έκαναν καί λίγα, εύτυχώς, 
μεταλλουργικά έργαστήρια. ' Η έρευνα 
τοϋ Βιλλερμέ στά 1840 διαπιστώνειτήν 
ύπαρξη γυναικείου δυναμικού στά υ
φαντουργεία. Τήν παραμονή τής ψηφί- 
σεως τού νόμου 1841, πού ρύθμιζε τήν 
έργασία τών παιδιών, μιά έπίσημη έρευ
να καταλήγει: «Τά παιδιά μπορούν νά 
έργάζωνται άπό τήν ήλικία τών οκτώ καί 
έννέα έτών. "Οταν είναι έξη ή έπτά 
έτών, ή έργασία τους περιορίζεται στό 
τύλιγμα τής κουβαρίστρας ή στό μάζε
μα τοϋ βαμβακιού, πού σκορπίζουν οί 
άνεμιστήρες».

Ο Βιλλερμέ, τό 1840, άποκαλύπτει 
δτι τά παιδιά έργάζονται δεκαέξη μέ 
δεκαεπτά ώρες καί ύπενθυμίζει, δτι στό 
κάτεργο οί κατάδικοι έργάζονται μόνο 
δώδεκα ώρες: «Βασανίζουν παιδιά έξη 
ώς οκτώ έτών, καί τά ύποχρεώνουν, 
ύποσιτισμένα καί κακοντυμένα, νά δια
σχίζουν άπό τίς πέντε τό πρωί τήν 
μακρινή άπόστασι, πού τούς χωρίζει 
άπό τά έργαστήρια, καί πάλι τό βράδυ νά

κάνουν τήν ίδια διαδρομή.
Ό  Ζύλ Σιμόν, στό βιβλίο του « Ό  

οκταετής έργάτης», περιγράφει τό 
μαστίγιο, μέ τό όποιο ξυπνούσαν τόν 
μικρό έργάτη, όταν άποκοιμιόταν, κα
θώς τύλιγε τήν κλωστή, έξαντλημένος 
άπό τήν κούρασι. Σκεφθήτε δύο, τρία, 
τέσσερα παιδιά μεταξύ έξη καί δώδεκα 
έτών. Πώς νά τά θρέψη ό μισθός ένός 
άνθρώπου μόνο; Πρέπει νά φέρνουν κι 
αύτά τό βδομαδιάτικο, όπως ό πατέρας 
καί ή μητέρα. Πόσο άνυπόμονα περιμέ
νουν τήν καθορισμένη ήλικία γιά νά 
μποϋν στό έργοστάσιο!».

Τό 1840 ή κυβέρνησις τού Λουδοβί
κου Φιλίππου, προειδοποιημένη άπό 
τήν ' Εταιρία Βιομηχάνων τής Μυλού- 
ζης καί άκολουθώντας τό παράδειγμα 
τής βρεταννικής νομοθεσίας, καταθέ
τει νομοσχέδιο πού άπαγορεύει τήν 
έργασία σέ παιδιά κάτω τών δώδεκα 
έτών καί περιορίζει τήν έργασία τών 
γυναικών σέ δώδεκα ώρες. Μεταξύ τών 
άντιτιθεμένων είναι ό φιλόσοφος Βι- 
κτόρ Κουζέν καί ό φυσικός Γκαί - 
Λυσσάκ, πού άνησυχοϋσαν γιά τήν 
έλευθερία τών βιομηχάνων.
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01 Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ  Σ Τ Ο Ν  19ο ΑΙ Ω Ν Α
Πολλοί διανοούμενοι ένδιαφέρονταν γιά τά ζητήματα τής εργατικής τάξεως Ο 
διασημότερος άπό όλους, έργάτης ό ίδιος καί γιός βιοτέχνη. είναι ό εικονιζόμενος αριστερά 
Πιέρ Προυντόν. Γάλλος δημοσιογράφος καί πολιτικός (ούτοπιοτής). Απέναντι: διαμαρτυρό- 
μενοι γιά τίς συνθήκες έργαοίας τους (18 μέ 25 δεκάρες άμοιβή γιά δεκαπέντε ώρες 
εργασίας κάθε μέρα), οι μεταξουργοί τής Λυώνέστασίασαν στις 21 Νοεμβρίου 1831 καίόκτώ 
έργάτες σκοτώθηκαν. Κάτω: γελοιογραφία τής έποχής στιγματίζει τόν βιομήχανο πού 
πλουτίζει μέ τήν έκμετάλλευοι τών έργατών του

Άντιθέτως ό Μονταλομπέρ, σέ ένα 
πολύκροτο λόγο του, καταγγέλλει τήν 
κατάστασι αύτών τών παιδιών, πού ήταν 
ήθικώς άδιάφρρα, πνευματικώς καθυ
στερημένα, έκνευριομένα πού, άντί νά 
γνωρίζουν τήν χαρά, έμυοϋντο στήν 
αξιοθρήνητη άνθρώπινη διαφθορά. ’ Α
φού τροποποιήθηκε σέ διάφορα οημεΐα 
ό νόμος, δημοσιεύθηκε στις 22 Μαρτί
ου 1841 καί άπαγόρευσε τήν έργασία 
οέ παιδιά κάτω τών οκτώ έτών, μεταξύ 
οκτώ καί δώδεκα έτών, τήν περιόρισε 
σέ οκτώ ώρες, μεταξύ δώδεκα καί 
δεκαέξη σέ δώδεκα ώρες. Αλλά ό 
νόμος έφαρμοζόταν σέ έπιχειρήσεις 
πού άπαοχολοϋσαν περισσοτέρους άπό 
δώδεκα έργάτες καί δέν ύπήρχαν 
άκόμη έπιθεωρηταί έργαοίας γιά νά 
έλέγχουν τήν έφαρμογή του.

Στή διάρκεια τών συζητήσεων, ό 
ύπουργός ' Εμπορίου, γιά νά άποσπάση 
τήν ψήφο γιά τόν νόμο, κατέφυγε σέ 
παράδοξα έπιχειρήματα. ' Η είσοδος 
τών παιδιών στά έργοτάσια άπό οκτώ 
έτών, ήταν γιά τούς γονείς ένα μέοον 
έπιτηρήοεως, γιά τά παιδιά ή άρχή τής 
έκμαθήσεως, γιά τήν οικογένεια ένας 
πόρος. Ό  έθισμός στήν τάξι, στήν 
πειθαρχία καί στήν έργασία πρέπει νά 
άρχίζη νωρίς καί οί περισσότερες βιο
μηχανικές έργασίες άπαιτοϋνέπιδεξιό- 
τητα καί μεγάλη πρακτική ικανότητα, ή 
όποια πρέπει νά άποκτάται πολύ νωρίς. 
Τό παιδί, δταν μπαίνη στό έργαστήριο 
οκτώ έτών, συνηθίζει στήν πειθαρχία 
καί κατέχοντας τά πρώτα στοιχεία τής

στοιχειώδους έκπαιδεύσεως, όταν γίνη 
δέκα έτών, θά άντέχη περισσότερο 
οτήν κούρασι, θά είναι πιό ικανό καί 
έπιδέξιο άπό ένα παιδί τής ήλικίας του 
μεγαλωμένο στήν τεμπελιά, πού θά 
φορέση γιά πρώτη φορά τήν φόρμα τής 
δουλειάς.

Ό  νόμος έφαρμόσθηκε άσχημα, άν 
κρίνωμε άπό τήν έκθεσι τού νομάρχου 
τής περιοχής τής Μυλούζης: «Ή  
έφαρμογή τοϋ νόμου τού 1841 είχε σάν 
άποτέλεσμα, στά κλωστήρια βάμβακος 
τής Μυλούζης, νά άποκλείωνται τά 
παιδιά κάτω τών δώδεκα έτών, τά 
μεταξύ δώδεκα καί δεκαέξη έτών νά 
έργάζωνται δώδεκα μέ δεκατρείς ώρες 
τήν ήμέρα έναλλάξ, δηλαδή τρεΤς 
ήμέρες κάθε έβδομάδα πηγαίνουν δύο 
ώρες στό σχολείο καί ή έργασία τους 
μειώνεται στις ένδεκα ώρες, ένώ τίς 
άλλες ήμέρες έργάζονται δεκατρείς 
ώρες. Στά έργοστάσια ύφασμάτων, 
είναι άκόμη χειρότερα. Χρησιμοποιούν
ται πολλά παιδιά μεταξύ οκτώ καί 
δώδεκα έτών καί έργάζονται έννέα ώς 
δώδεκα ώρες σέ μιά λιγώτερο κουρα
στική, άλλά μονότονη καί χωρίς ένδια- 
φέρον έργασία.

Κατά τόν Βιλλερμέ, τό 1840 ό μισθός 
γιά τά δυό φύλα, ώς τά δεκαέξη χρόνια, 
είναι σχεδόν ό ίδιος, 0,45 τοϋ φρ. άπό 
οκτώ ώς δώδεκα έτών, 0,75 τού φρ. άπό 
δώδεκα ώς δεκαέξη. "Επειτα ό μισθός 
τού άνδρα αύξήθηκε έναντι τοϋ μισθού 
τής γυναίκας ώς τά τριάντα χρόνια. 
Τότε ένας άνδρας κέρδιζε κατά μέοον 
όρο δυό φράγκα τήν ήμέρ, μιά γυναίκα 
ένα φράγκο (τό ψωμί κόστιζε τότε 0,12 
μέ 0,15 τού φρ. ή λίβρα). Άπό τά 
τριάντα καί ύστερα ό μισθός τοϋ άνδρα 
καί τής γυναίκας κατεβαίνει. Αύτοί οί 
μισθοί άφορούν στά ύφαντουργεία. ' Η 
βιομηχανική άνάπτυξις καί ή γενίκευσις 
τής έργαοίας τών παιδιών καί τών 
γυναικών δημιούργησαν άσχημες προϋ
ποθέσεις.

Σέ ένα πίνακα τού νομού τού Σηκου
άνα, γιά τό έτος 1824, ό νομάρχης 
Σαμπρόλ σημειώνει, ότι οί μισθοί τήν 
έποχή έκείνη έκυμαίνοντο άπό ένα 
φράγκο γιά τούς έργαζομένους σέ 
ορισμένες χημικές βιομηχανίες, τέσ
σερα φράγκα γιά τούς κλειδαράδες, 
τούς τεχνίτες κατεργασίας πολυτίμων 
λίθων καί τοϋ κρυστάλλου, 4,50 καί 5

φράγκα γιά τούς έργάτες τών σιδη
ρουργείων καί τών χυτηρίων. Στά έργο- 
στάσια ταπετσαρίας, ό άνδρας κέρδιζε 
4 φράγκα, ή γυναίκα 2, τό παιδί 0,80 ώς 
1 .

Στήν Λυών, τήν παραμονή τών ταρα
χών τοϋ 1831, ό άρχιμάστορας κερδίζει 
1500 μέ 1600 φράγκα τόν χρόνο, ένώ ό 
άπλός τεχνίτης βγάζει κατά μέοον όρο 
1,50 φράγκο τήν ήμέρα, δηλαδή, άν 
έξαιρέσωμε τίς άργίες, 350 μέ 400 
φράγκα τόν χρόνο.

Λίγα χρόνια άργότερα, ό Βιλλερμέ 
ύπολογίζει, ότι μιά οικογένεια άποτε- 
λουμένη άπό δυό ένήλικες καί δυό 
παιδιά (άπό τά οποία τό ένα έργάζεται), 
αντιμετώπιζε τόν χρόνο τά άκόλουθα 
έξοδα σέ φράγκα:
Τροφή 570
Κατοικία 130
Ενδυμασία 140
Διάφορα 19
Σύνολο 859

Οί μισθοί σέ φράγκα ήσαν οί άκόλου- 
θοι:
' Εργασία τού πατέρα (300 ήμέρες 
πρός δύο φράγκα): 600
Έργασία τής μητέρας (200 ήμέρες 
πρός 1 φράγκο): 200
' Εργασία ένός παιδιού (260 ήμέρες 
πρός 0,50 τού φρ.): 130
Σύνολο 930

" Εμεναν 71 φράγκα γιά νά άντιμετωπί- 
σουν τό άπρόβλεπτο. Άλλά αύτή ή 
οικογένεια ήταν προνομιούχος. ' Ο Βιλ- 
λερμέ τονίζει τίς άπαραίτητες προϋπο-
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θέσεις: Ή  οικογένεια, τής όποιας ή 
έργασία πληρώνεται τόσο λίγο, συντη
ρείται μέ τά κέρδη της μόνο, όταν ό 
σύζυγος καί ή γυναίκα ζοϋν μετρημένα, 
έργάζωνται όλο τόν χρόνο, δέν έχουν 
κανένα πάθος καί έχουν μόνο τό βάρος 
των μικρών παιδιών τους. Υποθέστε 
ότι γεννιέται ένα τρίτο παιδί, δτι παρου
σιάζεται μιά άνεργία, μιά άρρώστια, ότι 
ύπάρχει σπατάλη, κακές συνήθειες καί 
ότι αύτή ή οικογένεια βρίσκεται στήν 
πιό μεγάλη φτώχεια, σέ φοβερή μιζέ- 
ρια.

Δέν υπάρχει καμμιάπρόβλεψιςγιάτά 
έξοδα μιας άρρώστιας. Γιά τά ρούχα ό 
έργάτης ύπολογίζει στήν ταπεινωτική 
φιλανθρωπία, κρατική ή ιδιωτική. Τό 
1829, στους 224.000 έργάτες τού 
νομού τού Βορρά, οί 163.000 έπαιρναν 
φιλανθρωπικά βοηθήματα.

Σέ μερικές πόλεις, ή ιδιωτική φιλαν
θρωπία είναι πιό άποτελεσματική άπό 
τήν κρατική βοήθεια. Οί συνοικίες δέν 
έχουν άκόμη διαφοροποιηθή καί συμ
βαίνει ουχνά, στό'ίδιο σπίτι νά κατοικούν 
στό ισόγειο ένας εύπορος έμπορος, 
στόν πρώτο όροφο ένας διάσημος 
έλεύθερος·έπαγγελματίας καί στά δω
μάτια τών επάνω ορόφων έργάτες καί 
έργάτριες. Συναντώνται στήν σκάλα καί 
οί άστοί τούς δίνουν τά ρούχα πού δέν 
θέλουν πιά.
"Ενας έργάτης τών κλωστηρίων τής 

Αίλλης έλεγε στόν ' Αδόφλο Μπλανκί: 
«Κερδίζω 2 φράγκα τήν ήμέρα, ή 
γυναίκα μου πλέκει δαντέλλες καί

βγάζει 1 μέ 1,50 φράγκο τήν ήμέρα. 
"Εχω τέσσερις κόρες. Ή  μεγαλύτερη 
είναι δώδεκα έτών, πηγαίνει οχολείο 
στις καλόγριες. Οί μικρότερες πηγαί
νουν στό άσυλο.

Τρώμε 23,5 κιλά μαύρο ψωμί τήν 
έβδομάδα πρός 0,22 φρ. τό κιλό =5,18

Τό κρέας είναι πολύ άκριβό, τρώμε 
μόνο πλατάρια τρεις φορές τήν έβδο
μάδα πρός 0,25 φρ. = 0,75
Μόνο έγώ τρώω βούτυρο μισή λίβρα τήν 
έβδομάδα = 0,50
' Η γυναίκα μου καί τά παιδιά τρώνε 
μελάοσα καί φρούτα μέ τό ψωμί = 0,80 
Τρώμε όλοι μας καρόττα καί πατά- 
τεςΙ,ΟΟ Γάλα (μισό κιλό κάθε μέ- 
ρα)0,45 Τό ενοίκιο ένός ύπογείου τρία 
μέτρα κάτω άπό τήν γή 1,50
Κάρβουνο (ή κατανάλωσις είναι μεγά
λη, γιατί πρέπει νά στεγνώνωμε τά 
ρούχα στήν φωτιά) 1,35
Σαπούνι καί φωτισμός 1,10

Σύνολο τήν έβδομάδα φρ. 12,63
Από τό Φιλόπτωχο παίρνομε 3 κιλά 

μαύρο ψωμί κάθε δεκαπέντε ήμέρες. 
' Η μεγάλη μου κόρη, στις διακοπές, 
παίρνει άπό τις καλόγριες ένα μαντήλι ή 
ένα πουκάμισο. Οί τρεις μικρές παίρ
νουν άπό τό "Ασυλο, κάθε χρόνο τά 
Χριστούγεννα, ένα μάλλινο φόρεμα, 
ένα πουκάμισο καί κάποτε κάλτσες. 
Παρ' όλη τήν βοήθεια καί τήν έργασία 
μας, ζοΰμε μέ τήν ζητιανιά, καί άνομος 
τήν προστατεύει».

Πρέπει νά διακρίνωμε στήν ζωή κάθε 
έργάτη τέσερις περιόδους, άπό τήν

στιγμή πού έγκαταλείπει τήν οίκογένειά 
του καί έχει δικό του προϋπολογισμό. 
' Η πρώτη περίοδος άρχίζει μέ εύχάρι- 
στους οιωνούς: ό άνδρας, στήν άκμή 
τής ήλικίας του, κερδίζει ένα μισθό, 
πού τού έπιτρέπει νά ζή μόνος, χωρίς 
νά κάνει πολλέςοίκονομίες. Αύτή ή 
άνετη ζωή συνεχίζεται, όταν νυμφευ- 
θή, καί ή νεαρή γυναίκα του έργάζεται 
τό ίδιο.

Οί δυσκολίες άρχίζουν, όταν σταμα
τά ή γυναίκα νά έργάζεται λόγω έγκυ- 
μοσύνης καί όταν τά παιδιά γεμίσουν τό 
σπίτι. Άπό τήν άνετη ζωή περνούν 
στήν άνέχεια, πού θά κρατήση μιά 
εικοσαετία, άν συνεχισθοΰν οί γεννή
σεις ή άν άρρωστήση ή γυναίκα. "Αν, 
άντιθέτως, ό άριθμός τών παιδιών 
περιορισθή στά δυό, ή οικογένεια μπο
ρεί νά άνασάνη κάπως (τρίτη περίοδος), 
όταν τά παιδιά άρχίσουν νά έργάζονται 
καί νά συνεισφέρουν στόν οικογενεια
κό προϋπολογισμό.

' Αλλά μετά τά πενήντα χρόνια, άρχίζει 
πάλι ή στενοχώρια, όταν τά παιδιά 
έγκαταλείπουν τούς γονείς τους γιά τό 
δικό τους σπιτικό, ένώ έχει μειωθή ή 
φυσική ίκανότης τών γονέων καί έχουν 
περιορισθή τά κέρδη τους -τότε καί ή 
παραμικρή άργία μπορεί νά τούς κάνη 
οριστικά άνεργους (τετάρτη περίοδος). 
Μπροστά οέ αύτή τήν άβεβαιότητα ό 
έργάτης δέν κάνει οικονομία τήν στιγμή 
πού μπορεί. Θέλει νά άπολαύση τό 
παρόν, άδιαφορώντας γιά τά έπακόλου- 
θα. Τήν ήμέρα τής πληρωμής, τό
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Σάββατο, είτε κάθε δεκαπέντε ήμερες, 
ό εργάτης προσπαθεί νά κρύψη κάτι 
άπό τά κέρδη του. Είναι παράδοσις στις 
έργατικές οικογένειες νά κρατά ή 
γυναίκα τά χρήματα. ' Ο άνδρας προ
σπαθεί νά τήν ξεγελάση, άλλά ή γυναί
κα του δέν τόν άφήνει.

' Ο Ντενί Πουλά περιγράφει τήν σκη
νή: «Τό Σάββατο, όταν ό άνδρας 
άδειάζει τά χρήματα έπάνω οτό τραπέ
ζι, ή γυναίκα στέκεται σάν αυστηρός 
χωροφύλακας, τά λογαριάζει γρήγορα, 
βλέπει ότι δέν είναι σωστά: «Ζοζέφ, 
λείπει ένα φράγκο, δώστο, γιατί μοϋ 
χρειάζται». ' Ο Λερουά - Μπωλιέ διαπι
στώνει, ότι ή άδιαφορία γιά τό μέλλον 
είναι μεγαλύτερη στοάς κατωτέρους 
κοινωνικά εργάτες, όταν άναλύη τούς 
παράγοντες τής γεννητικότητος: «Οί 
έργάτες, πού έχουν μορφωθή καί ζοϋν 
καλύτερα... άποφεύγουν συστηματικά 
νά δημιουργήσουν μεγάλες οικογένει
ες... ' Αντιθέτως, οί φτωχότεροι έργά
τες, πού κάνουν τις πιό χονδρές 
δουλειές καί πληρώνονται λίγο, παρά 
τήν άβεβαιότητα καί τήν δυστυχία τους, 
έχουν πολυάριθμη οικογένεια».

' Ο Κορμπόν υποστηρίζει ότι τό ποσο
στό γεννητικότητος είναι τό ίδιο ύψηλό 
καί στούς έργάτες των μεγάλων εργο
στασίων καί σέ εκείνους πού εργάζον
ται σέ μικρότερες επιχειρήσεις.

«Φαίνεται πώς οτήν Γαλλία δέν ξέ
ρουν πόσο άπαραίτητο είναι τό κρέας 
στούς έργάτες», γράφει ό Βιλλερμέ, 
καί ισχυρίζεται ότι οί έργάτες ύφαν- 
τουργείων «τρώνε κρέας καί πίνουν 
κραοί ανήμερα ή τήν έπομένη τής 
πληρωμής, δηλαδή δυό φορές τόν 
μήνα. Υπάρχουν όμως μεγάλες διαφο
ρές κατά περιοχές: οτήν Δευτέρα

Αυτοκρατορία, οί έργάτες στά εργο
στάσια βάμβακος τής Ανω Αλσατίας 
έτρωγαν κρέας μιά φορά τήν έβδομά- 
δα, ένώ οί μεταλλωρύχοι τοϋ Κομμαν- 
τρύ έτρωγαν μόνο στις 4 Δεκεμβρίου, 
πού ήταν ήμέρα έορτής».

Οί περισσότεροι έργάτες έπαιρναν 
τέσσερα γεύματα. Τό πρόγευμα, πού 
έτρωγαν πριν φύγουν άπό τό σπίτι τους, 
άπετελείτο άπό σούπα. ' Αργότερα, 
στήν δουλειά τους, έτρωγαν τό κολα
τσιό πού έπαιρναν μαζί τους.Τό μεση
μεριανό άπετελείτο άπό σούπα, αυγά, 
παστό ή ψάρι καί άπό λαχανικά. Τό 
βραδινό άπετελείτο άπό τά ύπολείμμα- 
τα τού μεσημεριανού.

Στό Παρίσι, τά παλαιά σπίτια στις 
συνοικίες πού έχουν ξεφύγει μέχρι 
στιγμής τήν σκαπάνη τής κατεδαφίσε- 
ως, δίνουν τήν εικόνα τής κατοικίας τήν 
έποχή έκείνη.

Στήν έπαρχία, άπό τήν έποχή τής 
Παλινορθώσεως (1814), καί τής μοναρ
χίας τού Ιουλίου, ό Βιλλενέβ - Μπαρ- 
ζεμόν, ό Βιλλερμέ, ό ’ Αδόλφος Μπλαν- 
κί κατήγγειλαν τις τρώγλες καί ιδίως τά 
ύπόγεια τής Λίλλης (στήν συνοικία Σαίν 
- Σωβέρ). «Αύτά τά ύπόγεια», γράφει ό 
Βιλλερμέ, «δέν έπικοινωνοϋν μέ τό 
έσωτερικό τοϋ σπιτιού, βλέπουν στόν 
δρόμο ή σέ αύλές. Κατεβαίνει κανείς 
σέ αύτά μέ μιά σκάλα πού συνήθως 
είναι πόρτα καί παράθυρο συγχρόνως. 
Είναι άπό πέτρα ή τούβλο, στρωμένα μέ 
πλάκες καί έχουν όλα τζάκι, πού 
άποδεικνύει ότι κτίσθηκαν γιά κατοι
κία».

' Ο ’ Αδόλφος Μπλανκί περιγράφει τήν 
ζωή τριών χιλιάδων δυστυχισμένων πού 
ήσαν στριμωγμένοι έκεί. «Συνήθως 
όλοι κοιμούνται κατάχαμα, σέ άχυρένια

Αριστερά: ένα τρήμα τών έργοστασίων 
Σνάιντερ. Ήταν άπό τά πρώτα πού καθιέρω
σαν 24ωρη εργασία. Κάτω: σκληρή δουλειά 
σέ έργοστάσιο κατασκευής μηχανών πριν 
άπό 130 χρόνια. Δεξιά: γαλλικό υφαντουρ
γείο τοϋ 1840. Εργάζονταν σέ αύτά καί 
παιδιά 8 έτών!

στρώματα, σέ άμμο, στά ίδια τά κουρέ
λια, πού μέ τόσο κόπο μάζεψαν όλη τήν 
ήμέρα. Στά λαγούμια πού φυτοζωούν, 
δέν ύπάρχουν έπιπλα καί μόνο οί πιό 
εύποροι έχουν μιά σόμπα, μιά ξύλινη 
καρέκλα καί μερικά μαγειρικά σκεύη. 
«Δέν είμαι πλούσια έγώ», μάς έλεγε μιά 
γριά δείχνοντάς μας τήν γειτόνισσάτης 
ξαπλωμένη στό ύγρό πάτωμα τού ύπο- 
γείου, «άλλά έχω ένα δεμάτι άχυρο, 
δόξα τώ Θεώ!».

Στήν Δευτέρα Αύτοκρατορία, ό για
τρός Μπινώ, έπιφορτιομένος νά έρευ- 
νήση τήν ζωή τών έργατών τής Λίλλης, 
συμπληρώνει έτοι τήν περιγραφή του: 
«Τά κρεβάτια είναι άπό κακής ποιότη- 
τος ξύλο γεμάτα κοριούς, καί τό στρώ
μα μέ λίγο άχυρο πού μυρίζει άσχημα 
καί μερικές κουρελιασμένες κουβέρ
τες Τά κρεβάτια’δέν έχουν σεντόνια, 
οί κούνιες έχουν μιά χούφτα βρώμικο 
άχυρο καί μερικά κουρέλια. ' Εκεί ζή τό 
παιδί ένα - δυό χρόνια, μέχρι νά τό 
διώξη ένας άδελφός ή μιά άδελφή. 
Τότε κοιμάται σέ ένα στρώμα κατάχαμα 
ή στό κρεβάτι μέ άλλα άδέλφια καί 
άδελφές ή στά πόδια τών γονιών του. Οί 
τοίχοι είναι παντού σκεπασμένοι μέ
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λίγδα. Κάποτε ή άνάγκη σπρώχνει τούς 
φτωχούς σέ αύτή τήν βρωμιά. Μερικοί, 
γιά νά διώχνουν τούς κοριούς, άλεί- 
φουν τούς τοίχους τού δωματίου τους 
μέ ένα μίγμα άπό πιπέρι καί μαύρο 
σαπούνι».

Ο Βιλλερμέ ύπέδειξε, δτι μέσα σέ 
αύτές τις σκοτεινές καί θλιβερές κατοι
κίες έτρωγαν, κοιμόνταν καί εργάζον
ταν πολλοί εργάτες. Αύτές οί τρώγλες 
ήσαν συγχρόνως τόπος εργασίας καί 
κατοικίας.

Μερικοί εργοδότες, πιό γενναιόδω
ροι ή πιό έξυπνοι, έχτιζαν κατοικίες καί 
τίς νοίκιαζαν στούς έργάτες τους, 
όπως στήν περίπτωση τού Ντολφούς 
καί τού Κέχλιν, στήν Μυλούζη, τού 
Μενιέ, καταοκευαστοΰ σοκολάτας, στό 
Νουαζιέλ. ’ Αλλά πολλοί έργάτες βλέ
πουν αύτή τήν φροντίδα τών έργοδο- 
τών σάν δέσμευση καί επιστροφή στόν 
φεουδαρχισμό. Πράγματι, έτσι ό εργά
της περιορίζεται στήν δραστηριότητά 
του. Πώς νά κάνη άπεργία πού μπορεί 
νά έχη σάν άποτέλεσμα τήν άπόλυσί 
του καί νά στερηθή δχι μόνο τό ψωμί, 
άλλά καί τήν κατοικία καί νά κινδυνεύση 
νά βρεθή στό δρόμο;

Μέ αύτές τίς συνθήκες, πώς νά μή 
ζητήση τήν παρηγοριά στό οινόπνευμα; 
"Οσοι κατέφευγαν στό ποτό, δέν ήσαν 
πάντοτε αύτοί πού πληρώνονται άσχη
μα. Οί έργάτες τών βαρέων καί άνθυγι- 
εινών έπαγγελμάτων ήσαν οί πιό γεροί 
πότες. Ο Ώγκυστέν Κοέν δείχνει 
δτι... «τό καμπαρέ έγινε λαϊκό θέατρο, 
άστραφτερή αίθουσα μέ χίλια κεριά καί 
είκοσι μπιλιάρδα, ισχυρός πειρασμός 
γιά ένα άνθρωπο πού θά ξαναβρή, 
ύστερα άπό μιά ήμέρα έργασίας, τά 
παιδιά νά φωνάζουν καί τήν γυναίκα του

νά παραπονιέται άνάμεσα στόύς τοί
χους τής σοφίτας τους».

Κατά τήν γνώμη τού Λερουά-Μπω- 
λιέ: «Τό καπηλειό στήν σημερινή κοινω
νία κατέχει γιά τίς έργατικές τάξεις τήν 
θέσι τής έκκλησίας στήν παλαιό κοινω
νία».

Στήν Βαλανσιέν, διαπίστωσαν ότι ό 
έργάτης άφηνε στήν ταβέρνα τό ένα 
τρίτο τού μισθού του. Τά βράδια τής 
πληρωμής οί ταβέρνες ήσαν γεμάτες, 
όπως καί τήν Κυριακή, κάποτε καί τήν 
Δευτέρα. Πολλοί έργάτες, πού περ
νούσαν τήν Κυριακή μέ τήν οίκογένειά 
τους, έκριναν ότι τήν έπομένη έπρεπε 
νά έορτάσουν μέ τούς συντρόφους 
τους τήν «τσαγκαροδευτέρα». Μερικοί 
έργοδότες έκλειναν τά μάτια σέ αύτές 
τίς άπουσίες, καί άλλοι τούς τιμωρού
σαν.

Ό  άλκοολισμός δέν ήταν ή μόνη 
αίτια τής διαφθοράς. Οί νεαρές κοπέλ- 
λες καί οί γυναίκες ύφίσταντο όλες τίς 
συνέπειες τού συγχρωτισμού στά έργο- 
στάσια μέ τούς άνδρες. Στήν Λίλλη, ό 
Βιλλερμέ, είδε, μέσα στά περίφημα 
ύπόγεια, νά ξεκουράζωνται μαζί άτομα 
καί τών δύο φύλων καί διαφόρων 
ήλικιών, οί περισσότεροι χωρίς πουκάμι
σο, μέσα σέ μιά άνυπόφορη βρωμιά. 
Πατέρας, μητέρα, γέροι, έφηβοι, όλοι 
μαζί στριμωγμένοι. Ή  φαντασία τού 
άναγνώστη δέν πρέπει νά όπισθοδρο- 
μήση μπροστά σέ κανένα άπό τά 
άηδιαστικά μυστήρια πού γίνονταν έπά- 
νω σέ αύτές τίς βρώμικες κλίνες, μέσα 
στό σκοτάδι.

Στήν Ρέντς ήταν συνηθισμένο τό 
«πέμπτο τέταρτο τής ήμέρας». Πολλές 
κοπέλλες καί νεαρές γυναίκες τών 
έργοστασίων έγκατέλειπαν συχνά τό

έργαστήριο άπό τίς έξι τό βράδι, άντί νά 
φύγουν στις οκτώ, καί γύριζαν στούς 
δρόμους μέ τήν έλπίδα νά συναντή
σουν κάποιο ξένο πού θά τόν προκα- 
λούσαν μέ δειλή άμηχανία. ' Εξάλλου οί 
έργοδότες καί οί έπιστάτες άπαιτοΰσαν 
χωρίς ένδοιασμό τά δικαιώματά τους.
Επρεπε νά ένδώσουν ή νά φύγουν...
Στήν έργατική τάξη ή θνησιμότης 

ήταν μεγαλύτερη καί σέ πρώιμη ήλικία, 
παρά στήν άστική τάξη.

Όσοι έργάζονταν σέ βιομηχανικές, 
άγροτικές ή έμπορικές δουλειές παρα- 
σύρονταν άπό ένα άγνωστο καί άκατά- 
ληπτο σέ αύτούς φαινόμενο: τίς κρίσεις 
τής ύπερπαραγωγής. ' Η πρώτη συνέβη 
τό 1825, ύστερα άπό μιά παρένθεσι 
ένδεκα έτών, οί δυό έπόμενες άκολού- 
θησαν τό 1836 καί τό 1847. Σύντομα 
ξέσπασε ή τέταρτη κρίσις τό 1857. Τά 
έργοστάσια κλείνουν καί άλλα έργάζον- 
ται μέ μειωμένο ώράριο. ” Αλλα προσπα
θούν νά μειώσουν τούς μισθούς. Ή  
άγοραστική δύναμις τών έργατών τής 
βιομηχανίας μειώνεται σέ τέτοιο βα
θμό, ώστε ή χαμηλή άμοιβή έπεκτείνε- 
ται άμέσως στόν άγροτικό τομέα.

' Η άνεργία είναι κάτι καινούργιο; 
"Οχι, λένε μερικοί οικονομολόγοι. 
Προϋπήρχε τής βιομηχανικής έπανα- 
στάσεως, άλλά δέν τήν είχαν συνειδη
τοποιήσει καί δέν είχαν κανένα μέσο γιά 
νά τήν μετριάσουν. ' Η σοβαρότης της 
φάνηκε μέ τήν άνάπτυξι τής μεγάλης 
βιομηχανίας. Ή  εϋρεσις έργασίας ε ί
ναι γιά πολλούς έργάτες προβληματική.

' Από αύτή τήν κατάστασι θά ξεπηδή- 
ση, σάν πιεστική διεκδίκησις, τόν Φε
βρουάριο 1848, τό δικαίωμα στήν έργα- 
σία.

GEORGES LEFRANC
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ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΝΙΟΥ ΡΕΠΑΜΠΛΙΚ»

ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ
ε π τ α  θ α ν α ς ιμ α
THE ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

’ Ανάμεσα στίς λίγες σίγουρες προοπτικές τής δεκαετίας 1980—90 
είναι άναμφισβήτητα ή άπειλή τής τρομοκρατίας άνά τήν ύφήλιο. 
Ά λλο τε φαινόμενο μεμονωμένο, οί επικίνδυνοι άντίκτυποί της 
γίνονται σήμερα ευρύτατα αισθητοί. Γιατί ρίζωσε τόσο εύκολα στον 
σημερινό κόσμο αύτή ή θανάσιμη τάση; Καί τί σημασία μπορεί νά έχη 
γιά τίς πολιτισμένες χώρες γενικώτερα; Στά ’ερωτήματα αυτά 
προσπαθεί νά άπαντήση μέ τό παρακάτω άρθρο του ό Βρετανός 
δημοσιογράφος Πώλ Τζόνσον, άλλοτε διευθυντής τού περιοδικού 
ΝΙΟΥ ΣΤΕΗΤΣΜ ΑΝ.

ΠίΟ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ θεώρηση τής 
τρομοκρατίας είναι εκείνη ή όποια 

τήν κατατάσσει στά πολλά συμπτώματα 
μιας βαρύτατης ασθένειας τής σημερι
νής κοινωνίας καί τήν χαρακτηρίζει ώς 
μέρος μιας γενικότερης τάσης πρός τήν 
βία, πού εκδηλώνεται μέ τήν παιδική καί 
γενικώτερη εγκληματικότητα, τίς φοι
τητικές ταραχές, τούς κάθε είδους 
βανδαλισμούς καί τόν τεντυμποϊσμό 
καί οφείλεται στήν σκιά τής βόμβας 
ύόρογόνου, τό ν αύξανόμενο άριθμό 
των διαζυγίων, τίς ανεπαρκείς ύπηρεσί- 
ες τού κράτους-πρόνοια καί τήν φτώ
χεια. ' Η θεώρηση αύτή συνήθως κατα
λήγει στό άβασάνιστο (καί ηττοπαθές) 
συμπέρασμα ότι γιά τήν παραπάνω 
κατάσταση εύθύνεται ή ίδια ή κοινωνία.
Εμείς είμαστε οί ένοχοι, ψελλίζομε, καί 

κατεβάζομε τό κεφάλι.
'Η  διεθνής τρομοκρατία, όμως, δέν 

άποτελεϊ μέρος ενός γενικώτερου αν
θρώπινου προβλήματος. Αντιπροσω
πεύει ένα πρόβλημα ειδικό καί καθορί- 
σ/μο. Επειδή δέ άντιπροσωπεύει κάτι 
ειδικό καί καθορίσιμο, επειδή μπορεί νά 
άπομονωθή άπό τό περιβάλλον πού τήν 
εκτρέφει, συνιστά καί ένα πρόβλημα 
έπιλύσιμο. Αύτό είναι τό πρώτο σημείο 
πού πρέπει νά ξεκαθαρίσωμε.

"Οταν λέμε ότι τό πρόβλημα τής 
τρομοκρατίας μπορεί νά λυθή, δέν 
μειώνομε τήν σημασία του ή τούς

κινδύνους του. Αντίθετα, ό,τι καί νά 
πούμε γιά τήν έκταση τής απειλής πού 
άντιπροσωπεύει ή τρομοκρατία γιά τό ν 
πολιτισμό, είναι λίγο. " Οπως φανέρωσε 
ή δολοφονία τού λόρδου Μαουνμπάτ- 
τεν καί 2 7 άλλων άτόμων άπό τό ν 
Ιρλανδικό Δημοκρατικό Στρατό, ή ά- 
πειλή τής τρομοκρατίας είναι όντως 
άμεση -κα ί συνεπώς πιό σοβαρή- άπό 
τήν άπειλή τού πυρηνικού ολοκαυτώ
ματος, τής πληθυσμιακής έκρηξης, τής 
μόλυνσης τού περιβάλλοντος, ή τής 
εξάντλησης τών πλουτοπαραγωγικών 
πηγών τής Γής. Παρόμοιοι κίνδυνοι γιά 
τό ν πολιτισμό άναχαιτίστηκαν άλλοτε, 
άναχαιτίζονται τώρα καί μπορούν νά 
άναχαιτισθούν μελλοντικά. Ο κίνδυ
νος τής τρομοκρατίας είναι αύτός πού 
δέν έχει άναχαιτισθή μέχρι σήμερα. 
Αντίθετα, ό παραπάνω κίνδυνος συνε

χώς αύξάνεται καί τούτο οφείλεται στό 
ότι ελάχιστοι άνθρωποι στόν πολιτισμέ
νο κόσμο -δηλαδή στίς κυβερνήσεις, τά 
κοινοβούλια, τίς τηλεοράσεις, τίς εφη
μερίδες κλπ.- τόν θεωρούσαν όντως 
σοβαρό.

Οί περισσότεροι άνθρωποι, στερού
μενοι έπαρκών ιστορικών γνώσεων, 
τείνουν νά ύποτιμούν τό εύθραυστο 
τού πολιτισμού. Δέν συνειδητοποιούν 
ότι μία κοινωνία μπορεί νά πέση, όπως 
καί νά δημιουργηθή. Είναι άναμφισβή- 
τητο ότι κοινωνίες έχουν καταστροφή

’Επάνω: Τό σκίτσο ενός Ιταλού τρομοκράτη 
πού αναζητούσε ή Ιταλική Αστυνομία 
Κάτω: Ο Αμερικανός στρατηγός Ντόζιερ 
ένα άπό τά τελευταία θύματα τής δράσεως 
τών τρομοκρατών στήν Ιταλία. Στήν απέ
ναντι σελίδα: Μία άπό τίς ασκήσεις πού 
συχνά πραγματοποιεί ή Ιταλική ’Αστυνομία 
γιά τήν αντιμετώπιση τών τρομοκρατών.
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ατό παρελθόν άπό δυνάμεις του κακού. 
Στην γνωστή ιστορία έχουν έπισημαν- 
θή τουλάχιστον τρεις τέτοιες σκοτεινές 
περίοδοι. Ή  μία ήλθε ατά μέσα τής 
τρίτης χιλιετίας πρό Χρίστου καί κατέ
στρεψε τόν πολιτισμό τού Παλαιού 
Βασιλείου τής Αίγύπτου, δηλαδή τήν 
κοινωνία πού έκτισε τις πυραμίδες. Ή  
δεύτερη σκοτεινή περίοδος ήλθε περί
που 1.000 χρόνια άργότερα γιά νά 
καταστρέψη τήν μυκηναϊκή 'Ελλάδα, 
τήν μινωική Κρήτη, τήν Αύτοκρατορία 
των Χιτιτών καί πολλά άλλα. Είμαστε 
πιό εξοικειωμένοι μέ τήν τρίτη σκοτεινή 
περίοδο, πού άρχιζε/ μέ τήν καταστρο
φή τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στήν 
Δύση τόν 5ο αιώνα μ.Χ. 'Η  Εύρώπη 
έκανε 800χρόνια γιάνά συνέλθη άπό τό 
πλήγμα αυτό καί νά φθάση ατό ίδιο 
περίπου έπίπεδο οργάνωσης, τεχνολο
γίας καί βιοτικού έπιπέδου μέ έκείνο τής 
Ρωμαϊκής Αύτοκρατορίας πρός τό τέ
λος της. Καί οί τρεις αυτές σκοτεινές 
περίοδοι έχουν ένα κοινο"σημείο. Συνέ- 
βησαν όταν ή διάδοση τής μεταλλουρ
γίας καί ή διαθεσιμότητα άφθονων 
πρώτων ύλών πρόσφεραν ατούς βάρ
βαρους τήν δυνατότητα νά έξοπλι- 
σθοΰν τόσο καλά, ώστε νά μπορούν νά 
νικήσουν τις πολιτισμένες δυνάμεις στά 
πεδία των μαχών. Γιατί, σέ τελευταία 
άνάλυση, ο ί πολιτισμοί δέν οίκοδο- 
μούνται μέ προφητείες, οίκοδομούνται 
μέ ξίφη.

Ο 'Έντουαρντ Γίββων έγραψε στον 
«Μαρασμό καί τήν Πτώση τής Ρωμαϊ
κής Αυτοκρατορίας»: «Τά βάρβαρα φύ
λα τής Γής είναι ό κοινός έχθρός τού 
πολιτισμού καί δέν μπορούμε παρά νά 
άναρωτηθούμε μέ άγωνιώδη περιέρ
γεια άν ή Εύρώπη έξακολουθή νά 
άπειλήται άπό μιά έπανάληψη τών 
συμφορών, πού άλλοτε συνέτριψαν 
τούς θεσμούς τής Ρωμαϊκής Αύτοκρα
τορίας». Γράφοντας κατά τήν δεκαετία 
1 780-90, στά πρόθυρα τής βιομηχανι
κής έπανάστασης, ό Γίββων νόμιζε ότι 
μπορούσε νά βρή τήν άπάντηση ατό 
έρώτημά του ό ίδιος. ”Ετσι άναφέρει 
λίγο παρακάτω ότι θεωρεί άπίθανο νά 
βρεθή ή Εύρώπη πάλι μέ βάρβαρους 
στις πύλες της. ' Υπολόγισε σωστά ότι ή 
δύναμη τού πολιτισμένου κόσμου ηύ- 
ξανε καί ότι οί άρχές τής έπιστήμης καί 
τού ορθολογισμού, όπου στηριζόταν ή 
δύναμη αύτή, γίνονταν καθημερινά 
ισχυρότερες καί ρίζωναν βαθύτερα.

Σήμερα, σχεδόν 200 χρόνια άργότε
ρα, δέν μπορούμε πιά νά συμμερισθού- 
με άπόλυτα τήν αισιοδοξία τού Γίββω- 
νος. Οί άρχές τής άντικειμενικής έπιστή
μης καί τού ορθού λόγου, ή άντίληψη

γιά τήν ισχύ τού νόμου, ή κατίσχυση 
τής πολιτικής πάνω στήν ώμή βία, 
άμφισβητούνται παντού μέ αγριότητα, 
καθώς συνειδητά διάφορες ομάδες 
βάλλουν ένάντια σέ κάθε άντίληψη 
τάξης. Οί δυνάμεις τών βαρβάρων, πού 
ένσαρκώνουν τήν πρόκληση αύτή, κα
θίστανται καθημερινώς τολμηρότερες, 
πιό πολυάριθμες καί καλύτερα έξοπλι- 
σμένες. Τά όπλα πού βρίσκονται στήν 
διάθεσή των, οί ίκανότητές των καί οί 
οργανωτικές των μέθοδοι μέ τις όποιες 
άξιοποιοϋν τά όπλα καί τις ικανότητες, 
βελτιώνονται όλα μέ γοργό ρυθμό 
-ρυθμό πολύ ταχύτερο άπό αυτόν μέ 
τόν όποιον ή πολιτισμένη κοινωνία 
παίρνει τά άντίμετρά της.

’Απειλητικές βελτιώσεις στις τρομο
κρατικές μεθόδους έχουν πραγματο- 
ποιηθή, χάρη στήν διεθνή ύποστήριξη 
πρός τούς τρομοκράτες, χάρη στήν 
παροχή πρός αυτούς δυνατοτήτων έκ- 
παίδευσης καί χάρη στόν άνεφοδιασμό 
τους σέ όπλα καί πυρομαχικά. 'Η  
τρομοκρατία έπαυσε πιά νά άποτελή 
τοπικό φαινόμενο, πού μπορεί νά έξου- 
όετερωθή ατό έθνικό έπίπεδο. ’Έχει 
καταντήσει διεθνές καρκίνωμα -ένας 
άνοικτός καί φανερά κηρυγμένος πόλε
μος ένάντια στόν ίδιο τόν πολιτισμό- 
πού μπορεί νά καταπολεμηθή μόνο μέ 
ένεργό συμμαχία τών πολιτισμένων 
δυνάμεων. Ο άντίκτυπος τής τρομο

κρατίας όχι μόνο στά άτομα, ούτε κάν 
άπλώς σέ μεμονωμένα έθνη, άλλά σ ' 
ολόκληρη τήν άνθρωπότητα, είναι βα- 
θειά βλαπτικός. Καί τούτο οφείλεται σέ 
μιά σειρά άπό λόγους, πού χαρακτηρί
ζω γενικά ώς τά έπτά θανάσιμα άμαρ- 
τήματα τής τρομοκρατίας.

Πρώτα, ή τρομοκρατία άντιπροσω- 
πεύει τήν ήθελημένη καί έν ψυχρώ 
ήρωοποίηση τής βίας εις βάρος όλων 
τών μορφών τής πολιτικής δραστηριό
τητας. Ο σύγχρονος τρομοκράτης 
προσφεύγει στήν βία όχι άπό άνάγκη, 
άλλά άπό συνειδητή έπ/θυμία. Τό πα
ρόν τρομοκρατικό κίνημα έχει τις ρίζες 
του σέ μιά συγκεκριμένη θεωρητική 
παράδοση. Πηγάζει όχι μόνο άπό τήν 
υιοθέτηση τής βίας άπό τούς διανοού
μενους κατά τις άρχές τού τρέχοντος 
αιώνα, άλλά άπό τήν μεταπολεμική 
φιλοσοφία τής βίας, πού είχε διακηρύ
ξει τόν προηγούμενο αιώνα ό Νίτσε καί 
μετέφεραν σ ' αύτόν ό Χάιντεγκερ, ό 
Σάρτρ, ο ί συνάδελφοί τους καί οί 
μαθητές τους. Από τό 1945 καί έδώ, 
κανένας δέν έχει έπηρεάσει τήν νεολαία 
περισσότερο άπό τόν Σάρτρ καί κανέ
νας δέν έχει έργασθή τόσο άποτελεσμα- 
τικά γιά τήν νομιμοποίηση τής τρομο
κρατίας όσο αύτός. Ο Σάρτρ ήταν 
έκείνος πού χαρακτήρισε ώρισμένες 
πολιτικές διευθετήσεις ώς «βίαιες» καί 
συνεπώς δικαιολόγησε τις βίαιες άντι-
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δράσεις σ ' αυτές. Τό 1962 sine: «Γιά 
μένα τό κυριώτερο πρόβλημα είναι νά 
άπορρίψωμε τήν θεωρία πού λέγει ότι ή 
αριστερά όέν θά πρέπει νά άπαντήση 
στην βία μέ τήν βία».

Μερικοί όπ ' αυτούς πού έπηρέασε ό 
Σάρτρ, προχώρησαν πολύ πιό πέρα άπό 
αύτόν. Κυριώτερος εκπρόσωπός τους 
είναι ό φράνς φανόν. Τό γνωστότερο 
έργο του «Τής Γης οί Κολασμένοι», έχει 
προφανώς ύποθάλψει τήν διάδοση τής 
τρομοκρατίας ατόν Τρίτο Κόσμο περισ
σότερο άπό όποιοόήποτε άλλο. ' Η βία 
παρουσιάζεται άπό αύτόν ώς λύτρωση 
- θέμα ιδιαίτερα προσφιλές καί στόν ϊόιο 
τόν Σάρτρ. Γιά ένα μαύρο, γράφει ό 
τελευταίος σέ κάποιο πρόλογό του, «τό 
νά σκοτώση ένα Ευρωπαίο είναι νά 
πετύχη μ ' ένα σμπάρο δυό τρυγόνια: 
'Εξοντώνει ταυτόχρονα ένα καταπιε- 
στή καί ένα καταπιεζόμενο». Μέ τόν 
φόνο ό τρομοκράτης άναγεννιέται. Ο 
φανόν κήρυξε ότι ή βία άποτελεί 
άπαραίτητη προϋπόθεση τής κοινωνι
κής καί ήθικής άνανέωσης τού καταπιε- 
ζόμενου. « 'Η  βία μόνη», γράφει «ή βία 
όπως τήν χρησιμοποιεί ό λαός, ή βία 
όπως τήν όργανώνουνοί μορφωμένοι 
καί οί ήγέτες, είναι πού έπιτρέπει στις 
μάζες νά κατανοούν τις κοινωνικές 
άλήθειες». Ή  σύλληψη τής βίας ώς 
φαινομένου οργανικού, πού μάλιστα 
άνήκει στά προνόμια τώνμορφωμένων 
καί μπορεί νά άσκηθή άπό προνομιού
χες ομάδες, είναι ή πιό προσφιλής 
μορφή τής τρομοκρατίας. 'Αλλά ό 
φανόν προχωρεί άκόμα πιό πέρα: «Στό 
άτομικό έπίπεδο, ή βία άντιπροσωπεύει 
μία δύναμη καθαρτήρια. Λυτρώνει τόν 
καταπιεσμένο άπό τό σύνδρομο τής 
κατωτερότητας, τήν απόγνωση καί τήν 
άδράνεια».

Αυτή άκριβώς ή θεώρηση τών πρα
γμάτων, ότι δηλαδή ή βία αντιπροσω
πεύει κάτι τό θετικό καί δημιουργικό, 
είναι πού επιτρέπει ατούς τρομοκράτες 
νά κάνουν τά όσα φοβερά κάνουν. Τό 
ίδιο άκριβώς έπιχείρημα (σχεδόν λέξη 
πρός λέξη) χρησιμοποιήθηκε καί άπό 
τόν Χίτλερ, πού δέν κουραζόταν νά 
έπαναλαμβάνη: «'Αρετή θά πή αιματο
χυσία». Γ ι' αύτό, τό πρώτο θανάσιμο 
αμάρτημα τής τρομοκρατίας είναι ή 
ήθική δικαίωση τού φόνου, όχι μόνο ώς 
μέσου γιά κάθε σκοπό, άλλά ώς αυτο
σκοπού.

Τό δεύτερο θανάσιμο άμάρτημα τής 
τρομοκρατίας είναι ότι ήθελημένα έξο- 
στρακίζει τήν ήθική προσταγή στό 
άτομο. Οί αρχηγοί τών τρομοκρατικών 
οργανώσεων έχουν διαπιστώσει ότι δέν 
άρκεί νά προσφέρουν ατούς οπαδούς

Ό  Αμερικανός άντισυνταγματάρχης Τζάρ- 
λς Ραίη, πού σκοτώθηκε προαφάτως άπό 
"Αραβες έξτρεμιστές στό Παρίσι.

των μιά έγκεφαλική δικαίωση γιά τόν 
φόνο: Ή  ένστικτώδης άνθρωπιά πρέ
πει έπίσης νά ξερριζωθή, γιατί άλλοιώ- 
τικα μπορεί νά ύποσκάψη τό τρομοκρα
τικό έργο.

Τό τρίτο θανάσιμο άμάρτημα είναι ή 
άπόρριψη τής πολιτικής ώς μέσου 
έπίλυσης τών διαφορών σέ μιά κοινω
νία. Γιά τόν τρομοκράτη, ή βία δέν είναι 
πολιτικό όπλο πού πρέπει νά χρηαιμο- 
ποιήται σέ άκραϊες περιπτώσεις. Είναι 
τό ύποκατάστατο τής πολιτικής. Οί 
τρομοκράτες δέν έξεόήλωσαν ποτέ 
προθυμία νά μετάσχουν σέ δημοκρατι
κές διαδικασίες. 'Απορρίπτουν τήν ά
ποψη ότι ή βία αποτελεί έσχατη λύση, 
πού υιοθετεί κανείς μόνο όταν όλα τά 
άλλα μέσα άποτυγχάνουν. Άπορρί- 
πτοντας όμως τήν άποψη αύτή, οί 
τρομοκράτες απορρίπτουν κάθε έννοια 
κοινωνικού συμβολαίου, όπως αύτά 
πού διαμορφώθηκαν τόν 7 7ο αιώνα.
' Ο Χόμπς καί ό Λόκ σωστά χαρακτήρι
σαν τήν βία, ώς τόν άντίποόα τής 
πολιτικής, μιά μορφή δράσης χαρακτη
ριστική τού πρωτόγονου άνθρώπου. Οί 
δύο στοχαστές είδαν τήν τέχνη τής 
πολιτικής μιά προσπάθεια άποφυγής 
του βαρβαρισμοϋ καί οικοδόμησης τού 
πολιτισμού. Κατά τήν γνώμη μας, ή 
πολιτική καθιστά τήν βία όχι μόνο 
περιττή, άλλά καί τελικώς άφύσικη. 'Η  
πολιτική άντιπροσωπεύει βασικό στοι

χείο τού μηχανισμού έκπολιτισμοϋ τού 
άνθρώπου καί όποιος τήν άπορρίπτει, 
όπως ο ί τρομοκράτες, βάζει δυναμίτιδα 
στά θεμέλια αύτοϋ τούτου τού πολιτι
σμού.

Ή  τρομοκρατία βέβαια δέν παραμέ
νει ουδέτερη στήν πολιτική διαμάχη. Σέ 
μακρόπνοη βάση δέν ρέπει πρός τήν 
άναρχία· ρέπει μάλλον πρός τόν δεσπο- 
τισμό. Μέ άλλα λόγια, ο ί τρομοκράτες 
μπορεί νά μιλούν γιά άπόλυτη ελευθε
ρία καί νά έχουν γιά στόχο τους τήν 
κατάργηση τού όποιου κατεστημένου, 
καταλήγουν όμως στήν δημιουργία 
μιας αυταρχικής πηγής έξουσίας, πού 
δέν έπιτρέπει καμμία παρέκκλιση όχι 
μόνο πρός τις έπιταγές της, άλλά άπό 
τήν κοσμοθεώρησή της. "Ετσι, τό τέ
ταρτο θανάσιμο άμάρτημα τής τρομο
κρατίας συνίσταται στό ότι έκείνη οδη
γεί άναγκαστικά, ένεργητικά καί συστη
ματικά στήν διεθνή ύποδομή τής τρο
μοκρατίας -δηλαδή οί χώρες πού προ
σφέρουν στοάς τρομοκράτες καταφύ
γιο, δυνατότητες έκπαίδευσης, βάσεις 
έξόρμησης, χρήματα, όπλα καί διπλω
ματική κάλυψη- βρίσκονται, δίχως έ- 
ξαίρεση, κάτω άπό τήν διακυβέρνηση

Μία άκόμα φωτογραφία τού Αμερικανού 
στρατηγού Ντόζιερ αμέσως μετά τήν απε
λευθέρωσή του άπό τήν Ιταλική Αστυνο
μία.

ολοκληρωτικών καθεστώτων. Σ ' όλες, 
ή έξουσία άσκεϊται μέ τήν βοήθεια τού 
στρατού καί τής άστυνομίας. ' Η άποψη 
πώς ή τρομοκρατία βρίσκεται αντίθετη 
μέ τις «καταπιεστικές δυνάμεις» σέ μιά 
κοινωνία, είναι έσφαλμένη καί διαμε
τρικά αντίστροφη πρός τήν πραγματι
κότητα. 'Η διεθνής τρομοκρατία καί τά 
ποικίλα τρομοκρατικά συστήματα έξαρ-
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Ό  Ιταλός πρωθυπουργός Αλντο Μόρο, 
ένα άπό τά τραγικότερα θύματα τής τρομο
κρατίας πού μαστίζει τή γειτονική 'Ιταλία.

τώνται όλότελα άπό τήν καλή θέληση 
καί τήν ενεργό υποστήριξη στρατοκρα
τ ιώ ν  καθεστώτων.

"Ετσι όδηγούρεθα ατό πέμπτο θανά
σιμο αμάρτημα. Ή  διεθνής τρομοκρα
τία μέ κανένα τρόπο δέν άπειλεί τό 
ολοκληρωτικό καθεστώς. Τό τελευταίο 
αυτό πάντοτε μπορεί νά υπεράσπιση 
τό ν έαυτό του μέ τήν όιάπραξη δικαστι
κού φόνου, προληπτικών συλλήψεων, 
βασανισμοϋ κρατουμένων ή καί μόνον 
ύποπτων ή μέ πλήρη συσκότιση τής 
όποιας τρομοκρατικής δραστηριότη
τας. Τό ολοκληρωτικό καθεστώς δέν 
χρειάζεται νά συμμορφωθή πρός τήν 
επιταγή τού νόμου, τής ήθικής ή τού 
άνθρωπισμού. Ή  τρομοκρατία μπορεί 
νά δείξη τό πρόσωπό της μόνο σέ όσες 
χώρες ή έκτελεστική έξουσία είναι 
ύποχρεωμένη νά λειτουργή σύμφωνα 
μέ τις άρχές τού δικαίου, τής ήθικής καί 
τής δημοκρατίας. Πράγμα πού σημαίνει 
ότι οί θρίαμβοι τών τρομοκρατών δέν 
έπιφέρουν τήν έπέκταση, άλλά τήν 
συρρίκνωση τής έλευθερίας του άτο
μο υ.

Οί βάσεις τής τρομοκρατίας βρίσκον
ται ατά ολοκληρωτικά κράτη, τά όποια 
τήν ενισχύουν σύμφωνα μέ τούς ειδι
κούς πολιτικούς των στόχους. "Αν 
όμως ή τρομοκρατία έχει τις βάσεις της 
σέ χώρες τέτοιες, άποδίδει μόνο σέ 
χώρες ελεύθερες, όπου οί πολίτες ζοϋν

κάτω άπό φιλελεύθερα καθεστώτα. Οί 
τρομοκράτες είναι οί πρόδρομοι τών 
δικτατόρων. Πράγμα πού σημαίνει ότι 
τό έκτο θανάσιμο άμάρτημα τής τρομο
κρατίας είναι ότι αύτή εκμεταλλεύεται 
τις δυνατότητες πού παρέχει ή ελευθε
ρία στις φιλελεύθερες κοινωνίες, γιά νά 
προσπαθή νά τις καταστρέφη.

"Αν λοιπόν ή ελεύθερη κοινωνία 
θέλη νά άντικρούση τήν τρομοκρατία 
άποτελεσματικά, πρέπει νά έξοπλισθή. 
Αύτή τούτη ή έξοπλιστική της προσπά
θεια μπορεί νά έξελιχθή σέ απειλή γιά 
τις ελευθερίες της, τις άρχές καί τούς 
ήθικούς της κανόνες. Ή  τρομοκρατία 
άντιπροσωπεύει άμεση καί διαρκή ά- 
πειλή γιά όλους τούς προστατευτικούς 
μηχανισμούς τής έλεύθερης κοινωνίας. 
'Απειλεί δηλαδή τήν ελευθερία τού 
Τύπου καί τής Τηλεόρασης, άπειλεί τό 
Κράτος τού Νόμου, πού ύποχρεώνεται 
συνήθως νά άναθέση στήν κυβέρνηση 
έκτακτες έξουσίες γιά τήν άντιμετώπισή 
της, άπειλεί τήν πολιτισμένη συμπερι
φορά καί τελικά απειλεί τό όλο σύστημα 
ελέγχου τής κατάχρησης τής βίας άπό 
τήν άστυνομία καί τις άρχές τών φυλα
κών -πού σάν κύριο στόχο τους έχουν 
άκριβώς τήν προστασία τής έλεύθερης 
καί πολιτισμένης κοινωνίας άπό τήν βία.

Τούτο έξηγεί γιατί τό έβδομο θανάσι
μο άμάρτημα τής τρομοκρατίας έπιφέ- 
ρει συνήθως άποτελέσματα άντίθεταμέ 
τό ν παραπάνω σκοπό. ' Η κοινωνία πού 
άντιδρά στήν τρομοκρατία μέ τό νά 
καταφεύγη στις ολοκληρωτικές μεθό
δους, αναγκαστικά ύποσκάπτει τόν έ
αυτό της. Ομως άκόμα μεγαλύτερος 
κίνδυνος προκύπτει -καί τούτο συμβαί
νει πολύ συχνότερα σήμερα-  όταν ή 
έλεύθερη κοινωνία, άπό φόβο μήπως 
πέση στις ύπερβολές τού ολοκληρωτι
σμού, δέν έξοπλίζεται ένάντια στήν 
τρομοκρατική άπειλή, παραιτούμενη 
άπό τήν εύθύνη της νά περιφρουρήση 
τό Κράτος τού Νόμου. Οί τρομοκράτες 
πετυχαίνουν όταν προκαλοΰν τήν κατα
πίεση. Άλλά θριαμβεύουν όταν οί 
πράξεις τους άντιμετωπίζονταιμέ πνεύ
μα κατευνασμού. Τό έβδομο καί πιό 
θανάσιμο άπό όλα τά άμαρτήματα τής 
τρομοκρατίας είναι ότι άπομυζά τήν 
ένέργε/α καί ύποσκάπτει τήν θέληση 
τής έλεύθερης κοινωνίας γιά αύτοϋπε- 
ράσπιση. "Εχομε έπανειλημμένα παρα- 
στή μάρτυρες τέτοιων έξελίξεων. "Εχο
με δει κυβερνήσεις νά διαπραγματεύ- 
ωνται μέ τρομοκράτες -διαπραγματεύ
σεις πού άποβλέπουν όχι στόν άφοπλι- 
σμό ή τήν παράδοση τών τρομοκρα
τών, άφού διαπραγματεύσεις αυτού 
τού είδους μερικές φορές γίνονται

άπαραίτητες- άλλά διαπραγματεύσεις, 
πού τό φυσικό καί άναπότρεπτο άποτέ- 
λεσμά τους είναι ή μερική άποδοχή τών 
αιτημάτων τών τρομοκρατών. Βρίσκο
με κυβερνήσεις, πού είτε προσφέρουν 
λύτρα ο ί ίδιες, είτε έπιτρέπουν σέ άτομα 
νά τά προσφέρουν έκείνα. Σέ μερικές 
περιπτώσεις, μάλιστα, ο ί κυβερνήσεις 
αύτές συμβάλλουν στήν διαμόρφωση 
τής ίδιας τής διαδικασίας, μέ τήν όποια 
τά λύτρα περιέρχονται ατά χέρια τών 
έγκληματιών. Άλλά καί πέραν άπό 
αύτό, βρίσκομε κυβερνήσεις πού άπο- 
λύουν άπό τις φυλακές καταδικασμένα 
άτομα, σέ άνταπόκριση κάποιου αιτή
ματος τρομοκρατών καί πού τούς άνα- 
γνωρίζουν ώρισμένα πλεονεκτήματα, 
ά\/άμεσα στά όποια τό κυριώτερο είναι 
ή νομιμοποίησή των ώς ίσων διαπρα
γματευτών βρίσκομε κυβερνήσεις, πού 
άναγνωρίζουν ατούς φυλακισμένους 
τρομοκράτες τήν ιδιότητα του πολιτι
κού κρατουμένου, πράγμα πού άντι- 
προσωπεύει τεράστιο σφάλμα καί οδη
γεί συνήθως στήν τελική απελευθέρω
σή τους■ βρίσκομε κυβερνήσεις πού 
ύποκύπτουν σέ άξιώσεις γιά επίσημες 
διεθνείς έρευνες καταγγελιών κακής 
μεταχείρισης τρομοκρατών, υπόπτων 
άτόμων ή άλλων καταδίκων -πάγιό 
αίτημα αύτό τών περισσότερων τρομο
κρατικών ομάδων βρίσκομε εφημερί
δες καί σταθμούς τηλεόρασης -άκόμα 
καί κρατικούς- νά τοποθετούν στήν ίδια 
βάση κυβερνήσεις καί τρομοκράτες, 
άναγνωρίζοντας στοάς τελευταίους κά
ποια ήθική ύπόσταση· καί βρίσκομε 
τελικά κυβερνήσεις άνήμπορες νά έκτε- 
λέσουν τό καθήκον τους άπέναντι 
ατούς πολίτες καί νά τούς πείσουν ότι οί 
τρομοκράτες δέν είναι, παραπλανημέ- 
νοι έστω, πολιτικοί. "Ολεςαύτές οίτόσο 
ριζικές άδυναμίες τής πολιτισμένης κοι
νωνίας εξυπηρετούν άμεσα τούς τρο
μοκράτες. Γιατί οί άνθρωποι αύτοί μέ 
κανένα τρόπο δέν μπορούν νά θεωρη
θούν πολιτικοί, παραπλανημένοι ή μή. 
Είναι 100% εγκληματίες. Αντιπροσω
πεύουν βέβαια ένα κάπως άσυνήθιστο 
είδος έγκληματιών, κατά τό ότι άπει- 
λούν όχι μόνο τά μεμονωμένα άτομα, 
τά όποια διατρέχουν τόν κίνδυνο νά 
δολοφονηθούν άνελέητα, άλλά καί ο
λόκληρη τήν κοινωνία, πού διατρέχει 
τόν κίνδυνο τής διάλυσης. Οπωσδή
ποτε δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι οί 
τρομοκράτες είναι έγκληματίες. Τούτο 
φαίνεται σαφέστερα άπό τό έβδομο καί 
πιό θανάσιμο άπό όλα τά άμαρτήματα 
τους -άφοϋ αντικειμενικός τους σκοπός 
είναι νά παροτρυνθή ό ίδιος ό πολιτι
σμός σέ αύτοκτονική διάλυση.
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T O Y  Σ & Ε Δ Η Μ Δ
( Η Θ Ι Κ Α  Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ι Κ Α )

Τοϋ Σεβ. Μητροπολ. Δημητριάδος κ. Χριστοδούλου

ΔΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑ χρόνια βρίσκεται ατό 
επίκεντρο ενός παγκόσμιου ενδια

φέροντος, ύστερα από τό επίτευγμα 
των δύο άγγλων γυναικολόγων Στέπτο- 
ου καί " Εντουαρτς. Οί δύο αύτοί καθη
γητές, ύστερα άπό δέκα έτών πειράμα
τα, κατάφεραν σέ μιά κλινική τού 
"Ολντχαμ, μιας μικρής πόλεως τής 
βορειοδυτικής ’Αγγλίας, νά γονιμοποι- 
ήσουν τεχνητά, έξω άπό τή γυναικεία 
μήτρα καί μέσα σ ’ ένα σωλήνα, τό 
ώάριο τής κ. Μπράουνμέ τό σπερματο
ζωάριο τοϋ συζύγου της, μέ αποτέλε
σμα νά γεννηθή ύστερα άπό 9 μήνες ή 
Λουίζ Μπράουν, τό «παιδί τού σωλήνα», 
όπως άποκλήθηκε. Τελευταία γράφηκε 
στόν τύπο ότι καί δύο έλληνίδες πρόκει
ται νά άποκτήαουν σύντομα παιδί μέ τήν 
ίδια αύτή μέθοδο τής έξωσωματικής 
γονιμοποιήσεως, πού άναμφισβήτητα 
άποτελεί άθλο στά ιατρικά χρονικά. 
Βέβαια δέν έλειψαν κι έκεΐνοι πού 
είπαν ότι στήν ούσία δέν πρόκειται περί 
έπιστημονικής άνακαλύψεως, άλλά πε
ρί άπλής τεχνικής «έφαρμογής». Ο
πως κ ι’ άν έχει τό πράγμα, ένα είναι 
βέβαιο, ότι ή μέθοδος τού σωλήνα είναι 
έπαναστατική έπέμβαση τού άνθρώπου 
πάνω στή φύση, πού άρχισε μέ τήν 
έπιθυμία νά βοηθήσει στό ξεπέρασμα 
φυσιολογικών ή άνατομικών εμποδίων, 
πού είτε άναστέλλουν είτε καταργούν 
εντελώς τή διαδικασία τής συλλήψεως. 
Γιά νά γίνω όμως πιό κατανοητός, άς 
μού έπιτραπή νά έξηγήσω εις τί συνί- 
σταται ή μέθοδος αύτή, παίρνοντας σάν 
παράδειγμα τήν περίπτωση τής Κας 
Μπράουν.

' Η Κα Μπράουν, λοιπόν, έγινε μητέ
ρα χάρη σ’ ένα γυάλινο σωλήνα, πού 
κατέστη «έγκυος» στή θέση της, μιά 
καί ή ίδια δέν μπορούσε νά συλλάβη 
φυσιολογικά. ' Ο γιατρός «ζευγάρωσε» 
μέσα στόν σωλήνα τό σπέρμα τού 
πατέρα μέ τό ώάριο τής μητέρας, κ ι’ 
έθεσε σέ λειτουργία τόν μηχανισμό τής 
συλλήψεως. Μετά τήν έπιτυχή γονιμο
ποίηση τό έξωσωματικό «γονιμοποιημέ- 
νο» ώάριο τοποθετήθηκε στή μήτρα 
της γυναίκας, πού άνέλαβε τήν κυοφο- 
ρία έπί 9 μήνες, έως ότου γεννήθηκε 
φυσιολογικά ή χαριτωμένη Αουΐζ. Τό 
έγχείρημα δέν ήταν εύκολο. ' Η παρά
καμψη τής φυσιολογικής οδού γονιμο- 
ποιήσεως ύψωσε τεράστιες δυσκολίες. 
Χρειάσθηκαν 10 ολόκληρα χρόνια καί 
500 περίπου πειράματα μέ «άποτυχη-
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μένα», «λαθεμένα» άνθρώπινα έμ 
βρυα, γιά νά έπιτευχθή τό προσδοκώμε- 
νο αποτέλεσμα. Καί κάθε φορά πού οί 
έπιστήμονες άπετύγχαναν, δέν δίστα
ζαν νά καταστρέψουν τόν καρπό τών 
πειραμάτων τους καί νά ξαναρχίσουν 
άπ' τήν άρχή. Ή  ίδια ή Κα Μπράουν 
είχε ύπογράψει ύπεύθυνη δήλωση ότι 
θά δεχόταν νά κάνει έκτρωση σέ 
περίπτωση άποτυχίας, ώστε νά κατα
στροφή τό τυχόν έλαττωματικό ανθρώ
πινο έμβρυο, πού θά προερχόταν άπό 
τήν έξωμήτρια γονιμοποίηση.

’Ανεξάρτητα άπό τό θλιβερό αύτό 
ένδεχόμενο, πού είναι δυνατόν στό 
μέλλον, μέ τήν πρόοδο καί ανάπτυξη 
τής έπιστήμης, νά προληφθή, ή μέθο
δος τού σωλήνα, φαίνεται, έκ πρώτης 
όψεως, ήθικά ούδέτερη άν μή καί 
παραδεκτή, μιά καί ύποβοηθεί τή γυναί
κα, πού γιά όποιοδήποτε λόγο δέν 
μπορεί νά συλλάβει, νά γίνει μητέρα. ' Η 
Κα Μπράουν δέν συνέλαβε μέ τή 
συζυγική διαδικασία, άλλά έκυοφόρησε 
στά σπλάγχνα της τόν καρπό της χωρίς 
συνεύρεση καί στήν κυοφορία δέν 
φαίνεται νά έχει ήθικές έπιπτώσεις,

Αριστερά καί κάτω: Τό πρώτο Ελληνόπου
λο «παιδί τού σωλήνα» πού γεννήθηκε πριν 
άπό λίγες μέρες. Δεξιά: ' Ο δόκτωρ Στέπτο- 
ou, κρατά στήν αγκαλιά του τό πρώτο 
Ελληνόπουλο «παιδί του σωλήνα» αμέσως 

μετά τή γέννησή του σέ κλινική τών Α θη
νών.

όταν πρόκειται γιά τό σπέρμα τού 
συζύγου καί γιά τό ώάριο τής συζύγου 
του. "Οταν δηλ., μέσα ατά πλαίσια τού 
νομίμου γάμου, ό άνδρας διαθέτει 
άποκλειστικά καί μόνο γιά τή γυναίκα 
του τό σπέρμα του καί, άντίστοιχα, ή 
γυναίκα του διαθέτει άποκλειστικά καί 
μόνο γιά τόνάνδρα της τό ώάοιό της, μέ
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πρόβλημα σωστά καί νά προσανατολι- 
σθή πρός τή σωστή του λύση; Καί άνμιά 
τέτοια λύση δέν φαίνεται πολύ έφικτή, 
ποιος θά σηκώσει τό βάρος των κοινωνι
κών καί ψυχολογικών έπιπτώσεων στόν 
χαρακτήρα καί στήν ψυχή τού παιδιού 
άπό τήν άμφισβήτηση τής μητρικής 
ιδιότητας εκείνης πού θά ισχυρίζεται 
πώς είναι ή μητέρα του;

2. Θά ήταν επίσης πιθανόν στό μέλ
λον ένας σύζυγος, πού γιά όποιοδήπο- 
τε λόγο δέν θά μπορούσε νά γονιμοποι- 
ήσει τό ώάριο τής γυναίκας του, αλλά 
θέλει νά άποκτήσει παιδί, νά άγόραζε 
άπό κάποια τράπεζα σπέρματος τήν 
όναγκαία ποσότητα γόνιμου ύλικοΰ, νά 
προέβαινε, μέ τή μέθοδο τού σωλήνα, 
στή γονιμοποίησή του μέ τό ώάριο τής 
γυναίκας του καί ύστερα τοποθώντας 
μέσα στή μήτρα της νά έβαζε σέ κίνηση 
τή διαδικασία τής κυήσεως. Στήν περί
πτωση αύτή ποιος θά είναι ό πατέρας 
τού παιδιού; ' Ο σύζυγος τής μητέρας 
του, πού άλλωστε δέν είχε καμμιά 
συμμετοχή στήν ύπόθεση ή ό άγνωστος 
πελάτης τής τράπεζας σπέρματος; Καί 
τά μέν προβλήματα ευγονικής, πού 
γεννώνται άπό τή γέννηση παιδιών μή 
έλεγχόμενων σπερματοδοτών, καθώς 
κ ι’ εκείνα βαθμιαίου έκφυλισμοϋ τού 
γένους μας άπό ενδεχόμενη πρόσμιξι 
ελαττωματικών στοιχείων, θά μπορού
σαν ίσως νά άντιμετωπισθούν μέ τήν 
έπιβολή αυστηρού έλέγχου τής ύγιει- 
νής κατάστασης τού δότη. Ποιος όμως 
θά μπορέσει ποτέ νά λύση τό ζήτημα 
τού ποιος είναι ό ά λ η θ ιν ό ς  πατέρας 
ενός παιδιού, πού γεννήθηκε, χωρίς ό 
άνδρας τής μητέρας του νά πάρει 
μέρος στή διαδικασία τής γεννήοεώς 
του;

3. '/4λλ' ή έπιστήμη προχωρεί καί θά 
ήταν δυνατό νά φθάοει καί σέ άλλα 
προχωρημένα στάδια εφαρμογής τής 
μεθόδου τού σωλήνα Θά μπορούσε 
λ.χ. νά κατορθώσει, όχι μόνο τή γονιμο
ποίηση νά κάνει μέσα στό σωλήνα, αλλά 
καί αυτή τήν κυοφορία, άν γιά όποιοδή- 
ποτε λόγο μιά γυναίκα δέν θά μπορούσε 
ή δέν θά ήθελε κάτι τέτοιο. Στήν 
περίπτωση αύτή ό «πατέρας» θά έδινε 
τό σπέρμα, ή «μητέρα» θά έδινε τό 
ώάριο καί τελικά ό «σωλήνας» θά 
κυοφορούσε καί θά «γεννούσε» τό 
παιδί. Τό παιδί όμως αυτό ποιόν θάείχε 
πατέρα καί ποιά θά είχε μητέρα; Ίσως 
νά έλεγε κανείς πώς τό θέμα είναι

σκοπό νά αποκτήσουν παιδί, πού δέν 
μπορούν νά άποκτήσουν μέ τόν φυσιο
λογικό τρόπο. ' Εδώ ή έπιστήμη έρχεται 
νά συμπληρώνει καί ϋποβοηθεί τή 
συζυγική πράξη καί κατοχυρώνει τή 
μητρότητα, ξεκινώντας άπό τή διάθεση 
σεβασμού πρός τήν προσωπικότητα τού 
κυοφορουμένου. «Δέν είναι ήθικά κα
τακριτέο νά ένδιαφερθή ή έπιστήμη γιά 
τό πρόβλημα τής άδυνατότητας μιάς 
συζύγου, πού γιά «τεχνικούς» λόγους 
δέν μπορεί νά γίνει μητέρα» (Βλ. 
Δημητρίου Σαλάχα: «Τό παιδί τού σωλή
να», προβληματισμοί καί έρωτηματικά, 
στήν έφημερίδα «Καθολική» 22-9-81).

Καί αυτή μέν είναι ή ορθόδοξη 
σκοπιμότητα τής μεθόδου τού σωλήνα. 
"Ομως πελώρια ήθικά προβλήματα καί 
ταύτόχρονα ερωτήματα υψώνονται άπό 
τή στιγμή πού στό μέλλον θά χρησιμο
ποιηθούν διάφοροι συνδυασμοί τής 
μεθόδου, πού θά έπιτρέψουν άνορθό- 
δοξες εφαρμογές της μέ άπροσμέτρη- 
τες συνέπειες. "Ας ιχνηλατήσουμε 
ώρισμένες τουλάχιστον άπό αύτές.

7. Θά ήταν πιθανόν στό μέλλον μιά 
γυναίκα πού είτε δέν μπορεί ή ίδια νά

συλλάβει ή καί νά κυοφορήσει, ε ίτε  δέν 
θέλει νά ύποστή έπί 9 μήνες τήν 
«ταλαιπωρία» τής κυήσεως, νά «νοικιά
σει» τή μήτρα μιάς ξένης γυναίκας καί 
μέσα σ' αύτήν νά τοποθετήσει τό 
γονιμοποιημένο στό σωλήνα ώάριό της 
μέ τό σπέρμα τού συζύγου της. Στήν 
περίπτωση αύτή τό έρώτημα είναι ποιά 
θά είναι ή μητέρα του παιδιού; "Αλλη 
έδωσε τό ώάριο καί άλλη έκυοφόρησε. 
Καί οί δύο θά συνδέονται, κατά ένα 
τρόπο, μέ τό παιδί πού θά γεννηθή. Καί 
οί δύο θά μπορούσαν νά διεκδικήσουν 
δικαιώματα μητρότητος. Καί βέβαια ό 
νόμος μπορεί νά δώσει λύση στό 
πρόβλημα, ορίζοντας αυτός ποιά άπό 
τις δυό θά έθεωρείτο άπό νομικής 
άπόψεως ή μητέρα. "Ομως τό πρόβλη
μα δέν λύεται μέ νόμους τόσο εύκολα. 
Τά ήθικά καί κοινωνικά προβλήματα δέν 
λύονται έτσι, γιατί θά ήταν άστεΐο νά 
παραδεχθούμε ότι τό άμείλικτο, κυρίως 
γιά τό παιδί, πρόβλημα τού ποιά είναι 
στήν πραγματικότητα ή μητέρα του, 
μπορεί νά λυθή μέ τήν όποιαδήποτε 
νομική ρύθμιση. Ποιος, λοιπόν, θά έχει 
τό σθένος νά άντιμετωπίσει αύτό τό

25



απλό: πατέρας του εϊναι ό δώοας τό 
σπέρμα καί μητέρα του ή δώοασα τό 
ωάριο. ' Ωστόσο μπορεί άραγε ή τεχνη
τή κυοφορία μέσα στόν σωλήνα νά 
άντικαταστήσει τή φυσιολογική κυοφο
ρία μέσα στή μήτρα; Τό ψυχρό γυάλινο 
περίβλημα τού σωλήνα δημιουργεί στό 
έμβρυο τις ίδιες συνθήκες ζωής καί 
άνάπτυξης μέ τή μητρική κοιλιά; Καί 
είναι άραγε τόσο τέλειοι οί μηχανισμοί 
τού σωλήνα, ώστε νά μπορούν νά 
συναγωνισθοϋν τή φύση καί νά εξασφα
λίσουν, μέ τήν καταφυγή έστω στήν 
ήλεκτρονική, στήν έννιάμηνη κυοφορία 
τού άνθρώπου συνθήκες άπόλυτα όμοι
ες μ ’ εκείνες τής γυναικείας μήτρας; 
"Οταν μάλιστα γνωρίζουμε πόσο κρίσι

μοι γιά τήν μετέπειτα ζωή τού άνθρώ
που είναι οί 9 αύτοί μήνες τής κυοφορί- 
ας καί πόσα άνθρώπινα καί βιολογικά 
στοιχεία δανείζει ή κυοφορούσα μητέ
ρα στό έμβρυό της, τότε τό πρόβλημα 
δέν περιορίζεται μόνο στις συναισθη
ματικές διαστάσεις τού ποιος ή ποιά 
είναι ό πατέρας ή ή μητέρα, άλλά 
έπεκτείνεται σέ θέματα κληρονομικό
τητας, πού θά έπηρεάζουν ολόκληρο 
σιγά-σιγά τό νάνος μας.

4. Ποιος θά μπορούσε νά μάς έγγυη- 
θή ότι ή μέθοδος τού σωλήνα δέν θά 
γενικεύοταν, μέ άποτέλεσμα νά έχου
με «βιομηχανία παραγωγής παιδιών» 
χωρίς καμμιά συμμετοχή τών νόμιμων 
συζύγων; "Αν φθάαουμε στό σημείο 
αύτό καί ή διαδικασία τής γεννήσεως 
ενός παιδιού φθάσει νά έξελιχθεϊ σέ 
έμπορική πράξη, τότε τά πάντα θά 
γκρεμισθοϋν, θεσμοί, ήθική, άνθρώπι- 
νες σχέσεις, τά θεμέλια τής κοινωνίας. 
Θά «κατασκευάζονται» άνθρωποι χωρίς 
πατέρα καί μητέρα, χωρίς γονείς, χωρίς 
προσωπικότητα, χωρίς ταυτότητα, παι
διά χωρίς οικογένεια, χωρίς συγγενι
κούς δεσμούς. "Ετσι τό έπίτευγμα τού 
σωλήνα, έπεκτεινόμενο, θά ύποκαθι- 
στά τήν οικογένεια, θά άνέτρεπε τούς 
φυσικούς νόμους τής οικογένειας, θά 
οδηγούσε σέ βλασφημία εναντίον τού 
Δημιουργού καί θά ξεπερνοϋσε τούς 
αιώνιους νόμους πού διέπουν τή διαιώ- 
νισι τού είδους. Θά γκρέμιζε τήν ίδια τή 
λογική φύση τού άνθρώπου καί θά τόν 
στερούσε άπό τήν ομορφιά καί τήν 
ώραιότητα τής δημιουργίας, καθιστών
τας τον άπό δημιουργικό δν, πλασμένο 
άπό τόν θεό γιά νά συνεργάζεται μαζί 
του στή δημιουργία τής ζωής, σέ ένα 
φτωχό συγγενή απρόσωπων όντων, πού 
θά μπορούσαν νά βρίσκωνται σέ παρα
καταθήκη, έτοιμα νά χορηγηθούν στόν 
πλειοδότη, μέ τόν οποίον όμως τίποτε

Γιά τή θεολογική έκτίμηση τής μεθόδου τού 
οωλήνα δέν ϋπάρχει πρός τό παρόν σαφής 
εκκλησιαστική διδασκαλία.

δέν θά τά συνέδεε. Ίσως νά φαίνεται 
φανταστική ή περίπτωση. Τίποτε όμως 
δέν τήν άποκλείέι στήν έποχή μας, 
όπου οί έπιστημονικές έφαρμογές το
ποθετούν τόν άνθρωπο όλο καί περισ
σότερο στό περιθώριο, κρατώντας γιά 
τόν έαυτό τους τό ρόλο τού πρωταγωνι
στή. Έτσι ή μέθοδος τού σωλήνα, πού 
έπινοήθηκε γιά νά χαρίση στόν άνθρω
πο τή χαρά τής πατρότητας καί μητρό
τητας, μέ τις ενδεχόμενες παραπάνω 
καταχρήσεις, θά έφθανε νά στερή τόν 
άνθρωπο άπό τή χαρά τής δημιουργίας 
καί νά φέρνει στόν κόσμο «παιδιά» 
άπρόσωπα, άφύσικα καί προβληματικά, 
πράγμα πού θά αλλοίωνε ριζικά τις 
άνθρώπινες σχέσεις μας.

5. Θά ήταν, τέλος, δυνατό ή μέθο
δος νά χρησιμοποιηθή καί έξω άπό τό 
γάμο, δίνοντας ώθηση στις ελεύθερες 
λεγάμενες συμβιώσεις ή καί στήν τελι
κή κατάργηση τού γάμου σάν ήθικού 
δεσμού άνάμεσα σέ δύο πρόσωπα, πού 
συνδέονται μέ μιά βαθειά έσωτερική 
κοινότητα ζωής καί άγάπης. Έτσι θά 
κατηργείτο καί ή οικογένεια καί τά 
«βιομηχανοποιημένα» παιδιά, βγαίνον
τας άπό τό σωλήνα, θά έμπαιναν σέ ένα 
άπάνθρωπο περιβάλλον, πού θά οδη
γούσε στήν έξόντωσή τους, άπό πλευ
ράς ήθικής καί κοινωνικής, γιατί δέ όχι 
καί φυσικής ενίοτε. "Ετσι όμως θά 
φθάναμε σέ μιά άλλη Βαβέλ συγχύσε- 
ως καί «ύβρεως» καί θά γευόμασταν 
τούς πικρούς καρπούς της στόν έαυτό 
μας καί στή ζωή μας.

' Η φύση έχει καθορίσει τή διαδικασία 
άναμετάδοσης τής ζωής μέσα στό 
γάμο. ' Η συζυγική πράξη έχει μιά 
δημιουργική λειτουργικότητα, πού συ

νενώνει τούς συζύγους σέ μιά οργανική 
ένότητα. Ή  τεχνητή γονιμοποίηση, 
καθώς καί ή μέθοδος τού σωλήνα 
άποτρέπουν, κατ’ άρχήν, τή φυσική 
αύτή διαδικασία. Γι ’ αύτό καί άπό άποψη 
θεολογική ή όλη διαδικασία τής τεχνη
τής γονιμοποιήσεως ζωηρά αμφισβη
τείται, άν βρίσκεται μέσα στά πλαίσια 
τής ήθικής, κυρίως γιατί σ ’ αυτήν 
πρόκειται γιά σπέρμα ξένου άνδρός. 
Στήν περίπτωση, όμως, τού σωλήνα, 
εμείς τασσόμεθα ύπέρ τής ανοχής τής 
μεθόδου, στις περιπτώσεις μόνο εκεί
νες όπου απλώς ύποβοηθείται ή φύσι 
νά ξεπεράσει ένα «τεχνητό» έμπόδιο 
στή γονιμοποιητική διαδικασία τής γυ
ναίκας, καί πάντα Οπό τόν όρο ότι 
πρόκειται γιά νόμιμο ζευγάρι. ' Ο φόβος 
τών έκτροπων καί κυρίως τής μηχανο- 
ποιήσεως τού γάμου καί τού εξοβελι
σμού τής ιερής έννοιας τής οικογένει
ας είναι σοβαρός καί ύπαρκτός, ύστερα 
μάλιστα άπό τά πιθανολογούμενα άλμα
τα τής έπιστήμης στόν τομέα τής 
γενετικής. Καί γ ι’ αύτό έπιβάλλεται 
σοβαρός προβληματισμός έμπρός στις 
νέες δυνατότητες πού θά διανοιχθοΰν, 
εύθύς ώς ή έπιστήμη παραχωρήσει 
στόν άνθρωπο τή δυνατότητα καταχρή
σεων.

Γιά τή θεολογική έκτίμηση- τής
μεθόδου τού σωλήνα δέν έχουμε έπί 
τού παρόντος σαφή έκκλησιαστική δι
δασκαλία. Ούτε ή Ορθόδοξη ούτε ή 
Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία έχουν επί
σημα άποφανθή. Επομένως κάθε προ- 
σέγγισι τού θέματος έπιβάλλεται νά 
γίνεται μέ έπιφυλακτικότητα καί μέ 
προσφυγή στις γενικές χριστιανικές 
άρχές, πού διέπουν τήν ιερότητα τού 
γάμου, τούς σκοπούς του καί τά δικαιώ
ματα τών συζύγων μέσα σ ’ αυτόν. Κατά 
συνέπειαν προσφέρεται τώρα ή δυνα
τότητα ενός προβληματισμού πάνω 
στις έφαρμογές τής εξελισσόμενης 
ιατρικής στόν τομέα αύτόν καί ιδιαίτερα 
πάνω στις τρομερές συνέπειες, πού 
περικλείει ή έπιστημονική έπιτυχία τού 
σωλήνα. Άπό τή μελέτη όλων τών 
πτυχών τού προβλήματος θά άποκαλυ- 
φθούν όλες οί ενδεχόμενες επιπτώ
σεις τής έφαρμογής του καί θά μπορού
με νά άποφανθούμε τελικά γιά τή 
σημασία τής μεθόδου αύτής στή ζωή 
μας. Μιά τέτοια μελέτη έπιχειρήσαμε 
μέ όσα πιό πάνω είπαμε. Εύτύχημα θά 
είναι, άν οί σκέψεις πού έκθέσαμε μέ 
συντομία δώσουν άφορμή στοάς ειδι
κούς έπιστήμονες γιά μιά σφαιρική 
θεώρηση τού όλου προβλήματος, τού 
όποιου, ή ήθική πλευρά δέν είναι 
ευκαταφρόνητος.
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ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥ

Του 'Υπαστυν. κ. Φωτ. Πουλή

Ε ΠΕΙΔΗ τό τηλέφωνο είναι ό 
προθάλαμος τών Δημοσίων 

Σχέσεων, καί έκφράζει τόν χώρο 
πού εύρίσκεται αυτός πού τό σηκώ
νει, ό άστυνομικός ευπροσήγορα 
καλημερίζει καί προτείνει τό όνομά 
του. Είναι τηλεφωνική άγωγή ή 
προσπάθεια έξυπηρετήσεως τοΰ 
πολίτου, όταν στήν άλλη πλευρά 
ύπάρχει ένας κουρασμένος άνθρω
πος πού ζητά βοήθεια, νά τού 
μιλήσουμε ήσυχα καί μέ πνεύμα 
κατανοήσεως.

’ Από τότε πού ό Γκράχαμ Μπέλλ 
άνακάλυψε τό τηλέφωνο, ή συ
σκευή αύτή άπεδείχθη στό πέρασμα 
τών χρόνων μιά άπό τίς κυριότερες 
τής καθημερινής τών άνθρώπων 
έπικοινωνίας. Σήμερα ή προσφορά 
του στόν χώρο τής διοικήσεως καί 
ιδιαίτερα στήν ’ Αστυνομία είναι με
γάλη. ' Η ύπηρεσία μας δέχεται καί 
άπαντά σέ χιλιάδες τηλεφωνήματα, 
δταν ό πολίτης έρχεται σέ έπικοινω- 
νία μαζί μας καί ένδιαφέρεται νά 
μάθει καθετί πού τόν ένδιαφέρει.

' Η τηλεφωνική έπικοινωνία τού 
κοινού μέ τήν ' Αστυνομία δέν πρέ
πει νά συναντά τήν άπροθυμία τού 
άστυνομικού ϋπαλλήλου. ' Η άπρο
θυμία είναι κατάλοιπο τής ξεπερα
σμένης καί άπαράδεκτης πιά νοο
τροπίας τοΰ ύπαλλήλου - σατράπη.
’ Εξ' άλλου ή χρήση τοΰ τηλεφώνου 
γιά παροχή πληροφοριών ατούς πο
λίτες, διευκολύνει καί έπιταχύνει 
τήν έπικοινωνία του μέτήν ύπηρεσία 
καί άπαλλάσσει άπό κοπιαστικές 
μετακινήσεις καί άπασχολήσεις λό
γω τών άποστάσεων. ' Αποτελεί δη
λαδή ύποχρέωση δλων τών άστυνο- 
μικών νά άπαντοϋν μέ προθυμία, 
σαφήνεια καί εύγένεια σέ κάθε 
δυνατή πληροφορία πού ζητείται.

' Εάν οί πληροφορίες πού ζητούν
ται, δέν άνήκουν στήν άρμοδιότητά 
του, ό ύπάλληλος πρέπει νά τόν 
ένημερώση γιά τήν ύπηρεσία καί τό 
πρόσωπο πού θά τόν έξυπηρετήσει, 
δίδοντας ταυτόχρονα καί τόν άριθμό 
τηλεφώνου.

'Εκείνος όμως πού δέχεται τά 
περισσότερα τηλεφωνήματα είναι ό 
άξιωματικός ύπηρεσίας. Γιά τήν εύ- 
όδωση τοΰ έργου του πρέπει νά: 

α) ' Ακροάται φιλόφρονα τούς 
πολίτας στό τηλέφωνο, άφοΰ άπο- 
μονώνει τούς θορύβους πού έπι- 
κρατοΰν στό γραφείο, ώστε νά μή 
μεταφέρεται τηλεφωνικώς ή κατά- 
στασις πού έπικρατεί στό Τμήμα 
(Συζητήσεις - φωνές άντεδιεκδική- 
σεις κ.λπ.).

β) Πρέπει νά καταβάλη δλη τήν 
προσοχή στις άπόψεις τοΰ πολίτου

μέ ειλικρινή προσπάθεια κατανοή
σεως.

γ) Δέν πρέπει νά έμφανίζεται καί 
νά όμιλή ώς άντίδικός του.

δ) ' Εάν ή άπάντησις είναι άρνητι- 
κή πρέπει νά προσπαθή μέ ύπομονή 
καί προσήνεια νά έξηγεί στόν παρα- 
πονούμενο, τό γιατί δέν είναι κατά 
τό νόμο δυνατή ή ίκανοποίησι τού 
αιτήματος του.

ε) Νά χρησιμοποιή λεκτικό καί 
διατύπωσι όχι μόνον φιλόφρονο άλ- 
λά καί κατανοητή.

στ) Νά δίνη σαφείς καί συγκεκρι
μένες άπαντήσεις, άποφεύγοντας 
τίς άόριστες άναβολές.

ζ) ’ Εν κατακλείδι πρέπει νά τονι- 
σθή ότι πολύ πιό εύγενική πρέπει νά 
είναι ή άπό τηλεφώνου συμπεριφο
ρά σέ άνώτατους κρατικούς λει
τουργούς, άνθρώπους τών γραμμά
των ή τής τέχνης καί ιδιαίτερα σέ 
αύτούς τούτους τούς άπομάχους 
τής άστυ νομικής ζωής, ατούς συν
ταξιούχους μας. Είναι οξυγόνο ζω
ής τό ότι θεωρούν ότι δέν έχουν 
σταματήσει νά ζοϋν τόν άέρα τοΰ 
Σώματος.

Είναι μεγάλη λοιπόν ή σημασία 
τής σωστής χρησιμοποιήσεως τού 
τηλεφώνου έκ μέρους τού προσωπι
κού τής ' Αστυνομίας στις καθημερι
νές έπικοινωνίες μέ τό κοινό. ' Η 
μέν άνθρώπινη φωνή, παρά τό γεγο
νός ότι τό άτομον είναι άθέατον, 
δημιουργεί περισσότερη οικειότητα 
ή δέ εύγέγεια, ό τόνος τής φωνής 
καί τής ομιλίας στό τηλέφωνο πού 
χρησιμοποιείται σωστά, παρέχουν 
θαυμάσια εύκαιρία γιά τήν παραιτέ- 
ρω άνάπτυξι τών σχέσεων ' Αστυνο
μίας - κοινού, διότι Δημόσιες σχέ; 
σεις σημαίνει: Πράξε κάτι καλό καί 
πληροφόρησε περί αύτοΰ.
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Ή  Αστυνομία γιά νά άσκεϊ καλή αστυνό
μευση θέλει τή συμπαράσταση του κράτους 
καί τών πολιτών. Στις φωτογραφίες στιγμιό
τυπα άπό τήν Αστυνομική δραστηριότητα. 
’Αριστερά: "Ενα περιπολικό Δεξιά: Ο
μοτοαυκλεττιστής τής 'Αμέσου Δράσεως 
Μπέκιος Γεώργιος, ό γνωστός άκροβάτης, ό 
όποιος θεωρείται ό άπηνής διώκτης τών 
«καμικάζι» καί τών άλλων κακοποιών πού 
έπιβαίνουν οχημάτων.

Τοϋ Υ π α σ τ υ ν .  A ' 
κ. Α Ν Α Σ Τ .  Γ Α Σ Τ Ε Ρ Α Τ Ο Υ

Κ Α Ι  Τ Α  Π Ρ Ο Β Α Η Λ ΙΑ Ί Α  Ι Η Χ
Ο ΠΡΩΤΟΣ άνθρωπος ζοϋοε στις 

σπηλιές. Οί άνθρωποφαγίες του 
καί οί κανιβαλισμοί του είναι γνωστά. 
HOMO ΗΟΜΙΝΙ LUPUS... ( ' Ο άνθρω
πος γιά τόν άνθρωπο λύκος).

Ή  φυσική κατάστασή του, ή STAT
US NATURALIS, βρισκόταν συνεχώς 
κάτω άπό τό καθεστώς τής ώμής βίας 
τοϋ ισχυρότερου. «Έσθέσμεν άλλή- 
λοις», κατά τόν ’Ησίοδο, BELLUM 
OMNIUM CONTRA OMNES (Πόλε
μος πάντων κατά πάντων) ή ζωή του.
’ Αποδεκατισμός.

Κατάλαβε ότι ό μονήρης βίος δέν τοϋ 
ταίριαζε. Ή  ορμή του πρός τήν επικοι
νωνία, αύξανε διαρκώς. Μόνο μέ τήν 
«έπικοινωνια» εϋρισκε τά μέσα συντη- 
ρήσεώς καί ένοιωθε αύτάρκης. Δέν 
γινόταν άλλοιώς θά έπρεπε νά ήταν, 
«"Η Θηρίον ή Θεός», κατά τόν Άρι- 
στοτέλην.

"Ετσι δήμιουργήθηκαν οί ομάδες, οί 
οικογένειες, οί κοινωνίες, τά χωριά, οί 
πόλεις, οί πολιτείες. Έγιναν Κράτη, 
θεμελιώθηκαν Εξουσίες, άναγνωρ'ι- 
σθηκαν ’Αρχές. Κράτος καί πολίτης

γέννησαν τήν 'Αστυνομίαν καί τής 
είπαν:

-  Νά άποκρούεις τούς κινδύνους 
πού άπειλοϋν τήν ύπόστασή μας, τό 
κοινωνικό καθεστώς μας, τούς άρχον- 
τές μας.

-  Νά προστατεύεις τήν ζωή, τήν τιμή 
καί τήν περιουσία μας καί

-  Νά μεριμνάς γιά νά τηρούνται οί 
νόμοι «Κοινής Συμπεριφοράς».

Ή  έργασία αυτή, πού στηρίζεται σέ 
νόμους, πού διεξάγεται άπό κάποιες 
συγκεκριμένες 'Υπηρεσίες, βάσει 
'Αρχών, μεθόδων καί συστημάτων λέ
γεται « ’Αστυνομικό έργο ή ’Αστυνό
μευση» (POLICIALITY).

Τούτο, όπως είναι γνωστό, στις μέ
ρες μας, είναι δυσχερές. Είναι δυσχε
ρές γιατί είναι έργο τελούμενο ύπό 
άνθρώπων, πού άναφέρεται σέ συμπε
ριφορά άνθρώπων. ' Η διαγωγή δέ τού 
άτόμου, καθορίζεται συνήθως άπό τίς 
έπιθυμίες πού θέλει νά έκπληρώσει καί 
τούς τεχνικούς περιορισμούς πού θέ
τουν οί νόμοι, μέσα στό χώρο πού τούτο 
δρά.

Γεγονός πάντως άναμφισβήτητο ε ί
ναι, ότι ή συμμόρφωση πρός τούς 
Νόμους έπιτυγχάνεται, όχι τόσο ένεκα 
τών ύπό τής ’Αστυνομίας λαμβανομέ- 
νων μέτρων έξαναγκασμοϋ, όσο ένεκα 
τής αυτοπροαίρετης καί αυθόρμητης 
διαθέσεως τών πολιτών. Τούτο έξαρτά- 
ται άπό τόν πολιτισμό, τήν κοινωνική 
μόρφωση καί τήν κατάσταση τών σχέσε
ων ’Αστυνομίας καί πολιτών.

’Αλλά καί τά έπιτεύγματα τής άνθρώ- 
πινης διανοήσεως καί ή άφάνταση 
πρόοδος τής τεχνολογίας δημιούργη
σαν «μοντέρνες» άπειλές, ε ίτε κατά 
τού Κράτους, ε ίτε  κατά τοϋ πολίτου. Τό 
έγκλημα διεθνοποιήθηκε. Ή  διάχυση 
τών έγκληματικών τάσεων είναι ταχύτα
τη. ' Ο κύκλος τού ’Αστυνομικού έργου 
άρχίζει άπό τούς προδότες καί τούς 
έχθρούς τού Έθνους, προχωρεί ατούς 
κακούργους τού κοινού ποινικού δικαί
ου καί κλείνει μέ τίς μυριάδες τών 
παραβατών τών 'Αστυνομικών κ.ά. Δια
τάξεων καί τούς ένοχλητικούς τύπους 
τής φιλήσυχης κοινωνίας.

Από καθαρώς έλληνικής πλευράς τά
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Είναι άλήθεια δτι τό ’ Αστυνομικό Εργο τής εποχής υπερφορτώθηκε. Είναι άλήθεια 
ότι ή άρμονία δεν επιτυγχάνεται, όταν περιφρονοϋνται οί νόμοι. Είναι αλήθεια ότι ό 
πολίτης εγινε άδικαιολόγητος άτομικιστής καί τόν άτομικισμό του στρέφει κατά τής 
Πολιτείας.

προβλήματα τής άστυνομεύσεως είναι 
πολλά καί μεγάλα. Οί δυσχέρειες ανά
λο γ ες  αυτών. 'Η  « ’ Α σ τυφ ιλ ία»  
(URBANISMUS), πού κατά τήντελευ
ταία βΟετία, άπό τής Μικρασιατικής 
καταστροφής του 1922 καί εντεύθεν, 
ένεκα τής πληθυσμιακής μετακινήσε
ι ς  έπέπεσε έπί τής έλληνικής πραγμα
τικότητας υπήρξε κοινωνικώς δυσβά
στακτη. Σύμπτωση αποφασιστικής ό
μως σημασίας, ή γέννηση τοϋ θεσμού 
τής Αστυνομίας Πόλεων (1921). Τά 
προβλήματα αυτά, μέ βάση τή διαμορ- 
φωθείσα «κοινωνική», «νομοθετική» 
καί «τεχνολογική» κατάσταση θά τά 
διακρίνουμε σέ τρεις μεγάλες οικογέ
νειες:
1 -  ΚΟΙΝΩΝΙΟΑΟΓΙΚΑ προβλήματα, 
ήτοι:
α.-’Επαγγελματικής φύσεως. έκ τού 

ότι, πολύς πληθυσμός στις μεγα- 
λουπόλεις άσκούσε καί άσκεί «ορι
ακά» έπογγέλματα, πού άποφεύ- 
γουν οί γηγενείς, μέ όλες έντεύ- 
θεν τις ψυχολογικές, ήθικές καί 
κοινωνικές συνέπειες. Π.χ. πέρισυ

είχαμε 25.000 μικροπωλητές. Δη- 
μιουργούνται δηλαδή, έπιδόσεις, 
πού κινούνται μέν στά όρια τής 
νομιμότητας καί τού κέρδους, 
πλήν οί άσκοϋντες αύτά εύρίσκον- 
ται σέ διαρκείς διενέξεις μέ τήν 
’Αστυνομία ή άπασχολοϋν άλλως 
αύ τήν.

β.-~Ορων Διαβιώσεως, έκ τού ότι, 
πολλά άτομα στις πόλεις καθίσταν
ται «τρωγλοδύτες». Κατοικούν 
συνήθως στά κράσπεδα των πόλε
ων στερούνται των δημοτικών 
κ.λπ. διευκολύνσεων, μέ έλλιπή 
έξοπλισμό κατοικίας. ’Αγοράζουν 
ή ένοικιάζουν «τάφους» (= υπό
γεια, προοριζόμενα συνήθως γιά 
άποθήκες) καί άπαιτοϋν άπό τήν 
’Αστυνομία νά τούς μεταβάλλει 
σέ παραδείσους ή ρετιρέ', χωρίς 
μάλιστα τήν παραμικρή οικονομική 
συνέπεια άπό μέρους των. Εν 
τούτοις, σημαντικό ποσοστό τού 
εισοδήματος των διαθέτουν σέ 
δαπάνες «' Επιδείξεως» ή «Γοή- 
τρου» όπως έγχρωμους δέκτες

τηλεοράσεως, μοτοσυκλέττες υ
ψηλής ίπποδυνάμεως κα ί«έπεισο- 
διακά» αύτοκίνητα. Γιά όλα αύτά, 
τό Κοινό ζητά συνήθως τήν παρέμ
βαση τής Αστυνομίας, 

γ - Κοινωνικής Προσαρμογής, έκ τού 
ότι στά άστικά κέντρα, πού οί 
άνθρωποι αισθάνονται περιπεπλε
γμένοι, συγκεχυμένοι καί ανοργά
νωτοι, χάνονται οί προσωπικές των 
ψυχικές καταβολές καί έπέρχεται 
σ ’ αύτούς «Λύση τής Κοινωνικής 
Συνοχής» (κατά καθηγ. S. Κ. 
WEINBERG). Τούτο είναι χαρα
κτηριστικό στά νεαρός ήλικίας 
άτομα, ιδία δέ στις γυναίκες. Στά 
άτομα αύτά, λόγω καί τής άπουσί- 
ας κοινοτικού έλέγχου, άναπτύσ- 
σονται σχέσεις άνώνυμες καί α
πρόσωπες, μέ έλλειψη συναισθη
ματισμού καί ιδεολογικού περιεχο
μένου, πρός κοινώς παραδεκτή 
κλίμακα ’Αξιών. Έτσι, μέσα ατό 
χάος τής μεγαλουπόλεως, όπου ή 
άστυνόμευσή μας, δεσπόζει τό 
λεγόμενο θέμα τής «Κοινωνικής
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Τό έργο τής άστυνομεύσεως είναι δύσκολο 
καί άχαρες, άφοϋ τά προβλήματα μιας 
κοινωνίας τής σημερινής πλοκής καί συνθέ- 
σεως είναι δύσκολα καί απαιτούν σύμπραξη 
καί τού Κράτους καί τών πολιτών.

άποψιλώσεως» τών ατόμων, 
δ.- Πολιτικής τοποθετήοεως, έκ του 

ότι, τις δυσμένειες τής κοινωνικής 
καί οικονομικής καταστάσεώς των, 
άποδίδουν σύντώχρόνωσέ υπαιτι
ότητα του Κράτους καί τής Πολιτι
κής 'Εξουσίας, πού δέν λαμβά
νουν τά ύπ’ αύτών έπιθυμητά 
μέτρα βελτιώσεως. ’ Εκ τής έρεύ- 
νης δέ τού Ε.Κ.Κ.Ε. (Έθν. Κέντρ. 
Κοιν. ’ Ερευνών) ’ Ιταλίας, προέκυ- 
ψε, ότι καί ή ψήφος τών άτόμων 
αυτών, κατά μεγάλο ποσοστό δίδε
ται έναντίον τών έκάστοτε κυβερ- 
νώντων, σάν «όπλο διαμαρτυρί
ας».

'Απ ’ έδώ έκκινοϋν οί πολιτικές 
διαδηλώσεις, οί πορείες καί οί 
οχλοκρατικές βιαιότητες, οί ’Α
στυνομικοί δέ είναι τά πρώτα 
σύμβολα τού Κράτους αλλά καί τά 
πρώτα έμπόδια ύλοποιήσεως τών 
πεποιθήσεων τών άτόμων αύτών. 

2 -  Προβλήματα ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ήτοι: 
α.- Πολυνομίας, έκ τού ότι ή έλληνική 

νομοθεσία ομοιάζει μέ τό «σήμα 
τής Ολυμπιακής» όπου ό ένας 
κύκλος παρεμβάλλεται καί καλύ
πτει μέρος τού άλλου. Επέρχε
ται, τοιουτοτρόπως, σύγχυση, περί 
τού τί Ισχύει καί τί δέν Ισχύει, μέ 
άποτέλεσμα νά έφαρμόζονται οί 
τετριμμένες καί γνωστές παραβά

σεις, ένώ το μεγαλύτερο μέρος 
τής ποινικής νομοθεσίας παραμέ
νει «νεκρό».

β - Νοοτροπίας "Ελληνος, έκ τού ότι 
οί νόμοι πρέπει νά έφαρμόζονται 
άπό τούς άλλους, άλλά όχι άπό τόν 
ίδιο, μετά δέ τήν καταμήνυσή του 
νά προσφεύγει σέ παντοίες ραδι
ουργίες. Τούτο είναι έμφανές στις 
πταισματικές παραβάσεις, μέ έ 
ξαρση στις περί τούς θορύβους, 
τήν καθαριότητα καί τήν τροχαία 
κίνηση. Αναπότρεπτα ή νοοτρο
πία αύτή φέρει ατό προσκήνιο 
μεγάλο άριθμό Αστυνομικών, κα
τά ποικίλο τρόπο άπασχολουμέ- 
νων.
-  Μόνο κατά τό έτος 1980, στή 
δικαιοδοσία τής ’Αστυνομίας Πό
λεων, βεβαιώθηκαν 404.664 Πταί
σματα (παρά τήν κατά 22,48% 
μείωσή τους ώς πρός τό 1979). Μέ 
βάση δέ τούτο καί τήν ύπηρεόιακή 
στατιστική, ότι δηλαδή τό 1/5 
περίπου έξ αύτών πού άντιλαμβά- 
νεται βεβαιώνει ή ’Αστυνομία (οί 
έγκληματολόγοι λέγουν τό 1/20, 
τό οποίο δέν δεχόμεθα), συνάγε
ται ότι πρέπει νά διαπράχθηκαν 
ύπό τά όματα τής ’Αστυνομίας: 
404.664x5 = 2.023.320 παραβά

σεις πταισματικές. Αλλά καί μέ 
δεδομένο ότι 1 ώρα περίπου άπαι- 
τε ϊ τό κύκλωμα γιά κάθε παράβαση 
(παρατήρηση, βεβαίωση, τρεις κα
ταχωρήσεις κ.λπ.) καί ότιό ’Αστυ
νομικός έργάζεται 1.500 ώρες 
έτησίως τουλάχιστον (ούδείς άλ
λος έπαγγελματίας δημοσίου τό
σο), τότε οί άνωτέρω παραβάσεις 
καί μόνο άπαιτούν 270 Αστυνομι
κούς (404.664:1500), πού πρέπει 
άποκλειστικώς καί μόνο νά ασχο
λούνται μέ τό διαδικαστικό τμήμα 
τών πταισμάτων, δηλαδή μέ τό 
έγκληματολογικώς άσήμαντο μέ
ρος. Μισθοί, τέλος, καί ύλικά 
μέσα, κατά έπιεικείς έκτιμήσεις 
ύπερβαίνουν τά 20.000.000 δρα
χμές.

3. -  Προβλήματα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟ
ΛΙΤΙΣΜΟΥ καί ένδεικτικώς: 
α.-’Εκ τών καυσαερίων, γιατί παρήλθε 

ή παλαιό ειδυλλιακή έποχή καί τά 
καυσαέρια καί τά δηλητήρια γέμι
σαν τά στήθη μας καί άπειλούν τή 
ζωή μας. Καινούργιες «καμινά
δες» έργοστασίων, ξενοδοχείων, 
πολυκατοικιών ύψώνονται, και
νούργια βιομηχανικά άπόβλητα ε 
ξέρχονται, άφθονα καυσαέρια καί 
πίσσες άπό εργοστάσια, αύτοκίνη-
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τα καί άλλα μηχανήματα, πού δέν 
υπήρχαν κάποτε. Κραυγές δια
μαρτυρίας άκούγονται καί σήματα 
κινδύνου έκπέμπονται, γιατί ή φύ
ση δέν προλαβαίνει νά τά έξουδε- 
τερώσει.
Νέες άδειες καί έπεκτάσεις χορη
γεί τό 'Υπουργείο Βιομηχανίας. 
1698% ή αύξηση τής βιομηνικής 
μας παραγωγής, έν συγκρίσει μέ 
τήν πρό 20ετίας. 1300% ή αύξηση 
των 900.000 κυκλοφορούντων κα
θημερινώς οχημάτων, έν συγκρί- 
σει μέ τήν πρό 20ετίας πού ήταν 
39.500. ' Η Παγκόσμιος Όργάνω- 
σις ' Υγείας, λέει, ότι άνω των 500 
μ. Υρ. C 02/M3 έπιφέρουν θάνατο.

Ομως, ή Πανεπιστημιακή Λέσχη, 
μάς έδωσε γιά τή γωνία Ίπποκρ. - 
Ακαδημίας, 774...!

β -  Έκ τής «ήχορυπάνσεως», γιατί οί 
θόρυβοι κτυποϋν άνελέητα καί 
έξαρθρώνουν τό έγκεφαλικό, νευ
ρικό καί άγγειακό μας σύστημα. 
Μέχρι 50 DESIBELS μάς λέγουν 
οί αρμόδιοι, είναι άνεκτοί οί θόρυ
βοι. Πόσοι όμως μάς βομβαρδί
ζουν καθημερινώς, άφοΰ:

' Η μέση μοτοσυκλέττα παράγει 80 
DB Τό λεωφορεο ή τό φορτη
γό 91 DB

Ή  κόρνα 120 DB
' Ο έκσκαφέας 230 DB
Τό άεροπλάνο 350 DB
Πολλά, πολλά, πάρα πολλά... Τέ
λος τί πρέπει νά πούμε γιά τή 
«νευρωτική πολυκατοικία», γιά τήν 
καθαριότητα, γιά τήν «δήλη» άστυ- 
νόμευση των μεάλων έπιχειρήσε- 
ων καί τόν τρισέρημο βαθμοφόρο 
τής «οικείας» σκοπιάς;

Είναι άλήθεια ότι τό ’Αστυνομικό
"Εργο τής έποχής ύπερφορτώθηκε.

Είναι άλήθεια ότι ή άρμονία δέν 
έπιτυγχάνεται, όταν περιφρονουνται οί 
νόμοι.

Είναι άλήθεια ότι ό πολίτης έγινε 
άδικαιολόγητος άτομικιστής καί τόν 
άτομικισμό του στρέφει κατά τής Πολι
τείας.

Παρότι δέ ό Αστυνομικός, δέν 
έκφράζει προσωπική του βούληση, 
άλλ’ έξωτερικεύει τήν βούληση τής 
Πολιτείας, έντούτοις ή «δυσφορία» καί 
ή «μήνις» κατ’ αύτοϋ στρέφεται.

’ Ιδού γιατί άπό ορθές ένέργειες
Αστυνομικών, τόσες κατ’ αύτώνάντε- 

νέργειες.
’Ιδού γιατί Αστυνομικός σημαίνει 

«φως», άλλα καί «πόνος», «καημός»

καί «στεναγμός».
’ Ιδού γιατί δέν είναι μόνο ό άντί 

πινακίου φακής άσκητής, ό "ιεραπόστο
λος, ό ιχνηλάτης έπιστήμονας. άλλά καί 
ό πρακτικός φιλόσοφος τής εύημερίας 
τού κοινωνικού συνόλου, μέ τις εντο
λές του: «Μή τά σκουπίδια», «Μή 
κορνάρετε», «Μή βλασφημείτε», «Μή 
κλέπτετε», «Μή θέτετε βόμβες ατά 
θεμέλιά σας», «Μή στήν άνθρωποφαγία 
σας», «Μή στόν πόλεμο μεταξύ σας».

Ποιος έπιστήμονας έχει τόσο στοχα
στικά «μή»; Ποιος τά άσκεί μέ τόση 
έπαγγελματική τιμιότητα καί εύσυνει- 
δησία; Σέ ποιόν έμπιστεύτηκαν τόσο 
πολλά, τόσο μεγάλα καί τόσο πολύτιμα 
αγαθά; ' Ο κληρικός, ό ιατρός, ό δικηγό
ρος, θά άπαλλάσσονταν αύτών τών 
κινδύνων; Αλλά καί ποιος θά δεχόταν 
εύχαρίστως νά διαθέσει 3 δολλάρια γιά 
τήν Αστυνόμευσή του, όταν γιά τή 
μόρφωση τού παδιοϋ του διαθέτει 1; 
(UNIFORM CRIME REFORDS, USA. 
1961).

Σκληρό, δύσκολο καί άχαρο συνεπώς 
τό έργο τής ’ Αστυνομεύσεως. Πολλά 
τά προβλήματα σέ μιά κοινωνία τής 
σημερινής πλοκής καί συνθέσεως. Μο
νομερής άντιμετώπισή τους άπό πλευ
ράς ’Αστυνομίας, χωρίς σύμπραξη καί 
άλλων φορέων τής Πολιτείας είναι 
άσύμφορος πειραματισμός καίάσυγχώ- 
ρητη ούτοπία.

Ή  ’Αστυνομία Πόλεων γιά νά άσκει 
καλή άστυνόμευση θέλει τήν συμπαρά
σταση τού Κράτους, κυρίως όμως τήν 
άγάπη τών Πολιτών. «'Ισχύς μου ή 
άγάπη τών Πολιτών», ήταν καί παραμέ
νει τό άξίωμά της.

Γι’ αύτήν καί μ ’ αύτήν τήν άγάπη 
άγωνίζεται πρός κάθε κατεύθυνση. Γιά 
νά μήν άφίσει τόν «Τρόμο» καί τις 
«Δυνάμεις τού Σκότους» νά σκλαβώ
σουν τήν έλευθερία καί τήν ειρήνη τού 
σύγχρονου άνθρώπου, στό χώρο πού 
αύτή κινείται. Γιά νά μή περάσει ή 
«Νεκροκεφαλή» μέ τό «WELLCOME 
TO FEAR CITY» («Καλώς ώρίσατε 
στήν Πόλη τού Τρόμου»), πού έξουσιά- 
ζει άλλου. «Μακάριοι οί είρηνοποιοί, ότι 
αύτοί τόν Θεόν όψονται»...

Τό έγγυάται ή λεβεντιά τών άξιωματι- 
κών της.

Τό έγγυάται τό κυανόλευκο «φώς - 
ζωής» πού έκπέμπουν τά περιπολικά 
της.

Τό έγγυάται ή ιερή άποστολή τού 
’Αστυνομικού τής Καταδιώξεως.

Τό έγγυάται τό άπό τόν έλληνικό 
ήλιο, άλλά καί τήν πίσσα τής ασφάλτου 
καψαλισμένο κορμί τού Τροχονόμου 
της.

Τό έγγυάται τό σταθερό καί παρήγο- 
ρο βήμα τού ’Αστυφύλακα. Μέσα στό 
άχό τής νύχτας. Κάτω άπό τήν άνάσα 
τού Θεού. Εκεί στήν περιπολία του....
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Σ ΚΟΝΑΚΙΑ, πρέζα, ενέσεις, θά- 
νατος άπό υπερβολική δόση».

’ Εκφράσεις, πού έχουν γίνει πιά καθη
μερινές. Τό πρόβλημα των ναρκωτικών 
είναι παγκόσμιο. ' Η έκταση της κατανα- 
λώσεως, ή ποικιλία τών ειδών πού 
κυκλοφορούν στό έμπόριο, οί σπείρες 
πού έλέγχουν τήν παραγωγή, τήν δια
νομή καί τήν διοχέτευση στήν κατανά
λωση, αποτελούν φαινόμενα τής επο
χής μας. Κι όμως, ή χρήση τών ναρκωτι
κών ήταν γνωστή έδώ καί χιλιάδες 
χρόνια. Μέ μιά ουσιαστική διαφορά:
’ Εκτός άπό σποραδικές καί μεμονωμέ
νες περιπτώσεις, ποτέ ή κατανάλωση 
δέν ήταν τόσο διαδεδομένη, ούτε ή 
χρήση τους ώς παραισθησιογόνων τόσο 
μεγάλη, όσο σήμερα. Στά πανάρχαια 
χρόνια χρησιμοποιούσαν τά ναρκωτικά 
γιά θεραπευτικούς σκοπούς ή γιά τελε
τές μαγείας. ’Ή καί γιά τά δύο συγχρό
νως.

Ήδη ό άνθρωπος τού Κρό Μανών, 
πού έζησε πριν άπό είκοσι ώς τριάντα 
χιλιάδες χρόνια, γνώριζε στοιχειωδώς 
τήν χρήση τού οπίου. Αύτό άποδεικνύε- 
ται άπό τό γεγονός (τό όπιο είναι ό 
συμπυκνωμένος χυμός πού συγκεν
τρώνεται μέ έγχάραξη τής κάψας τής 
«μήκωνος τής ύπνοφόρου», όπως ονο
μάζεται επιστημονικά ή παπαρούνα) σέ 
λιμναίους οικισμούς τής Βόρειας Ιτα 
λίας καί στήν περιοχή τού Ραμπενχάου- 
ζεν στήν ’ Ελβετία.

Χιλιάδες χρόνια άργότερα, μιά πινακί
δα μέ σφηνοειδή γραφή (τού 4.000 
π.Χ.) άποδεικνύει ότι καί οί Σουμέριοι 
κατασκεύαζαν φίλτρα καί ποτά άπό 
χυμό παπαρούνας. Στήν άρχαία Αίγυ
πτο συνιστούσαν τό όπιο, γιά νά σταμα
τά τό κλάμα τού μωρού (όπως συμπε
ραίνουμε άπό τόν «πάπυρο τού "Ερ- 
μπερς): « ’Ανακατεύετε σπόρους τού 
φυτού «σπέν» μέ περιττώματα μύγας, 
κοσκινίζετε τό μίγμα καί τό δίνετε στό 
παιδί έπί τέσσερις ήμέρες. Θά πάψει 
αμέσως νά κλαίει. Χρησιμοποιείτε σπό
ρους καί κάψες άπό «άγουρες» παπα
ρούνες.

' Υπάρχουν άκόμα μαρτυρίες άπό τήν 
άρχαιότητα γιά άλλα δύο είδη ναρκωτι
κών φυτών: τήν ινδική κάνναβι (πού ένα 
παράγωγό της άκόμα πιό ισχυρό άπό τό 
όπιο, είναι γνωστό μέ τήν ονομασία 
καράς ή χαρίς) καί τόν μανδραγόρα, 
πανάρχαιο φυτό τής Νότιας Εύρώπης. 
Γιά τή χρήση τού πρώτου έχουμε 
πληροφορίες τού έτους 3.000 περίπου

ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Από τό Περιοδ. «' Ιστορία»

Πολλοί υποστηρίζουν ότι τό «νηπενθές» τής Οδύσσειας ήταν ένα 
άγνωστο είδος ναρκωτικού καί ότι ή Πυθία είσέπνεε καπνούς από 
ναρκωτικά φυτά. Οί Ρωμαίοι καί οί Βυζαντινοί χρησιμοποιούσαν 
ύπνοφόρα φυτά. Τό χασίς χρησιμοποεϊτο ευρύτατα μεταξύ τών 
Μ ουσουλμάνων..

άπό τήν Κίνα. Τό χρησιμοποιούσαν 
άποκλειστικά ώς φάρμακο. "Οσο γιά τό 
δεύτερο, άναφέρεται στήν Παλαιά Δια
θήκη (Γένεσις Λ ' 14), όπου τονίζονται 
οί ιδιότητάς του νά έπαναφέρει ή νά 
επαυξάνει τήν γονιμότητα. Σέ όλες 
αύτές τίς περιπτώσεις τά ναρκωτικά 
χρησιμοποιούνται μόνο γιά θεραπευτι
κούς σκοπούς. Μαρτυρίες γιά τή χρήση 
τους ώς παραισθησιογόνων δέν ύπάρ- 
χουν.

Τίς πρώτες πληροφορίες γιά τή 
χρήση τών ναρκωτικών ώς παραισθησιο- 
γόνων μάς δίνει ό Ηρόδοτος. Ο 
«πατέρας τής Ιστορίας» περιγράφει 
λεπτομερώς τίς νεκρικές τελετές τών 
Σκυθών. Μετά τήν ταφή τού νεκρού 
πολεμιστή γινόταν ειδική τελετή κα- 
θάρσεως. "Αντρες τής φυλής κρατού
σαν ψηλά τρία ξύλινα κοντάρια γερμένα 
πού συγκρατούσαν ένα μάλλινο ύφα
σμα. Στό κέντρο αύτής τής πρόχειρης 
σκηνής τοποθετούσαν ένα άγγείο, στό 
όποιο έρριχναν πυρακτωμένες πέτρες 
καί κόκκους ήφύλλα άπό κάνναβι. Είσέ- 
πνεαν τόν καπνό πού τούς προκαλούσε 
ύπερδιέγερση καί μέθη καί τούς έκανε 
«νά βγάζουν δυνατές κραυγές». Πρά
γματι, στις περιοχές μεταξύ Μαύρης

’Επάνω: « Ή  σύριγγα εις ένέργειαν». Στήν 
απέναντι σελίδα: Ό  Τηλέμαχος μέ τήν 
μητέρα του τήν Πηνελόπη. Παράσταση σέ 
’ Αττικό έρυθρόμορφο αγγείο τού 5ου αιώνα. 
"Οπως ό Οδυσσέας, έτσι καί ό Τηλέμαχος 
έγνώριζε τήν ύπαρξη τού οπίου.

Θάλασσας καί Κασπίας (όπου κατοικού
σαν οί Σκύθες), καθώς καί στό Ανατο
λικό Ιράν, ή χρήση τής καννάβεως 
ήταν πολύ παλιά συνήθεια. Πάντως, 
όπως συνέβαινε καί στις σκυθικές 
τελετές, ό σκοπός (ή έστω ή πρόφαση), 
ήταν θρησκευτικός. Δέν συνέβαινε 
όμως τό ίδιο καί στήν ομηρική ' Ελλάδα.

Στό Δ ' τής Οδύσσειας ό "Ομηρος 
μιλάει γιά ένα μυστηριώδες ποτό, τό
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«νηπενθές». Σέ κάποιο σημείο ό ποιη
τής άναφέρει ότι όταν ή ' Ωραία ' Ελένη 
υποδέχθηκε τόν Τηλέμαχο «ατό γλυκό 
κρασί πού τού πρόσφερε έσταξε φάρ
μακο πού σταματούσε τό κλάμα καί τήν 
όργή καί έκανε τόν άνθρωπο νά ξεχνάει 
τούς κόπους καί τούς μόχθους καί τις 
έγνοιες του» «νηπενθές άχολόν τε 
κακών έπίληθον πάντων». "Οποιος έπι
νε άπό τό φάρμακο αυτό άνακατεμένο 
μέ κρασί -συνεχίζει ό "Ομηρος- θά 
περνούσε τή μέρα του εύθυμος, ξε
χνώντας κάθε του λύπη, άκόμα καί τή 
σοβαρότερη. Ο ποιητής παραθέτει 
ένδιαφέρουσες πληροφορίες γιάτήν 
προέλευση τού φαρμάκου. Τό χάρισαν 
στήν 'Ελένη, πού, περαστικά άπό τήν 
Αίγυπτο, γύριζε στήν Σπάρτη μαζί μέ 
τόν Μενέλαο μετά τήν άλωση τής 
Τροίας. Ό  "Ομηρος άναφέρει ότι ή 
Αίγυπτος είναι τόπος όπου βρίσκονται 
«δυνατοί χυμοί», άλλοι «σωτήριοι» καί 
άλλοι «θανατηφόροι». Δέν είναι γνωστό 
άν πρόκειται γιά όπιο. Είναι πάντως 
βέβαιο ότι έδώ άναφέρεται ή χρήση 
ενός φαρμάκου πολύ άποτελεσματι- 
κοϋ, πού κατά τόν Διόδωρο τόνΣικελιώ- 
τη ήταν γνωστό άπό άμνημονεύτων 
χρόνων στήν Αίγυπτο καί είχε φθάσει

μέ έμπορικά καράβια, άκόμα καί στήν 
προομηρική 'Ελλάδα.

Σέ άλλο σημείο της 'Οδύσσειας 
άναφέρεται ή πιθανή χρήση ενός φαρ
μάκου πού περιείχε όπιο καί μπορούσε 
νά σβήσει άπό τό μυαλό τού άνθρώπου 
κάθε άνάμνηση τής πατρίδας του. 
Ήταν τό φάρμακο πού ή μάγισσα Κίρκη 
πότισε τούς συντρόφους τού Όδυσ- 
σέα, όταν έφθασαν στό νησί της, τήν 
Αίαία. Τούς έδωσε νά πιοϋν τό φημισμέ
νο ίκαριώτικο κρασί «πράμνιον». Τό 
κρασί αύτό άνακατεμένο μέ πηγμένο 
γάλα, «λευκό άλεύρι» καί «φρέσκο 
μέλι», γινόταν ένα ποτό πού έκανε τόν 
άνθρωπο νά λησμονεί τήν πατρίδα του. 
Ή  μεταμόρφωση τών θυμάτων τής 
Κίρκης σέ χοίρους είναι μάλλον μιά 
άλληγορία, πού δείχνει τήν άποκτήνω- 
ση πού ύφίσταται ό τοξικομανής άπό τό 
ναρκωτικό. Πράγματι ό Όδυσσέας, ό 
οποίος, χάρη σέ ένα μαγικό βότανο πού 
τού είχε δώσει ό Ερμής, κατορθώνει 
νά άντισταθεί ατά θέλγητρα τής Κίρ
κης, συμβολίζει τήν ήθική δύναμη πού 
άντιστέκεται σέ κάθε δέλεαρ, άκόμα 
καί στή γοητεία τού ναρκωτικού. ' Εκτός 
άπ’ αύτά πού άναφέρει ό "Ομηρος, 
πολύ σπάνια άναφέρονται οί διάφοροι

τύποι ναρκωτικών καί τονίζονται μόνο οί 
θεραπευτικές του ιδιότητες. Οί άρχαϊοι 
"Ελληνες, πάντως, θεωρούσαν τήν 
παπαρούνα σύμβολο τού θεού τού 
ύπνου, Μορφέα. ’Ανάμεσα ατούς για
τρούς καί τούς φυσιοδίφες τής κλασι
κής έποχής, μόνο ό Πλίνιος ό Πρεσβύ- 
τερος άναφέρει ρητά ορισμένα βότανα 
πού είχαν τήν ικανότητα νά προκαλοΰν 
εύθυμία. Καθώς φαίνεται, τά χρησιμο
ποιούσαν ατά συμπόσια καί στά γεύμα
τα.

Γενικά μπορούμε νά πούμε ότι, άνκαί 
οί ιδιότητες ορισμένων φαρμάκων ήταν 
γνωστές, ή χρήση τους ώς ναρκωτικών 
ήταν σποραδική καί περιπτωσιακή, τόσο 
στήν ελληνική όσο καί στή ρωμαϊκή 
κοινωνία. Κυρίως τονίζονται οί θερα
πευτικές τους ιδιότητες, μολονότι, 
προπάντων στήν Ανατολή, έπαιζε σο
βαρό ρόλο καί ό θρησκευτικός παρά
γοντας.. Στόν Μεσαίωνα ξεκίνησε άπό 
τήν ’Ανατολή καί άπλώθηκε σέ όλη τή 
λεκάνη τής Μεσογείου ή συνήθεια τής 
χρήσεως τού χασίς. ’ Η λέξη σημαίνει 
στά άραβικά «βότανο» πού έκανε ιστο
ρικά γνωστή μιά μουσουλμανική αίρεση, 
μέ τήν ονομασία Χασασίν ή Άσσασίνοι. 
Στις ευρωπαϊκές γλώσσες ή λέξη απέ
κτησε τή σημασία τού «δολοφόνου» καί 
έτυμολογεϊται άπό τό «χασίς». Χασασίν 
σημαίνει στά άραβικά τόν χασισοφόρο, 
γιατί τό χασίς τό χρησιμοποιούσαν 
οπαδοί τής αίρέσεως, γιά νά ζαλιστούν 
ή νά μεθήσουν πριν έπιδοθούν στις 
δολοφονίες. Οί Σταυροφόροι μετέφε
ραν τή λέξη στήν Εύρώπη. Φαίνεται 
πράγματι ότι ή σημερινή της σημασία 
καθιερώθηκε γύρω στόν 14ο αιώνα, 
δεδομένου ότι ό Δάντης τήν χρησιμο
ποιεί στή Θεία Κωμωδία (Κόλαση XIX,
50). Οί Άσσασίνοι ήταν ένα γένος 
’Ισμαηλιτών πού άνήκαν στήν αίρεση 
τών Σχιιτών. (Οί Σχιίτες άποτελοϋν 
σήμερα τήν ήγεσία τού Ιράν). Μετά 
τήν περίοδο τών μεγάλων άραβικών 
κατακτήσεων καί τήν άλματώδη άνά- 
πτυξη τών τεχνών καί τής έπιστήμης, ό 
μουσουλμανικός κόσμος είχε γνωρίσει, 
ειδικά μετά τήν άνατροπή τής δυνα
στείας τών ’ Ομμεϋαδών, έποχές μεγά
λων πολιτικών καί κοινωνικών άναταρα- 
χών. Είχε χάσει τήν γεωγραφική του 
ενότητα καί οί πολιτικοθρησκευτικές 
άναταραχές αύξάνονταν καί πληθύνον- 
ταν καί ό φανατισμός τους μεγάλωνε.

Οί Άσσασίνοι ήταν άναμφισβήτητα οί 
πιό έξτρεμιστές έκπρόσωποι τού ποικι-
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Δεξιά: Ανάγλυφο μέ τόν "Αδη καί τήν
Περσεφόνη. ' Ο Ά δης  άρχοντας του κάτω 
κόσμου κρατάει άνθη παπαρούνας. ' Η παπα
ρούνα «μήκων ή ύπνοφόρος» ήταν καί τό 
σύμβολο τού Μορφέα. Κάτω: ό Τόμας ντέ 
Κούϊνσυ. Τό 1821 έγραψε τις «εξομολογή
σεις» ένός όπιομανοϋς καί έκανε γνωστούς 
τούς «τεχνητούς παραδείσους» ατούς δια
νοούμενους τής Εύρώπης. Στήν άπέναντι 
σελίδα: Άσσυριακό άνάγλυφο μέ τό "ιερό 
φυτό τής παπαρούνας Άσσύριοι καί Βαβυ
λώνιοι χρησιμοποιούσαν τό εκχύλισμα τής 
παπαρούνας ώς καταπραϋντικό, 
λόμορφου οχιιτικοϋ κινήματος. ' Η "ίδρυ
ση τής ομάδας τους τοποθετείται στό 
δεύτερο μιοό τού 11ου αιώνα μ.Χ. καί 
οφείλεται σέ έναν Πέρση πού καταγό
ταν άπό τό Τούς: τόν Χασάν Ίμπν άλ 
Σαμπάχ, πού στή Δύση ήταν γνωστός 
σάν «Γέρος τού Βουνού». Εκτός άπό 
τις θρησκευτικές του ιδέες, τό πρό
γραμμά του περιλάμβανε ριζικές με
ταρρυθμίσεις τού άραβικοΰ κόσμου, 
άκόμα καί κοινωνικές. Καί γιά νά έπιτευ- 
χθεί αύτός ό σκοπός, έθεωρεΐτο νόμιμη 
άκόμα καί ή βία.

Ούσιαστικά οί Άσαασίνοι μπορούν 
νά θεωρηθούν πρόδρομοι των σημερι
νών τρομοκρατών. Προτιμούν τή μέθο
δο τού ένοπλου άγώνα καί σκοπός τους 
ήταν νά σκοτώνουν προσωπικότητες 
τής ήγετικής τάξεως πού δέν δέχονταν 
νά συμβιβαστούν μέ τήν ιδεολογία 
τους. Τό 1090 μ.Χ. καταλαμβάνουν τό 
φρούριο τού ’ Αλαμούτ, πού βρίσκεται 
στήν οροσειρά τού Άμπρούζ (σέ ύψος
3.000 μέτρων). Έπειτα καταλαμβά
νουν άλλα φρούρια. Σκορπίζουν παντού 
τόν τρόμο. Επιδίδονται σέ φρικτές 
άνθρωποκτονίες χρησιμοποιώντας χρυ
σά κυρτά στιλέτα. Είχαν άπίστευτο 
θάρρος, όσο άπίστευτος ήταν καί ό 
φανατισμός τους. ' Ο «Γέρος τού Βου
νού» προσπαθούσε νά τούς φανατίζει 
μέ κάθε τρόπο, ένθαρρύνοντάς τους 
νά έκτίθενται άφοβα σέ όποιονδήποτε 
κίνδυνο, άκόμα καί στόν κίνδυνο τού 
θανάτου, γιά νά μπορέσουν νά φθάσουν 
γρηγορότερα στόν Παράδεισο. Αύτή ή 
τυφλή ύπακοή (συχνά οί «φεβαδί», 
δηλαδή οί «ευπειθείς», πέθαναν μαζί 
μέ τά θύματά τους), μάς κάνει νά 
ύποθέσουμε ότι έκαναν χρήση χασίς. 
Τόν 12ο αιώνα ό άββάς Άρνόλδος άπό 
τή Λυβέκκη, άνέφερε ότι ό Ά λ  Σαμπάχ 
μάγευε τούς πιστούς του μέ ένα 
ναρκωτικό, τήν κάνναβι. «Αύτό τό ναρ
κωτικό προκαλούσε άκράτητο έθνουσι- 
ασμό, άποχαύνωση, άπώλεια τών αισθή
σεων, μέθη. Έρχονταν ύστερα μάγοι 
καί έδειχναν ατούς ύπνωτισμένους 
φανταστικά καί άπολαυστικά θεάματα. 
Έπειτα τούς έδιναν ένα στιλέτο καί 
τούς έλεγαν ότι άν έκτελούσαν τις

όιαταγές, όλες αύτές τις χαρές θά τις 
άπολάμβαναν αιώνια».

Λεπτομερή περιγραφή γιά τόν Μεγά
λο Δάσκαλο καί τούς οπαδούς του 
διαβάζουμε στό «Εκατομμύρια» τού 
Μάρκο Πόλο. Ο «Σεβάσμιος» ονομα
ζόταν, όπως είχε άκουστά ό Μάρκο 
Πόλο, Άλαοντίν. Είχε βάλει νά φτιά
ξουν, άνάμεσα σέ δυό βουνά, ένα 
μεγάλο καί ώραιότατο κήπο μέ παλάτια, 
ζώα διαφόρων ειδών καί έξαίσια φρού
τα. Άπό ένα σύστημα σωληνώσεων, 
έκτος άπό νερά, έτρεχαν έπίαης κρασί 
καί μέλι. Στόν κήπο κατοικούσαν παλλη- 
κάρια καί κοπέλλες ώραιότατα καί 
ικανότητα στόν χορό, τό τραγούδι καί τή 
μουσική. Τούς έπαιρναν άπό δώδεκα 
χρονών καί τούς άνάσταιναν μέ τις 
άρχές τού Ά λ  Σαμπάχ.

Στήν είσοδο τής κοιλάδας ύπήρχε 
ένα φρούριο τέλεια οχυρωμένο. Ο 
γέρος άφηνε νά μπαίνουν στόν κήπο οί 
έφηβοι σέ μικρές ομάδες (αφού τούς 
είχαν προηγουμένως ποτίσει μέ ισχυρή 
δόση χασίς). "Οταν ξυπνούσαν, μετά 
έξη μέρες, είχαν τήν αίσθηση, έτσι 
καθώς βρίσκονταν περιτριγυρισμένοι 
άπό γοητευτικές κοπέλλες, θαυμάσια 
λουλούδια καί φρούτα, ότι βρίσκονταν 
στόν Παράδεισο μέ τά ούρί. Ζούσαν 
έκεί ώς τή στιγμή πού ό Άλαοντίν 
έκρινε ότι είχε έρθει ή ώρα νά τούς 
χρησιμοποιήσει.

Τούς πότιζαν πάλι μέ ισχυρή δόση 
ναρκωτικού καί ένώ βρίσκονταν άκόμα 
βυθισμένοι σ ' έναν ύπνο γεμάτο παραι

σθήσεις, οί νεαροί μυημένοι μεταφέ
ρονταν έξω άπό τήν κοιλάδα. Μόλις 
ξυπνούσαν, έπαιρναν διαταγή νά δολο
φονήσουν τό ύποψήφιο θύμα μέ τήν 
ύπόσχεση ότι έτσι θά μπορούσαν νά 
ξαναγυρίσουν στόν «Παράδεισο», πού 
τούς είχε κάνει πιά σκλάβους του. 
Άκόμα καί ό θάνατος κατά τή διάρκεια 
τής δολοφονικής τους άποστολής ήταν 
εύπρόσδεκτος: τόν θεωρούσαν κι αύ-
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τόν έναν τρόπο γιά νά κερδίσουν τόν 
Παράδεισο. "Ετσι, όπως βεβαιώνει ό 
Μάρκο Πόλο, ήταν δύσκολο νά άποτύ- 
χει ένας Άοσασινος. Πολλοί άρχον
τες, γιά νά γλυτώσουν τή ζωή τους, 
πλήρωναν φόρους στόν Γέροντα.

Ή  οργάνωση τών Άσσασίνων διατη
ρήθηκε καί μετά τόν θάνατο τοΐι Ά λ  
Σαμπάχ. ' Η επιρροή τους άπλώθηκε ως 
τή Συρία, όπου τό 1140 κατέλαβαν τό 
φρούριο Μασυάντ. "Ηταν ή έποχή τών 
Σταυροφοριών καί πολλοί Εύρωπαίοι 
δολοφονήθηκαν άπό τούς «φεβαδί». 
Πάντως οί Σταυροφόροι πρίγκιπες καί 
άρχοντες, άν καί φοβούνταν τούς 
Άσοασίνους, τούς χρησιμοποιούσαν 
γιά νά λύνουν τις διαφορές τους. 
Παράδειγμα ό Ριχάρδος ό Λεοντόκαρ
δος, πού έβαλε νά σκοτώσουν τόν 
Κορράδο τόν Μομφερατικό. "Ενας 
Άοσασινος είχε σταλείστήν ’Ιταλία γιά 
νά δολοφονήσει τόν αύτοκράτορα 
Φρειδερίκο Μπαρμπαρόσα, άλλά τόν 
σταμάτησαν έγκαίρως. ’Ακόμα καί ε 
ναντίον τού ξακουστού Σλαδίνου έγιναν 
διάφορες άπόπειρες, ένώ ό Φρειδερί
κος Β ', μέ τό πρακτικό του πνέύμα, 
άποφάσισε νά πληρώσει τήν αίρεση τών 
Άσσασίνων, όταν ταξίδεψε ατούς Ά 
γιους Τόπους, 80.000 δηνάρια καί τούς 
ζήτησε ώς άντάλλαγμα νά άναλάβουν 
τήν προστασία του.

Μόνο οί Μογγόλοι, στό δεύτερο μισό 
τού 13ου αιώνα, κατάφεραν νά άπομα- 
κρύνουν τούς Άσοασίνους άπό τά 
οχυρά τους στήν Περσία καί τή Συρία.

'Εξαφανίστηκαν πρός στιγμήν, άλλά 
σκορπίστηκαν στήν Περσία καί τή Συ
ρία, τή Ζανζιβάρη καί τήν ’Ινδία, όπου 
συγκεντρώθηκαν γύρω στις 150.000. 
Ή  λέξη Άσσασίνοι πολιτικογραφήθη- 
κε στις δυτικές γλώσσες. Δέν είχε πιά 
σχέση μέ τήν χασισοποτία, άλλά μέ τις 
δολοφονίες πού διέπρατταν τά φανατι
σμένα μέλη τής αίρέσεως. Αύτή ή 
αίρεση κληροδότησε σέ ολόκληρη τή 
μουσουλμανική Ανατολή τήν συνήθεια 
τού χασίς. Τό 1378, ό έμίρης Σουντούν 
Σεϊκούνι έβγαλε διάταγμα: όποιος έπι
νε χασίς θά τού ξερίζωναν τά δόντια. 
Παρόλα αύτά ή χρήση τού ναρκωτικού 
αυξανόταν συνεχώς. Έξ άλλου στις 
«Χίλιες καί μιά Νύχτες» άναφέρεται 
συχνά μιά ούσία πού ονομάζεται «μπέν- 
ζι» καί προκαλεί συμπτώματα όμοια μέ 
τού χασίς.

Περίπου έναν αιώνα άργότερα οί 
Εύρωπαίοι γνώρισαν ένα άλλο είδος 
ναρκωτικού: τήν κόκα (ή κοκαΐνη). Ο 
’ Ισπανός ιερέας Τομάς Ό ρτίθ άνέφε- 
ρε ατούς άνωτέρους του (βρισκόμαστε 
στό 1499, μόλις έπτά χρόνια μετά τό 
πρώτο ταξείδι τού Κολόμβου), ότι οί 
ιθαγενείς τής βόρειας άκτής τής Νότι
ας Αμερικής χρησιμοποιούσαν ένα 
φυτό μέ τήν ονομασία «χάιο», πού 
άργότερα έγινε γνωστό σάν κόκα. Τό 
1533 ό Φρανσίσκο Πεζάρρο, όπως μάς 
λέει ό γραμματέας του Σερέθ, έκανε 
χρήση τού ναρκωτικού κατά τήν διάρ
κεια τής κατακτήσεως τού Περού, άν 
καί δέν έχει άποδειχθεί ότι έγινε 
τοξικομανής. "Αλλες πληροφορίες 
προστέθηκαν άργότερα, τόν 16ο αιώνα. 
Ασφαλώς δέν ήταν ή πρώτη φορά πού 
οί Εύρωπαίοι, κυρίως οί κάτοικοι τής 
Δυτικής Εύρώπης, γνώριζαν τά ναρκω
τικά. Τό χασίς ήταν γνωστό στήν Ευρώ
πη άπό τήν έποχή τών Σταυροφοριών, 
δεδομένου μάλιστα ότι άποτελούσε 
βασικό συστατικό σέ όλες τίς συνταγές 
μαγικών φίλτρων καί σέ πολλές φαρμα
κευτικές συνταγές τού Μεσαίωνα καί 
τής Αναγεννήσεως. Ό  Ραμπελαί, στό 
τρίτο βιβλίο τού «Πανταγκρουέλ», μάς 
δίνει λεπτομερή περιγραφή τής έπή- 
ρειας τού ναρκωτικού.

Συγχρόνως μέ τό χασίς, διαδίδεται 
καί ή χρήση τού οπίου. "Οπως στήν 
άρχαιότητα, έτσι καί στόν Μεσαίωνα, τό 
χρησιμοποιούσαν κυρίως γιά θεραπευ
τικούς σκοπούς. Κάποτε, ή Ιερά Εξέ
ταση, πού υποψιάστηκε τίς πραγματι
κές ιδιότητες τού ναρκωτικού, άπαγό- 
ρευσε τό φάρμακο στήν ιατρική καί τή 
χειρουργική. Άλλά οί άναισθητικές 
ιδιότητες τού οπίου καί κυρίως τά

«μακάρια» όνειρα πού προκαλούσε σέ 
όσους τό χρησιμοποιούσαν, έκαναν τή 
φήμη του νά διαδοθεί πολύ. "Ενας άπό 
τούς κυριότερους λόγους -κάτι πού 
δέν πρέπει νά ξεχνάμε- είναι ότι άπό 
τόν 16ο αιώνα μεγάλο τμήμα τής 
Νοτιοανατολικής Εύρώπης βρισκόταν 
κάτω άπό τόν τουρκικό ζυγό. Καί οί 
Τούρκοι (όπως λέει ό Γάλλος φυσιοδί
φης Άνρ ί Μπελόν) άδιακρίτως κοινωνι
κής τάξεως, ξόδευαν καί τήν τελευταία 
τους πεντάρα, γιά νά προμηθευτούν τό 
ναρκωτικό. Πίστευαν ότι ή χρήση του 
τούς έκανε γενναιότερους στόν πόλε
μο καί τούς βοηθούσε νά άψηφούν 
ευκολότερα τόν κίνδυνο. Δέν είναι 
παράξενο λοιπόν πού τό όπιο διαδόθη
κε σέ όλη τήν Εύρώπη.

Τήν ίδια έποχή γίνονται περισσότερο 
γνωστές καί οί ιδιότητες τής κόκα. 
Τόσο, πού οί Ισπανοί μοίραζαν δόσεις 
κόκας στοάς ’Ινδιάνους μεταλλωρύ
χους τής Νότιας Αμερικής καί τού 
Μεξικού γιά νά αύξήσουν τήν άπόδοσή 
τους. Σύμφωνα μέ μαρτυρίες τής έπο- 
χής, γιά τούς ’ Ινδιάνους ή κόκα ήταν 
πολυτιμότερη άπό τό χρυσάφι ή τό 
άσήμι. Οί έργάτες τήν μασούσαν πολ
λές ώρες, χωρίς νά τήν καταπίνουν, κι 
αύτό τούς βοηθούσε νά δουλεύουν πιό 
άποδοτικά καί μπορούσαν νά μένουν 
νηστικοί όλοι μέρα.

Οί γιατροί τήν χρησιμοποιούσαν πολύ 
γιά τίς θεραπευτικές της ιδιότητες. 
Γρήγορα όμως άρχισαν νά γίνονται 
άντιληπτά καί τά άρνητικά στοιχεία τής 
κόκας, πού χαρακτηρίζουν όλα τά πα- 
ραισθησιογόνα. Στό δεύτερο μισό τού 
16ου αιώνα ή δεύτερη Σύνοδος τής 
Λίμας άπαγόρευσε τή χρήση της διευ
κρινίζοντας ότι «πρόκειται γιά άχρηστο 
είδος, πού ώθεϊ τούς ’ Ινδιάνους σέ 
καταχρήσεις καί προκαταλήψεις». Στις 
18 Οκτωβρίου 1569 ή άπαγόρευση 
έπικυρώθηκε μέ βασιλικό διάταγμα.

Μεταξύ 17ου καί 18ου αιώνα, οί 
εύργετικές ιδιότητες τής κόκας έγιναν 
περισσότερο γνωστές άκόμα καί στήν 
Εύρώπη. ”Εγινε μάλιστα πρόταση νά 
διανέμεται τό ναρκωτικό στά πληρώμα
τα τών πλοίων. Οί έρευνες γιά τίς 
θεραπευτικές ιδιότητες συνεχίστηκαν 
καί στόν έπόμενο αιώνα. Άρχισε νά 
χρησιμοποιείται εύρύτερα άλλά όχι πιά 
μόνο γιά καθαρά θεραπευτικούς σκο

πούς. Στά τέλη τού 18ου αιώνα έμφανί- 
ζεται ή πρώτη μαζική κατανάλωση 
ναρκωτικού άπό Εύρωπαίους κατά τήν 
έκστρατεία τού Ναπολέοντα στήν Αίγυ
πτο (1798-1799). Τότε ό στρατηγός 
άναγκάστηκε νά άπαγορεύσει αύστη-
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ρότατα τή χρήση του χασίς. « Ή  χρήση 
τού ποτού πού ορισμένοι μουσουλμάνοι 
παρασκευάζουν μέ κάνναβι, καθώς καί 
τό κάπνισμα τών λουλουδιών τής καννά- 
βεως άπαγορεύονται σέ ολόκληρη τήν 
Αίγυπτο. "Οσοι άποκτοϋντέτοιες συνή
θειες χάνουν τό λογικό τους καί κατα
λαμβάνονται άπό έντονο παραλήρημα.

Μετά λίγα χρόνια, στις κυριότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, έκδηλώνονται οΐ 
πρώτες περιπτώσεις τοξικομανίας. Τό 
1821 ό "Αγγλος συγγραφέας Τόμας 
ντέ Κουΐνσυ δημοσίευσε σέ συνέχειες 
στό «Λόντον Μαγκαζίν» τις « ’ Εξομολο
γήσεις ενός όπιομανοϋς», πού έπηρέα- 
σαν προσωπικότητες, όπως τόν Ντέ 
Μυσέ, τόν Μπερλιόζ καί τόν Γκόγκολ.
' Ο Ντέ Κουίνσυ είχε κάνει χρήση οπίου 
γιά πρώτη φορά τό 1804, όταν είχε 
προσβληθεί άπό άρθρίτιδα. Κατά τήν 
διάρκεια τής θεραπείας του έθίστηκε 
καί δέν σταμάτησε πιά ποτέ τήν χρήση 
του ναρκωτικού. ' Η διήγηση τών έμπει- 
ριών του είναι πραγματικός ύμνος γ ι’ 
αυτό. Τό έργο μετέφρασε στά γαλλικά ό 
Σάρλ Μπωντλαίρ, πού κι αυτός μέ τή 
σειρά του συνέβαλε, μαζί μέ τόν 
Θεόφιλο Γκωτιέ, στήν έξάπλωση τής 
χρήσεως του χασίς στόν πνευματικό 
κόσμο τής Γαλλίας.

Ενώ στις μεγαλύτερες χώρες τού 
κόσμου τό ναρκωτικό γινόταν δεκτό 
άλλοϋ μέ ένθουσιασμό καί άλλοϋ μέ 
έντονη πολεμική, οί Ευρωπαίοι, μέσω 
τής μεγαλύτερης έμπορικής καί στρατι
ωτικής δυνάμεως της έποχής, τής 
Μεγάλης Βρεταννίας, έμπορεύονταν 
τό ναρκωτικό σέ πολλά μέρη τής 
'Ασίας. Φθάνει νά θυμηθούμε τόν 
Πόλεμο τού Οπίου (1838-1842) μετα
ξύ Κίνας καί ’Αγγλίας. Μετά τό τέλος 
του, ή κυβέρνηση τής Ούράνιας Αύτο- 
κρατορίας παραχώρησε ατούς έμπο
ρους (πού ταξίδευαν μέ πλοία ύπό 
άγγλική σημαία) τό δικαίωμα νά έξακο- 
λουθήσουν νά πουλάνε όπιο (σέ όλες 
τίς μορφές) στά κινεζικά λιμάνια. ’Ακό
μα καί άπό πολύ παλαιότερα τό όπιο 
ήταν γνωστό στήν Κίνα, άλλά ή κατανά
λωσή του αύξήθηκε γύρω στά μέσα τού 
18ου αιώνα, όταν άπαγορεύθηκε μέ 
νόμο ή χρήση τού καπνού. Τήν πρώτη 
ύλη έφερναν άπό τήν Ινδονησία οί 
' Ολλανδοί πού είχαν στά χέρια τους τίς 
μεγαλύτερες έμπορικές έπιχειρήσεις.

Οί άριθμοί μιλάνε καθαρά: Από τό 
1775 ώς τό 1820 ή εισαγωγή αύξάνεται 
συνεχώς καί στά έπόμενα δεκαπέντε 
χιόνια τετραπλασιάζεται. Οί κάσες μέ

τό είσαγόμενο όπιο άπό 4.000 έφθασαν 
τίς 40.000 (κάθε κάσα περιείχε εβδο
μήντα κιλά ναρκωτικού). Παράλληλα 
αύξάνεται καί ό άριθμός τών τοξικομα
νών. Γύρω στό 1832 ύπολογίζονται 
περίπου σέ 10 έκατομμύρια. Ο αύτο- 
κράτορας Τάο Κουάγκ έβγαλε αλλε
πάλληλα διατάγματα, γιά νά έμποδίσει 
τουλάχιστον τήν καλλιέργεια τής «πα
παρούνας» στήν Κίνα. Τό πρώτο αύτο- 
κρατορικό διάταγμα τού 1832 δέν 
έφερε άποτέλεσμα. Τό 1838 ό Τάο 
Κουάγκ άποφασίζει «νά σφίξει τά λου
ριά» καί στέλνει στήν Καντώνα τόν 
έκτακτο έπιθεωρητή Λίν Τσέ Χσού. 
Αποτέλεσμα ήταν νά κατασχεθούν 

20.291 κάσες μέ όπιο. Οί "Αγγλοι 
άντέδρασαν μέ τά όπλα. Έπισήμως 
τουλάχιστον δέν φάνηκε νά οφείλεται ή 
έπίθεσή τους στό θέμα τών ναρκωτι
κών. Ό  φανερός λόγος ήταν ότι οί 
Κινέζοι σταμάτησαν τόν άνεφοδιασμό 
του Μακάο μετά τήν άρνηση τών 
Αγγλων νά τούς παραδόσουν ένα 

Εύρωπαϊο ναύτη κατηγορούμενο γιά 
φόνο. Καί μάλιστα ή συνθήκη τού 
Νανκίν, στις 29 Αύγούστου 1842, πού 
ύπογράφηκε μετά τήν βρεταννική νίκη, 
δέν άνέφερε τίποτα σχετικά μέ τό 
έμπόριο τού οπίου (πού στό μεταξύ 
συνεχίστηκε).

Στήν πραγματικότητα, τό πρόβλημα 
ήταν πολύ περίπλοκο: οί άγγλικές ’Αρ
χές έδειχναν ότι δέν ήθελαν νά άναμι- 
χθούν στό θέμα τών έμπορων τους, 
άλλά παράλληλα ύποστήριζαν ότι θεω
ρούσαν περιττή κάθε συνεργασία μέ 
τήν κινέζικη κυβέρνηση τόν άγώνα κατά 
τού λαθρεμπορίου, άν προηγουμένως 
δέν άπαγορευόταν ή χρήση τού ναρκω
τικού στό έσωτερικό τής Κίνας. Στήν 
ούσία ύποστήριζαν ότι τό έμπόριο τού 
ναρκωτικού δέν στηριζόταν τόσο στήν 
βρεταννική «προσφορά» όσο στήν κινε
ζική «ζήτηση» (άλλα κέντρα παραγω
γής έκτος βρεταννικοϋ έλέγχου βρί
σκονταν στήν Περσία καί τήν Τουρκία).

Μέ τόν τρόπο αύτό ή Δύση έμεινε 
στήν ιστορία ώς έξαγωγέας του ναρκω
τικού στήν ’Ανατολή. Στήν πραγματικό
τητα έπρόκειτο γιά μιά μικρή παρέθνε- 
ση. 'Από τό δεύτερο μισό τού 19ου 
αιώνα, μέ τήν έμφάνιση στήν εύρώπαϊ- 
κή καί τήν βορειοαμερικανική άγορά 
τών ναρκωτικών τής Λατινικής Α μερ ι
κής (καί κυρίως τής κόκας) ή έξάπλωση 
τής καταναλώσεως τών παραισθησιογό- 
νων, στόν δυτικό κόσμο, θά συνεχισθεϊ 
χωρίς διακοπή.

BRUNO GALOTTA

Γ  Ί
ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ 

ΣΕ ΞΕΝΕΣ 
ΧΩΡΕΣ

Α Υ ΣΤ Η Ρ ΕΣ
Π Ο ΙΝ ΕΣ

ΣΤΗΝ
ΚΙΝΑ

Μ ΙΑ τρομακτική αύξηση τής έ- 
γκληματικότητας έχει φέρει τό 

θέμα τής έφαρμογής τών νόμων καί τής 
τάξεως ένα άπό τά κύρια προβλήματα 
στήν Κίνα. ' Η κυβέρνηση στήν προ
σπάθεια της νά πατάξη τήν έγκληματι- 
κότητα καί νά καθησυχάσει τόν λαό, 
καταφεύγει στίς αύστηρές ποινές καί 
τήν παραδειγματική τιμωρία τών έγ- 
κληματιών. Τουλάχιστον 87 δολοφό
νοι, βιασταί, άπαγωγεϊς καί αρχηγοί 
συμμοριών έχουν έκτελεστή, σύμφωνα 
μέ δημοσιεύματα τού κινέζικου Τύπου, 
άπό τό τέλος ’ Ιουνίου.

Αύστηρότερες ποινές, μέχρι κατα- 
ναγκαστικά έργα 1 5 ετών έπιβάλλονται 
τώρα σέ κλέφτες, ληστές, έμπορους 
ναρκωτικών, εμπρηστές καί άλλους 
έγκληματίες. Μικροκλέφτες, πορτοφο
λάδες, προαγωγοί καί άλλοι μικροεγ- 
κληματίες πού άλλοτε καταδικάζονταν 
σέ ποινές δύο—τριών έτών, τώρα 
άντιμετωπίζουν ποινές καθείρξεως 10 
έτών. Γιά νά αύξήσουν τήν άποτελε- 
σματικότητα τών προληπτικών μέτρων 
κατά τού έγκλήματος οί άρχές επιτρέ
πουν στήν τηλεόραση νά παρουσιάζη 
μεγάλες συγκεντρώσεις 100.000 άτό- 
μων σέ γήπεδα γιά τήν παρακολούθη
ση τών δικών έγκληματιών. "Οσοι 
καταδικάζονται σέ θάνατο στέλνονται 
άμέσως γιά έκτέλεση.
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Παρά τό ότι δέν υπάρχουν θετικά οτόιχεία 
στή Δύση, δημοσιογραφικές πληροφορίες 
αναφέρουν ότι καί ή Κίνα άντιμετωπίζει 
πρόβλημα αυξημένης έγκληματικότητος. 
Στή φωτογραφία έπάνω: Οί φτωχογειτονιές 
τής Καντόνας. οί όποιες φιλοξενούν δεκά
δες έγκληματίες.

' Η εκστρατεία κατά τοϋ εγκλήματος 
πού άρχισε μέ διαταγή τής ανώτατης 
ήγεσίας τής χώρας έχει αρχίσει νά 
φερνή αποτελέσματα. ' Η εγκληματικό
τητα στίς πόλεις έχει μειωθεί ύποστήρι- 
ξε σέ άρθρο της ή «Λαϊκή ' Ημερήσια» 
τήνπερασμένη εβδομάδα.«' Η κοινωνι
κή τάξι έχει βελτιωθεί καί τά εγκλήματα 
έχουν μειωθεί», έγραφε ή εφημερίδα 
καί ζητούσε νά συνεχισθεϊ ή εκστρα
τεία. Παλαιότερα, οί εκστρατείες αύτοΰ 
τού είδους είχαν στήν άρχή κάποια 
άποτελέσματα άλλά γρήγορα «οί περιο
χές στίς οποίες οί καλοί άνθρωποι 
εφοβοΰντο τούς κακούς καί στίς όποιες 
οί κακοί δέν εφοβοΰντο τούς καλούς 
πολλαπλασιάζονταν».

Σέ μερικές περιοχές, έγραφε ή «Λαϊκή 
' Ημερήσια», ή εγκληματικότητα έχει 
πάρει τέτοιες διαστάσεις πού οί γυναί
κες δέν μπορούν νά έργασθοΰν σέ 
νυχτερινές βάρδιες έκτος κι άν συνο
δεύονται καί πολλοί άνθρωποι φο
βούνται νά φύγουν άπό τά σπίτια τους 
γιά νά μήν πέσουν θύματα κλεπτών ή 
ληστών.

Στήν Καντόν, επίσημη άναφορά ύπο- 
γράμμιζε ότι «μιά χούφτα έγκληματίες 
έχουν σχηματίσει συμμορίες καί έχουν 
οπλιστεί καί ληστεύουν άνθρώπους, 
έπιχειρήσεις καί τράπεζες. Μερικοί έ

χουν συλλάβει γυναίκες καί τίς έχουν 
βιάσει κάτω άπό τήν άπειλή βίας μέρα 
μεσημέρι παρουσία μαρτύρων. Μερι
κοί έχουν δολοφονήσει άνθρώπους».

"Ενας άπό τούς πρώτους πού συνε- 
λήφθησαν στήν Καντόν είναι ό Γκούα 
Λιανχόνγκ, ένας πρώην κατάδικος πού 
δραπέτευσε άπό τίς φυλακές. ' Η συμ
μορία του είχε βιάσει έξι γυναίκες, είχε 
ληστέψει δεκάδες άνθρώπους καί όταν 
κυκλώθηκε άπό τήν άστυνομία προ
σπάθησε νά διαφύγει άνοίγοντας πΰρ.

Ό  Γκούα παραπέμφθηκε γρήγορα 
σέ δίκη, βρέθηκε ένοχος καί έκτελέστη- 
κε. "Αλλα μέλη τής συμμορίας του 
καταδικάστηκαν σέ θάνατο, άλλά ή 
εκτέλεσή τους άναβλήθηκε γιά νά τούς 
δοθή ή εύκαιρία νά συμμορφωθούν. 
Τά ύπόλοιπα μέλη τής συμμορίας κατα
δικάστηκαν σέ ποινές 13— 15 ετών.

Τούς τελευταίους δύο μήνες στήν 
Καντόν μόνο συνελήφθησαν περί τούς
100.000 έγκληματίες σύμφωνα μέ τήν 
έφημερίδα «'Εσπερινά Νέα» τής Γιαν- 
τσένγκ. ' Η άστυνομία άνακοίνωσε τήν 
έξάρθρωση 342 συμμοριών.

Σέ έρευνα πού έγινε σέ 1 8 μεγάλες 
πόλεις, ή επιτροπή νομικών ύποθέσεων 
τής Κεντρικής Επιτροπής τού Κόμμα
τος άνέφερε ότι τό 85 τής έκατό τών 
έγκλημάτων στά άστικά κέντρα δέν 
μένουν άτιμώρητα καί άτι ή έγκληματι- 
κότητα έχει μειωθεί.

Άναφερόμενη στίς ποινές πού επι
βάλλονται ή «Λαϊκή ' Ημερήσια» έγρα
φε ότι οί έγκληματίες πού συλλαμβά- 
νονται μετά τήν πρώτη παρανομία τους 
θά πρέπει νά άντιμετωπίζονται μέ επιεί
κεια, άλλά όσοι εγκληματούν κατ' 
έξακολούθησι θά πρέπει νά άντιμετω- 
πίζονται μέ αύστηρότητα.

Μέσα στό κλίμα αύτό άλλάζει ούσια- 
στικά καί ό ισχύων ποινικός κώδικας: 
δέν χρειάζονται πλέον πάρα πολλές 
άποδείξεις έκ μέρους τού είσαγγελέως 
καί οί δικαστικές διαδικασίες έχουν 
συντομευθεϊ.

Μιά πρόσφατη τυπική ύπόθεσι ήταν 
τού Λοΰ Ούένξουάν, ό οποίος συνελή- 
φθη γιά φόνο στήν Νανζίνγκ τρεις 
μέρες μετά τήν άνακάλυψι τού άκρωτη- 
ριασμένου πτώματος μιας γυναίκας. 
Μέσα σέ οκτώ μέρες τού είχε άπαγγελ- 
θεϊ κατηγορία είχε δικασθεϊ, είχε κατα- 
δικασθεϊ καί είχε άπορριφθεί ή προ
σφυγή του κατά τής θανατικής ποινής 
πού τού είχε έπιβληθεϊ. Τήν ένατη 
ήμέρα έκτελέστηκε.
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H 4>VXIKH ΠΠ0ΗΣΙΣ IOV ΧΚΛΕΠΙ
Ο ΧΑΛΕΠΑΣ
ΗΝΤΛΗΣΕΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝ 
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΑΣ ΤΑΣ 
ΑΡΧΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΦΥΕΙΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Έ ά ν  καλλιτέχνης τις διατηρή τήν 
καλλιτεχνικήν λεπτότητα τοϋ πνεύ
ματος, συνάμα δε δύναται ν ’ άρύηται 
τό υλικόν του ’εκ τών βαθέων τής 
ψυχής του, τότε δύναται νά παραγά- 
γη αριστουργήματα. Τοΰτο είναι 
ίδ ιον τών μεγάλων καλλιτεχνών οί- 
ουδήποτε κλάδου.

Κ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 
Καθηγ. Ψυχιατρ. καί Νευρολογίας

Ο ΤΕ πρό πολλών ετών έγένετο πα
νηγυρικός έορταομός τών 80 

ετών τοϋ Χαλεπά εις τόν «Παρνασσόν», 
πολλά άρθρα είχον δημοσιευθή παρ' 
ειδημόνων περί τοϋ καλλιτεχνικού έρ
γου τοϋ μεγάλου καλλιτέχνου τής 
σμίλης. ' Ο Χαλεπός είχε έπανεγκατα- 
σταθή τότε έν Άθήναις μετ' απουσίαν 
πολλών δεκαετιών, διότι έν τώ μεταξύ 
είχε παραμείνει ώς νοσηλευόμενος έπί 
μακράν χρόνον (14 έτών) έν τώ Ψυχια
τρεία) Κερκύρας, εΐτα δέ έν τή γενετεί- 
ρα αύτοϋ Τήνω σχεδόν άπρακτών. 
Τελικώς παρουσιάσας σημαντικήν ϋφε- 
σιν τής παθήσεώς του επανήλθε εις 
'Αθήνας καί ήρξατο δημιουργών έκ 
νέου καλλιτεχνικά έργα.

Τόν Χαλεπόν είχον τότε έπισκεφθή 
μετά τοϋ ομοτέχνου του καθηγητοϋ 
τής γλυπτικής έν τή Σχολή Καλών
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Τεχνών τοϋ Πολυτεχνείου άειμνήστου 
Θ. Θωμοπούλου. Οΰτω έδόθη εις έμέ ή 
εύκαιρία νά έπισκοπήσω τήν ψυχικήν 
του κατάστασιν, εις ήν εϋρίσκετο.

Ως γνωστόν έκ τών έργων τοϋ 
Χαλεπά τά μέν παραχθέντα πρό τής 
έκδηλώσεως τής ψυχικής του παθήσε- 
ως έχαρακτηρίσθησαν ώς άνήκοντα εις 
τήν κλασσικήν τεχνοτροπίαν, τά δέ 
μεταγενέστερα τά δημιουργηθέντα κα
τά τήν τελευταίαν δεκαπενταετίαν τής 
ζωής του, καθ' ήν είχε έπέλθει κατάτό 
μάλλλον ή ήττον άποκατάστασις τής 
ψυχικής του ύγείας, έχαρακτηρίσθη
σαν ώς παρουσιάζ,οντα πρωτόγονον 
τεχνοτροπίαν.

' Η μεταστροφή καί ή άντινομία αϋτη 
έν τή τεχνοτροπία τοϋ Χαλεπά έθεωρή- 
θη ώς παράδοξος έκδήλωσις καί άπε- 
κλήθη «φαινόμενον Χαλεπά-.

Τόν χαρακτηρισμόν τών έργων τής 
τελευταίας περιόδου ώς πρωτογόνου 
ύφής διετύπωσεν ό τότε καθηγητής 
τής γλυπτικής τής Σχολής Καλών Τε
χνών τοϋ Πολυτεχνείου Θ. Θωμόπου- 
λος εις άνακοίνωσιν του έν τή ' Ακαδη
μία Αθηνών, έπίσης δέ καί άλλοι 
κριτικοί τής τέχνης.

Διατί ό Χαλεπός έδημιούργησε κατά 
τήν τελευταίαν περίοδον τής καλλιτε
χνικής του δημιουργίας γλυπτά έργα 
πρωτογόνου τεχνοτροπίας, τοΰτο άπε- 
τέλεσε θέμα πρός έξήγησιν καί άντικεί- 
μενον πολλών συζητήσεων καί έκτε- 
νοΰς άρθρογραφίας (Θωμόπουλος, Πα- 
παντωνίου, Λούβαρις, Νιρβάνας κ.ά.) 
άποκλειομένης βεβαίως τής ήθελημέ- 
νης καί ένσυνειδήτου άποφάσεως τοϋ 
καλλιτέχνου νά μεταβάλη τεχνοτροπί
αν.

Οί άσχοληθέντες περί τό θέμα 
έβασίζοντο εις ταύτην ή έκείνην τήν 
ψυχολογικήν άποψιν μή άνταποκρινο- 
μένην καθ' ήμάς καί έπαρκοΰσαν πρός 
έξήγησιν, διότι, ώς κατωτέρω θά έκθέ- 
σωμεν, ή μετατροπή τής καλλιτεχνικής 
τεχνοτροπίας έν τοίς έργοις τοϋ Χαλε
πά δέν είναι άσχετος πρός τήν ψυχικήν 
πάθησιν αύτοϋ.

Τό ιστορικόν τοϋ Χαλεπά δύναται νά 
διαιρεθή εις τρία μέρη. Τό πρώτον 
άναφέρεται εις τά 30 πρώτα έτη τής 
ήλικίας του, δτε ήτο ψυχικώς ύγιής καί 
παρήγαγε τά άρχικά άριστουργήματα:

τής γλυπτικής. Είτα εις τά έν συνεχεία 
40 έτη, τά οποία διήλθε πάσχων ψυχι
κώς καί ούδέν άξιον λόγου παρήγαγε 
καί έν τέλει εις τά τελευταία 15 έτη, *-
κατά τά όποια έπήλθε βαθμιαία βελτίω- 
σις τής ψυχικής του παθήσεώς καί 
ήρξατο έκ νέου δημιουργών καλλιτεχνι
κά έργα.

Κατά τήν τελευταίαν ταύτην χρονι
κήν περίοδον ό Χαλεπός παρουσίασε 
σημαντικήν ϋφεσιν τής παθήσεώς του, 
ώς δέ είχον διαπιστώσει, παρουσίαζε 
μόνον ύπολείμματα τινα τής παθήσεώς.
Τοιαϋτα ήσαν συναισθηματική καί βου
λητική μείωσιν, τάσις πρός άπομόνωσιν 
καί γενική τις άτονία έν τή έπιτελέσει 
τών ψυχικών καί σωματικών λειτουργι
ών.

Τοιαύτην ψυχικήν κατάστασιν πα
ρουσιάζουν, ώς γνωστόν, ώς ύπόλειμμα 
τής ψυχικής των παθήσεώς, οί έκ 
σχιζοφρένειας πάσχοντες, άφ' οϋ έπί 
πολλά έτη διαβιώσουν έν τή παθήσει 
των καί άφ' οΰ ή πάθησις έξελιχθή 
εύνοϊκώς. Οϋτως ή άλλως λαμβανομέ- 
νης ύπ' δψιν καί τής προκεχωρημένης 
ήλικίας δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν τόν 
Χαλεπόν, ώς εΐχεν τότε, ώς άπηλλα- 
γμένον εις μέγα βαθμόν τής πάλαι 
παθήσεώς του, ώστε νά δύναται νά ζή 
κοινωνικώς καί νά παράγη καλλιτεχνι
κόν έργον.

' Εκ τής ψυχιατρικής έμπειρίας γνω- 
ρίζομεν, δτι τινές τών έκ σχιζοφρένει
ας ψυχικώς πασχόντων, άφ' οϋ διέλ- 
θουν μακρά έτη έν σκοτασμώ τής 
διάνοιας, ή δέ πάθησις έχει χρονίσει, 
παρουσιάζουν αίφνης καλλιτεχνικός έκ- 
δηλώσεις ζωγραφικής καί γλυπτικής έν 
άλλοις λόγοις άρχίζουν νά ζωγραφί
ζουν ή νά κατασκευάζουν γλυπτά έργα 
καθ' δλωςαύθόρμητοντρόπον καί κατά 
συνέχειαν, άν καί ούδέποτε έν τή 
προηγουμένη ζωή ήσχολήθησαν περί ,
τήν καλλιτεχνίαν, έξήσκουν δέ έπάγ- 
γελμα τελείως άσχετον πρός αύτήν. Τά 
τών σχιζοφρενικών τούτων καλλιτεχνι
κά δημιουργήματα ζωγραφικής ή γλυ
πτικής είναι παρ' άπάσιομοιόμορφα καί 
χαρακτηριστικά καί ομοιάζουν πλήρως 
πρός τά έργα ζωγραφικής καί γλυπτι
κής τών πρωτογόνων λαών μέχρι σημεί- *
ου, ώστε νά μή δύναται τις νάδιαχωρίζη 
ταΰτα παρ' άλλήλων.
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KOI ΙΟ ΚΠΛΜΤΕΧΝΙΚΟΤΟν ΕΡΓΟ

Επάνω: « Ή  Άναπαυομένη» ή «' Η όραματιζομένη» (1931) άπό τά σπουδαιότερα έργα τοΰ Χαλεπά. Ο ίδιος τή θεωρούσε σπουδαιότερο 
έργο άπό τήν «κοιμωμένη». Κάτω αριστερά: Ο μεγάλος γλύπτης σέ χαρακτηριστικό σκίτσο. Δεξιά: « Η κηδεία» έργο τής τελευταίας 
δημιουργικής περιόδου τού καλλιτέχνη

' Η πρωτόγονος αϋτη καλλιτεχνική 
δημιουργία των σχιζοφρενών άποτελεϊ 
νοσηρόν έκδήλωσιν καί οίονεί σύμπτω
μα τής έκ Σχιζοφρένειας πασχούσης 
ψυχής.

Σχετικώς πρός τήν έκδήλωσιν τού
την τών σχιζοφρενικών γεννόται εϋλό- 
γως τό έρώτημα, διατί συμβαίνει αϋτη 
εις ανθρώπους μή καλλιτέχνας, ούδέ- 
ποτε πρότερον έχοντες έξωτερικεύσει 
καλλιτεχνικήν κλίσιν καί διατί επί τού- 
τοις ή καλλιτεχνική δημιουργία είναι 
πάντοτε όμοια πρός καλλιτέχνην τών 
πρωτογόνων.

' Εν τώ προκειμένω δύναται τις νά 
δεχθή, δτι ή καλλιτεχνική προδιάθεσις 
προϋπάρχει εις τά άτομα ταϋτα κατά 
τρόπον δμως λανθάνοντα καί ύπνώτ- 
τοντα. Προϋπάρχουσα δέ δέον νά 
θεωρηθή ώς κληρονομουμένη έγγενής
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ψυχική ίδιότης κατ’ άναλογίαν πρός 
πλείστας άλλας πρωτογόνους ψυχικός 
ιδιότητας, τάς οποίας ενέχει ό προη
γμένος άνθρωπος, καί αί όποΐαι δέν 
έκδηλοϋνται κατά τήν ομαλήν ψυχικήν 
κατάστασιν άλλ' άναφαίνονται ύπό πα
θολογικός προϋποθέσεις π.χ. τήν Σχι
ζοφρένειαν. Πολλά πρωτόγονα ψυχικά 
στοιχεία υπάρχοντα έν τώ άνθρώπω 
άνενεργά άναφύονται όταν νοσή ή 
ψυχή. Παρόμοιον τι συμβαίνει, ώς 
γνωστόν, καί έν τή Παθολογία τοΰ 
κεντρικού νευρικοϋ συστήματος.

Τά πρωτόγονα ταϋτα ψυχικά στοι
χεία άνήκουν εις φυλογονίαν τοϋ άν- 
θρώπου, είναι τι έχον τάς ρίζας του εις 
τάς άπαρχάς τής ψυχικής ζωής τοΰ 
άνθρωπίνου γένους καί υπάρχουν πέρα 
του προσωπικού τοϋ άνθρώπου βίου, 
προέρχονται δηλονότι έκτοϋ καλουμέ- 
νου υπερατομικού ή συλλογικού άσυ- 
νειδήτου, όπερ είναι τό καταστάλαγμα 
τής ψυχικής ζωής τοϋ γένους. ' Εμφα
νιζόμενα δέ άποτελοΰν έπαναγωγήν 
τοΰ προηγμένου άνθρώπου εις τρό
πους ψυχικής λειτουργίας προγενε
στέρων βαθμιδών έξελίξεως, έν τώ 
προκειμένω εις τρόπους ζωγραφικής 
καί γλυπτικής, όπως έξωτερίκευον οί 
πρωτογόνοι πρόγονοι τοΰ σημερινού 
προηγμένου άνθρώπου, έργα των όποι
ων έχουν διασωθή έν σπηλαίοις ώς 
παλαιοντολογικά ευρήματα.

Σημειωτέον ότι αί ψυχικαί παθήσεις 
έξετάζονται καί άπό τής άπόψεως τής 
έξελικτικής ψυχολογίας, θεωρούμενοι 
ώς φαινόμενον έπαναγωγής είς προγε
νέστερον στάδιον ψυχικής έξελίξεως, 
διότι τά συμπτώματα αυτών άπεικονί- 
ζουν τρόπους νοήσεως, άντιλήψεως, 
συναισθηματικότητος καί τών λοιπών 
ψυχικών λειτουργιών όμοιας πρός τήν 
τών άνθρώπων πρωτογόνου βαθμίδος 
έξελίξεως. Σχετικώς 'ίδε έκτενή πρα
γματείαν μου «Αί ψυχώσεις καί ή 
έξέλιξις τής ψυχής».

Είς τόν γενικόν κανόνα τής άναδύ- 
σεως πρωτογόνων ψυχικών στοιχείων 
δέον νά περιλάβωμεν καί τήν άνάκυψιν 
πρωτογόνου υφής καλλιτεχνικής δημι
ουργίας, ήτις παρατηρείται έν τή σχιζο
φρένεια καί δή κατά τήν χρονικήν 
έξέλιξιν αυτής. Διατί συμβαίνει τούτο 
καί ποΤος ό έν λεπτομερείαις μηχανι
σμός γενέσεως αύτοΰ, δέν γνωρίζο- 
μεν. ' Υπό τό γεγονός τούτο κρύπτεται 
ώς καί ώς πρός πλεΐστα άλλα έν έπί 
πλέον μυστήριον τής ψυχής τού άν
θρώπου.

Δέον ένταϋθα νά παρενθέσωμεν τό 
γεγονός, ότι ή πρωτογόνος τέχνη είναι

’ Η «Κοιμωμένη». τό πιό γνωστό άπό τά έργα 
τοϋ Χαλεπά (Λεπτομέρεια).

όμοια πρός τά καλλιτεχνικά δημιουργή
ματα τών παιδιών.

Γίγνεται έπίσης λόγος περί όμοιότη- 
τος καί άναλογίας μεταξύ άφ' ένός τής 
τέχνης τών πρωτογόνων καί τών σχιζο- 
φρενικών καί άφ’ έτέρου τής τέχνης 
ο'ία έκδηλοϋται είς ένίας μορφάς συγ
χρόνου ζωγραφικής καί γλυπτικής.

Βάσει τών άνωτέρω έκτεθέντων 
περί άναδύσεως καλλιτεχνικής δημι
ουργίας είς μή καλλιτέχνας σχιζοφρε- 
νικούς δέον νά διερωτηθή τις μή τυχόν, 
παρόμοιον φαινόμενον έπισυνέβη κατά 
τήν τελευταίαν δημιουργικήν φάσιν τοϋ 
Χαλεπά.

Νομίζομεν ότι δέν σφαλλόμεθα, 
έάν θελήσωμεν νά χαρακτη ρίοωμεν τήν 
έπιγενή έν τή τέχνη μεταστροφήν τοΰ 
Χαλεπά κατά τήν άνωτέρω ψυχοπαθο- 
λογικήν άποψιν. "Οτι δηλαδή καί παρά 
τώ Χαλεπά έχομεν τήν παθολογικήν 
λόγω τής σχιζοφρένειας έκδήλωσιν 
πρωτογόνου ύφής τέχνης, τήν γένεσιν 
τής όποιας τεκμήριο! καί έξηγε! ή ύπό 
τής ψυχιατρικής παρεχομένη έμπειρία.

Βεβαίως, ή έκ νέου έξωτερίκευσις 
τής καλλιτεχνικής δημιουργίας παρά τώ 
Χαλεπά δέν πρέπει νά κριθή ώς παθο
λογικής σημασίας έκδήλωσις, διότι ό 
Χαλεπάς προϋπήρξε καλλιτέχνης, ή δέ 
ϋφεοις τής ψυχικής του παθήσεως 
συνετέλεσε, ώοτε νά άπελευθερωθή ή 
ύπό τής παθήσεως ήμποδισμένη καλλι

τεχνική τάσις. Ή  πρωτογόνος όμως 
τεχνοτροπία είς τά νέα γλυπτά δημι
ουργήματα είναι άναμφισβητήτως έκ- 
δήλωσις ψυχοπαθολογικής σημασίας, 
έπειδή είναι τι άντίστοιχον πρός τήν 
παρά το!ς σχιζοφρενικοις άνωτέρω 
έκτεθεΤσαν καί ούχί σπανίως άναφαινο- 
μένην καλλιτεχνικήν δημιουργίαν πρω
τογόνου ύφής. ' Επομένως μόνον οϋτω 
πως δύναται νά έξηγηθή τό φαινόμενον 
Χαλεπά.

' Η πρωτογόνος καλλιτεχνική παρα
γωγή έν τή τέχνη τοΰ Χαλεπά δύναται 
έπίσης νά χρησιμεύση ώς έπικυρωτικόν 
τής τεθείσης διαγνώοεως περί τοϋ 
ε'ίδους τής ψυχικής παθήσεως, διότι, 
ώς γνωρίζομεν, μόνον είς τήν σχιζο
φρένειαν παρουσιάζεται ή τοιούτου 
ε'ίδους καλλιτεχνική έκδήλωσις.

' Ο Χαλεπάς, ώς καί οί λοιποί χρόνιοι 
σχιζοφρενικοί έν τή νέα των καλλιτεχνι
κή δημιουργία ήντλησεν έκ τοΰ πλέον 
παλαιοτέρου ψυχικού ύλικοϋ έγκατα- 
λείψας τάς άρχικάς λεπτοφυείς έκδη- 
λώσεις τοϋ έξελιγμένου καλλιτεχνικού 
πνεύματος.

Έάν καλλιτέχνης τις διατηρή τήν 
καλλιτεχνικήν λεπτότητα τοΰ πνεύμα
τος, συνάμα δέ δύναται ν ’ άρύηται τό 
ύλικόν του έκ τών βαθέων τής ψυχής 
του, ίό τε  δύναται νά παραγάγη άρι- 
στουργήματα. Τούτο είναι 'ίδιον τών 
μεγάλων καλλιτεχνών οίουδήποτε κλά
δου.

' Η άνωτέρω ψυχιατρική έξήγησις 
δέν ικανοποιεί πλήρως τήν γνώσιν, διότι 
δέν είναι λεπτομερής είς βάθος άνάλυ- 
σις, άλλ’ άπλή διαπίστωσις γενεσιουρ
γού σχέσεως γεγονότων. Παρέχει έν 
τούτοις μίαν έρμηνείαν έδραζομένην 
έπί έπιστημονικής έμπειρίας καί έπικυ- 
ρουμένην ύπό τών γνωστών περί τής 
αύθορμήτου έπί ψυχοπαθολογικής βά- 
σεως άναφαινομένης καλλιτεχνικής 
δημιουργίας.

' Η ψυχιατρική ώς γνωστόν, έπιλαμ- 
βάνεται τής έξετάσεως τής προσωπι- 
κότητος τών μεγάλων δημιουργικών 
προσωπικοτήτων καί τής άναλύσεως 
τοΰ έργου αύτών. ’ Ιδίως ισχύει τούτο 
διά τούς καλλιτέχνας. ’ Η έξέτασις 
αϋτη δέν πρέπει νά θεωρηθή ώς 
βεβήλωσις, έάν ώρισμένα στοιχεία τοϋ 
ψυχογραφήματος έμπίπτουν είς τόν 
χώρον τής ψυχοπαθολογίας. Ούδόλως 
δέ μειώνει τούτο τήν άξίαν αύτών καί 
τοΰ έργου των. Αλλως τε οί μεγάλοι 
δημιουργικοί άνδρες δέν άνήκουν είς 
έαυτούς μόνον, είναι κτήμα τοϋ συνό
λου, ώστε νά συγχωρείται ή ύπό τήν 
άνωτέρω άποψιν θεώρησις αύτών.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΡΥΨΕΩΣ 

«ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ»
Υπό Τζ. Αττά-Πολίτου

Επιμελητρίας Εργαστηρίου Ίατροδ. Τοξικολογίας

Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ καί ή έφευρετικό- 
τητα των λαθρεμπόρων ναρκω

τικών γιά τήν έξεύρεση τρόπων 
άποκρύψεως καί διακινήσεως των 
προϊόντων αύτών, είναι πραγματικά 
αστείρευτες. Πολύ συχνά έχει χρη
σιμοποιηθεί καί τό ανθρώπινο σώμα. 
Είναι γνωστές ή άπόκρυψη ναρκωτι
κών σέ πτώμα όπως έπίσης πολλές 
περιπτώσεις πού ναρκωτικά διακομί
ζονται άπό ζώνες κρυμμένες μέσα 
σέ «φυσικές» κοιλότητες τού σώμα
τος. Ποσότητες ναρκωτικών έχουν 
διακινηθεϊ στό στομάχι λαθρεμπό
ρων', ένέργεια πού πολλές φορές 
προκάλεσε καί τό θάνατό τους2 3, 
όταν «έσπασε» τό περίβλημά τους, 
στοάς μαστούς γυναικών, κατάλλη
λα τοποθετημένα μέ πλαστική χει
ρουργική, στόν κόλπο, κλπ. Άπό τή 
δίωξη ναρκωτικών στή διεθνή λα- 
θραγορά, μπορεί κανείς εύκολα 
χωρίς άμφιβολία, νά βρει τέτοιες 
περιπτώσεις άπό τίς πιό άπλές σέ 
σκέψη, μέχρι τίς πιό παράξενες καί 
άπίθανες σέ φαντασία.

Στόν Ελληνικό χώρο, τέτοιες 
«παράξενες» περιπτώσεις, άπ’ ό,τι 
γνωρίζουμε δέν είναι τόσο γνωστές. 
Έτσι κρίνουμε σκόπιμο νά παρουσι

άσουμε έδώ ένα περιστατικό πού 
είχαμε τελευταία, γιά νά ύπενθυμί- 
σουμε ότι οί μέθοδοι πού χρησιμο
ποιούνται στόν κόσμο τών τοξικομα
νών καί τών λαθρεμπόρων δέν έ 
χουν σύνορα.

Νεαρό άρρεν άτομο, ήλικίας 33 
έτών, συνελήφθη στήν περιοχή 
Άργους άπό τίς Αστυνομικές Α ρ 
χές σάν ύποπτο γιά χρήση ναρκωτι
κών ούαιών. Κατά τή στιγμή τής

Αντ. Κουτσελίνη
Εκτ. Καθηγητοϋ Ίατροδ. Τοξικολογίας

συλλήψεώς του, έγινε άπό τούς 
Αστυνομικούς άντιληπτό ότι κατά
πιε μικρό σβώλο άλουμινοχάρτου 
μεγέθους ταλλήρου περίπου, πού 
έφερε μαζί του, προφανώς γιά νά μή 
πέσει στά χέρια τών Αρχών, καί μέ 
βάση αύτό ενοχοποιηθεί. "Ετσι οδη
γήθηκε άμέσως στό Νοσοκομείο, 
όπου καί τού έγέντο πλύση τού 
στομάχου, μέ άποτέλεσμα νά «εξα
χθεί» εύκολα τό αλουμινόχαρτο πού 
πρόσφατα είχε καταποθεϊ. Τά ύγρά 
έκπλύσεως τού στομάχου μαζί μέ τό 
πειστήριο άπεστάλησαν στό ’ Εργα
στήριό μας, πού διαπίστωσε ότι ό 
σβώλος άλουμινοχάρτου περιείχε 
ποσότητα ήρωίνης, ένώ τό ύγρό 
έκπλύσεως τού στομάχου μορφίνη 
καί ήρωίνη. Τό τελευταίο εύρημα 
οφείλεται στό γεγονός τής διαφυ

γής άπό τό άλουμινόχαρτο μέρους 
τής ήρωίνης καί μερικής διασπάοε- 
ώς της στό όξινο περιβάλλον τού 
στομάχου σέ μορφίνη.

Ή ταν ίσως εύτύχημα γιά τή ζωή 
τού τοξικομανούς αύτοϋ ότι ή κατά
ποση τής ήρωίνης έγινε άντιληπτή 
καί άπομακρύνθηκε μέ πλύση τού 
στομάχου γιατί θά ήταν δυνατό ή 
διαφυγή καί ή διάσπαση τού ναρκω
τικού μέσα στό στομάχι νά συνεχι- 
σθεί μέ άπρόβλεπες ίσως γιά τήν 
ύγεία του συνέπειες.

Αλλά ήταν εύτύχημα καί γιά τίς 
καταδιωκτικές άρχές πού άντελή- 
φθηκαν τήν κατάποση καί ένήργη- 
σαν στή συνέχεια σωστά. Ά ν  δέν 
γινόταν άντιληπτό είναι πολύ πιθα
νόν νά μή σκεπτόταν κανείς τό 
ένδεχόμενο νά έχει καταπιεί ό 
δράστης τό πειστήριο. Έτσι δέν θά 
ήταν άσκοπο νά έχουν ύπ ’ όψη τους 
οί καταδιωκτικές Άρχές ότι σ ’ 
ανάλογες περιπτώσεις ή άκτινογρα- 
φία τού στομάχου καί τής γαστρεν- 
τερικής γενικώτερα όδοϋ δέν είναι 
«άχρηστη». Άλλωστε σ ’ άλλες 
χώρες έχει ήδη άρχίσει νά έφαρμό- 
ζεται καί περισσότερο συστηματικά, 
οί δέ Αμερικανοί συγγραφείς τή 
συνιστοϋν ένθέρμως'. 
Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
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Investigation of Death, p. 541-55. 
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Διά  τής καλής άγωγής καί διά τής συμπαραστάσεως του γύρωθεν 
των άνηλίκων κοινωνικού συνόλου περιστέλλεται ή έγκληματικότης 
τών άνηλίκων. ’ Εξαλείφεται τοιουτοτρόπως πάσα κοινω νική άσθέ- 
νεια, —διότι καί ή έγκληματικότης είναι κοινω νική τις ασθένεια—, 
καί ’εξαφανίζονται τά πάθη τών άνηλίκων. Δημιουργοΰνται ούτως 
άξιοι πολϊται άξιων κοινωνιών.

Τ Ο φΑΙΝΟΜΕΝΟΝ τήςπαραστρα- 
τήσεως τών άνηλίκων καί της 

εμπλοκής αύτών· εις πράξεις ποινικώς 
αξιοποίνους είναι γενικόν καί εμφανίζε
ται- εις όλας τάς κοινωνίας. Πρωτίστως 
είναι αναγκαίος ό χαρακτηρισμός τοϋ 
ποιος θεωρείται άνήλικος εγκληματίας. 
'Ανήλικος εγκληματίας είναι τό άτο- 
μον, τοϋ όποιου ή ηλικία κυμαίνεται έκ 
τοϋ έβόόμου έως καί τοϋ δέκατου 
εβδόμου έτους άμφοτέρων τών φύ
λων. Τό άτομον έκεϊνο, τό όποιον 
εγκληματεί εις την ηλικίαν αυτήν, χαρα
κτηρίζεται ώς άνήλικος εγκληματίας. 
Συγκεκριμένως, κατά τόν ' Ελληνικόν 
Ποινικόν Κώδικα (άρθρον 1 21),«' Ανή
λικοι ύπό τήν έννοιαν τοϋ παρόντος 
κεφαλαίου θεωροϋνται οί άγοντες ήλι- 
κίαν άπό τοϋ 7ου μέχρι τοϋ 1 7ου έτους 
συμπεπληρωμένου. ' Εκ τούτων οί μέ
χρι τοϋ 1 2ου έτους συμπεπληρωμένου 
καλοϋνται παϊδες, οί δέ λοιποί έφηβοι». 
' Ο άνήλικος εγκληματίαςάποτελεί μίαν 
τών- ειδικών κατηγοριών εγκληματιών. 
'Άλλαι είδικαί κατηγορίαι εγκληματιών 
είναι οί άκαταλόγιστοι έγκληματίαι, οί 
άλκοολικοί καί τοξικομανείς, οί φυγό
πονοι καί οί ρέποντες εις άτακτον βίον, 
οι καθ' έξινήκατ' επάγγελμα έγκλημα- 
τίαι καί οί έχοντες ήλαττωμένην ικανό
τητα πρός καταλογισμόν, ψυχικώς ά-

νώμαλοι, επικίνδυνοι έγκληματίαι -εις 
τήν δημοσίαν άσφάλειαν. Τό θέμα τής 
έγκληματικότητος τών παρεστρατημέ- 
νων άνηλίκων έμπίπτει τόσον έντόςτών 
πλαισίων τής ' Εγκληματολογίας καί 
τοϋ Ποινικοϋ Δικαίου, όσον καί τής 
Κοινωνιολογίας γενικώτερον καί πλέον 
συγκεκριμένως τής ' Εγκληματολογικής 
Κοινωνιολογίας. Θά έξετάσωμεν έν 
συνεχεία όλα έκεΐνα τά αίτια, τά όποια 
όδηγοϋν τούς νέους, τά άνήλικα άτομα, 
εις τό έγκλημα, διότι έχει παρατηρηθή 
ότι κατά τά τελευταία έτη ή έγκληματι
κότης καί ιδιαιτέρως εις τά άνήλικα 
άτομα, τά οποία είναι καί άντικείμενον 
τής παρούσης έρεύνης, έχει αύξηθή εις 
μέγαν βαθμόν. ' Η κατάπτωσις τοϋ 
άνηλίκου εις πράξεις βίας καί παρανομί
ας δηλοΐ τήν έλλειψιν πάσης άξιοπρε- 
πείας, δηλοί προσέτι τήν καταρράκω- 
σιν τής προσωπικότητος. ' Εν Έλλάδι, 
διά τοϋ Α.Ν. 2724/1940, ήρξαντο 
λειτουργοΰσαι ειςέκάστην έδραν Πρω
τοδικείου αί Έταιρεϊαι Προστασίας 
'Ανηλίκων. Τό 1979 ώρίσθη ύπό τοϋ 
Ο.Η.Ε. ώς «'Έτος τοϋ Παιδιοϋ». Ό  
Ο.Η.Ε. ήθέλησε νά δώση είςτόνάνήλι- 
κον τήν θέσιν, τήν όποιαν πρέπει νά 
κατέχη εις τήν κοινωνίαν, προστατεύων 
τόν τελευταϊον έκ τών κινδύνων, οί 
όποιοι τόν άπειλοΰν. Τά αίτια τής

έγκληματικότητος τών άνηλίκων θά 
ήδύναντο νά συμπεριληφθοΰν εις τούς 
κατωτέρω κύκλους, δηλονότι εις τούς 
κοινωνικούς, εις τούς ψυχολογι
κούς, εις τούς οργανικούς καί εις τούς 
πολλαπλούς παράγοντας. Ή  Ιταλι
κή θετική (άνθρωπολογική) σχολή 
ποινικού δικαίου τοϋ ENRICO FERRI 
παραδέχεται ότι οί ένδογενεϊς παρά
γοντες είναι έκεϊνοι, οί όποιοι προκα- 
λοΰν τό έγκλημα- εις τούς άνθρώπους
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καί κατά συνέπειαν καί εις τούς ανηλί
κους. Άντιθέτως, ή Γερμανική θετι
κή (κοινωνιολογική) σχολή ποινι
κού δικαίου τού Φραγκίσκου LISZT 
παραδέχεται ότι κοινωνικοί συντελε- 
σταί είναι εκείνοι, οί όποιοι προκαλοϋν 
τό έγκλημα. Πρός τούτοις, συμφώνως 
πρός τάς επιστημονικός άπόψεις τού 
LOMBROSO, τό έγκληματικόν άτομον 
φέρει μεθ' έαυτοϋ «στίγματα» έκ τού 
«εκφυλισμού» του.

1 Κοινωνικοί παράγοντες:
α) Τό κακόν κοινωνικό περιβάλλον. 

Κοινωνία, όπου έπικρατεί ή βία καί ή 
αύθαιρεσία καί όπου τό ανήλικον άτο
μον αισθάνεται άνασφάλειάν τινα, θά 
έχουν ώς άποτέλεσμα τήν δημιουργίαν 
εγκληματικών τάσεων εις τά άτομα 
αύτά. " Η έγκληματικότηςτώνανηλίκων 
άποτελεϊ μέγα δεινόν εις μίαν κοινωνί
αν. Κοινωνίας όπου ύπάρχει έκλυσις 
των ήθών καί καταπατεϊται πάσα κοι
νωνική άξια, κοινωνίαι άρρωστοι, συμ
φώνως πρός τάς όποιας τό ορθόν 
καθίσταται παράλογον καί τό παράλο
γον ορθόν, δέν προοδεύουν, άλλά 
καταστρέφονται.

β) 'Η οικονομική ανέχεια. ' Η οικο
νομική άνέχεια, αί οικονομικοί στερή
σεις, άποτελοϋν εν τών πλέον σημαντι
κών αιτίων προκλήσεως έγκληματικό- 
τητος εις τούς άνηλίκους. ’ Η λύσις έκ 
τής οικονομικής άνεχείας δέν εύρίσκε- 
ται εις τό έγκλημα καί εις τά έργα βίας. 
Αί οικονομικοί δυσκολίαι- εις μίαν κοι
νωνίαν θά ήδύνατο νά προσηελα- 
σθοϋν, άλλ' ούχί διά παρανόμων μέ
σων.

γ) 'Η  όιάλυσις τής οικογένειας. Οί 
γονείς είναι ύπεύθυνοι διά τήν άνατρο- 
φήν, τήν διαπαιδαγώγησιν καί τήν 
ύγείαν τών τέκνων των. ' Η διάλυσις 
μιας οικογένειας έχει κακάς συνέπειας 
έπί τών άνηλίκων τέκνων. ' Η διάλυσις 
γενικώς τής οικογένειας αποτελεί κοι
νωνικήν ασθένειαν, πλήττουσαν έκ 
θεμελίων τό οικοδόμημα, τό οποίον 
λέγεται οικογενειακή έστία.

δ) Ή  ανεργία. 1ά άποτελέσματα έκ 
τής άνεργίας είναι ολέθρια διά τάς 
κοινωνίας καί διά τά άπαρτίζοντα αύτάς 
άτομα, κατά συνέπειαν καί διά τούς 
άνηλίκους. Αί παράνομοι πράξεις έκ 
μέρους τού ανηλίκου άτόμου, άλλά καί 
έκ μέρους παντός άτόμου εις μίαν 
κοινωνίαν, ένεκα τής άνεργίας, θά 
άποτελέσουν πλήγμα καί ανασταλτικόν 
στοιχεϊον εις τήν πολιτιστικήν πρόοδον 
τού άνθρώπου.

ε) Η αστυφιλία. Εις τά μεγάλα άστι- 
κά κέντρα, όπου ό πληθυσμός είναι

ύπερπολλαπλάσιος έκείνου τών χωρί
ων, ό άνήλικος είναι εκτεθειμένος εις 
πολλούς κινδύνους λόγω τών εγκλημα
τικών καί ύποπτων στοιχείων, τών 
περιφερομένων εις τάς μεγάλας πόλεις. 
Οί κίνδυνοι, τούς όποιους δημιουργεί ή 
πόλις διά τούς άνηλίκους, είναι πολλοί 
καί μεγάλοι. ' Η βία εις τούς άνηλίκους 
έχει λάβει μεγάλας διαστάσεις εις τήν 
σημερινήν εποχήν.

στ) Τά ναρκωτικά. ' Η νεαρά ήλικία 
είναι ή πλέον κρίσιμος καί τρωτή είςτόν 
κίνδυνον τών ναρκωτικών. Τά νεαρά 
τοξικομανή άτομα ύπό τήν έπήρειαν 
τού ναρκωτικού καί τού πάθους, τό 
οποίον τά κυριεύει, είναι ικανά δι ’ όλα, 
έτσι καί διά τό έγκλημα. ’ Εφιστάται ή 
προσοχή όλων πρός ορθήν άντιμετώπι- 
σιν τών άνηλίκων αύτών άτόμων.

ζ) Ο αναλφαβητισμός. Ό  άναλφα- 
βητισμός προκαλεϊ αντικοινωνικήν 
συμπεριφοράν εις τούς άνηλίκους καί 
εις τελευταίον στάδιον έγκληματικότη- 
τα. ' ,0 άναλφαβητισμός, εις οίονδήπο- 
τε χώραν καί άν άπανταται, άποτελεί 
μεγάλην κοινωνικήν πληγήν. ' Η μόρ- 
φωσις τού άνηλίκου θά άποτελέση 
άναμφιβόλως στοιχεϊον-έμπόδιον διά 
τήν παραπλάνησιν αύτοΰ.

η) Ή  ξενική σκεψις καί νοοτροπία. 
Τά ήθη καί ή έντοπία νοοτροπία εις μίαν

κοινωνίαν άλλοιώνονται διά τής εισό
δου τών ξενικών ήθών καί άντιλήψεων. 
' Ο άνήλικος διά τού ένθουσιασμού, ό 
οποίος τόν διακρίνει, δέν έπιλέγει έκ 
τών ξενικών στοιχείων αύτά μόνον, τά 
όποια θά τού ήσαν ίσως χρήσιμα, άλλά 
κατά τρόπον άνεξέλεγκτον άκολουθεϊ 
βήμα πρός βήμα τήν ξενικήν σκέψιν καί 
νοοτροπίαν. ' Η ύπέρμετρος ξενομανία 
έχει τάς πλείστας περιπτώσεις κατα
στροφικά άποτελέσματα έπί τών άνηλί
κων.

2) Ψυχολογικοί παράγοντες:
α) Τά αισθήματα κατωτερότητος. Τά 

αισθήματα κατωτερότητος επενεργούν 
κατά τρόπον καταλυτικόν έπί τής προ- 
σωπικότητος τού άνηλίκου καί προδια
γράφουν άφ' ής έξ άρχής τήν άπαρά- 
δεκτον καί άντικοινωνικήν συμπεριφο
ράν τού τελευταίου, ή όποια πλειστάκις 
οδηγεί καί έωςτό έγκλημα. Τά έγκλήμα- 
τα κατωτερότητος δυνατόν νά προξε
νήσουν χαρακτήρας ή ύποχωρητικούς 
ή έτι καί επιθετικούς, έχοντας αύταρχι- 
κήν συμπεριφοράν, μεταξύ τών άνηλί
κων.

β) Α ί κα'καί εμπειρία/ εις νεαρόν 
ήλικίαν. Τήν έμπειρίαν ό άνήλικος 
άποκτά διά τής χρονιάς έπαναλήψεως 
πλείστων περιστατικών τής ζωής του. 
Αί κακαί έμπειρίαι θά διέπουν άνά πάν
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βήμα τήν ζωήν του ανηλίκου. Διά των 
κακών Εμπειριών εις νεαράν ήλικίαν ό 
ανήλικος άποκτα άρρωστα πάθη, τά 
οποία προσπαθεί δήθεν νά «ικανοποίη
ση» συχνάκις δΓ ανόμων μέσων.

γ) Α ί νοσηροί προσωπικοί αντιλή
ψεις. Αί νοσηροί προσωπικοί αντιλή
ψεις αποτελούν νοσηρός δυνάμεις τής 
νοήσεως καί τής γνώμης, μή άποτελοϋ- 
σαι τήν άρμονικήν συνέπειαν τής λογι
κής καί τοϋ όρθοϋ. Αί νοσηραί προσω
πικοί άντιλήψεις θά έχουν άναμφιβό- 
λως κακάς επιπτώσεις έπί τοϋ χαρακτή- 
ρος τών άνηλίκων καί γενικώς έπί τής 
προσωπικότητος αυτών.

δ) Η διανοητική καθυστέρησις. Τό 
άτομον, τό χαρακτηριζόμενον ώς δια- 
νοητικώς καθυστερημένον, ούδεμίαν 
δύναμιν έχει πρός ορθήν κρίσιν, άλλά 
τούναντίον κρίνει κατά τρόπον έσφαλ- 
μένον ένεκα τής άνωμαλίας τοϋ νοητικοϋ 
του. ' Η διαταραχή αυτή τής φυσιολο
γικής λειτουργίας τής πνευματικής 
σφαίρας τοϋ άνηλίκου δυνατόν νά 
όδηγήση καί εις τό έγκλημα.

e) Α ί ψυχικοί άσθένειαι. Αί ψυχικαί 
άσθένειαι περιλαμβάνουν τήν παντός 
είδους σχιζοφρένειαν, πρός τούτοις καί 
τήν παρατηρουμένην · εις τά άνήλικα 
άτομα, άλλά καί εις άτομα μεγαλυτέρας 
ήλικίας, μανίαν καί μελαγχολίαν. ' Ο 
ψυχικώς άρρωστος άνήλικος θά πρέπη 
νά τυγχάνη τόσον τής οικογενειακής 
φροντίδος καί έπιμελείας, όσον καί τής 
κοινωνικής τοιαύτης, διότι είναι καί 
αύτός έν μέλος έντεταγμένον εις τό 
κοινωνικόν σύνολον.

Η ε γ κ λ η μ α τ ι κ ό τ η τ α  
τ ώ ν  ά ν η λί κ ω ν  καί τ ή ς  
ε μ π λ ο κ ή ς  α υ τ ώ ν  ε ι ς  π ρ ά ξ ε ι ς  
α ν τ ι κ ο ι ν ω ν ι κ ό ς  είναι 
φ α ι ν ό μ ε ν ο ν  
τό ό π ο ι ο ν  ε μ φ α ν ί ζ ε τ α ι  
ε ι ς  ό λ α ς  τ ά ς  κ ο ι ν ω ν ί α ς .

στ) 'Η  αδυναμία χαρακτήρος. Ό  
χαρακτήρ καί ή προσωπικότης τοϋ 
άνηλίκου άναπτύσσονται καί διαμορ
φώνονται έκτής γεννήσεωςτοϋ ατόμου 
καί εξελίσσονται κατά τήν νεαράν 
ήλικίαν. Ό  άνήλικος παρασύρεται-εις 
πράξεις παρανομίας; εις πράξεις έγκλη- 
ματικάς, ένεκα τής άδυναμίας τοϋ 
χαρακτήρος του. Καθίσταται προσέτι 
άντικείμενον έκμεταλλεύσεως εις τάς 
χείρας παντός έπιτηδείου.

ζ) Τό στρες. Τό άγχος καί ή καθημερι
νή έντασις έπιδροΰν κατά τρόπον κατα
λυτικόν, καταστροφικόν καί ούδόλως 
ένεργητικόν έπί τής όλης προσωπικότη
τος τοϋ άνηλίκου, ιδίως εις τήν ψυχο- 
πνευματικήν σφαίραν. Τό στρέςάποτε- 
λεί τόν μέγιστον τών κινδύνων, διότι 
άπειλεϊ τήν ψυχοπνευματικήν ύπόστα- 
σιν τοϋ άνηλίκου καί έχει κατά πολύ 
κακάς άπωτέρας συνέπειας καί εγκλη
ματικός έτι.

η) Α ί εσφαλμένοι αντιλήψεις περί 
τοϋ σεξ. Διά τών κακών καί έσφαλμέ- 
νων άντιλήψεων έπί τής σεξουαλικής

Η π ε ρ ι σ τ ο λ ή  τ ή ς  
έ γ κ λ η μ α τ ι κ ό τ η τ ο ς  τώ ν  ά ν η λί κ ω ν  
ο δ η γ ε ί  ε ι ς  τή ν  
δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ς  
π ρ ο η γ μ έ ν ω ν  π ο λ ι τ ώ ν .

πραγματικότητος ύπάρχει όντως μεγά
λος κίνδυνος διά τόν ανήλικον νά 
έξελιχθή ό τελευταίος εις μίαν διε
στραμμένη σεξουαλικήν προσωπικότη
τα. Άντιθέτως, ή ορθή καί ομαλή 
συναναστροφή μεταξύ τών έφήβων 
άμφοτέρων τών φύλων δημιουργεί τάς 
καταλλήλους προϋποθέσεις πρός τήν 
φυσιολογικήν άνάπτυξιν τών έφήβων 
άνευ ψυχολογικών προβλημάτων λόγω 
τοϋ σέξ.

3) Οργανικοί παράγοντες:
α) Ή  άρρωστος κληρονομικότης.

' Η κληρονομικότης πλείστων άσθενει- 
ών καί άλλων άνωμαλιών διαδραματί
ζει όντως πρωτεύοντα ρόλον- εις τήν 
διαμόρφωσιν τής προσωπικότητος τών 
άνηλίκων καί κατ' έπέκτασιν παντός 
άτόμου. Τά άποτελέσματα εκ τής νοση
ρός κληρονομικότητος ούδόλως είναι 
καλά. Αί κληρονομικοί άσθένειαι, αί 
μεταβιβαζόμενοι ύπό τών γονέων εις τά 
άνήλικα τέκνα των, προκαλοΰν- εις τά 
τελευταία έγκληματικάς τάσεις. Τό άρ
ρωστον έκ κληρονομικών άσθενειών 
άνήλικον άτομον καθίσταται άντικοι- 
νωνικόν έντός τής κοινωνίας στοιχείον 
τά μάλα έπικίνδυνον διά τούς συναν
θρώπους αύτοϋ.

β) 'Η  ίόιάζουσα σωματική κατα
σκευή. Σημαντικήν θέσιν κατέχει καί ή 
ίδιάζουσα σωματική κατασκευή εις τήν 
έγκληματικότητα τών άνηλίκων. Αρ
χήν ποιοϋντες έκ τοϋ κρανίου, αύτό 
έμφανίζει άσυμμετρίαν τινά εις τά 
όμματα τοϋ θεατοϋ, προσέτι τό μετωπι
κόν όστοϋν χαρακτηρίζεται ύπό μεγά
λης τινός κλίσεως. Σχετικώς πρός τόν 
έγκέφαλον τών εγκληματικών άτόμων, 
άναφερτέον ότι αύτός έμφανίζει άτυπί- 
ας καί άνωμαλίας. Βεβαίως πάντα 
ταΰτα δένχαρακτηρίζονται ύπόάπολυ- 
τότητος, διότι άτυπίας καί άνωμαλίας 
θά ήδύνατο νά έμφανίση καί ό έγκέφα- 
λος ένός ούχί έγκληματίου. Πρός τού- 
τοις έχει παρατηρηθή ότι τά εγκληματι
κά άτομα έχουν ύψος ή κατά πολύ 
μικρόν ή κατά πολύ μέγα. Τό μέγα 
μήκος τής όργυιας ιδιαιτέρως, ήτοι τό 
μέγα άνοιγμα τών άνω άκρων, έθεωρεί- 
το ότι άποτελεϊ χαρακτηριστικόν γνώρι
σμα τής σωματικής διαπλάσεως τών 
εγκληματιών. Τονιστέον ότι αί άπόψεις 
τοϋ LOMBROSO, ότι ή άναγνώρισις 
τοϋ εγκληματικού άτόμου έπιτυγχάνε- 
ται έξ έξωτερικών στοιχείων τής μορ
φής, είναι έσφαλμέναι. Είναι όντως 
όρθαί αί άπόψεις τοϋ LOMBROSO, 
συμφώνως πρός τάς οποίας ή ψυχική 
ποιότης καί ιδιοσυστασία τοϋ έγκλημα
τίου σχετίζονται κατά πολύ πρός τήν 
σωματικήν του κατασκευήν. ' Η σωμα-
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τική κατασκευή τοϋ εγκληματικού ατό
μου εξετάζεται έκ πλευράς ψυχοβιολο- 
γικής,. διότι αύτό θά βοηθήση κατά 
πολύ εις τήν έξέτασιν καί διερεύνησιν 
τοϋ έγκληματίου.

4) Π ολλαπλοί παράγοντες. Η
κατηγορία τών πολλαπλών παραγόν
των περιλαμβάνει επί μέρους αίτια έκ 
τών κατηγοριών τών κοινωνικών, τών 
ψυχολογικών καί τών οργανικών παρα
γόντων. Δυνατόν ή έγκληματικότης 
τών άνηλίκων νά οφείλεται εις έπί 
μέρους αίτια καί τών τριών προηγουμέ
νων κατηγοριών παραγόντων, δηλαδή 
τά έπί μέρους αίτια δυνατόν νά είναι 
κοινωνικής, ψυχολογικής καί οργανικής 
φύσεως. Προσέτι ή έγκληματικότης 
τών άνηλίκων δυνατόν νά οφείλεται εις 
έπί μέρους αίτια ώρισμένων μόνον έκ 
τών προηγουμένων κατηγοριών παρα
γόντων. Αί άπόψεις όμάδος τινός έπι- 
στημόνων σχετικώς πρός τά αίτια, τά 
προκαλοϋντα άπαράδεκτον συμπερι
φοράν εις τά άνήλικα άτομα καί αύτή ή 
τελευταία τάσις έγκληματικότητος, ή- 
σαν ότι αί ψυχικαί λειτουργίαι τών 
άνηλίκων δέχονται έξωτερικάς έπιδρά- 
σεις καί έρεθίσματα καί αύτά έν συνε
χεία θέτουν εις κίνησιν τάς ψυχικός 
αύτάς λειτουργίας. Αί άπόψεις αύταί 
ήλθον άντιμέτωποι πρός τάς άπόψεις 
άλλων έρευνητών, πρεσβευόντων ότι ή 
άπαράδεκτος συμπεριφορά τών άνηλί
κων, ή εχουσα ώς συνέπειαν τάσεις 
έγκληματικότητος, είναι τό άποτέλεσμα 
άσθενοϋς ψυχολογικώς προσωπικότη- 
τος καί ούχί άπλώς τό άποτέλεσμα 
έξωτερικών έπιδράσεων. Δέον νά ση- 
μειωθή ότι αί έξωτερικαί αύταί έπιδρά- 
σεις καί έρεθισμοί θά ήδύναντο νά 
προκόψουν ή έκ τής πορείας καί τής 
διαδικασίας πρός βιολογικήν προσαρ
μογήν μετά κυρίου παράγοντος τό 
πνεύμα (WILLIAM JAMES 1842— 
1910), έτι καί τά έγγενή ένστικτα (MC 
DOUCAL 1871—1938), ή έκ τίνος 
μορφής παρορμήσεως εις τόν κόσμον 
τών συναισθημάτων. Τελικώς έπεκρά- 
τησαν αί άπόψεις, συμφώνως πρός τάς 
όποιας ή συμπεριφορά εις τό άτομον 
καί κατά συνέπειαν καί είςτόνάνήλικον 
είναι έσκεμμένη. "Αλλοις λόγοις έπε- 
κράτησαν αί έπιστημονικαί άπόψεις 
τοϋ MC DOUCAL, άσχέτως άν ύπήρ- 
ξεν άμφισβήτησις ή καί άπόρριψις τών 
ειδικών ένστικτων, τά οποία παρεδέχε- 
το αυτός. Συμφώνως πρός τόν MC 
DOUCAL ή άτομική συμπεριφορά 
προεκτείνεται καί εις τό πεδίον τής 
κοινωνίας, τοϋ κοινωνικού συνόλου. 
' Η άρρωστος όθεν συμπεριφορά τοϋ 
άνηλίκου μετά τών έγκληματικών ιδιο

τήτων δέν άφορό μόνον αύτό τοΰτο τό 
άνήλικον άτομον, άλλά καί τό κοινωνι
κόν σύναλον.

' Ανά δέκα έτη λαμβάνει χώραν εις 
τόν Λευκόν Οίκον τών Η.Π.Α. ή Διά- 
σκεψις διά τό «Παιδί» καί τόν Νέον. ' Ως 
τίτλον έν τή έρεύνη της ή Διάσκεψις είχε 
τό 1 950, «Μιά ύγιής προσωπικότης γιά 
τό κάθε παιδί». Εις τήν πολιτείαν ILLI
NOIS τών Η.Π.Α. μεγάλαι προσπάθει- 
αι κατέβαλλοντά δικαστήρια άνηλίκων, 
τά πρωτοίδρυθέντα τό 1 889, διά τήν 
έξακρίβωσιν τώναίτίων τής έγκληματι
κότητος τών άνηλίκων άτόμων, διά τήν 
συμπεριφοράν τών τελευταίων, ώς καί 
διά τήν βοήθεια, τήν όποιαν θά ήδύναν
το νά προσφέρουν τά δικαστήρια αύτά 
πρός συμμόρφωσιν τών άνηλίκων άτό
μων συμφώνως πρός τάς άπαιτήσεις 
τής κοινωνίας.

Κατά τό παρελθόν ό άνήλικος 
εύρίσκετο εις δευτερεύουσαν θέσιν 
έντός τής κοινωνίας. ’ Εθεωρεϊτο κατά 
τό παρελθόν ό άνήλικος ώς άτομον 
άνευ ώριμότητος καί ούχί όλοκληρωμέ- 
νον, προσέτι ώς πλάσμα εύρισκόμενον 
εις τήν διάθεσιν τών γονέων του. Ή  
νοοτροπία τής συγχρόνου έποχής είναι 
διαφορετική, άπέχουσα κατά πολύ έ- 
κείνης άλλων έποχών. Ό  άνήλικος 
σήμερον εύρίσκεται- εις πρωτεύουσαν 
θέσιν έντός τής κοινωνίας, έχων ίδια 
δικαιώματα. Οίαδήποτε κοινωνία, έν
τός τής οποίας ζεί καί άναπτύσσεται ό 
άνήλικος, έχει χρέος νά προστατεύη τά 
δικαιώματα τοϋ τελευταίου. "Εχει προ
σέτι χρέος νά μεριμνά διά τήν στοργήν

καί φροντίδα τοϋ άνηλίκου καί διά τήν 
ϊκανοποίησιν τών συναισθηματικών 
του άναγκών πρός άσφάλειαν. Δέον νά 
άναφερθή ότι ή Διάσκεψις τοϋ Λευκοϋ 
Οίκου-εις τάς Η.Π.Α. διά τήν 'Υγείαν 
καί Προστασίαν τοϋ «Παιδιού», τό 
1930, έδέχθη τήν «Χάρτα τοϋ Παιδι
ού», περιλαμβάνουσαν τήν προστασί
αν τών δικαιωμάτων τών άνηλίκων καί 
γενικώς τών νέων. Ως δικαιώματα 
άναφέρονται ή καθοδήγησις τών «παι
διών» έντός τών Πλαισίων τής πνευμα
τικής καί ήθικής σφαίρας, προσέτι ή 
κατανόησις, ή διαφύλαξις καί ή περι- 
φρούσιςτής προσωπικότητοςαύτώνέκ 
πλείστων κινδύνων. "Ετερα δικαιώμα
τα- εις τήν «Χάρτα τοϋ Παιδιοϋ» χαρα
κτηρίζονται ή προστασία τοϋ «παιδιοϋ» 
έκ τών φυσικών καί ήθικών κινδύνων, 
ώς καί ή κατανόησις έκ μέρους τής 
κοινωνίας τών προβλημάτων τών «παι
διών», τών εύρισκομένων εις σύγκρισίν 
τινα πρός τήν κοινωνίαν, έντός τής 
οποίας ζοϋν. ' Η περιστολή τής έγκλη
ματικότητος τών άνηλίκων οδηγεί- εις 
τήν δημιουργίαν κοινωνικώς προηγμέ
νων αύριανών πολιτών. Διά τής καλής 
άγωγής καί διά τής συμπαραστάσεως 
τοϋ γύρωθεν τών άνηλίκων κοινωνικού 
συνόλου περιστέλλεται ή έγκληματικό
της τών άνηλίκων. ' Εξαλείφεται τοιου
τοτρόπως πάσα κοινωνική άσθένεια, 
—διότι καί ή έγκληματικότης είναι 
κοινωνική τις άσθένεια—, καί έξαφανί- 
ζονται τά πάθη τών άνηλίκων. Δημι- 
ουργοΰνται οϋτως άξιοι πολϊται άξιων 
κοινωνιών.

Α ν α μ φ ι σ β ή τ η τ η ,  π ο λ ύ τ ι μ η  καί α π α ρ α ί τ η τ η  εί ναι ή σ υ μ β ο λ ή  τ ή ς  α σ τ υ ν ο μ ί α ς  σ τ ή ν  
κ α τ α π ο λ έ μ η σ η  τ ή ς  έ γ κ λ η μ α τ ι κ ό τ η τ ο ς  τώ ν  ά ν η λί κ ω ν .
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ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Τ ΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ φορές οι Μο
χλοί πού κινούν τήν ' Ιστορία τού 

Κόσμου παραμένουν άθέατοι. Μέ τό 
πέρασμα όμως τού χρόνου οί ιστοριοδί
φες ή καί άλλοι έρευνητές άνασηκώ- 
νουν λιγάκι τόν πέπλο καί τό σκοτεινό 
-ή  φωτεινό- παρασκήνιο έρχεται σέ 
φώς.

Μερικοί λοιπόν άπό τούς μοχλούς 
πού κατά καιρούς κίνησαν -ή  καί 
κινούν- τήν ιστορία τοϋ Κόσμου είναι οί 
λεγάμενες Μυστικές καί ήμιμυστικές 

Εταιρείες (ή «'Οργανώσεις» ή « Α 
δελφότητες» κ.λπ.).

Τί είναι όμως οί Μυστικές ' Εταιρεί
ες;

Γιά νά καταταγεΐ μιά οργανωμένη 
' Ομάδα στήν κατηγορία τής μυστικής 
' Εταιρείας πρέπει νά ύπάρχουν, όλα 
μαζί ή μερικά, τά έξής στοιχεία: α) ή 
εισδοχή στόν όμιλο αύτό νά γίνεται 
μετά άπό μύηση ή άλλη αύστηρή 
διαδικασία, β) νά ύπάρχει έξωτερικός 
άλλά καί έσωτερικότερος κύκλος μυη- 
μένων, γ) νά ύπάρχουν «μυστικά» καί 
όρκοι τηρήσεως αύτών, δ) οί πραγματι
κοί σκοποί των άδελφοτήτων αύτών καί 
οί λεπτομέρειες τής δράσεώς των νά

μή είναι προσιτοί στόν έξω κόσμο, καί ε) 
νά ύπάρχουν μυστικά έντυπα.

Τις μυστικές έταιρεΐες μπορούμε 
νά κατατάξωμε σέ τέσσερες, κυρίως, 
κατηγορίες, στίς: θρησκευτικές, πολιτι
κές, φιλοσοφικές καί έπιστημονικές ή 
έπιστημονικοφανεΐς. Πολλές φορές 
βέβαια τά όρια αύτά συγχέονται." Αλλο
τε γιά ν ’ άποφύγουν διωγμούς ή ν ’ 
άποκτήσουν οπαδούς παρουσιάζονται 
μέ άδιαπέραστα -γιά τούς πολλούς- 
προσωπεΐα. Πολλές φορές έπίσης ή 
δράση τους στήν Κοινωνία δέν είναι 
άμεση άλλά έμμεση, έργάζονται δηλα
δή μέσω θυγατρικών ' Οργανώσεων.

Θά πρέπει νά σημειώσωμε ότι όλες 
οί μυστικές έταιρεΐες δέν άπεργάστη- 
καν δεινά γιά τήν ανθρωπότητα, ίσα ίσα 
πάρα πολλές άπ’ αύτές -όπως ή 
ήμέτερη Φιλική ' Εταιρεία- πρόσφεραν 
μεγάλες ϋπηρεσίες στήν άνθρωπότη- 
τα. Ας μή ξεχνάμε ότι τό γνωστό 
χριστιανικό τρίπτυχο « Ελευθερία - 
Ίσότης - Αδελφότης», πριν γίνει 
πολιτική πράξη άπό τή Γαλλική ’ Επανά
σταση, πέρασε άπό τό τέμενος γνω
στής Μυστικής ’ Εταιρείας...

Οί ρίζες πολλών Αδελφοτήτων

φαίνεται νά είναι στήν Κίνα καί τήν 
’ Ινδία. ” Εδαφος δέ άναπτύξεώς των καί 
ένδιάμεσοι σταθμοί γιά τήν έξάπλωσή 
τους στάθηκαν ή Γερμανία, ή Γαλλία, τό 
Λονδίνο καί, στίς μέρες μας, οί Η.Π.Α.

Οί σοβαρότερες άπό τίς ’ Οργανώ
σεις αύτές εύαγγελίζονταιτήνένότητα 
τοϋ παντός, τόν κοσμοπολιτισμό καί τήν 
παγκόσμια άδελφότητα. ’ Επακόλουθο 
αύτών τών θέσεων είναι ή προσπάθεια 
των-έπιτυχής, συνήθως-γιά τή σύμπη
ξη διεθνών ’ Οργανισμών, μέ άπώτερο 
σκοπό τή δημιουργία μιάς παγκοσμίου 
Δημοκρατίας.

Γιά τού λόγου μας τό άσφαλές 
παραθέτομε τή σχετική μαρτυρία, όπως 
τή διαβάζομε σέ έσωτερικό έντυπο 
μιάς τέτοιας ' Εταιρείας:

«Τό μυστικόν συνίσταται εις τό νά 
άνεγείρωμεν, μίαν παγκόσμιον λαϊκήν 
Δημοκρατίαν, τής όποιας Βασιλεύς θά 
είναι ό Νούς -  τό Πνεύμα καί άνώτατον

Αριστερά: Οί «πειρασμοί» του υποψήφιου 
μύστη. Κάτω: ' Ο «Μπαφομέτ». Τό πολυσή
μαντο σύμβολο τών Ναϊτών. Στήν άπέναντι 
σελίδα: ’ Η πρώτη μύηση τού δοκίμου μάγου.

46



ΕΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΟΡΓΑΝΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΜΟΧΛΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Συμβούλιου ή Συνέλευσις τών Σοφών».

Αύτά έγράφοντο άπό τό 1744, 
κάπου οτήν Εύρώπη. Αντίγραφο δέ 
τοϋ σχετικού κειμένου βρίσκεται σέ μιά 
βιβλιοθήκη τού Παρισιού.

Στις δευτερότερες μυστικές ή ήμι- 
μυστικές ’ Οργανώσεις, έκτος τών βα- 
θυτέρων σκοπών τους φαίνεται νά 
ύπάρχει καί τό στοιχείο τοϋ μαμωνά.

Πολλές φορές διαπιστώνει κανείς 
πολύν αποκρυφισμό, ιδιαίτερα στούς 
έσωτερικότερους κύκλους, μέ σκοπό 
τήν αφύπνιση τών λανθανουσών δυνά
μεων τοϋ άνθρώπου καί τήν έκχυση 
εύλογιών, στούς ίδιους καί τήν ανθρω
πότητα, άπό τά ύπεριπτάμενα κατά τις 
συνεδριάσεις ’ Ανώτερα Όντα... Γίνε
ται δηλαδή έκεΐ αύτό πού συνήθως 
ονομάζεται «μαγεία», μέ μιάν ευρύτε
ρη έννοια.

Στις διάφορες ’ Αδελφότητες μυή- 
θηκαν, κατά καιρούς, πρόσωπα έξαιρε- 
τικά άπό πλευράς καλλιέργειας καί 
ήθους, μέ φωτεινούς όραματισμούς γιά 
τήν πατρίδα τους καί τήν άνθρωπότητα, 
πρόσωπα έπίσης «ύψηλά» άπό πλευράς 
κοινωνικών άξιωμάτων, άρχηγοί κρα
τών, έκκλησιών κ.λπ.

Μυήθηκαν, φυσικά καί κοινοί τυχοδι
ώκτες.

Πρέπει έπίσης νά σημειώσωμε ότι 
μερικές άπό τις μυστικές άδελφότητες 
«καπελλώθηκαν» κατά καιρούς καί κατά 
τόπους άπό πρόσωπα πού δούλεψαν 
γιά συμφέροντα ομάδων, ίδιοτελή.

Κάτι πού διεγείρει τήν περιέργεια 
τοϋ κοινού καί πού άποτελεΤ στοιχείο 
σφοδρών έπικρίσεων κατά τών ομίλων 
αύτών είναι τά περίφημα «μυστικά» 
τους. Αλλά γιατί ή μυστικότητα αύτή; 
διερωτώνται οί άσχετοι.

Σ' αύτό τό έρώτημα μπορούμε νά 
δώσωμε τήν άκόλουθη άπάντηση:

Στις πολιτικές μυστικές 'Οργανώ
σεις τά «μυστικά» φυλάσσονται γιά 
εύνόητους λόγους, καί έχουν σχέση μέ 
τούς σκοπούς, τούς άρχηγούς καί τήν

τακτική. Στις μυσταγωγικές όμως ' Ε
ταιρείες ϋπάρχουν «μυστικά», γιά τόν 
έπιπρόσθετο λόγο ότι τά δρώμενα κατά 
τις συνεδριάσεις τών μελών έχουν 
άποκρυφιστική σημασία. Καί, άρχή τού 
άποκρυφισμοϋ άπό άρχαιοτάτων χρό
νων είναι τό τού Πυθαγόρα: «μή είναι τά 
πάντα τοίς πάσι ρητά»...

’ Από τις στήλες τού περιοδικού 
αύτοϋ έχομε τήν πρόθεση νά παρουσιά
σουμε μερικές άπό τις μυστικές ’ Οργα
νώσεις, παλαιότερες καί νεώτερες, 
ποικίλης μορφής, πού παρουσιάζουν 
ένδιαφέρον.

ΤΟ ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΩΝ 
(ILLUMINATI)

Τή μυστική αύτή 'Εταιρεία ό Στ. 
Πρωτονοτάριος (οί Πηγές μας θά ση
μειωθούν στό τέλος) κατατάσσει στήν 
κατηγορία τών έπιστημονικών.

' Ιδρύθη τήν 1 Μάϊου 1776 άπό τόν 
’ Αδάμ Βάϊσχάουπτ, καθηγητήν τού Κα
νονικού Δικαίου στό πανεπιστήμιο τοϋ 
Ίγκλιστάντ (Βαυαρίας).

Σκοπός των ήτο ή δημιουργία «θε
μελίων γιά τή μεταρρύθμιση τού κό
σμου». Κατά τόν Ά ρ . Ανδρόνικο «ή

μυστική 'Εταιρεία τών Ίλλουμινάτων 
(φωτισμένων) είναι άγνωστος άκόμη καί 
κατ’ όνομα εις τούς πλείστους τών 
άνθρώπων καί τών λαών. Εν τούτοις 
έξήσκησε καί έξασκεί (αύτά έγράφοντο 
πρό τοϋ 1927) τεράστιον έπίδρασιν έπί 
τών τυχών τής άνθρωπότητος διαδρα- 
ματίσασα σημαντικώτατον πρόσωπον, 
τόσον εις τήν μεγάλλην Γαλλικήν ' Επα- 
νάστασιν τού 1789 όσον καί εις τήν 
τελευταίαν μεγάλην έπανάστασιν τών 
Ρώσσων. ’Αρκεί νά σημειωθή -λ έε ι ό 
’ Αρ. ’ Ανδρόνικος- ότι ό Μουσταφά 
Κεμάλ άνήκει εις τήν Εταιρείαν τού
την». ' Ο ’ίδιος έρευνητής άναφέρει δτι 
ό Βάϊσχάουπτ έλεγε:

«Καί οί αύτοκράτορες καί όλα τά 
Κράτη είναι άνίκανοι νά μάς νικήσουν. 
Ό  σπόρος έρίφθη, έκ τού όποιου θά 
έξέλθη ό νέος κόσμος. Ημείς εϊμεθα 
άπλά Οργανα τής φύσεως».

ΤΟ ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΝΑΊ'ΤΩΝ

Τό Τάγμα τούτο ιδρύθηκε τό 1118 
άπό έννέα Γάλλους 'Ιππότες γιά νά 
προστατέψει τούς χριστιανούς προ-
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σκυνητές των ' Αγίων Τόπων άπό εχθρι
κές επιδρομές. Σιγά σιγά έξελίχθηκε 
οέ οτρατιωτικοθρησκευτική 'Οργάνω
ση, τής όποιας τά μέλη συνδέονταν μέ 
όρκο. «Νάί'ται» ονομάστηκαν έπειδή 
έμεναν κοντά στό Ναό του Σολομών- 
τος, στό άνάκτορο τοϋ βασιλέως τής 
'Ιερουσαλήμ. Οί Νάί'ται ή Ταμπλιέροι 
(άπό τό τάμπλ = ναό) ύπέστησαν τις 
έπιδράσεις τοϋ Γνωστικισμού καί των 
' Οφιτών. Κατά μία πηγή «οί Ταμπλιέροι 
ϊσταντο εις τό ύψος τής αποστολής 
των, διήγον βίον αυστηρόν καί ήσαν 
έτοιμοι εις θυσίας, χάριν τοϋ χριστιανι
σμού. Σύν τώ χρόνω όμως ήρχισαν νά 
παρεκκλίνουν ριζικώς τού σκοπού των» 
καί «προέβαινον εις πολλάς εγκληματι
κός πράξεις».

' Η ' Ιστορία τών Ναϊτών όμως έχει καί 
τήν φαιδρή της πλευρά.

Μετά τήν παρακμή τής μυστικής 
αύτής ' Εταιρείας «ό Νεόφυτος έπρε
πε νά άρνηθή τόν Χριστόν ώς ψευδο
προφήτην, κατόπιν, ϊνα διά τής έντρο- 
πής τόν άναγκάσουν νά τηρή σιωπήν, 
τόν ήνάγκαζον νά φιλήση ένα τών 
αδελφών έπί παρουσία τών άλλων (...) 
εις τό στόμα, εις τόν όμφαλόν καί εις τό 
άκρον τής σπονδυλικής στήλης»!

Κατά τόν Ν. Λάσκαρη οί Ταμπλιέροι 
κατηγορήθηκαν έπίσης -άπό ένα προ
δότη- ότι κατά τις συνεδριάσεις των 
έλάτρευον μία... γάτα.

Σύμβολο τών Ναϊτών «Θεός των» 
κατά τόν ' Αρ. ' Ανδρόνικον, ήτο ό 
λεγόμενος «Μπαφομέτ». ' Η έρμηνεία 
τού άποκρουστικοΰ στή θέα αυτού 
συμβόλου θά μάς πήγαινε πολύ μα
κριά... Πάντως κατά τόν ELIPHAS LEVI 
τό σύμβολο αύτό πού «έλάτρευαν οί 
πραγματικοί διδάσκαλοι τού Ναϊτικοϋ 
τάγματος καί έδίδασκον τούς νεομύρ
τους νά τόν λατρεύουν δέν ήτο Διάβο
λος, άλλ’ ό Θεός Παν...».

Κατά τόν παλαιόν έρευνητή X. 
Καλαϊσάκη «οί ιστορικοί τής Ανατολής 
δείκνυσιν ήμίν, κατά διαφόρους έπο- 
χάς, τό τάγμα τών Ναϊτών διατηρούν 
σχέσεις στενάς μετά τοϋ τάγματος τών 
δολοφόνων καί έπιμένουσι ύποστηρί- 
ζοντες τήν προσομοιότητα τών δύο 
έταιρειών».

Εκτός αύτών, οί Ναΐτες, οί οποίοι 
τόν 13ον αιώνα άριθμοΰσαν περί τούς
20.000 ιππότες, άπέκτησαν μέ τόν 
καιρό τεράστια πλούτη, σέ ολόκληρη 
τήν Εύρώπη.

Ποιον ήτο όμως τό άποτέλεσμα τών 
πολλών καί περιέργων δραστηριοτήτων 
τής μυστικής έκείνης ' Εταιρείας;

Τό άποτέλεσμα ήτο πόλεμος. Πόλε-

Ό  Πυθαγόρας. Ίνδαλμα πολλών μυσταγω
γικών αδελφοτήτων.
μος άδυσώπητος μεταξύ αύτών καί τοϋ 
πάπα Κλήμεντος τού Ε' μαζί καί τού 
βασιλιά τής Γαλλίας Φίλιππου τού ' Ω
ραίου, πού ήθελε, έπί πλέον, νά σφετε
ριστή τήν περιουσία τοϋ Τάγματος. 
Αποκορύφωμα τής σκληρής αύτής 

διαμάχης ήτο τό κάψιμο έπί τής πυράς 
τού άρχηγοΰ τών Ναϊτών ’ Ιάκωβου δέ 
Μολαί. Τά έπακόλουθα ήταν τρομερά. 
Κατά τήν ώρα πού καιγόταν στις φλόγες 
κάλεσε κοντά του -στό θάνατο- τόσο 
τόν βασιλιά τής Γαλλίας όσο καί τόν 
Πάπα. Καί ή έπιθυμία του αύτή έπρα- 
γματοποιήθη. Πέθαναν καί οί δυό, σέ 
λίγο καιρό.

"Ας παρακολουθήσωμε όμως τή σκη
νή τής καύσεως τού Μεγάλου Μαγί- 
στρου τών Ναϊτών καί τά έπακόλουθα 
αύτής, όπως άκριβώς περιγράφονται σέ 
έπισημότατο έσωτερικό έντυπο μιάς 
σύγχρονης, σοβαρής μυσταγωγικής ' Ε
ταιρείας:

«... (Ήχος κώδωνος νεκροσίμου). 
ΦΩΝΗ ΕΞΩΘΕΝ: -  Κατά διαταγήν τού 
Κυρίου ήμών Φιλίππου, βασιλέως τής 
Γαλλίας, άγγέλλομεν ότι ό ’ Ιάκωβος δέ 
Μολαί, τέως Μέγας Διδάσκαλος τού 
πρώην Τάγματος τών Ναϊτών θά καή 
ζών, κατά τήν ώραν τοϋ έσπερινοϋ, ώς 
αιρετικός, άμετανόητος καί δίς άμαρτή- 
σας. ' Η μνήμη του έσται έπικατάρατος, 
ή δέ κόνις αυτού διασκορπισθήσεται εις 
τόν άνεμον. (Φλόγες...).

»Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΔΕ ΜΟ- 
ΛΑΙ: -Κ α θ ’ ήν στιγμήν άνέρχομαι έπί 
τής πυράς έγκαλώ σέ Κλήμη, έντός 40

ήμερών καί σέ Φίλιππε έντός ενός 
έτους, πρό τού δικαστηρίου τού Κριτοΰ 
άπάντων ήμών... (Οί φλόγες σβένυνται, 
ό κώδων παύει)...

» Ό  τάφος τοϋ Κλήμεντος τού Ε' 
έβεβηλώθη έν έτε ι 1577 έν Άβινιώνι 
ύπό τών Καλβινιστών, ό δέ τοϋ Φιλίπ
που τού Ωραίου έν έτε ι 1793 ύπό τών 
'Ιακωβίνων, έν τώ Ναώ τοϋ Αγίου 
Διονυσίου, τά λείψανα αύτών έξετάφη
σαν καί έκάησαν ή διεσκορπίσθησαν...

»Τοιαύτη είναι ή έκδίκησις, ήτις 
έπέπεσε έπί του πάπα Κλήμεντος τοϋ 
Ε' ούχί τήν ήμέραν, καθ’ ήν τά οστά 
αυτού έκάησαν (...), άλλα τήν ήμέραν 
καθ ’ ήν ό Λούθηρος διήγειρε τό ήμισυ 
τής Ευρώπης κατά τής παπωσύνης, έν 
όνόματι τών δικαιωμάτων τής συνειδή- 
σεως.

»Τοιαύτη είναι ή έκδίκησις ήτις 
έπέπεσεν έναντίον τού Βασιλέως Φι
λίππου τού 'Ωραίου, ούχί κατά τήν 
ήμέραν καθ' ήνό όχλος άνέσκαψε τόν 
τάφον αύτου καί διεσκόρπισε τά λείψα
νά του, ουδέ τήν ήμέραν καθ’ ήν ό 
τελευταίος αύτοϋ άπόγονος, άπόλυτος 
μονάρχης, έξήρχετο έκ τής κατοικίας 
τών Ναϊτών, μετατραπείσης εις φυλα
κήν, όπως άνέλθη έπί τής λαιμητόμου, 
άλλα τήν ήμέραν καθ ’ ήν ή Συντακτική 
τών Γάλλων Συνέλευσις άνεκήρυξε τά 
δικαιώματα τού ανθρώπου καί τοϋ πολί
του. Τό έργον ήμών πόρρω άπέχει νά 
τερματισθή»...

Πράγματι, οί Μυστικές 'Εταιρείες 
έξακολουθοΰν νά έργάζωνται, γιά μέν 
τούς έχθρούς των γιά τό «κακό», γιά δέ 
τούς φίλους των γιά τήν «εύτυχία τής 
άνθρωπότητος».

Πάντως, έτσι ή άλλιώς, συνθέτουν 
καί οί Μυστικές άδελφότητες τούς 
Μοχλούς πού κινούν τήν 'Ιστορία...

Μηνάς ' Αναστασάκης
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ΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΣΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ

Μ ΙΑ ΣΤΑΣΙΜΗ θάλασσα χωρίς κα
θόλου ρεύματα, εκτός άπ' αύτά 

πού ύπάρχουν στά σύνορά της, έκτεί- 
νετα* περίπου άπό τά 250 μίλια στά 
βόρεια τών Μεγάλων Άντιλλών ώς 
πάνω τις άκτές της φλόριντας καί τού 
Ατλαντικού, σέ μιά γενική άπόσταση 
περίπου 200 μιλίων άπό τήν ξηρά στην 
περιοχή τού 'Ακρωτηρίου Χατέρρας 
καί κατόπιν στ' ανοιχτά τού Ατλαντι
κού πρός τήν κατεύθυνση τής ' Ιβηρι- 
κής Χερσονήσου τής 'Αφρικής, ώς 
πάνω στήν Ύφαλορράχη τού Βόρειου 
Ατλαντικού καί ξανά πίσω στίςάμερι- 

κάνικες άκτές.
' Η Θάλασσα τών Σαργασσών δεν 

διακρίνεται μόνο γιά τά φύκια της πού 
βρίσκονται παντού άλλά καί γιά τίς 
νεκρικές νηνεμίες της, ένα γεγονός πού 
μπορεί νά έχει ξεκινήσει τόν γραφικό 
άλλά τρομακτικό θρύλο τής «Θάλασ
σας τών Χαμένων Πλοίων», καί τής 
«Θάλασσας τού φόβου».

Αύτός ό θρύλος τών ναυτικών μίλα 
γιά ένα μεγάλο νεκροταφείο στήν έπι- 
φάνεια τού Ατλαντικού, πού περιείχε 
πλοία άπ' όλες τίς εποχές τής θαλασσι
νής ιστορίας τού άνθρώπου, πού πιά
στηκαν καί άκινητοποιήθηκαν σέ εκτά
σεις φυκιών, όπου ρήμαζαν άργά ένώ 
τά χειρίζονταν καί τά κατοικούσαν 
άκόμα σκελετοί πληρώματα, ή μάλλον 
πληρώματα άπό σκελετούς, γεμάτα 
άπό δυστυχισμένους πού μή μπορών
τας νά δραπετεύσουν μοιράζονταν τήν 
καταδίκη τών πλοίων τους. Σ' αύτή τήν 
περιοχή τού θανάτου έπρόκειτο νά 
βρεθούν φορτηγά άγονων γραμμών, 
γιώτ, φαλαινοθηρικά, κλίπερτ, ποστά- 
λια, μπρατσέρες, ιδιωτικά σκάφη καί, 
γιά νά γίνει καλύτερη ή ιστορία, σπανι- 
όλικα γαλιόνια μέ θησαυρούς.

Πάνω στή γεμάτη ένθουσιασμό 
έπανάληψη τών ιστοριών, οί άφηγητές 
πρόσθετον καί άλλα πλοία, πού σίγου
ρα θά είχαν σαπίσει καί έξαφανιστεϊ τόν 
καιρό πού λεγόταν ή ιστορία, όπως 
πλοία μέ τούς δράκους τών Βίκινγκς, μέ 
σκελετούς νά βρίσκονται άκόμη στά 
κουπιά τους, άραβικές γαλέρες μέ

πανιά, ρωμαϊκές τριήρεις μέ τίς μεγάλες 
σειρές κουπιών, φοινικικά έμπορικά 
καράβια μέ ασημένιες άγκυρες καί 
άκόμα τά μεγάλα πλοία τής χαμένης 
' Ατλαντίδας μέ τίς πλώρες τους σκεπα
σμένες άπό ένθετες χρυσές πλάκες — 
όλα καταδικασμένα νά σαπίζουν γιά 
αιώνες σέ μιάν άκίνητη θάλασσα.

Οί πρώτοι μύθοι σχετικά μέ τή 
θάλασσα τών Σαρνασσών μπορεί νά 
ξεκινούν άπό τούς φοίνικες καί τούς 
Καρθαγένιους, πού πιθανότατα τή διά- 
βηκαν χιλιάδες χρόνια πρίν καί πλεύρι
σαν στίς δυό ' Αμερικές, όπως φανερώ
νεται άπό πολλές φοινικικές πέτρινες 
έπιγραφές στή Βραζιλία καί μερικές 
στίς ' Ηνωμένες Πολιτείες, κρύπτες μέ 
φοινικικά νομίσματα πού πρωτοβρέθη- 
καν στίς Άζόρες, νομίσματα τής Καρ- 
θαγένης πού άργότερα βρέθηκαν στή 
Βενεζουέλα καί στή νοτιοανατολική

άκτή τών ' Ηνωμένων Πολιτειών, όπως 
έπίσης καί πανάρχαιες γραφικές άνα- 
παραστάσεις άνθρώπων πού μοιάζουν 
νά είναι Σημίτες έπισκέπτες, στό Μεξι
κό. ’ Η άκόλουθη άναφορά άπό τόν 
Καρθαγένιο ναύαρχο Χιμίλκο, καμωμέ
νη στά 500 π.Χ., χτυπά μιά γνώριμη, άν 
καί κάπως εντυπωσιακή, χορδή σχετικά 
μέ τίς έκτάσεις φυκιών καί τήν έλλειψη 
άνέμων στή Θάλασσα τών Σαργασσών:

... Καμμιά αύρα δέν οδηγείτό πλοίο, 
τόσο νεκρός είναι ό νωθρός άνεμος 
αύτής τής ακίνητης θάλασσας... ύπάρ
χουν πολλά φύκια άνάμεσα στά κύμα
τα, άναχαιτίζουν τό πλοίοσάν θάμνοι... 
ή θάλασσα δέν έχει μεγάλο βάθος, ή 
έπιφάνεια τής γής μόλις σκεπάζεται, 
κινούνται συνεχώς μπρος πίσω κι άγρια 
τέρατα κολυμπούν άνάμεσα στά τεμπέ
λικα καί άργοκίνητα καράβια...

Μπορεί νά συγχωρηθεϊ στό ναύαρ
χο Χιμίλκο μιά κάποια δικαιολογημένη 
ύπερβολή μέσα άπό τήν άπόσταση τού 
χρόνου, καί έκτος άπό αύτό οί φοίνικες 
— Καρθαγένιοι ταξιδιώτες τού ώκεα- 
νοΰ φρόντιζαν πάρα πολύ νά αποθαρ
ρύνουν τούς άλλους ταξιδιώτες τής 
έποχής άπό τό νά διασχίσουν τίς Στήλες 
τού ' Ηρακλή (τό Γιβραλτάρ) στό έμπα 
τής Μεσογείου γιά νά βγοΰν πιό πέρα 
στόν άνοιχτό ώκεανό.

Αύτό γινόταν βασικά γιά νά κρατή
σουν γιά τόν έαυτό τους τό προσοδο
φόρο εμπόριο πού διατηρούσαν μέ 
τούς καλλιεργητές τών 'Ατλαντικών 
άκτών τής Εύρώπης καί τής 'Αφρικής 
καί ίσως άκόμα μέ τούς πιό μέσα στήν 
ένδοχώρα.

Οί Καρθαγένιοι είχαν άκόμα καί 
ύποχρεωτική θανατική ποινή γιά τούς 
καπετάνιους τους πού πρόδιναν τίς 
ρότες τους ή άκόμα καί τήν παρουσία 
τους στόν Ατλαντικό κι αύτό είναι μία 
αιτία πού εξηγεί τήν έντονη τάση τών 
Καρθαγένιων νά βυθίζουν όλα τά ξένα 
καράβια κοντά ή μετά τό Γιβραλτάρ ή, 
όταν δέν ήταν άρκετά δυνατοί νά τό 
κάνουν αύτό, νά βουλιάζουν τά ίδια 
τους τά σκάφη στήν άνάγκη, γιά νά 
άποφύγουν νά γίνουν άντιληπτοί.
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Η στάση τής Δυτικής Εκκλησίας 
στήν περίοδο

T " * H G
Q K O N O M X X IX C

Τόν 8ο α|ώνα τό Βυζάντιο συγκλονίσθηκε άπό τήν Είκονομαχία, τό γνωστό κίνημα κατά της λατρείας των εικόνων, 
πού βρήκε ύποστήριξι άπό την κορυφή τής ’ Εξουσίας, τούς αύτοκράτορεςΛέοντα Γ ' τό ν ’Ίσαυροκαί Κωνσταντίνο Ε ' 
τόν Κοπρώνυμο. Πολλές άπόψεις έχουν διατυπωθεί άπό διάφορους ιστορικούς γιά τά βαθύτερα αϊτια αύτής τής 
κινήσεως, πού ’εδίχασε, γιά  έναν αιώνα περίπου, τήν ’ Ορθοδοξία. Ποιά δμως ύπήρξε ή στάσις τής ’ Εκκλησίας τής 
Ρώμης στά γεγονότα εκείνα, πού άπείλησαν νά εξαφανίσουν τήν εικονογραφία σάν έκφρασι τής θρησκευτικής 
τέχνης; ’Έ γκυρη άπάντησι στό θέμα αύτό δίνει ό Γάλλος ιστορικός καί ’ Ακαδημαϊκός Α ιμίλιος Μάλ στό 
άποκλειστικό άρθρο πού άκολουθεΐ Τό άρθρο άναδημοσιεύεται άπό τό Π εριοδικό «Ί σ το ο ία  Ε ικονογραφημένη»

“Τ  Ο 726 Ο ΠΑΠΑΣ Γρηγόριος Β ' έ- 
/  μάθε κάτι σοβαρό: Ο Λέων Γ ' ό 

Ίσαυρος, ό ύπερασπιστής τής Χριστια
νοσύνης, ό σωτήρας τής Κωνσταντι- 
νουπόλως, είχε απαγορεύσει, διά δια
τάγματος, τήν λατρεία των εικόνων τοϋ 
Χριστού, τής Παναγίας, των άγιων καί 
των άγγέλων. Καί όχι μόνο αύτό, άλλά 
είχε διατάξει νά καταστραφούν όλες οϊ 
εικόνες. Δίδοντας τό παράδειγμα, διέ
ταξε νά ρίξουν τό άγαλμα τού Χριστού, 
πού υψωνόταν στήν είσοδο τού παλατι
ού. ' Ο λαός θέλησε νά άντιόράση καί τό 
αίμα χύθηκε άφθονο. Αύτή ήταν ή άρχή 
ένός άγώνος, πού έπρόκεπο νά διαρκέ- 
ση περισσότερο άπό ένα αιώνα.

Πώς ήταν ποτέ δυνατόν, τό μίσος 
εναντίον τής τέχνης νά έκδηλωθή σέμιά 
πάλι γεμάτη άπό έργα τέχνης; Τά 
άριστουργήματα τής κλασικής 'Ελλά
δος κοσμούσαν άκόμη τούς δημοσίους 
χώρους τής Κωνσταντινουπόλως. Οί 
Βυζαντινοί είχαν κληρονομήσει άπό 
τούς "Ελληνες τήν άγάπη πρός τό 
ωραίο. Είχαν δημιουργήσει οί ίδιοι 
θαυμάσια έργα τέχνης. Είχαν γεμίσει τις 
έκκλησίες τους μέ τοιχογραφίες καί 
μωσαϊκά.

'Η  είκονομαχία είναι ένα άπό τά 
μεγάλα ιστορικά γεγονότα. Κρινόταν ή 
τύχη τής χριστιανικής τέχνης. "Αν οί 
πάπες είχαν ύποχωρήσει, δέν μποροΰ-



Στις φωτογρφίες καί τών δύο σελίδων τοιχογραφίες άπό βυζαντινές έλληνικές εκκλησίες. Οι οπαδοί ιών εικόνων έπεβλήθησαν στόν αγώνα 
μεταξύ εικονολατρών καί εικονοκλαστών καί στις 11 Μαρτίου 843 ή νίκη γιορτάστηκε μέ μιά επίσημη τελετή στήν Αγία Σοφία

με νά φανταστούμε πού θά κατέληγε τό 
άπωθημένο καλλιτεχνικό ένστικτο τών 
μεσογειακών λαών. Ίσως καί νά είχαμε 
εκκλησίες με αραβουργήματα καί επι
γραφές, όπως τά τζαμιά. Δέν θά είχαμε 
όμως ποτέ τά μεγαλειώδη τύμπανα τών 
ρωμανικών έκκλησιών, ούτε τό πλήθος 
τών αγαλμάτων τών γοτθικών έκκλησι
ών, άλλά ούτε τις τοιχογραφίες του 
Τζιόττο ή τού φρά 'Αντζέλικο. Χρόνια 
πραγματικό δραματικά. Πρέπει νά λά- 
βωμε ύπ' όψι ότι τό δόγμα δέν έπαιξε 
ρόλο σ ' αύτή τήν διαμάχη. Οί πάπες θά 
μπορούσαν νά είχαν πεισθή άπό τά 
επιχειρήματα τών νεωτεριστών. Οί τε
λευταίοι πρόβαλλαν τόν κίνδυνο τής 
επανόδου στόν παγανισμό, μέ τήν 
λατρεία τών εικόνων. Οί πάπες γνώρι
ζαν πολύ καλά ότι πολλοί Πατέρες τής 
'Εκκλησίας, όπως ό Κλήμηςό Άλεξαν- 
δρεύς, ό Εύσέβιος, ό "Αγιος Έπιφάνι- 
ος, είχαν φανή άντ/θετοι στήν καθιέρω- 
σι τών εικόνων καί ότι ή εν Έλβίρα 
Σύνοδος τις είχε άπαγορεύσει. Ή  τύχη 
τού Χριστιανισμού δέν ήταν συνδεόε- 
μένη μέ τήν τύχη τής τέχνης, θά  
μπορούσαν, λοιπόν, νά θυσιάσουν τις 
εικόνες, γιά νά όοθή ένα τέλος σ ' 
αύτούς τούς πεισματικούς άγώνες, 
τούς σκληρούς διωγμούς, τις έξορίες 
καί τό αιματοκύλισμα. "Ολα αύτά ήσαν 
τό προοίμιο τού σχίσματος τών δυό

Εκκλησιών. Οί πάπες όμως άπεδείχθη- 
σαν εξ ίσου τολμηροί καί έξυπνοι. Δέν 
θέλησαν νά ακρωτηριάσουν τό άνθρώ- 
πινο πνεύμα καί έσωσαν τήν τέχνη. 
"Εκαναν στόν 8ο καί 9ο αιώνες, δ, τι 

άργότερα στόν 16ο, όταν οίΔιαμαρτυ- 
ρόμενοι έκαιγαν τούς πίνακες καί κατέ
στρεφαν τά άγάλματα: ύπερασπίσθη- 
καν τό ν πολιτισμό.

Γ ι ' αύτό καί ό Γοηγόριος Β ' άρνήθη- 
κε νά ύπακούση ατό διάταγμα τού 
αύτοκράτορος. Τό μεγαλύτερο μέρος 
τής Ιταλίας επαναστάτησε, γιά νά 
ύποστηρίξη τό ν ποντίφηκα. Οί επανα
στάτες είχαν πληροφορηθή μέ άγανά- 
κτησι ότι οί είκονομάχοι κατέστρεφαν 
τις εικόνες, κάλυπταν τις τοιχογραφίες 
καί τά μωσαϊκά μέ άσβέστη καί ότι οί 
καλλιτέχνες διώκονταν, φυλακίζονταν 
καί βασανίζονταν. 'Ανήγγειλαν τότε ότι 
θά εκλέξουν άλλο αύτοκράτορα, θά τό ν 
οδηγήσουν στήν Κωνσταντινούπολι καί 
θά διώξουν τό ν Λέοντα τό ν Ίσαυρο.
' Ο πάπας προσπαθούσενάήρεμήσητά 
πνεύματα. Ήθελε νά κατευνάση τό ν 
ήγεμόνα καί νά τό ν έπαναφέρη στόν 
δρόμο τής λογικής μέ τήν πειθώ. Τού 
έγραψε δυό επιστολές, πού όμως δέν 
όιεσώθησαν. Αύτές πού ύπάρχουν μέ 
τήν ύπογραφή του, δέν είναι αύθεντι- 
κές. Ο Γρηγόριος Β ' θά έπανέλαβε, 
άσφαλώς, αύτά πού ό Γοηγόριος ό

Μέγας είχε γράψει άλλοτε στόν Σερέ- 
νιο, τόν είκονομάχο επίσκοπο τής Μασ
σαλίας·  ̂ Δέν θά μπορούσε νά βρή 
καλύτερα επιχειρήματα.

«Απαγορεύοντας τήν εικονολατρία 
είσθε άξιέπαινος. Καταστρέφοντας τις 
εικόνες είσθε άξιος μομφής. "Αλλο είναι 
νά λατρεύωμε τις εικόνες καί άλλο είναι 
νά διδασκώμεθα άπό αύτές ποιούς 
πρέπει νά λατρεύωμε».

Ό  Γρηγόριος Β ' είχε πολύ ελπίσει 
ότι θά μπορούσε νά βρεθή κάποια 
λογική λύσις. Πέθανε, όμως, χωρίς νά 
έχουν σταματήσει οί διωγμοί. Ο διά
δοχός του, Γρηγόριος Γ ' " Ελληνας άπό 
τήν Συρία, σκέφθηκε ότι δέν ήταν 
δυνατόν νά συνεχισθοΰν οί καιροσκο- 
πίες καί ότι είχε έλθει ή ώρα τής 
δράσεως. Έγραψε δυό φορές στόν 
αύτοκράτορα, χωρίς όμως οί επιστολές 
του νά φθάσουν στόν προορισμό τους. 
Συνεκάλεσε τότε σύνοδο, στήν όποια 
έλαβον μέρος όχι μόνο επίσκοποι καί 
διάκονοι, άλλά άκόμη καί πολίτες τής 
Ρώμης. 'Απεφασίσθη, οί βεβηλωταί 
τών εικόνων τού Σωτήρος, τής Παναγί
ας, τών άποστόλων καί τών άγιων νά 
στερηθούν τής ' Α γίας Κοινωνίας καί νά 
διωχθοϋν άπό τούς κόλπους τής Ε κ
κλησίας. Ό  Λέων ό "Ισαυρος, άντί 
άπαντήσεως, έστειλε στήν 'Αδριατική 
ισχυρό στόλο, ικανό νά συντρίψη τήν
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Ή  είκονομαχία είναι ένα άπό τά μεγάλα ιστορικά γεγονότα Κατά τήν περίοδο τής 
είκονομαχίας κρίθηκε ή τύχη τής χριστιανικής τέχνης.

άντίστασ/ του πάπα καί τής Ιταλίας. 'Η  
αήττητη όμως αύτή αρμάδα σκόρπισε 
καί καταστράφηκε άπό τήν τρικυμία.

Διαβάζοντας στό «Liber porrtificalis» 
τήν ζωή τού Γρηγορίου Γ ', εντυπωσιά
ζεται κανείς άπό τόν εξαιρετικό ζήλο, 
πού άνέπτυξε στήν διακόσμησι των 
εκκλησιών. Είναι άξιοσημείωτο ότι στήν 
Ρώμη, τούς πρώτους αιώνες τού Μ ε
σαίωνας, ή τέχνη δεν ύπήρξε ποτέ τόσο 
γόνιμη, όσο τήν εποχή τής είκονομαχί
ας. Ο 7ος αιών, τό τέλος τού 9ου καί τό 
μεγαλύτερο μέρος τού 10ου αίώνος 
φαίνονται εποχές πολύ φτωχές, συγ- 
κρινόμενες μέ τήν περίοδο τού 730- 
840 περίπου. Δηλαδή, ό διωγμός, πού 
ύπήρξε αίτια νά καταστραφούν οι εικό
νες στήν Κωνσταντινούπολή τις πολλα
πλασίασε στή Ρώμη. "Οπως άκριβώς 
συνέβη αργότερα, τήν εποχή τού Προ
τεσταντισμού. 'Η  παπωσύνη είχε επι
κυρώσει αύτό πού ή αϊρεσις ήθελε νά 
άρνηθή. Τόν 8ο καί τόν 9ον αιώνα οί 
εκκλησίες τής Ρώμης γέμισαν άπό έργα 
τέχνης, όπως άκριβώς συνέβη στό 
τέλος τού 16ου καί 17ου αίώνος.

Μικρό μόνο μέρος αυτών τών άρχαί- 
ων έργων τέχνης έχει διασωθή, έχομε 
όμως γραπτές μαρτυρίες. Στήν αρχή 
τής παπωσύνης του, ό Γρηγόριος Γ '

κόσμησε, στό ν "Αγιο Πέτρο, τόν τάφο 
τού άποστόλου μέ μεγαλοπρεπείς κίο
νες άπό όνυχα, μέ επάργυρα επιστύλια. 
Επάνω σ ' αύτάήσανλαξευμένες, άπό 
τό ένα μέρος, οί εικόνες τού Σωτήρος 
καί τών άποστόλων, άπό τό άλλο τής 
Θεομήτορος καί τών παρθένων. Μέ 
αύτό τόν τρόπο, ό πάπας έδινε τιμητική 
θέσι σέ αύτά πού ό Λέων ό Ίσαυρος 
κατέστρεφε στό βασίλειό του.

Στήν Σάντα Μαρία Ματζόρε, τήν 
αρχαιότερη καί περισσότερο τψημένη 
εκκλησία τής Παναγίας στήν Δύσι, 
ύπάρχει ή φάτνη τής Γεννήσεως. φαί
νεται ότι είναι ένα άγιο λείψανο, πού 
κατά πάσα πιθανότητα μεταφέρθηκε 
άπό τήν Βηθλεέμ, τήν ώρα τής εισβολής 
τών 'Αράβων. Κοντά σ ' αύτή τήν 
φάτνη, ό πάπας τοποθέτησε μιά άλλη 
εικόνα τής Θεομήτορος μέ τό Θείο 
Βρέφος, μέ έπένδυσι άπό χρυσάφι καί 
πολύτιμες πέτρες.

Συγχρόνως έδιδε εντολή νά κτισθούν 
καί νά έπισκευασθούν έκκλησίες καί 
παρεκκλήσια καί νά διακοσμηθούν μέ 
τοιχογραφίες. 'Επίσης, άνέθεσε νά ζω
γραφίσουν τά περιστύλια στις πλευρές 
τής βασιλικής τού Αγίου Πέτρου. Τά 
μεγάλα διακοσμητικά έργα τού Ερηγο- 
piou Ε ' εξαφανίσθηκαν χωρίς νά άφιή

σουν ίχνη. Οί άνασκαφές, όμως, τών 
τελευταίων ετών άπεκάλυψαν κάτω 
άπό τήν εκκλησία τού 'Αγίου Χρυσογό- 
νου, στό Τραστέβερε, σέ βάθος έπτά 
μέτρων, τά έρείπια τής εκκλησίας τού 
8ου αίώνος μέ τήν μεγάλη αψίδα. Εδώ 
κι έκεϊ εμφανίζονται τοιχογραφίες σχε
δόν κατεστραμμένες. Οί άρχαιότερες 
πρέπει νά είναι έργα τών καλλιτεχνών 
τού Ερηγορίου Ε'. Αύτές οί μισοσβη- 
σμένες εικόνες παριστάνουν μόνο άγι
ους. Άγιους όρθιους, όνάμεσα σέ 
στύλους ή προτομές άγιων μέσα σέ 
κύκλους.

'Επί βασιλείας Κωνσταντίνου τού 
Κοπρωνύμου, γιοϋ καί διαδόχου τού 
Δέοντος "ίσαυρου, οί διωγμοί έγιναν 
σκληρότεροι. Ό  Κωνσταντίνος ό Κο- 
πρώνυμος θεωρείται πρόδρομος τών 
θρησκευτικών μεταρρυθμιστών του 
16ου αίώνος. Ε ι' αυτό οί Διαμαρτυρό- 
μενοι τόν τοποθετούν μεταξύ τών πνευ
ματικών προγόνων τού Λουθήρου καί 
τού Καλβίνου. Ό  Κωνσταντίνος ό 
Κοπρώνυμος όχι μόνο είχε άπαγορεύ- 
σει νά άπεικονίζεται ή Παναγία, άλλά 
καί νά άναφέρεται το όνομά της. 
Μιλούσε γ ι' αύτήν μέ χλευαστική ειρω
νεία. Οί ιστορικοί άναφέρουν μερικούς 
άπό τούς σαρκασμούς του. Περιφρο- 
νοϋσε τά λείψανα τών άγιων καί τά 
έρριχνε στή θάλασσα. Χάρις σ ' αύτό ν ή 
διαμάχη πήρε διαστάσεις καί ο ί πάπες 
είχαν άναγκασθή νά υποστηρίξουν, 
εκτός άπό τις εικόνες, καί τά άγια 
λείψανα. Ό  αύτοκράτωρ ύπήρξε ό 
φοβερώτερος έχθρός τών μοναχών. 
Τούς είχε διώξει άπό τά μοναστήρια καί 
τούς είχε ύποχρεώσει νά καταπατή
σουν τόν όρκο τους καί νά νυμφεύων- 
ται. "Οσοι έναντιώθηκαν, φυλακίσθη- 
καν καί βασανίσθηκαν.

Κατά τήν διάρκεια τής βασιλείας του, 
τό αίμα χύθηκε πολλές φορές. Περι- 
φρονώντας τις προειδοποιήσεις καί τις 
μομφές τών παπών, άνεκηρύχθη πά
πας ό ίδιος. Συνεκάλεσε τήν εν Ίερεία 
Σύνοδο, τό 754, όπου έπέβαλε σέ 300 
καί πλέον επισκόπους νά καταδικάσουν 
τήν «εγκληματική τέχνη τής ζωγραφι
κής» καί νά τιμωρήσουν μέ άφορισμό 
όποιον τολμούσε νά ζωγραφίση τόν 
Χριστό, τήν Παναγία ή τούς άγιους. Οί 
καταστροφές έγιναν χειρότερες. Άπό 
πότε χρονολογείται ή καταστροφή τών 
ωραίων τοιχογραφιών τής Παναγίας 
καί τών θαυμάτων τού Σωτήρος, στήν 
έκκλησία τής Παναγίας τών Βλαχερ- 
νών. Αντικατέστησαν αύτές τις τοιχο
γραφίες μέ τοπία καί πουλιά που 
πετοϋν.

Σ ' αύτή τήν μακρά βασιλεία τών
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Η Ε Ι Κ Ο Ν Ο Μ Α Χ Ι Α

τριάντα πέντε ετών, ο ί διαδοχικοί πάπες 
τής Ρώμης, ό Ζαχαρίας, ό Στέφανος Β ', 
ό Παύλος Α ', ό Στέφανος Γ', ό 
Άόριανός A ', κράτησαν άόιάλλακτη 
στάσι. Ή  άντίστασις τοϋ Ζαχαρία καί 
Στεφάνου Β ' ήταν έξαιρετικά αξιέπαι
νη. γιατί ό αύτοκράτωρ τους είχε 
έγκαταλείψει άβοήθητους. τήν στιγμή 
που οί Λομβαρδοί άπειλοϋσαν τήν 
Ρώμη, γιά νά τήν καταστήσουν πρω
τεύουσα τοϋ κράτους τους. Ποιά θά 
ήταν ή τάχη μιας ύποδουλωμένης 
παπωσάνης; Τότε ό Στέφανος Β ', βλέ
ποντας ότι ή Ρώμη δέν μπορούσε νά 
περιμένη βοήθεια από τήν Κωνταντι- 
νούπολι, ζήτησε τήν ύποστήριξι των 
φράγκων. Διέσχισε τις Αλπεις χειμώνα 
καιρό, γιά νά παρακαλέση τόν Πεπϊνο 
τόν Βραχύ νά προστατεύση τήν Ρώμη. 
Ό  φράγκος βασιλεύς, πού έλεγε ότι 
πήρε τά όπλα μόνο «γιά τήν αγάπη τού 
Αγίου Πέτρου καί τήν αφεσι των 

άμαρτιών του», άφοϋ νίκησεδυό φορές 
τούς Λομβαρδούς, ίδρυσε τό Παπικό 
Κράτος καί έκανε τόν πάπα ηγεμόνα 
(756).

Τήν έποχή πού ό Κωνσταντίνος ό 
Κοπρώνυμος κατέστρεφε τις έκκλησίες 
μαζίμέ τά λείψανα των άγιων, οί πάπες, 
άντιθέτως, είχαν περί βάλει αύτά τά άγια 
λείψανα μέ βαθύ σεβασμό. Ό  πάπας 
Ζαχαρίας άνακάλυψε σέ μιά λειψανο
θήκη τήν κάρα τού 'Αγίου Γεωργίου. 
Ανήγγειλε τό νέο σέ όλη τήν πάλι. 
Ακολουθούμενος άπό τόν λαό τής 
Ρώμης, πού έψαλλε θριαμβευτικούς 
ύμνους, μετέφερε τόν πολύτιμο θησαυ
ρό στήν έκκλησία τού Άγιου Γεωργίου 
τού Βιλμπάρ. Τήν έποχή έκείνη όνομα-

' Ο πάπας Γρηγόριος Β ' , ό πρώτος οτήνΔύσι 
πού άντέδρασε ατά μέτρα τοϋ αύτοκράτο- 
ρος Λέοντος Γ '. Ίοαύρου εναντίον τών 
εικόνων.

Ή  είκονομαχία κράτησε περισσότερο άπό έναν αιώνα και κατά τή διάρκεια της χύθηκε 
άφθονο αίμα.

ζόταν Άγιος Γεώργιος του χρυσού 
πέπλου.

Τήν έποχή τοϋ Παύλου Α ', ή λατρεία 
τών λειψάνων έφθασε ατό άποκορύ- 
φωμά της. Τά ρωμαϊκά νεκροταφεία, 
όπου ήσαν ένταφιασμένα τά σώματα 
τών μαρτύρων, είχαν έγκαταλειφθή. Οί 
ρωμαϊκές κατακόμβες, λεηλατημένες 
άπό τούς Λομβαρδούς, είχαν άρχίσει νά 
έρειπώνονται. ' Ο Παύλος Α ' πήρε όσα 
λείψανα κινδύνευαν νά έξαφανισθοϋν 
καί τά μετέφερε στις έκκλησίες τής 
Ρώμης μέ μεγάλη πομπή. Τότε πήρε 
άπό τις κατακόμβες τό λείψανο τής 
Δομιτίλλας Πετρονίλλας, «κόρης τοϋ 
Άγιου Πέτρου», γιά νά ένταφιάση 
κοντά ατό μνήμα τού αποστόλου. Απ έ
δωσε εξαιρετικές τιμές ατά λείψανα δυό 
διασήμων παπών: τού Άγιου Στεφά
νου, πού, όπως έλεγαν, είχε άποκεφαλι- 
σθή στις κατακόμβες κατά τήν παπωσύ- 
V/7 του, καί τού Άγιου Συλβέστρου, 
πού είχε παραστή μάρτυρας στόν θρί
αμβο τού Χριστιανισμού, φύλαξε τά 
λείψανό τους ατό ίδιο του τό σπίτι, πού 
τό είχε μετατρέψει σέ έκκλησία καί 
μοναστήρι.

Οί διωγμοί όιαρκούσαν στήν Ανατο
λή έξήντα χρόνια, όταν ή αύτοκράτειρα 
Ειρήνη ή Αθηναία, λίγο μετά τήν

άνοδό της στόν θρόνο, έπανέφερε τήν 
λατρεία τών εικόνων. Άπό τό 787 ώς 
τό 813, άπό τήν Ειρήνη ώς τόν Λέοντα 
τόν Αρμένιο, γαλήνη έπικράτησε στήν 
Κωνσταντινούπολι, στήν Ελλάδα καί 
στήν Μικρά Άσία. Δέν ήταν όμως 
άρκετό ένα αύτοκρατορικό διάταγμα 
γιά νά ήρεμήσουν τά πνεύματα. Οί 
άντίπαλοι τών εικόνων δέν είχαν προ- 
σηλυτισθή άμέσως στήν λατρεία τους. 
Πολλοί ιεράρχες είχαν μείνει πιστοί στό 
καταδικασμένο δόγμα. Ο στρατός, 
σχεδόν ολόκληρος, είχε παραμείνει εί- 
κονομάχος. Πάλι ένας νικηφόρος στρα
τιώτης, ό Λέωνά Αρμένιος, κατήργησε 
τις εικόνες καί έπανέφερε τούς διω
γμούς. Συνεχίσθηκαν τριάντα χρόνια, 
έπίβασιλείας τριών αύτοκρατόρων, καί 
ύπήρξαν έξ 'ίσου σκληροί, όπως τήν 
έποχή τοϋ Κωνσταντίνου τού Κοπρω- 
νύμου. Οί έκκλησίες άρχισαν καί πάλι 
νά άπογυμνώνονται, οί τοιχογραφίες 
νά καλύπτωνται, οί πίνακες νά καίγων- 
ται, τά ιερά σκεύη νά καταστρέφωνται. 
"Οσοι μοναχοί είχαν άρνηθή νά συμ
μορφωθούν μέ τις διαταγές τοϋ αύτο- 
κράτορος, είχαν καί πάλι φυλακισθή, 
μαστιγωθή καί βασανισθή. Τούς ύπέ- 
βαλλαν στά φρικτάμαρτύρια τής Α να 
τολής. Τούς έβγαζαν τά μάτια, τούς
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Ή  λατρεία των εικόνων τού Χρίστου, τής Παναγίας, των Αγίων καί των Αγγέλων 
άπαγορεύτηκε μέ διάταγμα τού αύτοκράτορα Λέοντος Τ' τοϋ Ίσαύρου.

'έκοβαν τήν μύτη καί χάραζαν τό μέτω
πό τους, μέ καυτό σίδερο, ύβριστικούς 
στίχους, πού είχε συνθέσει ό ίδιος ό 
αϋτοκράτωρ. Έκαψαν τά χέρια του 
μονάχου ζωγράφου Λαζάρου. Πολ
λούς μοναχούς τούς έρριξαν στόν 
Βόσπορο, ραμμένους μέσα σέ σακκιά.

Τά νέα έφθαναν στήν Ρώμη μέ τούς 
φαγάδες, καί οί πάπες άρχισαν πάλι νά 
άγωνιούν. Ο Πασχάλης Α ' ένοιωσε 
βαθιά τήν άπελπισία τής 'Ανατολής. Ο 
Θεόδωρος Στουόίτης, ό ηρωικός ύπε- 
ρασπιστής των εικόνων στήν Κωνσταν
τινούπολή τού έγραψε, γιά νά τοϋ 
ζητήαη νά βοηθήση τούς μαχητάς τής 
άλήθειας. Ό  πάπας έστειλε αμέσως 
έπιστολή στόν Αέοντατόν Αρμένιο. Ό  
αύτοκράτωρ όμως διέταξε νά μαστιγω- 
θή ό κομιστής καί νά κλεισθή σέ ένα 
τάφο. Οί μοναχοί κατέφευγαν στήν 
Νότιο Ιταλία. Ό  πάπας Πασχάλης Α ' 
φιλοξένησε τούς μοναχούς στήν Ρώμη 
καί έκτισε ένα μοναστήρι γι ’ αυτούς, 
κοντά στήν Άγια  Πραξιδία.

Θά ήταν πολύ περίεργο, άν ή τέχνη, 
τήν έποχή τού Πασχάλη Α δέν έφερε 
τά ίχνη αύτών των μεγάλων αγώνων, 
πού συγκλόνιζαν τόσο βαθιά τις ψυχές.
Από μιά εξαιρετική τύχη, τρεις έκκλη- 

σίες, πού έκτισε ό πάπας Πασχάλης Α ', 
άπό τό 817 ώς τό 824, σώζονται στήν 
Ρώμη. Είναι άκόμη όρθιες καί οί τρεις 
καί διατηρούν σχεδόν άνέπαφα τά 
μωσαϊκά τους. Είναι ή Σάντα Μαρία ίν 
Ντομινίκα, ή Αγία Πραξιδία καί ή

Άγια  Καικιλία. Οί περίφημες αυτές 
έκκλησίες ενθουσιάζουν τόν έπισκέπτη. 
Θά τόν συγκινοΰσαν άκόμη περισσότε
ρο, άν σκεφθή ότι δημιουργήθηκαν στά 
χρόνια τής μεγάλης διαμάχης.

Ό  θάνατος τοϋ Αέοντος τοϋ Α ρμε
νίου, τοϋ άσπονδου εχθρού των εικό
νων, δέν έβαλε τέλος ατούς διωγμούς. 
Οί διάδοχοί του, Μιχαήλ Β ' καί Θεόφι
λος, συνέχισαν τήν όπαγόρευσι τής 
χριστιανικής τέχνης. Ό  Θεόφιλος φέρ
θηκε καί αύτός πολλές φορές βίαια, 
όπως οί γεμάτοι πάθος προκάτοχοί του. 
Ή  βασιλεία του συμπίπτει μέ τήν 
παρουσία στόν παπικό θρόνο τοϋ Γρη- 
γορίου Δ ', τοϋ ύπερασπιστοϋ καί προ- 
παγανδιστοϋ των εικόνων.

Ο Γοηγόριος Δ ' άνοικοόόμησε τόν 
"Αγιο Μάρκο, εκκλησία τοϋ 4ου αίώ- 
νος, ατό Πεδίο του "Αρεως, όχι μακριά 
άπό τό Καπιτώλιο. Αυτό ύπήρξε ένα 
άπό τά μεγάλα έργα του.

"Οταν ό έπισκέπτης μπαίνη σήμερα 
σ ' αυτή τήν άρχαία εκκλησία, ανακαλύ
πτει ένα εσωτερικό ναού τοϋ 17ου 
αίώνος καί διακοσμήσεις άπό στόκο. 
Τίποτε δέν θά τοϋ θύμιζε τούς Καρολ- 
λιγγείους χρόνους, άν δέν παρατηρού
σε στήν άψϊδα τοϋ ίεροϋ τό χρυσάφι 
τοϋ μωσαϊκού τοϋ Γοηγορίου Δ Μ ι
μείται, όπως οί έκκλησίες τής Αγίας 
Πραξιόίας καί τής 'Αγίας Καικιλίας, τά 
ωραία μωσαϊκά τής εκκλησίας των 
' Αγίω ν Κοσμά καί Δ αμιανοϋ. ' Η άπομί- 

μησις όμως αύτοϋ τοϋ εξαιρετικού

προτύπου δέν είναι καθόλου πιστή. Τά 
πρόσωπα άκίνητα, άπομονωμένα, είναι 
τό ένα κοντά ατό άλλο, δεξιά καί 
άριστερά τοϋ Χριστού. Μόνο ό Εύαγγε- 
λιστής Μάρκος άκουμπά τό χέρι του 
στόν ώμο τοϋ Γοηγορίου Δ ', πού 
περιβάλλεται μέ τόν φωτοστέφανο των 
ζώντων, γιά νά τόν παρουσιάση στόν 
Χριστό. Δέν όιακρίνονται ούτε ό "Αγιος 
Πέτρος, ούτε ό "Αγιος Παύλος. "Οσοι 
άγιοι παριστάνονται, είναι αύτοί πού ή 
έκκλησία στέγαζε τά άγια λείψανά τους: 
τρεις μάρτυρες, ό "Αγιος Αγαπητός, ό 
"Αγιος Ευδαίμων καί ή Άγια  'Αγνή, 
μετά ό "Αγιος Μάρκος, ό πάπας καί ό 
Εύαγγελιστής Μάρκος.

Σ ' αυτό τό έργο, πού είναι άκόμη 
περισσότερο ιερατικό καί άπό τό μωσαϊ
κό τής Άγιας Καικιλίας, είναι εμφανής 
ή έπίόρασις τής Ανατολής. Ό  Χριστός 
εύλογεϊμέ τόν τρόπο τής 'Ορθοδόξου 
Ανατολικής ' Εκκλησίας καί ή άσκητική 

φυσιογνωμία του εκφράζει τόν πόνο 
του. Είναι ό Βυζαντινός Παντοκράτωρ, 
θλιμμένος γιά τις άμαρτίες τοϋ κόσμου. 
Τά πόδια του δέν στηρίζονται στήν γή, 
άλλά σ ’ ένα μικρό ύποπόδιο. Καί οί 
άγιοι, έπίσης, στέκονται όρθιοι σέ ένα 
είδος βάθρου. Αύτό δίνει στά πρόσωπα 
μεγαλύτερη έπισημότητα, άλλά τά απο
μονώνει άπό τήν ζωή. Νομίζει κανείς, 
ότι ίσως πρόκειται γιά καλλιτεχνική 
πρωτοβουλία των ζωγράφων τοϋ Γρη- 
γορίου Δ '. Είναι, όμως, συνηθισμένη 
μέθοδος των 'Ελλήνων καλλιτεχών. 
Στήν Ραβέννα, στόν Ά γ ιο  Άπολλινά- 
ριο, οί Ταξιάρχες Μιχαήλ καί Γαβρ/ήλ, 
μέ ένδυμα άξιωματούχου τής βυζαντι
νής Αύλής, στέκονται επάνω στά βάθρα 
τους. Τά βυζαντινά έργα τέχνης άπό 
έλεφαντοστοϋν καί τά χειρόγραφα πα
ρουσιάζουν συχνά αύτή τήν ιδιομορ
φία. Οί αύτοκράτορες καί οί αύτοκρά- 
τειρες στέκονται επάνω σέ βάθρα.

Ο Γρηγόριος Δ ' ύπήρξε έμπνευστής 
καί άλλων έργων τέχνης, τά όποια όμως 
δέν σώζονται. Είχε διακοσμήσει μέ ένα 
μεγάλο μωσαϊκό τό τρίκλινο τοϋ Αατε- 
ρανοϋ καί μέ μιά σειρά άπό μωσαϊκά τό 
περιστύλιο τοϋ Άγιου Πέτρου, άπό τις 
δυό πλευρές τής άργυρής πύλης. Έδω
σε, έπίσης, εντολή νά διακοσμηθή μέ 
τοιχογραφίες τό περιστύλιο τής εκκλη
σίας τοϋ Άγιου Γεωργίου. Πολύ πιθα
νόν οί τοιχογραφίες καί τά μωσαϊκά νά 
έγιναν γιά νά τιμήσουν τούς άγιους, 
γιατί ό Γοηγόριος Δ ' έτρεφε γ ι' αύτούς 
βαθειά πίστι.

Είναι φανερό ότι οί βιαιότητες των 
είκονομάχων αύτοκρατόρων είχαν εξυ
ψώσει, όχι μόνο στήν Ρώμη, άλλά καί 
σέ όλη τήν Δύσι. τήν λατρεία των
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εικόνων καί των ιερών λειψάνων. Πρά
γματι, ατό δεύτερο ήμισυ του 8ου 
αίώνος καί ατό πρώτο τοϋ 9ου, οί 
εκκλησίες καί τά μοναστήρια τής Γάλλί- 
ας ήλθαν νά ζητήσουν στήν Ρώμη, γιά 
τις κρύπτες τους, λείψανα ομολογητών 
καί μαρτύρων.

Στις μεγάλες εκκλησίες τής Ρώμης, τό 
εμπρόσθιο μέρος τής Αγίας Τραπέζης 
ήταν διακοσμημένο μέ ανάγλυφα άπό 
σκαλιστό ασήμι. "Ηταν σκεπασμένο μέ 
βαρύτιμα ύφάσματα, στολισμένα μέ 
χρυσά κεντήματα καί πολύτιμες πέτρες.
Αύτά τά καλύμματα άλλαζαν σι/άλογα 
μέ τις περιστάσεις. Οί σκηνές τής ζωής 
τού Χριστού καί τής Παναγίας, πού τά 
στόλιζαν, αντιστοιχούσαν στις μεγάλες 
έορτές τού έτους. Επάνω στήν Άγια  
Τράπεζα ύψωνόταν ένα κουβούκλιο 
άπό άσήμι. 'Αργότερα τό κατασκεύα
ζαν άπό μάρμαρο. ’Ανάμεσα στις κο- 
λώνες τού κουβουκλίου, γλιστρώντας 
επάνω σέ βέργες άπό πολύτιμα μέταλ
λα, άνοιγόκλειναν παραπετάσματα στο
λισμένα μέ σταυρούς, άνθη, λέοντες καί 
τέρατα τής 'Ανατολής. "Ενα χρυσό 
στέμμα, μέ ένα πολύτιμο σταυρό, ήταν 
κρεμασμένο έπάνω άπό τήν "Αγία 
Τράπεζα. "Ενα τέμπλο, επενδυμένο μέ 
άσήμι, χώριζε τούς ιερείς άπό τούς 
πιστούς. 'Επάνω άπό τό τέμπλο ύπήρ- 
χαν εικόνες έπενόυμένες μέ πολύτιμα

Κατά τήν περίοδο τής είκονομαχίας καί ατό ελληνικό 
καταστράφηκαν εκατοντάδες σπουδαία έργα τέχνης.
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Ο Λέων ό Ίοαυρος. όχι μόνο απαγόρευσε τήν λατρεία των εικόνων άλλα διέταξε νά 
καταστραφοϋν όλες οί εικόνες.

μέταλλα. 'Επάνω ατά επιστύλια ήσαν 
στήν σειρά οί μορφές τού Χριστού, τής 
Παναγίας, τών αποστόλων καί τών 
αγγέλων. Αναρίθμητες λυχνίες φώτι-

Βυζάντιο άλλα καί στή Δύση

ζαν τήν έκκλησία. Ήσαν άπό άσήμι καί 
είχαν ελληνικά ονόματα, «έξάφωτοι», 
«έννεάφωτοι», δηλαδή λυχνίες μέ έξη, 
μέ έννέα φλόγες. Μεγάλοι ασημένιοι 
πολυέλαιοι, σέ σχήμα στέμματος καί 
σταυρού, ήσαν κρεμασμένοι άπό άλυ- 
σίδες. "Ενας τέτοιος πολυέλαιος, στόν 
"Αγιο Πέτρο τής Ρώμης, είχε τριακόσιες 
λαμπάδες. "Απειρα κανόήλια, κρεμα
σμένα σέ διαφορετικό ύψος, σκόρπιζαν 
πλούσιο φώς. 'Εμπρός στά εξομολογη
τήρια, όπου ήσαν τά λείψανα τών 
μαρτύρων άναβαν ασημένιες λυχνίες. 
Στόν "Αγιο Πέτρο ή πόρτα τού εξομο
λογητηρίου ήταν άπό χρυσάφι καί τά 
σκαλοπάτια άπό άσήμι.

Σέ άλες τις βασιλικές, τό πλακόστρω
το άπό πολύτιμα μάρμαρα ήταν τόσο 
πλούσιο, όσο καί στις βυζαντινές έκκλη- 
σίες. Μέ μάρμαρο, έπίσης, ήσαν επεν
δυμένοι οί τοίχοι. Τό χρυσάφι τών 
μεγάλων μωσαϊκών τών άψίόων ταίρι
αζε μέ τήν όλη μεγαλοπρέπεια.

Αύτή ήταν ή λαμπρότης τών βασιλι
κών όπου πήγαινε ό Καρλομάγνος. Τά 
μέγαρα καί οί ναοί τής ε/δωλολατρικής 
Ρώμης είχαν γίνει έρείπια, ο ί έπαύλεις 
τών πατρικίων είχαν καταρρεύσει, άλλά 
οί έκκλησίες προσέφεραν ατούς αν
θρώπους μιά άλλη μορφή τού ωραίου 
καί όλη τήν μαγεία τών χρωμάτων. 
'Αναιρούσαν, μέ τήν μεγαλοπρέπειά

Σ υ ν έ χ ε ι α  στή σ ε λ .  1 5 4

55



ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΟΥ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ιδιαίτερη στοργή έδ ε ιξε  γιά τις γυναίκες τού λαοϋ πού μάστιζε ή 
φτώχεια. Εκτός άπό τήν υλική άνακούφιση, ήτανε πρόθυμη νά 
προσφέρει καί τήν ήθική ο όσους ζητούσανε τή βοήθειά της.

Η OCIA.
Βυζαντινό μαρμάρινο θωράκιο, άπό τήν 
παλαιό συλλογή τοϋ Θησείου.

ΑΘΗΝΑΙΑ. A P xO N m C G A
Η π νευμ α τική  εμ βά θ υ νσ η  κ ι ή μ ετα ρσ ίω σ η  πού τής 

χ ά ρ ισ α ν  με τήν  ά κ τ ιν ο β ο λ ία  τους τά ιερ ά  κ ε ίμ εν α  σταλάξανε 
βά λσ α μ ο  π α ρ η γ ο ρ ιά ς  σ τήν  ψυχή της. Σ υνά μα  τής ενέπνευσα ν 
τό ν  π ό θο  νά  έρ γ α σ θ ε ΐ μ ’ όλες τίς δυ νά μ εις  της γ ιά  τήν  
ά να κούφ ισ η  τώ ν ά π ό κ ληρω ν.

Σ ΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ χρόνια τής Τουρκο
κρατίας έρριχναν κάθε τόσο τίς 

φωτεινές άκτΐνες τους κάποιοι άνωθεν 
προκισμένοι, άλλά κι εντατικά καλλιερ
γημένοι άνθρωποι. Αύτοί μέ τό λόγο 
τους, τόν προφορικό καί τό γραφτό, καί 
τίς ύποδειγματικές τους πράξεις, το
νώσανε τό ήθικό τών Ραγιάδων καί 
ισχυροποιούσαν τήν πίστη τους στήν 
' Ορθοδοξία καί στήν Πατρίδα. ' Ανάμε- 
σά τους ξεχωριστή θέοη κατέλαβε μιά 
’ Αθηναία άρχόντιοσα, ή Ρηγίλλα Μπενι- 
ζέλου, πού δέν είναι άλλη άπό τήν 
' Οσια Φιλοθέη. Οί μακρινοί πρόγονοί 
της κρατούσαν άπό τό Βυζάντιο, γι' 
αύτό καί στούς τάφους τους ύπήρχε 
σκαλισμένος ό Δικέφαλος Αετός.

Πατέρας τής Όσιας ήταν ό "Αγγε
λος Μπενιζέλος, πού γεννήθηκε τό 
1490, καί μητέρα της ή Σηρίγανη ή 
Σηρίγη Παλαιολογίνα. ' Εκτός άπό τήν 
κόρη είχανε κ' ένα γιό, τό Δημήτρη. 
Μορφώθηκαν μ' έξαιρετικήν έπιμέλεια 
καί τά δυό παιδιά, μά ή Ρηγίλλη έδειξε 
άπό μικρή πώς είχε έμφυτη κλίοη στά 
Γράμματα. ’ Από τά χρόνια τής έφηβεί- 
ας ήταν ήδη ένας ολοκληρωμένος

πνευματικός άνθρωπος. "Οπως έσυνή- 
θιζαν τότε οί σκλαβωμένοι Έλληνες 
γιά λόγους σιγουριάς, έπειδή οί Τούρ
κοι άρπάζανε τά κορίτσια, ένώ έδειχναν 
κάποιο σεβαομό στις έγγαμες γυναί
κες, οί γονείς της τήν έπάντρεψαν σέ 
ήλικία 14 χρόνων μ' ένα νέο εύπορης 
φαμίλιας, τόν Άντρέα Χειλά. Τρία 
χρόνια άργότερα χήρεψε ή Ρηγούλα. 
Βαριά πληγωμένη άπό τή συμφορά πού 
τή βρήκε, κλείστηκε στό σπίτι. Έκοψε 
κάθε δεσμό μέ τήν κοινωνική ζωή, καί 
δέν παρουσιαζότανε παρά μόνο στό 
ιδιόκτητο έκκλησάκι τών Μπενιζέλων, 
πού βρισκότανε κοντά στή σημερινή 
Μητρόπολη. Γιά νάβρει κάποια λύτρωση 
άφοσιώθηκε στή μελέτη τών έργων τών 
Μεγάλων Πατέρων τής ' Εκκλησίας. ' Η 
πνευματική έμβάθυνση κιή μεταρσίωση 
πού τής χάρισαν μέ τήν άκτινοβολία 
τους τά ιερά κείμενα σταλάξανε βάλσα
μο παρηγοριάς στήν ψυχή της. Συνάμα 
τής ένέπνευσαν τόν πόθο νά έργασθεΐ 
μ' δλες τίς δυνάμεις της γιά τήν 
άνακούφιση τών άπόκληρων. "Ανοιξε 
διάπλατα τίς θύρες τοϋ άρχοντικοϋ γιά 
νά μποϋν μέσα οί άποροι, οί κατατρε

γμένοι άπό τήν τύχη, οί άρρωστοι. 
' Ιδιαίτερη στοργή έδειξε γιά τίς γυναί
κες τού λαοϋ πού μάστιζε ή φτώχεια.
Εκτός άπό τήν ύλική άνακούφιση, 

ήτανε πρόθυμη νά προσφέρει καί τήν 
ήθική σ' δσους ζητοϋοαν τή βοήθειά 
της. Εϋρισκε πάντα τά κατάλληλα λόγια 
γιά ν ’ άλαφρώσει τόν πόνο, φρόντιζε,

Μαρμάρινο θωράκιο άπό έκκλησία τής Αθή
νας.
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χρησιμοποιώντας τά ισχυρά της μέσα, 
νά ξεσκλαβώσει' Ελληνόπουλα ποϋχαν 
άρπάξει οί βάρβαροι Άσιάτες, νά 
βγάζει άπό τά μπουντρούμια άνθρώ- 
πους φυλακισμένους, νά προλαβαίνει 
καταδίκες άδικες. Σέ κανένα δέν άρνι- 
ότανε τήν προστασία της. Μοναδική 
της έγνοια ήταν ή άγαθοεργία. Γιά νά 
τής δώσει προέκταση πήρε κάποια 
μέρα μιά άπόφαση τολμηρή: "Εκανε 
κτήμα της τό έκκλησάκι του Αγίου 
’ Ανδρέα πού γειτόνευε μέ τό άρχοντι- 
κό καί τό μετέτρεψε σέ μοναστήρι, 
ξενώνα, νοσοκομείο, διδασκαλείο ή 
έργαστήριο χειροτεχνίας. Ταυτόχρονα 
έκοψε τά μαλλιά της, φόρεσε τήν 
άγγελική στολή καί μετονομάσθηκε 
Φιλοθέη.

"Οταν τέλειωσαν οίπροετοιμαοίες, ή 
έμπνευσμένη άρχοντοπούλα πήρε τις 
γυναίκες πού τήν ύπηρετούσαν, τις 
«βάγιες» καί τις «νένες», καί πήγε νά 
έγκατασταθεΐ στό ίδρυμά της.

Μιά μονή ιδιότυπη άρχισε τότε νά 
λειτουργεί στό κέντρο τής σκλαβωμέ
νης Αθήνας, κάτι σά μικρογραφία τοϋ 
καταπληκτικού ιδρύματος πού κατά τά 
μέσα τού 4ου αιώνα είχε έγκαινιάσει ό 
Μέγας Βασίλειος, τό γνωστό μέ τόν 
τίτλο «Βασίλειός». Σ ’ αύτό ή Όσια 
μεταλαμπάδευσε στίς καλόγριες τις 
γνώσεις της, τήν άλύγιστη πίστη της 
στόν άληθινό Θεό, τή φλογερή άγάπη 
πού έτρεφε γιά τήν ' Ελλάδα. Σάν 
μέλισσες έργαζόταν ϋπό τήν έπίβλεψή 
της οί μοναχές. Υφαίνανε ρούχα, 
κεντούσαν, έπλεκαν. Τά προϊόντα τής 
δουλειάς τους, πού τούς έξασφάλιζαν 
τά καθημερινά έξοδα, τά παραδίνανε 
στήν ιέρεια τής φιλαλληλίας κι έκείνη 
τά διωχέτευε γιά νά βοηθήσει άπό τά 
κέρδη φτωχές οικογένειες καί νά γλυ- 

^τώσει μέ γενναία μπαξίσια άπό τά νύχια 
τών άλλόπιστων κατατρεγμένους ραγι
άδες. "Ομως ταυτόχρονα φρόντιζε νά 
δημιουργεί άποδοτικά μετόχια καί ύπο- 
στατικά. Μέσα σέ λίγα χρόνια ή περιου
σία τής Μονής ήτανε τεράστια.

Τεράστιο ήταν καί τό Φιλανθρωπικό κι 
έθνικό έργο τής ' Οσιας.

Οί Τούρκοι δέ βλέπανε μέ καλό μάτι 
τή δράση της. ' Επειδή δμως οί δικοί της 
είχανε μεγάλα μέσα κι όλοι οί Δημογέ
ροντες τής παραστέκανε, τήν άφηναν1 
άνενόχλητη. Μά βρέθηκαν κάποτε με
ρικοί φανατικοί καί κατώρθωσαν νά 
ξεσηκώσουν τις άρχές. Τότε συνελή- 
φθη ή Φιλοθέη, φυλακίστηκε κι έκακο- 
ποιήθηκε. Λίγες μέρες άργότερα, ύ
στερα άπό δραστήριες ένέργειες τής 
Δημογεροντίας, έλευθερώθηκε. Γιά
τρεψε τις πληγές της καί συνέχισε τό

έργο της μέ τήν ίδια πνοή, καί τήν ίδια 
ζωτικότητα. Μά όχι γιά πολύν καιρό: Τήν 
παραμονή τοϋ 'Αγίου Διονυσίου τού 
Αρεοπαγίτη, πού τότε γιορταζότανε 
μ’ έξαιρετική μεγαλοπρέπεια, στίφη 
βαρβάρων έξαλλα ώρμησαν στό μετόχι 
τών Πατησίων όταν έψαλε, τήν έσυραν 
έξω, τήν έδειραν, τήν πλήγωσαν καί τήν 
άφησαν μισοπεθαμένη.

Όταν τήν μεταφέρανε στό μετόχι 
τού Πυρσού, πού άπό τ ' όνομά της οί 
χωρικοί τό βγάλανε Καλογρέζα, ή όσια 
ήταν ένα ζωντανό πτώμα. Μόνο τά 
μάτια της έδιναν κάποια σημεία ζωής, 
μάτια γεμάτα καλωσύνη κι άνεξικακία, 
γεμάτα συμπόνοια κι έγκαρτέρηση. Η 
προσήλωσή της στήν πίστη τοϋ Χριστού 
τήν έκανε νά ύπομένει καρτερικά τή 
θυσία καί νά δέεται, όπως ' Εκείνος στό 
Σταυρό, γιά τή σωτηρία τής ψυχής τών 
έχθρών της.

Πέρασε μέρες άνέκφραστης οδύνης 
στήν Καλογρέζα, σακατεμένη άπό τις 
πληγές καί τά ψυχικά μαρτύρια, ταπει
νωμένη κι έξευτελισμένη, δίχως ένας 
λόγος οργής ή παράπονου νά βγεί άπό 
τό στόμα της. Κι έσβησε, στίς 19

Φεβρουάριου τοϋ 1589 σέ ήλικία 67 
έτών.

'Όταν έγινε ή άνακομιδή τοϋ λειψά
νου της, ή όσια βρέθηκε άνέπαφη! ' Ο 
τάφος της εύωδίαζε όπως τοϋ πολιού
χου τής Θεσσαλονίκης ' Αγίου Δημητρί- 
ου τού Μυροβλήτη.

' Η άναφορά, πού ύστερα άπό μερικά 
χρόνια έκαναν στό Οικουμενικό Πατρι
αρχείο τρεις δεσποτάδες, τό ιερατείο 
' Αττικής κι οί προεστοί, προτείνοντας 
τήν άγιοποίησή της γράφει: «Εύρέθη τό 
τίμιον αύτής σώμα σώον καί άκέραιον 
καί μύρου εύώδους μεμεστωμένον».

Αύτά τά θαυμάσια, καί μερικά άλλα 
πού κατά τήν παράδοση έγιναν, χάρισαν 
στήν ' Αθηναία άρχόντισσα τό φωτοστέ
φανο τής άγιωσύνης καί τήν κατέταξαν 
στή χορεία τών μαρτύρων τής ’ Ορθο
δοξίας. Κι αύτά συνετέλεσαν στήν 
έδραίωση τής πίστης καί τής πατριδο- 
λατρείας καί βοήθησαν πολλούς προγό
νους μας νά αισθανθούν έλαφρότερες 
τις άλυσίδες τής σκλαβιάς, ν ' άντλή- 
σουν δυνάμεις γιά νά τις συντρίψουν, 
καί νά έξασφαλίσουν σέ μάς τό άνεκτί- 
μητο άγαθό τής Λευτεριάς.
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Δεξιά: " Ενα άπό τά 
χαρακτηριστικότε
ρα έργα τοϋ εξπρε
σιονισμού: «' Η χλι
δή» τοϋ Ματίς. Κά
τω άριστερά: « Η 
γυναίκα στον κα- 
θρέπτη» τοϋ Κίρ- 
χνερ.
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ΜΙΑ ΚΡΑΥΓΉ ΓΕΜΑΤΗ ΧΡΏΜΑ

Ε ΝΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ άπόγευμα του 
1905, ό κύριος Βωξσέλ, κριτικός 

τέχνης μέ μεγάλο κύρος έκείνη τήν 
έποχή, μπήκε οτό παρισινό «Σαλόν», 
όπου μερικοί νέοι καλλιτέχνες έξέθε- 
ταν έργα τους, τοπία κυρίως, ζωγραφι
σμένα μέ τέτοια έλευθερία καί τέτοια 
χρώματα, πού τόν έκαναν ν ’ αναστενά
ξει: Οί «φώβ» φώναξε μέ άγανάκτηση. 
Ή  λέξη «φώβ» σημαίνει στά γαλλικά 
«θηρία» καί «φώβ» ονομάστηκαν οί 
καλλιτέχνες τής ομάδας αύτής, οί 
πρωτοπόροι ένός κινήματος, πού έκανε 
τότε τά πρώτα του βήματα καί θ' 
άπλωνόταν σέ λίγα χρόνια, στις περισ
σότερες χώρες τής Ευρώπης, μέ τή 
γενική έπωνυμία του «έξπρεσιονι- 
σμοϋ».

«Ή  τέχνη είναι συχνά μιά άγρια κι 
άπελπισμένη κραυγή, είναι ή έκφραση 
τής άχαλίνωτης έπιθυμίας νά κατακτή
σει κανείς τήν πραγματικότητα ή τοϋ 
φόβου νά παρασυρθεί άπ’ αύτήν» 
έγραψε ένας διάσημος μελετητής, ό 
"Αρνολντ Χάουζερ.

' Ο έξπρεσιονισμός είναι μιά άπό 
αύτές τις «άγριες κι άπελπισμένες 
κραυγές». ’ Εμφανίστηκε στόν εύρω- 
παϊκό βορρά στά τέλη τοΰ περασμένου 
αιώνα, μέ χαρακτηριστικά τόν πεσσιμι- 
σμό, τό άγχος, τήν προαίσθηση ένός 
δραματικού μέλλοντος, τά όποια δέν 
συνοδεύουν ως τις μέρες μας. Βρισκό
μαστε πολύ μακριά άπό τήν ήρεμία καί 
τή «χαρά τής ζωής» τών έμπρεσιονι- 
στών.

Οί καιροί έχουν άλλάξει. Οί ψευδαι

Ο έξπρεσιονιστής έρευνα τή ζωή τής κοινωνίας, 
φέροντας στό φως έγωισμούς, υποκρισίες, έσφαλμένες 
πεποιθήσεις. Κι έτσι, ή τέχνη έμφανίζεται καί ώς ήθικός 
κριτής.
σθήσεις τής «μπέλ έπόκ» άνήκουν στό 
παρελθόν. Πολλοί άναρχικοί καταγγέλ
λουν τις κοινωνικές διαφορές, πού 
κρύβονται πίσω άπό τήν πρόσοψη. ' Ο 
Σουηδός συγγραφέας Στρίντμπεργκ 
υπογραμμίζει τήν κρίση τοϋ οικογενεια
κού θεσμού. Η ψυχανάλυση τοΰ 
Φρόυντ άποκαλύπτει τις σκοτεινές 
ψυχές τοϋ «έγώ».

Ό  έξπρεσιονιστής έρευνά τή ζωή

τής κοινωνίας, φέρνοντας στό φώς 
έγωισμούς, ύποκρίσεις, έσφαλμένες 
πεποιθήσεις. Κι έτσι, ή τέχνη έμφανίζε- 
ται καί ώς ήθικός κριτής. Άπό τόν 
έξπρεσιονισμό δέν λείπουν οί στιγμές 
λυρισμού καί μιάς «άνάσας» τοϋ πνεύ
ματος, άλλά χαρακτηρίζεται γενικά άπό 
τήν άγωνία, πού μεταδίδεται άπό τόν 
καλλιτέχνη στό θεατή. Κάθε πράγμα, 
κάτω άπό τήν πίεση πού τό μεταβάλλει,
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Στή φωτογραφία δεξιά: «Οι είδωλολάτρες» 
τού Κοκόσα Στήν πρώτη φωτογραφία τής 
άπέναντι σελίδας, «Το ουρλιαχτό« τού 
Μούνχ. Στή δεύτερη φωτογραφία, «Τό 
αγκάλιασμα» τού Σίελε

παίρνει τήν κινητικότητα τών ζωντανών 
όντων. Πόρτες καί παράθυρα θυμίζουν 
μάτια καί στόματα, ορθάνοιχτα άπό τή 
φρίκη ή καί κραυγάζουν άπεγνωσμένα. 
Τά δέντρα συστρέφονται, κουνώντας 
τά κλαδιά τους, σάν μπράτσα καί χέρια.
' Η παρουσία τοϋ άνθρώπου δέν είναι 
λιγότερο άνησυχητική. Γιά νά άποδώσει 
τό κλίμα αύτό, ό καλλιτέχνης καταφεύ
γει σέ παραμορφώσεις, οέ άφαιρέσεις, 
σέ διαγώνιες, σέ οξείες γωνίες. Μά 
κυρίως, άξιοποιεί τό χρώμα. ' Εφιαλτι
κοί, πράσινοι ούρανοί, μαβιά σπίτια, 
κόκκινα δέντρα, πρόσωπα κίτρινα καί 
μπλέ προσδίδουν άκόμη μεγαλύτερη 
ένταση στό θέμα.

Οί έξπρεσιονιστές ΘεωροΟν προδρό
μους τους τόν ' Ολλανδό Βάν Γκόγκ, τό 
Βέλγο ' Ενσόρ, τό Νορβηγό Μούνχ, πού 
πρώτοι χρησιμοποίησαν τό χρώμα ώς 
σύμβολο.

' Ο Βάν Γ κόγκ άναζητεΐ τή χαμένη καί 
άδύνατη πιά συναδέλφωση μεταξύ τών 
άνθρώπων. ' Ο ' Ενσόρ, ένας σουρρεα- 
λιοτής πριν τήν ώρα του, παρουσιάζει 
τή μάσκα πού φοράει ό καθένας μας 
στό πρόσωπο καί κάνει τούς άνθρώ- 
πους νά μοιάζουν μέ φαντάσματα. ' Ο 
Μούνχ, έκφράζειτή βασανισμένη παιδι
κή του ήλικία, πού δέν μπόρεσε ποτέ νά 
τήν ξεχάσει: Εχε δεί τή μητέρα καί τά 
μικρότερα άδέλφια του νά πεθαίνουν 
άπό φυματίωση, μπρος στά μάτια τοϋ 
πατέρα του, πού ήταν γιατρός καί 
στάθηκε άνίκανος νά τούς σώσει. ' Η 
έκθεση τοϋ Μούνχ, τό 1892 στό Βερο
λίνο, δημιουργεί σάλο, προκαλώντας 
άγανάκτηση ατούς παραδοσιακούς καί 
ένθουσιασμό ατούς νέους, πράγμα πού 
δίνει μιά ώθηση στόν έξπρεσιονισμό. 
Διάφοροι πολιτιστικοί συντελεστές σέ 
συνδυασμό μ ’ ένα νέο προσανατολισμό 
τού γούστου, όπως ή γερμανική γοτθική 
τέχνη, οί γιαπωνέζικες στάμπες, ή 
γλυπτική τών νέγρων, ύποβάλλουν μιά 
νέα αισθητική, έντελώς διαφορετική 
άπό τά κλασικά πρότυπα.

' Ο έξπρεσιονισμός διακλαδώνεται 
σέ ολόκληρη τήν Εύρώπη άπό τρία 
κέντρα, τή Βιέννη, τή Δρέοδη καί τό

Παρίσι. ' Η Βιέννη τού τέλους τού 
περασμένου αιώνα είναι μιά πόλη πού 
σφύζει άπό καλλιτεχνική ζωή. Χάρη στή 
μουσική, τό θέατρο καί τήν ποίηση 
συρρέουν έκεΐ τά μεγαλύτερα ταλέντα. 
Σ' αύτό τό πολιτιστικό περιβάλλον 
γεννήθηκε καί τό έργο τοϋ Αύστριακοΰ 
ποιητή Ράινερ Μαρία Ρίλκε.

Εναι πολύ τής μόδας τό «γιούγκεν- 
στιλ» (νεανικό στύλ) ή «φλορεάλ» ή 
«λίμπερτυ», ύπό τήν καθοδήγηση ένός 
έκλεπτυσμένου καλλιτέχνη, δπως ό 
Γκούσταβ Κλίμτ καί τοϋ άρχιτέκτονα 
” Οττο Βάγκνερ. Μπροστά στό διακο- 
σμητικό αύτό χείμαρρο, ό Άντολφ 
Λόος ύποστηρίζει μέσα άπ' τό περιοδι
κό του «Ντάς ” Αντερε» (Τό ” Αλλο) τήν 
άνάγκη ένός αύστηροϋ στύλ, πού θ' 
άπαλλάξει τήν άρχιτεκτονική άπό περί
τεχνα στολίδια. Από τή ζωγραφική 
θέλει μιά έπιστροφή στήν πραγματικό
τητα, στή ζωή καί καλεί τούς καλλιτέ
χνες νά τήν άποδώσουν άκόμα καί οτίς 
πιό τραγικές της όψεις, (μέ τούς 
«γέρους, τούς έτοιμοθάνατους»), Οί 
θεωρίες τοϋ Λόος βρίσκουν άπήχηση 
στή ριζοσπαστική πτέρυγα τών διανο
ουμένων, στήν όποια άνήκουν, άνάμε- 
οα σέ άλλους ό μουσικός "Αρνολντ 
Σένμπεργκ, λάτρης τής ζωγραφικής καί 
ό Όσκαρ Κοκόσκα.

' Ο έξπρεσιονισμός τοϋ Κοκόσκα 
είναι τόσο έντονος, ώστε στήν πρώτη 
έκθεση τών Βιεννέζων έξπρεσιονιστών 
χαρακτηρίζεται ώς τό «μεγαλύτερο

θηρίο», γιά τή βία πού περιέχει ή 
τεχνική του. Τά πορτραΐτα του, «γρα- 
τζουνισμένα» χαραγμένα, βασανισμέ
να, δίνουν στά πρόσωπα μιά εικόνα 
«έσωτερική», ψυχολογική, γεμάτη ανη
συχία. Συναντάει μεγαλύτερες συμπά
θειες στό Βερολίνο, ειδικά στά ώριμα 
χρόνια του, μετά τήν έρωτική του 
έμπειρία μέ τήν ’Άλμα Μάλερ, πού τοϋ 
έπιτρέπει νά κατανοήσει τόν κόσμο τής 
γυναίκας. Πράγμα σημαντικό, άν σκε- 
φθεΐ κανείς ότι τήν ίδια έποχή, ό 
συγγραφέας Ό ττο  Βάινιγκερ γνωρίζει 
καταπληκτική έπιτυχία μέ άντιφεμινιστι- 
κά βιβλία, όπως τό «Σέξ καί χαρακτή
ρας», πού άποδεικνύει μέ βιολογικά 
τεκμήρια (κατάτόν ίδιο) τήνάναμφισβή- 
τητη κατωτερότητα τής γυναίκας. ' Η 
«Νύφη τοϋ άνέμου» καί ό «Περιπλανώ- 
μενος ιππότης» είναι οί πιό χαρακτηρι
στικοί πίνακες τοϋ Κοκόσκα. ' Αλλά κι 
αύτός πού άφορίζεται άπό τόν Χίτλερ 
τό 1933, κατά τό διαβόητο διωγμό 
έναντίον τής «έκφυλισμένης τέχνης» 
πού έκπροσωπείται ώστόσο άπό τούς 
μεγαλύτερους δημιουργούς.

"Ενας άλλος Αύστριακός έξπρεσιο- 
νιστής είναι ό Έγκον Σίελε. Ενώ ό 
Κοκόσκα «πετσοκόβει» καί χαράσει τίς 
εικόνες του, ό Σίελε τίς κλείνει μέσα σέ 
μιά καθορισμένη άλλά εύκαμπτη γραμ
μή, πού άναδεικνύειτά σύμβολά του γιά 
τή «φρίκη» πού αισθάνεται γιά τό 
θάνατο: "Ασαρκα όντα, ξεραμένα δέν
τρα, ξεφτισμένα σπίτια. Άπό τήν «Τυ-
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φλή μητέρα» ώς τήν πολύ κατοπινότε- 
ρη «Οικογένεια», ύπάρχει ώστόσο με
γάλη διαφορά. Πράγματι, στό διάστημα 
αύτό ό Σίελε έχει παντρευτεί κι έχει 
βρει μιά ισορροπία στή ζωή. Θά πεθά- 
νει, ύστερα άπό τρία χρόνια, τό 1918, 
μαζί μέ τή γυναίκα του, στή φοβερή 
έπιδημία τής ισπανικής γρίππης.

Στή Δρέσδη, διαμορφώνεται στό με
ταξύ, τό 1905, ή ομάδα τής «Γέφυρας» 
(Ντί Μπρύκε), μέ σκοπό τή διοργάνωση 
έκθέσεων νέων καλλιτεχνών, όλων τών 
τάσεων. ' Ιδρυτές τής κινήσεως, τέσσε
ρις φοιτητές τής άρχιτεκτονικής, ό 
Κίρχνερ, ό Χέκελ, ό Μπλέυλ καί ό 
Σμίτ-Ρότλουφ, πού ντεμπουτάρουν τό 
1906 μέ μιά έκθεση σ' ένα κατάστημα 
πού πουλάει λάμπες. Σ' αύτό προστί
θενται ό συγγραφέας "Εμιλ Νόλντε, ό 
Μάξ Πέχσταϊν, ό Ό ττο  Μύλλερ, ό 
Κοΰνο "Αμιετ καί μερικά «παθητικά 
μέλη», συλλέκτες, έμποροι καί φίλοι 
τής τέχνης, πού χρηματοδοτούν τις 
δραστηριότητες τής «Γέφυρας» μιά 
ονομασία πού βρήκε κατά τύχη ό 
Σμίτ-Ρότλουφ. ’ Εκτός άπό τις έτήσιες 
έκθέσεις πού οργανώνει ή «Γέφυρα» 
τυπώνει κάθε χρόνο ένα εικονογραφη
μένο άλμπουμ μέ ξυλογραφίες (στήν 
παλιά αύτή τέχνη πού τήν ξαναζωντα
νεύουν οί έξπρεσιονιοτές θά γίνουν 
άριοτοι). Συχνά, οί καλλιτέχνες δου
λεύουν ομαδικά στό ίδιο στούντιο, 
χρησιμοποιώντας τά ίδια μοντέλα.

Τήν ίδια έποχή, τό 1905, έμφανίζον- 
ται στό Παρίσι καί οί «φώβ». Ποιοι είναι;

Μιά ομάδα άπό Παριζιάνους, πού όπως 
καί οί καλλιτέχνες τής «Γέφυρας» 
χρησιμοποιούν τό χρώμα γιά νά έκφρά- 
σουν ψυχικές καταστάσεις. Καί τόσο 
βίαια, ώστε, στήν πρώτη τους έκθεση 
στό φθινοπωρινό Σαλόν, κάποιος κριτι
κός, όπως άναφέραμε καί προηγούμε
να, νά φωνάξει ότι νοιώθει σάν νά 
βρίσκεται άνάμεσα σέ θηρία! ' Ο χαρα
κτηρισμός αύτός θά τούς μείνει γιά 
πάντα. Είναι ό Ματίς, ό Βλαμένκ, ό 
Ντεραίν, ό Φριές, ό Μαρκέ, ό Ρουώ, ό 
Ντυφύ καί άλλοι. Τούς συνδέει κυρίως 
ή πεποίθηση ότι τό χρώμα είναι «δυναμί
της», πού πρέπει νά έκτιναχθεΐ άπ' 
εύθείας πάνω στό πανί, σέ παράλληλες 
λουρίδες ή έπίπεδες ζώνες, έξω άπό 
κάθε προοπτική ή άρμονία στις αποχρώ
σεις. Μιά τεχνοτροπία, πού πλησιάζει 
άρκετά στήν τεχνοτροπία τής Δρέσ
δης, δοσμένη όμως μέ μεγαλύτερη 
διαύγεια καί χάρη.

« Εγώ άντιπροσωπεύω τούς «φώβ» 
λέει ό Νορμανδός Βλαμένκ, πού άγα- 
πάει τή φύση, τόν έρωτα, τή μουσική, τά 
σπόρ. ' Η ζωγραφική του, προκλητική, 
βίαιη καί οδηγημένη άπό τό ένστικτο, 
έχει ώς πρότυπο τόν Βάν Γκόγκ. Μέ

δέκα φράγκα τό μήνα ό Βλαμένκ 
νοικιάζει μιά σοφίτα, μαζί μέ τόν Ντε
ραίν, στά περίχωρα τού Παρισιού, στό 
Σατού, πού θά γίνει γιά τούς «φώβ» ό,τι 
ϋπήρξε τό ’ Αρζαντέιγ γιά τούς έμπρε- 
οιονιοτές. Γνωρίζοντάς τους, ό μεγα

λύτερος τους σέ ήλικία Ματίς, συνειδη- 
- τοποιεί ότι συμμερίζεται πολλές άπό τις 
άντιλήψεις τους. Δέν πρόκειται όμως 
νά έγκαταλείψει ποτέ τήν κλασική 
κομψότητα, πού τόν διακρίνει.

Τό καλοκαίρι, πολλοί άπό τούς «φώβ» 
τρέχουν στό Σαίν Τροπέζ, πού ήταν 
τότε μόνο ένα ψαράδικο χωριουδάκι, 
γιά νά ζωγραφίσουν κάτω άπό τό 
δυνατό μεσογειακό φώς. Ό  Μαγκέν 
καί ό Καμουέν, ό Μαρκέ καί ό Ντυφύ, ό 
Βάν Ντόγκεν καί ό Μπράκ.

"Υστερα άπό τό 1920, στήν πρώτη 
προστίθεται ή δεύτερη γενιά τών 
«φώβ». Ό  Χάίμ Σουτίν, πού έφθασε 
άπό τή Ρωσία, μέ όλη τή μελαγχολία τής 
έβραϊκής φυλής, ό ιδιόμορφος Σαγκάλ, 
ό Πικάσσο... Θά πρέπει ν ' άναφέρουμε 
καί τόν Μοντιλιάνι, μολονότι ζωγραφί
ζοντας τις «όδαλίοκες» του, έχει πάντα 
στό μυαλό του τή ζωγραφική τής Σιένα, 
πού λάτρευε άπό παιδί.

' Η άγριότητα τών έξπρεσιονιοτών 
δέν γνωρίζει όρια. Θά φτάσει ώς τήν 
παραμόρφωση, ώς τά τέρατα τού ’ Αγ
γλου Φράνσις Μπαίηκον, πού κατέχει 
σήμερα μιά άπό τις πρώτες θέσεις στόν 
τομέα αύτόν. Τήν έποχή όμως τού

πρώτου έξπρεσιονισμοϋ, γύρω στο 
1911, δημιουργείται στό Μόναχο κι ένα 
άλλο ρεύμα: « Ό  Γαλάζιος Καβαλλά- 
ρης», πού θά ξαναδώσειτόπροβάδισμα 
τής πνευματικότητας στή φαντασία καί 
τή «μουσικότητα» τού χρώματος.
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φικό Ίδρυμα Βασίλειος Παπαντω- 

νίου, δημιουργήθηκε ατά 1974 άπό τήν 
ένδυματολόγο - σκηνογράφο Ιωάννα 
Παπαντωνίου, με σκοπό τήν έρευνα, 
διάσωση, μελέτη καί προβολή του 
παραδοσιακού πολιτισμού τής Πελο- 
ποννήσου καί ευρύτερα όλης τής 'Ελ
λάδας.

Τό ίδρυμα, πού στεγάζεται σέ ιδιό
κτητο κτίριο στό Ναύπλιο, απαρτίζουν 
τά τμήματα:

-  Λαογραφικό Μουσείο, πού περι
λαμβάνει προσωρινές καί μόνιμες εκθέ
σεις, μέ έκθέματα κυρίως ένδυματολο- 
γικοϋ ένόιαφέροντος.

- Ερευνητικό Κέντρο, πού οργανώ
νει έρευνες στήν Πελοπόννησο μέ 
αντικείμενο τήν συλλογή καί μελέτη 
λαογραφικοϋ ύλικοϋ (ιδιαίτερα φορε
σιά, μουσική καί χορός). Τό τμήμα αύτό 
είναι εξοπλισμένο μέ επιστημονική β ι
βλιοθήκη, άρχειακό ύλικό καί όπτικοα- 
κουστικά μέσα.

-  Τμήμα συντήρησης ύφασμάτων.
-  Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, πού 

όιοργανώνει προγράμματα συνεργασί
ας μέ σχολεία τής περιοχής καί μέ 
μουσεία στήν Ελλάδα καί στό εξωτερι
κό. Στό τμήμα αύτό υπάγονται ή 
δανειστική ιματιοθήκη καί τό χορευτικό 
τμήμα.

Ο έξοπλισμός του κτιρίου μέ μηχανή
ματα όποτέλεσε άντικείμενο μακροχρό
νιας έρευνας, μελέτης καί άνταλλαγής 
άπόψεων μέ ειδικούς τόσο γιά τήν 
ποιότητα, όσο καί γιά τή σωστή χρήση 
καί συντήρησή τους: έτσι, μέ τήν 
ολοκλήρωση τής μελέτης έγκατάστα- 
σης των συστημάτων άσφαλείας, τήν 
επιλογή καί παραγγελία των άναγκαίων 
ύγρομετρικών μηχανημάτων καί πυρο
σβεστικών συσκευών, τήν άγορά όλων 
τών άναγκαίων μηχανημάτων, καί, τέ
λος, μέ τήν βελτίωση τών συστημάτων 
άσφάλειας καί πυρασφάλεαις -ταυτό
χρονα μέ τά έργα πού συντελέστηκαν 
γιά τήν αισθητική καί τή λειτουργικότη
τα τού κτιρίου, -  χωρίς τόν παραμικρό 
ενδοιασμό θά μπορούσε νά ισχυριστεί 
κανείς πώς τό Μουσείο τού Πελοπον- 
νησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος  
λειτουργεί μέ τρόπο μοναδικό.

Τό ίδρυμα είναι μέλος_τοϋ I.C.O.M. 
καί υποψήφιο γιά τό βραβείο τού 
Μουσείου τής Χρονιάς (1981 Europe
an Museum ο( year award) τού 
Συμβουλίου τής Εύρώπης. Μέ τήν 
εύκαιρία αύτή άνακαίνισε όλους τούς 
χώρους τών γραφείων καί εκθέσεων 
καί δημιούργησε ένα μικρό μαγαζί στό 
ισόγειο τού κτιρίου, όπου πουλιούνται 
οί έκδόσεις του καί καθώς επίσης 
διάφορα άλλα άντικείμενο. Στά πλαίσια

Του δημοσι ογ ράφο υ 
Ν Ι Κ .  Π Α Π 0 Υ Τ Σ 0 Π 0 Υ Λ 0 Υ

Σ κ ο π ό ς  τ ο ϋ  Π ε λ ο π ο ν ν η σ ι α κ ο ϋ  Λ α ο γ ρ α -  
φικο ϋ ι δ ρ ύ μ α τ ο ς  ε ίν α ι ή έ ρ ε υ ν α ,  
δ ι ά σ ω σ η ,  μ ε λ έ τ η  καί π ρ ο β ο λ ή  τώ ν  
π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ώ ν  κ α τ α β ο λ ώ ν  τ ή ς  Π ε λ ο π ο ν -  
ν ή σ ο υ  καί ε ύ ρ ύ τ ε ρ α  ό λ η ς  τ ή ς  Ε λ λ ά 
δ ο ς .

τής άνάπτυξης τών σχέσεων μέ άλλα 
μουσεία, τό Πελοποννησιακό Λαογρα- 
φικό "ίδρυμα συνεργάζεται μέ τό 
Musee de / ’ homme, γιά τήν συμπλή
ρωση τών 'Ελληνικών Συλλογών τού 
τελευταίου.

Στή σειρά τών εκδόσεων, άξιόλογοι 
είναι οίδυό τόμοι, πού έχουν κυκλοφο
ρήσει γιά τις 'Ελληνικές φορεσιές (Α ' 
τόμος γυναικείες, Β ' τόμος άνδρικές), 
μιά σημαντική μελέτη τής Ιωάννας 
Παπαντωνίου.

Στήν χρονιά πού μας πέρασε έκδόθη- 
καν επίσης:

-  Cristopher connell, IN THE BEE 
- LOUD GLADE.

-  E. Ρωμαίου Καρασταμάτη, 'Η πο
διά τής Καραγκούνας, διδακτορική δια
τριβή.

-  « 'Εθνογραφικά», τόμος Β ', 1979- 
1980, επιστημονικό περιοδικό τού ι
δρύματος (Α 'τόμος, 1978).

Πρόκειται γιά μιά έκδοση τού Πελο- 
ποννησιακοϋ Λαογραφικοϋ Ιδρύμα
τος, πού έχει σκοπό νά άνεβάσει τήν 
εκδοτική ποιότητα τών λαογραφικών 
περιοδικών δημοσιευμάτων καί νά κα
λύψει ούσιαστικά τούς τομείς τής νεο
ελληνικής τέχνης, τεχνολογίας καί τής 
μουσειολογίας.

-  ' Οδηγός τής μόνιμης έκθεσης.
' Υπό έκδοση βρίσκονται επίσης:
-  S. Baud - Bovy, Εισαγωγή στήν 

Ελληνική Δημοτική Μουσική.
-  Στ. Παπαδόπουλου, τό 'Ελληνικό 

Σφυρήλατο Χάλινο.
- Ί .  Παπαντωνίου, Ελληνικές φορε

σιές (Γ ' έκδοση).
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Σ κ ο π ό ς  τ ο υ  ή έ ρ ε υ ν α ,  δ ι ά σ ω σ η  
καί π ρ ο β ο λ ή  τ ο υ  π α ρ α δ ο σ ι α κ ο ύ  μ α ς  π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ

Γηί  τήν άπογραφή τών λαϊκών εθί
μων, 'έχει πραγματοποιηθεί τό γύρισμα 
ενός ντοκυμανταίρ γιά τό έθιμο του "Αι 
- Γιώργη στή Νεστάνη Αρκαδίας, κι 
ενός άλλου γιά τό έθιμο τού «πεθαμέ
νου» ατό χωριό των Μυκηνών. Γιά τήν 
άπογραφή τής πολιτιστικής κληρονομι
άς, γενικότερα, τό ίδρυμα έχει συνεργα
στεί μέ συνεργείο τής Ε.Ρ.Τ. γιά τήν 
παραγωγή τριών ντοκυμανταίρ στήν 
Πάτμο.

Μερικά άπό τά 
ενδ ι αφέ ρ ο ν τ α  τού 

Ι δρ ύ μ α τ ο ς
Μέσα ατά ένδιαφέροντα τού ιδρύμα

τος είναι:
ή συνεργασία μέ άλλα λαογραφικά 

κέντρα τής χώρας μας καί τού έξωτερι- 
κοϋ.
ή συμβολή του στήν έπιστημονική 
ύποδόμηση τής σύγχρονης έλληνικής 
βιοτεχνίας, μέ τήν παροχή έγκυρων 
(ιστορικά καί αισθητικά) χειροτεχνικών 
προτύπων άπό τις συλλογές καί τις 
ειδικές έρευνές του.

ή προβολή καί ένίσχυση παραδοσια
κών πολιτιστικών έκδηλώσεων. Γιά τό 
σκοπό αύτό, τό ίδρυμα έχει συγκροτή
σει δανειστική ιματιοθήκη μέ έθνικές 
ένόυμασίες πού λειτουργεί συστηματι
κά άπό τό 1975 καί έχει οργανώσει 
μαθήματα έλληνικών χορών, στό Ναύ
πλιο.

' Ο βασικότερος, ίσως, σκοπός ύπαρ
ξης τού Ιδρύματος, είναι ή έρευνα, 
διάσωση, μελέτη καί προβολή τού 
παραδοσιακού πολιτισμού τής Πελο-
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Επάνω: Τό έξώφυλλο τού λευκώματος πού 
έξέδωοε τό ίδρυμα μέ τίτλο « Ελληνικές 
φορεσιές». Κάτω: παραδοσιακό ξύλινο αλέ
τρι. Στήν άπέναντι σελίδα: Τό κτίριο όπου 
στεγάζεται τό πελοποννησιακό Ίδρυμα στό 
Ναύπλιο.

ποννήσου καί γενικότερα όλης τής 
'Ελλάδας.

Γιά νά έχουμε, ωστόσο, μιά περισσό
τερο σύγχρονη αντίληψη τής δημοτικής 
μας παράδοσης, θά πρέπει νά έπ/μεί- 
νουμε στήν έννοια τής γνησιότητας. Ή  
μεγαλύτερη ζημιά τής όποιας παράδο
σής μας, έγινε βασικά στά άστικά 
κέντρα, άπ' τήν έποχή τοϋ Οθωνα 
στήν 'Ελλάδα. Δημιουργήθηκαν ο ίδή
θεν σνόμπ άριστοκρατικοί κύκλοι, πού 
βάλθηκαν νά άλλάξουν ξαφνικά τρόπο 
ζωής καί συμπεριφοράς, προσαρμό
ζοντας τις συνήθειες τού τόπου μ ' 
εκείνες πού έπικρατοϋσαν στήν Εύρώ- 
πη: ή νοοτροπία, δηλαδή, τής μικροα
στικής καί μεσοαστικής τάξης νά μιμεί
ται ξενόφερτα πρότυπα πού έφερε ή 
άριστοκρατία -  κακώς νοούμενη γιά τήν 

Ελλάδα- ήταν ή βασικότερη αίτια γιά 
τήν καταστροφή, τήν ολοκληρωτική 
καταστροφή τής παράδοσης.

Αύτή ή μανία τής καταστροφής έχει 
προχωρήσει άκόμη βαθύτερα, άφοϋ 
πέρασε στις λαϊκές μάζες: ή γνησιότητα 
τής δημοτικής μας παράδοσης έγινε πιά 
μουσειακό -όχι άπόλυτα, βέβαια- εί
δος.

Σέ μιά παλιότερη συζήτηση -πριν 
δυό χρόνια περίπου- πάνω στό θέμα 
τής γνησιότητας καί τής σωστής διάδο

σης τού παραδοσιακού μας πλούτου, ή 
πρόεδρος τού Γίελοποννησιακού Λαο- 
γραφικού Ιδρύματος, Ιω άννα Γία- 
παντωνίου, είχε τονίσει:

«Τί έγιναν, αλήθεια, τά αντικείμενα 
έκεϊνα πού άγοράστηκαν άπό τούς 
γύφτους, τούς μεταπράτες καί τούς 
συλλέκτες, πού κυριολεκτικά έγδυσαν 
τά χωριά;

α) Γέμισαν τά παλαιοπωλεία, 
β) Πέρασαν άπό τά παλαιοπωλεία 

στόν μικροσυλλέκτη, στά ψευτοχορευ- 
τικά συγκροτήματα καί τόν τουρίστα.

γ) Τά πήραν μερικοί μόδιστροι πού τά 
μετέτρεψαν σέ σύγχρονα «μοντελάκια» 
μ ' άλλα λόγια τά κατάστρεψαν.

δ) Τά πιό σημαντικά κομμάτια έχουν 
μαζευτεί άρκετά χρόνια πριν άπό άξιό- 
λογους ξένους καί "Ελληνες συλλέκτες 
(όπως ό Μπενάκης καί ό Wace).

Αντίθετα, τό έπίσημο κρατικό μου
σείο, μόλις τά τελευταία χρόνια άρχισε 
νά άγοράζει καί αυτό μόνο χάρη στήν 
διευθύντριά του τήν κυρία Πόπη Ζώρα. 
Πολλά άπό τά άξιόλογα κομμάτια πού 
μάζεψαν αύτοί οί άνθρωποι, μας δίνουν 
χαρά μέσα άπό τις προθήκες των 
μουσείων όλου τού κόσμου. "Αλλα 
πάλι τά χαίρονται 'εγωιστικά οί συλλέ
κτες τους. Πάντως, ζοϋν καί είναι σέ 
καλά χέρια.

Ολα τά άλλα είναι καταδικασμένα σέ 
χαμό.

'Επισημαίνουμε μιά σειρά άπό τραγω
δίες σχετικά μέ τή μοίρα των αντικειμέ
νων τής λαϊκής μας τέχνης γενικά καί 
των φορεσιών ειδικά, πού θά έπρεπε νά 
βρίσκονται σέ μουσεία.

Τραγικό είναι οί μαγαζάτορες νά 
έχουν τήν ’εντύπωση, ότι τά έλληνικά 
κομμάτια είναι άμύθητης άξιος καί νά 
ζητούν έξωπραγματικές τιμές.

Προτιμούν νά τά φάει ό σκώρος, ή 
σκόνη καί ό ήλιος πού χτυπά τις 
θλιβερές τους βιτρίνες, παρά νά τά 
πωλήσουν σέ μιά σωστή τιμή καί 
μάλιστα στά μουσεία, τά όποια θεω
ρούν δυστυχώς, σάν τό ν πλούσιο θείο, 
λές καί καθετί δημόσιο δέν χρηματοδο
τείται άπό τόν φορολογούμενο "Ελλη
να. Οί μεταπράτες, βλέποντας τό ύπο- 
θετικό κέρδος τών μαγαζιών ανεβάζουν 
τις τιμές στά διπλά καί στά τρίδιπλα. 
Μαθαίνοντας στραβό όλα τούτα οί 
χωρικοί, ή ζητούν κ ι ' αύτοί μέ τήν σειρά 
τους πολύ μεγάλα ποσά ή δέν πουλούν 
καθόλου. 'Αλλά καί στά χέρια τών 
χωρικών είναι καταδικασμένα αν δέν 
φροντιστούν έγκαιρα μέ τόν σωστό 
τρόπο.

Τραγικές οί συνθήκες στά μικρά 
τοπικά μουσεία. Εκεί συλλέγονται μέ 
άγάπη, άλίμονο, μέσ ' άπό τό χωριό, 
σημαντικά πολλές φορές άντικείμενα 
καί ενδύματα, πού έκθέτοντάς τα λαν
θασμένα τά καταστρέφουν πιό γρήγο-
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ρα κι άπ' ότι θά πέθσιναν μέσα ατό 
σεντούκι τής κάθε γιαγιάς.

Α κό μα . πιό τραγικό νά φορούν τά 
χορευτικά συγκροτήματα σπάνια αυ
θεντικά κομμάτια σέ κακές γιά τό όποιο 
ένδυμα θεατρικές συνθήκες. Ευτυχώς, 
τό «Λύκειο των Έλληνίδων» Αθηνών, 
κατανοώντας έγκαιρα τό έγκλημα, άρ
χισε τό ν διαχωρισμό τών μουσειακών 
δειγμάτων τής συλλογής του καί ταυτό
χρονα άρχισε τή σταδιακή άντικατάστα- 
οη ορισμένων τμημάτων τών ένδυμα- 
σιών μέ πιστές απομιμήσεις.

77 πρέπει νά γίνει.
Μιά καί δέν υπάρχει καμία αισθητική 

ή άλλη παιδεία γύρω άπό τόν λαϊκό μας 
πολιτισμό, θά πρέπει νά ύπάρξει σωστή 
καί αύστηρή κρατική μέριμνα.

Ας κατατοπιστεί ό κόσμος τί θά πεϊ 
φθορά άπό τό φώς, τή σκόνη καί τή ν 
ύγρασία καί τί θά πεϊ συντήρηση.

Στά σχολεία καί τά χορευτικά συγ
κροτήματα νά καθιερωθεί ή χρήση 
σωστών άντιγράφων φορεσιών μέ κρα
τική έπίβλεψη καί πληροφόρηση (πρός 
Θεού όχι άλλες άμαλίες άπό σατέν καί 
ύποφουστανελάκια μέ καλσόν έλάνκα).

Νά δοθούν σεβαστά κονδύλια σέ 
λίγους, σοβαρούς φορείς, γιά άγορές, 
αφού ένημερωθούν σχετικά οί κατά 
τόπους παράγοντες.

Η δ ρα στ ηρ ι ότ ητ α 
τοϋ Ι δ ρύ μ α τ ο ς

Άπό τή ν δραστηριότητα τού Γίελο- 
ποννησιακοϋ Λαογραφικοϋ Ιδρύμα
τος, άναφέρουμε:

Τή ν έκόήλωση «Γνωρίστε τά Μέγαρα 
ατό Ναύπλιο», πού περιλάμβανε χορό, 
διαλέξεις, ομιλίες, προβολές, έκθεση 
φωτογραφιών, οργάνων, ένόυμασιών, 
κοσμημάτων καί σκευών, στά πλαίσια 
τής προσπάθειας τού Ιδρύματος νά 
έρθει σέ άμεση έπαφή τό εύρύτερο 
κοινό μέ τήν παράδοση.

Τήν εκτύπωση σέ 12.000 αντίτυπα 
ενημερωτικού τρίπτυχου γιά τό "ίδρυ
μα, σέ χωριστή έλληνική καί άγγλική 
έκδοση.

Τήν εκτύπωση μιάς νέας σειράς άπό 
πέντε έγχρωμες κάρτες, τήν προετοιμα
σία γιά τήν έκδοση άλλων δύο σειρών.

Τήν συνέχιση, σέ μικρή κλίμακα, τών 
εργασιών συμπλήρωσης τού έξοπλι- 
σμού τού Ιδρύματος καί τήν αγορά, μέ 
ειδική παραγγελία στό έξωτερικό, τών 
αναγκαίων ύγρομετρικών μηχανημά
των γιά τόν έλεγχο τών κλιματικών 
συνθηκών ατούς χώρους έκθεσης καί

!PSV

τις επιστημονικές συλλογές τού Ιδρύ 
ματος.

Τήν πραγματοποίηση έρευνών, άπό 
μέλη τού Ιδρύματος, στήν Πελοπόν
νησο, "Ηπειρο, Μακεδονία καί, τελευ
ταία, στήν Κάρπαθο.

Τήν αποστολή συνεργάτιόος τού Ι 
δρύματος στό Λονδίνο (Victoria and 
albert Museum) γιά μετεκπαίδευση 
στή συντήρηση ρούχων (προκειμένου 
νά όημιουργηθεί ειδικό συντηρητήριο 
στό Ναύπλιο).

Τήν έκθεση, μέ προσωπική φροντίδα 
καί εργασία τής Ιωάννας Παπαντωνί- 
ου, στήν νέα μεγάλη αίθουσα τού 
ισογείου, γιά τήν υφαντική.

Τήν καταγραφή ή καί κινηματογρά- 
φιση έθίμων.

Τήν συγκέντρωση λαογραφικού 'Υ
λικού, τόν εμπλουτισμό τών συλλογών 
τού Ιδρύματος καί τήν προσπάθεια 
άνάπτυξης τών λαογραφικών ένόιαφε- 
ρόντων.

Οί τέσσερις δίσκοι τού Πελοποννησι- 
ακοϋ Λαογραφικού Ιδρύματος πού 
κυκλοφορούν ώς σήμερα (α ', μουσική 
άπό τήν Μακεδονία, Θράκη, "Ηπειρο, 
Στερεά, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα. 
Κύπρο, β ', μουσική άπό τήν Μακεδο
νία, Θράκη, "Ηπειρο, Πελοπόννησο, 
Δωδεκάνησα, Μικρά Ασία, γ ', τρα

γούδια τού Εάμου άπό τήν Μακεδονία, 
Δωδεκάνησα, Πελοπόννησο, Στερεά, 
Κυκλάδες, Ανατολική Θράκη, Μικρά 
'Ασία, δ ', Γκάιντα καί Νταχαρές, τρα
γούδια καί χοροί άπό τήν ' Ορεινή 
Σερρών), έρχονται νά καλύψρυν ένα 
μέρος άπό τό τεράστιο κενό πού ύπάρ- 
χει στόν τομέα τής γνήσιας έλληνικής 
δημοτικής μουσικής.

Οί όισκογραφικές αύτές έκόόσεις, μέ 
τις μουσικολογικές άναλύσεις, τήν πα
ροχή πολλών στοιχείων καί φωτογρα
φιών, τις ύπαίθριεςκαί έπιτόπιες ήχολη- 
ψίες, διακρίνονται γιά τήν συνέπεια καί 
τήν ποιότητά τους, στήν προσπάθεια νά 
διατηρηθεί καί νά διαδοθεί όσο γίνεται 
πιό σωστά ή δημοτική μας μουσική 
παράδοση. Οί έπιλογές έχουν γίνει μέ 
ιδιαίτερη εύαισθησία, οί συνεχείς ρυ
θμικές έναλλαγές, ή ποικιλία τών ήχων, 
τών οργάνων καί τών φωνών, δίνουν 
ανάγλυφο τόν μουσικό παραδοσιακό 
θησαυρό πολλών άπό τις περιοχές τής 
πατρίδας μας, χωρίς ίχνος έπιτήδευσης, 
τή στιγμή πού οί τραγουδιστές καί οί 
όργανοπαϊκτες πού συμμετέχουν στις 
ήχογραφήσεις αύτές αντιπροσωπεύ
ουν άπόλυτα τήν παράδοση, όντας 
μακριά άπ' τά άστικά κέντρα πού 
υιοθετούν δίχως έλεγχο τήν όποια 
μορφή ξενόφερτης έξέλιξης...
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Δ ε ξ ι ά :  Α κ ό μ α  καί π α ι δ ι ά  σ τ ρ α τ ο λ ο γ ή -  
θ η κ α ν  σ τ ή ν  Κ ο λ ο μ β ί α  σ τ ά  χ ρ ό ν ι α  το ϋ 

Εμ φ υ λ ίο υ  π ο λ έ μ ο υ .  Σ τ ί ς  φ ω τ ο γ ρ α φ ί 
ε ς  τ ή ς  ά π έ ν α ν τ ι  σ ε λ ί δ α ς  κάτω ά ρ ι σ τ ε -  
ρ ά : σ τ ή ν  ε π ά νω  φ ω τ ο γ ρ α φ ί α , ά κ ό μ α  
καί γ υ ν α ί κ ε ς  ύ π ο β ά λ λ ο ν τ α ν  σέ β α σ α ν ι 
σ τ ή ρ ι α .  Σ τ ή ν  κάτω φ ω τ ο γ ρ α φ ί α , τά  
γ ρ α φ ε ία  τ ή ς  Ε θ ν ι κ ή ς  Φ ο ι τ η τ ι κ ή ς  

Ε ν ώ σ ε ω ς  σ τό  Ρί ο  ν τ έ  Τ ζ α ν έ ί ρ ο ,  π ού 
π υ ρ π ο λ ή θ η κ ε  σ τ ή ν  ε ξ έ γ ε ρ σ η  τ ο ϋ  
1 9 6 4 .  Σ τ ή ν  έ π ά νω  δ ε ξ ι ά  φ ω το γ ρ α φ ία  
τ ή ς  ά π έ ν α ν τ ι  σ ε λ ί δ α ς ,  έ ν α  άγγλικό 
κ α ν ό ν ι ,  σ τό  ά ν ά κ τ ο ρ ο  Σ ά ν  Σ ο υ σ ί  στό 
Μιλά  τ ή ς  Α ϊ τ ή ς .

Π ΙΚΡΗ ή μοίρα τών χωρών τής Λατι
νικής 'Αμερικής. Χρόνια ταρα

γμένα, σημαδεμένα άπό έπαναστάσεις, 
πραξικοπήματα, δικτατορίες, αναρχία, 
τρομοκρατία. Τό σκληρό άποικιοκρατικό 
καθεστώς τών ' Ισπανών άκολούθησαν 
οί πόλεμοι τής ανεξαρτησίας πού διεξή- 
γαγαν οι «πατέρες τής πατρίδας», 
έκείνοι οί μεγάλοι καουντίλλιος, πού 
σήμερα φιγουράρουν σέ πίνακες τοϋ 
19ου αιώνα στά μουσεία τής Λατινικής 
’Αμερικής. Βάρβαροι καί ραφινάτοι, 
δασύτριχοι καί έξευγενισμένοι μέσα 
στίς λαμπρές στολές τους. Οί πρώτοι 
διδάξαντες υπήρξαν ό Μανουέλ Ρόσας 
στήν ’Αργεντινή καί ό Γκασπάρ Ρον- 
τρίγκες Φράντσια στήν Παραγουάη.

Μέσα σέ ένάμιση αιώνα, είκοσι μία 
δημοκρατίες, έκατοντάδες πραξικοπή
ματα, δέν υπήρξε οϊιτε ένας Κουβανός 
ή Γουατεμαλέζος λοχίας πού, ανεβαί
νοντας στήν εξουσία, δέν σκέφτηκε νά 
τούς μιμηθεϊ μέ τόν ένα ή τόν άλλο 
τρόπο. Ο Ρόσας κυβέρνησε μέ σιδε
ρένια πυγμή γιά είκοσι δύο χρόνια, 
μέχρι τό 7 852. ' Ο Φράντσια άντεξε γιά 
ένα τέταρτο τοϋ αιώνα, μέχρι τό 1840. 
Ή ταν ένας αυστηρός άνθρωπος πού 
είχε κάνει θεολογικές σπουδές. Δέν 
συμπαθούσε τά γεροντοπαλλήκαρα, καί 
τήν άγαμία τοϋ κλήρου. Στά χρόνια τής
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διακυβερνήσεώς του οί κληρικοί παν
τρεύονταν. Ο Ρόσας ήταν ψυχρός, 
σιωπηλός καί σκληρός. ' Η προσωπολα
τρία στήν έποχή του έφτασε σέ τέτοιο 
παροξυσμό, πού ίσως δέν υπάρχει 
όμοιος του στήν ιστορία. Τό πορτραίτο 
του, σκεπασμένο μέ άνθη, περιφερό- 
ταν πάνω σ ’ ένα κυλιόμενο θρόνο, 
ατούς δρόμους τού Μπουένος Ά ιρες. 
Κάτι άνάλογο συνέβη σχεδόν καί στά 
χρόνια τοϋ Χουάν Ντομίνγκο Περόν.

Ή  άνάμνηση τοϋ Φράντσια, τοϋ 
Ρόσας καί πολλών άλλων τυράννων 
ξαναζωντανεύει στό βιβλίο τοϋ Γκαμ- 
πριέλ Γκαρθία Μαρκές, «Τό φθινόπωρο 
τοϋ πατριάρχη». Στή φυσιογνωμία ενός 
καί μόνο δικτάτορα συνενώνονται οί 
άναρίθμητοι δικτάτορες τής Λατινικής 
’Αμερικής. Στίς σελίδες τοϋ βιβλίου 
άναβιώνουν οί ψευδαισθήσεις τους, ή 
άθεράπευτη μοναξιά τής άπόλυτης 
εξουσίας, οί τρομοκρατικοί μηχανισμοί 
πού είχαν στήσει μέ τόση μαεστρία 
ώστε νά μήν έχουν πιά άνάγκη, άπό ένα 
σημείο καί πέρα, τήν άνθρώπινη παρου
σία. « ’Από χρόνια δέν τόν έβλεπε πιά 
κανείς», γράφει ό Μαρκές: «' Ωστόσο, 
ξέραμε πώς βρισκόταν έκεϊ, τό ξέραμε 
γιατί ό κόσμος προχωρούσε, ή ζωή 
συνεχιζόταν, τό ταχυδρομείο έφτανε, ή 
μπάντα τοϋ δήμου έπαιζε τά Σάββατα

στήν πλατεία ξέφρενα βάλς κάτω άπό 
τις σκονισμένες φοινικιές, καί άλλοι, 
γέροι κι αύτοί, μουσικοί, άντικαθιστοΰ- 
σαν στήν ορχήστρα τους τούς μουσι
κούς πού είχαν πεθάνει».

Οί δημόσιες εμφανίσεις δέν ήταν 
άπαραίτητες στό καθεστώς. Καί πρά
γματι, πολλοί άπ’ αύτούς έμφανίζονταν 
ελάχιστα. Γύρω στά 1830, ό Φράντσια, ό 
"Ελ Σουπρέμο (ό Υπέρτατος), έκανε 
κάθε βράδυ τόν περίπατό του ατούς 
δρόμους τής έρημης Άσουνδιόν, ανά
μεσα στους φρουρούς πού είχαν διατα
γή νά πυροβολήσουν όποιον τύχαινε νά 
πλησιάσει. Αυτή ή άπόσταση ήταν ένα 
μέσο γιά νά διατηρείται ζωντανή ή 
τρομοκρατία, όπως μέσο γιά τή διατή
ρησή της ήταν καί τό μαύρο ένδυμα μέ 
τό σκληρό «μελόν» καπέλο, πού φο
ρούσε στήν Άίτή, ό δόκτωρ Ντυβαλιέ, 
ό διαβόητος Παπά Ντάκ, σέ όλη τή 
διάρκεια τής δικτατορίας του.

Κι ό ίδιος ό λαός ήξερε καλά, πώς τό 
Πάνθεον τοϋ «βού ντού», τοϋ άϊτινοϋ 
θρησκευτικομαγικοϋ τύπου -αυτή ήταν 
ή στολή τού βαρώνου Σαμντί, τοϋ 
άφέντη τοϋ θανάτου, τοϋ άρχοντα τών 
νεκροταφείων.

Δημιουργήθηκε έτσι ένα ολόκληρο 
σύστημα συμβόλων καί λέξεων πού 
τουλάχιστον στή Λατινική ’ Αμερική δέν
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έχουν ανάγκη άπό πολλές επεξηγή
σεις. Μέ τήν ταραχώδη πολιτική τους 
ζωή, σχεδόν όλες οί δημοκρατίες στά 
νότια τού Ρίο Μπράβο, πρόσθεσαν στό 
πολιτικό λεξιλόγιο τής ήπείρου μιά νέα 
λέξη. «Πινοσετέζο» σημαίνει πιά, καί 
όχι μόνο στή Χιλή, τό πραξικόπημα στήν 
πιό τυφλή κι ώμή του μορφή. Τό 
«άρνουλφάτο» προέρχεται άπό τόν 
Παναμά άπό τήν έποχή της μακρόχρο
νης προεδρικής θητείας τού Άρνούλ- 
φο Άριας καί υποδηλώνει ένα καθε
στώς τρομοκρατίας καί άστυνομικής 
αυθαιρεσίας. Ο «γοριλλισμός» γεννή
θηκε ανάμεσα στήν ’Αργεντινή καί τήν 
Βραζιλία καί σήμερα δηλώνει παντού 
τήν στρατιωτική κτηνωδία. «Λόγω φυ
γής» καί «λόγω αυτοκτονίας» είναι δυό 
έκφράσεις «μαύρου» χιούμορ πού γεν
νήθηκαν στό Μεξικό, στά τέλη τού 
περασμένου αιώνα, όταν ή δικτατορία 
τού Πορφύριο Ντιάζ άρχισε τή συστη
ματική έξόντωση των άντιπάλων της καί 
δικαιολογούσε τόν θάνατό της μέ από

πειρες φυγής ή μυστηριώδεις αύτοκτο- 
νίες.

Τό «μπογκοτάζο» άντίθετα δημιουρ- 
γήθηκε στήν Κολομβία καί ύποδηλώνει 
ένα άντίθετο ρεύμα βίας, τήν φονική 
μανία μιάς πόλης πού ξαφνικά ξεσηκώ
θηκε ενάντιον τής έξουσίας. Ή  λέξη 
πρωτοχρησιμοποιήθηκε τόν Απρίλιο 
τού 1948, όταν ό φιλελεύθερος ήγέτης 
Χόρχε Έλιέθερ Γκαϊτάν δολοφονήθη
κε μέ πυροβολισμούς σέ κάποιο δρόμο 
τής Μπογκοτά. ' Εκείνα τά χρόνια ήταν 
πολύ ζωντανή ή έντύπωση άπό τά 
γεγονότα καί τήν έκβαση τού πολέμου 
στήν Ευρώπη. Λίγο καιρό πριν, στήν Λά 
Πάζ τής Βολιβίας έπαναστάτες σκότω
σαν καί κρέμασαν άνάποδα άπό τά 
φανάρια τής πλατείας Μουρίλλο τόν 
πρόεδρο Γκουαλμπέρτο Βιλλαρέλ καί 
μερικά μέλη τής κυβερνήσεώς του. 
Διατηρούσαν πολύ ζωντανή στήν μνήμη 
τους τήν εικόνα τού κρεμασμένου 
Μουσσολίνι στήν πλατεία τού Λορέτο. 
Ο Γκαϊτάν είχε πει «"Αν προχωρήσω 

άκολουθήστε με, άν πεθάνω έκδικηθή- 
τε με», καί αύτό έγινε. "Οταν καταλάγι
ασαν οί ταραχές κι έσβησαν οί φωτιές, 
στήν πόλη είχαν συσσωρευτεί πάνω άπό 
δύο χιλιάδες πτώματα καί ή λέξη 
«μπογκοτάζο» άπέκτησε γιά πάντα κα
θορισμένη σημασία.

Μολονότι στήν ιστορία της υπάρχει κι 
αύτό, ή τρομοκρατία στήν Λατινική 
Αμερική δέν είναι μονάχα ένα έγκλη

μα ή μιά σειρά έγκλημάτων, μία καί μόνη 
πράξη καταπιέσεως, ή ή μεμονωμένη 
ένέργεια ενός άναρχικού πού ρίχνει μιά 
βόμβα. Πρόκειται μάλλον γιά ένα σύνο
λο τρόπων συμπεριφοράς πού παίζουν 
άποφασιστικό ρόλο στήν καθημερινή 
ζωή καί στόν άγώνα γιά τήν έξουσία. Μ ’ 
αύτή τήν έννοια ή ιστορία τής τρομο
κρατίας ταυτίζεται μέ τήν άνθρώπινη, 
κοινωνική καί πολιτική ιστορία τής Λατι
νικής Αμερικής, δεδομένου ότι τά ίχνη 
τής τρομοκρατίας αύτής βρίσκονται 
παντού. Είναι τό όπλο τοΰ πλούσιου, ή 
άμυνα τού φτωχού, τό έπάγγελμα τού 
στρατιώτη, τό όργανο των πολιτικών 
συστημάτων. Είναι τό άλλοθι τοΰ κα
κούργου, ή δικαιολογία τοΰ άντάρτη, τό 
έμμονο έπιχείρημα τής λογοτεχνίας.

Σέ μιά χώρα, όπως ή Κολομβία, στήν 
όποια ένας έμφύλιος πόλεμος μέ τήν 
άόριστη ονομασία «βία», προκάλεσε σέ

είκοσι χρόνια περισσότερους θανάτους 
άπό ό,τι ό πόλεμος τής Κορέας 
(200.000) οί τρομοκρατικές ένέργειες 
ήταν τό συχνότερο άμάρτημα πού οί 
παπάδες άκουγαν νά τούς έξομολο- 
γούνται οί «πιστοί» πίσω άπό τά κιγκλι
δώματα των έξομολογητηρίων.

Αλλά τό άποκορύφωμα τής τρομο
κρατίας σάν σύστημα, αντιπροσωπεύε
ται κατά τά φαινόμενα άπό τήν Αϊτή, 
ένα νησί τής Καραϊβικής πού έγινε τό 
πρώτο άνεξάρτητο κράτος μαύρων 
στόν κόσμο. Στήν Αϊτή κατοικεί ένας 
ήπιος λαός μέ μιά μνημειώδη παράδοση 
τυραννικών κυβερνήσεων, Στήν ιστορία 
της ύπάρχει μιά μεγάλη έπανάσταση, 
σάν μακρινό μυστήριο. Στά τέλη του 
18ου αιώνα ή 'Αϊτή ήταν άκόμα γαλλική 
άποικία μέ τρία έκατομμύρια μαύρους 
σκλάβους καί τριάντα χιλιάδες λευ
κούς.
) Γιά τούς τελευταίους βασιλιάδες τής 
Γαλλίας, ή 'Αϊτή ήταν τό «μαργαριτάρι 
των Άντιλλών». Γιά τόν Ναπολέοντα 
ήταν άπλώς ή γή μιάς άδάμαστης 
έξέγερσης. Οί σκλάβοι έπαναατάτη- 
σαν. 'Αρχηγός τους ήταν ό στρατηγός 
Τουσαίν Λουβερτύρ, πού έλεγε, «κάψ
τε τά σπίτια καί κόψτε κεφάλια», ένας 
«αύτοκράτορας» πού λίγα χρόνια άργό- 
τερα έστησε σέ μιά βουνοκορφή ένα
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τεράστιο φρούριο, γιά νά εμποδίσει τήν 
επιδρομή τών Γάλλων στό νησί. Τά 
χρονικά τής έποχής άναφέρουν ότι στις 
μέρες εκείνες οί μαύροι σήκωναν στόν 
ουρανό τά χέρια έλεύθερα άπό τις 
άλυσίδες «και ήταν σάν νά φορούσαν 
μακριά κατακόκκινα γάντια». Πυρπο
λούσαν φυτείες καί σπίτια, γιά νά μήν 
ξαναγυρίσουν οί λευκοί ή γιά νά βρούν 
μοναχά έρείπια. Τά δυό στρατιωτικά 
σώματα, πού έστειλε ό Ναπολέων τό 
1803, δέν κατόρθωσαν νά καταστεί- 
λουν τήν έξέγερση. Τά άποδεκάτισαν οί 
τροπικές ασθένειες, οί πυρετοί, τό 
κουράγιο μέ τό όποιο οί σκλάβοι άψη- 
φούσαν τά πυρά, πιστεύοντας πώς ό 
θάνατος θά τούς ξανάφερνε στά βασί
λεια τής ’Αφρικής. Στήν Νικαρά
γουα, διατηρήθηκε έπι σαράντα τρία 
χρόνια ή δυναστεία πού ίδρυσε ό γέρο 
Άναοτάζι Σομόζα, ένας διαβόητος 
τύραννος, πού οφείλε τήν τύχη του 
στήν άφοσίωση μέ τήν όποια ύπηρέτη- 
σε τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρώτα 
εξοντώνοντας τόν έθνικό ηρώα τής 
Νικαράγουας, τόν περίφημο Τσέζαρε 
Σαντίνο, καί στή συνέχεια υποστηρίζον
τας μέ κάθε τρόπο τά πολιτικά κι 
έμπορικά συμφέροντα τής «μεγάλης 
συμμάχου».

Ή  ζωή του σάν παντοδύναμου πατρι
άρχη, καί ό θάνατός του, είναι μιά 
χαρακτηριστική άπεικόνιση τού τραγι
κού άναχρονισμού στόν όποιο ζούν οί 
διάφορες δημοκρατίες τής Κεντρικής 
'Αμερικής. Ό  Σομόζα δέν άνατράπηκε 
άπό πολιτική κίνηση, άνταρτοπόλεμο ή 
έπανάστση. Δολοφονήθηκε στήν διάρ
κεια μιας γιορτής άπό ένανάνεξάρτητο 
χλωμό τρομοκράτη, πού δέν είχε ούτε 
συνδέσμους ούτε συνεργάτες. Ή ταν  
φοιτητής. Προτού τόν κατακρεουργή
σουν οί άνθρωποι τού Σομόζα, πρόλαβε 
νά προφέρει μιά φράση τού Βίκτωρα 
Ούγκώ: «Είναι καθήκον τών ελευθέρων 
άνθρώπων νά τιμωρούν τούς τυράν
νους».

Παρόλα αύτά ό τρόμος δέν ήταν 
πάντα συνέπεια τών πολιτικών άνταγω· 
νισμών. Τό πιό άνατριχιαστικό γεγονός 
στήν ιστορία τής Βραζιλίας, ξεπήδησε 
άπό τόν σταυρό τού προφήτη, πού 
όνομαζόταν «Σύμβουλος», στά βορειο
ανατολικά τής χώρας. Αυτή ή άπέραντη 
ίπεριοχή πάμπτώχων καί τυραννισμένη 
άπό άλλεπάλληλες ξηρασίες' ήταν πάν
τα πρόσφορη στήν βία καί στις μεσσιανι
κές δραστηριότητες. Ή  γαιοκτησία 
καταδικάζει τούς άνθρώπους σέ μιά 
πανάθλια ζωή, καί άκόμα καί σήμερα ό 
μέσος όρος ζωής δέν ξεπερνά τά

τριάντα χρόνια. Ή  άγνοια, οί κοινωνι
κές άδικίες καί οί προλήψεις βρίσκουν 
συχνά διέξοδο στόν φανατισμό καί τή 
μανία. Μ ' αύτή τήν έννοια, ακόμη κι αν 
τά γεγονότα πού συνδέονται μέ τό 
χωριό Κανοϋδος καί τή φυσιογνωμία 
τού Συμβούλου άνάγονται στά τέλη τού 
περασμένου αιώνα, ύπάρχει σ ’ αύτά 
κάτι πού εξακολουθεί νά μάς βάζει σέ 
σκέψεις.

Τό Κανοϋδος ήταν ένα χωριό στό 
έσωτερικό τής πολιτείας τής Μπάϊα, καί 
ό Σύμβουλος ένας ψηλόλιγνος άνθρω
πος, άποστεωμένος άπό τις νηστείες, 
ντυμένος μόνο μέ έναν γαλάζιο χιτώνα. 
Φορούσε φθαρμένα σανδάλια, κρατού
σε σταυρό, ένα δισάκι κι ένα μπαστούνι, 
καί είχε μακριά μαλλιά. ' Ο συγγραφέας 
Εύκλείδης ντά Κούνια, στόν οποίο 
οφείλεται ένα άπό τά περιφημότερα 
βιβλία τής βραζιλιανικής λογοτεχνίας, ή 
«"Αγνωστη Βραζιλία», τόν περιγράφει 
σάν ψυχοπαθή πού τόν διακατείχαν 
οράματα τής ’ Αποκαλύψεως. Καταγό
ταν άπό τό Τσεαρά, καί προτού τού 
σαλέψει τό μυαλό καί άρχίσει τά παρα
νοϊκά κηρύγματα, ήταν γραφιάς, σέ 
κάποια κοινότητα τής ένδοχώρας.

Στά τέλη τού 19ου αιώνα, τό Κανοΰ- 
δος ήταν ένα χωριό χαμένο στήν 
άπεραντοσύνη τού «σερτάο», τό βασί
λειο τών μαντριών καί τών γελαδάρη- 
δων. Ό  Σύμβουλος έγκαταστάθηκε 
εκε ί σέρνοντας ξοπίσω του καί ένα 
πλήθος πού είχε ξεσηκώσει άπό τά 
άλλα χωριά μέ τήν υπόσχεση τού 
παραδείσου καί μιά προφητεία γιά τή 
συντέλεια τού Κόσμου. Τήν έποχή 
έκείνη οί περιοχές αυτές ζοϋσαν άπο- 
μονωμένες σ ’ ένα δικό τους μεσαίωνα.

' Η μορφή τού «Πάπα Ντοκ» δεσπόζει ο ένα 
κακόγουστο μνημείο στό κέντρο του πόρτ, 
Ω Πρέντς.

Οί μεγάλες ξηρασίες είχαν άλλάξει 
άκόμα καί τις συνήθειες τών ζώων. ' Η 
ύποψία μιάς θεϊκής τιμωρίας βάραινε 
πάνω σ' όλους, καί σ ’ αύτό βοηθούσε 
καί τό κήρυγμα τού Συμβούλου. « Ηταν 
γέννημα», έγραφε ό Εύκλείδης ντά 
Κούνια, «τής κτηνώδους έμπειρίας τής 
δίψας, τής πείνας, τού μόχθου καί τής 
έσχατης έξαθλίωσης». Μέ τις νηστείες 
του είχε άγγίξει πολλές φορές τόν 
θάνατο, όπως οί άνθρωποι πού τόν 
άκολουθοϋσαν. Ζήτησε νά τού χτίσουν 
δύο έκκλησίες καί έγινε. “ Υστερα άπό 
τήν ούράνια δικαιοσύνη, άρχισε νά 
κηρύττει τήν έπίγεια. Οί γαιοκτήμονες 
διώχτηκαν άπό τά κτήματά τους, δολο
φονήθηκαν ή έξορίστηκαν.

Στό μεταξύ, άπό τόν Βορρά, ή φήμη 
τού άνθρώπου πού έκανε θαύματα 
έφτασε ώς τό Ρίο ντέ Τζανέιρο, όπου ή 
κυβέρνηση παρακολουθούσε τά γεγο
νότα μέ μεγάλη άνησυχία. "Ετσι σέ 
κάποια στιγμή ή κρατική μηχανή κινήθη
κε, γιά νά έπαναφέρει στήν τάξη τό 
Κανοϋδος. Διάφορες άποστολές μπή
καν στήν περιοχή τού «άγιου», άλλά μιά 
πρός μιά άποδεκατίσθηκαν άπό χωρι
κούς οπλισμένους μέ ραβδιά καί δρε
πάνια. ’ Επειδή ή έξέγερση άπλωνόταν 

• άπειλητικά, κινητοποιήθηκε ό στρατός. 
Μέ τρεις στρατηγούς, δέκα χιλιάδες 
άνδρες καί δεκαεννιά κανόνια, ό ύ- 
πουργός Στρατιωτικών Ματσάδο ντέ 
Μπιτανκούρ βάδισε πρός τό Κανοϋδος 
συναντώντας στά σκονισμένα μονοπά
τια τά λείψανα τών στρατηγών πού 
είχαν οδηγήσει τις πρώτες άτυχες 
έκστρατεϊες.

Σίγουροι γιά τόν παράδεισο κι ελάχι
στα προσκολλημένοι σέ μιά ζωή πού 
δέν τούς είχε ποτέ δώσει τίποτα, οκτώ 
χιλιάδες οπαδοί τού «άγιου» βάδισαν 
πρός τόν θάνατο.

Τι είδους άνθρωπος ήταν ό Σύμβου
λος; Παρανοϊκός, έπαναστάτης Μεσαί
ας, λαϊκός ήρωας;

Οί απαντήσεις τής Βραζιλίας σ ’ αύτό 
τό έρώτημα είναι πάντα πλάγιες καί 
είναι αύτονόητο τό γιατί. Συνεπάγονται 
μιά ώμή άνάλυαη τής καταστάσεως πού 
έπικρατεϊ άκόμα στις βορειανατολικές 
περιοχές καί αμβλύνουν ένα ισχυρό 
έθνικό μύθο σύμφωνα μέ τόν όποιον ή 
Βραζιλία θά μπορούσε νά ξεφύγει άπό 
τήν τυραννισμένη μοίρα τής ίσπανόφω- 
νης ’Αμερικής. Ό  πορτογαλικός πολι
τισμός ήταν πιό ήπιος, δέν έγινε 
πόλεμος άνεξαρτησίας, άκόμη καί τά 
πιό σκληρά καθεστώτα δέν έδειξαν 
αιμοσταγείς τάσεις.

Άλλά ύπάρχουν στήν Λατινική Ά με-
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ρική καί άλλα παραδείγματα αύτής τής 
άποφυγής αναθεωρήσεων καί αναλύ
σεων. Περίπου έβδομήντα χρόνια μετά 
τό ξέσπασμα τής έπαναστάσεως, τό 
Μεξικό δέν κατόρθωσε άκόμα νά απαν
τήσει ατά έρωτηματικά γύρω άπό τό 
πρόσωπο τού Πάντσο Βίλλα. Οί γραφει
οκράτες πού εργάζονται ατό κυβερνη
τικό μέγαρο τής Πόλης του Μεξικού 
κάτω άπό τίς έπιατατικές τοιχογραφίες 
τού Όρόσκο ή τού Ντιέγκο Ριβέρα, 
θεωρούν τόν Βίλλα, στήν καλύτερη 
περίπτωση, μιά ένοχλητική φυσιογνω
μία, ένα «Πατέρα τής πατρίδας» γιά τόν 
όποιο καλύτερα νά μή γίνεται λόγος. ' Η 
έξουσία προσπάθησε πάντα νά τόν 
περιορίσει στόν άρχικό του ρόλο, τού 
ληστή καί τρομοκράτη πού ζούσε κυνη
γημένος στά όρη τού Βορρά. «Γιά νά 
τόν άνασύρει άπό τήν άδικη μεταχείρι

ση τής άντεπαναστάσεως», γράφει 
μεγάλος Μεξικανός συγγραφέας, ό 
Μαρτίν Λουϊς Γκουσμάν έγραψε γ ι’ 
αυτόν τά έξαιρετικά « ’Απομνημονεύ
ματά» του.

Στά βόρεια τού Μεξικού, στήν Τσιου- 
άουα, στό Ίδάλγκο ντέλ Παρράλ, όπου 
δολοφονήθηκε ό βίλλα στά 1923, οί 
άνθρωποι πιστεύουν άκόμα καί σήμερα 
πώς «ή έπανάσταση σταμάτησε, όταν ό 
Βίλλα κατέβηκε άπό τό άλογο». Ποιοι 
είναι οί ληστές, ποιοι οί τρομοκράτες;

Ο Βίλλα τό άποκάλυψε στόν γκου
σμάν, άνιστορώντας τή ζωή του: «Οί 
πλούσιοι, οί ισχυροί, οί γαιοκτήμονες, οί 
στρατηγοί τού Πορφύριο Ντιάζ». Οί 
παλιές τάσεις δέν άλλαξαν μέ τό 
πέρασμα τού χρόνου. Ό  Πινοσέτ 
έκανε χειρότερα έγκλήματα άπό τόν 
Φράντσια, υπήρξε σκληρότερος άπό

ΤΑ ΣΟΒΑΡΑ 
ΜΕ ΓΕΛΙΟ

Γάμος
σέ... αεροπλάνο

PIN λίγες μέρες -όπως δια
βάσαμε στις εφημερίδες- έγι

ναν στό Σικάγο οί γάμοι τής μίς 
Κάθριν Ντάρμπιν καί τού μίστερ 
Μπράντ Ταίηλορ, πάνω ο ' ένα 
ιδιωτικό αεροπλάνο! Σύμφωνα μέ 
τήν είδηση, οί νεόνυμφοι, άφοϋ 
φτάσανε σέ αρκετό ύψος, καλέσανε 
τόν παπά, πού ήταν κι αυτός ατό 
αεροπλάνο, νά τούς στεφανώσει. Κι 
ό ιερέας, πού βρισκόταν π/ά σέ 
μικρή απόσταση άπό τόν "Υψιστο, 
άνέπεμψε τίς εύχές του ύπέρ τής 
εύτυχίας του ζεύγους!

"Υστερα οίδυό νεόνυμφοι... κατέ
βηκαν μέ αλεξίπτωτο στή γή. Κατά 
ττήν προσγείωση, πού έγινε πολύ 
ομαλά, δέν αίσθανθήκανε καθόλου 
τήν άπογοήτευση πού συνήθως 
αισθάνονται τά αντρόγυνα τή δεύτε
ρη μέρα τού γάμομ τους, όταν 
κατεβαίνουν άπό τά σύννεφα καί 
πατάνε τό έδαφος τής πραγματικό
τητας.

’Εδώ πού τά λέμε, ή τέλεση 
γάμου πάνω σέ αεροπλάνο πρέπει

νά καθιερωθεί. Γιατί δέν είναι μόνο, 
πώς τό μυστήριο τελείται σέ ύψος 
1000 ή 2000 μέτρων καί οί εύχές 
τής εκκλησίας καί των συγγενών 
φτάνουν πιό γρήγορα στόν ούρανό. 
Είναι καί τό ότι αρχίζει κανείς άπό τό 
ύψος καί συνηθίζει στή ζάλη καί 
στόν ίλιγγο καί δέν τού φαίνεται ό 
ούρανός... σφοντύλι, όταν θ ' άρχί- 
σουν τά... άγαθά τής έγγαμης ζωής!

"Υστερα μιά ένωση πού γίνεται 
ατούς αιθέρες καί κοντά στ ’ άστρα 
δέν είναι δυνατόν νά καταλήξει στή 
πεζότατη λύση τού διαζυγίου. Αυτοί 
οί σύζυγοι θά πετανε συνεχώς μέχρι 
πού θά φτάσουν... άεροβατώντας 
στά βαθιά γεράματα!

"Ομως, δέν μιλήσαμε γιά τά ατυ
χήματα! Μπορεί κάποτε νά σωθούν 
τά καύσιμα, δηλαδή ή προίκα τής 
νύφης ή νά πέσει τό... συζυγικό 
άεροπλάνο! ' Υπάρχει τό άλεξίπτωτο 
καί τά φτερά τού... άγγέλου σας, τής 
καλής γυναικούλας σας δηλαδή. Οί 
γυναίκες -βλέπετε- είναι πάντοτε 
έτοιμες νά... πετάξουν, όταν σω-

τόν Ρόσας. ' Η τρομοκρατία παραμένει 
σέ πολλές χώρες ό κεντρικός άξονας 
τής έξουσίας καί τό φυσιολογικό όργα
νο διακυβερνήσεως. Φυσικά οί μέθοδοι 
είναι πιό εκλεπτυσμένες καί έκσυγχρο- 
νιαμένες. Χρησιμοποιούνται τανάλιες 
καί ήλεκτρικά καλώδια, άλλά δέν παρα- 
βλέπεται έπίσης ή ιατρική καί ή ψυχολο
γία. Αύτά πού συμβαίνουν σήμερα στό 
Μπουένος "Αψες, στό Μοντεβιδέο, 
στό Σαντιάγκο τείνουν νά μετατρέψουν 
τό παρελθόν σέ μιά απαρχαιωμένη καί 
γραφική συλλογή εικόνων.

ALBERTO ΒΑΙΝΙ

Τού ΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΙΤΗ
θοϋν τά καύσιμα, είτε βρίσκονται 
στή γή είτε σέ ύψος 3.000 μέτρων.

' Ο έγγαμος βίος πρέπει νά όιανύ- 
εται μέ άεροπλάνο καί στό θέμα 
αύτό δέν ύπάρχει συζήτηση! Μέχρι 
τώρα οί άνθρωποι πού παντρευόν- 
τουσαν έκαναν τό ταξίδι τής ζωής μέ 
τά πόδια καί πολλές φορές πεθαίνα- 
νε άπό ανία... Αύτό τώρα, όμως, 
είναι ένας ασυγχώρητος αναχρονι
σμός. Σήμερα, άγαπητοί μου, έχου
με στή διάθεσή μας τούς αιθέρες. 
"Ας άφήσουμε τούς δρόμους μέ τά 
καυσαέρια γιά τίς... διαδηλώσεις! 
Μπορούμε μιά χαρά νά τελέσουμε 
τούς γάμους μας σέ ύψος 1000 
μέτρων, νά μετανιώσουμε σέ ύψος 
1.500 μέτρων, νά ύποβάλομε αίτη
ση διαζυγίου σέ ύψος 2000 μέτρων 
καί νά κατεβοϋμεμ ' ένα άλεξίπτωτο 
στή γή μας, άφοϋ έγκαταλείψουμε 
τήν... άγαπημένη μας πεθερούλα 
στοάς ουρανούς κοντά στόν άστερι- 
σμό τής Μεγάλης "Αρκτου! "Αμ θά 
τή φάει! Δέ θά τή φάει;

Γιάννης Πολίτης
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είχαν ανακρίνει ήδη τόν ένοχον καί τόν 
άφησαν ελεύθερο. Κάπου μέσα στά 
βουνά τους άπό φακέλλους ό Τέντ 
ζοΰοε καί άνέπνεε.

Μέχρι τις 25 Μαΐου ό άριθμός τών 
υπόπτων είχε πλησιάσει στά 2552 άτο
μα. Καί ύπήρχαν άκόμα 100 Φόλκς - 
Βάγκεν στό φάκελλο. Γιά νά άποκατα- 
σταθή κάποια όμοιότης τής τάξεως 
αύτοΰ του κράτους τών πληροφοριών 
έδανείσθησαν ένα κρατικό ήλεκτρονικό 
υπολογιστή προκειμένου νά ταξινομή
σουν τούς ύποπτους καί τά πληροφορι
ακά στοιχεία σέ κώδικες ταξινομήσεως.
Έ ν συνόλω κάπου 40.000 θέματα 
εναλλασσόμενων πληροφοριών τροφο
δοτούσαν τόν κομπιούτερ, πού παρήγα- 
γε 100 γυάρδες χαρτί. Ό  κομπιούτερ 
τους δμως άπέτυχε νά πρόβλεψη έναν 
ώρισμένο ύποπτο.
"Ηταν τό τελευταίο άτοϋ. Έπί ένα 

χρόνο σχεδόν ή ' Αστυνομία τού Κίνγκ 
είχεν άφιερώσει στήν έρευνα κάθε 
ενερ γη τικό  κεφάλαιο. Πάνω άπό
100.000 ώρες έργασίας είχαν κατανα- 
λωθή άκαρπα. Δέν μπορούσαν νά κά
νουν τίποτα περισσότερο. Μέχρι τήν 1 η 
' Ιουνίου τό έργο τής άναζητήσεως τού

Ε κ τ α κ τ ε ς  ά ν α ζ η τ ή σ ε ι ς  τ ή ς  Α σ τ υ ν ο μ ί α ς  σέ ο λό κλ ηρ η  τ ή ν
Πέρασε μιά στιγμή γιά νά ξεπερασθή 

τό σόκ. "Υστερα έμελέτησε ήρεμα καί 
προσεκτικά τό κρανίο. Μετά άπό όλους 
αύτούς τούς μήνες ό Κέππελάπόκτησε 
τέτοια εμπειρία στά οδοντικά άποτυπώ- 
ματα τών έξαφανισθεισών γυναικών, 
πού δέ θά ήταν ύπερβολή νά συγκριθή 
μέ τήν πείρα τών όδοντοϊατρών τους.
Μέ μιά ματιά, ήξερε τί είχε συμβή στήν 
Σούζαν 'Έλεϊν Ράνκουρτ, πού είχε 
χαθή μπροστά άπό ένα περίπου έτος 
άπό τό Κρατικό Κολλέγιο τής Ούάσιγ- 
κτων.

Μέχρι τό Σαββατοκύριακο τό όρος 
Τέηλορ είχε μεταβληθή σέ ένα όστεο- 
φυλάκειο. ’ Εκτός άπό τό πτώμα τής 
Σούζαν Ράνκουρτ καί τά λείψανα τών 
τριών άλλων γυναικών είχαν άναγνωρι- 
σθή: ' Η Μπρέντα Μπώλ, πού είχεν 
έξαφανισθή άπό τόν Ιούνιον, ή Ρομ- 
πέρτα Κάθλην Πάρκς, πού είχε άπαχθή 
σέ άπόστασι 262 μιλιά άπό τό Κρατικό 
Πανεπιστήμιο τού ” Ορεγκον καί ή Λίντα 
" Αν Χίαλυ τό πρώτο άπό τά θύματα, πού 
είχεν έξαφανισθή άπό τό Πανεπιστήμιο 
τού Σηάτλ μπροστά άπό ένα έτος καί

περισσότερο.
’ Η άνακάλυψις τής φρικαλέας σκηνής 

τού όρους Τέηλορ ηϋξησε τις πιέσεις 
έναντίον τών ντετέκτιβς τής ' Αστυνο
μίας τού Κίνγκ σέ σχεδόν μή άνεκτά 
έπίπεδα. Στις 17 Μαρτίου μιά πρωτοφα
νής συγκέντρωσις έπραγματοποιήθη 
στό 'Αρχηγείο 'Ερευνών. ’ Αντιπρόσω
ποι άπό 20 νοτιοδυτικά τμήματα τών 
άστυνομικών 'Υπηρεσιών'συνέκριναν 
τις σημειώσειςτους έπί τών περιπτώσε
ων. Παρόντες ήσαν επίσης καί τρεις 
ντετέκτιβς άπό τό ' Αρχηγείο τής Βασι
λικής ' Εφίππου ’ Αστυνομίας τής Βρετ- 
τανικής Κολομβίας. "Υστερα άπό τρεις 
ώρες οί συμμετέχοντες άναχώρησαν 
μέ τήν έλπίδα ότι οί προσπάθειές τους 
γιά πρώτη φορά θά μπορούσαν νά 
έναρμονισθοϋν. ' Αλλά καθώς οί μέρες 
προχωρούσαν άργά στήν άνοιξι οί ελπί
δες έμειοϋντο.

«Κάποιος έξω έκεΐ πρέπει νά έχη 
γνωρίσει τόν Τέντ», έλεγε καί ξανάλε- 
γε, γρυλλίζοντας ό Μάκυ.

' Ο Κέππελ συμφώνησε μαζύ του. Είχε 
πράγματι ένισχυμένη τήν πεποίθσι ότι

Συνεργεία άναζητήσεως άπό 100 περίπου 
εθελοντές καί αστυνομικούς πού έρευνούν 
στις δασώδεις περιοχές τής Ούάαινγκτων 
γιά τήν ανεύρεση ιχνών θυμάτων τού Μπάντ.
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ΜΕΓΑΛΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΤΑΡΑΞΑΝ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Τοΰ NATHAN Μ. ADAMS
Μετάφρ. Διασκευή ύπό I. Σταθαρά τ. ' Υπαρχηγοϋ Αστυν. Πόλεων

Τό Σηάτλ, πού συχνά καλείται «ή πιό ζωντανή» άττό τις ’ Αμερικανικές πόλεις γιά μιά εποχή φάνηκε σάν 
νά βρίσκεται στό χείλος τοΰ κρημνού, γιατί άπ’ άκρου εις άκρον έκυριαρχοΰσε ό φόβος. Τόν ’ Ιανουάριο 
τοΰ 1974 έξηφανίζετο ή πρώτη νεαρή γυναίκα. Μήνα υστέρα άπό μήνα, λες καί εφηρμόζετο ω ρολόγιο 
πρόγραμμα, άλλη, άνεφέρετο ότι έλειπε. Πέντε έν συνόλω κοπέλλες μόνον στήν Ούάσιγκτων είχαν άπλώς 
έξαφανισθή. Η ήλικία τους έκυμαίνετο άπό 18 έως 22 ετών.

Αμερική γιά τ ή ν  α ν α κ ά λ υ ψ η  καί σύλληψη τ ο ύ  Τ έ ν τ  Μ π ά ν τ υ .
ρόμπερτ Μπάντυ;» ζητούσε νά μάθει ό 
Τόμσον. ' Η άστυφυλακίνα πού πήρε τό 
οήμα ξαναέβαλε τό άκουστικό στή θέοι 
του καί τράβηξε πρός τόν ντοσιέ, πού 
περιείχε τούς φακέλλους 94 ύπολοί- 
πων ύποπτων. Τό όνομα στήν κορυφή 
τοΰ φακέλλου έσημειοϋτο καθαρά: 
ΜΠΑΝΤΥ ΘΕΟΝΤΟΡ ΡΟΜΠΕΡΤ ΚΑ- 
ΟΥΕΛ.

' Ο Μπάντυ είχε καταστή μιά φορά 
άκόμη ύποπτος, ένας ύποπτος άπό τις 
χιλιάδες. Είχε μετακομίσει άπό τό 
Σηάτλ στό Σώουλτ Λέικ Σίτυ πρό ενός 
έτους. Σάν ζήτημα ρουτίνας στό γρα
φείο τού Σερίφη είχε γνωστοποιηθή ή 
άλλαγή τής διευθύνσεως κατοικίας.

«Μόλις τόν συλλάβαμε», είπε ό 
Τόμσον στή συνέχεια τής τηλεφωνικής 
συνδιαλέξεως μέ τόν Κέππελ. «' Επε- 
χείρησε νά ξεφύγη άπό τόν έλεγχο 
ένός άξιωματικοϋ. "Εχει, πράγματι, ένα 
Φόλκς - Βάγκεν;». ' Ο Κέππελ είπε κάτι 
ώς πρός τήν ένέργεια πού νόμιζε ότι θά 
έκανε. Παρουσίαζε μιά ηύξημένη νευ
ρικότητα καθώς άκουε τό τηλέφωνο. 

Ό  Τόμψον είπε κατόπιν γιά κάτι

Τέντ παρέμεινε στούς Κέππελ καί 
Ντάν.

' Εμποδιζόμενοι σέ κάθε στροφή καί 
άντιμετωπίζοντας πολλές δυσκολίες, 
γύρισαν πίσω σέ δλο έκεΐνο πού άφέθη- 
κε σ' αύτούς, -τούς 2500 φακέλλους 
τών ύποπτων- πού έπρεπε νά έκκαθα- 
ρισθοΰν κατά τήν κρίσιν τους. Μέ τήν 
βοήθεια μιας άστυφυλακίνας κατάφε- 
ραν μέχρι τό τέλος ' Ιουλίου νά περιορί
σουν τούς ύποπτους οέ 100. Τόν ένα 
ύστερα άπό τόν άλλο ήλεγξαν τούς 
ύποπτους, τών όποιων οί φάκελλοι 
είχαν τοποθετηθή σέ όχι ειδική τάξι 
μέσα σ' ένα συρμάτινο καλάθι. Γιά νά 
ξεκαθαρισθή κάθε δνομα χρειάσθηκε 
κατά μέσον όρον άπό μιά έβδομάδα.

' Μέχρι τήν πρωίαν τής 19ης Αύγούστου 
είχαν κατορθώσει νά έξαλείψουν έξ 
(6). ' Επρόκειτο νά τελειώσουν τόν 7ον, 
όταν τούς διέκοψε ένα τηλεφώνημα, 
πού έλήφθη άπό τό Σώουλτ Λέικ Σίτυ. 
'Ένας ντετέκτιβ, ονομαζόμενος Τζέρ- 
ρυ Τόμσον ήταν στήν γραμμή τού 
τηλεφώνου. «Δέν μάς τηλεφωνήσατε 
μόλις πρό ολίγου γιά τόν Θεοντόρ
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διαρρηκτικά εργαλεία, πού εύρέθησαν 
στό αύτοκίνητο τοϋ Μπάντυ. «Τι ατό 
διάβολο ένας φοιτητής Νομικής ήθελε 
μέ τά διαρρηκτικά εργαλεία;» έρώτησε 
ό Τόμψον. «Νομίζω δτι οφείλουμε νά τό 
έξετάσωμε εξονυχιστικά. "Εχομε μιά 
δέσμη άπό νεκρά κορίτσια έδώ τριγύρω 
μας».

' Η ξαφνική αύτή εϊδησις ήταν γιά τήν 
φήμη, τήν δραστηριότητα καί εργατικό
τητα τού Κέππελ κάτι σάν τρομακτικός 
λεκές. Ο Μπάντυ βρισκόταν κάτω 
άκριβώς άπό τις μύτες τους καί έμοιαζε 
σάν νά τούς κοροΐδευε.

Ψύχραιμοι καί συγκεντρωμένοι.

Γιά τόν ντετέκτιβ Τόμσον καί τούς 
κατοίκους τού Σώουλτ Λέικ Σίτυ ό 
τρόμος άρχιζε στις 28 ’ Οκτωβρίου 
1974, μόλις άκριβώς οί ντετέκτιβς τού 
Σηάτλ παρατηρούσαν ότι οί μηνιαίες 
εξαφανίσεις τών νεαρών γυναικών στήν 
περιοχή τους είχαν λάβει ξαφνικά ένα 
τέλος. ' Εκείνην άκριβώς τήν ήμέραν 
δύο κυνηγοί άνεκάλυπταν τό πτώμα τής 
17χρονης Μέλισσα Σμίθ, πού ήταν 
ξαπλωμένο μέσα στούς θάμνους βελα
νιδιάς στά βουνά κάπου 25 μιλιά μακρυά 
άπό τή πόλι. "Ηταν γυμνή καί εϊχεν 
ύποστή σεξουαλικήν κακοποίησιν. Ηχε 
στραγγαλισθή μέ μιά κάλτσα.
"Ενα μήνα βραδύτερον μιά άλλη 

17χρονη κοπέλλα, ή Λάουρα ” Είμ, άπό 
τό γειτονικό Σάλεμ, είχε πεταχτή σ' 
ένα μώλο τοϋ ’ Αμερικανικού ποταμού 
Φόρκ 40 μιλιά νοτίως τής πόλεως. 
” Ελειπε άπό τό σπίτι της έπάνω άπό ένα 
μήνα. Τό σώμα της έκειτο γυμνό καί 
σχεδόν παγωμένο. Ηχεν άπαχθή. Τό 
κρανίο της ήταν συντετριμμένο καί μιά 
κάλτσα νάυλον ήταν περιτυλιγμένη 
σφικτά στό λαιμό της. Ακολούθησε ή 
έξαφάνισις τής 17έτιδος Ντέμπρα 
Κέντ. Τήν νύχτα τής 8ης Νοεμβρίου 
εϊχεν άφήσει ένα χώρο στό Γυμνάσιό 
της στό Μπονιφούλ στή Γιούτα, προκει- 
μένου νά πάρη τόν άδερφό της μέσα 
στό οικογενειακό άμάξι. Τό αύτοκίνητο 
εύρέθη άγγιχτο στό σχολικό πάρκιγκ. 
' Η Ντέμπρα δέν άκούσθηκε άπό τότε. 
Στή περίπτωσι όμως αύτή εϊχεν έγκατα- 
λειφθή ένα Ιχνος: ένα μοναδικό κλειδί 
άπό χειροπέδες, πού κάποιος άστυφύ- 
λακας περιπολίας βρήκε έξω άπό τό 
Σχολείο.

Τό κλειδί, πού βρέθηκε, ταίριαζε 
άπολύτως σ’ ένα ζεύγος χειροπέδων 
πού είχε χρησιμοποιηθή σέ μιά πρόσφα
τη έπιτυχημένη άπαγωγή μιας νεαρής 
κοπέλας μόλις λίγες ώρες πρό τής

έξαφανίσεως τής Ντέμπρα Κέντ. ' Η 
σκηνή συνέβη στό δρόμο σ' ένα 
κατάστημα, 16 μίλια μακρυά. "Ενας 
ώραϊος άνδρας στά 25 του περίπου 
χρόνια είχε πλησιάσει τήν Κάρολ Ντά- 
ροτς, λέγοντάς της ότι είναι άστυφύλα- 
κας καί ότι ήταν άνάγκη νά τήν συνο- 
δεύση μέχρι τό τμήμα. "Υστερα άπό 
ένα τετράγωνο προσπάθησε νά περάση 
τις χειροπέδες στό κορίτσι. Όταν αύτή 
κατώρθωσε νά ξεφύγη άπό τά νύχια 
του, πηδώντας άπό τό αύτοκίνητο, τήν 
κυνήγησε άναποτελεσματικώς μέ ένα 
μικρό λωστό. Διεσώθη όταν ένας μοτο- 
συκλεττιστής ένεφανίσθη καί ό άπαγω- 
γέας της φεύγοντας άφησε πίσω του 
τις χειροπέδες.

Τό κορίτσι είχε δώσει μιά άκριβή 
περιγραφή τού άνδρός, ή όποια πολύ 
έμοιαζε μέ έκείνη τού ξένου, ό όποιος 
άργότερα έθεάθη νά ένεδρεύη καί νά 
έρπεται γύρω άπό τήν αίθουσα συναυλι
ών τού Γυμνασίου.

Καί οί δύο άνδρες είχαν μουστάκια, 
διήνυον τήν ίδια άκριβώς ήλικίαν καί 
έφερον τό αύτό βάρος καί ύψος.' Αλλά 
ή Κάρολ Νταρότς όμως θά μπορούσε 
νά προσθέση καί μιά άλλη λεπτομέρεια: 
ό άπαγωγέας της εϊχεν οδηγήσει ένα 
άνοιχτοΰ χρώματος αύτοκίνητο μέ μιά 
σχισμή στή πλάτη τοϋ οπισθίου καθίσμα
τος.

' Ο Τόμσον ξαναδιάβασε τήν άναφορά 
στό γραφείο του: Θεοντόρ Ρόμπερτ 
Μπάντυ, 28ετής, δευτεροετής φοιτη
τής τής Νομικής τού Πανεπιστημίου 
τής Γιούτα, διέπραξε πταισματικήν πα-

ράβασιν ύπό τάς κάτωθι ιδιαιτέρας 
συνθήκας: ’ Ολίγον ένωρίτερον τής 
3ης π.μ. ύπό περιπόλου τής Δημοσίας 
όδοϋ τού έγένετο σήμα νά σταματήση, 
όταν έπεχείρησε νά φύγη μόλις άντε- 
λήφθη νά τό πλησιάζη περιπολικόν τής 
’ Αστυνομίας, χωρίς προφανή δικαιολο
γίαν. Είδικώτερα ό Μπάντυ ήτανπαρκα- 
ρισμένος στή πλευρά ένός άπόμερου 
σκοτεινού άλλά κατοικήσιμου δρόμου 
καί μόλις είδε τό περιπολικό αύτοκίνητο 
τήν ώς άνω ώραν τοϋ προηγουμένου 
Σαββάτου νά πλησιάζη πρός αύτόν 
έβαλε μπρος τή μηχανή καί έφυγε μέ 
ταχύτητα. Γιά τόν ύποπτο τρόπο τής 
άναχωρήσεώς του τόν κυνήγησαν μέ 
ύψηλή ταχύτητα καί τελικά τόν τράβη
ξαν στό πλάι.

Στό δάπεδο τού Φόλκς - Βάγκεν οί 
άξιωματικοί άνεκάλυψαν μιά τσάντα, 
πού περιείχε γάντια, ένα μικρό λωστό, 
ένα μικρό πέλεκυ, ένα ζευγάρι κάλ
τσες, πού είχαν έπάνω τους τρύπες γιά 
μύτη καί μάτια. Καί στό κιβώτιο βρήκαν 
ένα ζευγάρι χειροπέδες. Ό  Μπάντυ 
έκατηγορήθη έπί «άποπείρα άποδράσε- 
ως».

Κανονικώς ή άναφορά δέν θά μπο
ρούσε νά έχη προσελκύσει τήν προσο
χή τού Τόμσον. Τό πρωί όμως τής 
έπομένης Τρίτης τό θέμα συνεζητήθη- 
κε στήν κανονική συγκέντρωσι, όπου 
άπεκαλύφθησαν συλλήψεις καί έγκλή- 
ματα τής προηγουμένης έβδομάδος. 
Μία περίπολος, πού έτυχε νά περνά καί 
νά προσφέρη έθελοντικώς τις ύπηρεσί- 
ες της κατά τήν διάρκειαν τής έρεύνης



Αριστερά. ' Ο Μπάντσέ μιάχαρακτηριουκή 
φωτογραφία του. Κάτω: ένα άπό τά θύματα 
τού στυγερού δολοφόνου. Δεξιά: ό Τζέρρυ 
Τόμψον. ντετέκτιβ τού Σώλτ Λέϊκ Σίτυ τής 
Γιούτα

τού αυτοκινήτου έξέφρασε τήνέκπληξί 
της πώς ένας φοιτητής τής Νομικής, 
ντυμένος άψογα μέ σκοϋρο κοστούμι 
νά περιπλανάται σέ μιά γειτονιά στις 2 
καί 30 τά μεσάνυχτα καί νά έχη τό 
αυτοκίνητό του γεμάτο μέ διαρρηκτικά 
εργαλεία.

' Ο Τόμσον βρήκε σωστές τίς παρατη
ρήσεις του. Εκείνο όμως πού προσέ
θεσε περισσότερο βάρος στήν περί- 
πτωσι ήταν τό γεγονός ότι είχε άκούσει 
τό όνομα πιό μπροστά. Πήρε τήν 
άναφορά πίσω στό γραφείο του καί 
άρχισε νά ψάχνη μέσα στά συρτάρια 
του γιά σημειώσεις. Γρήγορα βρήκε τήν 
σημείωσι πού γύρευε: ένα σημειωματά
ριο τού 1974. Σέ μιά σελίδα γιά μιά 
μέρα, πού τόν περασμένο Σεπτέμβριο 
είχε σημειώσει: «Θεοντώρ Ρ. Μπάντυ 
-πάλι άπασχολεΐ τήν ’ Αστυνομία τού 
Κίνγκ». Τώρα είχε αύτό πού ήθελε. ' Ο 
Μπάντυ είχε μετακομίσει άπό τό Σηάτλ 
στό Σώουλτ Λέικ Σίτυ γιά νά παρακο- 
λουθήση τή Νομική Σχολή, πού θά 
άρχιζε έκεΤνο τόν μήνα. Πιό μπροστά 
ήταν ύποπτος στό Κίνγκ γιά μιά ύπόθεσι 
φόνου. "Υστερα άπό τήν συνομιλία τού 
Τόμσον μέ τόν Κέππελ έλήφθη άπόφα-

σις νά συλληφθή καί πάλιν ό Μπάντυ καί 
νά άπαγγελθή κατηγορία έναντίον του 
έπί παρανομώ κατοχή διαρρηκτικών 
έργαλείων.

Στις 21 Αύγούστου ό Μπάντυ έδέχθη 
νά ύπογράψη τήν «έκθεσιν συγκαταθέ- 
σεως» γιά μιά κατ' οίκον έρευνα στό 
διαμέρισμά του. Τό πρόβλημα όμως 
ήταν γιατί άκριβώς άντικείμενα θά 
έψαχναν οί ντετέκτιβς. Ό  Τόμσον 
τούς ύπενθύμισε ότι στά ένδιαφέροντά 
τους δέν πρέπει νά είναι οί τοπικές 
δολοφονίες, άλλά καί έκεΐνες οί άνθρω- 
ποκτονίες, πού διεπράχθησαν στήν 
Ούάσιγκτων καθώς καί οί άλλοι φόνοι, 
πού έγιναν στό Κολοράντο. 'Ήθελε νά 
συγκεντρώση τήν προσοχή τους στό 
κάθε τι πού ό Μπάντυ μπορεί νά κατείχε 
καί πού θά μπορούσε νά τόν συνδέη μέ 
κάθε ένα άπό τά θύματα: ρούχα, 
κοσμήματα, μεσοφόρια, κάλτσες πλε
κτές κ.λπ.

' Εκείνο τό βράδυ οί άστυνομικοί βάλα
νε τόν Μπάντυ στό πίσω κάθισμα ένός 
άμαρκάριστου άστυνομικοΰ αύτοκινή- 
του καί τράβηξαν κατ' εύθείαν γιά τό 
διαμέρισμά του, πού ήταν μέσα σέ μιά 
άπλόχωρη οικία κοντά στό γήπεδο τού 

•Πανεπιστημίου. "Ηταν άψογο άπό πό
σης άπόψεως. Δέν ύπήρχε ίχνος σκό
νης, κανένα παπούτσι δέν βρισκόταν 
έξω άπό τήν θέσι του στό ντουλάπι.

«'Έχεις πάει ποτέ στό Κολοράντο;» 
έρώτησε άπότομα ό Τόμσον.

«’Όχι», άπάντησε μαλακά ό Μπάντυ. 
«Είναι μιά Πολιτεία, πού ποτέ δέν έχω 
έπισκεφθή».

"Ενας ντέντεκιβ τότε ώρμησε άπό τό 
ύπνοδωμάτιο τού Μπάντυ καί παρεκά- 
λεσε τόν Τόμσον νά έρθη έπάνω. Ό  
Τόμσον συνώδευσε τόν ντετέκτιβ μέσα 
στό ύπνοδωμάτιο, όπου τού ένεχείρισε 
μερικά ραμμένα φυλλάδια, μιά πιστωτι
κή κάρτα βενζίνης καί ένα άδικό χάρτη 
τοϋ Κολοράντο. 10  Τόμσον έξέτασε τό 
πρώτο φυλλάδιο. "Ηταν ένας οδηγός 
τών σημείων άναψυχής γιά τό Μπόντι- 
φουλ τής Γιούτα, προάστιο τοϋ Σώουλτ 
Λέϊκ Σίτυ, άπ' όπου ή Ντέμπρα Κέντ 
είχε έξαφανισθή. Τό δεύτερο φυλλάδιο 
είχεν ένα κατάλογο τών Κέντρων σκι 
στό Κολοράντο.' Ο Τ όμσον έπέστρεψε 
στό λίβιγκ ρούμ.

«Πού τά βρήκατε αύτά;» έρώτησε 
τόν Μπάντυ.

Ή  άπάντησις ήταν άκαριαία. «’Ώ , 
έκεϊνα. Τά ξέχασε έδώ κάποιος φίλος 
μου, ό όποιος μοΰ έλεγε πόσο ώραΐο 
είναι τό σκι».

Ό  Τόμσον τότε έρώτησε γιά τό 
Μπόουντιφουλ. ' Ο Μπάντυ δέν μπο
ρούσε νά ένθυμηθή. Πιθανόν, ταξιδεύ- 
τοντας, νά είχε περάσει άπό μέσα άπ' 
αύτό μιά ή δυό φορές.

Οί άπορίες παρέμειναν στό νοΰ τού 
Τόμσον καί θά μπορούσαν νά παραλλη- 
λισθοϋν σάν τούς κνησμούς, πού ήθε
λαν ξύσιμο. «Ξαίρεις», είπε στόν σύν
τροφό του, «τά πιό πολλά παιδιά στή 
θέση τοϋ Μπάντυ φυσικό ήταν νά είναι 
λίγο άνάστατα μέ τήν είσοδό μας στό 
σπίτι τους καί τήν διενέργειαν μιάς κατ' 
οίκον έρεύνης. Αύτό όμως δέν συμβαί
νει μέ τόν Μπάντυ. Ακόμα δέν μάς 
έρώτησε καλά - καλά γιατί ψάχνομε».

Τήν άλλη μέρα τό πρωί έλήφθη μιά 
τηλεφωνική κλήσις, πού άπλώς ένίσχυ- 
σε τίς ύποψίες τοϋ Τόμσον.' Ο Μπάντυ 
είχε διορίσει δικηγόρο. «Δέν έξετάζετε 
τόν πελάτην μου σχετικά μέ τήν δολο
φονία όλων έκείνων τών κοριτσιών, δέν 
φαντάζομαι νά κάνετε έρευνα γιατί τόν 
κρίνετε ύποπτο;» έρώτησε. Πώς θά 
έπρεπε νά έχη σχηματίσει αύτή τήν 
γνώμη, άπόρησε ό Τόμσον. Ποτέ δέν 
τού είχε τεθή τό θέμα γιά τά έξαφανι- 
σθέντα καί νεκρά κορίτσια.

Η έκπαίδευσις τοϋ δολοφόνου.

' Εκείνο τό ίδιο πρωί στις 22 Αύγού
στου ό Τόμψον είχε ένα ύπεραστικό 
τηλεφώνημα μέ τόν Μάϊκ Φίσερ στό 
γραφείο τοϋ Είσαγγελέως στό ' Ασπέν 
τής έπαρχίας Πίτκιν τού Κολοράντο. 
Μερικούς μήνες πιό μπροστά ό Φίσερ 
είχε μεταβή άεροπορικώς έκεΐ άπό τό 
” Ασπεν γιά νά συγκρίνη τίς ομοιότητες,
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τά ύπάρχοντα τυχόν κοινά σημεία μετα
ξύ τών σκηνών τοϋ έγκλήματος, πού 
παρετηρήθησαν οτή Γιούτα καί στήν 
περιοχή τής άρμοδιότητός του. Γιατί, 
όπως ό Τόμψον στό Σώουλτ Λέϊκ Σίτυ 
καί ό Κέππελ στό Σηάλτ καί αύτός (ό 
Φίσερ) δέν είχε σημειώσει καμμιά 
πρόοδο γιά τήν διαλεύκανσι άλλης 
έξαφανίσεως άπό εκείνην τής 23έτι- 
δος Καρύν Καμπέλ, πού έπισυνέβη τόν 
περασμένο Ιανουάριο. Ό  Φίσερ, έ- 
γνώριζε καλά ό Τόμψον, ότι θά ένδιε- 
φέρετο πάρα πολύ νά μάθη γιά τήν 
άνακάλυψι, πού έγινε στό διαμέρισμα 
τοϋ Μπάντυ τοϋ φυλλαδίου γιά τά σκι 
καί τοϋ όδικοϋ χάρτη τοϋ Κολοράντο.

' Ο Φίσερ ήταν πράγματι άνυπόμονος 
ν' άκούση. Παρεκάλεσε τόν Τόμψον νά 
προσέξη στόν χάρτη καί στή μπροσού
ρα τών σκι γιά ένδείξεις καίϊχνη ειδικών 
ταξειδίων άναψυχής στό Κολαράντο. 
Κρατώντας ό Τόμψον τό άκουστικό στό 
ένα χέρι ήλεγξε τόν χάρτην καί δέν 
βρήκε τίποτα. "Υστερα ξεδίπλωσε τό 
φυλλάδιο. Τά μάτια του ταξίδεψαν κάτω 
στόν κατάλογο τών θερέτρων καί ξενο
δοχείων. Βρήκε τρία έλαφρώς τσεκαρι- 
σμένα σημεία καί τά διάβασε τό ένα 
κατόπιν τοϋ άλλου. «’ Επαναλαμβάνε
τε, παρακαλώ τό τελευταίο», παρεκά
λεσε ό Φίσερ. «Τό ξενοδοχείο Γουάλ- 
ντγούντ στό Σνόουμας».

"Ενα όξύ καί παρατεταμένο λαχάνια
σμα άκούστηκε άπό τό άλλο άκρο τής 
τηλεφωνικής γραμμής. «Αύτό είναι.
' Εκεί είναι, πού ή Καρύν Καμπέλ 
έθεάθη γιά τελευταία φορά».

Ό  Τόμψον ξανακοίταξε τήν κάρτα 
άνεφοδιασμοϋ βενζίνης, πού βρήκε 
στό διαμέρισμα τοϋ Μπάντυ. ' Εάν ό 
Φίσερ θά μπορούσε νά κατέχη ένα 
πλήρη κατάλογο τών σημείων προμή
θειας βενζίνης άναμφιβόλως θά άπε- 
δεικνύετο ότι ό Μπάντυ είχε χρησιμο
ποιήσει τό αύτοκίνητο στό Κολοράντο.
' Εν τώ μεταξύ στήν Κάρολ Ναρόνς, ή 
όποια είχε κατορθώσει νά δραπετεύση 
άπό τά χέρια τοϋ παρ' ολίγον άπαγωγέα 
της τήν ίδια νύχτα λιγάκι ένωρίτερα 
προτού έξαφανισθή ή Ντέμπρα Κέντ, 
έγινε έπίδεξις φωτοραφιών τοϋ Φόλκς 
- Βάγκεν πού είχαν ληφθή άπό τόν 
Τόμψον. Τό αύτοκίνητο κατά τήν άντί- 
ληψίν της ήταν πολύ όμοιο, μέ αύτό πού 
ώδηγοϋσε ό προσβολέας-της καί τό 
πίσω κάθισμά του έφερε στήν πλάτη τήν 
ίδια σχισμή. Ό  Τόμψον τής έδωσε 
έπίσης νά κοιτάξη ένα σωρό φωτογρα
φίες. Έξήτασε κάθε μιά προσεκτικά, 
κατόπιν τής έδωσε όλες πίσω έκτος 
άπό μία. ' Η φωτογραφία πού αύτή 
ξεχώρισε έδειχνε τή φάτσα τοϋ Τέντ

"Ενα άκόμα θύμα τού Μπάντι. 

Μπάντυ.
' Η ' Αστυνομία στό Μπόουντιφουλ 

έδειξε φωτογραφίες τοϋ Μπάντυ κατά 
τήν σύλληψίν του σέ μιά μάρτυρα, ή 
όποια τήν νύχτα πού έξαφανίσθηκε ή 
Ντέμπρα Κέντ ήταν στήν αίθουσα 
συναυλιών τοϋ Γυμνασίου καί συναντή
θηκε μέ τόν ύποπτο πρόσωπο μέ 
πρόσωπο. «Έάν είχε μουστάκι», είπε, 
«αύτός πρέπει νά είναι ό τύπος».

Στις 7 Σεπτεμβρίου ό Μάίκ Φίσερ στό 
' Ασπέν άνεκάλεσε. ' Η ύπ' άριθ. 769-
002-247-5 έκδοθεΐσα έπ' όνόματι 
κάποιου Θεοντόρ Ρ. Μπάντυ πιστωτική 
κάρτα έχρησιμοποιήθη πράγματι στό 
Κολοράντο.' Ο Μπάντυ είχε δυό φορές 
γεμίσει τό ρεζερβουάρ τοϋ αύτοκινή- 
του του στις 12 ' Ιανουάριου στό Γκλέν- 
γούντ Σπρίγκς. Αύτή ήταν ή ήμερομη- 
νία κατά τήν όποιαν έδηλώθη ή έξαφά- 
νισις τής Καρύν Καμπέλ άπό τό Σνόου
μας. Καί τό Γκλένγούντ Σπρίγκς άπεΐχε 
μόλις 40 μιλιά άπό έκεΐ. Οί άποδείξεις 
τοϋ Μπάντυ έδειξαν ότι είχε πραγματο
ποιήσει τρεϊς άκόμη άγορές βενζίνης 
στις 15 Μαρτίου: στό Γκόλντεν τοϋ 
Κολοράντο, στό Σιλβρθόρν καί στό 
Ντιλόν. Γιά νά κάνη αύτή τήν πορεία θά 
έπρεπε νά διάσχιση, οδηγώντας, τήν 
κοιλάδα. 'Εδώ ήταν, πού μιά 23έτις 
καθηγήτρια τοϋ σκι χάθηκε έκείνην 
άκριβώς τήν ήμέρα. Σέ βραχύτερο τοϋ 
μηνός διάστημα ό Μπάντυ έπέστρεψε

στό Κολοράντο. Στις 6 ’ Απριλίου στόν 
σταθμό διασταυρώσεως γραμμών τοϋ 
Γκράν έφοδιάσθηκε μέ βενζίνη, τήν 
ίδια άκριβώς ήμερομηνία καί στήν Ιδια 
τοποθεσία, πού άναφέρθηκε μιά άλλη 
άκόμα έξαφάνισις νεαρός γυναικός. 
"Ολα αύτά τά συμβάντα μαζύ συγκεν- 
τρούμενα δέν θά ήταν δυνατόν νά 
θεωρηθούν σάν μιά άπλή σύμπτωσις 
ούτε άπό τόν Φίσερ ούτε άπό τόν 
Τόμψον.

' Ενώ όμως οί έξοφλητικές αύτές 
άποδείξεις τοποθετούσαν τόν Μπάντυ 
κοντά στή σκηνή τοϋ έγκλήματος, δέν 
ήταν όμως άποδείξεις τοϋ είδους πού 
χρειάζεται γιά νά στηριχθή μιά σύλλη- 
ψις καί κατηγορία γιά έγκλήματα άναπό- 
δεικτα. Γ ιά νά έκδοθή νομίμως ένα 
ένταλμα συλλήψεως θά έπρεπε ή 
Κάρολ Νανρός νά είχε άναγνωρίσειτόν 
Μπάντυ μεταξύ άλλων προσώπων άνα- 
μίξ. Τούτο θά άπαιτοϋσε μιά κλήσι γιά 
τήν έμφάνισι τοϋ Μπάντυ στό Δικαστή
ριο. Πρό αύτοϋ ό Τόμψον ήθελε νά 
γνωρίζη όσα περισσότερα μπορούσε 
γιά τόν Μπάντυ καί τό παρελθόν του.

Στις 17 Σεπτεμβρίου αύτός καί δύο 
άκόμα άλλοι ντετέκτιβς πήγαν μέ άερο-

' Ο δολοφόνος σέ μιά χαρακτηριστική «γκρι- 
μάτσα».

πλάνο στό Σηάλτ γιά νά άντιπαραβά- 
λουν τις σημειώσεις τους μέ τόν 
Κέππελ καί νά έξετάσουν μιά δυνητική 
μάρτυρα πρώην φίλη τοϋ ύποπτου. 
Αύτή άρχισε νά άμφιβάλη. γιά τήν 
κοινωνική του συγκρότησι άπό τότε 
άκόμη, πού οί λεπτομέρειες τής ύποθέ- 
σεως τής λίμνης Σαμμαμίς είχαν γίνει 
γνωστές. Τό άπόγευμα έκεϊνο, έπί 
παραδείγματι, πού χαθήκανε ή Τζανί 
"Οτι καί ή Ντενίς Νάσλαντ ό Μπάντυ 
είχε προβλέψει μιά άσαφή δικαιολογία 
γιά τόν τόπο πού ήτο. Είχε έπιστρέψει
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Καί αύτή ή γυναίκα ύπήρξε θύμα τού 
Αδίστακτου δολοφόνου.

ατό διαμέρισμά του καί είχε μεταφέρει 
ένα τροχό σκί άπό τό δικό του αύτοκίνη- 
το στό δικό της. Δέν είχε προβλέψει 
καμμιά έξήγηση. Λίγο αργότερα μιά 
πληροφορία άπεκάλυψε ότι τό ύποπτο 
Φόλκς - Βάγκεν είχε ένα τροχό σκί.

' Υπήρχαν καί άλλες άκόμα ένοχλητι- 
κές ιδιορρυθμίες. Τό Φθινόπωρο τοϋ · 
1973 -λίγους μήνες προτοΰ άρχίσουν 
οί έξαφανίσεις- (ή φίλη του) είχε βρή 
στό δωμάτιο του Μπάντυ ένα σάκ 
βουαγιάζ πού περιείχε γυναικεία έσώ- 
ρουχα. Ηχε παρατηρήσει έπίσης δτι 
μέσα στό σπίτι του είχε ιατρικά έφόδια, 
πού τά άποτελοϋσαν δεκανίκια, έπίδε- 
σμοι καί υλικό άπό τό οποίον μπορεί νά 
γίνουν έμπλαστρα. Καί γι' αυτά δέν 
είχεν νά δώση εύλογοφανείς έξηγή- 
σεις.

Άπεκάλυψεν έπίσης δτι ό Μπάντυ 
είχε πάρει άπό τό πόρτ - μπαγκάζ τοϋ 
αυτοκινήτου της ένα στροφέα μέ λαβή. 
Τό στειλιάρι του είχε κατασκευαοθή μέ 
μιά χειρολαβή σά νά έπρόκειτο νά 
χρησιμοποιηθή γιά όπλο. "Επειτα ύπήρ- 
χαν καί τό μαχαίρι στό διαμέρισμά του, 
τά έλαστικά χειρουργικά γάντια στή 
τσέπη του. " Ενα - ένα χωριστά αυτά τά 
πράγματα δέν έσήμαιναν τίποτε. Συλ
λογικά δμως, δλα αύτά μαζύ έφόβισαν 
τήν φίλη τοϋ Μπάντυ, ή όποια, άλλωοτε, 
είχεν ήδη παρατηρήσει μιά χαρακτηρι
στική άλλαγή στή συμπεριφορά καί στήν

δλη προσωπικότητά του.
Στις προηγούμενες δέκα μέρες ό 

Κέππελ καί ό Ντάν είχαν κανονίσει νά 
συναντήσουν όλους ή τούς πιό πολ
λούς τούλάχιστον άπό τούς έργοδότες 
τοϋ Μπάντυ. Άπεκαλύφθη άπό τήν 
παρακολούθησι τών άρχείων δλων αϋ- 
τών ότι κάθε μέρα πού τύχαινε νά 
άπουσιάση ό Μπάντυ άπό τήν έργασία 
του καμιά νεαρά γυναίκα θά έξηφανίζε- 
το. "Οταν μία άπ' αύτές τις νεαρές 
κοπέλες είχε άπαχθή ένα Σαββατοκύ
ριακο, τά κατατόπια του χαθήκανε 
μυστηριωδώς.

' Ο Μπάντυ ήταν έξώγαμος καί γεννή
θηκε στίς 24 Νοεμβρίου τοϋ 1946. 
"Εζησε στήν Φιλαδέλφεια μέχρι τής 
ήλικίας τών 4 έτών. Ή  μητέρα του 
μετεκόμιοε οίκογενειακώς τότε στή 
Τακόμα τής Ούάσιγκτων, όπου ό Μπάν
τυ μεγάλωσε καί μορφώθηκε. Τά άρχεΐα 
τοϋ Γυμνασίου έδειξαν ότι ήταν μαθη
τής άνω τοϋ μέτριου, μολονότι φαινό
ταν «νωθρός καί άκαμάτης».

Μετά τήν άποφοίτησή του παρηκο- 
λούθησε τό 1965 τό Πανεπιστήμιο τοϋ 
Πάτζετ Σάουντ στή Τακόμα γιά ένα 
έτος, προτού μεταγραφή στό Πανεπι
στήμιο τής Ούάσιγκτων στό Σηάτλ, 
όπου άρχισε μιά είδίκευσι στίς σπουδές 
τών άρχαίων έπιστημών.

Διέκοψε τήν πανεπιστημιακή του 
σταδιοδρομία μερικές φορές: μιά φορά 
γιά νά περάση ένα καλοκαίρι στό 
Πανεπιστήμιο τοϋ Στάνφορντ στή Καλι- 
φόρνια, μιά φορά γιά νά παρακολουθή- 
ση μαθήματα κατά τό έαρινό έξάμηνο 
στό Πανεπιστήμιο Τέμπλ τής Φιλαδέλ
φειας. "Ισως μόνον συμπτωματικά ή 
' Αοτυνομία τής Φιλαδέλφειας νά άνέ- 
φερε μιά σειρά δολοφονιών στή περιο
χή της έκεϊνον τόν καιρό. Καί άπότομα 
οι δολοφονικές ύποθέσεις σταμάτησαν 
μέ τήν έπιστροφή τοϋ Μπάντυ στή Δύσι, 
όπου τελικά έπανέλαβε τις σπουδές 
του στό Πανεπιστήμιο τής Ούάσιγκτων. 
Τελειώνοντας τό 1972, πήρε δίπλωμα 
Ψυχολογίας.

Μετά τήν άποφοίτησίν του προσελή- 
φθη ώς ύπάλληλος στήν 'Επιτροπή 
’ Εγκλήματος τοϋ Σηάτλ. Μιά άπό τις 
ειδικότητες πού τόν άπησχόλησαν έκεΐ 
ήταν οί σεξουαλικές έπιθέσεις έναντί- 
ον νεαρών γυναικών μέσα στήν περιοχή 
τής ' Επιτροπής καί τά προβλήματα πού 
άντιμετωπίζει ή Αστυνομία κατά τήν 
διαλεύκανσιν τοιούτων έγκληματικών 
ϋποθέσεων όταν ύπάρχουν συγκρού
σεις άρμοδιότητος καί δικαιοδοσίας. 
Πιό μπροστά είχεν έργασθή σ' ένα 
κέντρο διανοητικής ύγείας καί βοηθού
σε στή παροχή συμβουλών σέ περιπτώ

σεις οικογενειακών κρίσεων.
Τό Φθινόπωρο καί Χειμώνα τοϋ 1973 

-  74 ό Μπάντυ παρηκολούθησε σπορα
δικά μαθήματα Νομικής στό Πανεπιστή
μιο τοϋ Πάτζετ Σάουντ. ” Εχοντας κατά 
νοϋν νά άποκτήση καί ένα δίπλωμα τής 
Νομικής Σχολής, άπεφάσισε κατόπιν νά 
έγγραφή στό Νομικό Κλάδο τοϋ Πανε
πιστημίου τοϋ Σώουλτ Λέϊκ Σίτυ τής 
Γιούτα, όπου είχε γίνει δεκτός πρό 
ολίγων μηνών. Στά μέσα Αύγούστου 
1974 μάζεψε τά ύπάρχοντά του καί 
έφυγε άπό τό Σηάτλ.

Ό  Τόμψον, καθώς σημείωνε τά 
θέματα, ένοιωσε τήν κορυφή τής κεφα
λής του νά τόν τσούζη: πτυχίον ψυχο
λογίας, έξοικείωσις μέ ψυχιατρικές 
συμβουλές καί μέ θεραπείες διανοητι- 
κώς πασχόντων, είδίκευσις σέ μιά 
έργασία πρός έπαρκή πληροφόρησίν 
του έπί τών δικαιοδοσιτικών δυσκολιών 
τής Αστυνομίας πρός διαλεύκανσιν 
τών σεξουαλικών έγκλημάτων (πολλά 
άπό τά βεβαιωθέντα θύματα τοϋ Μπάν
τυ είχαν άπαχθή άπό τήν δικαιοδοσία 
μιάς Πολιτείας, εύρέθησαν στήν ’ Επι
κράτεια μιάς άλλης Πολιτείας, ένώ 
αύτός ζοϋσε καί άνέπνεε τόν άλεύθε- 
ρο άέρα μιάς άλλης Πολιτείας) καί 
τελικά παρατηρεΐται τό θερμό ένδιαφέ- 
ρον του γιά τά Νομικά. ' Εάν ό Τόμψον 
έχρειάζετο νά έκπαιδεύση ένα έπιτυ- 
χημένο δολοφόνο, άσφαλώς δέν θά 
μποροϋσε νά βρή ένα καλλίτερο τρόπο.

Οί τρίχες πού άποκαλύπτουν.

Μέχρι τήν 1η 'Οκτωβρίου τό γρα
φείο τοϋ Σερίφη στό Σώουλτ Λέϊκ Σίτυ 
έπίστευε ότι είχε συγκεντρώσει άρκετά 
ούσιώδη πληροφοριακά στοιχεία ώστε 
νά μπορέση νά έπιτύχη μιά δικαστική 
έντολή, πού νά ύποχρεώνη τόν Μπάντυ 
νά έμφανισθή πρός άναγνώρισίν του, 
άφοϋ θά τόν άνεμίγνυον μαζύ μέ 
άλλους ύποπτους. ’ Επρογραμματίσθη 
γιά τήν 9 καί 30' τής έπομένης. 
Καθισμένη μέσα στό σκοτάδι μπροστά 
στό παραθυράκι μέ ένα τζάμι ήταν ή 
Κάρολ Νταρόνς καί δυό άπό τούς 
μάρτυρες τής αιθούσης τών συναυλιών 
τοϋ Γυμνασίου οτό Μποούντιφου. "Ο
ταν όμως ό Μπάντυ έοερνε βαριά τά 
βήματά του μαζύ μέ έπτά άλλους καί 
έπαιρνε τήν θέσι του μέσα στήν αίθου
σα άναγνωρίσεως ό Τ όμψον κατελήφθη 
άπό ένα αίσθημα τρόμου, διαπιστώνον

τας ότι άντίκρυζε ένα έντελώς διαφο
ρετικό άνθρωπο. Τά μαλλιά του ήταν 
κομμένα πολύ κοντά καί είχαν χωρίστρα 
στή μιά πλευρά.
Η συνέχεια στό επόμενο
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
THE ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Ο συγγραφέας είναι ψυχολόγος, πού εργάζεται στό 

Εθνικό Ινστιτούτο Πνευματικής Υγείας, στό όποιο διευ
θύνει τό γραφείο πληροφοριών. Στό παρελθόν έπιμελήθη- 
κε τήν έκδοση ένός μεγάλου τόμου τού Ινστιτούτου μέ τόν 
τίτλο « Ερευνες Γύρω άπό τήν Πνευματική Υγεία». 

Επίσης, μαζί μέ τόν Γκέη Λιούς, έγραψε τά βιβλία «" Υπνος» 
καί « Αϋπνία».

Ο ΛΟ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ καί αγωνία, 
ένας άνθρωπος άνοίγει τήν πόρ

τα του γραφείου τού ψυχιάτρου καί 
άφοϋ μπή μέσα, τήν κλείνει νευρικά. 
Κάθεται σέ μιά μεγάλη αναπαυτική 
πολυθρόνα. Ο ψυχίατρος σηκώνεται 
καί κάθεται άπέναντί του. Γιά πενήντα 
λεπτά τής ώρας (οί ψυχίατροι κάνουν 
συνήθως διάλειμμα δέκα λεπτών άνά- 
μεσα στις έπισκέψεις τών πελατών 
τους) τά δυό αύτά άνθρώπινα όντα -τό  
ένα ήρεμο καί έτοιμο νά προσφέρη 
βοήθεια, τό άλλο γεμάτο ένταση, άπελ- 
πιομένα ζητώντας βοήθεια- μιλούν καί 
άντιδροΰν τό ένα στό άλλο.

' Η παραπάνω άπλή καί καθαρή εικόνα 
άποτελεΐ τό πλαίσιο, μέσα στό όποιο 
πραγματοποιείται ή άπόπειρα περίπλο
κη διαδικασία ή γνωστή σάν ψυχοθερα
πεία. Οί λεπτομέρειες τής εικόνας 
μπορεί νά διαφέρουν άπό περίπτωση σέ 
περίπτωση. Π.χ. ό ψυχοθεραπευτής 
μπορεί νά είναι ψυχολόγος ή κοινωνι
κός λειτουργός καί όχι ψυχίατρος- ό 
πάσχων μπορεί νά είναι νεαρός έγκλη- 
ματίας ή νευρωτικός μεσήλικας- άντί 
γιά πολυθρόνα μπορεί νά ύπάρχη ένα 
άναπαυτικό ντιβάντ άντί ό πάσχων νά 
είναι μόνος μέ τόν θεραπευτή, μπορεί 
νά βρίσκεται μαζί μέ άλλους πάσχον- 
τες, οί όποιοι έπίσης νά έχουν άνάγκη 
ψυχοθεραπείας. Βασικά, όμως, ή διαδι
κασία είναι ή ίδια. “ Οπως έχει πή ό 
γνωστός ψυχίατρος Τζ. Σ. Ούάιτχορν, ή 
ψυχοθεραπεία άποβλέπει στό νά κάνη 
τόν άσθενή «νά αισθάνεται καλά, νά 
έργάζεται καλά καί νά έχη καλές 
προσδοκίες».

Δέν ύπάρχει βέβαια τίποτε τό και
νούργιο στις προσπάθειες αυτές τών 
άνθρώπων νά έπηρεάσουν τήν συμπε
ριφορά τών συνανθρώπων τους μέ τήν 
άμεση προσωπική έπικοινωνία. ' Ανέκα
θεν ύπήρχαν μηχανισμοί τέτοιοι, καί οί 
άνθρωποι πού κάνουν τή δουλειά αύτή, 
έχουν χαρακτηρισθή κατά καιρούς σάν 
σοφοί, φιλόσοφοι, μάγοι, θεραπευτές - 
διά - τής - πίστης κ.ο.κ. Οί έπεμβάσεις 
τών άτόμων αύτών θεωρήθηκαν άνέκα- 
θεν ώς μέσα θεραπείας τών άνήσυχων 
πνευμάτων.

Πριν άπό μισό αιώνα περίπου, όμως, 
στό δημουργικό μυαλό τού Ζίγκμουντ 
Φρόυντ γεννήθηκε ή άντίληψη τής 
συστηματικής ψυχοθεραπείας, σάν ορ
γανωμένου πιά καί περιγεγραμμένου 
συστήματος ψυχολογικού χειρισμού 
τών πνευματικών παθήσεων. Έχοντας

έκπαιδευθή σάν γιατρός, ψυχολόγος ή 
κοινωνικός λειτουργός, ό ψυχοθερα
πευτής προσπαθεί νά άλλάξη τήν έπώ- 
δυνη άντίληψη τού κόσμου, πού έχει 
σχηματίσει ό άσθενής, νά έπηρεάση 
τήν συμπεριφορά του, νά τόν κάνη νά 
χαρή τήν ζωή καί γενικώτερα νά τόν 
βοηθήση νά γίνη ένα άνθρώπινο όν 
παραγωγικώτερο. "Ολα αύτά δέ τά 
κάνει ό ψυχοθεραπευτής άπλώς μέ 
λόγια, σιωπές καί μερικές συνειδητές 
χειρονομίες.

' Η θεραπευτική διαδικασία

Τί άκριβώς συμβαίνει κατά τήν ψυχο
θεραπευτική διαδικασία;

Ποιά μυστηριώδης σχέση άναπτύσ- 
σεται άνάμεσα στόν θεραπευτή καί τόν 
πάσχοντα;

' Ενώ είναι γεγονός ότι οί ίδιοι οί 
ψυχοθεραπευτές θά έδιναν ποικίλες 
άπαντήσεις στά παραπάνω έρωτήματα, 
λίγοι θά διαφωνούσαν μέ τήν συνοπτική 
περιγραφή πού έδωσε ό Δρ Τζερόμ 
Φράνκ τού Πανεπιστημίου Τζώνς Χό- 
πκινς, παλιός καί έμπειρος μελετητής 
τής ψυχοθεραπείας:

«Ή  έμπειρία τού άσθενοΰς στά 
πλαίσια τής θεραπευτικής σχέσης θεω
ρείται ότι άποτελεΐ δείγμα, σέ μικρο-

Δέν ύπάρχει άμφιβολία πώς εκείνο πού 
οδηγεί πολλούς άνθρώπους στόν ψυχίατρο 
δέν είναι πάντα σοβαρό. Πολλοί αρχίζουν 
τήν ψυχανάλυση ε ίτε  άπό άνία είτε άπό άπλή 
περιέργεια.

γραφία, τών σημαντικών παραγόντων, 
πού διαμόρφωσαν τά προβλήματά του, 
ή τουλάχιστον σχετίζονται μ' αύτά. 
Παρατηρώντας τήν συμπεριφορά τού 
πάσχοντος (τόσο τά λόγια του όσο καί 
τις έκφράσεις του) καί δείχνοντας 
κατανόηση γιά τήν συμπεριφορά του 
άπέναντί στόν ίδιο του τόν έαυτό, ό 
θεραπευτής σχολιάζει τά όσα παρατη
ρεί. ' Ο άσθενής, παρατηρώντας τήν 
ίδια αύτή συμπεριφορά καί βλέποντάς
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την κάτω άπό τό φώς τών οχολίων του 
θεραπευτή, παράλληλα μέ τήν δική του 
άντίδραση σ' αυτά, έχει τώρα τήν 
δυνατότητα νά έπανεκτιμήση τήν πάλι- 
ότερη συμπεριφορά του καί νά θέοη τις 
βάσεις μιας άλλαγής στήν μελλοντική 
του συμπεριφορά. Καί ένώ μέν οί 
διάφοροι παράγοντες τής άλλαγής αύ- 
τής δέν έχουν άκόμα άποοαφηνισθή, 
πιστεύεται γενικώς δτι έχουν κάποια 
σχέση μέ τήν γενική πορεία τής μάθη
σης».

' Η κλινική σαφήνεια καίάντικειμενικό- 
τητα τής περιγραφής του Δρος Φράνκ, 
παρά τήν άκρίβειά της, δέν άγγίζει τό 
άνθρώπινο δράμα -κα ί πολλές φορές 
τόν δυνατό άνθρώπινο πόνο- πού περι
βάλλει τήν έμπειρία τής ψυχοθεραπεί
ας. Γιά νά δή κανένας αύτό τό δράμα καί 
αύτόν τόν πόνο πρέπει νά έξετάση τις 
συνθήκες, πού σπρώχνουν τά άτομα νά 
έπιζητήσουν τήν άρωγή τού θεραπευ
τή.

Οί λόγοι τής ψυχοθεραπείας

Δέν ύπάρχει άμφιβολία πώς έκεΐνο 
πού οδηγεί πολλούς άνθρώπους στόν 
ψυχίατρο δέν είναι πάντα σοβαρό. 
’ Αρκετοί άρχίζουν τήν ψυχανάλυση

είτε άπό άνία είτε άπό άπλή περιέργεια. 
Πάντως κανένας ψυχοθεραπευτής δέν 
πιστεύει δτι τά άτομα αύτά προξενούν 
σκόπιμα στόν έαυτό τους έπώδυνες 
ψυχολογικές καταστάσεις,μόνο καί μό
νο γιά νά μπορούν νά πάνε στόν 
ψυχίατρο καί νά ξοδέψουν μιά μικρή 
περιουσία. ' Ο Δρ Φράνκ έχει έπισημά- 
νει σειρά πραγματικών λόγων, πού 
ώθοϋν τούς άνθρώπους στόν ψυχοθε
ραπευτή:

«' Ο πάσχων πλησιάζει τόν θεραπευ
τή έπειδή μιά σειρά έμπειριών τής ζωής 
του τού έχουν δώσει τήν αίσθηση τής 
δυσαρμονίας, τόν έχουν κάνει δυστυχή 
ή τού έχουν προκαλέσει μεγάλη νευρι
κή ένταση. ' Η έπιθυμία του νά ζήση 
δίχως πόνο ψυχής καί νά πετύχη 
γενικώτερα ένα έπίπεδο ψυχολογικής 
διάθεσης πιό ικανοποιητικό, τόν κάνει 
νά άναζητήση βοήθεια άπό έξω. ” Ετσι ή 
έπιθυμία αύτη μετατρέπεται άπό τόν 
θεραπευτή σέ σημαντικό όργανο άνά- 
πλασης τού ψυχικού κόσμου τόΰ πά- 
σχοντος».

Οί πιό ώριμοι ψυχίατροι έξακολου- 
θούν νά μή μπορούν νά δώσουν ένα 
άπόλυτα ικανοποιητικό ορισμό στήν 
ψυχική άσθένεια καί τήν ψυχική ύγεία. 
Τό άποτέλεσμα είναι ότι δέν ύπάρχει 
ένα κοινό άποδεκτό κριτήριο ώς πρός 
τήν θεραπεία τών ψυχασθενών. Τά 
αισθήματα καί οί ψυχολογικές τοποθε
τήσεις τών άτόμων δέν είναι σάν τό αίμα 
τους ή τούς ιστούς καί έτσι δέν ύπάρχει 
τρόπος νά διαπιστώση ό θεραπευτής μέ 
άπόλυτη βεβαιότητα άν ή ψυχή ένός 
άνθρώπου είναι βαρειά τραυματισμένη.

Κάθε άτομο έχει ένα όριο, πέρα άπό 
τό οποίο δέν άντέχει άλλο στήν ψυχική 
ένταση. Πολλοί προσπαθούν νά άπο- 
κρύψουν τό όριο αύτό καί νά καταπιούν 
τήν νευρική τους ένταση. Πάντως καί 
σ' αύτά τά άτομα ορισμένες έκδηλώ- 
σεις άποκαλύπτουν τήν πραγματική 
τους ψυχολογική κατάσταση. 'Ανάμε
σα σ' αύτές συγκαταλέγονται ή συνε
χής άνησυχία, ή εύερεθιστικότητα, ή 
έσωτερική άντίφαση, ή μόνιμη μελαγ
χολία, οί αύτοκαταστροφικές σκέψεις ή 
συμπεριφορά, οί άπότομες άλλαγές 
στήν ψυχολογική διάθεση ή συμπεριφο
ρά καί ή νευρικότητα στίς κινήσεις.

Σώμα καί ψυχή

Δέν μπορεί νά ίσχυρισθή κανένας 
βέβαια ότι όλα τά συμπτώματα τών

ψυχικών διαταραχών οφείλονται σέ 
ψυχική ένταση ή αισθηματικές άντινο- 
μίες. Πριν άρχίση κανείς τήν ψυχοθε
ραπεία, είναι πολλές φορές ώφέλιμο νά 
άντιληφθή ό πάσχων ότι ή δυσάρεστη 
ψυχολογική του κατάσταση μπορεί νά 
οφείλεται καί σέ αίτια καθαρώς σωματι
κά. Τό ίδιο ισχύει γιά τούς ψυχοθερα
πευτές. Καί αύτοί οφείλουν νά έξετά- 
ζουν πρώτα τή σωματική κατάσταση τού 
άσθενοΰς καί μετά μόνο νά προχωρούν 
στή θεραπεία. Οί περισσότεροι άνθρω
ποι δέν άντιλαμβάνονται άκόμα ότι ή 
ψυχοσωματική άλληλεξάρτηση είναι 
ένα είδος δρόμου διπλής κατεύθυν
σης. Ενώ είναι άναμφισβήτητο ότι τό 
πνεύμα έπιδρά άμεσα στό σώμα, είναι 
τό ίδιο άναμφισβήτητο ότι τό σώμα 
έπιδρά άμεσα στό πνεύμα. Πολλοί 
άνύποπτοι άσθενείς έχουν ύποστή δα
πανηρή ψυχοθεραπεία γιά μήνες ή καί 
γιά χρόνια ολόκληρα, ένώ ή θεραπεία 
τού θυρεοειδούς των, τού ήπατός των, 
ή τών ώοθηκών των, θά ήταν άρκετή νά 
τούς όδηγήση πάλι στήν ψυχική ισορρο
πία.

' Η στενή σχέση σώματος - ψυχής 
άποδείχθηκε τελεσίδικα μέσα στίς τε 
λευταίες δύο 10ετίες σάν άποτέλεσμα 
τής φαρμακοθεραπείας -  δηλαδή τών 
ειδικών σκευασμάτων, μέ τά οποία 
καθίσταται δυνατή ή θεραπεία διαφό
ρων ψυχικών διαταραχών. ' Ο τρόπος 
αύτός τής θεραπείας δέν είναι και
νούργιος. Στήν 'Οδύσσεια τού Ομή
ρου, ή Πηνελόπη χρησιμοποιεί ένα 
φάρμακο γιά νά καταπραύνει τόν πόνο 
της άπό τήν παρατεταμένη άπουσία τού 
' Οδυσσέα. ' Αλλά καί ό κάθε άνθρωπος 
γνωρίζει άπό τήν καθημερινή του έμ
πειρία ότι ένα φάρμακο μπορεί νά 
έπιδράση στήν ψυχολογική του διάθεση 
καί συμπεριφορά. Δέν ύπάρχει, νομίζω, 
άνθρωπος ό όποιος νά μήν έχη καταπιεί 
άσπιρίνες γιά νά έξουδετερώση κάποιο 
πονοκέφαλο, ή κάποια νευρική ένταση. 
Τό μωρό πού κλαίει, σάν άποτέλεσμα 
κάποιου κολικόπονου, άποκοιμιέται εύ- 
χαριστημένο 20 λεπτά μετά τήν χορή
γηση μερικών σταγόνων έλαφροΰ κατα
πραϋντικού, όπως άλλωστε καί ό μεθυ
σμένος.

Παρ' όλο πού οί παρατηρήσεις γύρω 
άπό τά άποτελέσματα τής χορήγησης 
τέτοιων ή άνάλογων φαρμάκων έχουν 
γίνει έπί αιώνες τώρα, ή έπιστήμη τής 
ψυχοφαρμακολογίας -δηλαδή ή μεθο
δική μελέτη τών σχέσεων άνάμεσα στά
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φάρμακα καί τήν συμπεριφορά- ένηλι- 
κιώθηκε μόλις μέσα στήν τελευταία 
10ετίά-

Αίγη υπάρχει άμφιβολία ότι ή χρησι
μοποίηση ψυχοτροπικών φαρμάκων 
(δηλαδή χημικών σκευασμάτων μέ άμε
σα καί χειροπιαστά άποτελέσματα στήν 
ψυχολογική διάθεση καί τήν συμπερι
φορά) όχι μόνο έχει περιορίσει σημαντι
κά τόν χρόνο παραμονής πολλών άσθε- 
νών στις νευρολογογικές κλινικές, άλ- 
λά έχει δώσει τήν εύκαιρία στοάς 
γιατρούς νά άποδώσουν στήν κοινωνία 
ψυχικώς υγιή άτομα, τά οποία άλλοτε 
δέν ήσαν σέ θέση νά έπιστρέψουν σ' 
αυτήν. Συνεχώς περισσότεροι ψυχα
σθενείς θεραπεύονται στά μεγάλα νο
σοκομεία μέ χημικά σκευάσματα καί όχι 
στις νευρολογικές κλινικές μέ ψυχοθε
ραπεία.

' Η άπίθανη ποικιλία

Πάντως, ή παραπάνω άποτελεσματι- 
κή χρήση ψυχοτροπικών φαρμάκων 
άφορά κυρίως τις πιό σοβαρές περιπτώ
σεις ψυχικών ή νευρικών διαταραχών. 
Γιά τίς πιό έλαφρές περιπτώσεις, ή 
ψυχοθεραπεία έξακολουθεί νά άποτε- 
λή τήν καλύτερη λύση. Οί ψυχοθερα
πευτές έξακολουθούν νά παρέχουν τίς 
ύπηρεσίες των σέ έκατομμύρια άτομα, 
στά όποια δίνουν τήν εύκαιρία νά 
ξεφορτωθούν τά συμπτώματα τής ψυ
χολογικής των δυσαρμονίας καί νά 
έπανακτήσουν τόν έλεγχο τής καθημε
ρινής των ζωής. 'Οπωσδήποτε, στόν 
χώρο τής ψυχοθεραπείας ύπάρχει σή
μερα μιά τεράστια ποικλία άπό σχολές. 
Πολλές άπό αύτές στηρίζονται στήν 
παράδοση τής ψυχανάλυσης. "Αλλες 
έγκολπώνονται πιό καινούργιες άντιλή- 
ψεις καί μεθόδους. Τό άποτέλεσμα 
είναι ότι οί πάσχοντες έχουν μιά τόσο 
μεγάλη δυνατότητα έπιλογής μεθόδων, 
ώστε τά χάνουν καί πολλές φορές δέν 
μπορούν νά άποφασίσουν ποία τούς 
ταιριάζει καλύτερα. ’ Αρκετές άπό τίς 
διαφορές τών ψυχοθεραπευτών είναι 
άμυδρές καί έχουν λίγη γενικώτερη 
σημασία. 'Οπωσδήποτε ύπάρχουν καί 
μερικές γύρω άπό τήν όλη άντίληψη 
τής ψυχοθεραπείας καί τήν πιό κατάλ
ληλη γ ι’ αύτήν τεχνική, πού δέν έχουν 
μόνο ιστορικό καί θεωρητικό ένδιαφέ- 
ρον, άλλά άμεση συνάρτηση μέ τό τί θά 
συμβή στό κάθε άτομο, πού θά προσφύ- 
γη σ’ αύτές.

' Η ψυχαναλυτική μέθοδος

' Η ψυχαναλυτική μέθοδος -δηλαδή ή

Πολλοί άνθρωποι πλησιάζουν τόν ψυχοθερα
πευτή έπειδή μιά σειρά εμπειριών τής ζωής 
τους τούς έχει δώσει τήν αίσθηση τής 
δυσαρμονίας.

πρώτη άπό τίς σχετικές τεχνικές- έχει 
ύποστή μερικές σημαντικές άλλαγές, 
άπό τότε πού ό Φρόυντ έθεσε τίς 
βάσεις της. Παρ' όλα αύτά, όσοι 
χρησιμοποιούν τήν μέθοδο αύτή έξακο- 
λουθοΰν νά στηρίζωνται στήν βασική 
άντίληψη τού Φρόυντ ότι τά ψυχολογι
κά προβλήματα δέν μπορούν νά άντιμε- 
τωπισθοϋν ριζικά δίχως τήν άποκάλυψη 
τών βαθειά κρυμμέων στό ύποσυνείδη-

το αίτιων των. Οί ψυχαναλυτές έργά- 
ζονται στηριζόμενοι στήν ύποθεση ότι ό 
άποτελεσματικώτερος τρόπος γιά τήν 
άλλαγή τής προσωπικότητας τού άτό- 
μου είναι ή διερεύνηση τών ύποσυνεί- 
δητων κινήτρων του καί τών ύποσυνεί- 
δητων έπιταγών του. Τούτο συνήθως 
μεταφράζεται σέ πολυετείς «άνασκα- 
φές» στό προσωπικό ιστορικό τού πά- 
σχοντος, μέ άντικειμενικό σκοπό τήν 
άποκάλυψη καί (στήν συνέχεια) τήν 
λύση τών συναισθηματικών κόμβων, 
πού προκάλεσαν τήν ψυχική άνωμαλία. 
Οί περισσότεροι ψυχαναλυτές πιστεύ
ουν ότι οί παραπάνω κόμβοι σχηματί- 
σθηκαν κατά τήν παιδική ήλικία καί 
έχουν κάποια σχέση μέ τήν καταπίεση 
τού σεξουαλικού ένστικτου.

Η έλλειψη άντικειμενικών στοιχείων 
γύρω άπό τήν έργασία τών πρώτων 
ψυχαναλυτών δέν έμπόδισε τήν εύρεΐα 
άποδοχή τών βασικών τους άντιλήψεων 
καί συμπερασμάτων. Μέ τόν καιρό, 
όμως, ορισμένες βασικές φροϋδικές

άρχές άρχισαν νά άμφισβητοΰνται καί 
συνεπώς νά τροποποιούνται. Πολλοί 
άπό τούς σύγχρονους άπολογητές τού 
Φρόυντ άρχίζουν νά παραδέχωνται ότι 
ή τρέχουσα ψυχολογική κατάσταση 
ένός έτόμου δέν διαμορφώνεται άπο- 
κλειστικά άπό ϋποσυνείδητες ψυχικές 
διεργασίες. Οί άπολογητές αύτοί παρα
δέχονται ότι τά φυσικά χαρίσματα τού 
άτόμου -έκείνα δηλαδή πού οφείλονται 
στήν γενετική κληρονομιά του- έπίσης 
παίζουν κάποιο ρόλο, όπως άλλωστε ή 
πολιτιστική κληρονομιά του.

Ό  "Αλφρεντ "Αντλερ π.χ., περισσό
τερο άπό κάθε άλλο ψυχαναλυτή, 
τόνισε τό βάρος τών φυσιολογικών 
παραγόντων στήν κοινωνική καί συναι
σθηματική άνάπτυξη τού άτόμου Τά 
παιδιά, πού γεννιούνται παραμορφωμέ
να, τόνισε, συνεχώς συγκρίνουν τόν 
έαυτό τους μέ παιδιά μή παραμορφω
μένα καί προσπαθούν νά βροΰν ένα 
τρόπο άναπλήρωσης τής σωματικής 
των άναπηρίας. ’Έτσι ή προσωπικότητά 
τους διαμορφώνεται άπό τήν διαρκή 
τους άνάγκη νά έξουδετερώσουν τήν 
άναπηρία τους καί τό άποτέλεσμα είναι 
πολλές φορές τό πασίγνωστο σύμπλε

γμα κατωτερότητας. Αλλά καί ή θέοη 
τού άτόμου μέσα στήν οικογένεια, κατά 
τόν "Αντλερ, μπορεί νά τό κάνη νά 
διαμορφώση ένα τέτοιο σύμπλεγμα. 
Δέν είναι π.χ. λίγες οί περιπτώσεις 
άδελφών, πού άγωνίζονται νά έξουδε
τερώσουν ό,τι θεωρούν σάν τό μειονέ
κτημα τής ήλικίας των καί τών διαστάσε- 
ών των, μέ άποτέλεσμα νά δημιουργούν 
ψυχολογικά προβλήματα στόν έαυτό 
τους.

’ Αλλά καί ό Κάρεν Χόρνεϋ έπανερμή- 
νευσε τόν Φρόυντ, μεταφέροντας τό 
κέντρο βάρους άπό τά ένστικτα τού
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Τό αποτέλεσμα τής έρεύνης πολλών ψυχιά
τρων είναι ότι δέν ύπάρχει ένα κοινό 
αποδεκτό κριτήριο ώς πρός τήν θεραπεία 
των ψυχασθενών.

παιδιού ατούς κοινωνικούς καθορι
σμούς καί ίσχυριζόμενος δτι οί διάφο
ρες νευρώσεις προκαλοϋνται άπό «τις 
αρνητικές επιδράσεις τού περιβάλλον
τος». ' Η άνασφάλεια τού παιδιού οδη
γεί άργότερα σέ ψυχικές άσθένειες, 
κατά τόν Χόρνεϋ, ιδίως στις περιπτώ
σεις έκεΐνες πού τό παιδί άγωνιά άπότό 
γεγονός δτι έχει άπομονωθή καί έγκα- 
ταλειφθή άβοήθητο μέσα σέ ένα δυνη
τικά έχθρικό κόσμο. Οί τάσεις έκείνων 
τών γονέων, πού μπορούν νά δώσουν 
τήν άφορμή στήν διαμόρφωση ένός 
τέτοιου συμπλέγματος άνασφάλειας, 
είναι ή αύταρχικότητα, ή άδιαφορία, οί 
άντιφάσεις στήν συμπεφιροά, ό ϋπερ- 
βολικός θαυμασμός, ή ύπερβολική προ- 
στατευτικότητα, ή έλλειψη θερμότητας 
καί ή μή τήρηση τών ύποοχέσεων. 
“ Οποιο καί άν είναι τό αίτιο, ή άνασφά- 
λεια τού παιδιού πολλές φορές οδηγεί 
τόν άνθρωπο μετά τήν ένηλικίωση στήν 
άνάπτυξη διαφόρων νευρωτικών άναγ- 
κών, πού στήν ύπερβολή τους τό 
οδηγούν σέ συναισθηματική παραλυ
σία. Ανάμεσα στις άνάγκες αύτές 
συγκαταλέγονται ή ύπερβολική άπαίτη- 
ση γιά στοργή, γιά έπιτεύγματα, γιά 
προσωπική έκτίμηση, γιά έπιβολή κ.λπ.

' Ο ψυχαναλυτής Χάρη Στάκ Σάλλιβαν 
ήταν έκεΐνος, πού έστρεψε τήν προσο
χή στις κοινωνικές σχέσεις τού παιδιού, 
λέγοντας δτι ή προσωπικότητα τού 
άτόμου έπηρεάζεται βαθειά όχιμόνο

άπό τις σχέσεις του μέ τούς γονείς, 
άλλά καί άπό τις σχέσεις μέ άλλα παιδιά, 
άλλους ένήλικες καί γενικά όλους 
έκείνους, πού κυκλοφορούν στό περι
βάλλον του. Ή  άντίληψη τού έαυτοΰ 
του καί τού κόσμου, πού διαμορφώνεται 
τό παιδί, είναι τό άποτέλεσμα τής 
πολύπλοκης σχέσης πού άναπτύσσει 
μέ όλα αύτάτά άτομα. Ό  τρόπος μέτόν 
οποίο φέρονται οί άνθρωποι στό περι
βάλλον τού παιδιού, τό είδος τών 
σχέσεών τους μαζί του, καθορίζει τό 
είδος τής άντίληψής του γιά τόν κόσμο 
καί γιά τόν έαυτό του. ' Η φυσιολογικό- 
τητα ή ή παραμόρφωση τής άντίληψης 
αύτής έξαρτιέται άπό τις έπιδράσεις, 
πού θά άσκήοουν στήν ψυχή τού 
παιδιού τά άτομα τού περιβάλλοντος 
του.

Σύμφωνα μέ τις σύγχρονες ψυχανα
λυτικές άντιλήψεις, ό πάσχων δέν 
θεωρείται πιά άσθενής ή άπλώς δυστυ
χής οάν μεμονωμένο άτομο, άλλά σάν 
μέλος ένός άνθρώπινου κόομου, πού 
ζή καί λειτουργεί μέσα σέ ένα γενικώ- 
τερο ύλικό περιβάλλον. Σάν άποτέλε
σμα, ή θεραπεία καί μόνιμη ψυχική 
άρμονία τού άτόμου δέν έξαρτάται 
μόνο άπό τήν ικανότητά του νά έμβαθύ- 
νη στόν ίδιο του τόν έαυτό, άλλά καί άπό 
τήν ικανότητά του νά καταλάβη πώς 
μπορεί νά λειτουργήση άποτελεσματι- 
κώτερα μέσα στό δοσμένο κόσμο του.

Άπό τά παραπάνω φαίνεται καθαρά 
ότι άκόμα καί οί θεραπευτές έκεΐνοι, 
πού θεωρούν τόν έαυτό τους ψυχανα
λυτή, παρουσιάζουν πολύ διαφορετι
κές βασικές θεωρήσεις τού όλου προ
βλήματος τής ψυχικής ύγείας. Πάντως, 
ύπάρχει ένα κοινό ύπόβαθρο σέ όλους. 
Πρόκειται γιά τήν πεποίθηση ότι τό 
άτομο μπορεί, νά άλλάξη μόνο σάν 
άποτέλεσμα μεθοδικής, έντατικής καί 
μακρόχρονης θεραπείας, μέ τήν βοή
θεια τής όποιας νά άποκαλύψη καί 
(στήν συνέχεια) νά άναδιαμορφώση 
τούς διάφορους ψυχολογικούς άμυντι- 
κούς μηχανισμούς, πού έχουν άποδει- 
χθή καταστροφικοί γιά τήν προσωπική 
του εύτυχία. Μέ άλλα λόγια, ή μεταμόρ
φωση τού άτόμου καί τής ζωής του 
έξαρτώνται άπό τήν ένόραση στά αίτια 
καί τήν σημασία τών βαθειά ριζωμένων 

' έσωτερικών του άντινομιών.

' Η μπεχαβιοριστική θεραπεία

Σέ ξεκάθαρη άντίθεση μέ τούς ψυ
χαναλυτές, ένας άριθμός άπό θερα
πευτές έχει άρχίσει νά συγκεντρώνη 
τις προσπάθειές του οτήν άμεση άροη 
τών δυσμενών ψυχολογικών καταστά

σεων τού άτόμου, δίχως έμβάθυνση ή 
διερεύνηση στά βαθύτερα αίτιά τους. 
Ή  ψυχαναλυτική μέθοδος έπιτρέπει 
στό άτομο νά άνατρέξη στά αίτια τών 
συμπτωμάτων του .' Αντίθετα, οί μπεχα- 
βιοριστές θεραπευτές βλέπουν τά συμ
πτώματα οάν έπίκτητες συνήθειες. 
Σκοπός τους είναι νά βοηθήσουν τόν 
πάσχοντα νά ξεφορτωθή τις παλιές 
καταστροφικές άποκρίσεις σά έρεθί- 
σματα τής ζωής καί νά άποκτήση νέες, 
πιό ύγιείς.

Π.χ. τό μελαγχολικό άτομο κατατρύ- 
χεται μόνιμα άπό μιά άρνητική άποψη 
τών ικανοτήτων του καί μιά άπαισιόδοξη 
άντιμετώπιση τού μέλλοντος του. “ Ετσι 
ορισμένοι μπεχαβιοριστές θεραπευτές 
προσπαθούν νά μάθουν οτούς άσθε- 
νεΐς τους πώς νά άλλάξουν τήν συμπε
ριφορά τους, άλλάζοντας τούς τρό
πους, μέ τούς όποιους έκεΐνοι σκέ
πτονται καί βλέπουν τόν κόσμο. ' Επει
δή τά μελαγχολικά άτομα συνήθως 
καταδυναστεύονται άπό μιά τάση αύτο- 
κριτικής (άντί αύτοεκτίμησης), ό θερα
πευτής τά βοηθά νά άποκτήσουν μιά πιό 
θετική τοποθέτηση καί έτοι νά άνα- 
στρέψουν τήν χρόνια έμπειρία τής 
άποτυχίας. Γιά νά τό πετύχη αύτό ό 
θεραπευτής ένθαρρύνει τούς άσθε- 
νείς ή πάσχοντες νά συμμετέχουν σέ 
πολύ άπλά έργα ή έργασίες, στις 
όποιες μπορούν νά άποδειχθοΰν άπο- 
τελεσματικοί καί έτσι νά άποκτήσουν 
τήν γεύση τής έπιτυχίας. Μέ αύτό τόν 
τρόπο οί πάσχοντες άρχίζουν νά άνα- 
γνωρίζουν τις ένστικτώδεις άρνητικές 
σκέψεις των καί τάσεις των, άντιδρών- 
τας σ' αύτές.

' Η ψυχαναλυτική θεραπεία άποδει- 
κνύεται χρήοιμη όταν ό πάσχων έχει 
μακρό ιστορικό συναισθηματικών καί 
διαπροσωπικών προβλημάτων, όταν αι
σθάνεται άνήσυχος ή καταπιεσμένος 
καί όταν παρουσιάζει μεγάλες δυσκολί
ες προσαρμογής στό περιβάλλον. ' Αν
τίθετα, ή μπεχαβιοριστική θεραπεία 
άποδεικνύεται πιό άποτελεσματική ό
ταν ό άσθενής πάσχει άπό συγκεκριμέ
νη καί σχετικά μεμονωμένη ψυχολογική 
άνωμαλία. Π.χ. πολλά άτομα, πού ϋπο- 
φέρουν άπό ισχυρές φοβίες, όπως ή 
κλειστοφοβία ή ή φοβία τού ύψους, 
έχουν βοηθηθή σημαντικά άπό τήν 
μπεχαβιοριστική θεραπεία.

' Ο μπεχαβιοριστής θεραπευτής, πού 
προσπαθεί νά βοηθήση άτομο καταδυ- 
ναστευόμενο άπό άγοραφοβία (δηλαδή 
άπό τόν φόβο τού πλήθους), θά προ- 
σπαθήση νά άποευαισθητοποιήση τις 
συγκεκριμένες του άνησυχίες. Έτσι ό
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Η ε λ λ η ν ι κ ή  β υ ζ α ν τ ι ν ή  χ ο ρ ω δ ία  δ η μ ι ο υ ρ γ ή θ η κ ε  
μέ σ τ ό χ ο  τ ή ν  σ υ σ τ η μ α τ ι κ ή  μ ε λ έ τ η  καί π α ρ ο υ σ ί α σ η  τ ή ς  
β υ ζ α ν τ ι ν ή ς  μ ο υ σ ι κ ή ς ,  ό π ω ς  α υτή  
ύ π ά ρ χ ε ι , τ ό σ ο  σ τ ή  γ ρ α π τ ή  ό σο καί σ τ ή ν  
π ρ ο φ ο ρ ι κ ή  π α ρ ά δ ο σ η .

πάσχων θά μάθη σιγά - σιγά, μέ τό 
σύστημα του ψυχολογικού έθισμού, νά 
συνδέη στό μυαλό του τά πλήθη όχι μέ 
κάποια έπώδυνη νευρική ένταση, άλλά 
μέ μιά ευχάριστη αίσθηση χαλάρωσης.

Τ ό παραπάνω άποτέλεσμα θά έπιτευ- 
χθή μέ σειρά άσκήσεων, πού θά εισηγη- 
θή ό θεραπευτής,
"Αν κατά τήν διάρκεια τής έπίδειξης 

των φωτογραφιών ό πάσχων δείχνη 
σημεία νευρικής έντασης, ή φωτογρα
φία άποσύρεται καί τό άτομο ξανακάνει 
μερικές άσκήσεις χαλάρωσης. Μετά 
όμως ή φωτογραφία, πού προκάλεσε 
τήν άντίδραση, έπιδεικνύεται πάλι καί 
μάλιστα έπανειλημμένα. Μερικές φο
ρές δέν έπιδεικνύεται ολόκληρη ή 
σκηνή, άλλά μόνο ένα μέρος της καί 
κατόπιν ένα μέρος κάπως μεγαλύτερο 
-έως δτου ό πάσχων μπορεί καί έκτίθε- 
ται στήν εικόνα, δίχως νά έγκαταλείπη 
τήν έσωτερική του ήρεμία. "Οταν ό 
θεραπευτής διαπιστώνη ότι ό πάσχων 
μπορεί νά παρίσταται μάρτυς άκόμα καί 
τής πιό έξαλλης σκηνής πλήθους, 
δίχως νά παρουσιάζη νευροψυχολογι- 
κές άντιδράσεις, τόν χαρακτηρίζει ώς 
θεραπευμένο.

Εδώ όμως άνακύπτει ένα έρώτημα:
” Εχουν άραγε οί πάσχοντες τήν δυνα
τότητα νά μεταφέρουν τούς έπίκτη- 
τους τρόπους σκέψης καί συμπεριφο
ράς στήν πραγματική ζωή; Μέ άλλα 
λόγια, όταν βγουν άπό τό γραφείο τού 
θεραπευτή καί ξαναγυρίσουν στόν κό
σμο, μπορούν νά λειτουργήσουν σύμ
φωνα μέ τά όσα έμαθαν κατά τήν 
διάρκεια τής θεραπείας των; ' Η άπάν- 
τηση είναι θετική. Ναι, έκπληκτικά 
μεγάλος άριθμός πασχόντων μεταφέ
ρει στήν πραγματική ζωή τούς τρόπους 
σκέψης καί άπόκρισης, πού έμαθε στό 
γραφείο τού θεραπευτή -παρ ’ όλο πού 
δέν έχουν γίνει άκόμα έρευνες γιά τό 
πόσο μόνιμη είναι ή άλλαγή αύτή. ' Από 
τήν άλλη μεριά, λίγοι μόνο άπό τούς 
πάσχοντες, πού ύποβλήθηκαν σέ μπε- 
χαβιοριστική θεραπεία, άπέκτησαν μιάν 
ένόραση στά αίτια τών συγκεκριμένων 
ψυχολογικών των προβλημάτων, καθώς 
ύφίσταντο τήν διαδικασία τής θεραπεί
ας. Τά άτομα αύτά νιώθουν, παρά 
ταύτα, πολύ καλύτερα άπό πριν καί ή 
συμπεριφορά τους έπίσης μπορεί νά 
θεωρηθή πολύ καλύτερη άπό τήν προη
γούμενη. Τούτο ικανοποιεί πλήρως 
τούς μπεχαβιοριστές θεραπευτές, οί 
όποιοι δέν άποβλέπουν σέ τίποτε πε
ρισσότερο άπό αύτήν τήν άμεση βελτί
ωση.

Η σ υ ν έ χ ε ι α  σ τ ό  ε π ό μ ε ν ο

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Βυζαντινή Χορωδία δη- 
μιουργήθηκε στις άρχές του 1977 

άπό μιαν ιδιαίτερη ανάγκη προστασίας, 
διάσωσης, διατήρησης καί διάδοσης 
τής.μονόφωνης εκκλησιαστικής μουσι
κής, όπως άναπτύχθηκε στό μεσαιωνι
κό μας κράτος, τήν Ρωμανία καί, 
κυρίως, στήν πρωτεύουσα, τή Νέα 
Ρώμη, τήν Κωνσταντινούπολη, κ ι ' ό
πως συνεχίστηκε μετά τήν άλωση τής 
Πόλης, στοάς κόλπους τού Οικουμενι
κού Πατριαρχείου καί σ ' όλη τήν 
Ρωμαϊκή Χριστιανοσύνη, ώς τις μέρες 
μας.

Ή  'Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία 
πού ίδρυσε καί διευθύνει ό Λυκούργος 
' Αγγελόπουλος, στά τέσσερα χρόνια 
ζωής της έχει νά έπιδείξει μιά τεράστια 
δραστηριότητα κ ι ' ένα ποιοτικά σημαν
τικό έργο. Μέ τακτικές δοκιμές καί 
προσήλωση ατούς σκοπούς της, ή 
χορωδία κατόρθωσε, χάρη στήν διάθε
ση καί ικανότητα τών μελών της, νά 
πραγματοποιήσει περισσότερες άπό 50 
εκδηλώσεις στήν Ελλάδα καί τό εξωτε
ρικό. Συμμετείχε σέ πολλά Διεθνή 
φεστιβάλ (φεστιβάλ Μπάχ στό Λονδί
νο, 'Αρχαίας Εύρωπαϊκής Ανατολικής 
Μουσικής στό Μπύντγκόζατς τής Πο
λωνίας, Παγκόσμιες Μουσικές Μέρες 

79, "Εκφραση 79, Εκφραση 81 
στήν 'Αθήνα, φεστιβάλ Μπέμους στό

Βελιγράδι, 4η [Εβδομάδα Θρησκευτι
κής Μουσικής στήν Βαρκελώνη), έχει 
δώσει συναυλίες στήν 'Ελλάδα, Γαλ- 
λία, Γιουγκοσλαβία, Βέλγιο, Δυτική 
Εερμανία, 'Αγγλία, Ισπανία, Ελβετία,

Κάτω: Ή  ' Ελληνική βυζαντινή χορωδία στόν 
καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου στό 
Παρίσι, τόν Μάιο τού 1980. Στήν άπέναντι 
σελίδα: Ή  ελληνική βυζαντινή χορωδία σέ 
μιά εμφάνισή της στό μοναστήρι τής Καισα- 
ριανής, τόν Σεπτέμβριο τοϋ 1979.
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Πολωνία καί Ιταλία, καί έχει ήχογρα- 
φήσει γιά ελληνικούς καί ξένους ραδιο
φωνικούς καί τηλεοπτικούς σταθμούς, 
πολλά προγράμματα. Ή  πραγματοποί
ηση εκδηλώσεων σέ σχολεία, ήταν στά 
πλαίσια των προσπαθειών τής χορωδί
ας, γιά τήν καλλίτερη γνωριμία των 
μαθητών, τών νέων ανθρώπων μέ τήν 
μουσική μας.

Η 'Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία 
δημιουργήθηκεμέ στόχο τήν συστημα
τική μελέτη καί παρουσίαση τής βυζαν
τινής μουσικής, όπως αύτή ύπάρχει, 
τόσο στήν γραπτή παράδοση (μουσικά 
χειρόγραφα καί έντυπα),όσο καί στήν 
προφορική-φωνητική παράδοση. 'Η  
σοφή διδασκαλία τού μεγαλύτερου 
σύγχρονου δασκάλου τής μουσικής 
αύτής, του Σίμωνα Καρά, στάθηκε 
σημαντικότατος παράγοντας γιά τήν 
κατανόηση καί τήν σωστή άπόόοση 
τών μεσαιωνικών κειμένων. 'Η  έρμη- 
νεία τών μουσικών σημαδιών, όπως 
τήν έννοοϋν καί τήν περιγράφουν τά 
παληά θεωρητικά, ή ίδια πού σώζεται 
στήν φωνητική έκτέλεση τών παραδο
σιακών ψαλτών, είναι μία ούσιαστική 
καί βασική αρχή, πού ύπολογίστηκε 
πολύ στήν έρμηνεία τών μελών. Α κό 
μη, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στή 
σωστή έκτέλεση τών διαστημικών ποι
κιλιών τών ήχων καί τήν παρουσίαση- 
άγνωστων έργων τών έκκλησιαστικών 
μελοποιών, μέ τήν σκέψη πώς πρέπει 
νά κρατηθεί όσο γίνεται πιό πιστά ή 
παράδοση πού μεταδόθηκε σέ μάς μέ 
τις περιγραφές τών τριών δασκάλων 
Χρυσάνθου, Γοηγορίου καί Χουρμουζί- 
ου, γιατί ή διασκευή άπό σημερινούς 
ψάλτες πολλών παραδοσιακών μελωδι
ών ένέχει τόν κίνδυνο νά άλλοιωθεί 
ολοκληρωτικά ή μουσική. Μπορεί πα- 
ληότερα νά συνέβαινε στις ζωντανές 
μουσικές παραδόσεις νά διασκευάζον
ται μουσικές συνθέσεις προγενέστερων 
μελοποιών, πάντοτε όμως ατό πνεύμα 
τής μουσικής αύτής.

Σήμερα όμως, μέ τόν καταιγισμό 
μουσικής κάθε ύφους καί ποιότητας, 
τήν άμάθεια πού έπικρατεί, καί τήν 
άνύπαρκτη παιδεία στόν τομέα τής 
έλληνικής μουσικής, ό κίνδυνος είναι 
άμεσος. Σ ' αύτό συντελεί καί ή καθιέ
ρωση άλλου είδους μουσικής στις 
έκκλησίες. Γίνεται, λοιπόν, εύκολαάντι- 
ληπτό πώς άν δέν κρατηθεί ή παράδοση 
αύτή, πού δημιουργήθηκε κάτω άπό

ορισμένες συνθήκες καί άπό άνθρώ- 
πους πού δέν είχαν μόνο τό χάρισμα τής 
φωνής, άλλά ήταν πάνω άπ' όλα 
μουσικοί, ή μουσική παράδοση θά 
χαθεί.

Ή  βυζαντινή μουσική, ή μονόφωνη, 
πού έρμηνεύεται άπό τόν ψάλτη, ή τόν 
χορό τών ψαλτών μέ συνοδεία ίσοκρα- 
τημάτων, είναι έκείνη πού χαρακτηρίζει 
ούσιαστικά τήν λατρευτική έκφραση 
τής Ανατολικής Ορθόδοξης 'Εκκλη
σίας. Ωστόσο, στήν πατρίδα μας, ή 
μουσική αύτή άντιμετωπίζεται μέ πλή
ρη άδιαφορία, άκούσιες καί έκούσιες 
διαθέσεις καταστροφής καί άλλοίωσης, 
σέ άντίθεση μέ τούς ξένους, καί ιδιαίτε
ρα τούς Εύρωπαίους, ο ί όποιοι στά 
τελευταία χρόνια έχουν έκδηλώσει έν
τονο ένόιαφέρον νά γνωρίσουν άπό 
κοντά τήν μουσική αύτή έκφραση. "Αν 
καί ή βυζαντινή μουσική άναπτύχθηκε 
στόν έλλαδικό χώρο καί θεωρείται 
έλληνική μουσική παράδοση, οί διάφο
ρες προσπάθειες γιά τήν άναβίωση, 
διάσωση καί διάδοση, είναι μηδαμινές, 
κ ι ' έχουν -τις περισσότερες φορές- 
κίνητρα προσωπικής διαφήμισης καί 
προαγωγής ή έμπορικής έπιτυχίας καί 
θησαυρισμοΰ, σέ βάρος τής ποιότητας.

’Η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία, 
καί ό Λυκούργος 'Αγγελόπουλος. έπι- 
μένουν -εύτυχώς- γ ι ' αύτήν τήν ποιό

τητα, μέ τήν συνεχή μελέτη, τις τακτικές 
δοκιμές, τήν άγάπη γιά τήν βυζαντινή 
μουσική. "Ετσι, ή άπόόοση του χορού 
βελτιώνεται ούσιαστικά, οί φωνητικές 
εύκολίες πολλαπλασιάζονται καί είναι 
πιά φανερή ή ευελιξία έκείνη πού 
άπαιτείται στήν έρμηνεία τών εύαίσθη- 
των μικροόιαστημάτων μέ τήν αύτή 
τονική άκρίβεια. ' Η άπόκτηση τής 
άπαραίτητης ομοιογένειας καί ή ικανό
τητα σέ μιάν έρμηνεία άπόλυτη τών 
σημαδιών τής έκκλησιαστικής μουσι
κής, δίνει μιάν ιδιαίτερη αίσθηση, ένα 
ξεχωριστό ύφος -πού διόλου δέν άπο- 
μακρύνεται άπό τό νόημα ή τόν λατρευ
τικό χαρακτήρα -στήν κίνηση τής φω
νής καί, πολύ περισσότερο, στήνέρμη- 
νευτική άντίληψη τής βυζαντινής μου
σικής. Οί έρμη νεϊες τής Ελληνικής 
Βυζαντινής Χορωδίας όιακρίνονται ά- 
κόμα γιά τήν τονική άκρίβεια, τήν 
ρυθμικότητα, τήν φωνητική δεξιοτε- 
χνία, τήν ήχητική διαύγεια, τήν σωστή 
έκφραστική άπόόοση τού νοήματος. 
Ερμηνεία καί άπόόοση, πού, όπως 
είδαμε καί πιό πάνω, στηρίζεται στήν 
προσεκτική έκτέλεση τών σημαδιών τής 
μουσικής, σύμφωνα μέ τις γραπτές 
θεωρητικές οδηγίες, πού σώζονται στά 
χειρόγραφα καί σέ συνδυασμό μέ τήν 
ζωντανή άκουστική παράδοση.

Νίκος Γίαπουτσόπουλος.
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Συνέχεια από τό προηγ. τεύχος
Α κόμη καί οί εύφυέστεροι τών αν

θρώπων μπορούν νό σφάλλουν, ακόμη 
καί τά πιό σατανικά σχέδια μπορεί νά μή 
πάνε τόσο καλά.

"Ενας Γάλλος έμπορος άρχαιοτήτων, 
είσήρχετο στοάς Αγγλικούς λιμένες 
κάθε λίγες έβόομάόες, έπί 30 μήνες 
περίπου, κρατώντας πάντοτε στά χέρια 
του μιά άλλόκοτη μποτίλλια μέ Σκωτσέ- 
ζικο ούίσκυ, πού πάντοτε πρόθυμα 
έόήλωνε στοάς τελωνειακούς καί συ- 
νωδεύετο άπό ένα μικρό κορίτσι, πού 
έφερε έπίσης μιά μεγάλη κούκλα. Στην 
πραγματικότητα ή μποτίλια τού ούίσκυ 
καί ή κούκλα περιεϊχον Γαλλικό άρωμα, 
έπάνω ατό όποιον ή ' Αγγλία βάζει πολύ 
βαρύ δασμό. ' Ο έμπορος άρχαιοτήτων 
είχε συνδεθή φιλικά μέ τούς τελωνεια
κούς ύπαλλήλουςκαί τούς ύπαλλήλους 
έλέγχου διαβατηρίων, οί όποιοι τόν 
θεωρούσαν σοβαρό, άξιοπρεπή καί 
έκτος πόσης ύπονοίας. Μιά ή μέρα μέσα 
στό τελωνείο έπήλθε ή μοιραία άποκά- 
λυψις. Συμπτωματικά καί έξ άπροσεξί- 
ας, τού έπεσε ή μποτίλλια τού ούίσκυ 
στό δάπεδο τού τελωνείου καί άπεκα- 
λύφθη τό περιεχόμενό της.

"Αν βέβαια, ό μόνος τρόπος γιά νά 
συλληφθούν οί κακοποιοί, ήταν παρό
μοιες άτυχείς συμπτώσεις, τότε ό κό
σμος θά ήτο γεμάτος άπό κακοποιούς 
παντός είδους. Ούτε έπίσης θά ήσαν 
άκρως άποτελεσματικά μέτρα, ό αύστη- 
ρός τελωνειακός έλεγχος, οί προβλεπό- 
μενες άπό τούς νόμους αύστηρές ποι

νές, ή άγρυπνος παρακολούθησις καί ή 
άπεινής δίωξις έκ μέρους δραστήριων 
τοπικών άστυνομικών άρχών. "Ολα τ ' 
άνωτέρω δέν θ ' άρκούσαν άπλούστα- 
τα, γιατί ό διεθνής έγκληματίας κινείται 
συνεχώς. Μόλις άντιληφθή ότι τά πρά
γματα δέν πάνε καί τόσο καλά, μετακι
νείται άμέσως άλλαχού. Παράδειγμα

Ή  Νέα Ύόρκη μιά άπό τις μεγαλύτερες 
πόλεις τού κόσμου είναι συγχρόνως καί ή 
περιοχή όπου «άνθεϊ» κάθε είδους έγκλημα- 
τικότητα.

κτυπητό είναι ή συλληφθείσα διεθνής 
σπείρα τών Αιβανέζων λαθρεμπόρων 
ναρκωτικών καί ή κστάσχεσις 52 κιλών 
χαασίς, παρά τής Γενικής Ασφαλείας 
'Αθηνών, πού ύπήρξεμιά πρωτοφανής 
επιτυχία τής 'Ελληνικής Αστυνομίας 
Πόλεων καί γενικώς στά άστυνομικά 
χρονικά.

Η 'επιτυχία αύτή οφείλεται άποκλει- 
στικά καί μόνο στή μεθοδική, συστημα
τική καί άθόρυβο παρακολούθησι τών 
άφικνουμένων έκ τού Λιβάνου, ύπό 
τών 'Ελλήνων άστυνομικών, πού μέ 
τήν έπιτυχία των αύτή έγραψαν άκόμη 
μιά σελίδα λαμπρής δράσεως στή γεμά
τη άπό τέτοια δράσι καί ύπέροχες 
έπ ιτυχ ίες ισ τορ ία  τής 'Ε λληνικής  
Αστυνομίας Πόλεων. "Οπως όμως 

όλος ό κόσμος έπληροφορήθη, ή σπεί
ρα αύτή, λόγω τών άτυχιών πού είχε 
στην ' Αθήνα καί γενικώς στην Ελλάδα 
γιά τήν όιάθεσι τού έμπορεύματος τού 
λευκού θανάτου, ήτο έτοιμη ν ' άναχω- 
ρήση. Σήμερα, άν πράγματι ή σπείρα 
αύτή κατώρθωνε νά διαφύγη στή Ρώ
μη ή τό Παρίσι ώς έπροτίθετο νά πράξη 
κατά τήν ομολογία τών συλληφθέντων, 
μέσω τής "Ιντερπολ, θά μπορούσε νά 
συλληφθή κατά τήν διαδρομήν στήν 
Ιταλίαν ή τήν Γαλλίαν, ένώ στό παρελ
θόν, όταν δέν είχε ίδρυθή ή "ιντερπολ 
καί μεσολαβούσε άρκετόςχρόνος, ϊνα ή 
άστυνομία τής χώρας ειδοποίηση τήν 
άστυνομία έτέρας χώρας, ο ί δράστες 
τής ώς άνω σπείρας θά είχαν διαθέσει
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Συχνές είναι σκηνές σάν κ ι ’ αύτή ατούς 
δρόμους τής ’ Ιταλίας. Ένας νεκρός μετά 
άπό έπιδρομή ανθρώπων τής Μαφίας.

τό εμπόρευμά των άκινδύνως στή Ρώ
μη, τό Παρίσι καί άλλου, καί θά είχαν 
επιστρέφει στην πατρίδα των πριν ή 
άστυνομία μας έπικοινωνήση μέ τήν 
Γαλλικήν καί Ιταλικήν τοιαύτην.

Λόγω των δυσκολιών πού παρουσιά- 
ζοντο στή δίωξι του διεθνούς εγκλήμα
τος, τά διάφορα κράτη έφθασαν στό 
συμπέρασμα ότι, ό μοναδικός τρόπος 
γιά τήν έπιτυχή δίωξι τοϋ συνεχώς 
όγκουμένου, λόγω τής έξελίξεως, διε
θνούς έγκλήματος, ήτο ή στενή συνερ
γασία τών άστυνομικών τών διαφόρων 
χωρών καί έτσι όημιουργήθηκε αύτή ή 
λαμπρή διεθνής όργάνωσις όιώξεως 
τοϋ έγκλήματος, ή γνωστή 'Ίντερπολ.

"Ομως, καίτοι τό όνομα 'Ίντερπολ 
σημαίνει διεθνής άστυνομική όργάνω- 
σις όιώξεως έγκληματιών, ή "ίντερπολ 
δέν είναι μιά διεθνής άστυνομική δύνα- 
μις, όπως μερικοί κινηματογραφικοί 
παραγωγοί τήν έχουν παρουσιάσει. 'Η  
όργάνωσις αύτή πού είναι έγκατεστη
μένη σένα άρχοντικό καί έπιβλητικό 
παλαιό οίκημα τής οδού Πώλ Βαλερύ, 
στήν καρδιά τοϋ Παρισιού, είναι ένα 
κέντρον ύπερτηλεπικοινωνιών γιά τίς 
άστυνομίες ολοκλήρου τού κόσμου. 
Καίτοι χρησιμοποιεί μερικούς λαμ
προύς καί έμπειρους αστυνομικούς, 
ούδείς όπ' αύτούς ένήργησε έστω καί 
μία σύλληψι γιά λογαριασμό τής 'Ίντερ
πολ, άπό τής ίδρύσεώς της τό 1923.

Η "ίντερπολ έξυπηρετεϊ 63 κράτη 
στήν Εύρώπη, τήν 'Ασία, τήν 'Αφρική, 
τήν Βόρειο καί Νότιο 'Αμερική, μέ τό 
πλήρες καί τέλειο άρχεϊο της, μέ τό 
τέλειο ιδιαίτερο τηλεπικοινωνιακό της 
δίκτυο καί μέ τούς έγκεφάλους τών 
μελών της. Κάθε χώρα έχει τουλάχιστο 
ένα έμπειρο άστυνομικό ώς αντιπρόσω
πό της στήν Ίντερπολ. Οί αντιπρόσω
ποι τών διαφόρων χωρών, μέλη τής 
'Ίντερπολ, συναντοϋνται περιοδικώς 
σέ συνελεύσεις τούτης, κανονικά όμως 
'εργάζονται έκαστος στήν άστυνομία 
τής χώρας του. "Οταν παρουσιασθή 
μιά περίπτωσις σοβαρά, τότε 'εργάζον
ται πιά γιά τήν "Ιντερπολ.

"Οταν ή άστυνομία τής Κοπεγχάγης 
π.χ. έχει ύπονοίας ότι κάποιος κακοποι
ός πού καταζητεί εύρίσκεται στό Ρίο ντέ 
Τζανέίρο, ό Δανός άντιπρόσωπος τής

"ίντερπολ, άπευθύνεται στή διεθνή αύ
τή όργάνωσι καί αύτή θά ζητήση πλη
ροφορίες άπό τόν άντιπρόσωπο τής 
Βραζιλίας. Ο τελευταίος θά έκδώση 
διαταγές πρός τίς άστυνομικές άρχές 
τού τόπου του, διά τήν 'ενέργειαν σχετι
κών άναζητήσεων καί έρευνών. Αύτό 
σήμερα φαίνεται φυσικόν καί άπλούν, 
άλλά πριν δημιουργηθή ή Ίντερπολ ή 
διαδικασία ήτο διάφορος. 'Η  Δανική 
άστυνομία άπευθύνετο στό ' Υπουργείο 
τών 'Εσωτερικών, τό Υπουργείο 
'Εσωτερικών στό ' Υπουργείον τών 
’Εξωτερικών, τό 'Υπουργείον τών 
'Εξωτερικών άπευθύνετο στή Βραζιλι
ανή Πρεσβεία τής Κοπεγχάγης, αυτή 
πάλιν άπηυθύνετο στό Υπουργείον 
' Εσωτερικών, καί τό τελευταίο θά έξέδι- 
δε διαταγές πρός τίς άστυνομικές άρχές 
διά τήν ένέργειαν τών έρευνών καί 
άναζητήσεων, πρός άνεύρεσιν τοϋ 
ύποπτου. Ο άναζητούμενος ύποπτος 
σ ' αύτό τό διάστημα, μπορούσε νά έχη 
φθάσει στό ν "Αγιο Φραγκίσκο μέ ένα 
φορτηγό άργοκάραβο. Τό έπιτελείο τής 
"ίντερπολ, πού τό έργο της είναι νά 
διερευνά τά σοβαρά 'εγκλήματα καί νά 
μεριμνά γιά τήν σύλληψι τών διεθνών 
κακοποιών οπουδήποτε καί άν εύρί- 
σκωνται, άποτελεϊται άπό 59 πρόσωπα. 
"Ολα, έκτος άπό 14 πού 'εργάζονται στό 
τηλεπικοινωνιακό της κέντρο ή διευθύ
νουν τό ειδικό Τμήμα διώξεως πλαστο- 
γράφων καί παραχαρακτών στή Χάγη, 
έργάζονται στό Αρχηγείο πού βρίσκε

ται στό Παρίσι. Πολλοί άπό τούς ανωτέ
ρω, είναι παλαιοί έμπειροι 'Αξιωματικοί 
τής Γαλλικής Ασφαλείας, παρεχωρή- 
θησαν όέ άπό τήν Γαλλική Κυβέρνησι 
στήν 'Ίντερπολ.

’Η όργάνωσις αύτή, έχει ένα έτήσιο 
προϋπολογισμό 138.000 δολλάρια, 
γιά ν' άνταποκριθή στό τεράστιο καί 
λίαν σοβαρό έπιτελούμενον έργο.

Ί Ί  Ίντερπολ συγκεντρώνει άγγελίες 
καταζητουμένων άτόμων μέσω 21 ρα
διοσταθμών ολοκλήρου τού κόσμου 
καί λαμβάνει έπίσης περί τά 55.000 
δελτία έγκληματικότητος κατά χρόνο. 
Τηρεί έν τέλειο άρχεϊο τών διεθνών 
κακοποιώ ν, πού περί λ αμβάνει 400.000 
ονόματα (120.000 πραγματικά ονόμα
τα καί 280.000 ψευδώνυμα).

Επίσης τηρεί ένα ιδιαίτερο άρχεϊο, 
τών πιό όιασήμων έγκληματιών τού 
κόσμου, πού περιλαμβάνει κορυφαίους 
άρχοντας τού έγκλήματος.

Ή  'Ίντερπολ, μέ τό σύστημα πού 
'εργάζεται, έχει συνεχή καί άμεσο 'επα
φή μέ όλες τίς άστυνομίες μέλη της, καί 
χρησιμοποιεί τά καλλίτερα καί τελειότε
ρα δίκτυα δ/ερευνήσεως καί πληροφο
ριών σ ' ολόκληρο τόν κόσμο. Χρησιμο
ποιεί τά έπιστημονικά ιδεώδη συστήμα
τα ταξινομήσεως τής Γερμανικής άστυ- 
νομίας, τά ειδικά έπιστημονικά μέσα 
τού Αμερικανικού Θησαυροφυλακίου 
καί τά Βρεπανικά καταπληκτικά 'εργα
στήρια έξερευνήσεως τού έγκλήματος, 
πού έχουν ιδιαιτέραν είδίκευσιν στά
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δηλητήρια, κηλϊδες αίματος, κηλϊδες 
από λιπαρές ουσίες, κονιορτούς καί ατά 
βότανα.

"Ομως, ή Ίντερπολ διαθέτει καί μερι
κές πηγές δικές της. Μία άπ' αυτές, 
είναι ένας ιδιοφυής καί πολυπράγμων 
αξιωματικός τής αστυνομίας του Παρι
σιού, πού υπηρετεί από 12ετίας τώρα 
στήν "ίντερπολ, όνόματι Louis Beauli
eu. Ουτος έφεϋρε δικό του σύστημα 
ταξινομήσεως των δακτυλικών αποτυ
πωμάτων καί έφερε πολλές άλλες και
νοτομίες ατό γραφείο του. Η  μεγαλύ- 
τερή του όμως έπιτυχία καί θρίαμβος, 
είναι ή μέθοδος τής άναλύσεως του 
προφίλ.

Έπενοήθη αύτό, άπό τό σύστημα τής 
βασικής ονοματολογίας γιά τήν περι
γραφή τού ανθρώπου, πού είχε μάθει 
κατά τήν φοίτησί του στήν 'Αστυνομι
κή 'Ακαδημία.

Τό όνειρο του Beaulieu ήτο νά βρή 
ένα τρόπο γιά τήν έξακρίβωσι τής 
ταυτότητος του άτόμου άπό τις φωτο
γραφίες, πού θά έστέλλοντο άπό διά
φορες χώρες καί πού θά είχαν μεγάλες 
διαφορές μεταξύ των, λόγω των φωτο
γραφικών τεχνικών μέσων καί τών 
άλλαγών πού γρήγορα είναι δυνατόν 
νά παρουσιάσουν οί άνθρωποι.

Διήρεσε λοιπόν ό Beaulieu, τό άν- 
θρώπινο προφίλ σέ έξ ζώνες καί ύποδι- 
αίρεσε τήν κάθε ζώνη σέ 2 -  8 τύπους, 
άνάλογα μέ τά χαρακτηριστικά, π.χ. 
προεξέχον πηγούνι, κεκλιμένο μέτωπο, 
κλίσις (κύρτωσις) ρινός καί τά τοιαϋτα.

Σ τ ι ς  α μ ε ρ ι κ α ν ι κ έ ς  
μ ε γ α λ ο υ π ό λ ε ι ς  ή α σ τ υ ν ο μ ί α  
α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε ι  
μ ε γ ά λ ε ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς .

Σύμφωνα μέ τις σκέψεις τού Beaulieu, 
ό εγκληματίας μπορεί π.χ. ν ' άλλάξη τό 
χρώμα καί τό στύλ τών μαλλιών του ή 
μπορεί νά μεταμορφωθή άπό ένα τραύ
μα στή μύτη ή μπορεί νά φορέση 
γυαλιά, όμως δέν μπορεί ν ' άλλάξη τό 
σύνολον τής κατατομής τού προσώπου 
του. "Ολες αύτές όμως τις σκέψεις του, 
τήν μέθοδό του καί τό σύστημά του, 
έπρεπε νά τ ' άποδείξη στοάς Προϊστα
μένους του, καί δ ι' αύτό δέν είπε τίποτε 
έπί πολλά χρόνια, μέχρις ότου ήλθε ή 
άναμενομένη κατάλληλος περίπτωσις.

Ή  άστυνομία τού Αλγεριού συνέλα
βε κάποιο μελαχροινό φαλακρό καί 
έστειλε τις φωτογραφίες αύτοϋ στήν 
"ίντερπολ πρός δ/ακρίβωσι τής ταυτό
τητάς του. Ό  Beaulieu άνέλυσε τό 
προφίλ, έθεσε κάτιρ τό σύστημά του καί 
πήγε ατό άρχεϊο του. Βρήκε λοιπόν τότε 
ότι σύμφωνα μέ τό σύστημά του οί 
φωτογραφίες αύτές άντεπεκρίνοντο σέ 
κάποιον μέ πολλά μαλλιά καί μουστάκι, 
πού είχε ένα λίαν βεβαρυμένο μητρώο

Οί μ ε γ α λ ο υ π ό λ ε ι ς  τ ή ς  
Ε υ ρ ώ π η ς  καί τ ή ς  Α μ ε ρ ι κ ή ς  
α π ο τ ε λ ο ύ ν  σ υ ν ή θ ω ς  
'■καταφύγια” κάθε 
ε ί δ ο υ ς  κ α κ ο π ο ι ώ ν .

ώς κλέπτης καί άπατεών. Δέν ύπήρχε 
ούδέ ή έλαχίστη όμσιότης μεταξύ τών 
φωτογραφιών πού έστάλησαν άπό τό 
Αλγέρι καί αύτού μέ τό ’εγκληματικόν 
παρελθόν. 'Εν τούτοις ό Beaulieu 
έδειξε τις φωτογραφίες ατούς προϊστα
μένους του, οί όποιοι ξέσπασαν ατά 
γέλια εις βάρος του, όταν αύτός τούς 
είπε ότι «είναι έν καί τό αύτό πρόσωπο 
στις δύο φωτογραφίες». Απτόητος ό 
Beaulieu, χωρίς ν ' άπογοητευθή καίμέ 
πίστι στις σκέψεις του, έζήτησε άπό τό 
Αλγέρι τά δακτυλικά άποτυπώματα 
τού φερομένου ύποπτου, πρός παρα
βολήν μέ τ ' άποτυπώματα τού σεσημα
σμένου κακοποιού. ’Η παραβολή δέν 
άφισε πιά καμμιά άμφιβολία. Από 
τότε, όταν ό Beaulieu λέγει, ότι δύο 
διάφορες φωτογραφίες δείχνουν ένα 
καί τό αύτό πρόσωπον, κανείς δέν 
διαμφισβητεί τό γεγονός.

Τό κύριο έργον τής "ίντερπολ, είναι ή 
παρακολούθησις τών διεθνών κακοποι
ών καί ή ένημέρωσις τών άστυνομιών 
τών διαφόρων χωρών διά τήν λήψιν 
τών ένδεικνυομένων προληπτικών καί 
κατασταλτικών μέτρων, π.χ. όταν ένας 
γνωστός διεθνής άπατεών ή κλέπτης 
κοσμημάτων 'εξαφανίζεται άπό τήν γε
νέτειράν του, ή άστυνομία τής Χώρας 
αύτής στέλλει σχετικήν άγγελίαν στήν 
Ίντερπολ καί ή τελευταία διαβιβάζει 
έγκυκλίους στις άστυνομίες τών χωρών 
όπου μπορεί νά κατέφυγε. Οταν πρό
κειται νά λάβη χώραν μεγάλη διεθνής 
συγκέντρωσις, όπως π.χ. ή στέψις 
Βασιλέων ή μία θρησκευτική τελετή 
διεθνούς σημασίας, ή 'Ίντερπολ 'επιση
μαίνει πού βρίσκονται οί διεθνείς κλέ
πτες πορτοφολιών καί άν δέν εύρεθώσι 
ατά μέρη τής μονίμου διαμονής των, 
διαβιβάζει έγκυκλίους πρός τις άστυνο- 
μικές άρχές τής χώρας πού πρόκειται νά 
λάβη χώραν ή διεθνής συγκέντρωσις, 
έφιστώσα τήν προσοχήν.

Πόσο αποτελεσματικό, τό σύστημα 
αύτό μπορεί νά είναι, διεπιστώθη στήν 
διεθνή έκθεσι τών Βρυξελλών τό 1958. 
Προληπτική παρακολούθησις τών ύπο
πτων πριν ή έκθεσις άνοιξη, άγρυπνος 
παρακολούθησις εις τούς λιμένας καί 
άερολιμένας εισόδου ύπό τής Βελγικής 
άστυνομίας τή βοήθεια καί τών άστυνο
μιών άλλων χωρών, άπέτρεψε τήν 
είσοδο μεγάλου άριθμοΰ κακοποιών 
στήν έκθεσι. "Οταν ή έκθεσις άνοιξε, 
μιά ειδική ύπηρεσία διώξεως κλεπτών 
πορτοφολιών διετέθη διά τήν άγρυπνο 
παρακολούθησι καί προληπτική σύλλη- 
ψι τών τυχόν ύποπτων. 'Αποτέλεσμα 
τής άγρύπνου παρακολουθήσεως καί
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εγκαίρου είδοποιησεως εκ μέρους τής 
Ίντερπολ υπήρξε νά μή ύπερβή ό 
μέσος όρος, τις δύο κλοπές ήμερησίως, 
παρά τις 200.000 μέχρι 700.000 επι
σκεπτών κάθε ημέρα.

Τό πιό δύσκολο καί δραματικό έργο 
τής 'Ίντερπολ είναι ή παρακολούθησις 
καί καταδίωξις ένός ειδικευμένου κακο
ποιού κατά μήκος των συνόρων. Μιά 
πρόσφατη περίεργη ύπόθεσις, υπήρξε 
ή καταδίωξις τού Haus Ftecken, ένός 
Γερμανοϋ πού έφέρετο ώς ύποπτος 
δολοφονίας ένός κοριτσιού 1 6χρόνων, 
γιά 14.500 μάρκα πού είχε κλέψει άπό 
τόν προϊστάμενόν του, τή προτροπή 
τού Fleckerι. Τό πτώμα τού κοριτσιού 
εύρέθη κατά μήκος μιας 'εθνικής οδού 
τής Κολωνίας καί ή άστυνομία άρχισε 
τις έρευνες καί αναζητήσεις γιά τόν 
Flecken, ώς δολοφόνου.

"Ενας ταβερνιάρης κοντά στά 'Ελβετι
κά σύνορα, άνέφερε ότι είδε κάποιον 
πού έμοιαζε μέ τόν καταζητούμενον 
μέσα σένα λεωφορείο. 'Η  Γερμανική 
άστυνομία άμέσως μέσω τής "ίντερπολ 
έζήτησε τήν βοήθειαν τής 'Ελβετικής, 
τής Αύστρ/ακής καί Ιταλικής άστσνο- 
μίας, στέλλουσα φωτογραφίες τού κα- 
ταζητουμένου.

Ό  Flecken έθεάθη άργότερα ατό 
Tosens τού Τυρόλου, όπου 'ενοίκιασε 
ένα δωμάτιο σέ μιά πανσιόν άπό τό 
όνομα Laudmesser. Ή  οικοδέσποινα 
πού είχε ίόή τήν φωτογραφίαν τού 
καταζητουμένου, έσπευσε νά ειδοποίη
ση τήν άστυνομίαν, άλλά ό Flecken 
έφυγε άφοϋ έκλεψε ένα διαβατήριο 
άπό κάποιον ένοικον Warner Parth. 
Τήν άλλη ημέρα έθεάθη σένα λεωφο
ρείο κοντά στά 'Ιταλικά σύνορα, όχι 
όμως καί πάλιν εγκαίρως. Γοήγορα 
πήγε στή φλωρεντία μέ τό όνομα 
Laudmesser καί έκεί έπεισε τόν διευ
θυντή μιας γερμανικής εταιρείας, ότι 
ήτο ύπάλληλος τού Υπουργείου τών 
'Εσωτερικών τής Βόννης καί ότι είχε 
πέσει θύμα ληστείας καί είχε άνάγκην
5.000 λιρεττών. Πήρε τις 5.000 λιρέτ- 
τες, αλλά ό διευθυντής τής εταιρείας 
αργότερα άνησυχήσας, έπεκοινώνησε 
μέ τό Ύπουργεϊον 'Εσωτερικών τήν 
ίδιαν ημέραν τηλεφωνικώς, καί έπλη- 
ροφορήθηκε ότι δέν ύπάρχει ύπάλλη
λος μέ τό όνομα Laudmesser. Κατέφυ
γε τότε στην Ιταλική άστυνομία. Ο 
Flecken έθεάθη καί πάλιν ατό Παλέρμο 
καί Σικελία χρησιμοποιών τό διαβατή
ριο τού Warner Parth σέ μιά άλλη 
πανσιόν. Ή  Ιταλική άστυνομία έσπευ- 
σεν άμέσως άλλά καί πάλιν έφθασε 
άργά, γιατί είχε φύγει έν τω μεταξύ.

' Ενήργησε έν συνεχεία έρευνες σέ όλες 
τις πανσιόν, τή βοήθεια δέ τών φωτο
γραφιών πού είχε λάβει άπό τήν 'Ίντερ
πολ, τόν συνέλαβε καί βρίσκεται τώρα 
στις φυλακές τού Παλέρμου, έν άνσμο- 
νή τω σχετικών διατυπώσεων διά τήν 
έκδοσίν του.

Ή  "ίντερπολ αγωνίστηκε μέ μερικούς 
άσσους καί άρχοντας τού διεθνούς 
ύποκόσμου. Ενας άπ' αυτούς ύπήρξε 
ένας διάσημος πλαστογράφος, πού 
έταξ/'όευε σέ πολλές χώρες μέ μιά 
πολυτελέστατη καί πολύ ακριβή ώς 
έφαίνετο βαλίτσα, εντυπωσιακά δέ βα- 
ρε/ά .Κανείς ξενοδόχος δέν μπορούσε 
νά τόν ύποπτευθή. Ή  βαλίτσα ήτο άπό 
πλαστική ύλη καί ήτο γεμάτη νερό. 
"Οταν έγέμιζε τήν πόλι στήν όποιαν 
πήγαινε μέ παλστά τσέκς, ό πλαστογρά- 
φος άδειαζε τό νερό άπό τήν βαλίτσα 
ατό ξενοδοχείο, τήν έδίπλωνε καί τή 
τοποθετούσε κάτω άπό τό σακκάκι του 
καί έξήρχετο χωρίς νά πληρώση τόν 
λογαριασμό. Ομως, ή άποκλειστικό- 
της στόν τρόπο ένεργείας: Modus 
Operandί, βοήθησε πολύ γιάτήν σύλ- 
ληψί του. Ή  έγκύκλιος τής "ίντερπολ, 
ώς πρός τόν τρόπο δράσεως, τόν βρήκε 
στή Νίκαια.

"Ενα ακόμη μεγαλύτερο άστέρι καί 
ταλέντο τού έγκληματολογικοϋ πανθέ
ου ύπήρξε ό 77ετής A ttilio  Pollastri 
άπό τήν Γένοβα, πού τώρα βρίσκεται 
στις φυλακές. Ούτος ύπήρξε λίαν δεξιο

τέχνης παραχαράκτης, είχε άρχισει δέ 
άπό τήν παραχάραξι Ισπανικών κερ
μάτων. Κατά τόν A ' παγκόσμιο πόλεμο, 
ό Pollastri ήσχολήθη μέτήν κατασκευή 
πλαστών Γαλλικών καί Ελβετικών 
φράγκων, λιρεττών καί δολλαρίων.

Τά προϊόντα του ύπήρξαν τόσο τέ
λεια, ώστε κάποτε ή 'Ιταλική κυβέρνη- 
σις ήναγκάσθη ν' άποσύρη τής κυκλο
φορίας ολόκληρη έκδοσι τραπεζογραμ
ματίων τών 50 καί 100 λιρεττών. Από 
τήν φυλακή έγραψε στην ’ Ιταλική 
τράπεζα οδηγίες γιά τήν κατασκευή 
τραπεζογραμματίων, ώστε νά μή είναι 
δυνατή ή πλαστογράφησίς των. Ποτέ 
δέν πήρε άπάντησι βέβαια στις έπιστο- 
λές, όμως, οί νέες εκδόσεις τών 500 καί
1.000 λιρεττών, παρουσιάσθησαν πο
λύ βελτιωμένες κατόπιν τών εισηγήσε
ων καί οδηγιών τού Pollastri.

Από τις διάφορες ποικιλίες τού διε
θνούς έγκλήματος πού άντιμετωπίζει ή 
"Ιντερπολ τό λαθρεμπόριο είναι τό 
επικρατέστερο.

Αυτό έλκύει καί θέλγει περισσότερο 
άπό όλες τις άλλες ύποπτες καί παράνο
μες δραστηριότητες, τό μεγαλύτερο 
μέρος τού ύποκόσμου, περιλαμβάνει 
άφθονες ποικιλίες ειδών, πού άποτε- 
λοϋν άντικείμενο λαθρεμπορίου καί 
άποτελεί τήν πιό 'επικερδή διά τόν 
ύπόκοσμο 'εγκληματική 'επιχείρηση διά 
δέ τήν άνθρωπότητα ολόκληρο τήν πιό 
επικίνδυνη, καταστρεπτική καί φθορ- 
ποιό δύναμη
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ΑΠΟ ΤΟΝ 15ο ΩΣ ΤΟΝ 
19ο ΑΙΩΝΑ ■

0 / ΠΑΝΟΥΚΛΕΣ είναι τρεις φο
βερές γυναίκες που γυρίζουν 

συντροφιά χώρες καί χωριά, γιά νά τά 
ρημώσουν. ' Η μιά άπ' αυτές κρατεί ένα 
μεγάλο κατάστιχο, ή άλλη ένα ψαλίδι 
κοφτερό καί ή τρίτη ένα σάρωμα. 
Μπαίνουν μαζί στά σπίτια που έχουν νά 
πάρουν άνθρώπους. Η πρώτη γράφει 
ατό χαρτί της εκείνους πού θά πάρουν, 
ή δεύτερη τούς λαβώνει μέ τό ψαλίδι 
καί ή τρίτη τούς σαρώνει».

Στή χαρακτηριστική αυτή παράδοση 
του έλληνικοϋ λαού έχει προσωποποιη- 
θεϊ τό πιό φοβερό ίσως άπό τά δεινά 
πού ύπέφερε σέ ολόκληρο τό διάστημα 
τής Τουρκοκρατίας άπό τόν 15ο ως τόν 
19ο αιώνα. Ή ταν κ ι ' αυτό «δώρο» του 
κατακτητή. Γιατί ή πανώλη μεταφερό
ταν συνήθως άπό τήν Πόλη καί τή 
Μικρασία μέ τά καράβια, τούς έπιβάτες 
καί τά έμπορεύματα, πού έρχονταν άπό 
έκεϊ, κι άπό νησί σέ νησί έκανε θραύση 
σέ ολόκληρο τό Αιγαίο, γιά νά περάσει 
-όχι λίγες φορές- ατήν Πελοπόννησο. 
'Ερχόταν άκόμη τό κακό άπό τή Μέση

'Ανατολή άπό όπου τό έφεραν οί 
μουσουλμάνοι προσκυνητές τής Μέκ
κας, καθώς άναφέρει ατό περίφημο 
διήγημά του «Βαρδιάνος στά Σπόρκα» ό 
Αλέξανδρος Παπαόιαμάντης.

Οί συνθήκες διαβιώσεως τόσο στήν 
'Οθωμανική Αύτοκρατορία όσο καί 
στις γειτονικές χώρες τής Μέσης 'Ανα
τολής εύνοοϋααν μόνιμα τή διάδοση 
τών 'επιδημιών, ένώ ή έλλειψη καί τής 
στοιχειώδους υγειονομικής πολιτικής 
συνέβαλλε στή διατήρησή τους. Ή  
άπλυσιά, οί άκαθαρσίες ατούς δρό
μους, τά περιττώματα, τά ψοφίμια, τά 
σάπια κρέατα, τό καλοκαίρι ιδίως γιατί 
τόν χειμώνα οί βροχές καθάριζαν τούς 
δρόμους άπό τις βρωμιές, ήταν οί αιτίες 
πού δημιουργούσαν άπανωτά τις έπι- 
δημίες. Εξ άλλου, όταν έκδηλωνόταν 
οί Τούρκοι δέν έδειχναν καμιά άπολύ- 
τως φροντίδα, δέν είχαν ούτε λαζαρέτ- 
τα (λοιμοκαθαρτήρια), μέ άποτέλεσμα 
οί έπιδημίες νά καλπάζουν πρός τό 
Αιγαίο κι ολόκληρη τή Μεσόγειο.

Περισσότερο τά νησιά, πού βρίσκον-

Γράφει ό κ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ

ταν άπέναντι στις μικρασιατικές άκτές, 
άπό όπου πηγαινοέρχονταν κάθε λογής 
πλεούμενα -τέτοιο νησί πού πολύ 
ύπέφερε άπό τήν πανώλη ύπήρξε ή 
Χίος- πλήρωσαν μέ άτέλειωτα θανατι
κά τό «άγαθό» αύτό τού χαμηλού 
πολιτισμού τών Τούρκων. Κι άς είχε 
λαζαρέττα ή Χίος άπό τόν καιρό τών
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Γιουστινιάνι. Κάθε τόσο, άκομη κι ό 
επίσημος αύτοκρατορ/κός στόλος κου
βαλούσε τήν επιδημία. ' Ηταν τό ν ησί 
κυριολεκτικά στήν μπούκα τού κανονι
ού... 'Αντίθετα στά Επτάνησα, χάρη 
ατά αύστηρότατα μέτρα των Βενετών, 
των Γάλλων καί των "Αγγλων καί τη 
λειτουργία ύποδειγματικών λαζαρέτ- 
των, ή επιδημία δυσκολευόταν νά 
περάσει.

Μιά παραστατική εικόνα των συνε
πειών τής πανώλης μας δίνει ατό έργο 
του «Τό θανατικόν τής Ρόδου» ό Ροδί- 
της στιχουργός 'Εμμανουήλ Γεωργιλ- 
λαςόλψενίτης, στόν όποιο αποδίδονται 
καί άλλα ποιητικά έργα. Άναφέρεται 
στή χολέρα πού έπληξε τό νησί στά 
1498:

«77 τον έτοϋτο τό κακό, τό μέγα καί 
μυστήριον /  καί το πικρόν θανατικόν, 
τό φοβερόν κριτήριον, όπου 'λθε κ ’ 
ηύρε τήν πτωχήν τήν Ρόδον τήνμισκίνα 
/  καί έφα τούς άνθρώπους της μέ 
λιμασμένην πείνα, /  καί θέρισεν τό ν 
πίσκοποον κ ' έκοψε τούς παπάδες /  
διακόνους κ ' έκκλησιαστικούς καί τούς

ξαγορευτάόες, /  κ ' έπίκρανε τους 
γέροντας κ ' έθλιψεν τές μαννάδες, τές 
κόρες τές άνέγλυκες καί τές οικοκυρά
δες, /  κ ' έξέζευσε τ ' ανδρόγυνα καί 
ώρφάνευσε παιδάκια, /  κ ' έφήκεν τα 
ν ' άναθραφούν μέ πίκρες καί φαρμά
κια. /  Άλλοι, καί 77 ή τον τό κακό 
Χριστέ, ή άμαρτία; /  νό το ν  καί αυτό

γραμμένον στής τύχης τά χαρτιά; /«  ή 
νάναιν άφ ’ τά κρίματα τά έχει ή άθλια, /  
καί δέρνεις καί παιδεύεις την μέ θανά
του αίτια;».

Άλλος ποιητής, άνώνυμος, ό δημι
ουργός τού «Θρήνου τής Κύπρου», πού 
συνέθεσε όταν τό νησί έπεσε στά χέρια 
των Τούρκων στά 1571, αναφέρει τό 
θανατικό πού έπληξε τήν Κρήτη, μετά 
τήν έπιστροφή των χριστιανικών καρα
βιών πού πήγαν νά σώσουν τήν Κύπρο, 
αλλά πολύ αργά, γιατί οί Τούρκοι είχαν 
ήδη καταλάβει τήν Αμμόχωστο Τό 
θανατικό αύτό, όπως φαίνεται άπό τό 
ποίημα, είχε μεγάλη διάδοση:

«Καί άρρώστηα ' όλος ό λαός κ ’ οί 
άρχοντες εκείνοι, /  σχεδόν ότι έκινόύ- 
νευσε κανείς μήν άπομείνει. /  Τόσον 
πολλοί άπεθαίνασι, πού κάν όέν τούς 
έχώναν, πράγμα πού όέν έγίνηκε ποτέ 
εις τόν αιώνα. /  Ωσάν τό λέν όέν 
έφθανε ν ένας άπό τόν άλλο /  τόν 
θάνατον έτρόμαξαν εκείνον τόν μεγά
λο ν. /  Παπάς καί όέν τούς έφθανε κάν 
νά τούς κοινωνήσει /  καί όποιος άρρώ-

στα, άόύνατον ήτο νά γλυτώσει. /  
Κοντολογιά έγίνηκε μεγάλη καταδίκη■ /  
ό Χάρος έβουλήθηκε τινά νά μήν 
άφήκη. /  Καί όλοι έφοβήθησαν καί 
ήσαν τρομασμένοι, /  ώς κ ’ οί γεροί έκ 
τόν φόβον τους ήσαν άποθαμένοι...».

Λαζαρέττα πάντως ύπήρχαν στή βε- 
νετοκρατούμενη Κρήτη, όπως καί στά 
Επτάνησα. "Οταν στά 1596 ή πανώλη 

χτύπησε καί πάλι τή μεγαλόνησο ό 
Υγειονομικός Προβλεπτής τού Χάνδα

κα πήρε πολύ αυστηρά μέτρα. Η 
έπιόημία είχε πλήξει βαριά τόν πληθυ
σμό. Ό  ναός τού Άγιου Ρόκκου 
άνοικοόομήθηκε τότε, τάξιμο τών κα
τοίκων γιά νά γλιτώσουν άπό τό κακό.

Μιά ιδέα γιά τά μέτρα, πού έπαιρναν 
οί Βενετοί, κι αργότερα ο ί Γάλλοι καί οί 
Άγγλοι, μπορούμε νά πάρουμε άπό τις 

άφθονες πληροφορίες πού ύπάρχουν 
σχετικά μέ τή λειτουργία, τήν εποχή 
αυτή, τού λαζαρέττου τής Ζακύνθου. 
Στό λοιμοκαθαρτήριο αύτό τά καράβια 
πού έρχονταν άπό τήν Ανατολή ανδέν 
είχαν πιστοποιητικό άπό τις ύγειονομι-
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«' Η πλατεία τού Μερκατέλλο στήν Νεάπολη 
κατά τήν πανώλη τού 1656” . Λεπτομέρεια 
άπό πίνακα τού Ντομένικο Γκαργκιούλο.

κές 'Αρχές του λιμανιού του απόπλου 
τους ότι δέν ύφίστατο επιδημία, ύπο- 
βάλλονταν σέ καραντίνα 40 ήμερων. 
Στήν περίπτωση πού βεβαιώνονταν ότι 
τό καράβι έφερνε πανώλη (άπό νεκρούς 
πού κουβαλούσε κλπ.), τότε έπαιρναν 
ακόμη πιό ειδικά μέτρα. "Επαιρναν τά 
ρούχα ναυτών καί έπιβατών καί τά 
καίγανε. Τούς βάζανε πουκαμίσες όια- 
ποτισμένες μέ πίσσα καί τούς ύποχρέω- 
ναν νά λούζονται δυό φορές τήν ή μέρα. 
Τά πράγματά τους δέ γλίτωναν ούτε 
αύτά τό κάψιμο. 'Ακόμη βούλιαζαν τό 
καράβι καί τό άφηναν κάτω άπό τό νερό 
20 ολόκληρες μέρες. "Αν μετά άπό όλα 
αύτά άγγιζε πάλι σέ βενετικό ή βενετο- 
κρατούμενο λιμάνι, τό περνούσαν ξανά 
άπό τό λαζαρέττο.

Στά λαζαρέττα ο ί ύπό άπολύμανση 
παρέμεναν σάν φυλακισμένοι μέ άγρυ
πνη επιτήρηση. Μόνο πλούσιοι έμπο
ροι έξαγοράζοντας τούς φύλακες μπο
ρούσαν νά συντομεύσουν τήν παραμο
νή τους εκεί. ' Οπωσδήποτε, εκτός άπό 
τά έμπορεύματα, κι όταν δέν ύπήρχε 
έπιδημία, άπολυμαίνονταν καί τά γράμ
ματα πού έφθαναν άπό τήν Τουρκία ή 
τήν Αίγυπτο. Στά 1782, στή Χίο, τήν 
έπιδημία τήν έφερε άπό τήν Πόλη ένα 
δέμα πού δέν είχε άπολυμανθεϊ, άν καί 
ύπήρχε πανώλη έκείνη τήν εποχή.

Στις τουρκοκρατούμενες περιοχές,

στήν Πόλη, στή Σμύρνη κλπ., όσοι 
μπορούσαν, όταν έκόηλωνόταν ή έπι
δημία, προφυλάγονταν μένοντας γιά 
διαστήματα στά σπίτια τους κι εκεί 
προμηθεύονταν κρεατικά κι άλλα τρό
φιμα, πού μόλις τά έπαιρναν, τά βράζα
νε άμέσως. Πολλοί φεύγανε στά βουνά, 
άλλοι σέ γειτονικές περιοχές χωρίς 
έπιδημία, κι άλλοι έπιβιβάζονταν σέ 
καράβια καί βάρκες, όπου μένανε γιά 
καιρό, περψένοντας νά περάσει τό 
κακό. Οί Τούρκοι παλαιότερα τήν πά- 
θαιναν μέ τήν πανώλη καί άπό λόγους 
θρησκευτικούς.

«"Ενα χωρίο τού Κορανίου», γράφει ό 
Κυριάκος Σιμόπουλος, «άναφέρει: Ο
Θεός έστειλε τήν πανούκλα, γιά νά 
τιμωρήσει τούς ανθρώπους καί νά 
ξεκαθαρίσει τή γή. Αφού τέτοια είναι ή 
ύπέρτατη καί αλάθητη θέληση, ποιος 
θνητός μπορεί νά άποφύγει τή θεία 
βουλή; 'Ωστόσο, στά μέσα τού 18ου 
αιώνα, κάποιος μουσουλμάνος ανακά
λυψε στό Κοράνιο ένα άλλο σχετικό 
χωρίο πού βελτίωσε κάπως τήν κατά
σταση. Μ ' όλο πού είναι άναμφισβήτη- 
το, άναφέρει τό Κοράνιο, ότι ό άνθρω
πος δέν πρέπει νά άντιστέκεται στή 
θέληση τού Θεού, μπορεί, ώστόσο, σέ 
περίπτωση πανούκλας ή άλλης μεταδο
τικής άρρώστιας νά φεύγει άπό τήν 
πόλη, άρκεί νά μήν άπομακρύνεται σέ 
άπόσταση μεγαλύτερη άπό έξη λεύγες. 
'Από τότε, μέ τά πρώτα κρούσματα 
επιδημίας, όλοι οί πλούσιοι Τούρκοι 
έγκατέλειψαν τήν Κωνσταντινούπολη 
καί έσπευσαν νά εγκατασταθούν στις 
έξοχίκές έπαύλεις τους». (Ξένοι ταξιδιώ
τες στήν Ελλάδα, 1700 -  1800, σελ. 
492).

Κατά τόν 17ο αιώνα έπιδημίες εκδη
λώνονται ατόν ελληνικό χώρο μέ ιδιαί
τερη ένταση στά 1611, στά 1620 -  
1622, στά 1625 καί στά 1667- 1668. 
Εξαρση τής πανώλης εμφανίζεται 

ατόν 18ο αιώνα. Δέν θά ήταν ύπερβολή 
άν λέγαμε ότι τό κακό ύποχώρησεμόνο 
γιά πολύ λίγα χρόνια σέ όλο τό μάκρος 
του. ' Ο Σιμόπουλος (δπ. παρ. σελ. 134 
κ.ά.) έχει συγκεντρώσει πολύτιμα στοι
χεία γιά τή διάδοση τήςχολέας τόν 18ο 
αί. Στά 1711 -  1712, σύμφωνα μ ' 
αύτά, ή πανώλη χτυπάει τόσο τήν Πόλη 
όσο καί τή Θεσαλονίκη. Στήν πρώτη οί 
νεκροί κυμαίνονται μεταξύ 200 -
300.000. Στή δεύτερη, τά 2 /3  τών 
'Ελλήνων κι 'Εβραίων κατοίκων άφή- 
νουν τά σπίτια τους κι απομακρύνονται, 
γιά νά σωθούν. Οί νεκροί φθάνουν τούς
1.000. Τόν έπόμενο χρόνο, τό καλοκαί
ρι, οί νεκροί φθάνουν τις 8.000. Στά
1718 ή πανώλη πλήττει τή Χίο καί στά
1719 άναγκάζει τούς Θεσσαλονικούς 
σέ νέο φευγιό. Τό 1720 είναι ιδιαίτερα 
οδυνηρό καί γιά τήν Πόλη καί γιά τή 
Θεσσαλονίκη. Στήν Πόλη, οί νεκροί 
φθάνουν τις 80.000 μέ 120.000. Ο 
πιό φοβερός όμως χρόνος είναι γιά τούς 
κατοίκους τού Αιγαίου τό 1728. Τό 
άναθυμούνται ώς «τόν καιρό τής πα
νούκλας». Ό  πληθυσμός τών νησιών 
άποδεκατίζεται. Στά 1729 ή έπιδημία 
περνάει στήν Πελοπόννησο. Μέ τρόμο 
άσφαλίζονται στά σπίτια τους, όπου 
χτυπάει τό θανατικό. Οταν γίνεται 
κηδεία χολεριασμένου, τά πάντα έρη- 
μώνουν. Μεγάλες πιένες έχουν οί για
τροί, οί φαρμακοποιοί καί ο ί κομπογια- 
νίτες.

Συγκεκριμένα στοιχεία υπάρχουν γιά

Ή  Χίος απέναντι άπό τις Μικρασιατικές ακτές μαστιζόταν άπό τις έπιδημίες. πού τις 
μετέφεραν τά πλεούμενα πού πηγαινοέρχονταν
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Ή  πανώλη ταξίδευε συχνά μέ τά εμπορεύματα. Στήν φωτογραφία επάνω, τό λιμάνι τής Ρόδου, στήν όποια άναφέρεται τό «θανατικό» τού 
Γεωργιλλά.

τούς θανάτους όπό πανώλη στή Θεσ
σαλονίκη. Στά 1 730 οί απώλειες είναι: 
2.239 Τούρκοι, 3.935 'Εβραίοι καί 
1.337 Ρωμιοί. Στά 1736 ύποφέρουν 
καί τά Γιάννενα. Τά καραβάνια πηγαινο
έρχονται άπό τήν Πόλη. Δέν είναι μόνο 
τά καραβάνια πού φέρνουν τό κακό.. 
Στά 1741 ή χολέρα κάνει θραύση στή 
Θεσσαλονίκη, τήν Πελοπόννησο καί τά 
νησιά. Στή Θεσσαλονίκη, βρίσκουν τόν 
θάνατο 300 -  500 ψυχές τή μέρα. Στά 
1744 τά ύπολείμματα τής πανώλης 
βασανίζουν άκόμη τήν πόλη. Στά 1754 
-  1755 ή πανώλη, έκτος άπό τή 
Θεσσαλονίκη, χτυπάει τις Σέρρες καί 
τήν Πελοπόννησο. Στά 1759 -  1761 ή 
Θεσσαλονίκη, ακόμη ή Αθήνα κι ή 
Κρήτη μαστίζονται άπό τήν έπιδημία. 
Στά 1765 τό θανατικό πλήττει τή 
Μακεδονία, φθάνει ώς τή Λευκάδα. 
Στά 1769 τά νησιά καί στά 1772 ή 
Κρήτη δέχονται νέα χτυπήματα. Στά 
1778 μέ τήν έξαρση τής πανώλης,
2.000 ψυχές βρίσκουν καθημερινά τόν 
θάνατο στήν Πόλη. Η δεκαετία τού 
1780 διατηρεί τό θανατικό ατό Αιγαίο 
καί βέβαια στή Χίο., πού χάνει τό 173 
των κατοίκων της, στή Σμύρνη, τήν 
Αθήνα, στήν Πελοπόννησο. Τό γνωρί

ζει κι ή Βοιωτία. Μεγάλη είναι ή 
άφαίμαξη τού πληθυσμού τής Σμύρ
νης, όπου οί Αρχές αδιαφορούν πλή

ρως γιά τή διάδοσή του. Στά 1788 οί 
’Αθηναίοι φεύγουν άπό τήν πόλη, γιά 
νά γλιτώσουν. Στή Χίο χάνοντα ι
14.000 ψυχές.

'Η πιό πολύπαθη πόλη είναι ή Θεσσα
λονίκη. Στά 1781 οί νεκροί των Τούρ
κων φθάνουν στις 20.000. Από τούς 
'Εβραίους πεθαίνουν 60 -  70 άτομα τή 

μέρα. Στά 1791-1793 ύποφέρει καί τό 
Αιγαίο καί ή ηπειρωτική 'Ελλάδα. Στά 
1792 στή Θεσσαλονίκη χάνονται 30
Εβραίοι τή μέρα. Στή Χίο κλείνουν 

τούς φτωχούς πού προσβάλλονται στό 
λαζαρέττο, ένώ οί εύκατάστατοι βρί
σκουν άσφάλεια στις έξοχές.

"Ενα κομπογιανίτικο γιατρικό πού έχει 
μεγάλη πέραση, είναι τό κάτουρό τους, 
πού τό πίνουν τό πρωί νηστικοί μέ 
λεμόνι, γιά νά γλιτώσουν άπό τή χολέ
ρα, πού ώς καί τόν 19ο αιώνα έξακο- 
λουθεί νά τυραννάει τόν Ελληνισμό. 
Είναι κι αύτή ένας άπ ' τούς κανόνες τής 
Τουρκοκρατίας. Μέ τόν όρο πανώλη, οί 
πηγές άναφέρονται καί στή χολέρα. 
Σημαίνει γενικά έπιδημία.

Μέ τήν έκρηξη τής Ελληνικής 'Επα
νάστασης, ή πανώλη γνωρίζει καί πάλι 
διάδοση ατόν ελληνικό χώρο. Σέ περίο
δο πολεμικών γεγονότων οί επιδημίες 
κυριολεκτικά θερίζουν ιδίως ατούς πο- 
λιορκούμενους χώρους. Οί άταφοι νε
κροί, τά ζωντανά πού ψοφάνε κλπ..

γίνονται έστίες χολέρας ή εύνοούν τή 
διάδοσή της. Οπως καί άλλων έπιόημι- 
ών. 'Από τούς χώρους αύτούς τό κακό 
μέσα σέ σύντομο χρόνο γενικεύεται. 
Δημιουργοϋνται πολύ γρήγορα λιμοκα- 
θαρτήρια. Είναι ό πιό σημαντικός άπό 
τούς τρόπους αντιμετώπισής του. Κα
θώς καί ή απομόνωση, όπως συνέβη τό 
1822 -  1824, κατά τήν περίοδο τής 
πανώλης, πού χτύπησε τις Κυκλάδες. 
Σέ έγγραφο τού τότε Μινίστρου τών 
Εσωτερικών καί προσωρινά τού Πολέ

μου Ιωάννη Κωλέττη πρός τόν "Αρειο 
Πάγο, πού ύπάρχει στά Γενικά Αρχεία 
τού Κράτους, διαβάζουμε:

«Πανώλη, τό όλέθριον καί πέρα 
δεινού κακόν, διεδόθη κατά βεβαίας 
ειδήσεις, εις τήν πάλιν καί τά χωρία τής 
νήσου Τήνου. Τό Μινιστέριον δέν αμφι
βάλλει ότι ό τούτης έπαρχος, καθώς καί 
έπροστάχθη, όλα τά μέσα καί τούς 
τρόπους άνέλαβε διά νά μήν έκταθή έπί 
πλέον τό κακόν περαιτέρω. Ή  Διοίκη- 
σις, όσον τό κατ' αύτήν, έπαγρυπνεί, 
καί μέ όλην τήν δραστηριότητα διενερ
γεί όλα τά εις ασφάλειαν τών λαών της 
προβλεπτικά μέσα...».

Τό βασικότερο άπό τά μέσα πού 
προτείνονται είναι ή άπομόνωση άπό 
τις ύπόλοιπες Κυκλάδες καί Σποράδες. 
Σέ μελέτη τού Νικολάου Δεπάστα, γιά 
«τά κατά τής πανώλους εις Κέαν λη-
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φθέντα μέτρα ύπό τού έπαρχου Μιχαήλ 
Μ/χάλογου» (1823 -  1824) διαβάζουμε 
77 έγραφε σέ έγγραφό του ό ίδιος ό 
έπαρχος γ ι ' αυτά:

«Ευθέως έλήφθησαν τά δραστήρια 
μέτρα παρά του έπαρχείου. "Εκβαλον 
πάντας τούς έγκατοίκους τής πόλεως' 
τό κακόν έξήπλωσεν εις μίαν ήμέραν 
ήρχισα νά ξεμολεύω τά όσπ/τια, καθότι 
καί διά μέσου τής έπαγρυπνήσεως 
εμποδιστή τό κακόν. 'Εξομάλυνα τά 
όσπίτια, έκαθάρισα όλους τούς δρό
μους, όπου τό κακόν έως σήμερον έχει 
νά άκουσθή ήμέρας επτά. Μας άπέθα- 
νον εις αυτήν τήν διάτρεξιν περί τούς 
30. Μεγάλους άγώνας ύπέφερον διά 
τήν έκκαθάρισιν τής πόλεως. ' Ελπίζεται 
σύν Θεοί ή τελεία όπελευθέρωσις τού 
κακού».

Τή γενική εικόνα των δεινών τού 
Ελληνισμού στήν περίοδο πού μάς 

απασχολεί μάς δίνει στά «Εύβο/κά» του, 
όπου καταγράφει τήν ιστορία τεσσά
ρων πολέμων τής Εύβοιας άπό τό 1821 
ως τό 1825 ό αρχιμανδρίτης καί ιερο
κήρυκας Κυκλάδων Ναθαναήλ Ίωάν- 
νου, Εύβοεύς. Τό έργο του έκδόθηκε τό 
1857 έν Έρμουπόλει Σύρου, έκ τής 
τυπογραφίας Ν. Βαρβαρέσου, κατά τήν 
Πλατείαν τού "Οθωνος, άρ. 622. Δια
βάζουμε γιά τό 1824:

« Ό  δέ Χριστιανός καταφεύγει καί 
πάλιν εις φάραγγας, νησύδρια καί 
άκτάς τής θαλάσσης, ί'να σωθή- άλλα 
καί έι/ αύταίς αίφνης σπάθη κατέρχεται 
έπί τό ν λαιμόν αύτοϋ, ώς συνέβη εις τά 
νησύδρια τής Πετριάς. Σύν τούτοις δέ 
καί πανώλης έμάστιζε χρόνον ικανόν 
τήν Κάρυστον καί τινα άλλα χωρία, ώς 
τό Αύλωνάριον κλπ. Μετά δέ τήν ύπό 
τού Μουσταφά Όντάμπασην κατά 
Πετριάν τραγικήν σφαγήν πειρατείαι 
καί ληστεία/ έπί τής Εύβοιας κατέστρε- 
φον τούς Εύβοεϊς».

Είναι ν ' αναρωτιέται κανείς πώς τήν 
ίδια αύτή έποχή έχουμε άνθιση τού 
πολιτισμού τού Αιγαίου σέ όλους τούς 
τομείς. Οί πίκρες κι οί καημοί φέρνουν 
κι άπαντοχή. Μέ τή ναυτοσύνη ό 
Ρωμιός γιατρεύει τις πληγές του. Κου
βαλάει ύλ/κά καί χτίζει τά σπίτια καί τις 
έκκλησίες του, άπό τις άκρες τού 
κόσμου, διαλέγει τις καλές πραμάτειες 
καί τά στολίζει. ’Η ζωή παρ' όλες τις 
άντιξοότητες, συνεχίζεται. Ή  παρου
σία τής γυναίκας μαλακώνει τόν πόνο. 
Στεριώνει φαμελιές. «Εις δόξαν Χρι
στού...», συντάσσονται προικοσύμφω
να.

Πρώτα γίνεται έπίκληση στόν Χριστό, 
στήν Παναγιά, στοάς Αγίους Κων
σταντίνο καί Ελένη καί στόν Μεγαλο

μάρτυρα Προκόπιο. Στόν τελευταίο 
αυτό, γιατί τό όνομά του ύπόσχεται 
προκοπή.... 'Έχουμε δηλαδή έόώ, ό
πως καί στήν περίπτωση τού Ά ι - 
φανούρη, στόν όποιο έταζαν -κα ί 
τάζουνε άκόμη -  φανουρόπιττες, γιά νά 
φανερώσει τά χαμένα, προστασία άπό 
παρετυμολογία...

'Η  λαϊκή τέχνη, όπως καί τό δημοτικό 
τραγούδι γίνονται βάλσαμο γιά τήν 
«Πονεμένη Ρωμιοσύνη», όπως τήν είπε 
ό Κόντογλου μέ τόν άνεπανάληπτο 
τρόπο του. Είναι τό άντίβαρο στήν 
πίκρα. Είναι ή ελπίδα κι ή ομορφιά, πού 
άντιπαραθέτει στά δεινά καί τήν άσχή- 
μια τους. Είναι ή λεύτερη άναπνοή τού 
ραγιά, ή αγέραστη ψυχή του κι ή 
δυνατή καρδιά του. Τό φευγιό του σέ 
κόσμους φωτεινούς, άναστάσιμους.

Γιατί καί μετά τόν Αγώνα τό θανατι
κό δέν θά λείψει. 'Η  'Ανατολή είναι 
πάντα δίπλα. Κι άν τώρα δέν μπορεί νά 
στέλνει φοροεισπράχτορες γιά τό χαρά
τσι, στέλνει επιδημίες. 'Επιδημίες, ω
στόσο, μεταφέρουν καί τά πληρώματα 
στόλων τής Δύσης, όπως συνέβη μέ τόν 
γαλλικό. 'Απηχήσεις άπό τή μεταπε- 
λευθερωτική περίοδο έχουμε στό διή
γημα τού ΓΙαπαόιαμάντη, πού ήδη 
μνημονεύσαμε:

«... Τώρα τό παλιόν λαζαρέτον έμει- 
νεν έρείπιον, διηγούμενον εις τόν εννο
ούντο τήν μυστηριώδη γλώσσαν του 
έπισκέπτην τούς φόβους, τάς άγωνίας, 
τά βάσανα, τάς έπιθυμίας, τάς έλπίόας, 
τήν ύπομονήν, τήν έγκαρτέρησιν, τάς 
θυσίας, τούς πόνους, τάς νόσους, τούς 
θανάτους, τούς λυγμούς, τά δάκρυα.

τήν απελπισίαν, όλα όσα είδε καί 
ήκουσε κατά καιρούς... Τό δένδρον 
ίσταται άκόμη ορθόν, άλλ ' έν παρακμή 
καί ώχρα φύλλων τις οίδεν άν ένθυμή- 
ται τούς ρεμβασμούς, όσους έσκίασεν 
ύπό τούς γαμψούς καί ούλους, τούς έν 
σχήματι διαδήματος άνερχομένους 
κλώνας του, καί τούς καϋμούς, τούς 
όποιους έδρόσισεν ύπό τό φύλλωμά 
του. Ά λ λ ' ό εις τοίχος τού κτιρίου, 
γυμνός άπό τόν άνεμον, μαυρισμένος 
άπό τήν καταιγίδα, ίσταται κυρτός καί 
σημειοϊ τό μέρος, όπου ήγείρετο τό 
κτίριον, καί ό βράχος τής παραλίας μετά 
πόθου άναπολεϊ τάς φαιδράς λαλιάς 
τών γυναικείων χαιρετισμών, όσοι αν
τήχησαν ποτέ ύπεράνω τού κύματος 
τούτου. Πρό τεσσαρακονταετίας σχε
δόν, ή Κυβέ/ :ησις άπεφάσισε νά έγκα- 
ταλείψη τό παλιόν λαζαρέτον, τό όποιον 
ήτο εις τόν μυχόν του ανατολικού 
λιμένος, καί διέταξε νά κτίσωσι νέα 
λαζαρέτα μεσημβρινώτερον, έπί τής 
αύτής παραλίας, έν περίπου μίλιον 
άπώτερον, πρός τό ανατολικόν στόμιον 
τού λιμένος».

"Οπως είναι γνωστό, ό «Βαρδιάνος 
στά Σπόρκα» είδε τό φώς άπό τις 14 
Αύγούστου ώς τις 5 Σεπτεμβρίου 1893 
στήν «Ακρόπολη». "Αρα ή έγκατάλει- 
ψη τού παλιού λαζαρέττου, γιά τό όποιο 
μιλάει πρέπει νά τοποθετηθεί γύρω στά 
1893 Στό πιινένεια ό υενάλος Σκιαθί
της πεζογράφος άναφέρεται στή χολέ
ρα τού 1865, «ήτις έκομίσθη τό θέρος 
εις τήν Ανατολικήν Εύρώπην, πιθα
νώς, όπως πάντοτε, διά τών μουσουλ
μάνων προσκυνητών τής Μέκκας», καί
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μνημονεύει τά μέτρα πού πήρε ή τότε 
ελληνική Κυβέρνηση «γιά τόν σκοπόν 
των καθάρσεων» των καραβιών, πού 

> κουβαλούσαν τό φοβερό κακό άπό
τόπο σέ τόπο. Τό όλο κείμενο αντλεί άπό 
πραγματικά γεγονότα καί είναι πολυτι
μότατη μαρτυρία:

«Σήμερον τό πρωί είχε φθάσει μέγα 
πλοίον, καράβι έκ Κωνσταντινουπόλε
ως, όπου, ώς φαίνεται, έκαμνεμεγάλην 
φθοράν ή χολέρα, καί είχεν άράξει εις 
τόν Μεγάλον Τσουγκριαν πρός τό 
δυτικόν μέρος σι'άμεσα εις τά δύο 
άδελφά νησάκια. Τό πλοίον τούτο ήτο 
πλήρες έπιβατών έκ Κωνσταντινουπό
λεως, έκ των όποιων πολλοί ήσαν 
χολεριώντες. Κατά τόν διάπλουν είχον 
όποθάνει δύο - τρεις, καί τό πλήρωμα 
ήναγκάσθη νά ρίψη τούς νεκρούς εις 
τήν θάλασσαν. 'Αλλ εις των τεθνεόν- 
των, τήν στιγμήν καθ' ήν τόν είχον 
ρίψει εις τήν θάλασαν, ενώ διεπέρα τό 
κενόν, έζωντάνευσε, καί κατηράσθη 
τούς ναύτας «άπό τή χολέρα νά μή 
γλυτώσουν». Τούτο δέ, διότι κακοφαί
νεται τούς νεκρούς νά τούςρίπτωσιν εις 
τό κύμα. ' Ο καλός χριστιανός πρέπει νά 

• ταφή εις τό χώμα, νά άγιασθή μέ λάδι
καί μέ νερόν. ' Ο ίερεύς πρέπει νά εϊπη: 
«Γή εί καί εις γήν άπελ εύσει» καί νά θέση 
έπί τού προσκεφαλαίου κεραμίδι, έπά- 
νω εις τό όποιον έχει χαράξει τόν 
Σταυρόν μέ τό ΙΣ ΧΣ Ν ί ΚΑ, διά νά 
λειώση τό κορμί του, καί τά κόκκαλά 
■του νά περιμένουν τήν κοινήν άνάστα- 
σιν. Τήν στιγμήν, καθ ' ήν είχον άπολύ-

σει τόνχολεριώντα άπό τάςχείρας των, 
οί σύντροφοι τού καραβιού έννόησαν, 
ότι ό νεκρός κάπως είχε ζωντανεύσει, 
άλλά δέν ήτο πλέον καιρός νά τόν 
κρατήσωσι. Καθώς ήτον μέ σιδηρούν 
βάρος κρεμάμενον άπό τού λαιμού, 
μόλις ήγγισε τό κύμα, καί πάραυτα 
έπήγεν εις τόν πάτον. Ο άτυχος είχεν 
όποθάνει δύο θανάτους,τόν ένα άπό 
τήν χολέραν, τόν άλλον άπό τήν αθε- 
σμον ταφήν».

Σέ άλλο έργο, τή μελέτη γιά τή Μονή 
Πανορμίτη Σύμης τού Συμαίου λογίου 
Δημοσθένους Χαβιαρδ (1849 -  1922), 
τυπωμένο στή Σάμο τό 1911, βρίσκου
με τήν έξής μαρτυρία γιά τή χολέρα πού 
έπληξε τό νησί στόν 19ο αιώνα καί τά 
μέτρα πού πήραν γιά νά τήν άντιμετω- 
πίσουν:

« Ή  πανώλης καί τήν Σύμην έμάστι- 
σεν έπανειλημμένως, ής οί κάτοικοι 
ύπέστησαν σοβαρός άπω λείας, οσάκις 
ένέσκηψεν έν τή νήσω έπιδημία αύτής 
καταλιποΰσα πάντοτε φοβερός σι/α
ρνήσεις. Μετά διάλειμμα μακράν πολ
λών έτών, τελευταία έπιδημία αύτής 
έγένοντο έν έτεσι 1311 καί 1815, 
αϊτινες καί διεκρίνονται έν τή πικρά 
άναμνήσει ύπό τάς έπωνυμίας πρώτα 
καί δεύτερα θανατικά. Οί κάτοικοι, άμα 
καί ένός μόνου κρούσματος διαπιστω- 
θέντος, κατέφευγον διασπειρόμενοι 
άνά τάς έξοχός, ένθα ύπήρχον καταλύ
ματα κατάλληλα, έν οίς διέμενον κατά 
οικογένειας, άποφεύγοντες ούτω άπο- 
τελεσματικώς τόν έκ τού μολύσματος

κίνδυνον τούθ' όπερ δέν κατώρθουν 
μένοντες έν τή πόλει, ένώ άλλως καί οί 
έν αύτή καταλειπόμενοι ήραιωμένοι 
έαώζοντο άσφαλώς... 'Η Κοινότης Σύ
μης, όπως προλάβη τάς σοβαρός κατα- 
στροφάς, ας συχνά έπέφερεν ή πανώ
λης, άπεφάσισε τό 1815 και έπέβαλε 
καθάρσεις, άς έτήρει αύστηρότατα...
' Ωκοόομήθη δέ λ οι μόκα θαρ τήριο ν«Λι- 
ζαρέττον» έκ τριών θόλωνμετά δεξαμε
νής έπί τού βραχίονος τού διαστέλλον- 
τος τούς λιμένας Αίγιαλόν καί Χαράνι- 
ον, διά τά καταπλέοντα πλοία. "Αλλοδέ 
λιμοκαθαρτήριον έκ δωματίων θολω
τών έκτίσθη έν τώ περιβόλω τής 'Εκ
κλησίας τής Παναγίας Αληθινής έν. 
ικανή άποστάσει τότε εύρισκομένης 
άπό τής πόλεως. ’Εν τοϊς δωματίοις 
τούτοις άπεμονοϋντο οί έν τή πόλει 
προσβαλλόμενοι άπό τής πανώλους».

Κι ή Σύμη άπέχει μιά δρασκελιά άπό 
τήν Ανατολή. Αύτή ήταν καί είναι ή 
μοίρα τού 'Ελληνισμού ν ' άντιπαλεύει. 
Καί νά ξεπερνάει ό,τι τής φέρνουν οί 
άνεμοι. Κι άπό τήν 'Ανατολή κι άπό τή 
Δύση.

Στήν απέναντι σελίδα: Ή  Σμύρνη ήταν ένα 
άπό τά λιμάνια τής ’ Οθωμανικής αύτοκρατο- 
ρίας πού όπως καί ή Θεσσαλονίκη μαστιζό- 
ταν συχνά άπό έπιδημίες. Αριστερά: Μιά 
ακόμη άποψη τού λιμανιού τής Σμύρνης.
Επάνω: Ο Ιωάννης Κωλέτης, μινίστρος 

τών Εσωτερικών, σέ έγγραφο του όποιου ή 
πανώλης άναφέρεται ώς «όλέθριονκαί πέρα 
δεινού κακόν».
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Υ Π Ο  P I E R R E  Ε Μ Μ Α Ν .  Τ Η Σ  Γ Α Λ Λ Ι Κ Η Σ  Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Σ

ΑΘΛΙΟΙ"HI ΤΗΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Η φθορά τής Μεταφυσικής χαρακτηρίζει τή σύγχρονη φιλοσοφία 
έως καί τούς μεταφυσικούς. Εις άντιστάθμισμα, ή επιστήμη καί δλατά 
παρεπιστημονικά συμπεράσματα πού άποτολμά άπασχολοΰν σχεδόν 
εξ ολοκλήρου τή σκέψι.

Ε ΝΩ ΕΝΑΣ φιλόσοφος, ένας πνευ
ματικός άνθρωπος, ένας ποιητής, 

όλο καί λιγότερο μιλούν μέ αύθεντία, 
άκόμη καί γιά τήν προσωπική γνώοι τού 
άνθρώπου, ένας επιστήμων μπορεί, μέ 
άπόλυτη βεβαιότητα, νά ύπερβή τόν 
τομέα του, γιά νά κηρύξη λόγους ζωής 
ή γιά ν ' άπελπίοη.

Ό  όρος «ζωής» σ' αυτή τήν περί
πτωση είναι ύπερβολικός· ύπάρξεως θά 
έπρεπε νά λεχθή. Τό ερώτημα τής 
ζωής, ή άκριβέοτερα έκείνου πού 
ουνιστά τή ζωή, θεωρείται άλυτο καί 
άχρηστο.

« Ακριβώς είμαστε σ’ ένα πεδίο 
όπου υπάρχουν μόνον άνθρωποι», έβε- 
βαίωνε ό Σάρτρ, γιά νά καθορίση μιά γιά 
πάντα τά όρια καί τις δυνατότητες τής 
σκέψεως. "Ανθρωποι, καί όχι άνθρω
πος· ό υπαρξιακός άνθρωπισμός ήταν ή 
συνείδησι τής ζωντανής πολυπλοκότη- 
τας τών σχέσεων. Μία συνείδηοι χωρίς 
νά προστρέχη σέ τίποτε άλλο έκτος 
άπό τόν έαυτόν της, τό έσχατο ξύπνημα 
τής θελήσεως.

Καί έπίσης ή τελευταία ίσως προσπά
θεια τής φιλοσοφίας τής Δύσεως γιά νά 
βεβαιώση τήν έλευθερία, όχι τήν τυπι
κή, άλλά τήν ιατρική, τού άτόμου. Ή  
έννοια τής ύποχρεώσεως σημειώνει 
μιάν εποχή καί κλείνει έναν κόσμο.

Σήμερα, καμμία υπερβατική ιδέα τού 
άνθρώπου, καμμία έσωτερικότης δέν 
έχει πλέον σημασία. ' Η διαίσθησι θεω
ρείται περισσότερο άπό ύποπτος, έ 
κτος μόνον στήν έπιστημονική σκέψι, 
σάν ψυχολογική στιγμή στή διαδικασία 
τής άνακαλύψεως. Τό όνειρο, ψυχικό ή 
ποιητικό, είναι τό άντικείμενο τών άνα- 
γωγών τής άναλύοεως.

" Ετσι ή έποχή μας είναι άναφανδόν 
δύσπιστη όταν πρόκειται γιά τήν ϋπαρξι,

γιά τήν ούσία, καί άφελώς εύπιστη όταν 
πρόκειται γιά φαινόμενα πού, πιστεύει, 
ότι ή επιστήμη ελέγχει διαρκώς περισ
σότερο. Δέν βλέπει παρά μόνον τις 
έκπληκτικές επιτυχίες τής έπιστήμης 
σέ χρονικό διάστημα πολύ περιωρισμέ- 
νο, άν τό συγκρίνωμε μέ ολόκληρη τήν 
άνθρώπινη ιστορία. Λέγει μέ ύπερηφά- 
νεια, χωρίς ίχνος άνησυχίας, ότι ό 
άνθρωπος έχει κάνει περισσότερο πρό
οδο μέσα σέ μισόν αιώνα, παρά άπό τήν 
έποχή τών σπηλαίων. Αύτός ό μισός 
αιώνας, ό άμεσος, τής άρκεί γιά νά 
βεβαιωθή γιά τήν άπέραντη πρόοδο τής 
έπιστήμης, πού ή πλειονότης τών συγ
χρόνων μας θεωρούν ώς τό μόνο εις τό 
έξής άξιόλογο σχήμα σκέψεως.

"Οσον άφορά τόν άνθρωπο, όπως 
τόν άντιμετωπίζη ή έποχή μας, είναι 
άπό τό ένα μέρος τό άτομο σάν σύνολο 
βιολογικών καί ψυχικών φαινομένων, 
άπό τό άλλο μέρος οί συλλογικές 
ένότητες σάν σύνολα κοινωνικών καί 
πολιτιστικών φαινομένων.

Γι' αύτές τίς δύο ένότητες, τήν 
άτομική καί τή συλλογική, οί επιστήμες 
τού άνθρώπου, μέσα σέ μερικές δεκαε
τίες, έχουν συσσωρεύσει ποσότητα 
πληροφοριών σχεδόν φανταστική.

" Αρά γε μπόρεσαν νά τό κάμουν γιατί 
τό έρώτημα τής ύπάρξεως δέν έτίθετο 
πλέον σοβαρά στή σκέψι καί μπορού
σαν τόσο καλύτερα νά συγκεντρωθούν 
στό φαινόμενο; ” Η μάλλον γιατί ή 
πρόοδος σέ άλλα πεδία, μέ τό νά 
έπιταχύνη τό άπλωμα τού άνθρώπου 
στόν πλανήτη του, διηύρυνε τή γνώοι 
τού άνθρώπου;

Πράγματι, αύτή ή θεαματική πρόοδος 
κατέστη δυνατή άπό τή γενική έκλαϊ- 
κευση μιάς σκέψεως, έναντίον τής 
όποιας ή Εκκλησία, άπό κατεστημένο

ιμπεριαλισμό καί άπό τό φόβο μιας νέας 
Μεταρρυθμίσεως, γιά μεγάλο χρονικό 
διάστημα διεξήγαγε άπεγνωσμένο άγώ- 
να, χωρίς φαντασία ούτε συγκεκριμένο 
σκοπό, ένώ θά έπρεπε νά συναγωνίζε
ται μέ τήν έπιστήμη στό δικό της πεδίο.

” Ετσι, τώρα, ολόκληρος ό χώρος έχει 
καταληφθή άπό τήν έπιστήμη. "Εχει 
άκόμη ή έπιστήμη έγκατασταθή στερεά 
στήν έρμηνευτική καί στή θεολογία, 
αύτές τίς νέες έπιστήμες τού άνθρώ
που. Ακόμα περισσότερο άπό τήν 
κοινωνιολογία, στή βιολογία έκδηλώνε- 
ται τώρα μέ όλη της τή λάμψι.

Φιλοδοξία -καί άγωνία έπίσης- αύξά- 
νουν στή σκέψι ώρισμένων έπιστημό- 
νων καί, άπ’ αύτήν, στήν κοινή γνώμη, 
γιά τήν όποια ή έπιστήμη συμβαδίζει μέ 
τήν έπιστημονική φαντασία: δέν είναι 
άρά γε δυνατόν; -ναι, είναι δυνατόν- νά 
κατασκευάσωμε διαφορετικά τόν άν
θρωπο.

Αύτός ό προμηθεϊσμός δέν έχει 
πλέον τίποτε τό ύπερβατικό ούτε τό 
μυθικό, άν καί οί νεώτεροι προμηθείς 
μας -μερικοί, όχι όλοι- κατατρώγονται 
μέ τή σκέψι ότι έχουν στά χέρια τους 
μιά τέτοια δύναμι. Σχεδόν πάντοτε, 
αύτός ό προμηθεϊσμός είναι ταπεινό- 
φρων, προοαρμοσμένος, κυριαρχημέ
νος άπό μιά έντονη ήθική φροντίδα: τή 
βελτίωσι τού άνθρώπου σέ όλα τά 
πεδία.

Είναι άκριβώς αύτή ή φροντίδα ποι 
θά έπρεπε νά προκαλή τή μεγαλύτερη 
άνησυχία στούς άνθρώπους πού πι
στεύουν άκόμη ότι ή έπιστήμη δέν έχει 
νομιμότητα άφ' έαυτής, άλλ' ότι πρέ
πει ν ’ άντλή άπό άλλοϋ αύτή τή 
νομιμότητα γιά νά έχη δύναμι στή 
φυσική καί τήν άνθρώπινη τάξι.

’ Αλλά, μιά τέτοια πηγή δέν ύπάρχει
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εκτός άν τή βλέπη κανείς στήν πολιτική 
εξουσία. Αύτή ή τελευταία δέν έχει 
ακόμη συναγάγει όλες τις συνέπειες 
άπό τήν ύποβάθμιση του άνθρώπου πού 
συνεπάγεται ό θάνατος τής φιλοσοφί
ας. 'Όχι άκόμη, τουλάχιστον στις δημο
κρατικές χώρες. ' Αλλά, στά ολοκληρω
τικά καθεστώτα, ή επιστήμη άποτελεΤ 
μέρος τής πολιτικής καί ένα άπό τά 
έργα της είναι νά έλέγχη, καί άκόμη νά 
προσανατολίζη, τό σύνολο τών άνθρω- 
πίνων φαινομένων.

Στή δημοκρατία, ή άνοδος τής τεχνο- 
κρατικής δυνάμεως καί ή αύξάνουσα 
σπουδαιότητα τών πληροφοριών στή 
συλλογική όργάνωσι προχωρούν πρός 
μία έννοια σχεδόν τό ίδιο σκληρή.

Είναι άμφίβολο άν μιά τέτοια έξέλιξι 
έξαρτάται άκόμη άπό τήν άτομική θέλη- 
σι τών άνθρώπων: φαίνεται μάλλον σάν 
μαζικός δυναμισμός μιας άγνώστου 
μέχρι σήμερα φύσεως.

"Ενας άπό τούς λόγους αύτοϋ τού 
δυναμισμού είναι δτι οί μεγάλες κοινω
νικές ομάδες προωθούνται άπ' αύτόν 
τόν κινητήρα πού σχηματίζουν οί έπι- 
στήμες καί ή τεχνολογία, άλλά δέν 
διανοούνται πλέον, δέν έχουν άλλο 
σκοπό έκτος άπό τήν ίδια τους τήν

κίνησι. ' Εκεί δπου δέν ύπάρχει πλέον 
ϋπαρξι, δέν ύπάρχει πλέον σκέψι κατά 
κυριολεξίαν: κατά κυριολεξίαν, ή έπι- 
στήμη δέν σκέπτεται.

Αύτή ή άπουσία σκέψεως γίνεται 
φοβερή, άποπνικτική, μόλις ή έπιστήμη 
ριψοκινδυνεύση έξω άπό τό οικείο της 
περιβάλλον. Εν τούτοις, οί σοφοί τό 
κάνουν στις ήμέρες μας δλο καί συχνό
τερα: τό θεωρούν καθήκον έναντι τής 
άνθρωπότητος. Γενικεύουν λοιπόν τά 
συμπεράσματα τής έπιστήμης ως τή 
μοίρα πού ό άνθρωπος οφείλει νά 
δημιουργήση γιά τόν έαυτόν του. Γενι
κά, είναι αισιόδοξοι δσον άφορά τήν 
έφαρμογή τής έπιστημονικής σκέψεως 
στήν τάξι τού πεπρωμένου. ' Η λογική 
τους κατά βάθος είναι άρκετά άπλή: 
δσο περισσότερο κατανοεί ό άνθρω
πος, τόσο περισσότερο βάζει τάξι. ' Η 
έπιστήμη πρέπει νά χρησιμεύση σάν 
παγκόσμιος ρυθμιστής σέ κάθε πιθανή 
σύγχυσι τών άτόμων ή τών ομάδων.

Είναι πεπεισμένο δτι τά άνθρώπινα 
προβλήματα θά λυθούν προοδευτικά 
καί δτι ή λύσι τους θά δημιουργήση νέα 
πού καί αύτά θά λυθούν, καί οϋτω καθ' 
έξής, χωρίς τέλος: άλλ' ότι δέν πρόκει
ται παρά γιά προβλήματα καί δχι γιά 
μυστήριο. Αύτή ή λέξι άποτελεΤ μέρος 
ένός άπολιθωμένου λεξιλογίου, μαζί μέ 
μερικές άλλες πού ήσαν άλλοτε ούσιώ- 
δεις γιά τή σκέψι.

’ Εν τούτοις, τυχαίνει μερικοί έπιστή- 
μονες νά είναι καλλιτέχνες. Στήν έπι
στήμη τρυς κατ' άρχήν, τής όποιας ή 
έφευρετικότητα καί ή δραματική εύρύ- 
τητα πλησιάζουν αύτές τής τέχνης. 
Στήν ίδια τους τήν εύαισθησία κατόπιν: 
ή μουσική παραδείγματος χάριν, άπό τό 
γεγονός τής δομής της καί έπίσης άπό 
τήν άκρα έσωτερικότητά της, είναι

Στήν κάτω φωτογραφία αύτής 
τής σελίδος ό Ζάν - Πώλ 
Σάρτρ. ' Ο Σάρτρ υποστήριξε 
ότι «είμαστε σ' ένα πεδίο 
όπου υπάρχουν μόνο άνθρω
ποι», γιά νά καθορίσει μιά γιά 
πάντα τά όρια καί τίς δυνατό
τητες τής σκέψεως.

συχνά ή εύνοουμένη τέχνη τών βιολό
γων, δπως κάποτε ή ποίησι είναι γιά 
τούς μαθηματικούς.

Γι' αύτά τά πνεύματα τί άκριβώς 
σημαίνει ή τέχνη; Ποιά μεσολάβησι 
τούς προσφέρει πρός κάτι άλλο καί 
πρός τί; ' Η ίδια ή τέχνη έχει παραιτηθή 
άπό τήν άξίωσι νά κατανοή τήν ούσία καί 
περιορίζεται στόν τεχνολογικό μιμητι
σμό ή στήν εύχαρίστησι μιας νοσταλγί
ας πού άντικαθιστά στό όν τήν άνυπαρ- 
ξία.

Υπάρχει άρά γε άλλη λογική άπ' 
αύτήν τής κοσμικής μυρμηγκιάς πού 
κυβερνάται άπό βαβελικούς καί πολυά
σχολους μηδενιστές; ’ Ασφαλώς ναι: 
άλλ' αύτή ή άλλη λογική δέν είναι 
άμεσος. Είναι αύτή τή στιγμή σχεδόν 
άδύνατον στή σύγχρονη σκέψι νά κατα- 
νοήση τήν άπώλεια τής ούσίας πού 
έπέβαλε στόν έαυτό της, άποκλείοντας 
άπό τό δν όλους τούς δρόμους τής 
πρακτικής δράσεως καί άπαγορεύον- 
τάς του κάθε κριτική στις προοπτικές 
καί τούς τρόπους ένεργείας. Αύτή ή 
άπώλεια είναι άπώλεια τής πραγματικό
τητας ή, όπως έλεγε ό Πεγκύ, λάθος 
άπό διαστρέβλωσι τής έσωτερικής, 
πνευματικής πείρας.

Είναι δυνατόν νά μεταστροφή ή 
σκέψι στό όν χωρίς νά παραιτηθή άπ' 
αύτό πού θεωρεί ώς τήν πολυτιμότερα 
της κατάκτησι, τό έπιστημονικό τής 
γνώσεως; Χωρίς άλλο, είναι δυνατόν, 
άλλ’ αύτή ή μεταβολή πρέπει νά έλθη 
πρώτα άπό τούς ίδιους τούς επιστήμο
νες. Μόνη ή εξαντλητική κριτική τής 
λειτουργίας τής σκέψεώς των θά τούς 
δδηγήση νά καταγγείλουν τό σφάλμα 
της. Αύτή ή ήμέρα ίσως πλησιάζει. 
"Ηδη ή έπιστημονική θριαμβολογία εύ- 
ρίσκεται σέ παρακμή.
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Π έ μ π τ η  σ υ ν έ χ ε ι α

Το ϋ  ’ Αστυν. Δ /ντοΰ Α ' κ. Ε. Ση φ ά κη  
Δ ιο ικη το ϋ  ’ Αμεσου Δράσεω ς ’ Α θη νώ ν

Πολλοί σ υ νδ έ ο υ ν τήν Αστυ νομ ία  μέ μία πολιτική 
π α ρ ά τ α ξ η ,  πράγμα πού δέν συμβάλλει διόλου στην κοινή προσπάθεια 

τ ή ν άντιμετώπιση  δηλαδή τού ε γκλήματο ς

Η ΔΕΚΑΤΗ άστυνομική δεοντολο
γία ή κανόνας επαγγελματικής 

ήθικής τοϋ άοτυνομικοϋ είναι ή παρακο
λούθησή τών κοινωνικών εξελίξεων καί 
ή προσαρμογή τοϋ άοτυνομικοϋ πρός 
τις εξελίξεις πού τοϋ επιτρέπει τό 
επάγγελμά του νά παρακολουθεί. Τό 
άστυνομικό επάγγελμα είναι μιά κοινω
νική λειτουργία, πού εκδηλώνεται μέσα 
οτό κοινωνικό σύνολο. Οί έξελίξεις πού 
γίνονται μέοα οτό κοινωνικό σύνολο 
είναι παράγοντες σχετικοί καί μέ τό 
άστυνομικό έπάγγελμα, όχι ξένοι. Οί 
τάσεις πού έκδηλώνονται μέοα οτό 
κοινωνικό σύνολο πρέπει νά παρακο- 
λουθοΰνται άπό τούς άστυνομικούς 
πού οτό τέλος ύποχρεοϋνται καί αύτοί 
νά προσαρμόζονται ο' αύτές. Δέν είναι 
ξένο σώμα ή ' Αστυνομία, είναι κομμάτι 
τοϋ κοινωνικού συνόλου.

Υποστηρίζουν πολλοί ειδικοί, ότι ή 
' Αστυνομία είναι άπό τήν φύση της, ώς 
έπάγγελμα, συντηρητική, αύτό έάν γί
νει άποδεκτό, δέν σημαίνει ότι οί 
άστυνομικοί είναι όπισθοδρομικοί. Οί 
άστυνομικοί συμπορεύονται μέ τό κοι
νωνικό σύνολο. ’ Εάν μένουν λίγο πίσω, 
αύτό μπορεί νά λεχθεί συντηρητισμός, 
δέν πρέπει δέ ποτέ νά τραβάνε πρός τά 
πίσω γιατί τότε μιλάμε γιά οπισθοδρόμη
ση.

” Εχει παρατηρηθεί ότι οί άστυνομικοί 
κάνουν τό λάθος νά είναι ή πολύ πολύ 
συντηρητικοί ή άκόμα καί όπισθοδρομι- 
κοί καί σ' αύτό δέν τούς φταίει κανείς

άλλος κοινωνικός παράγων, άλλά οι ίδιοι 
οί άστυνομικοί, οί όποιοι κατά περίεργο 
τρόπο πέφτουν θύματα τοϋ ίδιου τοϋ 
έαυτοϋ των. 1Η πολιτεία τούς θέλει 
λίγο συντηρητικούς, γιατί πρέπει οί 
άστυνομικοί νά κόψουν λίγο τή μεγάλη 
ταχύτητα πού έχουν στις διάφορες 
έξελίξεις ιδίως οί νέοι. Αύτό τό λίγο 
συγκρότημα πού είναι ύποχρεωμένη νά 
κάνει, άπό λειτουργική ϋποχρέωση ή 
’ Αστυνομία, λειτουργεί κατά παράξενο 
τρόπο καί πολλές φορές μέ δυσεξήγη
τες διαδικασίες φέρνει καί τήν ’ Αστυ
νομία στήν οπισθοδρόμηση.

Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιά ένα 
έξω-άστυνομικό παρατηρητή νά βρή 
εύκολα τις έξηγήσεις τοϋ φαινομένου 
αύτοϋ. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, 
μέ ιδιαίτερη έκδήλωση μέσα στήν Α
στυνομία. 10  συντηρητισμός, ό λογικός 
συντηρητισμός μετατρέπεται σέ οπι
σθοδρόμηση. Αύτό έχει σάν άποτέλε- 
σμα νά μήν είναι συμπαθής ή ' Αστυνο
μία άπό τά μεγαλύτερα τμήματα τής 
κοινωνίας, πράγμα έξαιρετικά δυσάρε
στο γιά τούς ίδιους τούς άστυνομικούς 
καί έπιζήμιο γιά τό κοινωνικό σύνολο. 
'Αστυνομία πού δέν είναι συμπαθής, 
δέν βοηθιέται άπό τό κοινό, δέν έχει 
άποτελεσματικότητα στό άστυνομικό 
της έργο καί στό τέλος έκεΐνος πού 
πληρώνει τά σπασμένα είναι τό κοινωνι
κό σύνολο.

Δέν θά μπούμε μέσα στό βάθος τών 
λόγων πού ή πολιτειολογία διδάσκει, ότι

τό κράτος ώς κοινωνικός οργανισμός 
είναι έκ τής φύσεώς του συντηρητικών 
κατευθύνσεων. Πάντως άπ' αύτές τις 
διδασκαλίες θά πρέπει νά κινήσει ό 
μελετητής γιά νά πάει στήν ’ Αστυνο
μία. ' Η μελέτη αύτή έδώ, πηγαίνει άπ' 
εύθείας μέσα στήν ’ Αστυνομία γιά νά 
δει ώρισμένες έκδηλώσεις όπισθοδρο- 
μήσεως καί νά δώσει έξηγήσεις όχι 
αύθαίρετες άλλά βασισμένες σέ γεγο
νότα. Πηγαίνει ή μελέτη αύτή άπ’ 
εύθείας στό πραγματικό γεγονός γιά νά 
δει τό κοινωνικό αύτό φαινόμενο στήν 
έκδήλωσή του.

Οί περισσότεροι τών άστυνομικών, 
οσάκις έχουν πρόθεση νά βεβαιώσουν 
μιά παράβαση κατά ένός συνηθισμένου 
παραβάτου, διοικητικών διατάξεων, έ- 
νοχλοϋνται όταν ό πολίτης ζητάει έξη- 
γήσεις. Δέν πρόκειται περί έγκληματί- 
ου ούτε περί σοβαρής παραβάσεως. 
Πρόκειται περί διοικητικής παραβάσε
ως τών κανόνων τής Τροχαίας Κινήσε- 
ως ή τών κανόνων περί καθαριότητος ή 
κάτι παρόμοιο. ' Ο ίδιος ό άστυνομικός 
πέφτει στήν παράβαση αύτή πολύ 
συχνά καί έάν όχι ό ίδιος κάποιο μέλος 
τής οικογένειας του. Έχω συνταγματι
κό δικαίωμα νά σοϋ ζητήσω νά μοϋ 
έξηγήσης γιατί μέ γράφεις. Έχω συν
ταγματικό δικαίωμα νά σοϋ ζητήσω τό 
λόγο, γιατί παραβιάζεις τήν συνταγματι
κή άρχή τής ίσης μεταχείρισης τών 
πολιτών. Γιατί μηνύετε έμένα καί όχι καί 
έκεΐνο πού κάνει αύτή τήν ίδια παράβα
ση μέ έμένα. Ή  φυσιολογική άντίδρα- 
ση τοϋ άοτυνομικοϋ καί ή σωστή άπό 
πλευράς συνθηκών συμπεριφορά, είναι 
ή παραγματοποίηση ένός έλιγμοϋ πού 
νά ικανοποιεί τόν πολίτη. ' Η τελείως 
άδικαιολόγητη άντίδραση είναι τό νά 
έκλάβει ό άστυνομικός τήν έπίκληση 
αύτή σάν κάτι πού τόν προσβάλλει 
άτομικώς.

' Ο παραβάτης ή ό παραπονούμενος 
πολίτης έπικαλείται δικαιώματα άπορ- 
ρέοντα άπό τό Σύνταγμα, τούς νόμους 
ή διαταγές. Αύτό δέν πρέπει νά ένοχλεΐ 
τόν σωστό άστυνομικό, άντίθετα πρέπει 
νά τόν εύχαριστεί γιατί καί αύτός ζεΐ σέ 
μιά δημοκρατικά κινούμενη κοινωνία, 
τής όποιας μέλος είναι καί αύτός. 
Βέβαια σέ τέτοιες έπικλήσεις είναι 
ύποχρεωμένος νά δώσει μιά ικανοποιη
τική άπάντηση καί αύτό είναι πού τοϋ 
κάνει τήν έπαγγελματική ζωή δυσκολό
τερη. ' Η άπάντηση θέλει κάποια ικανό
τητα καί οί ικανότητες άποκτοϋνται μέ 
τήν μελέτη καί μέ τήν πείρα, δηλαδή μέ 
κόπο. Καί βγαίνει μόνο του τό συμπέρα
σμα ότι χρειάζεται ό άστυνομικός νά 
μελετά, νά έργάζεται, νά κουράζεται,
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γιά νά μπορέοει νά φθάοει τόν εαυτό 
του οέ σημείο πού νά μήν φοβάται τόν 
αντίλογο καί τις νόμιμες άντιρρήοεις 
των πολιτών.

' Ο άοτυνομικός πού δέν μελετά 
μένει πολύ πίοω άπό τις εξελίξεις πού 
λαμβάνουν χώρα γύρω του. Διεθνώς 
έκδηλώνονται καί επιτυγχάνουν άπε- 
λευθερωτικά κινήματα ή έπιβάλονται 
οτυγνές δικτατορίες ή επικρατούν πο
λιτιστικές εκδηλώσεις παράξενες γιά 
τήν χώρα μας. Οί νέοι μας επιδοκιμά
ζουν ή άποδοκιμάζουν, τις διεθνείς 
αυτές έξελίξεις μέ πορείες, διαδηλώ
σεις, μουσικές συναυλίες, μέ παράξε
να ντυσίματα, μέ μακρυά μαλλιά, μέ 
βαψίματα τού προσώπου καί γενικά μέ 
δ,τι κάνουν οί νέοι άλλων χωρών. ' Εάν ή 
έκδήλωσις είναι τών πολύ άκρων πού 
άποδοκιμάζει ή πλειονότης τού κοινω
νικού συνόλου έχει καλώς, όταν δμως 
είναι μιά πορεία πού παίρνουν μέρος 
άρχές καί πρόσωπα πού έκπροσωποϋν 
μεγάλα τμήματα τής κοινωνίας, τότε ή 
έκδήλωσις δυσφορίας έκ μέρους τών 
άστυνομικών είναι οπωσδήποτε όπισθο- 
δρόμησις. Αύτό δέ, συμβαίνει καί πάλι, 
γιατί ό άοτυνομικός είναι όχι σωστά 
ένημερωμένος. Μιά ένημέρωσή του 
δμως έσωτερική πού δέν πρέπει νά 
περιμένει νά τού διδάξουν οί άλλοι, τό τί 
γίνεται γύρω του, τί εξελίξεις γίνονται 
διεθνώς, ποιές πρέπει νά είναι οί 
έσωτερικές του άντιδράσεις σέ διάφο
ρα κοινωνικά κινήματα καί έξελίξεις.

Ή  πρώτη, κατά κανόνα, αιτία ύπέρ- 
συντηρητιομοϋ ή όπισθοδρομήσεως 
τών τάσεων στήν Αστυνομία είναι ή 
άπουοία αύτο-ένημερώσεως τών ίδιων 
τών έπί μέρους άστυνομικών.

Στό οημεΐο αύτό χρειάζεται μιά διευ- 
κρίνησις, γιατί γίνονται παρεξηγήσεις, 
ήθελημένες πολλές φορές, άπό παρά
γοντες πού τούς εξυπηρετεί ή άνεπαρ- 
κής αύτο-ένημέρωσις τών άστυνομι
κών, τούς έξυπηρετεΐ ή ρηχότης τής 
σκέψεως τών άστυνομικών.

' Ο άοτυνομικός έκτελεί διαταγές καί 
πρέπει νά τις έκτελεί όπως τού τις 
διαβιβάζουν. Δέν μπορεί νά γίνει διαφο
ρετικά παρά νά έκτελέσει τις διαταγές 
όπως άκριβώς τού διαβιβάσθηκαν. Εί
παμε οέ άλλο σημείο ποιά διαδικασία 
άκολουθεΐ ό άοτυνομικός όταν πρέπει 
νά άρνηθεΐ έκτέλεση διαταγής καταφα
νώς παρανόμου. ’ Εδώ τό λεπτό σημείο 
είναι τό μίσος πού δείχνει μεμονωμέ
νος έκεΐ όταν δέν δικαιολογείται μίσος 
ή άπρεπής ή βάναυση συμπεριφορά.

Γίνεται μιά πορεία χιλιάδων πολιτών 
διά νά έορτασθεΐ ή άποδοκιμασθεί τό A 
διεθνές ή τοπικό γεγονός. Ή  πορεία 
έπιτρέπεται άπό τήν Πολιτεία, σ' αύτήν 
μετέχουν προσωπικότητες τής κοινωνι
κής ζωής, ή 'Αστυνομία λαμβάνει 
διαταγή νά προστατεύσει τήν πορεία. 
Άύτή ή διαταγή μεταβιβάζεται άπό τούς 
άξιωματικούς τής 'Αστυνομίας σέ ό
λους τούς άστυνομικούς, μέ σχολαστι
κότητα καί ειλικρίνεια. Διευκρινίζεται 
ο' όλους ότι ή πορεία πρέπει νά 
προστατευθεΐ άπό στοιχεία ξένα ή 
εχθρικά πρός αύτήν, νά συλληφθοϋν δέ 
ή νά άπομονωθοϋν μόνο οί ταραξίες. Οί 
ήσυχοι άνθρωποι νά προστατευθοΰν

γιατί ή πορεία είναι νόμιμος, έπετράπει 
άπό τήν Κυβέρνηση καί οί μετέχοντες 
δέν έχουν σκοπούς ή διαθέσεις νά 
βλάψουν. ' Η πορεία άρχίζει, πηγαίνει 
καλά καί όλα δείχνουν ότι έξελίσσονται 
ομαλά, όμως σέ ένα σημείο οί διαφω- 
νοΰντες έπεμβαίνουν καί δημιουργούν 
ταραχές.

Οί εντολές πού διαβιβάζονται καί 
πάλι είναι, έξουδετέρωοη τών ταραξιών 
καί τίποτα περιοσότερο. Προστασία τής 
πορείας. Γίνονται οί συγκρούσεις καί 
μετά τό τέλος διαπιστοϋται τό δυσάρε
στο γιά όλους. Μεμονωμένοι άστυνομι- 
κοί έπετέθησαν κατά καταφανώς άθώ- 
ων καί άνυπόπτων πολιτών.

Διαπιστοϋται ότι κτύπησαν κατά βάρ
βαρο καί σκληρό τρόπο, άνθρώπους 
πού καταφανώς φαινότανε ότι δέν 
είχαν σχέση μέ τούς ταραξίες. Τό πιό 
δυσάρεστο δέ είναι ότι κατά τών 
παρανομούντων άστυνομικών δέν έ- 
στράφησαν άξιωματικοί καί συνάδελφοί 
των νά τούς περιορίσουν τήν δράοη, νά 
τούς σταματήσουν καί ενδεχομένως νά 
τούς καταγγείλουν ώς παραβάτες τών 
δοθεισών διαταγών. Τίποτα άπ' όλα 
αύτά. "Ολοι ένοχοι. 'Ένοχος όλη ή 
άστυνομική δύναμη καί έν συνεχεία όλη 
ή Αστυνομία. Καί έρωτδται γιατί συμ
βαίνουν αύτά σ' ένα άστυνομικό οργα
νισμό. ' Η άπάντηση είναι άπλή καί παρά 
ταΰτα λίγοι τήν παραδέχονται. Τό σύνο
λο τής έκδηλώσεως άποδοκιμάζεται 
άπό τόν άστυνομικό οργανισμό όλόκλη-
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ρο καί όχι μόνο άπ' αύτούς τούς 
ολίγους ή πολλούς πού έκαναν τις 
παραβιάσεις «τών δοθεισών διαταγών».

Τό κρίσιμο ερώτημα παραμένει άνα- 
πάντητο «γιατί μένει πίσω ολόκληρος ό 
αστυνομικός οργανισμός» είναι τό σύ
νολο τών άνθρώπων πού συγκροτούν 
τόν άστυνομικό οργανισμό όπιοθοδρο- 
μικοί. ' Η άπάντηοη είναι σαφώς όχι. 
'Υπάρχουν άτομα μέ σωστές αντιλή
ψεις, άλλά «έκτελοϋν διαταγές» καίτό 
έρώτημα πάλι παραμένει «τίνος διατα
γές έκτελοϋν». Υπάρχει άόρατο πρό
σωπο πού κατευθύνει όλους τούς 
άστυνομικούς, μπορεί νά έρωτηθούμε 
πού τό πρόσωπο αύτό έχει τόση δύναμη 
πού νά έπηρεάζει όλους τούς άστυνο- 
μικούς. Δέν ύπάρχει τέτοιο φυοικό 
πρόσωπο ύπάρχει όμως μιά ολόκληρη 
νοοτροπία. ' Η γνωστή νοοτροπία τής 
παλαιός γενιάς, ή νοοτροπία τής παλαι
ός σχολής, ή σκουριασμένη νοοτροπία 
όπως τήν άποκαλοϋν πολλοί. ' Η νοο
τροπία αύτή έπικρατεΤ μέσα στον Α
στυνομικό ' Οργανισμό κατά μιά διαδι
κασία πού δέν είναι πρόθεσις τής 
παρούσης μελέτης νά έρευνήσει. Οϊ 
παράγοντες πού έπηρεάζουν καί δημι
ουργούν τή νοοτροπία αύτή είναι γνω
στοί καί θά άναλυθοΰν σέ άλλη εύκαι- 
ρία. Τώρα θά έπισημανθεΤ ό παράγων 
άναμόρφωσις - αύτογνωσία - προσωπι- 
κότης τού άοτυνομικού.

Είναι ϋπεύθυνος γιά τή δημιουργία 
καί συντήρηση αύτής τής νοοτροπίας, 
αύτός ό ίδιος ό άοτυνομικός γιατί δέν 
διαβάζει καί δέν παρακολουθεί τις 
κοινωνικές έξελίξεις τής έποχής του. 
Τά μηνύματα τής έποχής του διαγιγνώ
σκονται δύσκολα καί μόνο κατόπιν 
μελέτης καί σωστής κρίσεως. Μελέτης 
τών κοινωνικών έξελίξεων όχι μόνοάπό 
τήν έτοιματζίδικη γνώση πού τήν προ
σφέρουν όπως θέλουν τά μέσα ένημε- 
ρώσεως τού κοινού. Καί ή γνώση αύτή 
είναι χρήσιμη έφ ' όσον ύποβάλλεται 
ύπό τήν διΰλιαιν τής λογικής, γιατί 
περιέχει πολλά στοιχεία προπαγάνδας 
καί σκοπιμότητος.

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ά- 
οτυνομικών πού έκτύπηοαν βάναυσα 
ύποπτο έγκληματικής ένεργείας γιατί 
είχαν διοχετευθεϊ άπό τόν τύπο φαντα
στικές περιγραφές τού ύποπτου ή 
ύποπτων έγκλημάτων. Υπάρχουν πα
ραδείγματα άστυνομικών πού έδειραν 
έγκληματίας έκεΐ όπου δέν ήτο άπαραί- 
τητη ή χρησιμοποίησις βίας. "Οταν τό 
κοινό έχει άντιλήψεις φιλανθρώπου 
μεταχειρήοεως όλων τών άνθρώπων, 
έστω καί έάν είναι έγκληματίες, δέν 
είναι αωστό ό άοτυνομικός νά χρησιμο

ποιεί περιττή βία, μπροστά στό Κοινό. 
Δημιουργοΰνται αισθήματα μίσους κατά 
τών άστυνομικών, τά οποία αισθήματα 
μίοους μεταδίδονται μέ μεγάλη ταχύτη
τα στό εύρύτερο Κοινό μέ καταστρεπτι
κές συνέπειες γιά τό γόητρο τού 
άοτυ νομικού έπαγγέλματος.

Τό μήνυμα τών καιρών είναι άνθρωπι- 
στική συμπεριφορά. Αύτό είναι μία 
κοινωνική έξέλιξις πού είναι άνάγκη νά 
τήν άντιλαμβάνεται καί ό άοτυνομικός. 
Δέν είναι σωστό ό άοτυνομικός νά 
παριστάνει τό σούπερ προστάτη τής 
κοινωνίας. Δέν είναι λογικό νά πιστεύει 
ότι ή ουντήρησις τής κοινωνικής ήθικής 
είναι άποκλειστική άρμοδιότης τής ’ Α
στυνομίας.

Δέν &ναι καλά διαβασμένος ό άστυ- 
νομικός πού πιστεύει ότι μέ τό ξύλο καί 
τή φοβέρα θά σταματήσουν οί κοινωνι
κές παρεκτροπές. Χρειάζεται συνδυα
σμός συμμετοχής πολλών κοινωνικών 
φορέων γιά τή καταπολέμηση τών 
κοινωνικών παρεκτροπών. ” Ισως, ή συμ
μετοχή τής Αστυνομίας νά είναι έκ 
τών πλέον σημαντικών, όχι όμως καί ή 
μοναδική.

Χρειάζονται Πανεπιστημιακά Διπλώ
ματα γιά νά γνωρίζει όλα αύτά ό 
σύγχρονος άοτυνομικός. Μπορεί όμως 
νά παρακολουθήσει τις έξελίξεις αύτές 
καί ό άοτυνομικός πού είναι τουλάχι
στον άπόφοιτος σημερινού Λυκείου. ’ Η 
πρόσληψις άστυνομικών ύπαλλήλων μή 
άποφοίτων Λυκείου είναι ένα στοιχειώ
δες σφάλμα πού θά τό πληρώσει ή 
κοινωνία, όπως τό πλήρωσε καί κατά τό 
παρελθόν. ' Η σύγχρονη κοινωνία δέν 
μπορεί νά άστυνομευθεΐ παρά μόνο μέ 
άστυνομικούς πού νά γνωρίζουν γράμ
ματα, γιά νά χειρίζονται τά σύγχρονα

τεχνικά μέσα άστυνομεύσεως καί νά 
διαβάζουν τις κοινωνικές έξελίξεις.

Πολλοί συγγραφείς ύποστηρίζουν ότι 
έάν τά στελέχη τής ’ Αστυνομίας έχουν 
πανεπιστημιακή έκπαίδευση μπορούν 
μέ μιά βάση (άστυφυλάκων) πολύ χαμη
λή, άπό πλευράς έκπαιδεύσεως, νά 
δώσουν καλά άποτελέσματα. "Αλλοι 
ύποστηρίζουν ότι αύτή ή άποψις δέν 
λαμβάνει ύπ- όψιν της, τή φυσική 
άλήθεια πού λέγει, ότι γιά ν ά καλλιερ
γήσεις κάτι πρέπει νά έχεις στή διάθε
σή σου κατάλληλο έδαφος. Υπάρχει 
καί τρίτη άποψις πού μέ έπιστημονικά 
στοιχεία ύποστηρίζει ότι ειδικά οί έφαρ- 
μοοτές τού νόμου, οί άστυνομικοί 
βάσεως, δέν πρέπει νά έχουν εύρύτε- 
ρη έγκυκλοπαιδική μόρφωση. Δέν πρέ
πει νά παρακολουθούν τις κοινωνικές 
έξελίξεις. Δέν πρέπει νά κάνουν πάνω 
στή δουλειά τους διανοητικούς συνδυ
ασμούς. Δέν πρέπει νά κάνουν σκέψεις 
πού θά τούς οδηγήσουν σέ διανοητι
κούς διαλογισμούς ή άμφιβολίες εις τό 
έάν καί κατά πόσον πρέπει νά διωχθεϊ ό 
α' ή ό β ' παραβάτης τού νόμου, ό 
έφαρμοστής τού νόμου, λέγουν, δέν 
πρέπει νά έχει περιθώρια σκέψεως. 
Κάθε παραβάτης τού νόμου θά πρέπει 
νά διώκεται καί άφοϋ τό συμβάν άνα- 
φερθεϊ πιό πάνω, δηλαδή, βαθμοφό
ρους τού Σώματος καί Δικαιοσύνη, άπό 
έκεΐ καί πέρα χρειάζεται σκέψις καί 
μόρφωσις. Καί αύτή ή άποψις έχει τά 
ύπέρ καί τά κατά της.

' Η παρούσα μελέτη ύποστηρίζει τήν 
άποψη ότι οί άξιωματικοί τής σύγχρο
νης ’ Αστυνομίας πρέπει νά έκπαιδεύ- 
ονται, μαζύ μέ τούς πολίτας μέσα στά 
άνώτατα Πνευματικά ' Ιδρύματα. Νά 
συναγωνισθοΰν στά μαθήματα μέ πολί
τας, νά άκούσουν γνώοεις πού είναι γιά 
όλους, νά κάνουν φίλους πολίτας μέ 
βάση τή σχολική ζωή, νά μάθουν τί 
κοινωνικές έξελίξεις έπικρατοϋν. Φυ
σικά θά παίρνουν, ιδιαιτέρως μαθήματα 
έπαγγελματικά, άλλά ή βάσις θά είναι τό 
Πανεπιστήμιο.

' Ο ύπαξιωματικός καί ό άστυφύλακας 
τής ’ Αστυνομίας πρέπει νά είναι άπό- 
φοιτος Λυκείου, πού νά μπορεί νά 
παρακολουθήσει άνώτερες τεχνικές 
έξελίξεις καί νά μπορεί νά διαβάζει τή 
Κοινωνία πού πληρώνεται γιά νά ύπηρε- 
τήσει. Νά διαβάζει τά προβλήματά της, 
τις ιδιοτροπίες της, τις έξελίξεις της, 
γιά νά μπορέσει νά προσαρμοστεί. Νά 
μπορέσει νά άποτελέσει ένα μέλος τής 
κοινωνίας καί όχι κάτι τό ξένο άπ' 
αύτήν.

Συνεχίζεται
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Η
ΑΣΧΗΜΗ
ΦΑΡΣΑ
Ο ΛΟΙ συμφωνούσαν ότι ό Σάρκον 

ήταν ένας μεγάλος ζωγράφος. 
Καί τά έργα του ξεχώριζαν πάντα άπό 
τόν μακάβριο τόνο πού επικρατούσε σ ’ 
αύτά.

Σάν καλλιτέχνης, πίστευε πώς είχε 
τό δικαίωμα νά κάνει όποια ζωή τού 
άρεσε. Συναναστρεφόταν μέ ύποπτα 
υποκείμενα καί συχνά γινόταν ό ήρωας 
σιχαμερών σκανδάλων. Κυκλοφορού
σαν πολλές φήμες σέ βάρος του πού 
δέν τόν κολάκευαν καθόλου.

Τό τελευταίο έργο του, τό « Ό νε ι
ρο», είχε συζητηθεί γιά ολόκληρες 
έβδομάδες ατούς καλλιτεχνικούς κύ
κλους. Είχε μιά φριχτή καί άνατριχιαστι- 
κή ζωντάνια. "Εδειχνε ένα εδώλιο, τή 
στιγμή πού ό πρόεδρος τού δικαστηρί
ου διάβαζε τήν καταδικαστική άπόφασή 
του.

' Ο Σάρκον φαινόταν έξαιρετικά ικα
νοποιημένος άπό τήν έπιτυχία τού 
έργου. Πολλοί τόν είχαν ρωτήσει γιατί 
έδωσε αύτό τό όνομα στόν πίνακά του, 
αλλά έκεϊνος δέν έδωσε καμμιά έξήγη- 
ση γι' αύτό.

Τό έργο του «Όνειρο», φαίνεται 
πώς είχε έντυπωσιάσει άκόμα καί τούς 
στενούς φίλους τού Σάρκον. Γιατί τό 
πρόσωπο τού κατηγορουμένου, στόν 
πίνακα, ήταν τού Μάξ Ντάρλαν, ενός 
ύπουλου κακοποιού, παλιού φίλου τού 
ζωγράφου, πού έκανε εμπόριο ναρκωτι
κών.

' Ο Ντάρλαν όρμησε πάνω του καί τού βύθισε 
τό μαχαίρι στήν κοιλιά.

Ή  άστυνομία τού Λονδίνου τόν είχε 
έκτοπίσει σάν έπικίνδυνο. Πολλοί πάν
τως δέν θεώρησαν ότι ήταν τίμιο νά 
χρησιμοποιήσει ό ζωγράφος τό πρόσω
πό του γιά νά κάνει τόν πίνακά του, τή 
στιγμή μάλιστα πού βρισκόταν μακριά ό 
κακοποιός.

-  "Ας εύχόμαστε, τουλάχιστον, νά 
μήν ξαναγυρίσει στό Λονδίνο, τού είπε 
ένας φίλος του. Γιατί, τότε, δέν ξέρου
με τί είναι ικανός νά κάνει...

' Ο Ντάρλαν γύρισε κρυφά στό Λονδί
νο κι ένα χειμωνιάτικο βράδυ πήγε στό 
άτελιέ τού Σάρκον άπρόσκλητος.

-  Πρέπει νά μέ κρύψεις έδώ άπόψε, 
τού είπε. Θά φύγω αύριο τό πρωί. 
Ψάχνουν νά μέ βρούν οι άστυνομικοί...

-  Αποκλείεται νά μείνεις έδώ, Μάξ, 
τού δήλωσε ό ζωγράφος. Πριν λίγο, 
ήρθαν δύο άστυνομικοί καί μέ ρώτησαν 
άν σέ είδα. Φυσικά άρνήθηκα, άλλα δέν 
φάνηκαν νά μέ πιστεύουν. Μπορεί νά 
ξαναγυρίσουν. Καί... τότε, θά σέ πιά- 
σουν.

-  Καλά, θά πάω άλλου νά κρυφτώ. 
Τώρα, δώσε μου νά πιώ κάτι.

' Ο Σάρκον τού πρόσφερε ένα ούίσκι. 
Καί τότε, ό Ντάρλαν είδε τόν πίνακα.

-  Τί είναι αύτό; τόν ρώτησε.
-  "A ... κάτι πούέκανα πριν μερικούς 

μήνες, άπάντησε ό Σάρκον αδιάφορα 
καί προσπαθώντας νά κρύψει τήν ταρα
χή του.

Ό  Μάξ Ντάρλαν σηκώθηκε, πήγε 
κοντά στόν πίνακα καί πρόσεξε προσε
κτικά τό πρόσωπο τού κατηγορουμέ
νου. "Υστερα γύρισε στό ζωγράφο μέ 
μάτια πού έλαμπαν άγρια.

-  Καί γιατί ζωγράφισες έμένα; ρώτη
σε.

-  Είδα ένα όνειρο καί τό ζωγράφισα, 
τού έξήγησε ό Σάρκον προσπαθώντας 
νά χαμογελάσει. Δέν πιστεύω νά θύμω
σες...

-  Κάθαρμα! Μούγκρισε ό κακοποιός.
' Επειδή ξέπεσα καί μ ' έδιωξαν άπό τό 
Λονδίνο...

-  Δέν είσαι μέ τά καλά σου, Μάξ, τόν 
διέκοψε ό ζωγράφος. "Αν ήξερα ότι θά 
θύμωνες, θά ζωγράφιζα όποιοδήποτε 
άλλο πρόσωπο... άκόμα καί τό δικό μου. 
Σού είπα ότι πρόκειται γιά ένα όνειρο 
πού είδα. Σέ είδα στόν ύπνο μου 
ολοζώντανο έτσι όπως σέ ζωγράφισα. 
Δέν μπορούσα ν ’ άφήσω νά χαθεί ή 
έμπνευσήμου! Καί τώρα, πρέπει νά 
φύγεις. Όπουνά 'ναι θά ξαναγυρίσουν 
οί άστυνομικοί. Δέν έχουμε καιρό γιά 
λό/ια...

-  Χιλιάδες άνθρωποι, δηλαδή, μέ 
είδαν σ ’ αύτή τή στάση... είπε ό Μάξ 
γεμάτος θυμό.

Μέ παραμορφωμένο άπό οργή πρό
σωπο, προχώρησε πρός τό ζωγράφο 
ένώ είχε τό χέρι του στήν τσέπη τοΰ 
παλτού του.

-  ”Αφησε τις κουταμάρες, Μάξ! τού 
είπε ό Σάρκον. Σού είπα ότι δέν ήταν 
παρά ένα όνειρο...

-  Θά σέ κάνω νά δεις πολλά όνειρα 
τώρα!

Πριν προλάβει νά άντιδράσει ό ζω
γράφος, ό Ντάρλαν όρμησε έπάνω του 
καί τού βύθισε τό μαχαίρι στήν κοιλιά. 
"Υστερα, σκούπισε τό μαχαίρι σ' ένα 
κουρέλι κι έριξε μιά ματιά στόν πίνακα.
' Ετοιμαζόταν νά τόν κομματιάσει, άλλά 
μετάνιωσε κι έχωσε τό μαχαίρι πρός τήν 
τσέπη του. Πήγε πρός τήν πόρτα καί 
γύρισε τό πόμολο. Καθώς, όμως, τήν 
άνοιξε, βρέθηκε μπροστά σέ δυό άστυ- 
νομικούς.

-  Γειά σου Μάξ! είπε ό ένας. Γιά 
σένα έρχόμαστε.

-  Δέν... δέν έχετε τίποτα έναντίον 
μου, ψιθύρισε ό Ντάρλαν.

-  Φυσικά, άλλά πρέπει νά έρθεις 
μαζί μας... Πού είναι ό κύριος Σάρκον,

Σ υ ν έ χ ε ι α  στή  σ ε λ .  1 6 0
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ΑΜΝΒΑΧΎΗΡΜ 
ΠΗΓΗ I3UA1IN ΠΑ 
I 'm  IHANAXTΑΧΗ

ΡΩΤΑ χρόνια τοϋ μεγάλου Α γώ 
να: -1821-1822-, Τό "Εθνος 

αγωνίζεται νά αποτίναξη τόν ξένο ζυγό. 
Τά οικονομικά περιορισμένα, οί αντιξο
ότητες μεγάλες. Στήν δύσκολη αϋτή 
περίοδο τά μοναστήρια γίνονται αξιό
λογη πηγή εσόδων. Τά ίδια ύποφέρουν 
άπό συχνές έπιόρομές κλεφτών. Ή  
ζωοκλοπή ιδίως γνωρίζει έξαρση.

Ζω οκλέφτες στό Μ όρια
Χαρακτηριστικό τής καταστάσεως, 

πού έπικρατοϋσε είναι τό παρακάτω 
έγγραφο προερχόμενο άπό τήν μονή 
Ζωοδόχου Πηγής Καστρίου Λακεόαί- 
μονος, πού περισώθηκε στό « Άρχείον 
Λακεδαίμονος» άπό τόν άλλοτεήγούμε- 
νο τοϋ μοναστηριού Αρχιμ. Παρθένιο 
Οίκονομόπουλο («Σπαρτιατικόν ' Ημε- 
ρολόγιον», 1910, σελ. 61):

« Ηγούμενε τού Καστρίου προσκυ- 
νοϋμεν καί σοϋ φανερόνομεν ότι έπειδή 
τά στρατεύματα έμαζεύθησαν αρκετά 
καί δέν ήμποροϋμεν νά τά προφθάσω- 
μεν άπό ζαηρέόες διά τούτο έκρίθη 
εύλογον ότι καί τά μοναστήρια όλα νά 
συντρέξουν εις όλα τά αναγκαία· έκρίθη 
εύλογον κατά τό παρόν νά δώση καί τό 
έδικόν σου μοναστήρι σφακτά έκατόν 
πενήντα, διά τούτο ιδού όπου σοϋ

γράφομεν, λαμβάνοντας τό παρόν μας 
άμέσως χωρίζεις τά άνωθεν άπό στέρ
φα πρόβατα καί αίγίδια καί τά στέλλεις 
εις τοϋ Πάπαρη εις παραλαβήν τοϋ κύρ 
Ιωάννη Γουλοπούλου όπου είναι διο

ρισμένος άπάνω εις τούς ζαηρέόες 
σέρνοντας γράμμα άπό τό χέρι του νά 
μας τό στείλετε ότι τά έλαβατ μήν 
αμελήσετε κατά τούτο ότι στοχασθήται 
εις π ώρα εύρισκόμεθα καί άφού 
σιλεμετ/σομαι τά Μοναστήρια κάθε 
χριστιανοί δέν θέλουν μείνουν ζημιομέ- 
νοι άλλά όλα θέλουν πληρωθούν διπλά
σιος καί τώρα δείξεται τήν προθυμίαν 
σας καί μήν εύρήτε καμμίαν πρόφασιν 
άλλά καί εύθύς νά τά ξεκινήσετε ώς 
άνωθεν σάς λέγομεν, τούτα καίύγιαίνε- 
ται.
Μηστρά Απριλίου 16 1821.
Ήγαπητί σας προεστοί Μηστρά».

Ή  άνταπόκριση ύπήρξε άμεση, ό
πως φαίνεται άπό ένα δεύτερο έγγραφο 
τοϋ ίδιου αρχείου (καί τά δυό οφείλω σέ 
έπισήμανση τοϋ κ. Δ.Γ. Καλλιάνη):

« Ηγούμενε χαίρεις.
Ελάβαμεν τό γράμμα σου καίϊόομεν 

τήν προθυμίαν σου ότι όσα σφαχτά 
είχες τά έστειλες όλα διά τούτο καί όσα 
έδωκες καί όσα σοϋ έκλεψαν άφού 
καθησυχάσουν τά πράγματα θέλεις τά

Τά μοναστήρια σ' ολόκληρη τήν Ελλάδα 
υπήρξαν κατά τή διάρκεια τοϋ άγώνα κατα
φύγια, όπου εϋρισκαν θαλπωρή οί καταδιω- 
κόμενοι άπό τούς Τούρκους ραγιάδες. Τά 
μοναστήρια προσέφεραν έπίσης σημαντική 
χρηματική βοήθεια στον άγώνα γιά τήν 
απελευθέρωση.

λάβει διπλά' λάβε καί τήν μίαν όκαν 
βαρούτιν όπου μάς γράφεις καί εις τό 
εξής έχε τό νοΰ σου έκείθεν ότι άν 
φανούν τίποτε κακοί άνθρωποι διά νά 
σας στραπατσάρουν τά πράγματά σας 
βαρεϊται τους' καί μένομεν.
1821 Απριλίου 17 Μ/στρα 
Προεστοί Μιστρα».

Α υστηρές ποινές
Τά κρούσματα ήσαν συχνά, γ ι ' αύτό 

άπό τήν άρχή τοϋ Αγώνα προβλέπον- 
ταν αυστηρές ποινές γιά τούς κλέφτες, 
ιδίως άν ήσαν στρατιώτες. Στούς Στρα
τιωτικούς Νόμους τοϋ 'Αλεξάνδρου 
Ύψηλάντη, πού «μετεξεδόθησαν διά 
τής έν Καλαμάτα Εθνικής Τυπογρα- 
φίας τήν λ Ιο υ λ ίο υ , A ' έτος τής 
ελευθερίας, 1821» ( Εθνική Βιβλιο
θήκη τής 'Ελλάδος, £  167, Μονόφυλ
λα τοϋ Άγώνος Ίστ. Έθνολ. Έτ.Β-4), 
προβλέπεται: «Δ Οποιος κλέψη, νά
ατιμάζεται παρρησία, καί νά έπιστρέ- 
φη κα ί τό κλέψιμον».

Πλησιάζει 
ό έχθρικός στόλος

Μπροστά στόν μεγάλο κίνδυνο, πού 
παρουσιάζει τό ξεκίνημα τοϋ έχθρικοϋ 
στόλου, γιά νά κινηθή ό ελληνικός καί
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νά τόν αντιμετώπιση, τό Έκτελετστικό 
κατέφυγε ατά μοναστήρια, γιά νά εξοι
κονομηθούν τιί  αναγκαία χρήματα. Στις 
5 'Απριλίου 1822 έξέδωσε τήν παρα
κάτω όιακήρυξη-νόμο (Ίστ. Εθνολ.
Εταιρία Ελλάδος, Ε. Μονόφυλλα ' Α- 

γώνος Ε-6):
«Άριθ. 9. Προσωρινή Διοίκησις τής 

'Ελλάδος.
Ο Πρόεδρος του ' Εκτελεστικού δια

κηρύττει
'Επειδή νέος στόλος εχθρικός έκ- 

πλεύσας άπό τόν Ελλήσποντον διευ
θύνεται καθ ' ήμών.

Επειδή ό άσπονδος ήμών εχθρός, 
καί τοι πολλάκις νικηθείς άπό τά όπλα 
μας, επιμένει μεταχειριζόμενος όλα τά 
δυνατά μέσα, διά νά εκπλήρωσή τούς 
εκδικητικούς αύτοϋ σκοπούς έναντίον 
τής Πατρίόος καί τής ιερός ήμών 
Θρησκείας.

Επειδή, έφ όσον φαίνεται μεγαλυ- 
τέρα ή επιμονή τού εχθρού πρός 
κατόρθωσιν τών άδικων καί ά\/οσίων 
σκοπών του, έπί τοσοΰτον όφείλομεν 
καί ήμείς θαρρούντες εις τήν θείαν 
άντίληψιν, εις τό δίκαιον τού επιχειρή
ματος, καί εις τάς προτέρας μας τύχας 
νά διπλασιάσωμεν τήν προθυμίαν μας, 
καί νά δείξω μεν εις τόν εχθρόν, καί εις



Ό  Άλέξανρος Μαυροκορδάτος.

όλον τόν κόσμον, ότι άπεφασίσαμεν νά 
θυσιάσωμεν τό παν, διά νά ύπερασπι- 
σθώμεν τήν Πίστιν, τήν Πατρίδα, ελευ
θερίαν, τιμήν, τά ύπάρχοντα καί τήν 
ιδίαν μας ύπαρξιν. Επειδή όμολογου- 
μένως τό άρμοδιώτερον μέσον εις 
ματαίωσιν των σκοπών τού εχθρού 
είναι ή τάχιστη έκπλευσις τού 'Εθνικού 
στόλου■ ή δέ στέρησις τών χρημάτων 
είναι τό μόνον έμπόδιον τού αναγκαίου 
τούτου επιχειρήματος καί επομένως 
μας αναγκάζει νά προσδράμωμεν εις 
άμέσους πηγάς, όσαι ήμπορούν νά μας 
δώσωσιν έκ τού προχείρου τήν άπαι- 
τουμένην χρηματικήν ποσότητα.

'Επειδή μόναι άμεσοι πηγαί, όπου 
πρέπει νά καταφύγωμέν εις τοιαύτην 
κατεπείγουσαν χρείαν, είναι ό χρυσός 
καί ό άργυρος τών Μοναστηρίων καί 
Εκκλησιών, μέταλλα, τά όποια γινόμε

να νομίσματα προσφέρουσι τό έτοψό- 
τατον μέσον, διά νά πλουτίση τό Εθνι
κόν Ταμείον, καί ουτω νά κατασταθή, 
επιτήδειον εις τό νά παρέξη τάς άπαι- 
τουμένας όαπάνας πρός ύπεράσπισιν 
τής Πατρίδος, ή δέ άφαίρεσις αϋτη τού 
χρυσού, τού άργύρου, άπλών κοσμη
μάτων καί έργων πολυτελείας θεωρου
μένων, δέν άντιβαίνει ποσώς εις τό πρός 
τήν άγίαν έκκλησίαν όφειλόμενον σέ
βας, τής όποιας ό θεμελιωτής καί ό 
Νυμφίος ήγάπησε τήν άπλότητα, ταπεί- 
νωσιν (πτωχείαν).

'Επειδή τελευταϊον τό συμφέρον καί 
ή σωτηρία τής Πατρίδος είναι σφικτά 
ένωμένη μέ τήν ύπαρξιν καί λαμπρότη
τα τής θρησκείας. Καί 'εάν έκείνη χαθή, 
αϋτη βεβαίως καθυβρίζεται καί καταπι
έζεται, ώστε καί μόνος αύτός ό ισχυρός 
καί άναντίρρητος λόγος δικαιώνει ίκα- 
νώς τά πρός σωτηρίαν τής Πατρίδος 
λαμβανόμενα μέτρα.

Α '. "Ολα τά χρυσά καί άργυρό σκεύη 
τών Μοναστηριών καί Εκκλησιών τών 
κατά πάσαν τήν Ελληνικήν 'Επικράτει

αν νά όοθώσιν εις τό 'Εθνικόν Ταμείον.
Β Τ ά  αύτά σκεύη, ή τό άντίτιμον 

αύτών, έξ έθνικών κτημάτων ν ' άφ/ε- 
ρωθώσιν πάλιν εις τά Μοναστήρια καί 
'Εκκλησίας, άφ ' ών έλήφθησαν, μετά 
τήν όποκατάστασιν τών πραγμάτων τής 
Πατρίδος.

Γ '. 'Εξαιρούνται άπό τόν άριθμόν 
τών είρημένων σκευών αί εικόνες, τά 
ιερά δισκοπότηρα καί α ί λαβίδες.

Δ '. "Ολα τά άποδεικτικά τών άπε- 
σταλμένων τής θρησκείας νά παρρησι- 
ασθώσιν άπό τούς Ηγουμένους καί 
έπιτρόπους είς τό Μινιστέριον τής 
Θρησκείας, διά νά δοθούν είς αύτούς 
έτερα αποδεικτικά βεβαιωμένα ύπό τής 
Διοικήσεως.

Ε'. Ο Μινίστρος τής Θρησκείας νά 
συνάξη άπό τούς άπεσταλμένους του 
όλα τά άποδεικτικά τών διαφόρων 
άπεσταλμένων τής Οικονομίας, καί δί- 
δων αύτά είς τό Μινιστέριον τής Οικο
νομίας, νά λάβη είς γενικόν άποόεικτι- 
κόν τού Μινιστερίου τούτου.

Σ Τ '. Ή  Διοίκησις θέλει λάβει όλα τά 
άναγκαία μέτρα καί τήν άνήκουσαν 
προσοχήν διά τήν ταχείαν καί άσφαλή 
μετακόμισιν τών είρημένων σκευών είς 
τόν τόπον, όστις παρ' αύτής θέλει 
όιορισθή.

Ζ Τ ά  είρημένα σκεύη, νά μεταβλη- 
θώσιν είς Νομίσματα, διό νά έπαρκέ- 
σωσιν είς τάς μέγιστας τής Πατρίδος 
χρείας.

Η '. Νόμος ιδιαίτερος θέλει διορίσει 
καί διατάξει όσα άπαιτοΰνται διά τήν 
Νομισματοκοπίαν.

Ο '. Οί Μινίστροι τής Θρησκείας καί 
τής Οικονομίας, έκαστος κατά τό άνή- 
κον αύτώ μέρος νά φροντίσωσι τήν 
έκτέλεσιν τού παρόντος Νόμου, όστις 
τυπωθείς θέλει δημοσιευθή καίπροστε- 
θή είς τήν συλλογήν τών Νόμων.
'Εν Κυρίνθω τή τήν 5 'Απριλίου 1822 
Ό  Πρόεδρος
Σημαντική βοήθεια στον άγώνα περοσέφε- 
ραν καί οί έρανοι τών Φιλελλήνων στήν 
Ευρώπη. Στή φωτογραφία κάτω έρανος 
Γάλλων φιλελλήνων τό 1826.

Α. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ 
Ό  'Αρχιγραμματεύς τής Επικράτειας 
Μινίστρος τών Εξωτερικών Υποθέσε
ων.

Θ. ΝΕΓΡΗΣ».

«Διά νά σώζωνται 
τά Μ οναστήρια»

Μέ βάση τόν παραπάνω νόμο, τήν 
έπομένη 6 'Απριλίου ό Μινίστρος τής 
Θρησκείας Επίσκοπος Ανδρούσης Ι 
ωσήφ άπευθυνόταν «πρός τούς κατά 
πάσαν τήν Ελλάδα Αρχιερείς, Η 
γουμένους, 'Επιτρόπους Μ οναστη
ρίων καί Εκκλησιών καί πρός πόν
τος τούς εύσεβεϊς Κατοίκους» ('Εθνι
κή Βιβλιοθήκη τής Ελλάδος, Ε. 172, 
Μονόφυλλα 'Αγώνος Γ-7) καί διόριζε 
άπεσταλμένους γιά τή συλλογή τών 
πολυτίμων μετάλλων. 'Αφού έξιστο- 
ρούσε εξέθετε τούς κινδύνους, πού 
αντιμετώπιζε ή πατρίδα, κατέληγε:

«... Ή  παντελής στέρησις τών χρημά
των, καί ή άνάγκη τού νά εύρεθώσι 
πρόχειρα μέσα διά νά άπαντηθή ή 
πεισματώδης όρμή τού έχθρού, μάς 
οδηγούν νά προστρέξωμεν είς τάς 
άγιας 'Εκκλησίας καί Μοναστήρια, καί 
νά ζητήσωμεν δάνεια τά είς αύτά 
εύρισκόμενα χρυσά καί άγρυρά σκεύη, 
διά νά κόψωμεν νομίσματα, καί νά 
έχωμεν μέσα, διά τών όποιων νά 
καταπολεμήσωμεν τόν έχθρόν τής Πα
τρίδος μας· τό έργον καί είναι καί 
νόμιμον, καί Θεώ άρεστόν, καί όποιος 
είς τούτο έναντιωθή, είναι έχθρός καί 
αύτός,· καί έπικατάρατος■ έπειδή έλευ- 
θερουμένου τού έθνους, ύπάρχουν καί 
έκκλησίαι, καί θεία σκηνώματα' τού- 
ναντίον δέ, όλα χάνονται (ό μή γένοι- 
τοί). Είςτό "Αγιον " Ορος οί Πατέρες μή 
θελήσαντες νά όώσωσι τά τοιαϋτα 
σκεύη, ήφάνισαν τήν Κασσάνδραν, 
παρέδοσαν τά Μοναστήριά των είς 
τούς τυράννους, οί όποιοι τά έβεβήλω- 
σαν καί τά έγύμνωααν. Ποιον ήτον 
πρακτικώτερον νά έξοδευθοϋν είς ά- 
νάγκας τής Πατρίδος, διά νά σώσωνται 
τά Μοναστήρια ή νά ληφθοΰν άπό τούς 
έχθρούς, διά νά τά μεταχειρίζωνται 
καθ ' ήμών;».

' Από τό τελευταίο αύτό δέν πρέπει νά 
νομισθή ότι οί Αγιορείτες έμειναν 
άσυγκίνητοι άπό τόν Αγώνα. 'Επρό- 
κεπο γιά έναν άρχικό δισταγμό, πού τόν 
ύπαγόρευσαν άσφαλώς λόγοι θρη
σκευτικοί, αλλά πού γρήγορα ξεπερά- 
στηκε(βλ. Γ. 'ΑλεξάνδρουΛαυριώτου: 
"Εγγραφα Αγίου "Ορους τής Μεγάλης 
Ελληνικής ' Επαναστάοεως 1821- 

1832. 'Αθήναι 1966).
I. Μ. X.
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Η Π Μ ΓΙΜ  KAiWdAMM»:
Τό 1836 ή πλατεία ήταν στολίδι τής Αθήνας.

Ετσι ό Οθωνας καί ή Αμαλία, μετά τό γάμο τους έμειναν  
σέ ένα  σπιτάκι τής πλατείας Κλαυθμώνος.

i s  ΗΠΟΣ τού Κλαυθμώνος» καί όχι 
Πλατεία Κλαυθμώνος είναι τό 

σωστό όνομα γιά τήνπεριοχή αυτή, τήν 
τόσο γνωστή τής Αθήνας ττού άλλοτε 
ήταν από τούςπιό σημαντικούς χώρους 
τής πρωτεύουσας καί σήμερα έχει 
μετατραπεί σέ «φούρνο τού Χότζα», μέ^ 
τό πολυθρύλητο γκαράζ της.

Ή  Πλατεία Κλαυθμώνος σέ άλλες 
εποχές ήταν άπό τά ώραιότερα στολίδια 
τής Αθήνας. Τήν κοσμούσαν όμορφα 
κτίρια χτισμένα γύρω άπό έναν μαγευ
τικό κήπο πού στήν άκρη του (κάτω 
γωνία), ήταν (καί είναι ακόμη) τό μικρό 
κομψό βυζαντικό εκκλησάκι τών 'Αγί
ων Θεοδώρων πού ονομαζόταν καί 
εκκλησία τού Καλόμαλου. Κατά τήν 
παράδοση ή εκκλησία τών Άγιων 
Θεοδώρων ήταν μία άπό τις 12 εκκλη
σίες τής Βασιλοπούλας καί χτίστηκε τό 
1049 άπό κάποιον «Νικόλαο Σπαθαρο- 
κανδιόάτο Καλόμαλο», όπως φαίνεται 
καί άπό επιγραφή τού ναού.

Μετά τήν 'Επανάσταση τού 1821 
ένας άπό τούς "Ελληνες πού προτίμη
σαν τήν Αθήνα γιά τόπο κατοικίας τους 
ήταν καί ό Χιώτης Σταμάτιος Δεκόζης 
Βούρος (1 792-1881) έμπορος καί τρα
πεζίτης. Εγκαταστάθηκε ατό μικρό 
χωριουδάκι πού ήταν τότε ή Αθήνα τό 
1832. Βρήκεμιά περιοχή τελείως άό/α
μόρφωτη -τή σημερινή Πλατεία Κλαυ
θμώνος. Σωζόταν άκόμη γύρω της τό 
τούρκικο τείχος τού Χασεκή πού είχε 
χτίσει τό 1 778. 'Εκείό Βούρος έχτισε τό 
σπίτι του ατά 1833-34. Ηταν ένα άπό 
τά πρώτα οικοδομήματα τής Αθήνας 
τής περιόδου αύτής. Τό 1834 άρχιζει ή 
κατεδάφιση τού τούρκικου τείχους καί 
όιανοίγεται ή οδός Σταδίου (πού άς 
σημειωθεί έχει τό ίδιο πλάτος καί 
σήμερα). Τόν ίδιο χρόνο στή βορεινή 
γωνία τής πλατείας, εκεί πού βρίσκεται 
σήμερα τό 'Υπουργείο Εσωτερικών, 
οίκοδομεϊται τό 'Εθνικό Νομισματοκο- 
πτείο, πού μιά σκοτεινή νύχτα άργότερα 
τό ξάφρισαν ληστές.

Τό 1836 ή πλατεία ήταν τό στολίδι 
τής Αθήνας. "Ετσι ό "Οθωνας καί ή 
Αμαλία, μετά τό γάμο τους, έκριναν ότι 
ωραιότερο σπίτι δέν ύπήρχε στήν Α 
θήνα παρά τό σπίτι τού Βούρου. Άργό
τερα τό σπίτι αύτό τό ονόμασαν όλοι οί 
Αθηναίοι «Τό παλιό παλάτι». 'Εδώ 
έμεινε ό "Οθωνας μέχρι τό 1843, 
χρονιά πού τέλε/ωσαν τά ανάκτορα 
(σημερινή Βουλή), καί μεταφέρθηκε 
εκεί.

'Εδώ μέσα έδωσαν ό "Οθωνας καί ή 
Αμαλία καί τόν πρώτο τους χορό πού 

ήταν καί ή πρώτη «φαντασμαγορική» 
εκδήλωση στήν Αθήνα. Στά δύο μικρά 
σαλόνια είχαν μεταφέρει άγάλματα (γιά 
διάκοσμο) καί οί φαναριώτισσες καί 
μερικές Αθηναίες φάνταζαν μέσα στά 
παρισινά φορέματα τους κάτω άπό τό 
φώςτών δαδιών. ’ Ο χορός κράτησε ως 
τις δύο τό πρωί ένώ ή πλατεία (Κλαυ
θμώνος) ήταν γεμάτη άπό τούς φτω
χούς «χωριάτες» Αθηναίους πού χά
ζευαν.

Τό άρχοντικό τού Βούρου -  Εύταξία

Τό μέγαρο Βούρου - Εύταξία στήν Πλατ. 
Κλαυθμώνος. Ο Όθων καί ή Αμαλία τό 
διάλεξαν γιά κατοικία τους.

ήταν καμωμένο σέ σχέδια καί μελέτες 
τών Γερμανών άρχιτεκτόνων Λέντερς 
καί Χόφφερς άπό τά πρώτα δείγματα 
τής νεοκλασικής άρχιτεκτονικής. Πολύ 
άργότερα τό σπίτι αύτό θά γίνει γραφεία 
εφημερίδας. Θά στεγάσει τήν σύνταξη 
καί τις τυπογραφικές εγκαταστάσεις τής 
εφημερίδας «Άκρόπολις» τού Βλάση 
Γαβριηλίδη, τού πρωτοπόρου τής ελλη
νικής δημοσιογραφίας. "Οταν ό Γαβρι- 
ηλίδης έφερε τό πρώτο ταχυπιεστήριο 
στήν Ελλάδα καί πάτησε τό κουμπί γιά 
νά λειτουργήσει, ξεσηκώθηκε ή Α θ ή 
να. Λέγεται ότι ό θόρυβος πού έκανε 
άφήνιασε τά γαϊδουράκια πού έφερναν 
τά ζαρζαβατικά άπό τά περιβόλια τής 
Καλλιθέας στήν πρωτεύουσα. Μέσα σ ' 
αύτό τό σπίτι πέθανε τό 1920 άπό 
καρκίνο ό Β/Χάσης Γαβριηλίόης καί 
ακριβώς άπέναντι άπό τήν οικοδομή 
έστησε λίγο μετά τόν θάνατό του ή 
"Ενωση Συντακτών τήν προτομή του, 
πού βρίσκεται σήμερα πεταμένη άνάμε- 
αα σέ σωρούς χώματα, χαλίκια καί 
ύλικά τού γκαράζ. Πρόσφατα ένας 
γερανός κάποιου εργολάβου τήν μετέ
φερε σέ άλλο σημείο γιατί εμπόδιζε τις 
οικοδομικές εργασίες γιά τό γκαράζ.

Αρχικά ή Πλατεία Κλαυθμώνος ονο
μαζόταν Πλατεία 25ης Μαρτίου, πρός 
τιμή τής Ελληνικής 'Επαναστάσεως. 
Άργότερα στις άρχές τοΰ αιώνα μας 
ονομάστηκε «Κήπος τοΰ Κλαυθμώνος», 
γιατί εκεί ατό γύρω καφενεία συγκεν
τρώνονταν ο ί«Παυσανίες», οίάπολυμέ- 
νοι δηλαδή δημόσιοι ύπάλληλοι καί 
έκλαιγαν τή μοίρα τους όιαμαρτυρόμε- 
νοι μπροστά στό ' Υπουργείο Οικονομι
κών πού ύπήρχε εκεί.

Σήμερα άπό τά άρχοντικό τής πλατεί
ας σώζονται τό «Παλιό Παλάτι» πού τόν 
Ιανουάριο τού 1981 στέγασε τό Μου
σείο τής Αθήνας, τό παλαιό κτίριο τοΰ 

Υπουργείου Ναυτικών καί φυσικά τό 
εκκλησάκι τών Άγιων Θεοδώρων τού 
Καλόμαλου πνιγμένο κυριολεκτικά στή 
μέση πανύψηλων πολυκατοικιών.
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ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
ΤΕΧΝΗΣ Α Π Ο  Τ Ο Ν  Δ Ε Κ Α Τ Ο  Ε Ν Α Τ Ο  Α ΙΩ Ν Α  Μ Ε Χ Ρ Ι Σ Η Μ Ε Ρ Α

Στήν απέναντι σελίδα επάνω: Η «Κοιμωμένη» τού Χαλεπά, ένα άπό 
τά ώραιότερα έργα τής Τηνιακής λιθογλυπτικής. Στους Τηνιακούς 
καλλιτέχνες οφείλονται τά περισσότερα γλυπτά πού κοσμούν τήν 
Αθήνα. Στίς άλλες φωτογραφίες «κομμάτια» άπό τήν αρχαιοελληνι

κή γλυπτική. Οί Τηνιακοί γλύπτες συνέχισαν έπάξια τή μεγάλη 
παράδοση των κλασσικών χρόνων.

Σ Ε ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ιστορική άνα- 
δρομή άπό τόν 19ο αιώνα μέχρι τίς 

μέρες μας τής έξελίξεως τής τοπικής 
μαρμαρογλυπτικής ό ' Αλέκος Φλωρά- 
κης άναφέρει τά έξής:

Μέ τή δημιουργία του νέου ' Ελληνι
κού κράτους ό έργαστηριακός χαρα
κτήρας τής τηνιακής λιθογλυπτικής 
διευρύνεται καί ταυτόχρονα διαφορο
ποιείται. ' Η τοποθέτηση τού 1830 σά 
συμβατικού τέλους τής περιόδου πού 
γιά τή νεοελληνική χειροτεχνία ονομά
ζεται 18ος αιώνας δέν είναι τυχαία. Μέ 
τήν επιβολή άπό τό ελεύθερο κράτος 
ένός ενιαίου διοικητικού καί δικαστικού 
συστήματος (πράγμα φυσικάάναγκαίο), 
οί μικρές κοινότητες έχασαν τήν αύτο- 
τέλειά τους καί τό κοινοτικό σύοτημα 
αύτοδιοίκησης εξαφανίστηκε. ' Η παι
δεία άπό κοινοτική έγινε δημόσια καί 
έγκαταστάθηκε στήν πρωτεύουσα καί 
στίς μεγάλες πόλεις. ' Η οικονομία καί 
οί έμπορικές σχέσεις άρχισαν νά τοπο
θετούνται σέ νέες βάσεις. Πάντως ως 
τό 1877, οπότε ή βιομηχανική άνοδος 
τής Εύρώπης πλημμύρισε τήν ' Ελλάδα 
μέ φτηνά βιομηχανοποιημένα προϊόν
τα, ό χειροτεχνικός χαρακτήρας τής 
παραγωγής βασικά διατηρείται.

Μές άπ' τήν άλλαγή αύτή τής δομής 
τής νεοελληνικής κοινωνίας ή τηνιακή 
λιθογλυπτική βρήκε πάλι τό δρόμο πού 
τής έπέτρεψε νά παίξει τόν ιστορικό

της ρόλο στή μεταπαναστατική ' Ελλά
δα. Είναι μοναδικό τό φαινόμενο ένα 
μικρό νεογέννητο κράτος νά μή χρησι
μοποιεί ξένους τεχνίτες γιά τήν άνοικο- 
δόμησή του, όπως συνέβη π.χ. μέ τίς 
άλλες βαλκανικές χώρες, άλλά νά

άπευθύνεται σέ " Ελληνες, οί όποιοι στό 
μεγαλύτερο μέρος τους ήταν Τηνιακοί. 
Ξένοι καί δικοί μας άρχιτέκτονες χρησι
μοποιούν άποκλειστικά σχεδόν Τηνια- 
κούς μαρμαράδες. Στήν κατασκευή 
τών παλαιών άνακτόρων, οέ σχέδια τού
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Χαρακτηριστικό ανάγλυφο τής λαϊκής ιηνιακής λιθογλυπτικής

Βαυαροϋ άρχιτέκτονα Φρειδερίκου 
ΓκαΤρντερ τό 1839, γενικός επιστάτης 
ήταν ό Πυργιανός γλύπτης Ά ντ. Λύ
τρας, πατέρας τού μεγάλου ζωγράφου 
Νικηφόρου Λύτρα. Τηνιακούς μαστό- 
ρους χρησιμοποίησαν καί οί δυό μεγά
λοι Έλληνες άρχιτέκτονες Σταμάτιος 
Κλεάνθης γιά τή διακόσμηση τού σπιτι
ού τού ' Αμβροσίου Ράλλη στήν πλατεία 
Κλαυθμώνος (1835) καί Λύσανδρος 
Καυταντζόγλου γιά τήν κατασκευή τού 
' Αρσάκειου (1846) καί τού Πολυτεχνεί
ου (1862) καθώς καί ό Βαυαρός Θεόφι
λος Χάνσεν γιά τήν κατασκευή τής 
’ Ακαδημίας καί τής ' Εθνικής Βιβλιοθή
κης (1860). Τηνιακοί μαρμαράδες χρη
σιμοποιήθηκαν επίσης γιά τήν κατα
σκευή τού Πανεπιστημίου, τού Μουσεί
ου, τού Ζαππείου, τής Βουλής, τού 
Μητροπολιτικοϋ ναού κ.ά. οικοδομημά
των.

' Αλλά καί τήν άναστήλωση των άρχαί- 
ων μνημείων μας, πάλι Τηνιακοί καλλι
τέχνες αναλαμβάνουν. Οί άδελφοί ’ Ιά
κωβος καί Φραγκίσκος Μαλακατές άπό 
τά ' Ιστέρνια έργάστηκαν στις άναστη- 
λώσεις τού Παρθενώνα, οί συγχωριανοί 
τους αδελφοί Φυτάληδες άναστήλω- 
σαν τόν Ταύρο τού Κεραμεικού καί οί 
Πυργιανοί Γιώργος Σκαρής καί Δημή- 
τρης Σοφιανός κατασκεύασαν έξαρχής 
τά καταστραμμένα γλυπτά καί κιονό
κρανα τού ’ Αγίου Δη μητριού Θεσσαλο
νίκης. Ό  μεγάλος Ίστερνιώτης γλύ
πτης Λάζαρος Σώχος άναστήλωσε τό

1905 τό Λέοντα τής Χαιρώνειας μαζί μέ 
τό Λάζαρο Φυτάλη καί ό ίδιος μέ 
άλλους Τηνιακούς έπέβλεψε στις έρ- 
γασίες γιά τήν άναστήλωση τών άρχαιο- 
τήτων τής ’ Ολυμπίας.

Μές άπ' αύτούς τούς μαρμαράδες 
μαστόρους άναδείχνονται κορυφαίοι 
καλλιτέχνες τής σμίλης (καθώς καί 
ζωγράφοι καί ξυλογλύπτες), καρποί 
μιας πολύχρονης παράδοσης. Σ' αύ
τούς οφείλονται τά περισσότερα γλυ
πτά πού κοσμούν τήν ' Αθήνα καθώς καί 
πολλά μνημεία καί νεκροταφεία, όπως 
π.χ. ό χάλκινος έφιππος Κολοκοτρώνης 
τού Λαζάρου Σώχου στήν Παλιά Βουλή, 
ό Πατριάρχης Γρηγόριος Ε' στά προπύ
λαια τού Πανεπιστημίου καί ό Κανάρης 
στήν πλατεία Κυψέλης τών άδελφών 
Φυτάλη άπό τά ’ Ιστέρνια, ό Ξυλοθραύ
στης στό Στάδιο, ό Μικρός Ψαράς καί ό 
Θεριστής στό Ζάππειο καί άρκετά 
έπιτύμβια στό Α' Νεκροταφείο τού 
μεγάλου Πυργιανοϋ γλύπτη Δημ. Φιλιπ- 
πότη, ή Κοιμωμένη τού κορυφαίου, 
έπίσης Πυργιανοϋ, Χαλεπά, καί πολλά 
άλλα.

' Η νέα διάσταση πού πήρε ή τηνιακή 
λιθογλυπτική τό 19ο αιώνα ήταν φυσικό 
νά διαφοροποιήσει τό χαρακτήρα της. 
Καί πρώτο σημαντικό γεγονός γιά τήν 
κατοπινή της έξέλιξη ήταν ή δημιουργία 
ένός νέου κέντρου. "Ως τώρα άφετη- 
ρία καί πόλος ήταν, όπως είπαμε, τά δύο 
μεγάλα ξωμερίτικα χωριά, ό Πύργος καί 
τά ' Ιστέρνια, όπου έντοπιζόταν άπο-

κλειστική ή καλλιέργεια τής τοπικής 
λιθογλυπτικής. Από δώ ξεκινούσαν οί 
κομπανίες τών μαστόρων γιά τις περιο
δείες τους καί έδώ έπέστρεφαν μετά 
τό τέλος τής δουλειάς. Τά εργαστήρια 
ήταν συγκεντρωμένα στά χωριά αύτά, 
όπου μεγάλος άριθμός μαστόρων έκτε- 
λοΰσε παραγγελίες αρχιτεκτονικών με
λών καί διακοσμητικών άναγλύφων. Μέ 
τή δημιουργία όμως εύρύτατου κύκλου 
πελατών στήν πρωτεύουσα καί τή ζήτη
ση τών τηνιακών μαρμαράδων, πολλοί 
φεύγουν άπ' τό νησί καί έγκαθίστανται 
στήν Αθήνα, άνοίγουν εργαστήρια καί 
άρχίζουν άποκεΐ ν' αναλαμβάνουν δου
λειές. Παίρνουν στή δούλεψή τους 
Τηνιακούς καί άλλους μαστόρους καί 
δημιουργούν ένα ισχυρό δευτερογε
νές κέντρο λιθογλυπτικής στήν πρω
τεύουσα.

Πρώτοι οί ' Ιστερνιώτες άδελφοί ' Ιά
κωβος καί Φραγκίσκος Μαλακατές ά
νοίγουν τό 1835τόέργαστήριτους, στή 
διασταύρωση τών οδών Σταδίου καί 
Κοραή. Αποδώ θά βγοϋν τά πρώτα 
μαστορόπουλα, ή μαγιά τού «Σχολείου 
τών Τεχνών», τού μετέπειτα Πολυτε
χνείου. " Ενα πλήθος τεχνίτες καί καλλι
τέχνες πέρασαν άπ' τό μαρμαράδικο 
τών Μαλακατέδων, πού ως τό 1900 
άναλαμβάνουν μεγάλο άριθμό μεγάρων 
καί μνημείων τής Αθήνας καί άλλων 
πόλεων. Σέ συμβόλαιο τού Θεόφιλου 
Χάνσεν τό 1861 γιά τήν κατασκευή τής 
' Ακαδημίας ' Αθηνών άναφέρεται ό
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«εργολάβος ' Ιάκωβος Μαλακατές». Λί
γο άργότερα, τό 1840, άνοίγει καί 
δεύτερο μαρμαράδικο, τό «Άνδριαν- 
τοποιεϊον» των άδελφών Γιώργου Μάρ
κου, Λάζαρη κα ί' Ιωάννη Φυτάλη άπό τά 
Ίστέρνια, στήν όδό 'Ακαδημίας, άπέ- 
ναντι άπ' τή Ζωοδόχο Πηγή. Απ' τό 
μαρμαράδικό τους πέρασαν1 οί κατόπιν 
μεγάλοι γλύπτες Φιλιππότης, Βιτάλης, 
Βιτσάρης καί ό ζωγράφος καί γλύπτης 
' Ιακωβίδης.

Άργότερα καί άλλοι Τηνιακοί άνοι
ξαν μαγαζιά στήν ' Αθήνα. ' Η δημιουρ
γία αύτοΰ τού ισχυρού κέντρου τής 
Πρωτεύουσας, όσο κι άν έπέφερε μιά 
σημαντική μείωση τού δυναμικού των 
άρχικών κέντρων, δέ στάθηκε ώστόσο, 
τουλάχιστον σέ πρώτη φάση, καταδικα- 
στική γΓ αύτά. ' Η πορεία των κέντρων 
αύτών καί έκείνου τής πρωτεύουσας 
έξελίσσεται άποδώ καί μπρος παράλλη
λα, άφοΰ καί στενοί δεσμοί διατηρούν
ται καί άμεση επικοινωνία. ' Ο χαρακτή
ρας τους όμως διαφοροποιείται. Οί 
Τηνιακοί μαστόροι πού έγκαταστάθη- 
καν στήν ’ Αθήνα έγκλιματίζονται στό 
περιβάλλον μιάς άναπτυσσόμενης άστι- 
κής κοινωνίας, έγκαταλείπουν κατά 
βάση τήν πλανόδια μορφή τής τέχνης

τους, έρχονται σ' έπικοινωνία μέ ξέ
νους άρχιτέκτονες καί δουλεύουν μαζί 
τους στήν άνοικοδομούμενη πόλη.

Πολλοί άπ' αύτούς θά σπουδάσουν, 
μεταπηδώντας έτσι άπ’ τήν ιδιότητα 
τού παραδοσιακού τεχνίτη στήν ιδιότη
τα τού καλλιτέχνη-δημιουργοΰ. Ανά
μεσα ατούς πρώτους μαθητές τού 
Πολυτεχνείου (1843) ήταν καί οί Τηνια- 
κοί γλύπτες Φυτάληδες, Βιτάληδες, ό 
Δημ. Φιλιππότης, ό Λάζ. Σώχος, ό 
Γιαννούλης Χαλεπός, ό Μαρμάρινος, ό 
Καπαριάς, ό ' I. Μαλακατές, ό ' Απέρ- 
γης, ό Τριανταφύλλου καί άργότερα οί 
Ά ντ. Σώχος, Βούλγαρης, Φώσκολος, 
Δούκας, Περράκης, Κουλουρής, Μαυ- 
ρομαράς, ό Λύτρας, Ρενιέρης, Άπέρ- 
γης. ’ Επίσης καί ό ξυλογλύπτης I. 
Πλατής, οί άρχιτέκτονες Φαλιέρος, 
Γλύνης, Φαράκλας κ.ά. Πολλοί άπ' 
αύτούς -δπως καί ζωγράφοι- συνέχι
σαν τις σπουδές τους στό έξωτερικό μέ 
ύποτροφίες τού Ιερού Ιδρύματος 
Εύαγγελιστρίας Τήνου.

Έτσι σέ μιά πρωτεύουσα δίχως 
καθόλου καλλιτεχνική ύποδομή καλλι
εργείται ζηλευτό καλλιτεχνικό κλίμα καί 
ξεπηδοΰν κορυφαίοι έκπρόσωποι τής 
νεοελληνικής τέχνης. Αύτή είναι καί ή

μεγάλη δικαίωση τής τηνιακής λαϊκής 
λιθογλυπτικής. Δημιουργώντας ένα ι
σχυρό κέντρο στήν πρωτεύουσα, βρήκε 
τό δρόμο μές άπό τόν όποϊοδιοχέτευσε 
τή συμπυκνωμένη παράδοση τόσων 
αιώνων καί άπέδειξε ότι ή λαϊκή τέχνη 
άποτελεϊ τή βάση καί τό θεμέλιο κάθε 
παραπέρα δημιουργίας.

Όλη αύτή ή έξέλιξη δμως είχε άπό 
τήν άλλη μεριά σάν άποτέλεσμα τή 
βαθμιαία άπομάκρυνση τών Τηνιακών 
μαστόρων τής ' Αθήνας άπ’ τήν παρά
δοση. ' Η πρώιμη συνεργασία τους μέ 
ξένους άρχιτέκτονες καί ή μεταφύτεσή 
τους σ' ένα περιβάλλον έξω άπ' τό 
γνώριμο παραδοσιακό τους χώρο ύπήρ- 
ξε καταλυτική. Καί δσοι άκόμη δέ 
σπούδασαν ή δέν πέρασαν στήν έπώνυ- 
μη τέχνη ένστερνίστηκαν σιγά-σιγά 
άστικές μορφές, υιοθέτησαν τό ξένο 
γούστο καί καταπιάστηκαν μέ τήν κατα
σκευή άρχιτεκτονικών μελών νεοκλασ- 
σικής μορφής ή ολόγλυφων άνδριάντων 
καί συνθέσεων. Τό λαϊκό άνάγλυφο, 
πού δοξάστηκε τούς δύο προηγούμε
νους αιώνες, δέν μπόρεσε νά ριζώσει 
στήν Αθήνα.

Ξ]Ε]Ξ]Ξ]Ξ|Ξ]

Είδη τροφίμων προσέφεραν στους υπερήλικες τών «Καλών Γηρατειών» ίδρυμα πού λειτουργεί μέ μέριμνα τής Ίεράς 
Μητροπόλεως Περιστεριού αξιωματικοί καί αστυνομικοί τής Τροχαίας Αθηνών Οπό τόν Αστυνομικό Δ/ντή κ. Παναγόπουλο. 
Ο κ Παναγόπουλος μίλησε πρός τούς τροφίμους τοΰ ' Ιδρύματος καί μετέφερε τήν αγάπη τών ύπαλλήλων τής Αστυνομίας 

Πόλεων πρός τά γηρατειά.
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Μ Ο Ρ Φ Ε Σ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

ΥΠΗΡΞΕ Ο ΠΙΟ ΣΥΝΕΠΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ ΤΟΥ 
ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΤΩΊ ΚΙΣΜΟΥ

0 σ τ ω ϊ κ ό ς  φ ι λ ό σ ο φ ο ς
Ή  φιλοσοφία τοϋ ’ Επίκτητου ξεκινά άπό υλιστική βάσι (άσχολεϊται μέ τούς 

ανθρώπους, μέ τίς σχέσεις τους καί μέ τά γεγονότα πού δημιουργούν) καί καταλήγει 
ήθικά (διδάσκει ποιές πρέπει νά είναι αυτές οί σχέσεις). ΓΓ αυτό σωστά είπαν πώς 
μοιάζει σάν θρησκευτική φιλοσοφία καί βρίσκεται κοντά στόν Χριστιανισμό.

Ή  στωική διδασκαλία τοϋ ’ Επικτήτου επηρέασε πολλούς. Μά καί πολλοί τήν 
είρωνεύθηκαν, επειδή ήταν φιλοσοφία τών πληβείων, όπως είχαν κάνει παλαιότε- 
ρα καί μέ τή φιλοσοφία τού Αθηναίου ’ Επικούρου.

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ πέθανε τό 323 
π.Χ. Δεν πρόλαβε νά άπογοητεύ- 

ση τούς Ελληνες εκείνους πού πίστε
ψαν, πώς έπρόκειτο νά λύση τά προ
βλήματα τού 'Ελληνισμού, πού είχαν 
επιτακτικά συσσωρευθή άπό τήν κλασι
κή περίοδο καί έπειτα. Τό έκαμαν οί 
Διάδοχοί του καί οί 'Επίγονοί του. Τό 
αίτημα γιά άλλαγή τήν εποχή εκείνη τό 
φανέρωνε καθαρά ή άλλαγή πού είχε 
γίνει στήν φιλοσοφία. Ή  'Αθήνα βέ
βαια εξακολουθούσε νά είναι ένα κέν
τρο τής φιλοσοφίας. Αλλά είχαν άνα- 
πτυχθή καί άλλα κέντρα της, καί μάλι
στα έξω άπό τόν 'Ελληνισμό, όπως ή 
Ρώμη. 'Επίσης ή φιλοσοφία άντιπρο- 
αωπευόταν τώρα άπό νέους έκπροσώ- 
πους, άπό "Ελληνες συριακής, φοινικι
κής ακόμη καίβαβυλωνιακής προελεύ- 
σεως, αλλά καί άπό βαρβάρους. Οί 
άνθρωποι αύτοί ασχολούνταν μέ νέα 
προβλήματα τής κλασικής έποχής καί 
εξέφραζαν νέες, διαφορετικές ιδέες.

Ή  φιλοσοφία φυσικά ήταν ή ίδια 
στήν πιό άπλή της σημασία. Μά τό 
περιεχόμενό της ήταν άλλο. Τό ιδανικό 
της πιά δέν ήταν νά δημιουργήση 
καλούς πολίτες καί νά λύση τά προβλή- 
ματά τους μέ τήν έπίλυση τών προβλη
μάτων τής πόλεως, αλλά νά άναπτύξη

ανθρώπους. Δέν είχε δηλαδή σκοπό νά 
ώραιοποιήση τήν ζωή τών πλουσίων 
καί τών αριστοκρατών, νά απόδειξη τήν 
ορθότητα τού κοινωνικώς καί πολιτικώς 
κατεστημένου καί νά προπαρασκευάση 
τούς νέους γιά τήν διακυβέρνησι τής 
πόλεως. Είχε σκοπό νά άσχοληθή μέ τά 
προβλήματα πιό εύρυτέρων κοινωνι
ών, πολλών ειδών ανθρώπων καί μάλι
στα έξω καί πέρα άπό τά προβλήματα 
τής πόλεως. Δέν ονομαζόταν λοιπόν 
πιά φιλοσοφία τής 'Ακαδημείας ή τού 
Λυκείου, αλλά φιλοσοφία στωική, σκε-

Ό  Επίκτητος.

πτική, κυνική κλπ. Είχε προσγειωμένες 
αντιλήψεις. Ή ταν πολύ κοντά στις 
ύποθέσεις τής αντικειμενικής πραγματι
κότητας καί γ ι ' αύτό έθεωρεϊτο ύλιστι- 
κή. Απευθυνόταν στά πλατιά στρώμα
τα τού λαού, συγκινούσε κάθε φιλελεύ
θερο καί προοδευτικό άνθρωπο τών 
μαζών καί τήν ανησυχία γιά τό μέλλον. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ή στωική 
φιλοσοφία επηρέασε ένα δούλο, τό ν 
'Επίκτητο καί ένα αύτοκράτορα, τόν 
Μάρκο Αύρήλιο.

Ο πιό συνεπής έρμηνευτής τού 
καθαρού στωικισμού, μέ τόν Σενέκα καί 
μέ τόν Μάρκο Αύρήλιο, ύπήρξε ό 
'Επίκτητος, πού ήταν σύγχρονος τών 
Ρωμαίων αύτοκρατόρων Νέρωνος, 
Τραϊανού καί Δομιτιανοϋ. Γεννήθηκε 
στήν Ίεράπολι τής φρυγίας, χώρας τής 
Μικρός Ασίας, τό έτος 50 μ.Χ. Πέθανε 
στήν Νικόπολι, μιάν πάλι τής Ηπείρου 
κοντά στόν 'Αμβρακικό κόλπο, πού 
χτίστηκε άπό τόν Αύγουστο, μετά τήν 
νίκη του ατό ' Ακτιονκατά τοϋ 'Αντωνί
ου καί τής Κλεοπάτρας τό 31 π.Χ.

Στά νιάτα του ό Επίκτητος ύπήρξε 
δούλος ένός απελεύθερου τού Νέρω
νος, τού Επαφροδίτου. Αργότερα 
έλευθερώθηκε καί πήγε καί έγκατα στά
θηκε στήν Ρώμη. Εκεί έγινε μαθητής
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τού στω/κοΰ φιλοσόφου Μουσωνίου 
καί 'έπειτα έγινε ο ' αυτή τήν πάλι 
διδάσκαλος τής στωικής φιλοσοφίας, 
μέ πολλούςμαθητάς, ώς τό έτος 9 0 μ.X. 
Τότε ό αύτοκράτωρ Δομιτιανός έξέδω- 
σε διάταγμα άπελάσεως των φιλοσό
φων άπό τήν πρωτεύουσα. Είχε φοβη- 
θή τήν φιλελεύθερη διδασκαλία τους.

Τότε έφυγε καί ό 'Επίκτητος άπό τήν 
Ρώμη καί περιορίσθηκε στήν Νικόπολι. 
Ή ταν καινούργια επαρχιακή πόλις, 
φυσικά χωρίς παράδοση πνευματικής 
ζωής. Μά οί μαθηταί τού Έπικτήτου 
τόν ακολούθησαν -ο ί πιό πολλοί- άπό 
τήν Ρώμη. Πήγαν καί άλλοι πολλοί. 
"Ετσι παρουσιάσθηκε στήν Νικόπολι 
ζωηρή φιλοσοφική κίνησις. Προπαντός 
οί νέοι άκουγαν αχόρταγα τήν φιλοσο
φική άνάπτυξι τού Έπικτήτου γιά τις 
νέες ιδέες: Ο σκοπός τής φιλοσοφίας 
είναι ή έπιδίωξι τής εύτυχίας τής ζωής. 
Μά, γιά νά τό πετύχη ό άνθρωπος αύτό, 
πρέπει νά μάθη νά ξεχωρίζη τά «έφ ' 
ήμίν» άπό τά «ούκ έφ ' ήμϊν». Τά «έφ ' 
ήμϊν» είναι τά δικά μας έργα. Καί τά «ούκ 
έφ ' ήμϊν» είναι τά έργα τής φύσεως καί 
τού Θεού, δηλαδή τά δημιουργήματα 
πού έγιναν καί ύπάρχουν έξω καί χωρίς 
τις δυνάμεις μας καί τήν θέλησί μας. 
Είναι αύτονόητο λοιπόν, πώς οί άνθρω

ποι δέν ύπόκεινται φυσικώς στήν έξου- 
σία μας, αφού δέν έξαρτώνται άπό τήν 
δύναμι ή άπό τήν θέλησί μας, δέν είναι 
δηλαδή δημιουργήματα δικά μας. Δέν 
πρέπει έπομένως νά κάνη κανείς δούλο 
κανένα. Α π ’ έναντίας πρέπει νά αγαπά 
κάθε άνθρωπο σάν παιδί τού ίδιου 
πατέρα.

Παρατηρούμε ότι ή φιλοσοφία τού 
'Επικτήτου ξεκινά άπό ύλιστική βάσι 
(άσχολεϊται μέ τούς ανθρώπους, μέ τις 
σχέσεις τους καί μέ τά γεγονότα πού 
δημιουργούν) καί καταλήγει ήθική (δι
δάσκει ποιές πρέπει νά είναι οί σχέσεις). 
Γ ι' αύτό σωστά είπαν πώς μοιάζει σάν 
θρησκευτική φιλοσοφία καί βρίσκεται 
κοντά ατό ν Χριστιανισμό.

Ή  στωική διδασκαλία τού Έπικτή
του έπηρέασε πολλούς. Μά καί πολλοί 
τήν είρωνεύθηκαν, έπειόή ήταν φιλο
σοφία των πληβείων, όπως είχαν κάνει 

,παλαιότερα καί μέ τήν φιλοσοφία τού 
Αθηναίου Επικούρου. 'Αλλά πολλοί 
τήν άγάπησαν καί τήν σεβάστηκαν, 
όπως π.χ. ό έπαρχος τής Καππαδοκίας 
Άρριανός, πού κατέγραψε τά διδάγμα
τα τού Έπικτήτου σέ οκτώ βιβλία, μέ 
τόν τίτλο «Διατριβαί». Τά μισό σώθηκαν 
ώς έμάς. Άπό αύτά πού σώθηκαν έγινε 
μιά περίληψι, πού ονομάσθηκε «Έγχει-

ρίδιον». Α ί «Διατριβαί» καί τό « Έγχειρί- 
διον» έκδόθηκε μέ σχόλια άπό τόν 
Κόρα ή στό Παρίσι τού 1826.

Άπό αύτή τήν έκδοσι κυρίως ξέρομε 
έμεϊς οί "Ελληνες τήν ύψηλή φιλοσοφία 
τού Έπικτήτου, μέ τήν όποια σάν 
χριστιανοί έχομε πολλή συγγένεια. Μά 
ό Επίκτητος δέν έδίδαξε μονάχα τήν 
φιλοσοφία του, άλλά καί τήν έζησε. 
Είπε ότι ό άπώτερος σκοπός τής φιλο
σοφίας είναι, όπως είδαμε, ή εύδαιμο- 
νία, ή εύτυχία. Καί εύτυχία είναι ή 
ήρεμία, ή γαλήνη καί ή άπάθεια (ή 
ανυπαρξία πόνου). Καί τό έζησε. Καί 
τόσο πολύ θαυμάστηκε γ ι ' αύτό, ώστε, 
άν καί θεωρείται πιθανό, ότι ήταν χωλός 
έκ γενετής άπό τό ένα πόδι, ό θαυμα
σμός έδημιούργησε γι ’ αύτόν ένα 
χαρακτηριστικό θρύλο:

Ό  κύριός του, λένε, ήθελε νά δή 
μέχρι πού έφθανε ό βαθμός τής άπάθει- 
άς του. Πήρε λοιπόν ένα κοφτερό 
μαχαίρι καί άρχισε νά κόβη τό κρέας τής 
κνήμης τού Έπικτήτου. Εκείνος ήταν 
γαλήνιος καί άπαθής. Μιά στιγμή τού 
είπε μόνο: «Θά κόψης καί τό κόκκαλο»! 
Καί όταν καί αύτό συνέβη ό φιλόσοφος 
είπε, πάντα άπαθής: «Σάς είχα προειδο
ποιήσει»!....

Γ. Α. ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ
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Μ
*

ΕΝΑ Φ1Α0Α0ΠΚ0 ΣΑΑ0ΝΙ
' Ο Γεώργιος Σουρής οέ μιά χαρακτηριστική προσωπογραφία. Ο άμίμητος σατυρικός ποιητής 
μας συγκέντρωνε οτό σπίτι του τούς λογίους τής εποχής σέ τακτικές φιλολογικές 
συναντήσεις.

Ο ΝΟΜΑΣΤΟ φιλολογικό σαλόνι τής 
εποχής ήταν τοϋ Γεωργίου Σου- 

ρή. Στό σαλόνι τού Σουρή επικρατούσε 
ή γλωσσική άνεξιθρησκεία, -δημοτικι
στές καί καθαρολόγοι μαζί,- καί τό 
λογοπαίγνιο. Τό «άπέριττο» σαλόνι 
«δέν άπεδείχθη», δπως είπε ένας άπό 
τούς λογίους πού τό σύχναζαν, «δέν 
άπεδείχθη περιττό» καί καθένας προ
σπαθούσε νά δημιουργηθε! «ξεχωριστή 
ατμόσφαιρα τής οικίας, πού ήτο καί 
οικεία διά τούς φοιτώντας», δπως τήν 
έχαρακτήρισε ό Μπάμπης Αννινος.
’ Αλλ’ άς δούμε πώς τήν περιγράφει 
αύτή τήν οικία κι αύτό τό σαλόνι ό γιός 
τοϋ Σουρή, ό Κριτών Σουρής, μακαρί
της κιαύτός, στό βιβλίο πού έγραψε γιά 
τόν πατέρα του καί γιά τήν έποχή του: 

«’ Ολίγα έπιπλα, ένα χαλί εις τό 
μέσον, τό οποίον περιεφέρετο άναλό- 
γως τής άπαιτήσεως τών καθημένων, 
ένα τραπέζι μεγεθυνόμενον σύμφωνα 
μέ τόν άριθμόν τών προσώπων μέ 
προβιά κάτωθεν αύτοϋ, μία βιβλιοθήκη, 
ένα μικρότερο τραπέζι, είς καναπές 
δστις έφιλοξένησεν έπί άρκετάς ήμέ- 
ρας τόν Γαβριηλίδη, δτε πρό τών 
καθιερωθεισών συγκεντρώσεων κατά

τόν Ιούλιον τού 1882 μίαν Κυριακήν, 
ολίγον πρό τοϋ μεσονυκτίου, ένώ έπέ- 
στρεφεν έκ τού καφενείου τών «’ Ο
λυμπίων» είς τήν έπί τής όδοϋ ’ Αγχέ- 
σμου οικίαν του, δύο άγνωστοι ροπαλο- 
φόροι ένεδρεύοντες, έπετέθησαν έκ 
τών νώτων καί κατήνεγκον κατά τής 
κεφαλής αύτοΰ σφοδρότατον κτύπημα.
* Ο Γαβριηλίδης αίμόφυρτος έτράπη είς 
φυγήν πρός τήν πλατείαν Συντάγματος 
καί έπέβη τής πρώτης τυχούσης άμά- 
ξης, οδηγηθείς είς τό Αον ΝοσοκομεΤ- 
ον, όπου οί ιατροί Σπ. Μερκούρης καί 
Σαγανόπουλος τοϋ παρέσχον τάς πρώ
τος βοήθειας. Μετά τό νοσοκομεΐον 
διηυθύνθη είς τήν οικίαν τοϋ Σουρή, 
όπου έτυχε φιλικής καί έγκαρδίου 
ύποδοχής, διότι ή οικογένεια τοϋ Γαβρι- 
ηλίδη, λόγω τοϋ θέρους, άπουσίαζεν έξ 
Αθηνών. Ή  έπίθεσις αύτή άπεδόθη 

είς τήν διαφωνίαν τοϋ Γαβριηλίδη πρός 
τούς έκμεταλλευτάς τών πωλητών τών 
έφημερίδων, οϊτινες άπεκόμιζον τούς 
κόπους τών μικροπωλητών καί έζήτουν 
αϋξησιν τών ποσοστών έπί τής πωλήσε- 
ως. ’ Εκεί έπίσης πολλές βραδυές 
κατόπιν, έκοιμήθηκαν οί Βώκος καί 
Στρατήγης όταν κατά τάς πνευματιστι-

κάς συνεδριάσεις, λόγω τοϋ προκεχω- 
ρημένου τής ώρας έδίσταζαν νά μετα- 
βοΰν είς τά σπίτια των. Είς τόν τοίχον 
συλλογή μικρών φωτογραφιών τών δια- 
σήμων ποιητών, ήμερολόγιον παριστών 
άγγελον, έν ρόπαλον έγγλυφον άπο- 
σταλέν ύπό θαυμαστού έξ ’ Ινδιών, δύο 
άνάγλυφα έκ γύψου προσωπογραφιών 
Σουρή - Παράσχου, έργα Σώχου, μία 
ψυχροχλίαρος (δπως τήν ώνόμαζεν ό 
Πώπ) πηλίνη θερμάστρα, μία λάμπα 
πετρελαίου έν άρχή -  διότι βραδύτερον 
έπηκολούθησε τό άεριόφως καί τελι- 
κώς τό ήλεκτρικόν- άπετέλουν τόν 
στολισμόν τής αιθούσης».

Οί έλλείψεις καί οί δυσκολίες είναι 
πολλές. Καλά - καλά έλειπε καί τό φώς. 
” Ολ’ αύτά όμως τά παραμέριζε ή καλή 
διάθεση, ό εύθυμος τόνος, τό συχνό καί 
όχι σπάνια έπιτυχημένο λογοπαίγνιο. Κι 
όταν τό φιτίλι τής λάμπας σχημάτιζε 
προεξοχές καί κάπνιζε, κανείς δέν 
δυσφοροΰσε, κανείς δέν γκρίνιαζε.

"Ενας, μάλιστα άπό τούς λογίους, 
τούς τακτικούς στό σαλόνι τοϋ Σουρή, 
μιά βραδιά είπε: «Μά τί θέλετε, κύριοι, ή 
λάμπα σάν θηλυκή πού είναι έχει 
γλώσσα κ’ έχει τό νεωτεριστικό έλάτ-
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*ΦΟΡΑ ΣΤΑ ΑΛΛΟΤΙΝΑ ΟΜΟΡΦΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

' Ο μεγάλος δημο
σιογράφος Βλάσης 
Γαβρηλίδης, τακτι
κός θαμώνας στό 
σαλόνι τοϋ Σουρή.

τωμα νά καπνίζει». Κι όταν πάλι ή 
θερμάστρα ήταν σβηστή, ενώ έξω 
έπεφτε χιόνι, ό Πολέμης έπήγε καί 
κάθησε στό κρύο σίδερο γιά νάχει τήν 
ψευδαίσθηση ότι ζεσταίνεται κι ό Σπϋ- 
ρος Μερκούρης έπρότεινε νά βγουν 
έξω γιά νά μή ξεπαγιάσουν μέσα.

" Ως τό 1892 τό σπίτι τοϋ Σουρή ήταν 
στήν όδό Πινακωτών 15, τή σημερινή 
όδό Χαριλάου Τρικούπη. Καί στό «Ρω- 
μηό» τής 3ης 'Οκτωβρίου, τοϋ 1887 
έχουμε περιγραφή αύτοϋ τοϋ σπιτιού, 
όπου ήταν καί τά γραφεία του:

Ό  «Ρωμηός» γνωστόν σάς κάνω, 
πώς στό σπίτι μου άνέβη 
στήν Νεάπολιν επάνω 
κι άπό τοϋδε συνορεύει, 
μέ Ξενοδοχεϊον Ξύδη, 
δυό στό λάδι, τρεις στό ξύδι, 
μέ Χημεϊον, μέ μιά μάνδρα, 
μέ μεγάλ' οικοδομή, 
καί μιά χήρα δίχως άνδρα, 
πούταν άλλοτε μαμμή.

'Έπειτα, ως τό 1905, ό Σουρής

Ενα αντιπροσωπευτικό σπίτι στήν παληά Αθήνα Ή  ' Αθήνα τής εποχής τοϋ Σουρή ηι αν μιά 
ήρεμη ειδυλλιακή πρωτεύουσα, χωρίς τό κυκλοφοριακό άγχος, τό σύννεφο καί τά άλλα δεινά 
τού σύγχρονου «πολιτισμού».

έμεινε στήν όδό Διδότου 33, ώς τό 
1910 στήν όδό Ζωοδόχου Πηγής 14 καί 
άπό τό 1910 πάλι στόν ίδιο δρόμο, άριθ. 
58. Ό  Γεώργιος Πώπ μάς δίνει ένδια- 
φέρουσες πληροφορίες γιά τό σπίτι τής 
όδοϋ Πινακωτών:

«’ Ανοίγει τό σαλόνι εύθύς μέ τά 
πρώτα φθινοπωρινά ψύχη καί κλείνει 
άμέσως μέ τάς πρώτας θερινός ήμέ- 
ρας, οπότε ή οικογένεια μεταναστεύει 
εις Φάληρον, όπου μεθίσταται άπό τό 
σαλόνι έν ύπαίθρω, ένώ όλοι οί φεύγον- 
τες κάθε φορά άπό τό Φάληρον, 
λέγουν έν έπωδώ: «πότε νά χειμωνιάση 
νά πηγαίνουμε εις τοϋ Σουρή τό Σπίτι».
’ Η οικία τής όδοϋ Πινακωτών, όπου 
ήρχισαν αί συγκεντρώσεις, θά μείνει 
ιστορική καί θά έπρεπε, γράφει ό 
Αννινος, νά έντειχισθή έπιγραφή εκεί, 

ύποδεικνύουσα αύτήν ώς μνημείον 
άξιοθέατον, συνδεόμενον πρός τόν 
φιλολογικόν βίον μιας περιόδου· διότι 
έκεί άρχικώς συνεκεντροΰντο αί έσπε- 
ριναί όμηγύρεις τών λογιών, τινές τών 
όποιων είχον άποκτήσει διά τής τακτι
κής αύτών καί πολυχρονίου φοιτήσεως 
δικαιώματα έγκαταστάσεως. Οϋτω, ό
ταν κάποτε έτυχε νά άπουσιάζουν οι

οίκοδεσπόται καί έπανήλθον άργά τό 
βράδυ, εύρηκαν τό σπίτι φωτισμένο καί 
πλήρη τήν όμήγυριν, όπου έκαστος 
έξετέλει χρέη οικοδεσπότου. ’ Εκεί 
έπενοοΰντο άθώαι παιδιαί καί διάφορα 
εύφυά καί διασκεδαστικά τεχνάσματα 
καί έπαίζοντο άκίνδυνα τινά παιγνίδια, 
διακοπτόμενα ύπό θορυβωδών συζητή
σεων, φιλολογικών ιδίως καί καλλιτεχνι
κών, αίτινες πάλιν κατέληγον εις μίαν 
άστειότητα ή εις μίαν εύφυολογίαν ή 
έπιφώνησιν όπωσοϋν έλευθερόστομον 
τοϋ Σουρή, συνοδευομένην καί ύπό 
άναλόγου μορφασμού τής πλήξεως (καί 
τής άηδίας). ' Εκεί τέλος έλαβον χώραν 
αί περιβόητοι πνευματιστικαί έσπερί- 
δες αί άναστατώσασαι τό έλληνικόν 
Δημόσιον, καθ’ άς καί έάν δέν ένεφανί- 
ζοντο τά πνεύματα, ήτο όμως αισθητόν 
τό πνεϋμα τό σπινθηρίζον καί άναπηδών 
έν τώ μέσω τής σιγής καί τής κατανύξε- 
ως. Ο οίκος τοϋ Σουρή κατεϊχεν έν 
έξαιρετικόν προνόμιον άπό παλαιός 
έποχής, όπερδιετήρησενάκέραιον: Νά 
προσελκύει τούς άνθρώπους τών γραμ
μάτων, τούς άνθρώπους τοϋ πνεύμα
τος καί τής καλαισθησίας». Αύτά μάς 
λέει ό Πώπ.



ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

«Σέ μερικούς άνθρώπους έρχεται μιά 
μέρα
πού πρέπει τό μεγάλο Ναι ή τό μεγάλο 
"Οχι
νά πούνε, Φανερώνεται αμέσως όποιος 
τόχει
έτοιμο μέσα του τό Ναί, καί λέγοντάς το 
πέρα
πηγαίνει στήν τιμή καί στήν πεποίθησή 
του
Ο άρνηθείς δέν μετανοιώνει. "Αν 

ρωτιούνταν πάλι,
"Οχι θά ξανάλεγε. Κι όμως τόν 
καταβάλλει
έκείνο τ ' ό χ ι-  τό σωστό -  εις όλην τήν 
ζωήν του...

Στίχοι γραμμένοι άπό ένα Μεγάλο

"Ενας
μεγάλος ποιητής
Τοϋ ’ Αρχιφύλ. κ. Θ. Παπαδοπούλου

στοχαστή, έναν ήρωϊκό άρνητή, έναν 
γνήσιο καλλιτέχνη, πού κατόρθωσε νά 
περίκλειση σ' ένα του ποίημα μιάν 
ολόκληρη σύνθεση χωρίς λυρικούς 
άκροβατισμούς, γεμάτο αίσθαντικότη- 
τα, έναν σπαραγμό, τόν ποιητή Κων
σταντίνο ΚΑΒΑΦΗ.

' Ο Καβάφης είναι άπό έκείνους τούς 
ποιητές πού βυθίζονται στήν καταπονε- 
μένη έμπειρία τους καί νοσταλγούν. ' Η 
νοσταλγία τους σημαίνει αναζήτηση 
ζωής σ ’ ένα χώρο έγκατάλειψης καί 
καταστροφής κι αύτό άκριβώς προσθέ
τει στή νοσταλγία του ένα μήνυμα 
τραγικό.

’ Αγωνία μές στή σκέψη του ό Καβά
φης καί ή σκέψη του γεμίζει μέ ρυτίδες 
τήν ποίησή του. Είναι δυνατή, πρωτότυ
πη καί ξαφνική ή Καβαφική σκέψη. Τή 
νοιώθουμε έντονα. Τή βλέπουμε μέσα 
άπό τά «παράθυρα»:

Σ ’ αύτές τίς σκοτεινές κάμαρες πού 
περνώ
μέρες βαριές, έπάνω κάτω τριγυρνώ 
γιά ναύρω τά παράθυρα. "Οταν άνοίγει 
ένα
παράθυρο θάναι παρηγοριά.
Μά τά παράθυρα δέν βρίσκονται ή δέν 
μπορώ
νά τάβρω. Καί καλλίτερα ίσως νά μήντά 
βρώ.
Ίσως τό φώς θάναι μι ά νέα τυραννία, 
ποιος ξέρει τί καινούργια πράγματα θά 
δείξει».

Ή  ποίησή του δέν είναι ποίηση 
έξωτερικών έντυπώσεων, άλλά βαθιά 
άνθρώπινης ούσίας. Ο Καβάφης άνε-

βαίνει τά μέσα σκαλιά, τά κρυμένα, 
αύτά πού οδηγούν σέ αδιέξοδο. "Εναν 
τέτοιον Καβάφη κλείνουμε μέσα μας 
όλοι λίγο ή πολύ. Κανείς ποιητής άπό 
τούς συγχρόνους μας δέν άδραξε μέ 
τόση μεστότητα καί μέ τόση άφοβία τή 
δραματική ούσία τής ζωής, τήν τραγική 
καί τήν κωμική της ποιότητα, όπως ό 
Καβάφης. Οί στίχοι του άγγίζουν ωραί
ες καί φωτισμένες, μεγαλόπρεπες στι
γμές.

Βαθύτατα γνώστης τής έλληνικής 
ιστορίας καί τής παγκόσμιας λογοτεχνί
ας. Γέμισε μέ τήν παρουσία του μιάν 
ολόκληρη έποχή, κατόρθωσε νά γίνη 
πανελλήνιος. Ξεπέρασε άκόμη καί τά 
έλλαδικά πλαίσια ή ποίησή του καί 
έντάχτηκε στήν Εύρωπαϊκή.
Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς 
αιδώ
μεγάλα καί ύψηλά τριγύρω μου έχτισαν 
τείχη.
Καί κάθομαι καί άπελπίζομαι τώρα έδώ 
Αλλο δέν σκέπτομαι: τόν νοϋν μου 

τρώγει αύτή ή τύχη 
διότι πράγματα πολλά έξω είχον νά 
κάμω
"Α, όταν έκτιζον τά τείχη νά μήν 
προσέξω.
’ Αλλά δέν ακόυσα ποτέ κρότον κτιστών 
ή ήχον.
Άνεπαισθήτως μ ’ έκλεισαν άπό τόν 
κόσμον έξω.

Μέσα ατά τείχη αύτά κινείται ό 
ποιητής. Ή  πένθιμη βοή τους γεμίζει 
όλη τήν περιοχή τοϋ στοχασμού του. 
Δέν κλείνουν μόνο τόν ποιητή μέσα
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Μ’ όλα τους τά ψεγάδια τά έργα 
τοϋ Καβάφη είναι άπό τά έκφραστι- 
κώτερα καί τά πλέον σημαντικά τής 
νεοελληνικής φιλοσοφίας. ’Έχουντό 
θέλγητρο γραφικών παραστάσεων 
πάνω σέ άρχαίους άμφορεϊςπού μάς 
κάνουν νά ονειρευόμαστε ατό άντί- 
κρυσμά τους τό γυρισμό σέ μιά ζωή 
γεμάτη άρμονία καί κάλλος γεμάτη 
σοφία καί ήδονισμό, όπου τό παν 
είναι χαρά, ώς καί τό σκώμα άκόμα.

τους... "Εχουν καθολική σημασία, ανε
βαίνουν στήν περιωπή ενός συμβόλου. 
"Ολοι μας λίγο ή πολύ άνεβήκαμε, σέ 
μιάν υποχώρηση πού κάναμε, έναν 
συμβιβασμό νά μάς δέσουν αύτά τά 
τείχη.

Γεννημένος στήν Αλεξάνδρεια τής 
Αιγύπτου στά 1863. άπό οικογένεια 
εύπορων έμπορων καί άπό Φαναριώτικη 
μητέρα γεννημένη στήν πόλη, πέρασε 
τά παιδικά του χρόνια κάτω άπό τόν 
ομιχλώδη ούρανό τού Λονδίνου. Νά 
πώς παρουσιάζει ό 'ίδιος τόν εαυτό του 
σ' ένα αύτοβιογραφικό σημείωμα: «Εί
μαι Κωνσταντινοπολίτης τήν καταγω
γήν, άλλά έγεννήθηκα στήν Αλεξάν
δρεια - σ ’ ένα σπίτι τής όδοϋ Σερίφ' 
μικρός πολύ έφυγα καί άρκετό μέρος 
τής παιδικής μου ήλικίας τό πέρασα 
στήν Αγγλία. Κατόπινέπεσκέφθηντήν 
χώραν αύτήν μεγάλος, άλλά γιά μικρόν 
χρονικόν διάστημα. Διέμεινα καί στήν 
Γαλλία. Στήν έφηβική μου ήλικίαν κατοί
κησα ύπέρ τά δύο έτη στήν Κων/πολη. 
Στήν Ελλάδα είναι πολλά χρόνια πού 
δέν έπήγα. ' Η τελευταία μου εργασία 
ήταν ύπαλλήλου εις ένα Κυβερνητικόν 
γραφείον, άπό τό ύπουργείον τών 
Δημοσίων έργων τής Αιγύπτου. Ξέρω

Στήν απέναντι σελίδα: ό μεγάλος ’Αλεξαν
δρινός ποιητής σέ μιά χαρακτηριστική φωτο
γραφία έπάνω. Κάτω, μιά φωτογραφία τοϋ 
ποιητή λίγο πριν άπό τό θάνατό του.
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Αριστερά: ' Ο Καβάφης αέ προχωρημένη ήλικία. Δεξιά: Σκίτσο του Καβάφη άπό τόν Γιάννη 
Κεφαλληνό.

’Αγγλικά, Γαλλικά, καί ολίγα ’ Ιταλι
κά...».

'Αλλά άπό τό 1899, δέν έγκατέλειψε 
τήν γενέτειράν του. Οικονομικά άτυχή- 
ματα τόν άνάγκαοαν νά γίνει στήν άρχή 
χρηματομεσίτης καί μετά νά ζήσει τήν 
ήρεμη ζωή ενός μελετητοΐι καί συνε
τού υπαλλήλου ώς τά 1933, χρονολογία 
πού άφησε τήν τελευταία του πνοή. 
Πέρασε τά τελευταία του χρόνια μέσα 
σέ μιά μοναξιά κατάλληλη γι ’ άνάγνωαη 
κιάναπόληση. ’ Αγάπησε τή λαμπρή ζωή 
τής Αλεξάνδρειας, τίς τέχνες, τίς 
διασκεδάσεις καί τά γράμματα.

Θά φροντίσει νά μακρύνει τό δρόμο 
του γιά νά φτάσει ατό τέρμα καί νά 
φορτώσει τό πλοίο του στά λιμάνια πού 
φτάνει μ ’ όλα τά πλούτη πού θά 
μαζέψει:
«Σάν βγεις στόν πηγαιμό γιά τήν ’ Ιθάκη 
Νά εύχεσαι νάναι μακρύς ό δρόμος, 
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώ
σεις.
Τούς Ααιστρυγόνας καί τούς Κύκλωπας 
τόν θυμωμένο Ποσειδώνα μή φοβάσαι, 
τέτοια ατό δρόμο σου ποτέ σου δέν θά 
βρεις,
"Αν μένει ή σκέψις ύψηλή, άν έκλεχτή 
Συγκίνησις τό πνεύμα καί τό σώμα σου 
άγγίζει.
Τούς Ααιστρυγόνας καί τούς Κύκλω
πας,
Τόν άγριο Ποσειδώνα δέν θά συναντή

σεις
Αν δέν τούς κουβαλεΐς μέσ ’ στήν 

ψυχή σου,
"Αν ή ψυχή σου δ έ ν , τούς στήνει 
εμπρός σου...».

Είναι ή « ’ Ιθάκη» πού μ ’ αύτή συμβο
λίζει ό ποιητής τή χαρά πού μάς δίνει ή 
προσπάθεια γιά τήν εκτέλεση ενός 
σκοπού. Δέν σημαίνει τόν προορισμό, 
τό φτάσιμο στήν ’ Ιθάκη, σέ μιάν ’ Ιθάκη. 
Σημαίνει τό ταξίδι, τήν προσπάθεια 
χωρίς νά ξεφεύγεις άπό τόν σκοπό 
σου....... Πάντα στό νού σου νάχεις τήν
’ Ιθάκη'
Τό φθάσιμον έκεί ε ίν ’ ό προορισμός 
σου.
’Αλλά μή βιάζεις τό ταξίδι διόλου 
Καλλίτερα χρόνια πολλά νά διαρκέσει■ 
καί γέρος πιά ν ’ αράξεις στό νησί, 
πλούσιος μέ όσα κέρδισες στό δρόμο 
Μή προσδοκώντας πλούτη νά σέ δώση 
ή ’ Ιθάκη.
Ή  ’ Ιθάκη σ ’ έδωσε τ ’ ώραϊο ταξίδι. 
Χωρίς αύτήνδέν θάβγαινες στό δρόμο. 
Αλλά δέν έχει νά σέ δώσει πιά.

Καί άν πτωχική τήν βρεις, ή ’ Ιθάκη δέν 
σέ γέλασε
"Ετσι σοφός πού έγινες, μέ τόση πείρα 
ήδη θά τό κατάλαβες, οί Ίθάκες τί 
σημαίνουν».

Ή  ποίησή του χωρισμένη σέ τρία 
μέρη, Φιλοσοφική - ' Ερωτική - ’ Ιστορι
κή, περικλείει έναν κόσμο, πού προσπα

θεί νά δικαιωθεί μέσα στήν αισθητική 
άνανέωση στό πλήθος των συμβόλων 
καί τών παρομοιώσεων.

Έξ ίσου σημαντικό ένα άλλο ποίημά 
του γραμμένο άπό τά νεανικά του 
χρόνια «περιμένοντας τούς βαρβά
ρους». Γεμάτο ειρωνεία παρουσιάζει 
τόν Αύτοκράτορα, ’ Υπάτους καί Πραι- 
τοριανούς. όλοι ντυμένοι μέ τίς καλύτε
ρες στολές τους, περιμένό,υν νά ύπο- 
δεχτούν καί νά έντυπωσιάσουν έναν 
βαρβαρικό στρατό πού δέν έρχεται 
όμως ποτέ. Ερεθισμένος ό όχλος 
άναρωτιέται:
«Γιατί ένύχτωσε κ ’ οί βάρβαροι δέν 
ήλθαν
καί μερικοί έφθασαν άπό τά σύνορα 
κι είπανε πώς βάρβαροι πιά δέν ύπάρ- 
χουν
Καί τώρα τί θά γίνωμε χωρίς βαρβά
ρους;
Οί άνθρωποι αύτοί ήταν μιά κάποια 
λύσις».

Τά ποιήματα τού Καβάφη είναι άνά- 
γλυφες πράξεις ζωής. Γεμάτος έμ
πνευση, δίνει ιδιαίτερο νόημα παρουσι
άζοντας άθάνατες Θερμοπύλες. Διδά
σκει άναζητώντας τούς άνθρώπους 
έκείνους πού άνορθώνονται μπροστά 
στήν άναπότρεπτη ήττα τους καί βλέπει 
τό γεγονός αύτό πλημμυρισμένο άπό 
τήν ομορφιά τής τραγικής ποιήσεως, μέ 
ζωηρές εικόνες πού τίς κάνει σύμβολο: 
Τιμή σέ έκείνους όπου στή ζωή των 
ώρισαν νά φυλάγουν Θερμοπύλες

' Ο Καβάφης σέ ώριμη ήλικία.
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Ποτέ άπό τό χρέος μή κινοϊιντες. 
δίκαιοι καί ίσοι σ ' όλες των τές πράξεις 
αλλά μέ λύπη κι όλας κ ’ ευσπλαχνία 
γενναίοι οσάκις είναι πλούσιοι, κι όταν 
είναι πτωχοί, πάλ’ εις μικρόν γενναίοι,

Καί περισσότερη τιμή τούς πρέπει 
όταν προβλέπουν (καί πολλοί προβλέ
πουν)
πώς ό Εφιάλτης θά φανεί ατό τέλος, 
κι ’ οί Μήδοι έπί τέλους θά διαβοϋνε».

"Ας δούμε όμως πώς είδαν οί κριτικοί 
τό έργο του: ' Ο Γρυπάρης, έντυπωσια- 
σμένος, γράφει: Ξεχνάς κάθε έπίδειξη 
άρχαιολογικής σοφίας κ ’ έχεις τήν 
ψευδαίσθηση πώς βλέπεις ολοζώντανο 
τόν ποιητή νά κινείται σάν άναπόσπαστο 
μέλος μέσα στήν ολότητα τής ζωής 
έκείνης σ' όλες τις δυνατές της 
έκφάνσεις.

Ό  Μαλακάσης: Ο λυρισμός του, ή 
έλαφρή του κάποτε ειρωνεία, ό πεσιμι
σμός του, κάποια νωχέλεια τού ρυθμού, 
πού μπορεί νά θεωρηθή γιά άπορία, ή 
γλώσσα του πού έχει μιά προσωπική 
σφραγίδα καθαρότατη, όλα αύτά άποτε- 
λοΰν τή χάρη τού ποιητικού του έργου 
πρωτυπότατου. Αρχαία θέματα, μυθο
λογικά, ιστορικά, νεώτερα, σημερινά, 
αιώνια αισθηματικά κατ' ευθείαν ή μέ 
ύπερβολή, συμβολικά ή κατά άλληγορί- 
αν, όλα διαχειρισμένα άπό δυνατό κύριο 
της δουλειάς του.

Τό ίδιο καί ό Παύλος Νιρβάνας 
έντυπωσιασμένος άπό τήν ποίηση τού 
Καβάφη γράφει: ' Η πρώτη μου έντύπω- 
ση λοιπόν γιά τόν Νεοαλεξαντρινό 
ποιητή στάθηκε ό θαυμασμός μου. 
'Ένας θαυμασμός τού έξωτικοϋ καί τού 
άσυνήθιστου. Λίγοι είναι οί ποιηταί πού 
διάβασα καί ξαναδιάβασα πολλές φο
ρές τό ίδιο τους έργο, όπως μού έτυχε 
μέ τόν Καβάφη.

Μέ περισσότερο θαυμασμό ό Ακα
δημαϊκός Πέτρος Χάρης γράφει: Ο 
Καβάφης είναι ό ποιητής τού σπουδα
στηρίου ένα μεγάλο, ίσως καί τό έπιτυ- 
χέστερο μέρος τής έργασίας του. 
Κινείται μέσα στήν Ιστορία μέ ήδονή. 
"Ετσι παίρνει τή ζωή σάν κάτι τελειωμέ- 
νο, σάν ένας άνθρωπος πού έχει 
περάσει κι άπό τό θάνατο άκόμα καί τή 
βλέπει, άφοΰ έξάντλησε όλες τις δοκι
μασίες της. "Αν αύτό δέν είναι καθολι- 
κότης, άσφαλώς είναι μιά βαθύτατη 
περισυλλογή, μιά άναπόληση. Κι αύτό 
άποτελεϊ ένα άπό τά ισχυρότερα γνωρί
σματα τού ποιητή.

Μιάν άλλη μορφή διέκρινε ό ποιητής 
Κώστας Ούράνης τόν σεξουαλισμό, 
πού κυριαρχεί όχι μόνο στά ποιήματα 
άλλά καί στή ζωή τοΰ Καβάφη: Νέος
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' Ο τάφος τοΰ Καβάφη.

αναζητούσε σέ λαϊκές συνοικίες καί 
νυχτερινά κέντρα νά κορεστή άπό 
δυνατές καί έντονες ήδονές πού δι
ψούσε άδιάκοπα. 'Εξακολουθεί νά τις 
ζητά καί σάν ώριμος άνδρας, γιά νά 
νοιώσει άργότερα ένα βαθύ σπαραγμό 
γιά τά χρόνια πού έφυγαν:

...Τό γήρασμα τού σώματος καί τής 
μορφής μου είναι πληγή άπό φρικτό 
μαχαίρι,... Ποιό απόσταγμα νά βρίσκεται 
άπό βότανα γητέματος, νά μέ φέρει 
ξανά -τήν έμορφιά μου, τήν αγάπη μου.

Μάταια όμως καρτερούσε, γιατί είχε 
κλειστεί στά «Τείχη» πού τού ύψωσε ή 
ζωή. Ανθρωπος μέ βαθύτατη μόρφω
ση καί μεγάλη στοχαστικότητα, άπηλλα- 
γμένος άπό κάθε είδους προλήψεις, 
κοινωνικές, πατριωτικές «καί άλλα ήχη- 
ρά παρόμοια», όπως έλεγε ό ίδιος, 
ήδονιστής έκανε πατρίδα τού πνεύμα
τός του τήν ’Αλεξάνδρεια Τό βλέπομε 
στήν «Πόλη»:
Είπες θά πόγω σ ’ άλλη γή: θά πάγω σ ' 

άλλη θάλασσα. 
ΜΙιά πόλις άλλη θά βρεθή καλύτερη άπό

αύτή....
Καινούργιους τόπους δέν θά βρεις, δέν 

θάβρεις άλλες θάλασσες.
' Η πόλις θά σέ άκολουθεϊ. Στούς δρό

μους θά γυρνάς τούς ίδιους.
"Ετσι πού τή ζωή σου ρήμαξες έδώ 

στήν κώχη τούτη τήν μικρή, σ' όληντήν 
γήν τήν χάλασες».

Ξαναζούσε μέσα στά βαθειά γεράμα
τά του τά έντονα χρόνια τής νιότης, 
μέσα στήν ποίησή του. Τού άρκούσε, 
γιά νά ίδεϊ όλα αύτά, νά καθίσει κοντά 
στό χαμηλό φως του καί νά κλείσει 
ρεμβαστικά τά μάτια του:«"Ενα κερί 
άρκεϊ. Τό φώς του άμυδρό αρμόζει πιό 
καλά, θάναι πιό συμπαθές σάν έρθουν 
τής άγάπης, σάν έρθουν οί Σκιές. /  
"Ενα κερί άρκεϊ. Ή  κάμαρη άπόψε, νά 
μήν έχει φώς πολύ. Μέσα στήν ρέμβην 
όμως καί τήν ύποβολή, καί μέ τό λίγο 
φώς μέσα στήν ρέμβην έτσι θά οραματι
στώ, γιά νάρθουν τής Αγάπης γιά 
νάρθουν οί Σκιές».

' Ωστόσο έμελλε νά είναι ρεμβασμοί 
στοχαστικοί γεμάτοι δημιουργία. Ω
σπου τόν Απρίλη τού 1933 πέθανε άπό 
συμφώρηση, γιά νά κλείσει έτσι ό 
κύκλος τής ποιητικής του δημιουργίας 
καί νά περάσει στήν Αθανασία μέ μιάν 
έκπληχτική μεταθανάτια πνευματική 
σταδιοδρομία. Νά γίνει ένας άπό τούς 
πιό άγαπητούς "Ελληνες ποιητές.

Πλήθος οί μεταφράσεις σέ πάμπο- 
λες γλώσσες, τού δίνουν μία παγκοσμι
ότητα. Περήτρανη δικαίωση τού Μεγά
λου ’Αλεξανδρινού ποιητή καί ύμνητή 
τού έλληνικοΰ πνεύματος.

<<Σάν έτοιμος άπό καιρό, σά θαραλέ- 
ος,

άποχαιρέτησε τήν Αλεξάνδρεια πού 
τόν χάνει!»
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ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜ Α 
ΤΗ Σ ΣΤ Α Θ Μ Ε Υ ΣΕ Ο Σ 
ΣΤΗ Ν  Π Ρ Ω ΤΕΥ Ο Υ ΣΑ

Τοϋ Αστυνόμου κ. Νικ. Πιπερίδη 
Διοικητοΰ Τ.Ο.Τ.Α.

' Η λύση τού προβλήματος ή εν πάσει περιπτώσει ή 
άμβλυσή του πρέπει νά άναζητηθεϊ μέ τήν ουσιαστική 
συμβολή τής Πολιτείας. Πρέπει νά μελετηθεί σοβαρά σέ 
όλη την έκτασή του καί νά καταρτισθεΐ ένα σχέδιο 
συντονισμένων ’ενεργειών, οί όποιες θά τείνουν στό 
σκοπό αυτό.

' Υπάρχει τεράστιο καί διαεπίλυτο πρόβλημα 
στάθμευσης. Τό πρόβλημα αύτό καλείται νά 
λύσει ή Τροχαία, καλείται δηλαδή νά παρι
στάνει τόν Προκρούστη.

ΙΝΑΙ γνωστό ότι στήν Αθήνα τό 
κέντρο δραστηριότητος παρατη- 

ρείται ατούς άξονες ' Ομόνοια - Σύντα
γμα, ’Αρχαιολογικό Μουσείο - Μονα
στηράκι. Στό χώρο αύτό είναι τά Δικα
στήρια, τά περισσότερα Υπουργεία, οί 
κεντρικές ύπηρεσίες ΔΕ.Η., Ο.Τ.Ε., 
'Εταιρεία Ύδάτων, Τράπεζες, Ταμεία, 
Δημόσιες καί άλλες Ύπηρεσίες, τό 
Πανεπιστήμιο, ή Βουλή, τό έμπορικό 
κέντρο τής Αθήνας, τής 'Ελλάδος 
κ.λπ. Γιά τό λόγο αύτό όλη ή κίνηση 
παρατηρείται άπό τήν περιφέρεια πρός 
τό κέντρο. Επίσης καί πάλι λόγω τής 
ρυμοτομικής κατασκευής τής πόλεως 
καί επειδή δεν υπάρχουν περιφερεια
κοί δρόμοι, καί γιά τή μετάβαση άπό μιά 
περιοχή σέ άλλη, πρέπει νά χρησιμοποι
είται τό κέντρο, ό ανωτέρω δηλαδή 
χώρος. "Ετσι, όλες τις έργάσιμες ώρες 
οί άξονες αϋτοι μοιάζουν μέ τήν καρδιά 
ενός οργανισμού, στήν όποια γίνεται 
όλη ή κυκλοφορία τοϋ αίματος, άπό καί 
πρός όλη τήν περιφέρεια. "Οταν ή 
κυκλοφορία πάει καλά στό χώρο αύτό, 
όλη ή κυκλοφορία τών Αθηνών έχει 
καλά. Γι ’ αύτό κι όλη ή προσπάθεια τής 
Τροχαίας Αθηνών τείνει στήν καλυτέ
ρευση τής ροής τής κυκλοφορίας στό 
χώρο αυτό. Οί τροχονόμοι μέ τούς

σηματοδότες βοηθούν τήν κίνηση, ένώ 
παράλληλα άπομακρύνουν τά έμπόδια 
πού δημιουργούνται άπό τίς σταθμεύ
σεις. ’ Επιβάλλεται οπωσδήποτε οί δρό
μοι νά είναι έλεύθεροι άπό σταθμεύ
σεις, γιά νά χρησιμοποιείται όλο τό 
πλάτος τους γιά τά κινούμενα οχήματα.

Μέ τή μελέτη τού κυκλοφοριακού 
προβλήματος τών ’Αθηνών, αλλά καί 
τής σταθμεύσεως στόν ανωτέρω χώρο, 
γιά πρώτη καί μοναδική φορά ασχολή
θηκε τό τεχνικό γραφείο WILBYR’ 
SMITH, έπειτα άπό σύμβαση μέ τό 
'Ελληνικό Δημόσιο, πού ύπογράφηκε 
τήν 1η Νοεμβρίου 1963. Τό γραφείο 
αύτό μελέτησε έμπεριστατωμένα τό 
θέμα τό 1964 καί τήν 12.6.65 παρέδωσε 
ατούς Υπουργούς Δημοσίων "Εργων 
καί Συγκοινωνιών τήν άξιόλογη έκθεσή 
του, μέ τίτλο «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΑ- 
ΘΜΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΛΕΚΑΝΟ
ΠΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ». Ή  έργασία αύτή 
γνωστή σάν μελέτη ΣΜΙΤΗ καίτοι βασί
στηκε σέ δεδομένα τοϋ 1964 είναι 
αρκετά έπίκαιρη μέ τίς προβλέψεις γιά 
τό 1975, άλλά καί τό 1985, οί όποιες 
άποδεικνύονται ορθές. Κατά τίς μετρή
σεις τού SMITH στόν ανωτέρω χώρο 
ύπήρχαν τό 1964, δύο χιλιάδες έπτακό-

σιες έπτά (2.707) θέσεις γιά στάθμευ
ση στά κράσπεδα τών οδών καί χίλιες 
εννιακόσιες τριάντα μία (1931) έκτος 
οδών (γκαράζ ϋπαίθρια καί στεγασμέ
να), ένώ οί άνάγκες σταθμεύσεως ήσαν 
δέκα έπτά χιλιάδες διακόσιες δέκα 
(17.210) τήν ήμέρα. ' Υπήρχαν δηλαδή 
τότε άνάγκες γιά δώδεκα χιλιάδες 
πεντακόσιες έβδομήντα δύο (12.572) 
θέσεις ακόμα.

Σήμερα οί δύο χιλιάδες έπτακόσιες 
έπτά (2.707) θέσεις στά κράσπεδα 
έχουν περιοριστεί αισθητά, λόγω πεζο- 
δρομήσεως τών οδών Θεμιστοκλέους, 
Βουκουρεστίου, παραχωρήσεως πολ
λών θέσεων, γιά κατ’ έξαίρεση στά
θμευση Δικαστικών, Δημοσιογραφικών, 
υπηρεσιακών καί λοπών οχημάτων καί 
νέες άπαγορεύσρις σταθμεύσεως, σέ 
ορισμένους δρόμους, έπειδή αύξήθηκε 
άκόμη περισσότερο ή κυκλοφορία. Οί 
υπόλοιπες παραχωροϋνται άπό τόΔήμο 
μέ παρκόμετρα. Αύξήθηκαν βέβαια οί 
έκτος οδών θέσεις κατά οκτακόσιες 
σαράντα έπτά (847) Μέ τό γκαράζ τής 
πλατείας Κλαυθμώνος, τετρακόσιες 
δέκα οκτώ (418) μ έτό  γκαράζ τής όδοΰ 
Ακαδημίας, έννιακόσιες τριάντα (930) 

Σόλωνος καί τριακόσιεςπενήντα (350) 
μέ τό γκαράζ τής όδοϋ ’ Εμμανουήλ
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Μπενάκη καί κατά δύο χιλιάδες εκατό 
(2.100) μέ τά σαράντα δύο (42) ύπαί- 
θρια γκαράζ, σέ διάφορα οικόπεδα τής 
περιοχής, δηλαδή σύνολο εξ χιλιάδες 
πεντακόσιες εβδομήντα εξ (6.576) θέ
σεις. Κατά τούς υπολογισμούς τού 
SMITH, οι άνάγκες σταθμεύσεως τό 
1975 θά ήταν γιά τριάντα μία χιλιάδες 
πεντακόσιες (31.500) θέσεις καί τό 
1985 γιά πενήντα χιλιάδες (50.000) 
θέσεις, περίπου. "Οπως καί νά έχει ή 
κατάσταση θά υπάρχουν σήμερα άνάγ
κες γιά άλλες τριάντα πέντε χιλιάδες 
(35.000) θέσεις περίπου, έκτος όδών 
(σέ γκαράζ) γιά νά μπορεί βέβαια τό 
κέντρο τής πόλεως νά κυκλοφορεί 
ύποφερτά καί νά έξυπηρετείται ό κό
σμος. Θέσεις δέν δημιουργοϋνται. Τό 
κυκλοφοριακό παραμένει στό ίδιο σύ
στημα, δηλαδή όλη ή κίνηση πρός καί 
άπό τό κέντρο. Μοιραία άπό τούς 
τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) οδη
γούς πού έπιζητούν κάθε μέρα θέση γιά 
στάθμευση, βρίσκονται καί άρκετές 
χιλιάδες πού άφήνουν τό αύτοκίνητό 
τους σέ θέσεις ή κατά τρόπο πού 
άπαγορεύεται ή στάθμευση. Θά λέγαμε 
ότι όλοι αυτοί δέν είναι άπαραίτητο νά 
φέρνουν τό αύτοκίνητό τους σέ χώρο 
πού δέν βρίσκουν θέσεις ή πού άπαγο- 
ρεύεται ή στάθμευση. Δέν πρέπει όμως 
νά παραβλέψουμε καί τό γεγονός ότι 
τις ώρες τής μεγάλης κυκλοφορίας δέν 
υπάρχει καί ικανοποιητική έξυπηρέτηση 
άπό τά μέσα μαζικής μεταφοράς (λεω
φορεία καί τρόλλεϋ), άλλά καί άπό τά 
ταξί.

Σέ μιά λοιπόν τόσο μεγάλη ζήτηση γιά 
στάθμευση καί μέ τις άνωτέρω συνθή
κες, θά πρέπει νά δεχτούμε ότι τήν 
ήμέρα ύπάρχουν μερικές τουλάχιστον 
χιλιάδες περιπτώσεις, κατά τις όποιες

οί οδηγοί υποχρεωτικά έρχονται στό 
κέντρο (έκτακτες άνάγκες, έπισκέψεις 
σέ γιατρούς, μεταφορές ασθενών, πε
ριπτώσεις πού δέν έπιδέχονται άναβο- 
■λή κ.λ.π.) καίμή βρίσκοντες άλλο χώρο, 
άφήνουν τά αυτοκίνητά τους, γιά λίγο 
έστω, σέ μέρος πού άπαγορεύεται.
Αντικειμενικά λοιπόν ύπάρχει τερά

στιο πρόβλημα σταθμεύσεως. Αύτό τό 
πρόβλημα καλείται νά λύσει ή Τροχαία, 
ή όποια καί τήν κυκλοφορία πρέπει νά 
έλαφρύνει καί τις σταθμεύσεις νά 
διευκολύνει. Καλείται δηλαδή νά παρι
στάνει τόν Προκρούστη. "Ετσι έχουμε 
έναν φοβερό άγώνα, οί μέν οδηγοί νά 
έξυπηρετηθοϋν, ή δέ Τροχαία νά τούς 
καταδιώκει, γιά νά κρατάει τούς δρό
μους έλεύθερους, γιά τήν κυκλοφορία. 
’Αποτέλεσμα είναι ό κόσμος πού θέλει 
νά μετακινηθεί νά έχει δυσχέρειες, 
λόγω συμφορήσεως τών όδών, ένώ 
αυτός πού θέλει νά σταθμεύσει, νά μή 
βρίσκει χώρο καί όταν κάπου βρίσκει μιά 
θέση καί άφήνει τό αύτοκίνητό του γιά 
λίγο, γυρίζοντας τό βρίσκει χωρίς πινα
κίδες, μέ μιά κλήση στό παρμπρίζ καί 
ορισμένες φορές δέν τό βρίσκει καθό
λου, γιατί τό έχει πάρει ό γερανός. Ή  
Τροχαία καί ή ’Αστυνομία γενικά καί 
ταλαιπωρείται καί τήν κατακραυγή τών

μέν καί τών δέ έχει. Καί τούτο διότι δέν 
γίνεται τίποτε πρός άμβλυση τού προ
βλήματος, άλλά άρκούμεθα στήν άντι- 
μετώπισή του μόνο μέ άστυνομικά 
μέτρα. Μέ άφαίρεση πινακίδων άλλοτε, 
μέ έπίδοση κλήσεων σήμερα καί εύκαι- 
ριακή άπαγόρευση τής κυκλοφορίας 
κ.λπ. Πρέπει νά άναληφθοϋν σοβαρές 
πρωτοβουλίες, νά άντιληφθοΰμε τέλος 
πάντων ότι τό πρόβλημα δέν είναι άπό 
αυτά πού λύνονται μόνον μέ άστυνομι
κά μέτρα. Είναι πρόβλημα κοινωνικό, 
βιοτική άνάγκη, άφορά τήν ύγεία τού 
λαού, διότι τό νέφος μάς άφαιρεϊ 
σταθερά μέρος άπό τή ζωή μας, καί, 
όπως καί νά τό κάνουμε, ό κυριώτερος 
παράγοντας γ ι' αύτό είναι τό κυκλοφο- 
ριακό πρόβλημα, τό όποιο άσφαλώς 
έπιβαρύνει ή στάθμευση, όπως γίνεται 
σήμερα. Είναι ευτύχημα πού μέχρι 
σήμερα έχουμε μόνο παράπονα πολι
τών οδηγών, πού παραπονούνται συνή
θως γιά τά έκάστοτε λαμβανόμενα 
μέτρα. "Ας ευχηθούμε στό μέλλον νά 
μή έχουμε χειρότερα, νά μή ξεσηκωθεί 
δηλαδή όλος ό λαός, διότι φοβούμαι ότι 
έκεί όδηγούμεθα, ό λαός δέν θά 
άντέξει πλέον νά παίζεται ή ζωή του 
έπειδή δέν άντιμετωπίζεται σωστά τό 
πρόβλημα. Χρειάζεται νά γίνει διαφώτι-
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ση, ενημέρωση, νά άναπτύσεται ή 
σκοπιμότητα των έκάστοτε λαμβανομέ- 
νων μέτρων καί νά γίνεται έπίκληση 
στόν λαό νά βοηθήσει στην έφαρμογή 
των, γιά τό καλό τού συνόλου. Τά μέτρα 
μέχρι σήμερα ό λαός τά θεωρεί κάτι πού 
άφορούν τή Πολιτεία καί τούς οδηγούς, 
ένώ ό σκοπός φυσικά είναι άλλος. Τί 
πρέπει λοιπόν νά γίνει; "Οσον άφορά 
τήν στάθμευση ή όποια άπό τήν πλευρά 
της θά μειώσει άρκετά τό νέφος καί θά 
έξυπηρετήσει ποικιλοτρόπως, στό σύν
τομο αυτό σημείωμά μας θά μπορούσα
με νά προσθέσουμε αύτά πού άκολου- 
θούν

Από άρκετούς έχει τονισθεϊ καί 
είναι πολύ άληθινό, ότι τό πρόβλημα 
των σταθμεύσεων δέν" έπιλύεται μέ 
κανένα τρόπο, στό κέντρο των 'Αθη
νών. Πώς νά έπιλυθεϊ, όταν οί ζητήσεις 
σταθμεύσεων είναι δεκαπλάσιες του
λάχιστον άπό τις ύπάρχουσες θέσεις 
καί κάθε ήμέρα αύξάνονται; Μπορεί 
όμως νά έπιλυθεϊ μόνο μέ άστυνομικά 
μέτρα; Είναι σωστό νά καλείται, ή 
Τροχαία ’Αθηνών μόνο, νά βγάλει τά 
κάστανα άπό τή φωτιά, ένώ άλλοι 
κρατικοί φορείς νά άναμένουν τά άπο- 
τελέσματα, ζητώντας μάλιστα αύτοί νά 
έξυπηρετοΟνται, κατ’ έξαίρεση γιά 
στάθμευση;

Βέβαια ή Τροχαία πρέπει νά προσπα
θεί, νά συμβάλλει καθημερινά στήν 
άντιμετώπισή του, διότι ή στάθμευση 
είναι άμεσα συνδεδεμένη μέ τήν κυ
κλοφορία καί τό κυκλοφοριακό πρόβλη
μα γενικότερα. ’Επιβάλλεται νά χρησι
μοποιείται ολόκληρη ή ύπάρχουσα πο
λύτιμη οδική ικανότητα, γιά τήν κίνηση 
τόσων καί τόσων λεωφορείων, τρόλλεϋ, 
φορτηγών, ταξί καί ιδιωτικών αυτοκινή
των, πού πρέπει νά περάσουν κάθε 
μέρα άπό τό χώρο αυτό. Μελλοντικά οί 
θέσεις γιά στάθμευση στά κράσπεδα θά 
μειωθούν άκόμη περισσότερο, καθώς οί 
άνάγκες θά συνεχίζουν νά άπαιτοϋν 
όλο καί μεγαλύτερα άδικά πλάτη γιά τήν 
κυκλοφορία. ’Εάν συνεχίσουμε νά τά 
περιμένουμε όλα άπό τήν Τροχαία, 
χωρίς νά βρούμε καμιά λύση πού νά 
ικανοποιεί τίς ζητήσεις, θά έχουμε 
πλέον άνοικτό πόλεμο Τροχαίας καί 
οδηγών, χωρίς τό πρόβλημα νά λύνεται.

Ή  λύση τού προβλήματος ή ένπάσει 
περιπτώσει ή άμβλυνσή του πρέπει νά 
άναζητηθεϊ μέ τήν ούσιαστική συμβολή 
της Πολιτείας. Πρέπει νά μελετηθεί 
σοβαρά σέ όλη τήν έκτασή του καί νά 
καταρτισθεϊ ένα σχέδιο συντονισμένων 
ένεργειών, οί όποιες θά τείνουν στό 
σκοπό αύτό. Τί μπορεί νά περιλαμβάνει 
ένα τέτοιο σχέδιο; ’ Ιδού λίγα έκ πολ

λών, πού μπορούν νά γίνουν:
1) Κατάργηση όλων τώνκατ' έξαίρε

ση σταθμεύσεων, στά κράσπεδα τών 
οδών. Τί θά πει είναι αύτοκίνητο δικα- 
στοΰ, βουλευτού, δημοσιογράφου ή 
άλλου ύπηρεσιακοϋ (πολλές φορές καί 
ιδιωτικού) παράγοντα; Μήπως τά αυτο
κίνητα αύτά δέν έμποδίζουν τήν κυκλο
φορία; Γιά όλιγόλεπτες άναμονές σέ 
ορισμένα κτίρια πού στεγάζονται διάφο
ρες ύπηρεσίες, νά δήμιουργηθούν εσο
χές, παρακαμπτήριος, ώστε οί χώροι 
όλοι νά διατίθενται γιά κοινή στάθμευση 
καί κυκλοφορία. Αύτό θά συμβάλλει καί 
ψυχολογικά στούς άλλους οδηγούς, νά 
δέχονται καρτερικά τούς περιορι
σμούς, μέ τά μέτρα κυκλοφορίας, διότι 
θά τούς "ικανοποιεί τό περί ισότητες 
συνταγματικό δικαίωμά τους, ένώ θά 
ελευθερώνει πολλές θέσεις, πού θά 
δοθούν στήν κοινή στάθμευση καί 
έξυπηρέτησή τους.

2) Οί θέσεις αύτές καί όλες οί άλλες 
πού ύπάρχουν στά κράσπεδα, χωρίς 
καμιά έξαίρεση, νά διατεθούν γιά κοινή 
στάθμευση, μέ παρκόμετρα. Κάθε παρ
κόμετρο θά έξυπηρετεϊ τήν ήμέρα 
τέσσερες μέ πέντε σταθμεύσεις, όταν 
μάλιστα τό άντίτιμό του είναι κλιμακωτό, 
δηλαδή φθηνό τήν πρώτη μισή ώρα καί 
διπλασιαζόμενο συνέχεια άνά μισή ώρα.
"Ετσι αύτός πού κατεβαίνει γιά μιά 
έπείγουσα άνάγκη του, θά βρίσκει 
οπωσδήποτε νόμιμη καί φθηνή θέση, θά 
έξυπηρετεϊται καί θά φεύγει ευχαρι
στημένος. Εάν όμως καθυστερεί, θά 
έπιβαρύνεται μέ μεγαλύτερο τέλος, 
οπότε θά φροντίζει νά συντομεύει 
μόνος του τήν παραμονή του στό 
κέντρο καί θά έλευθερώνει τήν θέση, 
γιά νά τή χρησιμοποιήσει μέ τόν ίδιο 
τρόπο καί άλλος. Μάλιστα μπορεί τό 
τέλος τού παρκομέτρου νά ρυθμισθεί 
καί άνάλογα μέ τήν τοποθεσία, δηλαδή 
όσο πλησιέστερα πρός τό κέντρο, τόσο 
άκριβότερο. Βέβαια όλα τά παρκόμετρα 
θά λειτουργούν σωστά καί θά έπιβλέ- 
πονται αύστηρά, γιά νά τιμωρούνται οί 
άδιόρθωτοι έξυπνοι. Μέ τόν τρόπο αύτό 
θά λειτουργεί αυτόματα ό χρονικός 
περιορισμός τής σταθμεύσεως καί όχι 
νά γίνεται όπως σήμερα, όποιος προλά
βει τό άφήνει όλη μέρα.

3) Να κατασκευασθούν πολυόροφα 
ύπόγεια γκαράζ χιλίων θέσεων, άφοϋ 
άνακατασκευασθούν οί έπιφάνειες τών 
έξης πλατειών:

α) Πλατεία Συντάγματος. Είναι ή 
καρδιά τής σύγχρονης πόλεως τών
Αθηνών, μέ πολλά γραφεία, ξενοδο

χεία, άεροπορικές έταιρείες κλπ. καί

Οί φιλότιμες προσπάθειες της Τροχαίας, 
μπορεί νά άμβλύνουν, άλλά δέν επιλύουν 
ούτε τό κυκλοφοριακό, ούτε τό πρόβλημα 
τής σταθμεύσεως.

πολλές άνάγκες σταθμεύσεως. "Εχει 
μεγάλο χώρο γιά ύπόγειο γκαράζ καί 
είναι εύκολη ή είσοδος καί έξοδος σ ’ 
αύτό άπό τήν όδό Βασ. Γεωργίου A ’ καί 
άπό τήν "Οθωνος, άναλόγως.

β) "Οδός Ακαδημίας, στό χώρο 
όπισθεν τού Πανεπιστημίου καί τού 
παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου. Καί 
έδώ οί άνάγκες σταθμεύσεως είναι 
μεγάλες, τράπεζες, γραφεία, έμπορική 
κίνηση κλπ. καί ή έξυπηρέτηση εύκολη 
άπό πολλά σημεία.

γ) Πλατεία Κάνιγγος, μέ τά άνωτέρω 
πλεόνεκτήματα, γιά έξυπηρέτηση τών 
γύρω άναγκών.

δ) Πλατεία Βάθης, γιά τόν ίδιο σκοπό, 
καί

ε) Πλατεία Κουμουνδούρου, γιάτούς 
περισσότερο άπομακρυσμένους.

Οί δαπάνες γιά τις έγκαταστάσεις 
αύτές, πού θά έξυπηρετούν τήν ήμέρα 
τουλάχιστον δέκα χιλιάδες ζητήσεις, 
θά καλυφθούν σύντομα, άπό τά έσοδα 
παρκαρίσματος, άλλά καί άπό τά έσοδα 
παρκομέτρων στούς άνοικτούς χώ
ρους. Άλλά καί σέ περίπτωση πού θά 
βραδύνει ή κάλυψή τους, άξίζει νομίζω 
μιας μικρής κρατικής προνοίας καί 
θυσίας, διότι θά "ικανοποιηθούν σοβα
ρές άνάγκες τών πολιτών καί θά τονι- 
σθεϊ ή παρουσία τού Κράτους Δικαίου.

Μέ τις τρεις αύτες προτάσεις, οί 
όποιες είναι πραγματοποιήσιμες καί
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χωρίς πολλές θυσίες, θά άντιμετωπι- 
σθοϋν νομίζω κατά μεγάλο ποσοστό οί 
άπαιτήσεις σταθμεύσεως στό κέντρο 
τών 'Αθηνών, οί οποίες ζητούνται καί 
είναι άπαραίτητο νά γίνονται στόν νευ
ραλγικό αυτό χώρο. ’ Εφόσον πραγματι
κά υπάρχουν τόσες άναγκαίες ζητή
σεις, θά ικανοποιούνται, άλλα μέ κατα
βολή άντιτίμου παρκαρίσματος καί όχι 
προστίμου. Δέν θά υπάρχει πλέον ό 
πολλές φορές δίκαιος ισχυρισμός τών 
σημερινών παραβατών, τών περί στα
θμεύσεως διατάξεων, ότι δέν βρίσκουν 
χώρο νά σταματήσουν καί άναγκάζονται 
νά παρανομήσουν. Γιά τούς παρά ταύτα 
παραβάτες νά έφαρμόζονται πλέον 
αύστηρά μέτρα, τά όποια θά τά δέχεται 
όλος ό κόσμος μέ ικανοποίηση, διότι θά 
έξυπηρετούνται οί νομοταγείς καί θά 
τιμωρούνται οί άσυγχώρητοι καί κατά 
σύστημα παραβαίνοντες τόν Νόμο. 
’Αλλά καί οί τελευταίοι έλπίζεται ότι θά 
άντιληφθούν ότι δέν μπορούν νά άδια- 
φορούν γιά τά δικαιώματα τών άλλων καί 
άναγκαστικά θά έπανέλθουν στήν τάξη.

4) Περαιτέρω έπιβάλλεται νά βελτιω
θούν έπί τέλους τά μέσα μαζικής 
μεταφοράς, λεωφορεία καί τρόλλεϋ, σέ 
ποιότητα καί πυκνότητα, ώστε ό κόσμος 
μέ έμπιστοσύνη νά καταφεύγει σέ 
αυτά, άποφεύγοντας νά χρησιμοποιεί 
τό ιδιωτικό αύτοκίνητό του. Πρός τόν 
σκοπό αυτό πρέπει νά φύγουν όλες οί 
άφετηρίες άπό τό κέντρο, όπου κρα
τούν συνήθως ένα μεγάλο άριθμό 
λεωφορείων καί τρόλλεϋ, μέ δυσάρε
στα άποτελέσματα γιά τήν κυκλοφορία 
καί τή στάθμευση. Οί ύπάρχουσες 
άφετηρίες νά μετατραπούν σέ στάσεις, 
γιά τήν έξυπηρέτηαη τού κοινού καί νά 
μεταφερθούν έκτος τού κέντρου, ά- 
φού πλαισιωθούν μέ περιφερειακές 
γραμμές, μέ πλήρη άνταπόρκιση καί

Μαζί μέ τήν προσπάθεια τής Τροχαίας, τό 
πρόβλημα τής σταθμεύσεως θά επιλυθεί μέ 
τήν ουσιαστική συμβολή τής πολιτείας.

Γιά τήν έπίλυση τού προβλήματος τής 
σταθμεύσεως στήν Πρωτεύουσα, δέν άρ- 
κοΰν οί κλήσεις καί οί συνεχείς διώξεις τών 
οδηγών άπό μέρους τών τροχονόμων.

κοινό εισιτήριο. Στούς χώρους τών 
άφετηριών νά άνευρεθούν χώροι στα
θμεύσεως, ώστε νά πλησιάζουν έπιβά- 
τες μέ τά ιδιωτικά τους αύτοκίνητα, νά 
βρίσκουν χώρο γιά παρκάρισμα καί νά 
μεταφέρονται ατό κέντρο μέ λεωφο
ρεία καί τρόλλεϋ. "Ετσι θά άλλάξει 
σταδιακά ή νοοτροπία τού ’Αθηναίου νά 
κατεβαίνει γιά όλες τις δουλειές του 
στό κέντρο μέ τό αύτοκίνητό του, 
δημιουργώντας πρόβλημα σταθμεύσε
ως καί κυκλοφορίας. Παράλληλα καί ή 
διακίνηση μέ τά μέσα μαζικής μεταφο
ράς θά γίνει συντομότερη καί άνετότε- 
ΡΠ·

5) Νά έπεκταθεί σύντομα ό ήλεκτρι- 
κός σιδηρόδρομος καί μάλιστα άκτινο- 
ειδώς. Κανείς δέν άμφιβάλλει γιά τό 
πόσο έξυπηρετεϊ ή μοναδική γραμμή 
τού σιδηροδρόμου πού έχουμε. Μιά 
διαδρομή μέ αυτόν πείθει ότι χρησιμο
ποιείται καί άπό πολλούς πού διαθέτουν 
ιδιωτικά αύτοκίνητα. Γύρω άπό όλους 
τούς σταθμούς του καθημερινά ύπάρ- 
χου.ν χιλιάδες αύτοκίνητα παρκαρίσμέ- 
να. Τό ίδιο καί καλύτερο θά συμβεί μέ 
τήν έπέκταση καί τή δημιουργία νέων 
γραμμών πρός διάφορα σημεία τών 
’Αθηνών. Θά πλησιάζει ό κόσμος ατούς 
σταθμούς μέ τά ιδιωτικά αύτοκίνητα καί 
θά χρησιμοποιεί τό τραίνο γιά ταχεία, 
άνετη καί οικονομική μετακίνησή του 
πρός καί άπό τό κέντρο.

6) ’Αρκετά μπορούσε νά συμβάλλει 
στόν περιορισμό τής χρησιμοποιήσεως 
τών ιδιωτικών αύτοκινήτων πρός τό 
κέντρο καί ή βελτίωση έξυπηρετήσεως 
μέ ταξί. "Οπως έχει σήμερα τό ταξί καί 
άκριβό είναι καί δέν βρίσκεται όταν 
χρειάζεται, διότι οί κάτοχοί τους πηγαί
νουν όπου καί όποτε θέλουν. Θά 
μπορούσε νά γίνει ότι γίνεται στό 
έξωτερικό καί ειδικότερα στήν ’Αγγλία, 
νά άναλάβει δηλαδή τήν έκμετάλλευσή 
τους Κρατικός φορέας. "Ετσι θά ύπάρ- 
χει ταξί όλες τις ώρες, θά είναι 
φθηνότερο καί οί οδηγοί περισσότερο 
έξυπηρετικοί καί εύγενείς. Αύτό θά 
προσελκύσει ένα σοβαρό άριθμό έπιβα- 
τών, κυρίως γυναικών καί θά περιορίσει 
ένα μέρος τής ζητήσεως σταθμεύσε
ως.

7) Τέλος, έπιβάλλεται νά χρησιμοποι
ούνται καθημερινά τά μέσα ένημερώ- 
σεως, τά όποια πληροφορούν, μορφώ
νουν καί άναμορφώνουν. Νά πληροφο
ρείται τό κοινό γιά τά λαμβανόμενα 
μέτρα, πώς θά μπορέσει νά έξυπηρετη- 
θεί, τί μπορεί νά χρησιμοποιήσει, τί 
πρέπει νά άποφύγει. Νά άποκτήσει 
πλέον ό Αθηναίος, ό Έλληνας 
πολίτης κυκλοφοριακή άγωγή. Νά ένερ- 
γεϊ σάν Εύρωπαίος, έχοντας άπαιτήσεις 
νά έξυπηρετηθεί καί ύποχρεώσεις σε
βασμού τών δικαιωμάτων τών άλλων, 
πού σημαίνει πειθαρχία καί ύπακοή μέ 
εύχαρίστηση στά μέτρα πού λαμβάνει ή 
Πολιτεία καί έφαρμόζει ή Τροχαία, 
άφού πεισθεϊ ότι όλα αύτά γίνονται γιά 
τήν έξυπηρέτησή του, γιά τό καλό τού 
συνόλου.

Έπιβάλλεται λοιπόν ή Πολιτεία νά 
άσχοληθεί σοβαρά μέ τήνάντιμετώπιση 
τού προβλήματος. Πρέπει νά προσφέ
ρει ούσιαστικά, γιά νά έχει άπαιτήσεις 
τό κοινό ν ά βοηθήσει άποτελεσματικά 
σέ ένα τόσο ζωτικό καί σπουδαίο θέμα, 
πού έχει μεγάλη σημασία γιά τήν 
οικονομία, τήν υγεία, τήν διευκόλυνση 
τού κοινού. Δέν είναι άσχετο άσφαλώς 
καί μέ τό γόητρο καί κύρος τής 
Πολιτείας. Τόσος καί τόσος κόσμος άπό 
τό έξωτερικό περνά άπό τό κλεινόν 
"Αστυ καί ταλαιπωρείται άφάνταστα, μή 
μπορώντας νά έξυπηρετηθεί καί άπό 
τήν άλλη πλευρά άναγκάζεται νά περι
μένει σέ ούρές στήν Τροχαία, γιά νά 
πάρει τίς πινακίδες, καταβάλλοντας 
ένα τσουχτερό πρόστιμο. Πρέπει ή 
Πολιτεία νά άντιληφθεϊ ότι δέν συμφέ
ρει νά χρησιμοποιεί τούς Τροχονόμους 
σάν όργανα Κράτους Χωροφύλακος, 
αλλά έπιβάλλεται νά δημιουργήσει συν
θήκες ώστε νά ένεργούν σάν υπάλλη
λοι Κράτους Δικαίου.
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Γ ΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ τών ενερ
γειών των διωκτικών υπηρεσιών, 

στήν προσπάθεια καταπολέμησης τής 
εγκληματικότητας καί κυρίως τής πρό
ληψής της, μελετώνται τά στοιχεία τά 
οποία ουνιστοΰν τά διάφορα εγκλήματα 
πού έχουν διαπραχθεΐ στό παρελθόν. 
Έτσι οί ταξινομήσεις τών στοιχείων 
αυτών, τά οποία ερμηνεύουν συνήθως 
τόν τρόπο ενέργειας τών δραστών, τό 
χώρο, τό χρόνο πού έπιλέγουν γιά τίς 
εγκληματικές δραστηριότητες, ή κάθε 
άλλου στοιχείου, παράλληλα μέ τή 
διευρεύνηση, όσο είναι δυνατό, τής 
προσωπικότητας τών δραστών, τής κοι
νωνικής τους θέσης, τού έπαγγέλμα- 
τος ή τής ειδίκευσής τους όταν πρόκει
ται γιά ορισμένα εγκλήματα, τού φύλου 
κλπ., σέ συνδυασμό μέ τά κίνητρα πού 
τούς οδηγούν στή διάπραξη εγκλημά
των, έκτος άπό τά συμπεράσματα, πού 
άποδίδουν τά σημεία οτά οποία κινείται 
ό δείκτης έγκληματικότητας σέ μιά 
εποχή, γίνονται άκόμη ή βάση καί ή 
έκφραση τής έμπειρίας γιά τήν παραπέ
ρα καταπολέμηση τού έγκλήματος.

Μέσα άπό τό σύνολο τών στοιχείων 
τής μορφής πού προαναφέρθηκε, έπι- 
λέχτηκαν καί θά έκτεθοϋν στή συνέχεια 
ορισμένα συγκεντρωτικά στοιχεία τά 
οποία έκφράζουν τήν έγκληματικότητα 
τών γυναικών δραστών, δπως διαμορ

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΣΤΥΦ . κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΙΖΑ Σ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
TS3N ΓΥΝΑΙΚ8Ν

ΚΑΤΑ ΤΟ
1 0Μ ΗΝ 0  ΙΑΝΟΥΑΡ.  -  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1981

Περισσότερες άπό τό ένα τρίτο τών γυναικών, πού 
διώχθηκαν τό 10μηνο Ιανουάριου- Οκτωβρίου 

1981, κατηγορήθηκαν γιά 
εγκλήματα όχι ιδιαίτερα αντικοινωνικά

φώθηκε, τούς μήνες ' Ιανουάριο, Φε
βρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, 'Ι
ούνιο, 'Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο 
καί ' Οκτώβριο τού 1981, οτίς τέσσερις 
πόλεις δικαιοδοσίας τής ' Αστυνομίας 
Πόλεων.

Τό 10μηνο Ιανουάριου-'Οκτωβρίου 
1981 διώχθηκαν άπό τίς Αστυνομικές 
ύπηρεσίες 5.574 γυναίκες έπειδή ήσαν 
ύπαίτιες διαφόρων1 έγκλημάτων. Από 
τίς γυναίκες αύτές οί 649, δηλαδή τό 
11,65% ουνελήφθησαν γιά τά διάφορα 
έγκλήματά τους καί άκολουθήθηκε ή 
αύτόφωρη διαδικασία, ένώ οί 4.925 
(88,35%) μηνύθηκαν.

Τό άντίστοιχο 10μηνο τού περασμέ
νου έτους 1980 διώχθηκαν 5.135 γυναί
κες άπό τίς οποίες οί 590 (11,48%) 
ουνελήφθησαν καί οί άλλες 4.545 
(88,52%) μηνύθηκαν.

Τήν ίδια χρονική έποχή τού 1979 οί 
γυναίκες οί όποιες διώχθηκαν γιά διά
φορα έγκλήματα ήσαν 5.180. Συνελή- 
φθησαν οί 571 (11,02%) καί μηνύθηκαν 
οί 4.609 (88,98%).

' Από τά παραπάνω στοιχεία φαίνεται 
ότι ή έγκληματικότητα τών γυναικών 
κατά τά 10μηνα πού προαναφέρθηκαν 
τών έτών 1979 καί 1980 δέν παρουσία
σε ούοιαστική μεταβολή καί κινήθηκε 
σέ οριζόντιο έπίπεδο σέ άντίθεοη μέ τό 
έφετεινό 10μηνο κατά τό όποιο ή

έγκληματική δραστηριότητά τους αύξή- 
θηκε κατά 8,50%.

’ Αναλυτικότερα οί γυναίκες οί όποι
ες διώχθηκαν τό 10μηνο Ίανουαρίου- 
' Οκτωβρίου 1981 σέ κατάταξη, σύμφω
να μέ τά άδικήματα πού διάπραξαν, 
έχουν ώς έξής:

1) Γιά διάφορες παραβάσεις τού 
' Αγορανομικοΰ Κώδικος μηνύθηκαν
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1262 γυναίκες, δηλαδή τό 22,64% άπό 
τό σύνολο των γυναικών πού διώχθηκαν 
γιά εγκληματικές πράξεις κατά τό 
10μηνο πού έξετάζεται.

2) Γιά παραβάσεις του νόμου «περί 
άσεμνων γυναικών» διώχθηκαν 977 
(17,52%).

3) Γιά άδικήματα τοϋ Υγειονομικού 
Κανονισμού διώχθηκαν 672 (12,05%) 
γυναίκες.

4) Γιά έξύβριση διώχθηκαν 515 
(9,23%).

5) ' Επειδή προξένησαν σωματικές 
βλάβες μέ αυτοκίνητο σέ άδικά τροχαία 
άτυχήματα, μηνύθηκαν 370 (6,63%).

6) ’ Επειδή ήσαν υπαίτιες άπλών 
σωματικών βλαβών τρίτων άτόμων διώ
χθηκαν 343 (6,15%).

7) Σάν ύπαίτιες γιά παραβάσεις τού 
οικοδομικού κανονισμού διώχθηκαν 
303 (5,43%).

8) Γιά καταλήψεις πεζοδρομίου μέ 
διάφορα άντικείμενα μηνύθηκαν 107 
(1,91%) γυναίκες.

9) Γ ιά κλοπή διώχθηκαν 106 (1,90%).
10) Γιά παραβάσεις τού νόμου «περί 

τυχηρών παιγνίων» διώχθηκαν 79 
(1,41%)γυνα!κες.

11) Γιά παραβάσεις διατάξεων τού 
Κώδικα ' Οδικής Κυκλοφορίας, σέ βα
θμό πλημμελήματος, μηνύθηκαν 72 
(1,29%).

"Οπως φαίνεται άπό τά στοιχεία πού 
άναφέρθηκαν μέχρις έδώ, περισσότε
ρες άπό τό ένα τρίτο τών γυναικών, πού 
διώχθηκαν ποινικά τό 10μηνο ' Ιανουά
ριου-’ Οκτωβρίου 1981, κατηγορήθη- 
καν άπό τις Αστυνομικές Υπηρεσίες 
γιά έγκλήματα τά οποία δέν χαρακτηρί
ζονται ιδιαίτερα άντικοινωνικά καί άκό- 
μη δέν ύποδηλώνουν κάποια βιαιότητα 
στήν τέλεσή τους. Τό τελευταίο αύτό 
μπορεί νά ύποστηριχτεϊ άφοΰ τό 
36,60% τού συνόλου τών γυναικών πού 
διώχθηκαν, διέπραξαν άδικήματα χωρίς 
χρήση βίας, όπως τού ’ Αγορανομικοϋ 
Κώδικα, τού Υγειονομικού Κανονι
σμού καί τοϋ νόμου «περί καταλήψεως 
πεζοδρομίων».

12) Γιά άρπαγή άνηλίκων διώχθηκαν 
έπίσης 44 (0,78%) γυναίκες.

13) Γιά άπειλή διώχθηκαν 44 (0,78%).
14) Γιά έπικίνδυνες σωματικές βλά

βες διώχθηκαν 38 (0,68%).
15) ’ Επειδή προξένησαν φθορές σέ 

ξένες ιδιοκτησίες διώχθηκαν ποινικά 32 
(0,57%) γυναίκες.

16) Γιά διατάραξη οικιακής ειρήνης 
μηνύθηκαν 27 (0.48%).

17) Γιά άδικήματα τρύ νόμου «περί 
προστασίας τού έθνικού νομίσματος» 
διώχθηκαν 23 (0,41%).

18) Γιά άδικήματα τού νόμου «περί 
ναρκωτικών» διώχθηκαν 23 (0,41%).

19) γιά άδικήματα τοϋ νόμου «περί 
άπαγορεύσεως συμμετοχής άνηλίκων 
σέ παίγνια» διώχθηκαν 21 (0,37%) 
γυναίκες.

20) Γιά αύτοδικία μηνύθηκαν 20 
(0,35%).

21) Γιά έπαιτεία 16 (0,28%).
22) Γιά ύπεξαίρεση 14.
23) Γ ιά άπάτη 13.
24) Γ ιά συκοφαντική δυσφήμιση 11.
25) Γ ιά παραβάσεις τού νόμου «περί 

άφροδισίων νοσημάτων» 10.
26) Γιά σωματικές βλάβες «έξ άμε- 

λείας» 9.
27) Γιά άλητεία 9.
28) Γ ιά δυσφήμιση 8.
29) Γιά άντίοταση 6.
30) Γ ιά ληστεία 5.
31) Γιά άνθρωποκτονία «έξ άμελεί- 

ας» 5.
32) Γ ιά έκθεση 5 γυναίκες.
33) Γιά άπ|στία 5.
34) Γ ιά άδικήματα τού νόμου «περί 

διευκολύνσεως άλλοτρίας άκολασίας» 
μηνύθηκαν 5 γυναίκες.

35) Γ ιά «διακεκριμένες περιπτώσεις 
κλοπής» 4.

" Οταν γίνεται έκτίμηση τής έγκλημα- 
τικότητας τών γυναικών ατά άδικήματα

Περισσότερες άπό τό ένα τρίτο τών γυναι
κών, πού διώχθηκαν ποινικά τό 1 θρήνο 
Ιανουάριου - Οκτωβρίου 1981 κατηγορή- 
θηκαν γιά έγκλήματα, τά όποια δένχαρακτη- 
ρίζονται ιδιαίτερα αντικοινωνικά καί άκόμη 
δέν ύποδηλώνουν κάποια βιαιότητα στήν 
τέλεσή τους.

πού στρέφονται κατά τής ιδιοκτησίας 
καί συγκεκριμένα στήν κλοπή, θά πρέ
πει νά λαμβάνεται ύπόψη ή παθολογική 
κατάσταση τής κλεπτομανίας πού πα- 
ρατηρεΤται συνήθως στις γυναίκες, μέ 
άποτέλεσμα κυρίως μικροκλοπές. "Ε
τσι τή βαρύτητα τών κλοπών κατέχουν 
οί «διακεκριμένες περιπτώσεις κλο
πής» άντίθετα μέ τις άλλες κλοπές, οί 
όποιες προαναφέρθηκαν, καί πού βέ
βαια στις κλοπές αυτές δέν είναι 
δυνατό νά άποδοθεϊ άνησυχητική αύξη
ση τής έγκληματικότητας.

36) Διώχθηκαν έπίσης γιά σωματικές 
βλάβες άνηλίκων 4 γυναίκες.

37) Γ ιά παράνομη βία 4.
38) Γ ιά διατάραξη άσφάλειας συγκοι

νωνιών 4.
39) Γιά άρχαιοκαπηλεία 3.
40) Γιά πρόκληση σκανδάλου «δΓ 

άσέμνων πράξεων» 3 γυναίκες.
41) Γιά διατάραξη θρησκευτικών συ-
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ναθροίοεων 3.
42) Γιά άνθρωποκτονία «έκπροθέσε- 

ως» 3.
43) Γιά παράνομη όπλοφορία 3.

44) Γιά άποπλάνηση παίδων 2.
45) Γιά μαστροπεία 2.
46) Γ ιά πλαστογραφία 3.
47) Γιά περιύβριση Αρχής καί Συμ

βόλων μηνύθηκαν 2 γυναίκες.
48) Γ ιά ψευδή καταμήνυση 1.
49) Γ ιά άπείθεια 1.
50) Γ ιά κακόβουλη βλασφημία 1.
51) Γιά ψευδορκία 1.
52) Γ ιά εμπρησμό 1.
53) Γ ιά αιμομιξία 1.
54) Γ ιά παιδοκτονία 1.
55) Γ ιά διάφορα άλλα άδικήματα, 

όπως παραβάσεις του νόμου «περί 
μέτρων πρός έξοικονόμησιν ένεργεί- 
ας», «παραβίαση ώρών λειτουργίας 
καταοτημάτων» κτλ, διώχθηκαν επίσης 
350 γυναίκες.

Θά πρέπει νά σημειωθεί δτι οί παρα
πάνω άριθμοί άναφέρονται κυρίως στήν 
' Αστυνομική δραστηριότητα τοϋ τομέα 
πού έξετάζεται. Μέσα λοιπόν άπό τή 
δραστηριότητα αϋτή γίνεται ή έκτίμηση 
τής έγκληματικότητας μέ συνέπεια νά 
μήν είναι δυνατό νά άποδοθεί στήν 
άκρίβεια. Αύτό βεβαίως νοείται άν 
ληφθεΐ ύπόψη δτι «έξ άντικειμένου» 
πολλές εγκληματικές πράξεις δέν έρ
χονται σέ γνώση των Αστυνομικών 
' Αρχών είτε γιατί ξεφεύγουν τής ' Α
στυνομικής έπιτήρησης, είτε γιατί δέν 
καταγγέλονται γιά διάφορους λόγους 
(τιμής, οικογενειακούς κλπ.).

' Η έγκληματική όμως δραστηριότητα 
τών γυναικών είναι έμφανής μέ τή 
διάπραξη παραβάσεων δλων σχεδόν 
τών ποινικών νόμων, έστω καί σέ 
μεμονωμένες περιπτώσεις. Αλλά οί 
μεμονωμένες αύτές περιπτώσεις δέν 
έπηρεάζουν άνησυχητικά τήν έγκλημα- 
τικό^ητα μέ έγκληματίες τις γυναίκες. 
Διαφαίνεται τέλος ή έγκληματική ροπή 
τών γυναικών γιά διάπραξη διαφόρων 
άδικημάτων.

Από τις 5.574 γυναίκες οί οποίες 
διώχθηκαν ποινικά γιά άδικήματα πού 
διάπραξαν σέ βαθμό κακουργήματος 
καί πλημμελήματος τό 10μηνο ' Ιανουά
ριου-’ Οκτωβρίου 1981, στό χώρο δι
καιοδοσίας τής ' Αστυνομίας Πόλεων, 
τό 2,22% άπό αύτές διέπραξαν έγκλή- 
ματα πού άπαιτοΰσαν κάποια βιαιότητα, 
5,11% διέπραξαν έγκλήματα ιδιαίτερα 
άντικοινωνικά, 9,58% διέπραξαν έγκλή
ματα πού στρέφονται κατά τής τιμής, 
13,70% διέπραξαν σωματικές βλάβες, 
0,26% διέπραξαν έγκλήματα κατά τής 
ζωής κτλ.

Σ ΤΗ ΝΕΑ κατάσταση πού δημιουρ- 
γήθηκε μετά άπό τά τραγικά γεγο

νότα τοϋ Α' Παγκόσμιου Πολέμου καί 
τοΰ διχασμού, άλλά προπαντός άπό τή 
μικρασιατική καταστροφή, κυριαρχεί 
στή λογοτεχνία μας ή δυσπιστία, ή 
άπογοήτευοη, ή αίσθηση τής φθοράς 
καί τής διάλυσης καί ή άπαισιοδοξία, 
πού δλα αύτά ήταν άποτέλεομα τού 
κλονισμού καί τής άναθεώρησης τών 
καθιερωμένων άξιων. ” Ετσι ύπάρχει μιά 
τάση φυγής άπό τήν πραγματικότητα, 
μιά κριτική διάθεση πού καταλήγει στό 
σαρκασμό καί στήν τέλεια άρνηση τών 
άξιών. ' Από τήν κατάσταση αύτή οδή
γησε τή λογοτεχνία μας σέ νέους 
δημιουργικούς δρόμους, μέ άνανέωοη 
τής μορφής καί τού περιεχομένου, ή 
λεγάμενη γενιά τοϋ '30.

Ειδικά, ύστερα άπότή διάλυση καί τήν 
άπαισιοδοξία τών ποιητών τής δεκαετί
ας τοϋ 1920, ό Σεφέρης δίνει μιά νέα 
πορεία στήν έλληνική ποίηση:

«Είπαν πώς ή πρώτη συλλογή του, 
πού τιτλοφορείται Στροφή καί ή όποια 
σημαίνει καί Καμπή, σημάδευε, τό 
1931, όταν έκυκλοφόρησε, έναν και
νούριο προσανατολισμό τής έλληνικής 
ποίηοης.

"Ενα άπό τά ποιήματα τής συλλογής 
αύτής είναι καί τό «’Άρνηση»:

Στό περιγιάλι τό κρυφό 
κι άστρο οάν περιστέρι 
διψάσαμε τό μεσημέρι 

μά τό νερό γλυφό.

Πάνω στήν άμμο τήν ξανθή 
γράψαμε τ ’ όνομά της· 

ώραΐα πού φύσηξεν ό μπάτης 
καί σβήστηκε ή γραφή.

Μέ τί καρδιά, μέ τί πνοή, 
τί πόθους καί τί πάθος 

πήραμε τή ζωή μας- λάθος! 
κι άλλάξαμε ζωή.

Όλοι μας άκοϋμε ή καί τραγουδάμε 
τό ποίημα αύτό. "Ομως μπορούμε νάτό 
κατανοήσουμε καί νά συνειδητοποιή
σουμε τά μηνύματά του;



. Ή  προσπάθεια μας σ' αύτό έδώ τό 
χώρο, αύτό άκριβώς επιδιώκει, δηλ. τήν 
δσο τό δυνατό καλύτερη προσέγγιση 
τού ποιήματος καί τή συνειδητοποίηση 
τών μηνυμάτων του.

Τό περιεχόμενό του διαρθρώνεται σέ 
τρεις 4/στιχες στροφές πού άποτελοϋν 
μιά ένότητα. Στις δυό πρώτες στροφές 
κυριαρχούν δυό εικόνες πού δίνουν μέ 
τό στοιχεία τους τόν τίτλο τού ποιήμα
τος, καί στήν τρίτη έχουμε τις σκέψεις 
καί τό συναισθήματα τού ποιητή πούεΤ- 
ναι άπόρροια τού περιεχομένου τών 
δυό προηγουμένων στροφών.

Μέ μελαγχολική διάθεση στοχάζεται 
ό ποιητής τό παρόν καί τό μέλλον τής 
γενιάς του πού ζεΐ μέσα στις συνθήκες 
πού δημιούργησαν τά θλιβερά γεγονό
τα καί ιδιαίτερα ή Μικρασιατική κατα
στροφή. Ή  καθημαγμένη αύτή γενιά 
έχει τις τραγικές έμπειρίες πού δημι
ούργησαν τή φτώχεια, τήν έξαθλίωση 
καί τήν πνευματική διάλυση άλλά καί 
τήν άπαισιοδοξία καί τήν άρνηση τών 
άξιών. "Ετσι ό Ιδιος ό τίτλος τού 
ποιήματος « Αρνηση» προϋποθέτει μιά 
άρνητική στάση τής γενιάς τού ποιητή 
στή ζωή ή τό πιό πιθανό οί προϋποθέ
σεις τής ζωής ήταν άρνητικές γιά τήν 
έκπλήρωση τών οραμάτων καί τών 
έπιδιώξεών της. Ό  ποιητής χρησιμο
ποιεί στις δυό πρώτες στροφές δυό 
εικόνες.πού τονίζουν τήν άρνηση. Στήν 
α ’ στροφή ή εικόνα στηρίζεται πάνω σέ 
μιά άντίθεση καί τό βάρος τού νοήμα

τος πέφτει στις λέξεις «διψάσαμε» καί 
«νερό γλυφό». Μέσα στό όμορφο περι
γιάλι μέ τις κρυφές χαρές καί τή φυσική 
άγνότητα, ό μεσημεριανός καυτερός 
ήλιος δημιούργησε μιά έντονη δίψα. 
"Ομως τό νερό ήταν «γλυφό», δέν 
πινόταν καί έπομένως δέν ικανοποιού
σε τήν έντονη αύτή άνάγκη, τή δίψα. 
Συμβολικό τό νόημα τής στροφής. Ή  
ζωή στόν τόπο τού ποιητή μέ τις 
ομορφιές του, φανερές καί κρυφές, 
στή συγκεκριμένη στιγμή πού ό ποιητής 
γράφει τό ποίημα, προσφέρει τέτοιες 
συνθήκες πού δέν ικανοποιούν καί δέν 
άνταποκρίνονται στήν πραγματοποίηση 
τών ονείρων καί τών έπιδιώξεών τής 
γενιάς του. Αύτές οί συνθήκες βρέθη
καν, είτε πνευματικές είτε κοινωνικές 
ήταν, ύστερα άπό όλα δσα προηγήθη- 
καν. - Η εικόνα τής β' στροφής στηρί
ζεται κι αύτή σέ μιά άντίθεση πού 
έκφράζεται μέτίς λέξεις: «γράψαμε- 
σβήστηκε». Πάνω στήν όμορφη άπό τό 
φώς άμμο γράψαμε «τ' όνομά της». ' Η 
φράση «τ' όνομά της» μπορεί νά 
σημαίνει ίσως τά όνειρα τής έφηβικής 
ήλικίας πού στρέφονται γύρω άπό τόν 
έρωτα καί έπομένως ή φράση ύπονοεϊ 
κάποια γυναικεία μορφή, 'ίσως όμως 
έχει συμβολικό νόημα, τό πιθανότερο, 
καί σημαίνει τή ζωή, τά όνειρα πού ή 
γενιά τού ποιητή είχε γιά τή ζωή. 'Όμως 
τό γλυκό άεράκι τού μπάτη έσβησε τή 
«γραφή». ' Επομένως ήταν σά νά μή 
γράφτηκε τίποτε. ' Εδώ φυσικά ύπάρχει 
καί μιά νότα αισιοδοξίας στό στίχο 
«γράψαμε τ ' όνομά της» πού φανερώ
νει τή νεανική όρμή καί τήν αισιοδοξία 
τής ήλικίας αύτής άλλά πού άμέσως 
έξανεμίζεται άπό τόν έπόμενο στίχο, 
γιατί καί πάλι ύπάρχει ή στέρηση αύτοΰ 
πού πρόσμεναν. Κι έδώ τό νόημα τής 
στροφής είναι συμβολικό καί τονίζεται 
ιδιαίτερα ή νεανική άπειρία τής ζωής 
καί οί άγνές προθέσεις πού στηρίζουν 
οί νέοι τά όνειρά τους καί τίς έπιδιώξεις 
τους, ένώ στήν ούσία δέν ύπάρχουν οί 
προϋποθέσεις πραγματοποίησής τους. 
Είναι σάν νά χτίζουν πάνω στήν άμμο, 
όχι σέ στέρεο ύλικό, καί είναι έπόμενο 
νά καταποντισθεΤ τό κτίσμα, τά όνειρα, 
οί έλπίδες καί οί έπιδιώξεις. "Ετσι καί 
στις δυό στροφές ό ποιητής μέ τίς δυό 
εικόνες έκφράζει τή στέρηση, τήν 
άπογοήτευση καί τή διάψευση τών 
οραμάτων καί τών έπιδιώξεών τής 
γενιάς του, άφοϋ δέν ύπήχαν οί προϋ
ποθέσεις γιά τήν πραγματοποίησή 
τους. Δέν ύπήρχε τό πόσιμο νερό τής 
βρύσης, γιά νά σβήσει τή δίψα ούτε τό 
στέρεο ύλικό, γιά νά διατηρηθεί τό 
γράψιμο. ' Υπήρχαν έκεΐνα πού έκαναν

μεγαλύτερη τή στέρηση· τό «γλυφό 
νερό» καί ή «ξανθή άμμος». Υπήρχαν 
οί τραγικές συνθήκες πού δημιούργη
σαν τά θλιβερά γεγονότα στόν τόπο πού 
έφεραν τή διάλυση, τήν άπογοήτευση 
καί τήν άρνηση τών άξιών καί πού δέν 
ήταν ικανές νά συμβάλλουν στήν πρα
γματοποίηση τών ονείρων καί τών έπιδι- 
ώξεων τής γενιάς τοΰ ποιητή. Χαρακτη
ριστικά ό ποιητής στά ρήματα τών δυό 
αύτών στροφών άλλά καί στήν έπόμενη 
χρησιμοποιεί α' πρόσωπο πληθυντικού 
άριθμοϋ. Κι αύτό, γιατί έννοεϊ τή γενιά 
του πού όλοι τους είχαν τά Ιδια όνειρα 
καί τίς ίδιες έπιδιώξεις.' Αλλά τό νόημα 
όμως τρϋ ποιήματος παίρνει καί γενικό
τερη πανανθρώπινη διάσταση μέσα στό 
ιστορικό «γίγνεσθαι».

Στήν τρίτη στροφή είναι φανερή ή 
πίκρα καί ό ψυχικός πόνος τού ποιητή. 
«Άπό τά έξωτερικά φαινόμενα τής 
σύγχρονης ζωής άγγίζει κάποιες αιώνι
ες δυνάμεις» (Α. Καρυωτάκης). Μέ τό 
πλούσιο συναίσθημα τής έφηβικής ήλι
κίας, μέ ψυχική δύναμη, μέ ένθουσια- 
σμό καί όρμή, μέ όνειρα καί μέ ζήλο γιά 
τήν έπίτευξη τών έπιδιώξεών «πήραμε» 
τό δρόμο τής ζωής. Έδώ τονίζεται 
ιδιαίτερα ότι ή ζωή αύτή ήταν χαραγμέ
νη μέ όνειρα πού τά ζοΰσαν, δέν ήταν 
περιστασιακή. "Ηταν ή έποχή πού τό 
όνειρο τής Μεγάλης ’ Ιδέας, φαινόταν 
πώς έπαιρνε «σάρκα καί όστά» πού οί 
νέοι συνεπαρμένοι άπό τόν ένθουσια- 
σμό, τήν πίστη στις άξιες καί τήν 
αισιοδοξία, ονειρεύονταν μιά νέα ' Ελ
λάδα, μέ μιά νέα ζωή (κοινωνική, 
πολιτική, πνευματική). "Ομως όλα αύτά 
ήταν «λάθος!». "Ηταν λάθος πού πήραν 
έτσι τή ζωή τους. Είναι χαρακτηριστική 
ή λειτουργικότητα τής άνω στιγμής πού 
βάζει ό ποιητής πριν άπό τή λέξη 
«λάθος». Είναι σάν ένας κόμπος στό 
λαιμό, σάν μιά θηλιά πού πνίγει τή φωνή 
άπό ύπερβολική πίκρα καί ψυχικό πόνο. 
Άλλά καί ή ίδια ή λέξη «λάθος», 
σημαίνει τή συνειδητοποίηση τής τραγι
κής πραγματικότητας πού οδηγεί στήν 
προσγείωση, γ ι’ αύτό καί ό ποιητής 
λέγει «κι άλλάξαμε ζωή». Αύτή ή φράση 
δέ σημαίνει ότι δεχτήκαμε τή συνθηκο
λόγηση μέ τή μοίρα μας, άλλά ότι 
συνειδητοποιήσαμε τήν τραγική πρα
γματικότητα καί μέ τίς συνθήκες πού 
δημιουργεί άλλάξαμε τακτική γιά τήν 
πορεία τής ζωής.

' Επομένως οί πραγματικές συνθή
κες ζωής πολλές φορές δέν άνταπο- 
κρίνονται στά όνειρα καί τίς έπιδιώξεις 
τών νέων καί γι' αύτό άναγκάζονται νά 
προσγειωθούν στήν πραγματικότητα, 
όταν τή συνειδητοποιήσουν.
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Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
ΤΟ Υ

ΠΡΩΤΟΥ ΥΠ Ο ΒΡΥΧΙΟ Υ

Ε Φ Ε Υ Ρ Ε Σ Ε Ι Σ  ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΗ Μ Ο Ρ Φ Η  Τ Ο Υ  Κ Ο Σ Μ Ο Υ

Ό τα ν , τό έτος 1771, ό Αμερικανός εφευρέτης Νταίηβιντ Μποΰσνελ 
σχεδίαζε τό πρώτο υποβρύχιο στόν κόσμο, ίσως νά μή φανταζόταν τήν 
τρομερή έξέλιξι αύτοΰ του όπλου. Κ ι ό ’ίδιος, άλλωστε, είχε τότε, μετά τήν 
κατασκευή τής περίφημης «Θαλασσίας Χελώνης» του, μιά σειρά άπό 
περιπέτειες, μαζί μέ συγκινήσεις ή άπογοητεύσεις άπό τήν χρησιμοποίηση του 
έπιτεΰγματός του.

0/1/10/ πιστεύουν, ότι πρώτος 
που ένεπνεύσθη τήν ιδέα του ύ- 

ποβρυχίου πλεύσεως ύπήρξε ό 'Ιούλι
ος Βέρν, ό όποιος ατό μυθιστόρημά του 
«Είκοσι χιλιάδες λεύγες κάτω άπό τήν 
θάλασσα», πού έξεδόθη πρό TOO περί
που ετών, τό 1869, περιγράφει τόν 
«Ναυτίλο». Ένα ύποβρύχιο σκάφος 
διευθυνόμενο άπό τόν μυστηριώδη 
πλοίαρχο Νέμο (λατινική μετάφρασις 
τού ψευδωνύμου πού 'έδωσε ό ' Οδυσ- 
σεύς στόν Κύκλωπα: Οϋτις, δηλαδή, 
«Κανένας»), Πρόκειται περί πλάνης. 
Βέβαιο είναι ότι ύποβρύχια ύπήρχαν 
πολύ πριν άπό τήν 'εποχή τού Βέρν, ό 
όποιος, άσφαλώς, είχε όλα τά σχετικά 
ύπ ' όψι του γράφοντας τό προαναφε- 
ρόμενο μυθιστόρημα.

Μήπως οί Γάλλοι δέν είχαν ναυπηγή
σει άπό τό 1863 τόν «Πλονζέρ»; («Βου
τηχτής», «Δύτης»), Μάλιστα, τό γαλλικό 
εκείνο ύποβρύχιο ήταν τό πρώτο πού 
διέθετε κινητήρα, σέ αντίθεοι μέ τά 
παλαιότερα ύποβρύχια πού ήσαν... 
χειροκίνητα ή ποδοκίνητα! Εξ άλλου, 
πάντοτε πριν άπό τήν έκδοσι των 
«20.000 λευγών», οί Συνομοσπονδια- 
κοί 'Αμερικανοί (οί Νότιοι), είχαν κα
τορθώσει νά βυθίσουν τήν φρεγάτα

τών ’Ομοσπονδιακών (τών Βορείων) 
«Χαουζατόνικ». Έπρόκειτο γιά τόν 
πρώτο έπιτυχή τορπιλλισμό σκάφους 
άπό ύποβρύχιο πλοίο, πού έγινε στις 17 
Φεβρουάριου 1864. Τό ύποβρύχιο τών 
Νοτίων πού 'επέτυχε τόν άθλο έκεϊνο 
άνήκε στόν τύπο «Δαβίδ». "Ετσι είχαν 
ονομάσει τά ύποβρύχιά τους οί Συν ο
μοσπονδιακοί, γιατί ήσαν μικρό καί 
άπειλοϋσαν τούς γιγαντιαίους πλωτούς 
Γολιάθ τής 'εποχής. Αλλά τό πιό 
ενδιαφέρον άπό τό χρονικό τής έφευρέ- 
σεως καί χρησιμοποιήσεως τού ύπο- 
βρυχίου ώς ναυτικού όπλου είναι ότι 88 
χρόνια πριν άπό τόν τορπιλλισμό τής 
φρεγάτας «Χαουζατόνικ», καί συγκεκρι- 
μένως κατά τό έτος 1776, είχε πραγμα- 
τοποιηθή ή πρώτη απόπειρα πολεμικής 
χρήσεως ύποβρυχίου πλοίου. 'Η «πρε
μιέρα» εκείνη ύπήρξε διπλή γιατί τότε, 
γιά πρώτη φορά στήν ιστορία, πλοίο 
έκινήθη μέ πρόωσι έλικος. Ή  τελευταία 
αύτή λεπτομέρεια άμφισβητήθηκε άπό 
μερικούς. Πιστοποιείται όμως άπό τήν 
ίδια τήν περιγραφή πού οφείλεται στόν 
δαιμόνιο άγνωστο εφευρέτη: τόν Αμε
ρικανό Νταίηβιντ Μποΰσνελ.

Μιά νύχτα τού Αύγούστου του έτους 
1776 στόν κόλπο τής Νέας Ύόρκης ό

"Αγγλος ναύαρχος Χόου ήρθε μέ τά 
πολεμικά του καί άγκυροβόλησε. Ή  
ενέργεια ’εκείνη σκοπό είχε τόν άποκλει- 
σμό τών άμερικανικών δυνάμεων τών 
«στασιαστών» μεταξύ τού στόλου του

'Αριστερά έπάνω: Ο Νόρντενφελτ μέσα 
ατό ύποβρύχιο του. Ή  « Εξυπνη Φάλαινα» 
(ύποβρύχιο) τού Αμερικανού Χάλστεντ. 
πού καθελκύαθηκε ατό Νιούαρκ τό 1872. 
Στήν απέναντι σελίδα: "Ενα άπό τά πρώτα 
τελειοποιημένα ύποβρύχια. Τό κατασκεύασε 
ό Σουηδός μηχανικός Νόρντενφελτ τό έτος 
1885
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καί τών βρεταννικών στρατευμάτων. 
Βρισκόμαστε στην εποχή τοΰ άμερικά - 
νικοΰ άγώνος γιά τήν ανεξαρτησία.

'Εναντίον τής μοίρας αύτής του 
αγγλικού στόλου άπεφάσισε νά χρησι- 
μοποιήση ό εφευρέτης Ν τα ίηβ ιντ 
Μποϋσνελ τήν «Χελώνη» του, τό ύπο- 
βρύχιο τό όποιο είχε σχεδιάσει ήδη άπό 
τό 1771 καί πού χρειάσθηκε τέσσερα 
χρόνια γιά νά τό κατασκευάση.

Τις πρώτες δοκιμές μέ τό ύποβράχιο 
πλοίο τού Νταίηβιντ τις έκαμε ό αδελ
φός του, στό 1775 ή στις άρχές τοΰ 
1776. Τό μηχάνημα αύτό είχε όνομα- 
σθή «Τέρτλ», γιατί έμοιαζε πολύ μέ 
πλωτήρα κατασκευασμένο άπό δυό 
συγκεκολλημένα κοιλιακά καύκαλα θα
λάσσιος χελώνης. "ίσως όμως τό όνομά 
του νά τό όφείλη καί σέ όιάθεσι 
αύτοειρωνίας, γιατί τό έλικοφόρο αλ
λά... χειροκίνητο έκείνο σκάφος, μόνο 
γοργοτάξιδο δέν μπορούσε κανείς νά 
τό χαρακτηρίση.

Ο άδελφός τού έφευρέτου συνέπε
σε νά άρρωστήση τότε καί ό Μποϋνσελ 
ζήτησε άπό τό ν στρατηγό των άμερικα- 
νικών δυνάμεων, τό ν Πάρσον. νά τού 
διάθεση τρείς έθελοντάς γιά νά δοκιμά
σουν τήν διακυβέρνησι τής«Θαλασσίας 
Χελώνης», έν δψει χρησιμοποιήσεως 
τοΰ άποβρυχίου κατά τοΰ άγγλικοϋ 
στόλου, πού άπέκλειε τήν Νέα Ύόρκη 
άπό τό μέρος τής θαλάσσης.

Οί έθελοντέςβρέθηκαν εύκολα, άλλά 
άπό τούς γενναίους έκείνους άνδρες 
ενός μόνο τό όνομα δέν παρασύρθηκε 
άπό τήν νεοσυρμή τής λήθης: τού 
ύποκελευστού Εζρα Λή. ' Ο άνθρωπος 
αυτός υπήρξε ό πρώτος πού ένήργησε 
τρείς απόπειρες τορπιλλισμού κατά τού 
άγγλικοϋ στόλου καί, έπί πλέον, μας 
άφησε τήν άφήγησι των άθλων του.

Ή  έκπαίόευσις τώ ν τριών έθελοντών 
στήν διακυβέρνησι τής «Θαλασσίας 
Χελώνης» έγινε στόν δίαυλο τού Λόνγκ 
"Αιλαντ, ένώ οί Βρεταννοί είχαν κατα
λάβει τό νησί, πού τό όνομά του 
(«Μακρόνησος») προέρχεται άπό τό 
έπίμηκες σχήμα του. Τό υποβρύχιο 
ρυμουλκήθηκε έως τού Νιού Ροσέλ. 
Κατόπιν έπρεπε νά μεταφερθή, διά 
ξηρός, ώς τό ν Χούδσονα, καί άπό έκεϊ 
ως τήν Νέα Υόρκη, γιατί οί "Αγγλοι 
είχαν τό ν έλεγχο των θαλασσίων περιο
χών. Κατά τήν περίοδο έκείνη, οί 
Βρεταννοί μετέβαλαν άγκυροβόλιο καί 
προχώρησαν βορειότερα γιά νά ρίξουν 
άγκυρα ατά νερά τού Σταίητεν "Αιλαντ. 
Ετσι, ό άποκλεισμός τώ ν «στασια

στών» συμπατριωτών τους τής Βορείου 
Αμερικής, γινόταν πιό άποτελεσματι- 

κός. "Ηταν καιρός πλέον νά δράση τό

ύποβρύχιο.
Μ/ά γαλήνια, άσέληνη νύχτα τού 

Αύγούστου, μερικές βάρκες ρυμούλκη
σαν τήν «Θαλασσία Χελώνη» όσο μπο
ρούσαν πλησιέστερα στόν αγγλικό στό
λο, πριν άκόμη ό ύποκελευστής Λή 
είσέλθη στό σκάφος καί άναλάβη τήν 
διακυβέρνησι του. Ή  άμπωτις όμως 
ήταν πολύ μεγάλη καί ό ήρωικός 
πρόδρομος τώ ν σημερινών ύποβρυχια- 
κών ναυτικών βρέθηκε σέ λίγο πέρα 
άπό τό ν σχηματισμό τώ ν πλοίων τοΰ 
ναυάρχου Χόου. Χρειάσθηκε νά άνα- 
πλεύση τό παλιρροίκό ρεύμα περιστρέ
φοντας μέ τό χέρι του τήν προωθητική 
του έλικα. Ό  ίδιος έχει γράψει σχετι- 
κώς: «Αφού έργάσθηκα σκληρά στόν 
μοχλό περιστροφής (τής έλικος) έπί 
χρονικό διάστημα ίσο πρός πέντε μαν- 
τζαρόλια (ωρολόγια άμμου) καθώς άπε- 
λόγ/σα άπό τις καμπάνες τώ ν καραβιών 
πού έσήμαιναν τήν άλλαγή τής βάρδι
ας, έφθασα κοντά στήν πρύμη τού 
« Ηγκλ».

Τό χρονικό αύτό διάστημα άντιστοι- 
χεί σέ 2.30', άκριβώς ώρες. Ή  «Θα
λασσία Χελώνη» έπλεε στήν 'επιφάνεια 
σχεδόν: ό ύποτυπώδης πυργίσκος της, 
έφοδιασμένος μέ μιά άνεμοδόχη, έ

βγαινε έπάνω άπό τό κύμα. Τό γεγονός 
αύτό ’εξηγεί, πώς μπόρεσε ό κυβερνή- 
της της νά χειρίζεται έπί τόσον χρόνο 
τόν μοχλό κινήσεως τής προωστικής 
έλικος. Γιατί άλλιώς, σέ υποβρύχια 
πλεύσι, τό σκάφος δέν μπορούσε νά 
παραμείνη περισσότερο άπό μισή ώρα 
κάτω άπό τήν έπιφάνεια, δεδομένου ότι 
δέν ύπήρχε τρόπος νά άνανεώνεται ό 
άέρας.

Τό «"Ηγκλ» (« Αετός») ή ναυαρχίς τού 
λόρδου Χόου, ήταν ένα μεγαλοπρεπές 
πολεμικό, έξοπλισμένο μέ 64 κανόνια. 
Ή  σιλουέττα του είχε άρχισε/ νά 
διαγράφεται καθαρώτερα μέ τό γλυκο
χάραμα. Δέν ύπήρχε πολύς διαθέσιμος 
χρόνος. Ό  "Εζρα Λή άπεφάσισε νά 
προσκολλήση αμέσως τήν τορπιλλο- 
νάρκη του κάτω άπό τά ϋφαλα τού 
πλοίου. Άλλά οί Βρεταννοί ναυπηγοί 
προατάτευσαν τά ϋφαλα μέ έπένδυσι 
χαλκού. Μάταιες οί προσπάθειες τού 
ριψοκίνδυνου ύποψηφίου τορπιλλι- 
στοΰ. Δέν μπορούσε νά άνοιξη τρύπα 
μέ τό τρυπάνι του, γιά νά προσκολλήση 
τό έκρηκτικό του μηχάνημα. Καί τό 
χειρότερο, ή «Χελώνη» χτυπούσε κάθε 
φορά πού ό καπετάνιος της τήν προ- 
σήγγιζε γιά νά έκτελέση τό έργο του.
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Χτυπούσε, παρααυρόμενη από τόν κυ
μάτισμά, επάνω σέ χαλκοθωρακισμένα 
ύφαλο μέ ένα βαρύ γδούπο. Χωρίς νά 
χάση τό θάρρος του, ό Λή δοκίμασε νά 
ναρκοθέτηση ένα άλλο σημείο των 
ύφάλων. Δέν ξέρει κανείς, τίνάπρωτο- 
θαυμάση σέ αύτό τόν άνθρωπο: τήν 
περιφρόνηαι πρός τόν θάνατο, τήν 
ψυχραιμία ή τό πείσμα. 'Αλλά δέν τό 
κατόρθωσε ούτε αύτή τή φορά. Εξ 
άλλου, γιά νά ένεργήση τόν έλιγμό του 
πέρασε μέ τό ύποβρυχιάκι του κάτω 
άπό τήν τρόπιδα τού πολεμικού. "Ετσι 
όμως βρέθηκε άπό τήν πλευρά τού 
σκάφους πού έβλεπε πρός τήν άνατο- 
λή. Ο κίνδυνος νά τόν άνακαλύψουν 
ήταν άμεσος. Ό  υποκελευστής όμως 
άπεφάσισε νά έπιστρέψη στή βάσι του 
καλύπτοντας άπόσταση τεσσάρων μιλι
ών. Ευτυχώς, ή παλίρροια εύνοούσε 
τόν γενναίο ναυτικό.

Αλλά ή 'επάνοδος κάθε άλλο παρά 
εύκολη υπήρξε. Πρώτα άπό άλα, ή 
πυξίδα του είχε άποπροσανατολισθή 
(μία χαρακτηριστική λεπτομέρεια: ή 
πυξίδα έκείνη ήταν φωσφορίζουσα). 
Ειά νά μή χάση τήν όρθή γραμμή 
πλεύσεως έπρεπε κάθε τόσο νά άνεβαί- 
νη στήν έπιφάνεια γιά νά βλέπη, πού 
κατευθύνεται.

Ή  τύχη, θέλησε, όταν ή «Θαλασσία 
Xελών η» περνούσε όχι μακριά άπό τις 
άκτές τής Εκόβερνορς Αιλαντ, νά 
χρειασθή νά άνέλθη στήν επιφάνεια. 
Είχε πιά φέξει γιά καλά. Μερικοί "Αγ
γλοι στρατιώτες, πού ήταν εγκατεστη
μένοι ατό νησί, διέκριναν μέ κατάπληξι 
αύτό τό παράδοξο πράγμα. Δέν φαινό
τανε γιά ψάρι. Αλλά τότε τί νά ήταν 
άραγε; Προχωρούσε σιγά, πότε μέσα 
πότε επάνω άπό τό νερό. Μερικοί 
"Αγγλοι ρίξανε μιά βάρκα στήν θάλασ

σα καί άρχισαν νά κωπηλατούν πρός τό 
άλλόκοτο πλωτό άντικείμενο. Οταν 
πλησίασαν άρκετά, φοβήθηκαν καί ύ- 
πέθεσαν ότι κάτι κακό θά έβγαινε άπό 
εκεί, ότι θά έπρόκεπο γιά κάποια 
παγίδα. Εύρισαν πλώρη γιά τήν στεριά. 
Στό μεταξύ ό Αή ίόρωκοπώντας στήν 
«μανιβέλα» κινήσεως τού έλικας, γιά νά 
περισπάση τήν προσοχή τους, είχε 
άφήσει τήν τορπιλλονάρκη του, πού 
ήταν οπλισμένη. Τά ρεύματα έφερναν 
τήν τορπίλλη πέρα άπό τό νησί, ενώ ό 
Λή πλησίαζε στή Νέα Ύόρκη. "Οταν 
έφτασε άρκετά κοντά, έκανε σινιάλα γιά 
νά έλθουν νά τόν ρυμουλκήσουν. Κατά 
τό χρονικό αύτό διάστημα ή τορπίλλη 
τραβούσε τόν δρόμο της ατά άνοιχτά 
τής Εκόβερνορς "Αιλαντ (Νήσος τού 
Κυβερνήτου). Κατά σύμπτωσι, όταν 
άποβιβαζόταν ό "Εζρα Λή, ένας δυνα

τός κρότος άντήχησε άπό μακριά: ή 
τορπίλλη είχε έκραγεί άκριβώς τήν 
στιγμή πού αύτός πατούσε τό πόδι του 
στήν στεριά.

Ο ήρωικός εκείνος άνθρωπος ένήρ- 
γησε δύο άκόμη άπάπειρες νά τορπιλλί- 
ση τόν εχθρό χρησιμοποιώντας τό 
ύποβρύχιο τού Μποϋνσελ, άλλά χωρίς 
αποτέλεσμα. "Οτανοί ’ Αμερικανοί έξε- 
κένωσαν τήν Νέα Υόρκη, πήραν μαζί 
τους καί τό ύποβρύχιο εκείνο καί τό 
ρυμούλκησαν στόν ποταμό τού Βορρά. 
"Ετσι, στις εκβολές τού ποταμού, ό 
"Εζρα Λή άπεπειράθη νά έπιτεθή εναν
τίον μ/άς φρεγάτας, άλλά έγινε άντιλη- 
πτός άπό τούς ναύτες. 'Αναγκάσθηκε 
νά άπομακρυνθή, πλέοντας ύποβρυχί- 
ως. ' Υπήρξε καί τρίτη άπόπειρα, εξ ίσου 
άτυχη, άλλά καί αιματηρή. Τό ρυμουλ
κό τής«ΘαλασσίαςΧελώνης» τό καταδί
ωξαν οί "Αγγλοι καί τό καταβύθισαν μέ 
κανονιές. Τό ύποβρύχιο ύπέστη επίσης 
ζημιές. Ο Νταίηβιντ Μπούσνελ τό 
έπεσκεύααε, άλλά έπεσε άρρωστος στό 
κρεβάτι καί έγκατέλειψε τις έρευνές του 
γιά τά ύποβρύχιο.

Στά βιβλία ιστορίας τής Τεχνικής 
διαβάζομε, ότι εφευρέτης τής θαλασσί
ας έλικος είναι ό Γάλλος φρεντερίκ 
Σωβάζ. Δέν ύπάρχει άμφιβολία, ότι ό 
Σωβάζ κατασκεύασε μιά θαλάσσια έλι
κα γιά τήν όποια έλαβε δίπλωμα εύρεσι- 
τεχνίας τό 1932. 'Αλλά τήν χρήσι τής 
έφευρέσεως τήν άπέρριψε ή Τεχνική 
' Επιτροπή τού Ναυτικού, μέ τόν ισχυρι
σμό ότι τό νέο σύστημα δέν θά ήταν 
ικανό νά κινή κάπως μεγαλύτερα πλοία! 
Καλύτερα τά πανιά καί τά κουπιά!

’Εν τούτοις, ήδη άπό τού έτους 
1768, ό Πώκτον είχε περιγράφει πώς 
πρέπει νά χρησιμοποιήται ή έλιξ γιά τήν 
κίνησι τών πλοίων καί μετά έπτά χρόνια 
ό Μπούσνελ έφήρμοζε στήν πρακτική 
τήν έπινόησι τού Πώκτον ατό ύποβρύ
χιο πού περιγράψαμε. Βέβαια μερικοί 
συγγραφείς τού τέλους τού περασμέ
νου αίώνος άμφιβάλλουν, άν πράγματι 
ό Μπούσνελ έκίνησε τήν «Θαλασσία 
Χελώνη» μέ έλικα. Επιμένουν ότι είχε 
κουπιά.

Πώς άκριβώς έχουν τά πράγματα; Σέ 
μιά έπιστολή άπευθυνόμενη τόν ’Ο
κτώβριο τού 1 787 πρός τόν Τζέφφερ- 
σον, τόν μετέπειτα πρόεδρο τών Ηνω
μένων Πολιτειών καί τήν έποχή έκείνη 
πληρεξούσιο ύπουργό διαπιστευμένο 
στό Παρίσι (ή όποια διαβάσθηκε δημο
σία σέ συνέλευσι τής « Αμερικανικής 
φιλοσοφικής Εταιρίας» στις 8 Ιουνίου 
1798) ό Μπούσνελ χρησιμοποιεί τήν 
άκόλουθη έκφρασι: «"Ενα κουπί κατα
σκευασμένο κατά τό σύστημα τής

έλικος».
Ο Εζρα Αή είναι λεπτομερέστερος 

στήν περιγραφή του: « Ένα είδος κου
πιού πού τό σχήμα του ήταν άπαράλλα- 
χτο μέ τό σχήμα τής φτερωτής τού 
άνεμομύλου καί περιστρεφόταν σέ έ
ναν άξονα πού προεξείχε στό πρόσθιο 
μέρος».

Είναι αύτονόητο ότι, παρά τήν τοπο- 
θέτησί του στήν πρώρα, τό «κουπί» 
αύτό (πώς άλλιώς, νά τό ονόμαζαν γιά 
νά γίνονται κατανοητοί άπό τούς συγ
χρόνους των;) ήταν μιά έλιξ. Μιά τέτοια 
έλιξ θά ήταν δυνατό νά περιστρέφεται, 
μέ τήν βοήθεια άπλοΰ συστήματος 
μοχλών καί άλύσεων είτε μέ τό χέρι είτε 
μέ τό πόδι. Στήν τελευταία περίπτωση 
θά λειτουργούσε μέ τήν μηχανική άρχή 
τών ποόοκινήτων άκονιστικών μηχα
νών.

Αξίζει νά προσθέσωμε, ότι ή «Θα
λασσία Χελώνη» είχε έρμα βάρους 700 
λιβρών (περίπου 330 χιλιογράμμων) 
καί γιά νά άνέλθη ταχέως στήν 'επιφά
νεια έδιωχνε βάρος 200 λιβρών.

Τελείως άπογοητευμένος άπό τά πει- 
ράματά του μέ τά ύποβρύχιο καί μέ τις 
πλωτές τορπίλλες, ό Μπούσνελ παρέ- 
μεινε μερικά χρόνια στήν Γαλλία. Κατό
πιν έπέστρεψε στήν πατρίδα του, στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, πού είχαν γίνει έν 
τώ μεταξύ άνεξάρτητο καί κυρίαρχο 
κράτος.

Εκεί, ξαναβρίσκομε τά ίχνη του όχι 
πιά στήν Νέα Ύόρκη, άλλά στήν 
Πολιτεία τής Γεωργίας, όπου είχε έγκα- 
τασταθή μέ ψευδώνυμο, θέλοντας νά 
διαρρήξη κάθε σύνδεσμο μέ τό παρελ
θόν τών άτυχων, όσο καί ιδιοφυών 
πολεμικών του 'εφευρέσεων. “Εκοψε 
τήν τελευταία συλλαβή τού ονόματος 
του καί άπό Μπούσνελ έγινε «Μπούς». 
Μέ τό όνομα αύτό έργάσθηκε ώς 
ιατρός. Τό 'εξαιρετικό του πνεύμα διέ- 
λαμψε καί στήν έπιστήμη τού Ίππο
κράτους, όπως είχε διακριθή καί στήν 
τεχνική τού Άρχιμήόους. Ο Δρ 
Μπούς σημείωσε μεγάλη έπιτυχία, κα- 
τέκτησε ένα λαμπρό όνομα έπιστήμο- 
νος καί άνθρώπου καί έγκατέλειψε τήν 
ζωή σέ ήλικία 84 έτών, τό έτος 1826.

"Ωστε, λοιπόν, τό ύποβρύχιο δέν 
ύπήρξε έπινόησις τού Ιουλίου Βέρν, ό 
όποιος (έχοντας τήν συμπαράστασι 
έμμισθων ειδικών 'επιστημόνων, όπως 
προσφάτως έγράφη) τελούσε έν γνώσει 
τού ιστορικού τής ύποβρυχίου ναυσι
πλοΐας. ' Ο «Ναυτίλος» τού πλοιάρχου 
Νέμου δέν ήταν τίποτε άλλο άπό μιά 
μεγέθυναι τής λησμονημένης πραγμα
τικότητας.

PIERE SANTON
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ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ ΖΩΓΡ ΑΦΟ Σ

Λασίθι. Ανεμόμυλοι. Λάδι

Μ ΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ζωγραφικής πού 
πραγματοποιήθηκε ατήν αίθου

σα τού Δημαρχείου Πειραιά, έκανε 
αρκετή άίαθηοη ατούς κύκλους τού 
φιλότεχνου Πειραϊκοϋ κοινού. Τήν 
διοργάνωσε τό Πνευματικό Κέντρο 
Πειραιά καί σκοπός της, ήταν ή βρά
βευση έργων, παιδιών άπ' όλη τήν 
' Ελλάδα καί τις έλληνικές παροικίες 
έξωτερικοΰ. Πλαισιώθηκε όμως άπό 
έρασιτέχνες ζωγράφους μέλη καί 
φίλους τού Πνευματικού Κέντρου τού 
Πειραιά.

Σ' αύτή τήν έκθεση, παρουσία 
δυναμική στόν χώρο τής Τέχνης, 
έκανε ό Μανώλης Κυριακάκης μέ 10 
έργα του (έλαιογραφία, άκουαρέλλα, 
καί κάρβουνο)." Ολα είναι έμπνευσμέ- 
να άπό τήν πατρίδα του τήν Κρήτη.

Ο Μ.Κ. είναι άστυφύλακας. Τόν 
έλεύθερο δμως χρόνο του άσχολεΐται 
μέ τή ζωγραφική· δέν έχει πάρει 
ιδιαίτερα μαθήματα. Είναι αύτοδίδα- 
κτος. Μέ μόνο του προσόν τήν αύθόρ- 
μητη κλίσι του, ό Μ.Κ. άσκείται στή 
ζωγραφική θετικά. Γιά άρχή, δείχνει 
ότι έχει όλα τά φόντα γιά νά προχωρή
σει σωστά στό χώρο τής τέχνης πού 
τόν έλκει ή κλίση του.

' Η παρουσία τού ’ Αστυφύλακα Κυρι- 
ακάκη στόν καλλιτεχνικό χώρο τής 
γείτονος έπισημάνθηκε καί σέ έπιστο- 
λή τού Πνευματικού Κέντρου Πειραι
ώς πρός τόν Αρχηγό 'Αστυνομίας 
Πόλεων. Στήν έπιστολή του πρός τόν

Κάρβουνο
κ. Αρχηγό, ό Πρόεδρος τού Κέντρου 
έπισημαίνει μεταξύ τών άλλων καί τά 
εξής:

’ Ιδιαίτερα μάς συγκίνησε ή προσφο
ρά τών έργων του ζωγραφικής, άπό 
τόν νέο πού ύπηρετεί στις τάξεις τής
Αστυνομίας κ. Μανώλη Κυριακάκη 

(Τμήματος Ηθών Πειραιώς) πού τά 
ώραιότατα έργα του προκάλεσαν, έ
κτος τού θαυμασμού τού Κοινού, πού 
έπισκέφθηκε τήν έκθεση, ιδιαίτερη 
συγκίνηση καί εντύπωση γιατί παρου
σίασαν μιά λεπτή ψυχή μέσα στό 
άκληρό κοινωνικό χώρο τών έπαγγελ- 
ματικών του άσχολιών.

' Η προσπάθεια τού νέου αύτοϋ είναι 
ιδιαίτερα έπαινετή, γιατί μάς έπιβάλλει 
νά άνατρέξουμε στις δύο γνωστές 
άρετές: τήν άγάπη καί τή δικαιοσύνη.

' Η άγάπη είναι ό νόμος τής μεγαλύ
τερης θεωρίας τού κόσμου, τής θεω

ρίας τού Χριστιανισμού. Ή  μεγάλη 
αύτή κοσμοθεωρία στηρίζεται στήν 
τρυφερότητα τών αισθημάτων καί συ
ναισθημάτων τού έσωτερικοΰ κόσμου 
τού άνθρώπου, ένώ ή δικαιοσύνη δέν 
λυγίζει μπροστά σέ συναισθήματα καί 
αισθήματα, άλλά μόνον στό καθήκον 
τής προστασίας τού άτόμου.

Οί δύο αύτές άρετές -ΑΓΑΠΗ καί 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ- παρά τις φαινομενικές 
τους άντιθέσεις, συγκλείνουν στό ίδιο 
σημείο: στήν έξύψωση τού άνθρωπι- 
στικοΰ έπιπέδου μέσα στόν πολιτιστι
κό χώρο τών κοινωνιών..

' Ο πολιτισμός λοιπόν δέν έχει καμμιά 
άξια άν τού λείπει άπ' τίς βάσεις του ή 
άγάπη καί ή δικαιοσύνη. ’ Εκείνος πού 
βρίσκεται στό μεταίχμιο τών δύο αύ- 
τών ΑΡΕΤΩΝ λέγεται πολιτισμένος 
λαός καί καλλιεργημένη κοινωνία.

Η ζωή. Λάδι (λε
πτομέρεια).
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ΓΡΑΦΕΙ Ο κ. LAURENCE CHERRY

ΝΕΑ ΜΕΣΑ 
ΣΤΗ ΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜ ΑΤΟΣ

Γιά τήν ανάσχεση τοΰ τεράστιου άριθμοϋ των εγκληματικών ενεργειών 
στις ΗΠΑ έχουν άναπτυχθεί τελευταία πολλές νέες ιατροδικαστικές μέθοδοι. 
Ή ιδανική ιατροδικαστική ομάδα περιλαμβάνει έναν ειδικό γιά τά 
σωματικά υγρά του άνθρώπινου σώματος που συνήθως μελετά τά σωματικά 
υγρά πού έχουν παραμείνει στό χώρο τοΰ έγκλήματος ή στό σώμα του 
θύματος, έναν παθολόγο, πού διενεργεί τίς αυτοψίες μέ σκοπό νάκαθορισθεΐ 
τό αίτιο τοΰ θανάτου, έναν όδοντολόγο πού έκτελεϊ άναγνωρίσεις έξετάζον- 
τας σημάδια άπό δαγκώματα, καί τέλος έναν ιατροδικαστή άνθρωπολόγο, 
πού προβαίνει στόν προσδιορισμό τής ταυτότητας μέ βάση τά σκελετικά 
υπολείμματα.

Ο ΦΟΝΟΣ θά διαλευκανθεί» 
έγραψε ό Chaucer ατούς 

θρύλους τού Καντέρμπουρυ. Δυστυ
χώς όμως, ή αλήθεια είναι πώς στό 
μεγαλύτερο μέρος τής ιστορίας τού 
άνθρώπινου είδους ένας τεράστιος α
ριθμός δολοφόνων έμειναν ατιμώρητοι 
καί ό λόγος ήταν άπλούστατα ή έλλειψη 
σαφών ένοχοποιητικών στοιχείων.

"Εφτασε όμως ή στιγμή νά γίνουν 
πραγματικότητα τά λόγια τοΰ Chaucer, 
κ ι ' αύτό χάρη στά άξιοσημείωτα επιτεύ
γματα τής ιατροδικαστικής έπιστήμης, 
αυτής τής έπιστημονικής ειδικότητας 
πού χρησιμοποιεί εκλεπτυσμένες τε
χνικές γιά τήν ανίχνευση τοΰ έγκλήμα
τος.

Γιά παράδειγμα, πριν πέντε χρόνια 
στή Nebraska, μιά νοικοκυρά προκάλε- 
σε αργή δηλητηρίαση στόν άντρα της 
ρίχνοντας κάθε πρωί μικρές ποσότητες 
άρσενικοϋ στόν καφέ του Μετά άπό 
μερικούς μήνες ό γεροδεμένος άν
τρας έγινε τόσο άδύναμος πού ή 
μικροσκοπική γυναίκα του κατάφερε νά 
τόν σπρώξει στό κρεβάτι καί νά τόν 
θανατώσει πνίγοντάς τον μ ’ ένα σκοινί. 
Απαλλάχτηκε άπ' τό σώμα του σέρ

νοντας το έξω άπ ' τό σπίτι καί καίγον
τας το στό ύπαιθρο. Ειδοποιημένη άπό 
τούς ύποψιασμένους γείτονες, ή άστυ- 
νομία τής Πολιτείας έρεύνησε καί

βρήκε υπολείμματα τού σώματος. "Ε
στειλαν τότε άπανθρακωμένα όστά στό 
' Εργαστήριο τού FBI στήν Ούάσιγκτον, 
ζητώντας νά πληροφορηθούν άν ήταν 
δυνατό νά γίνει άνίχνευση ασυνήθιστων 
χημικών καταλοίπων. Οί καθιερωμένες 
χημικές αναλύσεις δέν άποκάλυψαν 
τίποτε ύποπτο στά ύπολείμματα. Ή  
εύαίσθητη όμως άναλυτική μέθοδος 
πού ονομάζεται «άνάλυση ένεργοποίη- 
σης νετρονίων» εμφάνισε ποσοστά 
άρσενικού αρκετά υψηλά ώστε νά μή 
μπορούν ν ' αποδοθούν σέ τυχαίους 
παράγοντες Η γυναίκα παραδέχτηκε 
τελικά ότι είχε σκοτώσει τό σύζυγό της 
καί καταδικάστηκε γιά φόνο πρώτου 
βαθμού.

"Αλλο παράδειγμα: στις 29 Φεβρου
άριου τού 1979, ή 29χρονη Theresa 
Masciotta βιάστηκε σ' αύτοκίνητο σ' 
έναν έρημο δρόμο τής Νέας " Υόρκης. 
Αφού τήν μετέφεραν σ' ένανκοντικό 

έγκαταλελειμένο κτίριο, πέθανε, έχον
τας επανειλημμένα βιαστεί καί κρεμα
στεί δύο φορές άπ' τό λαιμό.

"Ενα πραγματικό άνθρωποκυνηγητό 
άποκάλυψε δύο ύποπτους Πρός στι
γμή φάνηκε ότι ό δολοφόνος θά διέ
φευγε, μέχρις ότου ό Δρ. Robert 
Shaler, μέ έντολή τού Ανώτατου 
Ιατροδικαστή τής Νέας "Υόρκης, εξέ

τασε τό σώμα τής γυναίκας καί διεπί-

' Εντελώς νέες μεθόδους χρησιμοποιεί τώ
ρα ή Αμερικανική Αστυνομία οτή δίωξη τού 
έγκλήματος.

χτωσε ότι ή δεξιά της κνήμη έφερε 
κηλίδες αίματος πού δέν ήταν δικό της. 
Παρατήρησε έπίσης μιά άποξηραμένη

"Ενα άπό τά θύματα τού Μπάντυ, γιά τόν 
όποιο γράφουμε σέ άλλη σελίδα. ' Ο στυγε
ρός δολοφόνος άπεκαλύφθη χάρις στις 
εντελώς σύγχρονες μεδόθους πού χρησιμο
ποίησε ή Αμερικανική Αστυνομία.
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"Ενας ακόμα Αμερικανός θύμα εγκλήματος. οέ δρόμο αμερικανικής πόλεως.

ουσία γύρω απο το στόμα της πού, μέ 
μιά πιό έξονυχιστική άνάλυση, άποκαλύ- 
φθηκε ότι ήταν σπερματικό υγρό. Ο 
Δρ. Shaler άνακάλυψε ότι τό αίμα 
άνήκε σ ’ έναν σπάνιο τύπο πού άντι- 
στοιχοϋσε ακριβώς στον τύπο αίματος 
ενός τών ύποπτων. ’ Ανακάλυψε ακόμα 
ότι τό σπερματικό ύγρό περιείχε συστα
τικά πού δημιουργούσαν σοβαρές υπό
νοιες ότι άνήκε στόν άλλον. Στή δίκη, 
όπως άναφέρει ό Shaler, οί οικογένει
ες τών δύο ένοχων, πού μέχρι τότε 
ήταν πεπεισμένες γιά τήν άθωότητά 
τους, έξέφρασαν τρόμο καί αποστροφή 
παραδεχόμενες τις ένδείξεις πού πα
ρείχαν τά εύρήματα. Δέν ύπήρχε πιά 
τρόπος οί κατηγορούμενοι ν ' ανατρέ
ψουν τις ακλόνητες μαρτυρίες πού 
είχαν άφήσει τά σώματά τους. Καί οι 
δύο καταδικάστηκαν σέ ισόβια φυλάκι
ση

Τό 1978, ένα κοριτσάκι δυόμισυ 
χρόνων έπεσε θύμα άπαγωγής, βια
σμού, βασανιστηρίων καί φόνου στό 
Los Angeles. Τό σώμα του έγκαταλεί- 
φθηκε οτό Topanga Canyon στις 
δυτικές παρυφές τής πόλης. Παράξενα 
σημάδια σάν αυτά τής τανάλιας, βρέθη
καν οτό σώμα τού παιδιού. "Οταν ή 
αστυνομία έρεύνησε τό σπίτι ενός 
ύποπτου, πού ονομαζόταν Theodore 
Frank καί είχε καί παλιότερα καταδικα
στεί σάν παιδεραστής, άνακάλυψε ένα 
έργαλείο πού έμοιαζε μέ τανάλια, τό 
όποιο ίσως νά είχε προκαλέσει τά 
παράξενα σημάδια πού βρέθηκαν στό 
σώμα τού παιδιού. Λίγα χρόνια πριν, θά 
ήταν αδύνατο νά άποδειχθεί ή παραμι- 
κρότερη συσχέτιση. "Ομως τώρα, τό 
ιατροδικαστικό γραφείο τού Los Ange
les, χρησιμοποίησε ένα σχετικά νέο 
όργανο στήν Ιατροδικαστική επιστήμη, 
τό ήλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωοης 
(SEM-Scanning Electron Microsco
pe). Τό SEΜ άποκάλυψε ολοκάθαρα 
τήν «υπογραφή» τού έργαλείου, τά 
τελείως προσωπικά σημάδια πού είχε 
λόγω κατασκευής καί χρήσης καί τά 
όποια ήταν πανομοιότυπα μ ’ αύτά στό 
σώμα τού κοριτσιού. ' Ο κατηγορούμε
νος καταδικάστηκε σέ θάνατο.

Γιά τήν άνάσχεση τού τεράστιου 
άριθμοΰ τών εγκληματικών ενεργειών 
στις ΗΠΑ -σ ' αύτές περιλαμβάνονται 
καί 13.000 άνθρωποκτονίες τό χρόνο- 
έχουν άναπτυχθεί τελευταία πολλές 
νέες ιατροδικαστικές μέθοδοι. Ή  ιδα
νική ιατροδικαστική ομάδα περιλαμβά
νει έναν ειδικό γιά τά σωματικά ύγρά 
τού άνθρώπινου σώματος (serologist) 
πού συνήθως μελετά τά σωματικά ύγρά 
πού έχουν παραμείνει στό χώρο τού

εγκλήματος ή στό σώμα τού θύματος, 
έναν παθολόγο, πού διενεργεί τίς 
αύτοψίες μέ σκοπό νά καθοριστεί τό 
αίτιο τού θανάτου, έναν όδοντολόγο 
πού έκτελεϊ άναγνωρίσεις έξετάζοντας 
σημάδια άπό δαγκώματα, καί τέλος 
έναν ιατροδικαστή άνθρωπολόγο, πού 
προβαίνει στόν προσδιορισμό τής ταυ
τότητας μέ βάση τά σκελετικά ύπολείμ- 
ματα.

' Υπάρχουν άκόμα ειδικοί στήν άνα- 
κάλυψη κρυμμένων δακτυλικών άποτυ- 
πωμάτων, στήν άνάλυση μαλλιών, ενδυ
μάτων, μικροτεμαχιδίων άπό χρωστι
κές, γυαλί ή σφαίρες, καθώς καί ειδικοί 
στήν άναγνώριση ενός έκβιαστή ή 
κάποιου πού αίσχρολογεϊ άπό τό τηλέ
φωνο, μέ βάση τά διαγράμματα τής 
φωνής τους πού είναι πράγματι μοναδι
κά.

Άπό τά πολλά έπιστημονικά όργανα 
πού χρησιμοποιούνται στά ιατροδικαστι
κά εργαστήρια, τά πιό συνηθισμένα 
είναι ό χρωματογράφος άερίου καί τό 
φάσματόμετρο μάζας (gas chromato
graph καί mass spectrometer ή, συν- 
τομογραφικά, GC-MS) πού χρησιμο
ποιούνται τό ένα μετά τό άλλο: έχοντας 
τήν έμφάνιση μεγάλης ραδιοφωνικής 
συσκευής, ό χρωματογράφος άερίου 
αναλύει ούσίες πού μπορούν νά μετα- 
τραποϋν σέ άέρια καί πού ποικίλουν άπό

πετρέλαιο μέχρι φαινοβαρβιτόλη. Τό 
άποτέλεαμα έχει τή μορφή καρτέλλας 
ύπολογιστή καί άναγράφει όλες τίς 
ενώσεις πού βρίσκονται στό δείγμα. 
"Αν ύπάρχει έστω καί ένα έκατομμυριο- 
στό τού γραμμαρίου κοκαΐνης σ ' ένα 
τμήμα άπό τό συκώτι ενός θύματος 
δολοφονίας, τό μηχάνημα είναι σέ θέση 
νά τό έντοπίσει!

Συχνά είσάγονται στό φααματόμετρο 
μάζας τά διαχωρισμένα συστατικά κι' 
αύτό τυπώνει μιά καρτέλλα πού δείχνει 
τό μέγεθος καί τό βάρος τών συστατι
κών καθώς καί τήν άναλογία μεταξύ 
τους.

Τό CG-MS έχει άποδειχθεί ιδιαίτερα 
άποτελεσματικό στόν όγώνα ενάντιον 
τών ναρκωτικών. 'Υπάρχουν ελάχιστα 
«αγνά» ναρκωτικά. Τό είδος π.χ. τής 
ήρωίνης πού πωλείται παράνομα είναι 
ένα παράξενο μίγμα προκάϊνης, λιδο- 
κάΐνης καί στρυχνίνης, στό όποιο έχει 
προστεθεί ζάχαρη καί άμυλο καί περιέ
χει συνήθως λίγη, μέχρι 5%, ήρωίνη. Τό 
GC-MS αναλύει τό μίγμα σέ έλάχιστο 
χρόνο καί παρέχει στήν άστυνομία μία 
λεπτομερειακή καταγραφή τών περιε
κτικοτήτων σέ διάφορα συστατικά, κα
θώς κάθε έμπορος ναρκωτικών έχει τή 
δική του «συνταγή» γιά νά νοθεύει τά 
«προϊόντα» του, οί άστυνομικοί της 
ύπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών μπορούν
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συχνά νά συλλάβουν τούς έμπορους 
βασιζόμενοι στήν ανάλυση του προϊόν
τος πού είναι εντελώς ιδιαίτερο γιά 
κάθε έμπορο.

Τό SEM, πού βοήθησε στή διαλεύ
κανση τής ύπόθεσης τού βιασμού μέ 
φόνο, στό Los Angeles παράγει μιά 
δέσμη ήλεκτρονίων ύψηλής συγκέν
τρωσης πού σαρώνει τό δείγμα άκριβώς 
όπως ή δέσμη τής τηλεόρασης σαρώνει 
τήν τηλεοπτική οθόνη. Τό SEM μπορεί 
νά μεγενθύνει ένα δείγμα μέχρι καί 
40.000 φορές. "Εχει επίσης ένα εξαι
ρετικό έστιακό βάθος πού προσδίδει 
στις εικόνες ιδιότητες τρισδιάστατου 
χώρου. Τό SEM μπορεί νά βοηθήσει 
στόν προσδιορισμό μαλλιών πού βρέθη
καν στό χώρο τού έγλήματος, ά ν ληφθεί 
ύπόψη ότι μαλλιά πού άνήκουν σέ 
διαφορετικά άτομα μπορούν νά διαφο
ροποιούνται σέ 20 χαρακτηριστικά.

Οι καινούργιες έπινοήσεις μπορούν 
ν ’ αύξήσουν τήν άποτελεσματικότητα 
μιας άπό τις κλασικές ένέργειες τού 
ιατροδικαστή, δηλαδή τήν άνίχνευση 
«άόρατων» δακτυλικών αποτυπωμάτων 
άπό άντικείμενα καί πειστήρια κάθε 
είδους. Τά δακτυλικά άποτυπώματα 
έξακολουθούν νά παραμένουν τά πιό 
άξιόπιστα μέσα γιά τόν προσδιορισμό 
τών ένοχων. Δέν μεταβάλλονται μέ τήν 
ήλικία κ ι ' ούτε είναι δυνατόν νά έξαλει- 
φθοϋν ή νά άλλοιωθούν.

Έπαλείφοντας μέ κονιοποιημένο ύ- 
δράργυρο, άλουμίνιο ή αιθάλη πάνω σέ 
πόρτες, παράθυρα καί άλλες έπιφάνει- 
ες στό χώρο τού έγκλήματος, οί τεχνι
κοί μπορούν ν ' άποκαλύψουν άόρατα 
άποτυπώματα πού καταγράφονται σέ 
ύγρό ή έλαιώδες ύλικό.

'Επειδή τά άμινοξέα πού άνευρί- 
σκονται συνήθως στόν ιδρώτα άντι- 
δρούν μέ μία χημική ούσία πού ονομά
ζεται νινυδρίνη, τά πειστήρια μπορούν 
νά ψεκαστούν μέ ένα σπρέύ πού 
περιέχει τήν ούσία καί μετά νά θερμαν
θούν έλαφρά. Ως διά μαγείας εμφανί
ζονται συχνά κρυμμένα δακτυλικά άπο
τυπώματα χρώματος κοκκινωπού-μπλέ, 
τά όποια συγκρίνονται μέ περισσότερα 
άπό 174.000.000 άποτυπώματα πού 
βρίσκονται ατούς φακέλλους τής ’ Υπη
ρεσίας Σήμανσης τού FBI. Αύτόματες 
συσκευές άναγνώρισης άποτυπωμάτων 
μπορούν νά «καταγράψουν» τό αποτύ
πωμα σέ μισό δευτερόλεπτο περίπου, 
χωρίζοντάς το σέ 750 τετραγωνίδια, καί 
κατόπιν νά προβοϋν σέ άντιπαραβολή 
μέ βάση 80 ιδιαίτερα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά.

Ορισμένα άτομα όμως δέν έχουν

Α μ ε ρ ι κ α ν ό ς  αστ υ ν ο μ ι κ ό ς  
τοϋ F . B . I . ,  έρευ να γιά 
τ ήν  αν εύρεση ιχνών 
στόν τόπο τοϋ έ γ κλ ήμ α τ ο ς .

άρκετά άμινοξέα στόν ιδρώτα τους 
ώστε ν ’ άντιδράσουν μέ τήν νινυδρίνη, 
οπότε τό χημικό σπρέύ μπορεί νά 
προκαλέσει μόνιμη «αμαύρωση» τών 
άόρατων άποτυπωμάτων έτσι ώστε νά 
είναι άδύνατη ή άνίχνευσή τους μέ 
άλλες μεθόδους. «Τρία χρόνια πριν 
σκαφθήκαμε ότι ή χρήση λέηζερ ίσως 
ν ’ άποτελοΰσε μιά χρήσιμη έναλλακτι- 
κή λύση», έξηγεί ό ιατροδικαστικός 
άναλυτής Brian Darlymple τής Τοπι
κής ’Αστυνομίας τοϋ Ontario στό 
Τορόντο.

Σ ’ αύτή τή δήλωση τού Darlymple 
έπαιξε ρόλο τό γεγονός ότι ό ιδρώτας 
τών δακτύλων και τών χεριών περιέχει 
διάφορες ένώσεις όπως ριβοφλαβίνη 
καί πυριδοξίνη, πού εμφανίζουν φυσικό 
φθορισμό. ’/4λλά στις μικρές ποσότη
τες πού ύπάρχουν στόν τόπο τού 
έγκλήματος μπορούν νά άνιχνευτοϋν 
μόνο κάτω άπό τήν έντονη λάμψη ενός 
λέηζερ ιόντων άργοϋ. Στό Γραφείο τού 
Σερίφη τής Κομητείας Du Page στό 
Wheaton τοϋ Illinois, οί τεχνικοί προ
βαίνουν στις παρατηρήσεις τους καθώς 
ένα λέηζερ μήκους 3,6 μέτρων έκπέμ- 
πει δέσμες πράσινου χρώματος καί 
διαμέτρου μερικών χιλιοστών. Οταν ή 
δέσμη άνακλασθεί άπό ένα κάτοπτρο 
πάνω στήν επιφάνεια ενός κυπέλλου 
άπό Styrofoam, τότε ένα σύνολο μή 
ανιχνεύσιμων προηγουμένως δακτυλι
κών άποτυπωμάτων -μ έ  τή μορφή 
κιτρινωπών κηλίδων- κάνει ξαφνικά τήν 
εμφάνισή του. «Μάς έχουν κυριολεκτι
κά έντυπωσιάσει οί χρήσεις τού λέηζερ 
στήν ιατροδικαστική», λέει ό Donald 
Schmitt, άστυνομικός έρευνητής δα
κτυλικών άποτυπωμάτων πού έχει έκ- 
παιδευθεί στή χρήση λέηζερ άργοϋ άπό 
τήν έρευνητική ομάδα τού Darlymple. 
«Μπορεί κανείς νά χρησιμοποιήσει τό 
λέηζερ γιά ν ’ άνιχνεύσει άποτυπώματα 
ύλικά όπως τό δέρμα, πού παρουσιά
ζουν μεγάλες δυσκολίες στήν άνάλυσή 
τους».

Ή  κλασική φράση πώς «τό αίμα τοϋ 
θύματος ζητά έκδίκηση» είναι σχήμα 
λόγου, παλιό όσο καί ή Βίβλος. ’Αλλά 
μέχρι πρόσφατα ήταν συνήθως μιά

κραυγή άπόγνωσης, άφοϋ τό αίμα πού 
έχυνε ό δολοφόνος έλάχιστα βοηθού
σε στήν άνακάλυψη τής ταυτότητάς 
του.

Σήμερα, τό αίμα τού ενόχου, όπως 
καί τά δακτυλικά του άπουπώματα, 
μπορούν εύγλωττα ν ’ άποκαλύψουν 
τήν ένοχή του -χάρη στις προόδους 
πού σημειώθηκαν τελευταία στή μελέ
τη τών σωματικών ύγρών μέ επιστημονι
κές μεθόδους.

Μερικά χρόνια πριν, ή έπιστήμη τής 
μελέτης τών σωματικών ύγρών πέρασε 
στή «Φάση τής Αναγνώρισης», ότανοί 
έπιστήμονες άπέκτησαν τή δυνατότητα 
νά διακρίνουν τό αίμα διαφορετικών 
άτόμων. Προηγουμένως είχαν κατατά
ξει τό αίμα σέ ομάδες -A, Β, ΑΒ ή Ο. Οί 
περισσότεροι άνθρωποι έχουν ομάδα 
αίματος Α ή Ο. "Ομως τώρα, γνωρίζου
με καί άλλους «γενετικούς σηματοδό
τες» στό αίμα όπως τούς Μ, Ν, ΜΝ 
καθώς καί τόν πασίγνωστο παράγοντα 
Rh (Ρέζους). Κάθε άτομο μεταβιβάζει 
κληρονομικά καθένανάπ’ αύτούς τούς 
παράγοντες άνεξάρτητα άπό τούς άλ
λους. "Ετσι, άκόμα κ ι’ άν μιά κηλίδα 
αίματος άνήκει σέ μιά κοινή ομάδα 
όπως είναι ή Ο, οί έπιστήμονες πού 
άσχολοϋνται μέ τά σωματικά ύγρά είναι 
σέ θέση νά προσδιορίσουν ένα πολύ πιό 
άκριβή τύπο χαρακτηριστικών. "Αν καί 
τό γεγονός αύτό δέν παρέχει άπόλυτα 
στοιχεία ώστε νά έπιτευχθεί μία άσφα- 
λής άναγνώριση, είναι ώστόσο μιά 
βελτιωμένη μέθοδος καθορισμού τών 
χαρακτηριστικών τοϋ αίματος πού περι
ορίζει τόν άριθμό τών πιθανών ενόχων, 
άπαλλάσσοντας συντομότερα ορισμέ
νους άπό τήν ύποψία.

Ή  ήλεκτροφόρηση, μιά παλιά τεχνι
κή πού ή χρήση της υιοθετήθηκε 
πρόσφατα στήν ιατροδικαστική, συντέ- 
λεσε πολύ ώστε νά έπιτευχθεί αύτή ή 
έπανάσταση στήν έπιστήμη τών σωματι
κών ύγρών. Μιά κηλίδα αίματος πού 
συχνά δέν είναι παρά μιά καί μόνο 
σταγόνα, διαλύεται, είσάγεται σέ πή- 
κτωμα καί μετά τοποθετείται σ ' ένα 
άβαθές επίπεδο δοχείο. Στήσυνέχεια, 
διαβιβάζεται ήλεκτρικό ρεύμα μέσα άπ ’ 
τό διάλυμα γιά άρκετές ώρες. Κάθε 
πρωτεΐνη τοϋ αίματος κινείται μέσα άπ’ 
τό πήκτωμα πρός τό θετικό ή άρνητικό 
πόλο. "Οταν διαχωριστούν όλα τά μό
ρια, στό πήκτωμα προστίθεται ειδική 
χρωστική πού δημιουργεί ορατές ταινί
ες γιά κάθε ένζυμο -ένα είδος «αποτυ
πώματος αίματος»- πού μπορεί κατόπιν 
νά άντιπαραβληθεί μέ τό άποτύπωμα 
άπό τό δείγμα αίματος ενός ύποπτου
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πού έχει ληφθεϊ άπό τήν αστυνομία.
'Ανάλογα συμπεράσματα μπορούν 

νά συναχθούν καί άπό άλλα σωματικά 
υγρά. Τέσσερις στοάς πέντε άπό όλους 
τούς άνθρώπους είναι «έκκριτές», δη
λαδή ό τύπος τού αίματός τους καθώς 
καί άλλα βιοχημικά γνωρίσματα μπο
ρούν ν ' άποκαλυφθούν στόν σίελο 
καθώς καί στά σπερματικά ή τά κολπικά 
ύγρά τους.

Πρός τό παρόν, ύπάρχει μιά έλάχιστη 
πιθανότητα δύο άτομα νά έχουν τά ίδια 
χαρακτηριστικά αίματος ή τά ίδια συστα
τικά ένζύμων καί πρωτεϊνών. Στην 
πραγματικότητα ή πιθανότητα αύτή 
είναι μικρότερη άπό μιά στις 70.000. 
"Ομως οί επιστήμονες πού ασχολούν
ται μέ τά σωματικά ύγρά περιμένουν μέ 
άνυπομονησία τή μέρα πού τό «άποτύ- 
πωμα αίματος» θά έχει τέτοια μοναδι
κότητα καί τέτοια ικανότητα νά οδηγεί 
σέ άσφαλή συμπεράσματα, όπως άκρι- 
βώς καί τό δακτυλικό άποτύπωμα. Μιά 
πιθανή πορεία πρός αύτό τό στόχο θά 
ήταν ή άναγνώριση των άντισωμάτων 
ενός άτόμου πού άντιπροσωπεύουν τήν 
άπάντηση τού οργανισμού του σέ μιά 
νόσο καί παραμένουν ατό αίμα μέχρι τό 
τέλος τής ζωής του.

Τά δόντια είναι ίσως τό άρχαιότερο 
όπλο καί βεβαίως ένα άπό τά πιό 
σύγχρονα μέσα πού μάς βοηθούν στή 
διαλεύκανση ενός έγκλήματος. ”Εχον
τας ήλικία μικρότερη άπό 10 χρόνια, τό 
νέο πεδίο τής ιατροδικαστικής όδοντο- 
λογίας (πού ονομάζεται καί ιατροδικα
στική οδοντιατρική), έχει άποκτήσει 
μεγάλη φήμη.

"Ενας λόγος γιά τήν άποτελεσματι- 
κότητα αύτής τής μικρής ομάδας ειδι
κών στήν όδοντολογία -ύπάρχουν λιγό- 
τεροι άπό διακόσιους στις ΗΠΑ καί τόν 
Καναδά-  είναι τό γεγονός ότι οί δολο
φόνοι, ιδιαίτερα οί δολοφόνοι στά σε
ξουαλικά έγκλήματα, έχουν τήν τάση νά 
δαγκώνουν τά θύματά τους. «"Αν έχε
τε ποτέ παρατηρήσει τά παιδιά, είναι 
εύκολο νά διαπιστώσετε ότι εκδηλώ
νουν τήν έπιθετικότητά τους κυρίως μέ 
τή χρήση τών δοντιών» έξηγει ό άνθρω- 
πολόγος Δρ. Lowell Levine, πρόεδρος 
τής ’Αμερικανικής ’Ακαδημίας Ιατρο
δικαστικών 'Επιστημών.

Οί περισσότεροι σεξουαλικοί δολο
φόνοι έπιστρέφουν σ ’ αύτή τήν πρωτό
γονη μορφή βιαιότητας κατά τή στιγμή 
πού διαπράττουν τό έγκλημα. Αλλά 
χωρίς νά τό άντιλαμβάνονται άφήνουν 
πίσω τους ενδείξεις γιά τήν ταυτότητά 
τους, γιατί ποτέ τά δόντια δύο ανθρώ
πων δέν είναι ίδια καί απαράλλακτα. 
Δυσπλασίες, φθαρμένες έπιφάνειες,

έλαττωματικές στοιχίσεις -όλα αύτά 
κάνουν τά σημάδια τού δαγκώματος 
έντελώς μοναδικά.

Τά ψεύτικα δόντια μπορούν έπίσης 
ν ’ άποβούν άποκαλυπτικά έπειδή συ
χνά αποτελούν ένδειξη τής περιοχής ή 
τής χώρας όπου έχουν κατασκευαστεί. 
Οί πιό ήλικιωμένοι Εύρωπαϊοι γιά παρά
δειγμα, έχουν ψεύτικα δόντια κατα
σκευασμένα άπό χάλυβα πού άφήνουν 
τελείως διαφορετικά σημάδια άπό τά 
συνηθισμένα ψεύτικα δόντια πού είναι 
κατασκευασμένα άπό πορσελάνη ή 
άσήμι. Μερικές φορές τό έπάγγελμα 
τού δολοφόνου είναι εύκολο νά προσδι
οριστεί άπό τό δάγκωμα πού έχει 
άφήσει. Οί ξυλουργοί π.χ., έπειδή συνη
θίζουν νά κρατούν καρφιά μέ τά δόντια 
τους προκαλοΰν χαρακτηριστικές με
ταβολές στά σημάδια τού δαγκώματος 
τους.

' Η μαρτυρία τών σημαδιών τού δαγ
κώματος άποδείχθηκε άποφασιστική 
γιά τήν καταδίκη τού Theodore Bundy, 
τό 1979. Είχε κατηγορηθεϊ γιά τόν 
ξυλοδαρμό καί τόν στραγγαλισμό δύο 
φοιτητριών τού Πανεπιστημίου τής Flo
rida. Ό  άνακριτής είχε παρατηρήσει 
άμυδρά ίχνη δαγκώματος ατούς γλου
τούς τής μιάς γυναίκας. Φωτογραφίες 
τού δαγκώματος στάλθηκαν στόν Δρα 
Levine κ ι' ό όδοντολόγος μέ τήν σειρά 
του τις έστειλε στό ιατρικό άνακριτικό 
γραφείο, στό Albuquerque τού Νέου 
Μεξικού, όπου έγινε έπεξεργασία τους 
μέ ένα μηχάνημα πού ονομάζεται ανα
λογικός έπεξεργαστής εικόνας. Τό 
μηχάνημα είχε καταστευαστεί άρχικά 
γιά άρχαιολογικούς σκοπούς καί γιά νά 
έπεξεργαστεϊ άεροφωτογραφίες αρ

χαίων δρόμων καί ταφικών τοποθεσιών.
' Ο έπεξεργαστής αύτός κάνει πιό 
σαφείς τις φωτογραφίες καί έτσι άπο- 
καλύπτει διάφορες μικρολεπτομέρειες 
άδιάκριτες μέ γυμνό μάτι.

' Ο Levine παρατήρησε τις φωτογρα
φίες πού είχαν βελτιωθεί άπό τόν 
Campbell καί προσπάθησε νά περιγρά
φει τήν οδοντοστοιχία πού πιθανόν νά 
είχε προκαλέσει αύτά τά δαγκώματα. 
Αύτό ένίσχυσε τήν πεποίθησή του ότι 
τά δόντια άνήκαν σέ άνδρα μέ φθαρμέ
νους κοπτήρες, ραγισμένο μπροστινό 
δόντι κι ’ άλλες οδοντικές άτέλειες. ' Η 
περιγραφή του ταίριαζε τέλεια στά 
δόντια τού Bundy καί συντέλεσε στήν 
καταδίκη τού νεαρού δολοφόνου.

Οί άνθρωπολόγοι ιατροδικαστές βοη
θούν τούς όδοντολόγους ν ’ άναγνωρί- 
ζουν πτώματα ατόμων πού έχουν πεθά- 
νει πολύ παλιά κάνοντας χρήση τών 
οστών μάλλον παρά τών δοντιών σάν 
κύριας πηγής πληροφοριών. Οί άνθρω- 
πολόγοι έχουν μέ τόν καιρό συγκεντρώ
σει στοιχεία γιά τις σκελετικές διαφο
ρές άνάλογα μέ τό φύλο, τή φυλή καί 
τήν ήλικία. Τά όστά τού άνθρώπου 
άλλάζουν μέ τήν πάροδο τής ήλικίας. Οί 
έφηβοι, γιά παράδειγμα έχουν ατούς 
βραχίονες καί στις γάμπες πού μετα
σχηματίζονται σέ όατό καθώς πλησιά
ζουν τήν ήλικία τών είκοσι χρόνων. Οί 
γραμμές όπου συναντώνται τά όστά τού 
κρανίου άρχίζουν νά κλείνουν ατούς 
νεαρούς ένήλικες κι ’ αύτό συνεχίζεται 
καθώς ώριμάζουν. Οί άντρες έχουν 
έλαφρά πιό πεταχτή γραμμή φρυδιών 
άπό τις περισσότερες γυναίκες. Τά 
όστά τής λεκάνης (πυελικά) μιας γυναί
κας έχουν άξιοσημείωτες διαφορές 
άπ’ αύτά ενός άντρα. «Κάποιος μ ’ 
έξασκημένο μάτι μπορεί συχνά νά 
συγκεντρώσει άποκαλυπτικά στοιχεία 
άπό τά σκελετικά ύπολείμματα, κι ’ αύτό 
πετυχαίνεται συνήθως μέ τήν πρώτη 
ματιά» λέει ό Δρ. Harry L. Shapiro τού 
’Αμερικανικού Μουσείου Φυσικής 'Ι
στορίας, διακεκριμένος άνθρωπολόγος 
ιατροδικαστής.

Λίγο καιρό πριν, ό Shapiro βοήθησε 
στήν καταδίκη ενός θρησκευτικού άρ- 
χηγού άπό τό Μπρούκλιν, πού είχε 
άναμιχθεί σ ’ έναν ειδεχθή διπλό φόνο.
Αποκαλώντας τόν έαυτό του «έπίσκο- 

πο», τό άτομο αύτό έντυνε τις γυναίκες 
οπαδούς του καλόγριες καί συγκέντρω
νε τά χρήματα πού κέρδιζαν σάν 
πόρνες. Μιά μέρα ένας πληροφοριοδό
της τηλεφώνησε στήν άστυνομία τού 
Μπρούκλιν καί είπε ότι ό παράξενος 
αύτός έπίσκοπος είχε δολοφονήσει
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δύο άπό τίς πιό νέες οπαδούς του, είχε 
κάψει τά σώματά τους καί είχε ρίξει τά 
υπολείμματα σέ μιά λιμνούλα στή μεγά
λη ιδιόκτητη έκτασή του ατά βόρεια τής 
Νέας Υόρκης. Ή  άστυνομία τής 
Πολιτείας άνέσκαψε τόν πυθμένα τής 
λίμνης καί βρήκε σημαντικό άριθμό 
οστών πού τά έστειλε στό ειδικό 
γραφείο τής Νέας Υόρκης. «Χρειά- 
οθηκα εβδομάδες γιά νά βρω μιά άκρη» 
QupaTaioShapiro. Τελικά όμως άνακά- 
λυψε θραύσματα άπό άνθρώπινα όστά 
πού μέ βάση τό σχήμα καί τά άνατομικά 
χαρακτηριστικά τους άποδείχθηκε ότι 
άνήκαν σέ γυναίκες τής έφηβικής 
ήλικίας. ' Ο «μαύρος επίσκοπος», όπως 
ονομαζόταν, καταδικάστηκε γιά τό φό
νο των δύο οπαδών του.

Είναι φανερό πώς όταν ή άστυνομία 
συναντά τυχαία άγνωστα σκελετικά 
υπολείμματα, προσδιορίζει απλώς τό 
φύλο, τή φυλή καί τήν ήλικία χωρίς νά 
έχει άρκετά στοιχεία γιά νά κάνει μιά 
άναγνώριση άνάμεσα σέ χιλιάδες εξα
φανισμένων άτόμων. Γιά νά τή διευκο
λύνουν σ ’ αύτό τό δύσκολο έργο, οι 
άνθρωπολόγοι ιατροδικαστές προσπα
θούν πιά νά πετύχουν κάτι πού θά 
ήχοϋσε μάλλον μακάρια: «νά άνασυν- 
θέσουν» τά πρόσωπα τών κρανίων πού 
δέν έχουν άναγνωριστεϊ, χρησιμοποι
ώντας πηλό γιά προπλάσματα.

«Πολλοί άνακριτές σημείωσαν άξιά
λογες έπιτυχίες χάρη στην ανασύνθε
ση τών μαλακών ιστών τού κεφαλιού» 
λέει ό Δρ. James Taylor, διευθυντής 
τής Ιατροδικαστικής ’ Ανθρωπολογι- 
κής Ομάδας τού Κολλεγίου Lehman. 
«Σέ μιά περίπτωση ή άνακατασκευή του 
ήταν τόσο τέλεια πού ένα μέλος τής 
οικογένειας άναγνώρισε τό άτομο άπό 
φωτογραφίες τού προσώπου πού είχε 
άνασυντεθεϊ.

"Ομως ό Taylor είναι ό πρώτος πού 
άναγνωρίζει ότι στήν άνακατασκευή 
τού προσώπου τά λάθη είναι πολύ 
συνηθισμένα. «' Υπάρχει ένας απίστευ
τα μεγάλος άριθμός παραγόντων πού 
διαφοροποιούν ένα πρόσωπο άπό ένα 
άλλο» έξηγει. «Γιά παράδειγμα, είναι 
σχεδόν άδύνατο νά υποθέσει κανείς 
πώς ήταν τά μάτια ενός προσώπου ή 
πόσο βαθιά βρίσκονταν στίς κόγχες τού 
κρανίου. Χρειαζόμαστε πολύ περισσό
τερες πληροφορίες σχετικά μέ τήν 
έπίδραση τών μυών καί τών ιστών στά 
όστά τού προσώπου. Ακριβώς αύτ, 
τήν έποχή καταγράφουμε σέ υπολογι
στή τά στοιχεία μας. ' Ελπίζουμε ότι θά 
έλθει κάποτε ή μέρα πού ή σχεδόν 
τέλεια άνακατασκευή δέν θά είναι

άπλώς ένα συμπτωματικό γεγονός».
Μιά άλλη τεχνική πού ονομάζεται 

άναγνώριση άποτυπώματος, βασίζεται 
σ ’ ένα όργανο γνωστό σάν φασματο
γράφος ήχου, πού μετατρέπει σέ ορατά 
σχήματα τούς ήχους οί όποιοι έγγρά- 
φονται σέ μιά συνηθισμένη μαγνητοται
νία.

"Αν καί τό ζήτημα συζητείται άκόμα, 
κατά τή γνώμη τού Lawrence Kersta 
- πού βοήθησε στήν τελειοποίηση τών 
άποτυπωμάτων φωνής στά Εργαστή
ρια B e ll- κάθε προσπάθεια τού άτόμου 
ν ’ άλλοιώσει τή φωνή του αποτυγχάνει 
στήν άλλαγή τών βασικών χαρακτηριστι
κών της. Τά μέρη τού σώματος πού 
χρησιμοποιούμε κατά τήν ομιλία ποικί- 
λουν τόσο πολύ στό μέγεθος καί στό 
σχήμα, ώστε είναι πρακτικά άδύνατο ή 
φωνή ενός άτόμου νά μοιάζει άπόλυτα 
μέ τή φωνή ενός άλλου.

Κατά τήν άποψη τού FBI, τά άποτυ- 
πώματα φωνής ενός άτόμου χρησιμεύ
ουν συχνά γιά νά άρθούν παρά γιά νά 
ένισχυθοΰν οί υποψίες γ ι' αύτό. « Α ν 
τιμετωπίσαμε πρόσφατα τήν περίπτωση 
άπειλής σχετικά μέ τήν τοποθέτηση 
βόμβας, καί είχαμε συλλάβει ένα άτομο 
ιδιαίτερα ύποπτο», άναφέρει ό ειδικός 
πράκτορας τού FBI Bruce Koenig, 
ειδικός στά φασματογροφήματα φω
νής. «Συγκρίναμε τό φασματογ ρόφημα 
φωνής σέ μιά άπ’ τίς τηλεφωνικές 
άπειλές καί μετά ήχογραφήσαμε τή 
φωνή τού ύποπτου. Δέν υπήρχε καμμία 
σχέση καί έτσι τόν απαλλάξαμε άπό 
κάθε κατηγορία.

Παρόλες τίς προόδους τής ιατροδι
καστικής έπιστήμης, παραμένουν ορι
σμένα κρίσιμα προβλήματα. Κυρίαρχη 
θέση άνάμεσά τους κατέχει ή βραδύτη
τα στή διάδοση τών πληροφοριών: 
συχνά άπαιτούνται μήνες ή καί χρόνια 
μέχρις ότου πληροφορηθοϋν τά πιό 
μικρά έγκληματολογικά έργαστήρια, καί 
ιδίως αύτά πού δέν βρίσκονται σέ 
άστικές περιοχές, τίς νέες τεχνικές, 
κ ι’ άκόμα περισσότερος χρόνος γιά νά 
τίς διδαχθούν».

Τά πράγματα είναι βέβαια πολύ ά- 
πλούστερα στή λογοτεχνία. ' Ο Σέρλοκ 
Χόλμς διέθετε τίς ικανότητες μιας 
ολόκληρης άστυνομίας αναλαμβάνον
τας καθήκοντα ντεντέκτιβ, άνακριτή καί 
αύτοδίδακτου ιατροδικαστή. Σήμερα οί 
ειδικοί συναγωνίζονται τούς άθλους 
του συνεργαζόμενοι. Μέ τή βοήθεια 
τών γνώσεων καί τών τεχνικών πού 
κατακτήθηκαν τά λίγα τελευταία χρό
νια, ή άστυνομία κ ι’ οί ιατροδικαστές 
σημειώνουν νέες έπιτυχίες στόν διαρ
κή άγώνα εναντίον τού έγκλήματος.

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Κ Α
Θ Ε Μ Α Τ Α

Η
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

ΚΑΙ 0
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

Τοϋ Αστυν. A ’ 
κ. Ματθ.  Φελώνη

ΟΛΛΕΣ φορές ’έχουμε ασχοληθεί 
μέ τό έργο τοϋ αστυνομικού, 

πολλές φορές έχουμε σκιαγραφήσει τό 
καθήκον του καί τήν αποστολή του, 
πολλές φορές γράψαμε γιά τήν έννοια 
καί τό νόημα αυτού τού θεσμού πού 
λέγεται ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.

Επειδή τό άντικείμενο τού θέματος 
είναι άνεξάντλητο, ιδιόρρυθμο, όμορ
φο, λεπτό, άλλά καί σοβαρό στήν όλη 
του φάση, στήν όλη του πορεία, στήν 
όλη του μεγαλοπρέπεια, θά προσπαθή
σουμε μέσα σέ λίγες γραμμές νά δώ
σουμε στόν άναγνώστη μας μιά άκόμα 
άδρή εικόνα σέ βάθος, σέ πλάτος, σέ 
έκταση, γιά τό θεσμό αύτό, γιά τό 
λειτούργημα αύτό.

Δέν θά άναφερθούμε βέβαια στήν 
ιστορία καί τήν προέλευση τού θεσμού 
αυτού, όχι μόνο γιατί είναι σέ όλους μας 
γνωστή, άλλά καί διότι γιά τό θέμα αύτό 
έχουν άσχοληθεί κατά καιρούς, πολλοί 
άλλοι εξαίρετοι συνάδελφοί μας.

Ωστόσο, θά θέλαμε, γιά μιά άκόμη 
φορά νά τονίσουμε τήν προσφορά του 
καί τήν άποστολή του, μέσα στό κοινω
νικό σύνολο.

Ο Αστυνομικός νύχτα καί μέρα, 
μέρα καί νύχτα, μέσα στό κρύο τού 
χειμώνα, μέσα στό λιοπύρι τού καλο
καιριού, μέσα στίς σκόνες, στίς λάσπες 
καί τά χώματα, άγέρωχος καί καμαρω-
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τός, γίνεται ό φρουρός καί ό φύλακας 
άγγελος τού κατατρεγμένου, τοϋ φτω
χού, τού δυστυχισμένου, τού πικραμέ
νου, τοϋ ταλαιπωρημένου, τοϋ απελπι
σμένου συνανθρώπου του.

' Ο ' Αστυνομικός χωρίς φόβο, χωρίς 
μίσος, χωρίς θυμό καί οργή, χωρίς 
έχθρα, πάντοτε μέ τό χαμόγελο ατά 
χείλη του. προσφέρει τή βοήθεια του, 
ο ' όποιον τήν έχει ανάγκη χωρίς 
διάκριση, χωρίς ύστεροβουλία, χωρίς 
καθυστέρηση. Πάντοτε στήν έπαλξη 
τοϋ καθήκοντος, πρώτος γιά νά προ
σφέρει βοήθεια, γιά νά προσφέρει 
συμπαράσταση, γιά νά έκτελέσει τό 
καθήκον του καί τήν άποστολή του ατό 
άκέραιο. "Ετοιμος αέ κάθε στιγμή γιά 
όλα, δίδοντας καί τή ζωή του άκόμα, γιά 
τόν συνάνθρωπό του. Τοϋ τό έπιβάλλει 
βλέπετε, αύτή, ή Θεία άποστολή του. 
Τοϋ τό επιβάλλει ή συνείδησή του. Τοϋ 
έγινε βίωμα, τοϋ έγινε έξη, τοϋ έγινε 
συνήθεια ή προσφορά των άγαθών 
αυτών πρός τόν συνάνθρωπο. Τις 
κρύες καί παταγουόιασμένες νύχτες 
τοϋ χειμώνα, πού όλοι κοιμούνται στό 
ζεστό κρεββατάκι τους, άπολαμβάνον- 
τας τήν τέρψη τοϋ ύπνου καί τών 
ονείρων, αύτός ό Μεγάλος Κρατικός 
λειτουργός, αύτός ό γιός τοϋ ανθρώ
που, αύτός ό φύλακας τής περιουσίας 
μας, τής σωματικής άκεραιότητος καί 
τής ζωής μας, αύτός ό θεματοφύλακας 
κάθε ωραίου καί κάθε καλού, αύτός 
τέλος ό παρεξηγημένος άνθρωπος, 
περπατά ατούς δρόμους, τά σοκάκια 
καί τά μονοπάτια τής γειτονιάς, γιά νά 
άντιληφθεϊ καί προλάβει ό,τι θά μπο
ρούσε νά ταράξει τή γαλήνη μας καί τήν 
ήσυχία μας στό νοικοκυριό μας, στό 
σπιτικό μας.

Δέν τόν φοβίζουν οί άγέρηδες, τό 
κρύο καί οί καταιγίδες τής νύχτας, δέν 
τόν τρομάζουν οί κακοποιοί καί οί 
αγύρτες τοϋ μεσονυκτίου, δέν τόν 
σκιάζουν καί δέν τόν προβληματίζουν 
οί κίνδυνοι, πού διατρέχει κάθε λίγο καί 
λιγάκι άπό όποιαόήποτε κατεύθυνση. 
"Εδωσε όρκο βλέπετε ενώπιον Θεού καί 
άνθρώπων νά εκπληρώνει κατά γράμ
μα τήν άποστολή του καί τό καθήκον 
του.

Ό  Αστυνομικός μπροστά στόν πλη
γωμένο δίνει χεϊρα βοήθειας, μπροστά 
στό γνωστό καί άγνωστο, μπροστά στό 
συγγενή καί τό φίλο, μπροστά στόν 
κακό καί τόν καλό, πάντοτε προσφέρει 
ό,τι μπορεί καί αύτό τό κάνει μέ πολλή

ευχαρίστηση, μέ πολλή προθυμία, μέ 
καλοπροαίρετη διάθεση. Πόσο κρυώνει 
ό καημένος, πόσο ζεσταίνεται, πόσο 
σκονίζεται, πόσο ύποφέρει, πόσο τα
λαιπωρείται, πόσο νοσταλγεί τή ξεκού
ραση, τήν άνάπαυση, τόν καλό ύπνο, 
τήν διασκέδαση. "Ομως, τό καθήκον 
του καί ή άποστολή του, τοϋ επιβάλ
λουν νά στέκεται όρθιος, περήφανος, 
άκμαίος, δίκαιος, άμερόληπτος, άντικει- 
μενικός σέ κάθε στιγμή τής ζωής του. 
Στό λειτούργημά του δέν ύπάρχουν 
περιθώρια συμβιβασμού, δέν ύπάρ
χουν περιθώρια συναισθηματισμού. Ή  
άγάπη γιά τόν συνάνθρωπό του δέν έχει 
σύνορα, δέν έχει όρια, δέν έχει φρα
γμούς καί τήν προσφέρει τόσο άδολη, 
τόσο άφθονη, τόσο άνυπόκριτη, δέν 
περιμένει νά τοϋ άναγνωρισθεί, τήν 
προσφέρει γιατί έτσι τό νοιώθει. Αισθά
νεται ικανοποίηση καί χαρά γιά ό,τι 
κάνει. Η άποστολή τοϋ αστυνομικού 
είναι δύσκολη, είναι άχαρη, είναι κοπια
στική. "Ερχεται καθημερινά άντίθετος 
μέ τά συμφέροντα τοϋ πολίτου, γιατί 
αύτό, τοϋ τό επιβάλλουν οί Νόμοι καί οί 
διατάξεις τής πολιτείας.

Πολλές φορές προβληματίζεται τί νά 
κάνει. Νά παραβιάσει τό Νόμο γιά νά 
φανεί καλός καί άρεστός στόν παραβά
τη πολίτη ή νά έφαρμόση τόν Νόμο καί 
νά φανεί κακός καί αυστηρός ίσως γιά

κείνον; Βλέπετε άγαπητοί μου ότι, 
έρχεται σέ σύγκρουση μέ τό Νόμο καί 
μέ τόν πολίτη, έρχεται πολλές φορές σέ 
σύγκρουση μέ τό καθήκον καί τήν 
ύποχρέωση, πρέπει νά άποδώσει έκείνη 
τή στιγμή δικαιοσύνη, πρέπει νά έφαρ- 
μοσθεϊ ό Νόμος, πρέπει νά έξυπηρετη- 
θεϊ ό πολίτης, βρίσκεται μεταξύ σφύρας 
καί άκμωνος, τί νά κάνει; Πώς νά 
ενεργήσει; Τό λειτούργημα τοϋ άατυνο- 
μικοϋ είναι πολύ δύσκολο, πολύ κοπια
στικό, πολύ έπικίνδυνο. ’Η παρεξήγη
ση δίνει καί παίρνει, έρχεται μέ τό 
παραμικρό. Τόν αστυνομικό τόν θέλομε 
τίμιο, ειλικρινή, ήθικό, σώφρονα άξιο, 
τολμηρό, δίκαιο, άπρόσβλητο άπό κάθε 
τί. Τόν αστυνομικό τόν θέλομε νά είναι 
πάντα στήν τάξη καί ούδέποτε στήν 
άταξία, έννοιες ψηλές καί άπρόσιτες, 
έννοιες βαθιές καί άπροσπέλαστες, γιά 
πολλούς άπό μάς.

Ποιος θά τόν νοιώσει; Ποιος θά τόν 
ύπερασπισθεϊ; Ποιος θά τοϋ γλυκάνει 
λίγο τήν καρδιά στις φουρτούνες τής 
ζωής.

Τό θέμα αύτό δέν έχει τελειωμό. 
Γραφήκανε ολόκληρα βιβλία καί δέν 
τελείωσε, θά μπορέσουμε εμείς νά τό 
τελειώσουμε μ ' αύτές τις λίγες γραμμές 
μας; Θά ήτανε ούτοπία, θά ήτανε 
παραλογισμός, θά ήτανε ματαιοπονία.

Σας άφήνουμε όμως έδώ, γιά νά μή 
σάς κουράσουμε περισσότερο καί τελει
ώνουμε μέ τούτες τις λίγες λέξεις. 
'Αφού τόσα πολλά προσφέρει ό άατυ- 
νομικός στήν κοινωνία, στό κοινωνικό 
σύνολο, στήν πολιτεία, άς τόν εύχαρι- 
στήσουμε γιά όσα κάνει, ας τοϋ άνα- 
γνωρίσουμε τήν προσφορά καί τό έργο, 
άς τοϋ δώσουμε λίγη χαρά, λίγη γαλή
νη, λίγη άνακούφιση, άς τόν κάνουμε 
νά είναι ύπερήφανος γ ι ' αύτό πού 
προσφέρει, γ ι' αύτό πού είναι. "Ας τοϋ 
δείξουμε λίγη στοργή, λίγη κατανόηση, 
λίγη συμπόνοια, γιά τό βαρύ, έπίπονο 
καί άξιόλογο έργο του, άς τοϋ εύχηθοϋ- 
με τέλος νά έχει ύγεία καί κουράγιο, γιά 
νά μπορεί νά έκτελεί τήν ύψηλή άπο
στολή του καί τό καθήκον του, μέ ζήλο, 
μέ προθυμία, μέ όρεξη, μέ αύταπάρνη- 
ση καί ποτέ νά μή ξεχνάμε ότι, κανένα 
Κράτος, κανένα "Εθνος, καμμία Πολι
τεία, καμμιά Χώρα δέν μπορεί νά ζήσει, 
νά επιβιώσει, νά προοδεύσει χωρίς τήν 
παρουσία τής άστυνομίας, χωρίς τήν 
παρουσία τοϋ άστυνομικοϋ, χωρίς τήν 
παρουσία τοϋ οργάνου τής Τάξεως καί 
τής Ασφαλείας.
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' Αλλά τά παιδιά άηό τήν κούνια πλέον 
ξέρουν τήν βιολογική τους ύπόοταοι. 
Δέν διδάσκονται, άλλά διδάσκουν. Δέν 
άκούουν, άλλά άπαιτούν. Δέν ζητάνε, 
άλλά παίρνουν. Τό πρόβλημά τους δέν 
είναι βιολογικό, άλλά πνευματικό.

Τήν ωραιότερη εικόνα τής βιολογι
κής σχέσεως έδωσε ό Πλάτων. Ο 
Αριστοτέλης στό «Συμπόσιον» λέγει 

πώς οί άνθρωποι πολύ παλιά ήσαν 
διπλοί’ δύο άνδρες ένωμένοι, δύο 
γυναίκες ένωμένες, ένας άνδρας καί 
μία γυναίκα.

Τά ένωμένα άνδρόγυνα, πού μάς 
ένδιαφέρουν έδώ, είχαν τό αίσθημα τής 
ένότητος καί τής πληρότητος. Διέθε
ταν δύναμι καί ισχύ μεγάλη. Αλλά 
άλαζονεύτηκαν. Θέλησαν ν' άνέβουν 
στόν Όλυμπο. Οί θεοί έκαναν συμβού
λιο γιά τή ν έξεύρεσι τρόπου άντιδράσε- 
ως. Δέν μπορούσαν νά άφανίσουν 
τέτοιους άνθρώπους, άλλά καί δέν 
ήθελαν νά τούς άφήσουν στήν άλαζο- 
νεία τους.

Ό  Ζεύς βρήκε τήν όρθή λύσι.

' Η ζωή δέν είναι χουρμαδιά, γιά νά δρέψης τού(

Δ ΥΑΔΙΚΟΤΗΣ είναι ή διάστασις τών 
δύο, όταν ό άνδρας δέν είναι 

μόνος, δταν ή γυναίκα δέν είναι μόνη.
Σάν κύριο γνώρισμα τής δυαδικότη- 

τος έμφανίζεται στήν ζωή καί στήν 
ιστορία άλλοτε ή βιολογική σχέσις καί 
άλλοτε ή έρωτική σχέσις. 'Υπάρχει 
βέβαια καί ή τρίτη έκδοχή τής άρνήσε- 
ως. Κατ' αύτήν ή δυαδικότης είναι 
πλάσμα τής φύσεως, φαντασίωσις τού 
πνεύματος.

' Η βιολογική σχέσις δεσπόζει τήν 
έποχή μας. Σήμερα ζούμε τήν άμεσό- 
τητα. Πιστεύομε στόν ρεαλισμό. Λα
τρεύομε τήν ταχύτητα. Αγαπάμε τά 
δεδομένα τών αισθήσεων. Περκρρο- 
νοϋμε τις συγκινήσεις. Υποτιμούμε 
τήν εύγένεια, τήν έξαΰλωση, τόν ρο
μαντισμό.

Μέσα σ' αύτήν τήν άτμόσφαιρα 
προσπαθεί ή δυαδικότης νά έπιβιώση, 
νά προσαρμοσθή, νά βρή τά στοιχεία 
τής ύπάρξεως καί τής συντηρήσεως. 
Καί ή μόνη λύσις πού βρίσκει, γιά νά 
άποφύγη τόν πνιγμό, είναι ή βιολογική 
σχέσις.

"Αλλοι ονομάζουν τούτο τό φαινόμε
νο sex. ' Η γυναίκα σώζει τό φύλο της,

όταν είναι sexy. ' Ο άνδρας δέν ζητεί 
ήθος, συνεργασία, πνευματικό διάλογο. 
Τά ποιήματα δέν έχουν πιά πέραση. ' Η 
μουσική δέν βοηθεΤ. Τά αισθήματα 
κυλίσθηκαν στήν άφάνεια καί σφαλίσθη- 
καν στήν ύπόγεια μνήμη τού παρελθόν
τος.

Πολλές φορές κατηγορούμε τά 
φίλμς γιά τή γύμνια τους, τό θέατρο γιά 
τήν κενότητά του, τό μυθιστόρημα γιά 
τόν ρεαλισμό του. Δέν νομίζομε πώς οί 
παραγωγοί καί οί συγγραφείς έχουν 
άκέραιη τήν εύθύνη. Αύτοί δέν είναι 
ήγέται. ' Ακολουθούν. Στήνουν τό άφτί 
τους καί άφουγκράζονται τόν παλμό 
τού πλήθους.

Καί τό πλήθος, οί ρινόκεροι πού 
γίναμε σήμερα, θέλει τήν άμεσότητα, 
τήν αϊσθησι, τήν κατάπληξι. Προτιμά τήν 
σωματική ρώμη. ' Εγκρίνειτόέξωτερικό 
κάλλος. Κυνηγά μέ πάθος τήν ύλική 
άπόλαυση.

Οί ταλαίπωροι οί παιδαγωγοί μιλούν 
γιά διαφώτιση. Αγωνίζονται νά βροϋν 
τρό'πο καθοδηγήσεως. Καί φαντάζονται 
ότι λύνουν τό πρόβλημα μέ τήν εισαγω
γή τού μαθήματος τής βιολογικής 
διαφωτίσεως στά σχολεία.

' Απεφάσισε νά τούς καταστήση πιό 
άδύναμους. Χώρισε κάθε άνδρόγυνο 
σέ δύο ήμίση. "Ετσι καθένας, είτε 
άνδρας, είτε γυναίκα, αισθάνεται μισός, 
μόνος καί ζητεί τό ταίρι του.

' Η άτέλεια άποτελεΐ τό νόημα τού 
φύλου. ’ Αλλά είναι πλάνη νά νομίζωμε 
ότι τό φύλο έξισώνεται προς τις βιολο
γικές διεργασίες. Υπάρχει καί ή ψυχι
κή αίσθησις τής άτελείας. Σέ κάθε 
άνδρα φωλιάζει ό άρχέτυπος τής γυναι- 
κός. Καί σέ κάθε γυναίκα ένυπάρχει ό 
άρχέτυπος τού άνδρός.

Καθείς κουβαλά τήν σκιά τής δικής 
του έλλείψεως καί τής προσωπικής του 
άτελείας. Δέν μπορεί νά ζή μόνος. 
Τόσο ατούς μύθους όσο καί στήν 
πραγματικότητα τής ζωής συναντάμε 
τόν αιώνιο τύπο τού Ρωμαίου καί τής 
Ίουλιέττας. "Η καλύτερα γιά νά κινη
θούμε στόν έλληνικό χώρο, συναντάμε 
τόν αιώνιο τύπο τού ” Εκτορος καί τής 
Ανδρομάχης.

Γι' αύτήν ό γιός τού Πριάμου δέν 
ήτο άπλός σύζυγος, άλλά καί φίλος καί 
πατέρας καί άδελφός.

«Εκτορ, άτάρ αύ μοί έσσι πατήρ καί 
πότνια μήτηρ ήδέ κααίγνητος, αύ δέ μοι
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Η δ υ α δ ι κ ό τ η ς  τ ο ΰ  α ν θ ρ ώ π ο υ
Ο πυρήν τής δυαδικότητος είναι ή άγάττη. Τά πρόσωπα έχουν προορισμό νά τά 

άγαπαμε. ’ Εμείς όμως αγαπάμε τά πράγματα καί χρησιμοποιούμε τά πρόσωπα. ’ Εκεί 
βρίσκεται ή τραγωδία μας.

καρπούς της, αλλά αγώνισμα γιά νά προχωρήσης

' Ο πυρήν τής δυαδικότητος είναι ή άγάπη. 
Τά πρόσωπα έχουν προορισμό νά τά άγαπά- 
με. Τά πράγματα νά τά χρησιμοποιούμε.

Εμείς όμως άγαπαμε τά πράγματα καί 
χρησιμοποιούμε τά πρόσωπα. Εκεί βρίσκε
ται ή τραγωδία μας.

θαλερός παρακοίτης»
(Ίλ. Ζ 429 -  430)* 

Δέν διεκδικεϊ άπό αύτόν απλώς τήν 
βιολογική ενότητα. Θέλει τήν συμπαρά- 
σταοί του, τήν βοήθεια. Φρίττει οτήν 
ιδέα τής έγκαταλείψεως, τής χηρείας, 
τής μοναξιάς.

"Ομως οτό βάθος θέλει νά τόν 
άποσπάση άπό τήν προοήλωσί του στό 
καθήκον. Γ Γ αυτό πιό άντιπροσωπευτι- 
κό καί (ολοκληρωμένο παράδειγμα απο
τελεί τό περιστατικό ή ό μϋθος του 
' Αβραδάτου καί τής Πανθείας.

' Ο ’ Αβραδάτας θά λάβη μέρος οτήν 
έκοτρατεία πού οργανώνει ό Κύρος. 
' Ετοιμάζεται νά φορέοη τήν πανοπλία 
του. "Ομως ή Πάνθεια τήν τελευταία 
στιγμή τού προσφέρει σάν έκπληξι 
«χιτώνα πορφυροϋν ποδήρη στολιδω- 
τόν», χρυσό θώρακα καί κράνος χρυσό, 
πού έκανε άπό τά κοσμήματά της. Αύτά 
δέν είχαν καμμία άξια μπροστά σ' 
αύτόν. Ό  Αβραδάτας ήταν ό «μέγι
στος κόσμος», τό άληθινό στολίδι της.

"Αν ύπάρχουν γυναίκες πού άγαποϋν 
μέ άφοσίωσι τούς άνδρες των καί ή 
Πάνθεια εϊνα μία άπό αύτές. Δέν 
νομίζει δτι είναι ή μοναδική. Τής φθάνει

πού άνήκει οτήν κατηγορία τών άφωσι- 
ωμένων γυναικών. Δέν έμποδίζει τόν 
Άβραδάτα άπό τήν μάχη. Άντιθέτως 
τόν προτρέπει νά είναι γενναίος. Δέν 
μπορεί όμως νά συγκρατήση τά δάκρυά 
της. «Έλείβετο τά δάκρυα κατά τών 
παρειών». Εκείνος εύχεται στόν Δία 
νά φανή άνδρας άντάξιος τής Πανθεί
ας. Ξεκινάει. 'Εκείνη μόλις προλαβαί
νει νά φιλήση τό άρμα...

' Η μάχη διεξάγεται. ' Ο ' Αβραδάτας 
πολεμάει γενναία, άλλά χάνει τήν ζωή 
του. ' Η Πάνθεια τόν άναζητεί άνάμεοα 
στούς ζωντανούς. Ψάχνει άνάμεοα στά 
πτώματα. ' Αγκαλιάζει τό νεκρό σώμα. 
Σύρει τόν «άκινάκην» καί αύτοκτονεϊ. 
Τό ένα ήμισυ τού Πλάτωνος δέν μπορεί 
νά ζήση χωρίς τό άλλο ήμισυ καί 
πεθαίνει.

' Η υπερβολή τού έρωτικοϋ στοιχείου 
βρίσκει τόν άντίλογό της. Συναντά τήν 
άρνησι. Είναι ό αιώνιος ' Ιππόλυτος, ό 
οποίος δέν άποκρούει μόνον αιμομικτι
κές άποτρόπαιες προτάσεις, άλλ’ άρ- 
νείται αύτήν τήν δυαδικότητα.

Δέν τού χρειάζεται, θ έλε ι νά άφιε- 
ρωθή σέ μία άνώτερη ιδέα. Βέβαια άν ή 
μεταξίωοις γίνεται μέ ρώμη καί ψυχική
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υγεία, τότε τό πρόσωπο πού επιχειρεί 
τέτοιον άθλο, γίνεται μοχλός τού πολι
τισμού.

"Ομως τό θέμα μας δέν είναι ή 
όλοκλήρωσις τού ένός, μολονότι είναι 
ένας, άλλ’ ή δυαδικότης. Ο Ιππόλυ
τος άρνειται τήν άξια της καί συντρίβε
ται.

' Η νεώτερη ψυχολογία έπιχέει πλού
σιο φώς οτό άσυνείδητο καί δείχνει 
πολύ πειοτικά ότι ή άπώθησις τής 
ομαλής διεργασίας τού ανδρικού ή 
γυναικείου άρχ,ετύπου έπιψέρει άντι- 
δράσεις καί προκαλεΤ ανωμαλίες πού 
μπορούν νά γίνουν χρόνιες καί άθερά- 
πευτες ψυχολογικής καί νά καταστούν 
έπικίνδυνες κοινωνικής.

"Αλλοτε, πάλι θάβομε τήν δυαδικό- 
τητα καί νομίζομε ότι προστατεύομε 
τόν γάμο. Τόν κατοχυρήνομε νομικά καί 
τόν προστατεύομε θρησκευτικά. Δεί
χνομε ένδιαφέρον. ' Αλλά πολλές φο
ρές τό ένδιαφέρον μοιάζει μέ άγχόνη 
μάλλον παρά μέ λιμάνι.

Σήμερα μιλάμε γιά κρίσι στόν γάμο. 
Κατηγορούμε τούς άνθρήπους γιά άν- 
τιπνευματική στάσι στήν ζωή πού έχει 
τις έπιπτήσεις της στόν γάμο. ' Αλλά 
λησμονούμε ότι πολλοί πνευματικοί' 
άνθρωποι έργάσθηκαν μέ έπιμελημένη 
εύσυνειδησία, ήστε ό γάμος νά μετα- 
βληθή σέ τόπο περιχαρακωμένο άπό 
άρνήσεις, διαταγές καί άπαγορεύσεις.

Πήγαμε νά σήσωμε τόν γάμο καί 
θυσιάσαμε τήν δυαδικότητα. Μέ άποτέ- 
λεσμα νά κινδυνεύη ή ύπόστασις τού 
θεσμού.

Σ' αύτόν εύρίσκετε πιό πολύ συνε
ταιρισμό συμφερόντων παρά πνευματι
κή σύζευξι. Συναντάτε τήν έλξι τού 
βιολογικού παράγοντος παρά τήν μονι
μότητα τού δεσμού. ' Εφήμεροέρωτικό 
συναίσθημα παρά βαθειά πνευματική 
συνεπαφή. ' Ανταγωνισμό έπικρατήσε- 
ως παρά κατανόησι.

' Ιδέτε τόν άνατολίτη κυρίαρχο, πού 
θέλει τήν γυναίκα τσιφλίκι στήν κατοχή 
του, παιγνίδι στά γούστα του, όργανο 
τού έγωισμοΰ του. Παρατηρήσατε τόν 
θηλυπρεπή άγγλοσάξονα πού ύποτάσ- 
σεται σάν παιδί, ύπακούει σάν μαθητής, 
άκολουθεϊ σάν ρομπότ.

Ίδέτε τήν γυναίκα - θύμα πού δέν 
έχει προσωπικότητα. Δέν έχει πρωτο
βουλία. Ποτέ δέν άκούγεται ή γνήμη 
της. Καί παρατηρήσατε τήν «χειραφε
τημένη». Διεκδικε! δήθεν τήν ισότητα, 
ένή στήν πραγματικότητα ύπαγορεύει 
τίς θελήσεις της. Ζητεί περισσότερα 
δικαιήματα, όχι γιά νά έξισωθή πρός τόν 
άνδρα, άλλά γιά νά έπικρατήση.

' ’ Αλλ’ ή γνηοία δυαδικότης δέν είναι 
τίποτε άπό αύτά. Δέν ξέρει τόν άνταγω- 
νισμό, άγνοεί τήν πάλη τής έπικρατήσε- 
ως, τά πείσματα, τούς έγωιομούς.

Δέν ύπερβάλλει τήν φυσική πρα
γματικότητα, άλλά καί δέν τήν ύποτιμά. 
Στόν άνθρωπο ύπάρχει ή βιολογική 
παρουσία καί αύτή άποτελεΐ μία άλήθεια 
καί μία πραγματικότητα.

' Ο έρως δέν είναι «άμάρτημα βαρύ- 
τερον τής μοιχείας», όπως έλεγε ό 
Πέτρος Λομβαρδός, άλλά μία άξια. 
Ό χι άποκλειστική καί μοναδική, όπως 
ένόμιζε ή ’ Ιουλιέττα ή ή Πάνθεια, άλλά 
μία άξια πού πολλές φορές ύποκαθιστά 
τήν ξηρότητα τού καθήκοντος. Ό  
άνθρωπος μπορεί νά πράττη όχι μόνο 
άπό άνάγκη, άλλά καί άπό ομορφιά.

10  ΚαλβΤνος άνεγνήριζε τήν γυναίκα 
του, έπειδή αύτή «ήτο σήφρων, εύγε- 
νής, μή έπιζητοϋοα τήν έπίδειξιν, οικο
νόμος, ύπομονητική καί κατάλληλος νά 
φροντίζη τήν ύγείαν» του.

' Αλλά ή γυναίκα δέν ύπάρχει, γιά νά 
φροντίζη τήν ύγεία μας ούτε γιά νά μάς 
κάνη οικονομία ή νά ύπομένη τίς 
άφροσύνες μας. ' Η άξια της δέν 
βρίσκεται στις άρετές πού ύπηρετοΰν 
τόν έγωϊσμό τού άνδρός. Ούτε είναι 
θέμα καθήκοντος ό,τι μπορεί νά είναι 
κίνητρο άγάπης.

' Ο έρως κάνει όμορφες τίς δυσκολί
ες, άλλά είναι καί έφήμερος. Τρέφε! 
έπομένως τόν δεσμό, δέν ταυτίζεται 
μαζί του. Από τόν έρωτα άφαιροΰμε 
τήν τρέλλα, άλλά δέν θυσιάζομε τό 
όνειρο.

Ή  ζωή πρέπει νά έχη ποίησι, γιατί 
άλλοιής είναι μία άπλή βιολογική πα

Ή  γυναίκα δέν ύπάρχει γιάνά φροντίζει τήν 
ύγεία μας, ή νά ύπομένη τίς άφροούνες μας. 
Ή  άξια της δέν βρίσκεται στις άρετές πού 
ύπηρετοΰν τόν έγωϊσμό τού άνδρός. Ούτε 
είναι θέμα καθήκοντος ότι μπορεί νά είναι 
κίνητρο άγάπης.

ρουσία. Ό  έρως όμορφαίνειτή ζωή. Ή  
γνήσια δυαδικότης κρατεί άπό αύτόν 
τήν ποίησι πού χρειάζεται. Δέν πιστεύει 
ότι κάνει ποίηση τήν ζωή, άλλά πιστεύει 
πής ή ζωή μπορεί νά έχη ποίησι.

Τούτο δέν σημαίνει οτι στερείται 
άπό ρεαλισμό. Βλέπει τή ζωή κατάματα. 
Τήν άντιμετωπίζει. ' Ο Καθηγητής Τσι- 
ριντάνης έχαρακτήρισε τόν γάμο ής 
«συνεταιρισμόν άδυναμιήν». Ό  έταί- 
ρος τής δυαδικότητος γνωρίζει τίς 
δυσκολίες, άλλά δέν καταποντίζεται σ' 
αύτές.

' Ιδιαίτερα δέν νικιέται άπό τήν ρουτί
να. Λένε ότι ό δολοφόνος τού γάμου 
είναι ή ρουτίνα. Ό  ίδιος ρυθμός, οί 
ίδιες πράξεις, οί ίδιοι άνθρωποι φέρ
νουν τήν πλήξι, τήν άνία, τήν άδιαφορία, 
τήν διάλυσι.

Ά λ λ ' ή γνήσια δυαδικότης ξεπερνά 
τήν δυσκολία, γιατί χρησιμοποιεί τήν 
ομορφιά τού συναισθήματος, τήν λε
πτότητα τής συμπεριφοράς, τήν άβρό- 
τητα τήν χειρισμήν. Δέν άφίνει νά χαθή 
τό συναίσθημα άπό τήν φθορά τού 
χρόνου. Ό  ήλικιωμένος κύριος κράτη
σε τήν ομορφιά τής άρχής. Καί κάθε 
χρόνο πηγαίνει λουλούδια στά γενέθλια 
τής γυναίκας του.

' Αλλ' ούτε ή άναγνήρισις τού βιολο
γικού παράγοντος ούτε τό έρωτικό 
στοιχείο σήζουν μόνα των τόν δεσμό.
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' Η δυαδικότης τά υπερβαίνει. ' Αρδεύ
εται άπότις βαθύτερες καί πνευματικώ- 
τερες άξιες.

Τούτο σημαίνει δτι τό έγώ καί τό σύ 
δένονται βαθειά δχι άπό εξωτερικά 
στοιχεία. Δέν ενώνουν τό όνομα, ή 
μεγάλη κοινωνική θέοις, τό χρήμα. 
Δυαδικότητα δέν κάνετε μέ έξωτερι- 
κούς παράγοντες, γιατί άλλοιώς οί 
πλούσιοι καί οί Ισχυροί θά είχαν τόν 
καλύτερο καί ύποδειγματικώτερο δε
σμό.

Ό  Eliot ατό Coctail Party δείχνει 
δλον τόν προβληματισμό τής δυαδικό- 
τητος. ' Η οχέσις είναι ψεύτικη, όταν οί 
άνθρωποι στηρίζωνται οτήν κοινωνική 
σύμβασι καί συνδέωνται μέ έξωτερικές 
συνήθειες.

' Η γνήσια δυαδικότης προχωρεί βα
θύτερα. Αναζητεί τόν άληθινό έαυτό. 
’ Αφαιρεϊ τό προσωπείο, γιά νά άποκα- 
λύψη τό πραγματικό είναι. Δέχεται τό 
έγώ ώς πρόσωπο καί τό σύ ώς πρόσωπο. 
Προϋπολογίζει στον σεβασμό. ΓΤ αύτό 
καί κανείς άπό τούς δυαδικούς δέν 
ζυγίζει περισσότερο.

' Ημπορεϊ ό ένας νά έχη πλουσιώτε- 
ρα καί ποικιλώτερα τάλαντα άπό τόν 
άλλον. ’ Ημπορεϊ νά διαθέτη ικανότη
τες πού ό άλλος δέν έχει. Ά λ λ ’ αύτό 
δέν σημαίνει άνωτερότητα. Καί οί δύο 
είναι 'ίσοι, διότι είναι πρόσωπα.

Γ' αύτό είναι άκατανόητος ό άντα- 
γωνισμός καί ή έπικράτησις τού ένός 
πάνω στόν άλλον. Διδάσκαλος δέν είναι 
ό έγωισμός, άλλ' ή άγάπη, ή βαθύτερη, 
ή πνευματικώτερη.

' Η άγάπη δέν μπορεί νά είναι κουρα
στική. ' Η γυναίκα πού περιμένει τόν

άνδρα της κατάκοπο άπό τήν δουλειά, 
γιά νά τόν φορτώση μέ τις μικρότητες 
τής ήμέρας, δέν είναι δυαδική. Διότι ή 
δυαδικότης δέν κουράζει.

Δέν ζητεί, άλλά προσφέρει. Καί 
προσφέρει χωρίς άνταπόδοσι. Δίνει, 
χωρίς νά περιμένει άμοιβή. Διότι δέν 
ύπολογίζει στήν καταβολή άνΐιτίμου, 
δέν πιστεύει στήν συναλλαγή.

' Ο νοΰς τού δυαδικού είναι έστραμ-' 
μένος στήν άναζήτησι τών προτερημά
των τού άλλου, στήν παραδοχή τής 
συμβολής τού άλλου, στήν προσπάθεια 
νά ικανοποιήσουν καί οί δύο τόν μεγάλο 
πόθο πού φωλιάζει μέσα τους, τήν τάσι 
πρός δημιουργία.

' Η δημιουργικότης δέν συνίοταται 
στήν άπόκτησι μόνο παιδιών. Πολλοί 
κάνουν παιδιά καί άπογοητεύονται άπό 
τή γέννα τους. Γιατί αύτή είναι μεμονω
μένη.

' Η δημιουργικότης σμιλεύει τόν άλ
λον, άλλά σμιλεύει καί τόν δεσμό. Τόν 
κάνει όμορφο. Τούτο φαίνεται μέ τήν 
άκτινοβολία στό περιβάλλον. Οί δυαδι
κοί κάνουν όμορφο σπιτικό. Αύτό δέν 
έχει σχέσι μέ τά λεφτά. Μπορεί νά είναι 
φτωχικό, άλλά δέν παύει νά προσφέρη 
τήν θαλπωρή τής οίκειότητος, τής 
άγάπης, τής ξενοιασιάς.Μέσα σέ τέ 
τοιο σπιτικό καταξιώνεται ή γέννα τών 
παιδιών.

' Η δημιουργικότης είναι πολύπλευρη 
λειτουργία. Είναι όλότης. Δέν είναι 
ναρκισσισμός, άλλά άντανάκλασις τού 
έσωτερικοϋ πλούτου ατούς άλλους μέ 
τήν πραγμάτωσι τών άξιών. Είναι «τόκος 
έν καλώ». Γέννα μέσα σέ ομορφιά. Γι’ 
αύτό άγκαλιάζει καί τό μέλλον. Δένεται

μέ οράματα. ' Αποθέτει τήν σφραγίδα 
της πάνω στήν προσδοκία τών μελλοντι
κών έπιτεύξεων.

"Αν όμως ή προσδοκία τρέφη τά 
όνειρά μας, αύτά δέν πρέπει νά χάνουν 
τόν ρεαλισμό τους. "Αλλο ομορφιά 
μέσα στήν ζωή καί άλλο αύταπάτες καί 
ψευδαισθήσεις.

' Η ζωή δέν είναι χουρμαδιά, γιά νά 
δρέψης άκοπα τούς καρπούς της, άλλά 
άγώνισμα πού θά παλαίψης, γιά νά 
προχωρήσης. Αλλ' ή πάλη δέν είναι 
άγχος. Είναι άγών γιά τό καλύτερο.

' Ο ΑύγουστΤνος, άν δέν μάς άπατά ή 
μνήμη, έκανε μία ώραία παρατήρησι 
πάνω στούς πρώτους άνθρώπους τής 
δημιουργίας. "Αν ή γυναίκα ήταν άνώ- 
τερη, ό Θεός θά τήν έκανε άπό τήν 
κεφαλή τού άνδρός. "Αν ήταν κατώτε
ρη, θά τήν έφτιαχνε άπό τά πόδια του. 
Τώρα είναι ίση καί τήν έκανε άπό τήν 
πλευρά του.

Στήν δυαδικότητα δέν ξεχωρίζει ό 
άνδρας άπό τήν γυναίκα. ” Η άν θέλετε 
ειδοποιό διαφορά, ό άνδρας είναι ή 
κεφαλή καί ή γυναίκα ή καρδιά. Κεφαλή 
χωρίς καρδιά είναι ήλεκτρονικό τέρας. 
Καρδιά χωρίς κεφαλή είναι πλοίο χωρίς 
πυξίδα.

' Ο πυρήν τής δυαδικότητος είναι ή 
άγάπη. Τά πρόσωπα έχουν προορισμό 
νά τά άγαπάμε. Τά πράγματα νά τά 
χρησιμοποιούμε. ’ Εμείς όμως άγαπάμε 
τά πράγματα καί χρησιμοποιούμε τά 
πρόσωπα. ' Εκεί βρίσκεται ή τραγωδία 
μας.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

' Ο Γιάννης τά πίνει μέ τήν παρέα του 
στό σπίτι ένός φίλου. Τήν άλλη μέρα 
ξυπνάει στό νοσοκομείο τυλιγμένος μέ 
έπιδέσμους καί βλέπει τήν παρέα πλάι 
στό κρεβάτι του.

-  Τί συνέβη, παιδιά; ρωτάει.
-  Δέν θυμάσαι; "Υστερα άπό τά 

μεσάνυχτα άνοιξες ξαφνικά τό παράθυ
ρο καί μάς είπες: «Παιδιά, θά σάς κάμω 
τήν πεταλούδα!». Καί πήδησες.

-  Τί έγινε; Καί σείς δέν ξέρατε νά μέ 
συγκρατήσετε;

-  Τί νά σοΰ κάνουμε; Νομίζαμε πώς 
στ' άλήθεια ήξερες νά κάνης τήν 
πεταλούδα...

Στό τραπέζι συζητούν γιά τό γαλατι
κό πνεύμα καί ή Λένα, έξη χρονών, 
δηλώνει:

-  ’ Εγώ έχω γαλατικό πνεύμα!
Οί γονείς ξαφνιάζονται, άλλά ή Λένα 

έξηγεί:
-  Μάλιστα, γιατί θά μοϋ άρεσε νά 

κάθωμαι σέ καλύβα, σάντούς Γαλάτες!
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ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Γράφει ό π. ’ Εμμανουήλ Καλαϊτζάκης

Περισσότερες άττό τριακόσιες καταγγελίες βιασμών δέχονται κάθε χρόνο τά τρία 
τελευταία χρόνια ή ’ Αστυνομία καί ή Χωροφυλακή. Τό ένα τρίτο ή καί λιγώτερες απ’ 
αυτές, φθάνουν μέχρι τό Δικαστήριο. Οί υπόλοιπες υποθέσεις καταλήγουν, τίς 
περισσότερες φορές, σέ μιά συμβιβαστική ή καί άλλη λύση, μεταξύ θύματος καί 
δραστών!

Δ ΥΟ ΦΙΛΕΣ καί γειτόνισσες μαθαί
νουν κομμωτική μαζί. "Οταντελεί

ωσαν άνοιξαν δικό τους κομμωτήριο. 
'Άκουγαν όμως πολλά γιά ληστείες, 
άπαγωγές, βιασμούς κοριτσιών κλπ. καί 
είχαν θορυβηθεί. Σκάφθηκαν νά άντι- 
μετωπίσουν τήν κατάσταση δπως ήταν 
κι όχι δπως θά ήθελαν νά ήταν...

Παράγγειλαν λοιπόν δυό φωτεινές 
επιγραφές, πού έγραφαν: «Βοήθεια, 
κινδυνεύουμε».

Οί έπιγραφές τοποθετήθηκαν στά 
πατρικά τους σπίτια, πού ήταν κοντά 
στό κομμωτήριο. "Αναβαν όμως άπό 
διακόπτη τού κομμωτηρίου, ό όποιος 
παράλληλα έθετε σέ λειτουργία κι ένα 
κουδούνι...

"Ενα άπόγευμα έμφανίσθηκαν δυό 
νεαροί πού παρίσταναν τούς ομοφυλό
φιλους... Είχαν μακρυά μαλλιά καί ζήτη
σαν άπό τίς κοπέλλες νά τούς τά 
βάψουν... Παρακάλεσαν όμως νά έλ
θουν σέ ώρα δχι έργάσιμη, γιατί ντρέ
πονταν!

Οί κομμώτριες δέχθηκαν καί ώρισαν 
ραντεβού γιά τό ίδιο βράδυ.

Μόλις όμως έκλεισαντό κομμωτήριο, 
οί «ντροπαλοί νέοι», μεταβλήθηκαν σέ 
θηρία καί έπιτέθηκαν στις κοπέλλες μέ 
άνήθικους σκοπούς...

Οί κοπέλλες έκαναν πώς δέχθηκαν 
τόν έκβιασμό... "Ετσι βρήκαν καιρό νά

Συνέχεια άπό τό προηγούμενο

άνάψουν τίς φωτεινές έπιγραφές... Σέ 
λίγα λεπτά έφθασαν οί συγγενείς τών 
κομμωτριών καί έκαμαν μαύρους στό 
ξύλο τούς παρά λίγο βιαστές!

Οί κομμώτριες, ύστερα άπ’ αύτό, 
πήραν κι άλλα προστατευτικά μέτρα, 
δπως:

-  Τοποθέτησαν τρίτη άθέατη πινακί
δα στήν πρόσοψη τού κομμωτηρίου 
τους.

-  "Εμαθαν καράτε.
-  Πήγαν στήν ’ Αστυνομία, δπου έ 

μαθαν καί άλλους τρόπους προφυλάξε-
ως κ.ά.

' Η κόκκινη λάμπα
Μιά 22χρονη έργαζόμενη κοπέλλα, 

άπό τήν έπαρχία, πού έμενε μόνη της 
στήν Αθήνα, μοΰ διηγήθηκε τά έξης:

-  Μιά μέρα, θάταν τρεις τό μεσημέ
ρι, πήγα στό Ταμιευτήριο, γιά νά πάρω 
χρήματα.

’ Εκεί ένας νεαρός μέ... έτρωγε μέ 
τά μάτια του! Αλλαξα θέση άλλ’ αύτός 
τό βιολί του...

Πήρα τά χρήματα κι έφυγα δσο πιό 
βιαστικά μπορούσα...

Ξέχασα νά σάς πώ πώς πριν πάω στό 
Ταμιευτήριο είχα περάσει άπό ένα 
άνθοπωλείο καί είχα παραγγείλει μιά 
άνθοδέσμη. Θά μού τήν έφερναν τήν 
έπόμενη μέρα στό σπίτι μου. Ας 
είναι...

Δέν είχα καθήσει καλά-καλά στό σπίτι 
μου καί χτύπησε τό κουδούνι... Παραξε
νεύτηκα, γιατί δέν περίμενα κανένα... 
Πήγα καί κοίταξα άπό τό ματάκι... Είδα 
μιά άνθοδέσμη!!! Δέν μπόρεσα νά δώ 
ποιος ή ποιά τήν κρατούσε... Είπα, 
χωρίς νά άνοίξω, πώς τήν άνθοδέσμη 
τήν περιμένω αύριο...

-  Άνο ΐξτε νά σάς έξηγήσω, μοΰ 
άπάντησε μιά παιδική-άντρική φωνή...

-  Χωρίς νά τό καλοσκεφθώ, άνοιξα. 
Καί τότε άναγνώρισα τό νεαρό πού μέ 
κοίταζε στό Ταμιευτήριο!

Γιά τήν ώρα νόμισα πώς ήθελε νά μέ 
ληστέψει... "Επεσα όμως έξω, γιατί ό 
«κύριος» αύτός ήθελε καί τά λεφτά μου 
καί νά μέ... κακοποιήσει, όπως μοΰ 
δήλωσε όρθά-κοφτά...

"Ηλθαμε στά χέρια, ένώ αύτός προ
σπαθούσε νά μοΰ κλείσει τό στόμα, γιά 
νά μή φωνάζω...

Πράγματι έγώ δέν φώναξα, γιατί 
προσπαθούσα νά ειδοποιήσω τόν ξά
δερφό μου ή τή γυναίκα του, στό 
διπλανό διαμέρισμα.

-  Μέ ποιό τρόπο;
-  "Ενας γνωστός μου ντετέκτιβ μέ 

είχε συμβουλέψει νά βάλω μιά κόκκινη 
λάμπα στό δίπλα διαμέρισμα, πού θά 
άναβε δμως άπό τό δικό μου. Αύτό καί 
έγινε...

Σέ λίγο λοιπόν, ό ξάδερφός μου κι ή
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' Η έπιτυχία ή άποτυχία τού βιασμού έξαρτα- 
ται, στις περισσότερες περιπτώσεις, από τήν 
ύπαρξη ή όχι σωστής αντίδρασης τού θύμα
τος.

γυναίκα του, άρχισαν νά χτυπούν τό 
κουδούνι καί τήν πόρτα τού διαμερίσμα
τος μου...

Ο παρά λίγο... ληστής καί... βιαστής 
όμως δέν μέ άφηνε νά άνοίξω. Τότε 
αύτοί κάλεσαν τό 100, έσπασαν τήν 
πόρτα καί συνέλαβαν τόν παρά λίγο 
ληστή-βιαστή.

Σειρήνα -  μαγνητόφωνο
Μιά άλλη 26χρονη νέα, πού έχει 

μπουτίκ στήν Αθήνα, σκαρφίσθηκε 
κάτι πιό πολύπλοκο, γιά νά προλαβαίνει 
τούς κλέφτες καί τούς βιαστές.

-  Σύνδεσε ένα μαγνητόφωνο μέ τό 
καλώδιο ένός άμπαζούρ. Τό μαγνητό
φωνο είχε δυό μεγαφωνάκια, ένα στό 
δίπλα μαγαζί καί ένα στό κοντινό σπίτι 
μιάς φίλης της. Παράλληλα μ' αύτά 
άναβαν καί δυό μπλέ λάμπες, γιά τήν 
περίπτωση πού δέν δούλευε τό μαγνη
τόφωνο.

Δέν τήν έφθανε δμως ούτε κι αύτό. 
Είχε τοποθετήσει, γιά κάθε ένδεχόμε- 
νο καί μιά σειρήνα στό μαγαζί της...

"Αν πάλι δέν ύπήρχε ρεύμα, δλα 
αύτά δούλευαν μέ μιά έφεδρική μπατα
ρία...

-  Μέ τούς τρόπους αύτούς, δπως 
μοΰ άποκάλυψε, έχει γλυτώσει δυο

φορές άπό κλέφτες κι άλλη μιά άπό 
βιαστή!!!

” Εδειραν τό βιαστή
Έχουμε δμως καί περιπτώσεις πού 

τό... ξύλο κάνει καλό στούς έπίδοξους 
βιαστές. Δυό τέτοιες περιπτώσεις, άπό 
τις πολλές, γράφτηκαν στά ψιλά των 
έφημερίδων.

' Η πρώτη έλεγε:
«Τόν ξυλοφόρτωσαν τρεΤς γυναίκες, 

όταν προσπάθησε, ύπό τήν άπειλή 
μαχαιριού, νά βιάσει τή μία άπ' αύτές. 
Τό έπεισόδιο έγινε χθές τό μεσημέρι 
στήν Χρυσούπολη, όταν ό Κ. Η., έτών 
30, μπήκε στό σπίτι τής 28χρονης A. Τ. 
Τής έκανε άνήθικες προτάσεις κι έκεί- 
νη τις άπέρριψε. Στήσυνέχεια έβαλε 
τις φωνές καί προσέτρεξαν εις βοήθειά 
της, ή Ε. Μ., 53 έτών μαζί μέ τήν 
13χρονη Π. Μ. Οί τρεις γυναίκες τότε 
δρμησαν έπάνω του καί άρχισαν νά τόν 
κτυποϋν άλύπητα γιά νά τόν παραδώ
σουν μετά άπό λίγο στήν άστυνομία». 
(Άπογευμ. 8.3.77, σελ. 1).

' Η δεύτερη έλεγε ότι:
«Χθές βράδυ νέα καλλίγραμη καί 

βόρεια καλλονή διάλεξε γιά κρεβάτι 
της ένα μοναχικό παγκάκι τού Ζαππεί- 
ου, έστρωσε τήν κουβερτοΰλα της,... 
καί ξάπλωσε μετρώντας τ ’ άστρα δπως

' Η άντίδραση τών θυμάτων
Καταλήγουμε στό συμπέρασμα ότι: 

' Η έπιτυχία ή άποτυχία τού βιασμού 
έξαρτάται, στις περισσότερες περιπτώ
σεις καί άπό τήν ύπαρξη ή όχι σωστής 
άντίδρασης τού θύματος. Αύτό φαίνε
ται καί άπό μιά έρευνα, πού έκαμε ό 
καθηγητής Φ. Γιάβορεκ, τού Γενικού 
νοσοκομείου τού Ντένβερ, στήν πολι
τεία τού Κολοράντο, σέ 36 έπιτυχημέ- 
νους βιασμούς καί σέ άλλες 36 άπόπει- 
ρες βιασμού.

« Ανακάλυψε, λοιπόν, ότι στήν άπο
τυχία τής άπόπειρας συντελούν, πριν 
άπ’ όλα, οί κραυγές τού θύματος γιά

έλεγε ό μακαρίτης ό Λουντέμης. Κι 
ήταν στόν πρώτο καί γλυκύτερο ύπνο 
της όταν ξύπνησε... καί καθώς άνοιξε 
τά γαλάζια μάτια της άντίκρυσε νυχτε
ρινό περιπατητή κάποιας ήλικίας πού 
άναζητοΰσε πρόσκαιρη χαρά στή μονα
ξιά του. Έβαλε τις φωνές ή νεαρή, 
έγινε πιό έπιθετικός ό έπισκέπτης, 
ώσπου έκείνη μεταχειρίσθηκε τόν πιό 
πειστικό τρόπο άντιμετωπίσεώς του, 
τό... καράτε. Μιά καί κάτω, λύγισε σάν 
κλαρί ό άνθρωπος καί ξαναβρήκε τις 
αισθήσεις του στό Τμήμα...». (Άπο
γευμ. 12.8.77, σελ. 4).
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βοήθεια καί οί προσπάθειές του νά 
ξεφύγει τρέχοντας γιά νά γλυτώσει ή 
νά παλαίψειγιά ν ’ άντισταθεΤ. Λιγώτερο 
άποτελεσματικοί συντελεστές άποτυ- 
χίας είναι ή περιοχή πού γίνεται ή 
άπόπειρα (άν είναι ερημική ή πολυσύ
χναστη) καί άν τό θύμα ήταν ξύπνιο 
δταν δέχθηκε τήν έπίθεση. 'Από τά 
θύματα πού έβαλαν τις φωνές καί 
έτρεξαν γιά νά ξεφύγουν, τό 86% 
γλύτωσε τό βιασμό. Από τά θύματα 
πού μόνο φώναξαν ή μόνο έτρεξαν, 
μόνο τό 68% ξέφυγε. Καί άπό δοα 
θύματα δέν έκαμαν καμμιά προσπάθεια 
άντίστασης, μόνο τό 20% γλύτωσε τό 
βιασμό» (Πάνθεο 621/30.5.77 σ. 7).

Βρώμα απωθεί τούς βια
στές...

' Από τό Λός "Αντζελες μάς έρχεται 
μιά άλλη είδηση, πού ύποστηρίζει πώς:

«'Οτιδήποτε μπορεί νά τις κάνει 
άπωθητικές, πρέπει νά κάνουν οί γυναί
κες, σέ περίπτωση πού κάποιος έπιχει- 
ρεί νά τις βιάσει. Τούτο ύποστηρίζουν 
ορισμένοι ειδικοί. Καί συμβουλεύουν 
τις γυναίκες νά παριστάνουν τις τρελ- 
λές, νά φτύνουν, νά λένε βλακείες καί 
σαχλαμάρας ή οτιδήποτε σχετικό.

'Αποκάλυψαν έπίσης, δτι σύντομα 
θά κυκλοφορήσει στήν άγορά μιά μηχα
νική συσκευή, πού θά κάνει άστραπιαΐα 
τή γυναίκα νά βρωμάει φρικτά. "Ηδη, ό 
έφευρέτης τής συσκευής, Καναδός 
Πώλ Λεμπλόντ, τήν έπέδειξε στή διεύ
θυνση τής 'Αστυνομίας τού Λός "Αν
τζελες» (Τά Νέα 5.1.78 σ. 9).

Στήν ' Αγγλία έπίσης έγινε τό έξης:
Μιά άστυνομικός, ή 20χρονη Μίσέλ 

Τάι, δέχθηκε τούς έπαίνους τόσο των 
προϊσταμένων της όσο καί ένός βρε- 
ταννικοϋ Δικαστηρίου. Γιατί έγινε «δό
λωμα», γιά νά πιαστεί ένας άδίστακτος 
βιαστής πού έκανε έπιθέσεις σέ κοπέλ- 
λες πού κυκλοφορούσαν τά βράδυα, σέ 
σκοτεινούς δρόμους.

«Ντυμένη προκλητικά ή νεαρή άστυ
νομικός περίμενε τό... βιαστή της, 
κρατώντας σφικτά στό χέρι της τόν 
άσύρματό της, πού τήν έφερνε σέ 
συνεχή έπαφή μέ τούς συναδέλφους 
της.

"Οταν ό βιαστής τής έπετέθη, παρ' 
όλο πού τήν χτύπησε άσχημα, ή Μισέλ 
Τάι, δέν έχασε τό θάρρος τη ς ." Εμπηξε 
τις φωνές γιά νά τήν άκούσουν οί 
άστυνομικοί πού καραδοκούσαν κρυμ
μένοι στις γωνιές καί προσπάθησε νά 
έξουδετερώσει τόν έπίδοξο βιαστή

της. Ό  όποιος όμως τό έβαλε στά 
πόδια, πέφτοντας βέβαια κατευθείαν 
στά χέρια τών άστυνομικών» (Έλεύθ. 
Κόσμος 29.7.79 σ. 9).

Δέκα συμβουλές γιά γονείς
Καί γιά νά ξαναγυρίσω στούς κινδύ

νους πού άπειλοΰν τά άγόρια καί στήν 
πρόληψή τους, άντιγράφω τις δέκα 
συμβουλές τών συμβούλων τής Πολι
τείας τής Πενσυλβανίας Weis καί Bri- 
en, γιά τήν σύνταξη νόμων, έναντίον 
τών «γενετησίων έγκλημάτων».

Δημοσιεύθηκαν στά Αστυνομικά 
Χρονικά (Τ. 104/15.9.57, σελ. 50 91), 
άναφέρονται στούς γονείς καί λένε τά
εξής:

1) Νά συζητάτε είλικρινά μέ τά 
παιδιά σας τά ζητήματα πού έχουν 
σχέση μέ τή γενετήσια λειτουργία. Κι 
αύτό γιά νά ένημερώνονται σωστά τά 
παιδιά, άλλά καί νά γνωρίζουν άπό πριν 
τούς κινδύνους πού τά άπειλοΰν.

2) Νά συμβουλεύετε τά παιδιά σας 
νά μή δέχονται δώρα ή βόλτες μέ 
αύτοκίνητο, μοτοσακό ποδήλατο κλπ. 
άπό άγνώστους.

3) Νά προσπαθείτε νά γνωρίζετε 
τούς φίλους καί τις παρέες τών παιδιών 
σας. Καί νά μή τά άφήνετε νά βγαίνουν 
νύχτα μόνα τους.

4) Συμβουλεύετε τά παιδιά σας νά 
λένε άμέσως στό δάσκαλό τους, χωρίς 
ντροπή, τήν ύποπτη συμπεριφορά ό
ποιο άγνωστο τά πλησιάζει.

5) Γίνετε φίλοι μέ τά παιδιά σας, σέ 
σημείο πού νά σάς λένε τις σεξουαλι
κές άνωμαλίες τών άγνώστων ή τών 
συμμαθητών τους. Καί ό,τι σάς ποϋν νά 
τό άναφέρετε στή διεύθυνση τού σχο
λείου τους.

6) Μήν έπιτρέπετε στά παιδιά σας 
τήν άγορά καί άνάγνωση άνήθικων 
περιοδικών ή βιβλίων.

7) Νά άπαγορεύετε στά παιδιά σας 
νά άκοϋνε άπό τό ραδιόφωνο ή νά 
βλέπουν στήν τηλεόραση καί στόν 
κινηματογράφο σκηνές, πού δραματο- 
ποιοΰν τό έγκλημα ή σκηνές πού 
ώραιοποιοΰν τόν σεξουαλισμό καί τά 
έγκλήματα.

8) Νά παρακινείτε τά σχολεία τής 
περιοχής σας νά ιδρύουν χωριστές 
τάξεις, γιά τά άγόρια καί τά κορίτσια.

9) Νά διδάσκετε τά παιδιά σας νά 
σέβονται τούς δασκάλους τους καί

10) Νά ένθαρρύνετε, μέ τό προσω
πικό σας παράδειγμα, τά παιδιά σας νά 
πηγαίνουν στήν ' Εκκλησία.

' Η συνεχεία στό επόμενο

ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΚΙ ΟΜΩΣ 
ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΚΛΕΙΣΜΕΝΑ
·*

Η ΑΤΣΑΛΙΝΗ πόρτα τού χρηματοκι- 
βώτιου έκλεισε μέ πάταγο πίσω 

άπ’ τό νεαρό.
' Η διαφυγή τού άέρα, μέ τό κλείσιμο 

σημειώθηκε μ' ένανέφιαλτικόσυριγμό. 
"Αρχιζε γιά τόν παγιδευμένο δεκαεξά- 
χρονο μιά άγωνία θανάτου πού κράτησε 
έναν αιώνα!

Ό  "Αντριαν Γουώκερ είχε γυρίσει 
μόλις άπ' τό σχολείο. Εργαζόταν 
τελευταία στήν άποθήκη τού καταστή
ματος ταπετσαρίας Ρόμπινοον στή Βι- 
κτόρια στρήτ, στό Νότιγχαμ. Μαζί του, 
στήν άποθήκη, έργάζονταν καί δυό 
άλλοι νεαροί, ό Ρίτσαρντ κι ό Ντόν. 
"Ενας τρίτος, ό ” Ανταμ, έργαζότανστά 
γραφεία.

’ Εκεί κάτω, στό ύπόγειο, φυλάγον
ταν παλιά λογιστικά βιβλία καί ένα 
παμπάλαιο πελώριο χρηματοκιβώτιο. Εί
χε 3 μέτρα μήκος, 90 έκ. πλάτος καί 
2,40 έκ. ύψος. Τά τοιχώματά του είχαν 
πάχος 60 έκατοστά περίπου καί δέν 
είχε κανένα άνοιγμα, έκτος άπό τήν 
άεροστεγή άπλή πόρτα.

' Η έσωτερική κλείδωνε κάποτε μ' 
ένα μεγάλο λουκέτο, ένώ άπό τήν 
έξωτερική, άτσάλινη, είχε άφαιρεθεί ό 
μηχανισμός άσφαλείας πού τήν κλείδω
νε.

Λίγο πριν άπό τις τέσσερις καί μισή 
έκεΐνο τό άπόγευμα, στις 10 Αύγού- 
στου 1977, ό "Ανταμ έφερε στόν 
"Αντριαν ένα χοντρό λογιστικό βιβλίο 
τής φίρμας γιά νά τό βάλει μαζί μέ τά 
άλλα. Ό  "Αντριου τό πήρε καί άνοιξε 
τό χρηματοκιβώτιο. Μπήκε μέσα κρα
τώντας τόν τόμο. Κι άξαφνα, ή βαριά 
άτσάλινη πόρτα πίσω του, έκλεισε!

' Ο νεαρός σκέφτηκε άμέσως άτι ό 
Ρίτσαρντ κι ό "Ανταμ τού έκαναν 
άστεΐα. Καί έτσι ήταν! Οί δυό άλλοι 
νεαροί τού είχαν κλείσει τήν πόρτα γιά 
νά γελάσουν...

Πολύ γρήγορα όμως, φάνηκε πόσο
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3 ΩΡΕΣ ΣΕ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ «ΤΑΦΟ»
Ε να  π α μ π ά λα ιο  χ ρ η μ α τ ο κ ιβ ώ τ ιο  π α γ ίδ ε ψ ε  1 ά χ ρ ο ν ο  εργα ζό μ ενο .  Τ ό  π ρ ά γ μ α  έδ ε ιχ νε  πώ ς θ ά  εξελ ιχθ ε ί  

σε τ ρ α γ ω δ ία ,  κ α θ ώ ς  κα ί τά τ ελ ε ιό τερ α  τρυ π ά ν ια  ήταν ά χ ρ η σ τα  μ π ρ ο σ τά  στό ν  ερ μ η τ ικ ά  κλε ισ τό  ά τσάλινο  
θ ά λα μ ο ,  ενώ  οί π ρ ο σ π ά θ ε ιες  τής π υ ρ ο σ β εσ τ ικ ή ς  ά π ο δ ε ίχ ν ο ν τα ν  μάταιες...

άσχημο ήταν τό αστείο.
Ο Αντριαν φώναξε από μέσα: 

' Ανοίξτε τήν πόρτα! ' Αφήστε τίς βλα
κείες!»

Αύτό άκριβώς προσπαθούσαν νά κά
νουν τώρα ό Ρίτσαρντ κι ό Ανταμ, 
άναγνωρίζοντας κάπως... άργάτήνάνο- 
ησία τους. 'Έτρεξε κι ό Ντόν νά 
βοηθήσει.

Τραβοϋσαν κι οί τρεις άπ' τό πόμολο 
μέ όλες τους τίς δυνάμεις. Αξαφνα, 
τό σκουριασμένο, παμπάλαιο πόμολο 
τούς έμεινε στά χέρια.

' Ο Ντόν έτρεξε κι έφερε ένα λοστό. 
Τό ν' άνοίξουν όμως μιά τέτοια πόρτα 
μέ λοστό, ήταν σάν νά προσπαθούσαν 
ν' άνοίξουν ένα κουτί κονσέρβας μέ τά 
δάχτυλα.

Ό  "Αντριαν, μέσα, είχε συνειδητο
ποιήσει στό μεταξύ τή θέση του: ήταν 
παγιδευμένος γιά καλά!

'Καί τότε, άρχισε ό πανικός. Ό  
πανικός τών άπ' έξω! Αστραπιαία 
μεταδόθηκε ή είδηση πάνω, στό κατά
στημα καί στά γραφεία καί όλοι έτρεξαν 
στό υπόγειο.

Ό  "Αντριαν θά έλεγε αργότερα:
« Ακόυσα κάποιον νά φωνάζει πώς ό 

άέρας ήταν έλάχιστος μέσα στό χρημα
τοκιβώτιο. Τότε μόνο άρχισα νά σκέ
φτομαι πώς θά πέθαινα -πώς τό χρημα
τοκιβώτιο ήταν ό τάφος μου.

«Είχα ραντεβού μέ τό φίλο μου τόν 
Πώλ Ντάουσον έκεΐνο τό βράδυ. Τού 
είχα πεί ότι θά τόν κερνούσα άπ' τά 
πρώτα χρήματα τής δουλειάς μου. Καί 
λογάριαζα τό Σαββατοκύριακο νά πάω 
γιά ψάρεμα στό Τρέντ...»

"Ωρα 4.55'. Ή  είδηση μεταβιβάζε
ται στήν διεύθυνση τής Πυροσβεστι
κής, στό Μάνσφλιντ:

4.57'. Μιά δύναμη πυροσβεστών άπ' 
τόν στθαμό τής όδοϋ Σαίξπηρ φτάνει 
στό κατάστημα.

5.15'. Τήν έπιχείρηση άναλαμβάνει

προσωπικά ό ύπαρχηγός τής Πυροσβε
στικής τού Νότιγχαμ, Ρόμπερτ Κόουλιν- 
γκ.

Βγάζοντας έναν φάκελο άπό τήν 
τσέπη του έκανε βιαστικά μερικούς 
μαθηματικούς ύπολογισμούς κι ύστερα 
είπε στόν επικεφαλής τού τομέα Στάν- 
λεϋ "Εντμουντς:

« Υπολογίζω πώς ό νεαρός έχει 
άέρα γιά νά ζήσει τό πολύ τέσσερις 
ώρες».

' Ο κ. Κόουλινγκ είπε άργότερα 
στούς δημοσιογράφους:

«'Ήξερα καλά ότι δέν είχαμε τόν 
κατάλληλο τεχνικό έξοπλισμό γιά ν ’ 
άνοίξουμε τό χρηματοκιβώτιο. Δέν ή
ταν όμως αύτό τό πιό έπείγον. Τ ό πρώτο 
πού έπρεπε νά κάνουμε, ήταν νά 
άνεφοδιάσουμε τό νεαρό μέ λίγο άέρα.

5.35'. Τό τρυπάνι πολύ λίγα μπόρεσε 
νά κάνει. Τ ό πάχος τών τοιχωμάτων τού 
χρηματοκιβωτίου, ήταν μεγάλο.

Ο Κόουλινγκ στέλνει τώρα στήν 
Υπηρεσία Δημοτικών ” Εργων καί ζητά

ει ένα μεγάλο κομπρεσέρ οδοποιίας! 
Ούτε κι αύτό όμως έκανε τίποτα!

Κι ό "Αντριαν;
Τό χειρότερο γι' αύτόν, γιά τήν ώρα, 

ήταν ότι μέσα στόν χαλύβδινο «τάφο» 
του είχε άρχίσει νά κάνει φοβερή 
ζέστη! Γιά μιά στιγμή, άρχισε νά έλπίζει. 
Αμέσως όμως άκολούθησε ή άπογοή- 

τευση.
«"Ακόυσα νά δουλεύει ένα μηχανικό 

τρυπάνι... Κι άξαφνα σταμάτησε! διηγό- 
ταν άργότερα. «Τότε, γιά πρώτη φορά, 
μ' έπιασε πανικός. Κόντεψα νά τρελλα- 
θώ. "Αρχισα νά φωνάζω, νά κλωτσώ, νά 
χτυπώ μέ τίς γροθιές τήν πόρτα, τά 
τοιχώματα γύρω...»

Ό  Κόουλινγκ σκέφτηκε τώρα πώς 
μόνο ένα ειδικό μηχανικό τρυπάνι θερ
μικής άκτινοβολίας θά μπορούσε νά 
κάνει δουλειά. Τέτοιο έργαλεΐο είχε μιά 
μόνο φίρμα στήν περιοχή. "Ηταν όμως 
άπαραίτητο. Μέ μιά δέσμη θερμικής 
άκτινοβολίας 3000 βαθμών Κελσίου, τό 
όργανο αύτό μπορούσε νά τρυπήσει καί 
τό πιό σκληρό άτσάλι.

6.40'. Στό τοίχωμα άνοίγει μιά τρύπα 
μέ διάμετρο 15 έκατοστά. ' Ο παγιδευ- 
μένος μπορούσε τώρα ν' άναπνεύσει.

' Η μάχη συνεχίστηκε μέ τήν πόρτα. 
Κάποιος άπ’ τό συνεργείο τού φώναξε:

«Κρατήσου μακριά άπ' τήν πόρτα!»
' Η θερμοκρασία στό έσωτερικό ήταν 

πιά άνυπόφορη. ' Ο άέρας πού έμπαινε 
μόλις άρκούσε γιά νά κρατάει τόν 
"Αντριαν στή ζωή.

7.20'. Ή  πόρτα άνοιξε! 23 λεπτά 
άργότερα άπ’ τή στιγμή πού άνοιξε ή 
τρύπα...

Ό  "Αντριαν μεταφέρθηκε στό Γενι
κό Νοσοκομείο τού Νότιγχαμ. Δέν είχε 
πάθει παρά μόνο νευρικό σόκ. Τήν άλλη 
μέρα ξαναπήγε στή δουλειά, στό ϋπό- 
γειο.
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ΚΑΙ ΠΑΛΙ Ο ΑΛΦΟΝΣ. ΜΙ
------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------|

Μ ΙΑ άπό τις δύσκολες πλευρές του 
αγώνα εναντίον των τρομοκρα

τών είναι ή ευκολία μέ τήν όποια οί 
δολοφόνοι, μετά τό έγκλημά τους, 
εξαφανίζονται άμέσως χωρίς νά άφιή
σουν ίχνη. Μοναδικές ένδείξεις γιά τήν 
αστυνομία (κι αυτό όχι πάντοτε) είναι οί 
καταθέσεις αύτοπτών μαρτύρων, πού 
περιγράφουν τά χαρακτηριστικά των 
ένοχων ώστε οί καταδιωκτικές Αρχές 
νά μπορέσουν νά φτιάξουν ένα σκίτσο 
πού νά άνταποκρίνεται λίγο-πολύ στή 
φυσιογνωμία των έγκληματιών. Είναι 
τά σκίτσα πού φτιάχνονται μέ τή 
μέθοδο «άιντέντικιτ».

Ο άγγλοσαξωνικός αύτός όρος έγινε 
πιά τής μόδας στις χώρες τού έξωτερι- 
κοϋ. Πρόκειται γιά μιά νέα μέθοδο 
έξακριβώσεως τής ταυτότητας τών έγ
κληματιών, πού επινόησε στή δεκαετία 
1950-1960, ό σερίφης Μάκ Ντόναλντ 
στήν πόλη Σάντα Αννα τής Καλιφόρνι- 
ας. 'Αποτελεϊται άπό μιά σειρά σλάιν- 
τς.Σέ κάθε μιά άπό τις φιγούρες μπορεί 
νά προστεθεί ένα φυσιογνωμικό χαρα
κτηριστικό: μύτη, μάτια, μαλλιά, στόμα, 
γένια, μουστάκια, σχήμα του κρανίου 
καί τού προσώπου καί ιδιαίτερα χαρα
κτηριστικά σημάδια, όπως ούλές, φακί
δες, ρυτίδες κλπ. Μέ τόν συνδυασμό 
τών διαφόρων χαρακτηριστικών έπι- 
τυγχάνεται τό «φότο-φίτ», δηλαδή ή 
ανασύνθεση ενός προσώπου, όπως 
έμεινε έντυπωμένο στή μνήμη τών 
μαρτύρων. Στήν Ιταλία, όπου ή τρομο

κρατία κάνει θραύση, είχαμε πρόσφατα 
ένα σημαντικό παράδειγμα γιά τήν 
έπιτυχία αύτής τής μεθόδου μέ τό 
«άιντέντικιτ» του δολοφόνου του δικα
στή Γκουίντο Γκάλλι, πού φτιάχτηκε μέ 
«φότο-φίτ» καί σχέδια, χάρη στις κατα
θέσεις πολλών μαρτύρων, πού άνταπο- 
κρίθηκαν στήν έκκληση τής άστυνομί- 
ας. Αναφέρουμε άκόμα ότι μ ' αύτή τή 
μέθοδο επιτεύχθηκε ή εξακρίβωση τής 
ταυτότητας τού δολοφόνου του δικα
στή Οκόρσο. Τή δόξα γιά τήν έπινόηση 
αύτής τής μεθόδου, όπως είπαμε, διεκ- 
δικεϊ ό σερίφης τής Καλιφόρνιας Μάκ 
Ντόναλντ. Στήν πραγματικότητα, ό
μως, ή άρχή έγινε πριν άπό τόν Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο. ' Από τότε κιόλας ή 
FBI χρησιμοποίησε σέ διάφορες περι
πτώσεις εγκληματικών ένεργειών σχε
διαστές, πού, μέ βάση τά χαρακτηριστι
κά τού έγκληματία, τά όποια είναι 
θύματα απαγωγών ή επιθέσεων, έφτια
χναν πορτραίτα τών έγκληματιών μέ 
πεννάκι πού κυκλοφορούσαν έπειτα 
τυπωμένα.

Τή μέθοδο αύτή, πού είχε δώσει 
συχνά θετικά άποτελέσματα, τελειοποί
ησε ό Μάκ Ντόναλντ. Στήν Καλιφόρνια 
διηγούνται ότι κάποιος φαρσέρ τοιχο- 
κόλλησε στή Σάντ "Α ννα μιά επικήρυξη 
μέ τήν εικόνα τού καταζητούμενου 
φτιαγμένη μέ πεννάκι καί μέ τυπωμένη 
μέ μεγάλα γράμματα τή φράση «Κατα
ζητούμενος γιά κλοπή». Τό πρώτο ήταν 
τού σερίφη Μάκ Ντόναλντ καί τό

ΜΙΑ Ε Κ Λ Α Ϊ Κ Ε Υ Μ Έ Ν Η  
Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η  Τ Η Σ  
Μ Ε Θ Ο Δ Ο Υ  Τ Ο Υ  
Δ Ι Α Σ Η Μ Ο Υ  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Α

έγκλημα γιά τό οποίο τόν κατηγορούσε 
ήταν ότι είχε κλέψει άπό άλλους τήν 
ιδέα τού «άιντέντικιτ».

Είναι ή παλιά ιστορία τών εφευρέσε
ων πού άμφισβητεϊται ή πατρότητά 
τους. Πρός τιμήν, πάντως, του Μάκ 
Ντόναλντ ή μέθοδος «άιντέντικιτ» έ- 
φαρμόζεται σήμερα σέόλον σχεδόν τόν 
κόσμο. Ή  άποτελεσματικότητά της 
έκπλήσσει άκόμα καί τούς ίδιους τούς 
δολοφόνους.

Τό 1906 στό Παρίσι, ένας κακοποιός 
γερμανικής καταγωγής, κάποιος Σέφ- 
φερ, πού κανείς δέν μπορούσε νά τόν 
θεωρήσει ύποπτο γιά τόν άγριο φόνο 
πού διέπραξε, άναγνωρίστηκε άπό τήν 
αστυνομία καί μέ κατάπληξη είπε: «Ναι, 
εγώ είμαι. Αλλά πέστε μου τουλάχι
στον πώς τό άνακαλύψατε». rΗταν ή 
πρώτη φορά πού ένας δολοφόνος 
έπεφτε ατά χέρια τής Δικαιοσύνης μέ 
τόν «μπερτιγιονισμό», δηλαδή τή μέθο
δο έξακριβώσεως τής ταυτότητας τών 
κακοποιών πού έπινόησε ό Άλφόνσος 
Μπερτιγιόν. Αύτός ό πράος καί άσή- 
μαντος φαινομενικά άνθρωπος έφερε 
πραγματική έπανάσταση στό πεδίο τής 
άστυνομικής επιστημονικής έρευνας. 
Γεννήθηκε στό Παρίσι τό 1853. "Ηταν 
γιός τοΰ Αουδοβίκου 'Αόόλφου Μπερ- 
τιγιόν, διάσημου γιατρού, πού άσχολή- 
θηκε μέ τή δημογραφία καί ίδρυσε τή 
σχολή τής Ανθρωπολογίας. Μέ τή 
μεσολάβηση τού πατέρα του, προσελή- 
φθη ώς γραμματέας στή Διεύθυνση 
Αστυνομίας τού Παρισιού. Τού άνέθε

σαν νά καταγράφει τά χαρακτηριστικά 
τών έγκληματιών σέ καρτέλλες. Τά 
στοιχεία ήταν γενικά καί αόριστα καί ή 
ταξινόμησή τους δύσκολη. Τό πρόσω
πο τών κακοποιών ήταν σχεδόν πάντο
τε, κατά τις περιγραφές, ωοειδές ή 
στρογγυλό, τά μάτια άνοιχτά ή σκούρα, 
ή μύτη μακριά ή κοντή. Καί μόνο όταν ό
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ίΡΤΙΓΙΟΝ
ύπάλληλος πού κατέγραφε τάχαρακτη
ριστικά αντιμετώπιζε μεγάλες ομοιότη
τες, έγραφε: «Πρόσωπο στρογγυλό, τό 
λεγόμενο πανσέληνος». 'Αλλά πώς νά 
προσδιορίσει πότε ή μύτη μπορεί νά 
χαρακτηριστεί μακριά ή πότε είναι 
κοντή; 'Αρκοϋσε, άλλωστε, ένας κατά
δικος νά άλλάξει όνομα ή νά άλλοιώσει 
τά χαρακτηριστικά του. έστω καί μέ 
χονδροειδή τρόπο, γιά νάμήν θεωρηθεί 
υπότροπος.

Ο Μπερτιγιόν θεώρησε αύτή τή 
μέθοδο άνεπαρκή. ' Ασχολήθηκε μέ τις 
άνθρωπολογικές μελέτες. Ο πατέρας 
του ήταν αύθεντία ο ' αυτό τόν τομέα. 
'Έμαθε λοιπόν ότι, άπό τά είκοσι ώς τά 
έξήντα ορισμένα μέλη του άνθρωπίνου 
σώματος παραμένουν άναλλοίωτα. 
"Αν αύτό άλήθευε, θά μπορούσε νά 
έπινοηθείμιά νέα μέθοδος έξακριβώσε- 
ως τής ταυτότητας σέ άκριβεϊς μετρή
σεις.

’Ο Μπερτιγιόν έπιδόθηκε στήμελέτη 
του άνθρωπίνου σώματος καί, έπειτα 
άπό πολλές παρατηρήσεις σέέκατοντά- 
δες άτομα, έπιβεβαίωσε ότι ή άρχή ήταν 
άλάνθαστη. 'Επεξεργάστηκε τότε ένα 
στατιστικό πίνακα άπό έντεκα άμετά-

Στήν απέναντι σελίδα επάνω: Ο Άλφόνσος 
Μπερτιγιόν. ύπάλληλος τής Διευθύνσεως 
Αστυνομίας τού Παρισιού, πού έπινόησε 

τήν ανθρωπομετρία. Σ ' αύτή τή σελίδα 
επάνω, ό Μποννό μέλος τής ομάδας Ραβα- 
σόλ. Φωτογραφία άπό τά αρχεία τής Παρισι
νής Αστυνομίας.

βλητα μέλη του άνθρωπίνου σώματος 
καί ονόμασε τή μέθοδό του «Ανθρω
πομετρία».

Μέ τήν έγκριση τοϋ Διευθυντή τής 
Αστυνομίας Καμεκάς, ό Μπερτιγιόν 

άρχισε αμέσως τό έργο του. "Εδωσε 
έντολή νά φωτογραφίζονται ατό έξής 
όλοι οί έγκληματίες άν φάς καί προφίλ 
καί νά τούς παίρνουν τά ακριβή μέτρα 
τού άναστήματος, τού κεφαλιού, τού 
άριστεροϋ βραχίονα καί τού άριστερού 
ποδιού. "Ολα αυτά τά στοιχεία, μαζί μέ 
τά χαρακτηριστικά σημάδια, όπως φα
κίδες, ουλές, τατουάζκ.ο.κ. γράφονταν 
σέ μιά καρτέλλα, πού ό Μπερτιγιόν 
ονόμασε «ομιλούσα εικόνα» («Portrait 
parle»). Ή  καρτέλλα αύτή, μαζί μέ τις 
φωτογραφίες, έταξινομείτο καί έμπαινε 
ατό άρχείο.

φυσικά, ή ιδέα τού Μπερτιγιόν προ- 
κάλεσε πανικό μεταξύ των κακοποιών. 
Πολλοί άπό αύτούς πήραν άνάλογα 
προφυλακτικά μέτρα: «δούλευαν» μέ 
γάντια, ή άλλαζαν 'εντελώς τά χαρακτη
ριστικά τους γιά νά ξεφύγουν τήν 
άντιπαραβολή μέ τις φωτογραφίες τής 
«όμιλοάσας εικόνας». "Ετσι κάποιος 
λωποδύτης, ό Μαρτέν, όταν συνελή- 
φθη γιά τή ληστεία ένός κοσμηματοπω
λείου, ισχυρίστηκε ότι λεγόταν Ντυπόν. 
Τά χαρακτηριστικά του δέν έμοιαζαν 
πράγματι μέ τά χαρακτηριστικά τών 
φωτογραφιών όπου ή μύτη του ήταν 
πλακουτσωτή σάν πυγμάχου. Οταν 
όμως τό ν «στρίμωξαν» οί αστυνομικοί ό

κακοποιός ομολόγησε τελικά ότι ήταν ό 
καταζητούμενος Μαρτέν καί ότι είχε 
«άλλάξει» τή μύτη του γιά νά μήν τον 
άναγνωρίσουν.

Από όσα είπαμε, είναι φανερή ή 
άναλογία ανάμεσα στήν καινοτομία τοϋ 
Μπερτιγιόν καί τού Μάκ Ντόναλντ. 
Αλλά πρέπει νά τονίσουμε ’επίσης ότι 
ύπάρχει κάποια άναλογία καί ά\/άμεσα 
στήν κοινωνική κατάσταση τής Γαλλίας 
εκείνης τής έποχής καί τήν κατάσταση 
τής σημερινής Ιταλίας. Εκείνη τήν 
εποχή ατό Παρίσι, όπως σήμερα στήν 
Ιταλία, καί σέ άλλες χώρες πού κάνει 
θραύση ή τρομοκρατία, ό κόσμος είχε 
πανικοβληθεί άπό τις τρομοκρατικές 
άπόπειρες τών άναρχικών πού έδιναν 
διέξοδο ατό ταξικό τους μέλος μέ 
δυναμιτικές ένέργειες.

Η άστική κοινωνία τού τέλους τού 
αιώνα, συντηρητικά, καλοζωισμένη καί 
σίγουρη γιά τό ν έαυτό της, είχε προκα- 
λέσει τό μίσος τών άπόκληρων καί τών 
κοινωνικών άποβρασμάτων, πού άρ- 
νούνταν έκεϊνο τόν κόσμο καί έπιθυ- 
μοϋσαν τήν καταστροφή του. 'Ασφα
λώς, τό ιδεολογικό κίνημα τών άναρχι
κών δέν έχει καμιά σχέση μέ τήν 
ιδεολογία τών σύγχρονων τρομοκρα
τών. 'Αλλά ή στρατηγική τους ήταν νά 
σπείρουν τόν τρόμο καί ν ' ανατρέψουν 
τούς θεσμούς τού κράτους. Τόν ίδιο 
σκοπό έχει σήμερα ή ένοπλη τρομοκρα
τία. Καί τότε ό κυριότερος στόχος τών 
τρομοκρατών ήταν, έκτος άπό τούς 
'ελεύθερους πολίτες, οί μισητοί «μπά- 
τσοι» καί οί δικαστές.

Τό Φεβρουάριο τού 1892 τό Πλημμε
λειοδικείο τοϋ Σηκουάνα καταδίκασε 
τούς άναρχικούς Νεκάν καί Νταρντάν 
γιατί είχαν ύποκινήσει έξέγερση μεταξύ 
τών έργατών τοϋ εργοστασίου τού 
Λ εβαλλουά Περρέ. Έπειτα άπό μερικές 
μέρες, γιά νά 'εκδικηθούν τήν «άδικη 
καταδίκη», οί άναρχικοί ανατίναξαν μέ 
δυναμίτη τό σπίτι τοϋ δικαστή Μπε- 
νουά που είχε καταδικάσει τούς δυό 
συντρόφους τους καί τόν εισαγγελέα 
Μπυλό που είχε άπαγγείλει τήν κατηγο
ρία.

Ή  δυναμιστική άπόπειρα ήταν έργο 
τού κακοποιού Ραβασόλ, πού είχε γίνει 
ό ύπ ' άριθμόν ένα δημόσιος κίνδυνος 
τού Παρισιού. Μετά τήν άπόπειρα, ό 
αναρχικός πήγε νά πιει ένα ποτό στό 
μπάρ τού έστιατορίου Βερύ, όπου 
άρχισε νά μιλάει καί νά ύποδαυλίζει τό 
ταξικό μίσος. Τό γκαρσόνι πού σέρβιρε 
ύποπτεύθηκε ότι αυτός ήταν ό δράστης. 
Πήγε στήν άστυνομία όπου τού έδειξαν 
τήν «ομιλούσα εικόνα» τοϋ Ραβασόλ. 
Αναγνώρισε τόν πελάτη πού θεώρησε
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Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΡΟΩΘΗΣΕ ΣΤΟ ΕΠΑΚΡΟ ΤΙΣ ΕΓΙ
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' Η Ευρώπη ήξερε ή ίδια νά διερωτη- 
θή γιά την «άνωτερότητα» των άξιων
της, ν ανοίξει τη «διαδικασία τής 
αυτοκριτικής, πού έγινε ή πηγή τής 
ισχύος όπως καί τής άδυναμίας της».

ύποπτο. Ό  Ραβασόλ συνελήφθη. 'Αλ
λά οί άναρχικοί σύντροφοί του ορκίστη
καν νά τόν εκδικηθούν. Στις25 'Απριλί
ου ανατίναξαν με δυναμίτη τό εστιατό
ριο Βέρά καί σκότωσαν τόν ιδιοκτήτη 
καί μερικούς πελάτες τού κέντρου.

Τό 1892, πού χαρακτηρίστηκε «έτος 
τού τρόμου», οί δυναμπιστικές άπόπειρες 
των άναρχικών διαδέχονταν ή μιά τήν 
άλλη μέ μιά 'εντυπωσιακή συχνότητα, 
πού έβαζε σέ δοκιμασία τά νεύρα των 
Παρισινών. Μετά τό «Βερύ» άνατινά- 
χτηκε τό έστιατόριο «φογιό» όπου 
σκοτώθηκαν μερικοί πελάτες. "Επειτα 
ήρθε ή σειρά τού «Καφέ Τερμινύς», 
κοντά στό Σταθμό τοϋ 'Αγίου Λαζά
ρου, όπου ό αναρχικός Άνρύ έβαλε 
δυναμίτη κοντά στήν έξέδρα τής ορχή
στρας πού έπαιζε έργα τοϋ "Οφφεν- 
μπαχ. Σκοτώθηκαν μερικοί αστοί, πού 
έπιναν κρασί.

Εκείνη ή χρονιά τού τρόμου είχε μιά 
στιγμή άνάπαυλας. Οί Παρισινοί άφη
σαν έναν στεναγμό άνακουφίσεως, 
όταν, στις 10 ’Ιουλίου, ό Ραβασόλ, πού 
είχε καταδικαστεί σέ θάνατο άπό τό 
Κακουργοδικείο τού Μονριψόν, ανέβη
κε στή λαιμητόμο. Αλλά τό αίσθημα 
άκακουφίσεως δέν κράτησε πολύ, τό 
1982 έκλεισε μέ τρομοκρατική απόπει
ρα 'εναντίον των γραφείων τής Εταιρεί
ας Μεταλλείων τοϋ Καρμώ, στή Λεω
φόρο τής "Οπερας, όπου είχε τοποθε- 
τηθή βόμβα μεγάλης ισχύος.

Ή  βόμβα βρέθηκε προτού έκραγει. 
Μεταφέρθηκε στό Αστυνομικό Τμήμα 
τής όδοϋ Μπόνζ Άνφάν, όπου έξερρά- 
Υ η . Σκοτώθηκαν πέντε αστυνομικοί. Ο 
Έμίλ Ζολα δήλωσε: «Δέν πρέπει νά μάς 
εκπλήσσει τό γεγονός: μπήκαμε στήν 
έποχή των κοινωνικών άναστατώαεων. 
Ή  εποποιία τής βίας αρχίζει μπροστά 
ατά μάτια μας».

Σέ έπιβεβαίωση αύτής τής προφητεί
ας, ό αναρχικός Αύγουστος Βάγιάν 
έρριξε δυναμίτη στήν αίθουσα τής 
Βουλής τών Αντιπροσώπων μέ άποτέ- 
λεσμα νά τραυματισθοϋν ε'ίκοςι βου
λευτές. Ο Βάγιάν καταδικάστηκε σέ 
θάνατο καί έκτελέστηκε στις 5 Φε
βρουάριου 1894. Μερικούς μήνες πριν 
είχε άποκεφαλιστεί ό άναρχικός Άνρύ.
' Η κοινωνία, τρομαγμένη καί καταπτοη- 
μένη στήν αρχή, άναθάρρησε καί άρχι
σε νά ύπερασπίζεται καί νά προστατεύ
ει τά συμφέροντά της καί τή γαλήνη 
της. Ή  άρχειοθήκη τής παρισινής Α 
στυνομίας γέμιζε μέ καρτέλλες. Μ ’ αυ
τές ό Άλφόνσος Μπερτιγιόν θά συνέ
βαλε στή συντριβή τού τραγικού φαινο
μένου τής αναρχίας.

WALTER MINARD

Ο ΛΑ τά «φωτισμένα» πνεύματα m-J 
στεύουν σήμερα ότι πρέπει νά 

επιτευχθεί σέ παγκόσμια κλίμακα ή 
άπελευθέρωση τών πνευματικών αξι
ών, καί μάλιστα ότι αύτό έχει άρχίσει 
ήδη νά γίνεται, ότι είναι καθ' οδόν, 
Αύτό φαίνεται άπαραίτητο, άλλως, μας 
περιμένει ό θάνατος, καί αύτός παγκό
σμιος, άν σκεφθοϋμε τά μέσα κατα
στροφής πού διαθέτει ή άνθρωπότης.

'Αλλά άς δούμε τά πράγματα άπό 
κοντά' είναι αύτό δυνατόν; καί πώς 
είναι δυνατόν; «Πώς κάποιος ό οποίος 
δίνει σημασία στήν ελευθερία τού 
πνεύματος μπορεί νά θεωρεί τόν έαυ- 
τόν του αποδέκτη τής κληρονομιάς τοϋ 
Λένιν καί τοϋ Μωάμεθ;... Τό νά φαντα- 
σθοϋμε ότι τά έγγόνια μας θά συνδυά
σουν όλες τις άντιφατικές παραδόσεις 
σ' ένα άρμονικό σύνολο, ότι θά είναι 
συγχρόνως πανθεϊσταί, θεϊσταί καί 
άθεοι, φιλελεύθροι καί ολοκληρωτι
κοί... είναι σάν νά φανταζόμαστε ότι θά 
ζήσουν σ' έναν κόσμο όπου δέν θά 
ύπάρχει καμμία βιώσιμη παράδοση, ότι 
θά είναι βάρβαροι μέ όλη τή σημασία 
τής λέξεως, ότι όλα αύτά πόύ τώρα μας 
κάνουν νά βλέπουμε αύτές τις άξιες καί 
αύτά τά ιδεώδη άσυμβίβαστα, θά έ
χουν χάσει τή σημασία τους καί έπομέ-

νως τή δύναμή τους νά κατευθύνουν τή 
ζωή τών ανθρώπων».

Ποιος είναι αύτός πού θέτει αύτά τά 
έρωτήματα; "Ενας πανεπιστημιακός 
πού έζησε όλη τήν έμπειρία τής Πολω
νίας γιά τριάντα ολόκληρα χρόνια, 
προσκείμενος στό μαρξισμό στήν άρ- 
χή, έπειτα διωγμένος άπό τήν έδρα του, 
καί άπό τήν πατρίδα του, επειδή είχε

Κάτω: Χαρακτηριστικό ευρωπαϊκό χωριό. 
Στήν απέναντι σελίδα: ή αρπαγή τής Εύρώ- 
πης άπό τό Δία. Ωραιότατο ψηφιδωτό άπό 
τή Σπάρτη.



ΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ

ύποστηρίξει τό αίτημα της ελευθερίας 
εκφράσεως, ό Leszek Kolakowski.

Πρέπει λοιπόν ν' άπαρνηθοϋμε τό 
διεθνισμό πού ή Εύρώπη δοκίμασε νά 
θεμελιώσει; ’ Ο Kolakowski δεν κατα
λήγει σ' αύτό τό συμπέρασμα.

Τό γεγονός καί μόνο ότι τόσες σπου
δαίες ιδέες τοϋ όνομαζομένου εύρω- 
παικοϋ πολιτισμού έχουν γίνει λεκτικά 
αποδεκτές στόν κόσμο, ότι έχουν υιο
θετηθεί τό ονόματα των θεσμικών 
σχημάτων του, ότι τό τυραννικά καθε
στώτα χρησιμοποιούν τήν ευρωπαϊκή 
φρασεολογία, έχει σημασία. Βεβαίως, ή 
ολοκληρωτική βαρβαρότης καί ή τεχνο
λογική τυραννία, έχουν επίσης τις 
πηγές τους στόν ευρωπαϊκό πολιτισμό.
' Αλλά, τήν ίδια στιγμή πού προωθούσε 
στόν κόσμο τό ιδεώδες τού διεθνισμού, 
ή Εύρώπη παρουσίαζε καί παρουσιάζει 
διαρκώς περισσότερο μία ικανότητα 
άντιστάσεως στίς τυραννίες καί τούς 
τεχνοκρατισμούς. 'Από πού προέρχε
ται αύτή ή αντίσταση;

"Οχι άπό μίγμα επιδράσεων γιά νά 
συγκροτήσουν τό «δικό» μας πολιτι
σμό. Προώθησε στό έπακρο τις επιστη
μονικές ανακαλύψεις καί τις τεχνολογι
κές έφαρμογές, καί τις έκανε παγκόσμι
ες (γιά τό καλό όπως καί γιά τό κακό), 
προσέφερε πολιτικά συστήματα αντι
προσωπευτικά καί μετριοπαθή, νομο
θεσίες κοινωνικής δικαιοσύνης. 'Αλλά 
έκεϊνο πού έχει τό ξεχωριστό, τό ιδιαίτε
ρο, είναι τό ότι ήξερε ή ίδια νά 
διερωτηθή γιά τήν «άνωτερότητα» τών 
αξιών της, ν ' ανοίξει τή «διαδικασία τής 
αύτοκριτικής, πού έγινε ή πηγή τής 
Ισχύος όπως καί τής άδυναμίας της». 
Σκεπτικισμός ίσως; Πολλές φορές πήρε 
τή μορφή του, άλλά πρέπει νά ίδοΰμε 
σ' αύτό βαθύτερα τήν άνησυχία γιά 
ό,τι θά μπορούσε νά θέλει νά επιβληθεί 
σάν ανθρώπινο απόλυτο.

' Η έννοια τής ανεκτικότητας περιέχει 
στό βάθος της μία άξια, παρουσιάζει 
μία τάξη ήθική καί διανοητική. Βλέπει ή 
ίδια τά όριά της.

Από πού, λοιπόν, προέρχεται «στό 
πνευματικό μας πεδίο» αύτή ή θέληση 
γιά κατανόηση τού άλλου, αύτό τό 
πνεύμα τής άτελείας τού άνθρώπινου, 
τού έργου πού ποτέ δέν έκπληρώνεται 
— καί ώστόσο αύτή ή φροντίδα, αύτή ή 
άνάγκη γιά εργασία σέ παγκόσμια 
κλίμακα;

Είναι —άπαντα ό Kolakowski —

επειδή ή Εύρώπη είναι χριστιανική άπό 
τότε πού γεννήθηκε. Δέν γνωρίζω ποιά 
είναι ή πίστη τού Kolakowski ούτε καν 
άν έχει κάποια πίστη. Α λλά  αύτά πού 
διακρίνει στήν ιστορία τής Εύρώπης 
είναι συγχρόνως ή δημιουργική άνά- 
πτυξη τής επιστήμης, ή σημασία στήν 
άπόλυτη άξια τού προσώπου καί τό 
άνοικτό πνεύμα, ή ικανότητα αύτοελέγ- 
χου ένός πολιτισμού γιά τόν εαυτό του. 
' Η πηγή αύτών είναι ό Χριστιανισμός.

' Ακόμη καί όταν άνεπτύσσεται έναν- 
τίον τής - Εκκλησίας ή ή ’ Εκκλησία ήταν 
εναντίον του, αύτό τό «εύρωπαϊκό 
πνεύμα», ή χριστιανική πίστη τό έφερε: 
«Μία άναπόφευκτη ένταση παραμένει 
σ' αύτήν, άνάμεσα στήν ιδέα τού 
κόσμου, ό όποιος έκφράζει τό Δημι
ουργό καί τήν- εικόνα τού ίδιου τού 
κόσμου σάν άρνησης τού Θεού' άνάμε
σα στή φύση πού άποκαλύπτει τή δόξα 
καί τήν καλωσύνη τού Θεού καί τήν ίδια 
φύση ή όποια μέ τή διαστροφή καί τά 
όριά της είναι ή πηγή τού κακού». ' Η 
χριστιανική ιδέα πάλευε σ' όλη τή 
διάρκεια τής ιστορίας της έναντίον 
αιρετικών τάσεων μέ άκραϊες άντιθέ- 
σεις· ή έλευθερία έναντίον τής χάριτος, 
ό νόμος έναντίον τής εύσπλαγχνίας, τό 
γράμμα έναντίον τού πνεύματος κλπ.

ΟΙ Χριστιανοί τού δυτικού κόσμου 
συνεχώς άπέφέυγαν τή «μοιραία έκλο- 
γή».

Στά μάτια τού Kolakwoski —πώς νά 
μή τόν άκοΰμε;— έάν ή πολιτιστική 
άνάπτυξη τής Εύρώπης ύπήρξεν εξαι
ρετική, καί σήμερα παγκόσμια, αν 
ύπήρξε μοναδική, είναι επειδή ύπεστη- 
ρίζετο άπ' αύτό τό πνεύμα τού Χριστι
ανισμού, πού τείνει πάντοτε καί κάθε 
φορά άπό τήν άρχή πρός μία ισορροπία 
ή όποια ποτέ δέν θά πραγματοποιηθεί 
καί ή όποια ώστόσο είναι τό κίνητρο τής 
Ιστορίας.

Εχομε φθάσει σήμερα στό στάδιο 
όπου ή άνησυχία καί ό σκεπτικισμός 
χωρίς τό φώς τής έλπίδας στό ύπερπέ- 
ραν έχουν φθάσει σέ άδιέξοδο. « Αν ή 
Εύρώπη έπιζήσει άπό τήν πίεση τών 
βαρβάρων, αύτό δέν θά είναι χάρις σέ 
μία τελική λύση, άλλά χάρις στήν 
καθαρή συνείδηση ότι τέτοιες λύσεις 
δέν ύπάρχουν πουθενά' παρά μονάχα 
στήν άληθινή πνευματική άπελευθέρω- 
ση· έκεϊ ύπάρχει ή χριστιανική συνείδη
ση». Μάθημα, όχι άπελπισίας ούτε 
άπαθείας, άλλά άντιθέτως, φωτεινής 
έλπίδας,,άτελείας χωρίς τέλος, επομέ
νως συνεχούς δράσεως.
Μετάφρ. ΕΦΗΣ ΠΑΠΑΓΚΙΚΑ
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ΜΕ... ΖΗΛΕΥΤΗ «ΚΑΡΙΕΡΑ»

ΕΝΑΣ ΛΗΣΤΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Ο Αμερικανός Τσάρλς Πάροτ, ληστής 
Τραπεζών, μπορεί νά καυχιέται ότι ξεπέ- 
ρασε ακόμη καί τό ζευγάρι Μπόνι καί 
Κλάιντ. Τώρα, μετά τήν άποφυλάκισή 
του, διδάσκει τούς μαθητές τής Εγκλη- 
ματολογικής Υπηρεσίας στίς ΗΠΑ.

Γ ΙΑ ΤΟΝ Τσάρλς Πάροτ, ο ί ληστείες 
τραπεζών είναι ένα επάγγελμα, ό

πως όλα τ ' άλλα. Ό  πατέρας του. μιά 
μέρα τού είπε: «Γιέ μου, σ ' άρέσει πολύ 
νά ληστεύεις τράπεζες, έτσι δέν είναι; 
'Αλλιώς δέν έξηγείται τό πόσο καλός 
είσαι a ' αυτό».

Πράγματι ό Πάροτ άγαποϋσε τιή 
«δουλειά» του τόσο, ώστε νά γίνει ό 
διασημότερος ληστής Τραπεζών στήν 
άμερικανική ιστορία. Σκεφτείτε ότι ό 
Τζέσυ Τζαίημς έκανε έντεκα ληστείες 
τραπεζών 'ενώ ό Κλάυντ Μπάροου καί ό 
Πρήτυ Μπόυ φλόυντ έκαναν μόνον 
άπό έξι. Μέσα σέ έντεκα χρόνια, άρχί- 
ζοντας άπό τό 1958, ό Πάροτ κτύπησε 
24 τράπεζες στήν Οκλαχόμα, ατό 
Κάνσας, τό Μισοϋρι, ατό Αρκάνσας 
καί στή Νεμπράσκα.

«Είναι πολύ γοητευτικός άνθρωπος» 
λέει ό Ρίτσαρντ Πάυλ, ένας άπ' τούς 
δικηγόρους πού βοήθησαν νά τεθεί 
τέρμα στή καριέρα τού Πάροτ. Καί 
προσθέτει. «Είναι απ' τούς εξυπνότε
ρους άνθρώπους πού έχω συναντήσει 
στή ζωή μου».

Ο Πάροτ, όμως έκτος άπό τήν... 
πληθώρα τών ληστειών, πέτυχε καί κάτι 
σημαντικό: Ενώ όλοι οί διάσημοι
ληστές τραπεζών πέθαναν νέοι καί άπό

βίαιο θάνατο, ό Πάροτ κατόθρωσε νά 
έπιζήσει. Σήμερα είναι 46 έτών καί ζεί 
ατό Ντάλας. "Εχει οικονομική άνεση, 
είναι ικανοποιημένος κι έχει άνανήψει 
ήθικά μετά άπό επτάχρονη φυλάκιση 
μέσα σέ μιά άπ' τις σκληρότερες 
φυλακές τής ’Αμερικής.

Ή  ιστορία του Πάροτ αρχίζει σέ μιά 
'επαρχιακή πόλη στήν 'Οκλαχόμα, μέ 
πληθυσμό 50 χιλιάδες κατοίκους.

«'Ήμουν ήσυχο παιδί» λέει ό ίδιος.
« Αρχισα νά διαγωνίζομαι ατά ροντέο 
γιά νά κερδίζω χρήματα όταν ήμουν 13 
έτών. "Οταν τέλειωσα τό γυμνάσιο 
ήθελα νά φύγω άπ’ τήν μικρή μας 
έπαρχία καί νά φτάσω στή μεγάλη 
πόλη».

Στήν περίπτωση αυτή, μεγάλη πόλη 
ήταν ή Οκλαχόμα.

Ή  πρώτη του δουλειά έκεί ήταν νά 
παρκάρει αύτοκίνητα. Κέρδιζε δυό χιλι
άδες δραχμές τήν έβδομάδα. "Ομως, οί 
οικονομικές του δυσκολίες ξεπεράστη- 
καν όταν γνώρισε τόν φράνκλιν Μπον- 
τάιν, τόν πρώτο λαθρέμπορο ποτών τής 
'Οκλαχόμα. Γρήγορα ό Πάροτ κέρδιζε 
είκοσι χιλιάδες δραχμές τήν έβδομάδα.

« Ή  δουλειά μέ τό ούίσκυ μ ' έμαθε 
πολλά. Διδάχτηκα πώς νά ξεφεύγω άπό 
τό νόμο καί πώς νά κυκλοφορώ στόν

ύπόκοσμο. "Εμαθα νά μήν φοβάμαι 
ποτέ τήν άστυνομία».

Τέσσερα χρόνια μετά ό Πάροτ άλλαξε 
έπάγγελμα. Ή  έμπειρία του στό λα
θρεμπόριο ποτών τόν είχε ώφελήσει 
σημαντικά. Είχε μάθει νά μήν πανικο- 
βάλλεται καί νά μήν έκνευρίζεται. "Ολ ' 
αυτά τοϋ φάνηκαν πολύ χρήσιμα στήν 
πρώτη ληστεία τράπεζας, πού'επιχείρη
σε στό Πάιν Βίλ. Α π ' αύτήν τήν 
έπιχείρηση πήρε μόνο έκατόν έξήντα 
χιλιάδες δραχμές άλλά άπόκτησε μιά 
νέα έμπειρία πού σήμαινε τήν έναρξη 
μιας... πετυχημένης... καριέρας.

Δεύτερη έπιχείρησή του ήταν ή λη
στεία τής τράπεζας του Γουέστβιλ, στήν 
' Οκλαχόμα. Μπήκε στήν Τράπεζα Σάβ

βατο. «Οί Τετάρτες ή οί Πέμπτες είναι οί 
καλύτερες μέρες» συμβουλεύει τώρα ό 
Πάροτ» γιατί δέν ύπάρχει κίνηση. Τά 
Σάββατα, όμως, όλοι οί κτηματίες κατε
βαίνουν στήν πόλη. "Ετσι, εκείνο τό 
Σάββατο πού λήστευσε τήν Τράπεζα 
του Γουέστβιλ, ό Πάροτ δέν είχε μόνο 
νά πειθαρχήσει τό πλήθος πού βρισκό
ταν ήδη στήν αίθουσα άλλά έπρεπε καί 
νά πληροφορεί κάθε νεοφερμένο ότι 
στήν τράπεζα γινόταν έκείνη τή στιγμή 
ληστεία.

Άφ οϋ έβαλε κάποια τάξη, ό Πάροτ 
προχώρησε στό χρηματοκιβώτιο. Δυ-

Ο Πάροτ επιδεικνύει μερικά άπό τά «σύ
νεργα» τής «δουλειάς» του.
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Ίκανώτατος στις μεταμφιέσεις ό Πάροτ (δεξιά κι αριστερά), ξεγελούσε όχι μόνο τήν 
αστυνομία άλλά καί τούς γείτονές του.

στυχώς είχε ξεχάσει νάπάρει μαζί του 
τσάντα κι έτσι αναγκάστηκε νά ζητήσει 
τήν τσάντα κάποιου από τούς πελάτες 
τής τράπεζας. "Οταν ό κόσμος έβαλε τά 
γέλια ό Πάροτ προτίμησε νάγεμίσει τις 
τσέπες του μέ χαρτονομίσματα.

-Στήν έξοδο έπεσε πάνω σέ μ/ά 
γυναίκα που δέν ήταν άλλη άπό μιά 
γειτόνισσά του, τήν ΤζόυςΛύν Μπόγκς. 
Ευτυχώς ήταν καλά μεταμφιεσμένος 
καί δέν τόν γνώρισε. Αργότερα, όταν ό 
Πάροτ έπισημάνθηκε άπό τις άρχές καί 
κατηγορήθηκε γιά τήν ληστεία, ή 
Μπόγκς ορκίστηκε στό Ευαγγέλιο ότι ό 
ληστής δέν ήταν ό γείτονάς της.

«Τό νά ξεφύγειςείναι τό δυσκολότερο 
μέρος μιας ληστείας» παρατηρεί ό Πά
ροτ. ' Οποιοσδήποτε μπορεί νά ληστέ
ψει μιά τράπεζα άλλα τό πραγματικό 
πρόβλημα αρχίζει άπ ' τή στιγμή πού θά 
βγει έξω άπό αύτήν».

Στις πρώτες του ληστείες άφηνε τό 
αυτοκίνητό του καί κρυβόταν στό πόρτ 
μπαγκάζ άλλων αυτοκινήτων πού συ
νήθως οδηγούσαν γυναίκες, κατά προ
τίμηση σέ ένόιαφέρουσα κατάσταση!

«Μπορούσε κανείς νά «νοικιάσει» μιά 
τέτοια γυναίκα πολύ φτηνά. Κανείς δέν 
έπρόκειτο νά σταματήσει μιά νοικοκυρά 
μέ μπικουτί ατά μαλλιά της κι ένα σάκκο 
μέ ψώνια στήν μπροστινή θέση, "ιδιαίτε
ρα άν αύτή ή νοικοκυρά τύχαινε νά είναι 
σέ ενδιαφέρουσα.

«Μετά άπό λίγο καιρό, όμως, συνει
δητοποίησα ότι άν μ ' έβρισκαν στό 
πόρτ μπαγκάζ δέν θά μπορούσα νά 
ισχυριστώ πώς δέν ήμουν ένοχος. "Ετσι 
άρχισα νά οδηγώ έγώ ό ίδιος τό 
δεύτερο αύτοκίνητο, μό\ j  πού προη
γουμένως άλλαζα ρούχα καί μεταμφίε
ση. Τό μυστικό τού ληστή είναι νάναι 
πάνω άπ" όλα καλός ήθοποιός. "Ετρεχα 
λοιπόν στόν δρόμο μέ ογδόντα χιλιόμε
τρα, μέ μιά παλιά Σεβρολέτ, φορώντας 
καουμπόυκο καπέλο καί κάθε φορά 
πού έβλεπα άστυνομικό έφτυνα έξω 
άπό τό παράθυρο. Προσπαθούσαν, 
λοιπόν, νά μέ βγάλουν άπ" τόν δρόμο 
τους όσο τό δυνατόν γρηγορότερα γιατί 
«κυνηγούσαν ένα κοστουμαρισμένο 
ληστή τραπέζης μέ μεγάλο αύτοκίνη
το».

"Ετσι, σιγά-σιγά ή πείρα οδήγησε τόν 
Πάροτ πρός μιά πιό ραφιναρισμένη 
τεχνική.

«"Αρχισα νά κατασκευάζω άλλοθι 
χρησιμοποιώντας σωσίες. Πλήρωνα εί
κοσι χιλιάδες δραχμές σέ ανθρώπους 
γιά νά ντυθούν όπως έγώ καί νά 
τάΐσουν τις αγελάδες μου ή νά πάνε τή 
γυναίκα μου στή δουλειά της τήν ώρα

πού έγώ λήστευα κάποια τράπεζα. 
Μόλις γινόταν ή ληστεία, τό "Εφ Μπί 
"Αι τηλεφωνούσε στό ν σερίφη τής 
πόλης μου καί ρωτούσε άν είχε δεί τόν 
Πάροτ.

«Ναι βέβαια τόν είδα έλεγε έκεϊνος, 
σήμερα τό πρωί στό ν κεντρικό δρόμο.

»Σέ μιά άπό τις τελευταίες μου 
ληστείες είχαν 28 μάρτυρες πού μέ 
είχαν δεί στήν περιοχή γύρω άπ" τό 
σπίτι μου«.

"Αλλά, μέ τόν καιρό ή πίεση τής 
άστυνομίας έγινε άξεπέραστη. Τό ' Εφ 
Μπί "At έφτασε στό σημείο νά πηγαίνει 
πρώτα στό σπίτι τού Πάροτ καί μετά 
στό ν τόπο τού εγκλήματος!

«" Οταν δέν μπορείς νά τούς ξεφύγεις, 
τότε πρέπει νά κοροϊδεύεις. "Εκείνο πού 
έκανα ήταν τό έξης: περί μένα νά δραπε- 
τεύση άπό τήν φυλακή κάποιος παλιός 
ληστής. Μετά έτρεχα καί λήστευα μιά 
τράπεζα μερικά χιλιόμετρα άπ" όπου 
είχε δραπετεύσει έκεϊνος. "Ετσι ήταν 
σίγουρο ότι ή άστυνομία θά κατηγο
ρούσε αύτόν, όχι έμένα».

Στή διάρκεια τής καριέρας του ό 
Πάροτ άλλαξε έκτοντάδες αύτοκίνητο 
«άγόραζα ένα κάθε 10.000 χιλιόμετρα» 
μιά γυναίκα «μού έφαγε όλα μου τά 
χρήματα καί μετά μέ χώρισε» καί

ξόδεψε τότε περί τά έκατό εκατομμύρια 
δραχμές.

« Ήμουν λίγο σπάταλος άλλά σέ 
γενικές γραμμές τά κατάφερνα καλά. 
Είχα άγοράσει κι ένα ράντσο μέ 85 
κεφάλια αγελάδες.

«Οί γείτονές μου μέ συμπαθούσαν. 
"Ηξεραν ότι μπορούσα νά κλέψω μιά 
τράπεζα άλλά ήξεραν άκόμη ότι δέν 
θάκλεβα ποτέ ένα φίλο. Οταν μέ 
συνέλαβαν είχα ήδη άνοιξεt ένα μικρό 
μπακάλικο. Δέν μ" άρεσε, όμως, καθό
λου νά μένω στό μαγαζί μου. Εύτυχι- 
σμένος ήμουν μόνον όταν έβγαινα έξω 
γιά νά ληστέψω».

Επειδή ή αστυνομία τόν είχε στριμώ- 
ξει άγρια, ό Πάροτ άναγκάστηκε νά 
ζητήσει τήν συνεργασία δύο φίλων γιά 
μιά έπιχείρηση σέ τράπεζα.

«Τό νά διαρρήξεις μιά τράπεζα όταν 
είναι κλειστή είναι δέκα φορές δυσκο
λότερο άπό τό νά τήν ληστέψεις σέ ώρα 
λειτουργίας» λέει ό Πάροτ. «Τίποτε δέν 
μ ' άρέσει περισσότερο άπό τό νά 
ληστεύω Τράπεζες γιατί είναι κάτι τρο
μερά εύκολο. " Ενας διαρρήκτης όμως, 
κοπιάζει πολύ γιά νά πάρει έλάχιστα».

Οί τρεις πρώτες του άπόπειρες έγιναν 
μεταξύ τού 1968 καί τού 1969. "Αφού 

Συνέχεια ατή σελ. 154
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Η βΙΠΞΗ TOW Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν  Ο Π Ω Σ  Τ Η Ν  Β Λ Ε Π Ε Ι  Ο Α Ι Μ Ε  M I C H E L

ΑΣ ΚΑΝΟΥΝ 
ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΟΙ «ΚΥΡΙΟΙ > 

ΔΟΑΟΦΟΝΟΙ

"Αν καί οί αριθμοί ποικίλλουν άνάλογα μέ τίς μεθόδους καί τις 
χώρες, μπορεί νά ύπολογίση κανείς γύρω στό 80% τήν 
άναλογία των ένοπλων αποπειρών, πού παραμένουν άγνω
στες καί στό 95% τόν αριθμό τών αποπειρών πού δέν 
καταλήγουν σέ καταδίκη

Α Σ ΚΑΜΟΥΝ τήν άρχή οί δολο
φόνοι», έλεγε ό ΒολταΤρος, 

οταθερός οπαδός μιας δραστικής δικαι
οσύνης, υποστηρίζοντας τή θανατική 
ποινή.

Μήπως θά έπρεπε νά θεωρήσωμε 
οάν ένα σημάδι παρακμής καί έκλείψε- 
ως τών ήθικών άξιων τήν έλλειψι 
άποφασιστικότητος τών συγχρόνων κοι
νωνιών μας άπέναντι οτό έγκλημα; Δέν 
ομιλώ βέβαια γιά τίς κοινωνίες τής 
'Ανατολής καί πρώτα-πρώτα γιατί αυ
τές διακρίνονται άνάμεσα στις έκβιομη- 
χανισθεΐοες κοινωνίες μέ τό νά άκο- 
λουθοϋν ένα μοντέλο κοινωνίας έξήντα 
χρόνων, άντίς χρονολογήσωμε άπ’ τόν 
Λένιν, έκατό χρόνων, άν τίς θεωρήσω
με πώς ξεκινούν άπό τόν Μάρξ: οί 
κοινωνίες αύτές τού παλαιού τύπου, 
βασισμένες σέ μιά άντίδραση κατά τού 
άστικοϋ πολιτισμού τού 19ου αίώνος καί 
έχοντας μιά ψευτοθρησκεία καί έναν 
ψευτοκλήρο. Οί Ανατολικές χώρες 
είναι θεοκρατίες όλότελα κλασικές, μέ 
τή μόνη διαφορά τόν ήλεκτρισμό, δπως 
έλεγε ό προφήτης των. Είναι κλασικές 
καί, κάτω άπό μορφές έλάχιστα διαφο
ρετικές, τόσο παλαιές, δσο καί ό «έν 
κοινωνία βίος», δπως τό άπέδειξαν ό

Ζαχάρωφ καί άλλοι.
Σ ’ αυτού τού είδους τίς παλαιές 

κοινωνίες είναι γνωστό ότι τό έγκλημα 
δέν άνταμείβει καί ότι ό έγκληματίας 
τελειώνει τή σταδιοδρομία του ξαφνικά 
μέ μερικές σφαίρες πού φυτεύονται 
στό δέρμα, πρός μεγάλη ίκανοποίησι 
τών «καλών άνθρώπων», πού δέν θέ
τουν στόν έαυτό τους κανένα πρόβλη
μα.

"Οσο γιά μάς είμαστε λιγώτερο 
βέβαιοι ώς πρός τό ζήτημα καί τό 
έρώτημα πού θέτομε είναι: μέσα στις 
κοινωνίες μας πού βασανίζονται άπό 
προβλήματα καί όπου σχεδόν ό κάθε 
πολίτης έχει τή δική του ήθική, ή 
έλλειψις άποφασιστικότητος άπέναντι 
στό έγκλημα είναι σημάδι σήψεως ή 
μήπως είναι τό νοσηρόν προϊόν μιας 
παραστρατημένης ψυχής;

” Ας οημειώσωμε πρώτα-πρώτα τό 
έξής γεγονός πού είναι τεράστιας 
σημασίας, άλλά καί άνησυχητικό: βρέ
θηκαν στή Γαλλία δύο τουλάχιστον 
συγγραφείς μέ πολύ μεγάλη φήμη καί 
μιά τουλάχιστον έφημερίδα, πού διαβά
ζεται κάθε μέρα άπ' τήν «elite», γιά νά 
έξηγήσουν μέ συμπάθεια τίς αιτιολογί
ες καί τά κατορθώματα τής «συμμορίας

Στις φωτογραφίες καί τών δύο σελίδων, 
«προσωπικότητες» τού Διεθνούς εγκλήμα
τος. 'Αριστερά επάνω, ή Ιταλίδα τρομοκρά
τησα Ροσάνα Τιντόί. Επάνω, ό άρχιτρομο- 
κράτης Ρενάτο Κούρτσιο. Κάτω: ό έπίαης 
Ιταλός τρομοκράτης Αντόνιο Σαβάοτα, 

άπό τούς άπαγωγείς τού Αμερικανού στρα
τηγού Ντόζιερ.
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Baader», άκόμα δέ καί νά εκδηλώσουν 
τήν άπογοήτευσή τους μετά τήν άποτυ- 
χία της. "Ενας συνεργάτης τής εφημε
ρίδας, πού σημειώσαμε παραπάνω, μι
λώντας στό σπίτι ενός συναδέλφου του 
γιά τή σημασία τής έκφράσεως «Νίκη 
τής Δύσεως», τήν σχολίασε ώς εξής: 
«τής Δύσεως ναί, πράγμα πού άποδει- 
κνύει καθαρά, δτι δέν ήταν καθόλου 
νίκη τής άνθρωπότητος».

Πρέπει νά διαβάση κανείς τίς λέξεις 
αυτές μέ ψυχραιμία καί νά παραδεχθή 
σάν γεγονός, δτι γιά μερικούς πού 
γράφουν σέ έφημερίδες ϋψηλής περι
ωπής καί ζοϋν μιά ζωή πάρα πολύ 
έξεζητημένη, νίκη τής άνθρωπότητος 
θ' άποτελοϋοε περισσότερο ή νίκη τής 
όμάδος Baader καί τών δολοφόνων 
της. "Υστερα πρέπει νά προβληματι- 
οθοϋμε, χωρίς νά παίζωμε τόν ρόλο του 
άφελοϋς.

Ενα πρώτο γεγονός άριθμητικά έξα- 
κριβωμένο είναι ή τεράστια άναλογία 
των έγκλημάτων (έπομένως καί τών 
έγκληματιών), πού παραμένουν άγνω
στα (ό numerus obscurus τών νομομα
θών). Οί πανουργίες τών έγκλη ματολό
γων σχετικά μέ τήν προσέγγιση τής 
άλήθειας ώς πρός τό έγκλημα, είναι 
έφάμιλλες μέ κείνες τού Sherlock 
Holmes (').

Αν καί οί άριθμοί ποικίλλουν άνάλο- 
γα μέ τίς μεθόδους καί τίς χώρες, 
μπορεί νά ύπολογίση κανείς γύρω στό 
80% τήν άναλογία τών ένοπλων άποπει- 
ρών, πού παραμένουν άγνωστες καί στό 
95% τόν άριθμό τών άποπειρών πού δέν 
καταλήγουν σέ καταδίκη.

Οί ένοπλες αύτές άπόπειρες δέν 
έχουν πάντοτε ώς άποτέλεομα τόν 
θάνατο άνθρώπου, κάθε άλλο. Ά φ ' 
έτέρου όμως οί δολοφονίες έχουν οτίς 
περισσότερες περιπτώσεις σάν κίνητρα 
άλλα καί όχι τήν κλοπή. Πρέπει λοιπόν 
νά βγάλωμε τό συμπέρασμα ότι ό 
πραγματικός άριθμός τών δολοφονιών 
(καί τών δολοφόνων) είναι πολύ άνώτε- 
ρος άπό κείνον πού νομίζομε. ' Υπάρχει 
μεταξύ μας μιά άρκετά μεγάλη άναλο- 
γία άγνωστων δολοφόνων.

’ Εκείνοι πού θά θεωρούσαν τό γεγο
νός αύτό σάν άποτέλεομα μιας ίδιάζου- 
σας ήθικής παρακμής τής έποχής μας, 
θά έπρεπε νά θυμούνται τήν «ύπόθεσι 
τών δηλητηρίων», τής όποιας τήν πλήρη 
διευκρίνιση είχε άπαγορεύοει ό ίδιος ό 
Λουδοβίκος 14ος, ό όποιος φοβήθηκε 
ν' άποκαλύψη τήν τρέχουσα διάδοσι 
τού έγκλήματος άπό τό ένα έως τό 
άλλο άκρο τής πιό έκλεπτυσμένης καί 
πιό «ένάρετης» κοινωνίας τής ιστορίας 
μας, πού έφτανε, όπως είχε λεχθή

«μέχρι τών βαθμιδών τού θρόνου».
' Η σημερινή «παρακμή» φαίνεται, ότι 

έγκειται κυρίως, άν κανείς περιορισθή 
στά γεγονότα, στόν ιδεολογικό λιμπε
ραλισμό, πού έπιτρέπει τό έγκλημα όχι 
νά διαπραχθή (τό έγκλημα δέν έχει 
άνάγκη άπό τέτοια άδεια καί ή σημερινή 
'Αστυνομία είναι πολύ άποτελεσματι- 
κώτερη άπό έκείνη τού Λουδοβίκου 
14ου), άλλά νά έκφράζεται άνοιχτά 
διαμέσου τού βιβλίου (ουχνά καί τού 
πλέον περιώνυμου), τής έφημερίδος, 
τού κινηματογράφου, τής τηλεοράσε- 
ως κλπ.

' Εφόσον τά περισσότερα άπό τά 
έγκλήματα παραμένουν άτιμώρητα, οέ 
τί χρησιμεύουν οί πολυδάπανοι καί 
άνίσχυροι οργανισμοί τής ’ Αστυνομίας 
καί τής Δικαιοσύνης;

Μοϋ φαίνεται ότι πράγματι ή έποχή 
μας, άνακαλύπτοντας διά μέσου τής 
έπιστήμης έκεΐνο πού ύποπτεύονται οί 
ήθικολόγοι, ηρέπει «νά στείλη σέ σύν- 
ταξι», όπως λέγουν, τήν άστυνομία καί 
τούς δικαστές της.

’  Ισως νά μοϋ κοοτολογίσουν άπαισιο- 
δοξία, νομίζω όμως, μέ τό νά έχω ζήσει 
μερικές θολές έποχές καί νά έχω 
γνωρίσει πολύν κόσμο, ότι, άντί νά

τρομοκρατούμεθα έξαιτίας τών άτιμώ- 
ρητων έγκλημάτων, θά έπρεπε νά 
σκεπτόμαστε μάλλον τόν πολλαπλασια
σμό έκείνων πού θά διαπράττονταν, άν 
ή κοινωνία δέν έξέφραζε μέ έναν 
οργανισμό δικαιοσύνης τό ιδεώδες της 
ώς πρός τό τί έπιτρέπεται καί τί όχι. 
Μερικοί φίλοι μου πολέμησαν κατά τή 
διάρκεια τού τελευταίου πολέμου άνά- 
μεσα στούς Γιουγκοσλάβους άντάρτες 
(maquis) σέ μιά τριγωνική μάχη: δηλ. 
μεταξύ τών οπαδών τού Τίτο, τών 
οπαδών τού Μιχαήλοβιτς καί τών Γερ
μανών, πού χτυπούσαν ό ένας τούς 
άλλους δυό, έχοντας ό καθένας μιά 
διαφορετική «ήθική»: «Ή  άξια ένός 
άνθρώπου, μοΰ έλεγε ένας άπ' αύ- 
τούς, ήταν πραγματικά πολύ χαμηλή: 
μικρότερη άπ’ τήν άξια ένός μουλαρι
ού, πού δουλεύει, μικρότερη άπό τήν 
άξια μιάς κατσίκας πού μπορείς νά τή 
φάς».

' Η δικαιοσύνη, μέ τό τόσο ώραίο 
όνομα, δίνει στόν καθένα νά καταλάβη 
μέ τούς νόμους της τό ιδεώδες τής 
κοινότητος, πού δέν πετυχαίνεται πο
τέ, πού όμως άποτελεί τό όνειρο της. 
Ετσι έκπαιδεύει τόν καθένα καί ξυπνά 

τή συνείδηοι του ώς πρός τί θά ήταν τό 
ιδεώδες αύτό, άν ή κοινωνία ζοΰσε
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«ενάρετα».
Αύτό δμως τό αμφισβητούν ό τρομο

κράτης καί ό άναρχικός. Γιατί, μεγάλοι 
συγγραφείς, έξυπνοι δημοσιογράφοι 
καί σπουδαστές (πρβλ. τις εξεγέρσεις 
τής Ρώμης καί του Παρισιού), φτάνουν 
στό σημείο νά παίρνουν θέοι υπέρ των 
φονιάδων; Δέν θά μπορέσωμε νά άμυν- 
θοΰμε κατ' αυτών, παρά μόνο, άν 
έχωμε έννοήσει τόν δρόμο πού άκο- 
λουθοΰν. Δέν ήμπορεΤ νά σταματήσει 
κανείς τή διάδοσι ενός σοφίσματος 
μόνο μέ τή βία, γιατί ή διάδοσίς του 
γίνεται μέ τά λόγια, όσο κι άν αύτό 
γίνεται λαθραία. Νομίζω μάλιστα ότι δέν 
ήμπορεΤ κανείς νά σταματήσει τή διάδο
ση τού σοφίσματος αυτού, παρά μόνο 
όταν κάμη νά τό καταλάβουν όσο τό 
δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι, άναγ- 
κάζοντάς τους έτσι νά έννοήσουν τή 
διαφορετικότητά του καί έτσι νά άπο- 
κρούοουν τήν προπαγάνδα του.

Κατά τή γνώμη έκείνων, ολόκληρη ή 
κοινωνική τάξις είναι κακή, όσο λίγο κι 
άν επιβάλλεται, διότι «άπαλλοτριώνει 
τόν άνθρωπο».

Τί σημαίνει όμως αύτή ή λέξις τής 
μόδας «άπαλλοτρίωσις»; Εναι μιά λέξις 
ψυχαναλυτικής καταγωγής στήν σημε
ρινή της έκδοχή, άν καί τή βρίσκει 
κανείς ήδη στόν Μάρξ στά 1844, καί 
πρίν άπ' αυτόν στόν Feuerbach. Σύμ
φωνα μέ τόν 'Αμερικανό θεωρητικό 
Melvin Selman ή άπαλλοτρίωσις μπορεί 
νά όρισθή διά μέσου τών πέντε κυριω- 
τέρων διαστάσεών της, έτσι πού τις 
νοιώθει ό «άπαλλοτριωμένος» άνθρω
πος;

-  τής «άδυναμίας» (powerlessness) 
ή τού αισθήματος τού ότι δέν ήμπορεΤ 
νά έπηρεάση σέ τίποτε τις κοινωνικές 
καταστάσεις, μέσα στις οποίες βρίσκε
ται άναγκαστικά καί τού ότι άποστερεΐ- 
ται άπό τό προϊόν τής δραστηριότητός 
του.

-  τού «παραλόγου» (meaningles
sness) ή τού αισθήματος, ότι τά γεγο
νότα τής ζωής του, πού τού έπιβάλλον- 
ται άπ' έξω, στερούνται κάθε σημασί
ας.

-  τής «άρνήσεως του κανόνος» 
(normlessnes) ή τού αισθήματος ότι 
δέν ήμπορεΤ νά «πραγματοποιήσει τήν 
προσωπικότητά του, παρά μόνο έξω άπ' 
τούς «παράλογους» αύτούς κανόνες.

-  τής «άπομονώσεως» ή τού αισθή
ματος ότι οί δικές του άξιες, πρός τις 
όποΤες κατατείνει, δέν βρίσκουν που
θενά τή χρησιμοποίηοί τους.

-  τής «μή κατανοήσεως τού έαυτοϋ 
του» ή «αύτοαποξενώσεως» (selfe
strangement), πού πλησιάζει πολύ στή

σχιζοειδή κατάστασι. Λογοτεχνικά έργα 
έκφράζουν τό πολύ μοντέρνο αύτό 
αίσθημα (ό «Ξένος» τού Camus π.χ. άν 
καί ό Camus δέν ύπήρξε καθόλου ένας 
«κοινωνικά άπαλλοτριωμένος»).

" Ολα αύτά τά αισθήματα κάμνουν τόν 
«κοινωνικά άπαλλοτριωμένο» μιά ϋπαρ- 
ξι έξαιρετικά καταστρεπτική. Εναι ένας 
ιός. ’ Ερωτάται όμως: γιατί άνθρωποι 
έξυπνοι καί γεμάτοι άπό ένεργητικότη- 
τα φτάνουν στό σημείο νά διακηρύτ
τουν τέτοια αισθήματα;

Ό  πιστός μπορεί νά ξαναϊδή ένα 
πρός ένα όλα τά χαρακτηριστικά, πού 
άναλύει ό Selman: όλα άποτελοϋν 
άρνησι τού θρησκευτικού συναισθήμα
τος.

Σύμφωνα μέ κάθε θρησκευτική ήθική 
τό είδος αύτό τής άπαλλοτριώσεως 
φανερώνει καθαρά τήν έπιρροή τού 
κακού. Ό  άνθρωπος πού μπλέχθηκε σ' 
αύτόν τόν δρόμο είναι εκείνος πού 
έχασε κάθε τι πού έχει οχέσι μέ τόν 
Θεό, άκόμα καί αύτήν τήν άνάμνησί 
Του. ' Επανεξετάζοντας όλα τά παρα
πάνω οημεΐα μέ τή θεολογική τους 
έννοια ξαναβρίσκομε, νομίζω, τή γνω- 
στή περιγραφή τής τιμωρίας τού Σατα
νά, δηλ. τήν κόλασι. Οί άνθρωποι αύτοί, 
πού είναι άμείλικτοι άπέναντι στόν 
έαυτό τους καί οτούς άλλους, είναι 
πρώτα-πρώτα άπέραντα δυστυχισμένοι. 
Μέ τή δυστυχία τους καί μ' έκείνη πού 
προκαλοΰν, μαρτυρούν ότι ή άπουοία 
τού Θεού είναι μιά κατάστασις άπάν- 
θρωπη, πού καταλήγει συνεπώς στήν 
αύτοκτονία, δηλ. οτήν ολοκληρωτική 
καί έσχατη άρνησι.

"Ολοι μας έχομε μέσα μας αύτό τό 
σπέρμα τής άπελπισίας καί τής άρνήσε
ως. Είναι τό μυστήριο τής άτελοΰς μας 
φύσεως, πού δέν ήμπορεΤ νά βρή τήν 
τελείωσί της, παρά μόνο έξω άπ' τόν 
έαυτό της, έξω άπ' αύτόν τόν κόσμο, 
οτό άπειρο.

"Αν ήμουν θεολόγος, θά έξηγοΰσα 
ότι καμμιά 'ιστορία πού ξετυλίγεται έξ 
ολοκλήρου μόνο μέσα στόν φαινομενι
κό κόσμο (πού στηρίζεται στήν έπιστή- 
μη) δέν ήμπορεΤ νά μάς έξηγήση αύτό 
τό κομμάτι τού έαυτοϋ μας πού βρίσκε
ται πέρα άπό κάθε έοωτερική φαινομε
νικότητα. Γιά νά τό πούμε σύντομα, τό 
θεϊκό κομμάτι τού έαυτοϋ μας άναζητεΤ 
μιά ιστορία, στήν όποια ή έπιστήμη «έξ 
ορισμού» δέν ήμπορεΤ νά φθάση. Υ
πάρχει πρόδηλα μέσα μας πιό άληθινός 
άπ' τήν Παλαιοντολογία, ό κήπος έκεΐ- 
νος, «μέσα στόν όποιο περπατούσε ό 
Θεός μέσα στήν πρωινή αύρα...».

Μετάφρ.: Γ. Λ. ΤΣΕΛΙΚΑ

r  ^
• ΙΣΤΟΡΙΕΣ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΣ 
ΜΕ ΔΥΟ 

ΛΗΣΤΕΣ...
Κ ο ί τ α ξ ε  α τ ά ρ α χ ο ς  τ ό  π ι σ τ ό λ ι  

π ο ύ  τ ό ν  σ η μ ά δ ε υ ε .
Η κ ρ α υ γ ή  τ ρ ό μ ο υ  τ ή ς  κ ό ρ η ς  

τ ο υ  π ρ ο κ ά λ ε σ ε  μ έ σ α  
τ ο υ  μ ι ά ν  έ κ ρ η ξ η  ο ρ γ ή ς  

καί  ό ρ μ η σ ε  σ τ ό ν  έ ν α  
ο π λ ο φ ό ρ ο

L
ΚΡΑ ΥΓΗ τής κοπέλας τάραξε τήν 
ησυχία γύρω, καθώς ό ληστής 

άκοσμποϋαε τό μαχαίρι στό λαιμό της. 
Ως τή στιγμή έκείνη, ό πατέρας της,ό 
' Ολίντο Σπάντι, αντιμετώπιζε τήν κατά
σταση μέ άταραξία.

Αντίκρυζε μέ σταθερό βλέμμα τήν 
κάννη τού όπλου πού τόν σημάδευε, 
ενώ, μέσα στό αυτοκίνητο, λήστευαν τή 
γυναίκα του καί τις δύο κόρες του.

"Οταν όμως ή μεγάλη κόρη του 
Μαρία. 21 χρόνων, έβγαλε τήν κρυαγή, 
κάτι βίαιο έγινε μέσα του. Χωρίς τόν 
παραμικρό δισταγμό, όρμησε πάνω 
στόν οπλισμένο ληστή. Καί μέσα σέ μιά 
στιγμή, αυτός ό άσημος μεσόκοπος 
μαγαζάτορας βρέθηκε μπλεγμένος σέ 
μιά πάλη ζωής καί θανάτου.

"Ηταν 13 Ιουλίου, πέρυσι. Ή  ζέστη 
άνυπόφορη. Στό δρόμο πρός τήν Κα- 
ζέρτα. σταμάτησαν κοντά σ ' ένα εξοχι
κό κέντρο κι ό Ολίντο πρότεινε νά πάνε 
νά πιουν μιά παγωμένη πορτοκαλάδα.

Τήν "ίδια δμως στιγμή είδε δυό 
νεαρούς νά πλησιάζουν τό σταματημέ- 
νο αυτοκίνητο. Τούς είδε κι ή γυναίκα 
του. ή κυρία Γκιουζεπίνα Σπάντι, καί 
όπως είπε αργότερα «δέν τής άρεσε τό
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παρουσιαστικό τους». Ψιθύρισε στόν 
άντρα της νά φύγουν αμέσως.
Τόν σ ημά δευε τό π ιστόλι

Πριν όμως προλάβει ό Ολίντο νά 
κάνει τήν παραμικρή κίνηση, είδε τό 
πιστόλι νά τόν σημαδεύει. Ταυτόχρονα, 
ή πίσω πόρτα άνοιξε βίαια καί ό 
δεύτερος ληστής άρπαξε τά κολιέ τής 
μητέρας καί των δυό κοριτσιών, τής 
Μαρίας καί τής δεκαεφτάχρονης Συλ- 
βάνας. Ό  οπλοφόρος τούς είπε ξερά:

«Κάντε 6, τι σάς πούμε καί μπορεί νά 
μήν πάθετε τίποτα. Θέλουμε όλα σας τά 
χρήματα καί τά κοσμήματα. Συνε\/νοη
θήκαμε;»

Ο Λίντο ελπίζοντας πώς άν τούς 
μιλούσε σέ ξένη γλώσσα θά τούς 
έφερνε σέ σύγχυση, τούς άπάντησε 
άγγλικά ότι κατάλαβε.

Τότε άκουσε πίσω του τήν κραυγή 
τρόμου τής κόρης του. Καί είδε ατό 
καθρεφτάκι μπροστά ένα μαχαίρι νά 
άγγίζει τό λαιμό της.

Αυτό πήγαινε πάρα πολύ γιά τόν 
ρωμαλέο άλλά ήσυχο αύτό μαγαζάτο
ρα.

«Σάν νά έγινε μιά έκρηξη μέσα μου», 
εξηγούσε άργότερα. «Δέν άντεξα στό 
θέαμα. Δέν μπορούσα νέ επιτρέψω σ ' 
εκείνο τό κτήνος νά μεταχειρίζεται έτσι 
τήν κόρη μου μπροστά μου».

Α ίφνιδίασε τόν οπλοφόρο
Κι ό Ολίντο όρμησε κι αίφνιδίασε

τόν οπλοφόρο πού τόν είχε καθηλώσει.
«Τού έδωσα μιά σπρωξιά καί τόν 

άρχισα στις γροθιές», άφηγεϊται. «Βρε
θήκαμε νά χτυπιόμαστε έξω άπ' τό 
αυτοκίνητο. Κάναμε δέκα τό λιγότερο 
φορές τό γύρο τού αυτοκινήτου, σάν νά 
χορεύαμε ένα τρελό χορό. Εκείνος, 
’εξακολουθούσε νά κρατάει τό πιστόλι, 
άλλά, γιά καλή μας τύχη, δέν μπόρεσε 
νά πυροβολήσει.

»Καθώς παλεύαμε, έβγαζε δυνατές 
φωνές. Καί μετά άπό κάθε κραυγή του 
έκανα π ιό μανιασμένη τήν έπίθεσή μου.

»Είχαμε άπομακρυνθεϊ καμιά εικοσα
ριά μέτρα άπ' τό αύτοκίνητο, όταν 
κατάφερα καί τόν έρριξα σ ' ένα χαντά
κι. Τό πιστόλι του πετάχτηκε πέρα. 
"Ετρεξα τότε ατό μπάρ νά ζητήσω 

βοήθεια.
» Ενώ ήμουν άκόμα στό μπάρ, άκού- 

στηκαν ή γυναίκα μου καί οί κόρες μου 
νά ξεφωνίζουν. Κι άμέσως ακολούθη
σαν δυό πυροβολισμοί. "Ετρεξα πίσω 
σάν τρελλός.

» Εκείνος πού είχα έξουδετερώσει 
είχε συνελθεί, είχε ξαναπάρει τό πιστόλι 
του κι έψαχνε νά μέ βρει. Ποιόν είχε 
πυροβολήσει;

» Ά π ’ τό κεφάλι μου έτρεχε αίμα -  
δέν είχα καταλάβει πώςμέ είχε χτυπήσει 
μέ τό πιστόλι...».

Δυό σφαίρες στά πόδια...
"Οταν γύρισε στό αύτοκίνητο, είδε

αύτόν μέ τό πιστόλι νά φεύγει τρέχον
τος... Ό  άλλος, μέ τό μαχαίρι, είχε 
εξαφανιστεί στό μεταξύ. 'Ενώ όρμούσε 
νά καταδιώξει τόν οπλοφόρο, άκουσε 
τή Συλβάνα νά τού φωνάζει πώς ή 
Μαρία ήταν τραυματισμένη. Τήν είχε 
πυροβολήσει ό ληστής. "Ηταν οί δυό 
πυροβολισμοί πού είχαν άκουστεϊ.

"Αφησε τήν καταδίωξη καί γύρισε 
κοντά στή Μαρία. Είχε ένα τραύμα στό 
κάθε πόδι καί βογγούσε. Τήν πήρε καί 
τήν κράτησε στήν αγκαλιά του ώσπου 
έφτασε τό ασθενοφόρο.

"Οταν ή Μαρία συνήλθε στό νοσοκο
μείο, είπε:

«Είχαμε παγώσει άπ' τό φόβο μας, 
όταν είδαμε τόν μπαμπά νά παλεύει μέ 
τόν ληστή. "Ηταν μιά σκηνή άπό 
γκαγκστερικό φιλμ!

» Ύστερα, ενώ έτοιμαζόμουνα νά 
πεταχτώ άπ' τό αύτοκίνητο γιά νά κάνω 
κάτι, ό ληστής έτρεξε καί μέ πυροβόλη
σε δυό φορές. "Ενιωσα τρομερούς 
πόνους καί στά δυό μου πόδια...»

Τό εύτύχημα ήταν ότι καί τά δυό 
τραύματα ήταν διαμπερή. "Οπως είπαν 
οί γιατροί, οί σφαίρες είχαν περάσει άπό 
τήν κνήμη, χωρίς ν ' άγγίξουν ούτε 
κόκκαλο ούτε άρτηρίες.

Ή  Μαρία βγήκε άπ' τό νοσοκομείο 
σέ τέσσερις μέρες μέ δεκανίκια καί μέ 
τήν ύποστήριξη τής μητέρας της καί τής 
άδερφής της.
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Α Π Ο  ΤΑ Χ Ω Ρ Α Φ Ι Α  Μ Ε  ΤΙΣ 
Π Α Π Α Ρ Ο Υ Ν Ε Σ  Τ Η Σ  Α Ν Α Τ Ο Λ Η Σ  
Σ Τ Ι Σ  Σ Υ Ρ Ι Γ Γ Ε Σ  Τ Η Σ  Ε Υ Ρ Ω Π Η Σ

Δεξιά: « ' Η σύριγγα τού θανάτου» επιτελεϊ τόέργο 
της. Στην άπεναντι σελίδα επάνω: στούς άγρούς 
τής Τουρκίας, τοϋ Ιράν, τοϋ Αάος, τής Βιρμανίας 
καί άλλων χωρών τής ’ Ασίας, καλλιεργείται σε 
τεράστιες ’εκτάσεις, ή «μηκώ ν ή ύπνοφόρος». 
Κάτω: 'Ο  Ιδιοκτήτης τοϋ καραβιού « ’ Ιδιοτροπία 
των καιρώ ν» Μαρσες Μπουκάν. Σ ’ ένα ταξίδι του 
πρός την Φ λώ ριδα οπού μετέφερε 425 κιλά 
ηρω ίνης συνελήφθη καί καταδικάστηκε σέ φυλά
κιση 15 ετών.

πνοϋ, ή χαρτοπαιξία, ύπήρξαν πάντοτε 
πηγές εισοδημάτων λιγώτερο επικίνδυ
νες άπό ό,τι οί επιθέσεις έναντίον 
τραπεζών, οί απαγωγές ή τό έμπόριο 
όπλων.

"Οταν έμφανίσθηκαν τά ναρκωτικά, 
όλο φυσικά τό «Συνάφι» έπέμενε νά 
πάρη τόν έλεγχο αύτοϋ τοϋ νέου 
έμπορίου, έπειδή είχε γίνει πιό εύκολο 
χάρις στις ήδη ύπάρχουσες οργανώ
σεις. Σέ ποιά έποχή ανάγεται αυτή ή 
κατάκτησις, είναι δύσκολο νά πούμε 
καθαρά. Καί, ωστόσο, μπορούμε νά 
παρατηρήσωμε, μαζίμέτήν "ΕλενΧώλ, 
διευθύντρια τού Κέντρου Κοινωνικής 
Άντιλήψεως τήςΧένρυ Στρήτ τής Νέας 
' Υόρκης, «ότι τό πρόβλημα τών ναρκω
τικών φαίνεται νά είναι συνέπεια τών 
παγκοσμίων πολέμων».

Πολλοί άνθρωποι αγνοούν ότι μετά 
τόν Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στήν 
δεκαετία 1920-1930, τά ναρκωτικά, 
βγαίνοντας άπό τούς ομίλους τών 
διανοουμένων, όπου φαίνονταν νά 
περιορίζωνται, έμφανίσθηκαν ατά πιό 
χαμηλά στρώματα τής κοινωνίας. Α 
σφαλώς, ό Τόμας ντέ Κουϊνσυ, ατό 
βιβλίο του«Έμολογήαειςένός "Αγγλου 
όπιομανοϋς», πού δημοσιεύθηκε τό 
1822, έξηγούσε ότι οί έργάτες τής

ΝΑ πρωί τού 'Απριλίου 1972, 
μπροστά ατό κρεματόριο τού νε

κροταφείου Σαίν Πιέρ τής Μασσαλίας, 
ένώ φυσούσε ένας δυνατός μαΐστρος, 
φορτωμένος έλαφρά μέ ανοιξιάτικες 
εύωδιές, μερικά άτομα περίμεναν γύρω 
άπό μιά άπαρηγόρητη χήρα τήν στιγμή 
πού θά μάζευαν τήν τέφρα τοϋ Ζό 
Σεζαρί, τού καλύτερου χημικού πού 
χρησιμοποίησαν ποτέ οί έμποροι ναρ
κωτικών. "Ηταν ή τελευταία πρωτοτυ
πία αύτοϋ τού κοντού, άσθενικού Κορ
σικανού, πού κρεμάσθηκε ατό κελλί 
του, στήν φυλακή τών Μπωμέτ, πριν 
άπό μερικές ημέρες.

Διαλέγοντας τόν θάνατο, καθησύχα
ζε τό «Συνάφι» πού άνησυχούσε πάντο
τε γιά ένδεχόμενες φλυαρίες καί, πιστός 
στήν μοναδική φιλοδοξία του νά άπο- 
κτήση χρήματα, έδειχνε μέ τήν αυτο
κτονία του καθαρά ότι ατά μάτια του ή 
ζωή δέν άξιζε χωρίς αυτά. Συνειδητός 
κακοποιός, χωρίς νά ένόιαφέρεται γιά 
κοινωνική άνοδο, άνήκε, ωστόσο, στήν 
ίδια ράτσα μέ τόν φράνκ Κοστελλό, πού 
πέθανε πριν άπό μερικές έβδομάδες σέ 
ένα νοσοκομείο τής Νέας ' Υόρκης, ατά 
όγδόνατα δυό του χρόνια, τόν πατριάρ
χη τών κακοποιών καί ένα άπό τά 
άναμφισβήτητα άφεντικά τής Μαφίας.

'Ανάμεσα ατούς δυό άνδρες, πού 
δέν συναντήθηκαν ποτέ, υπήρχε μόνο ή 
άπόστασις πού χωρίζει τήν ' Ωμπάν άπό 
τό Μανχάτταν. 'Υπήρχε, έπίσης, ένα 
πλήθος αγνώστων, λαθρομεταφορέων, 
χονδρεμπόρων, μεταπωλητών, είσπρα- 
κτόρων, κάθε είδους, πού δέν γνώριζαν 
ούτε τόν δειλό χημικό ούτε τόν κληρο
νόμο τού "Αλ Καπόνε.

Η έπέκτασις τής τοξικομανίας, πού 
άνησυχεί πολύ τις κυβερνήσεις τών 
άνεπτυγμένων χωρών, είναι ένα φαινό
μενο πού οί κοινωνιολόγοι έρμηνεύουν 
θεωρώντας τήν τάσι γιά τούς τεχνητούς 
παραδείσους ώς άποτέλεσμα τής συγ
χρόνου άπογοητεύσεως καί τοϋ κρυ
φού άγχους τής βιομηχανοποιημένης 
κοινωνίας. Είναι μιά κατάστασις, πού, ή 
βαθειά άλλαγή ατόν τρόπο τής ζωής 
μας, θά μπορούσε ίσως νά έξελιχθή, 
άλλά έν αναμονή μιας νέας κοινωνίας, 
πρέπει νά άναγνωρίσωμε ότι ή έκτασις 
τής άγορας, πρέπει νά άποδοθή καί σέ 
’εκείνους πού άποκομίζουν τεράστια 
κέρδη.

Τό «Συνάφι», όρος γενικός, πού καλύ
πτει κακοποιούς κάθε είδους καί έθνικό- 
τητος, ήξερε πάντοτε νά πλουτίζη μέ τά 
βίτσια τών άνθρώπων. Ή  πορνεία, τό 
λαθρεμπόριο τοϋ άλκοόλ καί τού κα-
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Ούαλλίας κατανάλωναν σπόρους οπί
ου γιατί όέν είχαν τά μέσα νά πίνουν 
μπάρα, άλλα αυτό ήταν κάτι περαστικό. 
Άντιθέτως, τό 1921, άνοιξαν στις 
Ηνωμένες Πολιτείες σαράντα τέσσερις 
κλινικές ειδικευμένες στήν άποτοξίνω- 
ση. Χρειάσθηκε νά τις κλείσουν τό 
1923, γιατί αύτό τό μέσο άγώνος, 
έναντίον τής τοξικομανίας, πού προϋ
ποθέτει τήν καλή θέλησι των τοξικομα
νών, ά πέτυχε.

Δέν έχομε στήν όιάθεσί μας πολλές 
πληροφορίες σχετικά μέ τήν φάσι τοϋ 
έμπορίου ναρκωτικών έκείνη τήν έπο- 
χή. Τό ίταλοαμερικανικό «Συνάφι» έκμε- 
ταλλευόταν τότε άλλες πηγές εισοδημά
των καί δέν είχε άκόμη συνειδητοποιή
σει τήν άξια ένός τόσο άποδοτικοϋ 
έμπορίου. Μέ τόν Β ' Παγκόσμιο πόλε
μο όλα θά εξελιχθούν πολύ γρήγορα. 
Ή  μετατροπή τού οπίου σέ μορφίνη 
καί έπειτα σέ ηρωίνη άποκαλύφθηκε 
λιγώτερο δύσκολη άπό ό,τι τήν θεω
ρούσαν. Τό άμερικανικό «Συνάφι», πού 
έβλεπε πώς μέ τήν έπάνοδο τής ευημε

ρίας στήν Εύρώπη περιορίζονταν τά 
κέρδη του άπό τό λαθρεμπόριο τών 
σιγαρέττων καί του ούίσκυ, τις πατρο
παράδοτες δραστηριότητές του, άπο- 
φάσ/σε νά άποκτήση τόν έλεγχο τής 
άγορας, πού έδινε ήδη πολλές ύποσχέ- 
σεις.

' Υπήρξαν, βέβαια, δισταγμοί. Τά μέ
λη τοϋ συνδικάτου τοϋ έγκλήματος, 
πού άσκοΰσαν έπιρροή, δέν άπέβλεπαν 
στά ναρκωτικά όσο στό νά μή τούς 
προλάβουν άλλοι καί νάμήν έπιτύχουν 
οί ειδικευμένοι ήδη άνεξάρτητοι έμπο
ροι. Από τά πρώτα χρόνια τής δεκαετί
ας 1950-1960 είχαν όργανωθή τά 
δίκτυα καί είχε άποκατασταθή τό κύ
κλωμα διανομής. Ή  προκαλούμενη 
ζήτησις άπό τήν προσφορά καί τόν 
προσηλυτισμό μέσω τών έμπορων ναρ
κωτικών θά έπέτρεπε στήν άγορά νά 
άναπτυχθή.

Ή  εικόνα μιας συλλογικής διευθύν- 
σεως τού έμπορίου ναρκωτικών είναι 
έλκυστική καί κατάλληλη νά έμπνεύοη 
τούς μυθιστοριογράφους. Πράγματι, 
κανείς όέν κυριαρχεί μέ τρόπο άπόλυτο 
στό κρυφό αύτό έμπόριο. Δέν ύπάρχει 
μοναδική καί σταθερή άρχή, άλλά μέσα 
άπό πλάγιες συμμαχίες, σιωπηρές συμ
φωνίες, συμφέρουσες συνεργασίες, τά 
«άφεντικά» τών συμμοριών έξασφαλί
ζουν ένα είδος μονοπωλίου πού δέν 
είναι φρόνιμο νά συναγωνισθής. Ή  
περιπέτεια τοϋ Ζοζέφ Ρικόρ, ένός σιχα
μερού άλλοτε πράκτορος τής Γκεστάπο, 
πού ήταν μέλος ένός νοτιοαμερικανικοϋ 
δικτύου ναρκωτικών καί πού ένα νε- 
οϋρκέζικο δικαστήριο τόν κατεδίκασε 
στις 29 Φεβρουάριου 1973 σέ είκοσι 
χρόνια φυλακή, τό άποδεικνύει. Μιά 
καταγγελία πού θά «σφυριχθή» τήν 
κατάλληλη στιγμή στήν άστυνομία άν- 
τιστοιχεί μέ τήν έξόντωσι μιάς ανεξάρ
τητης όργανώσεως, πού τραβά ένα 
μέρος άπό τά κέρδη.

Σήμερα τά «άφεντικά» τοϋ λαθρεμπο
ρίου ναρκωτικών φαίνονται άσύλλη- 
πτα. Τούτο οφείλεται στό ν αυστηρό 
Διαχωρισμό πού έχουν έπιβάλλει. Ε 
πειδή τό έμπόριο ναρκωτικών συνεπά
γεται συνεχώς αύατηρότες ποινές, οί 
έπαγγελματίες τοϋ έγκλήματος, πού 
άποκομίζουν κέρδη άπό αύτό, χρειά- 
σθηκε νά πολλαπλασιάσουν τά προστα
τευτικά φράγματα σι'άμεσα στοάς ίδ ι

ους καί σέ ό,τι μπορούμε νά όνομάσω- 
με «βάσι»: μεταφορείς, χονδρεμπόρους, 
μεταπωλητάς καί, κυρίως, καταναλω- 
τάς, πάντοτε τρωτούς, έτοιμους νά 
δώσουν μιά πληροφορία έναντι μιας 
δόσεως ήρωίνης. Γι ’ αύτό καί στό 
«Συνάφι» ισχύει άπολύτως ό κανόνας 
νά μή χρησιμοποιούνται ποτέ οί ύπηρε- 
σίες ένός τοξικομανούς.

"Οσο γιά τούς ένεργά συμμετέχον- 
τες, οί όποιοι, μακριά άπό τούς χρημα
τοδότες, έξασφαλίζουν όλες τις ύλικές 
άνάγκες καί άναλαμβάνουν ό καθένας 
μέρος άπό τούς κινδύνους, άποτελοϋν 
τό κατώτερο προσωπικό τοϋ έμπορίου 
ναρκωτικών, πού δέν είναι, δέν είναι 
πλέον, ύπό ένιαία διοίκησι. Ό  όρος 
«δίκτυο», πού χρησιμοποιείται συχνά, 
καλύπτει μόνο τό τελικό στάδιο ένός 
δικτύου. Κάθε όργάνωσις, πού έχει 
τούς προμηθευτάς της καί τούς πελάτες 
της, οφείλει νά έχη έπίσης τούς παρα
λήπτες της, τούς διανομείς της καί τούς 
είσπράκτορές της. Σέ κάθε βαθμίδα 
χρειάζεται ένας άνθρωπος έμπιστοσύ- 
νης πού νά είναι π/ό ισχυρός άπέναντι 
σέ ένα προσωπικό πού πάντοτε μπορεί 
νά προσπαθήση νά ύπεξαιρέση τά 
ναρκωτικά γιά νά τά πουλήση πρός 
όφελος του.
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Εκείνος πού. ατό τέλος τής αλυσί
δας. θά παραόώση στον χονδρέμπορο 
τά κιλά τής ήρωίνης έναντι των όποιων 
θά είσπράξη δέσμες δολλαρίων, είναι 
γενικά ένα «δεξί χέρι» πού έχει δώσει 
αποδείξεις. ΓΊ' αύτόν, ό πειρασμός 
μπορεί νά είναι μεγαλύτερος ακόμη, 
γιατί εισπράττει τά χρήματα, άπό τά 
όποια θά πάρη μόνο ένα μικρό μέρος, 
όταν αύτός στόν όποιο θά πρέπει νά τά 
παραόώση θά έχη έλέγξει τούς λογαρι
ασμούς.

"Ενας είσπράκτωρ θά είχε, άλλωστε, 
μικρές πιθανότητες νά έπωφελήται γιά 
πολύ καιρό άπό τόν πακτωλό, γιατί ό 
εργοδότης του μπορεί νά τόν έπιτηρή ή 
νά τόν άνακαλύψη όπου καί άνβρίσκε
ται, μέ άλλους κακοποιούς πού έχει 
στήν ύπηρεσία του, άκόμη καί άν άπό 
χρόνια τού δείχνει φιλική έμπιστοσύνη. 
Αύτό είναι τό «δίκτυο»: Μιά μικρή 
ομάδα άνθρώπων πού συναντώνται 
πολύ σπάνια. Ο καθένας ξέρει μόνο 
έκεϊνον άπό τόν όποιο παίρνει καί 
έκεϊνον στόν όποιο παραόίδει τό έμπό
ρε υμα, πράγμα πού, σέ περίπτωσι 
συλλήψεως, περιορίζει σημαντικά τούς 
κινδύνους.

Τό «δίκτυο» έχει περιγραφή πολλές 
φορές. 'Αρχίζει άπό τά τουρκικά χωρά
φια μέ τις παπαρούνες, φθάνει ατά 
λιμάνια τής Νοτίου Αμερικής, καί άπό 
τό χρυσό τρίγωνο (Λάος, Βιρμανία, 
Ταϊλάνδη) στις άκτές τής Καλιφόρνιας. 
Ή  συγκέντρωσις τού οπίου στήν Τουρ
κία καί ή μεταφορά του μέ ένόιαμέσους 
διαδοχικούς σταθμούς, ως τήν Μασσα
λία, λόγου χάρι, είναι ύπόθεσις καταμε
ρισμού εύθυνών. Σέ κάθε στάδιο πω- 
λούν καί αγοράζουν. Κάθέ 'εφήμερος 
κάτοχος τού ναρκωτικού, οφείλει νά 
άναλάβη τούς κινδύνους πού περιλαμ
βάνει ή συνοδεία ως τό έπόμενο στάδιο, 
όπου θά πληρωθή κατά τήν παράόοσι. 
Πρέπει, λοιπόν, νά δια λέξη τούς συνερ
γάτες του καί, ένδεχομένως, τούς σω- 
ματοφύλακές του. Ή  μορφή αύτή τής 
ύπεργολαβίας γιά τήν μεταφορά τού 
άκατέργαστου οπίου, πού συγκεντρώ
θηκε άπό Τούρκους χωρικούς, άποκα- 
λύφθηκε π ιό άσφαλής παρά ή συνοδεία 
άπό ειδικούς άπεσταλμένους, πού συ
χνά συλλαμβάνονται, όπως ό Τούρκος 
γερουσιαστής πού καταδικάστηκε τε
λευταία. Τήν περίπτωσι του θά άναφέ- 
ρωμε παρακάτω. Σέ μιά ορισμένη επο
χή, τό όπιο, άφοΰ γίνη μορφίνη σέ ένα 
άπό τά στάδια, ατά συριακά οροπέδια, 
φθάνει στήν Προβηγκία καί καταλήγει 
στόν «χημικό» πού έχει είδοποιηθή. Ό  
Ζό Σεζαρί ήταν ένας άπό αύτούς τούς

Ό  Κρότσε πού ουνελήφθη στή Μασσαλία 
έθεωρεΐτο άπό τούς πανίσχυρους έμπορους 
ναρκωτικών.
ειδικούς. Στήν διάρκεια τής σταδιοδρο
μίας του παρασκεύασε πολούς τόννους 
ήρωίνης. Τήν καλύτερη, όπως λένε όλοι 
οί ειδήμονες, άφοϋ παρέδιδε συχνά ένα 
προϊόν καθαρό περισσότερο άπό 95%.

"Οταν οί αμερικανικές ύπηρεσίες, τό 
Γραφείο Ναρκωτικών καί ’Επικινδύ
νων φαρμάκων καί τό ειδικό τμήμα των 
τελωνείων έμαθαν τήν μέθοδό του καί 
τό ύλικό πού χρησιμοποιούσε, έκλήθη 
ένας έπαγγελματίας χημικός τού ’εργα
στηρίου τής άστυνομίας νά κατασκευά- 
ση ηρωίνη σύμφωνα μέ τήν τεχνική τού 
Σεζαρί. Επέτυχε ένας προϊόν μόνο 
κατά 65% καθαρό... πράγμα πού άπο- 
δεικνύει ότι ό Κορσικανός είχε έξαιρετι- 
κές ικανότητες.

Ο Ζό Σεζαρί γεννήθηκε στις 2 
Ιανουάριου 1915 στήν Μπάστια τής 
Κορσικής. Είχε έγκαταλείψει, νέος άκό
μη, τό νησί του γιά νά δοκιμάση, όπως 
χιλιάδες άλλοι Κορσικανοί, τήν τύχη του 
στήν ηπειρωτική Γαλλία. Τά πρώτα 
χρόνια τής δεκαετίας τού 1930, ή 
Μασσαλία ήταν ένα λιμάνι πού εύημε- 
ροϋσε, καί, ένας νησιώτης, μέ τήν 
άγάπη γιά τήν θάλασσα ατό αίμα του, 
δέν χρειαζόταν πολλές διατυπώσεις γιά 
νά μπαρκάρη. Ο Σεζαρί προσελήφθη 
άπό τις «Μεσσαζερί Μαριτίμ» πού έξυ- 
πηρετοϋσαν, μεταξύ τών άλλων γραμ
μών. καί εκείνες τής Μέσης Ανατολής. 
Ναύτης, έπειτα καμαρώτος, άρχισε 
γρήγορα νά άσχολήταιμέ τό μικρεμπό- 
ριο πού έπέτρεπε ατούς ναυτικούς νά 
κερδίσουν χρήματα χωρίς κόπο. Ή

στρατιωτική θητεία, έπειτα ό πόλεμος 
τού 1939, ήλθαν νά διακόψουν μιά 
σταδιοδρομία πού έπρομηνύετο «λαμ
πρή». Στήν κατοχή, ό Σεζαρί θά πρέπει 
νά είχε άνακατευθή σέ κάποια ύπόθεσι 
μαύρης άγοράς. Τό 1945, τόν ξαναβρί
σκομε πωλητή στό τυροπωλείο τής 
θείας του στήν όδό Γίαπέ, στό κέντρο 
άκριβώς τής Μασσαλίας, δυό βήματα 
άπό τήν Κανεμπιέρ. ’Εκείνοι πού γνώρι
ζαν τόν Σεζαρί αύτή τήν έποχή τόν 
θεωρούσαν άσήμαντο πρόσωπο, ένα 
άνθρωπάκο λίγο πολυλογά, μέ δειλούς 
τρόπους. Πουλούσε γραβιέρα, έκανε 
θελήματα, άνοιγε καί έκλεινε τό κατά
στημα. Ωστόσο, αύτός ό τριαντάρης, 
είχε άλλες φιλοδοξίες καί πιθανόν καί 
άλλες δραστηριότητες.

Τό ξέρομε χάρις στήν έμπιστοσύνη 
πού έδειξε σέ ένα Μαρσεγιέζο άρωμα- 
τοπώλη, γείτονά του έκείνο τόν καιρό 
καί πελάτη τού τυροπωλείου. 'Εκείνη 
τήν ημέρα, τό 1948, ό τίμιος έμπορος 
έξεπλάγη πολύ όταν ό Σεζαρί τόν 
ρώτησε μήπως ήξερε κανένα πιθανό

' Ο διάσημος έμπορος ναρκωτικών Ζό Σεζά- 
ρι. Οταν ουνελήφθη γιά δεύτερη φορά 
αύτοκτόνησε.
άγοραστή γιά 8 κιλά κρυσταλλικό για
σεμί, ένα πολύτιμο άπόσταγμα πού 
χρησιμεύει στήν παραγωγή αρωμάτων. 
'Εκείνη τήν έποχή, τό σπανιώτατο αύτό 
προϊόν άξιζε ήδη ένάμιση έκατομμύριο 
παλιά φράγκα τό κιλό:« Οσο μπορούσε 
νά πουληθή καί ή Τζοκόντα. Συμβούλε
ψα τόν Ζό Σεζαρί νά τό ξαναπάη πίσω ή 
νά τό ρίξη στό Παλιό Λιμάνι, γιατί ή 
αγορά ήταν πολύ περιορισμένη καί τά 
είσαγόμενα έμπορεύματα γνωστά. Μ ε
ρικοί μεγάλοι παραγωγοί άρωμάτων.
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Ό  Αύγουστος Ρικόρ πού καταδικάστηκε 
στις Η.Π.Α. σέ πολυετή φυλάκιση γιά έμπο- 
ρία ναρκωτικών.
πού θά μπορούσε νά τούς ένόιαφέρη 
αύτό τό κρυσταλλικό γιασεμί, δέν μπο
ρούσαν νά τό άγοράσουνχωρίς τιμολό
γιο καί έξω από ένα κύκλο πού τούς 
ήταν γνωστός».

Κανείς δέν έμαθε ποτέ τί άπέγινε 
αύτός ό θησαυρός πού ήταν άδύνατο 
νά πουληθή, άλλα ένας άνθρωπος 
τουλάχιστον στήν Μασσαλία είχε κατα
λάβει ότι ό Ζό Σεζαρί δέν ήταν μόνο 
ένας άπλός πωλητής τυριού. Είναι 
πιθανόν, έκείνη τήν έποχή, αυτός ό 
άρχάριος, πού εννοούσε νά πλουτίση 
χωρίς νά πέση στούς αιματηρούς κινδύ
νους τής ληστείας τραπεζών, νάμυήθη- 
κε άπό τόν έτεροθαλή αδελφό του 
Ντομινίκ Άλμπερτινί - παρασκευαστή 
σέ φαρμακείο, πού πέθανε στήν φυλα
κή των Μπωμέτ τό 1970 ένώ έξέτιε 
ποινή γιά έμπόριο ναρκωτικών- στήν 
παρασκευή ηρωίνης. Ή  εργασία αύτή 
τού άρεσε άμέσως καί σέ όλη του τήν 
ζωή ό ήσυχος άνθρωπάκος μέ τήν 
έμφάνιση μικρουπαλλήλου, μέ τήν επι
μονή τών καλλιτεχνών πού έχουν τό 
πάθος τής τελειότητος, θά βελτιώνη τις 
μεθόδους του, θά άκούη τις συμβουλές 
τών παλιών γιά νά βγάζη άπό τις 
ολέθριες χύτρες του καί τούς μαγικούς 
του κώδωνες, τό λευκότερο χιόνι πού 
έγινε ποτέ.

Δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι αύτός ό 
έρωτευμένος μέ τήν καλή όυλειά θά 
ένοιωθε κάποια χαιρεκακία τήν ήμέρα 
πού έμαθε ότι οί «Αμερικανοί» διέδι
δαν, στό «Συνάφι», ότι ή μάρκα Σεζαρί

ήταν συνώμυμη μέ τήν ύψηλή ποιότη
τα, καί συνεπώς θά άπέφερε ύψηλά 
κέρδη άφοΰ όσο καθαρώτερο είναι τό 
ναρκωτικό, τόσο περισσότερο γίνεται, 
κατά τήν λιανική πώλησι, νά τό άναμί- 
ξουν μέ γλυκόζη ή λακτόζη. Λίγο πριν 
αύτοκτονήση ό Σεζαρί, φειδωλός, ω
στόσο, σέ έκμυστηρεύσεις, είπε σέ 
κάποιο έπισκέπτη, ότι κατά τήν παρα
σκευή τής ήρωίνης είναι σημαντικό νά 
προστεθή τρυγικό όξύ τήν κατάλληλη 
στιγμή καί νά κοσκινισθή ή σκόνη μέ 
μεταξωτό πανί. Τό τελευταίο του εύρη
μα, πού άκόμη είχε άνάγκη πειραματι
σμού, ήταν ή χρησιμοποίησις θερμών 
φίλτρων πού θά βελτίωναν τήν άπόδοσι 
καί θά έπέτρεπαν μιά κατεργασία ποιό- 
τητος.

Ό  πωλητής τυριού, όταν έγινε πλού
σιος, άρχισε νά κάνη ζωή άνετη χωρίς, 
ωστόσο, νά συχνάζη έπιόεικτικά στά 
μέρη πού ήσαν τής μόδας, ή νά διατηρή 
φίλες. 'Απέκτησε οικόπεδα, κτήματα, 
έγινε βιβλιόφιλος, όχι γιά νά άποκτήση 
τήνμόρφωσι πού τού έλειπε, άλλά γιατί 
οί πρωτότυπες έκδόσεις καί τά παλιά 
βιβλία, οί πίνακες καί τό μπιμπελό, είναι 
έξαίρετες έπενδύσεις. 'Ιδιοκτήτης 435 
έκταρίων γόνιμης γης, περνούσε μέ τήν 
σύντροφό του, τήν Ρενέ Μανουκιάν, 
μιά παχουλή 'Αρμένισσα, καί τά δυό 
της παιδιά, μιά ζωή άστική. "Εφευγε, 
βέβαια, άπό καιρό σέ καιρό γιά νά πάη 
νά κλεισθή μέ τούς βοηθούς του σέ μιά 
άπομονωμένη βίλλα καί νά προσθέαη 
μερικά έκατομμύρια στήν περιουσία 
του. Καί όλα θά έξακολοθοΰσαν έτσι άν 
μιά μέρα τού 'Οκτωβρίου 1964 οί 
άστυνομικοί δέν έπέδραμαν στό έργα- 
ατήριό του στή βίλλα του στό κτήμα 
Σαίντ Άντουάν, κοντά στήν Ώμπάν. 
Βρήκαν 86 κιλά μορφίνη γιά μετατροπή 
καί 79 κιλά ήρωίνη ήδη συσκευασμένη. 
Τήν 1η Απριλίου 1965, στό Δικαστή
ριο τής Μασσαλίας, ό Ζό Σεζαρί, 
πάντοτε μετριόφρων, προσπάθησε νά 
περάση σάν άπλός χοιροτρόφος -αύτό 
ήταν τό δηλωμένο του έπάγγελμα- πού 
παρασύρθηκε στήν παρασκευή ναρκω
τικών γιά νά κερδίση χρήματα μέ σκοπό 
νά βελτίωση τά χοιροστάσιά του!

-  Ή  φιλοδοξία μου, είπε, μέ σοβαρό
τητα στοάς δικαστάς, είναι νά παράγω 
τρεις χιλιάδες χοίρους τό χρόνο... Θά 
κμτέστρεφα τό έργαστήριο!

Οί δικασταί είχαν άμφιβολίες καί τού 
έπέβαλαν ποινή φυλακίσεως έπτά ’ε
τών. Ήσυχος καί ύπομονετικός κρα
τούμενος. ό Σεζαρί απολύθηκε πριν 
άπό τή λήξι τής ποινής του γιά λόγους 
ύγείας, στις 6 Δεκεμβρίου 1970. Τό

1967, είχε νυμφευθή τήν Ρενέ Μακου- 
νιάν πού, όσο ό άνδρας της ήταν στήν 
φυλακή, φρόντιζε νά μήν τού λείπη 
τίποτε.

Ή  χαρά πού ξαναβρήκε τήν οίκογέ- 
νειά του, λιγόστεψε άπό μιά πικρή 
διαπίστωσι. Οί ύπηρεσίες τού Υπουρ
γείου οικονομικών δέν τού είχαν αφή
σει μεγάλα πράγματα. Τό κτήμα, τά 
έπιπλα, τά βιβλία, τά αύτοκίνητα, όλα 
είχαν κατασχεθή.

-  Μοϋ πήραν έπάνω άπό ένα δισε
κατομμύριο φράγκα, έλεγε μέ όργή ό 
Σεζαρί.

Δέν τού έμεινε πιά παρά νά στρωθή 
στή δουλειά γιά νά άποκαταστήση τό ν 
λογιαριασμό του στήν Τράπεζα καί 
’επίσης κάποιες ύποχρεώσεις του, ίσως, 
πρός τό «Συνάφι».

Αύτό έκανε πίσω άπό τούς ένοχους 
τοίχους τής βίλλας Σουζάννα στήν 
Ώμπάν, όπου είχε έγκαταστήσει ένα 
άλλο έργαστήριο. Στις 16 Μαρτίου 
1972, ή άστυνομία, άσφαλώς καλά 
πληροφορημένη, έπέδραμε πάλι καί 
κατέσχεσε 120 κιλά ήρωίνη, ύλικό καί 
προϊόντα σέ ποσότητα άρκετή γιά νά 
παραχθή, σύμφωνα μέ τή γνώμη τών 
ειδικών, τουλάχιστον ένας τόννος ναρ
κωτικών. Αύτή τήν φορά δέν μπορούσε 
νά μιλήση γιά έπιχείρησι ένισχύσεως 
τής χοιροτροφίας. "Εξι ήμέρες μετά τήν 
σύλληψί του, ό Ζό Σεζαρί κρεμάσθηκε 
στό κελλί του. Ήξερε πολύ καλά ότι 
ήταν «ξοφλημένος».

"Ετσι έζησε καί έτσι πέθανε ό Ζό 
Σεζαρί πού, στό Γραφείο Ναρκωτικών 
τής Νέας ’ Υόρκης, τό ν θεωρούν άκόμη 
μεγάλο «μάστορα». Δέν έχει κανείς 
παρά τόν μύθο πού τού άξίζει!

’Αλλά αύτή τήν ήρωίνη πού παρα
σκεύαζε ό Σεζαρί, άλλοι έξακολουθοϋ- 
σαν νά τήν παρασκευάζουν γιά λογαρι
ασμό καί ύπό τήν προστασία τών 
άνθρώπων τού γαλλικού «Συναφιού» 
πού έχουν περιορίσει τις φιλοδοξίες 
τους καί τά κέρδη τους -όχι άμελητέα- 
σέ έκεϊνα πού συνήθως άναγνωρίζον- 
ται ατούς σοβαρούς προμηθευτάς. Στό 
διεθνές πεδίο, τουλάχιστον, οί μαέστροι 
τού έμπορίου ναρκωτικών προτίμησαν 
νά άφήσουν μέ κοινή συμφωνία στό ν 
καθένα τήν ειδικότητά του καί τό 
μερτικό του στά κέρδη. Πράγματι, 
κανείς ποτέ, δέν έπεχείρησε νά κατα- 
σκευάση λαθραία ήρωίνη στις Ηνωμέ
νες Πολιτείες, καί άν ύπάρχουν έργα- 
στήρια -πράγμα πού οί ειδικοί άστυνο- 
μικοί θεωρούν πολύ πιθανόν- κανένα 
ποτέ δέν άνακαλύφθηκε.

Η συνέχεια στό επόμενο
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δούλεψαν όλη τήν νύκτα προσπαθών
τας νά όιαρρήξουν τήν πόρτα μιας 
τράπεζας, ο ί κλέφτες πήραν μόνο 240 
χιλιάδες δραχμές. Σε μιά άλλη διάρρηξη 
δέν μπόρεσαν τελικά νά άνοίξουν τό 
χρηματοκιβώτιο καί άναγκάστηκαν ν ' 
άρκεστοϋν σέ κέρματα άξίας εξήντα 
πέντε χιλιάδων δραχμών.

Η τέταρτη καί τελευταία προσπάθεια 
έγινε ατό Κάρνευ τής ' Οκλαχόμα.

Στήν τελευταία τους άπόπειρα οί 
τρεις συνεργάτες δούλεψαν ολόκληρες 
ώρες γιά νά ξεκλειδώσουν τήν πόρτα 
τής τράπεζας. "Οταν είδαν ότι δέν 
μπορούσαν νά τά καταφέρουν άποφά- 
σισαν νά τήν άνοίξουν κτυπώντας την 
μ ' ένα φορτηγό. Βέβαια ή μέθοδος 
αύτή τούς εξασφάλισε τήν είσοδο άλλά 
έβαλε σέ λειτουργία καί τόν συναγερμό.

«Τρέχαμε σάν τρελοί γιά νά γλιτώ
σουμε. 'Εγώ έτρεχα περί τις τρεις ώρες 
στοάς δρόμους πίσω άπ' τήν τράπεζα 
καί κανείς αστυνομικός δέν μπορούσε 
νά μέ πιάσει. "Οταν όμως, έφτασα σ ' 
ένα κεντρικό δρόμο έπεσα σέ μιά 
περίπολο πού σταματούσε όλα τά αυτο
κίνητα πού περνούσαν. Παρά λίγο νά 
ξεφύγω γιατί ή άστυνομία ζητούσε 
κάποιον μέ μιά μπλέ άσπρη Σεβρόλέτ 
μοντέλο τού '66 ενώ έγώ οδηγούσα 
μιά κατακαίνουργια πράσινη Ντόγ. Τό 
πρόβλημα ήταν ότι έκείνη ή φορά ήταν 
άπό τις λίγες φορές πού είχα μαζί μου τή 
δική μου άδεια όδηγήσεως. ' Ο άστυνο- 
μικός έριξε μιά ματιά ατό πορτοφόλι 
μου είχε τό Τσάρλς Πάροτ, καί τράβηξε 
άμέσως τό ρεβόλβερ του».

Μετά άπό έπτά χρόνια στή φυλακή ό 
Πάροτ βγήκε άναμορφωμένος Καί ήρε
μος. Παντρεύτηκε τήν "Ελένη Στάρ πού 
είναι κοινωνικός λειτουργός. 'Από τό 
1976 κερδίζει τό ψωμί του τοποθετών
τας παράθυρα καί διδάσκοντας μαθη

τές τής Έγκηματολογικής Υπηρεσίας.
«Τά πράγματα δέν θά μπορούσαν 

νάναι καλύτερα γιά μένα» λέει ό Πάροτ. 
«Μ ' άρέσει ή δουλειά μου καί μ ' άρέσει 
καί ή γυναίκα μου. Δέν ύφίσταμαι καμιά 
πίεση. Πού καί πού φορώ τό καουμ- 
πόυκο καπέλο μου καί πίνω κανένα 
ποτηράκι ατό μπάρ. 'Η  περιπέτεια, 
όμως, σταματά έκεϊ».

«φυσικά, νοσταλγώ λίγο τό παρελ
θόν μου. Καί δέν σας κρύβω ότι μπορεί 
νάμαι πιά τακτοποιημένος, άλλά άν 
ξεμείνω ποτέ άπό χρήματα, ξέρω πολύ 
καλά πού θά τά βρω...».

Η ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ
Σ υ ν έ χ ε ι α  άπό τή σελ.  55
τους, τήν αίρεσι των είκονομάχων.

Τό τέλος των διωγμών πλησίαζε. 
"Οταν πέθανε ό Θεόφιλος, ή σύζυγός 
του, ή αύτοκράτειρα Θεοδώρα, πού δέν 
είχε ποτέ παύσει νά λυπάται γιά τις 
βιαιότητες τού αύτοκράτορος εναντίον 
τών είκονοφίλων, άπεφάσισε νά έπανα- 
φέρη τήν λατρεία των εικόνων. Δυό 
γυναίκες, ή Ειρήνη ή 'Αθηναία καί ή 
Θεοδώρα, θριάμβευσαν, δυό φορές, 
εναντίον τών είκονομάχων. Μέ τήν 
λεπτή εύαισθησία τους, ύπέφεραν βλέ
ποντας τις άπογυμνωμένες εκκλησίες 
καί ένοιωσαν μέ τό ένστικτό τους τήν 
έλ ξι πού άσκεί ή τέχνη επάνω στήν 
πίστι.

Ή  Θεοδώρα, όταν έγινε άντιβασίλισ- 
σα, καθήρεσε τόν είκονομάχο πατριάρ
χη Κωνσταντινουπόλεως καίσυνεκάλε- 
σε σύνοδο. Οί οπαδοί τών εικόνων 
έπεβλήθησαν καί, στις 11 Μαρτίου 843, 
μέ μιά επίσημη τελετή, πανηγυρίσθηκε 
στήν Αγία Σοφία αύτή ή μεγάλη 
οριστική νίκη. Ακόμη καί σήμερα ή 

Ορθόδοξη Εκκλησία έορτάζει αύτόν 
τόν θρίαμβο, τήν πρώτη Κυριακή τών 
Νηστειών, τήν «Κυριακή τής 'Ορθοδο
ξίας». Ή  αϊρεσις είχε καταπολεμηθή καί 
ή τέχνη συνέχιζε τόν μεγάλο προορισμό 
της.

EMILE MALE 
τής Εαλλικής 'Ακαδημίας

«ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ»
Σέ πέμπτη έκδοση 
τό βιβλίο τοϋ Δημ. Σταμέλου

Κυκλοφόρησε οέ πέμπτη έκδοση καί στή πειρατών 
Εκλεκτών "Εργων τής «Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» 

τοϋ βιβλιοπωλείου τής « Ε σ τ ί α ς »  I. Δ. Κολλάρου καί 
Σίας, ή μυθιστορηματική βιογραφία τοϋ Δημήτρη 
Σταμέλου «Μακρυγιάννης. Τό χρονικό μιας έποποιίας», 
πού τό 1975 τιμήθηκε μέ τό Λ ' Κρατικό Βραβείο 
Λογοτεχνίας.

Πρόκειται για βιβλίο γραμμένο έπειτα άπό εξαντλη
τική διερεύνηση τών ιστορικών πηγών. Στό έργο αύτό, 
πού τό συνοδεύει καί τό τεκμηριώνει πλούσια σχετική 
βιβλιογραφία, παρουσιάζεται, έντυπωσιακά, ή έπική 
καί δραματική ζωή τού Μακρυγιάννη, πού ή παλικαριά 
του, ή αρετή, τό δημιουργικό του πάθος γιά λευτεριά 
καί κοινωνική δικαιοσύνη, τόν ανύψωσαν σέ σύμβολο 
τοϋ Νέου "Ελληνισμού. Οί άγώνες του γιά τήν 
άπελευθέρωση τής πατρίδας καί τήν θεμελίωση καί 
διασφάλιση τών συνταγματικών έλευθεριών, οί 
περιπέτειές του, ή δίκη καί ή καταδίκη του σέ θάνατο, 
ή δοκιμασία τής φυλακής, ή λαϊκή, άποθέωση τού 
μαρτυρίου του καί ό θάνατος πού ήρθε σέ στιγμή 
δικαίωσης τών αγώνων του, όλα άναπλάθονται μέ 
γλαφυρότητα καί συγκλονιστικά στοιχεία. Τό έργο 
άναφέρεται καί στά κλασικά του « Απομνημονεύμα
τα», καί τούς Πίνακες τού "Αγώνα πού μέ τίς οδηγίες 
του φιλοτέχνησε ό Π. Ζωγράφος καί περιλαμβάνει 
επίσης άναλυτική βιβλιογραφική τεκμηρίωση. Περι
λαμβάνει επίσης μικρό ανθολόγιο άπό τ ' « Άπομνημο- 
μεύματά» του, δυό χαρακτηριστικά κείμενά του 
σχολιασμένα, τόν όρκο καί τή διαθήκη τή ς 3ης 
Σεπτεμβρίου, αναλυτικές καί διαφωτιστικές σημειώ
σεις καί εικόνες σχετικές μέ τή μορφή καί τή δράση 
του, φιλοτεχνημένους άπό Ελληνες καί ξένους 
καλλιτέχνες.

Στή μυθιστορηματική αύτή βιογραφία, ζωντανεύε
ται άδρά καί παραστατικά ή φυσιογνωμία τού 
Μακρυγιάννη, ή πολύτιμη συμμετοχή του στήν 
εξασφάλιση τής ανεξαρτησίας καί ή πολύπλευρη 
ευεργετική συμβολή του στή διαμόρφωση τού έθνικοϋ 
βίου μετά τήν άπελευθέρωση, σέ συνάρτηση μέ 
συγκλονιστικά γεγονότα τής νεώτερης ιστορίας μας 
στά όποια ό ίδιος διεδραμάτισε πρωταρχικό ρόλο. 
Είναι ένα έργο πού αποτελεί πηγή αυτογνωσίας καί 
αποκαλύπτει τό πάντα δημιουργικό, φιλελεύθερο 
πνεύμα τοϋ λαού μας, πού μιά άπό τίς λαμπρότερες 
ανατάσεις του αντιπροσωπεύει ό Μακρυγιάννης. Τιμή 
τόμου δρχ. 250. Στά κεντρικά βιβλιοπωλεία καί άπ" 
ευθείας άπό τίς έκδόσεις τ ή ς « '  Εστίας», Σόλωνος 60, 
"Αθήνα 135, τηλ. 3615077.

Α Ι Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ
Σάν παράδειγμα πρός μίμηση πρέπει νά προβληθεί ό Ανθυπαστυνό- 

μος κ. ' Ηλίας Αγγελόπουλος ό όποιος, άπό τής κατατάξεώς του στό 
Αστυνομικό Σώμα έχει προσφέρει 60 φορές αίμα, συνήθως σέ 

περιπτώσεις έγχειρήσεων καί άτυχημάτων μικρών παιδιών.
Τό περιοδικό μας, πού πάντοτε προβάλλει τίς πράξεις άνθρωπισμοϋ 

έπισημαίνει τό γεγονός, ιδίως τώρα, μιά έποχή πού ή άνθρωπότητα 
κατακλύζεται άπό τά συνθήματα τοϋ ύλισμοΰ καί τής άναλγησίας 
άπέναντι στόν πόνο τοϋ συνανθρώπου.
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Τ Ω Ν  Σ Ω Μ .  
Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ

Σ ΤΙΣ 19 ' Ιανουάριου πραγματοποιή
θηκε στήν αϊθουαα τελετών τής 

Σχολής Αξιωματικών Χωροφυλακής ή 
δεύτερη συνάντηση τού ύπουργού Δημο
σίας Τάξεως κ. Γιάννη Σκουλαρίκη μέ 
εκπροσώπους του κατώτερου προσωπι
κού τών Σωμάτων Ασφαλείας καί τής 
' Αγροφυλακής, παρουσία καί τού γενικού 
γραμματέα τού ' Υπουργείου κ. Παναγιώ
τη Άναγνωστόπουλου.

Από πλευράς εκπροσώπων, στή συ
νάντηση πήραν μέρος 300 περίπου κατώ
τεροι άξιωματικοί, άνθυπασπιστές καί 
οπλίτες, άπ' τή Χωροφυλακή, τήν ’ Αστυ
νομία Πόλεων, τό Πυροσβεστικό Σώμα καί 
τήν Αγροφυλακή καί, άκόμη, τήν παρακο
λούθησαν άρκετοί δημοσιογράφοι έφη με
ρίδων καί τών ραδιοτηλεοπτικών δικτύων 
τής χώρας.

’ Η συνάντηση-συζήτηση κράτησε πέν
τε, περίπου, ώρες κι άρχισε μέ χαιρετι
στήρια ομιλία τού κ. ’ Υπουργού, ό όποιος 
μεταξύ άλλων είπε καί τά έξής:

«... Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά πού 
σήμερα μοΰ δίνεται ή εύκαιρία γιά τή 
δεύτερη συνάντηση μέ τούς άνδρες καί 
τις γυναίκες τών Σωμάτων ’ Ασφαλείας, 
σέ μιά άντιπροσωπευτική συζήτηση γιά 
τήν έξέταση τής πορείας τών τριών μηνών 
πού βρεθήκαμε μαζί, μετά τήν ορκωμοσία 
τής κυβέρνησης, καί γιά τή χάραξη 
μερικών προοπτικών τού μέλλοντος, πά
νω στά προβλήματα πού σάς άπασχολοΰν.

Είναι πρωτοποριακό αύτό πού κάνομε 
έμείς  τώρα καί είναι πολλοί αύτοί πού 
ισχυρίζονται δτι περιέχει κινδύνους γιά 
τήν πειθαρχία στά Σώματα 'Ασφαλείας. 
Δέν συμμερίζομαι τήν άποψη αύτή. Τό 
θέμα τής πειθαρχίας είναι ξεχωριστό άπ’

τό θέμα τής προβολής τών διαφόρων 
προβλημάτων πού απασχολούν τά μέλη 
τού προσωπικού τών Σωμάτων ’ Ασφαλεί
ας, τόσο σάν έργαζόμενους, δσο καί σάν 
ύπηρεσιακές μονάδες.

' Η πρώτη συνάντηση πού είχα μέ 
συναδέλφους σας, άπέδειξε ότι πάρα 
πολλά θέματά σας δέν έφταναν ποτέ στήν 
κορυφή γιά νά βροΰν λύση κι αύτό 
συνέβαινε γιατί δέν προωθούνταν άπό 
κείνους πού τά ζοΰσαν καθημερινά. ’ Απ’ 
αύτή τή συνάντηση, βγήκαν στήν έπιφά- 
νεια προβλήματα, πού σήμερα βρίσκομαι 
στήν εύχάριστη θέση νά σάς πώ δτι 
οδεύουν στή λύση τους κι άν δέν γινόταν 
έκείνη ή συνάντηση, ίσως ποτέ νά μή 
λύνονταν καί θά ’ μεναν γιά νά προβλημα
τίζουν τά κατώτερα, κυρίως, όργανα...

Όπως διαπιστώνω, σέ τούτη τή συγ
κέντρωση δέν συμμετέχουν μόνο οί 
κληρωθέντες, άλλά καί μερικοί άλλοι... 
καταλήψιες, γιά νά χρησιμοποιήσω τήν 
έκφραση τής μόδας -συνέχισε χαριτολο
γώντας ό κ. ύπουργός- χωρίς, βέβαια, 
αύτό νά βλάπτει. Καί καλό θά ήταν νά 
μπορούσαν καί οί 2.800 πού δήλωσαν 
συμμετοχή νά παρευρίσκονται. Ό μω ς, 
τελικά, όπως καταλαβαίνετε, αύτό ήταν 
άδύνατο νά γίνει.

Επιλέξαμε τή μέθοδο πού σάς έφερε 
έδώ, γιατί τήν προηγούμενη φορά διατυ
πώθηκαν άπό πολλούς παράπονα, ότι, 
δηλαδή, σέ πολλά μέρη δέν έγινε κλήρω
ση κι δτι αύτοί πού ήλθαν στή συγκέντρω
ση, έπιλέχτηκαν άπ' τούς προϊσταμένους 
τους. Δέν μπορώ νά είμαι βέβαιος σέ ποιό 
βαθμό αύτό άληθεύει. Πάντως, γιά νά 
καταστεί άδιάβλητο τό σύστημα τής έκ- 
προσώπησης στή σημερινή συγκέντρωση, 
άφοΰ μεριμνήθηκε νά φτάσουν ώς τό 
' Υπουργείο τά ονόματα όσων δήλωσαν 
συμμετοχή, έγινε κλήρωση παρουσία δη
μοσιογράφων καί έκπροσώπων, άπ' αύ-

' Ο " Υπουργός Δημοσίας Τάξεως 
κ. Σκουλαρίκης όμιλών κατά τή συνάντηση

τούς πού δήλωσαν συμμετοχή καί ύπηρε- 
τοΰν στήν Αθήνα, έτσι ώστε κανείς νά μή 
μπορεί νά πει ότι, όσοι συμμετέχουν 
έπιλέγησαν άπ' τό Υπουργείο.

Καί βέβαια άκούστηκε κι αύτό. Γράφτη
κε σέ έφη μερίδα δτι τήν άλλη φορά 
έστειλαν αύτούς πού ήθελαν οί διοικητές, 
σήμερα έρχονται αύτοί πού θέλει ό 
ύπουργός. Ό  ύπουργός, ούτε έλαβε 
μέρος, ούτε συμμετείχε στις διαδικασίες. 
Απλώς, μού άναφέρθηκε αύτός ό τρό

πος έπιλογής, ό όποιος καί βρέθηκε ότι 
έκείνη τήστιγμή μπορούσε νά έξυπηρετή- 
σει τό άδιάβλητο. "Αλλωστε, τί σημασία θά 
χε τό ποιοι θά συμμετείχαν; ' Εγώ είμαι 

άνοιχτός γιά κάθε συζήτηση, σκληρή ή 
μαλακή, προβολής οποιοσδήποτε θέμα
τος. Βέβαια, γιά νά οριοθετήσουμε τή 
συγκέντρωσή μας, δέν είναι δυνατό νά 
μιλήσουμε γιά άτομικά θέματα, γιατί αύτά 
άνάγονται σέ άλλη σφαίρα. Θά μιλήσουμε 
γιά προβλήματα συλλογικά, κι έτσι, ε ίτε  ό 
«άλφα» ε ίτε  ό «βήτα» τά προβάλλει, γιά 
μάς είναι τό ίδιο.
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' Εκείνο πού θέλω είναι νά βγουν οτήν 
επιφάνεια όσα αιτήματα υπάρχουν, γιά νά 
δούμε πόσα απ' αυτά μπορούμε νά 
ικανοποιήσουμε. Καί πιατεύω ότι μέ τή 
βοήθεια όλων οας θά μπορέσουμε νά 
δώσουμε λύστι ατά περισσότερα απ' τά 
προβλήματα, έκεΐνα, βέβαια, πού έχουν 
μιά λογική καί κάτω άπό συγκεκριμένες 
συνθήκες μπορούν νά βροϋν λύση».

«· Η κυβέρνηση -συνέχισε ό ύπουργός 
κ. Γιάννης Σκουλαρίκης, άναφερόμενος 
στό θέμα τού συνδικαλισμού- όπως άνέ- 
φ ερε ό πρόεδρός της στήν άνάγνωση των 
προγραμματικών δηλώσεων, στή Βουλή, 
θά δημιουργήσει τό συνδικαλισμό καί στά 
Σώματα 'Ασφαλείας. Δέν τή φοβίζει 
τίποτα. * Η συνδικαλιστική έκφραση είναι 
ένα έργαλεΐο πού μπορεί νά βοηθήσει γιά 
καλύτερες συνθήκες έργασίας καί άπό- 
δοσης τής ύπηρεσίας, ύποδεικνύοντας 
ό,τι στραβό ή ό,τι δέν γίνεται σωστά. 
"Ομως, γιά νά φτάσουμε έκε ΐ χρειάζεται 
μιά διαδικασία. Χρειάζεται μιά νομοθετική 
ρύθμιση καί γ ι' αύτό μελετοϋνται πλαίσια 
άλλων χωρών, στις όποιες ύπάρχει συνδι
καλισμός, γιά νά δούμε πώς έφαρμόζεται 
έκε ΐ καί πώς θά έφαρμοστεΐ έδώ. Δέν 
είναι τόσο άπλό αύτό πού πρόκειται νά 
κάνουμε καί θά φτιάξουμε ό,τι γίνεται 
καλύτερο».

Συνεχίζοντας τήν ομιλία του, ό κ. 
ύπουργός άναφέρθηκε, κατόπιν, στά αι
τήματα πού είχαν ύποβληθεΐ στις 17 
Νοεμβρίου. Μεταξύ άλλων είπε:

«... Ή  καθιέρωση τής πενθήμερης 
έργασίας ήταν στόχος κυβερνητικός κι 
άπ’ τήν πρώτη μέρα άποφασίστηκε νά τόν 
πραγματοποιήσουμε. Πράγματι, έκδόθη- 
καν οί σχετικές άποφάσεις, άλλά άντιμε- 
τωπίζομε ορισμένες δυσκολίες, οί όποιες

προέρχονται άπό τόν τρόπο πού είναι 
οργανωμένα τά Σώματα. Γι αύτό, μέχρι 
νά καλυφτούν τά κενά καί νά ολοκληρωθεί 
ή έφαρμογή του, έπιλέξαμε, τουλάχιστον 
ή μιά μέρα τής έβδομάδας νά είναι μέρα 
άνάπαυσης καί ή άλλη έργάσιμη, μέ 
χρηματική άποζημίωση γιά όσους έργά- 
ζονται. "Οταν ένα μέτρο έφαρμόζεται 
στήν άρχή καί μάλιστα σέ μιά δομή τέτοια 
πού καλύπτει εικοσιτετράωρα ύπηρεσίας, 
είναι πράγματι δύσκολο νά έφαρμοστεΐ 
απόλυτα άπ' τήν πρώτη στιγμή. Συνεπώς, 
δέν είναι θέμα τό άν καί σέ ποιό βαθμό τό 
πενθήμερο έφαρμόζεται άπόλυτα, κατα
στρατηγείται ή παραβιάζεται. Τό θέμα, τό 
μεγάλο, είναι ότι καθιερώθηκε ή πενθήμε
ρη έργασία καί στά Σώματα ' Ασφαλείας 
καί κανείς δέν μπορεί νά άνακόψει τήν 
πορεία του γιά τήν πλήρη καί σωστή 
έφαρμογή του. Μέ τις  παρατηρήσεις πού 
συγκεντρώνουμε, πιστεύομε ότι πολύ 
σύντομα καί κάτω άπό τις ειδ ικές συνθή
κες πού ύπάρχουν -κα ί τις συνθήκες, πού 
άναπτρέπουν πολλές φορές ένα ώρολο- 
γιακό πρόγραμμα, όπως είναι οί έπιφυλα- 
κές καί τ ' άλλα άπρόοπτα γεγονότα, τις 
ξέρετε έσείς καλύτερα άπό μένα- θά 
καλυφθούν όλα τά κενά...».

Γιά τά ύπόλοιπα αιτήματα πού συζητή
θηκαν στήν πρώτη συγκέντρωση καί, 
τελικά, ικανοποιήθηκαν, ό κ. ύπουργός 
τόνισε ότι:
-  Καταργήθηκε ή διάταξη πού απαγό
ρευε στά άστυνομικά όργανα νά άποκτοΰν 
περιουσιακά στοιχεία στούς τόπους πού 
ύπηρετοϋν.
-  ' Επιτρέπεται ή έλεύθερη άσκηση έ- 
παγγέλματος άπ’ τά μέλη τής οικογένει
ας τού προσωπικού τών Σωμάτων Ασφα
λείας στόν τόπο της ύπηρεσίας του. ' Η

άντίστοιχη άπαγορευτική διάταξη καταρ
γήθηκε.
-  Καθιερώθηκε σέ 37,5 ώρες ή έβδομα- 
διαία άπασχόληση καί μελετάται ή άνάλο- 
γη άποζημίωση γ ι' αύτούς πού συμβαίνει 
νά έργάζονται περισσότερο. «Βέβαια - ε ί 
πε στό σημείο αύτό ό κ. Σκουλαρίκης- 
ύπάρχει ένα έπίδομα, τό ύπερωριακό, τού 
όποιου έχομε ήδη προτείνει τήν αύξηση 
καί θά δούμε πώς θά ένεργήσουμε ώστε 
νά ύλοποιηθεΐ ή άποζημίωση ανεξάρτητα 
άπ' τό έπίδομα αύτό, μιά καί συμβαίνει νά 
τό παίρνουν όλοι. Υπάρχει, φυσικά, ή 
δικαιολογία ότι κι έκεΐνοι πού είναι στά 
γραφεία καλούνται τις περισσότερες φο
ρές νά ένισχύσουν τις  δυνάμεις τών 
τμημάτων τάξεως καί, συνεπώς, συμμετέ- - 
χουν κι έκεΐνοι σέ μιά τέτοια άπασχόληση, 
ώστε νά δικαιολογείται ή καταβολή άποζη- 
μιώσεως καί σ' αύτούς. Έ ν  πάση περι- 
πτώσει, όμως, γιά μάς ή έβδομαδιαία 
άπασχόληση είναι 37,5 ώρες κι άπό κεΐ καί 
πέρα καταβάλλονται προσπάθειες γιά 
ξεχωριστή άμοιβή...».
-  Καταργεΐται, μέ σχετικό νόμο πού ήδη 
έτοιμάστηκε, ή διάταξη τού κανονισμού 
πού άπαγόρευε τό γάμο χωρίς άδεια.
-  Καταργεΐται ή διάταξη τής έντοπιότη- 
τας, έτσ ι ώστε, τό προσωπικό τών Σωμά
των ' Ασφαλείας νά μπορεί νά ύπηρετεί 
στόν τόπο τής καταγωγής του, έκτος άπ' 
τό ’ Αστυνομικό Τμήμα πού ύπάγεται.
-  Καταργήθηκε ή ύποχρεωτική συμμετο
χή τών άγαμων άστυνομικών στό συσσίτιο 
καί ό ύποχρεωτικός στρατωνισμός τών 
άγαμων οπλιτών στά καταστήματα τών 
Υπηρεσιών τους.
-  Καταργήθηκε ή καταβολή ένός μηνιαί
ου μισθού στά Ταμεία τών Σωμάτων τους 
γιά όσους παντρεύονται.
-  Θά ρυθμιστεί σύντομα τό θέμα τής 
συμμετοχής στό Μετοχικό Ταμείο Στρα
τού, καθώς καί τό θέμα τών ύπόλοιπων 
Ταμείων.

Στή συνέχεια, κι άφοΰ ό κ. ύπουργός 
τόνισε ότι ύπάρχουν κι άλλα θέματα πού 
βρίσκονται έν έξελ ίξε ι, προκειμένου νά 
τακτοποιηθούν, άναφέρθηκε στό στεγα- 
στικό έπίδομα, τονίζοντας χαρακτηριστι
κά τά έξης: «... Ή  κυβέρνηση σκοπεύει 
νά καλύψει τις  στεγαστικές άνάγκες 
ολοκλήρου τού έργαζόμενου έλληνικοΰ 
λαού. "Οσο άφορά στό προσωπικό τών 
Σωμάτων ' Ασφαλείας, τό θέμα μελετάται 
καί μήν ξεχνάτε ότι έμεΐς  έδώ είμαστε 
ένα σύνολο 50.000, ένώ οί στρατιωτικοί 
είναι πολύ λιγότεροι. Γιά τούς στρατιωτι
κούς τά χρήματα βρέθηκαν καί τό στεγα- 
στικό καλύφθηκε μετά άπό άνακατανομή 
τού προϋπολογισμού τού Υπουργείου. 
Προσπαθήσαμε κι έμείς νά κάνουμε τό 
ίδιο γιά σάς, άλλά είδαμε ότι δέν βγαίνει.
' Οπωσδήποτε είναι μέσα στις προθέσεις 
μας κι αύτό, νάτό λύσουμε. Αλλωστε μήν 
ξεχνάτε ότι δέν μπορούν νά λυθούν 
άμέσως όλα τά προβλήματα καί κυρίως τά 
οικονομικά. ’ Εκείνο πού μπορώ νά σάς 
διαβεβαιώσω είναι τό ότι άπ' τήν ήγεσία
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τοϋ 'Υπουργείου δέν λείπει ή βούληση. 
Αναζητούμε τρόπους, ώστε, πράγματι, 

σ ένα άπώτερο χρονικό διάστημα, πού 
δέν ξέρω πόσο σύντομο θά είναι, νά τό 
ικανοποιήσουμε κι αύτό...».

Μετά τήν ομιλία τού κ. ύπουργού, τό 
λόγο πήραν οί έκπρόσωποι τών κατώτε
ρων άξιωματικών, άνθυπασπιστών καί ο
πλιτών τών Σωμάτων ’ Ασφαλείας. Μίλη
σαν περισσότεροι άπό ογδόντα κι άνέπτυ- 
ξαν τις άπόψεις τους πάνω σέ διάφορα 
καυτά θέματα, έκθέτοντας προβλήματα 
καί προβάλλοντας αιτήματα πού τούς 
άπασχολοΰν.

Τά κυριώτερα άπ' αύτά ήταν:
-  Νά δίνεται ή δυνατότητα έκδοσης 
διαβατηρίου γιά μετάβαση στό έξωτερικό, 
όπως καί στούς πολίτες, χωρίς ιδιαίτερες 
διατυπώσεις.
-  Νά μή διώκονται πειθαρχικά τά όργανα 
μετά άπό καταγγελίες πολιτών, άν προη
γουμένως δέν έχει έκδοθεΐ σχετική δικα
στική άπόφαση.
-  Νά γίνει συγχώνευση όλων τών άσφαλι- 
στικών Ταμείων καί έξίσωση τών κρατήσε
ων γιά όλους τούς μετόχους.
-  Νά γίνει άσφάλιση γιά τά ύπηρεσιακά 
οχήματα.
-  Νά έξομοιωθοΰν -άν όχι βαθμολογικά, 
τουλάχιστον μισθολογικά- οί ύπηρετοΰν- 
τες στά Σώματα ' Ασφαλείας μέ τούς 
στρατιωτικούς.
-  Νά άπαλλαγοΰν οί Υπηρεσίες τών 
Σωμάτων Ασφαλείας άπό καθήκοντα 
ξένα πρός τήν άποστολή τους.
-  Νά γίνει έξίσωση τοϋ έπιδόματος σπου
δών τών οπλιτών μέ έκεϊνο τών άξιωματι
κών.
-  Νά άνακοινώνονται στό προσωπικό ό
λες οί διαταγές πού άφορούν στά Σώματα 
πού άνήκουν.
-  Νά καταργηθεΐ ή σύνταξη τών Φύλλων 
ποιότητας.
-  Νά καταργηθοΰν οί ιατρικές έξετάσεις 
γιά τή Σχολή ’ Αξιωματικών.
-  Νά κατοχυρωθεί νομοθετικά ή συνυπη- 
ρέτηση τών συζύγων.
-  Νά μή διώκονται, πειθαρχικά ή ποινικά, 
τά όργανα, πού έκτελοϋν διαταγές τών 
προϊσταμένων τους.
-  Νά φορολογείται ό μισθός κι όχι τά 
έπιδόματα.
-  Νά μή γίνονται κρατήσεις στήν άποζη- 
μίωση γιά τό πενθήμερο. Στό αίτημα αύτό 
ό κ. ύπουργός διαβεβαίωσε ότι μετά άπό 
κοινή άπόφαση τού ίδιου καί τού ύπουρ- 
γοΰ Οικονομικών πού είχε ληφθεΐ τρεις 
μέρες πριν, ή άποζημίωση τών χιλίων 
δραχμών γιά κάθε μέρα έργασίας πέραν 
τού πενθήμερου θά χορηγείται ολόκληρη 
καί χωρίς καμία άπολύτως κράτηση.
-  Νά καταργηθεΐ ό θεσμός τών εύεργε- 
τημάτων γιά τις Σχολές άξιωματικών καί 
ύπαξιωματικών.
-  Οί ποινές τών άστυνομικών νά σβήνουν 
μετά άπό παρέλευση ορισμένου χρονικού 
διαστήματος.
-  Στις άστικές περιοχές, τή νύχτα, οί

περιπολίες καί οί σκοπιές νά γίνονται άπό 
δυό, μαζί, άστυνομικούς.
-  Νά καταργηθοΰν οί άριθμοί έπωμίδων.
-  Νά μειωθεί τό ώράριο έργασίας γιά 
τούς φοιτητές-άστυνομικούς.
-  Νά έπιτρέπεται ή έλεύθερη έγγραφή 
τών οργάνων στά διάφορα έκπολιτιστικά, 
άθλητικά κ.ά. σωματεία καί συλλόγους.
-  Νά ρυθμιστεί μέ νόμο ό τρόπος καί ό 
χρόνος χρησιμοποίησης τού ύπηρεσιακοΰ 
περιστρόφου.
-  Νά γεφυρωθοΰν οί μισθολογικές δια
φορές μεταξύ τών βαθμών μοίραρχου-τα- 
γματάρχη καί συνταγματάρχη-ταξίαρχου.
-  Νά καταργηθεΐ στούς διοικητές τών 
' Υπηρεσιών Τροχαίας τό δικαίωμα άκυρώ- 
σεως παραβάσεων πού βεβαιώνουν οί 
τροχονόμοι.
-  Νά καθιερωθεί «σύστημα» δίκαιης πρα
γματοποίησης τών μεταθέσεων.
-  Νά άναγνωριστεΐ ό ρόλος τής μητέρας 
άστυνομικοΰ.
-  Η γυναίκα άστυνομικός νά έχει ύπηρε- 
σιακή μεταχείριση σύμφωνη μέ τή βιολογι
κή ικανότητά της.
-  Νά καθοριστεί ό χρόνος ύπηρεσίας γιά 
τή συνταξιοδότηση, μερική ή πλήρη, τών 
γυναικών άστυνομικών.
-  ' Η προοπτική βαθμολογικής έξέλιξης 
τών γυναικών άστυνομικών νά είναι ίδια μέ 
κείνη τών άνδρών συναδέλφων τους.
-  Νά ένοποιηθεΐ τό έπίδομα ειδικών 
συνθηκών.
-  Η κατανομή τού προσωπικού στις 
έπιτελικές καί άλλες ύπηρεσιακές θέσεις 
καί ειδικότητες, νά γίνεται άνάλογα μέ τά 
προσόντα, ούσιαστικά καί τυπικά, τών 
οργάνων.
-  Νά ιδρυθεί νοσοκομείο γιά τό προσωπι
κό τών Σωμάτων ' Ασφαλείας καί νά 
ένοποιηθοϋν οί «θέσεις» γιά τούς νοση
λευόμενους στά νοσοκομεία οπλίτες καί 
άξιωματικούς, καθώς καί γιά τά προστα- 
τευόμενα μέλη τους.
-  Νά έκσυγχρονισθεΐ ό τρόπος έκπαίδευ- 
σης στις Σχολές Άξιωματικών καί ύπαξι- 
ωματικών.
-  Νά γίνονται, συχνά, σεμινάρια έπιμόρ- 
φωσης καί μετεκπαίδευσης όλου τού 
προσωπικού.
-  Νά συσταθεΐ προσωρινή διοικούσα έπι- 
τροπή, μέχρι νά ολοκληρωθεί τό νομοσχέ
διο γιά τόν συνδικαλισμό.
-  Νά συμπαρασταθεί τό ' Υπουργείο στήν 
ένεργοποίηση τών οικοδομικών συνεται
ρισμών τού προσωπικού.
-  Οί κρατήσεις γιά προικοδότηση νά 
γίνουν προαιρετικές κι όχι ύποχρεωτικές.
-  Νά σταματήσουν οί «έκδικητικές» με
ταθέσεις.
-  Στή διοίκηση καί διαχείριση τώνάσφαλι- 
στικών Ταμείων, νά συμμετέχουν καί 
όργανα τού,κατώτερου προσωπικού.
-  Νά αύξηθεΐ τό έπίδομα στολής.
-  Νά έξασφαλιστεΐ τό άδιάβλητο τών 
εισιτηρίων έξετάσεων στις Σχολές.
-  Νά καταργηθοΰν ή μουσική καί οί 
άθλητικές Υπηρεσίες τών Σωμάτων.

Γιά τά αίτήματα-προβλήματα αύτά, κα
θώς καί γιά τά ύπόλοιπα πού έκτέθηκαν, 
ύποβλήθηκαν σχετικά ύπομνήματα. Στό 
μεταξύ, ό κ. ύπουργός έδωσε άπαντήσεις 
γιά πολλά άπ' αύτά καί ζήτησε άνάλογες 
διευκρινίσεις γιά όσα δέν γνώριζε, καθώς 
καί γιά καταγγελίες πού άφοροϋσαν, 
κυρίως, στήν έφαρμογή τού πενθήμερου.

Απαντώντας δέ, σέ έρωτήσεις-αίτή- 
ματα τών έκπροσώπων, στή διάρκεια τής 
συζήτησης, είπε, άκόμη, ότι καταργήθηκε 
ή διάταξη πού άναφερόταν στά κοινωνικά 
φρονήματα τών συζύγων τους, ότι θά γίνει 
βαθιά τομή στόν τρόπο λειτουργίας τών 
Σχολών, ότι θά διωχθεΐ άνάλογα όποιος 
παραβαίνει ή καταστρατηγεί τις διαταγές 
πού άναφέρονται στήν έφαρμογή τού 
πενθήμερου, ότι δέν θά έπιτραπεΐ στό 
έξης ή διενέργεια όποιουδήποτε έρανου, 
τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «... στις 
τρεις τελευταίες περιπτώσεις τών θυμά
των τού καθήκοντος, τό Υπουργείο 
βρήκε τρόπο νά βοηθήσει καί βοήθησε, 
τούς ένδιαφερόμενους...».

Κλείνοντας, τέλος, τή συζήτηση είπε 
ότι «ή συγκέντρωση αύτή, έκτος τού ότι 
έφερε προβλήματα στήν έπιφάνεια, είχε 
κι ένα άλλο χαρακτήρα. ΊΗταν μιά πρόβα 
γιά τίς γενικές συνελεύσεις πού θά 
κάνετε στή συνέχεια».

«Πιστεύω -ύπογράμμισε στό σημείο 
αύτό- ότι ό συνδικαλισμός πού θά δημι- 
ουργηθεΐ δέν θά βλάψει. Θά κάνειάνθρώ- 
πους μαχητικούς, θά βγάλει στήν έπκρά- 
νεια προβλήματα καί θά σταματήσει τίς 
αύθαιρεσίες πού ύπάρχουν στά Σώματα 
Ασφαλείας. Είναι κατάκτηση τού έργα- 

ζόμενου άνθρώπου ό συνδικαλισμός κι 
έκφράζει τήν καθολική βούληση πού 
μεταφέρεται πρός τήν ιεραρχία......

Καί ό ύπουργός κ. Σκουλαρίκης κατέλη
ξε: «... Τά άστυνομικά όργανα θά πρέπει 
νά άποβάλλουν προηγούμενες κακές 
συνήθειες. Εσείς, μέ τήν κατάλληλη 
συμπεριφορά σας, πρέπει νά δημιουργή
σετε συνθήκες τέτοιες, ώστε νά μή σάς 
περιφρονούν οί άλλοι. "Οχι μόνο δέν θά 
καταδυναστεύετε τόν πολίτη, άλλά θά τόν 
σέβεστε. Είναι πάρα πολλά πού πρέπει ν' 
άλλάξουν. Γιά παράδειγμα, ή πρόσφατη, 
ήταν καί ή τελευταία φορά πού διενεργή- 
θηκε έρανος. Τό κράτος είναι σέ θέση νά 
βοηθήσει όταν έπιβάλλεταιάπ' τίς συνθή
κες ένός περιστατικού... Κλείνοντας μπο
ρώ νά σάς διαβεβαιώσω ότι είμαι άνοιχτός 
γιά όλατάαίτήματάσας. Απ’ όσαάκουσα 
μέχρι τώρα, έλάχιστα δέν είχαν άπήχηση 
μέσα μου... "Εχω έντολή άπ’ τήν κυβέρ
νηση νά έπιλύσω όλα τά δίκαια προβλήμα- 
τά σας. Κάνετε ύπομονή, ύπάρχουν δυ
σκολίες. ' Η έπίλυσή τους δέν έξαρτάται 
μόνο άπ’ τή διάθεση τού ύπουργού 
Δημοσίας Τάξεως. Χρειάζεται, παράλλη
λα καί ή δική σας συνεργασία. Μιά 
συνεργασία πού πιστεύω ότι στό τέλος θά 
έδραιώσει στόν έλληνικό λαό τό συναί
σθημα τής άσφάλειας, τήν τάξη, τήν 
ήσυχία καί τήν ήρεμία του...».
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«" Εγδυσε» 250 δικηγορικά καί ναυ
τιλιακά γραφεία στό κέντρο τοϋ 

Πειραιά

250 διαρρήξεις ναυτιλιακών καί δικη
γορικών γραφείων στό κέντρο τοϋ Πει
ραιά, είχε διαπράξει ό ωραίος «φαντομάς 
τοϋ μεσονυχτιού», πού πιάστηκε σάν 
ποντικός στή φάκα άπό άνδρες τής 
Γενικής ' Ασφάλειας Πειραιά τή νύχτα τής 
περασμένης Τετάρτης.

' Αναίδεια, προκλητικότητα καί θράσος 
ήταν τά τρία «όπλα» τοϋ νεαροϋ ληστή 
Παν. ' Ηλιάδη, 23 ετών, όταν αντιμετώπι
σε τούς δημοσιογράφους.

«Δέν μ' άρέσει κανενός είδους δου
λειά», είπε χαμογελώντας.

'Υπάρχουν πολλοί τρόποι γιά νά βγάλη 
κανείς εύκολα χρήματα. ' Εγώ έχω μιά 
ξεχωριστή αδυναμία στά ζάρια, τά χαρτιά 
καί τίς γυναίκες. ' Η πιό μεγάλη μου άγάπη 
είναι ή Ρίτα Λωρέν μιά άρτίστα άπό τήν 
Ταϋλάνδη πού βρίσκεται στήν Κύπρο».

ΚΓ άλλος τεκές στην Νίκαια

Δίκτυο άπό πέντε νεαρούς τοξικομανείς 
άπεκαλύφθη άπό τήν Γενική 'Ασφάλεια 
Πειραιώς σέ νέο «τεκέ» τής Νίκαιας. 
Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν οί: Α. Κα- 
τσώλης, 24 ετών, Α. Καρούκης 27 ετών, 
Α. Λορέντζος 23 ετών καί Α. Μιχαήλ 24 
ετών, όλοι άπό τήν Νίκαια, ένώ τό πέμπτο 
μέλος τής σπείρας, ό I. Κοσέρης, 27 έτών, 
γνωστός μέ τό όνομα «πάπιας», διαφεύ
γει.

Οί τέσσερις κατελήφθησαν μέσα στό 
σπίτι τοϋ Κατσώλη, στήν όδό Βέροιας 
110, ενώ ζύγιζαν καί δοκίμαζαν ήρωίνη 
καί χασίς, τό οποίο θά διοχέτευαν στήν 
παράνομη αγορά τών τοξικομανών. Στόν 
τεκέ βρέθηκαν 220 γρ. ήρωίνης, σέ 
σκονάκια τών 5 καί 10 γραμ., πλακίδια

Είχε προτίμηση στά δικηγορικά γραφεία ·  Τεκές στή 
Νίκαια ·  Τοξικομανείς λήστεψαν φαρμακεία ·  ’ Αρχαιο- 
κάπηλοι ·  ' Ομαδικά οργιά ·  Ψάρευαν άμφορεΐς ·  Χασίς 
σέ τηλεοράσεις ·  Νέα άπό τήν Πάτρα ·  Νέα άπό τήν 
Κέρκυρα
ινδικής καννάβεως, σύριγγες, μία ζυγαριά 
ακρίβειας κ.ά. Υπολογίζεται ότι ή σπείρα 
είχε διοχετεύσει σέ τοξικομανείς μεγάλες 
ποσότητες.
"Οπως διαπιστώθηκε άπό τήν παρακο- 

λούθησι πού έκανε ό ύπαστυνόμος κ. Π. 
Σταματογιάννης, ό Κατσώλης προμηθευ
ότανε ήρωίνη καί χασίς μέσω τών συνερ
γατών του. Κατόπιν τά ναρκωτικά διοχε- 
τεύοντο στόν Κορυδαλλό, 1 Εξάρχεια, 
Γλυφάδα κ.ά.

Τήν στιγμή τής εφόδου τών άστυνομι- 
κών στόν τεκέ, οί Λορέντζος καί Μιχαήλ 
πήδησαν άπό ένα παράθυρο γιά νά 
διαφύγουν άλλά συνελήφθησαν.

Τοξικομανείς λήστεψαν 3 φαρμα
κεία στήν ’ Αθήνα

Αστυνομικοί τής Γενικής Ασφαλείας
Αθηνών συνέλαβαν τούς Άνόρέα Δ. 

Κρασσά, 20 έτών καί Έμμ. Μ. Μαλατέ- 
στα, έτών 22 καί καταζητούν τόν Βασί
λειο X. Δημητρέα, 21 ετών, γιατίέλήστευ- 
σαν τρείς φαρμακοποιούς καί άποπειρά- 
θηκαν νά ληστεύσουν τέταρτον.
’ Εδρασαν στίς 6 τό άπόγευμα στις 11 

Σεπτεμβρίου καί έλήστευσαν τά φαρμα
κεία τών ’ Ελένης Βλαχάκη (Πανόρμου 
103), Μερόπης Γρυλλάκη (Βείκου 57, 
Γαλάτσι), Χρυσούλας 1 Αρματωλοΰ 
(Μαρκορή 26, Γαλάτσι) καί άπεπειράθη- 
σαν νά ληστεύσουν τό φαρμακείο τοϋ 
Δημ. Βλάχου (Καβάλας 9 — Άχαρνών).
"Αρπαξαν 3 άμποϋλες μορφίνης καί 3 

άμποϋλες πεθωδίνης καί 1 3.300 δρχ. Μέ 
δίκυκλο έδρασαν κΓ άπειλοϋσαν τά 
θύματά τους μέ στιλέτο καί σιδερένιο 
λοστό. ΚΓ οί τρεις δράστες είναι τοξικο
μανείς.

Είχε μετατρέψει τό σπίτι του σέ 
Βυζαντινό Μουσείο

Σέ παράρτημα τοϋ... Βυζαντινού Μουσεί
ου είχε μεταβάλλει τό διαμέρισμά του

στήν όδό Μιλτιάδου 24, στό Παλαιό 
Φάληρο, ό 36χρονος άρχαιοκάπηλος 
Πέτρος Τσαβλής, πού οδηγήθηκε χθές 
στόν εισαγγελέα. Η Γενική Ασφάλεια 
Πειραιώς πιστεύει ότι πίσω του κρύβεται 
ολόκληρο δίκτυο συνεργατών, στό όποιο 
είναι άνακατεμένοι ακόμη καί... παπάδες!

' 0 άρχαιολογικός θησαυρός πού βρέθη
κε στό διαμέρισμα, άποτελεϊται άπό 10 
βυζαντινές εικόνες μεγάλης καλλιτεχνικής 
άξίας, 5 βημόθυρα μέξυλόγλυπτεςπαρα- 
στάσεις, ένα σταυρό τέμπλου, ένα χρυσο
κέντητο κάλυμμα έπιταφίου καί διάφορα 
ξυλόγλυπτα αντικείμενα έκκλησιών. ’ Επί
σης βρέθηκαν πέντε πήλινοι άμφορίσκοι 
μέ διάφορες παραστάσεις. ’ Η συνολική 
τους άξία ύπερβαίνει τά 20.000.000 
δραχμές.

' 0 Τσαβλής είχε άλωνίσει κυριολεκτικά 
τήν "Ηπειρο καί Μακεδονία καί στά 
ταξίδια του αύτά «σήκωνε» ό,τι καλύτερο 
ύπήρχε άπό τά έγκατελειμμένα έρημο- 
κλήσια.

Γιά νά μή γίνεται άντιληπτός ό άρχαιο
κάπηλος στίς μετακινήσεις του χρήσιμο
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ποιούσε πάντα διαφορετικό αύτοκίνητο. 
'Η Γενική 'Ασφάλεια Πειραιώς έχει πλη
ροφορίες άτι τόν Τσαβλή διευκόλυνε νά 
κινείται ελεύθερα σέ μοναστήρια τοϋ 
'Αγίου "Ορους, των Ίωαννίνων καί τής 
Κέρκυρας ό παπά - ' Ιουστίνος άπό τήν 
Κέρκυρα ό οποίος καί καταζητείται. ' Επί
σης διερευνάται ή συμμετοχή καί άλλων 
άτόμων στήν υπόθεση τής κλοπής των 
εικόνων.

Πατέρας 75 καί γιος 27 χρόνων σέ 
ομαδικά όργια ' Ινστιτούτου Α ι

σθητικής
Πατέρας 75 (!) ετών καί ό 27χρονος 

γιός του συναντήθηκαν σέ ' Ινστιτούτο 
Αισθητικής όχι γιά νά περιποιηθοϋν τήν 
καλλονή τους, άλλά γιά νά πάρουν μέρος 
σέ ομαδικές ερωτικές συναντήσεις! Αύτή 
ή «σκανδαλιστική» λεπτομέρεια άκούσθη- 
κε στή δίκη τής 40χρονης ' Ελένης Κιτί- 
νου, μητέρας τριών παιδιών, πού καταδι
κάσθηκε σέ φυλάκισι 8 μηνών γιά διευκό- 
λυνσι σέ άλλότρια άκολασία.

Η Κιτίνου διατηρούσε ' Ινστιτούτο Αι
σθητικής στήν όδό Άχαρνών 70, άλλά 
είχε τή φαεινή ιδέα νά προσφέρει σέ 
άνδρες πελάτες καί «ιδιαίτερες υπηρεσί
ες» προφανώς γιά νά αύξήση τά οικονομι
κά της. 'Η 'Αστυνομία, όμως, διέκοψε 
τήν κερδοφόρα επιχείρησή της στίς 10 
Αύγούστου καί τήν έστειλε στό Δικαστή
ριο.

' Η Κιτίνου άσκησε έφεσι καί άφέθηκε 
ελεύθερη.

«"Οργωναν» τις θάλασσες καί ψά
ρευαν μέ δίχτυα άμφορεϊς

Σέ «μίνι» μουσεία μέ μεγάλης άξίας 
αρχαιολογικό θησαυρό είχαν μεταβάλει 
τά σπίτια τους δύο ψαράδες, συγκάτοικοι 
καί κουμπάροι, στό Κερατσίνι, ' Ιωάννης 
Κυρεπούλης, 53 ετών, καί ό Νικόλαος 
Τερζάκης, 33 ετών, κάτοικοι τής όδοΰ 
Πανόρμου 54, στό Κερατσίνι.

Συγκεκριμένα, στήν οικία τού Κυρε- 
πούλη, στόν πρώτο όροφο, βρέθηκαν έξι 
πήλινοι άμφορεϊς, μία πήλινη οίνοχόη, 
ένας πήλινος κάδος, ό άριστερός βραχίο
νας χάλκινου άγάλματος, πού κατά μία 
πληροφορία άνήκει σέ άγαλμα ίππέως καί 
φυλάσσεται στό ' Εθνικό Μουσείο καί 
θραύσματα πήλινων άμφορέων.

' Η επιτυχία τής άνακαλύψεως τού άρ- 
χαιολογικοϋ θησαυρού οφείλεται στήν 
Γενική Ασφάλεια Πειραιώς.

Μετά άπό παρακολούθησι άρκετών 
ήμερών άποφασίσθηκε αιφνιδιαστική έ
ρευνα στά σπίτια τών δύο ψαράδων. 
Κατά τήν έφοδο οί άστυνομικοί καί ό 
δικαστικός άντιπρόσωπος βρέθηκαν 
μπροστά σέ ολόκληρο άρχαιολογικό θη
σαυρό, ό όποιος σύμφωνα μέ εκτιμήσεις 
άρμοδίων τού ύπουργείου Πολιτισμού, 
άνάγεται στούς ' Ελληνιστικούς Χρόνους 
336 — 148 π.Χ. καί στούς Ρωμαϊκούς 
146 — 30π.Χ.

Χασίς σέ... τηλεοράσεις γιά ολό
κληρη τήν Αττική!

Προγραμματισμένο καί τέλεια μεθο
δευμένο δίκτυο σ' ολόκληρη τήν ' Αττική 
είχε άπλώσει έπικίνδυνη σπείρα λαθρεμ
πόρων ναρκωτικών. ' Η σπείρα πού άνήκε 
σέ κύκλωμα διακινήσεως χασίς μεταξύ 
Λιβάνου - Αθηνών, άποτελεϊτο άπό 12 
άτομα, τά πέντε άπό τά όποια συνελή- 
φθησαν άπό άνδρες τής Γενικής Ασφ α
λείας ' Αθηνών. Μεταξύ τών μελών τής 
επιχειρήσεως είναι καί μία νεαρή φιλιππι- 
νέζα χορεύτρια.

' Από τά 30 κιλά χασίς, πού μετέφεραν 
στήν Ελλάδα, μόνο 1.400 γραμμάρια 
βρέθηκαν καί κατασχέθηκαν.

Τελικά, συνελήφθησαν οί φ. Καλαίτσί- 
δης, 23 χρόνων, ναυτικός άπό τή Ρωσία, 
επονομαζόμενος «Κουρεμένος» ή «Καμι
κάζι», Γ. Χρυσικός, 25 χρονών, ναυτικός, 
Μαρία Άμπάλος, 26 χρονών, χορεύτρια 
άπό τις Φιλιππίνες, Παν. Κολόμβος, 33 
χρόνων, τραγουδιστής, καί Κων. Χατζη- 
αντωνίου, 32 χρόνων, μπάρμαν.

' 0 μίτος τής άριστοτεχνικής μεθόδου, 
μέ τήν όποια ενεργούσαν, άρχιζε μέ τούς 
Καλαίτσίδη καί Χρυσικό, οί οποίοι, μέ τό 
πρόσχημα τού ναυτικού, μπάρκαραν, γιά 
μικρά διαστήματα, σέ πλοία πού πήγαι
ναν στό Λίβανο. ' Από εκεί, μέσω κάποιου 
λαθρέμπορου Άζάρ, έφερναν «τσιφ» 
στήν Αθήνα τό χασίς, μέσα σέ ήλεκτρι- 
κές συσκευές.

Τό «πράμα», άπό δώ καί πέρα, τό 
μετέφεραν, «γιά τόν φόβο τών ' Ιουδαί
ων», άπό σπίτι σέ σπίτι καί κατόπιν ή 
σπςίρα τό διακινούσε στό λιανεμπόριο. Οί 
Καλαίτσίδης, φωτιάδης καί Μουταφίδης 
«δούλευαν» σ+ό Μενίδι, στά Λιόσια, στήν 
Κηφισιά καί στά ' Εξάρχεια. ' Ο Χρυσικός 
στό Κερατσίνι καί στό Πέραμα. ' Η ωραία 
φιλιπιννέζα σέ νυχτερινά κέντρα τής 
Τρούμπας, ό Κολόμβος σέ κέντρο τού

Στήν απέναντι σελίδα κάτω, ό Ελευθέριος 
Κρανιδιώτης, πού μαζί μέ τό φίλο του 
Μπέικο, «σούφρωσαν» άπό Τράπεζα τοϋ 
Πειραιά μερικά εκατομμύρια. Συνολικά ό 
Κρανιδιώτης άφαίρεσε 17.038.000 δρχ. Ε
πάνω ένα μέρος μόνο άπό τά κλαπέντα 
χαρτονομίσματα.

Αιγάλεω πού τραγουδούσε μαζί μέ τόν 
Αρβανίτη τόν Χαμοδράκα καί ό Χατζη- 

αντωνίου σέ μπάρ τού Κορυδαλοΰ, μαζί 
μέ τούς Ντρέ καί Κεσσόπουλο.

Η 'Ασφάλεια Πειραιώς περίμενε τό 
μοιραίο λάθος τών λαθρεμπόρων, πού 
έδειχναν ότι πρόκειται γιά έπαγγελματίες 
άκαταμάχητους.

Καί ή μοιραία στιγμή ήλθε στούς 
Καλούς Λιμένες τής Κρήτης, όπου άπό τό 
πλοίο «Γκάζ ' Ατλάντικ» βγάλανε μιά 
έγχρωμη τηλεόρασι, γεμάτη... χασίς. Λίγο 
πριν όμως άπό τήν έφοδο τών άστυνομι- 
κών, οί λαθρέμποροι πρόφτασαν νά 
φυγαόέψουν μεγάλη ποσότητα χασίς. 
"Ετσι στήν τηλεόρασι βρέθηκαν μόνο 
1.400 γραμμάρια κατεργασμένου χασίς 
καί μερικές «φούντες».

Νά ταμίας... νά μάλαμα
Διαχειριζόταν πολλά χρήματα, μιά καί 

ήταν ταμίας στήν Τράπεζα Continedal, 
στήν Ακτή Μιαούλη 24, ό Κρανιδιώτης 
’ Ελευθέριος. ' Εκεί τόν βρήκε ό Μπέικος 
Κων/νος πού τοϋ πρότεινε ένα ωραίο καί 
άπλό σχέδιο νά τά οικονομήσουν. Νά 
παίρνουν μετρητά καί τήν άξια νά τήν 
καλύπτουν μέ επιταγές, χωρίς βέβαια 
άντίκρυσμα. ’ Η πρόταση άρεσε στόν 
ταμία κΓ έτσι έδωσε πέντε έκατομμύρια 
στό φίλο του τόν Μπέικο. "Ηταν όμως 
κρίμα νά μήν πάρει καί ό ίδιος μερικά 
έκατομμύρια. "Ετσι έβγαλε καί γιά τόν 
έαυτό του 9 έκατομμύρια γιά νά καλύψη
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τίς άνάγκες του. Τά ξόδεψε κι' έπιαααν 
τόπο.

-  Γιά τήν αγορά οικοπέδου καί τήν 
άνέγερση πολυτελούς διωρόφου οικίας, 
τό χρηματικόν ποσόν των (5.000.000) 
δραχμών.

-  Γιά τήν άγορά δύο (2) επιβατικών 
αυτοκινήτων Ι.Χ. καί ενός σκάφους άνά- 
ψυχής (ΚΡΙΣ-ΚΡΑΦΤ), τό χρηματικόν 
ποαόν τού (1.600.000) δραχμών.

-  Γιά τήν δανειοδότησιν τού γνωστού 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Νικολάου.

- " Ε τ ε ρ ο ν  χρηματικόν ποσόν, 
(2.000.000) δραχμάς περίπου, κατεοπα- 
τάλησεν κατά τό ώς άνω χρονικόν διάστη- 
με οέ διασκεδάσεις, ταξίδια στό εξωτερι
κόν καί τήν συντήρησίν του.

Συνολικά άφήρεσε 17.038.000 δρχ. 
’ Ενώ στήν κατοχή του βρέθηκαν μόνο 
1.500.000.

"Ολα δμως πού άγόρασε κΓ έφτιαξε 
κατασχέθηκαν καί τώρα μαζί μέ τό φίλο 
του θά δώσουν λόγο τών πράξεών τους.

Νέα άπό τήν Πάτρα

Μιά καλοστημένη καί προσοδοφόρα 
«έπιχείρηση» είχαν στήσει δυό άδέλφια 
άπό τό Κάστρο ’ Ηλείας.

Μιά καλοστημένη δμως καί έξ ίσου 
«προσοδοφόρα» έπιχείρηση τής Γεν. ’ Α
σφαλείας Πατρών τούς έριξε έξω. Ή 
μάλλον τούς έκλεισε μέσα.

Πρόκειται γιά τούς άδελφούς Νικόλαο 
καί Γεώργιο ΑΡΒΑΝΙΤΗ, 30 καί 19 έτών 
άντίστοιχα, κάτοικους Κάστρου ' Ηλείας, 
στό σπίτι τών όποιων βρέθηκε άπό τήν 
ΥΓΑ Πατρών, ποσότητα άκατέργαστου 
χασίς, συνολικού βάρους 24 κιλών.

’ Από τήν προανάκριση προέκυψε ότι 
άπό τό μήνα Μάρτιο τού 1980, καλλιερ
γούσαν σέ δασική έκταση, κοντά στό σπίτι 
τους, δενδρύλλια χασίς άπό τά όποια 
μάζεψαν 19 κιλά χασίς. Τήν ποσότητα 
αύτή τήν πώλησαν τόν ' Οκτώβριο τού 
ίδιου έτους ατούς ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ Χρή- 
στο, 32 έτών καί ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ 
Αθανάσιο 46 έτών, κατοίκους Πατρών, 

άντί τού ποσού τών 550.000 δρχ. 'Αξίζει 
δέ νά σημειωθεί τό ότι ή άγοραπωλησία 
έγινε στό Νεκροταφείο τού χωριού.

Αφού λοιπόν ή «έπιχείρηση» πήγε 
καλά, έκαλλιέργηοαν καί πάλι δενδρύλλια 
άπό τά όποια πήραν 60 κιλά χασίς. 
Χρησιμοποιώντας πάντα τήν νεκρική σιγή 
τού Νεκροταφείου σάν τόπο συνδιαλλα
γής πώληοαν τήν «σοδειά» στόν Χριστό- 
πουλο καί στούς ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗ ' Αθανά
σιο, 46 έτών, κάτοικο Πατρών, ΠΑΥΛΑ ή 
ΠΑΥΛΑΤΟ Άνδρέα άπό τήν Άμαλιάδα 
καί ΑΡΒΑΝΙΤΗ Εύστάθιο, άπό τό Κάστρο 
(έξάδελφό τους). Είσέπραξαν δέ 915.000 
δρχ

τέλος άπό τήν προανάκριση προέκυψε 
δτι στήν «δουλειά» βοήθησαν, ό πατέρας

τους Χρηστός ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, 71 έτών, ή 
σύζυγος τού πρώτου 'Αλεξάνδρα, 19 
έτών καί ή ΤΣΕΛΕΠΗ Διονυσία τού 
Γεωργίου, 45 έτών.

Λίγο πολύ δηλαδή οικογενειακή ή ύπό- 
θεση. Δούλευε δλη ή οικογένεια γιά τόν 
«έπιούσιο». Μόνον πού αύτό τόν έπιούσιο 
τούς τόν έξασφάλισε άπό έδώ καί πέρα ή 
πολιτεία, στέλνοντάς τους μαζί μέ τούς 
συνεργάτες τους στή φυλακή.

Όσο γιά τήν Γεν. Ασφάλεια Πατρών, ή 
καινούργια καί μεγάλη αύτή έπιτυχία της 
άποτελεΐ μιά άκόμα προσφορά στό κοινω
νικό σύνολο καί ένα νέο κτύπημα οτήν 
«Λερναία ’Ύδρα» τών ναρκωτικών.

’ Αντί νά ψάχνει γιά δανεικά ό ΔΑΝΙΚΑΣ 
' Ανδρέας τού ' Ιωάννου, 25 έτών άπό τό 
Σιμόπουλο ' Ηλείας, ήρθε στήν Πάτρα καί 
άρχισε νά ψάχνει σέ οικοδομές, άπό τίς 
όποιες έκλεβε διάφορα έργαλεϊα, όπως 
κομπρεσέρ, κόπτες μαρμάρων, πιστόλια, 
βιδολόγους καί άλλα, καί τά πουλούσε 
κατόπιν σέ έξευτελιστικές τιμές.

Μέχρι έδώ καμιά πρωτοτυπία. Τό και
νούργιο στοιχείο στήν «έπιχείρηση» ήταν 
τό δτι ό άγοραστής τού κλοπιμαίου δέν 
προλάβαινε νά τό χαρεϊ γιατί ό δράστης τό 
ξανάκλεβε. Τό ξαναπωλοϋσε καί στή 
συνέχεια τό έκλεβε ξανά. Καί πήγαινε 
λέγοντας. "Ωσπου τό λόγο πήρε ή Γεν.
' Ασφάλεια Πατρών καί τόν έστειλε μαζί 
μέ 14 κλεπταποδόχους, άπό τούς όποι
ους οί περισσότεροι ήσαν καί θύματα, 
στήν Δικαιοσύνη.

Νέα άπό 
τήν Κέρκυρα

Από όργανα τής Ύποδ/νσεως Γενι
κής 'Ασφαλείας Κερκύρας συνελήφθη, 
κατόπιν άναζητήσεων ό σεσημασμένος 
κλέπτης, άπατεώνας καί πλαστογράφος 
ΔΑΦΝΗΣ Κων/νος τού Σπυρίδωνος καί 
τής Μαρίας, έτών 55, άπό τής Κυνοπιά- 
στες Κερκύρας, κατ. ομοίως, άεργος, 
διότι:

1) Τήν 15-10-1981, άγοράσας άπό τό 
έπί τής όδοϋ Εύγενίου Βουλγάρεως 34 
χρυσοχοείο τής ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Νικο- 
λάίδος δύο (2) χρυοά δακτυλίδια, άξίας
50.000 δραχμών, έξόφλησε τό λογαρια
σμό μέ πλαστογραημένα δολλάρια σέ 
TRAVEL TSEK.

2) Επίσης, τήν αύτή ήμερομηνία, 
άφήρεσε άπό τό εις ' Ηγουμενίτσα Κο
σμηματοπωλείο τής ΓΙΑΚΗ Κων/νας χρυ
σό μενταγιόν μέ άλυσίδα, άξίας 15.000 
δραχμών καί άγοράσας άπό τό ίδιο κατά
στημα έτερον χρυσό μενταγιόν μέ άλυσί
δα, τό έξώφλησε μέ πλαστογραφημένα 
δολλάρια σέ TRAVEL TSEK.

3) Τέλος διέπραξε, οέ διαφόρους 
περιοχάς τής ’ Αττικής, σωρεία κλοπών 
γυναικείων τσαντών, πορτοφολιών, ταξιδι
ωτικών σάκκων καί λοιπών άντικειμένων 
άξίας.

"Απαντα τά προαναφερθέντα άνευρέ- 
θησαν έπί τού άνωτέρου δράστου καί

κατασχέθηκαν, ό ίδιος δέ μετά τής κατ' 
αύτοΰ σχηματισθείσης δικογραφίας όδη- 
γήθη στόν ένταΰθα κ. Εισαγγελέα Πλημ- 
/κών διά τά περαιτέρω.

’ Από όργανα τής ίδιας ' Υποδιευθύνσε- 
ως συνελήφθησαν καί όδηγήθησαν στόν 
ένταϋθα κ. Εισαγγελέα Πλημ/κών οί: 1) 
ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ Διονύσιος τού ' Αναστασί
ου, έτών 51, έξ Αθηνών, κατ. Άγ. 
Μάρκου Κερκύρας, άεργος καί 2) ΧΡΙ- 
ΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Σοφία τού Κων/νου, 
έτών 20, έκ Νίκαιας Πειραιώς, κατ.
' Αθηνών, σερβιτόρα, διότι ό μέν πρώτος 
έξέδιδε έπί χρήμασι τή δευτέρα, εις τήν 
Πόλη τής Κερκύρας καί διετρέφετο άπό 
τά άνήθικα κέρδη της, ή δέ δευτέρα 
άφήρεσε άπό τά θυλάκια τής περισκελί- 
δος πελάτου της, καθ' όν χρόνον συνου- 
σιάζετο μεθ' αύτοΰ εις Ξενοδοχεΐον τής 
Πόλεως, τό χρηματικό ποσό τών 180.000 
δραχμών.

Η Α Σ Χ Η Μ Η  Φ Α Ρ Σ Α

Σ υ ν έ χ ε ι α  ά πό τ ή σ ε λ .  9 7
νά τού ζητήσουμε συγνώμη πού δέν 
χτυπήσαμε τήν πόρτα;

-  Ό  κύριος κύριος Σάρκον λείπει, 
είπε ό Μάξ χώνοντας τό χέρι στήν 
τσέπη του.

Ό  αστυνομικός, μέ μιά αστραπιαία 
κίνηση τόν άρπαξε άπό τό λαιμό, ένώ ό 
άλλος τοϋ περνούσε ένα ζευγάρι χει
ροπέδες.

"Υστερα, προχώρησαν μέσα στό δω
μάτιο καί ξαφνικά είδαν τό πτώμα τοϋ 
ζωγράφου.

-  Θά σέ κρεμάσουν γι' αύτό πού 
έκανες! είπε ό πρώτος άστυνομικός.

-  Δέν μέ νοιάζει, άπάντηοε ό Ντάρ- 
λαν.

Ξαφνικά άρχισε νά γελάει καί οί δυό 
άστυνομικοί τόν κοίταξαν μέ φρίκη.

-  Δέν καταλαβαίνω που βλέπεις τό 
άστεΐο καί γελάς έτσι, τού είπε ό 
δεύτερος άστυνομικός.

- Γ ι ά  κοιτάξτε άπό κοντά αύτό τόν 
πίνακα! είπε ό Μάξ Ντάρλαν δείχνοντας 
μέ τό χέρι του τό «Όνειρο».

Ό  άστυνομικός πήγε κοντά στό 
' παράξενο έργο.

-  Διάβολε! φώναξε. Μά έδώ δείχνει 
έσένα... κατηγορούμενο!

-  'Ακριβώς, είπε. Είμαι έγώ, ό Ίδιος, 
όπως θά βρίσκομαι στό εδώλιο τού 
κατηγορούμενου σέ λίγες μέρες... "Ε
τσι μέ είδε στό όνειρό του ό Σάρκον... 
Κι αυτό είναι άκριβώς τό άστεΐο... Γι’ 
αύτό γελάω... Γιατί ό Σάρκον προφήτε- 
ψε μιά τρομερή σκηνή τής ζωής μου... 
τό τέλος μου... άλλά καί τό δικό του... ό 
ήλίθιος!... Αύτό είναι τό άστεΐο... Ή ταν  
μιά άσχημη φάρσα!

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΧΟΡΝΥ
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ποιο εύχόμαστε νά εϋρει καί άλλους 
άξιους μιμητές.

Μετά τιμής 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΣΠΑΝΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

* *ηύ W 'M

Πρός τόν κ. ' Αρχηγό 
Τής Αστυνομίας Πόλεων 
' Ενταϋθα

Κύριε ’ Αρχηγέ,
Πρό ήμερων πήγα γιά ύπόθεοή μου στό 

Τμήμα Αλλοδαπών Χαλκ/λη 9/2ος όρ. 
στόν Αστυνόμο κ. Θωμά Δερνίκα. Μοΰ 
έκανε έντύπωση μεγάλη:

-  ή εύγένεια μέ τήν όποια μέ δέχτηκε
-  ή προθυμία μέ τήν όποια μέ άκουοε
-  ή γενική ένημέρωσή του άλλά καί ή 

εύστροφία του νά βρει κάποια λύοη.
Θεωρώ άτι τέτοιοι άξιωματικοί καί τι

μούν άλλά καί κοσμούν τό Σώμα τής 
' Αστυνομίας.

Φιλικά
ΤΙΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΙΠΛ. ΜΗΧ.-ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θά ήθελα νά ευχαριστήσω δημόσια 

μέσω τού περιοδικού μας τόν κ .' Αρχηγόν 
Λάον Μιχαήλ, τόν ' Αστυν. Δ/ντήν Β κ. 
Παπαϊωάννου ' Απόστολον, τόν ' Αριχφύ- 
λακα κ. Κατσιέρην Παναγ. διότι μέ προσω
πικές τους ένέργειες μού συμπαρεστά- 
θησαν οικονομικά καί ήθικά μέ άποτέλε- 
σμα νά γλυτώσω τό 7χρονο παιδί μου 
στέλνοντάς το στήν ' Αγγλία γιά τήν 
άποκοπήν τού δεξιού του ποδιού. Επ' 
εύκαιρία θά ήθελα νά εύχαριστήσω δλους 
τούς συναδέλφους μου άθλητάς, καί 
προϊσταμένους μου.

Θά πρέπει έπίσης νά κάνω γνωστόν δτι 
τό γεγονός αύτό θά μείνη βαθειά χαρα
γμένο ατήν ψυχή μου, ψυχή τού άστυφύ- 
λακα καί πατέρα.

Εύχαριοτώ θερμά 
' Αναγνωστόπουλος Εύάγγελος 

' Αστυφύλαξ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Τό Δ.Σ. τού Πανελληνίου Συνδέσμου 

Νεφροπαθών αισθάνεται τήν άνάγκη νά 
έκφράσει τήν εύγνωμοσύνη του πρός τόν 
άστυνόμο Α' Κυριακόπουλο Παντελή καί 
τήν οίκογένειά του γιά τή δωρεά τού 
σώματός του μετά θάνατον πρός διενέρ
γειαν μεταμοσχεύσεων πασχόντων συ
νανθρώπων μας.

' Η άκρως άνθρωπιστική αύτή ένέργεια 
τιμά ιδιαιτέρως τόν ίδιο σάν άνθρωπο καί 
άποδεικνύει τό ύψηλό άνθρωπισμό καί τό 
συναίσθημα ύψηλής κοινωνικής εύθύνης 
πού διακρίνει τά σώματα άσφαλείας, ένώ 
συγχρόνως άποτελεϊ παράδειγμα τό ό-

Ο
Σέ παιδική εορτή πού έγινε στόν κινηματο
γράφο «AQHNAION» καί στήν όποια παρέ
στησαν ή σύζυγος τού Πρωθυπουργού κ. Μ. 
Παπανδρέου καί ό Γεν. Γραμματεύς του 
Ύπουργ. Δημοσ. Τάξεως κ. ' Αναγνωστό- 
πουλος, μοιράστηκαν τά δώρα ατά παιδιά των 
υπαλλήλων τής Ύποδιευθύνσεως Ασφα
λείας Αθηνών.

■Ο

Δ Ι Κ Α Ι Ω Σ Η  Τ Ο Υ  κ.  Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ

Ο Γεν. Γραμματεύς τού Υπουργ. Δη
μοσ. Τάξεως κ. Αναγνωστόπουλος. 
δικαιωθείς ύπό τού Συμβουλίου ' Επι
κράτειας προήχθη οτό βαθμό τού ' Αν- 
τιστρατήγου.

Δώρα μοιράστηκαν καί στά παιδάκια των 
υπαλλήλων τής Αστυνομικής Διευθύνσεως 
Πειραιώς. Στή φωτογραφία ό ’ Αρχηγός Α. Π. 
κ. Νίτσος. άνάμεσα στά παιδάκια.
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Παρακαλώ δεχθήτε, Κύριε Διευθυντά, 
τήν διαβεβαίωσιν τής βαθείας μου έκτιμή- 
σεως.

J. G. Ν. DE HOOP SCHERFER 
Πρεσβευτής Κάτω Χωρών

Μέ τό γράμμα μας αύτό έπιθυμούμε νά 
σάς εύχαριστήσουμε ιδιαίτερα γιά τόν 
άρτιο τρόπο πού άστυνομεύσατε τόσο 
τούς τόπους έκκινήοεως τού προσωπικού 
δοο καί τις Ξενοδοχειακές Μονάδες τών 
μελών μας κατά τήν τελευταία 3ήμερη 
άπεργία τών Ξ/Υ όπως άλλωστε κάματε 
καί οτή προηγούμενη 2ήμερη τού περα
σμένου ' Ιουλίου.

' Ελπίζουμε πώς κατά τήν ύπολειπώμε- 
νη τουριστική σαιζόν δέν θά χρειαοθεΤ νά

καί σέ όλους σας διά τήν άγάπην οας καί 
τήν έξυπηρέτηση πού προσφέρετε σέ 
όλους τούς Πολίτες γενικά.

Ί. Μπείντάρης 
' Ιακωβίδου 50 ' Αθήνα

Πρός τήν "Αμεσο Δράση Σταδίου 10 
' Ενταύθα

Κύριοι,
Τήν έπομένη τών έκλογών 19 Οκτω

βρίου 1981 πού έπρόκειτο νά άναχωρήοω 
γιά τό Λονδίνο γιά λόγους υγείας ήταν 
άδύνατο νά βρώ ταξί γιά νά μέ μεταφέρει 
στό άεροδρόμιο. Έτηλεφώνησα στό 100 
έξηγώντας τήν περίπτωσή μου καί ζητών-

Ή  εορτή γιά τά παιδιά τών υπαλλήλων τής Άστυν. Διευθύν. Αθηνών έγινε ατον 
κινηματογράφο «Παλλάς»

έπιβαρύνουμε ξανά έσάς καί τά όργανά 
οας μέ μία όμοια πρόθετη άπαοχόληση, 
σάς παρακαλούμε δέ νά δεχθείτε γιά 
άλλη μία φορά τις εύχαριστίες τών μελών 
μας καί τού Διοικητικού Συμβουλίου τού 
Συνδέσμου γιά τις γόνιμες ένέργειες 

όλων οας.
Μέ τιμή

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΑΣ 
Πρόεδρος

Συνδέσμου Ξενοδοχειακών 
' Επιχειρήσεων Κερκύρας

Πρός
τόν κ. Διοικητήν 
’ Αμέσου Δράσεως

Κύριε Διοικητά,
Μέ τήν παρούσαν έπιστολήν μου θέλω 

νά εύχαριστήοω πρώτα έοάς ώς Διοικητήν 
τής Αμέσου Δράσεως καί μετά τούς ύπό 
τάς διαταγάς ' Αστυφύλακες ΑΔ 208 καί 
ΑΔ 351, οί όποιοι τήν 12ην ώραν περίπου 
τής 19-9-81, λόγω έκτάκτου άσθενείας 
μου μέ μετέφεραν σέ κωματώδη κατάστα
ση οτό Νοσοκομείο Εύαγγελισμός καί μέ 
έσωσαν άπό βέβαιο θάνατο.

' Αξίζει κάθε έπαινος σέ αυτά τά παιδιά

τας βοήθεια. Μέσα σέ έλάχιστο χρονικό 
διάστημα ήλθε τό αύτοκίνητο Α-9-2 μέ 
τούς έξαίρετους άστυνομικούς ’ Επίσκο
πο Χρήοτο (Α.Π. 1819) καίΤσιάκο Ήλία, 
πού μέ μετέφεραν στό άεροδρόμιο. ' Η 
εύγένεια τών δύο άστυνομικών, ή έξαιρε- 
τική συμπεριφορά τους, ή άποτελεσματι- 
κή βοήθεια πού μου πρόσφεραν καί 
γενικότερα ό άνθρωπιομός τους σέ συν
δυασμό μέ τήν ίκανοτάτη οδήγηση τού 
αύτοκινήτου άπό τόν άστυφύλακα ' Επί
σκοπο Χρήοτο μοΰ έκαναν έντύπωση. ' Η 
βοήθειά τους είχε οάν άποτέλεσμα νά 
φθάσω έγκαίρως στόν προορισμό μου καί 
όπως έκ τών ύοτέρων άποδείχθηκε νά 
σωθώ διότι ή κατά μία ήμέρα καθυστέρηση 
τής άφιξής μου, πού ήταν άναπόφευκτη 
χωρίς τήν συνδρομή τών δύο άστυνομι
κών, ίσως είχε άποβεΐ μοιραία.

Θεωρώ ύποχρέωσή μου νά έκφράσω τά 
θερμότατα συγχαρητήριά μου στήν Διεύ
θυνση τής Αμέσου Δράσεως γιά τήν 
άριστη οργάνωση τού Σώματος καί τήν 
εύγνωμοσύνη μου οτούς δύο άστυνομι- 
κούς πού μέ τήν άφοσίωσή τους στό 
καθήκον τιμούν τό Σώμα.

ΣΠ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
'Ομότιμος Καθηγητής 

τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Σέ ειδική τελετή ή Ε.Λ.Π.Α. 
έβράβευσε τούς καλύτερους 
τροχονόμους και οδηγούς 
τού 1981. Στή φωτογραφία 
δεξιά: οί καλύτεροι τροχονό
μοι τής Αστυν. Πόλεων.
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ο
Τή Σχολή Αξιωματικών 
Αστυν. Πόλεων έπεοκέφθησαν 

οι μαθηταί
τής Σχολής Εθνικής Αμύνης. 
Στή φωτογραφία άριστερό, 
στιγμιότυπο.

Στιγμιότυπο άπό τήν 
έορτή τής κοπής τής πίττας 
καί τής διανομής 
δώρων οτίς Αστυνομικές 
Σχολές. Ό  Στιγμιότυπο άπό τήν κοπή της πίττας, τής 

Τροχαίας Πατρών στό ξενοδοχείο «Ά- 
στήρ».

"Ενα ακόμα στιγμιότυπο άπό τή βράβευση 
τών καλυτέρων τροχονόμων άπό τήν Ε.Λ- 
Π.Α. Ο Υπουργός Δημ. Τάξεως συγχαίρει 
τόν βραβευθέντα αστυφύλακα κ. Κυδώνη 
Θεόδ. καί τήν αστυφύλακα Φυρλίγκου Άν.

Στήν πρώτη φωτογραφία 
άριστερό στιγμιότυπο 
άπό τήν παιδική έορτή 
τής Ζ" Αστυν.
' Υποδιευθύνσεως.

Στή δεύτερη
φωτογραφία στιγμιότυπο
άπό τήν έπίσκεψη
καί διανομή
δώρων άπό τή Σχολή
Άρχιφυλάκων
στό ’Ορφανοτροφείο
Καλλιθέας.

Παιδική έορτή 
πραγματοποίησε στον 

. κινηματογράφο 
«ΑΘΗΝΑ» καί ή 

Τροχαία Αθηνών
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οτούς άγωνες.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τήν 23-9-81 εις τό Στάδιο Καραϊ- 

οκάκη έπραγματοποιήθη φιλική ποδο
σφαιρική συνάντηση μεταξύ τής όμά- 
δος ' Αστυνομίας Πόλεων ' Αθηνών καί 
' Αστυνομίας Πόλεων Βιέννης στά πλαί
σια άναπτύξεως καί καλλιέργειας φιλι
κών σχέσεων μεταξύ φίλων χωρών.

' Ο άγώνας ήτο έντυπωσιακός καί ή 
' Ελληνική ’ Αστυνομική όμάς έπεβλή- 
θη της Αύστριακής μέ τέρματα 4-1. 
Τόν άγώνα παρηκολούθησαν άθλητικοί 
παράγοντες, ύπάλληλοι τής Αύστρια- 
κής Πρεσβείας καί 7.000 -  8.000 
φίλαθλοι. Τόν άγώνα διαιτητέυσε μέ 
μεγάλη έπιτυχία ό ’ Αστυφύλαξ διαιτη
τής A ’ ’ Εθνικής κ. Καραθανάσσης Νικ.

ΣΤΙΒΟΣ
Οί άγώνες στίβου ' Ενόπλων Δυνάμε

ων καί Σωμάτων ’ Ασφαλείας πού έγιναν 
στά Ιωάννινα άπό 10 έως 12-8-1981 
έλαβαν πανηγυρικό χαρακτήρα διότι 
συνέπεσαν μέ τήν συμπλήρωση 35 
χρόνων άπό τής ίδρύσεως τού ΑΣΑΕΔ.

Κατά τούς άγώνας οί άθληταί πάλι 
έπέτυχαν 7 πρώτες νίκες μέ τούς: 
ΤΣΙΜΙΝΟ -  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ -  ΠΑΡΡΗ -  
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ -  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ -  
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟ Καί 4 δεύτερες μέ 
τούς: ΑΝΔΡΕΑΔΗ -  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ -  
ΔΑΟΥΤΑΚΗ.

Ομοίως τήν 7/8-10-1981 έτελέσθη- 
σαν στήν Πάτρα άγώνες στίβου μεταξύ 
τής ’ Εθνικής ' Ενόπλων ’ Ελλάδος -  
Μικτής Κύπρου, τήν διοργάνωση δέ τών 
άγώνων άνέλαβε ή ’ Αστυνομική Δ/νση 
Πατρών έν συνεργασία μέ τό Τμήμα 
’ Αθλητισμού τού ' Αρχηγείου ’ Αστυνο
μίας Πόλεων.

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
Μέ άπόλυτο έπιτυχία διεξήχθησαν 

καί οί Σκοπευτικοί άγώνες ’ Ενόπλων 
Δυνάμεων καί Σωμάτων 'Ασφαλείας 
1981 οί οποίοι έγιναν άπό 7 έως 
12-12-81, εις τό ΚΕΒΟΠ καί εις τό 
Εθνικό Σκοπευτήριο Υμηττού.
Τήν οργάνωση καί διεξαγωγή τών 

άγώνων είχε τό Τμήμα ’ Αθλητισμού τού 
Αρχηγείου ’ Αστυνομίας Πόλεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ 
Α. Αγώνισμα πιστολιού ταχύτη- 

τος 0,38 (10’ -  8"  -  6 ").
I. Αστυφύλαξ ΣΙΩΜΟΣ Δημήτριος 

577/600 πού άποτελεΐ Νέαν Πανελλή
νιον Έπίδοσιν (REKOR).

Β. Αγώνισμα πιστολιού ακρίβειας
0 , 2 2 .

1. Ύπαρχ/λαξ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Νι
κόλαος 540/600.

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ  ΑΘ ΛΗ Τ ΙΣΜ Ο Σ

Ό  Υπουργός 'Αθλητισμού κ. Κατοιφάρας ένώ απονέμει ειδική πλακέττα ατούς 
διακριθέντες σκοπευτές 'Αστυφύλακα Σιώμο καί χωρ/κα Ήλιάδη.

Ε ΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ήτο ή  δραοτηριότης 
τού Τμήματος ' Αθλητισμού καί κα

τά τό Β ’ έξάμηνο τού έτους 1981.

Πολλές καί ποικίλες ήσαν οί άθλητι- 
κές έκδηλώσεις τις όποιες μέ έπιτυχία 
διεξήγαγε τό Τμήμα ’ Αθλητισμού. Είδι- 
κώτερα έσημείωσε έντυπωοιακές έπι- 
τυχίες ατούς άγώνες κολυμβήσεως, 
ποδοσφαίρου, στίβου καί σκοποβολής.

Αναλυτικά τά άποτελέσματα έχουν 
ώς έξής:

’ Από 31-7 έως 2-8-81 έγιναν οτήν 
Καβάλα οί άγώνες κολυμβήσεως ’ Ενό
πλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’ Ασφα
λείας στούς όποιους ή ’ Αστυνομία

Πόλεων έπί συνόλου 11 άγωνισμάτων 
έπέτυχε 7 πρώτες νίκες. Δύο νίκες μέ 
τόν ’ Αστυφύλακα ΚΟΛΤΣΙΔΗ Παρα- 
σκευά εις τά 100 καί 200 μέτρα 
πεταλούδας. Δύο νίκες μέ τόν ’ Αστυ
φύλακα ΓΟΥΝΑ ’ Ανδρέα εις τά 100 καί 
200 μέτρα ύπτιο.

Δύο νίκες μέ τόν Αστυφύλακα 
ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΗ εις τά 100 καί 200 
μέτρα πρόσθιο καί μία εις τήν σκυταλο
δρομία 4X50 μικτή. Επίσης έπέτυχε 
άρκετές δεύτερες καί τρίτες νίκες.

Εις τούς άγώνας ύδατοσφαιρίσεως 
(Πόλο) ή ' Αστυνομία Πόλεων άν καί 
διαθέτει πολύ καλή ομάδα έν τούτοις 
διά λόγους τεχνικούς δέν συμμετείχε

Στιγμιότυπο άπό τήν τελετή άπονομής έπάθλων στούς νικητές τών σκοπευτικών άγώνων Ε. Δ. 
καί Σ.Α. Ο Υπουργός Αθλητισμού κ. Κατσιφάρας άπονέμει τά έπαθλα. Πρώτος νικητής 
άνεκηρύχθη ό άστυφύλαξ ΣΙΩΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
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2. Αστ/λαξ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑ! Μάριος 
540/600.

Γ. Αγώνισμα περιστρόφου 0,38 
άκριβείας - ταχείας.

1. Αοτυφύλαξ ΣΙΩΜΟΣ Δημήτριος 
574/600.

Εις τά ομαδικά άγωνίοματα ή όμάς 
τής ' Αστυνομίας κατέλαβε μία πρώτη 
νίκη καί δύο δεύτερες έπί συνόλου 
τεσσάρων ομαδικών άγωνισμάτων.

Κατά τήν τελετήν λήξεως καί άπονο- 
μής τών επάθλων παρέοτηοαν ό 'Υφυ
πουργός Προεδρίας τής Κυβερνήσεως 
κ. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ Γεώργιος ό όποιος καί 
άπένειμε τά έπαθλα εις τούς νικητάς ό 
’ Αρχηγός τής ’ Αστυνομίας καί άλλοι 
άνώτεροι καί άνώτατοι άξ/κοί τών ’ Ενό
πλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’ Ασφα
λείας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΕΡΟΒΟ
ΛΩΝ ΟΠΛΩΝ 1981

Εις τούς πανελληνίους άγώνες άε- 
ροβόλων οπλών 1981 ή όμάς τής 
’ Αστυνομίας κατέλαβε τήν πρώτη θέση 
εις τό άεροβόλο ντουφέκι άνδρών μέ 
2191/2400.

Εις τό άεροβόλο πιοτόλι τήν πρώτη 
καί δεύτερη θέση εις τό άτομικό 
κατέλαβον οί ’ Αστυφύλακες ΚΟΥΛΑ
ΚΟΣ Εύθ. 568/600 κ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 
Εύθ. 565/600. Εις τό ομαδικό ή όμάς 
τής Αστυνομίας κατετάγη πρώτη μέ 
2.219 μέ δευτέρα τήν ομάδα τοϋ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑ Ϊ ΚΟΥ Α.Ο. καί τρίτη τής 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ.

Εις τήν Γ ενική κατάταξη τής κατηγο
ρίας άνδρών ή όμάς τής Αστυνομίας 
κατετάγη πρώτη μέ 40 βαθμούς έπί 
συνόλου 12 συλλόγων.

Εις τήν κατηγορία Γυναικών ή όμάς 
τής ’ Αστυνομίας κατέλαβε τήν 2η θέση 
μέ 27 βαθμούς.

ΜΑΚΡΥΑΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Ύπαστυνόμος Α ’

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
1. Τό χρονικόν διάστημα κατά τό όποι

ον διατελεΐ κάποιος καθηγητής.
2. Ούδέτερον τοϋ άχρήστου έπανάγ- 

κης, έπιβεβλημένον, αναπόφευ
κτο ν.

3. Ποταμός τής Βοιωτίας, γνωστός καί 
ώς Όλμειός (αίτ. δημοτ.) -  Γαλλι
κής προελεύσεως λέξις δηλοϋσα 
δυσάρεστον ψυχικήν κατάστασιν 
(άντιστρ.).

4. Είδος πελαργού τής Αφρικής καί 
τής Νοτίου Ασίας (γεν.).

5. Συνεχόμενα εις τόν Λιράρην -  Κτη
τικόν τής Αγγλικής.

6. Από τό όνομα πρώην ήγέτου τής 
Λαϊκής Κίνας.

7. Τό ούδέτερον του, ώς ούσιαστικόν, 
χρησιμοποιείται έπί δημοσίων ύπαλ- 
λήλων, ύπό τήν έννοιαν δτι ό ύπάλ- 
ληλος ύπόκειται εις μετάθεσιν (άντί- 
στρ.).

8. Έχει καί αύτό τήν... κόρην του. 
Προστακτική -  έπιφώνημα, δηλωτική 
ένθουσιασμοϋ.

9 "Επεται τοϋ άποχωρισμοϋ (αίτ.).

ΚΑΘΕΤΩΣ:
1 .0  ήχος τόν όποιον παράγουν τά 

ήρέμως ρέοντα ϋδατατώνπηγώνκαί

τά ήρέμως έκοπώντα κύματα εις τήν 
ακτήν.

2. Ποτάμιον άγκυροβόλιον καί κωμόπο- 
λις τής βορείου μικρασιατικής άκτής 
(ή άρχαία «Ίωνόπολις»), -  Λέγεται 
καί αύγαριά ή σουρβιά (αίτ.).

3. Θυγάτηρ τοϋ Δαυίδ καί ομομήτριος 
άδελφή τοϋ ’ Αβεσαλώμ, άτιμαοθεί- 
σα ύπό τοϋ ετεροθαλούς άδελφοϋ 
της Άμνώνος. -  Τρία όμοιοματικά, 
ένα παλαιόν ' Υπουργεΐον.

4. Περίθαλψις ασθενούς, ή φροντίςδΓ 
αύτόν (ένάρθρως).

5 Η άρχαία δωρική μορφή τής λέξεως 
γή. "Ενα άπότά πολλά. .. προεκλογι
κά (άντίοτρ.)

6. ’ Επαινώ εις μεγάλον βαθμόν, έξυμνώ 
(έλαφρώς άνορθόγραφον).

7 Η γνωστή άμμοδόχος τών γυμναστη
ρίων όπου καταλήγουν οί άλται μετά 
τήν έκτέλεσιν τοϋ άθλήματός των 
(μέ ένα μΐ). -  Γενική άρθρου.

8. Είναι οί ναοί έν γένει -  ’ Επίθετον 
τοϋ... διακόνου.

9. ' Η «κρίσις» των έπεται τής τοιαύτης
τών Διευθυντών.

(I. Κο.)

Η λύση στό επόμενο 

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 6 7 8 9

1 / / Ζ7 r Ζ τ Λ Α / / [7
2 Ζ7X / Α Α / 7'
3 Α / / Α Α ■ X ' C jX / V
4 Α / 4 Α ί 7 Α Α V X
5 / £ \ Α / > 7? Ζ *

6 C Α Α τ
7 / / ο Υ 7 Κ Ζ *1 Α
8 / C η Α ■ 0 / Α /
9 4 /7 Α Α JL Η Γ ί

Β Ο Η Θ Η Μ Α
ΓΙΑ
Σ Κ Ο Π Ε Υ Τ Ε Σ

Από τήν Υποδιεύθυνση Σωματικής καί Πνευματικής Αγωγής τοϋ Αρχηγείου Αστυνομίας 
Πόλεων έκδόθηκε τό βιβλίο «Τεχνική καί Ψυχολογία διά άρχαρίους σκοπευτάς τυφεκίου».

Τό βιβλίο έπιμελήθηκε ό Αρχιφύλακας σκοπευτής κ. ΑΘαν. Περδίκης, σέ συνεργασία μέ τήν 
σκοπεύτρια φοιτήτρια τής Φιλοσοφικής Α. Αλεξοπούλου.

Πρόκειται γιά μιά επιμελημένη καί πρωτότυπη εργασία 103 σελίδων, πού άναλυτικά καί 
έπαγωγικά εισάγει τόν όποιοδήποτε άναγνώστη πού άσχολείται ή θέλει νά άσχοληθεϊ μέ τή 
σκοποβολή στήν τεχνική τής σκοπεύσεως καί τούς κανόνες πού τήν διέπουν.

Στό δεύτερο μέρος τού βιβλίου άνπατύσσονται τά ψυχοσωματικά προβλήματα, ό ρόλος καί ή 
άντιμετώπιση αύτών γιά μιά σωστή σκόπευση.

Τέλος παρέχονται οδηγίες γιά αύτοσυγκέντρωση, άσκήσεις γιά έπίτευξη αϋτοσυγκέντρωσης 
καί άναλύεται ό ρόλος πού παίζει καί πώς αύτή συντελεί στό τελικό άποτέλεσμα πού επιδιώκει 
κάθε σκοπευτής. Τά « Αστυνομικά Χρονικά» συγχαίρουν τόν Αρχιφύλακα κ. Περδίκη καί τή 
φοιτήτρια Αλεξοπούλου, πού εργάστηκαν άφιλοκερδώς γιά τήν έκδοση τοϋ βιβλίου, 
πρωτοποριακό στό είδος καί άπαραίτητο γιά τούς Αστυνομικούς.
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ΠΕΝΘΗ

ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τήν 11 ην ώραν τής 14-11-81 καί έκ 

τοϋ Ίεροϋ Ναοϋ 'Αγίου Κων/νου Πει- 
ραιώς έψάλη ή νεκρώσιμος ακολουθία 
τοϋ τέως ' Αρχηγού ' Αστυνομίας Πόλεων 
(1064) Ταβουλάρη Νικολάου τοϋ Βασι
λείου. ' Εν συνεχεία ή σορόςτου μετεφέρ- 
θη προς ενταφιασμόν εις Νεκροταφεϊον 
Άναστάσεως Πειραιώς.

' Ο έκλιπών έγεννήθη- εις Καρέα Οίτύ- 
λου Λακωνίας τό έτος 1903. Εις τό 
' Αστυν. Σώμα κατετάγη τήν 9-1-1 924 ώς 
άστυφύλαξ.

Προήχθη εις ύπαστυν. Β" τό 1932, εις 
ύπαστυν. Α ' τό 1 936; εις Άστυν. Β' τό 
1943, εις Άστυν. Α ' τό 1948, εις 
Άστυν. Δ/ντήν Β' τό 1952, καί-εις 
' Αστυν. Δ/ντήν Α ' τήν 2-1 -1 959. ’ Απε- 
στρατεύθη καταληφθείς υπό τοϋ ορίου 
ήλικίας τήν 1 -1 -1963.

ΜΠΟΥΡΓΑΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Τήν 25.12.1981 άπεβίωσε ό τέως 

Αστυνόμος (Α.Μ. 727) Μπουργάνης 
Εύστάθιος τοϋ Δημητρίου.

’ Ο έκλιπών έγεννήθη τήν 15.2.1900 εις 
χωρίον Κυτοπίνα Ξηρομέρου Αιτωλοα
καρνανίας.· Εις τό ' Αστυν. Σώμα κατετάγη 
μέ τόν βαθμόν τοϋ άστυφύλακος τήν 
2.6.1923.

Προήχθη εις ύπαστυν. Β' τήν 
1 8.8.1 930, εις Υπαστυν. Α τήν 
4 .9.1934 καί εις Ά σ τυ ν . Β' τήν 
4.3.1941. Άπεστρατεύθηκε τη αιτήσει 
του τήν 23.4.1949. 'Η κηδεία του

έγένετσ εις τήν ιδιαιτέραν του πατρίδα.
' Ο έκλιπών υπήρξε ένας έκ τών πλέον 

δίακεκριμένων Αξιωματικών τοϋ Σώμα
τος καί άφήκε μέ τήν δράσιν του χαρακτη
ριστικόν τό πέρασμά του άπό τάς τάξεις 
του.

Οϋτος πρό τοϋ πολέμου (Β" Παγκ. 
Πόλεμος) ύπήρξε στέλεχος τής ομάδας 
έξουδετερώσεως τών ' Ιταλών κατασκό
πων εις τήν χώραν μας. Κατά τήν κατοχήν 
δέ μαζί μέ άλλους γενναίους άξ/κούς τοϋ 
Σώματος, κατέφερε μέ ύπαράνθρωπες 
προσπάθειες πολλά πλήγματα κατά τοϋ 
Γερμανοϋ κατακτητοϋ καί έκατοντάδες 
σαμποτάζ κατά τοϋ Στρατοϋ Κατοχής.

ΓΙΑΝ ΝΑ ΚΟΠΟΥ ΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙ
ΟΣ

Τήν 1 5.30 ώραν τής 6-11-81 καί έκ τοϋ 
' Ιεροϋ Ναοϋ τοϋ Νεκροταφείου Χαλαν
δρίου ’ Αττικής, έγένετο ή κηδεία τοϋ 
τέως Άστυν. Δ/ντοΰ Μ.Δ. (5956) Γιαν- 
νακοπούλου ' Ελευθερίου τοϋ Βασιλείου.

' Ο έκλιπών έγεννήθη εις Μάκρη φθιώ- 
τιδος τό έτος 1912. Εις τήν Αστυνομίαν 
κατεγάγη τό έτος 1936. Προήχθη εις 
ύπαστυν. Β' τό 1 943; εις ύπαστυν. Α ' τό 
1947, εις Άστυν. Β' τό 1952, εις 
Άστυν. Α ' τό 1 963, εις Δ/ντήν Β' τό 
1967 καί εις ’ Αστυν. Δ/ντήν Α ' τό 1 969. 
Ύπήρξε έξαίρετος Αξιωματικός καί ση
μείωσε πολλές έπιτυχίες στή δίωξη τοϋ 
έγκλήματος.

ΛΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τάς απογευματινός ώρας τής 2-11 -81 

καί έκ τοϋ ' Ιεροϋ Ναοϋ τοϋ Α ' Νεκροτα
φείου 1 Αθηνών, έγένετο ή κηδεία τοϋ 
άποβιώσαντος τέως ’ Αστυνόμου Α' 
(41 6) Λάππα Γεωργίου τοϋ ’ Ελευθερίου.

' Ο έκλιπών έγεννήθη εις Βουνοδιρφύ- 
ον Χαλκίδος Εύβοιας τό έτος 1901. Εις τό

' Αστυν. Σώμα κατετάγη τό έτος 1922 ώς 
άστυφύλαξ. Προήχθη εις ύπαστυν. Β' τό 
έτος 1932; εις ύπαστυν. Α ' τόέτος 1936, 
εις ’ Αστυν. Β' τό 1 944; εις ’ Αστυν. Α ' τό 
1952 καί άπεστρατεύθη διά λόγους 
ύγείας τό έτος 1958.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜ 
ΠΟΣ

Τάς άπογευματινάς ώρας τής 1 -1 2-81 
καί έκ τοϋ Ίεροϋ Ναοϋ Παλαιοϋ Φαλή
ρου, έγένετο ή κηδεία τοϋ τέως ’ Αστυν. 
Β' (2005) Κωνσταντέλλου Χαραλάμπους 
τοϋ Διονυσίου.

■ Εις τήν κηδείαν του παρευρέθησαν 
πολλοί έν ένεργεία καί συντάξει άστυνο- 
μικοί καί Διοικητικοί ύπάλληλοι, καθώς 
καί πάρα πολλοί γνωστοί καί φίλοι τοϋ 
περιβάλλοντος του.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τάς άπογευματινάς ώρας τής 20-11- 

81 καί έκ τοϋ ’ Ιεροϋ Ναοϋ τοϋ Νεκροτα
φείου Βύρωνος, έγένετο ή κηδεία τοϋ 
τέως ' Αστυνόμου Β" (3061)' Εμμανουήλ 
Ίωάννου τοϋ Γεωργίου.

' Ο έκλιπών έγεννήθη εις Αγίαν Μαρί
να Μυτιλήνης τό έτος 1904. Εις τήν 
' Αστυνομίαν Πόλεων κατετάγη τό έτος 
1927. Προήχθη εις ύπαστυν. Β' τήν 
14-11-1936, εις ύπαστυν. Α ' τό έτος 
1941 καί-εις Αστυνόμον Β' τήν 23-5- 
1944. Παραιτήθη τήν 25-4-1946.

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Τήν 1 6.00 ώραν τής 19-11 -81 καί έκ 

τοϋ Ίεροϋ Ναοϋ τοϋ Νεκροταφείου 
' Ηλιουπόλεως (Αγίας Μαρίνης), έγένετο 
ή κηδεία τοϋ τέως ’ Αστυνόμου Β' (4908) 
Μιχαλοπούλου Στεφάνου τοϋ Νικολάου.
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' Ο έκλιπών έγεννήθη- εις ' Αθήνας τό 
1906 καί εις τό ' Αστυν. Σώμα κατετάγη 
με τόν βαθμόν τοϋ άστυφύλακος τό 
1930.

Προήχθη- εις ύπαστυν. 8 ' τό 1935; εις 
ύπαστυν. Α ' τό 1942 καί εις Άστυν. Β' 
τό 1949. Παραιτήθη τήν 17-5-1957.

ΚΡΕΜΠΟΥΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Τάς άπογευματινάς ώρας τής 21-12- 

81 καί έκ τοΰ Ίεροΰ Ναοϋ Αγίας 
Τριάόος τοϋ Νεκροταφείου Αργυρου
πόλεως, έγένετο ή κηδεία τοϋ τέως 
ύπαστυνόμου (2362) Κρεμπούνη Δημο
σθένους τοΰ Νικολάου.

Ό  έκλιπών έγεννήθη - εις "Αγναντα 
” Αρτης. Κατετάγη εις τό ’ Αστυν. Σώμα τό 
1925 καί προήχθη εις ' Ανθυπαστυνόμον 
τό έτος 1944 καί εις ύπαστυνόμον Β" τήν
3-1 1-1952. Παραιτήθη τήν 18-11- 
1952.

ΣΟΥΡΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Τάς πρωινός ώρας τής 3-11-81 έκη- 

δεύθη εις Νεκροταφεΐον Χαλανδρίου 
Αττικής, ό Ύπαστυν. Α ' (Μ.Δ. 2290) 
Σουρδής Περικλής τοϋ Γεωργίου.

Τήν κηδείαν του παρηκολούθησαν 
πολλοί έν ένεργεία καί συντάξει συνάδελ
φοι καθώς καί πολλοί φίλοι καί γνωστοί 
τής περιοχής όπου διέμενε ό έκλιπών.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΔΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
Τάς πρωινός ώρας τής 13-11-81 καί εκ 

τοϋ Ίεροΰ Ναοϋ Αγίου Άνδρέα Κάτω 
Πατησίων, έψάλη ή νεκρώσιμος άκολου- 
θία τοϋ άποβιώσαντος έν ένεργεία άνθυ- 
παστυνόμου (15552) Παπαδοπούλου 
' Αλκιβιάδη τοϋ Θεοδώρου. ' Εν συνεχεία 
ή σορός του μετεφέρθη πρός ένταφια- 
σμόν εις Νεκροταφεΐον “Ανω Λιοσίων.

' Ο έκλιπών συνάδελφος έγεννήθη εις 
Ζάρακα Καρυστίου Εύβοιας τό έτος 
1930. Εις τό ' Αστυν. Σώμα κατετάγη τήν 
1 -11-1955. Εις ' Ανθυπαστυνόμον προή
χθη τήν 27-4-1 977 καί ύπηρετοϋσε εις τό

Δ ' Παρ/μα Ασφαλείας Αθηνών.

ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τάς άπογευματινάς ώρας τής 28-10- 

81 καί εκ τοϋ ' Ιεροΰ Ναοϋ τοϋ Νεκροτα
φείου Χαλανδρίου, έγένετο ή κηδεία τοϋ 
έν ένεργεία φονευθέντος · εις τροχαϊον 
άτύχημα, τροχονόμου άστυφύλακος Τ. 
571/24675 Κοσκινά Δημητρίου τοΰ Χα- 
ραλάμπους.

' Ο άτυχος συνάδελφος έγεννήθη τό 
έτος 1952 εις Δήμον Πεταλείας Κέρκυ
ρας. Εις τό Άστυν. Σώμα κατετάγη τήν
4-4-1974. ' Ητο έγγαμος καί υπηρετούσε 
εις τήν Ύποδ/σιν Τροχαίας Αθηνών.

ΜΑΡΚΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τήν 11 ην ώραν τής 2-11 -81 καί έκτοϋ 

' Ιεροΰ Ναοϋ τοΰ Νεκροταφείου Ζωγρά
φου, έγένετο ή κηδεία τοϋ άποβιώσαντος 
τέως άνθυπαστυνόμου (8148) Μαρκέλου 
' Αθανασίου τοϋ 1 Ιωάννου.

' Ο έκλιπών έγεννήθη έν ’ Αθήναις τό 
έτος 1921. Εις τήν ' Αστυνομίαν κατετάγη 
τό έτος 1943. Προήχθη εις τόν βαθμόν 
τοϋ άνθυπαστυνόμου τήν 31-12-1969.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Τήν 5-11-1981 καί παρά τό 183 

χιλιόμετρον τής ' Εθνικής όδοΰ ' Αθηνών- 
— Πατρών (Λόγγος Αίγιου), έφονεύθη εις 
τροχαϊον άτύχημα ό έν ένεργεία άστυφύ- 
λαξ (19890) Γεωργιάδης Χαράλαμπος 
τοΰ Δημητρίου.

' Ο άτυχής συνάδελφος έγεννήθη τό 
έτος 1947είςΘέρμονΤ ριχωνίδος Α ίτ/ νι
ας.· Εις τό ' Αστυν. Σώμα κατετάγη τό έτος 
1966. Άπό νωρίς άσχολήθηκε μέ τή 
δημοσιογραφία στόν τομέα τοΰ εύθυμο- 
γραφήματος. Είχε πνεϋμα σπινθηροβόλο, 
λεπτό χιούμορ καί άνήκε ατούς ζωντα
νούς άπεικονιστές τής άνάγλυφης ζωής, 
διανθίζοντάς την μέ τήν εύθυμία. Μέ τά 
βιβλία του «Εύθυμες Ιστορίες», τό «Ποινι
κό Μητρώο τής Πάτρας» καί «Είδες... ή 
ζωή», άλλά καί μέ σειρά άπό χρονογρα

φήματα στήν έφημερίδα «Γνώμη» τών 
Πατρών φάνηκε ότι είχε γεννηθεί ένας 
άριστος εύθυμογράφος. ’ Αλλά «είδες., ή 
ζωή», όπως ό ίδιος είχε γράψει, τοϋ 
έπιφύλασσε άλλη μοίρα. Ηλθε ό θάνα
τος μέσα στό αύτοκίνητότου καί τόν πήρε 
τόσο γρήγορα στήν άρχή τής δημιουργί
ας. Τό περιοδικό «' Αστυνομικά Χρονικά» 
πού ό έκλιπών τό τίμησε μέ σειρά 
εύθυμογραφήματα καί μέ τά ' Αστυνομι
κά συμβάντα στό χώρο τής Πάτρας 
εύχεται πρός τή σύζυγό του, τά τέκνα του 
καί τούς-οικείους του τήν έξ ύψους θεία 
παρηγορία.

ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Τήν 5-11-81 καί παρά τό 183 χιλιόμε- 

τρον τής ’ Εθνικής όδοϋ Άθηνών-Πα- 
τρών (Λόγγος Αίγιου) έφονεύθη εις τρο- 
χαϊον άτύχημα ό έν ένεργεία άστυφύλαξ 
(20399) Τσαπικούνης Κων/νοςτοϋ Περι- 
κλέους.

Ό  άτυχής συνάδελφος έγεννήθη-εις 
Κάτω Βλασιά ΚαλαβρύτωνΑίγίου.· Εις τό 
Άστυν. Σώμα κατετάγη τήν 18-11- 
1967. τ Ητο έγγαμος. Ύπηρετοϋσε-εις 
τήν ' Αστυν. Δ/νσιν Πατρών.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕ
ΛΟΣ

' Απεβίωσε προσφάτως ό τέως άστυ
φύλαξ (4604) Παναγιωτόπουλος Εύάγ- 
γλος τοΰ Χαραλάμπους.

Ό  έκλιπών έγεννήθη -εις Πειραιά τό 
έτος 1905. Εις τήν 1 Αστυνομίαν Πόλεων 
κατετάγη τήν 20-11 -1929.

' Απεστρατεύθη διά λόγους ύγείας τήν 
16-11-1945. Ό  Παναγιωτόπουλος πού 
διεκρίνετο γιά τήν άκάματη δραστηριότη
τα καί τήν οξύνοια είχε ύπηρετήσει σέ 
όλες σχεδόν τίς άστυνομικές Υπηρεσίες 
καί ιδιαιτέρως στήν Ύποδ/νση Γενικής 
' Ασφαλείας ' Αθηνών, όπου είχε συμβάλ
λει στήν έξιχνίαση σοβαρωτάτων έγκλη- 
μάτων. Στήν κηδεία του, πού έγινε στό 
Νεκροταφείο Καλλιθέας, παρέστη άντι- 
προσωπεία τοϋ ’ Αστυνομικού Σώματος 
καί κατετέθη στέφανοςέπί τής σοροΰ του.
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ΥΠΑΤΗΣ 45 ΤΗΛ.: 57 43 410

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ: Γιάννης Πρωτοπαπάς

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

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΕΤΗΣΙΑΙ
Εσωτερικού................ Δρχ 300
Εξωτερικού....................................Δολλ 10
Οργανισμών Συλλόγων κλπ Δρχ 400
Τιμή τεύχους:................... Δρχ 60

Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευομένων ή μή, δέν όπιστρόφον- 
ται. Αί δημοσιευόμενοι μελέται όπηχοϋν τήν πνευματικήν 

έργασίαν τών συντακτών καί τάς γνώμας αυτών.

ΦωτογραφΙαι έπικαιρότητος τοϋ Φωτογραφικού Συνεργείου 
τοϋ Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων.

ΤΟ ΕΞΏΦΥΛΛΏΝ ΜΑΣ 
Ενα «πότ - πουρί» άπό τή δραστη
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