


Μέ εξαιρετική λαμπρότητα γιορτάσθηκε καί εφέτος, όπως κάθε χρόνο ή ' Εθνική ’ Επέτειος 
τής 25ης Μαρτίου 1821. Στίς έορταστικές έκδηλώσεις συμμετέσχε καί ή ’ Αστυνομία Πόλεων 
μέ ομιλίες στίς διάφορες ύπηρεσίες καί μέ συμμετοχή στήν μεγαλειώδη παρέλαση, άπό τήν 
όποια είναι καί τά στιγμιότυπα στίς φωτογραφίες μας έπάνω καί κάτω.



ΟΧΙ
ΑΛΛΑ ΔΑΚΡΥΑ...

Φτάνουν πιά τά δάκρυα γιά τόν κίνδυνο πού άντιμετωπίζει ή κοινωνία μας, άπό τόν όλεθρο τοϋ 
«άργοϋ θανάτου». Φτάνουν οί σχετικές εκθέσεις, παρουσιάσεις, συνδιασκέψεις καί σκέψεις, γιάτό 
πώς θά μεθοδευτεί ό πόλεμος κατά των ναρκωτικών. Φτάνουν τά μεγάλα λόγια κάθε ψορά, πού 
κάποια είδηση μας φέρνει ρίγος, όταν νεαρές μαθήτριες παρουσιάζουν κρίση ύστερίας, ύστερα άπό 
χρήση καί κατάχρηση βαρβιτουρικών. Φτάνει τό εύχολόγιο καί ή λαθεμένη αντίληψη, ότι ή χώρα 
μας είναι καί θά παραμείνει «περιβόλι» ήθικής, άτρωτη άπό τίς κοινωνικές άνακατατάξεις, πού μέ 
ίλιγγιώδη ταχύτητα σημειώνονται σέ άλλες χώρες. Τούτη τή στιγμή, όχι άργότερα, όχι αύριο, είναι ή 
ώρα τής δράσης, ή ώρα τών μεγάλων άποφάσεων. ’ Από τήν άποψη αυτή, έλπιδοφόρο σάν άρχή 
είναι τό μήνυμα πού έρχεται άπό τήν πολιτεία, άφοϋ τό πρόβλημα συζητήθηκε στή Βουλή καί 
συστήθηκε συντονιστικό όργανο άπό 'Υπουργούς, γιά τή μελέτη τοϋ ζητήματος καί τά μέτρα πού 
πρέπει νά ληφθοΰν.

Τό γεγονός αύτό είναι άναμφίβολα μιά καλή άρχή καί άσφαλώς θά έχει θετικά άποτελέσματα. 
'Όμως, πέρα άπό τά μέτρα πού θά πάρει ή Πολιτεία καί οί οργανωμένες κοινωνικές ομάδες, είναι 
άνάγκη νά είδοΰμε τόν κίνδυνο κατάματα ερευνώντας στό βάθος γιά τά αίτια τού κακού. Μόνο άν 
χτυπηθεί στίς ρίζες της ή πολυκέφαλη Λερναία " Υδρα, μόνο άν έκλείψουν οί σειρήνες πού τραβούν 
τή νιότη στούς «παραδείσους» τών ήδονιστικών, μόνο τότε ύπάρχει έλπίδα νά μείνουμε έξω άπό τό 
«πανηγύρι» τού θανάτου, πού σήμερα βασανίζει άπελπιστικά δεκάδες χώρες σ’ ολόκληρο τόν 
κόσμο. Αύτό θά γίνει χωρίς άλλο, μόνο άν στρέψουμε τήν νεολαία μας στίς άναλλοίωτες άξιες τού 
'ελληνικού άνθρωπισμού, άν τής δώσουμε ερείσματα πνευματικά, άν τήν οπλίσουμε μέ «πιστεύω» 
πού στηρίζουν τή φυσική δύναμη καί τόν άτίθασο χαρακτήρα τών νέων.

Μέσα στόν αιώνα τής ύλης, μέσα στά σκιερά μονοπάτια τού ευδαιμονισμού καί τής άρνησης, μέσα 
στό άγχος καί τή θολούρα τών καιρών μας, είναι φυσικό οί νέοι μας νά χάσουν τόν σωστό 
πνευματικό τους προσανατολισμό. ’ Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ή φυγή άπό τό περιβάλλον καί ή 
καταφυγή στόν κόσμο τού χασίς καί τής ήρωΙΎης.

Τέρμα λοιπόν στά δάκρυα γιάτό «κατάντημα». Τούτη τή στιγμή χρειάζεται όπως είπαμε πόλεμος. 
' Η μάχη θά κερδιθεϊ άν ή νεολαία μας όπλισθεΐ μέ πίστη στίς πνευματικές μας καταβολές καί άν 
επιτέλους τό κράτος πάρει περισσότερο άποτελεσματικά μέτρα γιά τή δίωξη τών κοινωνικών 
άποβρασμάτων πού διακινούν τόν «άργό θάνατο». 'Ένα άπό τά μέτρα αυτά, γιά νά μήν πούμε τό 
μοναδικό, είναι οί έξοντωτικές, μέ όλη τή σημασία τής λέξεως, ποινές, πού πρέπει νά’επιβάλλονται σ’ 
αυτά τά άδίστακτα άνθρωπάκια, τά όποια μαραίνουν τήν ίκμάδατού ’Έθνους καί οδηγούν χιλιάδες 
ανθρώπους στήν εξαθλίωση, τόν όλεθρο, τήν καταστροφή.

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 
’ Αστυνόμος Α'
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Η πρόοδος τών φυσικών επιστημών 
άπό τόν Γαλιλαίο έως τόν Νεύτω- 

να κατέληξε στή διαμόρφωσι μιας 
είκόνος τού ούμπαντος όπου τό παν 
εξηγείτο μέ τούς νόμους τής μηχανι
κής. Καί αυτό τό μηχανιστικό -ά ς  τό 
ώνομάσωμε έτσι- κοσμοείδωλο, ή έ- 
λευθεριάζουοα φιλοσοφική σκέψις τού 
18ου καί κατόπιν τού 19ου αίώνος 
έοπευσε νά τό οίκειοποιηθή καί νά τό 
έπεκτείνη αύθαίρετα σέ όλες τις εκ
φάνσεις τής ανθρώπινης ζωής. Από 
τότε, ό ισχυρισμός ότι δσα συμβαίνουν 
ύπό τόν ήλιον μπορούν νά έρμηνευ- 
θούν μέ τόν 'ίδιο τρόπο πού έρμηνεύον- 
ται καί τά φυοικά φαινόμενα, έκέρδιζε 
συνεχώς έδαφος. Κάτι περιοοότερο, 
έγίνετο μιά καινούργια πίστις. Πίστις 
βέβαια ύλική καί μηχανιστική πού δμως 
είχε όλα τά χαρακτηριστικά πού παρου
σιάζει ή πίστις, άνεξαρτήτως περιεχο
μένου.

άουδότου άνταγωνιομοΰ -πού ήταν 
φαινόμενο άγνωστο ώς τότε- άπό τό 
άλλο μέρος οί οικονομικές κρίσεις, πού 
άπό τις άρχές τού αίώνος συγκλόνιζαν 
περιοδικά, κατά κανονικά διαστήματα, 
άπό τά θεμέλια τήν οικονομική ζωή, 
ώδηγοϋσαν στήν αύστηρή κριτική τής 
ντετερμινιστικής νοοτροπίας τού φιλε
λευθερισμού. Καί είναι ένδιαφέρον νά 
ίδοΰμε σήμερα, ύστερα άπό έκατόν 
πενήντα χρόνια μερικές πλευρές τής 
κριτικής αύτής καί άκόμη περισσότερο, 
άν έφερε ή δέν έφερε θετικά άποτελέ- 
σματα.

Από τήν πλευρά τής οικονομίας ή 
άπαρχή τής κριτικής αύτής οφείλεται 
στόν Sismondi, πού πρώτος άμφιαβήτη- 
σε τόν άφηρημένο τρόπο τού σκέπτε- 
οθαι, τήν μέθοδο τής άφαιρέοεως πού 
έχρησιμοποίηοε ή κλασσική φιλελευθέ- 
ρα σχολή γιά νά έρμηνεύση τά οίκονομι-

είδος άστρονομίας τού οικονομικού 
ούμπαντος μέ τόν περιωριομένο ρόλο 
νά άνακαλύπτη καί νά περιγράφη τούς 
νόμους πού τό διέπουν καί ύστερα νά 
καλή τούς άνθρώπους νά ύποταχθοΰν 
σ' αύτούς, όπως ύποτάσσονται ατούς 
φυσικούς νόμους. Δέν είναι έπομένως 
έπιστήμη ήθικώς άδιάφορη. Είναι έπι- 
οτήμη ήθική όπου όλα, οντολογία καί 
δεοντολογία είναι άλληλένδετα, έπι
στήμη πού έχει σκοπό νά καθοδηγήοη 
καί νά διδάξη τόν άνθρωπο πώς θά 
άναζητήοη καί θά οίκοδομήοη τήν 
εϋημερία του .

' Από τις βασικές αύτές άρχές ξεκι
νώντας ό Sismondi καταγγέλλει τά 
άμαρτήματα πού διαπράττει ή φιλελευ- 
θέρα σχολή μέ τις μηχανοκρατικές της 
άντιλήψεις. Τό πρώτο είναι ότι ένεργεί 
σάν νά έπλάσθηκε ό άνθρωπος γιά τήν 
παραγωγή καί όχι ή παραγωγή γιά τόν
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' Ανάμεσα στις έκφάνσεις τής πίστε- 
ως αύτής, διακρίναμε, τήν αύθαίρετη 
έπέκτασι τού μηχανιστικού κοσμοειδώ
λου οτήν άξια τού πολιτισμού πού 
λέγεται οικονομία. Καί τούτο γιατί ή 
οικονομία καί ή τεχνική άν καί διαφορε
τικές στήν ούσία καί τις έπιδιώξεις 
τους, συνδέονται στήν πράξι μέ στενώ- 
τατες σχέοεις άμοιβαίας έξαρτήοεως. 
"Ηταν έπομένως φυσικό, ή ιδέα ότι ό 
κόσμος τών κοινωνικών καί οικονομικών 
φαινομένων διέπεται άπό νόμους μηχα
νικούς, όπως οί φυσικοί νόμοι, νά παίξη 
-όπως καί έπαιξε- πρωταρχικό ρόλο 
οτή διαμόρφωσι τού νεώτερου τεχνικού 
πολιτισμού.

Καί τις μέν είδικώτερες έκφάνσεις 
καί συνέπειες πού είχε στόν 19ο αιώνα 
ή τοποθέτηοις αύτή -τοποθέτηοις μέ 
βάσεις κοσμοθεωριακές καί όχι καθ' 
αύτό έπιστημονικές. "Ομως, ό 19ος 
αιών δέν ήταν μόνο ή έποχή όπου 
έκυριάρχησε ή μηχανοκρατική θεώρη- 
σις τής οικονομίας. "Ηταν καί τό 
θέατρο μεγάλων ζυμώσεων καί άναζη- 
τήοεων, πού έπήγασαν άπό τήν άντί- 
δραοι πού έγέννηοε ή παρατήρησις τών 
συνεπειών, πού είχε ή έφαρμογή τών 
μηχανοκρατικών θεωριών. ' Από τό ένα 
μέρος ή φυσική έξέγερσις τών αισθη
μάτων τής δικαιοσύνης καί τού άνθρω- 
πισμοϋ μπροστά στά άποτελέοματα τού

κά φαινόμενα. Τό άπόφθεγμά της ότι ό 
κόσμος τής οικονομίας διέπεται άπό 
νόμους όμοιους μέ έκείνους πού διέ
πουν τό ύλικό ούμπαν, φαίνεται οτόν 
' Ελβετό οικονομολόγο πολύ δογματικό 
καί άπόλυτο. Μπορεί, βέβαια, ό παρατη
ρητής τών κοινωνικών καί οικονομικών 
φαινομένων νά άνακαλύπτη ώρισμέ- 
νους νόμους μέ χαρακτήρα μηχανιστι
κό. Όμως οί νόμοι αύτοί, πού είναι 
έμπειρικοί, έχουν οχετική μόνον άξια. 
Καί είναι μεγάλο σφάλμα, προβαίνον- 
τας σέ βιαστικές καί αύθαίρετες γενι
κεύσεις, νά τούς δίνουμε άπόλυτο 
χαρακτήρα καί γενική ισχύ.

Κατά τόν Sismondi τά οικονομικά 
φαινόμενα δέν μπορούν νά μελετη
θούν in abstracto, άλλά μόνον σέ 
συσχετισμό μέ τό συγκεκριμένο ήθικό, 
κοινωνικό καί ιστορικό περίγραμμα μέ
σα στό όποιο διαδραματίζονται. Καί ή 
οικονομική έπιστήμη δέν είναι ένα

άνθρωπο. Χρησιμοποιεί τις μηχανές καί 
τόν έλεύθερο άνταγωνισμό γιά νά τήν 
αύξήοη άπεριόριστα. Αλλά οί μέ' 
μηχανές έκτοπίζουν τόν άνθρωπο ά 
τήν έργασία του. ' Η δέ αϋξησις 
παραγωγής πού παρέχουν ώς άντάλ 
γμα, δέν έχει κανένα νόημα άν δ 
έρχεται νά καλύψη ήδη ύπάρχουσ- 
άνάγκες καταναλώοεως. Καί όμως c 
τό τό τελευταίο άκριβώς γίνεται κ 
προκαλεΐ τις οικονομικές κρίσεις nc 
κατά τόν Sismondi έχουν ώς βασικι 
τους αίτιο, αύτή τήν έλλειψι προσαρμο
γής τής παραγωγής πρός τήν κατανά- 
λωσι. Έλλειψι προσαρμογής πού είναι 
καί αύτή μέ τήν σειρά της, άποτέλεσμα 
άφ' ένός μέν τής άναρχίας πού έπικρα- 
τεί στόν τομέα τής παραγωγής, όπου οί 
στόχοι καθορίζονται μέ βάοιτήν κερδο 
σκοπιά καί δχι τις πραγματικές άνάγκες 
άφ' έτέρου δέ τής ύπαγωγής του 
ήμερομισθίου στόν έκατό τά έκατό
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Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Α
Θ Ε Μ Α Τ Α

σμός άρχίζει καί πάλι νά κινήται. Όμως 
ολα αυτά δέν γίνονται άμέσως. ’ Απαι
τούν ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. 
Καί έν τώ μεταξύ τί γίνεται; Τί γίνονται 
οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, οί χιλιάδες 
άνθρωποι πού βρίσκονται στό πεζοδρό
μιο καί πληρώνουν μέ τή ζωή τους τό 
τίμημα τής προόδου;

Εδώ ό Sismondi έξεγείρεται κατά 
τής άπαθείας μέ τήν όποια ή μηχανιστι
κή νοοτροπία τής κλασσικής φιλελεύ
θερος σχολής άντιμετώπιζε τις συνέ- 

' πειες αύτές τής εφαρμογής τών θεωρι
ών της, σάν νά ήταν μοιραία έπακόλου- 
θα φυσικών νόμων. ’ Η μηχανοκρατία 
αύτή τού φαίνεται άφόρητη. Τό αίσθημα 
τής δικαιοσύνης καί τού άνθρωπισμού 
τόν οδηγεί στήν ιδέα, ότι τό κράτος 
πρέπει νά παρέμβη γιά νά ρυθμίση τόν 
άνταγωνισμό καί νά άποτρέψη τά άπάν- 
θρωπα άποτελέσματα τού laissez - 
faire. Γίνεται έτσι ό πρώτος εισηγητής 
τού κρατικού παρεμβατισμού, πού έ- 
πρόκειτο πολύ άργότερα νά έπιβληθή 
ώς άνάγκη. Όμως, τότε, οί ιδέες του 
δέν είχαν καμμίαν έπίδραοι. Μόνον οί

' Ο Τόμας
Καρλάϋ δέν μασάει 
τά λόγια του
προκειμένου νά επιτεθεί 
κατά τής μηχανοκρατίας

μηχανιστικό νόμο τής προσφοράς καί 
τής ζητήσεως.

Οί οικονομικές κρίσεις άποτελούν 
^  γιά τόν Sismondi τήν πιό άπτή άπόδειξι 

-τ’π τής πλάνης, ότι, τάχα, ή άδέσμευτη καί 
άσύδοτη έπιδίωξις τού άτομικοΰ κέρ- 

3 δους έχει ώς άποτέλεομα τήν πρόοδο 
τού συνόλου. ’ Εξ ’ίσου δέ έσφαλμένο 
θεωρεί τόν ισχυρισμό τής φιλελευθέ- 

·σ ρας σχολής, ότι, ύστερα άπό κάθε 
AJl περίοδο άνεργίας καί κρίσεως, ή ίσορ- 
' ροπία άποκαθίσταται αύτομάτως, όπως 

οί στάθμες τού νερού στά συγκοινω- 
νοΰντα δοχεία. Είναι, βέβαιςς άλήθεια 
ότι ή τεχνική πρόοδος δημιουργεί 
νέους τομείς δραστηριότητος, όπου 
μπορούν νά άπορροφηθοΰν οί άνθρω
ποι πού έκτοπίζονται άπό τή μηχανή, 

τ- Καί, άοφαλώς μετά τήν κατάστασι τής 
κρίσεως, έπέρχεται κάποια ισορροπία 
άνάμεοα στήν παραγωγή καί τήν κατα- 

' νάλωσι καί ό όλος οικονομικός μηχανι-

171



Μ Η ΧΑ ΝΟΚΡ ΑΤ ΙΑ Σ ΚΡΙΤΙΚΗ
ειρωνείες τών οπαδών τής φιλελευθέ- 
ρας σχολής μέ έπί κεφαλής τόν J. Β. 
Say τίς ύποδέχθηκαν.

Η κριτική τοΰ Sismondi, είναι ή 
κριτική του οικονομολόγου πού ζητάει 
μάλλον νά συμπληρώση παρά νά κατα- 
λύοη τό οικοδόμημα τοϋ φιλελευθερι
σμού. ' Αντιθέτως ή κριτική πού προήλ
θε άπό τόν φιλοσοφικό στοχασμό ήταν 
πολύ δριμύτερη καί κατηγορηματικότε
ρη. "Ηδη άπό τήν πρώτη δεκαετία τοϋ 
19ου αίώνος ό Hegel, σύγχρονος τοϋ 
Sismondi, μεταχειρίζεται δριμεΐες εκ
φράσεις γιά νά καταγγείλη τά τρωτά καί 
τίς άντιφάσεις τού νέου βιομηχανικού 
πολιτισμού πού έχει μόνον τήν έπίφασι 
τής ελευθερίας ένώ ούσιαστικά είναι 
κάτω άπό τό ζυγό τής πειό τυφλής 
μηχανοκρατίας. Ο γερμανός φιλόσο
φος, βλέπει τόν κόομο τής οικονομίας 
τής εποχής του, οάν «ένα άγριο θηρίο, 
πού περιμένει τό δυνατό χέρι πού θά τό 
δαμάση». Αλλά καί ό λίγο μεταγενέ
στερος Θωμάς Καρλάϋλ, ό πασίγνω
στος συγγραφεύς τών « Ηρώων» δέ 
μασάει τά λόγια του προκειμένου νά 
έπιτεθή κατά τού μηχανοκρατικοϋ κα
τασκευάσματος, πού ώρθωσε ή όνομα- 
σθεΐοα φιλελευθέρα οχολή. Δριμύτατοι 
είναι οί χαρακτηρισμοί του καί ή ειρω
νεία του γιά τήν ψευτο-έπιστήμη αύτή 
τής πολιτικής οικονομίας τήν ζοφερή 
έπιστήμη (dismal science) δπως τήν 
άποκαλεί καί τά άφηρημένα της κατα
σκευάσματα, δπως είναι ό περίφημος 
Homo Oeconomicus. Ποιό είναι, ρωτά
ει ό άγγλος συγγραφεύς, τό άποτέλε- 
σμα τών έπιβλητικών θεωριών της; "Ότι 
τά πουκάμισα κρέμονται κατά χιλιάδες, 
ένώ οί άνθρωποι γυρίζουν γυμνοί! Ότι 
οί άνθρωποι άνταλλάοσουν βλέμματα 
άποθαρρύνοεως, όπου δέν διακρίνεις 
ούτε τήν ομόνοια, ούτε τήν τιμιότητα. 
«Οί στρατιώτες σας, γράφει άπευθυνό- 
μενος στούς άρχηγούς τής βιομηχανί
ας, είναι σέ κατάοτασι πλήρους άνταρ- 
οίας καί έγκαταλείψεως, στά πρόθυρα 
τής καταρρεύσεως καί τής τρέλλας». 
Καί τό χειρότερο πού τόν έξοργίζει 
είναι ή σκληρότης, ή ψυχρά δήθεν 
άντικειμενικότης μέ τήν όποια, όπως 
είχε ήδη καταγγείλει ό Sismondi, οί 
οπαδοί τής μηχανοκρατικής θεωρήοε- 
ως τής οικονομίας βλέπουν τίς συνέ
πειες πού προξενεί ή έφαρμογή τών 
θεωριών τους. «Ή  έπιστήμη τους, 
γράφει ό Καρλάϋλ, βυθομετράει τόν 
ώκεανό τής άνθρώπινης δυστυχίας καί 
άφοϋ μάς πληροφορήοη πόσο βαθύ, 
άπύθμενο είναι τό βάραθρο, μάς προ
σφέρει ώς μόνη παρηγοριά τήν βεβαιό
τητα ότι ό άνθρωπος δέν μπορεί νά

κάνει τίποτε, έκτος άπό τό νά κάθεται 
καί νά παρατηρή τόν καιρό πού κάνει καί 
τούς φυσικούς νόμους! Καί ϋοτερα μάς 
άποχαιρετάει χωρίς κάν νά μάς συστή- 
οη νά αύτοκτονήσουμε!».

' Ανάλογες είναι οί κατηγορίες καί τά 
άναθέματα καί ένός άλλου φιλοσόφου 
καί συγγραφέως, επηρεασμένου μάλι
στα πολύ άπό τήν μελέτη τής Βίβλου, 
τοΰ J. Ruskin. Όμως δέν θά έπεκτα- 
θοϋμε οτήν έκτενέστερη άνάπτυξι τών 
ιδεών του, πού οτίς βασικές τους 
γραμμές συγγενεύουν μέ όσες προη
γουμένως έκθέοαμε.

Ό  Χώρος άλλωστε μάς πιέζει νά 
προχωρήσουμε σέ κάποιαν άνάλυσιτής 
κριτικής πού -παρά τίς έπί μέρους 
διαφορές πού τούς χωρίζουν- έκπρο- 
οωπείται άπό τούς συγγραφείς πού 
άναφέραμε, κριτικής πού άποτελεΐ μία 
μόνον άπό τίς πολλές μορφές πού 
έπήρε ή κατά τοϋ κλαοσικοϋ οικονομι
κού φιλελευθερισμού έπίθεσις, πού 
γεμίζει ολόκληρο τόν 19ο αί.

Καί πρώτα πρώτα, πρέπει νά πούμε, 
ότι ή κριτική αύτή χαρακτηρίζεται άπό 
κάποια άρνητική στάαι άπέναντι οτήν 
τεχνική πρόοδο. Μία σύγχυσιςάνάμεσα 
οτήν τεχνική καί τήν οικονομία, ώς 
άξιες τοϋ πολιτισμού, έκαμε, ώστε ή 
κριτική τοΰ συγκεκριμένου οικονομικού 
συστήματος πού έκμεταλλεύεται τίς 
έφευρέσεις καί τά τεχνικά μέσα, νά 
δημιουργήση «κατ' έπέκτασιν» τήν 
άντίδρασι άπέναντι οτήν ίδια τήν πρόο
δο τής τεχνικής καί τή μηχανή. Στόν 
Sismondi ή άντίδρασις αύτή ένιαχύθη- 
κε καί άπό τήν έσφαλμένη ιδέα ότι, στις 
άρχές τοϋ 19ου αίώνος, ή τεχνική 
πρόοδος είχε ήδη καταργήσει τήν 
προαιώνια φτώχεια τοϋ άνθρώπου καί 
είχε δημιουργήσει ύπερεπάρκεια άγα- 
θών ώστε νά μή χρειάζεται νά άσχολού- 
μεθα μέ τήν περαιτέρω αϋξησι τής 
παραγωγής, άλλά κυρίως μέ τήν κατα
νομή τους. Γι' αύτό ό " Ελβετός οικονο
μολόγος κάνει έκκλησι οτούς έφευρέ- 
τες νά σταματήσουν τίς έφευρέσεις 
τους! Καί όταν, όπως είδαμε, ζητάει τήν 
παρέμβασι τοΰ κράτους, τήν φαντάζε
ται κυρίως οάν μιά σειρά άπό μέτρα πού 
θά είχαν ώς σκοπό νά συγκρατήσουν 
τόν άμετρο πολλαπλασιασμό τών έφευ- 
ρέσεων καί έτοι νά χαλιναγωγήσουν τήν 
παραγωγή πού κατά τήν γνώμη του είχε 
αύξηθή ύπέρμετρα.

Στόν Καρλάϋλ, πάλι, ή άρνητική 
στάσις άπέναντι στήν τεχνική πρόοδο, 
χρωματίζεται άπό τήν έντονη νοσταλγία 
πού τοϋ προκαλεΐ μία έξιδανικευμένη 
εικόνα τοϋ παρελθόντος. " Η νοσταλγία 
αύτή τόν κάνει νά συγκρίνη τίς μητρο

πόλεις τοϋ μεοαίωνος μέ τά έργοστά- 
σια τής έποχής του καί νά ονειρεύεται 
τούς καιρούς όπου οί άνθρωποι δέν 
έχωρίζονταν τόσο σκληρά άπό τά ύλικά 
συμφέροντα καί δέν είχαν νά άντιμετω- 
πίσουν τά προβλήματα καί τίς άναστα- 
τώσεις τοΰ βιομηχανικού πολιτισμού.
' Ακόμη δέ έντονώτερη έκδηλώνεται ή 
έλξις αύτή τών περασμένων καιρών 
στόν Ruskin, όπου ή άντίδρασις κατά 
τής τεχνικής προόδου καί ιδίως τής 
μηχανής φθάνει ώς τήν πλήρη άρνησι.
" Ο καταμερισμός τής έργασίας, συνέ
πεια τής τεχνικής προόδου, είναι γιά 
τόν άγγλο συγγραφέα, αύτό πού τήν 
έχαρακτήρισε άργότερα ό όμοϋδεάτης 
τοΰ Τολστόί, μιά «διαβολική έφεύρε- 
σις», πού κατεβάζει τόν άνθρωπο στό 
έπίπεδο τής μηχανής! Μόνο ή έργασία 
πού γίνεται μέ τά χέρια, ή παλιά 
βιοτεχνική έργασία τοϋ παρελθόντος 
έχει, κατά τόν Ruskin, τόν δημιουργικό 
καί καλλιτεχνικό χαρακτήρα πού τήν 
κάνει άξια τοΰ άνθρώπου καί μόνον 
αύτή μπορεί νά γίνη άποδεκτή. Καί, στό 
σημείο αύτό, ό άγγλος φιλόσοφος 
ουναντάται μέ τόν γάλλο συνάδελφό 
του τόν C. Fourier, πού έχαρακτήρισε 
τόν βιομηχανικό πολιτισμό ώς τήν «πειό 
πρόσφατη άπό τίς έπιοτημονικές χίμαι
ρες» καί ώνειρευόταν τήν ιδανική πολι
τεία όπου ή βιομηχανική έργασία θά 
περιωρίζετο στό έλάχιστο ένώ ή άγροτι- 
κή ή καλύτερα ή κηπευτική θά ξανάδινε 
τήν ποικιλία, τό χρώμα καί τήν έλκυστι- 
κότητα στά έργα τοϋ άνθρώπου.

Δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι τό πνεύ
μα τής νοσταλγίας τοϋ παρελθόντος 
καί ή άντίδρασις άπέναντι στήν τεχνική 
πρόοδο καί τή μηχανή, έμείωσαν τήν 
δραστικότητα τής κριτικής πού άναλύ- 
ουμε. Αλλά καί ή γενικώτερη στάσις 
της άπέναντι στά προβλήματα τοϋ 
γεννωμένου βιομηχανικού πολιτισμού 
χαρακτηρίζεται άπό τήν ίδια έλλειψι 
θετικής άντιμετωπίσεως. Ή  κριτική 
έδώ μένει καθαρή, «πούρα» κριτική. 
Περιορίζεται στόν έλεγχο, τόν δριμύ 
έλεγχο, δέν προχωρεί όμως πάρα πέρα, 
δέν διατυπώνει θέσεις, θετικές καί 
πρακτικές λύσεις γιά τήν θεραπεία τοϋ 
κακού. Καί όπου τό κάνει, τό κάνει μέ 
δισταγμούς, μέ ψηλαφήσεις, μέ ύπανα- 
χωρήσεις χωρίς τή δύναμι καί τήν 
κατηγορηματικότητα πού δίνει ή καλά 
έδραιωμένη πεποίθηοις.

Ό μως, έδώ δέν πρέπει νά βιαστού
με στις κρίσεις μας, πριν έρευνήσουμε 
τά αίτια αύτής τής στάσεως. Καί τό αίτιο 
είναι κυρίως ένα. Πράγματι, όπως παρα
τηρεί ό καθηγητής Ch. Gide, ή άβεβαιό- 
της καί οί δισταγμοί τοϋ Sismondi δέν
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Στόν Καρλάϋ ή άρνητική στάση άπένανη στήν τεχνική πρόοδο χρωματίζεται άπό τήν έντονη νοσταλγία πού τού προκαλεί μιά 
έξιδανικευμένη εικόνα τού παρελθόντος.

προέρχονται έξ ολοκλήρου άπό τήν 
έλλειψι πεποιθήοεως γιά τήν ορθότητα 
τών θεωρητικών λύαεων πού ανακαλύ
πτει. ' Εκείνο πού τούς προκαλεί είναι 
κυρίως ή κατάπληξις καί ή άπογοήτευ- 
οις πού ό φιλάνθρωπος αύτός οικονο
μολόγος αισθάνεται βλέποντας τήν 
άδυναμία τού άνθρώπου μπροστά στό 
κακό πού έπλημμύριζε τήν έποχή του. 
Αύτή ή κατάπτωσις, πού έβλεπε γύρω 
του, τόν παραλύει, τόν κάνει νά άμφι- 
βάλλη βαθειά γιά τό κατά πόσον οί 
λύσεις πού προτείνει είναι πραγματο
ποιήσιμες. «Τό ομολογώ, γράφει, ότι 
άφοϋ έδειξα πού κατά τή γνώμη μου 
βρίσκεται τό άξίωμα, ή βασική άρχή, πού 
βρίσκεται ή δικαιοσύνη, δέν αισθάνομαι 
τή δύναμι νά χαράξω τά μέσα τής 
έκτελέσεως»2.

’ Εκεί όμως πού ό οικονομολόγος 
άμφιταλαντεύεται, ό φιλόσοφος έκ- 
φράζεται κατηγορηματικά. Στό έρώτη- 
μα τί μπορεί καί τί πρέπει νά γίνη ό 
Καρλάϋλ άπαντά: Τίποτε άπολύτως! 
Τίποτε δέν μπορεί νά γίνη όοο ό 
άνθρωπος θά είναι έμποτισμένος άπό 
τήν ύλιστική νοοτροπία, όσο θά κυβερ- 
νάται άπό τό πάθος καί τήν άπληστία 
τού κέρδους, πού παραμερίζουν κάθε 
ήθικό κανόνα. ' Αποτελεί a priori μαται- 
οπονία νά ζητάμε μέτρα καί μέσα 
θεραπείας, άν δέν άλλάξη πρώτα ή 
πνευματική κατάσταοις, άν δένάνέβηή

Ό  Λ. Τολστόη έπάνω, όπως καί ό 
Ρούσκιν, χαρακτήρισαν τήν τεχνική 
πρόοδο οάν μιά διαβολική έφεύρεση 
πού κατεβάζει τόν άνθρωπο στό επίπε
δο τής μηχανής.

ήθική στάθμη τού άνθρώπου. Καί σέ 
όσους παρ' όλ' αύτά έπιμένουν νά 
ίδοΰν καί νά άκούσουν λύσεις πρακτι
κές, ό Καρλάϋλ λέει: «’ Αφού έπιμένε- 
τε νά ρωτάτε τί πρέπει νά κάνουμε θά 
σάς άπαντήσω: Πρέπει νά κατέβουμε 
στό βάθος τού έαυτοϋ μας καί νά 
ίδοϋμε έάν ύπάρχη άκόμη έκεΐ κάποιο 
ύπόλειμμα ψυχής. Τότε θά άνακαλύ- 
ψουμε όχι ένα, άλλά ολόκληρη λεγεώ
να άπό πράγματα πού μπορούν νά 
γίνουν. ' Αλλά κάντε πρώτα τό πρώτο!».·

Καί έδώ ψηλαφούμε τόν έσωτερικό 
διχασμό πολλών εύγενών άνθρώπων 
τού 19ου αίώνος, πού δέν έμειναν 
άπαθεΐς καί άσυγκίνητοι μπροστά στό 
κοσμοϊστορικό δράμα, πού παιζόταν 
μπροστά στά μάτια τους.

Βέβαια, άλλοι σύγχρονοί τους, πα- 
ραβλέποντας τό γεγονός ότι δέν ύπήρ- 
χαν οί άναγκαΐες πνευματικές προϋπο
θέσεις, έπροσπάθησαν νά έφαρμόσουν 
νέες ιδέες, νά άλλάξουν θεσμούς καί 
συστήματα, ή νά δημιουργήσουν ιδανι
κές πολιτείες ' Ικαρίες ή Νέες ' Αρμονί
ες, πού τις φαντάζονταν σάν μοντέλα 
μιάς καινούργιας κοινωνίας. Οί προσπά
θειες καί οί άγώνες τους είναι βέβαια 
οεβαστοί. Καί θά ήταν άδικο νά πούμε 
ότι έμειναν έντελώς άκαρποι. "Ομως ή 
τελική άποτυχία τους, πού τούς κόστισε 
τήν μομφή τού ούτοπιστοΰ, άπέδειξε 
πανηγυρικά ότι καμμία καινοτομία δέν 
μπορεί νά ριζώοη καί νά άποβή εύεργε- 
τική άν δέν έξυψωθή ό άνθρωπος, άν 
δέν έξασφαλισθή στήν οίκονομικοτε- 
χνική έξέλιξι τό άπαραίτητο πνευματικό 
ύπόβαθρο:

Καί είναι ή ιστορία τής άποτυχίας 
αύτής ένα δίδαγμα κατ’ έξοχήν έπίκαι- 
ρο καί φλέγον γιά τόν σημερινό άνθρω
πο, πού άντιμετωπίζει τά προβλήματα 
τού συγχρόνου τεχνικού πολιτισμού, 
πού μπροστά του ό άντίοτοιχος τού 
19ου αίώνος μοιάζει μέ παιχνιδάκι!
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Η ' Αστυνομία, ατά πλαίσια έκτελέ- 
σεως της πολύπλευρης αποστο

λής της, δπου τό πρώτο καθήκον είναι ή 
προστασία τής ζωής, τής τιμής, τής 
ελευθερίας καί περιουσίας τών πολι
τών, σύμφωνα μέ κοινή άντίληψη, επι
δέχεται τήν κριτική του κοινού ύστερα 
άπό τήν διάπραξη εγκληματικών πράξε
ων από κακοποιούς ή άκόμη καί μετά 
άπό τήν άπλή εμφάνιση τών ' Αστυνομι
κών στις καθημερινές κοινωνικές έκδη- 
λώσεις." Ετσι είναι γνωστή ή συγκρατη
μένη έπιβράβευση τών άστυνομικών 
έπιτυχιών καί αύτό έπειδή ή άστυνομική 
έπιτυχία είναι άξίωση τού μέσου πολίτη 
πού, σύμφωνα μέ τήν αϋστηρή κριτική, 
είναι καί ό σκοπός τής οργανωμένης 
ύπαρξης καί φήμης τής 'Αστυνομίας.

'Αντίθετα όταν δέν ικανοποιηθεί 
άμέσως τό κοινό αίσθημα άπό έγκαιρες 
έξιχνιάσεις έγκλημάτων, ή ' Αστυνομία 
δέχεται τήν κατηγορία ότι δέν έκτέλε- 
σε, τουλάχιστον όπως έπρεπε, τήν 
άποστολή της.

Τοϋ Αστυφ. κ. Βασ. Σχίζα
' Η ' Αστυνομία βέβαια ύπηρετεί τήν 

κοινωνία καί διακατέχεται άπό τό συναί
σθημα τού γεγονότος ότι άποτελεί ένα 
μέρος τού ίδιου τού λαού τόν όποιο 
ύπηρετεί. Μέ τις σκέψεις αύτες δικαιω
ματικά ύποστηρίζεται ότι έδώ δέν έπι- 
χειρεΐται συνηγορία ύπέρ τής ' Αστυνο
μίας, άλλά άντίθετα μέ τήν παρουσίαση 
στοιχείων τού άστυνομικοΰ έργου, γίνε
ται προσπάθεια νά τονισθεί ή σημασία 
πού έχουν γιά τήν έπιτυχία τής ’ Αστυ
νομίας, οί καλές σχέσεις Πολιτών -  
' Αστυνομίας, καθώς καί ή στενή συνερ
γασία τους, άφοΰ ή άστυνομική έπιτυχία 
έξυπηρετεΐ τόν ίδιο τό λαό.

Γιά νά είναι όσο τό δυνατό περισσό
τερο έφικτή ή άκρίβεια τών στοιχείων, 
τά οποία δηλώνουν τόν καθημερινό 
μόχθο τών ' Αστυνομικών ' Υπαλλήλων, 
σημειώνεται ότι αύτά άποτελοΰν τή 
συνισταμένη προσφοράς τής ’ Αστυνο
μίας Πόλεων τά πέντε τελευταία χρό
νια. ' Η άπασχόληση, ώς γνωστό, άνα- 
φέρεται σέ όλο τό 24ωρο τής ήμέρας,
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δπως καί σέ δλες τίς ήμερες τοϋ έτους, 
δηλαδή εργάσιμες καί εξαιρέσιμες. 
Στήν ’ Αστυνομία είναι περισσότερο 
εμφανής ό έκτελεστικός χαρακτήρας, 
σέ άντίθεση μέ τίς άλλες κρατικές 
υπηρεσίες στις όποιες παρουσιάζεται 
περισσότερο ό διοικητικός χαρακτήρας 
τους. ' Αποτέλεσμα είναι ή παλιά τακτι
κή τής Διοίκησης νά έπιφορτώνει τίς 
' Αστυνομικές ' Υπηρεσίες μέ καθήκον
τα τά οποία είναι άσχετα μέ τήν 
άστυνομική άποστολή.

Κάθε ήμέρα λοιπόν έκτελοϋντάι 
άπό τούς ’ Αστυνομικούς ' Υπαλλήλους 
8.599 έγγραφα όλων τών κρατικών 
ύπηρεσιών. ' Η έκτέλεση τών έγγάφων 
αύτών άπαιτεΤ άπασχόληση, τής όποιας 
τό μέγεθος εκφράζει ό προηγούμενος 
άριθμός καί δέν έχει καμία σχέση μέ τό 
καθαρά άστυνομικό έργο, μέ άποτέλε- 
σμα τίς έπιπτώσεις στό πρώτο καθήκον 
τής Αστυνομίας, τό οποίο είναι ή 
καταπολέμηση ή ή πρόληψη τοϋ εγκλή
ματος.

Σημαντική είναι ή άπασχόληση τών 
' Αστυνομικών καί σέ διάφορες κοινωνι
κές έκδηλώσεις οί όποιες μπορεί νά 
είναι άθλητικοϋ, θρησκευτικού, έθνικοϋ 
ή άλλου χαρακτήρα. ' Υπολογίστηκε ότι 
949 Αστυνομικοί 'Υπάλληλοι διαθέ- 
τονται καθημερινά σέ καθήκοντα τοϋ 
είδους αύτοϋ, όπου ή ευθύνη βαρύνει 
ξένους πρός την ' Αστυνομία φορείς 
καί ή συνδρομή γίνεται αυτοδίκαια 
μπροστά στις άδυναμίες τών οργανωτι
κών φορέων , σέ βάρος πάντοτε τών 
ούσιαστικών άστυνομικών καθηκόντων.

Οί διάφορες άπεργίες ή οί έκδηλώ- 
σεις γενικότερου χαρακτήρα, πού πρα
γματοποιούνται στις πόλεις δικαιοδοσί
ας τής ' Αστυνομίας Πόλεων είναι 
δυνατό νά άπασχολήσουν τό σύνολο 
τών ' Αστυνομικών, ιδιαίτερα στήν ' Α
θήνα. ' Η έντονη έπίσης παρουσία τής 
' Αστυνομίας σέ άπεργίες τοϋ προσωπι
κού διαφόρων έπιχειρήσεων, οργανι
σμών, πνευματικών ιδρυμάτων, σχολεί
ων κ.λπ. γίνεται σέ βάρος τής κύριας 
άποστολής της.

Σέ όλες τίς παραπάνω έκδηλώσεις 
πού κατονομάστηκαν καθώς καί σέ 
άλλες, όπως τίς έπισκέψεις προσωπι
κοτήτων στήν πρωτεύουσα, τά φεστι- 
βάλς, τίς πανηγύρεις. τίς πορείες 
κ.λ.π., διαθέτονται 1006 'Αστυνομικοί 
κάθε ήμέρα καί άπασχολοϋνται 6.350 
ώρες, δηλαδή 6,30' ώρες περίπου ό 
καθένας τήν ήμέρα.

Γίνεται λοιπόν φανερό τό μέγεθος 
τής άπασχόλησης τής ' Αστυνομίας καί 
τό έργο τό οποίο προσφέρει σέ άποστο-

λές οί όποιες είναι ξένες στό βασικό 
καθήκον.

Ή  εύθύνη, γιά τό γεγονός ότι οί 
παραπάνω ένέργειες τής Αστυνομίας 
άποβαίνουν σέ βάρος τών σχέσεών της 
μέ τούς πολίτες, δέν βαρύνει αύτήν, 
άφοϋ ή χρησιμοποίησή της γίνεται γιά 
λόγους οί όποιοι έκφεύγουν τής άπο
στολής της καί οπωσδήποτε δέν έξαρ- 
τιοϋνται άπό τήν 'ίδια τήν ’ Αστυνομία, ή 
όποια πάντοτε ένεργεί μέ τήν ιδέα ότι 
ύπηρετει τήν κοινωνία.

' Από τήν καθημερινή δραστηριότητα 
τής ’ Αστυνομίας Πόλεων, στόν τομέα 
έφαρμογής τών Ποινικών Νόμων, είναι 
δυνατό νά διαφανεΤ καί τό έπίπεδο στό 
οποίο κινείται ό δείκτης τής έγκληματι- 
κότητας, στό συγκεκριμένο γεωγραφι
κό χώρο πού γίνεται ή άναφορά.

«

Τήν 'Αστυνομία άπασχολεΐ κάθε 29 
ώρες ένα (1) έγκλημα σέ βαθμό κα
κουργήματος. Επίσης γίνονται μηνύ
σεις ή άκολουθεΐται ή αυτόφωρη διαδι
κασία γιά 139 πλημμελήματα τά οποία 
βεβαιώνονται κάθε ήμέρα. Γιά τά παρα
πάνω άδικήματα διώκονται 142 δράστες 
καθημερινά.

’ Αναλυτικότερα γίνονται 34 μηνύ
σεις γιά άδικήματα τοϋ ’ Αγορανομικοΰ 
Κώδικα, γιά σωματικές βλάβες 24 γιά 
παραβάσεις τοϋ Κώδικα οδικής κυκλο
φορίας, σέ βαθμό πλημμελήματος, βε
βαιώνονται καθημερινά 15 παραβάσεις. 
’ Επίσης κάθε ήμέρα γίνονται 11 μηνύ
σεις γιά κλοπές, 3 γιά παραβάσεις τοϋ 
οίκοδομικοΰ κανονισμού, 7 γιά καταλή
ψεις πεζοδρομίων χωρίς άδεια, 6 γιά 
άδικήματα πού άφοροϋν τό ώράριο 
λειτουργίας τών καταστημάτων. Παλαι-

Ση μαντική είναι
ή άπασχόληση τών Αστυνομικών 
σέ διάφορες 
κοινωνικές έκδηλώσεις

175



ότερα ή ’ Αστυνομία βεβαίωνε 3 άδική- 
ματα κάθε μήνα, γιά παραβάσεις του 
νόμου «περί εξοικονόμησης ενέργει
ας», ένώ τελευταία βεβαιώνει 5 αδική
ματα κάθε ήμέρα. Κάθε 24ωρο επίσης 
καταγράφονται 4 μηνύσεις γιά εξύβρι
ση, 3 γιά παραβάσεις τού οικοδομικού 
κανονισμού, 2 γιά κλοπή χρήσεως, 2 γιά 
παραβάσεις τού νόμου «περί άσεμνων 
γυναικών», 2 γιά άδικήματα τού νόμου 
«περί παιγνίων». Τέλος γιά παραβάσεις 
τής έργατικής νομοθεσίας γίνονται 
κάθε ήμέρα 2 μηνύσεις, γιά άπειλή 1, 
γιά ένάσκηση έπαγγέλματος χωρίς ά
δεια 1, γιά άδικήματα πού άφοροΰν τήν 
'ίδρυση καί λειτουργία βιομηχανιών 1, 
γιά παραβάσεις τού νόμου πού άναφέ- 
ρεται στήν προστασία τού έθνικοϋ μας 
νομίσματος 1.

Παραβάσεις οί όποιες άναφέρονται 
ατούς κανόνες τής κυκλοφορίας, μέ 
πρώτες έκείνες πού άφοροϋν τις παρά
νομες σταθμεύσεις τών οχημάτων, 
άλλά καί δλων τών διατάξεων τού ΚΟΚ, 
μέ στόχο τήν άνακούφιση άπό τό 
κυκλοφοριακό άπασχολοϋν οέ μεγάλο 
βαθμό, καθημερινά τήν 'Αστυνομία. 
Παράλληλα μέ τις παραβάσεις αύτές, 
σημαντικός είναι ό άριθμός, κάθε ήμέ
ρα, καί τών πταιοματικών παραβάσεων 
τών ’ Αστυνομικών Διατάξεων, οί οποί
ες άναφέρονται κυρίως, στήν κοινή 
ήσυχία, στόν ύγειονομικό κανονισμό, 
στήν παράνομη άσκηση ύπαίθριων έ- 
παγγελμάτων, στήν έξασφάλιση έλεύ- 
θερης κυκλοφορίας, στόν οικοδομικό 
κανονισμό, στις διαφημίσεις, οτήνίδρυ
ση καί λειτουργία κέντρων διασκεδάσε- 
ως κ.λ.π.

Κάθε 24ωρο γίνονται 1464 μηνύσεις 
σέ βαθμό πταίσματος. ' Επίσης καταχω
ρίζονται 525 συστάσεις στά σχετικά 
βιβλιστών Αστυνομικών 'Υπηρεσιών.

Ά π ό  τις άμέσως έπόμενες, χαρα
κτηριστικές περιπτώσεις τής καθημερι
νής ένεργητικότηταςτής' Αστυνομίας, 
φαίνεται ή παροχή ύπηρεσιών στό 
κοινωνικό σύνολο, πρός κάθε κατεύ
θυνση.

Κάθε 24ωρο ή ' Αστυνομία έπιλαμ- 
βάνεται σέ 18 τροχαία άτυχήματα κατά 
τά όποια ύπάρχει τραυματισμός άτό- 
μου. Συνέπεια τών άτυχημάτων αύτών 
είναι: α) κάθε 40 ώρες νά πεθαίνει 1 
άτομο καί β) κάθε 1 ώρα 1 άτομο νά 
τραυματίζεται σοβαρά ή έλαφρά. 'Ε 
κτός άπό τά παραπάνω άτυχήματα, 
κάθε μισή ώρα γίνεται καί 1 τροχαίο 
άτύχημα μέ ύλικές ζημίες μόνο.

'Επίσης κάθε ήμέρα ή 'Αστυνομία 
άσχολεΐται μέ 4 τραυματισμούς άπό

άντίστοιχα έργατικά άτυχήματα. Απο 
τά έργατικά άτυχήματα 1 άτομο σκοτώ
νεται κάθε μήνα.

Σέ μία (1) ή καί 2 πολλές φορές 
άπόπειρες αύτοκτονίας άπασχολεΐταιή 
' Αστυνομία κάθε ήμέρα.

Οί πραγματικές αύτοκτονίες πού 
καταγράφονται, γίνονται μία (1) κάθε 
έκτη ήμέρα.

’ Από τό σύνολο τών άποπειρών 
αϋτοκτονιών, τά τελευταία πέντε χρό
νια, τό άξιοπρόσεχτο είναι ότι τό 
82,42% άφορά γυναίκες πού άποπειρά- 
θηκαν νά αύτοκτονήσουν καί τό 17,58% 
άνδρες σέ άντίθεση μέ τις αύτοκτονί
ες, σάν πραγματικό γεγονός, στις 
οποίες τό 63,08% άφορά άνδρες καί τό 
36,92% γυναίκες.

"Ισως οί γυναίκες νά προσποιούνται 
ότι θά αύτοκτονήσουν. ' Η Αστυνομία 
όμως οφείλει νά προστρέξει.

Κάθε ήμέρα δηλώνεται στις ' Αστυ
νομικές ' Υπηρεσίες ότι έξαφανίστηκαν 
3 μέ 4 άτομα. ' Ο άριθμός δέν προκαλεΐ 
άνησυχία γιατί τά άτομα αϋτά σέ σύντο
μο χρόνο έπιστρέφουν στό σπίτι τους.
' Επίσης δηλώνονται 7 κλοπές οχημά
των άπό τά οποία 2 είναι αύτοκίνητα καί 
5 μοτοποδήλατα καί ποδήλατα. Οί 
ύπηρεσίες άναζητήσεων όπως γενικό
τερα καί άλλες ύπηρεσίες τής 'Αστυ
νομίας είναι ύποχρεωμένές νά βρί
σκονται σέ διαρκή έπαγρύπνιση.

Οί παροχές A ' Βοηθειών σέ διάφο
ρα άτομα καί ή μεταφορά τους σέ 
νοσηλευτικά ιδρύματα, καθώς καί οί 
περισυλλογές καί ή προστασία μεθυ
σμένων, άνέρχονται κάθε ήμέρα σέ 19.

Στόν τομέα τής Δημόσιας ύγείας καί 
τής προστασίας τών καταναλωτών στό

χώρο τού εμπορίου, ενεργουνται 
ήμέρα άπό τήν ' Αστυνομία, 585 άστυϊα- 
τρικές καί άστυκτηνιατρικές έπιθεωρή- 
σεις καταστημάτων. 'Επίσης οί 'Υπη
ρεσίες ’ Αγορανομίας διενεργούν 36 
δειγματοληψίες τροφίμων καθημερινά. 
Μεγάλες ποσότητες τροφίμων κατα- 
στρέφονται έπειδή κρίνονται έπικίνδυ- 
να γιά τή Δημόσια ύγεία.

Στήν προσπάθεια προστασίας τού 
έθνικοϋ μας νομίσματος, μέ τή διενέρ
γεια σωματικών έρευνών, έρευνών σέ 
άποσκευές, έλέγχων σέ καταστήματα 
κ.λ.π. άποδίδονται κάθε ήμέρα 91.989 
δραχμές άπό τό συνάλλαγμα πού κατά
σχεται.

Στά πταισματοδικεία δικαιοδοσίας 
τής ' Αστυνομίας Πόλεων, όπου τά 
καθήκοντα Δημόσιου Κατήγορου έκτε- 
λ ε ί ' Υπάλληλος τής ’ Αστυνομίας, έκδι- 
κάζονται κάθε ήμέρα 625 ύποθέσεις. 
Τό Δημόσιο Ταμείο, ομοίως, κάθε ήμέ
ρα εισπράττει 299.343 δραχμές άπό 
παραβάτες οί όποιοι καταδικάστηκαν 
στις προηγούμενες δίκες.

Τό έπάγγελμα τού 'Αστυνομικού 
είναι καί έπίπονο, γιατί αύτό δέν έχει 
ορισμένο ώράριο έργασίας όπως συμ
βαίνει μέ τούς έργαζόμενους σέ άλλα 
έπαγγέλματα ή προκαθορισμένες ήμέ- 
ρες άνάπαυσης (τούτο όμως μελετάται 
καί ρυθμίζεται άπό τό 'Υπουργείο 
Δημοσίας Τάξεως μέχρι τήν ολοκλήρω
σή του), άλλά καί έπικίνδυνο άπό τήν 
ίδια τήν ιδιομορφία του, πού θέλει τόν 
’ Αστυνομικό παρόντα στήν κάθε κοινω
νική έκδήλωση τού νομοταγή πολίτη ή 
τήν άντικοινωνική τού κακοποιού.

' Ο παραβάτης τής τροχαίας παραβά- 
σεως ύπομένει τήν παρατήρηση άπό
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καί όλων γενικά τών Δημόσιων ' Υπηρε
σιών, οί οποίες έκτελοϋνται άπό τόν 
' Αστυνομικό πέρα άπό τήν πραγματική 
αστυνομική άποστολή του, προκαλοϋν 
άντιδράσεις οί όποιες εκδηλώνονται 
ατό πρόσωπο τοϋ 'Αστυνομικού πού 
άντιμετωπίζεται σάν φορέας τής κρατι
κής έξουσίας.

Οί συνεχείς αύτές έπαφές τής 
Αστυνομίας μέ τούς πολίτες έχουν 

άρνητικές έπιπτώσεις οτήν αστυνομική 
άποστολή ή όποια θεωρείται λειτούργη
μα οτήν ύπηρεσία τού κοινωνικού συνό
λου, γιά τό λόγο ότι δυσχεραίνουν τήν 
προαγωγή τών καλών σχέσεων ' Αστυ
νομίας - Κοινού. Κάθε ήμέρα λοιπόν, 2 
άδικήματα, άπό αύτά πού προαναφέρ- 
θηκαν σέ προηγούμενη παράγραφο, 
στρέφονται κατά ' Αστυνομικών. ’ Επί
σης κάθε τρίτη (3) ήμέρα τραυματίζεται 
ένας (1) 'Αστυνομικός κατά τήν έκτέ- 
λεση τού καθήκοντος.

τόν ' Αστυνομικό, πλήν όμως είναι 
γνωστή ή άγανάκτησή του γι’ αύτόν, 
παρόλο ότι γνωρίζει τό άδικο τής 
πράξεώς του.

' Η άντίδραση τού κακοποιού θά είναι 
βίαιη, όσο είναι δυνατό, κατά τοϋ 
’ Αστυνομικού, προκειμένου νά άποφύ- 
γει τις συνέπειες τοϋ νόμου.

' Ο έργοδότης, ό οποίος έχει καταγ
γελθεί στό 'Υπουργείο Εργασίας, ύ
στερα άπό διενέξεις μέ τούς έργαζό- 
μενους, άγανακτεϊ στό τρίτο άσχετο 
πρόσωπο τοϋ ’ Αστυνομικού, πού τού 
κοινοποιεί κάποια άπόφαση τού 'Υ 
πουργείου ’ Εργασίας.

' Ο άπεργός θά καταφερθεΐ κατά τού 
'Αστυνομικού γιατί στό πρόσωπό του 
παρεμποδίζονται οί έπιδιώξεις του.

Οί παραγγελίες πρός τούς πολίτες, 
τής πολεοδομίας, τών στρατολογικών 
γραφείων, τής τοπικής αύτοδιοίκησης

Περισσότερα στοιχεία άπό τήν ά- 
στυνομική άπασχόληση παρουσιάζονται 
κατωτέρω.

Κάθε 2η ήμέρα άπασχολεϊ τίς ' Α
στυνομικές ' Υπηρεσίες μία (1) άνθρω- 
ποκτονία έξ άμελείας, μία (1) άπάτη, μία 
(1) κακόβουλη βλασφημία, όπως καί 2 
άδικήματα φθοράς ξένης ιδιοκτησίας 
κάθε 36 ώρες.

Κάθε τρεις ήμέρες βεβαιώνεται 1 
άδίκημα πού άφορά άντίσταση κατά τής 

Αρχής, 1 άδίκημα μοιχείας, μία (1) 
ύπεξαίρεση, 1 άδίκημα τοϋ νόμου περί 
άφροδίσιων νοσημάτων, 1 περίόπλοφο- 
ρίας, 1 έπειδή συμμετέχουν άνήλικοι 
σέ άπαγορευμένα παίγνια, 1 τού νόμου 
περί πρακτορείων αύτοκινήτων, 1 περί 
λειτουργίας τών ξενοδοχείων!

Κάθε 4η ήμέρα μία (1) άποπλάνηση 
παίδων, 1 άδίκημα τοϋ νόμου περί 
ναρκωτικών ούσιών, 1 τοϋ νόμου διατά

ραξης τής οικιακής ειρήνης, 1 τοϋ 
νόμου περί δυσφήμησης ή συκοφαντι
κής δυσφήμησης.

Κάθε 5η ήμέρα ή ' Αστυνομία άπα- 
σχολεϊται μέ μία (1) άπαγωγή, μέ μία (1) 
αύτοδικία, μέ ένα (1) άδίκημα πού 
άφορά τίς πωλήσεις σιγαρέττων.

Κάθε έβδομάδα άσχολεΐται μέ μία 
(1) άρπαγή άνηλίκου.

Κάθε 8η ήμέρα βεβαιώνεται 1 άδί
κημα τό όποιο άναφέρεται στήν παρά
νομη λειτουργία ραδιοσταθμών, 1 άδί
κημα γιά τίς φωτεινές έπιγραφές.

Τρεΐς φορές τό μήνα ή ' Αστυνομία 
άπασχολείται μέ μία (1) ληστεία, μέ μία 
(1) έκμετάλλευση πορνών, μέ μία (1) 
ύφαίρεση.

Κάθε 12 ήμέρες μέ 1 άδίκημα πού 
άφορά τήν παραβίαση μέτρων προλή- 
ψεως έπιζωοτιών.

Κάθε 13 ήμέρες μέ 1 βιασμό, μέ 1 
άδίκημα πού άφορά τόν άθλητισμό, 1 τίς 
έκρηκτικές ύλες, 1 τήν παράλειψη 
άποκατάστασης όδοϋ στήν προηγούμε
νη κατάσταση.

Κάθε 14η ήμέρα με 1 άδίκημα περί 
έπαιτείας.

Δύο φορές τό μήνα ο ί ' Αστυνομικές 
' Υπηρεσίες άπασχολοϋνται μέ 1 άδίκη
μα τό όποιο άφορά τίς άρχαιότητες, 1 
περιύβριση ’ Αρχής, 1 πρόκληση σκαν
δάλου δι' άσεμνης πράξης, 1 τού 
νόμου γιά τά περίπτερα.

Κάθε 16η ήμέρα, καταγράφεται 1 
άδίκημα άνθρωποκτονίας ή άπόπειρας 
άνθρωποκτονίας έκ προθέσεως, 1 άδί
κημα ψευδούς άνώμοτης κατάθεσης.

Κάθε 18η ήμέρα 1 άδίκημα τής 
παραβίασης ύποχρέωσης πρός διατρο
φή.

Κάθε 20ή ήμέρα 1 άδίκημα πού 
άναφέρεται στήν άλητεία, 1 στή διευκό
λυνση άλλότριας άκολασίας, 1 στήν 
'ίδρυση καί λειτουργία πρατήριων βενζί
νης.

Κατά άραιότερα διαστήματα ή Α
στυνομία άπασχολείται μέ διάφορα άλ
λα άδικήματα τά όποια άφοροϋν όλους 
τούς ποινικούς νόμους. Κάθε 25 ήμέ
ρες καταγράφεται ένα (1) άδίκημα πού 
άφορά τήν πνευματική ιδιοκτησία. Κάθε 
μήνα μία (1) διακεκριμένη περίπτωση 
κλοπής, μία (1) άπόδραση κρατούμε
νου, μία (1) μαστροπεία, ένα (1) άδίκη
μα παράνομης βίας, ένα (1) τοϋ νόμου 
περί έπιταγών, ένα (1) περί έράνων καί 
λαχειοφόρων άγορών, ένα (1) τήν 
ίδρυση λειτουργίας σταθμών αύτοκινή- 
των.

Κάθε 2 μήνες ένα (1) άδίκημα 
κατάχρησης σέ άσέλγεια, ένα (1 (παρά
νομης κατακράτησης, ένα (1) ψευδούς
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καταμήνυσης κ.λ.π.
"Ασχετα μέ τή συχνότητα ορισμένων 

αδικημάτων, ή κοινή γνώμη είναι περισ
σότερο εύαίσθητη σέ μερικά άδικήματα 
δπως σέ μεγάλες κλοπές, έμπρη- 
σμούς, χαρακτηριστικές άνθρωποκτο- 
νίες κ.λ.π., τά όποια άπασχολοΰν συνή
θως τήν ' Αστυνομία μία φορά τό χρόνο 
ή κάθε δεύτερη ή τρίτη χρονιά.

Πέρα όμως άπό τήν έρμηνεια πού 
άποδίδουν οί παραπάνω άριθμοί, θά 
πρέπει νά ύπογραμμισθεΐ ή στατιστική 
σημασία τους, γιά τό λόγο δτι δέν 
έκφράζουν τό άπόλυτο.

Σέ διαφορετική περίπτωση θά ήταν 
δυνατό νά διακινδύνευε νά ειπωθεί ότι 
ή Αστυνομία βρίσκεται σέ άναμονή 
έπέμβασης μέ τή διάπραξη έγκλημά- 
των στά τακτά χρονικά διαστήματα, 
όπως άναφέρθηκαν παραπάνω. ' Αλλά 
άμέσως δίνεται ή εύκαιρία νά τονιστεί 
τό τεράστιο καθημερινό προληπτικό 
έργο τής ' Αστυνομίας, κατά τοϋ έγκλή- 
ματος, τό οποίο δέν είναι άμεσα έμφα- 
νές στό ευρύτερο κοινό.

Τό προληπτικό έργο τής ' Αστυνομί
ας, πού γιά τήν έπιτυχία του όλες οί 
’ Αστυνομικές 'Υπηρεσίες βρίσκονται 
σέ συνεχή ένεργητικότητα, ουνίσταται 
κυρίως οτήν έφαρμογή διάφορων άστυ- 
νομικών μέτρων.

Οί περιπολίες, ή φρούριοη διάφο
ρων χώρων ιδιαίτερου ένδιαφέροντος, 
ή διενέργεια ένεδρών, έλέγχων σέ 
καταστήματα, οέ οχήματα κ.λ.π., οί 
σωματικές έρευνες, οί έρευνες σέ 
άποοκευές καί σέ άλλα άντικείμενα, οί 
άναζητήσεις γενικοτέρα, ή λήψη μέ
τρων άσφάλειας οτήν κίνηοη ύψηλών 
προσώπων, ή ρύθμιση οτήν κυκλοφορία 
πεζών καί οχημάτων κ.λ.π., είναι ορι
σμένα άπό τά προληπτικά μέτρα τά 
όποια έφαρμόζει ή ’ Αστυνομία οτήν 
καθημερινή προσπάθειά της.

Θά ήταν ούτοπία άν έπιχηρεΐτο 
μέσα ατά οτενά πλαίσια τού παρόντος, 
νά καταγράφει τό πολύπλευρο έργο τό 
οποίο άποδίδει ή ' Αστυνομία σέ μιά 
ήμέρα.

Μέ τά στοιχεία βέβαια πού παρουσι
άστηκαν στοχεύεται ό προβληματισμός 
τού εύρύτερου κοινού, μπροστά στόν 
άγώνα καταπολέμισης τής έγκληματι- 
κότητας καί τής περιφρούρισης τών 
έννομων άγαθών τής ζωής, τής τιμής, 
τής έλευθερίας καί περιουσίας τών 
πολιτών, δεδομένου ότι ή εύθύνη δέν 
πρέπει νά βαρύνει μόνο τήν ' Αστυνο
μία, άλλά όλους τούς πολίτες άφοΰ μέ 
τή συνεργασία Πολιτών -  ' Αστυνομίας 
καί τις καλές σχέσεις τους έπιτυγχά- 
νονται άριστα άποτελέσματα.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ

Τοϋ θ ε ολ ό γο υ κ. Ν .  Π.  Βασιλειάδη

Η ΑΓΑΠΗ 
ΤΟΥ
ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ

Οί δίσεκτοι καιροί μας, ατούς όποιους φανεροί 
καί αφανείς εχθροί τοϋ ανθρώπου καλλιεργούν 
τή διαίρεση καί τό μίσος, μας φωνάζουν: Τό 
μόνο πού έχετε νά κάνετε, είναι νά βιώσετε τήν 
άγάπη, όπως τήν προβάλλει μπροστά οας ή 
ΑΓΑΠΗ, ό θεός μας».

Ο ΣΟΥΣ πολέμησαν ή συνεχίζουν 
νά πολεμούν τήν ' Εκκλησία τοϋ 

Χριστού, άν δέν τούς συγκινεί τίποτε 
άλλο, θά πρέπει νά τούς βάλει σέ 
βαθιές σκέψεις (άν βέβαια θέλουν νά 
οκεφθοΰν) ή άπειρη άγάπη τού ’ Εσταυ
ρωμένου.

Οί άρνητικοί κι οί ποικιλώνυμοι χλευα- 
σταί τού ’ Εσταυρωμένου τόν πολεμούν 
έπί είκοσι αιώνες. Ό  πολυμέτωπος 
άγώνας τους δύο χιλιάδες χρόνια γίνε
ται μέ χίλιους δυό τρόπους. Όμως ό 
θεάνθρωπος Κύριός μας καθηλωμέ
νος στόν Σταυρό, μέ τό άγιο του αίμα 
πού λούζει τήν άχραντη πλευρά του, τά 
άγιά του χέρια καί πόδια' μέ τή φοβερή 
δίψα πού καίει καί στεγνώνει τά άγια του 
χείλη, τούς παρακολουθεί μέ βλέμμα 
θείας άγάπης.

"Οσοι μελέτησαν στοχαστικά καί 
προβληματίσθηκαν γόνιμα γύρω άπό τά 
σεπτά Πάθη τοϋ Κυρίου μας βεβαιώ
νουν: ' Ο καρφωμένος στόν Σταυρό 
Λυτρωτής νικά καί κατακτά πολλούς 
άπ' αύτούς πού πολέμησαν ή τόν 
άρνήθηκαν. Ά π ό  τόν έκατόνταρχο,

πού όταν είδε «τόν σειομόν» καί «τά 
γενόμενα» είπε γεμάτος δέος τό λόγο 
«άληθώς θεού Υιός ήν οϋτος»' άπό τόν 
διώκτη Σαϋλο, πού Τόν ϋπηρέτησε στή 
συνέχεια ώς Παύλος ’ Απόστολος τών 
’ Εθνών, όσο κανένας άλλος θνητός-
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Ν ΗΜΕΡΩΝ

ώς τούς φανατικούς οπαδούς τού 
' Ορθολογισμού καί των κοινωνικών 
συστημάτων ή στρατευμένων ιδεολογι
ών πού έδιωξαν μέ λόγο ή έργα τόν 
’ Εσταυρωμένο, κι ύστερα έγιναν ταπει
νοί μαθηταί του, ό άριθμός είναι αμέ
τρητος!,.

Ή  θεία άγάπη, πού άκτινοβόλησε 
άπό τόν Σταυρό δέν έξηγείται καθόλου 
μέ τή λογική. Θά 'λεγα πώς στήν θεία 
αύτή άγάπη πραγματοποιείται ένα πα
ράδοξο: Τήν χλευάζεις κι όμως διαπομ
πεύεσαι σύ, ό χλευαστής της· αύτό 
έπαθαν οί Γραμματεΐς κι οί Φαρισαίοι 
τής έποχής τού Χριστού καί τής κάθε 
έποχής! Τήν κρίνεις κι όμως κρίνεοαι 
σύ, ό κριτής της· αύτό έπαθε τό 
Συνέδριο κι οί άρχηγοί τού ' Ισραηλιτι- 
κού λαού τήν έποχή τού Χριστού, τά 
Συνέδρια κι οί άρχηγοί λαών κάθε 
έποχής. Τήν προδίδεις κι όμως στιγμα
τίζεσαι σύ, ό προδότης της- αύτό έπαθε 
ό ' Ιούδας, οί ' Ιούδες κάθε έποχής!

Αύτά τά ύπέρλογα θαύματα πραγμα
τοποιεί ή Χριστιανική άγάπη, όπως τήν 
έδίδαξε, τήν έβίωσε καί τήν έσφράγισε 
μέ τό πανάγιον Αίμα του ό Κύριος. 
" Οπως τήν πρόβαλε ο ' όλο τό μεγαλείο 
τής θυσίας της ή ’ Ενσαρκωμένη ' Αγά
πη. Αύτή, πού εύλογοΰσε όσους τήν 
κάρφωναν. Αύτή, πού πληγωνόταν κα
τάκαρδα, όχι τόσο άπό τά καρφιά, όσο 
άπό τήν έπίμονη άμετανοησία καί τήν 
φτηνή χλεύη τών χλευαστών της- Αύτή, 
πού στήν ώρα τού φρικτοΰ μαρτυρίου 
Της είχε ένα παρήγορο λόγο γιά νά 
γλυκάνει τις τελευταίες στιγμές ένός 
ληστοϋ, πού σκόρπισε τόν θάνατό στό 
πέρασμά του· Αύτή, πού μέσα στήν 
άφάνταστη οδύνη της είχε τήν άνησυ- 
χία νά μεριμνήσει στοργικά γιά τό αύριο 
τής Παρθένου Μαρίας, πού τή γέννησε 
στόν κόσμο. ' Η στεφανωμένη μέ άγκά- 
θια άγια Κεφαλή έγερνε κάτω άπό τό 
βάρος τών φρικτών πόνων, άλλά τ' 
αύτιά παρακολουθούσαν τόν σάλαγο 
τού λαού. Ά πό  τό ύψος τού Σταυρού 
τό διεισδυτικό καί παντέφορο, άλλά 
πάντα γεμάτο άρρητη γλυκύτητα βλέμ
μα χάϊδευε μυστικά τις ψυχές όλων. 
Τής Πανάγνου Μαρίας, τού ' Ιωάννου, 
τού μαθητοϋ τής άγάπης, τών εύλαβι- 
κών γυναικών πού άπό μακρυά παρακο
λούθησαν τήν Σταύρωση, τών έχθρών 
' Ιουδαίων, τών στρατιωτών Ρωμαίων καί 
τών κρυφών μαθητών... Καί ένώ στά 
σωθικά καίγονταν άπό τήν άκατάσχετη 
αιμορραγία κι ό παλμός τής καρδιάς

γινόταν ολοένα καί πιό βραδύς, ή 
'Εσταυρωμένη Άγάπη, πού καιγόταν 
γιά τις ψυχές, πού ήλθε νά λυτρώσει, 
άφήκε άπό τά φρυγμένα χείλη Της νά 
βγει ό ικετευτικός λόγος: «Πάτερ, 
άφες αύτοίς»!

Νά γιατί μέσα στήν άδιάκοπη ροή τού 
χρόνου έκατομμύρια καρδιές καταπλη
γωμένες καί καταματωμένες άπό τά 
βέλη τής άμαρτίας, κουρασμένες άπό 
τόν κάματο τής δουλείας στά τυραννικά 
πάθη, συντετριμμένο άπό τήν ντροπή 
τού άμαρτωλοΰ βίου γονατίζουν μπρο
στά στόν Σταυρό του συγκλονισμένες 
άπό τήν άπύθμενη άγάπη Του.

Ά ν  ή ' Εκκλησία τού Χριστού ζεϊ καί 
θριαμβεύει παρ' όλους τούς ισχυρότα
τους ιστορικούς καί κοινωνικούς σει
σμούς, πού άλλαξαν μέσα στά 2.000 
χρόνια τόν ρυθμό τού κόσμου μας 
τούτο οφείλεται στήν άγάπη, μέ τήν 
όποια ό Χριστός έλύτρωσε, έθέρμανε 
κι ημέρεψε τόν άνθρωπο. ' Οφείλεται 
στήν άπέραντη, άστείρευτη άγάπη, πού 
γνωρίζει ένα μονάχα: Νά προσφέρεται, 
νά δίνεται γιά τή σωτηρία τού άλλου.

Τήν άγάπη, πού κορύφωμά της είναι τό 
άπερίγραπτα οδυνηρό μαρτύριο τού 
Σταυρού.

Αύτή τήν τόσο άπλή, μά τόσο δυνατή 
άλήθεια μάς φωνάζει άπό τόν Γολγοθά 
ό Θεάνθρωπος Κύριος καί σήμερα πού 
κερδίζουμε στήν τεχνική, άλλά χάνου
με τόν άνθρωπο, γιατί έχει ψυγεί ή 
άγάπη στις καρδιές μας. Οί δίσεκτοι 
καιροί μας, στούς όποιους φανεροί καί 
άφανεΤς έχθροί τού άνθρώπου καλλιερ
γούν τή διαίρεση καί τό μίσος, μάς 
φωνάζουν: Τό μόνο πού έχετε νά 
κάνετε, είναι νά βιώσετε τήν άγάπη, 
όπως τήν προβάλλει μπροστά σας ή 
ΑΓΑΠΗ, ό Θεός μας. Ά ς  πέσουμε 
λοιπόν μέ δάκρυα συντριβής μπροστά 
στά ματωμένα πόδια Του γιά όσους δέν 
άγαπήσαμε, γιά νά μάς δώσει' Εκείνος 
τή χάρη ν ’ άγαποΰμε, όλους, όπως 
Αύτός. Έτσι θά πλατύνει ό ορίζοντας 
τής ψυχής μας, θά γεμίσει φώς άνέ- 
σπερο, γλυκύ καί ιλαρό. Ζώντας στήν 
άτμόσφαιρα τής θείας Άγάπης θά 
βεβαιωθούμε πώς ύπάρχει καί στήν 
έφήμερη ζωή μας, αιωνιότητα.
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Ζ ΑΜΠΙΑ ή Ζαμπέτα. "Ετσι τήν έλε
γαν. Κι ήταν μοναδική οτό μόρια καί 

ο δλη τή σκλαβωμένη ρωμιοσύνη. 
Πατέρας της ήταν ό οπλαρχηγός τής 
Άλωνίσταινας Καπετάν Κωταάκης. 
"Αντρας της ό Κωνσταντίνος Κολοκο- 
τρώνης, πατέρας καί γενάρχης τών 
Κολοκοτρωναίων. Καί γιος της ό γιός 
τής Ελλάδας, ό Θοδωράκης, ό θρυλι
κός «Γέρος τοϋ Μόρια».

Ηταν όμως καί γιαγιά γενναίων. 
Έγγόνια της ό Γενναίος κΓ ό Πάνος 
Κολοκοτρώνης. Δισέγγονος της ό Θεό
δωρος Γεν. Κολοκοτρώνης (Φαλέζ) 
πού έπαιξε μεγάλο ρόλο οτίς άντιοθω- 
νικές εξεγέρσεις.

Ό  θρυλικός «γέρος τοϋ Μόριά» Θ. 
Κολοκοτρώνης.

πρωτογονικό τρόπο, χωρίς καμμιά βοή
θεια, χωρίς καμμιά προετοιμασία γιά τό 
μωρό της.

Κι άναριγδ κανείς στή σκέψη γιά τό 
δράμα τής γυναίκας αύτής πού κάτω 
άπό μοναδικά δύσκολες συνθήκες το
κετού έφερε οτόν κόσμο καί χάρισε 
στήν " Ελλάδα τόν πρωτότοκο γιό της 
Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.

'Αργότερα ό ίδιος θά άφηγηθή. 
«Έγεννήθηκα εις τά 1770, 'Απριλίου 
3, τήν δεύτερα τής Λαμπρής, εις ένα 
βουνό, εις ένα δέντρο άποκάτω, εις τήν 
Παλαιόν Μεσσηνίαν όνομαζόμενον Ρα- 
μαβούνι».

' Η οικογένεια τού Κολοκοτρώνη μα-

I .  Κ Ο Α Ο Κ Ο Ί Ί ' Ι Ι Κ Η
Η ΠΡΩΤΟΚΑΠΕΤΑΝΙΣΣΑ

Τρισέγγονά της. Οί στρατηγοί Θεό
δωρος καί Κωνσταντίνος Μανέτας πού 
στή νεώτερη ιστορία τής ' Ελλάδας 
κατέχουν έπίζηλη θέοη.

Ήταν μονάχα κόρη, σύζυγος, μάνα, 
γιαγιά ήμιθέων, λεόντων, θρύλων, γεν
ναίων καί ήρώων; "Οχι! "Ηταν κι ή ίδια 
καπετάνιοοα. "Ηταν άπαράμιλλη ήρω- 
ΐδα. Καρτερόψυχη γιομάτη φλόγα γιά τή 
σκλάβα πατρίδα μέ ψυχή λέαινας.

"Ηταν πρωτοκαπετάνιοσα! Ή  ζωή 
της καί τά πρώτα της χρόνια είναι 
τυλιγμένα ατό μύθο καί θρύλο.

Ο θρύλος τήν θέλει επιβλητική καί 
άτρόμητη, σάν άρχαία Σπαρτιάτισσα, 
πότε γεννήθηκε δέν είναι γνωστό.
' Από τις άφηγήσεις δμως τού Θεοδώ
ρου καί τού Γενναίου Κολοκοτρώνη 
συμπεραίνεται, ότι ό χρόνος γεννήσε- 
ώς της εϋρίσκεται μεταξύ τών έτών 
1751 -  1753.

Αύτό βγαίνει άπό τό γεγονός ότι ό 
γάμος της μέ τόν Κων/νο Κολοκοτρώνη 
έγινε στά 1769 καί άπό τή πληροφορία 
ότι όταν παντρεύτηκε ήταν αύτή 16 -  
18 χρονών καί ό άντρας της 22.

Στήν έπανάσταση τού Όρλώφ ό 
Κων/νος Κολοκοτρώνης, οτό πλευρό 
τού πατέρα του Ιωάννη Κολοκοτρώνη, 
πολέμησε παλληκαρίσια. Μετά τήν ήττα 
τών Ελλήνων καί τών Ρώοοων οτόν 
"Αγιο Βασίλειο οί Τούρκοι προέβηοαν 
οέ άντεκδικήσεις. Σέ μιά μονάχαήμέρα

0 θρύλος 
τή θέλει 
άτρόμητη 
σάν άρχαία 
Σπαρτιάτισσα
έσφαξαν τρεις χιλιάδες χριστιανούς 
στή-Τριπολιτσά.

"Ηταν Μάρτης τού 1770. Μιά πανικό
βλητη άγέλη χριστιανών άπό όλη τήν 
' Αρκαδία έφυγε γιά τή Μάνη. ” Ετρεχαν 
νά σωθούν γυναίκες καί παιδιά άπό τό 
μαχαίρι τοϋ Τούρκου. Ανάμεσα στό 
πλήθος αύτό τών έντρομων, διωκομέ- 
νων καί φευγόντων άμάχων, ήταν καί ή 
νεαρή κοπέλλα, ή σύζυγος τού Κων- 
/νου Κολοκοτρώνη, ή Ζαμπέτα.

ΓΓ αύτήν ή φυγή ήταν μαρτυρική. 
Στά σπλάχνα της έφερε τόν μέγα 
καρπό τοϋ γάμου της.

Ηταν στό τελευταίο μήνα της. ' Από 
ώρα σέ ώρα περίμενε νά γεννήσει. Κι οί 
τελευταίες αύτές ήμέρες της ήταν 
δραματικές, καθώς ύποχρεώθηκε νά 
διασχίζη πεδιάδες, βουνά καί διάσελα, 
γιά νά φτάση στή Μάνη. Δέν άντεξε 
στήν ταλαιπωρία. ’ Επάνω στά βουνά 
τής ήρθαν οί πόνοι. Γέννησε μέ τόν πιό

κρυά άπό τόν τόπο της έγκατεστάθη 
στό Πεταλίδι τής Μεσσίνης. Έκεΐ 
μεγάλωνε τό μωρό της, τό Θεοδωράκη 
της, κΓ ύστερα άπό δυό χρόνια, στά 
1772 έφερε στή ζωή καί χάρισε στήν 
Ελλάδα τό δεύτερον γιό της τόν 

ξακουστό Γιάννη ή Ζορμπδ.
Η Ζαμπέτα λίγα χρόνια έμεινε στή 

Μάνη." Οταν τά πράγματα ήρθαν εύνοϊ- 
κά ξαναγύρισε στή Γορτυνία καί έμενε 
άσφαλισμένη στό Μοναστήρι τής Κέρ- 
νίτσας.

Στή περίοδο αύτήν ή Πελοπόννη
σος στέναξε κάτω άπό τό μαχαίρι 
χιλιάδων τουρκαλβανών.

Η Υψηλή Πύλη άποφάσισε νά τούς 
έξοντώση καί ζήτησε τήν βοήθεια τών 
' Ελλήνων κλεφτών. Τό 1779 κατέπλευ
σαν στή Πελοπόννησο έφτά χιλιάδες 
Τούρκοι μέ έπί κεφαλής τόν Χασάν 
Τζεζαρτελήν. Οί ' Αλβανοί άρνήθηκαν 
νά φύγουν. Οί Τούρκοι ζήτησαν τήν 
βοήθεια τών ' Ελλήνων κλεφτών. Μό
νον ό Κ. Κολοκοτρώνης δέν πήγε μαζί 
μέ τόν πιστό του «άδελφοποιτόν» Πα- 
ναγιωταράν. Οί Αλβανοί βρέθηκαν 
άνάμεσα σέ δυό πυρά ' Ελλήνων καί 
Τούρκων.

Ο Κ. Κολοκοτρώνης, ένοιωθε τώρα 
ότι έπρεπε νά έκδικηθεί τούς δυνάστες 
τής Πατρίδας του.

Οί ’ Αλβανοί ήταν κυκλωμένοι στήν 
Τριπολιτσά. Προσπάθησαν νά σπάσουν
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τόν κλοιό χτυπώντας τή μεριά πού·ήααν 
οί κλέφτες τού Κ. Κολοκοτρώνη. Καί 
έπαθαν φοβερή πανωλεθρία.

Στή φυγή τους οί ' Αλβανοί άντιμε- 
τώπιοαν καί τό Τουρκικό ιππικό, έκτος 
άπό τούς κλέφτες καί ιδιαίτερα τά 
παλληκάρια τού Κ. Κολοκοτρώνη. Μετά 
άπ' αυτό τό «Μακελιό τής Αρβανιτι
άς» ό Κ. Κολοκοτρώνης καί ό στόλος 
τού Παναγιωτάρου τούς ξαναγύριοε 
στόν Πύργο τής Κωνοτανίτοης. Γιομά- 
τος δόξα καί φήμη. ' Η Σωτηρία ’ Αλιμ- 
πέρτη στό βιβλίο της «Αί ήρωΐδες τής 
' Ελληνικής ' Επαναοτάσεως -  ’ Αθήναι 
1933» γράφει γιά τή Ζαμπέτα οτήν 
έποχή αύτή: «Ή  καπετάνισσα μετέβη 
έκ Γορτυνίας καί έγκατεστάθη εις τήν 
Καστανίτσαν, μέ τά άνήλικα τέκνα της.
' Ο Θεόδωρος είχεν ήλικίαν δέκα έτών.
' Ο Γιάννης οκτώ, τά άλλα τέκνα ήααν 
μικρότερα ό Χρηστός, ό Νικόλαος καί 
δύο θυγατέρες». Δέν ήτο δυνατόν οί 
Τούρκοι νά άφήσουν τόν Κολοκοτρώνη 
καί τήν κλεφτουργιά τής Πελοποννή- 
οου νά άναπαύονται στις δάφνες τους 
καί νά αύξάνουν τήν έπιρροή τους.

"Υστερα άπό ένα χρόνον, τόν ’ Ιούνιο 
τού 1780, πολυάριθμος Τουρκικός στό
λος καταπλέει στό κόλπο τού Γυθείου.
' Εφτά ώρες άπεϊχε ή Καοτανίταα. Δέκα 
τέσοαρες χιλιάδες οτρατός άποβιβά- 
ατηκε στή ξηρά μέ άρχηγό τόν αίμοβό- 
ρο Χασάν Τζεζαρτερλή. Στις διαταγές 
του μπήκε καί ό ντόπιος ' Αλήμπεης τών 
Βαρδουνίων μέ τούς οπλοφόρους του 
Βαρδουνιώτες. Στόχος οί πύργοι τής 
Καστανίτοας πού ήσαν ό Κων/νος 
Κολοκοτρώνης, ό φίλος του Παναγιώ- 
ταρος καί τά λίγα παλληκάρια τους, 
γύρω οτά 150. Ζήτηοαν βοήθεια άπό τή 
Μάνη. Δέν στάθηκε δυνατόν νά τούς 
έλθη. Γιά τήν άμυνα τών πολιορκημέ- 
νων γράφει ό Θεόδωρος Κολοκοτρώ
νης. «Τούς πολεμούσαν ήμέρα καί 
νύχτα. Ούτε οί βόμβες τούς έκαναν 
φόβο, ούτε τά κανόνια, όμως έπολέμη- 
σαν δώδεκα ήμέρες καί δώδεκα νύχτες 
μέ άνδρεία καί γενναιότητα. Στις 19 
’ Ιουλίου τήν νύχτα, μετά τό χάσιμο τού 
φεγγαριού, άποφασίζεται ή έξοδος.

Τά παλληκάρια βάζουν στή μέοη τις 
γυναίκες καί τά παιδιά. Μόνο μιά 
γυναίκα θά ξεχωρίση. Δίπλα στόν άρχι- 
καπετάνιο Κων/νο Κολοκοτρώνη, ντυ
μένη σάν πολεμιστής, καί όπλιαμένη 
οάν άατακός, θά οταθή ή Πρωτοκαπε- 
τάνιοαα.

Ηρωική καί φονική ή έξοδος. ' Ο 
Παναγιώταρος πιάστηκε ζωντανός καί 
κατασφάχτηκε. ' Ο ' Αποστολής Κολο

κοτρώνης σκοτώθηκε. Ό  Γεώργιος 
Κολοκοτρώνης πληγωμένος αύτοκτό- 
νησε. Γυναίκες σκοτώθηκαν κι άλλες 
πιάστηκαν ζωντανές. Παιδιά έπεσαν 
οτά χέρια τών Τούρκων. ' Η γυναίκα τού 
Αναγνώστη Κολοκοτρώνη πιάστηκε 

αιχμάλωτη. Τέσσερα παιδιά μικρά τού 
Κων/νου Κολοκοτρώνη τά έπιαοαν οί 
Τούρκοι. Μά ό Θοδωράκης είχε σωθή! 
Τόν είχε σώσει ή Μάνα του! ' Η θρυλική 
πρωτοκαπετάννιοα πού πολεμούσε σά 
Λέαινα. Άφηγεϊται ό «Γέρος τού Μό
ριά», άργότερα: «Δυό άδέλφια μου 
έμειναν σκλάβοι, τό ένα τριών χρονών 
καί τό άλλο ένός· άλλα δυό σκλαβώθη
καν καί έπειτα έλευθερώθηκαν. ’ Εγώ, ή 
Μάνα μου, ή άδελφή μου έγλυτώσαμε 
μέ τά παλληκάρια τού πατέρα μου».

Δυστυχώς καί ό Κωνσταντίνος Κο
λοκοτρώνης δέν γλύτωσε. Πληγωμέ
νος πιάστηκε καί κατασφάχτηκε.

' Από δώ καί πέρα άρχίζει μιά άλλη 
δραματική ζωή τής Πρωτοκαπετάνισ- 
σας. Τρία χρόνια μέ τά ορφανά της καί 
σέ μεγάλη φτώχια έμεινε στή Μηλιά τής 
Μάνης. Ε κε ί έθαψε καί τά κόκκαλα τού 
Κωνσταντή της.

Προδόθηκε, όμως, καί γιά νά γλυτώ- 
ση κατέφυγε ατή Πιάνα. ' Εκεί ξενοΰ- 
φαινε καί έκοβε ξύλα πού τά πουλούσε 
στή Τριπολιτσά ό Θοδωράκης γιά νά 
ζήοουν.

' Η καπετάνισσα μέ κλάμματα καταφι-

Μνημεϊο - ανάγλυφη στήλη τής μητέ
ρας τού Θ. Κολοκοτρώνη Ζαμπέτας, 
στημένο στό χωριό Άλωνίσταινα τής 
Τριπόλεως (έργο τού έκλεκτοϋ γλύπτη 
Νίκου Περαντινού).

λούσε τά παιδιά της καί τούς έλεγε 
πολλές φορές, «πότε θά μεγαλώσετε 
νά κόψετε μέ τό σπαθί τούς Τούρκους 
πού σκότωσαν τόν πατέρα σας»; Δέν 
κλείνεται ή ζωή τής Ζαμπέτας Κολοκο
τρώνη σέ τόσο λίγο χώρο. Σ' όλη τήν 
προεπαναστατική έποχή άκολούθησε 
τούς Κολοκοτρωναίους καί τό μεγάλο 
της γιό δπου βρέθηκε, στό Μωριά στά 
' Εφτάνησα.

Πολέμησε πολλές φορές, όπου 
ύπήρξε άνάγκη κι ήταν ή άρχηγός στις 
γυναίκες τών Κολοκοτρωναίων. ' Ολό
κληρη ή ζωή της μέ τό ντουφέκι, 
περιμένει μέ τό καρδιοχτύπι γιά τή τύχη 
τής Πατρίδας, καί τών παιδιών της

Κι όταν ή ' Επανάσταση φούντωσε 
στήθηκε, άκριβός σύμβουλος στό στρα
τάρχη γιό της Θεοδωράκη. Πέθανε 
όταν πιά είχαν άποδιωχτή οί ορδές τού 
’ Ιμπραήμ άπό τόν έρημωμένο Μωριά.

Κι ή μόνη, ή πιό άνεκτίμητη άνταμοι- 
βή γιά τίς θυσίες της, στάθηκε ή 
Απελευθέρωση τής Πατρίδας γιά τήν 

όποια ό γιός της, ό Θεοδωράκης, είχε 
τόσο συμβάλλει.

Τό μακρυνό όνειρό της, τό θεσπέ- 
σιο όραμά της, είχε γίνει πραγματικότη
τα.

Η ' Ελλάδα καί ό Μωριάς ήταν 
Λεύτεροι.

"Ενα έρώτημα τώρα παραμένει άνα- 
πάντητο, τόσα χρόνια, μετά τό μεγάλο 
Ξεσηκωμό. Τιμήθηκε άπό τό ' Ελληνικό 
Κράτος, τούς δήμους καί τίς κοινότη
τες ή Πρωτοκαπετάνισσα;

Πόσοι " Ελληνες κα ί' Ελληνίδες τήν 
γνωρίζουν έστω καί σάν όνομα; " Εγινε 
ποτέ στά σχολεία καμμιά γιορτή ή καμιά 
άναφορά τού όνόματός της έστω καί 
τήν ήμέρα τής έορτής τής Μητέρας; 
Πόσοι δρόμοι στήν ' Ελλάδα φέρουν τό 
όνομά της, όπως καί τά ονόματα τών 
άλλων μεγάλων ήρωΐδων τού Είκοσιένα;

Καί ένώ ύπάρχουν χιλιάδες δρόμοι 
στήν ' Ελλάδα, μέ χιλιάδες ονόματα 
χωριών, τοποθεσιών, καί διάφορων προ
σώπων πού δέν φτάνουν τό ύψος τής 
Πρωτοκαπετάνισσας, ύπάρχει άραγε, 
ένα στενό δρομάκι πού νά φέρη τό 
όνομά της;

Τίποτα δέν ύπενθυμίζει ατούς "Ελ
ληνες καί τίς ' Ελληνίδες τήν μεγάλη 
αύτή γυναίκα. Τή σκέπασε τό μαύρο 
κρέπι τής λησμονιάς. Αύτήν τήν άνεπα- 
νάληπτη λέαινα. Αύτό τό μέγα έθνικό 
σύμβολο. Τήν ύπεράξια ' Ελληνίδα. Τήν 
Ζαμπέτα - Κολοκοτρώνη.

Τήν Πρωτοκαπετάνισσα.

Γ. ΚΑΡΑΝIΚΟΛΑΣ
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κατάλοιπα εκκενώθηκαν επάνω σέ μιά 
τράπεζα έξετάσεως καί έταξινομήθη- 
καν κάτω άπό ένα φωτεινό μεγεθεντικό 
καθρέπτη μέ πρόδηλο σκοπό τήν άνα- 
ζήτηση καί άνεύρεση τριχών καί ίνών. 
Μερικές εντοπισθήκανε σχεδόν άμέ- 
σως. Πολλές άπ' αύτές διαπιστώθηκε 
μέ σαφήνεια ότι προήρχοντο άπό σκύ
λο, άλλες όμως μέ άλάθητη μέθοδο 
προέκυψαν ότι ήταν τρίχες άνθρώπου. 
"Ολες τις σήκωσαν μέ λαβίδες καί τις 
έβαλαν μέσα σέ καθαρά πλαστικά φαρ
μακευτικά κουτιά.

' Η άνθρώπινη τρίχα, ό Νέϊλ ένοιωθε 
εύχαρίστησι νά τό τονίζη στίς διαλέξεις 
του ατούς σπουδαστές τής ’ Ακαδημίας 
τού ” Εφ - Μπί - ” Αϊ, δέν είναι άνόμοια μέ 
ένα μολύβι: δύο έξωτερικά στρώματα 
περιβάλλουν ένα έσωτερικό πυρήνα. 
Τό πρώτο στρώμα ή μανδύας καλείται 
έπιδερμίς. Τό δεύτερο στρώμα είναι 
γνωστό ώς φλοιός.' Αντιπροσωπεύει τό 
85% τού πάχους τής τρίχας ένός 
άτόμου καί περιέχει τά χρωστικά κύττα
ρα άπό τά οποία προσδιορίζεται τό 
χρώμα της. Μέ μικροσκοπική έξέταση 
φανερώνουν άσήμαντα κενά πού μπο
ρούν νά προστατευθοϋν μεταξύ αύτών

Εκτακτες άναζητήσεις τής Αστυνομίας σέ ολόκληρη τή

Συνέχεια άπό τό προηγ

Οί μάρτυρες κοίταζαν 
σιωπηλά, καθώς κάθε άνθρωπος «ύπο
πτος», μαρκαρισμένος μέ ένα άριθμό 
έκαλεΤτο νά σηκωθή. Τούς συνιστοϋσαν 
νά μελετήσουν τούς «ύποπτους» μέ 
προσοχή καί κατόπιν, έάν ήσαν βέβαιοι 
γιά τόν πραγματικό δράστη νά σημειώ
σουν τόν άριθμό του σέ ένα κομμάτι 
χαρτί. ' Η άναμίξ άναγνώρισις διήρκεσε 
10 λεπτά. Μετά οί πρός άναγνώρισιν 
άνδρες άπεχώρησαν καί τά χαρτάκια 
συγκεντρώθηκαν. ' Η έτυμυγορία ήταν 
ομόθυμος. Κάθε μάρτυς είχε σημειώ
σει έπί τού φύλλου χάρτου τόν άριθμόν 
7. Καί ό άριθμός 7 ήταν ό Θεοντόρ 
Μπάντυ. Εκείνο τό πρωί άπηγγέλθη 
έπισήμως κατηγορία έπί άπαγωγή έπι- 
βαρυντικής περιπτώσεως καί έπί άπο- 
πείρα, έγκληματικής άνθρωποκτονίας. 
Διετάχθη ό έγκλεισμός του στίς φυλα
κές καί ή έπί έγγυήσει χρηματική τών 
100.000 δολλαρίων άπόλυσίς του.

Μιά μέρα άργότερα έγινε κατάσχεσις 
τού Φόλκς - Βάγκεν τού Μπάντυ άπό

τήν 'Αστυνομία. "Ηλπιζαν νά βρούν 
κάτι, πού θά είχε οπωσδήποτε σχέσι μέ 
ένα ή περισσότερα θύματα, πού έβαλε 
μέσα στό αύτοκίνητό του: ένα τεμάχιο 
άπό τά κοσμήματα, ένα σπασμένο 
κουμπί, σταγόνες αίματος, τρίχες άν
θρώπου ή ϊνες άπό ύφασμα.

Ό  Τόμψον δέν ήταν αισιόδοξος, 
γιατί οί ντετέκτιβς θά ήταν ύποχρεωμέ- 
νοι νά προσπαθήσουν νά συγκεντρώ
σουν άποδεικτικά στοιχεία γιά τό διά
στημα σχεδόν τού έτους, πού πέρασε. 
” Εγινε μιά προσεκτική καί έπιμελημένη 
έρευνα στό Φόλκς - Βάγκεν ϊντσα πρός 
ϊντσα, άφοϋ έκαναν χρήσι μιάς ύψηλής 
ισχύος ήλεκτρικής σκούπας. Τά κατά
λοιπα πού συνελέγησαν άπό τή διάλυσι 
τού αύτοκινήτου, άνερχόμενα σέ 20 
πάουντς περίπου, πακεταριστήκανε καί 
σταλήκανε στό ’ Εγκληματολογικό ' Ερ
γαστήριο τού "Εφ - Μπί - "Αϊ στήν 
Ούάσινγκτων. ' Εδώ ύπάρχει έπιστημο- 
νικό τμήμα άναλύσεων, τελούν ύπό τήν 
εύθύνην τού ειδικού πράκτορος ' Επι- 
θεωρητού Μπόμπ Νέϊλ.

Αμέσως μόλις τό δέμα άφίχθη τά

τών κυττάρων. Είναι θυλάκια παγιδευ- 
μένου άέρος, πού ονομάζονται φίλτρα 
τού φλοιού. Μερικά άτομα έχουν περισ
σότερα ή όλιγώτερα άπό αύτά παρά τά 
άλλα. Τέλος ύπάρχει ό έσωτερικός 
πυρήνας ή τό μεδούλι. Τό φάρδος του 
καί ό τύπος τών κυττάρων του ποικίλε ι 
άπό τό ένα άτομο στό άλλο.

"Υστερα άπό τήν έπιβεβαίωσι τής 
παρουσίας άθικτων τριχών στά έξετα- 
σθέντα ώς άνω κατάλοιπα ό Νέϊλ 
έζήτησε δείγματα τού τριχωτού τής 
κεφαλής καί τρίχες άπό τήν ύπογάστρι- 
ον περιοχήν δλων τών ύποπτων θυμά
των οτή Γιούτα καί στό Κολοράντο. 
' Εξήτασε τά δείγματα, πού έλαβε, τό 
ένα κατόπιν τού άλλου, άφοϋ τά έστε- 
ρέωσε σέ ύάλινες πλάκες κάτω άπό τόν 
έρευνητικό μικροσκοπικό Λέϊτζ, ένα 
όργανο τού όποιου ό φακός έχει τήν 
ικανότητα μεγενθύσνσεως κατά 900 
φορές. Κατόπιν μέ τά χαρακτηριστικά 
τών δειγμάτων τού θύματος, πού ήταν 
χαραγμένα μέσα στό μυαλό του, άρχισε 
μέσω τών ύαλίνων πλακών νά ταξινομή 
καί έξετάζη τά κατάλοιπα. Όποτεδή-
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Το Σηάτλ, πού συχνά καλείται «ή πιό ζωντανή» άπό τίς ’ Αμερικανικές πόλεις γιάμιά εποχή φάνηκε σάν 
νά βρίσκεται στό χείλος τοϋ κρημνού, γιατί άπ’ άκρου εϊς άκρον έκυριαρχοϋσε ό φόβος. Τόν ’ Ιανουάριο 
τού 1974 έξηφανίζετο ή πρώτη νεαρή γυναίκα. Μήνα ύστερα από μήνα, λες καί έφηρμόζετο ωρολόγιο 
πρόγραμμα, άλλη, ανεφέρετο άτι ’έλειπε. Πέντε έν συνόλω κοπέλλες μόνον στήν Ούάσιγκτων είχαν άπλώς 
έξαφανισθή. Ή ήλικία τους έκυμαίνετο άπό 18 έως 22 ’ετών.

Αμερική γιά τήν ανακάλυψη καί σύλληψη τοϋ Τέντ Μπάντυ.
ποτέ μέ μιά ματιά πού έρριχνε, διαπί
στωνε δτι κάτι φαινότανε νά μοιάζη μέ 
τίς τρίχες τών δειγμάτων, τό έβαζε στή 
πάντα.

Μέχρι τήν πρωίαν τής 28ης ' Ιανουά
ριου ό Νέϊλ εΐχεν άπομονώσει έν 
συνόλω 14 τρίχες. "Ηδη έχρησιμοποίη- 
σε ένα πιό πολύπλοκο έργαλεϊο, πού 
καλείται συγκριτικός όρίζων. Στήν πρα- 
γματικότηα έπρόκειτο γιά δυό μικρο
σκόπια μέσα σέ ένα. Μαζύ έσχεδίαζαν 
μιά ένοποιημένη εικόνα μέσω ένός 
κεντρικού φακού. "Ετσι έκεΐνο πού 
άποτελοϋσε δυό χωριστές τρίχες συνε- 
χωνεύθη εις μίαν. ' Η μία έγινε συνέ
χεια τής άλλης. ' Εάν ή συνέχεια δέν 
διεσπάτο άπό διαφέροντα χαρακτηρι
στικά ό Νέϊλ θά είχε ένα όμοιο.

' Ακούμπησε σφικτά τό μάτι του έπάνω 
στό φακό. ' Εκείνο πού τώρα έβλεπε 
ήταν μιά τρίχα τού θύματος Καρύν 
Καμπέλ άπό τό ' Ασπέν καί μιά άλλη πού 
βρέθηκε στά κατάλοιπα, τάέκκενωθέν- 
τα άπό τό Φόλκς - Βάγκεν. τ Ηταν ένα 
τέλειο μείγμα.

Σέ μιά γρήγορη διαδοχική σειρά ό

Νέϊλ έπέτυχε δυό άκόμη όμοιες. Μιά 
άλλη άπό τό τριχωτό τής κεφαλής τής 
Καρύν Καμπέλ ήταν όμοια μέ μιά τρίχα, 
πού βρέθηκε στό πρόσθιο μικρό χαλί 
τού δαπέδου τού αύτοκινήτου. Καί μιά 
τρίχα, πού έλήφθη άπό τήν ύπογάστρι- 
ον χώραν τής Μελίσα Σμίθ άπετέλεσε 
τό δίδυμον μιάς άλλης άπό τά έκκενω- 
θέντα κατάλοιπα τού αύτοκινήτου. Οί 
τρίχες, 17 κατά μέσον όρον, άπεδεί- 
χθη, σύμφωνα μέ τά χαρακτηριστικά 
τους ότι άνήκον στούς ίδιους ιδιοκτή
τες μέσα στά αύστηρά πρότυπα τού 
Νέϊλ.

" Ενα μοιραΐον λάθος

Στις 10 Φεβρουάριου ό Κέππελ, ό 
Φίσερ καί ό Τόμψον συναντήθηκαν στό 
Σώουλτ Λέϊκ Σίτυ μαζύ μέ άλλους 
άξιωματούχους, φρουρούς τού Νόμου, 
πού είχαν έπιληφθή τής ύποθέσεως, 
προκειμένου νά έπανεξετάσουν κάθε 
άποδεικτικό στοιχείο. Πιό εύγλωττα 
άποδεικτικά μέσα έκρίθησαν οί όμοιες 
τρίχες τού Νέϊλ. Στήν περίπτωσι όμως 
τής Μελίσα Σμίθ τό όλον πού είχε νά

Μία γυναίκα, ένα άκόμα θύμα του 
στυγερού δολοφόνου.
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παρουσίαση ό Τόμψον ήταν μιά μοναδι
κή τρίχα. Ανυποστήρικτη άπό άλλη 
μαρτυρία πιθανόν νά μήν ήταν αρκετή 
γιά νά θεμελιώση τήν κατηγορίαν εναν
τίον του Μπάντυ. ' Ο Μάϊκ Φίσερ είχε 
καλλίτερη τύχη. Δέν υπήρχε άπλώς καί 
μόνον ένας σύνδεσμος μεταξύ τού 
δολοφόνου καί τού θύματος, τόν οποί
ον σύνδεσμο αποτελούσαν οί τρίχες 
πού προήρχοντο άπό τό τριχωτό τής 
κεφαλής τής Καρύν Καμπέλ καί πού 
βρεθήκανε μέσα στά εύρήματα τού 
Φόλκς Βάγκεν τού Μπάντυ, ύπήρχεν 
επίσης καί ή πιστωτική κάρτα επ' 
όνόματι τού Μπάντυ άπό τήν όποιαν 
προκύπτει προμήθεια καυσίμων κοντά 
στις Γκλενγούντ Σπρίνγκς τήν ήμέραν 
άκριβώς πού ή Καρύν Καμπέλ έξαφανί- 
ζεται." Ενα μπουλντόκ ένός ντετέκτιβ, 
πού ό Φίσερ είχε άνακαλύψει, περνά 
άπό τή Καλιφόρνια στό Μίσιγκαν ψάχνει 
γιά ένα άκόμα ίχνος γιά νά δέση τήν 
ύπόθεσί του. Στις άρχές 'Ιανουάριου 
είχε βρή ένα: μιά γυναίκα στή Καλιφόρ- 
νια, πού ήταν στό πανδοχείο Γουάϊλ- 
ντγούντ στό Σνόουμας έκείνη τή νύχτα.
’ Από μιά φωτογραφία τού Μπάντυ, πού 
είχε ληφθή στό Σώουλτ Λέϊκ Σίτυ καί 
άπό μιά άλλη τού ίδιου κατά τήν 
παρουσίασίν του πρός άναγνώρισιν άνα- 
μίξ μετ' άλλων ατόμων, τόν είχε 
άνενδοιάστως άναγνωρίσει ώς τόν άν
θρωπον, πού αύτή είχεν ίδή κοντά στό 
άσανσέρ, λίγα μόνον λεπτά προτού ή 
νεαρά γυναίκα έξαφανισθή, κατόπιν 
άπαγωγής της.

"Υστερα άπό άλα αύτά ή δικογραφία, 
πού είχε συντάξει ό Φίσερ έναντίον τού 
Μπάντυ θεωρήθηκε σάν ή πιό δεμένη. 
Στό χαρακτηρισμό τους όμως αύτόν 
είχαν κάνει λάθος. Ό  Φίσερ γύρισε 
πίσω μέ τό αεροπλάνο στό Κολοράντο 
άργά έκεϊνο τό άπόγευμα. Τό πρωί τής 
έπομένης ό δικαστής, άφοΰ έπανεξέ- 
τασε όλο τό συγκεντρωθέν άποδεικτι- 
κόν ύλικόν, παρέμεινεν άμετάπειστος. 
Είπε στόν Φίσερ νά συνέχιση τήν 
προανάκρισιν «πρός κρείσσονας άπο- 
δείξεις». ' Η παραγγελία αύτή ήταν γι’ 
αύτόν ένα άφανιστικό πλήγμα. Γιά νά 
συσσωρεύση τά άποδεικτικά στοιχεία 
στήν ήμερομηνία τής δίκης ό Φίσερ 
είχεν έξαντλήσει σχεδόν άλα τά κεφά
λαια τά διαθέσιμα στό μικροσκοπικότου 
γραφείο.

' Η δίκη τού Θεντόρ Μπάντυ γιά τήν 
άπαγωγή έπιβαρυντικής περιπτώσεως 
τής Καρόλ Ντάνορντς έγινε στό Σώ
ουλτ Λέϊκ Σίτυ στις 23 Φεβρουάριου. 
(' Η κατηγορία τής άποπείρας έγκλημα- 
τικής άνθρωποκτονίας είχεν άπορρι-

Καί ή σχετική «γκριμάτσα» τού αδίστα
κτου έγκληματία.

φθή). Ηχε προτιμήσει νά δικασθή άπό 
τόν Προεδρεύοντα Δικαστή χωρίς έ
νορκους. Δικαιολογημένα ό Τόμψον 
ένοιωσε άτι βρισκότανε σέ πολύ δυσά
ρεστη θέσι. ’ Εάν ή Κάρολ Ντάρονς 
έστηρίζετο καί έπέμενε στήν άναγνώ- 
ρισιν ή ύπεράσπισις τού Μπάντυ θά 
σφυροκοποΰσε τήν κατάθεσίν της, μέ 
τό έπιχείρημα ότι ή μάρτυς ισχυριζόταν 
ότι άνεγνώρισε τόν πελάτην της κατά 
τήν άνάμιξίν του μέ άλλους ύποπτους, 
σχεδόν ένα χρόνο άργότερα άπό τότε, 
πού ή έπίθεσις είχε λάβει χώραν. Δέν 
άποκλείεται ό Μπάντυ άπλώς νά ώμοία- 
ζε μέ τόν πράγματι έπιτεθέντα έναντί
ον της. ' Η ύπεράσπισις άκολούθως 
προσεπάθησε νά άποδείξη ότι τήν 
ήμέραν, πού ό Μπάντυ κατηγορείταιδΓ 
άπόπειραν άπαγωγής τής Κάρολ Ντά
ρονς τό Φόλκς - Βάγκεν δέν έκινήθη, 
λόγω βλάβης του. Πράγματι, συνέχισε ό 
δικηγόρος, τό αύτοκίνητο κατά καιρούς 
έπαρουσίαζε προβλήματα καί όλόκλκη- 
ρο έκεϊνον τόν μήνα. ' Ο Είσαγγελεύς 
τής έδρας Ντέϊβιντ Γιάκομ έγνώριζε ότι 
τούτο δέν είναι άλήθεια, γιατί είχε 
διαπιστώσει άπό τόν έλεγχον τών φυλ
λαδίων έφοδιασμοΰ βενζίνης ότι ό 
Μπάντυ είχε διανύσει, οδηγώντας, με
γάλες άποστάσεις.

Ο Μπάντυ κατόπιν άνέβηκε στό 
βήμα γιά νά άποκρούση τις κατηγορίες 
μέ τήν άπολογία του καί ύπερασπίση

τόν έαυτόν του άπό τά βέλη τής 
έπιθέσεως. Καί ήταν τόσο σίγουρος 
πώς θά τό έπιτύγχανε. Εκείνο τό 
άπόγευμα, χρησιμοποιών ό Γιάκομ ώς 
άποδεικτικόν στοιχείον τά φυλλάδια 
τής πιστωτικής κάρτας έπετέθη έναντί
ον τών ισχυρισμών τού Μπάντυ έπί 
έπουσιωδών σημείων καί άπέδειξεν ότι 
είχε ψευσθή. Κατακεραυνούμενος τοι
ουτοτρόπως ό κατηγορούμενος, τραυ
λίζοντας δέν μπόρεσε νά δώση έξηγή- 
σεις. Ξαφνικά όλες οί πιθανότητες 
είχαν μετατοπισθή.

Τήν 1η Μαρτίου ό Δικαστής έκρινεν 
ότι ό Μπάντυ άπεδείχθη ένοχος σύμ
φωνα μέ τό κατηγορητήριο καί στις 30 
’ Ιουνίου κατεδικάσθη άπό ένα ώς 15 
χρόνια στή φυλακή.' Ο Τόμψον μέ χαρά 
άκουσε τις ειδήσεις. 'Ήξερε ότι αύτή ή 
εύλίγιστη καταδίκη θά μπορούσε ύστε
ρα μόνο άπό ένα χρόνο νά έπιτρέψη 
στόν Μπάντυ νά έπιτύχη τήν άπόλυσίν 
του έπί έγγυήσει, τούτο όμως δέν 
ήμπόδιζε τόν Μάϊκ Φίσερ, νά κερδίση 
τόν άπαραίτητο χρόνο, πού τόσο πολύ 
έχρειάζετο. Μέσα σ' όλο έκείνο τό 
καλοκαίρι ό Φίσερ βαθμιαίως έστένευε 
τό χάσμα. Μπόρεσε νά συγκεντρώση 
όλες έκεϊνες τις πιθανότητες, πού δέν

Μιά άκόμα «πόζα» τού δολοφόνου.

είχαν γίνει δεκτές καί τόν κατεβασάνι- 
ζαν όλο αϋτό τόν καιρό, συνίστανται δέ 
αύτές στό γεγονός ότι οί τρίχες άπό τό 
τριχωτό τής κεφαλής τής Καρύν Καμ
πέλ θά μπορούσαν τάχα νά βρεθούν 
στό Φόλκς - Βάγκεν κατά τύχην, καί νά 
ύποβάλη ξανά τήν δικογραφία συμπλη
ρωμένη στόν Δικαστή άργά τόν Ο
κτώβριο.

' Εξεδόθη ένταλμα συλλήψεως έναν
τίον τού Μπάντυ μέ τήν κατηγορίαν τού 
φόνου τής Καρύν Καμπέλ στό Μπίτκιν 
τού Κολοράντο στις 21 ' Οκτωβρίου καί 
στις άρχές τού 1977 τού φόρεσαν τις 
χειροπέδες γιά άσφάλεια καί τόν μετή- 
γαγον στό ' Ασπέν.

Ό  Τέντ Μπάντυ καί τό 'Ασπέν



Ό  Μπάντυ σέ χαρακτηριστική φωτο
γραφία.

έφαίνοντο ότι είχαν γίνει ό ένας γιά τόν 
άλλο. Καθώς οί προδικαστικές διαδικα
σίες παρετείνοντο μέσα στή διάρκεια 
τής άνοίξεως, ό Μπάντυ είχε καταστή 
μιά διασημότης, μιά έξοχότης, ένα 
άθώο θϋμα του «συστήματος», παρά τό 
φρικαλέο έγκλημα, γιά τό οποίο κατηγο- 
ρείτο.

Στις άρχές άκόμη τοΰ ' Ιουνίου ειχεν 
άξιώσει καί έπιτύχει πλήρη σχεδόν 
χρήσι τής Νομικής Βιβλιοθήκης μέοα 
στό Δικαστικό Μέγαρο τής έπαρχίας 
Πίτκιν. Καί άπό τό δεύτερο πάτωμα τήν 
7ην ' Ιουνίου κατά τήν διάρκειαν ένός 
διαλείμματος τού Δικαστηρίου εις πλή
ρες φώς τής ήμέρας έδραπέτευσε. ' Η 
ε'ίδησις περί τοΰ γεγονότος δτι ό 
Μπάντυ εϋρίσκεται έν έλευθερία μετε- 
δόθη μέσω τών αστυνομικών υπηρεσι
ών σ’ ολα τά μήκη καί πλάτη τών 
Δυτικών ’ Ηνωμένων Πολιτειών. Στό 
Σηάτλ ό Μπόμπ Κέππελ καί ό Νίκ Μάκυ 
διέταξαν 24ωρη έπιτήρησι τών έντευ- 
κτηρίων, όπου έσύχναζε ό Μπάντυ, 
τοποθετώντας σκοπούς σέ σπίτια φίλων 
καί συγγενών. Στό Σώλτ Λέϊκ ό Τζέρυ 
Τόμψον προειδοποίησε τούς μάρτυρες 
καί ήλεγξε τά σπίτια τών φίλων.

Ό  Μπάντυ δέν βρισκότανε μακρυά.
' Επειδή δέν ήταν έξοικειωμένος μέ τά 
κακοτράχαλα βουνά, πού περιβάλλουν 
τό ’ Ασπέν τοΰ ήταν άδύνατο νά προσα- 
νατολισθή καί κατατοπισθή. Μετά άπό

μερικές μέρες διαφυγής του άπό τά 
άστυνομικά έλικόπτερα συνελήφθη καί 
πάλι μέσα σέ ένα κλεμμένο αύτοκίνητο. 
Τά μέτρα άσφαλείας καί φρουρήσεώς 
του διπλασιάσθηκαν. Κατά τήν διάρκει
αν τής ήμέρας ένας άξιωματικός βρι
σκόταν συνεχώς κοντά του. Τόν μετέ
φεραν καί τόν έστειλαν σ' ένα μετα
σχηματισμένο κελλί τής φυλακής στήν 
έπαρχία Γκάρφιλν κοντά στίς Γκούλ- 
γουντ Σπρίγκς. ’ Αλλά καί μετά τήν 
σύλληψί του γιά δεύτερη φορά ό Φίσερ 
δέν έμεινε καθόλου ικανοποιημένος.

«Θά δραπετεύση πάλι», προειδοποί
ησε. Στά τέλη Νοεμβρίου τά πρώτα 
χιόνια τοΰ χειμώνα είχαν πέσει στά 
βουνά καί οί προετοιμασίες γιά τό 
έποχιακό σκι στό ’ Ασπέν πήγαιναν 
καλά. ' Η δίκη όμως τοΰ Μπάντυ δέν 
ειχεν άκόμα άρχίσει. ’ Ο χρόνος, πού 
καί πάλι τά είχε καταφέρει νά τόν 
παρατείνη μέ προδικαστικές διαδικασί
ες, άκροάσεις στίς όποιες προσπαθού
σε νά πιέση τούς μάρτυρες, πού θά 
κατέθετον έναντίον του είργάζετο εις 
βάρος του. ’ Αργά τό Δεκέμβριο ή δίκη 
ορίσθηκε νά γίνη στό Σπρίγκς τοΰ 
Κολοράντο. Ποτέ όμως δέν μπόρεσε 
νά διεξαχθή έκεϊ.

Στίς 30 Δεκεμβρίου 1977 μιά ψυχρή 
νύχτα μέ βαθμούς κάτω άπό τό μηδέν ό 
Μπάντυ χαλάρωσε ένα μικροσκοπικό 
φεγγίτη, πού βρισκόταν στήν οροφή 
τοΰ κελλιοΰ γιά έξαερισμό καί είχε άπό 
σκοπού άδυνατίσει τίς προηγούμενες 
έβδομάδες, έφαρμόζοντας αύστηράν 
δίαιταν γιά νά μπορέση έτσι νά ύψωθή 
καί νά περάση άπό τό στενό άνοιγμα 
έπάνω στό κελλί του. Τότε έρποντας, 
έπέτυχε σιγά - σιγά νά φθάση έπάνω 
άπό τό διαμέρισμα τοΰ δεσμοφύλακα 
Περίμενε μέ ύπομονή μέχρι πού άκου- 
σε τόν φύλακα νά φεύγη, οπότε, 
δημιουργώντας μιά όπή στό νταβάνι, 
άφησε τόν έαυτό του νά κατολισθήση 
χαμηλά μέσα στό δωμάτιο. ’ Από κεΤ τά 
κατάφερε νά βγή στό δρόμο. Είχε 
προβλέψει νά κατασκευάση προσεκτι
κά ένα άνδρείκελλο κάτω άπό τίς 
κουβέρτες τοΰ κρεββατιοΰ του, έπιδιώ- 
κοντας μ ’ αύτόν τόν τρόπο νά έξαπατή- 
ση έκεΐνον, πού τυχόν θά ένεργοΰσε 
έλεγχο στό κελλί του. "Ηταν αϋτό ένα 
παληό τέχνασμα, πού λειτούργησε ό
μως στήν περιπτωσί του θαυμάσια. ’ Η 
άπουσία του δέν έγινε αισθητή μέχρι 
στίς 10 ή ώρα τό πρωί τής έπομένης.

ΐγΐέσα στή δευτέρα έβδομάδα τοΰ 
Φεβρουάριου 1978 ό Θεοντώρ Ρόμ- 
περτ Μπάντυ ένεγράφη στό Δελτίο 

Εγκληματολογιών Αναζητήσεων, 
πού έκδίδεται κατά τακτά χρονικά

διαστήματα ένίοτε καί έκτάκτως άπό τό 
"Εφ - Μπί - ” Αϊ, μεταξύ τών δέκα 
καταζητουμένων καί πλέον έπικινδύ- 
νων φυγοδίκων. Οί μάρτυρες έφρου- 
ροϋντο. Οί συγγενείς καί γνωστοί διά 
μέσου τής χώρας άπό τήν Νέα ’ Υερσέη 
μέχρι τήν Ούάσιγκτων είχαν ένημερω- 
θεί σχετικώς καί προειδοποιηθή. Ή  
έπιτήρισις στίς πιθανές κρύπτες του 
στό Σώλτ Λέϊκ Σίτυ καί στό Σηάτλ 
έπανελήφθη. Ό  Μπόμπ Κέππελ, ό 
Τζέρυ Τόμψον καί ό Μάϊκ Φίσερ παρέ- 
μειναν έν έπιφυλακή, άδημονοϋντες 
γιά τήν έξέλιξη τής καταστάσεως. Ό  
καθένας τους έπίστευε ότι ή σύλληψίς 
του πλέον ήταν άπλώς θέμα χρόνου. Ή  
θανάσιμος άντίστροφος μέτρησις ειχεν 
άρχίσει.

«Μέ λένε Μπάντυ»

Τό Ταλάχασι στή Φλόριντα -κάπου 
1500 μιλιά νοτιανατολικά τοΰ ’ Ασπέν- 
είναι ή έδρα τοΰ Κρατικού Πανεπιστημί
ου τής Φλόριντα καθώς έπίσης καί ή 
πρωτεύουσά της. Οά έλεγε κανείς 
όμως ότι είναι μάλλον χωριό παρά 
πόλις. Κεΐται στό βορειοδυτικό τμήμα 
τής Πολιτείας καί οί ύπναλέοι του 
δρόμοι, πού σκιάζονται άπό δέντρα, 
πού τούς περιστοιχίζουν, συχνοπερνι- 
οΰνται άπό τούς φοιτητές, πού πάνε καί 
έρχονται άπό τίς τάξεις είτε μέ ποδήλα
τα είτε πεζή. Υπάρχει έλαχίστη σοβα
ρά έγκληματικότης -τουλάχιστον δέν 
ύπήρχε- ώς τίς πολύ πρωινές ώρες τής 
15ης ’ Ιανουάριου 1978.

Στίς 3 καί 22’ π.μ. ή ’ Αστυνομία 
έλαβε ένα κατεπείγον τηλεφώνημα, 
πού πρόδιδε ότι ό καλών εύρίσκετο σέ 
έξαλλη ψυχική κατάστασι, άπό τήν 
άδελφότητα νεανίδων τού Πανεπιστη
μίου Σί - ’ Ωμέγα. Μέ τήν άφιξί της ή 
Αστυνομία διεπίστωσε ότι τά έπάνω 
πατώματα τοΰ Μεγάρου -τά ύπνοδωμά
τια- είχαν μετατροπή σέ σφαγείο. 
Τέσσαρες νεαρές γυναίκες είχαν χτυ- 
πηθή κατά τρόπον θηριώδη, μιά άπ’ 
αύτές έβιάσθη κτηνωδώς. Δύο ήσαν 
νεκρές. Σέ άπόσταση 6 (έξ) τετραγώ
νων άπό τό Πανεπιστήμιο μιά άλλη 
φοιτήτρια, καθώς ήταν ξαπλωμένη στό 
κρεβάτι της ειχεν ύποστή άγρίαν έπίθε- 
σιν. Μόλις καί μετά βίας θά μπορούσε 
νά έπιζήση. Στό Μπόμπ Κέππελ έγινε 
ολοφάνερο ότι ό Τέντ Μπάντυ, τοΰτο 
τό τέρας τό άποφώλιο είχε άνέλθει 
στήν έπιφάνεια. Ά λ λ ' όμως, φυσικά, 
έπρεπε κάποτε νά συλληφθή. Εύτυχώς, 
πού αύτή τή φορά ύπήρχαν μερικά ίχνη.

Η συνέχεια στό έπόμενο
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ
τον AITVW. A. ΙΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ

ΠΟΛΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΑΛΕΨΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

φιπεμημοες
ΣΤΟΝ Α Γ Ω Ν Α  ΤΟΥ 1821
Ερανοι καί προπαγάνδα γιά τήν μαχόμενη ' Ελλάδα τού ’ 21. 

Αύγούστα, Ά ν τ α  Μπάυρον κόρη τοϋ λόρδου Μπάυρον, Ά ννα  
Ευνάρδου, γυναίκα τοϋ ' Ελβετού φιλέλληνα, Μαντάμ Ρεκα- 

μιέ, ερωμένη τοϋ Σατωβριάνδου, Σοφία ντέ Μαρμπουά, ή 
δούκισσα τής Πλακεντίας.

ΕΝ ήταν μόνο ό Μπάυρον, ό 
Σέλλεϋ καί ό Κάννινγκ, δέν ήταν 

μόνο ό Σανταρόζα, ό Κόρδινγκτον καί ό 
Δεριγνύ, ό Μαιζόν καί ό Φαβιέρος καί οί 
δεκάδες άκόμα φιλέλληνες πού, συνε- 
παρμένοι άπό τήν ελληνική εξέγερση, 
κατέβηκαν στήν ' Ελλάδα, άγωνίσθηκαν 
καί πέθαναν γιά τήν έθνική μας άποκα- 
τάοταση καί έλευθερία. Κοντά στους 
εύγενεΤς νέους άπό τήν Εύρώπη καί 
τήν ’ Αμερική, πού στρατεύτηκαν στό 
όραμα μιάς νέας ' Ελλάδας, στέκουν 
ισάξια ίσως καί πολλές γυναίκες. Μπο
ρεί νά μήν πάλεψαν μέ τό γιαταγάνι καί 
τό καριοφίλι. Πρόσφεραν όμως τό ίδιο 
άνεκτίμητες ύπηρεσίες μέ τούς άν- 
δρες στήν προσπάθεια τών ραγιάδων νά 
άποτινάξουν τή «φρικώδη οθωμανικήν 
δυναστείαν».

Πολύ πριν άπό τήν ' Επανάσταση τοϋ 
21, έμφανίστηκε, δπως είναι γνωστό, 
στήν Εύρώπη ένα έντυπωσιακό φιλελ- 
ληνικό ρεύμα. Αναπτύχθηκε ως ένα 
βαθμό στά φιλολογικά καί κοινωνικά 
σαλόνια τών μεγαλουπόλεωντής Γαλλί
ας, τής Γερμανίας, τής ’ Ιταλίας καί τής 
' Αγγλίας. Στά σαλόνια αυτά πρωτοστα
τούσαν χαριτωμένες δέσποινες, πού 
λάτρευαν τό άρχαΤο έλληνικό πνεύμα. 
Πολλές, οργάνωναν έκδηλώσεις γιά νά 
ένισχύοουν οικονομικά τόν άγώνα." Αλ
λες, έτοίμαζαν λάβαρα καί σημαίες.

«'Όταν έφυγε άπό τό Παρίσι ό Γάλλος 
άξιωματικός τού ' Ιππικού Ρενιόλ, ή 
κυρία Ντελκόμπρ, μέλος τού Φιλελλη- 
νικοΰ Κομιτάτου, τοϋ χάρισε μιά μετα
ξωτή σημαία, πού είχε ή ίδια κεντήσει. 
Ό  Ρενιόλ ορκίστηκε νά φέρει τή 
σημαία συνεχώς καί νά τήν υπερασπίζε
ται στά πεδία τών μαχών. ' Η σημαία 
χάθηκε άτυχώς στή μάχη τής Καρύ
στου: κατά τή διάρκεια μιάς φοβερής 
ιππομαχίας, ό ίπποτικός Ρενιόλ έμεινε 
άπαρηγόρητος».

Ή  Ίουλιέττα Ρεκαμιέ, όμορφη, μορ
φωμένη, πνευματώδης. 'Αγάπησε τόν 
Σατωμπριάν καί τήν 'Ελλάδα. Στήν 
άπέναντι σελίδα, σκηνή άπό τήν ήρωϊκή 
έξέγερση τών 'Ελλήνων. Ο ήρωϊκός 
θάνατος του Σαλώνων ' Ησάΐα.

Τό περιστατικό αυτό, πού άναφέρει ό 
Διονύσιος Κόκκινος, είναι σχετικό μέ 
δσα γράφει ό Τερτσέτης: «Παρθενικά 
κοράσια, κέντησαν μέ τά εύμορφα 
χέρια τους, ταϊς σημαίες τών φιλελλή
νων πολεμιστών».

Αλλά, όπως είπαμε, τά εύρωπαϊκά 
σαλόνια ήταν καί σημαντική πηγή ύλικής 
ένισχύσεως τοϋ άγώνα τών ' Ελλήνων. 
«Στις 8 Απριλίου 1826», γράφει ή 
Κούλα Ξηραδάκη, «δόθηκε στό Παρίσι 
ένα κοντσέρτο υπέρ τοϋ Φιλελληνικοϋ 
Κομιτάτου. Ό  ένθουσιασμός πού έπι- 
κράτησε ήταν κάτι τό άπίστευτο. Οί 
μουσικοί είχαν στολίσει τά όργανά τους 
μέ άσπρογάλαζες μεταξωτές κορδέ
λες. Μαέστρος ήταν ό Ροσσίνι. Τό 
έκλεκτό κοινό τό υποδέχονταν οί Φι
λέλληνες τού Κομιτάτου μέ έπίσημο 
ένδυμα καί μέ περιβραχιόνια άσπρα- 
μπλέ. Οί κυρίες φορούσαν βραδινές 
τουαλέτες καί στό πέτο κονκάρδα μέ τά 
έλληνικά χρώματα. Τό πρόγραμμα έ
κλεισε μέ έλληνικά τραγούδια, κάτι πού 
πολύ τό συνήθιζαν τότε στήν Εύρώπη. 
Μετά τό κοντσέρτο, έπακολούθησε 
ένας πλατύς έρανος όπου «βγήκαν εις 
ζητείαν» οί έπισημότερες κυρίες. Καί 
ποιος μπορούσε ν ’ άρνηθεΐ σέ μιά 
κυρία; παρατηρεί ό Βικέλας. Κι ένας 
άλλος γράφει χαρακτηριστικά: «Αύτές 
οί γυναίκες συγκινοΰσαν καί τόν πιό
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τσιγγούνη έμπορο, πού τό βαλάντιό του 
άνοιγε συνήθως λιγότερο γιά τό άτυχο 
έθνος καί περισσότερο γιά τό ώραίο 
χέρι πού δεχόταν τήν προσφορά. Κάτω 
άπό τήν έπίδραοη αύτών των γυναικών 
κι ένας μουσουλμάνος έδωσε τόν 
όβολό του γιά τούς "Ελληνες».

Καί σέ άλλο οημείο συνεχίζει:
«Οί κοντέσσες καί μαρκήσιες έμπαι

ναν μπροστά στούς έράνους, γιά νά 
προσδώοουν κάποια α'ίγλη πού ήταν 
άπαραίτητη γιά νά έξασφαλίσουν μεγα
λύτερη επιτυχία. ' Αλλά άκολουθοΰσε 
πίοω τους μιά μάζα άρραγής, πού 
πρόσφερε στήν ελληνική ύπόθεση με
γάλες ύπηρεσίες».

Κάθε μέρα πήγαιναν στά γραφεία τών 
Φιλελληνικών Κομιτάτων γυναίκες πού 
δέν είχαν χρήματα νά δώσουν στόν 
έρανο καί πρόσφεραν τήν προσωπική 
τους εργασία. Οί κυρίες τούς έδιναν τά 

, ύλικά κι έκεϊνες έβαζαν τόν κόπο κι 
έρραβαν ρούχα γιά τούς "Ελληνες 
άγωνιστές καί τά γδυτά ' Ελληνόπουλα. 
Σ ’ ένα γράμμα τους οί φιλελληνίδες 
τής ' Αμερικής γράφουν: «Οί πλούσιες 
έδωσαν έκ τού περισσεύματος καί οί 
φτωχές συνειοέφεραν τόν όβολό τους 
εις παραμυθίαν οας». "Αλλες πάλι 

» γράφουν: «... Σάς προσφέρομεν τό 
κατά δύναμιν».

' Ο ' Αδαμάντιος Κοραής, πού συνερ

γαζόταν τότε στό Παρίσι μέ τις «μεγά
λες κυρίες», είχε μιά μέρα τήν εϋκαιρία 
μέσα στό ίδιο του τό σπίτι νά διαπιστώ
σει μέ θαυμασμό τήν αύθόρμητη γεναι- 
οδωρία τού λαϊκού φιλελληνισμού. Γρά- 
φει τό 1826: «' Η γραία θεράπαινά μου 
άναγινώσκουσα τάς συμφοράς τού Με
σολογγίου έπρόσφερε 50 φράγκα(δύο 
μηνών μισθούς) εις τήν έπιτροπήν». 
Έχουμε παραδείγματα γυναικών πού 
έστειλαν στις έπιτροπές έράνων άνω- 
νύμως μικρά καί μεγάλα ποοά, άκόμα 
καί κοσμήματα.

"Ομως, εκτός άπό τή συγκέντρωση 
χρημάτων καί ειδών, πολλές γυναίκες 
βοήθησαν μέ τά πνευματικά τους χαρί
σματα καί τή μόρφωσή τους τήν έλληνι- 
κή ύπόθεση. Μετά τήν καταστροφή τών 
Ψαρών, ή Γαλλίδα ποιήτρια Άμάμπλ 
Ταστύ έγραψε τό πιό κάτω ποίημα, 
όπου προφητεύει τήν έλευθερία τών 
' Ελλήνων καί καταριέται τόν τύραννο. 
” Ω γή, στούς αιώνες άθάνατη 
ποτισμένη μέ τό αΤμα τών παιδιών οου, 
δυστυχισμένα Ψαρά, 
κάτω άπ’ άγιο χώμα οου ό φοίνικας 
θά ξαναφυτρώσει πιό λαμπρός καί πιό 
' μορφος.
Τούς έμπρηστές σου πού στήν παρα
φορά τους
πανηγυρίζουν μέ αύθάδεια
γιά τό περαστικό τους κατόρθωμα,

έγώ έρχομαι νά τούς καταραστώ, 
άλλοι θάρθουνε νά τούς έκδικηθοϋνε.

' Η φιλελληνική κίνηση, ύποστηρίζει 
ή Ξηραδάκη, έφθασε στό ζενίθ, όταν 
έπεσε τό Μεσολόγγι. Οί τραγικές λε
πτομέρειες τής έξόδου τών πολιορκη- 
μένων, ή θυσία τού γερο-Καψάλη καί 
τών γυναικόπαιδων πού δέχτηκαν νά 
μοιραστούν τό ήρωϊκό τέλος του, συγκί- 
νησε βαθύτατα τήν κοινή γνώμη. Συζη
τήθηκε κι άπό τούς πιόάδιάφορους. Καί 
τότε πιά ή ένίσχυοη τού άγώνα έπαψε 
νά είναι πολιτική ύπόθεση, γιά όσους 
ήταν μέχρι τότε. ” Εγινε ζήτημα άνθρω- 
πισμοϋ καί θρησκείας. "Ετσι τό έθεοαν 
οί φιλέλληνες καί φυοικά άγκάλιασαν 
πλατύτερες μάζες.

Τόση ήταν ή άγάπη τών γυναικών γιά 
τή σκλαβωμένη ' Ελλάδα, ώστε νά γίνει 
«μόδα» κάθε τι τό έλληνικό: Πολλές 
φορούσαν άρχαίους έλληνικούς χιτώ
νες, στολές διαφόρων τόπων τής ' Ελ
λάδας καί έλληνικές μαντήλες.

’ Από τις έκατοντάδες έπώνυμες καί 
άνώνυμες ΕύρωπαΤες, πού μέ τόν δικό 
της τρόπο ή κάθε μιά, ουνέβαλε στήν 
έλληνική άναγέννηση, ξεχώρισαν μερι
κές. Μπορούν δίκαια νά ένταχθοΰν στό 
πάνθεο τών μεγάλων Φιλελλήνων, ό
πως ή ' Ιουλιέττα Ρεκαμιέ, ή ’ Ιουλία ντέ 
Κρυντενέρ, ή "Αννα ' Ευνάρ, ή ’ Ελισά
βετ Σενιέ, ή Ρωξάνδρα Στούρτζα, ή

187



Σοφία Άλμπερτίνα, ή Λουΐζα Μπρά- 
χμαν, ή Ιουλία Χάου, ή πριγκίπιοοα 
Καρολίνα, ή "Αντα Μπάυρον, ή 'Αγνή 
Στρίκλαντ, ή Ντελφίν ντέ Ζιραρντέν, ή 
Δώρα ντ' Ίατρια καί ή Σοφία ντέ 
Μαρμπουά, ή γνωστή ώς δούκισσα τής 
Πλακεντίας. ' Η Ρεκαμιέ δέσποσε γιά 
πολλά χρόνια στήν κοσμική ζωή του 
Παρισιού, δχι μόνο γιά τή μόρφωση καί 
τό πνεύμα της άλλά καί τήν ομορφιά 
της.

Μετά τή λήξη τής Γαλλικής ' Επανα- 
στάσεως, ή Ίουλιέττα ήταν άπό τις 
κορυφαίες κυρίες τής κοινωνίας τού 
Διευθυντηρίου. Τό σπίτι της, στήν όδό 
Μόν-Μπλάν, ήταν κέντρο συναντήσεως 
πολιτικών, διανοουμένων, καλλιτεχνών 
κ.ά. πού ήταν θαυμαστές τής «πιό 
φιλάρεσκης καί πιό άκαταμάχητης άπ' 
όλες τις γυναίκες». Πολιτική άντίπαλος 
τού Ναπολέοντος ή Ρεκαμιέ έξορίστη- 
κε καί έπανήλθε στό Παρίσι μετά τήν 
παλινόρθωση. Τότε -ήταν πιά 40 έτών- 
γνώρισε τόν υποκόμη Φρανσουά-Ρενέ 
ντέ Σατωμπριάν. "Εγινε έρωμένη του. 
' Η γνωριμία τής ' Ιουλιέττας μέ τόν 
Σατωμπριάν, ήταν ή άπαρχή τής γνωρι
μίας της μέ τήν ' Ελλάδα. ' Αγάπησε τή 
χώρα καί τόν ύπόδουλο λαό της καί 
προσπάθησε μέ κάθε τρόπο νά βοηθή
σει γιά τή σωτηρία του. Πήγαινε μπρο

στά στις συζητήσεις πού οργάνωνε στό 
Παρίσι τό Φιλελληνικό Κομιτάτο καί 
έπηρέαζε τις άποφάσεις τών μελών 
του.

' Η άγάπη της γιά τήν ' Ελλάδα 
μεγάλωσε, όταν ήλθε έδώ ό φίλος της 
συνταγματάρχης Βαντιέ. ' Ο Βαντιέ, 
πού ταξίδευε συχνά στή χώρα μας, 
έστελνε στήν ' Ιουλιέττα μακροσκελείς 
έπιστολές. Περιέγραφε μέ λεπτομέ
ρειες τά ήθη καί τά έθιμα τών ' Ελλή
νων, διάφορους ιστορικούς τόπους καί 
τούς ήρωϊκούς άγώνες τού λαού γιά τήν 
έλευθερία του.

Τις έπιστολές αύτές συγκέντρωσε 
μέ πολλή άγάπη ή Ρεκαμιέ καί τις 
έξέδωσε σέ βιβλίο μέ τόν τίτλο «Γράμ
ματα γιά τήν ' Ελλάδα». Τό βιβλίο αύτό 
άφύπνισε τούς Γάλλους, πού συνειδη
τοποίησαν περισσότερο τό δίκαιο τού 
έλληνικοΰ άγώνα καί συγκινήθηκαν άπό 
τήν καταστροφή τών Ψαρών καί τόν 
θάνατο τού λόρδου Βύρωνα. ’ Αλλά τό 
βιβλίο αύτό ένίσχυσε καί υλικά τήν 
' Επανάσταση. Τά έσοδα άπό τήν πώλη- 
σή του δόθηκαν στό Φιλελληνικό Κομι
τάτο γιά τήν ' Ελλάδα. ' Η συμβολή της 
συνεχίστηκε. Στόν μεγάλο έρανο τού 
1825 ή ώραία ' Ιουλιέττα έδωσε πολλά 
χρήματα. ’ Ακόμα περισσότερα συγκέν
τρωσε άπό προφορές πλουσίων φίλων

της. Ό  άντρας της, ό τραπεζίτης 
Ρεκαμιέ, πέθανε τό 1832 σέ ήλικία 81 
έτών. ' Η ' Ιουλιέττα πέθανε 17 χρόνια 
άργότερα, τό 1849. Τά τελευταία χρό
νια τής ζωής της ήταν έντελώς τυφλή. 
" Ενα χρόνο πριν είχε πεθάνει ή μεγάλη 
της «άγάπη», ό Σατωβριάνδος.

' Η ' Ιουλία, ή Βαρβάρα ντέ Κρυντε- 
νέρ, βαρώνη άπό τή Ρίγα (1764-1824) 
ήταν κόρη τού μυστικοσυμβούλου Βί- 
τινγωφ. Παντρεύτηκε τόν βαρώνο φόν 
Κρυντενέρ, πρεσβευτή τής Ρωσίας στή 
Βενετία, άλλά λίγα χρόνια ύστερα 
χώρησε καί έζησε στή Γαλλία. ' Εκεί, τό 
1803 δημοσίευσε τό μυθιστόρημα «Βα
λέριο». ' Η ύπόθεση τού έργου είναι ό

' Αριστερά: ' Η Ρεκαμιέ στόν περίφημο 
πίνακα τού Νταβίνν. ' Επάνω: ' Η ” Αννα 
' Εϋνάρ. Κάτω: ' Η ' Ισαβέλλα Θεοτόκη, 
κόμισσα Άλμπρίτσι (Γκραβούρα). Στήν 
άπέναντι σελίδα: Φιλελληνίδες κάνουν 
έρανο γιά τήν έπανάσταση, τόν Μάιο 
τού 1826.

1
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άτυχος έρωτας τοΰ γραμματέα κάποιας 
πρεσβείας γιά κείνην. Στή γαλλική 
πρωτεύουσα ή Ντέ Κρυντενέρ γνωρί
στηκε μέ άνθρώπους τοΰ πνεύματος 
καί επηρεάστηκε άπό μυστικοπαθή κη
ρύγματα, μέχρι σημείου νά γίνει θρη
σκομανής. Σταθμό στή ζωή της άπετέ- 
λεσε τό 1814, ή γνωριμία της μέ τόν 
αύτοκράτορα τής Ρωσίας Αλέξανδρο 
Α '. Τόν εντυπώσιασε μέ τή μόρφωση 
καί τις «ιδέες» της. ' Ο ' Αλέξανδρος, 
μυστικοπαθής καί θρησκόληπτος κα
θώς ήταν, έγινε «ύποτακτικός» της, 
ιδίως άπό τή στιγμή πού ή ’ Ιουλία 
«προφήτευσε» τήν έπιστροφή τοΰ Να- 
πολέοντα άπό τόν " Ελβα καί ή «προφη
τεία» της βγήκε άληθινή. 'Επηρέαζε 
τόν τσάρο άκόμα καί σέ θέματα πολιτι
κής. ’Έτσι τόν έπεισε νά έργασθεΐ γιά 
τή σύναψη τής ' Ιερής Συμμαχίας. Καί 
τό όνομα ήταν ιδέα δική της.

' Η Κρυντενέρ πίστευε, ότι έτσι θά 
βοηθοϋνταν οί Έλληνες στόν άπελευ- 
θερωτικό τους άγώνα. "Οταν όμως 
είδε, ότι ή ' Ιερά Συμμαχία έγινε όργανο 
καταπατήσεως τού δικαίου τών ' Ελλή
νων, πήγε τό 1821 στήν Πετρούπολη 
γιά νά πείσει τόν αύτοκράτορα νά 
έπέμβει άνοιχτά ύπέρ τής ' Ελλάδος. 
Δυστυχώς ό ’ Αλέξανδρος είχε άποφα- 
σίσει νά τηρήσει αύστηρή ούδετερότη- 
τα. Οί συνεχείς ένοχλήσεις τής Κρυν
τενέρ καί ή σκανδαλώδης άγάπη της γιά 
τή χώρα μας, άνάγκασαν τόν Ρώσο 
αύτοκράτορα νά τή διώξει άπό τήν 
Πετρούπολη. ' Απογοητευμένη, άπο- 
φάσισε νά πάει στήν Κριμαία, μέ σκοπό 
νά ιδρύσει έκεΐ μιά άποικία, όπου οί 
άνθρωποι θά ζοϋσαν σύμφωνα μέ τά 
διδάγματα του Χριστοΰ. Πέθανε τό 
1824 πριν προφθάσει νά ύλοποιήσει τή 
νέα άποστολή της.

Η ’ Ιουλία ντέ Κρυντενέρ τής όποιας 
άξίζει μία θέση στήν ιστορία τής Νεώτε- 
ρης ' Ελλάδας, όπως γράφει ό Παναγιώ
της Κανελλόπουλος, έχασε τήν άγάπη 
τοΰ τσάρου, τά πλούτη, τις τιμές καί τίς 
δόξες της στά άνάκτορα τής Πετρου- 
πόλεως, έξαιτίας τοΰ πολύχρονου καί 
συνεχούς άγώνα της νά ίδεΐ έλεύθερη 
τήν πατρίδα τοΰ Πλάτωνα καί τοΰ 
' Αριστοτέλη.

Φλογερή φίλη τής ' Ελλάδος ήταν καί 
ή κυρία Αννα Έυνάρ, Γαλλίδα, γυναί
κα τοΰ ' Ελβετού οικονομολόγου ' Ιωάν- 
νη-Γαβριήλ Έυνάρ(δου) άπό τούς πιό 
φλογερούς φιλέλληνες. Ή  "Αννα, 
φτασμένη ζωγράφος, όμορφη, καλλι
εργημένη καί άρκετά πλούσια, γνωστή 
στήν καλή κοινωνία τής ' Ελβετίας, 
ίδρυσε στή Γενεύη Φιλελληνικό Κομι
τάτο γυναικών. ’ Ακούραστη βοηθός

στήν προσπάθεια τοΰ μεγάλου συζύγου 
της οργάνωνε θεατρικές παραστάσεις, 
συναυλίες, δεξιώσεις καί ομιλίες, συγ
κεντρώνοντας χρήματα καί εϊδη γιά 
τούς έπαναστατημένους ραγιάδες.

Τό 1863 ό ’ Ευνάρδος πέθανε άλλά ή 
"Αννα συνέχισε μέ μεγαλύτερη θέρμη 
τήν ένίσχυση τής ' Ελληνικής ' Επανα- 
στάσεως. ' Ιδιαίτερα βοήθησε μέ δικά 
της χρήματα τήν ’ Επανάσταση τής 
Κρήτης τό 1866 καί έξακολούθησε νά 
βοηθά τούς Κρητικούς μέ τό γυναικείο 
κομιτάτο τής ' Ελβετίας. ' Η εύγενική 
δέσποινα πέθανε τό 1868. ' Ο θάνατός 
της βύθισε στό πένθος ολόκληρη τήν 
' Ελλάδα. Τό όνομά της άντηχοΰσε γιά 
πολλά χρόνια στις έλληνικές πόλεις καί 
τά χωριά, σάν γλυκιά άνάμνηση. Κάτι 
πού έγινε καί μέ τόν άνδρα της, στόν 
όποιο έγραφε τό 1826 ό Μαυρομιχά- 
λης: «Οί "Ελληνες πλήρεις εύγνωμο- 
σύνης προφέρουν τό όνομά σας μέ μίαν 
γλυκείαν συγκίνησιν».

Τή Φιλική Εταιρεία μέσω τοΰ Περ- 
ραιβοΰ ένίσχυσε άπό τό Παρίσι ή 
’ Ελισάβετ Σενιέ, μιά γυναίκα μέ πλού
σια πνευματικά χαρίσματα καί μεγάλη 
άγάπη πρός τήν ' Ελλάδα. ' Η Σενιέ, 
γεννήθηκε στά 1729 στήν Κωνσταντι
νούπολη καί παντρεύτηκε τόν Γάλλο 
διπλωμάτη Λούβ Σενιέ. Στό Παρίσι

γνωρίστηκε μέ τόν συγγραφέα Αύγου
στο Γκύζ. Τοΰ έδωσε τήν έμπνευση νά 
γράψει ένα περίφημο βιβλίο, πού μέ τόν 
τίτλο «Φιλολογικό ταξίδι στήν ' Ελλά
δα», έκδόθηκε στά 1773. ' Η άγάπη τής 
Σενιέ γιά τήν ' Ελλάδα φαίνεται άπό ένα 
γράμμα της πρός τόν Γάλλο συγγρα
φέα. Τοΰ έγραφε: «... Ξαναδιαβάζω 
πάντοτε μέ νέαν εύχαρίστησιν έκείνα 
πού έχετε γράψει γιά τούς "Ελληνας.
’ Ο παραλληλισμός πού κάνετε έκείνου 
τοΰ έθνους πού έφθασεν εις τόσην 
λαμπρότητα μέ τούς σημερινούς "Ελ
ληνας, ύποδουλωθέντας άπό έναν λα
όν βάρβαρον, είναι πράξις τής μεγαλυ- 
τέρας δικαιοσύνης... Η σύγχρονος 
5 Ελλάς άφοΰ έχασε τήν έλευθερίαν 
της δέν έχει πλέον καλλιτεχνήματα. 
'Αλλά ή φύσις, πού δέν είναι μητρυιά, 
τής έχει έπιφυλάξειτό πνεύμα της. Δέν 
ήμπορεί νά άρνηθή κανείς, όπως τό 
βλέπετε κι έσείς, ότι οί "Ελληνες όσο 
καί άν παρεμορφώθησαν, άναγνωρίζον- 
ται άκόμα».

Τήν άγάπη της γιά τήν πατρίδα μας 
μετέδωσε ή Σενιέ καί στόν γιό της, τόν 
ποιητή Άντέ Σενιέ, πού άφιέρωσε 
πολλούς στίχους του στήν ' Ελλάδα καί 
τούς άγώνες της γιά τήν έλευθερία.

Στήν Πετρούπολη είχε έγκαταστήσει 
τό «στρατηγείο» της μιά άκόμα διακε-
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κριμένη γυναίκα, πού πρόσφερε ήθικά 
καί υλικά στόν ξεσηκωμό τών ' Ελλή
νων. Πρόκειται γιά τή Ρωξάνδρα Στούρ- 
τζα (1786-1844) κυρία τών Τιμών τής 
τσαρίνας ’ Ελισάβετ, γυναίκας του Α
λεξάνδρου Α \  Στήν Πετρούπολη ή 
Στούρτζα γνώρισε τόν Καποδίστρια, 
τόν άγάπησε καί άποφάσισαν νά παν
τρευτούν. Τόν γάμο όμως αύτό δέν 
ένέκρινε ό τσάρος. Μέ ύπόδειξή του ή 
Ρωξάνδρα παντρεύτηκε τόν Γερμανό 
κόμη τού "Εντλινγκ, ύπουργό Εξωτε
ρικών τού δουκάτου τής Βαϊμάρης. Μέ 
τόν Καποδίστρια, πού τής έμαθε άρκε- 
τά έλληνικά, ή Στούρτζα συζήτησε καί 
κατέστρωσε πρόγραμμα βοήθειας τής 
Ελληνικής Έπαναστάσεως. "Οταν ό 

' Αλέξανδρος μέ τή γυναίκα του καί τόν 
Καποδίστρια πήγαν στή Βιέννη γιά τό 
ομώνυμο Συνέδριο, τούς άκολούθησε 
καί ή Ρωξάνδρα, ώς κυρία τών Τιμών. 
Στήν αύστριακή πρωτεύουσα συναντή
θηκε μέ τόν δεσπότη Ούγγροβλαχίας 
Ιγνάτιο καί τόν "Ανθιμο Γαζή καί 
άποφάσισαν, μαζί μέ τόν Καποδίστρια, 
νά ιδρύσουν τήν «Φιλόμουσον ' Εταιρεί
αν», πού όσο κι άν φαινόταν ότι είχε 
σκοπούς πολιτιστικούς, στό βάθος ήταν 
έπανασταστική οργάνωση.

Ή  άγάπη τής Στούρτζα γιά τούς 
"Ελληνες φάνηκε άκόμα περισσότερο 
μετά τήν άπόφαση τού Μέττερνιχ νά 
διαλύσει τό γραφείο τής «Φιλομούσου 

Εταιρείας» στή Βιέννη. Τότε, μέ πολ
λές άντιξοότητες, ή Ρωξάνδρα συγκέν
τρωσε χρήματα μέ έράνους καί βοη
θούσε τούς συμπατριώτες μας πού 
βρίσκονταν γιά σπουδές ή άλλο λόγο 
στήν αύστριακή πρωτεύουσα. ' Η κήρυ
ξη τής ' Ελληνικής ' Επαναστάσεως 
ύπήρξε γιά τήν κόμησσα Στούρτζα 
καινούργιο «έρέθισμα» γιά νά δείξει τόν 
φιλελληνισμό της. Πήγε στή Ρωσία καί 
μέ τή συνδρομή τής τσαρίνας ' Ελισά
βετ περιέθαλπτε καί μέ κάθε τρόπο 
βοηθούσε τούς διωγμένους " Ελληνες 
πού έφθαναν στήν ’ Οδησσό καί τις 
άλλες πόλεις.

’ Αλλά καί στόν μακρινό Βορρά έμφα- 
νίστηκε σπουδαίο φιλελληνικό ρεύμα 
μεταξύ τών γυναικών. Στή Σουηδία ή 
άδελφή τού βασιλιά, ή πριγκίπισσα 
Σοφία Άλμπερτίνα, 'ίδρυσε, μετά τήν 
έναρξη τής ' Ελληνικής ’ Επαναστάσε
ως, γυναικείο κομιτάτο. Ή  Άλμπερτί
να είχε μετά βάλει τά άνάκτορα σέ 
κέντρο φιλελληνισμού. ' Εκατοντάδες 
γυναίκες έσπευδαν έκεϊ, γιά νά δώσουν 
χρήματα καί νά ένισχύσουν τήν έλληνι- 
κή έλευθερία.

Γοητευμένη μέ τήν Ελλάδα καί 
θερμή λάτρις τού άρχαίου πνεύματος

ήταν ή Γερμανίδα ποιήτρια Λούίζα 
Μπράχμαμ. Μέ τούς στίχους της ένί- 
σχυσε τό φιλελληνικό ρεύμα στήν 
Εύρώπη. Δημοσίευσε ποιήματα στά 
όποια έδωσε τίτλο «’ Ελλάς». Σέ ένα 
άπό αύτά έγραφε:
«... Πώς; ” Επρεπε πίσω στήν άθλιότητα 

νά βυθιστούν 
οί τολμηροί ήρωες, πού πότισαν μέ αίμα 
τό χώμα τής ' Ελλάδας;
Αύτή ήταν ή άμοιβή τους γιά 
τέτοιο ήρωϊκό θάρρος;
Είμαστε άραγε άξιοι νά ύψώσουμε τούς

μεγάλους,
τούς ύπέροχους Έλληνες, τούς

δοξασμένους; 
Αύτούς πού ή εύγενική καί γεμάτη 

δράση ζωή τους 
έγινε άστρο καί οδηγεί τούς χρόνους 

πού άκολούθησαν;

Μία άκόμα 
σκηνή άπό τό 

μεγάλο 
έπος τού 1821

Ξ Ε Ε

Στή μεγάλη ' Αμερικανική Συμπολι
τεία μοχλός τού φιλελληνικοΰ ρεύμα
τος ύπήρξε ή ' Ιουλία Χάου. "Οχι μόνο 
βοήθησε τόν άνδρα της, τόν μεγάλο 
φιλέλληνα Χάου, άλλά δραστηριοποιή
θηκε καί ή ίδια συγκεντρώνοντας χρή
ματα, τρόφιμα καί ρούχα. Όταν έπανα- 
στάτησε ή Κρήτη, ή Χάου οργάνωσε μιά 
έκδήλωση στή Βοστώνη μέτή συμμετο
χή έξεχόντων μουσικών. Οί εισπράξεις 
αύτές, πού έφθασαν τις 2.000 τάληρα, 
στάλθηκαν στήν Ελλάδα. ’ Αργότερα ή 
Χάου ήλθε μέ τόν άνδρα καί τις κόρες 
της στήν Ελλάδα καί βοήθησε μέ 
χρήματα καί ρούχα τούς Κρητικούς 
πρόσφυγες. Γιά τόν δίκαιο άγώνα τής 
Κρήτης έγραψε καί ή Ρουμανίδα ' Ελέ- 
νη-Γκίκα Μασάλσκυ, γνωστή ώς Δώρα 
ντ' Ίστρια. "Ηταν κόρη τού ύπουργοΰ 
’ Εσωτερικών τής Βλαχίας, ήξερε πολ

λές γλώσσες καί ταξίδεψε στήν ' Ελλά
δα, τή Μέση Ανατολή καί τήν Περσία. 
Στά 1867 ζήτησε άπό τόν Δήμο Αθη
ναίων νά γίνει δημότις του. Τό ' Ελληνι
κό Εθνος σέ άναγνώριση τών ύπηρεσι- 
ών της, άνακήρυξετή Μασάλσκυ «Πολί- 
τιδα τής ' Ελλάδος». Στά έργα της, άπό 
τά όποια τό πιό γνωστό είναι «Οί 
γυναίκες τής ’ Ανατολής» είναι φανερή 
ή έλληνολατρία της. Στό βιβλίο αύτό 
έπιφύλαξε ξεχωριστή θέση γιά τις 
γυναίκες τής Μάνης, τής Χίου, τών 
Ψαρών καί τού Μεσολογγίου, πού μέ τή 
γενναιότητα καί τήν καρτερικότητά 
τους βοήθησαν τούς Έλληνες πολέ
μαρχους.

Στόν κατάλογο τών πιό γνωστών 
γυναικών πού στάθηκαν στό πλευρό τής 
άγωνιζόμενης ' Ελλάδος πρέπει νά 
προστεθεί ή πριγκίπισσα Καρολίνα, γυ
ναίκα τού βασιλιά τής ’ Αγγλίας Γεωργί- 
ου Δ ’ , ή Άντα Μπάυρον, κόρη τού 
μεγάλου ποιητή, ή Άγγλίδα 'Αγνή 
Στρίκλαντ, πού έπισκέφθηκε τήν ' Ελ
λάδα καί έγραψε βιβλίο μέ τόν τίτλο 
«Δημήτριος», ή Γαλλίδα Ντελφίν ντέ 
Ζιραρντέν, πού συγκέντρωσε 3.000 
φράγκα γιά τούς Έλληνες καί ή Σοφία 
ντέ Μαρμπουά, ή γνωστή δούκισσα τής 
Πλακεντίας. ' Η δούκισσα τής Πλακεν- 
τίας, κόρη Γάλλου Μαρκήσιου, μαζί μέ 
τήν κόρη της ’ Ελίζα, συγκέντρωναν 
χρήματα πουλώντας τά κοσμήματά 
τους. Τό 1829 οί δύο γυναίκες ήλθαν 
στήν Ελλάδα σέ μιά προσπάθειά τους 
νά οργανώσουν τήν έκπαίδευση, δίνον
τας ιδιαίτερη προσοχή στά κορίτσια τών 
άγωνιστών τού 1821.

Η Μπαρμπουά, έφυγε άπό τήν 
' Ελλάδα γιατί διαφωνούσε μέ τόν άπο- 
λυταρχικό τρόπο τής διακυβερνήσεως 
τής χώρας άπό τόν Καποδίστρια. Ξανα- 
γύρισε μετά τή δολοφονία του κι έμεινε 
στόν τόπο πού άγάπησε ώς τόν θάνατό 
της τό 1854. Είχε μέ τόν τρόπο της 
κάνει τό καθήκον της άπέναντι σ' ένα 
λαό, πού είχε τόσα προσφέρει στόν 
πανανθρώπινο πολιτισμό.

Ή  δούκισσα τής Πλακεντίας, ή 
Μαντάμ Ρεκαμιέ, ή "Αννα Έυνάρ, ή 
Ιουλία Χάου, ή Δώρα ντ’ "Ιστρια καί οί 

άλλες γυναίκες πού βοήθησαν τήν 
Ελλάδα στίς πιό δύσκολες στιγμές τής 

ιστορίας της, άποτέλεσαν καί άποτε- 
λοΰν μήνυμα αισιοδοξίας γιά τόν κόσμο 
μας, πώς, πάνω άπό τά συμφέροντα, τις 
σκοπιμότητες καί τήν τυφλή βία τής 
ύλης στέκονται οί πανανθρώπινες άξι
ες τής έλευθερίας καί τής άνθρώπινης 
άξιοπρέπειας, πού είναι ικανές νά 
συντρίψουν καί τόν πιό σκληρό καί 
άνελέητο τύραννο.
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’ Αριστερά: Βασιλική Λευκάδος. Μία 
άπό τίς ομορφιές τοϋ νησιού. ' Επάνω: 
μιά άκόμα «γωνιά» άπό τή Λευκάδα. 
Στήν άπέναντι σελίδα: Μία άποψη τής 
Μονής Φανερωμένης.

Τοϋ δ ιακόνου 
κ. ΓΕΡΑΣ.ΖΑΜΠΕΛΗ

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΛΕΥΚΑΟΑΣ
Α ΓΚΙΣΤΡΩΜΕΝΟΣ ό σύγχρονος 

άνθρωπος στό πενθοφόρο άρμα 
τοϋ «πολιτιστικού μας οργασμού», αι
σθάνεται βαθύτατη τήν άνάγκη νά 
φύγει άπό τόν κόσμο τούτο τής πολύ
μορφης ταραχής καί τής άνέλπιστης 
άγωνίας. Νά πετάξει -ποθεί- άπό πάνω 
του τό πενθοφόρο σαρκίο τής οδύνης 
καί τού άγχους. Νά ζήσει λιγοστές 
στιγμές ήρεμίας· άπλότητας καί γαλή
νης. Στιγμές άλήθειας, φορτισμένες 
μέ τό έλπιδοφόρο τής αιωνιότητας 
φορτίο. Νά ζήοει, σ' όλο τό άνέκφρα- 
στο πληρωτικό της μεγαλείο, τήν γοη
τεία καί τό θάμβος τής αιωνιότητας. 
Τούτος ό βαθύς καί σωτήριος πόθος 
μονάχα στούς χώρους πού άγγίζονται 
άπό τόν Θεό βρίσκει τήν πραγματοποίη
σή του. Γιατί μέσα σ' αύτές τίς 
εύλογημένες γωνιές, σιωπηλά καί ύπέ- 
ροχα, συμπλέκεται ή ούράνια μέ τήν 
γήινη πραγματικότητα καί φανερώνεται 
ή «άθέατη» όψη τής θείας μεγαλωσύ- 
νης. Είναι τούτοι οί τόποι δείχτες, πού 
δείχνουν σταθερά καί προσανατολί
ζουν τέλεια στόν Θεό, στήν άχρονη 
Παρουσία Του.

Αύτό -μέχρι τίς ύστατες άναλαμπές 
τής άλήθειας του- τό νοιώθει, τό ζεί κι 
ό καθένας, πού θάθελε νά βηματίσει καί 
νά σταθεί πάνω στόν μεγαλόπρεπο 
θρόνο τής Φανερωμένης μας. Καθέ
νας, πού θάθελε εύλαβικά νά σύρει τά 
βήματά του μέχρι τό μοναστήρι τής 
Παναγίας.

' I. Μονή Φανερωμένης!
' Η τέχνη καί τό θαύμα συνυφασμένα 

μυστηριακά. Συγκινοϋν κι έμπνέουν. 
Φωτίζουν καί καθοδηγούν. ' Η βλάστη
ση, ή άγριάδα τής φύσης, ή θέα τού 
κόσμου άπ' τόν μεγαλόπρεπο βράχο 
της φέρνουν σωτήριες στροφές τού 
άνθρώπου, γιά τήν ένόραση τής γυμνής 
ψυχής του. ' Εδώ ύπάρχει ό κόσμος 
δίχως σύνορα. Μετουσιωμένος σέ ζωή 
καί άθαναοία. " Ενας κόσμος πού άντι- 
φεγγίζει τό στερέωμα τού πνεύματος. 
'Ολόλαμπρος, εύγενικός, έλπιδοφό- 
ρος. Κόσμος δίχως οδύνη καί στενα
γμούς. Σφραγισμένος μέ τήν άγάπη τού 
Θεού.

Ρίγος ιερό, τράνταγμα ισχυρό θά 
νοιώσει ό έπισκέπτης μόλις σύρη τά 
βήματά του στό ύψωμα τής Παναγιάς.

’  Εφθασε μέχρι τόν έξώστη τοϋ πνεύ
ματος· πώς νά μή συγκλονισθεΐ συνθέ- 
μελα;

' Η σκληράδα τών βράχων, ή άπλότη- 
τα τών θάμνων, ή πρασινάδα τών 
δένδρων δονούν τής ψυχής τόάπύθμε- 
νο βάθος. Γίνονται οί φορείς μιας 
ύπέρλογης κι άγιασμένης ύμνωδίας, 
πού φτερουγίζει άπ' τόν δακρύβρεχτο 
χώρο τής άνθρώπινης ψυχής μέχρι τόν 
θρόνο τής άχρονης θεότητας. Τόεύλο- 
γημένο τούτο ύψωμα είναι ό κυματο
θραύστης πάνω στόν όποιο σκάει -  
σκληρά καί βάναυσα- ή κακία τού 
κόσμου καί μετατρέπεται σέ έλπιδοφό- 
ρο άρχαγγελικό τραγούδι. Είναι ύμνος 
βγαλμένος άπ' τίς καρδιές «τών μετα- 
νοούντων». Είναι ή προσευχή τών ώραί- 
ων ψυχών μετουσιωμένη σέ ύμνο τα- 
πεινωσύνης.

Υπάρχει σέ τούτο τόν χώρο ή 
αίσθηση τής άπειρότητας καί τοϋ μεγα
λείου σ' όλο τό πληρωτικό της φανέρω
μα. Άπαλότης· φώς· άρμονία· μυστή
ριο· άπλότης καί μέτρο. Περίτεχνη 
σύνθεση. Ύψοποιός. ' Ωραιοπλάστρα. 
' Ο κόσμος ολάκερος συγκεντρώνεται
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Η βλάστηση, ή άγριάδα τής φύσης, ή θέα τοϋ κόσμου άπ' τόν μεγαλόπρεπο βράχο της φέρνουν 
σωτήριες στροφές τοϋ άνθρώπου, γιά τήν ένόραση τής γυμνής ψυχής του. ' Εδώ υπάρχει ό κόσμος 
δίχως σύνορα. Μετουσιωμένος σέ ζωή καί άθανασία. "Ενας κόσμος πού άντιφεγγίζει τό στερέωμα τοϋ 
πνεύματος. Ολόλαμπρος, εύγενικός, έλπιδοφόρος. Κόσμος δίχως οδύνη καί στεναγμούς. Σφραγισμέ
νος μέ τήν άγάπη τοϋ Θεοϋ.

στό ύψωμα τοϋ θρόνου τής Παναγιάς.
' Η σφραγίδα τών αιώνων, βιγλάτορας 
των Ιερών καί τών ' Οσίων. Κι υψώνον
ται περήφανα οί άγνές τού πνεύματος 
σημαίες πάνω στής Φανερωμένης τό 
μοναστήρι. Είναι οί ύπερέχονες σημαί
ες τής άλήθειας, τού άγιου καί ώραίου. 
Μιλάει στόν επισκέπτη τούτο τό χαριτό- 
βρυτο ύψωμα. Κι' ή φωνή του, σταλμέ
νη άπό τό βάθος τοϋ ούρανοΰ, γίνεται ό 
κήρυκας τών πιό άγνών αρετών, πού 
τόσο ό σύγχρονος πολιτισμός παρηγκώ- 
νισε. Μιλάει βαθειά, δίχως τή γνωστή 
ομιλία τού κόσμου. Μέ έσωτερικό πνευ
ματικό δυναμισμό. Μέ τής σιωπής τήν 
παρθενική φωνή. Καί τοϋ στοχασμού 
τήν λυτρωτική ομιλία. Μέ τήν τέχνη τής 
ζωής καί τόν συμβολισμό τής αίωνιότη- 
τασ.

"Ολα πάνω στό βράχο τής Παναγιάς 
μιλούν γιά τήν άλήθεια καί τήν πνευμα
τική τού άνθρώπου προίκα. Απ' τά 
βαθειά χαράματα μέχρι τή θεοσκότεινη 
νυχτιά ή σιωπή κι ό λόγος πλέκουν τόν 
ύμνο στό θαύμα τού Πλάστου. ' Η 
ανθρώπινη ψυχή φτερουγίζει πάνω καί 
μέσα στό χώρο τοϋ πνεύματος. Παίρνει 
κι αύτή μέρος στήν άτέλειωτη δοξολο

γία τής φύσης. Καί γεύεται τήν ομορφιά 
τής έλπίδας, μ' όλες της τίς σωτήριες 
προεκτάσεις μέσα στό άνθρώπινο μυ
στήριο.

"Οσο κι άν άγκιστρώνεται ό σύγχρο
νος άνθρωπος στής οδύνης, τής ταρα
χής, τής άπελπισίας καί τής άρνησης 
άρμα, δέν μπορεί παρά, όταν σύρει τά 
βήματά του μέχρι τό «θρονί τής Παναγι
άς», νά γοητευθεϊ άπ' τήν ύπερκόσμια 
μορφή Της καί τό ούράνιο τής φύσης 
φανέρωμα. Νά συγκλονισθεί άπ' τήν 
άλήθεια καί τό φώς, πού άφθονα 
προσφέρει ή Χάρη Της. ' Η άνάσα τής 
μηχανής θά σβύσει τό παγερό της 
βογγητό μέσα σέ τούτο τόν έπιβλητικό 
χώρο καί θά τόν μετουσιώσει σέ αίνο, σέ 
δοξολογία, σέ ταπεινό σιγομίλημα καρ
διάς μέ τόν μεγάλο δυνάστη τής ψυχής 
μας, τόν άπειρο Θεό. Κι ό προσκυνητής 
έλεύθερος, θά περπατήσει τόν δρόμο 
τής ζωής καλπάζοντας πρός τήν αιωνι
ότητα.

Οί σάρκινες πλάκες τής άνθρώπινης 
ψυχής ζωγραφίζονται άπό τήν άνυπό- 
ταχτη λαχτάρα καί τήν άνύσταχτη άγρύ- 
πνια τής θείας έμβίωσης. "Ετσι ή

καρδιά μεταβάλλεται σέ θεσπέσιο θρό
νο, άγιο θυσιαστήριο προσευχής καί 
κατάνυξης. ' Η συντριβή τσακίζει τήν 
σάρκα. Η μετάνοια φτερώνει τήν 
ψυχή. ' Η γοητεία τού ώραίου, τοϋ 
μεγάλου καί τού άγιου στεφανώνει τήν 
άνθρώπινη ύπαρξη μέ τό άθάνατο τής 
σωτηρίας στεφάνι.

Πάντοτε τά ύψη, πού άγγίζονται άπό 
τό φώς καί τήν παρουσία τοϋ Θεού, 
γίνονται οί μυστικές γέφυρες, πού 
ένώνουν τό φθαρτό μέ τό άφθαρτο· τό 
χρονικό μέ τό αιώνιο· τό σήμερα μέ τό 
χθές καί τό αύριο- τήν ύλη μέ τό 
πνεύμα. Γίνεται ή μυστική σύνθεση τού 
άπλοϋ καί ταπεινού μέ τό μεγαλειώδες 
καί αιώνιο. Σπάζουν έτσι τά σύνορα τού 
χρόνου, τοϋ χώρου κι ύψώνεταιέλπιδο- 
φόρα μιά άσυνόρευτη, άδέσμευτη, γλυ- 
κειά πραγματικότητα.

' Η Πάναγνη τής Θεοτόκου μορφή, 
πού περήφανη στέκεται καί εύλογεϊ τόν 
λαό τού Θεοϋ, έχει τή δυνατότητα νά 
χαριτώνει τίς ταπεινές ψυχές. "Οσες, 
βέβαια, έπιθυμοΰν τήν αιωνιότητα· τήν 
άθανασία καί τήν λύτρωση.

Διάκονος Γεράσ. Ζαμπέλης
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Τό ξεχωριστό αύτό άπό τό σώμα 
«όν», ή ψυχή, πίστευαν ότι ήταν προικι
σμένο μέ ιδιαίτερη ζωή πού θεωρήθηκε 
αθάνατη. "Ετσι, άπό τό όνειροδημιουρ- 
γήθηκε ή ιδέα τής ψυχής, ή επιβίωσή 
της μετά θάνατον, ή πίστη στήν ϋπαρξη 
άλλου κόσμου, των πνευματικών καί 
άπ' αύτή ή λατρεία τών νεκρών.

Καθώς ήταν επόμενο, ή προχειρότε- 
ρη θεωρία γιά τή φύση καί τήν προέλευ
ση τών ονείρων, ήταν ότι αύτά άποτε- 
λούσαν μηνύματα τού θείου. ' Η άντίλη- 
ψη αύτή ήταν κυρίαρχη σέ όλη τή 
διάρκεια τής έλληνικής άρχαιότητας, 
άπό τόν "Ομηρο, όπου μπορούμε νά 
πρωτοανιχνεύσουμε τό θέμα, μέχρι καί 
τά τελευταία ρωμαϊκά χρόνια. Στή 
φράση «καί γάρ τ' όναρ έκ Διός έστι» 
(Ίλιάδα Α63) μπορούμε νά δούμε 
διάχυτη τήν πίστη αύτή τών άρχαίων.

' Ο Ζεύς στέλνει τό όνειρο μέ 
ειδικούς θεούς, φτερωτούς, τούς όποι

ους ή λαϊκή άντίληψη τοποθετεί στόν 
κάτω κόσμο. Στή μυθολογία, ό «"Ονει- 
ρος» είναι μιά σχηματική καί άπροσδιό- 
ριστη μορφή χωρίς συγκεκριμένη έξου- 
σία καί θεϊκή δύναμη, γι’ αύτό καί οί 
εικονιστικές του παραστάσεις είναι 
σπάνιες. ’ Ο Παυσανίας μόνο (2, 10, 2) 
μνημονεύει στό ' Ασκληπιείο τής Σικυ- 
ώνος άνδριάντες τού ’ Ονείρου καί τού 
"Υπνου. Αύτά όμως προέρχονται άπό 
τήν έλληνιστική ή τήν πρώιμη ρωμαϊκή 
περίοδο οπότε τό όνειρο είχε ένταχθεϊ 
στή δικαιοδοσία τού ' Ερμή, μέ άποτέ- 
λεσμα κατ’ άναλογία πρός τόν ' Ερμή 
Ψυχοπομπό, νά δημιουργηθεΐ καί ' Ερ
μής Όνειροπομπός.

Πολύ ένδιαφέρουσες άκόμη είναι οί 
λαϊκές δοξασίες γιά τά όνειρα, γιατί ένώ 
οί φιλόσοφοι καί οί μορφωμένοι θέλουν 
νά έξυψώσουν τό όνειρο στή θεία 
σφαίρα, ό άπλός λαός ποτέ δέν ξεπέ- 
ρασε τίς πρωταρχικές του δοξασίες,

ΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Μ Ε ... ΟΝΕΙΡΑ
Τ Α ΟΝΕΙΡΑ μέ τήν ψευδαίσθηση 

μιας δεύτερης ζωής, παράξενης 
καί γεμάτης μυστήριο, κίνησαν χωρίς 
άμφιβολία τό ένδιαφέρον τού άνθρώ- 
που άπό τά πανάρχαια χρόνια. Μπορού
με νά φανταστούμε πόσο μεγάλο αίνι
γμα θά ήταν γιά τόν πρωτόγονο άνθρω
πο τό γεγονός ότι συμμετείχε ό ίδιος σέ 
πολλές δραστηριότητες, ένώ τό σώμα 
του βρισκόταν σέ άκινησία. Πολλοί 
έρευνητές ύποστηρίζουν ότι τό γεγο
νός αύτό θά ύπήρξε μιά άπό τίς βασικές 
αιτίες γιά τήν ιδέα τής ύπαρξης τής 
ψυχής. Καί αύτό, γιατί τό όνειρο στό 
νοϋ τών πρωτόγονων λαών θά δημιούρ
γησε τήν πίστη ότι είναι άποτέλεσμα 
κάποιου άλλου «όντος» πού ζεϊ μέσα 
στόν άνθρωπο καί ένεργεί «αύθαίρετα» 
όσο διαρκεΐ ό ύπνος.

Στή φωτογραφία 
δεξιά πήλινο πινακίδιο 

μέ τό φίδι 
πού ήταν εκτός 

τών άλλων καί τό 
«σήμα κατατεθέν» 

του θεού τής ’ Ιατρικής
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πού βρίσκονται στόν χώρο τού δαιμονι
κού. Έτσι πίστευαν δτι δταν ό άνθρω
πος κοιμάται, ή ψυχή φεύγει άπό τό 
σώμα καί περιπλανιέται. "Οταν ξυπνή
σει, μπορεί νά διηγηθεΤ όσα είδε. 
"Αλλες άντιλήψεις δημιουργοΰνται 
άπό τήν εμφάνιση στά όνειρα νεκρών ή 
τερατόμορφων όντων πού έδωοαν ύπό- 
σταση στόν έφιάλτη. Οί άρχαΤοι ώς 
κύριο μέσο γιά τήν άντιμετώπιση τού 
έφιάλτη είχαν τούς καθαρμούς καί τούς 
έξορκισμούς, δυό στοιχεία πού δέν 
άπέχουν πολύ άπό τίς σημερινές λαϊ
κές δοξασίες.

Ά πό  τά συγγράμματα τών άρχαίων 
' Ελλήνων τά σχετικά μέ τά όνειρα, έχει 
διασωθεί ένα πολύτιμο έργο. Είναι τά 
«’ Ονειροκριτικά» τού Άρτεμίδωρου 
τού ' Εφέσιου ή Δαλδιανοϋ, πού έζησε 
τόν 2ο αιώνα μ.Χ. καί στό χωρισμένο σέ 
πέντε βιβλία έργο του διασώζει τίς 
άντιλήψεις τών άρχαίων γιά τά όνειρα.

' Ακόμη καί σ' αύτή τήν έποχή δέν έχει 
έλαττωθεΐ καθόλου ή άντίληψη γιά τήν 
θεϊκή προέλευση τών ονείρων άλλά καί 
τή δύναμή τους νά προλέγουν τό 
μέλλον. ' Από τίς πιό ένδιαφέρουσες 
άντιλήψεις είναι ή διαφορά τού «ονεί
ρου» καί «ένυπνίου»: τό πρώτο «σημαί
νει» κάτι σχετικό μέ τά μέλλοντα, τό 
δεύτερο μέ τά παρόντα. Τό όνειρο 
ορίζεται ώς «κίνησις ή πλάσις ψυχής 
πολυσχήμων, σημαντική τών έσομένων 
άγαθών ή κακών», καί διακρίνεται σέ 
δύο είδη: στά «θεωρηματικά» όνειρα 
πού δείχνουν άκριβώς τί πρόκειται νά 
συμβεί καί στά «άλληλογορικά» πού 
ύπαινίσσονται μέ διάφορα σύμβολα τό 
μέλλον.

Στή συνέχεια τά «άλληγορικά» χωρί
ζονται σέ πέντε είδη: α) στά «’ίδια», 
όπου κάποιος βλέπει τόν έαυτό του νά 
ένεργεϊ ή νά πάσχει, β) τά «άλλότρια», 
όπου πρωταγωνιστής είναι κάποιος άλ
λος, γ) τά «κοινά», όταν σ' αύτά 
λαβαίνουν μέρος ό ίδιος ό κοιμώμενος 
καί άλλοι, δ) τά «δημόσια» είναι όσα 
διαδραματίζονται σέ δημόσιους χώ
ρους: λιμάνια, τείχη, άγορές καί γυμνα
στήρια καί ε) στά «κοσμικά», δηλαδή σ’ 
αύτά πού άναφέρονται στόν ήλιο, τή 
σελήνη, τ' άστέρια καί σέ ούράνια 
φαινόμενα ή θεομηνίες.

"Οπως είπαμε, προσφορότερη έρμη- 
νεία γιά τή φύση τών ονείρων ήταν ότι 
άποτελούσαν μηνύματα τού θείου. 
Πολλές φορές όμως τό θείο άγγελμα 
ήταν σκοτεινό καί ή άνάγκη γιά τήν 
έρμηνεία του δημιούργησε ιδιαίτερη 
κατηγορία μάντεων, τούς όνειρομάν- 
τεις. ' Η μαντική αύτή τού ονείρου, ή 
όνειρομαντεία, χρησιμοποιεί τά οράμα
τα τού κοιμώμενου γιά νά άποκαλύψει 
σημαντικά γεγονότα τής ζωής του. 
Ά πό  τήν άντίληψη αύτή φυσιολογικά 
προήλθε ή γνώμη, ότι σέ ορισμένες 
περιπτώσεις μπορούσε κάποιος, άφοΰ 
έπαιρνε τά κατάλληλα μέτρα γιά καλύ
τερη καί τελειότερη έμφάνιση τού 
ονείρου, νά τό προκαλέσει, γιά νά μάθει 
τή σκέψη τού θείου.

Γιά τόν λόγο αύτό τό όνειρο άπό πολύ 
νωρίς μπήκε στή δικαιοδοσία τής θρη
σκείας, ή όποια τό έκμεταλλεύτηκε μέ 
τρόπο, όμολογουμένως πολύ προσοδο-

Γ ράφει 
ό κ. Παν. Βαλαβάνης

φόρο, άφοϋ σ ' αύτήν περιήλθε όχι μόνο 
ή έρμηνεία τών τυχαίων ονείρων άλλά 
καί ή σκόπιμη πρόκλησή τους γιά τή 
λήψη χρησμού. "Ετσι γεννήθηκε τό 
είδος έκεΐνο τής ένοραματικής μαντεί
ας πού ονομάστηκε «έγκοίμηση« καί 
συνίστατο στήν πρόκληση ονείρου μέ 
τήν κατάκλιση σέ ειδικούς γιά τόν 
σκοπό αύτό χώρους στά άρχαΐα ιερά, μέ 
σκοπό νά έμφανιστεΐ «καθ' ύπνους» ό 
θεός καί νά άπαντήσει στά διάφορα 
έρωτήματα τού πιστού.

Τό στοιχείο πού συντέλεσε πιό πολύ 
στήν άνάπτυξη τής μεθόδου ήταν ή 
δυνατότητα θεραπείας τών διαφόρων 
άσθενειών μέ τήν έπέμβαση τού θεού 
κατά τή διάρκεια τού ύπνου, ό όποιος 
είτε θεράπευε άπ' εύθείας τόν άρρω
στο, είτε έδινε τίς κατάλληλες συμβου
λές καί συνταγές γιά τή θεραπεία του.

Θά πρέπει νά ήταν συγκλονιστικά 
αύτά πού έβλεπαν οί έρχόμενοι στό 
μαντείο αύτό πού ή λειτουργία του δέν 
μάς είναι γνωστή στις λεπτομέρειές 
του, άφοϋ, όπως οί μυούμενοι στά 
’ Ελευσίνια Μυστήρια, έτσι καί οί ικέτες

' Η διαδικασία τής έγκοίμησης γινό
ταν κυρίως στά ιερά τών λεγομένων 
«ιαματικών θεών», πού άρχικά ήταν 
ήρωες άλλά μετά τόν θάνατό τους ό 
Ζεύς τούς έδωοε τή δύναμη νά για

τρεύουν. Γιατί σέ κάποιον, μόνο άφοΰ 
πεθάνει, μπορεί νά δοθεί ή δυνατότητα 
νά προσφέρει ζωή.

' Ο ' Ασκληπιός ήταν ό σπουδαιότε
ρος άπό τούς ιαματικούς θεούς καί γι' 
αύτό τά ' Ασκληπιεία ήταν τά σπουδαιό
τερα κέντρα τής θαυματουργικής θε
ραπείας τών άσθενών μέ τά όνειρα. Τό 
σημαντικότερο άπό τά ιερά αύτά ήταν 
άναμφισβήτητα τής ' Επιδαύρου.

' Ο γεωγράφος Στράβων (8,374) λέει 
ότι ή ' Επίδαυρος ήταν σημαντική πόλη 
κυρίως έξ αιτίας τής έμφανίσεως τού 
Ασκληπιού, ό όποιος πιστευόταν ότι 

θεράπευε κάθε είδους άρρώστιες. ' Α
κόμα άναφέρει πώς μέσα στό ιερό, 
ύπήρχαν «πίνακες» όπου ήταν γραμμέ
νες οί θεραπείες πού είχαν γίνει έκεί. 
Τέτοιοι «πίνακες», βρέθηκαν στήν 'Ε
πίδαυρο κυρίως άπό τίς έκεί άνασκα- 
φές τού Π. Καββαδία πού έγιναν κατά 
τήν περίοδο 1881-1888. Είναι μεγάλες 
μαρμάρινες στήλες πού είχαν στηθεί 
όρθιες, έξω άπό τό «άβατον», δηλαδή 
έξω άπό τή μεγάλη στοά στά βόρεια τού 
ναού τού Ασκληπιού, όπου συνήθως 
γινόταν ή έγκοίμηση τών άσθενών. 
Μερικά παραδείγματα άπό τίς θεραπεί
ες αύτές θά μάς δώσουν μιά σαφέστε
ρη εικόνα:

«Κάποιος Τίμων, πού είχε πληγωθεί 
άπό λόγχη κάτω άπό τό μάτι, άφοΰ 
κοιμήθηκε στό άβατο είδε τό έξής

ΤΑ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΑ
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"Ενα άναθηματικό ανάγλυφο άπό αύτά πού συνήθιζαν νά αφιερώνουν οί πιστοί στά 
Ιερά των θεραπευτών θεών τους μετά άπό κάποια θεραπεία. 'Επάνω: τό 
άνάγλυφο πού πρόσφερε ό Ώρώπιος ’ Αρχίνος στό Άμφιαράειο. ’Αριστερά 
παριστάνει τόν θεό τήν ώρα της θεραπείας καί δεξιά τό ιερό φίδι νά γλύφει τόν 
ώμο τού άσθενή τήν ώρα πού κοιμάται.

όνειρο: Τοϋ φάνηκε ότι ό θεός, άφοϋ 
έτριψε ένα βότανο, έχυσε κάτι στό μάτι 
του, καί έτσι έγινε καλά».

«Κάποια ' Ανδρομάχη άπό τήν " Ηπει
ρο, πού επιθυμούσε νά άποκτήσει 
παιδιά, κοιμήθηκε στό άβατο καί είδε 
όνειρο. Τής φάνηκε ότι ό θεός άνασή- 
κωσε τό φόρεμά της καί τής χάιδεψε 
τήν κοιλιά. Έτσι, γέννησε άγόρι άπό 
τόν σύζυγό της ' Αρύββα».

' Εκτός όμως άπό τήν επίσημη αύτή 
άναγρφή τών ιαμάτων τοϋ ' Ασκληπιού 
πού έγινε στούς τελευταίους χρόνους 
τού 4ου αί. π.Χ., έχουμε καί ιδιωτικά 
άναθήματα μέ έπιγραφές, πού ώς πρός 
τό περιεχόμενο δέν διαφέρουν άπό τίς 
επιστήμες. Στίς πιό πολλές άναφέρεται 
ότι ό άσθενής, άφοΰ κοιμήθηκε στό 
άβατο, είδε στόν ύπνο του τόν θεό νά 
κάνει κάποια ενέργεια πού είχε ώς 
άποτέλεσμα τή θεραπεία του.

Ο'ι θαυματουργικές αύτές θεραπείες 
ήταν άποτέλεσμα μακριάς καί έπίπονης 
πολλές φορές προετοιμασίας πού μέ 
περισσότερες λεπτομέρειες ήταν ή 
άκόλουθη: ' Ο άσθενής πού έρχόταν 
στό 'Ασκληπιείο έπρεπε άρχικά νά 
κάνει τό λουτρό του, γιά νά καθαριστεί 
τό σώμα του. ’Έπειτα έκανε θυσίες καί 
συμμετείχε ίσως καί σέ μυσταγωγικές 
τελετές καί δοξολογίες μέ ύμνους καί 
παιάνες γιά νά έξαρθεί ή πίστη του στό 
θείο. "Ολα αύτά τού έδιναν τήν εύκαι- 
ρία νά συναναστρέφεται μέ τούς ιε
ρείς, οί όποιοι έτσι κατόρθωναν νά 
μαθαίνουν τά σχετικά μέ τήν άσθένεια 
του καί νά τόν κατηχούν γιά τή δύναμη 
τοϋ 'Ασκληπιού.

' Ακόμα ό άσθενής ύποβαλλόταν σέ 
νηστεία καί έτσι προετοιμασμένος, δη

λαδή κουρασμένος σωματικά καί μέ 
έξαρμένο τό νοΰ καί τή φαντασία του, 
μέ τεντωμένα νεύρα καί γεμάτος δεισι
δαιμονίες, πήγαινε νά κοιμηθεί στό 
άβατο. Στά ρωμαϊκά όμως χρόνια, έπει- 
δή είχε μειωθεί ή πίστη πρός τόν θεό, οί 
διευθύνοντες τό ιερό άναγκάστηκαννά 
στραφούν στήν άσκηση κάποιας έμπει- 
ρικής θεραπευτικής τέχνης, μέ σκοπό 
νά διατηρηθεί άμείωτη ή αίγλη καί ή 
διασημότητα τού ιερού.

'Απαραίτητες βέβαια ήταν μερικές 
άλλαγές στή διαδικασία τής έγκοίμη- 
σης. 'Έτσι, ένώ τόν 4ο αί. οί άσθενεΐς 
πού κατακλίνονταν θεραπεύονταν άμέ- 
σως άπό τόν 'Ασκληπιό καί τό πρωί 
έβγαιναν ύγιεΐς άπό τό άβατο, άργότε- 
ρα δέν θεραπεύονταν κατά τή διάρκεια 
τής έγκοίμησης άλλά έβλεπαν ένα 
όνειρο όπου ό θεός τούς ύποδείκνυε 
τή χρήση φαρμάκων ή άλλων μέσων γιά 
τή θεραπεία τους. Πολλές φορές όμως 
τό όνειρο δέν ήταν σαφές, οπότε 
ϋπήρχε άνάγκη έρμηνείας του. 'Έτσι 
δινόταν ή εύκαιρία στούς ιερείς έρμη- 
νεύοντας τό όνειρο, νά ύποβάλουν τό 
άσθενή στήν θεραπεία πού έκεΐνοι 
νόμιζαν καταλληλότερη.

Εύνόητο είναι βέβαια πώς ό άσθενής 
πολλές φορές, ίσως τίς περισσότερες, 
δέν έβλεπε όνειρα. Αύτό όμως ήταν 
περισσότερο εύνοϊκό γιά τά σχέδια τών 
ιερέων, γιατί δέν ήταν δύσκολο νά 
πεισθεΐ ό άσθενής ότι ό ιερέας είχε δει 
τό όνειρο άντί γι’ αύτόν. Οί ίδιοι οί 
άσθενεΐς δέν είχαν κανένα λόγο νά 
άπιστήσουν στίς διαβεβαιώσεις τών 
ύπηρετών τού θεού, οί όποιοι έτσι τούς 
ύπέβαλλαν σέ θεραπεία μέ φάρμακα, 
λουτρά, άσκήσεις, δίαιτα κ.ά. μέ τήν

πεποίθηση ότι ό ίδιος ό θεός διέτασσε 
όλα αύτά.

Χαρακτηριστική είναι μιά έπιγραφή 
τοϋ 2ου μ.Χ. αιώνα, άφιερωμένη άπό 
κάποιο Μ. ’ Ιούλιο Άπελλά, όπου περι- 
γράφονται γλαφυρότατα όλες οί ταλαι
πωρίες στίς όποιες ύποβάλλονταν οί 
άσθενεΐς. «' Εγώ, ό Μ. ' Ιούλιος ' Απελ- 
λάς άπό τά Μύλασα τής Καρίας. ’ Επει
δή ήμουν φιλάσθενος καί ύπέφερα άπό 
δυσπεψία, ήλθα στήν ' Επίδαυρο, μέ 
τήν προτροπή τοϋ ίδιου τοϋ θεού. Κατά 
τή διάρκεια τοϋ ταξιδιού, κοντά στήν 
Αίγινα, μοϋ παράγγειλε ό θεός νά μήν 
οργίζομαι πολύ. "Οταν έφθασα στό 
ιερό, μοϋ παράγγειλε νά έχω σκεπα
σμένο τό κεφάλι μου γιά δύο μέρες 
όποτε έβρεχε, νά τρώω ψωμί καί τυρί, 
σέλινα καί μαρούλι, νά λούζομαι μόνος 
(δηλ. χωρίς ύπηρέτη), νά γυμνάζομαι 
στό τρέξιμο, νά πίνω χυμό κίτρου κοντά 
στό ύδραυλικό οικοδόμημα τού βαλα- 
νείου, νά τρίβω τό σώμα μου στούς 
τοίχους τής λεκάνης, νά κάνω περίπατο 
στό ύπερώο, νά κουνιέμαι σέ κούνια, νά 
άλείβω τό σώμα μου μέ πηλό πριν κάνω 
θερμό λουτρό, νά χύνω στό σώμα μου 
κρασί, νά τρώω γάλα μέ μέλι... κλπ.».

Μέ άφορμή τέτοιου είδους συντα
γές, ό ’ Αρτεμίδωρος γράφει: «Νομίζω 
ότι είναι σαφές άκόμα καί σ' αύτούς 
πού έχουν λίγο μυαλό ότι μερικοί 
άναγράφουν συνταγές πού προκαλοϋν 
πολλά γέλια. Γιατί δέν γράφουν αύτά 
πού βλέπουν, άλλά όσα πλάθουν μέ τή 
φαντασία τους».

Μέ τέτοια μέσα τά ' Ασκληπιεία 
κατόρθωσαν όχι μόνο νά διατηρήσουν 
τήν προηγούμενη αίγλη τους, άλλά 
έφθασαν σέ μεγαλύτερη άκμή καί 
λαμπρότητα στά ρωμαϊκά χρόνια, οπότε 
τά έπιτυγχανόμενα άποτελέσματα στή 
θεραπεία τών άσθενών ήταν πολύ 
σπουδαιότερα άπό τά παλιότερα χρό
νια.

Σέ μιά προσπάθεια έρμηνείας αύτών 
πού συνέβαιναν στήν ’ Επίδαυρο άλλά 
καί σέ άλλα ιερά, μπορούμε νά κάνουμε 
τίς άκόλουθες σκέψεις, μέ βάση ότι οί 
σημερινές βασικές νευροψυχικές καί 
άλλες λειτουργίες τού άνθρώπινου 
οργανισμού δέν έχουν ύποστεΐ ούσιώ- 
δεις μεταβολές άπό τήν άρχαιότητα ώς 
τίς μέρες μας:

α) ' Η προϊπποκρατική ιατρική ήταν 
στά χέρια τών ιερέων γιατί όπως είπα
με, έπικρατοϋσε ή άντίληψη ότι ή 
άσθένεια ήταν προϊόν κάποιας θεϊκής 
έπενέργειας. Γιά τόν λόγο αύτό ή 
θεραπεία έξαρτιόταν άπό τούς θεούς 
καί άρμόδιοι «έπί τής γής» ήταν οί 
ιερείς τους.
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β) ' Η πραγματική αιτιολογία των 
λοιμώξεων ήταν άγνωστη πρίν άπ' τόν 
Παστέρ. "Ετοι ή «παλιά» ιατρική εκτός 
άπό μερικές διαιτητικές υποδείξεις καί 
στοιχειώδεις χειρουργικές έπεμβά- 
σεις, δέν είχε άποτελεσματικότητα 
έκτος άπό τις παθήσεις πού σήμερα 
θεωρούνται ψυχοσωματικές. Γιά τις 
τελευταίες αυτές, μεγάλη σημασία 
είχε ή ύποβολή πού ένισχυόταν βέβαια 
άπό τή θρησκευτική πίστη.

' Εξετάζοντας τώρα τά ιάματα πού 
γίνονταν στήν ’ Επίδαυρο, μπορούμε νά 
τά χωρίσουμε στις άκόλουθες κατηγο
ρίες:
α) Τίς πραγματικές θεραπείες, πού 

δέν διαφέρουν καί πολύ άπό τίς σημερι
νές, π.χ. 17ον ίαμα: Κάποιος άνδρας, 
Εϋίππος, είχε μπηγμένη στό μάγουλό 
του μία λόγχη γιά έξη χρόνια. Αφού 
κοιμήθηκε στό άβατο, ό θεός έβγαλε 
τήν λόγχη καί τού τήν έδωσε στά χέρια. 
"Ετσι ό Εϋιππος βγήκε τό πρωί άπό τό 
άβατο κρατώντας τή λόγχη.

β) Τίς φανταστικές θεραπείες πού 
γράφονταν μέ σκοπό νά έντυπωσιάζουν 
τούς άσθενείς καί νά διαφημίζουν τίς 
έξαιρετικές ικανότητες τού ' Ασκληπι
ού: π.χ. 1ο ίαμα: «Μιά γυναίκα, όνόματι 
Κλειώ, ήταν έγκυος έπί πέντε χρόνια, 
έως ότου ήρθε στό ιερό γιά νά ζητήσει 
τή βοήθεια τού θεού καί κοιμήθηκε ατό 
άβατο. ' Αφού βγήκε μέ μεγάλη ταχύτη
τα άπό τό άβατο καί τόν ιερό περίβολο 
(άς σημειωθεί έδώ ότι δέν έπιτρεπόταν 
σέ έπιτόκους καί έτοιμοθανάτους νά 
παραμένουν μέσα στό ιερό, γιά νά μήν 
ένοχλούν καί έπηρεάζουν τό ήθικό των 
άλλων άσθενών μέ τίς κραυγές τους) 
γέννησε γιό πού άμέσως μετά τή 
γέννησή του λουζόταν μόνος του σέ 
μιά κρήνη καί περπατούσε άκολουθών-

' Αναθηματικό ανάγλυφο πού παριστά
νει έναν ήλικιωμένο νά αφιερώνει στον 
’Ασκληπιό ένα τεράστιο ομοίωμα ποδι
ού. Στά άριστερά διακρίνουμε δύο 
άλλα όμοιώματα άκρων ποδιών (δεξιά)

"Ενα άκόμα άπό τά άναθηματικά ανάγλυφα πού άφιέρωναν οι θεραπευθέντες 
πιστοί. ’Ανάγλυφο στό Μουσείο του Περαιά. Είκονίζειμία άσθενή νά θεραπεύεται 
άπό τόν θεό κατά τήν έγκοίμησή της.

τας τή μητέρα του» (!).
γ) Τίς θεραπείες μέ ύποβολή, κατά 

τίς οποίες τυφλοί βρίσκουν τό φώς 
τους, άλαλοι μιλούν, παράλυτοι βαδί
ζουν κλπ. Πρόκειται γιά ψυχογενείς ή 
ψυχοσωματικές έκδηλώσεις πού ή θε
ραπεία τους έπέρχεται συνήθως άπό- 
τομα μέ τή δημιουργία άλλης συγκίνη
σης πού έπενεργεί άνταγωνιστικά. ' Η 
συγκίνηση αύτή δημιουργείται μέ έντυ- 
πωσιακά, ύποβλητικά μέσα, πού άπευ- 
θύνονται όχι στό μυαλό καί στήν κρίση 
άλλά στό συναίσθημα. Σήμερα ή ψυχα
νάλυση δέχεται ότι τέτοιου είδους 
ψυχογενή συμπτώματα έχουν βαθιές 
αίτιες καί άνταποκρίνονται σέ άνεπί- 
γνωστες έπιθυμίες καί προθέσεις, άπω- 
θημένες στό άσυνείδητο τού άσθενή, 
π.χ. 39ό ίαμα: Κάποιος άνθρωπος άπό 
τήν Κυρήνη, ονομαζόμενος Δίαιτος, 
ήταν παράλυτος στά γόνατα. Όταν 
κοιμήθηκε στό άβατο, είδε τό έξης 
όνειρο: Τού φάνηκε ότι ό θεός διέταξε 
τούς ύπηρέτες νά τόν σηκώσουν καί νά 
τόν μεταφέρουν έξω άπό τό άβατο, 
μπροστά στό ναό. Μόλις αϋτοί τόν 
μετέφεραν, ό θεός άφοΰ έζευξε άλογα 
σέ άρμα καί άνέβηκε έπάνω, γύριζε 
γύρω-γύρω στό ναό, ώστε τά άλογα 
καταπατούσαν τόν άσθενή. Αύτός ό
μως ξαφνικά σηκώθηκε όρθιος. Μόλις 
ξημέρωσε, βγήκε άπό τό άβατο υγιής».

Βλέπουμε λοιπόν, στό ίαμα αύτό ότι 
δημιουργήθηκε μιά άνταγωνιστική συγ
κίνηση πού έξουδετέρωσε τήν κινητική 
άναστολή, μιά συγκίνηση πού άνάγκασε 
τόν άσθενή νά σηκωθεί, όπως ό «άρας 
τόν κράββατόν του καί περιπατήσας».
' Ασφαλώς όμως δέν θά έπρόκειτο γιά 
οργανική παραπληγία.

Ας δούμε τώρα τά θεραπευτικά 
μέσα πού χρησιμοποιούσαν οί ιερείς καί 
πού άποσκοποϋσαν άπό τή μιά πλευρά 
νά έντυπωσιάσουν τόν άσθενή, νά 
δυναμώσουν τή θέλησή του καί νά 
αύξήσουν τήν έμπιστοσύνη του στό θεό 
καί άπό τήν άλλη νά έπιτείνουν τήν 
εύεργετική τους έπίδραση στόν οργα
νισμό του. "Αν ληφθεϊ ύπόψη ή άτμό- 
σφαιρα τής θρησκευτικής πίστης, τής 
ομαδικής ύποβολής, τής άγωνιώδους 
άναμονής καί τού έπηρεασμοϋ άπό 
διηγήσεις άλλων θεραπευθέντων, γίνε
ται κατανοητός ό σχηματισμός τής 
πεποίθησης καί τής πίστης πρός τόν 
θεό, πράγματα άπαραίτητα γιά τήν 
παραγωγή νευροψυχικής δονήσεως, 
πού εύνοοΰσε τήν έτερο καί ^τήν 
αύθυποβολή.

Μιά άπό τίς πρώτες δοκιμασίες πού 
ύποβαλλόταν ό άσθενής ήταν ή αύστη- 
ρή δίαιτα. Θά έλεγε κανείς ότιτό μέτρο 
αύτό έφαρμόστηκε άπό ειδήμονες πού 
γνώριζαν ότι ή παρατεταμένη ύποσίτη- 
ση, φέρνει έλαφριά συσκότιση τού νοΰ 
καί ροπή πρός ονειροπολήματα, μέ 
άποτέλεσμα τή μετάσταση τής ψυχής 
έκεΐ όπου τό φανταστικό συγχέεται μέ 
τό πραγματικό. ’" Ετσι προετοιμασμένος 
ό άσθενής παραλαμβανόταν άπό τούς 
ιερείς πού τόν περιέφεραν στόν ναό 
τού ' Ασκληπιού καί μπροστά στό άγαλ
μά του όπου έκστασιαζόταν. Άκόμα 
τού έρμήνευαν προηγούμενα θαύματα 
τού θεού άπό τίς έπιγραφές καί τόν 
έστελναν νά κάνει λουτρό καθαριότη
τας σέ παρακείμενη πηγή.

Τά λουτρά έκαναν καλό σέ τόσο πολύ 
κόσμο γιατί άποφεύγονταν οί μολύν
σεις καί οί έπιδημίες καί συγχρόνως,

197



ΘΕΡΑΠΕΙΑ Μ Ε . . .  ΟΝΕΙΡΑ

198



ΘΕΡΑΠΕΙΑ Μ Ε . . .  ΟΝΕΙΡΑ
κάθε ενοχλητική γιά τόν πολύ κόσμο 
εντύπωση.

Μετά άπό αύτά ό άσθενής ύποβαλλό- 
ταν οέ εισπνοές αρωματικών φυτών 
πού έφερναν ελαφριά νάρκη καί εύνο- 
οϋσαν τήν εμφάνιση τών ονείρων. 
Ίσως οί ιερείς νά εφάρμοζαν καί 
«ύποβολήν καθ' ύπνους» καθώς συμ- 
περαίνεται άπό ένα χωρίο τού ' Ιάμβλι
χου -πού έζησε τόν 3ο αί. μ.Χ.- πού 
βεβαιώνει άπό προσωπική του πείρα, ότι 
σέ κατάσταση μεταξύ ύπνου καί έγρή- 
γορσης άκουγόταν μιά διακεκομμένη 
φωνή πού ύπαγόρευε τί έπρεπε νά 
γίνει.

Επίσης, ή ψυχαγωγία τών πασχόν- 
των μέ κάθε ε'ίδους άθλήματα, ή 
γαληνευτική έπίδραση τής μουσικής καί 
ή ψυχική έκφόρτιση πού έπέφεραν οί 
διονυσιακές γιορτές, συνδυαζόταν μέ 
τήν ψυχοκαθαρτική ένέργεια τών θεα
τρικών παραστάσεων, οί οποίες θά 
πρέπει νά συμπεριληφθοΰν στή θερα
πευτική φαρέτρα τού ’ Ασκληπιού. Οί 
θεατές τού άρχαίου δράματος, δοκίμα
ζαν έντονα αισθήματα έξάρσεως καί 
ήρεμήσεως." Ετσι ή ψυχική δόνηση πού 
προκαλεΐται άπό «τόν έλεον καί τόν 
φόβον» μέ τήν άκρόαση καί τή θέαση 
τής άρχαίας τραγωδίας, άποτελοΰσε 
κατά τή γνώμη μερικών έρευνητών, 
προπαιδευτική φάση τής θεραπευτικής 
ένέργειας.

' Ακόμα είναι πιθανό, χωρίς όμως νά 
ύπάρχουν πειστικά τεκμήρια, νά χρησι
μοποιούνται οτό έγκοιμητήριο βότανα, 
όπως τόν μανδραγόρα, ό οποίος καθώς 
άποδείχτηκε άπό νεώτερες φαρμακο
λογικές έρευνες, περιέχει ούσίες μέ 
ναρκωτικές ιδιότητες.

' Η παραμονή στό ιερό καί ή έγκοίμη- 
ση στό άβατο, όπου έτηρείτο άκρα 
ήσυχία, ήταν δυνατό νά διαρκέσει άπό 
24 ώρες μέχρι 15 ήμέρες, καί είχε 
σκοπό τήν άνανομή τού θεραπευτικού 
ονείρου. Ό  άσθενής, μετά τή θερα
πεία του, συνήθιζε νά άφιερώνει στό 
θεό άναθήματα εύχαριστήρια γιά τή 
σωτηρία του. Τό μέγεθος καί ή ποικιλία 
τών άφιερωμάτων αύτών ήταν βέβαια 
άνάλογο μέ τις οικονομικές δυνατότη
τες τού καθενός. "Ετσι οί πλούσιοι 
άνέθεταν άγάλματα, άνάγλυφα ή έπι- 
γραφές, ένώ οί πιό φτωχοί μικρά πήλινα 
ή χάλκινα άφιερώματα καί κυρίως έλά- 
σματα μέ τή μορφή τού άρρωστου 
μέλους πού είχε θεραπευθεΤ άπό τόν 
θεό, όπως μάτια, -αύτιά, χέρια, πόδια 
κ.ά. ' Η συνήθεια αύτή, πού είναι 
κατάλοιπο μιας πρωτόγονης μαγικής 
πίστης, μπορεί νά μελετηθεί άρχαιολο- 
γικά μέχρι καί τήν 3η χιλιετία π.Χ. άφοΰ

σέ μινωικά ιερά κορυφής βρέθηκαν 
άφιερωμένα πολλά πήλινα άνθρώπινα 
μέλη. Καί συνεχίζεται χωρίς καμιά 
άπολύτως διαφορά μέχρι τις μέρες 
μας, άποδεικνύοντας τήν άναλλοίωτη 
άντιμετώπιση τού θείου άπό τόν άνθρω
πο, άνεξάρτητα μέ τις θρησκευτικές 
του πεποιθήσεις.

"Αλλα 'Ασκληπιεία έκτος άπό τήν 
' Επίδαυρο, βρίσκονταν καί στήν ' Αθή
να, στήν Κώ, στήν Τρίκκη καί στήν 
Πέργαμο, στά οποία οί τρόποι θεραπεί
ας δέν ήταν πάντοτε οί ίδιοι.

Στό 'Ασκληπιείο τής Περγάμου 
λόγου χάρη, ό άσθενής ήταν ύποχρεω- 
μένος νά διασχίσει μόνος του μιά 
μακριά σκοτεινή σήραγγα, στά πλάγια 
τής όποιας ύπήρχαν κατά διαστήματα 
μικρά παραθυράκια. Καθώς περνούσε 
μπροστά άπ' αύτά, ώφειλε νά διηγηθεί 
τά όνειρά του καί νά θέτει έρωτήματα. 
Μία μυστηριώδης φωνή, έδινε τήν 
έρμηνεία τών ονείρων καί άπαντοΰσε 
στις έρωτήσεις.

Στό μαντείο ή χρηστήριο τού Τροφω-

Στήν απέναντι
σελίδα, τμήμα άπό τή ζωφόρο 

τοϋ Παρθενώνα 
Οί αρχαίοι πίστευαν δτι 
τά όνειρα στέλνονταν 

μέ ειδικούς θεούς

νίου στή Λειβαδιά συνέρρεαν κατά 
προτίμηση ψυχοπαθείς καί νευρωτικοί. 
Σ' αύτό έφαρμοζόταν όχι μόνο έντονό- 
τατη ϋποβολή άλλά καί ένα είδος 
έκπλύσεως τού έγκεφάλου πού ήταν 
άποτελεσματική θεραπεία σέ ψυχονευ
ρωτικά άτομα καί πού έφαρμόζεται καί 
σήμερα μέ σκοπό τήν άλλαγή τής 
προσωπικότητας. Αύτό πετυχαίνεται μέ 
διάφορα μέσα, όπως έκφοβισμός, άπό- 
τομη άλλαγή συνθηκών, άπομόνωση, 
προσφορά φαγητού σέ άκατάλληλες 
ώρες γιά νά διασπασθεί τό αίσθημα τού 
χρόνου κλπ.

Θά πρέπει νά ήταν συγκλονιστικά 
αύτά πού έβλεπαν οί έρχόμενοι οτό 
μαντείο αύτό πού ή λειτουργία του δέν 
μάς είναι γνωστή στις λεπτομέρειές 
του, άφοΰ, όπως οί μυούμενοι στά 
' Ελευσίνια Μυστήρια, έτσι καί οί ίκέτεσ 
τοϋ Τροφωνίου ήταν ύποχρεωμένοι έπί 
ποινή θανάτου νά μήν κοινολογήσουν 
τόν τρόπο μέ τόν όποιο τούς μεταχειρί
ζονταν οί ιερείς στό άντρο. Κατάπλη
κτος, άποχαυνωμένος, άναυδος καί

έντρομος έβγαινε ό άσθενής άπό τήν 
τρομακτική διαδικασία στήν όποια ύπο- 
βαλλόταν. Σύμφωνα μέ μιά έκδοχή, πού 
ήταν άρκετά διαδεδομένη στά λαϊκά 
στρώματα καί άναφέρεται άπό τόν 
σχολιαστή τών Νεφελών τοϋ ' Αριστο
φάνη (στ. 506-508), ό άσθενής πού είχε 
έρθει στόν Τροφώνιο γιά νά θεραπευ- 
θεί έχανε τήν εύθυμία καί τό γέλιο γιά 
τήν ύπόλοιπη ζωή του.' Η έκφρασις «ές 
Τροφωνίου μεμάντευται» δηλ. «έχει 
πάρει μαντεία στόν Τροφώνιο» λεγόταν 
κοροϊδευτικά γιά όποιον δέν γελούσε 
ποτέ.

Σ ’ ένα άλλο ιερό τής ’ Αττικής, στό 
Άφμιαράειο, κύριο μέσο γιά τή χρη- 
σμοδότηση καί τή θεραπεία ήταν καί 
έδώ τό όνειρο.

Κατά τόν Φιλόστρατο, ό άσθενής 
έπρεπε νά ύποβληθεϊ σέ νηστεία, καί νά 
κάνει θυσίες σέ θεούς καί ήρωες. 
Συνήθως θυσίαζε ένα κριάρι, καί πάνω 
στό δέρμα του ό κοιμώμενος περίμενε 
τόν έρχομό τού ονείρου. Μέ τήν 
κατάκλιση πάνω στό δέρμα είχαν τή 
στενότερη δυνατή έπαφή μέ τή γή, πού 
σύμφωνα μέ τόν Εύριπίδη, είναι ή 
μητέρα τών ονείρων. Μέ τόν τρόπο 
αύτό πετύχαιναν μιά «συνέντευξη» τοϋ 
θεού τού μαντείου, τοϋ ήρωα-θεραπευ- 
τή Άμφιάραου μέ τόν κοιμώμενο: ό 
άσθενής ρωτούσε καί ό θεός άπαντοΰ
σε κατ’ εύθείαν στήν ψυχή τού κοιμω- 
μένου, άποκαλύπτοντας τις βουλές 
του.

Κατά τήν είσοδο στό ' Αμφιαράειο οί 
πιστοί πλήρωναν «άργύριο» καί μετά τή 
θεραπεία τους συνήθιζαν καί έδώ νά 
άφιερώνουν έλάσματα μέ τό θεραπευ
μένο μέλος τοϋ σώματός τους.

Καταλήγουμε λοιπόν στό συμπέρα
σμα πώς τά περισσότερα θεραπευόμε
να μέ τούς τρόπους αύτούς νοσήματα 
στά άρχαΐα άσκληπιεΐα ήταν ψυχοσωμα
τικά. Κύριοι συντελεστές αύτής τής 
θεραπείας ήταν ή πίστη, ή κατανυκτική 
προσευχή καί ή έλπίδα τών άσθενών, οί 
όποιοι συγχρόνως ύφίσταντο καί τις 
έπιδράσεις τής ομαδικής έπιβολής καί 
ύποβολής σέ ένα περιβάλλον γεμάτο 
γαλήνη, μυστήριο καί θρησκευτικότητα.

Κυρίως όμως ή ζωηρή πίστη ήταν ό 
κινητήριος μοχλός γιά τή θεραπεία 
αύτών τών ψυχοσωματικών παθήσεων, 
πράγμα πού γίνεται άκόμα καί στή δική 
μας έποχή, άφοΰ άκοΰμε συχνά νά 
συμβαίνουν «θαύματα» καί έκπληκτικές 
θεραπείες άσθενών άπό «θαυματουρ
γούς» άγιους ή εικόνες όχι μόνο στόν 

Ορθόδοξο χώρο άλλά σέ κάθε θρη
σκευτική περιοχή όπου ύπάρχει πίστη 
στήν ύπερφυσική δύναμη τοϋ θείου.
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ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΙΚ. κ. ΜΙΛΤ. Δ. ΠΑΛΛΗΣ

Ο ί πρώ τες μ ο ρ φ ές  π ο ιν ικού  δ ικα ίου  στήν Ελλά δ α , άλλα κα ί ό π ο υ  
άναπτύχθηκε αυτό γενικά , ύπήρξα ν ορ ισ μ ένες  διατάξεις έθ ίμω ν κα ί 
συ νηθειώ ν.

' Ο Ζευς, ό μεγάλος Θεός τών άρχαίων 
'Ελλήνων. Στό Δία, τόν ’Απόλλωνα καί 
τή Δήμητρα έδιναν όρκο οί δικαστές.

m rirn
X T · ΑΡΧΑΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Οί δικαστές πού ’επέβαλλαν τίς ποινές στήν ’ Αρχαία ' Ελλάδα έδιναν 
δρκο τόν όποιο διέσωσαν ό Δημοσθένης καί ό λεξικογράφος 
Πολυδεύκης. ' Ο όρκος αυτός δινόταν, γιά νά μην παρεκτρέπονται οί 
δικαστές άπό τά δικαστικά τους καθήκοντα.

0  1 ΚΑΝΟΝΕΣ καί οί διατάξεις,
πού έθεοαν οί άνθρωποι στήν 

κοινωνική ζωή, γιά νά προστατέψουν 
τήν κοινωνία άπό τήν άδικία καί γιά νά 
εξασφαλίσουν τά δικαιώματα τών συ
νανθρώπων τους, τήν τάξη, τήν άπο- 
τροπή τού εγκλήματος καί τήν άλληλεγ- 
γύη, ύπέστησαν πολύ ραγδαία εξέλιξη. 
Οί πρώτοι έκείνοι νόμοι, πού θεσπίστη
καν στήν ' Ελλάδα άπό τούς άνθρώπους 
καί άφοροϋσαν τόν κολασμό αύτών πού 
άδίκησαν, ήταν αϋτή ή ίδια ή βούληση 
τής πολιτείας. ' Η έξέλιξη γενικά τού 
δικαίου προχώρησε μέ γρήγορο ρυθμό, 
άλλά καί καθενός άπό τούς κλάδους 
τού δικαίου καί μάλιστα τοϋ Ποινικού, 
όπως άναφέραμε καί πιό πάνω.' Ελληνι
κοί νόμοι, πού άφοροϋσαν τίς ποινές καί 
τίς ποινικά κολάσιμες πράξεις, έμφανί- 
σθηκαν άπ' τήν πρώτη στιγμή, πού 
συγκροτήθηκε άνθρώπινη κοινωνία. 
Στήν άρχαία ' Ελλάδα καί συγκεκριμένα 
στις πολύ άπομεμακρυσμένες χρονικά 
περιόδους δικαίωμα θεσπίσεως τέτοι
ων διατάξεων καί κανόνων είχαν οί 
άρχοντες (βασιλιάδες, στρατηγοί κλπ.).

Οί ποινικοί νόμοι τέθηκαν άπ' τήνμιά 
μεριά γιά τόν κολαομό αύτών πού 
διέπρατταν έγκλήματα καί γενικά πρά

ξεις, γιά τίς οποίες έπιβάλλεται ποινή, 
καί άπ’ τήν άλλη μεριά γιά τήν προστα
σία τών κοινωνικά άδυνάτων καί γιά νά 
μήν καταπατοϋνται τά δικαιώματα τών 
άσθενεστέρων. Οί πρώτες μορφές 
Ποινικού δικαίου στήν ’ Ελλάδα, άλλά 
καί όπου άναπτύχθηκε αύτό γενικά, 
ύπήρξαν ορισμένες διατάξεις έθίμων 
καί συνηθειών. Ή  παράβαση τών πιό 
πάνω άρχών έπέφερε ποινικές παραβά
σεις καί έτσι ποινικές κυρώσεις. Οί 
παραβάσεις αύτές άποτελοϋσαν ύ
βρεις, δηλαδή άσέβειες. Ή  τιμωρία 
έπήρχετο άπό μέρους τού θύματος άπ' 
εύθείας ή άπό μέρους τής οικογένειας 
αύτοΰ πού άδικήθηκε, κατά τόν τρόπο 
πού ίκανοποιόταν αύτή. Υπολείμματα 
τέτοιων ποινικών διατάξεων, έθίμων καί 
συνηθειών στήν ' Ελλάδα άποτελοϋν 
άκόμα καί οί σημερινές «βεντέτες» τής 
Κρήτης καί τής Μάνης. Στά ολιγαρχικά 
καθεστώτα τής άρχαίας 'Ελλάδας καί 
γιά παράδειγμα στή Σπάρτη τό Ποινικό 
δίκαιο εϋριοκε πλήρη έφαρμογή. Στις 
ολιγαρχικές τυραννίδες γινόταν κατά 
κάποιο τρόπο διασυρμός τής έννοιας 
τοϋ Ποινικού δικαίου. 'Υπήρχε ή τάση 
τής ποινικοποιήσεως. Γνωστό ήταν τό 
' Εβραϊκό, τό όποιο άπαντήθηκε καί

στήν ' Ελλάδα, «οφθαλμός άντί οφθαλ
μού», τών παλαιών έποχών. Τό πιό πάνω 
άποτελεΐ έκκαθάριση προογενομένων 
κακών. Τά ίσα στά 'ίσα. ' Εκτός άπ' τήν 
έκκαθάριση προσγενομένου κακού μ' 
αύτό τόν τρόπο, στήν ιστορική έξέλιξη

Γυναίκα τής άρχαιότητας, όπως παρι- 
οτάνεται σέ ειδώλιο τής Τανάγρας. Τό 
άρχαϊο ελληνικό δίκαιο ήταν έξαιρετικά 
αυστηρό γιά τίς γυναίκες.
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του Ποινικού δικαίου, υπήρξε βραδύτε
ρα ή χρηματική αποτίμηση, σάναντιστά
θμισμα κατά κάποιο τρόπο τοϋ εγκλήμα
τος. ' Επιπρόσθετα άναφέρουμε δτι καί 
οί Ρωμαϊκές ποινικές διατάξεις ήταν 
έθιμικές. Σύμφωνα μέ συγκριτική έρευ
να τό άρχαίο ' Ελληνικό Ποινικό δίκαιο, 
στήν άρχαία ή καί πρωτόγονη μορφή 
του, ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο μέ τή 
θρηοκεία. Σύμφωνα μέ τήν ιστορική 
έξέλιξη προηγείτο ή θρησκεία, γιατί ό 
άρχαίος άνθρωπος ήταν δεισιδαίμονας. 
Πολύ άργότερα ή άρχαία κοινωνία 
ξεφεύγει άπό τή θρησκεία καί συγκε
κριμένα κατά τό τέλος τών άρχαίων 
χρόνων. Τόν άρχαίο "Ελληνα πάντοτε 
άπασχόλησε τό μεγάλο πρόβλημα τής 
αυμβιώσεως, τής ομαλής συμβιώσεως, 
καθώς καί ή τιμωρία αύτών πού διέπρα- 
ξαν ποινικές παραβάσεις. ' Ο άρχαίος 
"Ελληνας διαρκώς, μαζί μέ τόν πολιτι
σμό τόν οποίο άνέπτυξε, άρχισε νά 
θέτει ποινικούς κανόνες πατάσσοντας 
έτσι τήν προσβολή τών άτομικών δικαι
ωμάτων καί οριοθετώντας τήν άσύστο- 
λη έλευθερία, ή όποια έθιγε τούς 
ύπόλοιπους.

”Ας έξετάσουμε στή συνέχεια δύο 
άρχές, οί όποιες έπεκράτηοαν τόσο 
στήν άρχαία ' Ελλάδα, όσο καί στή 
Ρώμη, τήν άρχή τού άντιπεπονθότος 
(λατινικά TALIO) καί τήν άρχή τών 
συμβιβασμών ή συναλλαγών (λατινικά 
COMPOSITIONES). Ας άναπτύξουμε 
τίς δυό πιό πάνω άρχές χωριστά τήν 
καθεμιά.

Άρχή «άντιπεπονθότος» καλείται ή 
άρχή, κατά τήν όποια ή κύρωση ήταν ίση 
πρός τήν προσγενόμενη ζημιά. Γιά 
παράδειγμα, έάν κάποιος σκότωσε κά
ποιον, θά έπρεπε νά τοϋ άφαιρεθεί ή 
ζωή. ' Εάν άκόμα κάποιος ύφίστατο 
κάκωση άπό κάποιον άλλον, θά έπρεπε 
ό άλλος νά ύποστεί τήν 'ίδια κάκωση. 
Αναλογία κυρώσεως δέν ύφίστατο γιά 

βλάβη περιουσιακή. Στήν περίπτωση 
κατά τήν όποια έπήρχετο ζημία περιου
σιακή άπό κλέπτες «έπί σκοπώ» τήν 
κλοπή, σάν κύρωση στήν προκειμένη 
περίπτωση έπεσύρετο ό θάνατος γι' 
αύτούς. ' Η άνάπτυξη τής άρχής τοϋ 
άντιπεπονθότος στήν ' Ελλάδα άποδό- 
θηκε στόν Ραδάμανθυ. Ή  έλληνική 
ιδέα γιά τήν άρχή τοϋ άντιπεπονθότος 
βρισκόταν στό νά ύποστεί κάποιος 
έκείνα τά όποια έπραξε. Τήν ποινή τής 
πιό πάνω άρχής κατά τήν άρχαία έποχή 
έπέβαλλε ό δικαστής. ' Η έξουσία τών 
δικαστών τής άρχαίας περιόδου στήν 

Ελλάδα περιορίσθηκε κατά πολύ, ένώ 
θεσπίσθηκαν τά άδικήματα, τά όποια

έπέσυραν κολασμό τών παραβατών. 
Στά άρχαία ποινικά δίκαια καί συγκεκρι
μένα στό ' Ελληνικό, γιά τά άδικήματα 
τοϋ έν λόγω κλάδου, άς σημειωθεί ότι ή 
ποινή ήταν ό θάνατος. ΓΓ αύτό λέγεται 
ότι οί άρχαΐες ποινές ήταν βαρειές. Στά 
πρώτα βήματα τοϋ άρχαίου ποινικού 
δικαίου, οί ποινές δέν ήταν συναλλαγή- 
σιμες, πολύ μάλιστα ό θάνατος σάν 
ποινή. Σιγά-σιγά άρχισε νά έπέρχεται 
συμβιβασμός άδικοϋντος καί άδικουμέ- 
νου καί έδώ μιλάμε σαφώς γιά τήν άλλη 
άρχή, τήν άρχή τών συμβιβασμών ή 
συναλλαγών. ' Η άρχή τών συμβιβα
σμών ή συναλλαγών ήταν τό άλλο 
σκέλος τών κωδικοποιήσεων τοϋ άρχαί
ου έθιμικοϋ δικαίου. Τό πρώτο σκέλος 
άπ' τίς κωδικοποιήσεις αύτές ήταν ή 
άρχή πού άναπτύξαμε, δηλαδή ή άρχή 
τοϋ άντιπεπονθότος. Σύμφωνα μέ τήν 
άρχή τών συμβιβασμών ή συναλλαγών 
έπήρχετο συμβιβασμός στό ποινικό 
άδίκημα μέ χρηματικό πρόστιμο, τό 
όποιο κατεβάλλετο άπό μέρους τοϋ 
άδικήσαντος γιά ικανοποίηση τοϋ άδικη- 
θέντος. Τό χρηματικό αύτό πρόστιμο 
ήταν έξ ίσου βαρύ πρός τό άδίκημα πού 
διαπράχθη'κε. Θά πρέπει νά σημειωθεί 
ότι ή άρχή τοϋ άντιπεπονθότος είχε

προηγηθεΐ τής άρχής τών συμβιβασμών 
ή συναλλαγών.

Ή  άρχή ή μ' άλλα λόγια ό θεσμός 
τής εισαγγελίας στό άρχαίο έλληνικό 
ποινικό δίκαιο δέν ύπήρχε. ΚΓ αύτό 
φαίνεται γιά παράδειγμα άπό τήν κατα
δίκη τοϋ Σωκράτη. Αύτός δέν θά 
έτιμωρεΐτο, έάν δέν μηνυόταν. Στόν 
άρχαίο έλληνικό χώρο ήταν άγνωστη ή 
ποινή περί τής στερήσεως τής ελευθε
ρίας. Σχετικά οί άρχαΐοι Έλληνες 
θεωρούσαν ότι ή άνθρώπινη άξιοπρέ- 
πεια ήταν άνώτερη καί ϋπέρτερη άπό 
κάθε άλλο άγαθό. ' Η άρχαία πολιτεία 
δέν άνελάμβανε δικαστικό άγώνα άπέ- 
ναντι στόν άδικήσαντα, όπως συμβαίνει 
σήμερα. Στις παλαιές στήν Ελλάδα 
έποχές, στις όποιες άναφερόμαστε, τά 
ποινικά άδικήματα άποτελοϋσαν συνάρ
τηση κατά πολύ μέ τήν κίνηση τής 
ποινικής διώξεως. Στήν άρχαιότατη 
έποχή μέγιστη ύπήρξε ή συνεισφορά, 
σχετικά μέ τόν καθορισμό τών ποινών, 
τοϋ Ζαλεύκου. Ό  Ζάλευκος ήταν ό 
πρώτος, πού καινοτόμησε ότι ή ποινή, 
έστω καί σάν άρχή τοϋ άντιπεπονθότος, 
έπιβάλλεται άπό τόν δικαστή. Σύμφωνα 
μέ τόν μεγάλο αύτόν άνδρα ή έξουσία 
τών δικαστών μετριάσθηκε σημαντικά.
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Οί δικαστές δέν επέβαλλαν πιά ποινές 
κατά τό «δοκοΰν», άλλα βάσει τής 
προβλεπόμενης γιά κάθε ένα άδίκημα 
ποινής. ' Η άρχή: τό «NULLUM CRIMEN 
SINE LEGE», άποτελεΐ άρχή-σταθμό 
τοϋ Ποινικού δικαίου. Τήν άρχή αύτή 
άκολούθησε ή: «NULLA POENA SINE 
LEGE». ' Η πιό πάνω δισκελής άρχή 
άποτελεΤ άπόρροια τής φιλοσοφικής 
σκέψεως τών χρόνων τού Διαφωτισμού 
καί άναγράφηκε κατά τόν 19ο αιώνα 
ατούς ποινικούς κώδικες καί τά συντά
γματα τών διαφόρων κρατών. ' Αποτε
λεί μ' άλλα λόγια ή πιό πάνω άρχή 
νομικό έπίτευγμα κατά πολύ μεταγενέ
στερο άπό έκεΤνα τής άρχαίας έποχής.
' Η έπεξεργασία τής πιό πάνω άρχής καί 
ή διατύπωσή της στή λατινική γλώσσα 
οφείλεται στόν FEUERBACH. Τις ρίζες 
τής δισκελοϋς αύτής άρχής θά μπορού
σε κανείς νά άναζητήσει καί τήν προέ
λευση νά τοποθετήσει στους άτιμήτους 
άγώνες τού ' Αττικού δικαίου. Οί ποινές 
στήν πρώτη τους μορφή καί έφαρμογή 
ήταν αύστηρότατες. ' Ο καθορισμός 
τών ποινών καί ή συστηματοποίηση τών 
τελευταίων γιά κάθε ένα άδίκημα υπήρ
ξε σύμφωνα μέ πολλούς μάλιστα σάν 
μεθόδευση άδικημάτων καί έγκλημά- 
των πρός τούς άτιμήτους άγώνες τού 

Αττικού ποινικού δικαίου, οί όποιοι 
άποτελοϋν τούς άντίποδες τών τιμητών 
άγώνων. "Ας δούμε σχετικά τά δυό πιό 
πάνω είδη άγώνων. Πρώτα άς άρχίσου- 
με άπό τούς τιμητικούς άγώνες άνα-

Σχετικά μέ 
τό έγκλημα 
τής μοιχείας 
ό άπατημένος σύζυγος 
μπορούσε νά 
σκοτώσει 
επί τόπου τόν 
μοιχό.

πτύσσοντας. Κατά τούς τιμητικούς ά- 
γώνες ή έπιβαλλόμενη ποινή βασιζόταν 
πάνω στις προτάσεις τών διαδίκων καί 
μόνο. Ο δικαστής στήν προκειμένη 
περίπτωση άκολουθοΰσε τίς προτάσεις 
τών διαδίκων καί άνάλογα, δπως αύτός 
έκρινε, όριζε μιά ποινή. Ή  οριζόμενη 
ποινή μπορούσε νά άποβεϊ είτε ύπέρ 
τού μηνυτή, ε'ίτε ύπέρ τού κατηγορου
μένου, ό,τιδήποτε άλλο άποκλειόταν. 
Στήν περίπτωση τών τιμητών άγώνων 
παρατηρούμε δτι έπιβάλλονται μεγά
λες καί βαρειές ποινές, όπως έκείνη 
τού Σωκράτη. Αντίθετα, κατά τούς

Ό  μεγάλος
ρήτορας τής αρχαιότητας 
ό Δημοσθένης.
Μ ίλησε γιά
δύο στοιχεία πού
συναπαρτίζουν
τήν ποινή,
δηλαδή'τό
ακυρωτικό
καί τό θεοκρατικό

άτιμήτους άγώνες, ή ποινή έπεβάλλετο 
άπό τόν δικαστή μέν, άλλά σύμφωνα μέ 
τόν νόμο. Στήν περίπτωση αύτή, τών 
άτιμήτων άγώνων, κυριαρχεί καί ύπερ- 
τερεί ό νόμος, τόν οποίο άπλώς έφαρ- 
μόζει ό δικαστής. "Οπως είναι γνωστό, 
τό μόνο άδίκημα, τό οποίο δέν είχε 
ρυθμισθεϊ άπό παλιά, ήταν τό άδίκημα 
τού φόνου. ’ Ο φόνος, άπό τήν άρχή τής 
γενέσεως τού Ποινικού δικαίου στήν 
' Ελλάδα, ήταν θέμα προσωπικό καί 
άφοροΰσε τίς οικογένειες τού άδική- 
σαντος καί τοϋ άδικηθέντος. Μεταγε
νέστερα, τό έγκλημα τοϋ φόνου άρχισε 
νά ένδιαφέρει καί νά άφορά όχι μόνο τίς 
οικογένειες άδικήσαντος καί άδικηθέν
τος, άλλά καί τό γένος, τή φυλή, τήν 
κοινωνία.

Στήν περίπτωση, κατά τήν όποια 
κάποιο άτομο άδικιόταν άπό τόν άρχον
τα πού έφάρμοζε τόν νόμο, μπορούσε 
τό άτομο αύτό νά προσφύγει στόν λαό, 
γιά νά κρίνει ό τελευταίος γιά τήν όρθή 
ή όχι έφαρμογή τού νόμου. Μέ τήν 
προσφυγή έτσι τού άδικηθέντος στόν 
λαό δημιουργήθηκε γιά πρώτη φορά 
στήν ' Ελλάδα ή «έφεσις». (Στούς 
Ρωμαίους ή PROVOCATIO AD ΡΟ- 
PULUM). ' Ο φόνος δέν είχε ρυθμισθεϊ 
νομοθετικά άπ' τήν άρχή, άλλά μέ τήν 
πάροδο τοϋ χρόνου. Συγκεκριμένα, τό 
πιό έλάχιστο άδίκημα έτιμωρεΤτο κατά 
τή Δρακόντεια νομοθεσία μέ τήν ποινή 
τού θανάτου. Ό  Δράκοντας, όταν 
ρωτήθηκε γιά ποιό λόγο θέσπισε τήν 
ποινή τού θανάτου γιά όλα τά άδικήμα- 
τα, αύτός άπάντησε ότι γιά τά μικρά 
άδικήματα σάν άξια ποινή ήταν ή ποινή 
τοϋ θανάτου, γιά τά μεγαλύτερα δέν 
ύπήρχε μεγαλύτερη ποινή, γιά νά έπι- 
βάλει. Αρχικά ό φόνος, όπως άναφέ- 
ραμε καί πιό πάνω, άποτελοϋσε ιδιωτική 
ύπόθεση, τής άδικηθείσης οικογένειας 
καί τής άδικησάσης. Γι' αύτό, γιά νά 
ικανοποιηθεί τό θείο, θά έπρεπε νά 
φονευθεϊ ό φονέας. Τό πιό πάνω κατά 
τή γένεση τοϋ Ποινικού δικαίου. Βέβαια 
γιά τήν ικανοποίηση τοϋ θείου γίνονταν 
καί ορισμένοι καθαρμοί πρός τιμή δια
φόρων θεοτήτων, όπως τού Δία, τής 
Άθηνάς καί τού 'Ερμή. Γιά τούς 
καθαρμούς αύτούς ό ’ Επιμενίδης έ
σφαξε κριάρια στά θεία. Κατά τόν 
Διογένη τόν Λαέρτιο (1, 10), «λαβών 
πρόβατα, μέλανά τε καί λευκά ήγαγε 
πρός τόν "Αρειον Πάγον κάκεΐθεν 
εϊασεν ίέναι, οί βούλοιντο, προστάξας 
τοίς άκολούθοις ένθα άν κατακλίνοι 
αύτών έκαστον, θύειν τώ προσήκοντι 
θεώ καί οϋτω λήξαι τό κακόν» π.ρ.β.λ. 
Πλουτ. Σολ. 12. Θά δούμε εύθύς 
άμέσως τά είδη τών φόνων, οί όποιοι
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έκδικάζονταν άπό τούς άρχαίους "Ελ
ληνες δικαστές, άλλά προηγουμένως 
άς άναφερθε! ότι κανείς δέν καταδικα
ζόταν χωρίς νά άπολογηθεΐ. ' Επί Δρά
κοντα γιά πρώτη φορά έγινε εισαγωγή 
τής αρχής τής «εκατέρωθεν άκροάσε- 
ως» καί κατά τόν ίδιο χρόνο εισαγωγή 
τής άρχής τής «υπαιτιότητες». Ο 
φόνος τριχοτομήθηκε, δηλαδή διακρί- 
θηκε σέ «εκούσιον», «ακούσιον» καί 
«δίκαιον». Κατά τόν έκούσιο φόνο ό 
" Αρειος Πάγος έπέβαλλε τήν ποινή τού 
θανάτου. Τό είδος τού έκούσιου φόνου 
τό παραλληλίζουμε σήμερα πρός τόν 
φόνο άπό δόλο. Κατά τόν έκούσιο φόνο 
σάν ποινή, έκτος άπ' τή θανατική, ήταν 
καί ή αύτοεξορία. Σάν μόνο άρμόδιο 
δικαστήριο γιά τήν έκδίκαση τού έκού
σιου φόνου ήταν ό "Αρειος Πάγος. 
Στήν προκειμένη περίπτωση ή θέση τού 
κατηγορουμένου ήταν πάρα πολύ βα- 
ρειά, γιατί άποκλειστικά καί μόνο δυό 
τιμωρίες έπιβάλλονταν, ό θάνατος ή ή 
αύτοεξορία. ' Η αύτοεξορία ήταν άπόρ- 
ροια τής φυγής τού κατηγορουμένου. 
"Αλλο είδος φόνου ήταν ό άκούσιος 
φόνος, ό όποιος παραλληλίζεται σήμε
ρα πρός τήν άνθρωποκτονία άπό άμέ- 
λεια. Τό Παλλάδιο Δικαστήριο, τό όποιο 
έκδίκαζε τόν άκούσιο φόνο, έπέβαλλε 
τήν ποινή τής πενταετούς έξορίας, τού 
καλουμένου «άπενιαυτισμού». ' Εκτός

άπ’ τήν ποινή τής έξορίας, έπεβάλλετο 
καί ή ποινή τής «αίδέσεως», δηλαδή 
αισθήματος δέους καί σεβασμού. ' Η 
πολιτεία ίκανοποιόταν μέ τήν ικανοποί
ηση τής οικογένειας τού φονευθέντος.
' Η «αϊδεσις» δέν μπορούσε νά ύπάρξει 
καί γιά τόν έκούσιο φόνο κΓ αύτό, γιατί 
ό μέν κατήγορος άγόρευε «έκ τού 
λίθου τής άναιδείας», ό δέ κατηγορού
μενος άπολογιόταν «έκ τού λίθου τής 
ύβρεως». Κατά τόν άκούσιο φόνο ό 
κατηγορούμενος είχε πλημμελήσει μέ 
αύθάδεια καί θρασύτητα πρός τό θείο, 
γι’ αύτό καί έτιμωρείτο, όπως έπρεπε. 
Κατά τόν δίκαιο φόνο, αύτός πού τόν 
διέπραξε, παρέμενε άτιμώρητος. Βέ
βαια ύπήρχε τό Δελφίνιο Δικαστήριο, τό 
όποιο έξέταζε καί διερευνοΰσε, έάν 
πραγματικά ό φόνος έγινε «δικαίως».
’ Ο φόνος στήν προκειμένη περίπτωση 
ήταν δίκαιος, όταν ήταν φόνος τού 
έγκαθιδρύσαντος τυραννίδα, φόνος έ- 
χθροϋ στόν πόλεμο, φόνος γιά συνέρ
γεια σέ μοιχεία, φόνος έπ ’ αύτοφώρω 
τού κλέφτη καί φόνος άπό άπροσεξία 
σέ γυμναστήριο. Γιά τίς πιό πάνω 
περιπτώσεις αύτός πού διέπραξε τόν 
φόνο, τόν δίκαιο φόνο, παρέμενε άτι
μώρητος. Τό Δελφίνιο Δικαστήριο έξα-

κρίβωνε τό «δίκαιον» τού φόνου, όπως 
συμβαίνει καί σήμερα γιά τήν έξακρίβω- 
ση τής έν άμύνη άνθρωποκτονίας.

Στήν άρχαία ' Ελλάδα λειτουργούσαν 
καί δυό άκόμα δικαστήρια, τό «έν 
Φρεαττοϊ» καί τό «Πρυτανεϊον». Στό 
πρώτο δικαστήριο έκδικάζονταν οί ύπο- 
θέσεις, κατά τίς όποιες ό αύτοεξορι- 
σθείς άκούσιος φονέας έπιθυμοΰσε νά 
έπιστρέψει. Στό δεύτερο δικαστήριο 
έκδικάζονταν οί ύποθέσεις, κατά τίς 
όποιες ό φονέας ήταν άγνωστος. Τό 
Πρυτανείο έκδίκαζε άκόμα τίς ύποθέ- 
σεις, κατά τίς οποίες οί φόνοιπαράχθη- 
καν άπό ζώα ή άψυχα πράγματα, τά 
όποια καί άποτελοΰσαν μιάσματα καί 
ρίπτονταν στή θάλασσα. Μεγάλο δικα
στήριο καί σ’ όλους γνωστό ήταν ή 
' Ηλιαία. Τό δικαστήριο αύτό έλεγχε τή 
νομιμότητα τών οργάνων τής πολιτείας. 
Μέ τόν έλεγχο αύτόν θέτονταν τά 
θεμέλια τού κράτους δικαίου. Έάν 
έξαιρεθοΰν ορισμένες δίκες, όπως οί 
έμπορικές ή ή φονική δικαιοσύνη, όλες 
οί ύπόλοιπες δίκες πού άφοροΰσαν είτε 
τήν ποινική είτε τήν πολιτική δικαιοσύ
νη, έκδικάζονταν άπό τήν ' Ηλιαία. Ας 
δούμε τίς άπόψεις τού Πλάτωνα σχετι
κά μέ τόν φόνο καί τού Δημοσθένη 
σχετικά μέ τήν ποινή. ' Ο Πλάτωνας, 
άφού άνέπτυξε τίς άπόψεις του γιά τόν 
φόνο, δέχθηκε τή Δρακόντεια τριχοτό- 
μηση τού φόνου καί πρόσθεσε καί 
τέταρτο είδος φόνου, πού άποκλήθηκε 
«φόνος μεταξύ», τό είδος αύτό τού

φόνου τό θεωρούσαν ότι βρισκόταν στό 
ένδιάμεσο τού έκούσιου καί τού άκού- 
σιου φόνου. ' Ο «φόνος μεταξύ», όταν 
παραλληλισθεϊ μέ τά σύγχρονα ποινικά 
δίκαια, είναι έκεΐνος, τόν όποιο άποκα- 
λοϋμε σήμερα φόνο έν βρασμώ ψυχής. 
Ό  Δημοσθένης μίλησε γιά δυό στοι
χεία, πού συναπαρτίζουν τήν ποινή, 
δηλαδή τό κυρωτικό καί τό θεοκρατικό. 
Κατά τό κυρωτικό στοιχείο τής ποινής, 
έπιβάλλονταν κυρώσεις στά έκούσια 
άμαρτήματα. Οί κυρώσεις αύτές ήταν 
σάν αύτές πού έπιβάλλονται σήμερα 
στά άδικήματα άπό δόλο καί άμέλεια. 
Κατά τό θεοκρατικό στοιχείο, ή ποινή, 
άλλά καί ό νόμος γενικά, άποτελεΐ 
εύρημα καί δώρο τών θεών. Βναι 
ολοφάνερο ότι στούς άρχαίους " Ελλη
νες δέν ήταν γνωστή ή ποινή τής 
στερήσεως τής έλευθερίας. Τό είδος 
αύτό τής ποινής δέν ήταν γνωστό 
στούς άρχαίους "Ελληνες, γιατί άπ' τή 
μιά άγαποϋσαν, όσο κανείς άλλος λαός, 
τήν έλευθερία καί άπ' τήν άλλη γιατί ή 
ποινή τής στερήσεως τής έλευθερίας 
προϋπέθετε φύλακες καί φυλακές, 
καθώς καί δαπάνες τού δημοσίου. Οί 
δικαστές, πού έπέβαλλαν τίς ποινές 
στήν άρχαία ' Ελλάδα, έδιναν πριν άπ' 
τήν έκδίκαση τής ύποθέσεως όρκο, τόν 
όποιο διέσωσαν ό Δημοσθένης κΤ ό 
λεξικογράφος Πολυδεύκης. ’ Ο όρκος 
αύτός δινόταν, γιά νά μήν παρεκτρέ
πονται οί δικαστές άπό τά δικαστικά 
τους καθήκοντα, καί έχει ώς έξής:

"Ενα τμήμα άπό τή ζωωόρο τού Παρθενώνα. Ή  έφαρμογή τών νόμων είχε τεθεί 
άπό τούς Άρχαίους "Ελληνες κάτω άπό τήν προστασία τών θεών.
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«Ψηφιοϋμε κατά τούς νόμους καί τά 
ψηφίσματα του νόμου τών Αθηναίων 
καί τής βουλής τών πεντακοσίων, περί 
δ' ών άν νόμοι μή ώσι, γνώμη τή 
δικαιότατη καί ούτε χάριτος ένεκα ούτε 
έχθρας. Καί ψηφιοϋμαι περί αυτών ών 
άν ή δίωξις. Καί άκροάσομαι τών τε 
κατηγορούντων καί τών άπολογουμέ- 
νων ομοίως άμφοΐν. Όμνυμι ταϋτα νή 
τόν Δία, νή τόν ' Απόλλω, νή τήν 
Δήμητρα, καί ε’ίη μέν μοι εύορκοϋντι 
πολλά καί άγαθά, έπιορκοϋντι δ ' έξώ- 
λεια αύτώτε καί γένει». (Δημοσθένους: 
Πρός Λεπτίνην XX 118).

Ιστορικά άνατρέχοντας καί συγκε
κριμένα κατά τήν ομηρική περίοδο ό 
προδότης άντιμετώπιζε σάν ποινή τόν 
θάνατο καί μάλιστα σάν δημόσια ποινή. 
Γνωστό είναι τό «Καί μεϊζον όστις άντί 
τής αυτού πάτρας φίλον νομίζει, τούτο 
ούδαμοϋ λέγω». (Σοφοκλέους: 'Αντι
γόνη, στ. 182). Μέ τήν πιό πάνω ρήση 
θέλουμε νά τονίσουμε ότι ή έννοια τής 
Πατρίδος κατείχε καί κατέχει τήν πρώ
τη θέση σ' δλη τήν ιστορική έκταση 
στήν ' Ελλάδα, γι’ αύτό καί τό έγκλημα 
τής προδοσίας έτιμωρειτο πάντα μέ 
πολύ βαρειά ποινή. Ό  προδότης άπο- 
τελοϋσε πολύ μεγάλον έγκληματία, 
γιατί παράδινε τά δσια καί ιερά τής 
πατρίδος του ατούς έχθρούς. Τά πιό 
πάνω άναφέρθηκαν, γιά νά τονισθεΐ ή 
βαρύτητα τού έγκλήματος τής προδο
σίας. Θά μπορούσαμε νά άναφέρουμε 
σχετικά καί μερικά άλλα έγκλήματα 
στούς άρχαίους "Ελληνες. Πρέπει νά 
ειπωθεί δτι, σχετικά μέ τό έγκλημα τής 
μοιχείας, ό άπατημένος σύζυγος μπο
ρούσε νά σκοτώσει έπί τόπου τόν μοιχό, 
πού είχε συλλάβει έπ' αύτοφώρωπάνω 
στή συζυγική κλίνη. Ο Πλάτωνας 
άναφέρει δτι «ΟΤον μοιχόν λαβών ή έν 
πολέμω άγνοήσας ή έν άθλω άγωνιζό- 
μενος φονεύει τις κατά Νόμον». (Πλά
τωνος: 'Αθηναίων Πολιτεία, παράγρ. 
67). Κατά τόν Λυσία ό φόνος τού μοιχού 
έθεωρεϊτο μικρή τιμωρία, ένώ κατά τόν 
Δημοσθένη ό φόνος τού μοιχού έθεω- 
ρείτο σάν «Κοινωνική άμυνα». Χαρα
κτηριστική είναι ή περίπτωση τού ' Ερα
τοσθένη, πού θανατώθηκε άπό τόν 
’ Εφίλιτο σάν μοιχός. ' Ο Λυσίας άναφέ- 
ρει ότι «ούκ έγώ σέ άποκτενώ, άλλ’ ό 
τής πόλεως Νόμος». (Λυσίου: Λόγος 
ϋπέρ τού ' Ερατοοθένους 30-34). Γιά 
τήν περίπτωση τού βιασμού, «έάν έλέυ- 
θέραν γυναίκα βιάζη τις ή παίδα περί τά 
άφροδίοια νηποινί τεθνάτω ϋπό τε τού 
ύβρισθέντος καί ύπό πατρός ή άδελφοϋ 
ή υίέων». (Πλάτωνος: Νόμοι, Θ. 874Ζ). 
' Ο φόνος έπίσης έκείνου, πού άδικα

καί βίαια άφαιροϋσε τή νομή άπό άλλον, 
δέν έθεωρεϊτο φόνος. (ALB ERT DU 
BOYS: HIST DU DR. κ.λ.π. σελ. 149).
Εκείνος, πού σκότωνε κλέφτη, πού 

είχε μπει νύχτα στό σπίτι του, γιά νά 
κλέψει χρήματα, δέν διέπραττε έγκλη
μα. Κατά τόν Πλάτωνα «Νύκτωρ φώρα 
εις οικίαν είσίοιτο έπί κλοπή χρημάτων, 
έάν έλών κτείνη τις καθαρός έστω». 
(Πλάτωνος: Νόμοι, Θ. 87ΙΒ). Κατά τό 
’ Αττικό Δίκαιο, ό ιδιώτης μπορούσε νά 
προβεΐ σέ φόνο στίς περιπτώσεις τής 
άμυνας τής ζωής, τής τιμής καί άγνεί- 
ας. (Δημοσθένους: Κατ ' Αριστογείτο- 
νος, παράγρ. 53-61). Τά πιό πάνω 
άποτελοϋν περιπτώσεις, σύμφωνα μέ 
τίς οποίες ό φόνος τού άδικήσαντος 
έγκληματία καί ποινικού παραβάτη έθε- 
ωρεΤτο «δίκαιος», όπως άναφέραμε καί 
σ ’ άλλο σημείο γιά τήν διάκριση τών 
φόνων.

Τόν φόνο τού άδικήσαντος έγκλη
ματία καί ποινικού παραβάτη μπορούσε 
νά τελέσει έκεΐνος, πού άδικήθηκε, ή οί 
συγγενείς του. Θά μπορούσαμε νά 
έπαναλάβουμε στό σημείο αύτό μερι
κές περιπτώσεις, πού άναφέραμε καί 
σ’ άλλο σημείο, σύμφωνα μέ τίς όποιες 
ό φόνος τού άδικήσαντος έγκληματία 
ήταν «δίκαιος». Οί περιπτώσεις αύτές 
ήταν ό φόνος γιά συνέργεια σέ μοιχεία, 
ό φόνος γενικά τού κλέφτη πού συνε- 
λήφθη έπ' αύτοφώρω καί «έπί σκοπώ» 
τήν κλοπή καί ό φόνος σέ γυμναστήριο 
άπό άπροσεξία. Χαρακτηριστικό γνώρι
σμα τού «δικαίου» φόνου ήταν ή άτιμω- 
ρησία του. Σύμφωνα μέ τή νομοθεσία 
τού Σάλωνα, «μία γάρ ολίγου δεΤν 
άπασιν ώριστο τοίς άμαρτάνουσι ζημία,

' Ο μεγάλος φιλόσοφος τής αρχαιότη
τας Σωκράτης. Τιμωρήθηκε άπό τή 
δικαιοσύνη τής πατρίδας του μέ τήν 
έσχατη τών ποινών καί καταδικάστηκε 
νά πιει τό κώνειο.

*

θάνατος· ώστε καί τοίς άγρίοις άλόν- 
τας, άποθνήσκειν καί τοίς λάχανα κλέ- 
ψαντας ή οπώραν ομοίως κολάζεσθαι 
τοίς ίεροσύλοις καί άνδροφόνοις». 
(Πλουτάρχου: Σόλων ΙΖ). Θά πρέπει νά 
σημειωθεί καί νά τονισθεί ότι ό θάνατος 
σύμφωνα μέ τό ’ Αττικό δίκαιο έπεβάλ- 
λετο μέ κώνειο στό έσωτερικό τού 
δεσμωτηρίου χωρίς τή θέα τού κοινού. 
'Υπάρχει έδώ ένα στοιχείο άνθρωπι- 
σμοΰ καί γιά τήν έσχατη τών ποινών.
’ Επιπρόσθετα άναφέρουμε ότι, έκτος 
άπό τούς άρχαίους "Ελληνες, οί όποιοι 
άνέπτυξαν σημαντικό Ποινικό δίκαιο, 
καί άλλοι λαοί άνέπτυξαν αύτό, όπως οί 
Βρεττανοί (έκ τών νόμων DOMESDAY 
BOOK), ή Κίνα (ΤΑ TSING LEU LEE), ή 
Ιαπωνία (ΤΑΙ HO RITSU), οί Σλαύοι 

(RUSKAJA PRAVDA), οί Ρωμαίοι μέ τόν 
λαμπρό Δωδεκάδελτο, οί άρχαΐοι Αιγύ
πτιοι, Βαβυλώνιοι καί Άσσύριοι (Κώδι
κας Χαμουραμπί), οί ' Εβραίοι (Παλαιό 
Διαθήκη καί Πεντάτευχος), οί Γερμανοί 
(έκ τού Τακίτου, τού σαλικοΰ καί άλλων 
νόμων). Τό Κοράνιο τών μωαμεθανών 
έμπεριέχει έπίσης στοιχεία ποινικής 
φύσεως. Τό Μεξικό καί τό Περού 
άνέπτυξαν άκόμη Ποινικό δίκαιο.

Σάν συμπέρασμα βλέπουμε ότι ή 
άνάπτυξη τού Ποινικού δικαίου στήν 
άρχαία ' Ελλάδα οφείλεται σέ μεγάλο 
βαθμό στόν περί ύπάρξεως άγώνα 
δικαιοσύνης. Πολλές φορές διεξάγον
ταν περί ύπάρξεως άγώνες (λατινικά 
HOMO ΗΟΜΙΝΙ LUPUS). Σάν πρώτα 
έγκλήματα, πού έπέσυραν ποινές 
στούς άρχαίους "Ελληνες, ήταν ή 
προδοσία, ή μαγεία, ή ιεροσυλία, οί 
προσβολές κατά τών θρησκειών, ή 
αίμομειξία, οί παραβάσεις έθίμων πού 
άφοροΰσαν τή φαρμακεία, τά σχετικά 
μέ τή γενετήσια λειτουργία, καθώς καί 
τά σχετικά μέ τή Θήρα καί τήν άλιεία. 
' Εκτός άπό τόν άγώνα περί ύπάρξεως 
σάν συντελεστή δημιουργίας Ποινικού 
δικαίου στήν ' Ελλάδα, σέ μεγάλο βα
θμό συντέλεσαν ή ήθική, ή αύτοσυντη- 
ρησία καί άναπαραγωγή, οί όποιες 
συνέτειναν στήν παραγωγή κανόνων 
Ποινικού δικαίου. Σύμφωνα μέ τόν 
Πλούταρχο, «Τό γάρ ήθος έθος έστί 
πολυχρόνιον καί τάς ήθικάς άρετάς 
έθικάς άν τις λέγη ούκάντιπλημμελεΐν 
δόξειεν». (Πλουτάρχου: ' Ηθικά, Περί 
παίδων άγωγής). Ας άναφερθεΐ άκόμα 
αύτό, πού ειπώθηκε άπό τόν ’ Αριστοτέ
λη, γιά τή δικαιοσύνη: «' Η δέ δικαιοσύ
νη πολιτικόν ή γάρ δίκη πολιτικής 
κοινωνίας τάξις έοτίν ή δίκη τού 
δικαίου κρίσις». ( 'Αριστοτέλους: Πολι
τικά, Α '. 2, 41).
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Η ΤΑΝ ΜΕΓΑΛΗ Τετάρτη. ' Η φύση 
είχε ντυθεί μέ τήν ανοιξιάτικη 

φορεσιά της κι 6 ήλιος είχε άνάψει 
φωτιές στόν ορίζοντα, καθώς έγερνε 
πρός τή δύση του. Συγχρόνως ή καμπά
να τής έκκλησιάς τού χωριού καλούσε 
τούς πιστούς νά εξομολογηθούν, γιά νά 
μεταλάβουν τήν άλλη μέρα.

-  ’ Ακοΰς Χριστίνα; χτυπούν οί καμ
πάνες. Σήκω, κόρη μου, νά πάς κι έού 
νά έξομολογηθεΐς. Ξημερώνει Μεγάλη 
Πέμπτη, παιδί μου! Δέ θά κοινωνήσεις; 
είπε ή κυρά-Δέσποινα στή μοναχοκόρη 
της, ένα κορίτσι γύρω στά είκοσι μ' ένα 
συμπαθητικό καί χλωμό πρόσωπο.

' Η σκέψη όμως τής Χριστίνας ταξί
δευε μακριά, στήν ’ Αθήνα, έκεί πού 
βρισκότανε ό Τάσος, τό παλληκάρι, πού 
τής είχε κλέψει τήν καρδιά, μαζί μέ τή 
χαρά καί τήν εύτυχία της.

Ό  Τάσος, γιός τού παπα-Λάμπρου, 
άφοΰ χάρηκε τόν έρωτα τής Χριστίνας 
στό χωριό, ύστερα έφυγε καί πήγε στήν 
Αθήνα, νά γραφτεί στή Σιβατανίδιο. 

Στήν πρωτεύουσα -έμαθε άργότερα ή 
Χριστίνα- ό άγαπημένος της είχε μπλέ
ξει μέ μιά πλούσια κι όμορφη κοπέλα 
πού δέν τόν άφηνε νά Κάνει βήμα άπό 
κοντά της. Κι άπό τότε ή μικρή έρωτευ- 
μένη δέν πέρναγε·μέρα, πού νά μήν 
κλάψει γιά τή χαμένη της άγάπη...

Τώρα σκεφτότανε ή Χριστίνα, άν θά 
’ πρεπε νά πάει στόν πάπα-Λάμπρο νά 
έξομολογηθεΤ.

-  ’ Αλλά, γιατί νά μήν πάω; έλεγε καί 
ξανάλεγε στόν έαυτό της. Μήπως 
έκανα άμαρτία, πού άγάπησα τόν Τάσο; 
Δέν είναι κακό αύτό... Τό κρίμα πρέπει 
νά τό ’ χει έκεΐνος πού μέ πρόδωσε!

Ντύθηκε, λοιπόν καί πήγε στήν έκ- 
κλησία. Μπαίνοντας βρήκε κι άλλες 
γυναίκες πού περίμεναν τή σειρά τους, 
νά έξομολογηθοϋν. Αύτή άποτραβή- 
χτηκε σ’ ένα παράμερο στασίδι καί 
περίμενε. Σάν ήρθε ή σειρά της πήγε 
κοντά στόν παπα-Λάμπρο κι άρχισε τήν 
έξομολόγησή της. Τού τά είπε όλα... 
Πώς άγαποϋσε τό γιό του, τόν Τάσο καί 
πώς έκεΐνος πρόδωσε τήν άγάπη της.
' Ο παπα-Λάμπρος τής ύποσχέθηκε 
πώς θά τηλεγραφήσει στήν Αθήνα, 
στό γιό του, νά γυρίσει άμέσως στό 
χωριό καί πώς δλα θά πάνε καλά.

Τό πρωί τής Μεγάλης Παρασκευής, 
οί κοπέλες τού χωριού, ξεκινάνε γιά τήν 
έκκλησία, φορτωμένες μέ λουλούδια, 
γιά νά στολίσουν τόν έπιτάφιο. ’ Η 
Χριστίνα, πού τις παρακολουθεί άπ’ τό 
χαγιάτι, θυμάται τή χρονιά έκείνη, πού 
' χε πάει κι αύτή μέ τις άλλες κοπέλες 
καί τά παλληκάρια τού χωριού, στό 
βουνό, νά μαζέψουν άγριολούλουδα

Γ ___ Ί
ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ
ΔΙΗΓΗΜΑ

ΤΟ
ΦΙΛΙ ΤΗΣ 
Α ΓΑ Π Η Σ

Τοΰ
Γιάννη Πολίτη

γιά τόν έπιτάφιο. Μαζί μέ τούς άλλους 
ήτανε κι ό Τάσος. Καί ζωντανεύει τώρα 
στό νοΰ της ή σκηνή καθώς βρέθηκε 
τότε μονάχη της, πίσω άπό ένα θάμνο, 
μαζεύοντας παπαρούνες καί τήν πλησί
ασε ό Τάσος. Ναι θυμάται μέ τρεμούλα 
δλα τά λόγια του, ένα-ένα, σά νά τ’ 
άκούει έκείνη τή στιγμή.

-  Χριστίνα, θέλω νά σοΰ μιλήσω, τής 
είπε μέ φωνή πού ’ τρεμε άπό συγκίνη
ση.

-  Τί συμβαίνει, Τάσο τί έχεις; τόν 
ρώτησε μέ θερμό ένδιαφέρον έκείνη.

-  Τίποτα... Νά ξέρεις αύτό πού θέλω 
νά σοΰ πώ, μ ’ έχει λίγο άναστατώσει...

-  Καί τί ’ ναι αύτό; τού λέει τό κορίτσι 
παιχνιδιάρικα.

ΚΓ ό νέος πιάνοντάς της τό χέρι 
ξεσπάει:

-  Μά δέν καταλαβαίνεις; Σ ’ άγαπώ, 
Χριστίνα... Σ ’ άγαπώ πάρα πολύ! Μέρα- 
νύχτα δέ σκέφτομαι, παρά μονάχα 
έσένα!

-  Τάσο, μοΰ λές άλήθεια; Νά ’ ξερες 
πόσο εύτυχισμένη μέ κάνεις! Τάσο!

-  "Ωστε κι έσύ, Χριστίνα μου; τή 
ρωτάει έκείνος γεμάτος χαρά.

-  Ναί Τάσο μου, μοϋ φαίνεται πώς σ’ 
άγαπώ κι έγώ, άν αύτό τό όμορφο πού 
νιώθω γιά σένα αύτό πού μέ κάνει νά 
βλέπω τόν κόσμο άλλιώτικο, είναι άγά
πη!

-  Σ ’· εύχαριστώ άγάπη μου, νά ξέ
ρεις πόσο εύτυχισμένο μέ κάνεις, τής

λέει ό Τάσος καί τή σφίγει στήν άγκαλιά 
του, ένώ ή κοπέλα άνασηκώνεται στά 
δάχτυλα τών ποδιών της καί τά χείλη 
τους ένώνονται μ ’ ένα θερμό φιλί...

Αύτό τό φιλί έχει τώρα ή Χριστίνα στή 
σκέψη της κι αισθάνεται τά χείλη της νά 
καίνε...

Τό βράδυ ή Χριστίνα δέ θέλησε νά 
πάει μέ τούς δικούς της στόν έπιτάφιο. 
"Ενιωθε, πώς ή πένθιμη άκολουθία θά 
τής μάτωνε άκόμα πιό πολύ τήν πληγω
μένη της καρδιά. Προτίμησε λοιπόν, νά 
μείνει στό σπίτι. Βυθισμένη σέ μιάν 
άπέραντη θάλασσα άπό σκέψεις, ξα
φνικά, άνάμεσα στις ψαλμωδίες τού 
έπιταφίου, πού έκείνη τή στιγμή περ
νούσε κάτω άπ’ τό παράθυρό της, 
νόμισε, πώς άκουσε καί τή φωνή τοΰ 
άγαπημένου της:

-  « Ω γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατο 
μου τέκνον...»

’ Αμέσως ή πικραμένη κοπέλα έτρε- 
ξε πρός τό παράθυρο μέ άγωνία κι έριξε 
τά βλέμματά της έρευνητικά κάτω στόν 
κόσμο πού περνούσε.

Δυστυχώς δμως δέν τόν είδε...
Αλλά ούτε καί τή νύχτα τής Α νά 

στασης ή Χριστίνα είχε καρδιά νά πάει 
στήν έκκλησία. Καί πάλι τής ήρθαν στό 
νοΰ άλλες χρονιές πού μόλις ό παπα- 
Λάμπρος έψελνε τό «Δεύτε λάβετε 
φώς», έτρεχε πρώτος ό γιός του, ό 
Τάσος καί, άνάβοντας τή λαμπάδα του, 
πήγαινε στό στασίδι πού βρισκότανε ή 
οικογένεια τής Χριστίνας, γιά νά τής 
δώσει τό θείο φώς.

"Εμεινε λοιπόν, στό σπίτι, έτοίμασε 
τή μαγειρίτσα, έστρωσε τό τραπέζι καί 
περίμενε τούς γονείς της νά γυρίσουν.

-  Καί πού νά ξερες ποιος μάς άναψε 
τις λαμπάδες! τής είπε ή μητέρα της, 
καθώς έμπαιναν στό σπίτι.

’ Η Χριστίνα, πού κατάλαβε «ποιος», 
άναστέναξε μέ άνακούφιση καί τό 
πρόσωπό της έλαμψε άπό εύτυχία...

Τήν άλλη μέρα, τό άπομεσήμερο, 
πού γινότανε ή λειτουργία τής Αγά
πης, ή Χριστίνα, έβαλε τό πιό ώραίοτης 
φόρεμα καί πήγε στήν έκκλησία. Μόλις 
μπήκε, είδε τόν Τάσο καί τά βλέμματά 
τους συναντηθήκανε. Τή στιγμή, πού ό 
παπα-Λάμπρος άρχισε νά ψέλνει « Ά - 
ναστάσεως ήμέρα άσπασθώμεν άλλή- 
λους» όλοι άρχισαν νά δίνουν μεταξύ 
τους τό φιλί τής άγάπης. Ό  Τάσος 
προχώρησε κοντά στήν Χριστίνα, καί 
κοιτάζοντάς την τρυφερά στά μάτια, τή 
φίλησε καί τής ψιθύρισε:

-  Χριστός Άνέστη, άγάπη μου! Καί 
τού χρόνου μαζί, στό σπίτι μας!

-  Ναί Τάσο μου, καί τού χρόνου στό 
σπίτι μας...
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Β ΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ύπάρχουν σέ δλες 
τις εποχές. Μιάάπό τις περιόδους 

όμως πού γνώρισαν ιδιαίτερη ακμή ήταν 
τό τέλος τού 15ου αιώνα, όταν κάτω 
άπό τήν προστασία τής ' Ισαβέλλας τής 
Καστίλλης καί τοϋ Φερδινάνδου τής 
' Αραγωνίας δημιουργήθηκε ή Νέα ' Ιε
ρά ' Εξέταση. «Νέα έπειδή ό θεσμός 
ύπήρχε ήδη, άλλά μέ διαφορετικό 
όνομα: «Ειδικό Δικαστήριο κατά των 
αιρετικών» καί βρισκόταν στά «άγια» 
χέρια των Δομινικανών, Καθήκον τού 
Δικαστηρίου, πού τό άσκούσε μέ ύπερ- 
βάλλοντα ζήλο, ήταν ή ύπεράσπιση τής 
Πίστεως. ’ Αλλοίμονο. Δέν ήταν έργο 
εύκολο, άλλά ούτε καί άναίμακτο. ' Η 
' Εκκλησία είχε τότε πολούς έχθρούς. 
Γιά νά τούς έπαναφέρει στή λογική, 
χρησιμοποίησε μέσα πού δέν βρίσκον
ταν σέ άρμονία μέ τήν χριστιανική 
άγάπη, άλλά ήταν πολύ άποτελεσματι- 
κά. ’ Η φυλάκιση, τά βασανιστήρια καί ή 
θανατική ποινή ήταν μέθοδοι πειθούς

Η ιερά
εξέταση έμεινε  
στήν ιστορία 
σάν τό πιό άπεχθές  
συλλογικό όργανο 
έξουθενώσεως  
τοϋ άνθρώπου.

"Ενας βασανιστής χύνει τό νερό στό 
στόμα τής καταδίκης.

άποτρόπαιες, άλλά ή χρήση τους σέ 
ορισμένες περιπτώσεις ήταν άναγκαία, 
ή μάλλον σωτήρια. Γιά νά σώσει κανείς 
τήν ψυχή, έπρεπε νά βασανίσει τό 
σώμα. ' Η αιώνια ζωή, άν καί έλάχιστα 
γνωστή, ήταν προτιμότερη άπό τήν 
άβέβαιη καί έφήμερη έπίγεια ζωή. Μέ 
τήν καταδίκη των αιρετικών στόν διά 
πυράς θάνατο, οί ιεροεξεταστές έκ- 
πλήρωναν ένα καθήκον πού τούς είχε 
έμπιστευθεϊ ό Θεός: τήν έκρίζωση τού 
Κακού καί τήν περιφρούρηση τής θρη
σκευτικής ορθοδοξίας.

Ό  Βολταίρος, στό «Φιλοσοφικό Λε
ξικό» του γράφει: Ή  Ιερά Εξέταση, 
καθώς γνωρίζουμε, είναι μιά έξαιρετική 
έπινόηση, άποκλειστικά χριστιανική, γιά 
νά καταστήσει περισσότερο ισχυρούς 
τόν Πάπα καί τούς καλόγερους, καί 
ύποκριτές ένα ολόκληρο έθνος. Ό  
"Αγιος Δομίνικος θεωρείται άναμφι- 
σβήτητα ό πρώτος στόν όποιο οφείλου
με αύτόν τόν ιερό θεσμό. ’ Ο τρομερός 
φιλόσοφος πολέμησε σ ’ ολόκληρη τή 
ζωή του κάθε είδος αύθαιρεσίας καί 
μισαλλοδοξίας καί έκσφενδόνισε άπει
ρα βέλη ύπέρ τής έλευθερίας τής 
σκέψεως, τοϋ λόγου καί τής γνώσεως. 
' Η ’ Ιερά ’ Εξέταση ύπήρξε ένας άπό 
τούς μεγαλύτερους έχθρούς του. Μέ 
ποιό τρόπο θά μπορούσε νά τήν πλήξει;

Οί ύπερβασίες, τά έγκλήματα μέ τά 
όποια στιγματίσθηκε, είναι άμέτρητα. 
Δέν θά μπορέσει ποτέ νά άπαλλαγεί 
άπό αύτά μέ τήν δικαιολογία ότι τά 
διέπραξε στό όνομα τού Χριστού.

Ά ν  όμως πατέρας τής ' Ιεράς ' Εξε- 
τάοεως ήταν ό Δομίνικος, πού δέν 
έχασε γιά τόν λόγο αύτό τόν τίτλο τού 
' Αγίου, πραγματικός έφαρμοστής τών 
σχεδίων του ήταν ό Θωμάς Τουρκουε- 
μάδας.

Γεννήθηκε τό 1420 στό Βαλλαντο- 
λίντ καί άπό πολύ νωρίς μπήκε στό 
τάγμα τών μοναχών ιεροκηρύκων τού 
Ντομένικο ντά Καλλαρουέγκα, μεγά
λου διώκτη τών αιρετικών ' Αλβιγηνών 
τής Προβηγκίας. ' Από τήν άρχή έδειξε 
ύπερβολική πίστη, έμποτισμένη περισ
σότερο άπό φανατισμό παρά άπό γνήσια 
θρησκευτικότητα. ” Εβλεπε παντού σα
τανάδες καί τήν ’ Εκκλησία νά άπειλεΐ- 
ται άπό αιρετικούς καί σχισματικούς. ' Η 
άδιαλλαξία τοϋ άρεσε στόν βασιλιά πού 
τόν κάλεσε στήν Αύλή, καί τόν όρισε 
προσωπικό του έξομολόγο. Ποτέ έκλο- 
γή δέν ήταν τόσο πετυχημένη.

' Ο ’ Αραγωνέζος βασιλιάς είχε πολύ 
λίγη πίστη, σχεδόν έλάχιστη, ήταν όμως 
διορατικός καί έβλεπε πολύ μακριά. 
Είχε καταλάβει ότι ή θρησκευτική ένό- 
τητα τής ' Ισπανίας εύνοοϋσε, ή έγγυό-
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ταν τήν πολιτική της ενότητα. Γιά τό 
' Υπερπέραν, είναι πιθανόν, ότι ό Φερ- 
δινάνδος, όπως καί πολλοί άλλοι μονάρ
χες καί μερικοί πάπες (όπως ό Αλέ
ξανδρος ΣΤ' Βοργίας γιά παράδειγμα), 
ένοιωθε άλλεργία. Στην καρδιά του είχε 
κλείοει μόνο τό σκήπτρο καί τό οτέμμα 
του. Αδιαφορούσε γιά τά δόγματα. 
Τοϋ άρκοϋοε νά έξουσιάζει τούς αν
θρώπους.

Στόν Τορκουεμάδα ό Φερδινάνδος 
άνέθεοε τό ρόλο τής Θείας Πρόνοιας 
καί, όταν χρειάστηκε νά άναδιοργανώ- 
σει τά δικαστήρια τής ' Ιερός ' Εξετάσε- 
ως, άπευθύνθηκε σ' αύτόν. Ό  Θωμάς, 
δέν περίμενε νά τού τό ποΰν δεύτερη 
φορά. Ανασκουμπώθηκε καί άρχισε 
άμέσως τό έργο του. Δέν θά τού 
παρουσιαζόταν ποτέ άλλοτε παρόμοια 
εύκαιρία.

’ Ακούραστος καί έξαίρετος οργανω
τής έπεξέτεινε στήν Καστίλλη καί στήν 
Άραγωνία τή δικαιοδοσία τής Ίεράς 
' Εξετάσεως.

Τό 1483 έγινε γενικός ιεροεξετα
στής καί έπέτυχε νά γίνεται ό διορισμός 
τών ύφισταμένων του άπό τόν ' Ισπανό 
βασιλέα καί όχι άπό τόν πάπα. ' Από τήν 
στιγμή αύτή, άπέβλεπε στήν έπέκταση 
τής δικαιοδοσίας του, .πού μέχρι τότε 
προσδιοριζόταν μόνο στούς χριστια-

Στήν απέναντι σελίδα έπάνω, ανάκριση 
τήν έποχή τής ίεράς έξετάσεως. Σ ’ 
αύτή τή φωτογραφία έπάνω, «εξοπλι
σμός γιά μιά «τέλεια» άνάκριση στά 
άντρα τής ίεράς έξετάσεως». 
νούς καί τούς νεοφώτιστους ' Εβραί
ους, στούς ορθοδόξους ' Εβραίους καί 
τούς Μαυριτανούς. Χρειάσθηκε δέκα 
χρόνια, γιά νά πετύχει τό σκοπό του 
άλλά τελικά, τό 1492, τόν πέτυχε.

Ορδές άπό έμμισθους συκοφάντες 
έξαπολύθηκαν σ' ολόκληρη τή χώρα 
γιά τήν σύλληψη τών αιρετικών καί τών 
νεοφώτιστων ' Εβραίων, πού ήταν γνω
στοί σάν «άτιμοι» ή «γουρούνια», καί 
άπαρνιοϋνταν τήν πίστη τους δημόσια, 
άλλά έξακολουθοϋσαν νά τηρούν κρυ
φά τά παλαιό έθιμα.

' Η κατάδοση περιβαλλόταν μέ άπό- 
λυτη μυστικότητα, έγγυούμενη τήν 
άσυλία τοϋ καταδότη. Κάθε κατάδοση 
είχε καί τήν τιμή της: όσο ψηλότερα 
χτυπούσε τόσο περισσότερο άποδοτική 
ήταν. ' Αρκοϋοε ή πιό εύτελής καταγ
γελία: « Αν συμβαίνει νά γνωρίζετε ή 
νά άκούσετε νά λένε γιά κάποιον ότι 
τηρεί τήν ήμέρα τοϋ Σαββάτου σύμφω
να μέ τόν Μωσαϊκό Νόμο», διαβάζουμε 
σέ ένα κείμενο οδηγιών πρός τούς 
καταδότες «ότι στρώνει καθαρά σεντό
νια καί φορά καινούργια ρούχα, ή 
στρώνει τό τραπέζι μέ καθαρά τραπε- 
ζομάντηλα ή βάζει καθαρά σεντόνια 
στίς γιορτές πρός τιμήν τοϋ Σαββάτου,

"Ενας ύποπτος μέ τά πόδια σφιγμένα, 
στό ειδικό ξύλινο όργανο, άνακρίνεται 
στίς φυλακές άπό μοναχούς τής ίεράς 
έξετάσεως.

ότι χρησιμοποιεί κεριά άπό τό βράδυ 
τής Παρασκευής, ή ότι έξαγνίζει τό 
κρέας, πού πρόκειται νά φάει, ξεπλε- 
νοντάς το μέ νερό γιά νά φύγει τό αίμα, 
ή ότι κόβει τό κεφάλι τού ζώου ή πτηνών 
πού πρόκειται νά φάει προφέροντας 
ορισμένες λέξεις καί σκεπάζοντας τό 
αίμα μέ χώμα, ή ότι καταλύει κρέας τή 
Σαρακοστή καί τίς άλλες ήμέρες πού 
είναι άπάγορευμένο άπό τήν ' Εκκλη
σία, ή ότι νηστεύει έπ' εύκαιρία τής 
μεγάλης νηστείας καί βγαίνει τίς ήμέ
ρες αύτές στό δρόμο ξυπόλητος, ή ότι 
λέει τό βράδυ έβραϊκές προσευχές 
ζητώντας συγγνώμη άπό τούς άλλους, 
ή ότι οί γονείς έναποθέτουν τά χέρια 
στόν πρωτότοκο χωρίς νά κάνουν τό 
σημείο τοϋ Σταυρού, ή χωρίς νά ποϋν 
τίποτε άλλο έκτος άπό «” Ας είσαι 
εύλογημένος άπό τόν Κύριο καί άπό 
μένα», ή ότι εύλογεΐ τό τραπέζι κατά 
τόν έβραίκό τρόπο, ή ότι άπαγγέλλει 
τούς ψαλμούς χωρίς νά προσθέτει τό 
«Gloria Patri», ή ότι μιά γυναίκα δέν 
πηγαίνει στήν έκκλησία γιά σαράντα 
μέρες μετά τή γέννα, ή ότι κάνει 
περιτομή 'στά παιδιά, ή ότι τούς δίνει

έβραϊκά ονόματα, ή ότι μετά τήν βάπτι- 
ση καθαρίζει τό μέρος όπου κατακάθι
σε τό Έλαιον καί τό Χρίσμα, ή ότι 
κάποιος πού βρίσκεται στήν κλίνη τοϋ 
θανάτου είναι ξαπλωμένος έτσι ώστε 
νά έχει τό πρόσωπο στραμμένο πρός 
τόν τοίχο, καί όταν πεθάνει τόν πλένουν 
μέ ζεστό νερό ξυρίζοντας όλο τό 
σώμα».

'Ίσως όλα αύτά τά άμαρτήματα νά 
μήν ήταν θανάσιμα, άλλά ή θρησκευτική 
ορθοδοξία άπαιτοϋσε νά τιμωρηθούν.
' Η Πίστη καί πάνω άπ' όλες έκείνη τοϋ 
Τορκουεμάδα, δέν δεχόταν περιορι
σμούς ή έξαιρέσεις. Άρκοϋσαν ένα 
ζευγάρι καθαρά σεντόνια ή ένα πιάτο 
κρέας γιά νά κολάσουν τήν ψυχή. ' Η 
άπόδειξη τών κατηγοριών δέν είχε 
μεγάλη σημασία. "Ο,τι έβγαινε άπό τό 
στόμα ή τήν πέννα τοϋ καταδότη ήταν 
χρυσάφι. Αλλοίμονο σ' όποιον τολ
μούσε νά άμφιβάλλει: κινδύνευε νά 
θεωρηθεί αιρετικός.

Κύμα τρόμου κατέκλυσε τήν ' Ισπα
νία καί τίς κτήσεις της. Κανείς δέν 
έμπιστευόταν κανένα ούτε μητέρα, 
ούτε γυναίκα, ούτε παιδιά. ' Υποψιαζό
ταν τά πάντα καί τούς πάντες. Δέν είχε 
άδικο. ” Εφθανε κανείς στόν παραλογι- 
σμό νά αύτοκατηγορηθεΐ γιά νά άποφύ- 
γει τήν καταγγελία άπό συγγενείς, 
φίλους, γείτονες. Όποιος παρουσια
ζόταν αύθόρμητα στήν ' Ιερά ' Εξέταση 
άποδίδοντας στόν έαυτό του άκόμη καί 
άνύπαρκτα σφάλματα γιά τά όποια άλλοι 
θά μπορούσαν νά τόν είχαν κατηγορή
σει, καί δήλωνε μετάνοια, έπαιρνε 
πραγματικά άφεση. Αφεση πού θά 
ήταν πολύ δύσκολη άν ή κατηγορία 
προερχόταν άπό τρίτους. ' Η αύτοκατη- 
γορία όμως δέν άρκοϋσε. Γιά νά δικαιω
θούν άπόλυτα έπρεπε νά κατηγορή
σουν καί κάποιον άλλο.

Ειδικό ξύλινο όργανο όπου έσφιγγαν τά 
πόδια τοϋ άνακρινομένου γιά νά τόν 
άκινητοποιήσουν.
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Η ΝΕΑ ΙΕΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗ

Οί αύθαιρεσίες όμως δέν σταματού
σαν έδώ. Οί αποδείξεις δέν προηγούν
ταν πάντοτε τής συλλήψεως. Συχνά ή 

σύλληψη προηγείτο τών άποδείξεων 
καί συνοδευόταν άπό δήμευση τής 
περιουσίας. Στόν ένοχο ή τόν ύποτιθέ- 
μενο ένοχο, έμεναν όταν έμεναν, τά 
ρούχα πού φορούσε τήν στιγμή τής 
φυλακίσεως. Τά υπόλοιπα, έπιπλα, κου
βέρτες, σκεύη τής κουζίνας, άσπρό- 
ρουχα, κατάσχονταν καί πουλιούνταν 
άργότερα.

Μέ τά κέρδη αύτά ό φυλακισμένος 
πλήρωνε τά έξοδα τής παραμονής του 
στην φυλακή όπου μπορούσε νά σαπίζει 
γιά χρόνια χωρίς νά μάθει γιά ποιά 
έγκλήματα τόν κατηγορούσαν. "Οταν 
τόν άφηναν έλεύθερο έπρεπε νά όρκι- 
σθεΐ ότι δέν θά άνάφερε τίποτε άπό όσα 
είδε ή ακούσε ατό δικό του ή στά άλλα 
κελλιά.

Τά κελλιά αύτά ήταν κάτι βρωμερές 
καί δύσοσμες τρύπες, γεμάτες ποντί
κια καί ψείρες, παγερές τό χειμώνα 
άποπνικτικές τό καλοκαίρι. ' Ο φυλακι
σμένος έκτος άπό τις αλυσίδες, πού 
τού περιόριζαν τις κινήσεις, φορούσε 
καί μιά ειδική λαιμαριά γιά άλογα πού 
τόν έμπόδιζε νά μιλά ή είχε μπροστά 
του μιά δικράνα πού τόν ύποχρέωνε νά 
κρατά τό κεφάλι του ίσια. Δέν είναι 
λοιπόν νά άπορε! κανείς γιά τόν πολύ 
ϋψηλό δείκτη θνησιμότητας. Οί φυλακι
σμένοι πέθαιναν κατά έκατοντάδες όχι 
πάντα μετά άπό χρόνια φυλακής, άλλά 
καί μετά άπό μερικές μόλις ήμέρες ή 
ώρες βασανιστηρίων.

Σ ’ αύτά τά κελλιά δέν κατέφευγε 
μόνο ή ' Ιερά ’ Εξέταση. Κατέφευγαν 
όλοι: ό βασιλιάς, οί άρχοντες, οί αύτο- 
κράτορες έπικαλούμενη τήν βλάβη τού 
έπίγειου μεγαλείου τους, τήν παραβία
ση δηλαδή τόν νόμων, ένώ ό Τορκουε- 
μάδας τό έκανε έν όνόματι τού Θεού.

Γιά καλή τους τύχη, δέν βασανίζον
ταν όλοι οί κρατούμενοι, άλλά μόνον 
όσοι δέν ομολογούσαν, είτε γιατί δέν 
είχαν τίποτε νά ποΰν είτε γιατί δέν 
σκόπευαν νά άπαρνηθοΰν τήν πίστη 
τους, πού ήταν φυσικά ή μειοψηφία. Οί 
περισσότεροι, μόλις άντίκρυζαν τά όρ
γανα τού μαρτυρίου, ομολογούσαν τά 
πάντα, άκόμη καί όταν δέν είχαν τίποτε 
νά ομολογήσουν. ' Επειδή όμως ή ομο
λογία είχε άποσπασθε! μέ βασανιστή
ρια, δέν ϊσχυε. ' Ο κατηγορούμενος 
έπρεπε νά τήν έπιβεβαιώσει τήν έπομέ- 
νη. "Αν, άντίθετα, μάσαγε τά λόγια του, 
ύποβαλλόταν σέ νέα βασανιστήρια. 
Στήν περίπτωση αύτή χρησιμοποιούσαν 
ένα νομικό στρατήγημα ό κανονισμός

Τό μαρτύριο τοϋ «μποτινιού». ' Ο δήμι
ος έχωνε σφήνες ατό περικνήμιο πού 
έσπαγαν τά κόκκαλα τού ποδιού.

δεχόταν μόνο μιά συνεδρίαση. ” Ετσι οί 
τυχόν περισσότερες συνεδριάσεις ά- 
ποτελοΰσαν συνέχεια τής πρώτης. Ό 
λες οί συνεδριάσεις γίνονταν κάτω άπό 
τό βλέμμα τών ιεροεξεταστών, ένός 
άντιπροσώπου τού έπισκόπου καί ένός 
γραμματέα γιά τήν τήρηση τών πρακτι
κών (στις περίπλοκες περιπτώσεις πα- 
ρευρισκόταν καί γιατρός). Τούς βασανι
στές παραχωρούσε εύγενώς τό κρά
τος. Τούς έπέλεγε μέ μεγάλη προσοχή 
άνάμεσα ατούς πιό ειδικούς καί τούς 
πιό άφοσιωμένους. Τά όργανα τών 
βασανιστηρίων ήταν πάρα πολλά, άλλά 
τά πιό συνηθισμένα ήταν: ή «γκαρού- 
κα», ή «τόκα» καί τό «πότρο».

Στή γκαρούκα κρεμούσαν τόν φυλα
κισμένο άπό τήν οροφή μέ τροχαλίες 
πού έσφιγγαν τούς καρπούς τών χερι
ών. Μέ ένα νεύμα άνασήκωναν τό θύμα 
πού, ώς έκείνη τή στιγμή, βρισκόταν 
σωριασμένο στό πάτωμα, μέ τις τροχα
λίες καί μετά τό άφηναν μέ δύναμη νά 
ξαναπέσει στό πάτωμα. Στήν καλύτερη 
περίπτωση έξάρθρωνε τούς άστραγά- 
λους καί στήν χειρότερη έσπαζε τίς 
άρθρώσεις του.

' Η «τόκα» ήταν βασανιστήριο πιό 
«έκλεπτυσμένο» καί άποτρόπαιο. Το
ποθετούσαν τόν αιρετικό πάνω σ' ένα 
τραπέζι καί τόν ύποχρέωναν νά καταπι
εί δοχεία ολόκληρα μέ νερό πού έτρεχε 
άπό ένα χωνί.

Στό «πότρο» τό θύμα ήταν ξαπλωμέ
νο πάνω σέ μιά σανίδα καί τυλιγμένο μέ 
σκοινιά πού είχαν κόμπους τά όποια ό 
βασανιστής «λασκάριζε» ή έσφιγγε άπό

τίς άκρες. "Οταν ό φυλακισμένος 
σηκωνόταν -άν σηκωνόταν- ήταν μιά 
μάζα άπό ματωμένες σάρκες.

Τά θύματα άντιμετώπιζαν τά βασανι
στήρια έντελώς γυμνά. Μόνο σέ έξαι- 
ρετικές περιπτώσεις σκέπαζαν τά άπό- 
κρυφα μέλη. Δέν έκαναν καμιά έξαίρε- 
ση σέ νέους ή γέρους. Οί ιεροεξετα
στές δέν είχαν έλεος γιά κανένα. ' Η 
πίστη ήταν πολύ μεγάλο άγαθό καί γιά 
τήν προστασία της, όλα τά βασανιστή
ρια ήταν θεμιτά.

Παραθέτουμε έδώ τό πρακτικό πού 
άναφέρει τά βασανιστήρια τά όποια 
ϋπέστη ένας έμπορος άπό τή Μπρύζ 
τού Βελγίου, πού παραπέμφθηκε στό 
δικαστήριο τών Καναρίων: "Ηταν δεμέ
νος καί προηγουμένως τόν είχαν νου
θετήσει. Ρώτησε: Κύριε έξεταστά,τί θά 
ήθελε ή Εύγένειά σας νά πώ; Καί 
πρόσθεσε ότι είχε πε! τήν άλήθεια καί 
ότι ήταν Καθολικός. Διέταξαν νά τόν 
χτυπήσουν μέ σκοινί σάν προειδοποίη
ση. Είπε ότι δέν είχε τίποτε νά όμολογή-

"Ενα «άουτο ντά φέ», «πράξη πίστεως» 
κατά αιρετικών στό Παρίσι. Οί μαζικές 
αυτές εκτελέσεις γίνονταν έξω άπό τήν 
πόλη, μπροστά σέ πλήθος θεατών, μετά 
άπό μήνες έξαντλητικών άνακρίσεων.

σει. Διέταξαν νά ξαναμαστιγωθε! τρεις 
φορές, Είπε πώς ήταν πράγματι Καθολι
κός, όπως ήταν πάντοτε, καί ότι άλλοιώ- 
τικα θά είχε ομολογήσει. Τόν συμβού
λεψαν νά πε! τήν άλήθεια. Είπε ότι δέν 
ήξερε τίποτε άλλο καί ότι σ' αύτή τήν 
περίπτωση θά τό είχε πει. Μετά άπ' 
αύτή τήν άπάντηση, διέταξαν νά ξανα- 
μαστιγωθε! τρεις φορές καί τόν συμ
βούλεψαν καί πάλι. Είπε ότι άν ήθελαν 
νά τούς πε! πώς ήταν αιρετικός θά τό 
είχε πε! έξ αίτιας τών βασανιστηρίων,

208



Η ΝΕΑ ΙΕΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗ

ήταν όμως καί είναι Καθολικός. Τόν 
προειδοποίησαν νά πει τήν άλήθεια. 
Είπε πώς ή άλήθεια ήταν ότι ήταν 
Καθολικός καί τί θά ήθελε ή Εύγένειά 
σας νά πώ; Τόν ξανασυμβούλεψαν νά 
πεί τήν άλήθεια. Είπε ότι είχε πει τήν 
άλήθεια καί ότι άν,έλεγε κάτιάντίθετο 
θά ήταν λόγω τών βασανιστηρίων, καί 
ότι ποτέ δέν βρέθηκε σέ έκκλησίες 
αιρετικών παρ' όλο πού είχε άκούοει νά 
γίνεται λόγος γι' αυτές ατό Μέλιμ- 
πουργκ. Είχε άκούσει ότι υπήρχαν 
πανούργοι αιρετικοί καί ότι έτσι έλεγαν 
οί Καθολικοί καί ότι δέν είχε τίποτε άλλο 
νά πεί. Διέταξαν νά τού βγάλουν τό 
σκαμνί καί νά τόν βάλουν καβάλα σέ 
γάιδαρο. Πριν τού τό βγάλουν είπε ότι 
κατάντησε αιρετικός άπό τήν άγωνία 
πού ένοιωθε καί ότι όσες φορές δέν 
πήγε στις καθολικές έκκλησίες τής 
Μπρύζ ήταν άπό δικό του σφάλμα.

Δέν ήταν εύκολο, όπως φαίνεται 
άπ' αύτό τό πρακτικό, νά πείσει κανείς 
τούς ιεροεξεταστές γιά τήν άθωότητά 
του. Ήέπιμονήτους νά πει τό θύμα τήν 
άλήθεια, έφόσον τήν είχε πει καί 
ξαναπεί φανερώνει τήν άσπλαχνία 
τους. Η ομολογία, ή μετάνοια δέν 
άρκοϋσαν.

Τά σωματικά όμως βασανιστήρια 
δέν ήταν τά μόνα πού χρησιμοποιούσαν 
οί ιεροεξεταστές. Πιό σκληρά ήταν τά 
ήθικά καί ψυχολογικά μαρτύρια. Τό 
γεγονός ότι δέν γνώριζε μέ άκρίβεια 
τήν κατηγορία, ούτε τό πρόσωπο καί τά 
ονόματα τών καταδοτών, ή δυσκολία νά 
βρεθούν δικαστές διατεθειμένοι νά 
άνακόψουν τόν άγριο φανατισμό τών 
διαφόρων Τορκουεμάδα, βασάνιζαν τό

θύμα περισσότερο άπό όποιοδήποτε 
άλλο μαρτύριο. Γιά νά μήν μιλήσουμε 
γιά τις μακροχρόνιες γραφειοκρατικές 
διατυπώσεις καί τις νομικές σοφιστίες 
πού παρέπεμπαν τή δίκη στις καλέν- 
δες.

Πριν άπό τήν έκδοση τής άποφάσε- 
ως, διεξάγονταν άτέλειωτες άκροάσεις 
καί έξαντλητικές άνακρίσεις, τις όποιες 
παρακολουθούσε καί ένας γραμματι
κός. Μετά τήν άκρόαση τών μαρτύρων 
κατηγορίας καί ύπερασπίσεως, μιά έπι- 
τροπή άποτελούμενη άπό ιεροεξετα
στές, έναν άντιπρόσωπο τού έπισκό- 
που, θεολόγους καί νομικούς συμβού
λους, άθώωνε ή καταδίκαζε παμψηφεί 
τόν κατηγορούμενο. "Αν ήταν ένοχος, 
ή άπόφαση έμφανιζόταν σάν «"Αουτο 
ντά φέ», «Πράξις Πίστεως», έτσι ονο
μαζόταν ό θεσμός, δημόσιος ή ιδιωτι
κός, πού καθόριζε τήν ποινή. ' Η 
πανηγυρικότητα μέ τήν όποια πλαισιώ
νονταν οί μυστικιστικές τελετές, πού 
τόν συνόδευαν προκαλοΰσαν μεγάλη 
έντύπωση. Τά πλήθη έτρεχαν νά παρα
κολουθήσουν. "Οσο πιό σκληρές ήταν 
οί ποινές, τόσο περισσότερο άπολάμ- 
βαναν τό θέαμα.

Τά περισσότερα θύματα καταδικά
ζονταν στήν ποινή τής Συνδιαλλαγής 
δηλαδή στήν έπιστροφή στις σπλαχνι
κές άγκάλες τής ’ Εκκλησίας, πού 
σήμαινε δήμευση τής περιουσίας καί 
φυλάκιση. Πιό συνηθισμένες ποινές 
ήταν τό κάτεργο πού άπάλλασσε τό 
Κράτος άπό τά έξοδα συντηρήσεως 
τού φυλακισμένου καί ό ραβδισμός. ' Ο 
τελευταίος γινόταν δημόσια γιά παρα
δειγματισμό. Τό θύμα, γυμνό μέχρι τή 
μέση, καί καβάλα σ' ένα γάιδαρο, 
ύπέμενε τά ρυθμικά χτυπήματα τού 
βασανιστή, ένώ οί θεατές τόν λιθοβο
λούσαν.

" Η πιό σκληρή τιμωρία, ήταν άναμφι- 
σβήτητα ή πυρά. Υπεύθυνο γιά τήν 
πυρά ήταν τό Κράτος, στό όποιο ή ’ Ιερά 
' Εξέταση έμπιστευόταν τόν κατάδικο, 
πού μπορεί νά ήταν μετανοημένος ή 
καθ’ ϋποτροπήν αιρετικός. Πρώτα έβα
ζαν τό θύμα σ' ένα «εύλογημένο» 
σάκκο διακοσμημένο μέ φλόγες καί 
δαιμόνια. ” Αν ό δυστυχής ύπέκυπτε, 
πριν τελειώσει τό «'"Αουτο ντά φέ», 
τότε τόν στραγγάλιζαν άπό οίκτο καί 
τόν έκαιγαν μετά. Αν, άντίθετα, έπέ- 
μενε στό σφάλμα του, άντιμετώπιζε τις 
φλόγες ζωντανός.

Ή  σκηνή, γράφει ό Κάμεν, διαδρα
ματιζόταν στήν μεγαλύτερη πλατεία ή 
σέ κάποιο δημόσιο χώρο πού τόν είχαν 
διαλέξει άπό πριν. " Η έκτέλεση άπαι- 
τοϋσε τεράστια έξοδα γι' αύτό τά

δημόσια "Αουτο ντά φέ δέν ήταν 
συχνά. " Η περιοδικότητά τους έξαρτιό- 
ταν άπό τήν άπόφαση τών δικαστηρίων, 
πού σέ ορισμένες περιπτώσεις προ
σπαθούσαν νά τελείται ένα κάθε χρόνο. 
Γι' αύτές τις έξαιρετικές περιπτώσεις, 
φρόντιζαν νά διατηρούν τά θύματα σέ 
άριστη κατάσταση.

"Οταν μάζευαν άρκετούς φυλακι
σμένους, ώστε νά θεωρηθεί ένα "Αου
το ντά φέ συμφέρον, καθόριζαν τήν 
ήμερομηνία. Οί ιεροεξεταστές ένημέ- 
ρωναν σχετικά τις δημοτικές 'Αρχές 
καί τόν καθεδρικό ναό. "Ενα μήνα πριν 
άπό τήν καθορισμένη ήμέρα, μιά πομπή 
άπό ύπηρέτες καί γραμματικούς τών 
ιεροεξεταστών άνακοίνωνε στούς πολί
τες τήν ήμερομηνία τής τελετής. Στό 
μήνα πού μεσολαβούσε έπρεπε νά 
γίνουν όλες οί προετοιμασίες. Παράγ- 
γελναν σέ ξυλουργούς καί χτίστες τό 
ικρίωμα καί τοποθετούσαν τό διάκοσμο. 
"Ενα βράδυ πριν άπό τό «' Αουτο ντά 
φέ», γινόταν ή λιτανεία, τού Πράσινου 
Σταυρού. Η νύχτα τής παραμονής 
περνούσε μέ προσευχές καί ένώ γινό
ταν ή λειτουργία, έδιναν πρωινό σέ 
όλους όσους θά έπαιρναν μέρος στό 

Αουτο ντά φέ (συμπεριλαμβανομένων 
καί τών καταδίκων), καί άρχιζε ή πομπή 
πού κατέληγε στήν πλατεία όπου θά 
συνέβαινε τό γεγονός.

Πόσα θύματα κάηκαν στις πυρές 
τής " Ιερός ’ Εξετάσεως είναι δύσκολο 
νά καθορίσουμε. Κατά τόν Ισπανό 
ιερέα Χουάν ' Αντόνιο Λορέντε, μετα
ξύ τών έτών 1480 καί 1488, 8.800 
έτερόδοξοι κάηκαν καί 96.494 τιμωρή
θηκαν. Πρόκειται γιά άριθμούς ύπερβο- 
λικούς, παραφουσκωμένους, μολονότι 
πολλοί τούς θεωρούν κατώτερους άπό 
τούς πραγματικούς. "Ενα είναι βέβαιο.
' Η δίωξη τών αιρετικών εύνόησε τήν 
ένότητα τής Ισπανίας κάτω άπό τις 
ένωμένες σημαίες τής Καστίλλης καί 
τής Άραγωνίας. Ένίσχυσε τήν 'Εκ
κλησία, άλλά περισσότερο στερέωσε τό 
Κράτος. Εύνόησε τά σχέδια τού Φερδι- 
νάνδου, άλλά έβαψε μέ αίμα τήν " Αγία 
"Έδρα.

Τό γεγονός ότι ένας μονάρχης, γιά 
νά μεγαλώσει τό βασίλειό του, στιγματί
στηκε τόσο πολύ άπό τόσα έγκλήματα 
μπορεί κανείς νά τό καταλάβει, άλλά ότι 
ένας έκπρόσωπος τού Χριστού, έγινε, 
στό όνομα τού Χριστού, ένθουσιώδης 
συνεργός του είναι ένα αίσχος πού 
καμιά πίστη δέν θά μπορέσει ποτέ νά 
δικαιολογήσει καί άπό τό οποίο κανένα 
δικαστήριο, ούτε έπίγειο, ούτε ούράνιο, 
θά μπορούσε ποτέ νά άπαλλάξει.

ROBERTO GERVASO
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οι : y m m c p ie :  τη :  h p s i n h i
Συνέχεια άπό τό προηγούμενο καί τέλος

Ε ΙΝΑΙ πράγματι ευκολότερο νά με- 
ταφερθοϋν 10 κιλά ηρωίνης παρά 

100 κιλά οπίου, πού είναι άναγκαϊα γιά 
τήν κατασκευή της.

Τά πάντα σέ όλη τήν αλυσίδα των 
ναρκωτικών λειτουργούν, πράγματι, 
σάν νά είχε καταμερισθή ή εργασία: οί 
Τούρκοι χωρικοί πρέπει νά κρύβουν ένα 
μέρος άπό τή συγκομιδή τους -που δέν 
είναι δυνατόν νά έλεγχθή- σέ παπαρού
νες. Οί συλλέκτες νά συγκεντρώσουν τό 
όπιο πού εξάγεται άπό αύτές. Οί συνο
δοί νά κατευθύνουν τό όπιο ώς τούς 
τόπους όπου θά μετατροπή γρήγορα 
καί σύντομα σέ μορφίνη. Δέν μένει 
παρά νά τό μεταφέρουν στήν εύτυχι- 
σμένη καί ειρηνική Προβηγκία, όπου θά 
γίνη ή μετατροπή σέ ήρωίνη. Ή  
μεταφορά του οπίου ή τής μορφίνης ή 
όποια χονδρικά έχει έτοιμασθή, ώς τά 
γαλλικά εργαστήρια, γίνεται είτε μέσω 
Συρίας, Λιβάνου καί Μεσογείου ώς τήν 
Μασσαλία, είτε μέσω Βουλγαρίας, Γι
ουγκοσλαβίας, Ιταλίας, Κυανής Α 
κτής. Σπάνια χρησιμοποιούν αεροπλά
νο. Προτιμούν πλοίο ή τό αύτοκίνητο. 
Οί κακοποιοί, πού βρίσκονται πολύ

εύκολα ατά σύνορα, δέν είναι οί καλύτε
ροι συνοδοί. Οί «ύπεράνω κάθε ύποψί- 
ας» διπλωμάτες άποτελούν άντίθετα 
εξαίρετους συνοδούς, άκόμη καί όταν ή 
αστυνομία δέν θεωρή πιστοποιητικό 
αρετής ένα διπλωματικό διαβατήριο. 
"Ετσι τόν Μάρτιο τού 1972, στήν 
συνοριακή θέσι Μεντόν, συνελήφθη ό 
Τούρκος γερουσιαστής Κουντρέτ Μπο
γιάν, τού τουρκικού 'Εθνικού Κινήμα
τος (άκρα Δεξιά) ατό αύτοκίνητο τού 
όποιου οί άστυνομικοί άνεκάλυψαν 
έκατόν σαράντα έξη κιλά μορφίνης 
κρυμμένα ατά καθίσματα. Στις 22 
Φεβρουάριου 1973, μπροστά στό δικα
στήριο τής Νίκαιας, ό γερουσιαστής τής 
' Αγ κάρας έπανέλαβε πώς αγνοούσε ότι 
ύπήρχαν ναρκωτικά στό αύτοκίνητο 
του πού τό νοίκιασε μαζί μέ τό ν σωφέρ 
του στήν Κωνσταντινούπολή

-  "Ηθελα νά πάω στήν Λαών, είπε ό 
γερουσιαστής, γιά νά άγοράσω νυφικό 
γιά τήν κόρη μου!

'Αποκαλύφθηκε ότι ήταν τό τέταρτο 
ταξίδι τού Μπογιάν. Πόσα ναρκωτικά 
είχε περάσει στήν διάρκεια τών προη
γουμένων τα ξι δ ιών! Καταδικάζο ντας σέ 
δεκαπέντε χρόνια φυλάκισι αύτόν τό ν

διακεκριμένο λαθροεισαγωγέα ναρκω
τικών, τό δικαστήριο τής Νίκαιας απέ
δειξε, στις 27 Φεβρουάριου 1973, ότι ή 
Δικαιοσύνη δέν έξαπατήθηκε. "Οσο γιά 
τόν σωφέρ τού γερουσιαστοϋ, Ίμπρα- 
ήμ ' Ικιέρ, πού είχε συνοψίσει φιλοσο
φικά τήν κατάστασι λέγοντας, ότι δια
κόσιες χιλιάδες άτομα ζούν στήν Τουρ
κία άπό τήν καλλιέργεια τής παπαρού
νας, καί είναι δύσκολο σέ ένα σωφέρ, 
νά άρνηθή ορισμένες ύπηρεσίες, κατα
δικάσθηκε στήν ίδια ποινή.

Σύμφωνα μέ τις πληροφορίες πού 
συγκεντρώθηκαν κατά τήν όιεξαχθεϊσα 
έρευνα στήν Αγκυρα άπό τήν τουρκική 
αστυνομία, πού έγινε έπειτα άπό παρα- 
κίνησι, είναι άλήθεια, τών είδκών πρα
κτόρων τού Γοαφείου Ναρκωτικών 
(B.N.D.D.), ό καταόικασθείς γερουσια
στής δέν θά είναι ό μόνος πού επιδίδεται 
στό εμπόριο ναρκωτικών. Τρεις άπό 
τούς συναδέλφους του, τουλάχιστο, 
στρογγύλευαν κατά τόν ίδιο τρόπο τις 
κοινοβουλευτικές τους αποζημιώσεις.

Αύτές οί άτυχίες καί αύτές οί συλλή
ψεις ναρκωτικών, άν στερούν τό «Συνά- 
φι» τής Μασσαλίας άπό λίγη πρώτη 
ύλη, δέν δημιουργούν, ωστόσο, ύπερ-
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βολικούς κινδύνους έπισημάνσεως. Ο 
διαχωρισμός είναι τέτοιος, ώστε, γιά νά 
φθάσουν ώς τόν παραλήπτη τού, ναρ
κωτικού, χρειάσθηκε ατούς αστυνομι
κούς καί τούς τελωνειακούς ή έξουσιο- 
δότησις νά άφήσουν νά πέραση τό 
φορτίο μέ εντολή νά παρακολουθή 
σουν τόν συνοδό.

Είναι μιά μέθοδος πού, οί ειδικοί 
πράκτορες των άμερικανικών τελωνεί
ων, έφήρμοααν στήν ύπόθεσι Ρικόρ καί 
ή όποια ύπήρξε πολύ άποδοτική. Είναι 
άλήθεια ότι ό νόμος έκεί επιτρέπει 
συμφωνίες μέ ένα άνακρινόμενο έμπο
ρο τις όποιες δέν έπιτρέπει ό γαλλικός 
νόμος. Στις 'Ηνωμένες Πολιτείες όποι
ος άποδεικνύεται ένοχοςέμπορίου ναρ
κωτικών, άλλά δέχεται νά συνεργασθή 
μέ τήν άστυνομία καί νά έξακολουθήση 
τήν άποστολή του τραβώντας ατά ίχνη 
του τά λαγωνικά πού δέν τόν άφήνουν 
εύκολα, έχει έξασφαλίσει τήν έπιείκεια 
τού δικαστηρίου.

Ή  μορφίνη πού κατασχέθηκε ατό 
αύτοκίνητο τού Τούρκου γερουσιαστοϋ 
προοριζόταν φυσικά γιά έκείνους πού, 
στήν περιοχή τής Μασσαλίας, έχουν 
άναλάβει νά έξασφαλίσουν τήν μετα
τροπή της σέ ήρωίνη καί έπειτα νά τήν 
στείλουν στήν άμερικανική άγορά.

Είναι φανερό ότι έδώ είναι τό καλύτε
ρο σημείο νά κτυπηθοϋν οί έμποροι, καί 
οί άμερικανικές άρχές δέν παραδέχθη
καν πάντοτε ότι είναι πολύ δύσκολο 
έπίτευγμα. Έκεί πού ό κίνδυνος είναι 
μεγαλύτερος έκεί καί τά κέρδη είναι 
ύψηλότερα, όπως τό θέλει ένας στοιχει
ώδης νόμος τού «Συναφιού», άλλά έκεί 
έπίσης παίρνονται καί οί μεγαλύτερες 
προφυλάξεις.

"Αν άρκοϋσε, γιά νά άνακαλύψουν 
ένα εργαστήριο, νά έρευνήσουν συστη
ματικά τις μεγάλες άπομονωμένες βίλ- 
λες στά προάστια τής Μασσαλίας, 
περιτειχισμένες μέ ύψηλούς τοίχους, 
πού οί φύλακές τους είναι ήσυχοι γέροι 
καί κάνουν κάποτε πολλές προμήθειες 
στόν μπακάλη τής γειτονιάς -όπως 
άφελώς, ύπέδειξε ένας διευθυντής του 
Γοαφείου Ναρκωτικών-ίσως ή γαλλική 
άστυνομία νά είχε στό ένεργητικό της 
περισσότερα θεαματικά άποτελέσματα!

-  'Αλλά στό κάτω-κάτω, μου είπε 
μιά μέρα ένας Νεοϋρκέζος φίλος, ένα 
έργαστήριο, είναι, φαίνεται, έδώ σάν 
έργοστάαιοί-

Καί άπό έκεί, μέχρι νά συμπεράνη 
κανείς ότι. ή άστυνομία, γιά μυστηριώ
δεις λόγους πολιτικής, περνούσε, χωρίς 
νά βλέπη τίποτε, μπροστά άπό έγκατα- 
στάσεις αντάξιες ένός διυλιστηρίου πε

τρελαίου, δέν ύπάρχει παρά ένα βήμα, 
πού ένας παροξυσμός άντιντεγκωλλι- 
σμοϋ βοηθούσε νά γίνηί Πρέπει νά 
ξέρωμε ότι ένα «έργαστήριο» -αύτή τήν 
πομπώδη ονομασία χρησιμοποιούν τό 
«Συνάφι» καί ή άστυνομία- δέν έχει 
κανένα χαρακτηριστικό βιομηχανικής 
έγκαταστάσεως. Ολο τό άλικο πού 
χρειάζεται γιά τήν μετατροπή τής μορ
φίνης σέ ήρωίνη μπορεί νά διατηρήται 
σέ ένα κοινό άμάξι, καί δέν θά είναι 
σήμερα έκπληκτικό τά έργαστήριο νά 
λειτουργούν σέ φορτηγά κρυμμένα 
στήν έξοχή.

Ασφαλώς, όσο περισσότερο χώρο 
διαθέτουν τόσο περισσότερο ή έγκατά- 
στασις θά είναι άνετη καί άσφαλής, 
γιατί οί αναθυμιάσεις τοξικών άερίων, 
πού προέρχονται άπό αύτό τό καταχθό
νιο έργοστάσιο, ύποχρεώνουν τούς 
χημικούς, νά έργάζωνται μέ άνοιχτά 
παράθυρα καί νά φορούν μάσκες, πού 
κατασκευάζονται στήν Ιταλία. Χρειά
ζεται έπίσης νερό, πολύ νερό, ήλεκτρικό 
ρεύμα, ένας κλίβανος μέ θερμοστάτη, 
κώδωνες, μιά άντλία κενού, κόσκινα, 
ένας μαλακτήρ καί ύλικά συσκευασίας. 
Οί άναγκαϊες ούσίες γιά τήν μετατροπή 
τής μορφίνης σέ ήρωίνη, είναι ό ζωικός 
ανθραξ, ή διττανθρακική σόδα, τό

Ή  χρήση ήρωίνης στήν Ευρώπη καί 
στήν ’Αμερική έχει σήμερα πάρει 
άνηαυχητικές διαστάσεις, παρά τό με
γάλο κόστος τού ναρκωτικού. ’Αρκεί νά 
άναψερθεί ότι στή Ν. ' Υόρκη σήμερα τό 
σακκουλάκι τού 1/8 τής ουγκιάς πουλι
έται 30 δολλάρια.

ύδροχλωρικό όξύ, ή άκετόνη, τό καθα
ρό οινόπνευμα, τό τρυγικό όξύ, ό όξινος 
άνυδρίτης. Ολα συστατικά πού πω- 
λούνται έλεύθερα στό έμπόριο.

Επειδή ή άντίδρασις άπό τήν στιγμή 
πού θά άρχίση δέν μπορεί πιά νά 
διακοπή ώς τήν έξάντλησι τού άποθέ- 
ματος, τό προσωπικό τού έργαστηρίου, 
ένας χημικός καί δυό βοηθοί, χημικοί 
συνήθως, πρέπει νά κλεισθοϋν έκεί 
πολλές ή μέρες. Στό χρονικό αύτό διά
στημα ένας άνθρωπος κάνει τά πάντα 
γιά νά έξασφαλίοη τήν προστασία του 
τομέως κάτω άπό μιά όποιαόήποτε 
μεταμφίεσι: έλαιοχρωματιστοϋ, ήλε- 
κτρολόγου κ.ά. -γιατί πρέπει νά παρα-

μονεύη γιά τήν πιθανή άφιξι ένοχλητι- 
κών. Γιάμιά έβδομάδα τουλάχιστον, τό 
πολύ δυό, τό έργαστήριο είναι σάν 
μοναστήριο Καρμηλιτών. Αύτοί πού τό 
κατοικούν δέν φαίνονται, κοιμούνται 
έκεί. Δέν κάνουν τηλεφωνήματα καί 
δέν ψωνίζουν όπως οί συνηθισμένοι 
κάτοικοι τής περιοχής.

Γιά νά περιορίσουν τούς κινδύνους 
έπισημάνσεως, είναι άνοιχτά μόνο τά 
παράθυρα πού βλέπουν πρός τήν έξο
χή. Τά νερά πού χρησιμοποιήθηκαν καί 
περιέχουν έν αίωρήσει τόσο έπικίνδυ- 
νες ούσίες διοχετεύονται μέ σωλήνες 
έξω άπό τά κανονικά δίκτυα καί οί 
ήλεκτρικές συνδέσεις γίνονται έξω άπό 
τούς μετρητός -πράγμα πού άποτελεϊ 
κλοπή ρεύματος!- γιά νά μή τραβήξη 
μιά μέρα τήν προσοχή ή ύπερβολική 
κατανάλωσις.

"Αν σέ αύτά προσθέσωμε ότι οί 
παραδόσεις ναρκωτικών πού προορί
ζονται γιά μετατροπή καί τών διαφό
ρων ούσιών πραγματοποιούνται μέ
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ενδιαμέσους σταθμούς καί σύμφωνα 
μέ δρομολόγια πού μόνο λίγοι γνωρί
ζουν, ότι τά οχήματα τά οδηγούν 
άνθρωποι πού δεν γνωρίζονται μεταξύ 
τους, ότι τά φορτηγά δέν χρησιμοπο- 
οϋνται ποτέ όυό φορές γιά έργασίες 
στόν ίδιο τομέα, ότι ό χημικός καί οί 
βοηθοί του μαθαίνουν τήν τελευταία 
οτιγμή τήν ήμέρα καί τήν ώρα πού θά 
αρχίσουν οί λαθραίες έργασίες τους 
καθώς καί τά πού θά μείνουν καί ότι, 
όσοι παίρνουν μέρος στήν έπιχείρησι, 
άπό τόν μεταφορέα ζωικού ανθρακος 
ώς τόν πολύτιμο χημικό, αμείβονται 
πλουσιοπάροχα καί είναι γνωστό ότι 
έπιτηρούνται άπό τό «Συνάφι», θά 
καταλάβωμε ότι ή άνακάλυψις ένός 
έργαστηρίου δέν είναι εύκολη ύπόθεσις 
σέ αύτήν τήν έπαρχία όπου δεκάδες 
χιλιάδες βίλλες άνταποκρίνονται ατά 
χαρακτηριστικά πού προαναφέραμε.

"Οταν ή ήρωίνη έτοιμασθή καί συ- 
σκευασθή, ή μεταφορά ώς τήν αμερι
κανική άγορά έμφανίζει άλλα προβλή
ματα. Ή  έντατική έπιτήρησις πού 
άσκείται τόσο στήν Μασσαλία όσο καί 
στήν Νέα Ύόρκη -ατό Αεροδρόμιο 
Κένεντυ ή ατό Πόρτ ' Ελίζαμπεθ, όπου 
προσεγγίζουν τά έμπορικά πλοία- ύπο- 
χρεώνουν τούς έμπορους νά παίρνουν 
μεγάλες προφυλάξεις, καί νά κάνουν 
συνεννοήσεις μέ αντιπροσώπους άλ
λων «Συναφιών». "Ετσι είχε όργανωθή 
καί λειτούργησε ένα καιρό τό κύκλωμα 
Μασσαλίας-Βαρκελώνης διά ξηράς, 
Βαρκελώνης-Μπουένος "Αψες διά θα
λάσσης, Μπουένος Άψες- Άσουνθι- 
όν (Παραγουάη) διά ξηράς καί ' Ασουν- 
Θιόν-Μαίάμι μέ πειρατικό αεροπλάνο.

Ή  σύληψις στά ισπανικά σύνορα 
«τουριστών» πού ταξίδευαν μέ μιά 
Μερσεντές φορτωμένη ήρωίνη καί, 
άπό τήν άλλη πλευρά τού Ωκεανού, ή 
καταστροφή τού δικτύου Ρ/κόρ περιέ
πλεξαν τήν κατάστασι. Σήμερα οίΕάλ
λοι καί οί Αμερικανοί αστυνομικοί 
ζητούν νά πληροφορηθούν ποιο «ακίν
δυνο δρομολόγιο» έχουν έπινοήσει οί 
έμποροι ναρκωτικών....

' Υπάρχουν έ π ίσης πλοία αναψυχής ή 
άλιευτικά, πού δέν διστάζουν νά διασχί
σουν τόν ώκεανό φορτωμένα μέ ναρ
κωτικά. Αύτό τό είδος φορτίου μετέφε
ρε ό Μαρσέλ Μπούκαν στό πλοίο του 
«'Ιδιοκτήτης των καψών». Τό πλοίο 
έρευνήθηκε άπό τούς Εάλλους τελωνει
ακούς πριν άπό ένα χρόνο, στό πέλαγος 
των νήσων τής Ανατολής, ένώ έπιχει- 
ροϋσε τό τρίτο του ταξίδι μέ 425 κιλά 
ήρωίνης. Τά ναρκωτικά έπρεπε νά 
ξεφορτωθούν σέ ένα έρημο ορμίσκο

Τό μοιραίο κατάντημα ένός ναρκομανή.

στά προάστια τού Μαϊάμι καί, άπό έκεϊ, 
νά άκολουθήση τόν δρόμο γιά τήν Νέα 
' Υόρκη. Τό δικαστήριο τής Μασσαλίας 

καταδίκασε στις 6 Ιανουάριου 1.973 
τόν συνοδό καπετάνιο σέ δεκαπέντε 
χρόνια φυλάκια/.

'Αλλά οί έμποροι ναρκωτικών ξέ
ρουν έ π ίσης νά καταμερίζουν τούς 
κινδύνους καί γιά νά τό κάμουν δέν 
διστάζουν νά χρησιμοποιήσουν αν
θρώπινους «κρυψώνες» πού μπορούν 
νά έξασφαλίσουν τήν μεταφορά τού 
ναρκωτικού. Οί «κρυψώνες» είναι δύ
σκολο νά έπισημανθούν, άλλάμεταφέ
ρουν στις αποσκευές τους μόνο μικρές 
ποσότητες ναρκωτικών: «αλητοτουρί
στες» πού πληρώνονται μέ τήν «πρέζα», 
αδέκαροι σπουδασταί. χίππυς πού ανα
ζητούν ένα εισιτήριο γιά νά πάνε στή 
Μέκκα τους, τόν "Αγιο Φραγκίσκο, 
δοκιμάζονται χωρίς μεγάλη έμπιστοσύ- 
νη. Ά πό αύτούς τούς τυχαίους μετα
φορείς, πρέπει νά περιμένη κανείς 
πολλές . απογοητεύσεις. Προτιμότερο 
είναι νά οργανώνεται μιά σημαντική 
μεταφορά μέ «σίγουρο» άνθρωπο πού 
ταξιδεύει μέ αύτοκίνητο στό οποίο 
τακτοποιούνται μέ έπιμέλεια οί κρυψώ
νες. Καί έδώ είναι πού κάποτε παρεμ
βάλλεται κάποιο άπό έκείνα τά άμφ/βό- 
λ ου ήθικής, καλής κοινωνικής τάξε ως 
άτομα, πού έχουν μερικές πολιτικές 
γνωριμίες καί είναι έτοιμα νά άναλά- 
βουν ένα ύπολογισμένο κίνδυνο γιά 
σημαντικό ποσό. Αύτή ήταν ή περίπτω- 
σις τοΰβιομηχάνου ΆντρέΑαμπαίπού 
συνελήφθη στις 6 Οκτωβρίου 1971

στό Σουαζύ-λέ-Ρουάμέ 106 κιλά ήρωί
νης φορτωμένα στό αύτοκίνητο του. 
Ίδια ήταν έπίσης ή περίπτωσις τοΰ 
Ούμβέρτου Μαριλέν Κορτές, Μεξικα
νού στρατηγού έν άποστρατεία, άλλοτε 
πρωταθλητοϋ τών ολυμπιακών αγώ
νων ιππασίας, πού συνελήφθη στις 28 
Νοεμβρίου 1972 στό Παρίσι καί πού 
πέθανε άπό καρδιακή κρίσι στήν φυλα
κή τής Σαντέν όπου είχε κλεισθήμέ τούς 
συνενόχους του.

Πολλές φορές θέλησαν νά άναμίξουν 
τήν πολιτική μέ τά ναρκωτικά. ’Επειδή 
τό έμπόριο ναρκωτικών είναι τόσο 
ατιμωτικό, έπιχειρήθηκε, άπό έσωτερι- 
κή άντιπολίτευσι καθώς καί άπό ξένους 
διπλωμάτες, πού ήθελαν νά προκαλέ- 
σουν τήν έχθρότητα τής αμερικανικής 
κοινής γνώμης έναντίον τής Γαλλίας, νά 
έμφανισθούν σχέσεις ανάμεσα στό κα
θεστώς τών κληρονόμων τοΰ Ντέ Εκώλ 
καί ορισμένων έμπορων πού, λόγω τών 
σχέσεων τους, έθεωρούντο ασύλλη
πτοι. Είναι γνωστό τί ήταν ή ύπόθεσις 
τών «μεγάλων προσώπων» πού έφερε 
στήν δημοσιότητα ό Κιούζακ, πριν άπό 
δυό χρόνια, όταν διηύθυνε τό Γοαφείο 
Ναρκωτικών (B.N.D.D.) στήν Νέα Ύ 
όρκη. Είναι γνωστό έπίσης τί ήσαν οί 
«αποκαλύψεις» τού Ροζέ Ντελουέτ, άλ
λοτε πράκτορος τών ειδικών ύπηρεσι- 
ών, πούείχε βεβαιώσει ότι έμπορευόταν 
ήρωίνη γιά λογαριασμό ένός ύπαλλή- 
λ ου τού S.D.E.C.E.

Στήν πρώτη περίπτωσι οί Αμερικα
νοί βουλευταί πού, μιμούμενοι τό πα
ράδειγμα τού Κιούζακ, είχαν δώσει 
στήν δημοσιότητα ονόματα -Κορσικα
νών κυρίως- δέν μπόρεσαν νά αποδεί
ξουν τις κατηγορίες έναντίον τών αν
θρώπων ατούς όποιους άπέδωσαν εύ- 
θϋνες γιά τό έμπόριο ναρκωτικών. Οί 
γαλλικές έφημερίδες πού αναδημοσί
ευσαν τις κατηγορίες έναντίον τους 
έδιώχθησαν γιά δυσφήμησι.

Στήν δεύτερη περίπτωσι, ή έρευνα 
διαπίστωσε πρόσφατα, ότι ό Ντελουέτ 
έργαζόταν γιά λογαριασμό του καί ότι 
δέν πρόβαλε παρά μιά αόριστη καί πολύ 
έφήμερη σχέσι μέ τις γαλλικές μυστικές 
ύπηρεσίες γιά νά καλοπιάση τούς 'Αμε
ρικανούς πού πάντοτε ήταν έτοιμοι νά 
δεχθούν αύτού τού είδους τις αποκαλύ
ψεις, όταν μπορούν νά έξυπηρετήσουν 
τά σχέδιά τους.

Πράγματι, άν ύπάρχουν άσύλληπτοι 
άπό τούς διεξάγοντες τό έμπόριο ναρ
κωτικών καί άπό τις δυό πλευρές τού 
Ατλαντικού, είναι έντελώς απλό γιατί 

αύτοί οί άνθρωποι έχουν 'εξαιρετική 
αύνεαι καί δέν έμφανίζονται πουθενά. 
Κανείς δέν τούς άκουσε ποτέ νά προφέ-
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ρουν τήν λ έξι «ναρκωτικό» ή νά μ/λοϋν 
γιά ένα όπο/οδήποτε ναρκωτικό. Δέν 
τηλεφωνούν, δέν γράφουν, συναντιόν
ται μέ τούς συνεργάτες τους μόνο ατά 
πλαίσια άκινόύνων ή αξιοπρεπών κοι
νωνικών δραστηριοτήτων.

Ασφαλώς μπορεί κανείς νά άναφέ- 
ρη ονόματα, νά εκπλήσσεται άπό τόν 
τρόπο ζωής αύτών πού τά φέρουν. 
Παρά τήν έππυχία τους σέ θεμιτές 
περιοχές, άν καί ήθικά άμφισβητούμε- 
νες κάποτε, ό κόσμος φαντάζεται ότι 
έχουν μυστικούς καί ύπέρμετρους πό
ρους πού τούς έπιτρέπουν νά αγορά
ζουν τήν μίά ή τήν άλλη προστασία. 
Εκτός αν προτιμούν νά άποδώσουν 

αύτούς τούς πόρους σέ ύπηρεσίες 
άνομολόγητες πού παρέχονται στόν 
άλφα πολιτικό άνδρα ή ατό βήτα 
πολιτικό κόμμα, σέ δύσκολες περιστά

σεις.
Πράγματι, τά ναρκωτικά είναι μιά 

άπλή ύπόθεσιςχρήματος. Τά κέρδη πού 
άποκομίζουν άπό αύτό τό έμπόριο είναι 
τόσο σημαντικά, ώστε αύτά καί μόνο 
έξηγοΰν τό ένδιαφέρον πού δείχνει τό 
«Συνάφι» καί τήν απρόσμενη βοήθεια 
πού οϊ έμποροι βρίσκουν στό πλήθος 
τών έπικινδύνων κακοποιών.

Σήμερα, στήν Νέα Ύόρκη, ήήρωίνη 
καθαρότητος κατώτερης κατά 25% 
στοιχίζει άπό 40.000 έως 45.000 δολ- 
λάρ/α τό κιλό. Τό σακκουλάκι τού 1 /8  
τής ούγγιας. πού περιέχει τουλάχιστο 
20% καθαρή ήρωίνη, πουλιόταν 20 
δολλάρια έφθασε στά 30 δολλάρ/α, 
ένώ τό ποσοστό ήρωίνης έπεσε κατά 
6%.

Άπό τό όπιο, πού άγοράζεται 100 ή 
120 τουρκικές λίρες τό κιλό (224 μέ

226 δραχμές περίπου!! άπό τόν παρα
γωγό τού AGAZ, πού καταφέρνει νά 
κρύψη ένα μέρος τής συγκομιδής του 
άπό τό κρατικό μονοπώλιο, ώς τό 
σακκουλάκι ήρωίνης πού πωλείται 30 
δολλάρια τά πέντε γραμμάρια στό 
δηλητηριασμένο Γκρήνουίτς Βίλλατζ ή 
στό Χάρλεμ, τό ναρκωτικό γίνεται χρυ
σόσκονη. Σέ όλη τήν κακοποιό άλυσϊ- 
δα, όλοι όσοι έπωφελούνται άπό αυτήν, 
άπό τόν μέτριο κομπάρσο ώς τόν 
χρηματοδότη τού «Συναφιού», θέλουν 
νά άγνοούν τόν μορφασμό τού τοξικο
μανούς πού ύποκύπτει στήν τελευταία 
δόσι. "Ολοι οί δράστες τού άργού καί 
άνωνύμου έγκλήματος πού διαπράττε- 
ται γιά τό πιό αισχρό κίνητρο, άνήκουν 
στήν κατηγορία τών κακοποιών πού 
δέν πρέπει νά προκαλοϋν κανένα οίκτο.

MAURICE DENUZIFRE

ΤΑ ΣΟΒΑΡΑ  
Μ Ε ΓΕΛΙΟ

Αύριο θά ’ ναι άργά!
Δ ΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ χρόνων ήτα- 

νε τό κοριτσάκι, πού ακολού
θησε τόν εκλεκτό της καρδούλας 
του, άφοΰ έπαψε ν ’ ακολουθεί τά 
μαθήματα τοΰ σχολείου. ’Άφησε καί 
γράμμα - βέβαια! στό όποιο... γρά
φει γιατί... άφησε τά γράμματα καί 
άσχολήθηκε μέ την τέχνη. Τήν 
ερωτική όμως! Καί ή άστυνομία 
ψάχνει τώρα νά ανακαλύψει τήν 
κρυψώνα τών νεαρών εραστών. Καί 
ποιος φταίει γ ι’ αύτό; Μά σίγουρα ό 
κινηματογράφος, ή τηλεόραση καί 
τά διάφορα ερωτικά μυθιστορήμα
τα, πού κυκλοφορούν σέ βιβλιαρά
κια καί είναι μ ’ αύτά γεμάτα τά 
περίπτερα. Θά μοΰ πείτε τά διάφορα 
κλάμπ, οί καφετέριες καί οί ντισκο- 
τέκ τί κάνουν; Μά καί σ ’ αύτά τό 
κοριτσάκι τών δεκατεσσάρων χρο- 
νών συχνάζει, πίνει τά νές-καφέ του 
καί χορεύει μέχρι τίς 2 τό πρωί καί 
είναι άτομο μέ προσωπικότητα καί 
άνησυχίες: Ξέρετε δέ, τί είναι άνησυ- 
χίες! Είναι τό κυριότερο γνώρισμα 
τών σημερινών εξαιρετικών υπάρξε
ων! Δέν εννοείται... ανωτερότητα 
χωρίς άνησυχίες. ' Η δεσποινίς Τζί- 
να πού διαβάζει καί φιλοσοφικά 
βιβλία έχει τρομερές άνησυχίες! 
'Η... βασανισμένη καταπιεσμένη

ψυχή της δέν ξέρει τί θέλει. Κάθε 
εξαιρετικός άνθρωπος πρέπει νά 
μήν... ξέρει τί θέλει! 'Άμα ήξερε τί 
θέλει, τότε τί εξαιρετικός άνθρωπος 
θά’ τανε; Κι ’ άφοΰ δέν ξέρει τί θέλει 
είναι γεμάτη άπό άνησυχίες. Νά 
όμως πού μέ τήν άνησυχούσα ψυχή 
της άνησυχεϊ κι ολόκληρο τό σπίτι!

—  Πού βρίσκεται τό κοριτσάκι 
μου; φωνάζει μέ... άνησυχούσα ψυ
χή ή μαμά!

— ’Ά μ  δέ θάτή βρώ; Θά τής κόψω 
τά πόδια, φωνάζει μέ... άγανακτού- 
σα ψυχή ό μπαμπάς.

—  Μά πώς τό’ κάνε αύτό; ’ Αφοΰ 
είναι μωρό άκόμα τό πουλάκι μου, 
φωνάζει μέ... άπορούσα ψυχή ή 
γιαγιά.

Κι όμως γιαγιά, λάθος κάνεις. ' Η 
εγγονούλα σου δέν είναι μωρό! 
’Έχει μεγαλώσει καί προοδεύσει 
άπό όλες τίς μεριές! Καί ή πρόοδος 
στήν εποχή μας τρέχει μέ άρκετά 
χιλιόμετρα. Τό παιδί πού έρχεται 
στόν κόσμο, διανύει σέ διάστημα 
δεκατεσσάρων χρονών τό δρόμο 
πού διέτρεχε άλλοτε σέ διάστημα 
εϊκοσιτεσσάρων χρονών καί, μέ τή 
βοήθεια όλων αύτών πού άναφέρα- 
με παραπάνω, καταφέρνει νά φτά

σει στήν... τελειότητα! Τήν εποχή 
πού ή άνάπτυξη τού άνθρώπου 
γινότανε μέ μεγάλη βραδύτητα, ή 
δεσποινίς τών δεκατεσσάρων χρο
νών είχε γεμάτα μελάνια τά χέρια 
άπό τό γράψιμο τών εκθέσεων, ένώ 
τώρα μάς τά εκθέτει τά χέρια της γιά 
νά δούμε, πώς είναι βαμμένα μέ 
κόκκινο βερνίκι τά. νυχάκια της!

Έπαιζε τίς κουμπάρες κι έβαζε τά 
κλάματα, όταν τής έπαιρναν τήν 
κούκλα της. Τώρα... παίρνουν τήν 
ίδια καί δέν τρέχει τίποτα. ’ Από τότε 
μέχρι σήμερα περάσανε άρκετά 
χρόνια καί ή ζωή, ένώ πρώτα 
πετοΰσε ψηλά στά σύννεφα κοντά 
στό μενεξεδένιο ηλιοβασίλεμα, τώ
ρα έγινε πεζή καί τρέχει —  Θεέ μου, 
πώς τρέχει! στήν άσφαλτο.

Μέσα λοιπόν σ ’ αύτή τήν τρεχά
λα, πώς νά μήν πηδήσει ένα νήπιο 
άπ’ τήν κούνια του καί κουνώντας 
ρυθμικά τήν κουδουνίστρα του νά 
μή φωνάζει:

—  Κύγιοι, οί καιγός δέ μέ παίρ
νει! Σέλω νά χαγώ τή ζωή μου τώγα 
άμέσωςί Αύριο ίσως θά’ ναι άργά! 
Μπορεί νά κάνετε πόλεμο!

Γιάννης Πολίτης
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Σ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ μελέτη μας 
κάναμε μιά σύντομη εισαγωγή γιά 

τίς λεγάμενες «Μυστικές ' Εταιρείες»
(ή «Μυστικά Τάγματα» ή «Μυστικές 
Αδελφότητες» κλπ.) καί παρουσιάσα
με δυό άπ’ αυτές: τό τάγμα των 
«Πεφωτισμένων» καί τό τάγμα τών 
«Ναίτών».

Στή συνέχεια θά παρουσιάσουμε 
μερικές άκόμη έταιρεΤες. Πρέπει δέ νά 
σημειώσωμε δτι ή σειρά μέ τήν όποια 
παρουσιάζομε τίς διάφορες αυτές ορ
γανώσεις δέν σημαίνει δτι έχουν καί 
σχέση μεταξύ τους. ' Απλώς παρουσιά
ζομε τά τάγματα έκεΤνα πού έχουν 
κάποιο -ποικίλης μορφής- ένδιαφέ- 
ρον.

ΤΟ ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ «ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ»

Τό τάγμα τούτο ιδρύθηκε γύρω στά 
1090 άπό τόν Χασάν Σαμπάχ, στήν 
Περσία. ' Ο άνθρωπος αύτός ήτο «δα- 
ής» (Ιεραπόστολος) τής έπιστημονι- 
κής σχολής «Στοά Σοφίας» ή όποια ήτο 
κεντρική έστία τού ’ Ισμαηλιτισμοΰ.

Ό  Χασάν Σαμπάχ γιά διάφορους

ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: ΜΕ

λόγους προκάλεσε τό φθόνο τών άντι- 
πάλων του καί έφυγε στήν Περσία. 
' Εκεί, μέ πολυάριθμους οπαδούς, κυρί
ευσε τό φρούριο «Φωλεά Γυπών» καί

Σέ πολλές
χιλιάδες ανέρχονται 
τά θύματα
τοΰ τάγματος τών «Δολοφόνων»

καθίδρυσε τήν τρομοκρατική κυριαρχία 
του. Ακόμη καί βασιλιάδες τής Δυτι
κής Εύρώπης έφοβοΰντο τό περίεργο 
αύτό μυστικό τάγμα.

' Ο δεύτερος βαθμός τών μυημένων 
στήν οργάνωση αύτή ήταν ό τού «Φεν- 
ταβή» (αύτοθυσιαζομένου). Κατά μία 
πηγή ή μύηση γινόταν ώς έξής:

«' Ο υποψήφιος ποτίζεται μέ χασίς 
[γι' αύτό καί «Άσσασσίνοι» έπίσης 
ονομάστηκαν] τήν ώραν καθ’ ήν ανα
παύεται. "Οταν κοιμηθή, χάρις εις τό 
ναρκωτικόν, μεταφέρεται εις κήπους, 
διά τόν οκοπόν τούτον καί μόνον 
χρησιμοποιουμένους, όπου άφυπνιζό- 
μενος μένει έκθαμβος άπό τό κάλλος 
τών άνθέων καί τών γυναικών, αί όποϊαι 
τόν περιποιούνται καί τού χαρίζουν 
πάσαν ήδονήν καίι άπόλαυσιν. Τού 
προσφέρεται οίνος μεθυστικός καί χα
σίς, διά τής ιδίας καί πάλιν μεθόδου, τού 
ναρκωτικού, μεταφέρεται έκ νέου εις 
τήν κλίνην του. "Οταν συνέλθη μένει 
έκθαμβος καί δέν δύναται νά έννοήση 
έάν ό,τι είδε καί άπήλαυοε ήτο πραγμα- 
τικότης ή όνειρον. Τότε έπεμβαίνουν οί 
άνώτεροι βαθμούχοι, οί όποιοι τού

εξηγούν δτι ό Ιμάμης - μεσαίας [έπί- 
στευαν στήν έλευση ένός μεσαία] τόν 
παρέλαβε δι' όλίγας ήμέρας εις τόν 
παράδεισον διά νά τώ δείξη τί τόν 
αναμένει μετά τόν θάνατον καί ότι έάν 
θέλη νά έπιστρέψη εκεί, πρέπει νά 
είναι έτοιμος πάντοτες νά αύτοθυσια- 
σθή υπέρ τής πίστεως τού 'Ιμάμη καί 
τής έκτελέσεως όλων τών εντολών τών 
άρχηγών του».

' Ο φανατισμός τών μυημένων ήταν 
τόσο μεγάλος ώστε κάθε διαταγή τού 
Σαμπάχ μπορούσε νά έκτελεσθή χωρίς 
άντίρρηση.

Κάποτε ένας Σουλτάνος έστειλε 
πρέσβεις στόν άρχηγό τοΰ τάγματος 
αύτού νά τοΰ προτείνουν νά παραδοθή. 
Τότε ό Σαμπάχ άντί άλλης άπαντήσεως 
διέταξε δυό οπαδούς του, τόν μέν ένα 
νά ριφθή κάτω άπό τόν ύψηλό πύργο, 
τόν δέ άλλο νά σφαγή μέ έγχειρίδιο. Μέ 
τή διαταγή αύτή αύτοκτόνησαν εύθύς 
καί οί δύο, μπροστά στά μάτια τών 
έντρομων πρέσβεων.

Τότε ό άρχηγός τής μυστικής έκεί- 
νης ' Εταιρείας λέει ατούς τρομοκρα
τημένους άνθρώπους τοΰ Σουλτάνου:
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«Πηγαίνετε νά περιγράψετε στον 
Κύριό σας αύτά πού είδατε. Καί πήτε 
του δτι οδηγώ εβδομήντα χιλιάδες 
τέτοιους άντρες πού μέ ύπακούουν 
έτσι. Αύτή είναι ή απάντησή μου στον 
'Αφέντη σας».

Σέ πολλές χιλιάδες -σ έ  πολλά έ
θνη- άνέρχονται τά θύματα τής σκλη
ρής αύτής Όργανώσεως.

Ήτο, τέλος, τόση ή τρομοκρατία καί 
ή κακή φήμη τής μυστικής έκείνης 
έταιρείας ώστε ή λέξη «’ Ασσασσίνος» 
ταυτίστηκε στις γλώσσες πολλών εύρω- 
παϊκών χωρών μέ τήν έννοια «δολοφό
νος».

Ο ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ

Καί τόν άναρχισμό, στις άρχές του, 
ένας παλιός έρευνητής κατατάσσει 
στις μυστικές έταιρείες.

Ό  Αναρχισμός - ό  «κλασσικός» 
άναρχισμός- άρνεΐται τήν κρατική άρ- 
χή, τά όργανα καί τά θεσπίσματά της καί 
έπιδιώκει εύρύτατη αύτονομία τώνάτό-

σμο», μέ έπικεφαλής τόν ίδιο τόν 
Μπακούνιν.

Αλλος σκληρός άναρχικός άρχηγός, 
γύρω στά 1870 ήταν ό Σέργιος Νετσάγι- 
εφ, ό οποίος είσηγήθη τήν «Προπαγάν
δα τών "Εργων» κατά τήν όποια: «ό 
λόγος κέκτηται τότε μόνον δ ι’ ήμάς 
σημασίαν, όταν συνοδεύηται ύπό τών 
έργων. ' Η επιφυλακτική καί περιεσκεμ- 
μένη διοργάνωση μυστικών έταιριών, 
άνευ έξωτερικών εκδηλώσεων, είναι 
δ ι’ ήμας γελοία καί άφόρητος παιδιά.
' Ημείς καλοϋμεν έξωτερικήν έκδήλω- 
σιν μόνον τήν σειράν έκείνην τώνπρά- 
ξεων, αϊτινες θετικώς καταστρέφουσι 
τι, πρόσωπον, πράγμα ή σχέσιν παρακω- 
λύουσαν τήν χειραφέτησιν τού λαού».

Στή Γερμανία τής έποχής έκείνης 
άποπειράθηκαν οί άναρχικοί νά σκοτώ
σουν μέ δυναμίτιδα όλους τούς Γερμα- 
νούς ήγεμόνες, πού συγκεντρώθηκαν 
σέ μιά έθνική τελετή. Τό έτος 1894 
δολοφόνησαν τόν πρόεδρο τής Γαλλι
κής Δημοκρατίας Καρνώ. Σέ πολλά, 
τέλος, κράτη, μεταχειρίστηκαν οί «Α»

ΛΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Τοϋ Ά ρ χ ι φ .  κ. Μηνά Αναστασάκη

μων τά όποια θά συνδέωνται μέ συμβά
σεις, πού εύκολα θά μπορούν νά 
άναθεωροϋν ή νά διαλύουν.

Μπορούμε νά διακρίνωμε δυό άρχι- 
κές περιόδους στήν ' Ιστορία τοϋ άναρ- 
χισμοϋ: Στήν άπό τό 1840 μέχρι τό 1860 
καί άπό τό 1860 καί δώθε (όπου έχομε 
καί άλλους διαχωρισμούς).

Κατά τήν πρώτη περίοδο άναπτύχθη- 
κε θεωρητικά ό «Α» καί προσπάθησαν 
νά έφαρμόσουν μάλλον ειρηνικά τις 
άρχές του. Μετά τό 1860 χρησιμοποίη
σαν πολλές φορές βία, μέ βόμβες καί 
δολοφονικά έγχειρίδια.

Πρώτος εισηγητής τών άναρχικών 
ιδεών ύπήρξεν ό Γάλλος Προυντόν. 
Στό έργο του (1840) «Τί είναι ή 
' Ιδιοκτησία» διακηρύσσει άτι ή ιδιοκτη
σία είναι κλοπή. Ηταν όμως άντίθετος 
στόν κομμουνισμό καί τόν σοσιαλισμό.

Πρώτος ό Προυντόν έκαμε χρήση 
τού όρου «άναρχία».

Λίγο άργότερα φάνηκε σκληρότερος 
ό «Α» μέ έπικεφαλής τόν Ρώσο Μπα
κούνιν. Γύρω στά 1868 δημιουργήθη- 
καν πολλοί σχετικοί σύλλογοι οί οποίοι 
διηυθύνοντο άπό τόν «Μυστικό Σύνδε

σκληρή βία.
' Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή τελετή 

τής εισδοχής εις τήν 'Εταιρεία τών 
Άναρχικών -κατά τούς πρώτους της 
χρόνους-. Διαβάζομε:

«Ο ύποψήφιος μονομαχεί μετ’ 'Αρ
χαίου ’Αναρχικού όστις άφήνει νά 
ΰποστή άμυχήν τινα, ής ό νεόφυτος 
έκμυζά τό ρέον αίμα, καί εΐτα δίδει τόν 
όρκον τής υποταγής καί έχεμυθείας.

Ο μή έκτελών άπόφασιν, ήν διετάχθη 
νά έκτελέαη υποβάλλεται εις τήναύτήν 
ποινήν, εις ήν ήτο καταδικασμένον τό 
θύμα αύτοϋ»....

”Ολ’ αύτά, βέβαια, συνέβαιναν -άν 
συνέβαιναν- στό άπώτερο παρελθόν.

Θά παραθέσωμεν τώρα ένα άπόσπα- 
σμα άπό σύγχρονο άναρχικό κείμενο 
τών «άναρχοφεμινιστριών τοϋ Σικά
γου»:

«Είναι φανερό ότι ό κόσμος δέν 
μπορεί νά έπιβιώση γιά πολλές δεκαετί
ες άκόμα, εξουσιαζόμενος άπό συμμο
ρίες οπλισμένων άρσενικών πού αύτοα- 
ποκαλοϋνται κυβερνήσεις. ' Η κατάστα
ση είναι παρανοϊκή, γελοία, άκόμα καί 
αύτοκαταστροφική. "Οποιες κι άν είναι

οί διάφορες μορφές δικαιολόγησής 
του, τό ένοπλο κράτος είναι αυτό πού 
γιά τήν ώρα άπειλεϊ τή ζωή όλων μας. Τό 
κράτος άπό τήν ίδια τή φύση του δέν 
έπιδέχεται μεταρρύθμιση (...). "Οσο γιά 
τόν τρόπο πού άντιμετωπίζουμε τήν 
παθολογική κρατική δομή, ή καλύτερη 
ίσως λέξη είναι, μάλλον, τό ξεπέρασμα, 
παρά ή άνατροπή...» (Πηγή: Κάρολ 

Ερλιχ Λήν Φάρροου: «’ Αναρχισμός 
καί φεμινισμός», σέ μετάφραση Α.Λ., 
άπό τις έκδόσεις «Ελεύθερος Τύ
πος», Αθήνα, 1980).

ΟΙ ΚΑΜΠΑΛΙΣΤΕΣ

Οί Καμπαλιστές άποτελοϋν μάλλον 
μυστική αίρεση καί «Σχολή», παρά 
μυστική έταιρεία. Κατά μία πηγή «ή 
σπουδαιότερη όλων τών μυστικών έται- 
ρειών είναι άναμφισβητήτως ή τών 
Καμπαλιστών».

' Η λέξη «καμπαλά» προέρχεται άπό 
τό έβραϊκό «καμπάλ», πού σημαίνει 
«δέχομαι κάτι έκ παραδόσεως».

Στήν απέναντι σελίδα επάνω: 
«' Η αύτοϋ θεία χάρις» στό μι
κρόφωνο. Κάτω: "Ενα άπό τά 
μέλη τής «άποκρύφου, ιεραρχί
ας». ’ Εδώ έπάνω: ' Η ’ Ινδική θεά 
Κάλι μέ τό άριστερό της χέρι 
κρατά κομμένο κεφάλι, ένώ άπό 
τή γλώσσα της ρέει αιμα...

Πρόκειται περί φιλοσοφικού συστή
ματος πού περιλαμβάνει μυστικές ερ
μηνείες τών Γραφών καί μεταφυσικές 
θεωρίες περί Θεού, τοϋ άνθρώπου καί 
τών πνευματικών όντων.



01 ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΗΡΩΊ ΝΗΣ

Κατά τόν ' Α. ’ Ανδρόνικον (τόν για
τρό - ερευνητή) ή καββάλα είναι «συλ
λογή επιστημονικών, αστρονομικών, 
θρησκευτικό - φιλοσοφικών ιδεών, δει
σιδαιμονιών, μαγειών καί γοητειών».' Ο 
δέ X. Καλαϊσάκης γράφει δτι «ή αίρεση 
αυτή είχε άτομικήν μύησιν», δηλαδή 
κάθε μέλος τής εταιρείας μπορούσε 
μόνο του καί έξ ιδίας του άντιλήψεως 
νά προσλάβη όσους έκρινε άξιους νά 
λάβουν τήν άνακοίνωση τού άπόρρητου 
δόγματος.

Ένας άλλος έρευνητής μάς λέει ότι 
ένα μέρος τής καμπαλιστικής διδασκα
λίας δέν έχει έκδοθεΤ ούτε γραφεί ποτέ 
καί μεταβιβάζεται, άκόμη καί στις μέ
ρες μας, άπό δάσκαλο σέ μαθητή.

(' Η καμπαλά διαιρείται σέ δύο: τήν 
πρακτική καί τήν θεωρητική.

Κατά μία πηγή «ή πρακτική καμπαλά 
περιλαμβάνει οδηγίες διά τήν κατα
σκευήν περιάπτων [φυλαχτών] ώς καί 
είδος τι μυστικής σοφίας διά τής όποιας 
ό μεμυημένος προκαλεΐ τήν ένέργειαν 
άνωτέρων δυνάμεων, κατορθώνων οϋ- 
τω νά παράγη υπερφυσικά άποτελέσμα- 
τα καί θαύματα...»

Τό σύστημα αυτό έχειέπιδράσει στή 
σκέψη πολλών φιλοσόφων, άκόμη καί 
διασήμων χριστιανών συγγραφέων, έ- 
κείνο όμως πού έχει μεγάλη σημασία 
γιά τόν κόσμο τών χριστιανών είναι ότι οί 
καμπαλιστές έρμηνεύουν κατά τέτοιον 
παράδοξο τρόπο τήν ' Αγία Γραφή ώστε 
ή 'Εκκλησία νά θεωρή βλάσφημες καί 
άπαράδεκτες τις έρμηνεΐες αύτές.

Παραθέτομε, κατά γράμμα, τις σχε
τικές πληροφορίες, όπως μάς τις δίδει 
μιά σοβαρή πηγή:

Κατά τήν Καββαλιστικήν θεωρίαν ή 
περί Θεού Ιδέα ήν σχηματίζει ό 
άνθρωπος είναι καθαρώς άνθρωπομορ- 
φική, είναι επομένως άντίθετος πρός 
τήν πραγματικότητα καί διά τούτο ό 
μύστης οφείλει νά τήν άνατρέψη διά 
τής μεθόδου τών άναλογιών...».

Ποια όμως είναι τά άποτελέσματα 
τής καββαλιστικής αυτής άναστροφής 
στήν έρμηνεία τής Αγίας Γραφής;

" Ας τά δούμε όπως μάς τά παρουσιά
ζει ένας βαθύς γνώστης τών σκοτεινών 
πραγμάτων, ό ' Ελιφάς Λεβί, έρμηνεύ- 
ων καββαλιστικά τό πρώτο βιβλίο τής

Αγίας Γραφής (Γένεση, α ', 24 -  31):
« Ό  άνθρωπος λοιπόν έλάτρευσε 

τά ζώα καί τά έρπετά παντός είδους: 
Καί είδεν ό άνθρωπος ότι είναι καλόν 
καί είπε: π ο ι ή σ ω μ ε ν  Θ ε ό ν [ ο ί  
άραιώσεις δικές μας] κατ’ εικόνα η
μ ώ ν  καί όμοίωσιν ημών: καί άς 
έξουσιάζη έπί τών μυθολογικών λεβιά-

θην καί έπί τών τεράτων τού ουρανού 
καί έπί τών κολοσσών τής κολάσεως: καί 
έ π ο ί η σ ε  ν ό ά ν θ ρ ω π ο ς  τόν Θ ε ό ν  
κατ' εικόνα καί όμοίωσιν αυτού: κατ’ 
εικόνα ά ν θ ρ ώ π ο υ  έποίησεν 
αυτόν...»!

’Αλλά καί τά παιδιά τής πρώτης 
δημοτικού ξέρουν πώς ή Αγία Γραφή 
δέν λέει τέτοια πράγματα. Δέν λέει ότι 
ό ά ν θ ρ ω π ο ς  έκαμε τό Θεό άλλα ότι 
ό ΘΕΟΣ έκαμε τόν άνθρωπο.

Αυτές λοιπόν καί άλλες σκοτεινές 
καββαλιστικές διδαχές έπηρέασαν, δυ
στυχώς, καί άλλες άκόμη μυστικές 
' Εταιρείες καί όλ ’ αυτά έγιναν μερικά 
άπό τά φρύγανα πού τροφοδότησαν τις 
φωτιές τής Ίεράς Έξετάσεως. "Αλλο 
άν στις φωτιές αύτές μαζί μέ τά ξερά 
κάηκαν καί πολλά χλωρά...

' Η ' Αλχημία κατατάσσεται στις έπι- 
στημονικές ή έπιστημονικοφανεΤς μυ
στικές έταιρείες. ' Η λέξη «άλχημία» 
είναι αιγυπτιακή, κατ' άλλους είναι

Πίσω άπό
τίς απόκρυφες αύτές 

«τέχνες»
κρύφτηκαν μεγάλοι 

απατεώνες

σύνθετη έλληνική, ώς παραφθορά τού 
« Αρχημία» (άπό τό «άρχή - μία»)." Εχει 
γραφεί καί ώς «' Αλχυμία».

Οί παλαιοί άλχημιστές άναγνωρίζουν 
σάν ιδρυτή τής Τέχνης των τόν ' Ερμήν 
τόν Τρισμέγιστο, γι' αύτό καί «έρμητική 
τέχνη» πολλές φορές ονομάζεται.

' Η άρχή τής άπόκρυφης αύτής έπι- 
στήμης χάνεται στά βάθη τών αιώνων 
άλλά παρουσίασε μεγάλη άνθηση κατά 
τόν μεσαίωνα, τόσο στήν ' Ανατολή όσο 
-κα ί κυρίως -  στις αύλές τών άρχόντων 
τής Δυτικής Εύρώπης. Ό  πρώτος, καί 
κύριος, σκοπός τής άλχημίας ήταν ή 
εύρεση τού τρόπου τής μεταβολής 
μετάλλων μή εύγενών σέ χρυσάφι. ' Η 
κατασκευή, δηλαδή, τεχνητού χρυσού.

Γιά νά έπιτευχθή όμως τό άποτέλε- 
σμα αύτό έπρεπε πρώτα νά βρεθή ή 
λεγάμενη... «φιλοσοφική λίθος», πού 
θά είχε ένα εύρύ φάσμα θαυματουργι- 
κών άποτελεσμάτων. Τήν κατοχή αύτής 
τής φιλοσοφικής λίθου ισχυριζόταν ότι 
είχε ό περίφημος ' Ελβετός γιατρός καί 
άποκρυφιστής Παράκελσος (1493 -  
1541), τόν όποιο οί θαυμαστές του 
άποκαλοΰσαν «Πρίγκηπα τών ’ Ιατρών, 
Φιλόσοφον τού Πυράς, Τρισμέγιστον 
τής Ελβετίας, Μεταρρυθμιστήν τής 
άλχημιστικής φιλοσοφίας, Πιστόν Γραμ- 
ματέα έξ απορρήτων τής φύσεως,

Διδάσκαλον τού έλιξιρίου τής ζωής, 
Μέγαν Μονάρχην τών χημικών μυστι
κών» κλπ...

' Ο δεύτερος σκοπός τής άχλημίας 
-ό  άπόκρυφος καί ίσως ό κύριος -  ήτοή 
«χρυσοποίηση» τού άνθρώπου: ' Η κά
θαρσή του δηλαδή, ή μύησή του στά 
μυστικά τής φύσεως, ή άναγέννηση καί 
ή ένωσή του μέ τόν Θεό, μέ τελικό 
σκοπό τήν εύδαιμονία τής άνθρωπότη- 
τος.

Αύτό ήταν τό Μέγα Έργο τών 
άλχημιστών καί όχι τά πειράματα γιά τήν 
κατασκευή χρυσού.

Οί τρόποι όμως πού άκολουθοΰσαν 
-καλυπτόμενοι μέ μυστηριώδη Σύμβο
λα - προκάλεσαν τήν άντίδραση τής 
Καθολικής ' Εκκλησίας, μέ άποτέλεσμα 
τούς σκληρούς διωγμούς.

' Εκείνο όμως πού έχει μεγάλο ένδια- 
φέρον γιά μάς είναι ότι πίσω άπό τίς 
άπόκρυφες αύτές «τέχνες» κρύφτη
καν -κα ί έδρασαν- μεγάλοι άπατεώ- 
νες. Οί κατεργαρέοι αύτοί έξαπατοϋ- 
σαν κυρίως τούς διάφορους άρχοντες, 
πού τούς προσλάμβαναν στά παλάτια 
τους γιά νά τούς κατασκευάσουν χρυ
σό. Ένας τέτοιος πονηρός ήταν καί ό 
Κύπριος Μαμωνάς. "Ητο τόση ή ικανό
τητα αύτοΰ τού άνθρώπου ώστε κατόρ
θωσε νά κοροϊδέψη άκόμη καί τόν Δόγη 
τής Βενετίας (1580). Στήν Γερμανία 
πού πήγε ισχυριζόταν ότι είχε στήν 
έξουσία του άκόμη καί τό διάβολο, 
αύτοπροσώπως. Στό έργαστήριό του 
είχε πάντοτε δυό πελώρια μαντρόσκυ
λα, τά οποία, όπως έλεγε, ήσαν δύο 
διάβολοι πού τόν ύπηρετοϋσαν. Τελικά 
τόν πήραν είδηση καί τόν κρέμασαν σέ 
μιά πλατεία τού Μονάχου.

'' Ενας άλλος άλχημιστής άπατεώνας 
ήταν ό Γερμανός Λεονάρδος θυρνέ- 
σερ. Αύτός κατάφερε νά κοροϊδέψη 
άκόμα καί τούς έξυπνους Εβραίους. 
Τούς πουλούσε ψεύτικο χρυσάφι γιά 
άληθινό. Στό έργαστήριό του, στό οποίο 
άπασχολοϋσε 200 άτομα, είχε μιά πελώ
ρια μποτίλλια όπου μέσα έκεϊ είχε 
κλείσει ένα περίεργο ζώο, γιά τό όποιο 
βεβαίωνε ότι ήταν ό Σατανάς του, πού 
τόν βοηθούσε!

' Ο τελευταίος (;) αύθεντικός άλχημι- 
στής ήταν ένας Πολωνός, ό Ντουνικό- 
φσκυ, ό οποίος γύρω στά 1933 προσπά
θησε, στό Παρίσι, νά κάμη χρυσόν άπό 
τήν άμμο τής θαλάσσης. Δέν πέτυχε 
τίποτα καί τόν έκλεισαν στή φυλακή.

Ψευτοαλχημιστές, Μάγοι, Προφήτες 
καί θεραπευτές ύπάρχουν άκόμα καί 
στις μέρες μας, γύρω μας.

Αύτά όμως είναι μιά άλλη, μεγάλη 
ιστορία...
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ΟΛΟΙ ΟΙ Δ Ρ Ο Μ Ο Ι Ο Δ Η ΓΟ Υ Ν  
ΣΤ Η Ν  Α Θ Η Ν Α

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ύπαιθρος ερημώνει εν
τελώς. Τό άνθρώπινο δυναμικό 

τής ελληνικής επαρχίας εξαφανίζεται 
βαθμιαία. ' Η άατυφιλία, κοινωνική πλέ
ον γάγραινα γιά τά πληθυσμαικά δεδο
μένα μας, δημιούργησε τό τέρας πόλη 
τών 4.000.000.000 κατοίκων, τήν ύδρο- 
κέφαλη ’ Αθήνα τού τσιμέντου, τών 
καυσαερίων καί τής ρύπανσης.

Σύμφωνα μέ τά στοιχεία τής ’ Εθνι
κής Στατιστικής ’ Υπηρεσίας Ελλάδος 
τήν δεκαετία 1940 -  1950 ό πληθυσμός 
τής πρωτεύουσας αύξήθηκε κατά 
22,6%. Κατά τήν δεκαετία 1951 -  1961 
ή αύξηση έφτασε τά 34,4%. Καί τέλος 
στά έτη 1961 -  1971 ό πληθυσμός τής 
πρωτεύουσας παρουσιάζει αύξηση 
37,1%. Τό μεγαλύτερο ποσοστό τών 
μεταναστών περίπου τό 1 /4 προέρχεται 
άπό τήν Πελ/σο καί τά νησιά τού Αιγαίου 
ένώ τό 1/6 άπό τά 'Επτάνησα, τήν 
Στερεά ' Ελλάδα, τήν Εύβοια καί τήν 
Κρήτη.
"Ολα αυτά τά στοιχεία άποδεικνύουν 

τό διαρκώς αύξανόμενο ρεύμα τής 
έσωτερικής μετανάστευσης πού έχει 
γίνει πλέον φαινόμενο κοινωνικό οικο
νομικό μέ σοβαρές συνέπειες γιά τήν

χώρα μας.
Ποιές είναι όμως οί αιτίες αύτοϋ τού 

φαινομένου, τί είναι έκεΐνο πού σαγη
νεύει τόσο τούς κατοίκους τής έπαρχί- 
ας, ώστε άποφασίζουν νά ξερριζωθοϋν 
άπό τόν τόπο τους καί νά στιβάζονται 
στήν άχαρη μεγαλούπολη μέ τά καυσα
έρια, τούς θορύβουςς καί τόσα άλλα 
προβλήματά της;

' Ο κυριώτερος λόγος είναι ή έλλει
ψη άπασχολήσεως στις έπαρχιακές 
περιοχές. Δέν ύπάρχουν πιά δυνατότη
τες έργασίας γεγονός πού δημιουργεί 
άνεργία καί τήν άνεργία άκολουθεΐ ή 

1 μετανάστευση.

' Η άπουσία τής καλής ψυχαγωγίας, ή 
έλλειψη τού καλού Θεάτρου καί κινη
ματογράφου, τών καλλιτεχνικών έκδη- 
λώσεων καί ή μονοπώληση αύτών τών 
τομέων άποκλειστικά άπό τις μεγάλες 
πόλεις συνέβαλε σημαντικά στόν άστι- 
κό συγκεντρωτισμό.

Δέν ύπάρχουν έπίσης έκπαιδευτικές 
ή έπαγγελματικές δυνατότητες γιά 
τούς νέους πού θέλουν νά σπουδά
σουν. Τά Πανεπιστήμια καί οί έπαγγελ- 
ματικές σχολές είναι άποκλειστικά προ

νόμιο τής πρωτεύουσας καί τών μεγα- 
λουπόλεων. "Ετσι οί νέοι μετακινούνται 
πρός αύτές καί συνήθως τούς άκολου- 
θοϋν καί οί γονείς τους.

Ή  τελευταία άπογραφή έπιβεβαίω- 
σε αύτήν τήν κατάσταση έφ ’ όσον τό 
48,9% τού άγροτικοϋ πληθυσμού πού 
μεταναστεύει είναι ήλικίας 1 3 - 3 4  
χρόνων.

Επίσης ή άβεβαιότητα τής γεωργικής 
παραγωγής, οί δυσμενείς βιοτικές συν
θήκες καί ή έλλειψη πλήρους ιατρο
φαρμακευτικής περιθάλψεως συντε
λούν γιά τήν άγροτική μετανάστευση.

Τέλος ή άνάπτυξη τής βιομηχανίας 
καί ή τεχνολογική πρόοδος σέ άντιδια- 
στολή μέ τήν αισθητή μείωση τής 
άγροτικής βιοτεχνίας καί οικοτεχνίας 
προκαλοϋν αύτή τή μαζική μετακίνηση 

' Η δημιουργία καταλλήλων προϋποθέ
σεων έργασίας, συνθηκών ποιότητος 
τής ζωής καί ή θέσπισις κινήτρων 
-φορολογικά, χρηματοδοτικά- θά βοη
θήσουν στήν άνάπτυξη τών άγροτικών 
περιοχών καί θά συγκρατήσουν τόν 
έπαρχιώτη στόν τόπο του ένισχύοντας 
έτσι καί τήν έπαρχία καί τήν έλληνική 
οικονομία.
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Ε ΙΝΑΙ πολύ εϋκολον νά άφίσης εις 
τούς άπογόνους σου τάς συνέπει

ας τών αμαρτημάτων σου καί πολύ 
δύοκολον νά τούς κάμης νά ωφελη
θούν άπό τάς άρετάς σου», γράφει ό 
Carrel.

Πολλά θά ήδύνατο νά γραφούν διά 
τάς ψυχολογικός επιδράσεις έκ τής 
συμπεριφοράς τών γονέων έπί τών 
εφήβων, θετικώς, ή άρνητικώς. Ο 
κάθε γονεύς φέρει τάς ιδιοτυπίας του. 
Πρός έπίτευξιν λοιπόν τού πνεύματος 
τής ουνεργασίας μέοα εις τό σπίτι, 
άλλά καί διά τήν άμοιβαίαν συναισθημα
τικήν ισορροπίαν τών γονέων καί τήν 
άντίληψιν μιάς ικανοποιητικής οικογε
νειακής δημοκρατίας, γεγονός πού θά 
έπηρεάζη εϋνοϊκά τήν οικογενειακήν 
άτμόσφαιραν, τό έργον τής άνατροφής 
πρέπει νά άναληφθή καί άπό τούς δύο,

γονείς δέν έχουν φθάοει τήν συναισθη
ματικήν ώριμότητα καί έξακολουθοϋν 
νάάρνοΰνταινά «μεγαλώσουν».' Η ζωή 
γύρω των προχωρεί, αύτοί όμως εμμέ
νουν εις παιδαριώδεις ή έφηβικάς 
άντιδράοεις. "Αλλοτε ή συναισθηματι
κή άναπηρία ή καταστολή τού ένός 
γονέως τόν κάμνει νά προσπαθή νά 
έλκύη τήν άγάπη τού παιδιού πρός τό 
μέρος του μέ ένα είδος συναισθηματι
κού παρασιτισμού. Αλλοτε πάλιν γίνε
ται άφορμή διά νευρικός έκδηλώσεις 
μέ φωνάς, άτελειώτους παρατηρήσεις, 
άντεγκλήσεις κλπ. καί βλέπομεν έκεί- 
νους, πού ή φύσις έθεσε κατ' έξοχήν 
παιδαγωγούς, νά στερούνται μιας στοι
χειώδους αύτοκυριαρχίας.

Ο A. Carrel εις τό βιβλίον του 
«Reflexions sur la conduite dans la vie», 
γράφει διά τήν κατάοτασιν τής οίκογε-

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ
μέ μίαν μελετημένην κατανομήν τών 
δικαιοδοσιών, έκει όπου περιττεύει ή 
συντονισμένη ένέργεια. ' Η τακτική 
αύτή θά θέση τό βόθρον τής ένότητος 
καί τής δικαίας έξουσίας μέσα εις τήν 
ψυχήν τού εφήβου. ” Ετσι τό οικοδόμη
μα θά ύψώνεται σταθερώς καί ό ένας 
έργάτης δέν θά κρημνίζη δ,τι κτίζει ό 
άλλος.

Καλόν θά είναι οί γονείς νά συσκέ- 
πτωνται συχνά καί νά λαμβάνουν άπο- 
φάσεις άπό κοινού εις 5,τι άφορα τήν 
άγωγήν τών παιδιών των. ' Ο ίδικός των 
σύνδεσμος άγάπης καί κατανοήσεως 
θά πλάοη εις τήν καρδίαν τού παιδιού 
τήν μορφήν τής άγάπης μέσα είς 
ολόκληρον τόν κόσμον.

Ό  Ελβετός ψυχίατρος Maeder 
βεβαιώνει, ότι είς τό παιδί εύρίσκεται 
μία τάσις πρός ταύτισιν μέ τούς γονείς 
ή τούς παιδαγωγούς του καί πρός 
τελειοποίησιν. ' Η φυσική αύτή τάοις 
πρός ταύτισιν μέ τούς οδηγούς του, 
όταν δέν συμφωνή μέ τήν άλλην του 
τάσιν πρός τελειοποίηοιν, φέρει συνή
θως ψυχικήν διάσπασιν καί άλύτους 
συγκρούσεις πού έκδηλώνονται μέ μυ- 
ρίους, φανερούς καί μή, τρόπους. 
” Ενας δέ άπό τούς παράγοντας, πού θά 
στερεώσουν τήν άμφιταλαντευομένην, 
άπό τήν κρίοιν τής άντιθέσεως, εμπι
στοσύνην τού έφήβου πρός τό κύρος 
τών γονέων, καί συγχρόνως πρός κάθε 
άξιον κύρος, καθώς καί τό αίσθημα

0 Ε λβ ετ ός  ψ υχίατρος  Μέντε ρ βεβαιώνει ότι στό 
παιδί βρίσκεται μιά τάση π ρ ό ς  ταύτιση 
μέ τ ο ύ ς  γ ον είς  ή τ ο ύ ς  παιδαγωγούς 
του καί π ρ ό ς  
τελειοποίηση.

άσφαλείας πού τόσον τού λείπει, είναι ή 
ένότης καί ή άμοιβαία οτοργή, εύγένεια 
καί έκτίμησις τών γονέων του. Ένα 
μεγάλο βήμα πρός τήν καλλιτέραν 
συμβίωσιν παιδιών καί γονέων θά ήτο, 
άν ό καθείς έγνώριζε ποιας φύσεως 
προσδοκίας έχουν οί μέν άπό τούς δέ 
καί άντιστρόφως.

Διά νά έπικρατή ή πολιτισμένη σχέοις 
μεταξύ τού πατέρα καί τής μητέρας 
δέν άρκεΐ μόνον ή καλή θέληοις. 
Πρέπει οί ίδιοι οί γονείς νά έχουν 
φθάοει είς τήν ώριμότητα. Τά όσα 
γνωρίζει καθένας περί τής συναισθημα
τικής ώριμότητος ώς μιάς άπό τάς 
έπιτεύξεις τής ένηλικιώσεως, είναι 
σταθμός, πού οί γονείς θά πρέπη νά τόν 
έχουν άτενίσει ένσυνειδήτως καί πρό 
πολλοϋ.

' Η έξέλιξις τού έφήβου θά έξαρτηθή 
άποφασιστικώς άπό τόν τρόπον μέ τόν 
όποιον οί γεννήτορές του άντιδροϋν 
είς τήν ζωήν, καί άπό τό πώς θά 
άντιμετωπίσουν τήν νέαν του κατάστα
ση/ τής έφηβικής κρίοεως. Πολλοί
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νείας εις τήν Γαλλίαν κυρίως πρό του 
πολέμου:

«Γενικώς ή οικογένεια, είναι πολλά- 
κις ένα άξιοθρήνητον μορφωτικόν περι
βάλλον, διότι οι ούγχρονοι γονείς ή δέν 
γνωρίζουν τίποτε από τήν ψυχολογίαν 
τοϋ παιδιού καί τής νεολαίας ή έχουν 
έσφαλμένας άντιλήψεις. Είναι πολύ 
άφελείς, πολύ νευρικοί, πολύ άδύνατοι

Γιά νά έπικρατεϊ ή 
πολιτισμένη 
σχέση μεταξύ τού 
πατέρα καί 
τής μητέρας πρέπει 
οί ίδιοι οι γονείς 
νά έχουν φθάσει 
στήν ώριμότητα.

ή πολύ αύστηροί. Θά έλεγε κανείς δτιοί 
περισσότεροι έξ αύτών καλλιεργούν 
τήν τέχνην τής μεταδόσεως τών έλλα- 
τωμάτων των εις τά παιδιά των. Είναι 
άπησχολημένοι πρό πάντων μέ τήν 
έργαοίαν των, μέ τάς ύποθέσεις των καί 
τάς άπολαύσεις των. Πολλά παιδιά 
στέκουν συχνά μάρτυρες, μέσα εις τήν 
οίκογένειάν των, εις τό θέαμα τής 
βαναυσότητος, εις τούς διαπληκτι- 
ομούς, εις τόν έγωίσμόν καί εις τήν 
μέθην καί έκεΐνα, πού δέν διδάσκονται 
έτσι τήν ζωήν άπό τούς γονείς των 
άναποφεύκτως τήν μανθάνουν άπό 
τούς συντρόφους των». Ά λ λ ' είναι 
εύτύχημα ότι ή Γαλλία μετά τήν άπε- 
λευθέρωσιν, στρέφει άμέριστον τήν 
προσοχήν της εις τήν άνάπτυξιν τής 
οικογένειας, ίδρύουσα ιδιαιτέρους ορ
γανισμούς.

Εις τήν τόσον ταραγμένην έποχήν 
μας συναντώμεν, λοιπόν, τόν τύπον τού 
άπροσαρμόστου γονέως ή καί τού 
νευρωτικού. Ή  κακή προσαρμογή τοϋ 
γονέως εις τάς άπαιτήσεις τής οικογε

νειακής ζωής, ή κακή προσαρμογή του 
εις τήν άναπόφευκτον πρόοδον τής 
κοινωνίας, ή κακή του προσαρμογή καί 
εις τόν ίδιον τόν έαυτόν του καί πρός τά 
καθήκοντά του, ή καί πρός τήν ή τόν 
σύζυγον καί τόσα άλλα άκόμη, δέν 
άφίνουν άνεπηρέαστον τήν προσωπικό
τητα τοϋ έφήβου.

Δέν είναι καθόλου σπάνιον τό φαινό- 
μενον νά τοϋ μεταδώση, νά τοϋ «κολλή- 
ση», τήν ίδικήν του έλλειψιν προσαρμο
γής. Πόση διαύγεια καί πόσον άγώνα θά 
χρειασθή ό έφηβος διά νά έλευθερώοη 
τήν προσωπικότητά του, άν βεβαίως 
κατορθώση καί άντιληφθή τόν ψυχικόν 
λάκκον πού, άκουσίως, ίσως, άλλ' ούχί 
καί άνευθύνως, τοϋ ήνοιξαν οί γονείς 
του. "Η τόν λάκκον, πού ήνοιξεν όίδιος 
διά τόν έαυτόν άπό ένα πνεύμα άρνητι- 
κόν καί στείρας άντιδράσεως έναντι 
τών πάντων, έκτος άπό τοϋ άπροσαρμό
στου καί έγωκεντρικοϋ έαυτοϋ του.

Οί γονείς έξ άλλου πολλάκις εύρί- 
σκονται πρό τοϋ διλήμματος τοϋ μον
τερνισμού ή τής έμμονής εις τά παρα- 
δεδομένα καί τόν «συντηρητικιομόν». 
Καί τό δίλημμα αύτό δίδει συνήθως ένα 
αίσθημα μειονεκτικής έπιμονής καί εις 
τούς ίδιους, άλλ’ ένίοτε καί εις τά

παιδιά των, όταν αύτά δέν έπαναστα- 
τοΰν, έναντίον τών πιέσεων τής οικογέ
νειας, ένώπιον τοϋ ρεύματος τής μον
τέρνας τέχνης, τό όποιον τόσον όρμη- 
τικώς κυλά γύρω των. Καί θά χρειασθή 
πολλή σύνεσις καί άνωτερότης έκ 
μέρους τών γονέων διά νά διακρίνουν 
τό άληθώς προοδευτικόν εις τήν σύγ
χρονον έποχήν, τό όποιον περιέχει τό 
στοιχεΐον τής άξίας, άπό τό έπίπλαστον, 
κενόν καί άπατηλόν στοιχεΐον ένός 
κούφιου μοντερνισμού ό όποιος οδηγεί 
εις τήν κρίσιν τοϋ πολιτισμού. Θά 
χρησιμοποιήση π.χ. ό γονεύς διά τό 
παιδί του τά μέσα τής ύγιεινής, τά όποια 
παρέχει ή σύγχρονος έπιστήμη, άλλά 
θά μάθη ταύτοχρόνως εις τό παιδί του, 
δτι δέν είναι άνάγκη νά μιμήται τήν 
συμπεριφοράν νεαρών κομψευομένων, 
μέ δλας τάς άντιστοίχους έκδηλώσεις, 
διά νά μή είναι τάχα καθυστερημένος.
’ Ενώ λοιπόν οί γονείς θά είναι τόσον 
συνετοί, ώστε νά άναγνωρίζουν τήν 
έλευθερίαν τής προόδου καί συνεπώς 
τήν έλευθέραν προοδευτικήν άνάπτυ-

ξιν τοϋ παιδιού των, άπό τό άλλο μέρος 
όμως θά πρέπη νά προσέξουν μήπως 
άπό στενόκαρδον πνεϋμα έπιμονής 
«εις τά παραδεδομένα» τάχα καί άπό 
ένα στεΐρον «συντηρητικιομόν» θελή- 
σουν νά έπιβάλλουν τάς ίδικάς των 
ριζωμένος προκαταλήψεις πού τυχόν 
έχουν, ώς καί τήν ίδικήν των άποκλειστι- 
κώς στάσιν εις τάς διαφόρους όψεις 
τής ζωής. Διότι δέν είναι ολίγοι οί 
γονείς πού έπιμένουν νά συμμορφώ- 
νωνται τά παιδιά των εις παλαιός 
συνήθειας τής ίδικής τωνέποχής, ή εις 
τάς συνήθειας τής οικογένειας των, 
χωρίς πολλάκις άξιολογικόν προσανα
τολισμόν. Πώς ήμποροϋν γονείς νά 
κρίνουν καί νά καταδικάζουν, όπως δέν 
δυσκολεύονται συχνά νά τό κάμουν, 
τούς έφήβους των δΓ έλαττώματα καί 
λάθη πού αύτοί οί ίδιοι φιλοξενούν 
πρώτοι, καί πού οί ίδιοι πάλιν άπό 
πνευματικήν άγνοιαν, άν μή άμέλειαν 
καί οκνηρίαν, τούς μετέδωσαν;

Καθώς δέν έπιτρέπεται ή άγνοια τοϋ 
νόμου δέν θά έπρεπε νά έπιτρέπεται 
καί ή άγνοια τών στοιχειωδεστέρων 
καθηκόντων εις τήν άνθρωποπλαστικήν 
κλήσιν τών γονέων. Αύτό δέν σημαίνει, 
δτι ό γονεύς δέν θά σφάλη ποτέ, άλλ'

δτι πρέπει νά κατέρχεται άπό τό έπίση- 
μον βόθρον, όπου συχνά μόνος του 
άναβαίνει, καί άπό τό όποιον τό κριτικόν 
καί έξυπνο μυαλό τοϋ άναπτυσσομένου 
παιδιού του, θά τόν ύποβιβάαη άμείλι- 
κτα, διά νά κατορθώση νά ίδη έκ τοϋ 
πλησίον ένα θαυμάσιον μηχανισμόν: 
τόν ψυχικόν κόσμον τοϋ παιδιού, πού 
πρέπει νά βοηθηθή άπό τούς μεγάλους 
διά νά άναπτυχθή ομαλά καί κανονικά.

Νά ίδη καί ό έφηβος δίπλα του τήν 
μητέρα καί τόν πατέρα πού καί αύτοί 
ήγωνίσθησαν τήν μάχην τής έφηβείας. 
Νά αίσθανθή γονείς, πού θά στέκωνται 
εις τό πλευράν του, ζωντανοί, στοργι
κοί, άνθρώπινοι, έτοιμοι νά άπλώοουν 
ένα πεπειραμένον καί στοργικόν χέρι 
βοήθειας.

' Η αύταπάρνησις τών γονέων θά 
διώξη κάθε διάθεσιν έπιβολής μιάς 
άπερισκέπτου κυριαρχίας πού, όταν 
δέν είναι άπλή έπιπολαιότης είναι ένα 
άντιστάθμισμα εις τά αισθήματα τής 
ίδικής των μειονεξίας. Δέν είναι σπάνια 
ή περίπτωσις τοϋ πατέρα πού, έπειδή

ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
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αποτυγχάνει κοινωνικώς η έπαγγελμα- 
τικώς, αντισταθμίζει τήν ανικανότητα 
καί τά ατυχήματα ή λάθη του επάνω εις 
τούς άνισχύρους ίδικούς του μέ ένα 
άφόρητον δεοποτιομόν. "Η τής μητέ
ρας, πού, επειδή άπέτυχε εις τόν γάμον 
της, ζητεί νά πληρώση τά κενά τής 
καρδιάς της μέ τό συναισθηματικόν 
άλυσόδεμα ή τήν αύταρχικήν ύποδού- 
λωσιν των παιδιών της, οπότε δημιουρ- 
γείται ένας δραματικός «φαύλος κύ
κλος».

Αλλοι πάλι γονείς, έπειδή έοτερή- 
θησαν εις τά παιδικά των χρόνια τήν 
οτοργήν, άλλοι έπειδή έχασαν τόν 
σύντροφόν των ή κανένα άλλο παιδί, 
ζητούν τήν διέξοδον διά τάς συναισθη
ματικός των διαψεύσεις εις μίαν παθο
λογικήν προσκόλλησιν εις τό παιδί των, 
καί, τό χειρότερον, ζητούν μίαν παρο- 
μοίαν προσκόλλησιν, καί άπό τό παιδί 
πρός αύτούς. Πολλοί γονείς γράφει 
σχετικώς ό Thom A. Douglas, μέ τήν 
έγωίστικήν, άπαιτητικήν, συγκινησιακήν 
έξάρτησιν άπό τό παιδί των ϋψώνουν 
φράγματα έναντίον τής εύτυχιομένης 
σχέσεώς των μέ αύτό κατά τά έπόμενα 
έτη. Καί δέν είναι ολίγοι έκεΐνοι, οί 
οποίοι μέ τάς ύπερβολικάς των άπαιτή- 
σεις, κατέστρεψαν τήν εύτυχίαν ή τόν 
γάμον των παιδιών των.

Διά τήν άνατροφήν τών παιδιών χρει
άζεται ψυχική ύγεία, εύκαμψία, μεγα
λοψυχία. Στενά, μετρημένα μέ τόν 
διαβήτην, άρρωστημένα ψυχικά δρια 
δέν άρμόζουν εις αύτούς πού άνέλα- 
βαν τήν εύθύνην νά διαπλάσουν άνθρω- 
πίνας προσωπικότητας. Διότι, είτε θά 
κλείνουν καί αύτάς μέσα εις τήν φυλα
κήν τής στενοκαρδίας των ή τής 
άρρώστειας -καί πώς νά άπλωθής εις 
τό maximum τών δυνατοτήτων οου, 
όταν τό σιδερένιο χέρι μιάς άποτυχημέ- 
νης άγωγής σοϋ σφίγγει τήν καρδιά;- 
εϊτε ό δυνατός παλμός τής νεότητος 
θά τά διαρρήξη διά νά έκχύση τήν 
ύπεροχήν του. Μέ ποΤον τρόπον όμως; 
Θά εύρη άρά γε μίαν κοίτην ή θά φέρη 
καταοτροφάς; ' Η συνάντησις μέσα εις 
τήν οικογένειαν τών ψυχικών έκείνων 
λειτουργιών, αί όποΐαι έκπροσωποϋνται 
άπό τόν «animus» τού πατρός καί τήν 
«anima» τής μητρός κατά τήν έννοια 
τού Jung, θά άσκήση άναμφιβόλως 
λυτρωτικήν έπίδρασιν εις τήν ψυχήν 
τού νέου.

Είναι ή συνεργασία μεταξύ άνδρός 
καί γυναικός εις τήν ιδεώδη μορφήν τού 
πατέρα καί τής μητρός, μιά συνεργασία 
πού ήμπορεί νά κάνη θαύματα. Μάλιστα 
μεταξύ τού Έλληνος πατέρα καί τής 
' Ελληνίδος μάνας.

Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΛΑΘΡΕΜ ΠΟΡΙΟ ΣΤΟΝ 
ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

’ Από τό ιταλικό περιοδ. «Selezione Readers Digest».

Μετάφρ. ύπό τοΰ 
Αστυν. Α. κ. Ή λ ί α  Κοτταρίδη

Τ ΗΝ ΑΝΟΙΞΗ τού 1977 καί μέσα 
στήν καρδιά τής νύκτας οκτώ βεν

ζινάκατοι έφθασαν στό λιμάνι Torre 
Annunziata νότια τής Νάπολης. Α μ έ 
σως καί τά τρία άτομα πού άποτελοΰοαν 
τό πλήρωμα κάθε σκάφους άρχισαν νά 
ξεφορτώνουν τά δέματα τών 10 κιλών 
τό καθένα, ένώ δεκάδες νεαρών πού 
περίμεναν στό μόλο άρχισαν τήν παρα
λαβή καί τήν φόρτωση στά σταθμευμέ- 
να αύτοκίνητα πού μέ τή σειρά τους 
όποιο γέμιζε έφευγε μέ μεγάλη ταχύ
τητα ένώ τά σκάφη άδειανά άναχωροΰ- 
σαν πάλι γιά τά άνοικτά τής θάλασσας. 
Σέ διάστημα λίγων λεπτών τής ώρας 
οκτώ τόννοι τσιγάρα ταξίδευαν γιά νά 
τοποθετηθούν σέ μυστικές άποθήκες 
στή Νάπολι καί τά πέριξ. Τήν έπομένη 
ήμέρα ένας στρατός άπό πωλητές 
κέρδιζε τά χρήματά του μέ τό νά 
πουλάει τις ξανθιές «Lebionde» δηλα
δή τά λαθραία τσιγάρα σ' όλη τή 
Νάπολι.

Μέσα στά τελευταία αύτά δέκα χρό
νια ή Νάπολι έγινε ή πρωτεύουσα τής 
Εύρώπης στό είδος αύτό τοΰ λαθρεμ
πορίου.

Τό λαθρεμπόριο τών τσιγάρων είναι 
τόσο πολύ οργανωμένο στή Νάπολιπού 
ύπολογίζετο ότι περίπου 10.000 άτομα 
άσχολοΰνται μέ αύτό.

Στή Νάπολι, όπως χαρακτηριστικά 
είπε ένας κρατικός ύπάλληλος, «έχομε 
δύο παράλληλες άγορές τσιγάρων. ' Η 
μία είναι τοΰ κρατικού μονοπωλίου καί ή 
άλλη τοΰ λαθρεμπορίου πού γίνεται άπό

μία διοίκηση έξ' ολοκλήρου δική τους».
' Η Νάπολι προτιμήθηκε σάν κέντρο 

λαθρεμπορίου, διότι είναι μία μεγάλη 
παραθαλάσσια πόλη καί μάλιστα προ- 
σφέρεται γιά τό σκοπό αύτό καί άκόμη 
διότι οί Ναπολιτάνοι μέ τό πέρασμα τών 
αιώνων έγιναν μαέστροι στή τέχνη τοΰ 
λαθρεμπορίου. Λέγεται ότι πίσω άπό 
όλα αύτά ύπάρχει ή Μαφία (La Mafia), 
πλήν όμως έκεΐνοι πού κινούν τό 
λαθρεμπόριο είναι Ναπολιτάνοι. "Ενας 
άπό αύτούς κάποτε είπε; «’ Εμείς καί ή 
Mafia είμαστε όπως τό λάδι καί τό νερό. 
Προσπαθούμε νά μήν ένοχληθεί ό ένας 
άπό τόν άλλο. ' Ο καθένας κάνει τις 
δουλειές του».

Τήν ’Αστυνομία τής Νάπολης άπασχο- 
λεί πολύ συχνά τό εκτεταμένο λαθρεμ
πόριο ατό λιμάνι τής ’Ιταλικής αυτής 
μεγαλούπολης.
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Όταν οί Ναπολιτάνοι έρωτήθηκαν 
γιατί προτίμησαν τό είδος αυτό τοΰ 
λαθρεμπορίου, αύτοί άπήντηοαν ότι 
έκτος τοΰ ότι είναι φθηνότερα τοΰ 
μονοπωλίου καί κερδίζουν τά ίδια χρή
ματα, οί ποινές πού προβλέπονται είναι 
έλαφρές.

' Η Νάπολι προτιμήθηκε έπίοης διότι 
τό 1977 ένώ ήταν μία πόλις μέ ένα καί 
μιοό έκατομμύριο (1.500.000) κατοί
κους, ύπελογίσθη ότι είχε 150.000 
άτομα χωρίς έργαοία, δηλαδή τό ένα 
τρίτο τοΰ έργατικοΰ δυναμικού. "Ενας 
εικοσαετής λαθρέμπορος έξήγησε ώς 
έξής τούς λόγους πού τόν έσπρωξαν 
σ' αύτότόέπάγγελμα: «Ήμουναχωρίς 
δουλειά καί δέν ήθελα νά κλέβω».

Τό περίεργο τής όλης ϋπόθεσης 
είναι, ότι τό λαθρεμπόριο γίνεται κατά 
τή διάρκεια τής ήμέρας.

' Ο οτόλος τών λαθρεμπόρων -περί
που 120 ταχύπλοα σκάφη- είναι άγκυ- 
ροβολημένος άνενόχλητα σέ ορμί
σκους τόοο τής Νάπολης όοο καί τής 
γύρω περιοχής. "Ολα τά οκάφη είναι 
τοΰ αύτοΰ μήκους καί χρώματος. (Μή
κος 9 μέτρα -  χρώμα μπλέ).

Τά πλοιάρια άναχωρούν τήν νύκτα 
(μεοάνυκτα) γιά τήν άποστολή τους, οί 
δέ πιλότοι τους είναι ικανότατοι. ' Απο
στολή τους είναι νά συναντήσουν τό 
λαθρεμπορικό σκάφος «La madre», 
όπως τό ονομάζουν, καί τό όποιο πάντα 
τούς περιμένει στά άνοικτά σέ μιά 
άπόσταση 75 χιλιόμετρα άπό τήν άκτή.

Στό σημείο αύτό γίνεται ή παραλαβή 
τοΰ έμπορεύματος καί στή συνέχεια ή 
έπιοτροφή όλων μαζί στή στεριά. ' Ο 
λόγος τής έπιστροφής όλων μαζί βασί
ζεται στήν άρχή «Ι_’ unione fa la forza» 
δηλαδή ή ισχύς έν τή ένώσει καί 
σημαίνει, ότι έάν κάποιο περιπολικό 
τούς άνεκάλυπτε καί άρχιζε τήν καταδί
ωξη ένός έξ' αύτών, τότε τά ύπόλοιπα 
πλοιάρια θά άρχιζαν νά δημιουργούν 
σύγχυση στό περιπολικό μέ διάφορους 
άκροβατισμούς καί έλιγμούς μπροστά 
του, έτσι ώστε νά δημιουργούσαν τήν 
εύκαιρία σ’ όλα νά άπομακρυνθοΰν καί 
έξαφανιστούν.

Πριν άπό μερικά χρόνια ή κατάσταση 
γιά τούς λαθρέμπορους ήταν δύσκολη, 
γιατί ήταν ύποχρεωμένοι νά συναντούν 
τά πλοία μέ τά λαθραία κοντά σχεδόν 
στις άκτές, δηλαδή μέσα στά χωρικά 
ϋδατα τής Ιταλίας, δεδομένου ότι 
μέχρι τό 1974 ήταν 6 ναυτικά μίλια, ένώ 
μετά τό 1974 έπεξετάθη στά 12 μίλια, 
καί έτσι ήταν εύκολο γιά τήν ’ Αστυνο
μία νά έπεμβαίνει.

" Η εύχέρεια καί ή δυνατότητα αύτή 
τής άστυνομίας νά έπεμβαίνει καί οί 
συνεχείς έπιτυχίες της άνάγκασαν 
τούς λαθρέμπορους νά άπομακρυν
θοΰν σέ διεθνή ϋδατα. Μέ αύτή λοιπόν 
τήν μετατόπιση τοΰ χώρου τής παραλα
βής, τά παλιά ψαράδικα πού χρησιμο
ποιούσαν οί λαθρέμποροι δέν ήταν πιά 
"ικανά καί κατάλληλα νά κάνουν τά 150 
χιλιόμετρα (πήγαινε-έλα) καί νά φορτώ
σουν καί ξεφορτώσουν τά τσιγάρα μέσα 
σέ μιά νύκτα. "Ετσι λοιπόν άναγκάστη-

Στά τελευταία δέκα χρόνια ή Νάπολη 
έγινε ή «πρωτεύουσα τής Ευρώπης» 
στό λαθρεμπόριο τσιγάρων.

καν οί λαθρέμποροι νά έκσυγχρονι- 
σθοϋν καί νά χρησιμοποιούν μικρά καί 
ταχύτατα πλοιάρια κατασκευασμένα ει
δικά γιά τήν διενέργεια τού λαθρεμπο
ρίου.

' Από τήν έποχή λοιπόν αύτή τά 
πράγματα άλλάζουν καί άρχίζουν νά 
γίνονται περισσότερο εύνοϊκά γιά τούς 
λαθρέμπορους." Ετσι ένώ πρώτα πήγαι
νε ένα μονάχα σκάφος γιά νά παραλά- 
βει τά λαθραία, τώρα μέ τά σύγχρονα 
σκάφη ή έργασία μπορούσε νά γίνει πιό 
σύντομα καί άκόμα άσφαλέστερα, καί 
πιό σύντομα διότι ήταν άρκετά πέντε 
άπό τά ταχύπλοα γιά τήν μεταφορά, 
άσφαλέστερα δέ, διότι άν τυχόν κάποιο 
άπό αύτά έπεφτε στά χέρια τής ' Αστυ
νομίας τότε θά χανόταν μονάχα ένας 
τόννος, ένώ μέ τά ψαράδικα χωρητικό
τητας πέντε τόννων θά έχάνοντο όλοι.

' Η ' Αστυνομία στόν τομέα αύτό 
δείχνει ένα είδος σεβασμού γιά τούς 
λαθρέμπορους. Τούς άναγνωρίζουν ότι 
είναι ικανότατοι πιλότοι στά θαλάσσια 
αύτά σκάφη. ' Αλλά καί ή όλη συμπερι
φορά τοΰ Κράτους δείχνει ότι ή Κυβέρ
νηση πιθανό νά μή θέλει νά έξαφανίσει 
τό λαθρεμπόριο έξ' ολοκλήρου καί 
αύτό έχει τό «ίΙ suo perche» όπως οί 
ίδιοι ομολογούν.

' Εάν δηλαδή τό Κράτος άποφάσιζε 
νά κτυπήσει τό λαθρεμπόριο, τότε θά 
έδημιουργεϊτο ένα λεπτό πρόβλημα, 
δηλαδή τό πώς θά εύρίσκετο έργασία 
γιά όλους αύτούς πού άσχολοϋνται μέ 
τό λαθρεμπόριο. Δέν είναι μονάχα τό 
ότι τό λαθρεμπόριο συντηρεί περί τούς
50.000 Ναπολιτάνους, άλλά άκόμη θε
ωρείται καί άπό τις λίγες έπιχειρήσεις 
πού άνθίζουν στήν πόλη. «' Εάν πολε- 
μηθεΐ τό λαθρεμπόριο τών σιγαρέττων 
στήν περιοχή αύτή, θά είναι σάν νά 
έκλεινε ή Fiat στό Torino», είπε ένας 

Ανώτατος Κρατικός ύπάλληλος.
" Οταν τό 1977 ή ' Αστυνομία άποφά- 

σισε νά θέσει ύπό έλεγχο (Blocco) 
μερικά λιμάνια όπου εύρίσκοντο τά 
μπλέ πλοιάρια, τότε περί τά 700 άτομα 
μέ τις γυναίκες καί τά παιδιά τών 
λαθρέμπορων μπροστά, πραγματοποίη
σαν μιά πορεία διαμαρτυρίας. Στό λιμά
νι, ή γιαγιά ένός λαθρέμπορου έπεσε 
στό νερό φωνάζοντας: «Μάς παίρνουν 
τό ψωμί άπό τό στόμα!».

Ή  άστυνομία παρ' όλα αύτά είναι 
άποφασισμένη νά άμυνθεΐ κατά τού 
είδους αύτοΰ τοΰ λαθρεμπορίου καί 
έτσι ό περίεργος αύτός πόλεμος συνε
χίζεται. Πρόκειται πράγματι γιά ένα 
πόλεμο, ό όποιος όμως πόλεμος είναι 
άλήθεια ότι γίνεται χωρίς κανένα μίσος.
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Τ Α ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ χρόνια ή οικονομική 
γενικά εύρωστία καί κατά συνέπεια 

ή άνοδος του βιοτικού επιπέδου του 
έλληνικοϋ λαού, άλλά καί ή τεχνολογική 
έξέλιξη στόν τομέα τής τυπογραφίας, 
έδωσαν μιά νέα ώθηση στήν πολιτιστική 
κίνηση. 'Αποτέλεσμα αύτής τής κίνη
σης ήταν καί είναι ή έκδοτική δραστηρι
ότητα καί ιδιαίτερα γύρω άπό τό λογοτε
χνικό βιβλίο, πού όλο καί περισσότερο 
αύξάνει, άφοϋ φυσικά αύξάνουν καί οί 
ένδιαφερόμενοι, οί άναγνώστες τών 
βιβλίων. Γιά νά προσεγγίσουμε δμως 
ένα νεοελληνικό λογοτεχνικό κείμενο, 
μέσα στό όποιο ύπάρχει ένας πλούτος 
ιδεών, σκέψεων, γνώσεων συναισθημά
των κλπ., άπαιτοϋνται ορισμένες προ
καταρκτικές έργασίες καί ή κατάλληλη 
εύαισθησία.

'Εκείνος πού θά έπιχειρήσει νά 
άναλύσει ένα όποιοδήποτε νεοελληνι
κό κείμενο, θά πρέπει νά έχει τις 
προϋποθέσεις γιά νά μπορέσει νά τό 
κατανοήσει καί νά τό άναλύσει σάν έργο 
τέχνης. Οί προϋποθέσεις αύτές μπορεί 
νά προέρχονται άπό βιώματα τού ίδιου, 
άπό καταστάσεις ή γεγονότα πού έζησε 
μέσα σέ περιβάλλον μέ γνήσιες καί 
ζωντανές τις ρίζες τής νεοελληνικής 
πραγματικότητας ή νά γνώρισε αύτή 
άπό τά διαβάσματά του καί άπό ορισμέ
νες έμπειρίες πού άπόχτησε άπό τά 
ταξίδια καί τις έκδρομές σέ τέτοιους 
τόπους.

Γιατί «ή τέχνη γενικά, κι ή λογοτεχνία 
μερικώτερα, δέν είναι κάτι άσχετο μέ τή 
ζωή καί τήν κοινωνική κατάσταση, Είναι 
άναπόσπαστο κομμάτι της. Είναι συνέ
πεια κι άποτέλεσμά τους κι όσο κι άν 
αύτή φαίνεται σάν κάτι άτομικό, έχει τις 
ρίζες της στή γενική κοινωνική κατά
σταση μιάς έποχής, ένός τόπου καί 
ένός λαού» (Γ. Λεύκης, «Κυπριακά 
Γράμματα, 1935, σελ. 657).

' Η λογοτεχνία «είναι μιά κοινωνική 
λειτουργία. "Ολοι οί μεγάλοι, άπό τόν 
"Ομηρο ώς τώρα, έκλεισαν στά έργα 
τους τήν έποχή τους. Τις άγωνίες της, 
τά έπη της, τά όνειρά της, τις τραγωδί
ες της, τις άρετές της ή τις κακίες της. 
Πρόκειται πάντα γιά τόν αιώνιο άνθρω
πο, μά σέ ορισμένο χρόνο καί ουνθή- 
κες. Τά έργα τους είναι άθάνατα, γιατί 
είναι βγαλμένα άπό τή ζωή καί γιά τή 
ζωή. Δέ στέκονται ξεκάρφωτα μέσα 
στις άπειρες ιστορικές μορφές καί τις 
κοινωνικές ιδιομορφίες, μ' άντίθετα 
μάς τις παρουσιάζουν συγκεκριμένα κΓ 
άνάγλυφα» (Περ. «Ελεύθερα Γ ράμμα
τα», 5 Μάίου 19, τεϋχ. 1, σελ. 1-2).

' Επειδή όμως ύπάρχει καί ό παρά-

νονται σέ σταθμητό χρόνο καί τόπο 
ορατό καί έχουν άμεση κι ορατή συνάρ
τηση μέ τούς γύρω του καί τά γύρω, 
σπουδές, ταξίδια, έκδόσεις έργων, 
παντρειές, έπαγγέλματα. 'Υπάρχουν 
δμως καί άλλα άπτά γεγονότα' τό ότι μέ 
κίνδυνο τής ζωής του ό συγγραφέας 
συντρόφεψε τόν άρρωστο φίλο του καί 
τόν παραστάθηκε ώς τις στερνές του 
στιγμές, τό ότι πόνεσε, μάτωσε, άντίκρυ- 
σε τό θάνατο χίλιες φορές γιά μιά 
ύψηλή ύπόθεση, τό ότι δέ λογάριασε 
τόν έαυτό του γιά νά κάνη καλό σ' έναν 
άλλον» (Περ. «Γράμματα», Τόμ. Δ", 
τευχ. 9, Σεπτ. 1943, σελ. 116).

Καί πρώτα-πρώτα τό πού γεννήθηκε 
ό συγγραφέας, θά πρέπει νά ληφθεΐ 
σοβαρά ύπόψη, γιά νά διαπιστώσουμε 
μέσα σέ ποιό φυσικό, οικογενειακό, 
κοινωνικό καί πνευματικό περιβάλλον 
σχημάτισε τις πρώτες έμπειρίες του.

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ Σίκελίανός ' Επίσης, ή έξέταση τής οικογενειακής

τό 1940 δύο χρόνια  
πριν άπό τό θάνατό του.

_________ ΓΥ Ρ Ω  ΑΠΟ THH
γόντας συγγραφέας πού οπωσδήποτε 
δίνει τή σφραγίδα του στό κείμενο, θά 
πρέπει νά γνωρίσουμε τήν όλη πολιτεία 
του καί γενικά τό έργο καί τήν έποχή 
του.

Πολλές φορές άκοϋμε άπό συναδέλ
φους μας ή άπό φίλους μας νά λένε 
πώς διάβασαν κάποιο έργο τοϋ Καβά- 
φη, τοϋ Σικελιανοϋ, τοϋ Καζαντζάκη, 
τοϋ Σεφέρη, τοϋ ’ Ελύτη κλπ. Όμωςάν 
τούς ρωτήσουμε τί κατάλαβαν άπό τό 
α' ή β' έργο πού διάβασαν, ή ποιό 
σκοπό έπιδιώκει ό συγγραφέας μ’ 
αύτό, δέ θά είναι σέ θέση νά μάς 
άπαντήσουν. Καί συμβαίνει αύτό, γιατί 
δέν άσχολήθηκαν μέ αύτόν πού έγρα
ψε τό έργο, δηλ. τό συγγραφέα.

Μιά άπό τις σπουδαιότερες έργασίες 
έκείνου πού θέλει νά προσεγγίσει καί 
νά άπολαύσει ένα νεοελληνικό λογοτε
χνικό κείμενο, είναι νά συγκεντρώσει τό 
ύλικό πού άφορά τό συγγραφέα. "Επει
τα νά μελετήσει τό ύλικό αύτό σέ 
συσχετισμό μέ τις πληροφορίες γιά τήν 
έποχή του. Θά πρέπει δηλαδή νά λάβει 
ύπόψη του όλη τή ζωή, τό έργο καί τήν 
έποχή τοϋ συγγραφέα. Είναι χαρακτηρι
στικά τά όσα γράφει ό Κλ. Παράσχος: 
«Τί έννοοϋμε όταν λέμε ή ζωή ένός 
συγγραφέα; Τόν ψυχικό καί πνευματικό 
βίο του καί τις ορατές πράξεις του, 
έκείνες τις κινήσεις του πού πραγματώ-

ΕΝΑΣ άπό τούς μεγα
λύτερους καί βραβευ

μένους με Νόμπελ " Ελλη
νες λογοτέχνες είναι καί ό 
Γ. Σεφέρης. Ο Σεφέρης  
έξέφρασε κατά τόν πιό 
έντυπωσιακό τρόπο τή με
γάλη άλήθεια ότι ή λογοτε
χνία είναι μιά κοινωνική  
λειτουργία.
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του κατάστασης θά μάς άπασχολήσει 
ιδιαίτερα, γιατί άποτελεΐ ένα σπουδαίο 
παράγοντα γιά τήν όλη συγκρότηση της 
προσωπικότητάς του.

' Η οικονομική άνέχεια ή ευμάρεια,·οί 
άσχολίες των μελών τής οικογένειας, ή 
όρφάνεια, ή κατάσταση τής υγείας τών 
μελών της καί οί σχέσεις τους συμβάλ
λουν στή δημιουργία καί άντίστοιχων 
έμπειριών, πού συνοδεύουν τό συγγρα
φέα σέ δλη του τή ζωή καί πού πολλές 
φορές βρίσκει τήν εύκαιρία νά τις 
παρουσιάσει μέσα στά έργα του. "Ετσι 
π.χ. άν άσχοληθοϋμε μέτόν Παλαμά, θά 
διαπιστώσουμε πώς ύπάρχει στά κείμε
νά του διάχυτη ή έλλειψη τής στοργής 
τής μάνας πού τοϋ δημιούργησε ορι
σμένα ψυχικά τραύματα άπό τήν παιδι
κή ήλικία. Τό φυσικό καί τό οικογενεια
κό περιβάλλον, μέσα στό όποιο έζησε ό 
συγγραφέας, άφήνουν έντονη τή 
σφραγίδα τους στά έργα, γι' αύτό σέ

σημειώθηκαν στις άρχές τοϋ αιώνα μας 
καί κυρίως έπειτα άπό τόν προηγούμε
νο παγκόσμιο πόλεμο καί τή μικρασιατι
κή καταστροφή. ' Η μακριά σειρά τών 
χρόνων πού άκολούθησε τήν έλληνική 
άνεξαρτησία ώς τό 1897, ήταν μιά 
ειρηνική περίοδος, δπου οί πνευματι
κές καί οί πολιτικές δυνάμεις τοϋ 
έθνους, άναζητώντας τόν έαυτό τους, 
προετοίμαζαν τή συγκρότηση καί τήν 
οργάνωση ένός συγχρονισμένου κρά
τους. Οί νεοέλληνες πεζογράφοι τοϋ 
δέκατου ένατου αιώνα δέν είχαν τήν 
προσωπική έμπειρία πού θά τούς έπέ- 
τρεπε ν' άσχοληθοϋν συστηματικότε
ρα μέ τήν καλλιέργεια τοϋ «είδους». 
Παλεύοντας γενικά μέ τή γλώσσα, 
ψηλαφώντας τά ξένα πρότυπα είτε 
άντιγράφοντας πιστά τήν άνεξέλικτη 
ζωή τοϋ έλληνικοϋ χωριοϋ, ήταν έπόμε- 
νο νά στραφοϋν πρός τό ' Ιστορικό καί 
τό ήθογραφικό άφήγημα γιά νά θέσουν

τους στό συγγραφέα. “ Ετσι θά πρέπει 
νά έξετασθεΐ τό πολιτιστικό έπίπεδο 
τής έποχής, ποιά δηλαδή είναι τά 
πνευματικά ένδιαφέροντα τοϋ κοινοϋ, 
σέ ποιά κατάσταση βρίσκεται ή παιδεία 
γενικά, ποιά είναι καί πώς λειτουργούν 
τά μαζικά μέσα ένημέρωσης καί ποιές 
πνευματικές έκδηλώσεις σημαδεύουν 
τήν έποχή (λογοτεχνικοί διαγωνισμοί, 
καλλιτεχνικές έκθέσεις, φιλολογικά 
μνημόσυνα, σημαντικές έκδόσεις βιβλί
ων, μορφωτικές σχέσεις λαών κλπ.).

' Επίσης δέ θά πρέπει νά διαφεύγει 
άπό τήν προσοχή μας ή έξέταση τής 
φάσης τοϋ γλωσσικού ζητήματος στήν 
έποχή τοϋ συγγραφέα καί άκόμη ποιά 
είναι ή στάση τοϋ ίδιου σ' αύτό. ’ Αλλά 
καί οί διάφορες λογοτεχνικές τεχνο
τροπίες τής έποχής του καί μάλιστα οί 
πιό έντονες προσελκύουν τό συγγρα
φέα καί έντάσσεται κι αύτός σέ κάποια 
άπό αύτές (ρομαντισμός, ρεαλισμός,

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ Λ Ο ΓΟ Τ ΕΧ Ν ΙΑ
Γράφει ό Βοηθ. Γυμνασιάρχης κ. Π. Καραδήμας

πολλούς νεοέλληνες συγγραφείς ύ- 
πάρχει στά έργα τους έντονη ή νοσταλ
γία τής «πατρικής γής» μέ τις μύριες 
ομορφιές της καί τοϋ ζεστού οικογενει
ακού περιβάλλοντος (Κρυστάλλης, ' Ε- 
φταλιώτης, Βενέζης, Σεφέρης κλπ.). 
Ό  χρόνος τής γέννησης καί τοϋ 
θανάτου τοϋ συγγραφέα μάς προσδιο
ρίζουν τά χρονικά πλαίσια μέσα στά 
οποία έζησε καί έργάστηκε. "Ετσι γιά 
νά μπορέσουμε νά καταλάβουμε καλύ
τερα τά έργα, θά πρέπει νά δοϋμε ποιά 
πολιτικά καί ιστορικά γεγονότα συνέβη- 
σαν καί πού οπωσδήποτε έπηρέασαν ή 
καί συγκλόνισαν τό συγγραφέα, ή, 
πολλές φορές, έγιναν αιτία καί άφορμή 
νά γράψει ένα έργο του. Θά πρέπει νά 
μελετήσουμε τά γεγονότα αύτά, δηλα
δή νά βρούμε τις αιτίες, τίς άφορμές 
άλλά καί τίς συνέπειες πού είχαν γιά τό 
κοινωνικό σύνολο, γιά νά κατανοήσου
με καλύτερα τό έργο καί τούς σκοπούς 
πού έπιδιώκει μέ αύτό ό συγγραφέας. 
Πολύ χαρακτηριστικά είναι όσα γράφει 
ό Καθηγητής τοϋ Παν/μίου Θεσσαλονί
κης Άποστ. Σαχίνης άναφερόμενος 
στό πολεμικό μυθιστόρημα: «Δέν είναι 
βέβαια καθόλου περίεργο τό γεγονός 
ότι τά πρώτα φανερώματα τοϋ πολεμι- 
κοΰ πεζογραφήματος στήν ' Ελλάδα

τίς βάσεις τής νεοελληνικής πεζογρα
φίας». (Ή  σύγχρονη πεζογραφία μας, 
έκδόσεις Γαλαξίας, ’ Αθήνα 1961, σελ. 
131). Καί συνεχίζει (σελ. 169): «Τό 
πλατύτερο πολεμικό άφήγημα στήν 
' Ελλάδα γνώρισε άπό τό 1930 μιά 
σημαντική άκμή. ' Η άκμή αύτή οφείλε
ται βέβαια καί στόν άλβανικό πόλεμο 
πού μεσολάβησε καί πού οί πεζογράφοι 
μας τήν έζησαν προσωπικά, άλλά, 
ταυτόχρονα, καί στόν πλουτισμό τών 
νεοελληνικών γραμμάτων μέ συγγρα
φείς πού καλλιεργούν συστηματικά τήν 
πεζογραφία κι άπλώνουν ολοένα τό 
έργο τούς». "Αν π.χ. άσχοληθοϋμε μέ 
τό Στρατή Μυριβήλη θά δοϋμε ότι άπό 
τά γεγονότα τοϋ πολέμου τοϋ 1912-13 
πού ό ίδιος έλαβε μέρος, «άπέκτησε 
γόνιμη άτομική πολεμική πείρα, περί- 
γραψε καί παράστησε πρόσωπα, περι
στατικά, εικόνες, σκηνές κι έπεισόδια 
τοϋ πολέμου μέ δύναμη πρωτοφανέρω
τη» (Ά π . Σαχίνη, σελ. 132). Σύγχρονα 
όμως μέ τά ίστορικά-πολεμικά γεγονό
τα ύπάρχουν καί οί άλλοι παράγοντες 
πού διαμορφώνουν τήν έποχή. Είναι τό 
πολιτιστικό έπίπεδο, ή κοινωνική καί 
οικονομική κατάσταση, τά πολιτικά ρεύ
ματα, ή τεχνολογική καί έπιστημονική 
πρόοδος, πού άσκοϋν τήν έπίδρασή

Σ ΤΗ φωτογραφία επά
νω ένας άκόμα μεγά

λος τοϋ ' Ελληνικού λόγου. 
Ο Ν. Καζαντζάκης. Καί ό 

Καζαντζάκης όπως καί όλοι 
οί συγγραφ είς  εκμ ετα λ
λεύονται λογοτεχνικά πολ
λές προσωπικές δυσάρε
στες εμπειρίες.
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συμβολισμός, ντανταϊσμός, ύπερρεαλι- 
σμός κλπ.). Ο'ι σύγχρονοι ομότεχνοί του 
καί οί κριτικοί, ιδιαίτερα δμως οί θεω
ρούμενοι ώς δάσκαλοί του, άπό τούς 
όποιους κληρονομεί καί τις λογοτεχνι
κές του τάσεις, έξασκούν τήν επίδρασή 
τους στό έργο του. Πολύ χαρακτηριστι
κό είναι αύτό πού γράφει ό Κ. Θ. 
Δημαράς στήν ' Ιστορία τής νεοελληνι
κής λογοτεχνίας γιά τούς μετά τόν 
Παλαμά συγγραφείς: «Κάτω άπό τή 
βαριά σκιά τού Παλαμά», πού σημαίνει 
δτι οί μετά άπ' αύτόν συγγραφείς 
επηρεάστηκαν άπό τό έργο του γενικά.

' Η ύπαρξη διαφόρων πολιτικών ρευ
μάτων πού πολλές φορές γίνονται αίτια 
κοινωνικών άναταραχών καί πολιτικών 
άλλαγών, κάνουν αισθητή τήν παρουσία 
τους καί στή νεοελληνική λογοτεχνία.
' Ο συγγραφέας, σάν άνθρωπος, έπη- 
ρεάζεταιάπότόα' ήβ ' πολιτικό ρεύμα, 
ή, όπως συμβαίνει μέ ορισμένους, 
στρατεύεται σ' αύτό καί γράφει έπηρε- 
ασμένος άπό τις ιδέες καί τό κοινωνικό 
του σύστημα ή μάς δίνει τή θεώρηση 
τής ζωής άπό τή δική του πλευρά.

Μέ τήν πρόοδο τής έπιστήμης καί 
ιδιαίτερα μέ τά έπιτεύγματα τής τεχνο
λογίας, διείσδυσαν νέοι τρόποι ζωής 
στή νεοελληνική κοινωνία καί μέ τήν 
έπαφή μέ ξένους λαούς ό νεοέλληνας 
έγκατέλειψε πολλές παραδοσιακές 
μορφές ζωής. Αύτό είχε σάν άποτέλε- 
σμα νά άλλοιωθεΐ ή νεοελληνική πρα
γματικότητα, γιατί τά ξένα στοιχεία 
έπέδρασαν ή εύμενώς ή δυσμενώς.' Ο 
συγγραφέας, σάν θεματοφύλακας τής 
νεοελληνικής πραγματικότητας, θά έ- 
πισημάνει καί θά παρουσιάσει τά στοι
χεία αύτά, γιά νά ύποδείξειτή στάση καί 
τό καθήκον κάθε νεοέλληνα μπροστά 
στήν εισροή τών ξένων αύτών στοιχεί
ων, "Ετσι θά λάβει θέση ό ίδιος, γιά νά 
φρονιματίοει καί νά διδάξει πώς είναι 
άναγκαία ή άποδοχή τους, άλλά νά 
γίνεται μέ τέτοιο τρόπο πού νά άφομοι-

ώνονται τά στοιχεία αύτά άπό τούς 
νεοέλληνες καί νά διατηρείται ή προ
σωπικότητά τους, καί όχι νά τούς 
άφομοιώνουν καί νά τούς άλλοιώνουν.

Τέλος έκεΐνο πού πρέπει νά προσέ
ξουμε ιδιαίτερα είναι οί έμπειρίες τού 
ίδιου τού ουγγραφέα. ' Η ζωή του 
μακριά άπό τήν πατρίδα γιά λόγους 
έπαγγελματικούς, ό βίαιος ξερριζωμός 
άπ’ αύτή, οί περιπέτειές του στούς 
διάφορους πολέμους, ή τυχόν αιχμαλω
σία του (περίπτωση Βενέζη), ή δυστυ
χία, ή πείνα, ή κοινωνική άδιαφορία 
πρός αύτόν, ή βιοπάλη, οί δυσμενείς 
συνθήκες έργασίας, τά ταξίδια του καί 
γενικά ό,τι μπορεί νά δημιουργήσει 
εύχάριστες ή καί δυσάρεστες έμπειρί
ες ή άγιάτρευτη νοσταλγία γιά τήν 
πατρίδα ή τις χαμένες πατρίδες (οί άπό 
τή Μικρά ’ Ασία καταγόμενοι συγγρα
φείς), είναι διάχυτες μέσα στά έργα του 
ή οί ίδιες οί περιπέτειές του γίνονται 
έργα-μαρτυρίες. “ Ετσι βλέπουμε οί 
συγγραφείς νά έκμεταλλεύονται λογο
τεχνικά πολλές προσωπικές, δυσάρε
στες έμπειρίες, κυρίως άπό τόν πόλε
μο, ή καί γιά νά δείξουν τήν κοινωνική 
άδικία πού έπικρατεΐ, τήν ώμότητα, τή 
βία καί τή θηριωδία καί νά ύψώσουν 
φωνή διαμαρτυρίας γιά τόν έξευτελι- 
σμό τής άνθρώπινης ζωής.

Στά ταξίδια, μία άλλη προσωπική 
έμπειρία, έξετάζει καθένας άπό τή δική 
του σκοπιά τά γεγονότα ή τις καταστά
σεις, άκόμα καί τούς τόπους πού 
έπισκέπτεται, καί καταλήγει ατά συμπε- 
ράσματά του, οτίς σκέψεις του καί τά 
συναισθήματά του (ταξιδιωτικές έντυ- 
πώσεις).

'Ένα άλλο στοιχείο γιά τήν όλη 
συγκρότηση τής προσωπικότητας τού 
συγγραφέα είναι καί ή μόρφωση πού 
έλαβε ή άκόμα τά διαβάσματά του καί οί 
θρησκευτικές πεποιθήσεις του. Έτσι 
άν έξετάσουμε τήν πλευρά αύτή τού 
συγγραφέα, σέ συνδυασμό μέ τήν

έπαγγελματική του σταδιοδρομία, θά 
δούμε ότι οί σπουδές του τόν έχουν 
έπηρεάσει, καθώς καί οί μελέτες του 
πού έχουν έπηρεάσει τις λογοτ εχνικές 
του τάσεις, ιδιαίτερα όταν αύτές είναι 
σέ έργα τών μεγάλων κλασσικών είτε 
άπό πρωτότυπα είτε άπό μεταφράσεις, 
πού ύπήρξαν οί δάσκαλοι τών διαφόρων 
λογοτεχνικών τεχνοτροπιών καί οί πα
τέρες τών διαφόρων λογοτεχνικών ει
δών. Θά διαπιστώσουμε μέ ποιό ή ποιά 
ιδιαίτερα λογοτεχνικά ε’ίδηάσχολήθηκε 
περισσότερο ή άποκλειστικά ό συγγρα
φέας καί ποιά ήταν ή λογοτεχνική του 
έξέλιξη. Μιά άλλη πλευρά πού μάς δίνει 
μιά πτυχή τής προσωπικότητάς του, 
είναι ή βαθιά θρησκευτική του πίστη καί 
τό ιδιαίτερο έκκλησιαστικό καί θρη
σκευτικό περιβάλλον μέσα στό όποιο 
έζησε καί πού είναι διάχυτα στά έργα 
του. Δέν θά άγνοήσουμε έπίσης τις 
θρησκευτικές του πεποιθήσεις ή άκόμα 
καί τήν όποιαδήποτε στάση του άπέναν- 
τι στή θρησκεία καί τήν έκκλησία 
(θετική ή άρνητική).

Τό σπουδαιότερο όμως καί βασικό 
στοιχείο είναι τό ταλέντο τού συγγρα
φέα, πού άποτελεΐ καί τό θεμέλιο λιθάρι 
τού έργου του. Γιατί άνθρωποι πού 
σπούδασαν όχι φιλόλογοι, άλλά γιατροί, 
γεωπόνοι, μαθηματικοί, δικηγόροι, οικο
νομολόγοι, δημοσιογράφοι ή δέ συνέχι
σαν τίς σπουδές τους πέρα άπό τό 
Γυμνάσιο (σημερινό Λύκειο), κατέχουν 
τίς πρώτες θέσεις στά νεοελληνικά 
γράμματα.

Μελετώντας, λοιπόν, όλα αύτά τά 
στοιχεία μπορούμε νά είμαστε σέ θέση 
νά γνωρίζουμε τίς λογοτεχνικές τάσεις 
καί γενικά τήν έξέλιξη τής προσωπικό
τητας τού συγγραφέα, καθώς καί τά 
ειδικά ένδιαφέροντά του, γιά νά διεισ- 
δύσουμε στό έργο πού μάς παρουσιά
ζει καί οπωσδήποτε κάτι θέλει νά 
έκφράαει, καί νά χαροϋμε τήν ομορφιά 
του καί τή χάρη του.

Στις 6 Φ εβροαυρίου ή κ. Ροζίτα Γιαννακάκη χρειάστηκε νά μεταφέρει νεαρό κολυμβητή 
τού Παναθηναϊκού πού τραυματίστηκε στό κεφάλι κατά τή δ ιάρκεια  κολυμβητικής 
μερίδος στόν σταθμό Α' Βοηθειώ ν.

Π εριγράφ ει τήν περιπέτειά της:
«Στό Σύνταγμα οί δρόμοι ήταν γεμάτοι αυτοκίνητα, οί οδηγοί τών όποιων παγερά 

άσυγκίνητοι καί άδιάφοροι στά άγωνιώδη κορναρίσματα εμπόδιζαν τή μεταφορά τού 
παιδιού.

Μέσα λοιπόν στήν απόγνωσή μου κατέφθασαν δυό μοτοσυκλέττες τής ’ Αμέσου 
Δράσεως, οί όποιοι μέ πραγματικό κίνδυνο τής ζωής τους μέ οδήγησαν σέ ελάχιστο χρόνο 
στό Σ.Α.Β. τού Ε.Σ. Τέτοιου είδους ένέργειες τών άνδρώ ν τής Α.Δ. δέν τιμούν μόνο αυτούς 
πού τούς κάνουν, άλλά καί δείχνουν στόν κόσμο τόν πραγματικό προορισμό καί τήν 
υψηλή άποστολή τών Σωμάτων ’ Ασφαλείας γενικότερα.

Παρακαλώ διαβιβάστε στούς κ.κ. Καβαλάρη ’ Αχιλ. (ΑΔ 250) καί Σιώζο Θ εοχάρη (ΑΔ 
161), τό μεγάλο ευχαριστώ τό δ ικό  μου καί τόν θαυμασμό τών παιδιώ ν μου γιατί στό 
πρόσωπό τους είδαν τόν πραγματικό άστυνομικό, πού μέ κίνδυνο τής δικής του ζωής 
προσπαθεί νά σώσει τή ζωή τού συνανθρώπου του.
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ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

«Πνιγμονή έξ είσροφήσεως γαστρικού περιεχομένου»
Μιά διάγνωση ευκαιρίας

Μ. Μιχαλοδημητράκη Ίατροδ. Έπιμελ. Έργαστ. Ίατροδ. καί Τοξικολογίας.
Α. Κουτσελίνη Ίατροδ. Έκτ. Καθ. Έργαστ. Ίατροδ. καί Τοξικολογίας.

Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ τής αίτιας τού 
θανάτου, κατά τή νεκροτομή ε

νός πτώματος είναι, όπως καί οέ κάθε 
άλλη περίπτωση ιατρικής διαγνώσεως, 
προϊόν μιας επιμελημένης έρευνας, 
όλων τών παθολογικών άλλοιώσεων καί 
τών τραυματικών βλαβών πού υπάρ
χουν στό πτώμα καί οωστής, στή συνέ
χεια, έκτιμήοεως τών ευρημάτων αύ- 
τών. Τό τελευταίο είναι, τίς περισσότε
ρες φορές, καί τό δυσκολώτερο ση
μείο, κατά τή διαγνωστική διαδικασία, 
μέ άποτέλεομα όχι οπάνια, νά προκύ
πτει καί στήν ' Ιατροδικαστική τό έρώτη- 
μα άν ένα νεκροτομικό εύρημα μπορεί 
νά συσχετισθεΐ άμεσα μέ τό θάνατο, άν 
δηλαδή είναι πράγματι αύτό πού μέ τή 
μεσολάβησή του προκάλεοε μέ όποιο- 
δήποτε μηχανισμό τό θάνατο ή είναι 
άσχετο μ' αύτόν.

Μιά τέτοια χαρακτηριστική ιατρική 
διαγνωστική δυσχέρεια πού ουναντάται 
άναπόφευκτα καί πιό πέρα, μέ τό έργο 
τού άνακριτή, είναι καί ή ιατροδικαστική 
άξιολόγηση τής άνέυρέσεως γαστρι
κού περιεχομένου στις άεροφόρους 
οδούς, μιά κατάσταση πού είναι γνωστή 
σάν «πνιγμονή άπό είσρόφηση άνα- 
χθέντος γαστρικού πέριεχομένου» καί 
πού κλασικά περιλαμβάνεται καί περι- 
γράφεται στούς βίαιους στερητικούς - 
άσφυκτικούς θανάτους.

Πολύ συχνά διαβάζει κανείς οέ 
πιστοποιητικά θανάτου πού έκδίδονται 
μετά άπό νεκροτομή, καθώς καί στις 
άντίστοιχες ιατροδικαστικές εκθέσεις 
πού στή συνέχεια ουντάσσονται, σάν 
αίτια θανάτου, τήν «πνιγμονή έξ είσρο
φήσεως γαστρικού περιεχομένου».

'Υπάρχει βέβαια ο' όλες αύτές τίς 
περιπτώσεις τό νεκροτομικό εύρημα 
τής άνευρέσεως στις άεροφόρους 
οδούς γαοτρικοΰ περιεχομένου, πλήν 
όμως ή άξιολόγηση τού εύρήματος 
αύτοϋ σάν αίτιας θανάτου δέν είναι 
πάντοτε όρθή. ΚΓ αύτό γιατί, όπως 
πιστεύεται σήμερα, ή πραγματική αιτία 
θανάτου μπορεί νά είναι διαφορετική, 
ουνέπεια δέ αύτής ν' άποτελεΐ τό 
εύρημα τής ύπάρξεως γαστρικού περι
εχομένου στις άναπνευοτικές οδούς. 
Συγκεκριμένα είναι σήμερα παραδεκτό 
ότι άσφυκτικές καταστάσεις (άνοξυγο- 
ναιμικές καλύτερα) πού μπορεί νά 
οφείλονται ο' όποιαδήποτε αίτια, έμφα-

νή ή καί άδιερεύνητη, είναι δυνατό νά 
έχουν σάν άποτέλεομα μιά τέτοια 
είσρόφηση αιτίων άπό τό στομάχι, κάτι 
πού καθιστά πλέον έμφανές ότι, ή 
πνιγμονή δέν είναι αίτια τής άσφυξίας 
άλλά συνέπεια.' 2 3 4

Δέν είναι βέβαια πάντα έτοι, καί 
ύπάρχουν, χωρίς άμφιβολία, καί περι
πτώσεις όπου, πράγματι, ή είσρόφηση 
γαστρικού περιεχομένου μπορεί νά 
είναι καί ή αίτια τού θανάτου5. Αύτό 
είναι ιδιαίτερα πιθανό όταν, ή είσρόφη
ση τών οιτίων είναι «βαθειά», βρεθεί 
δηλαδή γαστρικό περιεχόμενο μέχρι 
τούς τελικούς άκκρεμόνες τού άνα- 
πνευστικοΰ6.

Στις περισσότερες όμως άλλες πε
ριπτώσεις ύπάρχει μία άλλη γενεσιουρ
γός αίτια πού θά πρέπει μέ σχολαστικό
τητα νά έρευνάται, νά προσδιορίζεται 
δέ καί νά άναφέρεται, ιδιαίτερα όταν, 
άντίθετα μέ τό πιό πάνω εύρημα, τό 
γαστρικό περιεχόμενο περιορίζεται μό
νο οτίς μεγάλες άεροφόρους οδούς.

Ή  σωστή άλλωστε παράθεση όλων 
τών εύρημάτων καί ό καθορισμός τής 
αίτιας πού δημιούργησε τίς άνοξυγο- 
ναιμικές συνθήκες, προδικάζει τελικά 
καί τό μηχανισμό μέ τόν όποιο έπήλθε ό 
θάνατος, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο ιατρο
δικαστικά. Σωστή στις περιπτώσεις αύ
τές είναι ή περιγραφή δηλαδή όλων τών 
καταστάσεων έκείνων πού μέ τή μεσο
λάβησή τους προκάλεσαν μιά άνατροπή 
στήν ύφιστάμενη ισορροπία ύγείας τού 
οργανισμού καί τό θάνατο. Μιά τέτοια 
σχηματική καί χρήσιμη «ταξινόμηση» 
είναι ό προσδιορισμός τής αίτιας σέ 
«τελική - ενδιάμεση καί άρχική αίτια».

' Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν 
έξετάζονται:

1. Βίαιοι θάνατοι, οπότε θά πρέπει 
ιδιαίτερα νά έκτιμηθεΐ ή βαρύτητα τών 
κακώσεων καί ή δυνατότητά τους νά 
έγκαταστήσουν άνοξυγοναιμικές συν
θήκες.7

2. Περιπτώσεις μέθης ή άλλες πού 
έχει μεσολαβήσει λήψη φαρμάκων (κυ
ρίως κατασταλτικών τού ΚΝΣ), ικανών 
νά προκαλέσουν άνοξυγοναιμικές επί
σης συνθήκες5.

3. Περιπτώσεις στις όποιες μεσολά
βησαν παθολογικές καταστάσεις ικα
νές πάντοτε νά έγκαταστήσουν άσφυ
κτικές συνθήκες, όπως έγκεφαλικές

αιμορραγίες, έμφραγμα, κλπ.
4. Περιπτώσεις θανάτων νεογνικής, 

βρεφικής ή νηπιακής ήλικίας, περιπτώ
σεις δηλαδή «θανάτων τού λίκνου», 
όπως άποκαλοΰνται5. Εδώ χρειάζεται 
ιδιαίτερη προσοχή άφοϋ σήμερα είναι 
γνωστό ότι ό αιφνίδιος θάνατος σ’ 
αύτές τίς ήλικίες άποτελεΐ πλέον ονο
μασία μιας άνεξάρτητης νοσολογικής 
οντότητας καί όχι είδος θανάτου2 8. Οί 
«θάνατοι τού λίκνου» (crib deaths - cot 
deaths) είναι άνερμήνευτοι 2 8 9 καί ή 
αίτια τους έπιστημονικά άγνωστη,2 8'° 
ένώ ή είσρόφηση γαστρικού περιεχομέ
νου είναι άπλά καί μόνο συνοδό καί ίσως 
άσχετο μέ τήν αιτία τού θανάτου τών 
παιδιών αύτών εύρημα.

Αξίζει, τελειώνοντας τό σημείωμα 
αύτό, νά τονισθεΐ ότι, ή άνεύρεση 
γαστρικού περιεχομένου στις άεροφό
ρους οδούς είναι «εύκολο» νεκροτομι
κό εύρημα, μέ τήν έννοια ότι εύκολα 
διαπιστώνεται, άλλά χρειάζεται προσο
χή καί σωστή άξιολόγηση γιά νά μή 
γίνεται καί «διάγνωση εύκαιρίας».
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Τό ένστικτο τής περιπέτειας είναι ή πηγή των πιό θαυμάσιων κατακτήσεων τής ανθρωπότητας, όπως καί 
των χειρότερων καταστροφών της. Καί όπως δύο αυτοκίνητα μπορούν νά πέσουν τό ένα πάνω στό άλλο, 
κινούμενα καί τά δυό απ’ την ιδία ενέργεια των κινητήρων τους, κατά τόν ίδιο τρόπο τό ένστικτο τής 
περιπέτειας μπορεί νά ωθήσει τούς μέν εναντίον των δέ, τούς λαούς, τις κοινωνικές τάξεις, τίς συμμαχίες.

Θ Α ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΣΕ κανείς πώς ή 
μεταστροφή στήν άθε'ΐα μπορεί 

νά παρουσιάσει τά ψυχολογικά χαρα
κτηριστικά μέ τή μεταστροφή στήν 
πίστη. "Οταν ένας άνθρωπος άπορρί- 
πτη τίς παραδοσιακές δοξασίες τοϋ 
περιβάλλοντος του, τήν έξήγηση πρέ
πει νά τήν άναζητήσωμεν ατά γεγονότα 
τής προσωπικής του ζωής: στίς συγ
κρούσεις πού τόν έφεραν άντιμέτωπο 
μέ τούς γονείς του ή τήν κοινωνία, στίς 
άποστερήσεις ή τίς άδικίες τών όποιων 
ύπήρξε θύμα καί τόν οδήγησαν σέ 
έξέγερση ένάντια στήν κοινωνική τάξη 
πού ταυτίζει μέ τήν πίστη. Αλλά 
συγχρόνως είναι γι' αύτόν ή ευκαιρία 
νά μετατρέψη τήν όλότελα άρνητική 
έξέγερσή του σέ δημιουργική περιπέ
τεια: αύτό τό αίσθημα πού έχει νά

για, γιατί χωρίς αυτά, δέν βρίσκεται 
κανείς μέσα στήν περιπέτεια. Έχουν 
κάτι νά πούν στόν κόσμο, ένα σκοπό νά 
πραγματοποιήσουν, μιάν άπάντηση 
στήν έποχή μας κΓ αύτό δίνει ένα 
νόημα στή ζωή τους. Αύτό άκριβώς 
έξηγεί γιατί τό δτι μπορεί κανείς νά 
ξαναβρή διαδοχικά τούς ίδιους άνθρώ- 
πους σέ πολλές πολιτικές κινήσεις 
πολύ άντίθετες, δσον άφορά τό δόγμα, 
αλλά πού παρουσιάζουν κάποτε ψυχο
λογική συγγένεια.

Τό φαινόμενο είναι άλλως τε πολύ 
πιό γενικό άκόμη· δέν περιορίζεται στή 
θρησκεία ή τήν πολιτική: οί ένθουσιώ- 
δεις τής ομοιοπαθητικής, τής ψυχανα- 
λύσεως ή τής προσωπικής ιατρικής, οί 
ένθουσιώδεις τής τεχνικής καί τής 
κατακτήσεως τοϋ άστρικοΰ διαστήμα-

μεως τής φύσεως, πού φέρνει τό 
δυναμισμό της σέ όλες τίς σταυροφορί
ες, όποιες κΓ άν είναι, καλές ή κακές. 
' Ονομάζω εύτυχή έκεΐνον πού μπορεί 
νά άφιερωθή μέ ολοκληρωτική πεποί
θηση σ' ένα σκοπό πού τοϋ φαίνεται 
άξιος. 'Έστω κΓ άν σ' αύτό σφάλη, 
κάνει μιά θαυμάσια έμπειρία καί βαθειά 
άνθρώπινη, γιατί πραγματοποιεί τότε 
μιάν ένστικτώδη άνύψωση.

Τό ένστικτο τής περιπέτειας είναι ή 
πηγή τών πιό θαυμάσιων κατακτήσεων 
τής άνθρωπότητας, όπως καί τών χειρό
τερων καταστροφών της. ΚΓ όπως δύο 
αύτοκίνητα μπορούν νά πέσουν τό ένα 
πάνω στ' άλλο, κινούμενα καί τά δυό 
άπ' τήν ίδια ένέργεια τών κινητήρων 
τους, κατά τόν ίδιο τρόπο τό ένστικτο 
τής περιπέτειας μπορεί νά ώθήση, τούς

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ
δουλεύη γιά νά έλευθερώση τούς 
άνθρώπους άπό ορισμένες προκαταλή
ψεις στίς όποιες ήταν φυλακισμένοι, ν' 
άγωνισθή γιά ένα κόσμο λιγώτερο ύπο- 
κριτικό, τόν άνεβάζει ψηλά. Αύτό άκρι
βώς δείχνει πώς ή ύποκειμενική έμπει
ρία δέν θά μπορούσε ποτέ νά θεωρηθή 
σάν μιά άπόδειξη αύθεντικότητας ένός 
κάποιου δόγματος.

Μπορεί κανείς νάπή τά ίδια γιά όλα τά 
πολιτικά πιστεύω, όποια κι άν είναι αύτά, 
είτε πρόκειται γιά τόν κομμουνισμό, τό 
φιλελευθερισμό, τόν περσοναλισμό ή 
τό φασισμό. ' Από τή στιγμή πού ένας 
άνθρωπος πιστεύει σ' αύτά άρκετά 
φλογερά γιά νά δεσμευθή χωρίς έπιφύ- 
λαξη, δοκιμάζει ένα αίσθημα άνθησης 
πού τόν πείθει ότι τό «πιστεύω» του 
είναι σωστό. Είναι ίσως ή περίπτωση 
κυρίως τοϋ μαρξισμού πού διατείνεται 
ότι κατέχει μιά έπιστημονική μέθοδο γιά 
νά τροποποιήση τόν κόσμο καί νά 
μετασχηματίση τόν άνθρωπο μέ τήν 
άναστάτωση τών θεσμών. Είδα πολλούς 
άνθρώπους πού υιοθέτησαν τό δόγμα 
του γιατί έκεΐ άποκτοΰσαν τήν πείρα 
μιάς μεγάλης περιπέτειας. Υιοθέτησαν 
τό λεξιλόγιο, τή διαλεκτική, τήν ίδεολο-

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ν Η
Υπό PAUL TOURNIER

τος, τής μουσικής τζάζ, τής θεοσοφί
ας, οί φυσιολάτρες ή οί είρηνευταί, όλοι 
προστατεύουν τίς ιδέες τους γιά νά 
προστατεύσουν τήν περιπέτειά τους, 
γιατί ή περιπέτεια, είναι άκριβώς αύτή ή 
άφιέρωση σέ μιά ιδέα, αύτός ό άγώνας 
γιά νά τήν κάνωμε νά θριαμβεύση, γιά 
νά προσηλυτίσωμε τόν άλλον σ' αύτή.

Δέν λέω, βέβαια, πώς όλες οί ιδέες 
άξίζουν, ούτε ότι τό άντικείμενο μιάς 
περιπέτειας μπορεί νά είναι άδιάφορο. 
Δέν λέω: «λίγο ένδιαφέρει ή περιπέ
τεια, άρκεΐ νά ύπάρχη κάποια». Καθό
λου! Τελείως άντίθετα, δέν υπάρχει 
περιπέτεια άν δέν ύπάρχη πεποίθηση 
ν' άγωνιστής γιά μιάν αλήθεια, μιάν 
άλήθεια δίκαιη, μιάν άρχή πού ν' άξίζη. 
Αύτό πού λέω, είναι ότι μέσα στήν 
άνθρώπινη ψυχή ύπάρχει ένα ένστικτο 
περιπέτειας, ένα είδος τυφλής δυνά-

ίδκρΗδ?
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ΓΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ
μέν εναντίον τών δέ, τούς λαούς, τις 
κοινωνικές τάξεις, τις συμμαχίες. Ο 
ρόλος πού παίζει οτούς πολέμους καί 
τις έπαναστάσεις είναι καταφάνερος.

Κυττδξτε τόν ένθουοιασμό άπ' τόν 
όποιο παραληρεί ένας λαός, όταν μπαί- 
νη οτόν πόλεμο. Μπορεί νά έκπλαγή 
κανείς καμμιά φορά άπό τήν έλαφρότη- 
τα μέ τήν όποια ρίχνεται ο ’ αύτή τήν 
περιπέτεια. Αύτό προέρχεται, νομίζω, 
έν μέρει άπό ένα είδος άνακουφίσεως 
πού δοκιμάζει τότε τό έθνος σάν 
νοιώθη άπότομα άπελευθερωμένο άπό 
έναν πνιγηρό ιστορικό ντετερμινισμό. 
' Υπάρχει πάντα οτούς άνθρώπους μιά 
ύποσυνείδητη άγωνία, ότι είναι κλει
σμένοι οτήν άκινηοία μιας πολιτικής 
κατάστασης, χωρίς διέξοδο. Είναι ένα 
είδος κλειστοφοβίας.

Οί άνθρωποι νοιώθουν συγκεχυμένα 
ότι κάθε κοινωνική οργάνωση τείνει, 
άπό τή φύση της κι' άπό προοδευτικές 
περιπλοκές, νά κρυσταλλωθή. Τό νοιώ
θουν στις έλαχιστότερες λεπτομέρει
ες τής δημόσιας ζωής, όπου άντιμετω- 
πίζουν άδικα προνόμια καί καταστάσεις 
πού άποκτήθηκαν άμετακίνητα. Δέν 
είναι μόνο ή άδικία τους πού τούς

παρενοχλεΐ, άλλά τό ότι δέν μεταβάλ
λονται. Καί τό νοιώθουν άκόμη στά πιό 
μεγάλα προβλήματα τής διεθνούς ζω
ής, πού παραμένουν «έπί τάπητος», 
έπ ’ άόριστον, άνεξέλικτα, πιθανώς 
άλυτα.

"Ετσι όταν άνθρωποι τού Κράτους 
τολμούν νά τραβήξουν σπαθί γιά νά 
κόψουν αύτούς τούς γόρδιους δε
σμούς, έμφανίζονται οάν άπελευθερω- 
τές, όχι μόνον έθνικοί άπελευθερωτές, 
άλλά σάν άπελευθερωτές τού άνθρώπι- 
νου γένους ένάντια σ' ένα πεπρωμένο 
πού τό συνθλίβει. Καί όταν έπίσης ένας 
λαός πάη στόν πόλεμο, έχει πάντα τήν 
πεποίθηση ότι άντιμετωπίζη μιά θυσία, 
όχι γιά τόν ίδιο, άλλά γιά νά φτιάξη ένα 
κόσμο νέο καί καλύτερο, γιά νά έγκαθι- 
δρύση μιά μεγαλύτερη έλευθερία καί 
δικαιοσύνη.

Καί αύτό άκριβώς συμβάλλει, γι' 
αύτό τό λαό, στό θαύμα τής ομοφωνίας, 
τής κοινής ορμής, τής χαρούμενης καί 
φλογερής, πού ή ειρήνη δέν θά μπο
ρούσε νά πραγματοποιήση. Τέλος, ένα 
αύστηρό δίκτυο τού κατεστημένου 
σπάζει καί στά έρείπιά του κάθε ένας 
φαντάζεται τις νέες δυνατότητες πού

έλπίζει, όχι μόνο νά έπιτύχουν τούς 
καθαρά λεγάμενους πολεμικούς στό
χους, άλλά καί νά φέρουν νέους 
θεσμούς, ένα νέο ρεύμα ζωής δυνατό, 
μιά νέα άρχή, πού θά ήταν άδιανόητη 
χωρίς τήν κρίση τού πολέμου.

Τό βλέπομε καλά αύτό άπ' τό παρά
δειγμα τής χώρας μου, τής ' Ελβετίας, 
πού είναι άπαλλαγμένη άπό πολέμους 
έδώ καί ένάμιου αιώνα, έκτος άπό ένα 
σύντομο έμφύλιο τό 1847, καί όπου 
κάθε κοινωνική καί πολιτική οργάνωση 
έμφανίζεται τόσο λεπτομερώς ρυθμι
σμένη, ώστε καταλήγει στήν άκινηοία, 
άν μή στήν άδυναμία.

Ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις 
ύπάρχει τέτοια ισορροπία, ώστε πιά 
τίποτε δέν μπορεί νά κινηθή, καί όταν 
άκόμη κανένας δέν είναι εύχαριστημέ- 
νος. ' Η χώρα καταντά, κατά τήν έκφρα
ση ένός άπό τούς Γερμανούς συναδέλ
φους μου, ένα «μικρό μουσείο τού

Στήν απέναντι σελίδα ό Θεάνθρω
πος. Κατά μία άποψη ή μεταστροφή 
στήν άθεΐα μπορεί νά παρουσιάσει 
τά ψυχολογικά χαρακτηριστικά μέ 
τή μεταστροφή στήν πίστη. ' Επάνω, 
ό Πασκάλ. Τίποτε άλλο, έλεγε, άπό 
τήν μάχη δέν μάς άρέσει.

άστικοΰ νεκρού κόσμου», ένώ οί θεσμοί 
έχουν τόσο βαθειά άλλάξει σέ όλες τις 
γύρω χώρες.

Αύτό έξηγεϊ καί τήν πελώρια δυσκο
λία πού έχουν όλοι οί άποικοι στό νά 
άναπροσαρμοσθοΰν στή νέα τους ζωή, 
όταν γυρίζουν στή μητρόπολη. Τούς 
φαίνεται πώς έδώ, δέν έχουν θέση νά 
ζήσουν, ότι στήν Εύρώπη οί άνθρωποι 
άλληλοχτυπιοΰνται. Βέβαια, στις άποι- 
κίες τους, άπελάμβαναν προνόμια, στά 
όποια ήσαν έξοργιστικά συνηθισμένοι.
Αλλά ύπάρχει κάτι περισσότερο άπ' 

αύτό: οτήν Ασία, στήν Αφρική, στις 
νέες χώρες, σέ πλήρη έξέλιξη, ή ζωή 
τους ήταν μιά περιπέτεια, ένώ έδώ 
πρέπει νά μπή στή ρουτίνα.

' Εδώ καί λίγα χρόνια στήν άκρότατη 
στιγμή τρομοκρατίας τού Ο.Α.Σ., ένας 
νεαρός συμπατριώτης μου ό κ. Julliard,
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'Αριστερά: Γιά τήν άνθρωπότητα ολόκληρη, γιά τήν τέχνη καί τόν πολιτισμό 
μπορούμε νά έλπίζομε μιά νέα ώθηση απ' τό γεγονός τής εισόδου στή σκηνή τών 
μαύρων, διότι εύρισκονται στή φάση τής δυναμικής έκρήξεως τής περιπέτειάς 
τους. Δεξιά: Ο μεγάλος Ισπανός ζωγράφος Πάμπλο Πικάσσο. Ό  συγγραφέας 
προτείνει στους σύγχρονους ζωγράφους νά μήν μιμηθοϋν τόν Πικάσσο ή τόν Κλέε 
ή τούς άλλους μεγάλους τής τέχνης, γιατί αυτό όπως λέει «δέν θά είναι πιά 
περιπέτεια».

φοιτητής οτό Πανεπιστήμιο τής Γενεϋ- 
ης, δημοσίευσεσ' ένα γαλλικό εβδομα
διαίο περιοδικό ένα άρθρο πού έκανε 
θόρυβο ο' έμάς, γιατί έκεΤπεριέγραφε 
τήν θανάσιμη πλήξη πού βασιλεύει, 
κατά τή γνώμη του, στή χώρα μας, όπου 
οί νέοι παραπαίουν, χωρίς νά ξέρουν οέ 
ποιά μεγάλη ιδέα ν' άφιερωθοϋν. Καί 
πρόσθετε, άπευθυνόμενος στούς Γάλ
λους, ότι τού συνέβαινε νά ζηλεύη τό 
δικό τους Ο.Α.Σ. Βέβαια, στήν ήλικία 
μου, δέν έκφράζομαι πιά μ' αύτή τήν 
ύπερβολή. ’ Αλλά καταλαβαίνω πολύ 
καλά τή νοοτροπία τής νέας γενιάς πού 
έκφραζόταν έτσι.

Δέν έλειψαν γενναίοι άνθρωποι γιά 
ν' άπαντήσουν στόν Julliard ότι άν νέοι 
θέλουν ν ’ άφοσιωθοϋν κάπου, οίεύκαι- 
ρίες δέν τούς λείπουν, άρχίζοντας άπ' 
τόν Διεθνή ' Ερυθρό Σταυρό, μιά μεγά
λη περιπέτεια τής Γενεύης. Αλλά γιά 
τούς σημερινούς νέους, ό Ερυθρός 
Σταυρός είναι μιά γρηά έκατόχρονη, 
πολύ τιμημένη καί άξιοσέβαστη, άλλά 
πού δέν έχει πιά τό φωτοστέφανο τού 
νεωτερισμού. ΚΓ όμως ύπό τήν αιγίδα 
της, τό 1920 έζησα μιά άπ' τις περιπέ
τειες τής νεότητάς μου, πού είχαν τό 
περισσότερο έπηρεάσει όλη μου τή 
ζωή, όταν δούλεψα γιά τόν έπαναπατρι- 
σμό τών αιχμαλώτων πολέμου καί γιά τή 
βοήθεια στά πεινασμένα παιδιά.

Καί σέ πόσες άλλες νεανικές περιπέ
τειες δέν ρίχτηκα μ' ένθουσιασμό! Τήν 
ίδια έποχή ήμουν πρόεδρος τού Φοιτη

τικού Συλλόγου τής Zofingue. Λίγο 
πριν, είχα γράψει μ' ένα φίλο κΓ 
άνεβάσει ένα θεατρικό έργο. Ενας 
καθηγητής τής Νομικής μοϋ είχε έμπι- 
στευθή μιά μεγάλη έργασία συγκεντρώ- 
σεως στοιχείων σχετικά μέ τή λειτουρ
γία τής δημοκρατίας στήν ' Ελβετία, 
γιατί δέν είχε βρε! στή Σχολή του 
κανένα φοιτητή διατεθειμένο νά τήν 
άναλάβη. Χρειαζόταν νά συγκεντρώσω- 
με αϋτά τά έγγραφα γιά έναν "Αγγλο 
συγγραφέα, τόν Λόρδο Bryoe. ' Αμέ
σως ρίχτηκα μέ όλη μου τήν καρδιά καί 
βρήκα αύτό τό θέμα νά μ' ένδιαφέρη 
μέ πάθος. Τότε άντελήφθην ότι ύπήρχε 
στήν 1 Ελβετία ένα μικρό μισο-καντόνι, 
τό Appenzel, οί κάτοικοι τού όποιου, 
χωρίς καμμία έξαίρεση, είχαν πάντα 
άπαντήσει «όχι» σέ όλα τά ομοσπονδια
κά θέματα πού τούς είχαν ύποβληθή.

“ Επαιρνα έπίσης πολλά βραβεία γιά 
άριθμομηχανές, τών όποιων δέν ύπήρ- 
χαν άλλα πρωτότυπα, έκτος άπ' αυτά 
πού είχα κατασκευάσει έγώ ό ίδιος, 
κόβοντας τις μικρές ρόδες μέ τά 
δοντάκια τών γραναζιών οτό δωμάτιό 
μου, όταν ήμουν έσωτερικός, στό Μαι
ευτήριο, άνάμεσα σέ δυό τοκετούς. 
Έπειτα ίδρυσα τήν Γενική Φοιτητική 
"Ενωση, ένα Πρεβαντόριο, μιά διεθνή 
Γραμματεία Κινήσεων Νεότητος, στήν 
ύπηρεσία τής παιδικής ήλικίας' ώργά- 
νωσα μεγάλους έράνους γιά τά πεινα- 
σμένα παιδιά τής Ρωσίας καί άλλων 
χωρών.

Εχα τότε έναν αύταρχικό καθηγητή 
πού δέν έβλεπε μέ καλό μάτι τούς 
φοιτητάς πού δέν παρακολουθούσαν τά 
μαθήματά του. ” Ετσι, άπότιμιότητα, τού 
έγραψα ένα γράμμα γιά νά τού έξηγήσω 
ότι άν δέν πήγαινα στά μαθήματά του, 
ήταν έπειδή αύτά είχαν τυπωθή σέ 
βιβλίο πού μπορούσα νά μελετήσω σπίτι 
μου, καί έτσι μπορούσα νά κερδίζω 
καιρό γΓ άλλες δραστηριότητες, τόϊδιο 
ένδιαφέρουσες, σκεπτόμουνα, γιά νά 
προετοιμαστώ στή σταδιοδρομία μου 
ώς γιατρού. Μέ κατέστησε προσεκτικό, 
στήν άπάντησή του, μπρος στόν κίνδυ
νο νά παίζω τό Δόν Κιχώτη καί νά 
διασπαστώ σέ μάχες ένάντια σ’ όλους 
τούς άνεμόμυλους. Βεβαίως, γιά τίς 
έξετάσεις, έργάσθηκα πολύ καί ό καθη
γητής μοϋ φέρθηκε αύστηρά, άλλά

δίκαια. Καί σέ λίγο μπήκα στό Συμβού
λιο τής Εκκλησίας μου. ' Ημουν τόπιό 
νέο μέλος καί άντιπροσώπευα μιά 
ομάδα νέων πού έπεδίωκαν νά άνακαι- 
νιστοϋν οί θεσμοί της καί τό πνεύμα 
της, πράγμα πού ξεσήκωσε μάχες 
άρκετά ζωηρές καί καμμιά φορά έπίπο- 
νες. Βέβαια, σέ όλες αύτές τίς δραστη
ριότητες, δούλευα γιά σκοπούς πού 
μοϋ φαίνονταν άξιοι ν ’ άφιερωθώ καί 
πού καί σήμερα άκόμη δέν άρνοϋμαι.
Αλλά δούλευα έπίσης γιά μένα, γιά τήν 

ικανοποίηση τής άνάγκης μου γιά περι
πέτεια, γιά τή χαρά πού εϋρισκα σ ’ 
αύτό, καί έπίσης, χωρίς νά τό ξέρω 
τότε, γιά νά άντισταθμίσω τά αισθήματα 
κατωτερότητος πού δηλητήριαζαν τήν 
ψυχή μου.

' Αλλά όλα έκείνα πού μιά περιπέτεια 
μπορεί νά δημιουργήση, μιά άλλη μπο
ρεί νά τά καταστρέψη, καί όλα όσα ή μία 
μπορεί νά καταστρέψη μιά άλλη μπορεί 
νά δημιουργήση ξανά. Σκεφθεΐτε τήν 
έποποίία τών άποικιακών κατακτήσεων 
τού περαμένου αιώνα καί τής άρχής τού 
ίδικοϋ μας. Τί διέξοδος στήν άνάγκη
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περιπέτειας τής Δύαεως πού ήταν 
πνιγμένη οτόν άοτικό κονφορμισμό της! 
Τήν ίδια έποχή, ή έξοδος ιεραποστολών 
οέ είδωλολατρικές χώρες, όπως τις 
άντιλαμβάνονταν τότε, βύθιζε τις ρίζες 
της οέ μιά ίδια γεύση έξωτικής περιπέ
τειας. Ο «μικρός νέγρος», γιά τόν 
όποιο δίναμε μιά δεκάρα στό κατηχητι
κό, συμβόλιζε καλά αύτόντόδυναμισμό 
τής πίστεως πού ή άστικοποιημένη 

Εκκλησία περιέργως είχε χάσει.

Καί οκεφθεϊτε τώρα τήν μεγάλη 
περιπέτεια τής άποαποικιοποιήσεως 
πού ξετυλίγεται κάτω άπ τά μάτια μας 
μέ δύναμη άκαταμάχητης έπιδημίας καί 
ή όποια όχι μόνο έξαίρει τήν ένεργητι- 
κότητα έκείνων πού τήν άναλαμβάνουν 
στις νέες χώρες, άλλά καί καθαρίζει τις 
' Εκκλησίες μας άπό τίς προκαταλή
ψεις, σέ οημεϊο ώστε νά περιμένουν 
τήνϊδια τήν δική τους άνανέωση άπό μιά 
έπιστροφή τής ' Ιεραποστολής μέ άντί- 
θετη φορά! Γιά τήν άνθρωπότητα ολό
κληρη, γιά τήν τέχνη καί τόν πολιτισμό 
μπορούμε νά έλπίζουμε μιά νέα ώθηση 
άπ τό γεγονός τής εισόδου στή σκηνή 
τών Μαύρων, διότι εύρίσκονται στή 
φάση τής δυναμικής έκκρήξεως τής 
πΓοιπέτειάς τους.

Σκεφθείτε άκόμη τή μεγάλη περιπέ
τεια τής Μεταρρυθμίσεως. πού γέννη
σε άλλοτε τόσους ηρωικούς μάρτυρες, 
όπως στούς πρώτους χρόνους τού 
Χριστιανισμού, πού ήθελε νά άνορθώση 
ολόκληρη τήν Εκλησία καί δέν πέτυχε 
άλοίμονο, παρά νά τή διαιρέση.

Καί οκεφθεϊτε τό τί άπέγιναν οί 
Εκκλησίες πού βγήκαν άπ αύτό τό 

χωρισμό.
Αλλά όλα τά διαδοχικά κύματα, πού 

σπάζουν πάνω στήν άνθρωπότητα άκο- 
λουθοϋν τήν ίδια καμπύλη γιά τήν όποια 
μιλήσαμε Ο Camus τό άπέδειξε 
ώραΐα σχετικά μέ τήν έξέγερση. ' Η 
έξέγερση είναι κατ' έξοχήν μιά ένστι- 
κτώδης περιπέτεια πού φουσκώνει σάν 
σίφουνας ώς τήν έπανάσταση πού 
σκουπίζει κάθε τι στό πέρασμά της καί 
πού γιά ένα διάστημα, ένσαρκώνει ό,τι 
πιό εύγενικό ύπάρχει οτόν άνθρωπο, 
τήν αιώνια άρνησή του, νά άφεθή οτόν 
πνιγμό. ' Αλλ' άργά ή γρήγορα καταλή
γει νά θεσπίζη μιά νέα τάξη, ή όποια, μέ 
τή οειρά της, θά πρέπει νά άμυνθή σέ 
νέες έξεγέροεις ώς τήν ήμέρα πού θά 
ύποκύψη σ' αύτές.

' Η ιστορία τής τέχνης φωτίζει πλού
σια αύτό τό νόμο. Τί μαγική άνανέωοη 
έκτυλίσσεταιΓάτΓτή στιγμή πού μερικοί 
ζωγράφοι, άντί νά συνεχίοουν νά άντι- 
γράφουν τούς δασκάλους τους, μπαί

νουν άποφασιστικά σέ νέους δρόμους! 
Είναι θαυμαστά έπιδημικό. Σκεφθείτε 
τή Σχολή τού Παρισιού, όπως έξελίχθη 
άπ' τό τέλος τού περασμένου αιώνα.
Ακριβώς αύτή ή έπιδημία δημιουργεί 

μιά Σχολή πού δέν είναι τίποτε άλλο άπό 
μιά ομαδική περιπέτεια. "Οχιγιατί αύτοί 
οί ζωγράφοι άλληλοαντιγράφονται, ό
πως συνέβαινε στούς προηγούμενους 
σκοτεινούς αιώνες· περισσότερο γιατί 
παρακινούνται άμοιβαΐα νά ξαναβροΰν, 
ό κάθε ένας, τήν καθαρή του πρωτοτυ
πία, καί τήν πνοή τής περιπέτειας.
Αλλά, έσείς ζωγράφοι, βιαστείτε νά. 

ένταχθήτε ο αύτό τό δημιουργικό ρεύ
μα! Σέ λίγο θά στερέψη. Θά μπορέσετε 
βέβαια νά μιμηθήτε τούς νέους δασκά
λους, τόν Cejanne, τόν Picasso ή τόν 
Clee, δέν θά είναι πιά περιπέτεια.

Είναι εύκολο νά ίδοϋμε στήν ιστορία, 
τέτοιες δημιουργικές έκρήξεις, τήν 
κλασική ' Ελλάδα, τόν Μεγάλο Αιώνα, 
έκρήξεις άπίστευτου πλούτου, έπειδή 
ένας άνεμος περιπέτειας είχε σηκωθή.
' Αλλ' αύτό ποτέ δέν μπορεί νά διαρκέ- 
οη. Ένα νέο στύλ κωδικοποιεΐται γρή
γορα σ' ένα ύποχρεωτικό πιστεύω πού 
πνίγει κάθε νέα δημιουργία. Κάθε 
περιπέτεια έχει τήν παρακμή της καί 
κάθε ένας μένει μέ τήν πείνα του.

Υπάρχουν άνθρωποι πού εύχαρι- 
στοΰνται νά έπαναφέρουν στήν καρδιά 
τους ή νά διηγούνται σέ κάθε έναν πού 
έρχεται άναμνήσεις άπ' τά περασμένα.

Μέ τόν ίδιο τρόπο όλες οί κινήσεις

ύποτάσσονται ο ' αύτό τό νόμο πού τά 
σκεπάζει όλα μοιραία μέ άμμο. Μία άπό 
τις αίτιες έδρεύει άναμφίβολα ο' ένα 
φαινόμενο λίγο γνωστό: αύτό πού κατέ
χει κανείς φαίνεται πάντα λιγώτερο 
όμορφο άπ' αύτό πού έπιθυμοϋσε’ ή 
έξαρση τής έπιθυμίας χρωμάτιζε μαγι
κά τό άντικείμενό της πού ξεθωριάζει 
σχεδόν τό ίδιο γρήγορα, όταν τό άπο- 
κτήσωμε. ' Η περιπέτεια, ήταν άκριβώς 
ή έπιθυμία καί ή έλπίδα καί όχι ή 
κατάκτηση. «Τίποτε άλλο άπό τή μάχη 
δέν μάς άρέσει, λέγει ό Πασκάλ, όχι ή 
νίκη. Δέν άναζητοϋμε ποτέ τά πράγμα
τα, άλλά τήν άναζήτηση τών πραγμά
των» . ' Υπάρχουν άνθρωποι πού ύποφέ- 
ρουν τραγικά άπ' αύτό. Περιποιήθηκα 
μιά άσθενή πού είχε πλήρη συνείδηση 
πώς αύτό ήταν τό μεγάλο δυστύχημα 
στή φύση της: πολύ φλογερή, ίδεαλί- 
στρια, δοκίμαζε έπιθυμίες έπιτακτικές, 
άλλά μόλις άποκτοΰσε ό,τι είχε τόσο 
έπιθυμήσει. αύτό άμέσως έχανε τήν 
άξια του στά μάτια της.

' Αλλά υπάρχει νομίζω μιά αίτια πολύ 
πιό βαθειά γι' αύτό τό νόμο τής 
βαθμιαίας φθοράς όλων τών περιπετει
ών. Κατά τήν πρώτη φάση, τή φάση τής 
δυναμικής άνθήσεως, τής άνοδικής, 
μιά περιπέτεια προκαλεϊ λίγες άντιθέ- 
σεις. Συμπαρασύρει τή συγκατάθεση, 
πολύ περισσότερο άπό διαίσθηση παρά 
άπό λογική, αύτών πού νοιώθουν έκεΐ 
μιά άλήθεια άξια ν ' άφιερωθοΰν σ' 
αύτήν. Οί άλλοι άνθρωποι δέν τήν
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καταλαβαίνουν καθόλου, δέν τήν παίρ
νουν στά σοβαρά, δέν πιστεύουν οτήν 
επιτυχία της καί δέν τήν πολεμούν, γιατί 
δέν τήν φοβούνται άκόμη. Τή στιγμή 
πού φθάνει στήν κορυφή καί έξελίσσε- 
ται δυναμικά, τότε ή άντίσταση παίρνει 
οάρκα καί οστά.

' Αλλ' άν αύτή ή άντίσταση δέν είναι 
άρκετά δυνατή γιά νά έμποδίση στήν 
περιπέτεια τό δρόμο τού θριάμβου, τήν 
ύποχρεώνει νά όργανωθή, νά δικαιωθή, 
νά άμυνθή, γιά νά σώση τις κατακτήσεις 
της. Τότε, δέν είναι πιά μιά περιπέτεια, 
είναι μιά συζήτηση, μιά στιχομυθία, μιά 
έπιχειρηματολογία, πολύ συνεπής, ί
σως, άλλά πού έχει ένα άλλο πρόσωπο 
' Ο προφητικός διαισθητικός παράγων, 
πού κυριαρχούσε στό ξεκίνημα, πηγή 
τής μαγικής της δυνάμεως, ύποχωρεί 
μπρος στά λογικά έπιχειρήματα καί τήν 
συστηματική οργάνωση. Τά κριτικά 
πνεύματα έπεμβαίνουν, έξηγοΰν τήν 
περιπέτεια, τήν καθορίζουν, τή φορμά
ρουν σέ φόρμουλες καί δόγματα.

Μετά έρχονται οί ιστορικοί, μέ τό 
φακό τους, πού τήν τοποθετούν οέ μιά 
πολύ φυσική έξέλιξη των πραγμάτων, 
πού τής βρίσκουν πρόδρομους καί 
κληρονόμους. Τώρα πιά έχει ταξινομη
θεί έχει κάνει τό γύρο της ή ιδέα 
μπορεί νά συνέχιση νά ζή, ν άποτελή 
μέρος τής κληρονομιάς τής άνθρωπό- 
τητας. Οί σπουδασταί βρίσκουν σ' 
αύτήν ένα θέμα πραγματείας, άλλά 
κανείς πιά δέν ένθουσιάζετατ ή περι
πέτεια τέλειωσε.

Έτσι όλα τά έργα άρχίζουν μ' ένα 
πυρετικό αύτοσχεδιασμό. Σκαπανείς 
πού έχουν πειοθή άφοσιώνονται μέ 
μεταδοτική φλόγα καί προσφέρουν μιά 
τεράστια θαυμαστή δουλειά χωρίς καμ- 
μιά άμοιβή. Περιφρονοϋν όλους τούς 
σκεπτικισμούς καί όλες τις κοροϊδίες, 
όπως ό Στρατός τής Σωτηρίας, π.χ., 
στις άρχές του. Τά έργα άρχίζουν σέ 
μιά άπολυμασμένη άποθήκη, μέ κασό- 
νες σαπουνιού γιά καθίσματα καί τραπέ
ζια καί μιά γραφομηχανή πού άφήνει 
ένα κενό μετά άπό κάθε ε! Αλλά τί 
άτμόσφαιρα! ' Η άτμόσφαιρα μιας συνω
μοσίας.

ΚΓ έπειτα, μαζί μέ τήν έπιτυχία, 
πρέπει κανείς καλά νά όργανωθή. 
Έχουν σεβαστά ποσά νά διαχειρι- 
σθοϋν. Χρειάζεται τάξη. Πρέπει νά 
νοικιάσουν γραφεία' κάποια μέρα θά 
κατασκευάσουν ένα ύπέροχο κτίριο. 
Θά ύπάρχη ένας πρόεδρος, άντιπρόε- 
δρος, ένα ολόκληρο συμβούλιο άπό 
πρόσωπα μέ έπιρροή, ένας γενικός 
γραμματέας, λογιστές μέ δίπλωμα 

Αλλά δέν θά είναι πιά μιά περιπέτεια.

Θά είναι ένα έργο, παραδεκτό, σεβα
στό, τιμημένο. Θά έχη τούς συνδρομη
τές του όπως όλα τά έργα, καί θά τούς 
ζητά λεπτά. Θά πληρώνουν χωρίς χαρά 
καί άπό καθήκον, άκριβώς έκείνο πού 
άρμόζει, νά καταβάλουν.

Κατά τόν ίδιο τρόπο όλα τά πνευματι
κά κινήματα καί οί φορείς των, τείνουν 
λίγο-λίγο άπό τό ίδιο τό γεγονός τής 
άναπτύξεως καί τής έπιτυχίας τους νά 
γίνουν μεγάλοι οργανισμοί. Οί άρχηγοί 
τους, ύποφέρουνάπ αύτό πολύ συχνά, 
είναι παραφορτωμένοι άπό διοικητικές 
φροντίδες καί ψέγουν τούς έαυτούς 
των, ότι δέν έχουν πιά καιρό γιά ένα 
λειτούργημα καθαρά πνευματικό. Δέ
χθηκαν τό έργο τους γιά νά κάνουν 
άποστολή, κΓ έχουν τήν οδυνηρή 
έντύπωση ότι γίνονται κατά κάποιο 
τρόπο καί παρά τή θέλησή τους, υπάλ
ληλοι.

Είδα πολλούς άνθρώπους οέ μιά 
τέτοια κατάσταση πού συχνά ψεύδον
ταν λίγο ατούς έαυτούς των γιά νά μήν 
ομολογήσουν τήν άπογοήτευσή τους. 
Έμοιαζαν νά περιμένουν ένα μέλλον, 
άλλά στήν πραγματικότητα τό βλέμμα 
τους ήταν γυρισμένο στό παρελθόν. 
Έμενε γοητευμένο άπ' τό παρελθόν. 
Είναι έπικίνδυνο νάχη κανείς τόν χρυσό 
του αιώνα πίσω. Αύτό είναι τό άντίθετο 
τής περιπέτειας. ' Η ζωή έχει μιά μόνη 
κατεύθυνση. Ποτέ δέν άνασταίνεται τό 
παρελθόν. Βέβαια, μπορεί νά νοιώση 
κανείς πώς έκλήθη νά συνέχιση πιστά 
τήν έπιχείρηση πού άρχισε, γιά νά 
διατηρήση ζωνταντούς τούς θησαυ
ρούς πού δέχθηκε στό παρελθόν.

Έτσι μπορεί κανείς νά έπιτελέση 
ένα καθήκον, ένα έργο χρήσιμο. Τό νά 
όνομάζη κανείς περιπέτεια, έκείνο πού 
δέν είναι πιά παρά μιά συνηθισμένη 
ύπηρεσία, είναι σάν νά έξαπατάται λίγο 
μόνος του. Μιά περιπέτεια «ξαναζε
σταμένη», έστω καί μέ πολλή άγνότητα, 
δέν είναι μιά περιπέτεια, δέν έχει πιά 
τήν ορμή της.

' Η πρώτη πνευματική άπαίτηοη, είναι 
νά δεχώμαστε τούς νόμους τής ζωής.
' Η πνευματική ζωή είναι φτιαγμένη 
μόνο άπό νέες γεννήσεις. Θά χρεια- 
σθοϋν νέες περιπέτειες, πάντα νέες 
περιπέτειες, γιά νά πάλλη πάντα, άλλά 
μέ κτύπους διαδοχικούς σ' όλο τό 
διάστημα τής ζωής ή καρδιά τού άνθρώ- 
που. Αρχίζοντας άπό τό Πνεύμα καί 
καταλήγοντας στό Πνεύμα. Αύτό είναι 
τό Α καί τό Ω τής άληθινής πνευματικής 
ζωής.

Μετάφρ. ΕΙΡ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗ

Γ Ί
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΣΕΛΙΔΕΣ

ΠΑΝ
ΚΑΙ

ΟΒΕΛΙΑΣ
Τοΰ

ΗΛ.  Χ Α Ί ' Δ Ε Μ Ε Ν Ο Υ

Σ Α ΒΡΕΘΗΤΕ σέ μεγάλα ύψη, 
πάνω στά 'Ελληνικά βουνά, κι' 

έχετε πρόσφατα κάτι διαβασμένο γιά 
τόν άρχαίο θεό τής ' Ελληνικής ϋπαί- 
θρου τόν τραγοπόδαρο τόν Πάνα, δέν 
μπορεί, παρά νά τόν φανταστήτε νά 
ξεπροβάλλη άπό κάνα ξέφωτο τού 
δάσους ή άπό κάνα διάσελο, ή άπό 
καμμιά κορφή τοΰ βουνού.

Καί θά τόν δήτε τό ίδιο άσκημομούρη 
όπως τόν σχηματίσατε στή φαντασία 
σας, μέ κάτι ποδάρια σά δεκανίκια, καί 
μέ τά γένια του τά τραγίσια καί τά 
σουβλερά, νά φτάνουν σέ μάκρος τά 
κέρατά του.

Καί θ' άκοϋτε τις ιδιωματικές κραυ
γές του πού έχουν περισωθεΐ στά 
σαλαγήματα τών βοσκών καί τών ποιμέ
νων, σά σαλαγδνε τό κοπάδι στό πέρα 
πλάγι γιά βοσκή, καί στις κραυγές τους, 
σάν προγκάνε τ' άγρίμια γιά νά πέσουν 
στήν παγάνα.

Καί μέ τό σουραύλι στά δάχτυλά του, 
θά τόν φαντάζεστε νά παιγνιδίζει μέ τίς 
νύμφες σάν έρωτιάρης καί παιγνιδιά- 
ρης πού ήταν, έτσι πού νά σάς φαίνεται 
πώς τούτος ό Θεός τής Πελοποννή- 
σου, ήταν ό γελωτοποιός τών Θεών τοΰ 
' Ολύμπου.

Αφού ήταν διαφεντευτής σέ όρη, 
σέ δάση καί σέ ποίμνια, κατέβαινε μέ
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νύμφες μέ τούς οβελίες καί μέ τά 
παιγνιδίσματα, γινόταν στις όχθες τού 
' Αλφειού, καί στά άντρα τού Μαίναλου 
καί τού Λύκαιου.

Φαίνεται, πώς ή εξουσία του στήν 
περιοχή τού Ταΰγετου ήταν κάπως 
περιωρισμένη σέ ζητήματα κοινωνικής 
συμπεριφοράς σέ συμπόσια, μέ έπακό- 
λουθα τά γνωστά του παιγνιδίσματα μέ 
νύμφες δρυμών.

Καί μολονότι Θεός, δέν μπορούσε νά 
κάνει πράξεις άσυμβίβαστες μέ τή 
Δωρική καί Σπαρτιατική λιτότητα καί τή 
σεμνότητα, καί τήν άρρενωπότητα τού 
«άρσενικοϋ» βουνού.

"Ομως τώρα, άλλάξαν δψη τά βουνά. 
Λιγόστεψαν τά πρόβατα, χαθήκανε τά 
γίδια, χαθήκαν καί τ' αγρίμια.

Πά κι’ ή φλογέρα τού βοσκού.
Στερέψανε καί οί βρυσούλες. Πά' ό 

μύλος πάν’ οί μύλοι.
Κι' οί περδικούλες τού βουνού πού 

μέ τά ξημερώματα κάναν σεριάνι κελαϊ- 
δώντας στό πάνω τό μολαύλακο χαθή
κανε κι' αύτές.

Κι' ύστεραάπότούτοντόνάφανισμό, 
λέει κανείς, μπάς καί βρεθή, άν έχει 
έπιζήσει μέχρι σήμερα, ό καλόκαρδος 
Θεός τής έλληνικής ύπαίθρου, ό τρα
γοπόδαρος Πάνας, κρεμασμένος άπό 
κάνα έλατο πάνω στ' ’ Αρκαδικά βουνά, 
άπό τή μελαγχολία του γιά τή μοίρα τού 
χωριού τού βουνού καί τής στάνης.

Εξόν, άν, παραμύθι 'ταν κι' ό 
Πάνας, κι' όλα μοιάζουν παραμύθι....

τούς ποιμένες στά χειμαδιά, κι' έφτανε 
'ίσαμε τή θάλασσα καί στις όχθες τού 
' Αλφειού μέ τίς ναϊάδες καί τις νύμ
φες. Καί περνούσε καί κατά τά μέρη 
τού Ταΰγετου κατεβαίνοντας άπό τ' 
Αρκαδικά βουνά πού θρόνιαζε.

Μπορούσατε νά τόν φανταστήτε σάν 
ολοζώντανη φιγούρα μακροπόδαρου, 
μακρομουσάτου καί μακροκερατά γα- 
λανομάτη τράγου, άκίνητου πάνω σέ 
κάνα βράχο στά ύψη τής Νεραϊδοβού- 
νας, νά διαφεντεύει τά δάση τ’ ’ Αλαγο- 
νικά καί τά ποίμνια, άπό τό ' Αρκαδικό 
Δυρράχι, ίσαμε τό προβατογιδοτροφικό 
κέντρο στά Πηγάδια τής Άθέας τής 
Ορεινής, κι’ ίσαμε τό δάσος τής 

Βασιλικής πάνω άπό τή Σκαρδαμούλα.
Καθώς ήταν καί καλοφαγάς καί μέ 

άνάλογους καλούς καί άπλούς τρό
πους, κι' έχωνε παντού τή μύτη του, 
λέω, πώς, θάταν πρώτος καί καλός στή 
γαστριμαργική άπόλαυση τού οβελία, 
πού λογικά, πρέπει κανείς νά συμπερά- 
νει, πώς τούτο τό έλληνικό συνήθιο 
ξεκινάει άπό τό βουνό κι' άπό τή στάνη 
μέ τίς εύλογίες κάποιου καθαρόαιμου 
Έλληνα Θεού. Κι' άλλος άρμοδιώτε- 
ρος δέν ήταν έκτος άπό τόν Πάνα τόν 
διαφεντευτή τών ποιμνίων καί φυσικά 
καί τών άμνών.

Δέν μπόρεσα όμως ποτέ νά έξηγήσω 
πώς άφήκε τούτο τό βουνό τόν Ταΰγε
το έξω άπό τήν εύλογία τού οβελία, πού 
τή συνήθεια αύτή, μπορούσε νά τή 
μεταφέρη άπό τά γειτονικά ' Αρκαδικά

βουνά, ή άκόμη κι' άπό τόν Παρνασσό, 
σά Θεός πού ήταν.

” Ετοι, τά σφαχτά έδώ γύρω βγαίνουν 
ψημμένα άπό τό φούρνο μέ χωρίς 
ρήγανη τή Δευτέρα τής Λαμπρής καί 
όχι τήν Κυριακή. Τά 'ίδια καί σ' όλες τίς 
γιορτές. Κι' έτσι, αύτό τό γαστριμαργι- 
κό έδεσμα τού οβελία πού τό γεύοταν 
οί κλέφτες τής Ρούμελης τών Καλα
βρύτων καί τής Τριπολιτσάς, κάτω άπό 
κάνα γέρο-πλάτανο, δέν τό γεύοταν ή 
κλεφτουριά τού Ταΰγετου μέ τούς 
Κολοκοτρωναίους, τό Ζαχαριά τόν 
Μπαρμπικιώτη, τό λεβέντη τόν Παναγι- 
ώταρο καί άλλους, παρά μόνο τό 
σφαχτό βραστό ή ψητό βγαλμένο άπό 
τό φούρνο.

Δέ νομίζω πώς ό οβελίας, αύτό τό 
γαστριμαργικό καί έορταστικό έδεσμα 
πού βγήκε άπό τήν έλληνική ύπαιθρο, 
καί δέν ξέρω μπάς κι' είναι γραμμένο 
στά ειδύλλια τού Θεόκριτου, είναι 
άνακάλυψη τών νεωτέρων χρόνων.

Τό πιθανώτερο νομίζω είναι, πώς 
είναι άρχαία έλληνική συνήθεια, καί πώς 
όσο γιά τόν Ταΰγετο, τούτος ό άσκημο- 
μούρης, μά καλόκαρδος Θεός τής 
έλληνικής ύπαίθρου, ήθελε, κάτω άπό 
τίς στροφές τού αύλοΰ του, τίς νύμφες, 
χωρίς γαστρικό φόρτο άπό τό έδεσμα 
κάποιας κέδρινης σούβλας, νά χορεύ
ουν άνάλαφρα στή ραχοκοκκαλιά τού 
Γ ερο-Πενταδάχτυλου.

' Η πανδαισία σέ συμπόσια μέ τίς
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ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ, ή θρησκεία 
αυτή τοΰ χριστιανικού κόσμου, 

εκτός τής έκ μεταφυσικής πλευράς 
έξετάσεως, ενέχει πλείστας άλλας δυ
νατότητας θεωρήσεως, π.χ. την κοινω
νικήν, ηθικήν, παιδαγωγικήν. Εις ταύ- 
τας δύναται νά προστεθή ή έξέτασις 
από τής άπόψεως τής ψυχικής υγείας, 
τοΰ τε άτόμου (άτομική υγιεινή) καί τοΰ 
συνόλου (κοινωνική υγιεινή).

Την τελευταίαν ταύτην προτίθεμαι 
νά εκθέσω κατά τά κύρια σημεία, ίνα 
καταδείξω τήν αξίαν τοΰ Χριστιανισμού 
ως παράγοντος ψυχικής υγείας, διά τε 
τόν άγια άνθρωπον, τοΰ οποίου προφυ- 
λάσσει καί διατηρεί τήν ψυχικήν υγείαν, 
καί τόν καθ’ οίονδήποτε τρόπου ψυχι
κώς πάσχουτα, τοΰ οποίου άποκαθιστά 
ταύτην. Εις τόν τελευταίου δύναται νά 
περιληφθή καί όάμαρτήσας άνθρωπος,

εκείνην τών ψυχικών παθήσεων καί 
βασάνων, αί όποΐαι έχουν ώς αφετηρί
αν καί αιτίαν ψυχικός συγκρούσεις καί 
δυσαρμονίας, άυαφερομέυας εις τήν 
ήθικήυ καί θρησκευτικήν διαβίωσιυ τοΰ 
άτόμου. Εις τάς περιπτώσεις ταύτας ό 
έχωυ άυάγκηυ ψυχικής βοήθειας δέυ 
άποτείνεται εις τόν ιατρόν, άλλ’ εις τόν 
εκπρόσωπου τής θρησκείας, ϊνα παρ’ 
αύτψ άναζητήση τήν θεραπείαν. Είναι 
έξ ετέρου γνωστόν, δτι καί οί σωματι- 
κώς πάσχουτες έχουν άυάγκηυ τής 
παραμυθίας διά των λόγων τής θρη
σκείας.

“ Ινα κατοχυρώσωμευ τόν Χριστιανι
σμόν ώς παράγοντα ψυχικής υγείας, 
δέον νά καθορίσωμευ καί νά εξετάσω- 
μευ τά στοιχεία εκείνα έυ αύτψ, τά 
όποια προσδίδουν εις αυτόν τήν έν 
λόγψ ιδιότητα. Πρέπει δέ νά ληφθή ύπ’

Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

δοθέντος δτι καί ούτος πάσχει ψυχικώς 
κατά τιυα τρόπου, ύπό τό κράτος των 
τύψεων συυειδήσεως καί τής μεταμέλει
ας. ' Ως έκ τούτου δυυάμεθα νά όμιλώ- 
μευ περί γενικωτέρας ιαματικής άξίας 
τοΰ Χριστιανισμού.

Έ υ τη άυαγυωρίσει τής άξίας τοΰ 
Χριστιανισμού ώς παράγοντος ψυχικής 
ύγείας, έχομευ ύπ ’ δψιν καί τό γεγονός, 
δτι ό Διδάσκαλος τοΰ Χριστιαυισμοΰ 
ύπήρξε θεραπευτής σωμάτων καί ψυ
χών, άσκήσας τήν θεραπευτικήν δΤ 
έργων καί λόγων, διά τε καθαρώς 
σωματικός παθήσεις (θεραπεία παρα
λύτων, λεπρών κλπ.) καί διά ψυχικός 
γενικώς παθήσεις, είτε αύται ήσαυ 
βαρεΐαι ψυχικαί παθήσεις, δΤ άς τό 
άτομον ήτο άνεύθυυον, είτε καί ψυχικαί 
βάσανοι, δΤ άς τό άτομον ήτο ύπεύθυ- 
νον λόγω παραβάσεως τών ήθικών 
κανόνων, τούτέστιυ λόγω αμαρτίας. Τό 
«ύπαγε καί μηκέτι άμάρτανε» ύπήρξε 
φάρμακου διά θεραπείαν ψυχικώς πά- 
σχοντος λόγψ άμαρτιώυ.

Είναι γνωστόν, δτι ό ψυχικός πά- 
σχωυ, άδιάφορου εάν ούτος καταθλίβε- 
ται π.χ. λόγω άυτιξοοτήτωυ τής ζωής ή 
λόγω παραπτωμάτων άποτείνεται, ϊνα 
ζητήση βοήθειαν, είτε εις τόν ιατρόν 
είτε εις τόν εκπρόσωπου τής θρησκείας,

Υπό Κ. Δ. Κωνσταντινίδου 
Καθηγητοΰ 
Ψυχιατρικής καί 
Νευρολογίας

ποιών ούτως ή άλλως άναλόγως τοΰ 
ψυχικού παθήματος, δπερ μαστίζει αυ
τόν.

’ Απαρχή τούτου έγέυετο άπό τής 
πρωτογόνου εποχής, καθ’ ήυ ό εκπρό
σωπος τής Θρησκείας, ό μάγος, ήτο 
ίερεύς άμα καί ιατρός (τούτο εξακολου
θεί καί σήμερον είσέτΟ.

Τό γεγονόςτήςάυαζητήσεως βοήθει
ας παρά τοΰ εκπροσώπου τής θρησκεί
ας προκύπτει έκ τής διαισθήσεως, τήν 
οποίαν έχει έν έαυτψ ό άνθρωπος, δτι 
δύναται νά εύρη τήν βοήθειαν ταύτην 
εις τήν Θρησκείαν. ' Η ύπό τής έπιστή- 
μης έξέτασις τοΰ θέματος έπικυρώυει 
πράγματι τήν ύγιειυήν καί θεραπευτι
κήν σημασίαν τής θρησκείας, έν τψ 
προκειμέυψ, τοΰ Χριστιαυισμοΰ. Τοΰτο 
ισχύει είδικώτερου διά τήν κατηγορίαν

δψιν κυρίως τό πυεΰμα τοΰ Χριστιανι
σμού καί ούχί τό γράμμα. «Τό γάρ 
γράμμα άποκτείυει, τό πυεΰμα ζωοποι
εί» (Β' Κορ. 3, 6). «Ού δέ τό πυεΰμα 
Κυρίου εκεί έλευθερία» (Β' Κοριυθ. 3, 
17..

Πράγματι, τό πνεύμα τοΰ Χριστιανι
σμού ενέχει θησαυρούς ψυχικής υγιει
νής καί δύναται νά προφυλάξη τήν 
ψυχήν άπό τών ψυχικών άυωμαλιώυ 
καί παθήσεων. Ή  χρησιμότης τοΰ 
Χριστιαυισμοΰ διά τήν έυ τψ κόσμψ 
επίγειον ζωήν έυδιαφέρει ήμάς τά μέγι
στα.

’Ά ς  ίδωμεν τά σχετικά διδάγματα τής 
χριστιανικής διδασκαλίας άτιυα δύυαυ- 
ται νά χρησιμεύσουν ώς βάθρου ψυχι
κής ύγιειυής.

’ Ευ πρώτοις, άς λάβωμεν ύπό έξέτα- 
σιυ τήν άγάπηυ, ήτις άποτελεί τήν 
πνοήν τής δλης χριστιανικής διδασκα
λίας καί τό βασικόν περιεχομένου 
αυτής («ό Θεός άγάπη έστίυ»),

Ή  άγάπη δημιουργεί γαλήνην καί 
ήρεμίαν έν τη ψυχή. Ή  γαλήνη δέ τής 
ψυχής είναι προϋπόθεσις ή καί ταυτό
σημος πρός τήν ψυχικήν ύγείαυ. Ύ - 
παρχούσης άγάπης ό άνθρωπος αισθά
νεται εαυτόν ψυχικώς αύτάρκη. Εύχε- 
ρώς δέ γευυάται έν αύτψ ή διάθεσις
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πρός βοήθειαν καί έξυπηρέτησιν τοΰ 
πλησίον, πρός φιλανθρωπίαν καί αλλη
λεγγύην. ' Η αγάπη δημιουργεί όμαλάς 
σχέσεις πρός τόν συνάνθρωπον. Κυρι- 
αρχούσης τής άγάπης, έξουδετεροΰται 
καί έξοστρακίζεται τό μίσος, τό όποιον, 
ώς γνωστόν, άναταράσσει, ταλαιπωρεί 
καί βασανίζει τήν ψυχήν καί τόν νοΰν 
καί οδτω δημιουργεί ψυχικόν πάθημα. 
« 'Ο  φθόνος, ώ τούτο μόνον άγαθόν 
πρόσεστιν ότι μέγιστον κακόν τοΤς 
εχουσιν έστιν». ’ Ισοκράτους Ευαγόρας 
5— 7. Έ πί τούτοις διαταράσσει τήν 
ομαλήν συμβίωσιν τών άτόμων. Έ κ 
τοΰ μίσους προκύπτει περιφρόνησις, 
υβρις, έπιθετικότης, εγκληματικότης, 
κοινωνική άναταραχή, τούτέστιυ παθο
λογικά κοινωνικά φαινόμενα.

Περαιτέρω ή άγάπη άπαλλάσσει τόν 
άνθρωπον τοΰ φόβου («ή άγάπη έξω 
βάλλει τόν φόβου»), όστις εκτός τής 
ψυχικής ταλαιπωρίας οδηγεί, καθ’ ά 
γυωρίζομευ, εϊς ψυχικός άυωμαλίας καί 
παθήσεις. ' Ο φόβος άποτελεΤ περιεχο
μένου των άγχωδών ψυχοπαθολογικών 
καταστάσεων.

'Ο  άνθρωπος έχει τήν ιδιότητα καί 
τήν άυάγκηυ τοΰ άγαπαυ καί άγαπά- 
σθαι. ’ Εκ τής ίκαυοποιήσεως καί τής 
Ισορροπίας τών δύο τούτων έξαρτάται 
ή ομαλή ψυχική κατάστασις αύτοΰ. Τό

άγαπασθαι νοείται ώς άγάπη τοΰ Ιδιου 
εαυτού (αύταγάπη, εγωκεντρική άγά
πη) καί ώς άγάπη τών άλλων. Ή  
αύταγάπη έχει ήθι^ήυ άξίαυ όταν ρυθμί
ζεται συμφώυως πρός τήν άγάπηυ τού 
πλησίον ή έυ γένει όταν δέυ μισή τις τόν 
πλησίον. ’Έχει διαπιστωθή ότι, όταν 
δέυ άγαπά τις τόν πλησίον του, κατ’

Ή εξομολόγηση 
έχει άνεγνωρισμένην 

αξίαν
ψυχικής υγιεινής 

καί θεραπείας

ούσίαν δέυ άγαπα καί βλάπτει εαυτόν. 
' Η τοιαύτη έλλειψις άγάπης πρός έαυ- 
τόν καί ι?ρός τόν πλησίον είναι επιβλα
βής άπό άπόψεως ψυχικής ύγείας, όσου 
καί τό μισεΐυ.

Κατά ταΰτα, ή άγάπη ύπό τήν χριστι
ανικήν έννοιαν είναι παράγων τής 
άτομικής καί κοινωνικής ψυχικής υγιει
νής. Δύτη διαφυλάττει τήν ύγείαυ τού 
άτόμου καί εύοδοΐ τήν ομαλήν κοινωνι
κήν συμβίωσιν. ’ Εν τή ομαλή κοινωνι

κή συμβιώσει ή άγάπη είναι ό συνδετι
κός κρίκος μεταξύ τών άτόμων. ΔΓ 
αύτής ό Χριστιανισμός θέλει υά έπιτύχη 
τήν ύγια καί εύτυχοΰσαυ κοινωνίαν.

' Η άγάπη δέον υά έυυπάρχη εις 
πάσας τάς εκδηλώσεις τού άυθρώπου. 
’Άλλω ς εκτρέπει καί αύτήυ τήν θρη
σκευτικήν έυάσκησιυ εις έκδήλωσιυ 
καταστροφής, ώς τούτο συνέβη κατά 
τόν Μεσαίωνα. Ούτως, ώς γενικός 
κανών Ισχύει, ότι όσψ άφθονωτέρα 
άγάπη ύπό τήν έννοιαν τού Χριστού, 
τοσούτω περισσοτέρα ή ψυχούγιεινή 
προφύλαξις εξ αύτής.

“ Ετερον βασικόν στοιχείου τού Χρι
στιανισμού είναι ή πίστις. ' Η πίστις ώς 
έκδήλωσις τής άνθρωπίνης ψυχής, δι’ 
ής ό άνθρωπος δέχεται τι ώς ύπάρχου 
άυευ λογικών άποδείξεων, είναι τι 
αύτογευές καί αύθόρμητου, κάτι πέραν 
πόσης λογικής καί νοητής συλλήψεως. 
'Η  ζωή τοΰ μεμονωμένου άυθρώπου 
καί τής άυθρωπότητος έχει έποικοδο- 
μηθή εϊς τήν προΰπόθεσιν ταύτηυ διά 
πλεΐστα όσα θέματα. ’ Αφήυοντες κατά 
μέρος τήν σημασίαν τής πίστεως διά 
τόν σχηματισμόν τής βιοθεωρίας καί 
τήν δ ι’ αύτής μεταφυσικήν οικοδομή
σω τοΰ άυθρώπου, λέγομευ ότι ή πίστις 
είναι μέσου προσανατολισμού έυ τή 
ζωή καί άποτελεϊ προΰπόθεσιν δημι-

’ Εκ τής χριστιανικής διδασκαλίας άναβλύζει γνήσια έξυψωτική καί έξιδανικεύουσα τόν άνθρωπο θρησκευτικότης.



Τό πνεύμα τοϋ Χριστιανισμού ενέχει θησαυρούς ψυχικής ύγιεινής καί δύναται νά 
προφυλάξει τήν ψυχήν άπό των ψυχικών ανωμαλιών καί παθήσεων.

ματα είτε τά τυχαία είτε τά παρά τώυ 
ανθρώπων προερχόμενά χάνουν την 
όδυνηρότητά των.

Στοιχεία τών οποίων είναι αναμφι
σβήτητος ή αξία υγιεινής είναι ή συγ
γνώμη καί ή χάρις ώς αύται κηρύσσον
ται ύπό τής χριστιανικής διδασκαλίας.

Ώ ς  γνωστόν, παραβαίνοντες τάς 
ηθικός έντολάς εχομεν τύψεις συυειδή- 
σεως, αί'τινες καταπιέζουν την ψυχήν 
καί οδηγούν εις αύτοταλαιπωρίαν, αύ- 
τοπεριφρόνησιν, αύτοκατηγορίαν καί 
πολλάκις εις αύτοκαταστροφήν, δημι
ουργούν δηλαδή ψυχικήν κατάστασιν 
τεταραγμενην, ανώμαλον, νευρωτικήν 
ώς λέγομεν.

' Ο Θεός τού Χριστιανισμού δέχεται 
τούς μετανοούντας καί δέν περιφρονεΐ 
τούς απολωλότος. Συγχωρεΐ τούς ά- 
μαρτωλούς.

Διά τής συγγνώμης, κατόπιν μετά
νοιας, άφαιρεΐται τό δηλητήριον τών 
τύψεων. Ούτως ό άνθρωπος απαλλάσ
σεται τής έξ αυτών απελπισίας, σώζεται 
καί δέν άφήνεται νά όδηγηθή εις τήν 
νεύρωσιν. Ή  συγγνώμη επιδρά εύερ- 
γετικώς επί τής ταλανιζομένης ψυχής.

Διά τής συγγνώμης καί τής χάριτος 
παρέχεται γαλήνη καί ηρεμία, επέρχε
ται λύσις τών ψυχικών προβλημάτων 
καί διευθέτησις αυτών έν τη ψυχή καί 
τψ υφ τού άνθρώπου. Έ ν φ τά 
γεγονότα τής ζωής θά ήδύναντο νά 
δημιουργούν δυστυχή καί αγωνιώδη- 
ζωήν, αί συνεχείς δέ τύψεις νά οδηγή

σουν εις ψυχικός ανωμαλίας καί έξαθλί- 
ωσιν, διά τής συγγνώμης καί χάριτος 
εξομαλύνονται ταΰτα καί ή ψυχή ηρε
μεί.

Ούτως ή συγγνώμη καί ή χάρις 
καθίστανται εύεργετικώτεραι καί είναι 
ισχυρότεροι τής τιμωρίας, ήτις, προκα- 
λοΰσα φόβον, δυσχεραίνει πολλάκις τά 
πράγματα.

Παρά τήν συγγνώμην καί τήν άγά- 
πην, περί ής ήδη ό λόγος έν αρχή δέν 
παραβλέπεται ή άπαίτησις ηθικής τελει- 
οποιήσεως τού άνθρώπου. Ά λ λ ’ ό 
άποτυγχάνων έν τή προσπάθεια τής 
ηθικής ένασκήσεως, δέν αφήνεται νά 
γίνη έρμαιον τώυ τύψεων, αλλά (διά τής 
συγγνώμης καί τής χάριτος) έπανευρί- 
σκει τήν κατάστασιν τής γαλήνης, ϊυα 
δυνηθή νά συνέχιση τόυ φιλότιμου 
άγώυα.

Κατά τήν χριστιανικήν διδασκαλίαν, 
ό άνθρωπος έχει άυυψωθή εις τέκνου 
τού Θεού Πατρός. Τούτο σημαίνει δΤ 
έκαστου άνθρωπον, δτι δέν ύπάρχει 
διάκρισις αυτού πρός τούς άλλους, 
διότι δλοι είναι τέκνα τού αυτού Πα
τρός καί έχουν ενώπιον αυτού τήν 
αύτήν άξίαν. Τοιουτοτρόπως ό άνθρω
πος ώς μεμονωμένου άτομον προσλαμ
βάνει άξίαν έναντι τώυ συνανθρώπων 
του, τό εγώ του αισθάνεται ίκαυοποίη- 
σιυ καί αποκτά τήν αύτήν ελπίδα καί 
βεβαιότητα διά τήν διάσωσίυ του. Τά 
αισθήματα άναξιότητος καί μειονεκτι- 
κότητος, τά έν τή συναλλαγή μετά τώυ
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ουργίας τρόπου ζωής.' Η πίστις συνεπι
φέρει τήν ελπίδα, τήν παρηγοριάν, τήν 
άυακούφισιυ, καταργεί δέ τήν άπογοή- 
τευσιν, τήν αβεβαιότητα καί τό αίσθημα 
άυασφαλείας. Διά τής πίστεως ή άβε- 
βαιότης μεταβάλλεται εις βεβαιότητα 
καί ή ανασφάλεια εις ασφάλειαν. Τά 
αισθήματα βεβαιότητος καί άσφαλείας 
ήρεμοΰυ καί τονώνουν τήν ψυχήν τού 
άνθρώπου. Έ ν εναντία περιπτώσει 
επέρχεται άγχώδης κατάστασις, νευρι
κοί διαταραχαί καί ψυχική πάθησις. 
’ Ιδίως τό αίσθημα τής άυασφαλείας 
αυξάνει τό άγχος τής ζωής καί τήν 
βιομέριμυαυ, ήτις ού μόνον πληροί 
οδύνης τήν ζωήν, άλλά καί οδηγεί εις 
νευρικός καί ψυχικός διαταραχάς. Ού
τως ή πίστις άποδεικυύεται ώς ύψίστης 
σημασίας παράγων ψυχικής ύγιεινής.

' Ο Χριστιανισμός διδάσκει περί τής 
άγιότητος, άγαθότητος, δικαιοσύνης 
καί άγάπης τού Θεού Δημιουργού καί 
Πατρός, δστις μεριμνά διά τά πλάσμα
τα αυτού. Ή  πρός τοιοϋτον δημιουρ
γόν σχέσις τού άνθρώπου έχει διά τήν 
ψυχήν ευεργετικά επακόλουθα, διότι ή 
μέριμνα καί ή άγωνία διά τήν ζωήν 
άντιμετωπίζονται δΤ ήρέμου έγκαρτε- 
ρήσεως καί θάρρους, αί θλίψεις αυτής 
καί αί όδύυαΓ απαλύνονται καί εξαλεί
φονται, ή ψυχή τονοΰται εις τόυ άγώυα 
τής ζωής, τά δέ πέραν τής άυθρωπίυης 
δυνατότητος έγκείμευα έυαποτίθευται 
εις τήν θείαυ κρίσιυ καί βούλησιν. Καί 
αύτός ό θάνατος χάνει τήν άξίαν του, 
έφ’ δσον έχομευ έναποθέσει τήν ζωήν 
ήμώυ εις ένα τοιοϋτον Πατέρα Δημι
ουργόν. ’ Ευ γέυει τά παντοειδή παθή-

Βναι γνωστό ότι ό Διδάσκαλος τού 
Χριστιανισμού υπήρξε θεραπευτής σω
μάτων καί ψυχών.
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συνανθρώπων δημιουργούμενα, εξα
λείφονται επί τη βεβαιώσει, δτι δλοι οί 
άνθρωποι είναι ίσης αξίας ενώπιον τοΰ 
Θεού Πατρός.

'Υπό τάς ανωτέρω προϋποθέσεις 
άπαμβλύνονται αί έκ τής ζωής απογοη
τεύσεις, δίδεται θάρρος νά ύπομένη ό 
άνθρωπος τάς πικρίας καί τάς στερή
σεις τής ζωής του καί νά αντιμετωπίζει 
τά προβλήματά του. Έ ξ ετέρου δέ 
εξουδετερώνεται ό παθογόνος παρά
γων τής μειονεκτικότητος, όστις δημι
ουργεί, ώς γνωρίζομεν, ψυχικάς ανω
μαλίας καί οί έκ τής ζωής εν γένει 
παθογόνοι εκείνοι συντελεσταί, δΓ οϋς 
έχει δημιουργηθή ό ιδιαίτερος κλάδος 
τής κοινωνικής ψυχιατρικής.

Θάρρος διά τήν ζωήν άνευ δμως 
υπερηφάνειας καί αλαζονείας ταπεινό- 
της άνευ μειονεκτικότητος, υπομονή 
καί εγκαρτέρησις έν τη δυστυχία, άνευ 
δμως απελπισίας, είναι τά σχετικά 
εκείνα στοιχεία τής διδασκαλίας τοΰ 
Χριστιανισμού, τά οποία παρέχονται 
διά τήν ψυχικήν υγιεινήν.

Ή  προσευχή διά τής αύτοσυγκεν- 
τρώσεως καί περισυλλογής καθίσταται 
μέσου άυατάσεως τής ψυχής καί επικοι
νωνίας μετά τοΰ Θεού Πατρός, εις τόν 
όποιου άυαφέρονται σύυ τοίς άλλοιςτά 
δειυοπαθήματα καί αί άμαρτίαι. ’ Απο
τελεί αυτή είδος έξομολογήσεως, περί 
ής κατωτέρω, καί δΓ ής ώς γνωστόν 
επέρχεται άυακούφισις καί κάθαρσις 

ι τής ψυχής. Διά τής προσευχής ό άνθρω
πος απαλλάσσεται τής καταθλίψεως, 
άποκτά θάρρος νά όποφέρη τάς ατυχί
ας καί νά ύπερυικήση τάς αμαρτίας του 
καί άποκαθιστά τήν ψυχικήν του γαλή
νην. Ουτω καί ή προσευχή καθίσταται 
στοιχείου ψυχικής υγείας, διότι ελαφρύ
νει τήν ψυχήν άπό τό βάρος τώυ 
ψυχικών συγκρούσεων ή τώυ παθημά
των έκ τής ζωής.

Συναφής πρός τήν προσευχήν είναι 
καί ή έξομολόγησις. 'Η  έξομολόγησις 
είναι έυ πολλοΐς ταυτόσημος πρός 
ψυχοθεραπείαν. Ό  εξομολογούμενος 
ώς καί ό ψυχοθεραπευόμευος αναφέ
ρουν τάς άπό ομαλής συμπεριφοράς 
καί ομαλής ψυχικής έξελίξεως παρεκ
κλίσεις αυτών, αίτιυες εις πλείστας 
περιπτώσεις άποτελοΰυ κατ’ ουσίαν 
ηθικά παραπτώματα. ' Ο ψυχοθεραπευ
τής καί ό έξομολόγος ανευρίσκει τάς 
συνειδητός ή ασυνειδήτους αιτίας τοΰ 
ψυχικοΰ κακοΰ καί θεραπεύει αύτό. 
«Καί γυώσεσθε τήν άλήθειαυ καί ή 

- αλήθεια έλευθερώσει υμάς» (’ Ιωάν. 8, 
32).

Διά τής κατά τήν έξομολόγησιυ

νουθεσίας δύυαται νά παρασχεθή ψυ
χοθεραπευτική βοήθεια, ιδίως εις τάς 
περιπτώσεις έκείυας, εις ας υπάρχει 
άσυυείδητος τύψις καί ώς έπακόλουθου 
αύτοτιμωρία. Πλεΐσται νευρωτικοί έκ- 
δηλώσεις, μελαγχολικαί καταστάσεις, 
δυσθυμίαι, άπογοητεύσεις, άποθάρρυυ- 
σις έκ τής ζωής, αίσθημα άπαισιοδοξίας 
καί έγκαταλείψεως έυ τη ζωή, μή 
ευρεσις παρηγοριάς έυ τή θρησκεία ή 
άλλου, βασίζονται εις τό υποσυνείδη
του αίσθημαέυοχήςμετ’ αύτοτιμωρίας, 
δπερ συνήθως προκύπτει έκ τής συγ- 
κρούσεως μεταξύ ένστικτου τιυόςτάσε- 
ως καί ηθικής συνειδήσεως.' Ως γυωρί- 
ζομεν, ή ψυχική ταλαιπωρία καί ή 
δυστυχία τοΰ άνθρώπου προκύπτουν 
έκ τής συγκρούσεως τώυ κατωτέρων

ψυχικών στοιχείων (ένστικτωδώυ έγωϊ- 
στικώυ τάσεων) πρός τά άνώτερα 
(λογικήν, ηθικήν, ηθικήν συνείδησιυ). 
Τό ζώου' δέυ έχει συγκρούσεις, είναι 
άπολύτως σύμφωνον πρός εαυτό, καθ’ 
δτι είναι ένστικτος μηχανή. ' Ο άνθρω
πος δμως παρουσιάζει άυτινομίας καί 
άυτιθέσεις έυ εαυτψ, έκτελεΐ πράξεις, 
αϊτιυες έπιβάλλουται παρά τήν άντίθε- 
σιν τής λογικής καί τής καλής του 
προθέσεως καί δΓ άς μεταμελείται καί 
πάσχει.

«'Ό γάρ κατεργάζομαι γινώσκω, ού 
γάρ δ θέλω τούτο πράσσω, άλλ’ δ μισώ 
τούτο ποιώ» (Παΰλος πρός Ρωμαίους 7, 
15). «Βλέπω δέ έτερον νόμου έυ τοΐς 
μέλεσί μου άντιστρατευόμευον τόν νό

μου τοΰ υοός μου» (Ρωμ. 7, 23). «Και 
γάρ ό τέλειος ή γευυητός ούκ έκφεύγει 
τό άμαρτάυειυ» (Φίλων).

"Οταν ή έκ τώυ ψυχικών συγκρούσε
ων υποσυνείδητος ένοχή καί ή τύψις 
άποκαλυφθοΰυ διά τής έξομολογήσε- 
ως, καί παρασχεθούν οί κατάλληλοι 
λόγοι έκ τής χριστιανικής διδασκαλίας, 
έπέρχεται ψυχική άυακούφισις καί συυ- 
τελεΐται άποκατάστασις τής ψυχικής 
γαλήνης καί ομαλής ψυχικής καταστά- 
σεως.

Κατά ταΰτα ή έξομολόγησις έχει 
άυεγυωρισμένηυ άξίαν ψυχικής υγιει
νής καί θεραπείας. «Έξομολογεΐσθε 
ουυ άλλήλοις τάς αμαρτίας, δπως 
ίαθήτε» (’ Επιστολή ’ Ιακώβου).

Πάσα ψυχοθεραπεία τελικώς κατα

λήγει εις ηθικήν άυάπλασιυ καί διαπαι
δαγώγησή τοΰ πάσχοντος. Τά στοιχεία 
διά τήν ηθικήν άνάπλασιν τοΰ ψυχοθε- 
ραπευομέυου δύνανται νά ληφθοϋυ καί 
έκ τής χριστιανικής ηθικής διδασκαλί
ας.

' Η γένεσις τής θρησκείας, ώς συνό
λου ιδεών, διδαγμάτων, τύπων καί 
λειτουργιών, βασίζεται, ώς γνωστόν, 
έπί τής θρησκευτικότητος, τοΰ βασικοΰ 
τούτου ενδιαθέτου γνωρίσματος τής 
ύπάρξεως τοΰ άνθρώπου. 'Η  καλλιέρ
γεια τής θρησκευτικότητος είναι αναγ
καία διά τήν ψυχήν, ώς δΓ έχει άποδει- 
χθή, άποτελεΐ αυτή ψυχικήν λειτουργί
αν, ήτις δέυ πρέπει νά μέυη άνευ

Τά περισσότερα άπό τά διδάγματα τού Θεανθρώπου μπορούν νά χρησιμεύσουν 
ώς βάθρον ψυχικής υγιεινής.
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άντικειμενικοποιήσεως, διότι άναπή- 
ρως διαμένουσα ή λειτουργία τής θρη
σκευτικότητας αποτελεί αναπηρίαν καί 
διά την δλην ψυχήν καί επιφέρει, ώς ή 
άναλυτική ψυχολογία διδάσκει, ψυχι
κός άνωμαλίας καί διαταραχάς. Εύνόη- 
τον, ότι ή ψυχικώς ωφέλιμος θρησκευτι- 
κότης είναι ή καλώς λειτουργουμένη 
καί υγιής θρησκευτικότης καί ούχί ή 
παθολογική, ήτις ού μόνον εις ούδέν 
ωφελεί, αλλά αντιθέτως είναι παράγων 
ψυχικής παθήσεως καί πολλάκις αποτε
λεί περιεχόμενον ψυχικής παθήσεως.

’ Εκ τής χριστιανικής διδασκαλίας 
άναβλύζει γνησία έξυψωτική καί έξιδα- 
νικεύουσα τόν άνθρωπον θρησκευτικό
της, ήτις άποκαθαίρει τήν ψυχήν εις 
βαθμόν, ώστε ού μόνον άποτρέπει τάς 
ψυχικός άνωμαλίας καί δεινοπαθήσεις, 
αλλά καί καθιστά αυτήν αξίαν νά 
έμφανισθή πρό τοϋ Δημιουργού αυτής.

"Οσα μέχρι τοΰδε έθίγησαν άποτε- 
λοΰν λίαν συνοπτικήν έκθεσιν των 
κυριωτέρων σημείων τού όλου θέμα
τος, έκ τής έξετάσεως τοϋ οποίου 
προκύπτει, κατά γενικόν άφορισμόν, 
OTt ό κύκλος έπιδράσεως τοϋ χριστιανι
κού πνεύματος είναι εύρύς περιλαμβά- 
νων καί ποικιλίαν ψυχοπαθολογικών 
καταστάσεων. ’ Επιδρά, ώς εί'δομεν, 
ίαματικώς επί μελαγχολικών καταστά-
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σεων, επί των άγχωδών καταστάσεων 
τών τροφοδοτούμενων ύπό τύψεων 
συνειδησεως συνειδητών ή άσυνειδή- 
των. Δύναται περαιτέρω νά έπιφέρη 
διόρθωσιν χαρακτήρος εις άλαζονικά 
καί εγωιστικά άτομα στερούμενα ψυχι
κής επαφής πρός τόν πλησίον (έξ 
έλλείψεως αγάπης), εις άλλα έχοντα 
παθολογικόν φανατισμόν δύναται νά 
μεταβάλη τοΰτον εϊς σώφρονα όρθολο-

Στίς φωτογραφίες καί τώνδυό σελίδων 
τοιχογραφίες άπό βυζαντινά εκκλησά
κια. Ο χριστιανισμός ώς παράγων 
ψυχικής υγείας έχει άναμφισβήτητη 
άξια καί διά τόν άγιό άνθρωπον, τοϋ 
όποιου προφυλάσσει καί διατηρεί τήν 
ψυχικήν ύγείαν

γισμόν, εις τούς άμφιβάλλοντας περί 
τής αξίας τής θρησκείας καί τών αξιών 
έν γένει τής ζωής νά δημιουργήση 
πίστιν καί έρεισμα έν τή ζωή, εις 
ανθρώπους μή ικανοποιημένους καθ’ 
οίονδήποτε τρόπον (έξ άπωθήσεως τής 
αγάπης καί τών πνευματικών επιδιώξε
ων), νά εΰρωσι καταφύγιον σωτηρίας 
καί τούς παρουσιάζοντας ψευδοθρη- 
σκευτικότα καί νοσηρόν μυστικισμόν, 
ώς νευρωτικόν σύμπτωμα, νά καταστή- 
ση χρησίμους εις έαυτούς καί τήν 
κοινωνίαν.

Τούτων ούτως έχόντων εξάγεται, ότι 
ό Χριστιανισμός ενέχει μεγάλης αξίας 
στοιχεία ψυχικής υγιεινής, διότι παρέχει 
άγάπην, ελευθερίαν, δύναμιν, εύφρο- 
σύνην, αισιοδοξίαν καί ούχί απαισιοδο
ξίαν, φόβον καί μίσος, διότι έκ τοϋ 
Χριστιανισμού άναβλύζει, έκτος τής 
άπλής παρηγοριάς καί τονώσεως, πρα
γματική ιαματική ενέργεια διά τόν καθ’ 
οίονδήποτε τρόπον πάσχοντα ψυχικώς 
άνθρωπον ύπό γενικήν καί ειδικήν 
έννοιαν. Ούτως ή χριστιανική θρησκεία 
καταξιοϋται καί άπό τής πλευράς τής 
ψυχικής ύγείας.

Ώ ς  έν τή άρχή έλέχθη, ύπάρχουν 
πολλαί περιπτώσεις άνθρώπων, οι'τινες 
άναζητοΰν τήν παραμυθίαν καί τήν 
βοήθειαν τής χριστιανικής θρησκείαο 
διά ψυχικήν τινα άνάγκην. Συνήθως α 
περιπτώσεις αυται είναι αί τών άνθρώ
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πων, οϊτιυες άπώλεσαν τό ερεισμα τής 
ζωής, τό όποιου, άυ καί διάφορου δι’ 
έκαστου άυθρώπου, έυ τούτοις διά υά 
εϊυαι σταθερού καί ίσχυρόυ πρέπει υά 
εΐυαι πυευματικής ύφής. Κατ’ έξοχήυ 
στηρίγματα πυευματικής ύφής εΐυαι ή 
αγάπη, ή πίστις, ή ελπίς, ή γυώσις.

’Άυθρωποι οϊτιυες δέυ έχουσι τοιοϋ- 
το τι στήριγμα δύυαυται υά έμπέσωσιυ 
εις ψυχικήυ βάσαυου καί άγωυίαυ ζωής. 
Εις τάς περιπτώσεις ταύτας βλέπει τις, 
δτι ή άγάπη έχει άυτικατασταθή ύπό 
τοΰ σεξουαλισμού, δτι ή πίστις θεωρεί
ται ώς κάτι τυφλόυ, δτι ή ελπίς άπεκλεί- 
σθη έκ τής ζωής, δτι ή γυώσις θεωρείται 
ώς κάτι μη βάσιμου. ’ Α λλ ’ ό άυθρωπος 
χρειάζεται υά στηρίξη τήυ ζωήυ του εις 
κάτι έξ αύτώυ, άλλως αϊσθάυεται έαυ- 
τόυ έυ τψ κευψ, άυέστιου καί απολωλό
τα. "Οπου τό στήριγμα τούτο ελλείπει, 
δύυαται υά έπαυοικοδομηθή διά τού 
Χριστιαυισμού, Καί δή διά τής βιωματι
κής προσλήψεως τού πυεύματος αυτού 
καί τής έυ αύτψ θρησκευτικότητος. ' Η 
ΰπαρξις ή μή τής θρησκευτικότητος έυ 
τψ άυθρώπψ, ό βαθμός αυτής καί ή 
άπήχησις αυτής έπί τής συυόλου ψυχι
κής σφαίρας εΐυαι έξαιρετικής καί κυρι
άρχου σημασίας διά τήυ ψυχικήυ ζωήυ 
τοΰ άυθρώπου.

Γυώρισμα τής σημεριυής άυθρωπό- 
τητος, έυ σχέσει πρός άλλας έποχάς, 
εΐυαι ή μείωσις τής θρησκευτικότητος, ή 
όποια (μείωσις) εΐυαι αιτία καί πηγή 
πολλώυ έκ τώυ σημεριυώυ δειυώυ τώυ 
χειμαζόυτωυ αύτήυ καί έχει οδηγήσει 
εις σύγχυσιυ ϊδεώυ, εις άπώλειαυ τοΰ 
ορθού προσαυατολισμοΰ έυ τή βιοθεω
ρία, εις κατάργησιυ τής αξίας τώυ έκ 
παραδόσεωυ άληθειώυ, χωρίς υά άυτι- 
κατασταθούυ αδται ύπ’ άλλωυ έγκύ- 
ρωυ, εις άδυυαμίαυ άυτιμετωπίσεως 
τώυ προβλήμάτωυ τής ζωής, εις στρο- 
φήυ πρός τόυ ύλικόυ κόσμου καί εις 
προσπάθειαυ λήθης τώυ δειυώυ τής 
ζωής δι’ ύλικώυ μέσωυ καί ίκαυοποιή- 
σεωυ, «λύκοι βαρείς είσήλθου μή φειδό- 
μευοι τού ποιμυίου» πράξεις ’ Αποστό- 
λωυ Κεφ. Κ. 29. Πάυτα ταΰτα δμως 
σημαίυουυ καί εΐυαι ταυτόσημα πρός 
τήυ μείωσιυ τοΰ κύρους τώυ άυωτέρωυ 
ψυχικώυ καί πυευματικώυ λειτουργιώυ, 
μεταξύ τώυ όποίωυ συγκαταλέγουται ή 
ηθική συυείδησις καί ή θρησκευτικό- 
της. ' Ως γυωρίζομευ, δταυ συμβή έυτή 
ψυχική σφαίρα μείωσις τής κυριαρχίας 
τώυ άυωτέρωυ ψυχικώυ λειτουργιώυ, 
άυαφαίυουται καί άυαλαμβάυουυ τήυ 
κυριαρχίαυ αί κατώτεραι, λ.χ. τά έυστι- 
κτα. Αί κατώτεραι λειτουργίαι ζητοΰυ 
τάς άυτιστοιχουσας ίκαυοποιήσεις καί 
έφ’ δσου αύται κυριαρχούυ κατά κύρι

ου λόγου ύποβιβάζουυ τόυ αυθρωπου 
εις διαβίωσιυ εις τό ταπειυόυ έυσπκτώ- 
δες έπίπεδου. Τούτο δμως δέυ ίκαυο- 
ποιεϊ έπί μακρόυ τόυ αυθρωπου καί 
δημιουργεί εις μέυ τό μεμουωμέυου 
άτομου άυίαυ, δυσφορίαυ, άπαισιοδοξί- 
αυ, άπώλειαυ τής έλπίδος καί τοΰ 
σκοπού τής ζωής, άγχος, υευρικότητα, 

ψυχικός άυωμαλίας, εις δέ τό σύυολου 
κοιυωυικάς άυαταραχάς, πολέμους, εγ
κληματικότητα, εξεγέρσεις έυαυτι τώυ 
άλλωυ (άλληλοσπαραγμόυ), έξευτελι- 
σμόυ τοΰ άυθρώπου καί μεταχείρισιυ 
αύτοϋ ύπό τοΰ συυαυθρώπου του ώς 
άυευ άξίας άυτικειμέυου. 'Η  τοιαύτη 
κατάστασις πραγμάτωυ εΐυαι ώς εύλο
γου παθολογική διά τε τό άτομου καί 
τήυ κοιυωυίαυ καί άποτελεϊ γυώρισμα 
τού άυθρώπου τής σημεριυής εποχής.

Πάυτα τά άυωτέρω κακά προλαμβά- 
υουται ή δύυαυται υά θεραπευθώσι διά 
τής άυαπτύξεως τής θρησκευτικότητος, 
έπιτυγχαυομέυης διά τοΰ χριστιαυικοΰ 
πυεύματος. Πόσου ή θρησκευτικότης 
άποτελεϊ θεμέλιου τής ψυχικής ζωής 
τοΰ άυθρώπου καί τής κοιυωυίας έχει 
έπικυρωθή, ώς καί άυωτέρω έλέχθη, 
πλήρως ύπό τής σημεριυής ψυχολογι
κής έρεύυης. Άυαφέρω, πρός ποικιλί- 
αυ τοΰ λόγου, δσα ό Πλούταρχος 
/ράφει σχετικώς. «Εΰροις δ ’ άυ έπιώυ

καί πόλεις άτειχίστους, άγραμμάτους, 
άβασιλεύτους, άοίκους, άχρημάτους, 
υομίσματος μή δεομέυας, άπειρους 
θεάτρωυ καί γυμυασίωυ. Άυιέρου δέ 
πόλεως καί άθέοΰ, μή χρωμέυης εύχαΐς, 
μηδέ δρκοις, μηδέ μαυτείαις, μηδέ 
θυσίαις έπ’ άγαθοΐς, μηδ’ άποτροπαϊς 
κακώυ ούδείς έστιυ ούδ’ έσται θεατής. 
’ Αλλά πόλις άυ μοι δοκή μάλλου 
εδάφους χωρίς ή πολιτεία τής περί ®εώυ 
δόξης άυαιρεθείσης παυτάπασιυ, σύ- 
στασιυ λαβείυ ή λαβοΰσα τηρήσαι» 
(Πλουτάρχου πρός Κολώτηυ, κεφ. 
λ α ').

Αί θρησκεία, πλήυ τώυ άλλωυ, εΐυαι 
συστήματα θεραπείας τώυ βασάυωυ 
τής ψυχής. Δ ι’ δ ό άυθρωπος δέου υά 
ζή θρησκευτικώς υά ζή δηλαδή μετά 
τοΰ Θεοΰ. Σήμερου δέυ ζή πλησίου 
αύτοΰ. Διά τοΰτο ταλαιπωρείται καί 
βασαυίζεται καί ώς άτομου καί ώς 
σύυολου. ’ Επάυοδος εις αύτόυ καί 
διαβίωσις μετ’ αύτοΰ θά έπιφέρη τήυ 
ϊασιυ τοΰ κακοΰ. ’ Ευ τψ άυθρώπψ 
πρέπει υά γευυηθή καί πάλιυ καί υά 
κυριαρχήση ό Θεός τοΰ Χριστιαυισμοΰ. 
Τότε ό άυθρωπος θέλει έπαυεύρει τόυ 
όρθόυ προσαυατολισμόυ έυ τή ζωή του 
καί άποκτήσει αλάθητου όδηγόυ τής 
ψυχικής ύγείας.



ΕΝΑ ΣΟΒΑΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΒΙΑΣΜΟΙ Γ Υ Ν Α Ι Κ Ω Ν
Γράφει ό Π. Εμ. Καλαϊτζάκης

Συνέχεια άπό τό προηγ, καί τέλος

Περισσότερες άπό τριακόσιες καταγγελίες βιασμών δέχονται 
κάθε χρόνο τά τρία τελευταία χρόνια ή Αστυνομία καί ή 
Χωροφυλακή. Τό ένα τρίτο ή καί λιγώτερες άπ' αυτές, 
φθάνουν μέχρι τό Δικαστήριο. Οί ύπόλοιπες υποθέσεις 
καταλήγουν, τις περισσότερες φορές, σέ μιά συμβιβαστική ή 
καί άλλη λύση, μεταξύ θύματος καί δραστών!

' Ο βιασμός στά ζώα
Πολλές φορές, όταν σχολιάζουμε ή 

γράφουμε γιά βιασμό, λέμε: «Τρία 
κτήνη βίασαν μιά κοπέλλα» ή «Τή 
βιάσανε σάν ζώα», «Κτηνώδης βια
σμός...» κλπ. κλπ. Παρομοιάζουμε δη
λαδή τό βιαστή μέ τό κτήνος, τό ζώο, τό 
άρσενικό πού προφανώς βιάζει τό 
θηλυκό.

Είναι όμως άλήθεια αύτό ή μήπως 
είναι ψέμμα;

Γιά τό λόγο αύτό μίλησα μέ τόν 
καθηγητή τής Ζωολογίας στό Πανεπι
στήμιο 'Αθηνών κ. Βασίλειο Κιόρτση:

ΕΡΩΤΗΣΗ: Κύριε καθηγητά, θέλε
τε νά μάς μιλήσετε γιά τό βιασμό 
στά ζώα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κατ' άρχήν θέλω νά 
σάς έπιση μάνω ότι είμαι βέβαια καθηγη
τής τής Ζωολογίας άλλά δέν είμαι 
ειδικός στή ζωική συμπεριφορά, ή 
όποια θά μπορούσε νά δώση μιά άμεση 
άπάντηση στό έρώτημά σας. ' Αλλά καί 
κάτι άλλο. Νομίζω πώς είναι διακινδυ
νευμένο νά γίνεται μιά μεταφορά τής 
καταστάσεως πού ύπάρχει στόν ζωικό 
κόσμο πρός ό,τι συμβαίνει ατούς άν- 
θρώπους. Γιατί ό άνθρωπος, μέ τήν 
κοινωνική του ζωή καί συμπεριφορά, μέ 
τά ψυχολογικά του προβλήματα καί 
άντιδράσεις κλπ., διαφέρει ριζικά άπό 
τά ζώα, άκόμη καί τά πιό έξελιγμένα.

Τά ζώα καί ιδίως έκεΐνα πού ζοΰν 
έλεύθερη φυσική ζωή -γιατί τά κατοικί
δια ζώα καί τά έξημερωμένα βρίσκονται 
κάτω άπό τήν παραμορφωτική έπίδραση 

(τοϋ άνθρώπου- δέν έχουν έλεύθερη 
βούληση, όπως τήν έννοοϋμε στόν 
άνθρωπο.

' Επομένως, ό ορισμός τού βιασμού, 
ώς ή μή άποδοχή τής σεξουαλικής 
έπαφής πού έπιβάλλεται μέ τή βία ή ή 
ύποταγή στή βία δέν μπορεί νά έφαρμο- 
σθεΐ στά ζώα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ξεχωρίζουμε, έπομέ- 
νως, κύριε Καθηγητά τήν συμπερι
φορά τού άνθρώπου άπό έκείνη τού 

Ιζώου. Ποιά όμως είναι ή σεξουαλική 
συμπεριφορά τών ζώων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ' Η συνάντηση τών δύο 
φύλων στά ζώα είναι άποτέλεσμα μιας 
σειράς έξωτερικών νευροφυσιολογι- 
κών παρορμήσεων, όρμονικών ύποκινή- 
σεων καί περιβαλλοντικών συνθηκών. 
Καί μόνο όταν όλοι αύτοί οί παράγοντες 
συμπέσουν -καί συνήθως συμπίπτουν- 
μέ τή γενετήσια, τή σεξουαλική δηλα
δή, ώρίμανοη, τότε γίνεται αύτή ή

συνάντηση καί συνεύρεση.
' Επομένως υπάρχει άνάγκη νά συμ

πέσουν αύτές οί συνθήκες καί στά δύο 
φύλα. Καί ή διευκόλυνση γίνεται, πολ
λές φορές, άπό τό άρσενικό μέ ώρισμέ- 
νες έκδηλώσεις. "Οπως μέ τήν παρου
σίαση ζωηρών χρωματιστών, μέ τήν 
προετοιμασία τής φωλιάς, μέ κραυγές, 
μέ μία -γενικώτερα- γαμήλια συμπερι
φορά, ή όποια διευκολύνει, προκαλεϊτό 
θηλυκό ώστε νά έπιτευχθεϊ «ή έλεύθε
ρη συνάντηση καί συνεύρεση». Καί 
είναι άνάγκη νά σάς διαβεβαιώσω έδώ, 
ότι δέν ύπάρχουν θέματα βίας στά ζώα. 
Ώρισμένα μάλιστα πολύ έντονα «χά
δια», έχουν άκριβώς τόν σκοπό αύτής 
τής διεγέρσεως τού θηλυκού καί όχι 
τού βιασμού του.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αύτά τά «χάδια» συμ
βαίνουν, νομίζω, στίς φώκιες καί 
γίνονται μιά συγκεκριμένη περίοδο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Συμβαίνουν καί στίς 
φώκιες καί σέ πολλά άλλα ζώα, άκόμη 
καί κατώτερα, όπως π.χ. τά σαλιγκάρια. 
Γιατί τά σαλιγκάρια, ξέρετε, είναι έρμα- 
φρόδιτα καί κατά τήν άναπαραγωγή 
τους ταυτίζονται άτομα τά όποια άνή- 
κουν ταυτόχρονα καί στό ένα καί στό 
άλλο φύλο. Αλλά καί σ' αύτά άκόμη 
γίνεται ένα είδος έμφυτεύσεως ένός 
«άγκαθιοϋ» κι άπό τά δυό στό ταίρι 
τους, προκειμένου νά γίνει μιά κινητο

ποίηση τών μηχανισμών γιά τήν άνταλ- 
λαγή τών γεννητικών τους προϊόντων.

Τό άλλο σημείο, γιά τό οποίο θά 
μπορούσαμε νά μιλήσουμε, είναι ή 
περίοδος κατά τήν όποια γίνεται ή 
σεξουαλική έπαφή στά ζώα, ή όποια 
είναι συνήθως χρονικά περιορισμένη. 
Καί ότι, είτε δέν ύπάρχει πιθανότητα 
συναντήσεως τών δύο φύλων, είτε δέν 
ύπάρχουν οί κατάλληλοι ύποκινητές, 
είτε δέν ύπάρχει φυσιολογική καί άνα-
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τομική δυνατότητα τής σεξουαλικής 
έπαφής, δέν γίνεται καμμία συνάντηση, 
όϋτε σεξουαλική έπαφή. Γι’ αύτό δέν 
υπάρχουν -ά π ’ δ,τι γνωρίζω- καί περι
πτώσεις βιασμών στά ζώα.

Σέ ώρισμένα τρωκτικά, μάλιστα, ό 
κόλπος τοϋ θηλυκού είναι κλειστός, 
έξω άπό τήν περίοδο τής γονιμότητας. 
Καί παρ’ δλη τήν τάση, θά λέγαμε 
-μιλώντας άνθρωπομορφικά- τήν έπι- 
θυμία ώρισμένων άρσενικών δέν είναι 
δυνατή ή σεξουαλική έπαφή. Καί ύπάρ- 
χει καί μία άποδίωξη, άπό μέρους τών 
θηλυκών. Συγκεκριμένα, στοάς ινδό
χοιρους, τά θηλυκά διώχνουν βίαια τά 
άρσενικά στις περιπτώσεις πού τά 
τελευταία τά πλησιάζουν, έξω άπό τήν 
περίοδο τής γονιμότητας.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Εχω προσέξει, στά
γαϊδούρια,ότι σέ μερικές περιπτώ
σεις σεξουαλικής συνάντησής τους, 
τό άρσενικά φέρεται βίαια στό θη
λυκό ή καί καμμιά φορά τό πνίγει. 
Πώς εξηγείτε έσεϊς τό φαινόμενο 
αύτό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ’ Εδώ θά έλεγα δτι 
πρόκειται γιά ένα άτύχημα, γιά μιά 
υπερδιέγερση, ή όποια μπορεί νά προ- 
καλέσει καταστροφή τοϋ συντρόφου 
του. Αύτό συμβαίνει καί σέ ώρισμένα 
έντομα καί έκεϊ είναι άπόλυτα φυσιολο
γικό. Δέν είναι δηλαδή τό ίδιο μέ αύτό

πού άναφέρατε γιά τά γαϊδούρια, πού 
είναι άπόκλιση άπό τή φυσιολογική τους 
συμπεριφορά. ’ Αλλά πρέπει νά έχετε 
ύπ’ όψη σας ότι ή συμπεριφορά καί 
όλες οί λειτουργίες τών ζωικών οργανι
σμών είναι ένας μέσος όρος, αύτό πού 
ονομάζουμε φυσική συμπεριφορά, κι 
έχουμε άποκλίσεις καί άπό τις δυό 
κατευθύνσεις. Αποκλίσεις πού είναι 
έξαιρέσεις καί άπλώς έπιβεβαιώνουν 
τόν κανόνα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Οί άποκλίσεις αύτές 
καλυτερεύουν ή χειροτερεύουν ό
ταν παρεμβαίνει ό άνθρωπος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τά ζώα καί ιδιαίτερα τά 
άνώτερα, τά θηλαστικά, δηλαδή τά 
σκυλιά, τά κατοικίδια ζώα γενικότερα 
κλπ. έχουν μιά πλαστικότητα στήν 
συμπεριφορά τους, πού δέν τήν έχουν 
τά κατώτερα π.χ. τά έντομα. Οί μέλισ
σες, γιά παράδειγμα, έχουν μιά πολύ 
πολύπλοκη συμπεριφορά. Καί είναι 
γνωστό ότι άποδιώκουν τούς κηφήνες 
οί έργάτριες άπό τήν κυψέλη, όταν πιά 
δέν τούς χρειάζονται. Κι αύτά γίνονται 
μετά τή σύζευξη τής νεαρής βασίλισ
σας.

' Η στερεότυπη αύτή συμπεριφορά 
τών έντόμων δέν άλλάζει, γιατί είναι 
γενετικά καθορισμένη μέ τρόπο άπόλυ- 
το.

Αντίθετα, ό άνθρωπος μπορεί νά 
άλλάξει εύκολώτερα τήν συμπεριφορά 
τών θηλαστικών, τήν έκγύμναση, μέ τή 
δημιουργία -όπως τά όνομάζουμε- 
έξαρτημένων άνακλαστικών. ' Επόμενο 
είναι λοιπόν, στις περιπτώσεις αύτές νά 
άλλάζει καί ή σεξουαλική τους συμπερι
φορά. ' Οπότε δημιουργοΰνται, άπό τήν 
σύγκρουση μεταξύ τής φυσιολογικής 
καί τής έπιβαλλόμενης άπό τόν άνθρω
πο άφύσικης συμπεριφοράς, έσωτερι- 
κές συγκρούσεις στά ζώα, οί όποιες 
μπορούν νά προκαλέσουν αύξηση τής 
έπιθετικότητας ή άντίθετα άπάθεια 
κ.ο.κ.

Αύτές οί «νευρώσεις», στά ζώα, είναι 
μιά ένδειξη τού τί μπορεί νά συμβεΐ 
στόν άνθρωπο άπό τήν άπόκλιση, άπό 
αύτό πού ονομάζουμε φυσιολογική 
συμπεριφορά του.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζουμε, κύριε Κα- 
θηγητά, ότι στήν περίοδο τής συ- 
ζεύξεως ώρισμένων ειδών ζώων, τά 
άρσενικά κάνουν πόλεμο μεταξύ 
τους. Γιατί συμβαίνει αύτό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ’ Εδώ πρόκειται γιά ένα 
άνταγωνισμό μεταξύ τών άρσενικών, 
προκειμένου νά έπιλεγεϊ κατά τή σύ

ζευξη τό ισχυρότερο, τό ομορφότερο, 
τό έξυπνότερο, τό ταχύτερο, τό ύγιέ- 
στερο άρσενικά, γιά τή βελτίωση τής 
γενετικής στάθμης τοϋ είδους.

Θέλω νά ύπογραμμίσω όμως ότι αύτά 
όλα γίνονται μέ τέτοιο τρόπο, ώστε νά 
μή καταστροφή ό σκοπός, δηλαδή ή 
καλύτερη άναπαραγωγή καί διαιώνιση 
τού είδους. Καί στις περιπτώσεις αύτές 
δέν γίνεται ένα κυνηγητό π.χ. τών 
θηλυκών. Γιατί αύτά συνήθως παραμέ
νουν θεατές τών συγκρούσεων τών 
άρσενικών, πού σπάνια έχουν τόση βία 
ώστε νά καταλήγουν στόν θάνατο -μ ε 
ρικές φορές- τοϋ πιό άδύνατου.

Οί συγκρούσεις αύτές, σέ ώρισμένες 
περιπτώσεις, είναι ή άρχή τής δημιουρ
γίας ένός «χαρεμιού». Δηλαδή μιας 
ομάδας άπό πολλά θηλυκά, πού έχουν 
ένα άρχηγό, τό νικητή άρσενικά.

Φυσικά ύπάρχουν καί άλλα ζώα, τά 
όποια προτιμούν τό άτομικό ζευγάρω
μα, πού σέ πολλές περιπτώσεις διαρκεΐ 
σ’ όλη τή διάρκεια τής ζωής τους, είναι 
δηλαδή μονογαμικά.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Κύριε Καθηγητά ύπάρ- 
χει σεξουαλική ικανοποίηση στά 
ζώα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θά έλεγα ότι ή εύχαρί- 
στηση, ή ήδονή, ή όποια έπέρχεταιόταν 
ένα ζώο βρίσκεται σέ εύνοϊκές συνθή
κες περιβάλλοντος, θερμοκρασίας, 
προστασίας, καί έχουν ικανοποίηση τού 
αισθήματος τής πείνας, τής δίψας, 
ύπάρχει φυσικά κι όταν έχει ικανοποίη
ση τού σεξουαλικού του ένστικτου. Καί 
χωρίς νά μπορούμε πάντα νά κάνουμε 
μιά άντιστοιχία μεταξύ τών ψυχικών 
ικανοποιήσεων τοϋ άνθρώπου, καί τών 
ικανοποιήσεων τοϋ ζώου, έχουμε στά 
ζώα, μετά τή σεξουαλική έπαφή, μιά 
ήρεμία, μιά μεγαλύτερη ζωτικότητα, 
ιδίως όταν ύπάρχει μέριμνα γιά τά αύγά 
τά νεογνά κλπ.

' Επομένως μπορούμε νά πούμε, στό 
σημείο αύτό,ότι ή άμοιβαία ικανοποίηση 
είναι κάτι πολύ παλαιό, πού ύπάρχει 
άκόμη καί στά ζώα καί φυσικά συνεχίζε
ται καί στόν άνθρωπο, όπου πλουτίζεται 
καί διευρύνεται. Στά ζώα ύπάρχει σε
ξουαλική ικανοποίηση, στόν άνθρωπο 
ύπάρχει κάτι άλλο, πού λέγεται έρωτας, 
άγάπη, ψυχική ικανοποίηση κλπ.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Νά σάς ρωτήσω καί κάτι 
άλλο. Τό ζώο έχει τή δυνατότητα νά 
κάνει χωρισμό τής σεξουαλικής ή- 
δονής καί τοϋ σκοπού τοϋ γενετήσι-

Συνέχεια στή σελ. 300
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ΚΑΡΝΕΑΔΗΣ
ΕΝΑΣ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ 
ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΟΦΟΣ

Σάν φιλόσοφος είχε πολλούς οπαδούς μεταξύ των νέων, οί όποιοι 
συνέρρεαν,στή σχολή του άπό όλη την 'Ελλάδα, την ’ Ιταλία, την 
Αφρική καί τή Μ. ’ Ασία.

ΚΑΡΝΕΑΔΗΣ γεννήθηκε στήν 
Κυρήνη, στήν κυριώτερη πόλι τής 

Κυρηναϊκής στήν Λιβύη.
' Η Κυρήνη ήταν ελληνική άποικία καί 

έπί άρκετούς αιώνες πρό Χριστού καί 
μετά Χριστόν υπήρξε σημαντικό πνευ
ματικό κέντρο. ' Η Κυρήνη ήταν ή 
πατρίδα τού φιλοσόφου Αριστίππου, 
τού ποιητού Καλλιμάχου καί τού ’ Ερα- 
τοσθένους, καί ή φιλοσοφική της σχο
λή, πριν άπό τήν πτώσι τής Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας, γνώριζε μεγάλη άνθη- 
σι. Ό  Καρνεάδης γεννήθηκε κατά 
πάσα πιθανότητα τό 214 π.Χ. τόν μήνα 
ΚαρνεΤο, τόν άντίστοιχο τού μηνός 
Αύγουστου. ” Ισως άπό αυτόν νά προέρ
χεται καί τό όνομά του. 1Η οίκογένειά 
του ήταν άρκετά εύπορη καί έφρόντισε 
πολύ γιά τήν μόρφωσί του. "Ετσι, όταν 
τό 200 περίπου π.Χ. ό Καρνεάδης πήγε 
στήν ’ Αθήνα, ήταν έτοιμος γιά ύψηλά 
πετάγματα. "Εγινε μαθητής τού στωι- 
κοΰ φιλοσόφου Διογένη άπό τήν Σελεύ
κεια. Τό κύρος καί ή φήμη πού άπέκτη- 
σε, τού έπέτρεψαν νά γίνη διδάσκαλος 
στήν Αθήνα. Σέ ώριμη ήλικία έγινε 
σχολάρχης τής ' Ακαδημίας τού Πλάτω
νος. Δέν υιοθέτησε ούτε τήν θεωρία 
τών στωικών ούτε τήν πιό διαδεδομένη 
διδασκαλία τών περιπατητικών φιλοσό
φων. Ο Καρνεάδης διετύπωσε άρχές

νέες γιά τήν έποχή του. ’ Απέρριψε τις 
άντιλήψεις τών Στωϊκών περί προνοίας 
καί ειμαρμένης. ' Αποδέχθηκε τήν ύπο- 
κειμενικότητα τής γνώσεως. "Ηταν 
δηλαδή κατά κάποιον τρόπο ένας πρω
τοπόρος τών σημερινών ιδεαλιστών. 
Πίστευε στήν έλευθερία τής βουλήσε- 
ως καί στό κύρος τών παραστάσεων πού 
προέρχονται άπό τις αισθήσεις, οί 
οποίες όμως, έλεγε, πρέπει νά συγκρί- 
νωνται μέ όσο τό δυνατόν περισσότε
ρες παραστάσεις.

Σάν φιλόσοφος είχε πολλούς οπα
δούς μεταξύ τών νέων, οί οποίοι 
συνέρρεαν στήν σχολή του άπό όλη τήν 
'Ελλάδα, τήν 'Ιταλία, τήν 'Αφρική καί 
τήν Άσία. Σάν ρήτορας συγκέντρωνε 
άκόμη περισσότερους θαυμαστός. Δέν 
είχε άπλώς φωνή δυνατή (τόν άποκα- 
λοΰσαν «μεγαλοφωνότατο»), άλλά καί 
τό χάρισμα τής πειθοΰς. Γι' αύτό 
άκριβώς τό χάρισμά του, οί άρχοντες 
τών ' Αθηνών τού άνέθεσαν μιά σημαν
τική άποστολή στήν Ρώμη τό 156 π.Χ. 
Τήν έποχή έκείνη, άθηναϊκά στρατεύ
ματα είχαν λεηλατήσει τόν Ώρωπό, 
πού τελούσε ύπό τήν προστασία τών 
Ρωμαίων, καί ή Σύγκλητος έπέβαλε 
στήν 'Αθήνα χρηματική ποινή 500 
ταλάντων (ποσό ύπέρογκο γιά τήν 
έποχή έκείνη καί γιά μιά μικρή πόλι,

όπως ή ' Αθήνα).
Πρός ρύθμιση τής ποινής ή ' Αθήνα 

έστειλε στήν Ρώμη μιά πρεσβεία άποτε- 
λουμένη άπό τρεις σοφούς: τόν Καρνε- 
άδη, τόν Διογένη τόν Στωικό καί τόν 
Κριτόλαο τόν Περιπατητικό. ’ Από τούς 
τρεις, ό Καρνεάδης είχε τό μεγαλύτε
ρο κύρος, καί ή Ρώμη, έμποτισμένη μέ 
τό έλληνικό πνεύμα, τού έπεφύλαξε 
θερμή ύποδοχή. Μόλις έφθασε στήν 
Αιώνια Πόλι, ό Καρνεάδης περικυκλώ
θηκε άπό νέους, πού άνυπομονούσαν 
νά τόν άκούσουν. Δέν χρειάσθηκε νά 
τόν παρακαλέσουν. Τούς μίλησε μέ 
πειστικά έπιχειρήματα γιά τήν ήθική, γιά 
τήν φύσι τών θεών, γιά τήν γνώσι τού 
άληθινοΰ, καί προκάλεσε τόνένθουσια- 
σμό τους.

Καί στήν Σύγκλητο όμως έγινε δε
κτός μέ μεγάλο ένθουσιασμό. " Ολοι οί 
συγκλητικοί γνώριζαν έλληνικά καί γοη- 
τεύθηκαν άπό τόν λόγο του. Μείωσαν 
άμέσως τήν ποινή σέ 100 τάλαντα καί 
έστειλαν τούς γιούς τους νά τόν 
άκούσουν. Σέ διάστημα δυό ήμερών ό 
Καρνεάδης έξεφώνησε τούς δύο θαυ
μάσιους λόγους του περί Δικαιοσύνης. 
Μέ τόν ένα ύπεράσπιζε τήν δικαιοσύνη 
καί μέ τόν άλλο έβαλλε έναντίον της. 
Μέ τόν πρώτο ϋποστήριξε τό Φυσικό 
Δίκαιο καί μέ τόν δεύτερο τό άμφισβή-
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Στή φωτογραφία τής άπέναντι σελίδας ό μεγάλος σοφός τής αρχαιότητας, ό Καρνεάδης. ’ Επάνω: Αρχαίο έλληνικόάγγεϊο 
μέ παράσταση των Διόσκουρων. Κάτω: ' Ελληνικό άγγεϊο άπό τόν Τάραντα, τήν γνωστή έλληνική άποικία τής ’ Ιταλίας, στην 
όποια πήγε ό Καρνεάδης καί εντυπώσιασε τούς φιλομαθείς καί τή σύγκλητο μέ τή γοητεία τού λόγου του.

k

τησε. 'Αναστάτωσε τό κοινό χωρίς 
όμως νά έπιδιώξη τόν σκοπό τών 
Σοφιστών. Καί πραγματικά. Δέν ένέ- 
σπειρε τόν σκεπτικισμό, άλλά ύπέδειξε 
τις άπειρες δυσκολίες, πού συναντά 
κανείς στήν άναζήτησι τής άλήθειας. 
Διψασμένηγιά μάθησιή Ρώμη, παραλη
ρούσε στό άκουσμα τών λόγων του.

Ό  αύστηρός όμως φύλακας τών 
ρωμαϊκών ήθών, ό τιμητής Μάρκος 
Πόρκιος Κάτων, πού διέβλεπε στίς 
νέες σπουδές καί στίς άσκήσεις τής 
διαλεκτικής μιά σοβαρή άπειλή γιά τήν 
πολιτική καί τήν στρατιωτική ισχύ, δυσα- 
ρεστήθηκε. Γι' αύτό έγινε σύστασις 
στούς τρεϊς σοφούς νά άναχωρήσουν 
γιά τήν πατρίδα τους. Ό  Καρνεάδης 
γύρισε στήν ' Αθήνα καί έπανέλαβε τήν 
διδασκαλία στήν ' Ακαδημία τού Πλάτω
νος, προκαλώντας πάντα τήν προσοχή 
καί τόν θαυμασμό όλων.

Πέθανε τό 129 π.Χ. Οί μαθηταί του 
άναφέρουν ότι τήν ώρα τού θανάτου 
του ό ήλιος σκοτείνιασε ξαφνικά. Οί 
έπόμενοι 20 αιώνες τής ιστορίας έπε- 
σκίασαν σιγά - σιγά τήν φήμη τού 
μεγάλου φιλοσόφου καί έκαναν πολ
λούς νά άναρωτιούνται στό άκουσμα 
τού όνόματός του: «Καρνεάδης! Μά 
ποιος είναι αύτός;» Σ ’ αύτή τήν έρώτη- 
σι προσπαθήσαμε νά δώσωμε άπάντησι.



■

Τοΰ ’Ά λφ ρ εντ Χ ίτσκοκ

ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ
ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Ο ΜΠΑΎΡΟΝ Ντυκέη καθόταν 
μόνος μηρός ατό οκτάγωνο τρα

πέζι μέ τήν πράσινη τσόχα. Στά δεξιά 
του ήταν ένα μικρό τραπεζάκι μέ 
μάρκες τοίι πόκερ, κόκκινες, άσπρες 
καί γαλάζιες. Στά άριστερά του ήταν 
ένα άλλο τραπεζάκι μέ ρόδες, πού είχε 
έπάνω μπουκάλια τού ούϊσκυ άπό διά
φορες μάρκες μαζί μέ ένα σιφόν 
σόδας, καμιά δωδεκαριά καθαρά ποτή
ρια καί ένα μεγάλο μπώλ γεμάτο παγά- 
κια. "Οπως καθόταν μόνος ό Ντυκέη, 
έπαιζε μέ τήν τράπουλα πού είχε 
μπροστά του. Τώρα τήν είχε άπλώσει 
καί έρριχνε πασιέντζες, μέ χέρια στα
θερά καί τήν ήρεμία ζωγραφισμένη στό 
πρόσωπό του. Μέσα στό δωμάτιο δέν 
άκουγόταν κανένας άλλος ήχος άπό τό 
έλαφρό ξύσιμο των χαρτιών στά χέρια 
τού Ντυκέη. Μόνο σέ λίγο άκούστηκε ό 
έλαφρός μεταλλικός ήχος τής πόρτας 
πού άνοιγε. ' Η πόρτα ήταν πίσω άπό τήν 
γωνία τού δωματίου, έξω άπό τό οπτικό 
πεδίο του.

-  Περάστε, όποιος είναι, φώναξε 
φιλικά ό Ντυκέη.

Περίμενε κάτι φίλους, πού θά έρχον
ταν νά παίξουν χαρτιά. ’Αλλά ό άνθρω
πος πού έμφανίσθηκε σέ λίγο μπροστά 
του ήταν φανερό πώς δέν είχε έρθει γιά 
χαρτοπαιξία. Ήταν μικροκαμωμένος, 
μέ άνάστημα όχι μεγαλύτερο άπό 1,65 
καί πολύ λεπτός. Φορούσε ένα λεκια
σμένο γκρι παντελόνι, ένα τσαλακωμέ
νο άσπρο πουκάμισο μέ ανοιχτό γιακά 
καί άνασκουμπωμένα μανίκια, καί τά 
μακριά ξανθά μαλλιά του ήταν ανακατε
μένα. Στό δεξί χέρι κρατούσε ένα 
μεγάλο μαχαίρι.

Ο Μπάϋρον Ντυκέη δέν έκανε 
καμμιά προσπάθεια νά σηκωθή άπό τή 
θέσι του, σταμάτησε όμως νά παίζη μέ 
τήν τράπουλα.

-  Τί θέλετε; ρώτησε.
' Ο άγνωστος δέν άπάντησε. "Ερριξε 

μιά παρατεταμένη έξεταστική ματιά 
ολόγυρα, σέ όλο τό δωμάτιο καί ύστερα 
έκανε ό ίδιος μία έρώτησι:

-  Είμαστε μόνοι έδώ;
' Ο Ντυκέη έγνεψε καταφατικά πριν 

σκεφθή πώς ίσως νά ήταν σφάλμα αύτό.
-  ’ Εν τάξει είπε ό άγνωστος νεαρός. 

Κάθησε φρόνιμα καί δέν θά πάθης 
τίποτε.

-  Τί θέλεις; ξαναρώτησε ό Ντυκέη,

άλλά αύτή τή φορά ή φωνή του ήταν πιό 
σταθερή καί ήρεμη, λιγώτερο μηχανική.

Ό  νεαρός πάλι δέν άπάντησε. Κοί
ταξε άλλη μιά φορά γύρω του, σάν νά 
ήθελε νά δή άν υπήρχε στό δωμάτιο 
τίποτε πού θά μπορούσε νά πάρη. "Ετσι, 
είδε τά μπουκάλια τού ούϊσκυ.

-  "Ενα ποτό θά μούκανε καλό, είπε.
-  Κάθησε καί θά σου γεμίσω τό 

ποτήρι.
' Ο άγνωστος διάλεξε τό κάθισμα πού 

ήταν άκριβώς άπέναντι άπό τή θέση τού 
Ντυκέη, ίσως γιά νά μπορή νά παρακο- 
λουθή καλύτερα τίς κινήσεις του, καί 
άκούμπησε τό οπλισμένο δεξί χέρι του 
έπάνω στό τραπέζι. Ή  λεπίδα τού

I
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μαχαιριού του θά ήταν πάνω άπό 15 
πόντους.

Ο Ντυκέη έτοιμα σε τό ούϊσκυ τού 
νεαρού καί τό άπλωσε πάνω άπό τό 
τραπέζι. ' Ο άλλος τράβηξε μιά γουλιά 
κι έκανε ένα μορφασμό.

-  Μού χρειάζονται λεφτά, είπε. Θέ
λω καί τά κλειδιά τού αυτοκινήτου σου 
καί νά μού πής πού τό έχεις παρκαρι- 
σμένο. ’Επίσης θέλω μερικά ρούχα.

-  Πολύ άσυνήθιστος τρόπος ληστεί
ας μά τήν άλήθεια, παρατήρησε ό 
Ντυκέη. Ποιος είσαι;

-  Δέν σ' ένδιαφέρει!
-  Θά πρέπει νά είσαι ό Ρίκ Μάσντεν, 

πού έλεγε τό ραδιόφωνο...
-  ’Εντάξει, είμαι αυτός πού λές. 

Πετσόκοψα δύο άνθρώπους σέ ένα 
μπάρ τήν περασμένη έβδομάδα: τό 
κορίτσι μου καί τόν καινούργιο φίλο της. 
Δύο μέρες άργότερα μέ έπιασαν, άλλά 
χθες τούς ξέφυγα. .. Βρήκα καινούργιο 
μαχαίρι... χαμογέλασε ό νεαρός.

-  Σέ πειράζει νά πιώ κ ι’ έγώ κάτι; 
ρώτησε ό Ντυκέη.

-  Ά σε τά ποτά καί κάνε αύτό πού 
αού είπα! φώναξε άγρια ό νεαρός καί 
παρατώντας τό ποτήρι, χτύπησε τή 
γροθιά του πάνω στό.τραπέζι. Τώρα τά 
θέλω αύτά πού σού ζήτησα!

' Ο Ντυκέη τράβηξε τό χέρι πού είχε 
απλώσει πρός τά μπουκάλια, άλλά δέν 
έκανε καμμία κίνησι γιά νά σηκωθεί.

-  Ά ς  τό κουβεντιάσουμε πρώτα τό 
ζήτημα, είπε.

-  Δέν έχω καιρό γιά κουβέντες. "Η 
κάνεις αύτό πού σού είπα, ή σέ 
πετσοκόβω καί σένα...

' Ο Ντυκέη δέν ταράχθηκε καθόλου.
-  Κάθησε εκεί πού βρίσκεσαι Μά

σντεν, είπε μέ ένα έπιτακτικό τόνο, πού 
έκανε τόν άλλο νά ύπακούση μηχανικά. 
Πριν άποφασίσης νά μέ πετσοκόψης, 
καλά θά κάνης νά άκούσης αύτά πού 
έχω νά σού πώ.

' Ο νεαρός έμεινε στή θέσι του.
-  ’Εμπρός λοιπόν, σέ άκούω, είπε.
-  Ωραία. Ά ς  άναλύσουμε λοιπόν 

τήν κατάστασι: Είμαστε καθισμένοι έδώ 
σέ άπόστασι κάπου δύο μέτρων ό ένας 
άπό τόν άλλο, έχοντας άνάμεσά μας τό 
τραπέζι. Έσύ έχεις μαχαίρι καί έγώ 
είμαι άοπλος γιά τήν ώρα. Άλλά έχω 
σκεφθή κιόλας πώς θά άμυνθώ άν 
άποφασίσης νά μέ χτυπήσης: Ά ν  κά
νης τήν παραμικρή κίνησι γιά νά φύγης 
άπό τή θέση πού βρίσκεσαι αύτή τή

στιγμή, θά άναποδογυρίσω τό τραπέζι 
έπάνω σου. Μπορεί νά είσαι λίγο πιό 
νέος άπό μένα, άλλά όπως θά πρόσε
ξες, είμαι διπλάσιος άπό σένα καί πιό 
δυνατός. "Η λοιπόν θά βρεθής κάτω, 
πλακωμένος άπό τό τραπέζι ή τουλάχι
στον καθηλωμένος στόν άπέναντι τοί
χο, άπό τό βάρος τού τραπεζιού. Μέ 
παρακολουθείς; Ωραία. Τι θά κάνω 
τότε; Ρίξε τώρα μιά ματιά στό γραφείο 
πού είναι έδώ πίσω μου, πρός τά 
άριστερά. Νομίζω πώς βλέπεις άπό τή 
θέσι σου τό άραβικό έγχειρίδιο πού 
χρησιμοποιώ γιά χαρτοκόπτη. Μόλις 
λοιπόν σέ αχρηστεύσω γιά μιά στιγμή, 
θά πεταχτώ καί θά αρπάξω τό έγχειρί
διο. "Ετσι, θά έχουμε καί οί δύο τά ίδια 
σχεδόν όπλα. Μέ προσέχεις Μάσντεν;

' Ο νεαρός άνοιγόκλεισε τά μάτια του 
καί έγλειψε τά χείλη του άλλά δέν 
μίλησε.

-  Πάει λοιπόν καί αύτή ή φάσι, 
συνέχισε ό Ντυκέη. Τι θά γίνη τότε; 
Φυσικά, θά χτυπηθούμε. Τι λές λοιπόν, 
θά μπορέσης νά τά βγάλης πέρα μαζί 
μου; Πρώτα-πρώτα, τό δικό σου μαχαίρι 
είναι, όπως βλέπω, ένα συνηθισμένο 
μαχαίρι τής κουζίνας, πού άπλώς τό 
έχεις άκονίσει καλά. 'Οπωσδήποτε 
λοιπόν τό δικό μου έγχειρίδιο έχει 
κάποια έλαφρή ύπεροχή μπροστά στό 
δικό σου.

-  Άκου νά σού πώ...
-  Περίμενε νά τελειώσω. Κάνε τώρα 

σύγκρισι άνάμεσα ατούς δυό μας. Πόσο 
χρόνων είσαι Μάσντεν;

-  Δεκαεννιά.
-  Έγώ είμαι 31. Μπορεί αύτό νά 

είναι ένα μικρό πλεονέκτημα γιά σένα. 
Άλλά έγώ είμαι πιό γεροδεμένος, πιό 
δυνατός καί μέ περισσότερο βάρος.

Έπί πλέον άσχολήθηκα άπό μικρή 
ήλικία μέ τόν άθλητισμό καί κάνω 
γυμναστική μιά ώρα κάθε μέρα, τρώγον
τας άφθνο καί θρεπτικό φαί, ένώ έσύ, 
άπ’ ό,τι βλέπω, έχεις μεγαλώσει μέσα 
στή μιζέρια καί είναι φανερό πώς είσαι 
μιά χαρακτηριστική περίπτωσι ύποσιτι- 
σμού. ’ Επί πλέον θά καπνίζης άσφαλώς 
πολύ καί θά πίνης... Γιά πές μου λοιπόν 
τώρα, γιά σκέψου καλά, ποιος άπό τούς 
δυό μας νομίζεις πώς διατηρεί καλύτε
ρα τίς δυνάμεις του;

' Ο Μάσντεν είχε γίνει κατάχλωμος.
-  Άλλά δέν μιλήσαμε γιά τό πιό 

σημαντικό άπ’ όλα: Θέλω νά πώ γιά τό 
θάρρος, γιά τήν άπόφασι νά χτυπηθής. 
Τήν ώρα πού μπήκες έδώ μέσα ήσουν 
πολύ γενναίος, γιατί κρατούσες μαχαίρι 
καί είχες νά κάνεις μέ έναν άνθρωπο 
άοπλο. Τώρα όμως πού ξέρεις τήν 
πραγματική κατάστασι γιά πές μου, 
έχεις άκόμη τήν ίδια όρεξι νά μέ 
πετσοκόψης, τή στιγμή πού έχεις καί σύ 
τίς ίδιες πιθανότητες νά πετσοκοπής 
άπό μένα;

-  Μπλοφάρεις! "Ολα αύτά είναι 
μπλόφες! είπε ό νεαρός καταφέροντας 
νά ξαναβρή τή μιλιά του.

' Ο Ντυκέη χαμογέλασε συγκαταβα
τικά.

-  "Ετσι νομίζεις; Τότε δέν έχεις 
παρα νά κάνης πώς σηκώνεσαι άπό τή 
θέσι σου, πώς κάνεις μιά μικρή κίνησι, 
καί θά δής...

Μέσα στή σιωπή πού άκολούθησε, ό 
Μάσντεν κοίταξε τόν Ντυκέη γεμάτος 
μίσος.

-  Βέβαια ύπάρχει κάτι πού δέν πρέ
πει νά παραβλάψω, συνέχισε έκεΐνος 
μετά άπό λίγο. Θέλω νά πώ ότι έσύ, 
μπορεί νά μήν είσαι ό πιό γενναίος 
άνθρωπος τού κόσμου, άλλά αύτή τή 
στιγμή έχεις κάθε λόγο νά άγωνισθής. 
"Αν μέ σκοτώσης, δέν θά πάθης τίποτε 
καί έπί πλέον θά πάρης τό αύτοκίνητο, 
τά ρούχα καί τά λεφτά μου ή ό,τι άλλο 
θελήσης. "Αν πάλι σέ σκοτώσω έγώ, 
δέν θά ήταν χειρότερα άπό ό,τι ήσουν 
πριν τό σκάσης άπό τή φυλακή.

Κάτι σάν έλπίδα φάνηκε στά μάτια 
τού νεαρού.

-  Καί σύ τί έχεις νάκερδίσης μέ τό νά 
μού άντισταθής; ρώτησε.

-  Πολύ σωστή ή έρώτησίς σου. Θά 
μπορούσα νά σού δώσω αύτά πού

Συνέχεια στή σελ. 265
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' Η μεγαλύτερη συμβολή του ’ Α
ναξίμανδρου έγκειται στην άνά- 
πτυξη τής κοσμογονίας τοΰ Θα
λή, τοϋ οποίου ή ιδέα, ότι ή αρχή 
τών όντων είναι τό νερό, φάνηκε 
πολύ απλοϊκή καί στόν ’ Αναξί
μανδρο.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ τού Θαλή στην δια- 
μόρφωσι τής έννοιας τής επιστη

μονικής μεθόδου είναι σημαντική. ' Ω
στόσο οί εκπληκτικές καί ευφυέστατες 
εισηγήσεις του ήσαν, αναπόφευκτα, 
πρωτόγονες καί στοιχειώδεις. Παρακί
νησαν όμως άλλους φιλοσόφους τής 
Μιλήτου νά έπεξεργασθοϋν καί νά 
διευρύνουν τήν θεωρία μέ βάσι τίς ιδέες 
του. Οί σημαντικότεροι άπό αυτούς 
ήσαν ό ’ Αναξίμανδρος καί ό ’ Αναξιμέ- 
νης, πού, μαζί μέ τόν Θαλή, χάρισαν 
στήν Μίλητο τήν αιώνια δόξα τοϋ 
λίκνου τής δυτικής φιλοσοφίας.

'Ο  ’ Αναξίμανδρος γεννήθηκε κά
που σαράντα χρόνια μετά τόν Θαλή. 
’Έτσι, τό απόγειο τής φιλοσοφικής 
δράστη ριότητός του θά πρέπει νά 
τοποθετηθή γύρω στο 540 π.Χ. Ηταν 
ασφαλώς ένας άπό τούς συμπολίτες 
τοϋ Θαλή πού έντυπωσιάσθηκαν βαθιά 
άπό τήν πρώτη άπόπειρα έξερευνήσε- 
ως στόν χώρο τής θεωρητικής κοσμο
γονίας, πούείχε μεταβάλει τήν άντίληψι 
τοΰ ανθρώπου γιά τήν φύσι τοΰ Σύμ- 
παντος καί τήν δική του θέσι μέσα σ 
αυτό. "Οπως καί ό Θαλής, ό ’ Αναξί
μανδρος ήταν ένας πρακτικός καί 
εύστροφος άνθρωπος πού ταξίδευε
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Στήν έπάνω καί στήν άπέναντι φωτο
γραφία πήλινα πινακίδια μέ παραστά
σεις χθονίων θεών. ' Η θρησκεία όπως 
είναι γνωστό επηρέασε βαθύτατα τήν 
έλληνική φιλοσοφία. Στή δεξιά φωτο
γραφία μωσαϊκό ατό Μουσείο τής Γερ- 
μανικής πόλεως Τρήρ, πού πιστεύεται 
ότι παρουσιάζει τόν 'Αναξίμανδρο ε
πειδή κρατά τόν «γνώμονα».

πολύ. ' Η παράδοσις αναφέρει ότι 
ήγήθηκε τών Μιλησίων γιά τήν ϊδρυσι 
μιας αποικίας στόν Εΰξεινο Πόντο, τής 
’ Απολλωνίας. Στά ταξίδια του στήν 
Μικρά ’ Ασία έντυπωσιάσθηκε άπό τήν 
άνακάλυψι ενός άπολιθωμένου ψαριού 
ψηλά στά βουνά τής ένδοχώρας. ’ Από 
αύτό συνεπέρανε δτι ή θάλασσα σκέπα
ζε κάποτε τήν στεριά, αλλά είχε άπο- 
συρθή μέ τό πέρασμα τοΰ χρόνου καί 
ένδεχομένως κάποτε νά ξεράθηκε έντε- 
λώς. Καί, τό σημαντικότερο, διατύπω
σε τήν σκέψι, σέ μιά υποτυπώδη θεωρία 
φυσικής έπιλογής, δτι ό άνθρωπος θά 
έπρεπε νά προέρχεται άπό τό ψάρι. 
"Οσο πρωτόγονη κι αν ήταν αύτή ή 
ιδέα, έδειχεν δτι ό ’ Αναξίμανδρος είχε 
μεγάλες ικανότητες άφαιρετικής σκέ- 
ψεως, πού άντεχε στά λογικά συμπερά

σματα μιας αύστηρής άναλύσεως, δσο 
παράδοξο κι άν φαίνεται αυτό σε μιά 
κοινωνία, πού μόλις άρχιζε νά κάνη τά 
πρώτα βήματα σέ μιά θεωρητική άντί
ληψι τοΰ αϊσθητοΰ κόσμου. Περισσότε
ρο πρακτικής φύσεως, άλλά έπίσης 
άποκαλυπτικές τής έξαιρετικής ικανό
τητάς του στήν δήμιουργική σκέψι, 
ήσαν οί έπινοήσεις τοΰ ήλιακοΰ ώρολο- 
γίου καί τοΰ γεωγραφικοΰ χάρτη. Η 
τελευταία είχε άποφασιστική σημασία
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γιά ολόκληρο τόν δυτικό πολιτισμό. Οί 
άνθρωποι είχαν ταξιδέψει ώς τότε σε 
μεγάλες αποστάσεις, άλλά πάντα μέ 
πρωτόγονες μεθόδους προσανατολι
σμού, άκολουθώντας την γραμμή τής 
άκτής την ήμερα ή ένα αστέρι τήν 
νύκτα. Αύτές οί μέθοδοι ναυσιπλοΐας 
ήσαν «εμπειρικά οικοδομήματα» μέ τά 
όποια ό τιμονιέρης στηριζόταν στήν 
προηγούμενη πείρα, τήν δική του ή 
άλλων ταξιδιωτών, γιά νά έχη κάποια 
σιγουριά δτι θά έφθανε στόν προορισμό 
του. ' Η έπινόησις δμως του γεωγραφι
κού χάρτη ήταν μιά θετική πρόοδος 
πρός τό πραγματικά «θεωρητικό οικο
δόμημα», πού μπορούσε νά έφαρμοσθή 
σέ άπειρες περιπτώσεις προβλημάτων 
ναυσιπλοΐας καί άντιπροσώπευε μιά 
νέα διάστασι στόν κόσμο τού ταξιδιώ
τη. Γιατί ό κόσμος τώρα παρουσιαζό
ταν άπό ένα πρότυπο μέσα άπό τό 
όποιο μπορούσε νά ϊδωθή καί νά 
κατανοηθή, σάν σύνολο μάλλον, παρά 
σάν περίπλοκη συλλογή ταξιδιωτικών 
δρομολογίων. Αύτή ή έξέλιξις άπό τήν 
επί μέρους περιγραφή σέ μιά νέα 
συνοπτική θεώρησι τού γνωστού κό
σμου, δέν μπορούσε παρά νά είναι τό 
άποτέλεσμα μιας άστραπιαίας ενστι
κτώδους κατανοήσεως πού γεννήθηκε 
άπό ένα νέο «είδος» άφαιρέσεως, τής 
όποιας ό ’ Αναξίμανδρος έδωσε πολλά 
δείγματα στόν κύριο κορμό τών κοσμο- 
γονικών του εργασιών. Σέ αύτές άπο- 
καλύπτεται σάν στοχαστής πιό ριψοκίν
δυνος, συχνά, άπό τόν Θαλή, τού 
όποιου τίς θεωρίες μελέτησε, έπεξεργά- 
σθηκε καί πολλές φορές προήγαγε μέ 
έκπληκτική ευφυΐα πού προκάλεσε δέ
ος στις έπερχόμενες γενεές τών φιλοσό
φων καί είχε παρατεταμένη επιρροή σέ 
μερικές άπό τίς πιό βασικές προϋποθέ
σεις τής σύγχρονης επιστημονικής σκέ- 
ψεως.

' Η μεγαλύτερη συμβολή τού ’ Αναξί
μανδρου έγκειται στήν άνάπτυξι τής 
κοσμογονίας τού Θαλή. ' Η ιδέα τού 
Θαλή, δτι άρχή τών όντων είναι τό 
νερό, φάνηκε πολύ απλοϊκή στόν ’ Ανα
ξίμανδρο. Γ ιατί άν ήταν έτσι καί δλα 
προέρχονταν άπό τό νερό, θά ήταν 
δύσκολο νά έξηγήσωμε τήν παρουσία 
τής άντίθετης ίδιότητος, τής «ξηρότη- 
τος» στήν φύσι. Πράγματι, άνή ΰπαρξις 
είναι συνώνυμη μέ τήν κατάστασι τής 
«ύγρότητος», τότε ή διαδικασία τής 
ξηράνσεως θά έπρεπε νά ΐσοδυναμή μέ 
συρρίκνωσι αυτής τής ύπαρξεως καί ή 
ολική ξηρότης θά έπρεπε νά ΐσοδυναμή 
μέ άνυπαρξία ή τουλάχιστον μέ φθορά. 
Αύτό δμως δέν ισχύει. 'Ο  κόσμος, 
δπως τόν ξέρομε, περιλαμβάνει ξηρά

δσο καί ύγρά στοχεΐα πού ύφίστανται 
μακροχρονίως καί έχουν τήν ϊδια άν όχι 
μεγαλύτερη, σταθερότητα από τά ρευ
στά ή διαλυτά στοιχεία. 'Επομένως ή 
«ύγρότης» δέν μπορεί νά έξισωθή μέ 
τήν '«υπαρξι». Κάποια άλλη λύσις έπρε
πε νά βρεθή. Ό  ’ Αναξίμανδρος επιχεί
ρησε νά ξεπεράοη τήν δυσκολία μέ 
τήν πρότασι δτι ό κόσμος τών «αισθη
τών» στοιχείων δέν μπορεί νά έξηγηθή 
μέ βάσι ένα άπό αυτά τά δυό στοιχεία. 
’Ά ν  ήταν έτσι, τότε τά πάντα θά είχαν 
πρό πολλοΰ μεταβληθή στό στοιχείο 
αυτό ή θά είχαν πάψει νά υπάρχουν. ' Ο 
’ Αναξίμανδρος έλεγε δτι δλα τά όντα 
θά έπρεπε νά προέρχωνται άπό κάποιο 
βασικό( μή αισθητό στοιχείο, τό όποιο 
άπεκάλεσε «άπειρον».

Πολλές έρμηνεϊες έχουν δοθή σέ 
αύτή τήν άντίληψι. Ό  ’ Αριστοτέλης 
χρησιμοποίησε τήν λέξι «μίγμα» γιά νά 
περιγράψη τήν συνύπαρξι τών στοιχει
ωδών άντιθέτων ιδιοτήτων τού θερμού 
καί τού ψυχρού, τού υγρού καί τού 
ξηρού, στό άπειρον. "Ομως γίνεται 
φανερό στήν συνέχεια τής άφηγήσεώς 
του, στήν οποία φέρει σέ άντίθεσι τό 
«άπειρον» τού ’ Αναξίμανδρου μέ τήν 
άντίληψι τού φυσικού μίγματος στό

σύστημα τού ’ Εμπεδοκλή, δτι ό ’ Αρι
στοτέλης δέν διετύπωσε σωστά τά 
πράγματα — ή ίσως άδυνατοΰσε νά 
έκφράση καλύτερα αύτό πού πίστευε 
δτι εννοούσε ό ’ Αναξίμανδρος.

Μιά άλλη ερμηνεία τής φύσεως τού 
«άπειρου» είναι δτι βρισκόταν σέ κατά- 
στασι χημικής άδρανείας. ' Η άντίληψις 
αύτή πλησιάζει περισσότερο στήν άντί
ληψι τού ’ Αναξίμανδρου, άν καί πα
ρουσιάζει τό «άπειρο» σέ πιό εκλεπτυ
σμένη μορφή άπό δ,τι θά ήταν πιθανό 
σέ ένα τόσο προχωρημένο στάδιο τής 
φιλοσοφικής έξελίξεως. Είναι επίσης 
δύσκολο νά δεχθούμε τήν ύπόθεσι δτι ό 
’ Αναξίμανδρος φαντάσθηκε ένα στοι
χείο στερημένο εντελώς άπό τίς δευτε- 
ρεύουσες ιδιότητες τού χρώματος, τής 
οσμής καί τής γεύσεως.

Μιά τέτοια άντίληψις επίσης δείχνει 
ένα βαθμό επεξεργασίας, πού θά ήταν 
άναχρονιστικό νά άποδώσωμε στόν 
’ Αναξίμανδρο. ’ Ιδιαίτερα, ό σαφής 
διαχωρισμός τής λογικής άπό τίς αισθή
σεις καί ή διάκρισις τών άντιστοίχων 
άντικειμένων στά όποια άναφέρονται, 
δέν εμφανίσθηκε καθαρά πρίν άπό τόν 
'Ηράκλειτο (504 π.Χ.). ’Ίσως μιά πιό 
άκριβής τοποθέτησις θά ήταν ή άντίλη-
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ποιοτικής άυαπτύξεως. Ύ π ’ αότήντήν 
έννοια, τό άπειρον μπορούσε νά θεωρη- 
θή σάν ένα είδος «δεξαμενής» μιά 
συνεχής πηγή δημιουργίας τών επί 
μέρους στοιχείων πού ήταν επίσης 
άδέσμευτη σέ δ,τι άφορά στήν ποικιλία 
τών ιδιοτήτων πού μπορούσε νά παρα- 
γάγη. Προχωρώντας σέ αυτή τήν θεω
ρία τής αρχής τών δντων, τού βασικού 
στοιχείου, ό ’ Αναξίμανδρος έκανε ένα 
πρώτο πειραματικό βήμα στόν χώρο 
τής μεταφυσικής, προσπαθώντας νά 
αναφερθή στό φαινόμενο τής παρατη- 
οήσεως κάποιου πράγματος, πού μπο
ρεί νά συλληφθή μόνο θεωρητικά καί τό 
όποιο προσεγγίζεται μέσω μιάς διαισθη
τικής διαδικασίας μάλλον, παρά μέσω 
τής λειτουργίας τών αισθήσεων.

Μέ αυστηρή λογική ό ’ Αναξίμαν
δρος προχώρησε στό συμπέρασμα δτι, 
έφ’ δσον τό «άπειρον» δέν είχε δρια, θά 
πρέπει «έξ ύποθέσεως» νά είναι ικανό 
νά παράγη όχι ένα, άλλά άπειρο αριθμό 
κόσμων καί δτι ό δικός μας είναι ένας 
άπό αυτούς. Τό νά φθάση σέ αυτό τό 
συμπέρασμα καί νά άποδεχθή τίς συνε
παγωγές του, άπαιτοΰσε μιά προσπά
θεια τής φαντασίας πού κανένα άλλο 
άνθρώπινο πλάσμα δέν είχε ως τότε 
έπιδείξει. 'Ο  κόσμος δπως τόν έννοοΰ-

στήματα τού Νείλου, τού Εύφράτη, τού 
Τίγρητος καί Τού Δουνάβεως. Τό νά 
φαντασθή κανείς καί μόνο, δτι μπορού
σε νά ύπάρχη μιά άγνωστη ήπειρος 
πέρα άπό τίς ' Ηράκλειες Στήλες ή τήν 
άφρικανική έρημο, θά άπαιτοΰσε τολ
μηρή καί άσυνήθιστη διορατικότητα. 
’ Αλλά ή διαβεβαίωσις δτι ή γή, οί 
θάλασσες καί οι ουρανοί πού άποτε- 
λοΰν αυτόν τόν κόσμο άναπαράγονται 
άκατάπαυστα, άναπόφευκτα δόθηκε 
άπό έναν άνθρωπο πού διέθετε μυαλό 
άσυνήθιστα άπελευθερωμένο άπό τόν 
συμβατικό τρόπο σκέψεως. Καί αυτό 
είναι άκόμη πιό άξιοσημείωτο όν λάβη 
κανείς ύπ’ δψιν δτι ό ’ Αναξίμανδρος 
δέν διέθετε καμμιά άπό τίς τεχνικές 
δυνατότητες καί γνώσεις τής σύγχρο
νης άστρονομίας, γιά νά τού άποκαλύ- 
ψουν τήν άπεραντωσύνη τού Σύμπαν- 
τος. Προχωρούσε μέ τό φώς τής λογι
κής καί μόνο, σέ ένα συμπέρασμα, πού 
οί ύποθέσεις του, βασισμένες στήν 
παρατήρησι, άλλά οδηγούμενες άπό 
τήν λογική, άρκοΰν γιά νά τόν τιμή
σουν.

' Ο ’ Αναξίμανδρος φαίνεται νά συνέ
λαβε τήν ιδέα δτι κάθε ξεχωριστός 
κόσμος γεννήθηκε μέ τόν ΐ'διο τρόπο. 
’ Από τό «άπειρον» τά πρώτα τέσσερα

Ό  περίφημος χάρτης του 'Αναξίμαν
δρου σέ άναπαράσταση. Τό έργο αυτό 
θεωρείται ώς ένα άπό τά σημαντικότε
ρα έπιτεύγματα τής έποχής εκείνης.

κύρια στοιχεία, ή γή, ό άέρας, ή φωτιά 
καί τό νερό «διαχωρίσθηκαν» μέ μιά 
διαδικασία πού έμοιαζε μέ κοσκίνισμα. 
Πρώτα τό βαρύτερο στοιχείο, τό χώμα, 
βυθίστηκε στό κέντρο καί περιεβλήθη 
άπό τά ελαφρότερα στοιχεία. ’Έτσι, τό 
νερό άγκάλιασε τήν γή καί αύτό μέ τήν 
σειρά του περιεβλήθη άπό τόν άέρα, 
ενώ τό ελαφρότερο στοιχείο, ή φωτιά, 
περιέβαλε τό σύνολο. ’ Αργότερα δμως 
ή κατά τήν διάρκεια τής διαδικασίας 
διαχωρισμού, κάθε ένα άπό τά στοιχεία 
έπέδρασε στά άλλα. ' Η φωτιά ζέστανε 
τό νερό καί, καθώς τό δεύτερο εξατμι
ζόταν, εμφανίσθηκε ή ξηρά. Ή  έξάτμι- 
σις τού νερού μέ τή σειρά της αύξησε 
τήν πίεση μέσα στόν «βόμβυκα» τής 
φωτιάς έως δτου αύτός, τελικά, έξερρά- 
γη σέ άμέτρητα κομμάτια τυλιγμένα σέ 
«σωλήνες» ύδρατμών. Τά ανοικτά ά
κρα αύτών τών σωλήνων μάς επιτρέ
πουν, δταν είναι στραμμένα πρός τό 
μέρος μας, νά βλέπωμε τήν φωτιά πού 
υπάρχει μέσα. Αύτή είναι ή φύσις τών 
ούρανίων σωμάτων, τού ήλιου, τής 
σελήνης, τών άστέρων.

Καί αύτά πού άναφέρουμε σάν «έ- 
κλείψεις» είναι τά διαδοχικά άνοίγματα 
καί κλεισίματα αύτών τών σωλήνων καί 
ή διαρκής κίνησίς τους εντός καί εκτός 
τού οπτικού μας πεδίου. ’Άλλες ουρά
νιες κινήσεις, δπως ή εκλειπτική τού 
ήλιου, ό μηνιαίος κύκλος τής σελήνης 
καί οί κινήσεις τών πλανητών, είναι 
άποτέλεσμα τών ανέμων. Οί άνεμοι 
δημιουργοΰνται άπό τήν κίνησι τών 
λεπτοτάτων άτμών τού αέρος. ' Η 
βροχή είναι τό άποτέλεσμα τής συμπυ- 
κνώσεως τών ύδρατμών πού είχαν 
προηγουμένως έξατμισθή, ενώ τά σύν
νεφα είναι άποτέλεσμα τής συγκεντρώ- 
σεως τών ύδρατμών. ’Ά λλα  ουράνια 
φαινόμενα, δπως τόν κεραυνό, τήν 
άστραπή, τούς άνεμοστροβίλους καί 
τίς καταιγίδες, ό Αναξίμανδρος τά 
άπέδιδε στήν ενέργεια τού άνέμου, πού 
καμμιά φορά κλείνεται μέσα σέ ένα 
σύννεφο καί μετά ξεσπά έξω δημιουρ
γώντας τόν θόρυβο τού κεραυνού, ενώ 
ή δύναμις άπό τό ρήγμα πού δημιουρ- 
γεΐται μέ αυτόν τόν τρόπο στά σύννεφα, 
παράγει τήν λάμψι τής άστραπής. Αύτή 
ή βίαιη συμπεριφορά τού άνέμου έχει 
συχνά σάν άποτέλεσμα τούς άνεμο-
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στροβίλους καί τίς θύελλες, ανάλογα 
μέ τήν δύυαμι καί τό ϋψος του.

'Η  ϊδια ή Γή, κατά τόν ’ Αναξίμαν
δρο, είχε σχήμα τυμπάνου καί ήταν 
ισόρροπη μέσα στον χώρο. ’ Απέδιδε 
τήν ισορροπία της καί τήν εξ ’ίσου 
άπόστασί της άπό τά τοιχώματα τοΰ 
κόσμου πού τήν περιέβαλλε, στό γεγο
νός δτι δεν είχε λόγο νά κινηθή πρός. 
τήν μιά ή τήν άλλη κατεύθυνση άλλά 
παρέμενε άκίνητη, χωρίς νά στηρίζεται 
σέ τίποτε, επειδή άπεϊχε εξίσου άπό δλα 
τά πράγματα. Αυτή ή άντίληψις αξίζει 
κάθε έπαινο γιατί ήταν μεγάλη πρόο
δος σέ σχέσι μέ τήν άπλοϊκή άντίληψι 
τοΰ Θαλή δτι ή Γή επιπλέει στό νερό. 
'Ο  ’ Αναξίμανδρος κάνει ένα θαρρα
λέο βήμα μέσα στό άγνωστο, μέ αυτή 
τήν αναφορά του στήν συμπεριφορά 
τής Γής, στηριζόμενος στά συμπερά
σματα τής λογικής καί μόνο καί άπορρί- 
πτοντας τήν ιδέα τής κοινής εμπειρίας 
δτι κάθε πράγμα χρειάζεται κάτι άλλο 
γιά νά στηριχθή καί νά μήν πέση.

Στήν επιφάνεια τοΰ πλανήτη μας ή 
ξηρά κέρδιζε διαρκώς έδαφος εις βά
ρος τής θαλάσσης, ενώ ή δεύτερη 
ξηραινόταν έξ αιτίας τής συνεχίσεως 
τής διαδικασίας μέ τήν οποία έγινε ό 
αρχικός διαχωρισμός τών στοιχείων.
' Ο ’ Αναξίμανδρος τά άπέδειξε άναφε- 
ρόμενος στά άπολιθωμένα ψάρια πού 
είχε βρή ό ’ίδιος ψηλά στά βουνά τής 
Μικράς ’ Ασίας καί έξέφρασε τήν πεποί- 
θησι δτι τά βουνά αύτά ήσαν κάποτε 
σκεπασμένα άπό θάλασσα. ’Ίσως κά
ποτε ή θάλασσα νά άποξηραινόταν 
εντελώς. Φαίνεται νά ύπάρχη κάποια 
άντίφασις στις πηγές μέ αύτό τό σημείο, 
έφ’ δσον άναφέρεται δτι ό ’ Αναξίμαν
δρος είπε πώς τά τέσσερα στοιχεία 
διαδοχικά διεισδύουν καί ύποχωροΰν 
διαδοχικά τό ένα στό άλλο «δίνοντας 
λόγο καί ίκανοποίησι γιά τό άδικο πού 
έκαναν τό ένα στό άλλο μέ τόν καιρό». 
"Ενας δχι εντελώς ικανοποιητικός συμ
βιβασμός αυτών τών δύο άντιλήψεων 
μπορεί νά γίνη άν ύποθέσωμε δτι, 
βραχυπρόθεσμα, υπάρχει μιά φαινομε
νική ισορροπία στήν κατάστασι τής 
ξηράς καί τοΰ νεροΰ, άλλά δτι μέ τό 
πέρασμα τών αιώνων καί στό τέλος τοΰ 
προβλεπτοΰ χρόνου ό κόσμος, δπως 
τόν γνωρίζομε, θά πάψη νά ύπάρχη καί 
δλα θά συγχωνευθοΰν καί πάλι, πρώτα

Απόσπασμα ενός αναγλύφου πού βρί
σκεται στό Μουσείο τών Θερμών τής 
Ρώμης καί έχει σκαλισμένο τό όνομα 
’Αναξίμανδρος.

σε μικρότερο αριθμό στοιχείων καί 
τελικά στό ’ίδιο τό «άπειρον».

Αύτή ή άποψις επιβεβαιώνεται άπό 
ορισμένες αυθεντίες τής άρχαιότητος 
πού άναφέρουν δτι ό ’ Αναξίμανδρος 
πίστευε δτι τό «άπειρον» ήταν «ή μόνη 
αιτία τής γεννήσεως καί τής καταστρο
φής τοΰ κόσμου». Μιά τέτοια θεωρία 
τών διαδοχικών γεννήσεων καί θανά
των τών αμέτρητων κόσμων θά συμφω
νούσε μέ τήν φύσι τοΰ ένός στοιχείου 
πού θά άπορροφοΰσε καί πάλι κάθε τί 
πού είχε προέλθει άπό αυτήν «έξ 
άνάγκης». Ή  άναγκαιότης καί ή θεό- 
της φαίνονται νά είναι στενά συνδεδε- 
μένες έννοιες στήν κοσμοθεωρία τοΰ 
’ Αναξίμανδρου έφ’ δσον τόν βλέπομε 
νά περιγράφη τό Σύμπαν σάν θείο καί 
αιώνιο καί τόν δικό μας κόσμο, άν καί 
καταδικασμένο τελικά νά άπορροφηθή 
ξανά άπό τό «άπειρο», έπίσης σάν θείο 
έφ’ δσον είναι τμήμα τοΰ θείου συνό
λου. Μιά τέτοια θεϊστική άντίληψις τοΰ 
θέματος, πού ένσωματώνει — δπως ή 
προγενέστερη θεωρία τοΰ Θαλή—  ό
λες τίς παραδοσιακές άπόψεις τών 
άνθρωπόμορφων θεοτήτων σέ μιά νέα 
άντίληψι τής θείας ουσίας, βρίσκει τήν 
μεγέθυνσί της στήν αιτιοκρατία, πού 
είδαμε παραπάνω, σύμφωνα μέ τήν 
οποία δλα συμβαίνουν «έξ άνάγκης». 
Δέν πρόκειται έδώ γιά ανάγκη έπιβαλ- 
λομένη «έκ θεοΰ» έπάνω σέ ένα υποτα
κτικό Σύμπαν, άλλά γιά τήν ίδια τήν 
έκφρασι αύτοΰ τοΰ Σύμπαντος, πού

άναπτύσσεται άσυνείδητα κατ’ έπιτα- 
γή τής δικής του έμφυτης θείας δυνάμε- 
ως.

Αύτή ή στοχειώδης μοιρολατρική 
θεώρησις τής φύσεως θά έκφραζόταν 
άργότερα στον ' Ηράκλειτο καί έπειτα 
μέ μεγαλύερη πληρότητα στήν στωική 
φιλοσοφία πού έμελλε νά έχη σημαντι
κή έπίδρασι στήν έλληνιστική έποχή 
καί στόν ρωμαϊκό κόσμο.

' Η άνακάλυψις άπό τόν ’ Αναξίμαν
δρο τοΰ άπολιθωμένου ψαριοΰ, πού 
άναφέρομε, στά βουνά τής Μικράς 
’ Ασίας, τόν οδήγησε νά προτείνη τήν 
ένδιαφέρουσα θεωρία δτι έφ’ δσον τήν 
ξηρά φαίνεται πώς κάποτε τήν σκέπαζε 
ή θάλασσα καί έφ’ δσον κάθε ζωή 
πρέπει επομένως νά προέρχεται άπό 
τήν θάλασσα, τότε καί ό άνθρωπος 
πρέπει νά ξεκίνησε τήν ζωή του, μέ 
αυτό τόν τρόπο. Ά λ λ ά  μέ χαρακτηρι
στική διορατικότητα, ό ’ Αναξίμανδρος 
κατέληξε στήν γνώμη δτι ή μακροχρό
νια περίοδος άδυναμίας πού φθάνει ώς 
τά πρώτα χρόνια τής άνθρώπινης ύπάρ- 
ξεως, θά καθιστούσε άδύνατη τήν 
επιβίωση τοΰ άνθρώπου έκτος άν είχε 
γεννηθή άπό πλάσματα αυτοδύναμα. 
Επομένως τό άνθρώπινο έμβρυο θά 
πρέπει νά άναπτύχθηκε μέσα σ ’ ένα 
ψάρι ή ένα ΐχθυόμορφο πλάσμα, έως 
δτου στήν έφηβεία τό άνθρώπινο πλά
σμα έμφανίσθηκε πλήρως διαμορφωμέ
νο καί ικανό νά αύτοσυντηρηθή. Λέγε
ται, δτι ό ’ Αναξίμανδρος διατύπωσε
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’Επάνω: Ό  Θαλής ό Μιλήαιος, τού 
όποιου τις θεωρίες μελέτησε καί επε
ξεργάστηκε ό 'Αναξίμανδρος. Στην 
άπέναντι σελίδα: ’ Ερείπια ενός τμήμα
τος τής άρχαίας Μιλήτου.

την θεωρία πώς τά πρώτα ζώα ήσαυ 
καρχαρίες. ’Ίσως επειδή οί καρχαρίες 
έμοιαζαν μέ τά άπολιθωμένα ψάρια πού 
είχε δή καί επειδή ακόμη τό δέρμα τους 
έμοιαζε πολύ άυθεκτικό. Αύτές οί ιδέες 
αντιπροσωπεύουν τήν πρώτη απόπειρα 
τοϋ άνθρώπου νά δώση μιά λογική 
έξήγησι στό πρόβλημα τής προελεύσε- 
ως καί έξελίξεώς του, καί αξίζει κάθε 
θαυμασμό. Καμμιά φορά δμως αύτό 
φθάνει στήν υπερβολή καί άκούγονται 
παρατραβηγμένοι ισχυρισμοί, 6π ό 
’ Αναξίμανδρος ύπήρξε ό προπομπός 
τού Δαρβίνου στήν θεωρία τής έξελίξε- 
ως. Μιά τέτοια άποψις είναι ύπερβολι
κή. Γιατί, ενώ είναι άλήθεια δτι ή 
θεωρία τοϋ ’ Αναξίμανδρου επιχειρεί 
μιά ορθολογική καί έξοχη προσέγγιση 
τών προβλημάτων τής άνθρώπινης 
έξελίξεώς, είναι επίσης ξεκάθαρο δτι 
δέυ παρουσιάζει καμμιά σχέσι μέ τήν 
δαρβίνειο επιλογή, αλλά απλώς συμπε
ραίνει μέ στοιχειώδη τρόπο δτι ό 
κόσμος ύπέστη μεταβολές μέ τήν πάρο
δο τών αιώνων καί δτι ανώτερες 
μορφές ζωής άνελίσσονταν βαθμιαία 
άπό τίς κατώτερες. Ή  ιστορία τής 
Φιλοσοφίας είναι γεμάτη άπό άυαχρουι- 
στικές απόπειρες νά άνακαλυφθοϋν 
διορατικοί πρωτοπόροι φημισμένων θε
ωριών πού διατυπώθηκαν πολλούς

αιώνες αργότερα. Πρέπει νά άντιστέκε- 
ται κανείς στόν πειρασμό τοϋ υπερβολι
κού τονισμού αυτών τών ομοιοτήτων 
καί νά κρίνη τήν πραγματική αξία τών 
έν λόγω φιλοσοφικών συστημάτων μέ 
βάσι μόνο τίς δικές τους αρετές καί σέ 
συνάρτησι μέ τήν εποχή πού διατυπώ
θηκαν. Κάτω άπό αυτό τό πρίσμα, ή 
θεωρία τοϋ ’ Αναξίμανδρου αποτελεί 
ένα πρώιμο καί μεγαλοφυές βήμα μέσα 
στόν άνεξερεύνητο ως τότε κόσμο τής 
ζωολογίας καί τής ανθρωπολογίας.

' Η ίδιοφυΐα τοϋ ’ Αναξίμανδρου δέυ 
φαίνεται ίσως πουθενά άλλου τόσο 
καθαρά, δσο στήν δημιουργία τοϋ 
πρώτου γεωγραφικού χάρτη τού γνω
στού κόσμου. Σέ αύτόυ, ό κόσμος 
παρουσιάζεται κυκλικός μέ τόυ ποταμό 
’ Ωκεανό νά διατρέχη τήν περιφέρειά 
του. Στό κέντρο βρίσκονται οί Δελφοί 
δπου ύπήρχε ή ιερή πέτρα γνωστή σάν 
«όμφαλόςτής γής». Αυτή ή εξισορροπη
μένη άποψις τού κόσμου έυισχυόταυ 
άπό τήν ’ίση διανομή τών γήινων μαζών 
βορείως καί υοτίως τής Μεσογείου, 
καθώς καί τών θαλασσών (Εύξειυος 
Πόντος, ’ Ερυθρά Θάλασσα καί Δυτι
κός ’ Ωκεανός) καί τών ποταμών (Δού- 
υαβις καί Νείλος). Οί θάλασσες καί οί 
ποταμοί παίρνουν τά νερά τους άπό τόυ 
’ Ωκεανό πού στήν ελληνική παράδοσι 
ήταν ή άστείρευτη πηγή δλωυ τών 
άλλων ποταμών καί άναφέρεται άκόμη 
σάν ό θείος γεννήτορας δλων. Ό  
’ Αναξίμανδρος άσφαλώς ήταν έπηρεα-

σμέυος άπό τίς θρησκευτικές καί μυθο
λογικές παραδόσεις. ’ Αλλά ή σπουδαι- 
ότης τού χάρτη του δεν πρέπει νά 
ύποτιμάται, γιατί άυτιπροσωπεύει ένα 
έυτελώς διαφορετικό τρόπο άυτιλήψε- 
ως σέ σχέσι μέ δ,τι είχαν έκφράσει ώς 
τότε οί άνθρωποι. Οί χάρτες άποτελοϋυ 
μέρος τής πνευματικής μας κληρονομι
άς καί αύτοί, δπως καί ή ερμηνεία τους, 
είναι κάτι πού τείνομε νά άποδεχθοΰμε 
χωρίς συζήτησι. 'Όμως ή έπιυόησιςτοϋ 
πρώτου χάρτη ήταν ένα βήμα έξαιρετι- 
κής σημασίας. "Ως τότε τά ταξίδια 
σχεδιάζονταν μέ άποστάσεις καί διευ
θύνσεις βασιζόμενες στίς άντιπαρα- 
βαλλόμευες έμπειρίες προηγουμένων 
ταξιδιωτών. ’ Αλλά οί περιγραφές τών 
χωρών καί τών θαλασσών άπό δπου 
περνά ένας δρόμος άφοροϋυ άναγκα- 
στικά σέ αύτό τό ’ίδιο τό ταξίδι. Ή  
γεωγραφική σχέσις άλλων τμημάτων 
αύτώυ τών χωρών καί θαλασσών δέυ 
παρουσιαζόταν μέ συνέπεια καί δέυ θά 
περιλαμβάνονταν στό οδοιπορικό άυ 
δέυ άφοροΰσαυ άμεσα τό προγραμματι- 
ζόμευο ταξίδι. 'Ο  άναγνώστης δμως 
τού χάρτη άποκτά ένα σωρό άλλες 
πληροφορίες γιά τόπους πού δέν έχουν 
σχέσι μέ ειδικά ταξίδια. ’ Επιπλέον έχει 
μπροστά του κάτι πού ΐσοδυναμεί μέ τό 
«υπόδειγμα» μιάς χώρας ή ολόκληρου 
τού γνωστού κόσμου. Ή  ίκαυότης 
ερμηνείας των πληροφοριών πού δίνει 
ένα τέτοιο ύπόδειγμα έχει μεγάλη σημα
σία έφ’ δσου παρέχει τήν δυνατότητα
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αντιπαραβολής πού δέν είναι δυνατή 
ατά οδοιπορικά. Γιατί άπόκειται οπόν 
άναγνώστη τοΰ χάρτη νά άντληση 
μόνος του όποιαδήποτε πληροφορία 
χρειάζεται καί δχι νά δέχεται παθητικά 
ένα κατάλογο κατευθύνσεων άπό δεύ
τερο χέρι. Ή  άνεσις μέ την οποία 
χρησιμοποιείται σήμερα ό γεωγραφι
κός χάρτης δέν θά πρέπει νά έπισκιάση 
την έμπνευσι πού χρειάσθηκε ή πρώτη 
δημιουργία ενός τέτοιου προτύπου, 
πού ισοδύναμε! μέ μιά εντελώς νέα 
άντίληψι των γεωγραφικών σχέσεων 
χωρίς τη ν όποια ή μεταγενέστερη πρόο
δος τής γεωγραφίας θά ήταν άδύνατη.

Ή  έπινόησις τοΰ χάρτη άπό τόν 
’ Αναξίμανδρο δέν ήταν ώστόσο παρά 
μιά μόνο έκδήλωσις τής νέας άντιλήψε- 
ώς του περί Σύμπαντος, ώς συστήματος 
στό όποΤο ό «νόμος καί ή τάξις», 
βασιλεύει τόσο στην Γή, δσο καί ατούς 
Ουρανούς. ' Η άνακάλυψις τής πορείας 
τοΰ ήλιου στην εκλειπτική τροχιά καί ή 
έπακόλουθη έπινόησις τοΰ γνώμονος, 
πού μαζί μέ τήν κατασκευή μιας «ουρα
νίου σφαίρας» έκανε δυνατό τόν καθο
ρισμό τής ώρας κατά τήν ήμέρα καί τήν 
νύκτα. Τελικά, ή γενικότης τής θεωρίας 
τοΰ ’ Αναξίμανδρου γιά τόν φυσικό 
νόμο, φαίνεται καθαρά στήν παρακάτω 
φράσι του: «Διδόναι γάρ αύτά δίκην καί 
τίσιν άλλήλοις τής άδικίας κατά τήν τοΰ 
χρόνου τάξιν», δηλαδή δτι δλα τά όντα 
δίνουν λόγο καί ίκανοποίησι γιά τό 
άδικο πού έκαναν τό ένα στό άλλο μέ 
τόν καιρό.

’Ά ν  καί αυτή ή άποψις γιά τήν φυσική 
διαδικασία χρωστά αρκετά στήν ελλη
νική ιδέα τής «ύβρεως» καί τής τιμωρί
ας, πού επέβαλλε ή θεά Νέμεσις σέ 
ανταπόδοσι γιά τήν δύναμι καί τήν 
επιτυχία, άπηχεΐ ώστόσο τίς κανονικές 
διαδικασίες πού ό ’ Αναξίμανδρος πα
ρατηρούσε δτι υπάρχουν σέ δλη τήν 
φύσι, στήν συνεχή διαδοχή των επο
χών, στίς παλίρροιες, τήν άνάπτυξι καί 
τήν παρακμή τών ζωντανών οργανι
σμών. Δέν θά έπρεπε ’ίσως νά έπικριθή 
άδικα άν, στήν πρώτη έξαψι τής νέας 
θεωρίας του, είχε τήν τάσι νά βλέπη 
κανονικότητα καί εκεί πού δέν υπάρχει, 
καί διετύπωσε τήν γνώμη, λόγου χάριν, 
δτι δλα τά αναπτυσσόμενα μέσα στήν 
φύσι πράγματα εξελίσσονται κατά τόν 
ίδιο τρόπο σέ ομόκεντρους «δακτυλί
ους» πού τό εξωτερικό τους σκληραίνει 
καί γίνεται σάν φλοιός, ό όποιος διακρί- 
νεται καλύτερα στά δένδρα καί στό 
δέρμα τοΰ καρχαρία, καθώς στό «κέλυ- 
φος» υδρατμών πού περιβάλλει τίς 
σφαίρες φωτιάς στον ουρανό. ' Ο Θα
λής είχε διατυπώσει τήν άποψι δτι αιτία

τών φυσικών φαινομένων ήσαν οί 
«ψυχές» τίς όποιες θεωρούσε πανταχού 
παρούσες. Μιά τέτοια άντίληψις δέν 
έπέτρεπε νά έννοηθή ή ΰπαρξις ενός 
ρυθμού στίς φυσικές διαδικασίες, σάν 
αυτόν πού συνέλαβε άργότερα ό ’ Ανα
ξίμανδρος. 'Ο  ρυθμός αύτός ήταν 
άπαιραίτητη προΰπόθεσις γιά τίς υλι
στικές θεωρίες φυσικής αιτίας καί άπο- 
τελέσματος έτσι δπως πρωτοεμφανί- 
σθηκαν στήν φιλοσοφία τού Λευκίππου 
καί τοΰ Δημοκρίτου τόν πέμπτο αιώνα 
π.Χ., οί όποιοι μέ τήν σειρά τους 
επηρέασαν αφάνταστα τό σύνολο τής 
δυτικής επιστήμης.

’ Από πολλές άπόψεις, ό ’ Αναξίμαν
δρος μέ τά γενικώτερα ένδιαφέροντά 
του έτεινε νά έπισκιάση τόν προκάτοχό 
του, Θαλή. ’Ά ν  καί ή σημασία τής 
άρχικής ώθήσεως πρός τόν κοσμολογι
κό λογισμό, πού έδωσε ό Θαλής, δέν 
πρέπει νά ύποτιμάται, ή άνάπτυξις 
αύτών τών θεμάτων άπό τόν ’ Αναξί
μανδρο άποκαλύπτει μιά πολύ πλατύ
τερη άπό πολλές απόψεις βαθύτερη 
ενόρασι τών φυσικών φαινομένων. 
Στήν ανθρωπολογία, στήν γεωγραφία, 
στήν άστρονομία, στήν φυσική, ή εντυ
πωσιακή ιδιοφυία τού ’ Αναξίμανδρου 
πρόσφερέ πολύτιμη συμβολή ή οποία 
τού εξασφάλισε μιά θέσι ανάμεσα ατούς 
πρωτοπόρους τής σύγχρονης επιστή
μης.

Δίπλα στόν ’ Αναξίμανδρο, ό μαθη
τής του Άναξιμένης καταλαμβάνει 
σχετικά μικρό χώρο σέ πολλές ιστορίες 
τής Φιλοσοφίας. "Ως ένα σημείο αύτό 
είναι κατανοητό. Πολλοί σχολιασταί 
τόν έχουν επικρίνει δτι έκανε «ένα βήμα 
πρός τά πίσω» στήν κοσμογονία του, 
στήν οποία έγκατέλειψε τήν θεωρία τού 
«απείρου» τού ’ Αναξίμανδρου, έπι-

στρέφοντας, σάν τόν Θαλή, στήν ιδέα 
τού ενός στοιχείου, τού αέρα ή τών 
υδρατμών. 'Ωστόσο, αυτή ή εκλογή 
τού ’ Αναξιμένη ήταν έσκεμμένη. Κανέ
νας φιλόσοφος ώς τότε δέν είχε καταφέ
ρει νά δώση μιά επαρκή έξήγησι τών 
φυσικών μεταβολών. ' Ερμηνείες μισο- 
θρησκευτικής ή μυθολογικής φύσεως, 
δπως ή «ψυχή» τού Θαλή καί ή «δικαιο
σύνη» τού Αναξίμανδρου, ήταν δ,τι 
καλύτερο είχε προταθή ώς τότε, άλλά 
έμοιαζαν άναχρονιστικές μέσα σέ ένα 
σύστημα πού είχε αξιώσεις νά δώση μιά 
φυσιοκρατική ερμηνεία. Καί ήταν ό 
’ Αναξιμένης, Μιλήσιος κι αύτός (584 — 
528 π.Χ.), πού επιχείρησε νά δώση τό 
στοιχείο πού έλειπε, μιά καθαρά μηχανι
κή θεωρία τής αιτίας καί τής μεταβο
λής. "Οπως ή κοσμογονία τού ’ Αναξί
μανδρου έτσι καί ή λύσις τού ’ Αναξιμέ- 
νη οφείλε πολλά στήν τεχνική τής 
εποχής — αυτή τή φορά στά ξακουστά 
εργαστήρια μάλλινων ύφασμάτων τής 
Μιλήτου, ειδικεύονταν στήν κατα
σκευή τσόχας μέ πίεση τού ύφασμένου 
ύλικοΰ. "Οπως ακριβώς τό άρχικό 
μαλακό μαλλί μεταβαλλόταν σέ σκλη
ρότερο καί τραχύτερο ύφασμα, έτσι, 
κατά τόν ’ Αναξιμένη, καί τό βασικό 
στοιχείο, ό«άήρ»μπορούσενάπροσλά- 
βη τίς άμέτρητες ιδιότητες πού διέθεταν 
διάφορα ύλικά, άνάλογα μέ τήν ποσό
τητα τού βασικού στοιχείου πού υπήρχε 
σέ δεδομένο χώρο. Μέ άλλα λόγια, ό 
’ Αναξιμένης ερμήνευε τίς μεταβολές 
τής ποιότητος — δηλαδή μέ βάσι τήν 
άραιότητα ή τήν πυκνότητα, άναλόγως 
τών πραγμάτων. Μέ αυτή τή θεωρία ό 

Αναξιμένης έδωσε μιά άπάντησι στό 
πιό σημαντικό ερώτημα πού είχε μείνει 
άκόμη άναπάντητο άπό τούς Μιλησί- 
ους φιλοσόφους.
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Η ΜΟΥΣΙΚΗ
ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Οί θρησκευτικές ή μυθολογικές ερ
μηνείες άυτικαταστάθηκσυ από μιά 
ύπόθεσι πού άπέδιδε την αλλαγή στό 
ϊδιο τό στοιχείο από τό όποιο πίστευε ότι 
άπετελεΐτο τό Σόμπαν. 'Ο  Άυαξιμέ- 
νης, λοιπόν, θεωρεί την ΰλη ώς άρχή 
των όντων καί δλων τών μεταβολών, 
χωρίς νά χρειάζεται ή άναγνώρισις 
κάποιας «άνώτερης» αιτίας. Οί ίδιοι οί 
θεοί —  καί ό ’ Αναξιμένης δέν ήταν 
αρκετά άδιάφορος πρός την πίστι τών 
συγχρόνων του γιά νά τούς άρνηθή —  
βεβαίωνε δτι αποτελούνται άπό «αέ
ρα». "Οπως αναφέρει ένας μεταγενέ
στερος συγγραφεύς: «ό Αναξιμενης 
δέν άρνήθηκε δτι υπάρχουν θεοί ούτε 
τούς αγνόησε. ' Ωστόσο πίστευε δχι δτι 

. ό «άήρ» δημιουργήθηκε άπό αυτούς, 
άλλά δτι αύτοί βγήκαν άπό τόν αέρα».
’ Επειδή δέν ήθελε νά άρνηθή εντελώς 
τήν υπαρξί τους, ό ’ Αναξιμένης ενσω- 
μάτωσέ τούς θεούς στήν δική του 
μηχανιστική θεωρία περί ύλης καί τούς 
στέρησε έτσι πολλή άπό τήν θεία 
δύναμι καί τό κύρος πού οί θνητοί τούς 
άπέδιδαν ώς τότε. Περισσότερο από 
τούς προγενέστερους Μιλησίους φιλο
σόφους, ό ’ Αναξιμένης φαίνεται δτι 
ένδιαφερόταν νά «έκλογικεύση» τήν 
άντίληψι τών συγχρόνων του γιά τήν 
θεία δύναμι, άρνούμενος στους θεούς 
τήν άπό μακροΰ εδραιωμένη άνεξαρτη- 
σία τους άπό τόν ύλικό κόσμο, καί 
τοποθετώντας τους σέ κάπως κατώτε
ρη μοίρα στά πλαίσια μιας αυστηρά 
υλιστικής κοσμοθεωρίας. 'Ο  συγγρα- 
φεύς ’ Αέτιος λέει γιά τόν Άναξιμένη: 
«Δήλωσε δτι ό άέρας είναι θεός. Πρέπει 
κανείς νά έννοήση σέ αυτή τήν περι
γραφή, δτι ό ’ Αναξιμένης άναφέρεται 
στίς δυνάμεις πού διαπερνούν τά στο- 
χεία ή τά σώματα».

’Έτσι έγινε τό πρώτο βήμα στήν 
άτέρμονη εχθρότητα πού γεννήθηκε 
άνάμεσα σέ θεολόγους καί επιστήμο
νες, δπου ό καθένας άρνεΐται στόν 
άλλο τό μονοπώλιο τής κατανοήσεως 
καί τής ερμηνείας τών άρχικών αίτιων 
μέσα στήν φύσι. Γιά τόν έγκαινιασμό 
αυτής τής μακροχρόνιας διαμάχης δέν 
θά πρέπει νά μεμφθοΰμε τόν ’ Αναξιμέ- 
νη. Γεμάτος ενθουσιασμό γιά τίς υπο
σχέσεις πού φαινόταν νά προσφέρει ό 
φιλοσοφικός λογισμός, έκανε τό τόλμη
μα νά άπαρνηθή αύτά πού έβλεπε στίς 
παραδοσιακές δοξασίες, σάν άγονα καί 
άχρηστα. ’ Ενεργώντας έτσι, πρόσφερε 
στούς μεταγενέστερους μιά νέα προο
πτική στήν κατανόησι τού κόσμου μέσα 
στόν όποιο ζοΰσαν.

COLIN DAVIES

Τοΰ ’ Αστυν. Α' κ. Ματθ. Φελώνη

Η ΜΟΥΣΙΚΗ είναι μιά επιστήμη, μέ 
πολύ υψηλό υπόβαθρο. Είναι ή 

τέχνη τών ρυθμών καί τών ήχων. Είναι ό 
δρόμος πού πρέπει ό άνθρωπος ν' 
ακολουθήσει, γιά νά φθάσει στό Θεό καί 
νά μιλήσει μαζί του.

' Η μουσική είναι ή γέφυρα πού μεταφέ
ρει τόν άνθρωπο στούς ύπεργήινους 
κόσμους. Εκεί ψηλά στό ύπερπέραν.
' Εκεί ψηλά πού δέν ύπάρχουν μίση καί 
θάνατοι. Εκεί ψηλά στήν χορεία τών 
Αγγέλων καί Αρχαγγέλων. Εκεί ψηλά 

στούς Θείους κόσμους, στούς κόσμους 
τής αίωνιότητος.

' Η μουσική άκόμα είναι τό μονοπάτι πού 
οδηγεί τόν άνθρωπο στή γνώση, στήν 
άνθρωπιά, στήν σωτηρία τής ψυχής του.
' Ο Θείος Πλάτων έλεγε: «Μέ τή μουσική 
ή ψυχή τού άνθρώπου διδάσκεται τήν 
άρμονία καί τό ρυθμό κΓ άκόμη τή 
διάθεση γιά δικαιοσύνη, γιατί έκεΐνος πού 
είναι άρμονικά διαπλασμένος, μπορεί νά 
είναι άδικος;»

Μέ τή μουσική μπαίνει μέσα στήν ψυχή 
τού κάθε άνθρώπου ό ρυθμός καί ή 
άρμονία, τή συγκινεΐ δυνατά καί τήν 
ομορφαίνει.

' Η μουσική διαπλάθει καί διαμορφώνει 
τόν χαρακτήρα κάθε άνθρώπου.

• ο  Δάμων έλεγε, καί τούτο είναι 
άπόλυτα σωστό ότι, «όταν άλλάζουν οί 
ρυθμοί τών ήχων, μαζί τους άλλάζουν καί 
οί βασικοί νόμοι τής Πολιτείας».

' Η άξια τής μουσικής δέν βρίσκεται

μόνο στήν έκλέπτυνση τού συναισθήμα
τος τού άνθρώπου, άλλά καί οτό ότι 
προστατεύει καί άποκαθιστά τήν ύγεία 
του.

' Υπάρχουν άσθένειες πού καθώς γνω
ρίζουμε, γιατρεύονται μόνο μέ τήν κατάλ
ληλη έπίδραση τής μουσικής μέσα στήν 
ψυχή μας. Αύτό τόνιζε διαρκώς ό Χαρμί- 
δης στήν άρχαιότητα.

Οί Κορύβαντες γιάτρευαν τίς ύστερι- 
κές γυναίκες μέ μιά δυνατή καί άγρια 
μουσική τών αύλών, πού τίς έρριχνε στό 
χορό καί χόρευναν ώσπου νά πέσουν 
έξαντλημένες καί ν' άποκοιμηθούν. Ό 
ταν ξυπνούσαν είχαν γιατρευτεί. Μ' αύτή 
τή μέθοδο έγγίζονται καί μαλακώνουν οί 
ύποσυνείδητες πηγές τής άνθρώπινης 
σκέψης. Μέσα σ' αύτά τά τρίσβατα τής 
συμπεριφοράς καί τοΰ συναισθήματος, 
βυθίζει τό πνεύμα τίς ρίζες του.

Κανένας άνθρωπος δέν φτάνει στήν 
άληθινή ένόραση, μέσα άπό τήν συνειδη
τή του κατάσταση, χωρίς τήν έπίδραση 
τής μουσικής.

' Η μουσική δίνει χάρη καί ομορφιά στήν 
ψυχή καί στό σώμα.

' Η .μουσική σαγηνεύει, γαληνεύει, μα
γεύει, ξεκουράζει τόν έσωτερικό κόσμο 
τοΰ κάθε άνθρώπου καί τόν κάνει νά είναι 
καί νά φαίνεται όμορφώτερος, ώραιότε- 
ρος, καλύτερος. Τόν κάνει νά είναι 
περισσότερο σώφρων, περισσότερο άξι
ος, περισσότερο συναισθηματικός, περισ
σότερο εύχάριστος στόν κύκλο του καί
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στή ζωή του γενικώτερα. Του καλλιεργεί 
τό εσωτερικό είναι του, τού καλλιεργεί 
τήν προσωπικότητά του. Τόν κάνει νά 
νοιώθει περισσότερο ασφαλής στις καθη
μερινές φορτοϋνες τής ζωής καί τής 
βιοπάλης. Τόν κάνει άκόμα νά νοιώθει 
περισσότερη σιγουριά στή ζωή του.

' Η μουσική είναι περισσότερο ένα φως 
παρά μιά φωτιά έλεγε ό Θείος Πλάτων.' Η 
λεπτότητα των ήχων καί τών ρυθμών 
δημιουργούν ένα μεγαλείο, δημιουργούν 
μία ενόραση πνευματική. Χωρίς μουσική ό 
άνθρωπος θά ήταν άγριος, βίαιος καί 
οργισμένος σάν τά θηρία της ζούγκλας, 
έτοιμος νά κατασπαράξει τόν συνάνθρω
πό του ή οτιδήποτε θά συναντούσε στό 
διάβα του. Θά ήτο άξεστος, άγροίκος, 
τρομερός σάν άνήμερο θηρίο.

Πόσο όμορφα θά ήτανε, άν ό κόσμος 
άπ' τά γεννοφάσκια του καταπιανότανε 
μέ τή μάθηση τής μουσικής; Πόσο όμορ
φα θά ήτανε άν όλοι οί άνθρωποι τής γής 
μπορούσαν νά μάθουν μουσική; Τότε, ώ 
τότε! άγαπητοί μου φίλοι, ή κοινωνία τών 
άνθρώπων καί τών λαών θά ' μοιάζε μέ μιά 
άπέραντη μουσική συναυλία ήχων, ρυ
θμών καί άρμονίας, πού θά άνοιγε τό 
δρόμο γιά νά μιλήσουμε μέ τόν ίδιο τό Θεό 
καί δημιουργό μας.

ΑΙΤΙΑ Τ Ο Υ  
Φ Ι Λ Ε Λ Λ Η Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Τοΰ κ.
Πάρ. Σεκέρογλου

Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ είναι έν θαυ- 
μάσιον ιστορικόν φαινόμενον τό 

όποιον έξεδηλώθη ολίγον πρό τής 
' Επαναστάοεως καί κυρίως κατ' αυτήν. 
Είναι ή λατρεία τών ξένων πρός τήν 
' Ελλάδα καί ή θερμή συμπαράστασις 
εις τόν ' Ελληνικόν υπέρ τής ανεξαρτη
σίας αγώνα. Άνεπτύχθη εις τό έπα- 
κρον ή αγάπη αϋτη πρός τήν σύγχρονον 
' Ελλάδα μέ τόν μεγαλειώδη άγώνα τών 
' Ελλήνων διά τήν έλευθερίαν.

' Η φλόγα τοΰ Φιλελληνισμού έπυρ- 
πόλησε τόσον πολύ τάς ψυχάς τών 
λαών Εύρώπης καί Αμερικής ώστε 
πολλοί κατήλθον εις τό ν' άγωνισθοΰν 
διά τήν έλευθερίαν τών ' Ελλήνων καί 
πολλοί έδωσαν τό αίμα των καί έθυσιά- 
σθησαν διά τήν ίεράν αύτήν ύπόθεσιν. 
Τό ρεύμα αύτό τοΰ Φιλελληνισμού 
παρέσυρε τελικώς καί τάς Κυβερνή
σεις τών Ευρωπαϊκών Κρατών καί μετέ
τρεψε τήν πολιτικήν των ύπέρ τής 
' Ελλάδος ένώ ώς γνωστόν άρχικώς 
ήσαν κεκηρυγμένα εναντίον πάσης 
επαναστάοεως.

' Η έπανάστασις δέν ώμοίαζε μέ τάς 
έπαναστάσεις τών άλλων λαών τής 
Εύρώπης, είχε βαθύτερον περιεχόμε- 
νον καί διά τούτο συνεκίνησε τάς 
καρδίας όλων καί τελικώς επέτυχε νά 
σπάση τήν άντίδρασιν τής ' Ιερός Συμ- 
μαχίας, νά κινήση τόν θαυμασμόν όλων 
καί νά πείση όλους περί τής άγνότητος 
τών σκοπών καί ιδανικών τού ' Ελληνι
κού άγώνος.

' Η όρμητικότης όμως τών ' Ελλήνων 
τοΰ 1821 έκαμψε τήν άντίδρασιν τών 
Εύρωπαϊκών Κυβερνήσεων, ή όποια 
τελικώς ύπεχώρησεν έμπρός εις τό 
κύμα φιλελληνισμού. Τήν τόσον εύερ- 
γετικήν διά τόν ' Ελληνικόν άγώνα 
μεταστροφήν αύτήν προεκάλεσαν όχι 
μόνον τά κατορθώματα τών ' Ελλήνων, 
άλλά καί οί Φιλέλληνες, ό ένθουσια- 
σμός τών διανοουμένων καί τού λαού 
ύπέρ τού Ελληνικού Άγώνος. Μέχρι 
τής έποχής εκείνης τουλάχιστον δέν 
είχε παρουσιασθή άνάλογον φαινόμε- 
νον εις τήν ιστορίαν. Κανείς άλλος 
πόλεμος, καμιά άλλη έπανάστασις λαού 
διά τήν έλευθερίαν του δέν προεκάλε- 
σεν τόοας συμπάθειας καί τόσας θερ
μός εκδηλώσεις εμπράκτου ύποστηρί- 
ξεως καί άγάπης, ό πατριωτισμός των 
έφαίνετο άντάξιος τής άρχαίας Σπάρ
της. ' Επομένως ό θαυμαομός πρός τήν 
άρχαίαν ' Ελλάδα καί ό πόθος νά εϊδουν 
άναγεννώμενον τόν ' Ελληνικόν πολιτι
σμόν έκανε τούς Εύρωπαίους νά άγα- 
πήσουν τόσον τούς άγωνιζομένους 
ύπέρ τής έλευθερίας " Ελληνας καί νά 
συνδράμουν τόν άγώνα των. Πολλοί 
έπίστευσαν ότι έχάθη πλέον τό γένος 
τών ' Ελλήνων, ότι οί νέοι" Ελληνες δέν 
είχαν τίποτε κληρονομήσει άπό τάς 
άρετάς τών προγόνων των.

Ο ’Αμερικανός φιλέλληνας Σάμουελ 
Χάου.

Ή  ήρωϊκή Έπανάστασις τού 1821 
ήλθεν διά νά διακηρύξη εις τήν οικου
μένην ότι τό ” Εθνος τών ' Ελλήνων ζή 
καί ήλθεν ή ώρα νά άποτινάξη τάς 
άλυσίδας τής δουλείας. Αλλος σοβα
ρός λόγος πού προεκάλεσε τό κύμα 
τού Φιλελληνισμού ήτο καί ή συμπάθεια 
τών Χριστιανικών λαών τής Εύρώπης 
πρός τούς Χριστιανούς "Ελληνας, οι 
όποιοι έμάχοντο κατά τών βαρβάρων 
Μωαμεθανών έναν άγώνα ήρωϊκόν καί 
άνισον, ώς άλλος Δαΰϊδ πρός Γολιάθ.

Τό θρησκευτικόν συναίσθημα προε- 
κάλεσεν όχι μόνον ή άντίθεσις τών 
Χριστιανών πρός τούς Μωαμεθανούς, 
άλλά καί ό θρησκευτικός χαρακτήρ τοΰ 
πολέμου τών ' Ελλήνων, ό όποιος έγέ- 
νετο ύπέρ πίστεως καίπατρίδος. Έπει
τα ή άθρόα συμμετοχή τών κληρικών καί 
μοναχών καί μάλιστα τού Πατριάρχου 
Γρηγορίου Ε' έδωσαν έντονον θρη
σκευτικόν χρώμα εις τόν ' Ελληνικόν 
άγώνα των καί προεκάλεσαν τήν συμπά
θειαν τών Χριστιανικών λαών τής Εύρώ
πης.

Τέλος τό πνεύμα τοΰ Φιλελληνισμού 
τό οποίον έπεκράτησεν εις τήν Εύρώ- 
πην μετά τήν Γαλλικήν ’ Επανάστασιν 
προεκάλεσεν ένθουσιασμόν ύπέρ τών 
' Ελλήνων οί οποίοι ήγωνίζοντο διά τό 
ιερόν ιδανικόν τής έλευθερίας. Τό 
φαινόμενον αύτό τοΰ φιλελληνισμού 
καί τοΰ έπακολουθήσαντος μισελληνι
σμού μερικών διανοουμένων είναι διδα
κτικόν καί πρέπει νά μάς έμβάλη εις 
σκέψεις περί τοΰ τρόπου κατά τόν 
όποιον θά διατηρήσωμεν τήν άγάπην 
καί τήν ύποοτήριξιν τών ξένων εις τά 
δίκαιά μας, τόν σεβασμόν καί τήν 
έκτίμησιν πρός έμάς.

Τό παράδειγμα τής Επαναστάοεως 
τού 1821 είναι δυνατόν νά μάς διδάξη 
πολλά.

"Οταν άγωνιζόμεθα διά τάς έθνικάς 
μας παραδόσεις καί τήν Χριστιανικήν 
πίστιν μας διά τήν έλευθερίαν, όταν 
σεβώμεθα τόν έαυτόν μας καί δέν 
ένθουσιαζώμεθα άπό τάς ξένας ιδέας, 
άλλά κρατώμεν μέ πίστιν τά έθνικά μας 
ιδανικά, τήν πολιτιστικήν κληρονομιάν 
τής κλασσικής άρχαιότητος καί τής 

Ορθοδοξίας, οί άλλοι λαοί θά μάς 
σέβωνται καί θά μάς άγαποΰν.

' Η παρουσίαση τόσον τών λαμπρών, 
όσο καί τών άτυχών στιγμών έκείνου 
τοΰ ’ Αγώνα, είναι άνάγκη νά γίνη 
όριοδείκτης τής μελλοντικής πορείας 
τοΰ "Εθνους, όχι μόνο γιά τήν έξασφά- 
λιση τής συνεχείας του άλλά καί γιά τήν 
καταξίωσή του μέσα στό Παγκόσμιο 
χώρο, σάν 'Έθνος πνευματογόνου καί 
πηγής πανανθρώπινων μηνυμάτων.
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Μ ΕΣΑ άπό τή ζαφειρένια θάλασ
σα ξεπρόβαλλε τ' Αργοστόλι.

Τρανή πολιτεία, πρωτεύουσα τής πανέ
μορφης Κεφαλλονιάς, καρπός τοϋ έ
ρωτα τού Δία μέ μιά άπό τις αμέτρητες 
παλλακίδες του. Μά τ’ όνομά της ποτέ 
δέν θά μαθευτεί.

Σκαρφάλωσε πάνω στό βράχο, πού 
μπαίνει άρκετά μέσα στό μεγάλο Κόλ
πο, ξαπλώθηκε άμφιθεατρικά κι' άπο- 
κοιμήθηκε.

Κοιμόταν ή πολιτεία, όπως πάντα, μά 
τούτο τό βράδυ μακάρια κι' ή άναπνοή 
της φούσκωνε τά παρθενικά της στή- 
θια, όμοια περιστέρια έτοιμα νά φτε- 
ρουγίοουν μέ τό γλυκοχάραμα σπαθί
ζοντας τόν καταξάστερο ούρανό.

" Ενα πυρωμένο στεφάνι ξεπρόβαλλε 
πίσω καί πέρα άπό τό μεγαλόπρεπο 
Αίνο, καί χαρούμενη ροδοστάλαχτη 
αύγή άπλωσε τήν άσημοβροχή της, 
σταλαματιά-σταλαματιά, ποτίζοντας τό 
λιόπυρο κάμπο καί τά φρυγανισμένα 
βουνά.

Κι' άκόμα τ' 'Αργοστόλι κοιμάται. 
Κοιμάται ή ζηλεμένη πολιτεία, ίσως, τόν 
τελευταίο ζωντανό της ύπνο. ' Ανάσαι- 
να ονειροπαρμένη τούτη τήν αύγή στις 
2 τού Σεπτέμβρη τού 1953.

Νάξερε τάχα τί ύφάδι τοϋπλεκε ή 
μοίρα στόν άργαλειό της; Χρυσοστόλι
στο ταπέτο κεντούσε ή σαΐτευε πλέ
κοντας μέ μαύρες βελόνες τό σάβανό 
του μοιρολογώντας;

Χρυσές άνταύγιες στεφάνωναν κιό
λας τόν πανώριο Αίνο. ’ Αφέντης καί 
παραστάτης, διαφεντεύει τό πανεύ
μορφο νησί, προστατεύοντας άπό μπά
ρες καί καταιγίδες τούς κάμπους καί τά 
λειβάδια καί στέλνοντας τή δροσόλου- 
στη αύρα νά δροσίσει τούς ήλιόδαρ- 
τους κάμπους καί πολιτείες, άπό τά 
κυνικά κάματα τού καλοκαιριού.

Τότε κι' ή πολιτεία άνασαλεύτηκε κΓ 
άρχισε γιά νά ξυπνά. ’ Εκατό μέτρα 
μακριά άπό τό μουράγιο, σ ’ ένα στενό 
δρομάκι, είναι χτισμένο ένα ισόγειο 
σπιτάκι, πού κρύβεται πίσω άπό πλατύ
φυλλη μουριά, στό βάθος μιας στενό
μακρης αύλής. Ο αύλόγυρός του 
φαντάζει μοσχοβολώντας άπό γιασεμί, 
βασιλικό, γεράνια, μαντζουράνες καί 
χρυσάνθεμα.

Είναι τό σπίτι τοϋ Γεωργουτσάτου, 
ένός άπόμαχου θαλασσινού. Πολύ νω
ρίς, γιά τά όμορφα μάτια τής Γερασι- 
μούλας, ποϋγινε γυναίκα του, παράτη

σε τή θάλασοα καί καταπιάστηκε μέ 
δουλειές τού λιμανιού. Κέρδιζε τό 
ψωμί του δουλεύοντας τίμια.

Καλός οικογενειάρχης, μέ σύντροφο 
πάντα τήν όμορφη Γεραοιμούλα, τίμια 
κΓ άφοσιωμένη στόν άντρα της, έχτι
σαν τούτο τό σπιτάκι τους. Μέσα σ’ 
αύτό στέγασαν τήν εύτυχία τους πού 
’ ρθε νά τή συμπληρώσει τό οχτάχρονο 
σήμερα άγόρι τους, ό Κωστάκης τους.

«Δόξα νάχει ό μεγαλοδύναμος, καλά 
πορευόμαστε» έλεγε ή Γεραοιμούλα.

«Μεγάλη ή χάρη τού ” Αϊ-Γεράσιμου», 
συμπλήρωνε ό άντρα της.

Κείνη τή μέρα, ό Γεωργουτσάτος, 
καθώς μέ τό γλυκοχάραμα ξύπνησε, 
άκροπατώντας, γιά νά μή ξυπνήσει 
μάνα καί γιό, κατέβηκε στό μουράγιο γιά 
τό καθημερινό.

Ή  Γεραοιμούλα, κείνο τό πρωινό, 
άργησε νά ξυπνήσει άν κΓ έπρεπε νά 
βρισκόταν νωρίς στό περιβόλι τους, γιά 
νά ποτίσει καί νά μαζέψει ζαρζαβατικά. 
Τήν ξύπνησαν οί πρώτες ήλιαχτίδες 
πού μπήκαν στήν κάμαρά της, άπό τό 
μισάνοιχτο παράθυρο. Πετάχτηκε άλα- 
φιασμένη. Ερριξε στά γρήγορα λίγο 
νερό στό πρόσωπό της καί προσπάθησε 
ν ’ άποδιώξει τήν εικόνα πού τής 
έφερνε μπροστά της τό νυχτερινό

Στις φωτογραφίες καί των δυό σελίδων 
«στιγμιότυπα» άπό τό χώρο, όπου δια
δραματίζεται ή ιστορία μας. ’Αριστερά 
καί κάτω, γυναίκες τής Κεφαλλονιάς 
μέ τοπικές ενδυμασίες. Στήν άπέναντι 
σελίδα, ή Σάμη, μιά άπό τίς γραφικότη
τες τοϋ όμορφου νησιού.

όνειρό της, πού τή βασάνιζε, σχεδόν 
όλη τή νύχτα.

’ Αλλόκοτο όνειρο διαλογιζόταν... 
«Νεράιδες λιγερόκορμες κΓ αιθέριες, 
πού χόρευαν στό ξέφωτο τού λόγγου, 
θαρρείς κΓ ήσαν πλάσματα θεϊκά. 
Ξάφνου, μαύροι καλλικάντζαροι, λές 
καί βγήκαν άπό τή γή, ρίχτηκαν κατά τίς 
νεράιδες».

Η ΘΥΣΙΑ 
ΜΙΑΣ ΜΑΝΝΑΣ

Βασιλ. Σταυρογιαννοπούλου 
Συγγραφέως -  Λογοτέχνη -  Δημοσιογράφου
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Πάνω σ’ εκείνο τόν καυγά ξύπνησε 
άπό τήν τρομάρα της. Σέ λίγο τήν πήρε 
ό ύπνος, μά τό 'ίδιο όνειρο, ή ίδια σκηνή.

Αγρίεψαν τά μάτια της. Ξώρκισε τό 
όνειρό της «Στά ξύλα στά λιθάρια καί 
στ’ άγρια βουνά» κΓ έπεσε νά κοιμη
θεί. Θεέ μου ψιθύρισε κάνε νά ξημερώ
σει. Δέν άντέχω. Χωρίς νά τό καταλάβει 
βαριοκοιμήθηκε.

Τώρα πού ξύπνηοε κΓ ένιψε τό 
πρόσωπό της, δίχως νά συγυρίσει τήν 
κάμαρά της, νά χτενιστεί καί νά κάνει 
τήν προσευχή της, όπως κάθε άλλη 
μέρα συνήθιζε, μπροστά στό εικονο
στάσι, τράβηξε κατά τήν πόρτα τού 
σπιτιού.

Κρατώντας τό τσεμπέρι κΓ ένα 
καλάθι, χωρίς νά άσφαλίσει τήν αύλό- 
πορτα, όπως πάντα, βγήκε στό δρόμο 
κι’ έτρεχε, έτρεχε, σάν νά θελε κάτι νά 
προλάβει.

ΚΓ όλο έτρεχε. Κρύος ιδρώτας 
μούσκεβε τό κορμί της. Τά μηνίγγιατης 
χτυπούσαν δυνατά καί βούιζαν τ' αύτιά 
της. Κάτι τό άνεξήγητο, τούτη τή φορά, 
βάραινε τήν καρδιά της. Κακά προαι
σθήματα τής γέμιζαν τήν ψυχή. Λίγο 
άκόμα καί θάπεφτε.

Σάν έφτασε οτό περιβόλι, σωριάστη
κε σ’ ένα πέτρινο πεζούλι γιά νά

ξαποστάσει. ΚΓ όταν κάπως ξεκουρά
στηκε καί συνήλθε ρίχτηκε στή δου
λειά.

Τό περιβόλι τού Γεωργουτσάτου, δέν 
ξεπερνοΰσε τά δύο στρέμματα. Μά, 
καθώς ήταν φροντισμένο, άπό τήν ίδια 
τή Γερασιμούλα, έδειχνε πώς ήταν 
πολύ μεγάλο, ολόκληρο δάσος. Λεμονι
ές, πορτοκαλιές, συκιές, λογής-λογής 
όπωροφόρα δέντρα, κληματαριές, τρι
ανταφυλλιές, μαντζοράνες, βασιλικός, 
πραγματικός κήπος τής ' Εδέμ.

Ό  ήλιος άνηφόρισε ίσια μέ πέντε 
όργυιές πάνω άπό τή ράχη τού βουνού, 
άλλά φαινόταν άλλιώτικος άπό τίς άλ
λες μέρες. Ηχε ένα χρώμα μπρούτζινο 
μπλαβί καί φάνταζε στόν καταγάλανο 
ούρανό.

Ή  Γερασιμούλα όρθια παρακολου
θούσε τό κελάρυσμα τού νερού, πού ή 
ίδια μέ τήν τσάπα της τό ’ στελνε άπό 
βραγιά σέ βραγιά, γιά νά ποτίσει τά 
λαχανικά. Φαινόταν διαφορετική. "Ο,τι 
έκανε τό ' κάνε στά μουγγά. Πού άλλες 
φορές πού τίς δουλειές της τίς συνό
δευε μέ τραγούδια. 'Ένα μελωδικό 
κρυστάλλινο κελάδημα, συνταιριασμέ
νο μέ τή χάρη καί τήν ομορφιά, τό 
'στελνε ατούς γύρω λόγγους, πού 
κείνοι τό ’ καναν άρμονία. Τό παίρναν οί

νεροσυρμές, κΓ άντάμαμέτώνάηδονι- 
ών τό λάλημα ύψωνόταν στόν πλάστη 
εύχαριστήριος μελωδία. Τώρα, άσυν- 
ταίριαστες σκέψεις χοροπηδούσαν στή 
φαντασία της καί τής άντάριαζαν τό 
μυαλό. " Εσκυψε στ’ αύλάκι, πήρε μέ τή 
χούφτα της λίγο νερό, έβρεξε τό 
κεφάλι της κΓ ύστερα άκούμπησε στόν 
τοίχο τού περιβολιού.

Ξάφνου, μιά άλλόκοτη βουή, πού 
ρχόταν άπό τά βάθη τής γής, τήν έκαμε 
νά τρομάξει. "Οσο νά συνελθεί άπό τό 
φόβο πού δοκίμασε, τραντάχτηκε ή γή 
καί χοροπηδούσαν τά δέντρα. Καί ξανά 
τραντάχτηκε ή γή, μά πιό δυνατά. Τής 
φάνηκε πώς τό χώμα γλιστρούσε κάτω 
άπό τά πόδια της. Τήν ίδια στιγμή, ό 
τοίχος πού ήταν άκουμπισμένη σωριά
στηκε μέ πάταγο. Ταυτόχρονα ένας 
συρτός κρότος πούμοιαζε μέ τό κροτά- 
λισμα κεραμιδιών πού άδειάζονται άπό 
φορτηγό αύτοκίνητο, άκούστηκε κατά 
τό μέρος τ’ ’ Αργοστολιού κΓ ένα 
άσπρο σύννεφο, άπό σκόνι σκέπασε τήν 
πολιτεία.

Παναγιά μου, παναγιά μου σεισμός... 
ξεφώνισε.

Δεύτερος καί τρίτος σεισμός άπανω- 
τά, τής έκοψαν, κάθε άλλο στοχασμό 
κΓ ή σκέψη της χεραγκαλιά μέ τόν 
πόνο τής μάνας, φτερούγισε στό παιδί 
της.

Παναγιά μου τό παιδί μου. Τήν ώρα 
πού τό πρωί ξεκίνησε γιά τή δουλειά 
της, τό είχε άφήσει στό σπίτι νά 
κοιμάται.

Τά χέρια της παρέλυσαν. Ή  τσάπα 
πέφτοντας στ’ αύλάκι τήν πιτσίλισε μέ 
λασπόνερο. Τότε συνειδητοποίησε τή 
θέση της. Ρίχτηκε σάν σίφουνας κατά 
τό Νοτιά. Τρέχει, τρέχει όσο μπορεί. Τά 
ξέπλεγα ολόμαυρα μαλλιά της φαντά
ζουν πανώρια άμαζόνα καβάλλα στ' 
άλογό της. ' Η όψη της έχει κάτι σάν 
σπαραγμό κι' άγωνία κάτι σάν ελπίδα κι ’ 
άπογοήτευση. "Ομως, ή τύχη της άνε- 
βασμένη στής πίστης τά φτερά γονατί
ζει μπρος στά πόδια τής μάννας τού 
κάθε άπελπισμένου, τής θεογεννήτρας 
καί τά καταφιλεΐ, μουσκεύοντάς τα μέ 
δάκρυα.

«Παναγιά μου Παρθένα, τής άπελπι- 
σιάς λιμάνι καί τών άνεμοδαρμένων 
άραξοβόλι. Συχώρα με τήν άμαρτωλή 
σέ ό,τι κι άν έφταιξα. Σώσε γλυκασμέ 
τών άγγέλων τό παιδάκι μου. Στερνή 
μου έλπίδα, γλίτωσε τόν Κώστα μου άπό
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τή θεομηνία».
Παρακαλοΰσε κι' έτρεχε.' Η Γερασι- 

μούλα ήξερε τί θά πει σεισμός. Παιδού
λα σάν ήταν άκουγε άπό τόν παππού 
της νά διηγήται όμορφες ναυτικές 
ιστορίες, άλλα καί χαλασμούς, κατα
στροφές κι' ερημώσεις πού 'κανανστό 
νησί κουρσάροι κΓ Αλγερινοί. Πιό 
πολύ στή μνήμη της έμεινε ή καταστρο
φική μανία τού σεισμού πού είχε γίνει 
πολλούς αιώνες πρίν, δπως διηγόταν ό 
παππούς.

Ετσι ζωντάνευε στή φαντασία της 
χαλάσματα, φωτιές, καπνούς, βογγητά 
πληγωμένων, χαμένους άνθρώπους κά
τω άπό χαλάσματα, άλλους νά ζητούν 
βοήθεια κΓ άλλους ν' άργοπεθαίνουν. 
"Ακουγε τώρα, μέτ’ αύτιά τής φαντασί
ας της, ολοκάθαρη τή φωνή τού παιδιού 
της, τό κλάμα τού Κωστάκη της, πού τή 
φώναζε.

Μάναααα, πεθαίνω. Βοήθεια, σώσε 
με. ΚΓ αύτή, τόσο μακριά, νά μή μπορεί 
νά κάμει τίποτα. Καί τρέχει, τρέχει, 
σχεδόν πετάει.

’ Αγκομαχώντας καί μέ τις λιγοστές 
δυνάμεις, πού τής είχαν άπομείνει, 
κατώρθωσε νά φτάση στό διάσελο, πού 
θά κατηφόριζε γιά τήν πολιτεία. "Ενα 
τράνταγμα τής γής τή σταμάτησε.

Θεέ μου, ψιθύρισε, τί ήταν κείνο πού 
ξεδιπλώνεται μπροστά της; "Ενας κα- 
τάμαυρος γίγαντας, πού είχε τά πόδια 
του πάνω στή χώρα καί τό κεφάλι του 
έφτανε ώς τά ούνεφα. Στριφογύριζε 
πάνω άπό τά σπίτια καί σχεδόν χόρευε. 
Χόρευε καί λικνιζόταν, σέ τσακίσματα 
καί άπαίσια άναγαλλιάσματα, άκολου- 
θώντας τό σκοπό πού τοϋπαιζε τό 
συνταίριασμα τών ούρλιαχτών τών σκύ
λων, ό λυπητερός άπόηχος τής καμπά
νας, πού τό γλωσσίδι της μόνο του 
χτυπούσε καί οί άγρόσυρτες φωνές 
τρομαγμένων άνθρώπων. Συχνά πυκνοί 
μαύροι καπνοί, σωστές κολώνες ντυμέ
νες σέ μαύρα κρέπια, άνέβαινανϊδια μέ 
τόν ούρανό. ' Ο ήλιος, άλλιώτικος άπό 
κάθε άλλη μέρα, κρυμμένος πίσω άπό 
τή συννεφιά, γιά νά μή θεωρεί τήν 
άνθρώπινη κείνη συμφορά.

' Η θάλασσα, δίπλα άπό τήν πολιτεία, 
ξεσήκωσε κι’ έκείνη τούς νερένιους 
γίγαντές της καί μ' άπλωτές κυματισιές 
έσπρωχνε τ' άφρισμένα κουβάρια της 
κατά τή στεριά, πού καθώς ξεδιπλώνον
ταν καί μέ πάταγο χτυπούσαν στό 
μοράγιο, πηδούσαν κΓ έμπαιναν στά 
χαλάσματα, γιά νά άποτελειώσουν δ,τι 
άπόμεινε όρθιο άπό τή θεομηνία τού 
σεισμού. Καί σάν ξαναγύριζαν στή 
θάλασσα έπαιρναν μαζί τους ό,τι μπο-

Στήν απέναντι 
φωτογραφία φορεσιά 
τής Κεφαλληνίας 
τοϋ 1864.

ροϋσε νά σταθεί στόν άφρό, γιά νά τό 
φέρουν σάν δώρο στήν άφέντρα τους 
τή θάλασσα. Τάστελνε καί τά ξανάστελ- 
νε, μέ πιότερη μανία, πού κΓ έκείνα, 
καθώς όλο καί πιό βαθειά χώνονταν στις 
σάρκες τής βαριοτραυματισμένης πολι
τείας, άχόρταγα έγλειφαν τίς πληγές 
της.

Οί φτερωτοί τροβαδούροι, πού λίγες 
στιγμές πρίν, κρυμμένοι στις φυλλωσι
ές, στά περιβόλια καί στις καλαμιές 
τραγουδούσαν τούς καϋμούς τής άγά- 
πης, τρομαγμένοι φτερούγισαν κατά 
τούς λόγγους, γιά ν' άποφύγουν τήν 
μπάρα τής καταστροφής.

Πόση ώρα έμεινε έκεΐ στό διάσελο ή 
Γερασιμούλα, κΓ έκείνη δέν τό ξέρει. 
Άπολιθωμένη πλάι σ' ένα άνεμικό 
δεντράκι, πιάστηκε άπό τό άδύναμο 
κλωνάρι του γιά νά μπορέσει νά σταθεί 
όρθια. ΚΓ έβλεπε, κΓ έβλεπε, άχόρτα- 
γα πρός τή νεκρή κΓ άνταριασμένη 
πολιτεία.

Τά μάτια της άγριεμένα φόβιζαν Καί, 
μέ μαλλιά ξέπλεγα κΓ άνακατωμένα, 
χωρίς τό παρδαλό τσεμπέρι, φάνταζε 
Μέδουσα πραγματική. Σίγουρα τρελλά- 
θηκε.

Καρφωμένη πάντα έκεΐ, στήν ίδια 
θέση. '  Ηθελε νά φύγει, νά τρέξει κάτω 
στό σπιτικό της, στό παιδί της, πού ίσως 
νά πληγώθηκε, ίσως... ίσως καί νά 
σκοτώθηκε κάτω άπό τά χαλάσματα, μά 
δέν μπορούσε. Τά πόδια της είχαν 
κοπεί. Μονάχα άπλωνε τά χέρια της 
θαρρώντας πώς θάπιανε, θ ’ άγκάλιαζε 
ολόκληρη τή χώρα γιά νά τή σώσει καί 
μαζί μ' αύτή καί τόν Κώστα της.

"Ενας κόμπος τήν έπνιγε, ιδρώτας 
αύλάκωνε τό ήλιοκαμένο πρόσωπό της, 
ή γλώσσα της στεγνή καί μέ δυσκολία 
άνέπνεε.

"Ηθελε νά φωνάξει ν ' άντιβοήσουν 
βουνά καί κάμποι, νά ξεσπάσει σέ 
θρήνο καί σέ μοιρολόι, γιά τό άδικοχα- 
μένο παιδί της, μά δέν μπορούσε.

Κάτω έκεΐ, ή πολιτεία καιγόταν. Μαύ
ρα κουβάρια ξετυλίγονταν πρός τόν 
ούρανό καί γέμιζαν μέ καπνιά τά 
περιβόλια. 'Όσοι πρόλαβαν καί πετά-

χτηκαν έξω άπό τήν πολιτεία, πήραν τά 
βουνά, γιά νά σωθούν. Καθώς περνού
σαν άπό τό διάσελο, βρήκαν έκεΐ τή 
Γερασιμούλα νά στέκεται, μέ τά χέρια 
της άπλωμένα κατά τή χώρα. ' Η μορφή 
της άγρια, άλλά έπιβλητική, φάνταζε 
κείνη τήν ώρα στό διάσελο σάν τόν 
τρανό πολέμαρχο, πού δείχνει ατούς 
κιοτεμένους στρατιώτες τό χρέος 
τους. ' Εκεί στόν τόπο τής μάχης, είναι 
τό καθήκον τους, δίπλα στούς συμπο
λεμιστές πληγωμένους ή καί νεκρούς.

Πολέμαρχος ή Γερασιμούλα, χωρίς ή 
ίδια νά καταλαβαίνει, φάνταζε. "Οσοι 
τήν είδαν σ' αύτή τήν άγέρωχη κΓ 
άποφασιστική στάση, δείχνοντας κατά 
τήν πολιτεία, χωρίς καί νά ξέρουν τί τής 
συνέβαινε, σταμάτησαν, πισωδρόμη
σαν, ντράπηκαν. Ναί. Ντράπηκαν μιά 
γυναίκα, πού τούς θύμιζε τό χρέος 
τους. Ντροπή τους πού άφηοανάνθρώ
πους πληγωμένους, παγιδευμένους 
μέσα στά χαλάσματα καί στά έρείπια 
άβοήθητους. Φωτιές πού όλο καί πιό 
πολύ φούντωναν κΓ αύτοί έφευγαν γιά 
νά γλιτώσουν τό τομάρι τους.

Μέσα σ ’ αύτούς καί ό Γέρο-Γιακομά- 
τος πού χρόνια παράλυτος, τόν κουβα
λούσε ή κόρη του καβάλλα σ' ένα 
γαϊδουράκι. Καθώς άντίκρυσε τή Γερα- 
σιμούλα, άσάλευτη σάν άγαλμα, σταμά
τησε καί μέ φωνή τρανταχτερή τούς 
είπε.

«” Ε, συντοπίτες. Θεϊκή συμφορά μάς 
χτύπησε. Τά σπίτια μας γκρεμίστηκαν 
κΓ ή φωτιά τ’ άποτελειώνει. Κάτω άπό 
τά χαλάσματα, πολλοί δικοί μας θάφτη
καν ζωντανοί ή πεθαμένοι. Ντροπή σ’ 
όλους μας, άκόμα καί σέ μένα τό 
σακάτη πού φεύγουμε γιά νά σωθούμε.
' Ο Θεός θά μάς ξεδοκιμάσει. Γυρΐστε 
πίσω. ' Η Γερασιμούλα μάς δείχνει τό 
δρόμο, μάς θυμίζει τό χρέος μας».

Τό άνώνυμο κείνο πλήθος στά λόγια 
τού Γ έρο-Γ ιακομάτου στάθηκε, πισωζυ- 
γιάστηκε μ' ένα ψίθυρο ποϋγινε άντά- 
ρα, σέ μιά άνθρωποθάλασσα βουερή κΓ 
ύστερα ρίχτηκε κατά τή χώρα.

' Η Γερασιμούλα, σάν είδε πώς κείνο 
τό λεφούσι έτρεχε κατά τήν πολιτεία, 
τραντάχτηκε, ήρθε οτά λογικά της. Είδε 
τό παιδί της ολοζώντανο νά τήν καλεΐ 
μέ άπεγνωσμένη παράκληση, νά ζητά 
τή βοήθειά της. Πετάχτηκε. Ξεκόλλησε 
άπό τό άνεμικό δεντράκι, πού κοντά του 
είχε καρφωθεί, γιά κάμποση ώρα. Τό 
παιδί της, διαλογίζεται, ζωντανό ή 
πεθαμένο, κάτω άπό τά χαλάσματα τήν 
καρτερούσε. Τίναξε τό κεφάλι της, γιά 
ν ' άποδιώξει όλες τίς πικρές σκέψεις, 
πού τής άντάριαζαν τό νοΰ κΓ άρχισε 
νά τρέχει, νά τρέχει, σχεδόν πετοΰσε.
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Τά παπούτσια της, πού τή βάραιναν, τά 
ρούχα κείνα πού τήν εμπόδιζαν νά 
τρέξει, τά πέταξε δλα κι' ελευθερωμέ
νη φτερούγιζε. "Αφησε τά μονοπάτι, 
δέν άκολούθησε τό δρόμο πού πήραν οι 
συντοπίτες της.

Σάν έφτασε, έσυρε μιά δυνατή φωνή 
στή Γιακουμάκαινα. μά δέν πήρε άπάν- 
τηση. Μονάχα ό σκύλος τής Μυλωνούς, 
ό παρδάλης, τής άπάντησε μέ'δυό 
μακρόσυρτα ούρλιαχτά. Α, πού νά φάς 
τό κεφάλι σου, κακό ψόφο νάχεις, 
παλιόσκυλο, μουρμούρισε ή Γερασι- 
μούλα, χωρίς ν' άνακόψει τό δρόμο 
της, πού πάντα έτρεχε.

"Υστερα άπό τόν άνεμόμυλο έστρι
ψε άριστερά καί πάλι δεξιά, προχώρη
σε, πέρασε έξω άπό τό δημοτικό 
σχολείο, πού ήταν γκρεμισμένο κι' 
έρημο άπό δασκάλους καί παιδιά κι' 
έφτασε έξω άπό τόν αύλόγυρο τού 
σπιτιού της. Σάν έρριξε μιά ματιά πρός 
τά μέσα, Θεέ μου φώναξε καί τά πόδια 
της καρφώθηκαν στή γή. Δέν μπορούσε 
νά προχωρήσει. Τά μηνίγγια της βούι
ζαν καί ή καρδιά της χτυπούσε πιό 
γρήγορα καί δυνατά, άπό κάθε άλλη 
φορά. Τό σπιτικό της, πού μέ τόσες 
στερήσεις καί κόπους είχαν χτίσει 
βρισκόταν σωριασμένο. Πέτρες, ξύλα, 
τούβλα, καλάμια, κεραμίδια, όλα σ ’ ένα 
άμορφο σωρό. Καί κάτω άπό αύτά, 
διαλογιζόταν, ό γυιός της, ποιος ξέρει 
πεθαμένος ή ζωντανός. Μά όχι πρέπει 
νά είναι ζωντανό τό παιδάκι μου. Τό 
είδα έκεί στό διάσελο πού μοΰ ζητούσε 
νά τό βοηθήσω. ' Η σκέψη αύτή, τήν 
έκαμε νά συνέλθει, νά πάρει θάρρος. 
Μέ βιασύνη, δρασκέλισε τήν αύλόπορ- 
τα, πού πάντα βρισκόταν άνοιχτή καί 
τράβηξε γιά τήν πόρτα τού σπιτιού της.

Τή βρήκε σκεπασμένη μέ χαλάσματα 
τού γειτονικού σπιτιού. Οί τοίχοι μισογ- 
κρεμισμένοι. ' Η σκεπή γερμένη κατά 
τό νοτιά. Τά σταυρωτά δοκάρια της, 
καθώς έπεφταν, άκούμπησαν πάνω στό 
μισοχαλασμένο χώρισμα καί τήν κρα
τούσαν λίγο ψηλότερα άπό τό πάτωμα. 
"Ο,τι είχε άπομείνει όρθιο, ήταν έτοιμο 
νά πέσει άπό στιγμή σέ στιγμή. Μεγά
λος κίνδυνος γιά κείνους πού πλησία
ζαν.

Παρ' όλα αύτά ή Γερασιμούλα, πού 
σκεφτόταν πώς κάτω άπό κείνα τά 
χαλάσματα βρισκόταν τό παιδί της, πού 
τήν καρτερούσε νά τό σώσει, δέ λογάρι
ασε τόν κίνδυνο. Τής είχε ζητήσει τή 
βοήθειά της σάν άκόμα βρισκόταν κεί 
ψηλά στό διάσελο. Τό είδε μέ τά μάτια 
τής φαντασίας της, πού μ’ άνοιχτά τά 
χεράκια του τή θερμοπαρα καλού σε.

-  Ζωντανό ή πεθαμένο, πρέπει νά τό

βρώ.
Έτσι διαλογιζόταν. Χωρίς καμία κα

θυστέρηση, μέ τά άδύναμα χέρια της, 
παραμέρισε άπό τήν πόρτα τά χαλάσμα
τα, πού τήν είχαν σκεπάσει. "Υστερα 
συγκέντρωσε όσες δυνάμεις μπορού
σε νά έχει, στήν κατάσταση πού βρισκό
ταν κι' έσπρωξε, έσπρωξε τήν πόρτα, 
ώσπου πέτυχε ν' άνοίξει λίγο στό κάτω 
μέρος. Τής ήταν άρκετό. Διπλογονάτι- 
σε, έπεσε μπρούμητα καί μέ μεγάλη 
προσπάθεια πέρασε άπό τό μικρό κείνο 
άνοιγμα τής πόρτας. Σερνάμενη προ
χωρούσε άλλοτε άνάμεσα κι’ άλλοτε 
κάτω άπό τά χαλάσματα. Καθώς σερνά
μενη προχωρούσε, ξεσχίστηκαν τά 
ρούχα της, άκόμα καί σάρκες της, πού 
έτρεχαν αίμα. Αύτό δέν τήν πείραξε, 
άρκεΐ νά πετύχαινε νά σώσει τό παιδί 
της. Δέν άπογοητεύεται. Σέρνεται κι’ 
όλο σέρνεται ώσπου έφτασε στήν 
πόρτα τής κουζίνας, πού άπέναντί της 
βρίσκεται ή πόρτα τής κάμαρας τού 
παιδιού της. Στή θέση κείνη, άκουμπών- 
τας ατούς άγκώνες προσπάθησε ν' 
άνασηκωθεΐ. Γύρισε τις πλάτες της 
πρός τήν πόρτα τού παιδιού της καί, μέ 
τή δύναμη πού μπορεί νά δώσει ή 
άπελπισία καί φέρνει ή άπόγνωση, τό 
κουράγιο μιας μάννας μπροστά στόν 
κίνδυνο τού παιδιού της, σπρόχνωντας 
τήν πόρτα, κατάφερε νά τήν ξεσύρει 
λίγο άπό τό δοκάρι, πού καθώς ήταν 
άπάνω της άκουμπισμένο, δέν τήν 
άφηνε ν' άνοίξει. Μά σάν τό δοκάρι 
κείνο κουνήθηκε, δοκάρι τής σκεπής, 
τραντάχτηκε ή μισογερμένη σκεπή καί 
τότε τά κεραμίδια ξεσύρθηκαν καί μέ 
πάταγο έπεσαν άλλα μέσα κι’ άλλα έξω 
άπό τό σπίτι. Φλόμωσε άπό τόν κονιαρ-

χτό πού σηκώθηκε κι' έκρυψε μέσα 
στις παλάμες της τή μύτη της, γιά νά 
μπορέσει νά παίρνει καθαρή άναπνοή.
" Εβηχε, έβηχε καθώς πνιγόταν άπό τή 
σκόνη. Αμοιρη μάννα. Στήν παραζάλη 
της κείνη, δοκίμασε ξανά γιά νά σηκω
θεί στά γόνατα. Δύσκολο τής ήταν. 
Καθώς σύρθηκε, λίγο άκόμα καί θάφτα
νε στό κρεββάτι τού παιδιού της.

Παναγιά Παρθένα, μονολογούσε, κά
με νά βρώ τό παιδί μου ζωντανό. " Αγιε 
Γεράσιμε, κάνε τό θάμα σου, λαμπάδα 
θά σ ’ άνάψω στήν έκκλησιά σου,ίσια μέ 
τό μπόι τού Κωστάκη μου.

Προσευχόταν καί σερνόταν. Αίμα καί 
ιδρώτας σμιγμένα σέ μιά άπελπισμένη 
προσπάθεια, αύλάκωναν τό πάτωμα κΓ 
έσφράγιζαν μιά αιώνια άκατάλυτη θεϊκή 
άξια μιας άτίμητης άρετής, ένός φίλ
τρου πού έχει τή ρίζα του στήν ίδια τή 
θεογεννήτρα. Μάννα κι' έκείνη, έκλα- 
ψε καί μάτωσε ή καρδιά της, σάν είδε τό 
σπλάχνο της στό σταυρό. Μάννα ή 
Γερασιμούλα, παρακαλεΐ τήν άλλη μάν
να, τήν τρισάγια μάννα, γιά νά τή 
βοηθήσει.

Καθώς σερνόταν ψιθύρισε. Κώστα, 
Κώστα μου. Στήν ξεψυχισμένη κείνη 
πρόσκλησή της, καμμιά άπάντηση. Χω
ρίς νά άπελπισθεΐ, σέρνεται πρός τό 
κρεββάτι τού παιδιού της καί προσεύχε
ται. «Παναγιά μου, βοήθησέ με. Κάμε 
νά σώσω τό παιδί μου. Παρθένα μου, 
μονάχα έσύ ξέρεις άπό πόνο μάννας, 
γιατί καί σύ πόνεσες. Δός μου τή 
δύναμη νά τό σώσω κι' ύστερα άς 
πεθάνω».

Σύρθηκε όσο μπορούσε καί μ' ορθά
νοιχτα τά μάτια της κύτταξε πρός τό 
ξύλινο τού παιδιού της κρεββάτι, πού 
δυό δέσμες χλωμού ήλιου τό φώτιζαν, 
καθώς περνούσαν άπό κάποια χαραμά
δα τού μισοχαλασμένου τοίχου, κΓ 
έδειχναν στή φτωχή μάννα τή φάτνη 
τής Βηθλεέμ.

'Ανασηκώθηκε ατούς άγκώνες της 
κΓ έβγαλε φωνή μεγάλη. «Κώστα, 
Κώστα μου».' Η φωνή της πισοδρόμησε 
στ' άθλιο έκεϊνο έρείπιο καί χάθηκε, 
χωρίς άντήχηση. «Πλακώθηκε τό παιδά
κι μου» μουρμούρισε καί τό μυαλό της 
άντάριασε." Ενα τράνταγμα θεϊκό ένιω
σε νά τή συγκλονίζει καί νά τής δίνει 
φτερά. Έφτασε στό κρεββάτι τού 
παιδιού της. Απλώνει τά χέρια καί 
ψάχνει τις κουβέρτες. Δέν βρίσκει τό 
γυιό της. ' Η καρδιά της σκίρτησε. 
Πίστεψε πώς ή καταστροφή τόν βρήκε 
έξω άπό τό σπίτι κΓ έτσι γλύτωσε.

«Παρθένα μου» ψιθύρισε καί ξέσπα
σε σέ κλάματα κΓ άναφιλητά, πού
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τρέφονταν άπό την ίδια πηγή χαράς, 
πού φέρνει τ' απρόσμενο κι' ανέλπι
στο.

Αύτή ή άναπάντεχη χαρά ήρθε νά 
σφαλίοει τά μάτια τής Γερασιμούλας, 
μέ μιά υπέροχη καί γλυκειά γαλήνη, πού 
στεφανώνει καί σκεπάζει αύτούς πού 
κάνουν τό χρέος τους οέ μιά ύπέρτατη 
θυσία ατό πιστεύω τους, στό ιδανικό 
τους. Καί τό ιδανικό, τό πιό άκριβό 
τίμημα γιά τή Γερασιμούλα, τή μάννα 
Γερασιμούλα, ήταν τό παιδί της.

Καί οάν κείνο γλίτωσε, άπό τό θανάσι
μο τού χάρου άγκάλιασμα, ή Μοίρα 
ζήτησε άπό τή Γερασιμούλα, νά ξοφλή- 
σει τό χρέος της.

Γ οργότερος καβαλλάρης ό χάροντας 
μπήκε στά χαλάσματα τού Γεωργουτσά- 
του γιά τό ξόφλημα τού λογαριασμού. 
Δέν μπορούσε ή Γερασιμούλα νά βγεΤ 
στό κατώφλι νά τόν καρτερέσει ή νά 
πάει στά μαρμαρένια άλώνια νά χτυπη
θεί μαζί του. Δέν θέλησε νά διεκδικήσει 
τά νιάτα πού τής άπόμειναν, κΓ ήταν 
πολύ νωρίς άκόμα, ώσπου άσπρες 
νυφάδες νά στολίσουν τά σγουρά κατά- 
μαυρα μαλλιά της. ΚΓ ως τότε, θά 
πάντρευε τό μοναχοπαίδι της, θά κρά- 
ταγε στήν ποδιά της καί θά νανούριζε 
τά έγγονάκια της.

' Εκεί μπρούμυτα στό πάτωμα, πλάϊ 
στό κρεββάτι τού κανακάρη της, κάτω 
άπό τά χαλάσματα τού σπιτιού της, τή 
συναπάντησε ό χάροντας καί τήν πήρε 
στό φτερωτό του άλογο γιά τό μακρινό 
κΓ άγύριστο ταξίδι.

Σάν πέρασε ή πρώτη μέρα τού 
χαλασμού, άρχισε όλος κείνος ό κό
σμος, πού άπό τήν πολιτεία τράβηξε 
κατά τούς λόγγους καί τά βουνά, γιά νά 
γλιτώσουν άπό τή μανία τού σεισμού, νά 
μαζεύεται κεΤ κατά τό λιοστάσι, πού στό 
μεταξύ μέ τήν κρατική φροντίδα είχαν 
σκηνές γιά νά τούς δεχτούν.

Όλοι μέτρησαν τούς άνθρώπους 
τους καί τούς βρήκαν σωστούς ή 
λειψούς. Μέσα στούς λειψούς, ήταν 
καί ή Γερασιμούλα. Όμως, κανένας 
δέν ήξερε τίποτα γιά τό χαμό της. ' Ο 
γυιός της ό Κωστάκης έλεγε πώς σάν 
άκουσε κείνη τή βοή πού έρχόταν άπό 
τά βάθη τής γής, τρόμαξε καί πατάχτη
κε έξω, ή μάννα του δέν βρισκόταν στό 
σπίτι, άκόμα κΓ όταν τράνταξε ή γή κΓ 
έπεφτε τό σπίτι δέν ήταν μέσα. ' Εκεί
νοι πού τήν άπάντησαν κεί στό διάσελο 
πού τούς πισωγύρισε στήν πόλη βεβαί
ωναν πώς έκεί τήν είχαν άφήσει.

Ό  άντρας της, ό Γεωργουτσάτος, 
όπου κΓ άν τήν άναζήτησε, στά περιβό
λια, στή θάλασσα, στά χωράφια, στούς

λόγγους, δέν μπόρεσε νά τή βρεί. Μαζί 
του κΓ ό Κωστάκης, πού κάθε τόσο κΓ 
άχολογοϋσε ή φωνούλα του, μάννααα, 
πού τήν παίρναν οί λόγγοι καί τά βουνά, 
άκόμα κΓ οί ρεματιές καί τήν έκαναν 
άντίλαλο, σάν άπάντηση καί σάν έμπαι- 
γμό.

Τέσσερις ολόκληρες μέρες πέρασαν 
πούψαχναν, χωρίς κανένα άποτέλεσμα 
καί χωρίς νά βάλουν μποκιά ψωμί στό 
στόμα τους. Μονάχα μέ λίγο νερό 
έβρεχαν τή φρυγανιασμένη γλώσσα 
τους, γιά νάμπορούν νά συνεχίζουν νά 
ψάχνουν κΓ όλο νά ψάχνουν.

Σάν άπελπίστηκαν, μαζεύτηκαν κεί 
στό λιοστάσι, έξω άπό τήν πολιτεία, 
μέσα σέ μιά σκηνή πού είχε στηθεί μέ 
τήν κρατική φροντίδα γιά προσωρινή 
διαμονή τους, δπως δλοι οί συντοπίτες 
τους.

Οί μέρες περνούσαν ή Γερασιμούλα 
δέ φαινόταν, άλλά καί κανένας δέν 
μπορούσε νά δώσει έξήγηση.' Ωστόσο, 
δέν έλλειψαν καί τά κουτσομπολιά. 
Μερικοί άπό κείνους πού τήν άπάντη
σαν στό διάσελο έλεγαν πώς στήν 
κατάσταση πού βρισκόταν, μπορεί νά 
τής ήρθε τρέλλα καί νά πήρε τά βουνά, 
νά βρίσκεται σέ άλλο χωριό, μπορεί 
άκόμα νά ρίχτηκε στή θάλασσα, γιά νά 
πνιγεί, γιά τή συμφορά πού πίοτευε ότι 
βρήκε τό σπιτικό της.

ΚΓ ό Γεωργουτσάτος πού άκόμα είχε 
κάποια έλπίδα, δέ σταμάτησε νά ψάχνει 
τούς λόγγους, άκόμα καί σέ γειτονικά 
χωριά.

Πέρασαν άρκετές μέρες πού ή Γερα- 
σιμούλα είχε ξεχαοτεί άπό τούς πιό 
πολλούς συντοπίτες της.

' Ο Σεπτέμβρης, μέ τις καλοκαιριάτι
κες μέρες του, παραχωρούσε, τώρα, τή 
θέση του στόν ' Οκτώβρη. ’ Επάνω στήν 
άλλαγή, έκείνο τό πρωινό άεράκι, κα
θώς φυσούσε κατά τό λιοστάσι, έφερνε 
μιά άσχημη μυρωδιά, πού όσο δυνάμω
νε τό άεράκι τόσο βρωμούσε. "Ηταν 
άνυπόφορη. Δέν μπορούσαν νά στα
θούν καί νά ζήσουν κάτω άπό μιά τέτοια 
μυρωδιά. Παίρνοντας τήν κατεύθυνση 
άπ' όπου ρχόταν ή μυρωδιά, πού όσο 
προχωρούσαν, τόσο καί πιό πολύ βρω
μούσε καί τούς οδηγούσε καλύτερα 
βρέθηκαν μπροστά στό χαλασμένο σπί
τι τού Γεωργουτσάτου. Καμμιά άμφιβο- 
λία ότι κάτω άπό κείνα τά χαλάσματα 
βρισκόταν κάποιο ψοφίμι. Κάποια γάτα 
ή κάνας σκύλος, θά πλακώθηκε έκεί 
μέσα, βιάστηκε νά πεί τή γνώμη της ή 
κάνα Μα ριγώ.

Μαύρα συναισθήματα πλάκωσαν τήν 
ψυχή τού Γεωργουτσάτου, σάν τό

πληροφορήθηκε. Χωρίς νά χάσει καιρό, 
άρπαξε ένα κασμά κΓ άρχισε ν ’ άνα- 
σέρνει τά χαλάσματα. Μήπως κΓ όίδιος 
ήξερε τί έψαχνε νά βρή; Διαλογιζόταν. 
' Η γυναίκα του έφυγε γιά τό περιβόλι, 
καθώς λένε κείνοι πού μαζί της πέρα
σαν τό πέτρινο γεφύρι, πριν άπό τό 
σεισμό. "Αλλοι λένε πώς τή συνάντη
σαν στό διάσελο ύστερα άπό τήν 
καταστροφή κΓ ό γυιός του τόν βεβαίω
νε πώς ή μάννα του δέν βρισκόταν στό 
σπίτι τήν ώρα πούγινε τό μεγάλο κακό, 
τήν ώρα πού σωριάστηκε τό σπιτικό 
τους.

ΚΓ όμως, έσκαβε, όλο έσκαβε. Ξέ- 
σερνε καί παραμεροΰοε τάβλες, καλα
μένιους τσατμάδες, καδρόνια τής σκε
πής, πέτρες κΓ ό,τι άλλο βρισκόταν 
μπροστά στό σκάψιμό του. Χτυπούσε 
δεξιά-ζερβά, όλο καί ψάχνοντας. ' Ι
δρώτας καί λάσπη άπό τή σκόνη αύλά- 
κωναν. τό πρόσωπό του, άφρισαν οί 
μασχάλες του, τά πόδια του έτρεμαν, 
χωρίς νά τό καταλαβαίνει δάκρυα πλημ
μύρισαν τά μάτια του. ΚΓ όλο έσκαβε, 
έσκαβε.

' Η μυρωδιά όλο καί γινόταν πιό 
έντονη, άποκρουστική. Μύριζε πιά άν- 
θρώπινη σάρκα, δέν ήταν σκύλος ή 
γάτα, όπως έλεγε ή γειτόνισσα Μαριγώ.

Καθώς ό Γεωργουτσάτος έσκαβε καί 
παραμέριζε τά χαλάσματα, ξεπρέβαλ
λαν δυό ποδάρια μπλαβά, ξυπόλητα καί 
ξεκάλτσωτα. Μέ μεγάλη προσπάθεια 
άνασύρει όλάκαιρο τό σώμα. " Ηταν τής 
γυναίκας του. Στάθηκε άμίλητος κΓ 
άκίνητος. Δέν άργησε νά συνέλθει. Τήν 
πήρε στά χέρια του, τήν έφερε καί τήν 
άπίθωσε στό πέτρινο πεζούλι τής αύ- 
λής κάτω άπό τή μουριά καί βάλθηκε νά 
τή συγυρίσει.

Μέ τό μπουγέλο άνάσυρε νερό άπό 
τό πηγάδι καί μόνος του τήν έπλυνε. 
Κανένας άπό τούς συντοπίτες του, 
άκόμα καί συγγενείς του δέν τού 
βρέθηκαν, πού λίγο πιό πέρα στό 
λιοστάσι, στίς σκηνές βρίσκονταν. Δέν 
πλησίασε κανένας άπό τήν πολλή βρώ
μα, πού τώρα άνάδινε τό πτώμα.

"Αν γιά όλους βρωμούσε καί μακρύ- 
νονταν, γιά τό Γεωργουτσάτο, ή καλή 
συντρόφισσα τής ζωής του μοσχοβο
λούσε. Σάν σύζυγός του, άρωμα άνά- 
βλυζε τό πεθαμένο κορμί της.

Τήν έντυσε μόνος του μέ ό,τι φορέ
ματα μπόρεσε νά βρει στό πλακωμένο 
άπό τά χαλάσματα σεντούκι της, τή 
στόλισε μέ ματζουράνες καί βασιλι
κούς, πού ή ίδια σάν ζοΰσε τά σκάλιζε 
καί τά πότιζε καί μόνος τής έκανε τή 
νεκρόκασα άπό κάποιο μπαούλο πού
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χρόνια τό φύλαγαν σάν κειμήλιο του 
παππού τους.

Σάν τελείωσε όλες εκείνες τίς προε
τοιμασίες γιά τό μακρινό ταξίδι τής 
καλής του, τόε ή σκέψη του λίγο 
καταλάγιασε καί συνειδητοποίησε τό τί 
είχε γίνει.

' Η γυναίκα του πού πίστευε πώς ό 
γυιός τους είχε πλακωθεί κάτω άπό τά 
χαλάσματα τού σπιτιού, γιατί τόν.άφησε 
νά κοιμάται κι' άκόμα κοιμώταν σάν 
ήρθε τό μεγάλο κακό, μπήκε μέσα σ’ 
έκεΐνο, ίσως μισογκρεμισμένο άκόμα 
σπιτικό τους, γιά νά σώσει τό παιδί τους 
κι’ έκεί άπό τό δεύτερο καί τούς 
άπανωτούς σεισμούς συναπάντησε τό 
θάνατο. Τότε ό Γεωργουτσάτος ξέσπα
σε σέ κλάματα κΓ άναφιλητά κι' άπό- 
μεινε στή θέση του. Πόση ώρα κάθησε 
κεί, μήτε ό ίδιος τό ξέρει. Μονάχα 
θυμάται πώς ένοιωσε δυό χεράκια νά 
πιάνονται στό λαιμό του καί μιά γνώριμη 
φωνή νά τού λέει. Πατέρα, πατερούλη. 
Συνήλθε. Σταμάτησε τ' άναφιλητά καί 
τά κλάματα. Βρήκε τόν τρόπο νά 
παρηγορήσει τό παιδί του.

Κώστα μου, παιδί μου, τή μαννούλα 
τή χάσαμε, μείναμε μόνοι. "Ετσιτόθελε 
ή μοίρα. Τής έκανα δσα έπρεπε, γιά νά 
τήν έτοιμάσω γιά τόν άλλο κόσμο. ’ Εκεί 
θά βρει τόν παππού καί τή γιαγιά. 
' Εκείνο πού άπομένει γιά τό ταξίδι της 
μονάχα ό Παπαγρηγόρης θά μπορέσει 
νά τό κάμει. Τρέξε άγόρι μου νά τόν

φέρεις.
" Υστερα άπό κάμποση ώρα τέσσερες 

άντρες, μέ μανδήλια στό στόμα καί στή 
μύτη, κρατώντας τό φέρετρο, πού μέσα 
βρισκόταν τό πτώμα τής Γερασιμούλας, 
ξεκινούσαν κΓ έβγαιναν άπό τήν αύλό- 
πορτα τού γκρεμισμένου σπιτιού τού 
Γεωργουτσάτου. Τούς άκολουθοϋσε ό 
Παπαγρηγόρης καί ξωπίσω ό Γεωργου- 
τσάτος, ό γυιός του ό Κωστάκης κι' ή 
Χαρίκλεια μιά γειτόνισσα καί φιληνάδα 
τής μακαρίτισσας.

" Ολοι αύτοί άποτελοϋσαν τή νεκρό- 
σιμη άκολουθία, ως τή στερνή της 
κατοικία. «Άνάπαυσον Κύριε τήν ψυχή 
τής δούλης σου καί τάξον αύτήν έν 
τόπω χλοερώ καί δροσερώ, έν τόπω 
φωτεινώ... ένθα οί δίκαιοι άναπαύον- 
ται».

Αύτές κΓ άλλες εύχές έδωσε ό 
Παπαγρηγόρης καί στό τέλος προσπά
θησε νά παρηγηρήσει πατέρα καί γυιό.

ΚΓ όταν τό φέρετρο τό κατέβασαν 
στό λάκκο, πού τόν είχαν έτοιμάσει γιά 
μνήμα τής Γ ερασιμούλας, ό άντρας της 
τό ράντισε μέ χώμα, δίνοντας καί στό 
γυιό του μιά χούφτα, νά κάμει τό ίδιο 
σάν στερνό χαιρετισμό στή μάννα του, 
ποϋδωσε ένέχυρο τή ζωή της, γιά μιά 
θεοδότρα άγάπη τού παιδιού της.

Χρόνια πέρασαν άπό τότε. ’ Η κρατι
κή φροντίδα ξανάφτιαξε τ' ’ Αργοστόλι. 
Τά σπίτια χτίστηκαν καί μαζί μέ τ' άλλα 
καί τού Γεωργουτσάτου. ' Η ζωή ξανα-

βρήκε τό δρόμο της καί προχωρεί μέ 
τόν κανονικό της ρυθμό. ' Η συμφορά 
πού έδώ καί τόσα χρόνια χτύπησε τ' 
Άγροστόλι, τήν όμορφη αύτή πόλη, 
ξεχάστηκε.

Ό  γυιός τής Γερασιμούλας, ό Κω
στάκης της, μεγάλωσε, παντρεύτηκε 
κΓ άπόχτησε παιδιά. Στό πρώτο του 
κορίτσι, έδωσε τό όνομα τής μάννας 
του.

Ο Γεωργουτσάτος, άπόμαχος πιά 
τού λιμανιού, καθισμένος κάτω άπό τή 
μουριά τής αύλής τού σπιτιού του, λέει 
καί ξαναλέει στά έγγόνια του τήν 
ιστορία τής γιαγιάς τους, πού θυσιάστη
κε στό μεγάλο σεισμό τού 53, πού 
κατέστρεψε τήν πόλη, γιά νά σώσει τόν 
πατέρα τους.

Στό κοιμητήρι τού “ Αι Γεώργη, είναι 
θαμένη ή Γερασιμούλα, πού πέρασε 
στήν ιστορία, σάν παραμύθι καί σάν 
θρύλος, μιάς μάννας πού ' γίνε ολοκαύ
τωμα, γιά νά σώσει τό παιδί της.

" Ενας άπλός κΓ άπέριττος τάφος, μ ’ 
ένα σκέτο σταυρό, πού είναι γραμμένο 
ένα αύτοσχέδιο τού γυιοΰ της τετράστι
χο, τραβάει τήν προσοχή τού διαβάτη. 
Γιά μένα μάννα, πού ' κοψες τής νιότης 

σου τά κρίνα, 
Τί θά 'πρεπε γι' άντάλλαγμα νά σου 

' δινα γιά κείνα; 
Τήν εύωδιά τους νά κρατώ άμόλυντο,

παρθενικό
"Η τή θυσία σου νά ’ κανα σύμβολο

θεϊκό;

Σέ ειδική έκδήλωαη στήν όποια παρέστησαν ή πρόεδρος τού Ο.Φ.Α. Αθηνών κ. ' Ιωακείμογλου, ή άντιπρόεδρος καί 
τά μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου, ό άρχηγός Α.Π. κ. Νίτσος, τέως ’Αρχηγοί τής Α.Π. καί άνώτατοι άξ/κοί του 
Σώματος, έγινε ή κοπή τής πίττας του Ο.Φ.Α. ’Αθηνών κατά τήν όποια έδόθησαν χρηματικά βραβεία στούς τρεις 
πρώτους άριστεύσαντες μαθητές, παιδιά άστυνομικών καί τών τριών τάξεων τού Γυμνασίου καί τού Λυκείου. Στή 
φωτογραφία έπάνω σχετικό στιγμιότυπο.
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Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η

Συνέχεια άπό προηγ. καί τέλος

Εκτός άπό τήν μπεχαβιοριστική θε
ραπεία, ή πιό σημαντική εξέλιξη στόν 
χώρο τής ψυχοθεραπείας άπό τό 1950 
καί έδώ είναι ή συνεχώς αυξανόμενη 
τάση πρός τήν ομαδική ψυχοθεραπεία.
' Η χρησιμότητα τής ομάδας σάν μέσου 
αύξησης τής αυτεπίγνωσης τοϋ άτόμου 
κατεδείχθηκε στή διάρκεια τοϋ Β' 
Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ή ομαδική 
θεραπεία χρησιμοποιήθηκε άπό λόγους 
άνάγκης στις ένοπλες δυνάμεις τών 
ΗΠΑ, λόγω έλλειψης ικανοποιητικού 
άριθμού ψυχοθεραπευτών.

τό ίδιο σημαντικό υπήρξε καί τό έργο 
τοϋ ψυχολόγου Κούρτ Λιούην, ό οποίος 
έργαζόμενος κατά τήν 10ετία 1940 -  
50 μέ τούς συνεργάτες του καί φοιτη
τές του στό ’ Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
τής Μασσαχουσέττης, κατέληξε στό 
συμπέρασμα ότι ή άνάπτυξη τής ικανό
τητας τοϋ άτόμου νά χειρίζεται τις 
διαπροσωπικές του σχέσεις έχει παρα- 
μεληθή άπό τό σύγχρονο έκπαιδευτικό 
σύστημα. Ή  πρώτη ομάδα Τ (τό γράμμα 
«Τ» είναι τό άρχικό τής λέξης TRAI
NING, πού άποδίδεται στά έλληνικά μέ 
τή λέξη «έξάσκηση»), έργάσθηκε καί 
λειτούργησε στό Μπέθελ τής Πολιτεί-

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Τ Ε Χ Ν Η  
ΚΑΙ
Τ Η Σ  Ψ Υ Χ Ο Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Σ
Τοϋ Τζ. Σήγκαλ

Κατά τίς άρχές τής τρέχουσας ΙΟετίας, καθώς άρχισε νά υπάρχει 
πραγματικά πολύ περισσότερος ελεύθερος χρόνος, μαζί μέ μιά 
αυξημένη συνειδητοποίηση τών δυνατοτήτων τής ζωής καί μιά 
μεγαλύτερη ελπίδα γιά τήν άπόκτησή των, οί άνθρωποι άρχισαν νά 
στρέφωνται άπό τήν άνάγκη τής άνακούφισης τοϋ πόνου στήν 
άνάγκη τής εξεύρεσης βαθύτερης σημασίας στή ζωή τους.

ας Μαίην τό 1947, λίγο μετά τόν θάνατο 
τού Λιούην. Οί άμεσοι συνεργάτες του 
έξακολούθησαν νά δουλεύουν μέ τέ
τοιες ομάδες καί νά άναπτύσσουν τήν 
βασική ιδέα τοϋ δασκάλου τους, τόσο 
στό ίδιο τό ' Ινστιτούτο Τεχνολογίας τής 
Μασσαχουσέττης, όσο καί στό Πανεπι
στήμιο τοϋ Μίσοιγκαν.

' Αποτέλεσμα αύτής τής κίνησης ήταν 
τό ' Εθνικό ' Εργαστήριο ' Εκπαίδευσης, 
πού σάν κύριο σκοπό είχε τήν έκπαίδευ- 
ση διευθυντών βιομηχανιών. Στις διά
φορες ομάδες ψυχικής άλληλεπίδρα- 
σης, πού οργάνωσε τό ' Εργαστήριο γιά 
λογαριασμό διαφόρων βιομηχανιών 
στήν άρχή καί άλλων οργανώσεων 
άργότερα, διαπιστώθηκε ότι πολλά άτο
μα είχαν πολύ βαθειές προσωπικές 
έμπειρίες άλλαγής, σάν άποτέλεσμα 
τής άμοιβαίας έμπιστοσύνης, τοϋ ένδι- 
αφέροντος καί τής κατανόησης πού 
άναπτύσσεται μέοα οτήν ομάδα. Δέν 
είναι νά άπορή λοιπόν κανένας ότι οί 
ψυχοθεραπευτές γρήγορα υιοθέτησαν 
τό σύστημα αύτό καί τό χρησιμοποίησαν 
στις νευρολογικές κλινικές.

' Η ομαδική ψυχοθεραπεία έχει ριζικά 
διαφορετικό στόχο άπό τήν ψυχανάλυ
ση. ’ Αποβλέπει στόν περιορισμό ή στήν 
έξάλειψη τών έσωτερικών άντιφάσεων

τοϋ άτόμου, όπως έπίσης στήν διευκό
λυνση καί τήν έξομάλυνση τών διαπρο
σωπικών σχέσεων. Γιά τό άτομο έκείνο, 
πού προσπαθεί νά χειριοθή τόν έξωτε- 
ρικό κόσμο μέ καινούργιο τρόπο, είναι 
προτιμότερο νά μήν άναπτύσση κάποια

Γιά τήν άποτελεσματική θεραπεία πρέ
πει ό ψυχοθεραπευτής νά άκτινοβολεϊ 
τόν σπάνιο συνδυασμό ζεστασιάς καί 
κύρους πού είχαν οι οικογενειακοί 
γιατροί τοϋ παληοϋ καιρού.
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σχέση θεραπείας μέ τόν ψυχολόγο ή 
τόν ψυχίατρο, άλλά μέ μιάν ομάδα 
ανθρώπων, πού έχουν καί οί 'ίδιοι 
ψυχολογικά προβλήματα καί όπου υ
πάρχει πολύπλευρη άλληλεπίδραση σέ 
πολλά έπίπεδα. Μέσα σέ ένα περιβάλ
λον τέτοιο, τό άτομο διαθέτει περισσό
τερες εύκαιρίες γιά άλλαγή καί αύτεπί- 
γνωση. Τούτο γίνεται έπειδή στό είδος 
αύτό τής θεραπείας τό άτομο συμμετέ
χει οέ ένα κύκλο άνθρώπων, οί όποιοι 
θά συμμερισθοϋν τις άδυναμίες του καί 
θά τίς συζητήσουν μαζί του, όπως θά 
κάνη καί έκεΐνο γιά τίς δικές τους. Έτσι 
όλοι μαθαίνουν νά άποδέχωνται τίς 
άδυναμίες όλων, περιλαμβανομένων 
τών ίδικών των. Στό πλαίσιο τής ομάδας 
οί δυσχέρειες γύρω άπό τίς οχέσεις 
τών άτόμων άποκαλύπτονται καί συζητι
ούνται σέ ένα περιβάλλον, όπου ή 
άμοιβαία έμπιστοσύνη καί ειλικρίνεια 
τής έκφρασης ένθαρρύνονται άπό τόν 
συντονιστή τών συζητήσεων. Διαφωτί
ζοντας τούς παλιούς τρόπους συμπερι
φοράς του άπέναντι στά άλλα άτομα, ό 
θεραπευτής έλπίζει ότι θά βοηθήση τόν 
πάσχοντα νά βρή καί νά δοκιμάση νέους 
καλύτερους τρόπους.

Τρέχουσες ουμανιστικές 
τάσεις.

' Ο ψυχολόγος τού Πανεπιστημίου τής 
Καλιφόρνιας Πέρρυ Λόντον πιστεύει 
ότι ή ψυχοθεραπείά έχει περάσει άπό 
τρεις σημαντικές φάσεις έξέλιξης μέ
σα στόν 20ό αιώνα. Κάθε μία άπό τίς 
φάσεις αύτές άντιστοιχεί, κατά τόν 
Λόντον, σέ ένα διαφορετικό σημαντικό 
ψυχολογικό «μοτίβο» τού δυτικού άν- 
θρώπου.

' Η πρώτη φάση ξεκινάει άπό τήν 
ψυχανάλυση γύρω στίς άρχές τού 
αιώνα καί οδηγεί στήν άποκάλυψη τού 
ύποσυνείδητου καί τόν μηχανισμό τής 
καταπίεσής του.

«Τά άτομα, πού θεράπευαν τότε οί 
ψυχαναλυτές, ήσαν νευρωτικοί άνθρω
ποι τής μεσαίας τάξης, πού είχαν πέσει 
θύματα τών βικτωριανών κοινωνικών 
προτύπων καί κυρίως τής καταπίεσης 
τού σεξουαλικού ένστικτου. Μέ άλλα 
λόγια ή θεραπεία τής άποκάλυψης τού 
ύποσυνείδητου γεννήθηκε σάν άποτέ- 
λεσμα τών άναγκών μιάς ’ Εποχής 
Καταπίεσης».

' Η μπεχαβιοριστική μέθοδος καί ή 
ομαδική ψυχοθεραπεία έχουν σάν κοι
νό τους χαρακτηριστικό -κατά τόν 
Λόντον πάντοτε- τήν άνάγκη τής έπί- 
τευξης ταχείας άνακούφισης, τήν άμε
ση άντιμετώπιση τών συμπτωμάτων καί

τήν πιό έπιστημονική άντιμετώπιση τής 
θεραπευτικής διαδικασίας. «Ένα άπό 
τά παράπονα, πού διατυπώνονται έναν- 
τίον τών μπεχαβιοριστών θεραπευτών», 
παρατηρεί ό Λόντον, «είναι ότι έργά- 
ζονται μέ τρόπο τελείως μηχανιστικό 
καί άπρόσωπο, άποανθρωποποιώντας 
τόν πάσχοντα. ’ Αλλά τί θά μπορούσε νά 
είναι πιό κατάλληλο άπό τήν «τεχνολο
γική» ψυχοθεραπεία σ' αϋτή τήν ήλε- 
κτρονική έποχή τών τρανζίστορς, τών 
ήλεκτρονικών έγκεφάλων, τών ύπολο- 
γιστικών μηχανημάτων καί τών διαστημι
κών έρευνών;»

Πόσο αποτελεσματική είναι 
ή ψυχοθεραπεία;

Πώς μπορεί νά θεωρήση κανείς τήν 
έργασία τού ψυχοθεραπευτή; Είναι 
έπιστήμη ή τέχνη; Πρόκειται μήπως γιά 
μιά νέα έκδοση τής μαγείας; Καί 
άνεξαρτήτως όλων αύτών, τί έπί τέλους 
πετυχαίνει ή ψυχοθεραπεία;

Μέχρι πρόσφατα δέν μπορούσε νά 
δώση κανένας έπιστημονική άπάντηση 
στά παραπάνω έρωτήματα. Τελευταία 
όμως μερικοί διευθυντές νευρολογι- 
κών κλινικών καί ψυχιατρείων άρχισαν 
νά τά έξετάζουν μέ πολύ σοβαρή 
διάθεση. Στήν προσπάθειά τους βοηθι- 
ούνται άπό τούς ψυχολόγους καί ψυχι

άτρους, πού έργάζονται κάτω άπό τήν 
δικαιοδοσία τους καί πού έχουν άρχίσει 
νά συγκεντρώνουν στοιχεία άπό τήν 
έμπειρία τους μέ τούς πάσχοντες. Τά 
στοιχεία αύτά άναλύονται στήν συνέ
χεια μέ τόν έπιστημονικό τρόπο, πού 
χρησιμοποιείται στά διάφορα έργαοτή- 
ρια έρευνών.

Όσοι άμφιβάλλουν γιά τήν άξια τής 
ψυχοθεραπείας έχουν τήν δυνατότητα 
νά άναφερθοϋν σέ άρκετές μελέτες, 
πού ϋποστηρίζουν τήν παραπάνω άπο
ψη. Ό  Βρεταννός ψυχολόγος Χάνς 
"Αυσενκ έξέτασε πάνω άπό είκοσι 
μελέτες, πού είχαν σκοπό νά μετρή
σουν τό άποτέλεσμα τής ψυχοθερα
πευτικής δραστηριότητας. Οί πάσχον
τες, πού άναφέρονταν στίς 20 αύτές 
μελέτες, ύπερέβαιναν τά 8.000 άτομα, 
τά όποια όλα τους είχαν ύποστεΐ κάποιο 
είδος ψυχοθεραπείας. Τά κριτήρια τής 
βελτίωσης στίς 8.000 αύτές περιπτώ
σεις ήσαν τού είδους «έπιστροφή στήν 
έργασία», «άπουσία σοβαρών ψυχολο
γικών διαταραχών», καί «εύστοχη προ
σαρμογή στό κοινωνικό περιβάλλον». 
Σύμφωνα μέ τά άναφερόμενα στίς 
είκοσι μελέτες στοιχεία 64%, άπό τούς 
πάσχοντες παρουσίασαν κάποια βελτί
ωση όταν ϋποβλήθηκαν σέ ψυχοθερα
πεία.
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πεία.
Τά στοιχεία αυτά δέν επιδέχονται σο

βαρή αμφισβήτηση. Όμως ό Δρ "Αυ- 
σενκ μελέτησε στήν συνέχεια άλλα 
στοιχεία γιά 500 νευρωτικά άτομα, πού 
δεν είχαν ύποστή ψυχοθεραπεία. Τά 
άτομα αύτά άπλώς συμβουλεύθηκαν 
τούς παθολόγους των, οί όποιοι είτε 
τούς έδωσαν έλαφρά καταπραϋντικά, 
είτε τούς καθησύχασαν, δίνοντάς τους 
ορισμένες άπλές πρακτικές συμβου
λές. Τό άποτέλεσμα αύτής τής έξωψυ- 
χολογικής θεραπείας ήταν δτι στήν 
περίπτωση τών 500 αύτών άτόμων τά 
2/3 θεωρήθηκαν ώς θεραπευθέντα 
μέσα σέ δύο χρόνια! Ό  "Αυσενκ 
συμπεραίνει: «' Αν συνδυάση κανένας 
τά στοιχεία τών παραπάνω δύο έρευ- 
νών, θά δή πώς ή ψυχοθεραπεία, εϊτε 
φροϋδική είναι,είτε μπεχαβιοριστική, 
είτε ούμανιστική, δέν συμβάλλει στήν 
άποκατάσταση τής ψυχικής ύγείας τών 
πασχόντων. Οί άριθμοί άποδεικνύουν 
δτι περίπου τά 2/3 τών νευρωτικών 
ανθρώπων άναλαμβάνουν, ή τουλάχι
στον βελτιώνουν τήν καταστασή τους 
μέσα σέ δύο χρόνια άπό τήν έκδήλωση 
τής πνευματικής των διαταραχής, είτε 
ύφίστανται ψυχοθεραπεία είτε όχι».

Μιά σημαντική μεταβλητή

Πολλοί έρευνητές μένουν άσυγκίνη- 
τοι μπροστά στίς διαπιστώσεις τού 
" Αυσενκ. Οί άνθρωποι αύτοί λέγουν ότι 
οι μελέτες, πού συνέκρινε ό Βρεταν- 
νός ψυχολόγος, δέν μπορούν νά συγ- 
κριθούν ούσιαστικά, γιατί διαφέρουν 
τόσο τά χρησιμοποιηθέντα κριτήρια 
βελτίωσης, όσο καί οί τύποι τών πασχόν
των καί οί ιδιότητες τών ψυχοθεραπευ
τών. ’ Αλλά καί πέρα άπό αύτό, ορισμέ
νοι ψυχολόγοι παρατηρούν ότι τό κύριο 
στοιχείο σέ μιά ψυχοθεραπεία είναι 
πάντοτε ύποκειμενικό -  έχει δηλαδή 
σχέση μέ τήν έντύπωση τού πάσχοντος 
γιά τις έπιδράσεις τής ψυχοθεραπείας 
έπάνω του. Π.χ. όΔρ "ΑρθουρΤζέρσιλ- 
ντ άνέφερε τελευταία ότι ή συντριπτική 
πλειοψηφία τών πελατών του θεωρεί 
τόν έαυτό της βελτιωμένο, μετά τήν 
συμπλήρωση τής ψυχοθεραπείας. Τά 
άτομα αύτά λέγουν ότι αισθάνονται 
καλύτερα καί είναι σέ θέση νά χειρι- 
σθοϋν άποτελεσματικώτερα τις προσω
πικές των ύποθέσεις. Μέ άλλα λόγια, οί 
ίδιοι οί πάσχοντες νιώθουν καλύτερα 
άπό ό,τι πιστεύουν οί θεραπευτές των! 
Οί στατιστικολόγοι, βέβαια, μπορεί νά 
έχουν τις άντιρρήσεις των. ' Οπωσδή
ποτε είναι πολύ δύσκολο νά παραγνώρι

ση κανένας τόν ύποκειμενικό παράγον
τα στίς ύποθέσεις αύτοΰ τού είδους.

Είναι περίπου σίγουρο ότι ή άποτελε- 
σματικότητα ή μή τής ψυχοθεραπείας 
δέν πρόκειται νά καταδειχθή ποτέ μέ 
απόλυτη βεβαιότητα. Πρόσφατη έκθε
ση τού ' Εθνικού ' Ινστιτούτου Πνευμα
τικής ' Υγείας καταλήγει ώς έξής: «Δέν 
έχει άκόμα άποδειχθή πέρα άπό κάθε 
αμφιβολία ποιο είδος ψυχοθεραπείας 
είναι τό καλύτερο». "Εχει πάντως ση- 
μειωθή κάποια πρόοδος ώς πρός τό 
έρώτημα τού ποιο είδος άνθρώπων 
μπορεί J0 ώφεληθή περισσότερο άπό 
τήν ψυχοθεραπεία. Πραγματικά, πλη
θώρα έρευνών άποκαλύπτει ότι όσο 
ϋψηλότερο τό κοινωνικό καί μορφωτικό 
επίπεδο τού άτόμου, όσοπιόεύαίσθητο 
<αί νέο είναι καί όσο έλαφρότερα 
τάσχει, τόσο μεγαλύτερες έμφανίζον- 
ται οί πιθανότητές του νά ώφεληθή άπό 
τήν ψυχοθεραπεία.

Η προσωπικότητα τοϋ ψυχοθε- 
ραπευτοϋ

Οί παραπάνω στατιστικές μελέτες 
δέν φωτίζουν καί πολύ τόν τεράστιο καί 
άγνωστο χώρο τοϋ ψυχικού κόσμου τοϋ 
άνθρώπου. Πρέπει νά γίνουν περισσό
τερες έρευνες γύρω άπό την ψυχοθε
ραπεία, πριν μπορέση αύτή νά δικαιωθή 
πλήρως ώς έπιστημονική μέθοδος άντι- 
μετώπισης τών ψυχικών παθήσεων καί 
πριν χαραχθή σαφής διαχωριστική 
γραμμή άνάμεσα στίς άποτελεσμαηκές 
τεχνικές καί τήν ψυχολογική μυθολο
γία. ' Ο Δρ Χάνς Στρούππ, τοϋ Πανεπι
στημίου Βάντερμπιλτ, έχει έπιστήσει 
τήν προσοχή σέ ένα παράγοντα τής 
ψυχοθεραπείας, πού είναι ό πιό δύσκο
λος νά μετρηθή καί ζυγισθή σωστά. 
Πρόκειται γιά τά χαρακτηριστικά τοϋ 
διού τού ψυχοθεραπευτή. Στό πλαίσιο 
αιάς έρευνάς του, ό Δρ Στρούππ 
αελέτησε τίς άντιδράσεις μεγάλου άρι- 
3μοϋ ψυχοθεραπευτών σέ έναάσθενή, 
τού κινηματογραφήθηκε κατά τήν διάρ
κεια πραγματικής διαδικασίας θεραπεί
ας του. Κάθε φορά πού ό θεραπευτής 
τού άσθενοϋς αύτοΰ σταματούσε γιά νά 
κάνη κάποια παρατήρηση δική του, 
διέκοπτε τήν προβολή καί ό Δρ 
Στρούππ, καί ρωτούσε μετά τόν έξετα- 
ζόμενο ψυχοθεραπευτή ποια θά ήταν ή 
δική του άντίδραση στήν παρατήρηση 
τού άσθενοϋς.

Τά άποτελέσματα τής συγκριτικής 
αύτής μελέτης φανέρωσαν ότι οί δια
φορές στήν έκπαίδευση, τήν θεωρία, 
τήν πείρα ή τίς χρησιμοποιούμενες

τεχνικές δέν έπαιζαν τόσο σημαντικό 
ρόλο στήν διαμόρφωση τής απάντησης 
τού έξεταζόμενου ψυχοθεραπευτή 
όσο τά χαρακτηριστικά τής προσωπικό
τητάς του. ' Ο Δρ Στρούππ διαπίστωσε 
ότι ιδιαίτερη σημασία γιά τό εύστοχο 
τής άπάντησης τών ψυχοθεραπευτών 
αύτών είχε ή ικανότητά τους νά αίσθά- 
νωνται συμπόνια, σεβασμό καί θέρμη 
γιά τόν ασθενή

' Οποιοσδήποτε έχει τήν παραμικρή 
έμπειρία ψυχοθεραπευτικού περιβάλ
λοντος -είτε ώς θεραπευτής, είτε ώς 
πάσχων, είτε ώς συνδυασμός τών δύο- 
γνωρίζει τήν τεράστια σημασία, πού 
παίζει ή προσωπικότητα τού ψυχολόγου 
ή ψυχιάτρου στήν άποκατάσταση τής 
ύγείας τού πάσχοντος. "Ισως, όπως 
άφήνουν νά διαφανοΰν ορισμένα στατι
στικά στοιχεία, ή θεραπευτική ικανότη
τα νά βρίσκεται περισσότερο στήν 
καρδιά παρά στό μυαλό τοϋ θεραπευτή. 
"Ισως πάλι ή ικανότητα αύτή νά έχη 
σχέση μέ ορισμένες άλλες ιδιότητες 
τοϋ θεραπευτή, πού δέν έχουν άκόμη 
έξιχνιασθή. Δέν άποκλείεται ό καλός 
ψυχοθεραπευτής νά είναι άπλώς έκεΐ- 
νος πού άκτινοβολεΐ ένα σπάνιο συνδυ
ασμό ζεστασιάς καί κύρους -  τοϋ 
είδους πού είχαν οί οικογενειακοί 
γιατροί τού παλιού καιρού. Τόν σπάνιο 
αύτό συνδυασμό προσωπικής θερμότη
τας καί προσωπικού κύρους έχουν όλοι 
οί μεγάλοι δάσκαλοι τής άνθρωπότη- 
τας. Όμως τούτο δέν βοηθάει καί πολύ 
στήν έπιστημονική άξιολόγηση ή τοπο
θέτηση τοϋ όλου θέματος. Γιατί τό 
πραγματικό έρώτημα είναι άν αύτό τό 
πνεύμα τής συμπόνιας καί τοϋ ένδιαφέ- 
ροντος γιά τήν ύποβοήθηση τοϋ πά
σχοντος μπορεί νά έπισημανθή στό 
έργαστήριο τών έρευνών, νά ταξινομη- 
θή καί νά μεταδοθή. Μέ άλλα λόγια, τό 
έρώτημα είναι άν ή άγάπη διδάσκεται.

"Ισως νά μή διδάσκεται. Ίσως νά μήν 
ύπάρχη δυνατότητα μετάδοσής της 
άπό τό ένα άτομο στό άλλο, ή έστω καί 
άφύπνισής της. ' Αξίζει όμως τόν κόπο 
νά προσπαθήση ή κοινωνία νά διαμορ- 
φώση μιά τέτοια μέθοδο διδασκαλίας ή 
άφύπνισής τής άγάπης. "Οπως άνέκα- 
θεν στήν ιστορία τοϋ άνθρώπου, τά 
άτομα, πού έχουν άνάγκη άπό βοήθεια, 
είναι περισσότερα άπό όσα μπορούν νά 
τήν προσφέρουν. "Ετσι, κάθε προσπά
θεια, πού άποβλέπει στήν βελτίωση τής 
ικανότητας γά τήν παροχή βοήθειας καί 
στήν αύξηση τοϋ άριθμοΰ τών άνθρώ
πων, πού είναι ικανοί νά τήν προσφέ
ρουν, πρέπει νά ένισχύεται μέ κάθε 
δυνατό τρόπο. Τό συμφέρον τοϋ κοινω
νικού συνόλου τό άπαιτέΐ
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Η ΑΣΠΙΡΙΝΗ
Η ΑΣΠΙΡΙΝΗ, είναι ένα άπό τά κατα

πληκτικότερα φάρμακα, πού έχει 
γνωρίσει ποτέ ή άνθρωπότητα. Πάνω 
άπό 2.000 χρόνια τώρα, ό ' Ιπποκράτης, 
χρησιμοποιούσε τή φλούδα τής ιτιάς, 
πού περιέχει ούσία χημικά συγγενική 
πρός τήν άσπιρίνη, γιά τήν άνακούφιση 
άπό τόν πόνο καί τόν πυρετό.

' Η σύγχρονη άσπιρίνη πρωτοκατα- 
σκευάσθηκε τό 1874.

Είκοσι περίπου χρόνια άργότερα οί 
γιατροί άρχισαν νά τήν συνιστοΰν ατούς 
άσθενείς τους γιά νά τούς άνακουφί- 
ζουν άπό πόνους καί φλεγμονές λόγω 
ρευματοειδούς άρθρίτιδας, ρευματι
κού πυρετού, ποδάγρας, πονοκεφά
λου, πυρετού καί οδοντόπονου.

Σήμερα όμως οί έπιστήμονες διατυ
πώνουν διάφορες ίκασίες κατά πόσο ή 
άσπιρίνη πού δέν είναι παρά ή έμπορική 
ονομασία τού άκετυλσαλικυλικοΰ οξέ
ος, μπορεί νά κάμει καί άλλα θαύματα. 
Καί πριν άπ' όλα γιά τό ένδεχόμενο μιά 
μικρή καθημερινή δόση άσπιρίνης νά 
προστατεύει τόν άνθρωπο άπό τόν 
μεγαλύτερο έχθρό του, τίς καρδιακές 
προσβολές.

' Η θεωρία αύτή άπορρέει άπό τίς 
παρατηρήσεις πώς ή άσπιρίνη άποτρέ- 
πει τή συσσώρευση ορισμένων ειδικών 
κυττάρων τού αίματος, πού λέγονται 
αιμοπετάλια. Τά αιμοπετάλια άποτε- 
λούν ούσιαστικό στοιχείο τής φυσιολο
γικής πήξεως, άλλά κάποτε κολλούν 
μεταξύ τους καί μέσα σέ φυσιολογικά 
αιμοφόρα άγγεΤα. "Οπως τό μαργαριτά
ρι μαζεύει πάνω του κόκκους άμμου, 
έτσι κι ένας μεγαλύτερος θρόμβος 
αύξάνει όλο καί περισσότερο τίς άρχι- 
κές του διαστάσεις.

Η συσσώρευση αύτών των κυττά
ρων, κατά τήν ίδια πάντοτε θεωρία, 
προκαλεΤ καί στή συνέχεια έπαυξάνει 
τούς έπικίνδυνους θρόμβους, πού σχη
ματίζονται μέσα στις άρτηρίες.

Συσσωρεύονται γιά νά έπιβραδύ- 
νουν καί στή συνέχεια νά σταματήσουν 
τή ροή τού αίματος.

Όταν οί θρόμβοι γίνουν πολύ μεγά
λοι καί άποφράξουν μιά άρτηρία, στήν 
καρδιά ή στόν έγκέφαλο, τότε προκα-

λοΰν πολλές άπό τίς 1,5 έκατομμύριο 
καρδιακές προσβολές καί τίς 600.000 
άποπληξίες, πού σημειώνονται κάθε 
χρόνο.

Κλινική μελέτη σέ έθνική κλίμακα, 
προβλεπόμενης διάρκειας 3 έτών, μέ 
4.500 άσθενείς ήλικίας 30 έως 69 έτών, 
πού έχουν ύποστεΤ μιά ή περισσότερες 
καρδιακές προσβολές (γνωστές έπίσης 
καί σάν μυοκαρδιακά έμφράγματα) συ
νεχίζεται ήδη άπό τό 1976. Οί μισοί άπό 
τούς άσθνείς παίρνουν ένα γραμμάριο 
άσπιρίνη καθημερινά, ένώ άλλοι μισοί 
άπ' αύτούς παίρνουν κάποιο ομοιόμορ
φο χάπι, ή ούσία, πού δέν έχει καθόλου 
έπιπτώσεις. "Ενα γραμμάριο, άσπιρίνη 
άντιστοιχεί σέ τρία συνηθισμένα χάπια 
άσπιρίνης. ' Υπάρχουν έλπίδες πώς τά 
άποτελέσματα θά δείξουν κατά πόσο ή 
άσπιρίνη περιορίζει τή θνησιμότητα καί 
τίς ύποτροπές τών μυοκαρδιακών έμ- 
φραγμάτων καί ήμιπληγιών.

Τό Εθνικό Ινστιτούτο Καρδιάς, 
Πνευμόνων καί Αίματος δαπανά 17 
έκατομμύρια δολλάρια γιά τή Μελέτη 
τών έπιπτώσεων τής Ασπιρίνης στά 
Μυοκαρδιακά ' Εμφράγματα. Σκοπός 
του είναι νά βεβαιωθεί πώς είναι 
άσφαλές νά χορηγείται άσπιρίνη σέ 
μεγάλο άριθμό άτόμων πού είναι ύπο- 
ψήφιοι καρδιακής προσβολής ή άπο- 
πληξίας.

Αλλά καί μέ τή μικρή άκόμη δόση 
τού ένός γραμμαρίου, ή άσπιρίνη πα
ρουσιάζει ορισμένες παρενέργειες. 
Κάπου 500.000 άτομα στις ' Ηνωμένες 
Πολιτείες δέν μπορούν νά άνεχθοΰν 
τήν άσπιρίνη, άκοϋν βόμβο στ' αύτιά 
τους, καταλαμβάνονται άπό ναυτία, 
έμετούς, διάρροια, γαστρεντερικές αι
μορραγίες, έλκη καί άλλα προβλήματα.

Σέ άκόμη μεγαλύτερες δόσεις τών 
τριών γραμμαρίων τή μέρα, ή άσπιρίνη 
μπορεί νά προξενίσει ζημιά ατούς 
νεφρούς. Δέκα, έξάλλου, ώς τριάντα 
γραμμάρια μαζεμένα (δηλ. κάπου 30 ώς 
90 χάπια συνηθισμένα προκαλοϋν συ
νήθως τό θάνατο. ’ Η προαναφερθεΐσα 
μελέτη τού ' Ινστιτούτου Καρδιάς κλπ., 
γιά σκοπό της έχει έπίσης νά διαπιστώ
σει κατά πόσο ή άσπιρίνη είναι άποτελε- 
σματική γιά τήν άποτροπή τών καρδια
κών προσβολών σέ ομάδες άτόμων, 
πού διατρέχουν αύξημένους κινδύ
νους. "Οπως έπίσης καί νά προσδιορί
σει τήν ποσότητα, πού είναι άναγκαία 
γι' αύτό τό σκοπό.

"Οσο κι άν ή πιθανότης νά βοηθεϊ ή 
άσπιρίνη στήν άποτροπή τών καρδιακών 
προσβολών δέν έχει άκόμη άποδειχθεί, 
ούτε καί πρόκειται νά γίνει αύτό γι’ 
άρκετά άκόμη χρόνια, είναι ώστόσο κάτι 
πού θά συνιστούσαμε στούς άσθενείς 
νά τό έχουν ύπόψιν τους προτού άκόμη 
γίνουν γνωστά τά τελικά άποτελέσμα
τα.

' Η άσπιρίνη δέν είναι άκριβή, οί 
κίνδυνοι παρενεργειών είναι έλάχιστοι, 
ένώ οί παθήσεις τών στεφανιαίων είναι 
καί τόσο συνηθισμένες, ιδιαίτερα μετα
ξύ τών άνδρών, πού έχουν περάσει τά 
τριάντα τους χρόνια. Γι’ αύτό καί 
συμβουλεύουμε τούς άρρενες άσθε
νείς, όπως καί πολλές άπό τίς γυναίκες, 
νά παίρνουν τήν άσπιρίνη καθημερινά.

Τέλος, κάτι άκόμη: ή άσπιρίνη δέν 
άποτελεΐ έγγύηση κατά τών καρδιακών 
προσβολών, τών μυοκαρδιακών έμφρα- 
γμάτων, άλλά μέρος ένός προγράμμα
τος, πού θά πρέπει νά άποτελείται άπό 
ένα λογικό διαιτολόγιο, τακτικές σωμα
τικές άσκήσεις, άποφυγή τού καπνίσμα
τος καί περιοδικές ιατρικές έξετάσεις.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ 

” Εκτη συνέχεια

Τοΰ Γεν. Ά στυν. Δ/ντοΰ κ. Ε. Σηφάκη

Πολλοί συνδέουν τήν Αστυνομία μέ μία πολιτική 
παράταξη, πράγμα πού δεν συμβάλλει διόλου στην κοινή προσπάθεια 

τήν άντιμετώπιση δηλαδή τοϋ εγκλήματος

Σ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ του αστυνομι
κού νά παρακολουθεί τις κοινωνι

κές εξελίξεις, υποχρέωση πού περιέ- 
χεται στή δεκάτη αστυνομική δεοντο
λογία ή κανόνα έπαγγελματικής ηθικής 
τοΰ άστυνομικοϋ, ύπάγεται καί ή σύστα- 
σις:

α) Νά φροντίζει, χωρίς χρονοτριβή 
καί διάφορες κοινωνικές πιέσεις νά 
θεραπεύει, δσο τούτο τοΰ είναι δυνατό 
προβλήματα τά όποια άπασχολοΰν τό 
κοινωνικό σύνολο. Αύτό πρέπει νά τό 
κάνει, αύθόρμητα καί μέ πνεύμα προθύ
μου έξυπηρετήσεως τοϋ κοινωνικού 
συνόλου. Δέν πρέπει νά περιμένει 
πιέσεις, άπό οπουδήποτε, ούτε καί 
συστάσεις των προϊσταμένων του, σάν 
παράδειγμα θά άναφέρωμε τό κοινωνι
κό πρόβλημα «Ναρκωτικά». Τό καιρό 
πού γράφονται οί γραμμές αυτές, άλλά 
καί παλαιότερα, τήν ' Ελληνική κοινωνία 
άπασχολεϊ ή διάδοσις τών ναρκωτικών. 
Οί γονείς άνησυχοΰν γιά τά παιδιά τους, 
οί δάσκαλοι καί οί καθηγητές γιά τούς 
μαθητές τους.' Η Κυβέρνηση άνησυχεΐ 
καί συνιστά τήν λήψη μέτρων. Οί ειδικοί 
έπιστήμονες κρούουν τόν κώδωνα τοΰ 
κινδύνου καί ύποστηρίξουν ότι άπειλεί- 
ται ή νεολαία μας.

Τό γεγονός ότι ή διάδοσις τών 
ναρκωτικών είναι ένας φοβερός κίνδυ
νος κατά τής νεότητος δέν χρειάζεται 
καί πολύ άνάλυση. Ό  νέος πού θά 
συνηθίσει νά κάνει χρήση ναρκωτικών 
μεταβάλλεται άπό παραγωγικό στοιχείο

τής κοινωνίας σέ παράσιτο. Ά π ό  τήν 
στιγμή πού θά κάνει χρήση ναρκωτικών 
έστω καί έλάχιστες φορές, θά πρέπει 
νά θεωρηθεί ό νέος ή ή νέα άτομο πού 
θά έπιβαρύνει τήν οίκογένειά του μέ 
στενοχώριες, μέ ήθικές μειώσεις καί μέ 
οικονομική καταστροφή. Τό κράτος θά 
πρέπει νά ύπολογίζει τό άτομο αύτό 
σάν ένα παθητικό πού θά τό πληρώνει 
καί μάλιστα πολύ άκριβά μέχρι νά 
πεθάνει. ■ .

Εύκολα φαντάζεται ό κάθε ένας μας 
πόσο σοβαρό είναι τό πρόβλημα τών 
ναρκωτικών καί πόσο δίκιο έχει ή 
κοινωνία νά άνησυχεΐ. ' Η καταπολέμη
ση τής διαδόσεως τών ναρκωτικών δέν 
είναι δύσκολη, έφ ’ όσον οί άστυνομικοί, 
συνειδητοποιήσουν ότι είναι ύποχρέω- 
σίς των νά περιορίσουν τήν δραστηριό
τητα τών έμπορων ναρκωτικών.

' Η διάδοσις τών ναρκωτικών γίνεται 
άπό τούς εισαγωγείς, τούς κατασκευα
στές, τούς μικροεμπόρους καί τούς 
λιανοπωλητές ναρκωτικών. Σ' αύτούς 
τούς άσυνείδητους κακοποιούς, τούς 
έξαιρετικά έπιζήμιους κακοποιούς, ή 
’ Αστυνομία μπορεί νά φθάσει άπό δύο 
δρόμους. Ό  ένας δρόμος είναι ή 
παρακολούθησίς των άπ' εύθείας, δη
λαδή ή παρακολούθησίς τών κινήσεών 
τους καί τής δραστηριότητός των καί ό 
άλλος δρόμος είναι νά φτάσει σ' 
αύτούς διά μέσου τών θυμάτων τους, 
πού είναι αύτοί πού κάνουν χρήση τών 
ναρκωτικών. Γιά νά γίνει πραγματικότης

όμως αύτό δέν πρέπει οί άστυνομικοί νά 
περιμένουν καλό άποτέλεσμα μόνο άπό 
τούς έξειδικευμένους ολιγάριθμους 
συναδέλφους των, γιά νά έπιτευχθεΐ 
εύνοϊκό άποτέλεσμα, δηλαδή νά κτυπη- 
θοΰν κατακέφαλα αύτοί πού κυκλοφο
ρούν τά ναρκωτικά χρειάζεται συλλογι
κή προσπάθεια τών άστυνομικών. Χρει
άζεται ό κάθε άστυνομικός νά βάλει 
σκοπό τής έπαγγελματικής του έπιτυχί- 
ας τήν προσωπική του συμβολή σέ μία ή 
περισσότερες συλλήψεις κακοποιών 
πού άσχολοϋνται μέ τά ναρκωτικά.

' Ο κάθε ένας άστυνομικός πρέπει νά 
άποδείξει ότι κατηνάλωσε χρόνο καί 
δυνάμεις γιά νά συλλάβει ή νά ύποδεί- 
ξει τήν σύλληψη ένός τέτοιου κακοποι
ού. Δέν έχει σημασία σέ ποιά ϋπηρεσία 
ύπηρετεΐ. Δέν μετράει καμμιά δικαιολο
γία, θά πρέπει οπωσδήποτε νά άποδεί- 
ξει ότι άπησχολήθη μέ τό πρόβλημα 
αύτό καί νά φέρει οπωσδήποτε κάποιο 
άποτέλεσμα. Δικαιολογίες ϋπάρχουν 
πολλές, δικαιολόγησις όμως σέ μία 
μακροχρόνια έπαγγελματική ζωή, χω
ρίς έστω μιά τέτοια επιτυχία δέν πρέπει 
νά ουγχωρεΐται.

Αύτό θά πει παρακολούθησίς τών 
κοινωνικών έξελίξεων πού σημαίνει 
παρακολούθησίς τών έκάστοτε καυτών 
προβλημάτων τής κοινωνίας. Εάν σέ 
τέτοια προβλήματα οί άστυνομικοί πα
ρουσιάζονται άπρόθυμοι θά πρέπει νά 
δημιουργοϋνται ύπηρεσιακοί μηχανι
σμοί πού θά έπιβάλλουν σέ όλους τήν 
έκπλήρωση τών ύποχρεώσεων αύτών.

"Ολοι οί άστυνομικοί είναι άνθρωποι. 
Συχνάζουν σέ κέντρα, κάνουν παρέες 
μέ άνθρώπους διαφόρων κοινωνικών 
τάξεων. Άκοΰν συζητήσεις γιά τά 
ναρκωτικά, λαμβάνουν πληροφορίες 
γιά αύτά καί σέ καμμιά περίπτωση δέν 
τούς έπιτρέπεται νά άδιαφοροΰν. ' Εάν 
αύτό συμβαίνει, γιά ένα τόσο σοβαρό 
πρόβλημα, δέν κάνει γιά άστυνομικός 
καί θά πρέπει νά ζητηθούν εύθΰνες.

β ) ' Ο άστυνομικός πρέπει νά φροντί
ζει νά βρίσκεται κοντά στή νεολαία. Οί 
άστυνομικοί πρέπει νά έπιδιώκουν νά 
έρχονται σέ έπαφή μέ τήν νεολαία καί 
νά συμπορεύονται μέ αύτήν, σέ ιδέες 
καί έκδηλώσεις.' Η ύπηρεσία πρέπει νά 
έπιτρέπει στούς άστυνομικούς νά με
τέχουν σέ συλλόγους καί σωματεία πού 
έχουν έπιδιώξεις συναδελφώσεως, 
προαγωγής κοινωνικών θεμάτων, ή έπι- 
λύσεως διαφόρων προβλημάτων. Γ ιά νά 
γίνει πραγματικότης αύτή ή πρόταση θά 
πρέπει ό άστυνομικός νά είναι πολύ 
δυνατός πάνω στις άστυνομικός έπαγ- 
γελματικές του πεποιθήσεις. Δέν πρέ
πει νά είναι παρών κίνδυνος παρεκτρο-
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πής των αστυνομικών άπό τίς επαγγελ
ματικές τους υποχρεώσεις. Οι δέ επαγ
γελματικές υποχρεώσεις τών άστυνο- 
μικών είναι ή δίωξη του έγκλήματος καί 
ή προστασία τοϋ κοινωνικού συνόλου 
άπό κάθε ένόχληση καί κακό, όπως τίς 
περιγράψαμε σέ δλη τήν έκταση τής 
μελέτης αύτής:

Σάν ένα παράδειγμα της ουναδελφώ- 
σεως τής νεολαίας μέ τούς άστυνομι- 
κούς μπορεί νά άναφερθοϊιν ορισμένες 
έκδηλώσεις τής νεολαίας υπέρ τής 
Παγκοομίου Ειρήνης, κατά τών πυρηνι
κών έξοπλισμών, κατά άπολυταρχικών 
καθεστώτων καί άλλων. ' Η νεολαία 
διαμαρτύρεται γιατί οί Μεγάλοι δέν 
ένδιαφέρονται γιά τήν Παγκόσμια ειρή
νη. Δημιουργοϋνται συγκεντρώσεις πο
ρείας καί άλλες έκδηλώσεις. ’ Εφόσον 
ή κυβέρνησις δέν είναι άντίθετος πρός 
τίς έκδηλώσεις αύτές γιατί είναι άντίθε
τος ή κοινή γνώμη τών άστυνομικών. 
Καί έάν δέν είναι άντίθετοι όλοι οί 
άοτυνομικοί, άλλά ώρισμένοι μόνο άπό 
αύτούς, έρωτάται γιατί είναι καί αύτοί οί 
ορισμένοι άντίθετοι. Δέν είναι σωοτό ή 
'Αστυνομία συνεχώς νά «κοντράρει» 
μέ μεγάλες κοινωνικές ομάδες, πάντο
τε βεβαίως μέ παρούσα τήν προϋπόθε
ση ότι αύτό έγκρίνεται άπό τήν έκάστο- 
τε κυβέρνηση. "Εχει δημιουργηθεΤ ή 
άπορία οέ πολλούς ειδικούς έπιστήμο- 
νες γιατί οί άοτυνομικοί είναι άντίθετοι 
μέ τέτοια συναισθήματα τής νεολαίας. 
Σέ πολλές πορείες διαμαρτυρίας τής 
νεολαίας συμμετέχουν δήμαρχοι, βου
λευτές, συνδικαλιστές καί γενικά παρά
γοντες πού άντιπροσωπεύουν μεγάλες 
κοινωνικές μάζες. Σ ’ αύτές τίς περι
πτώσεις, λαμβάνει μέτρα τάξεως ή 
’ Αστυνομία γιά νά προστατεύσει τίς 
έκδηλώσεις αύτές άπό άντίθετους. Οί

ειδικοί έπιστήμονες οέ θέματα δημοσί
ων σχέσεων, διερωτώνται γιατί οί άστυ- 
νομικοί δέν μετέχουν καί αύτοί μέ 
άντιπροσωπία τους. Έρωτοϋν γιατί ή 
Άστυνονομία στέλνει άντιπροσωπίες 
μόνο σέ κηδείες καί θρησκευτικές 
έορτές. Οί άστυνομικές ειδικές ύπηρε- 
σίες πού λειτουργούν μέσα στις ’ Αστυ
νομίες γιά τήν προαγωγή τών δημοσίων 
σχέοεων μήπως θά έπρεπε νά άναθεω- 
ρήοουν τά προγράμματά τους καί πρός 
τήν κατεύθυνση αύτήν. Οί δέ άστυνομι- 
κοί μήπως θά έπρεπε νά σκεφθοϋν 
διαφορετικά άπ’ δτι σκέπτονται.

γ) ' Ο άστυνομικός είναι ϋποχρεωμέ- 
νος νά παρακολουθεί τήν σύγχρονο 
λογοτεχνία τού τόπου του. Νά παρακο
λουθεί θεατρικές καί κινηματογραφικές 
παραστάσεις καί γενικά μορφωτικές καί 
πολιτιστικές έκδηλώσεις τοϋ τόπου 
του. Δέν είναι σωστό ό άστυνομικός νά 
μήν παρακολουθε τήν έξέλιξη τού 
τόπου του. Στή καθημερινή έπαγγελμα- 
τική του ζωή συναντά διακεκριμένους 
συγγραφείς, συζητά κοινωνικά θέματα 
καί δέν πρέπει νά φαίνεται δτι είναι 
άποκομμένος άπ’ όλους αύτούς τούς 
κύκλους. Δέν πρέπει νά τού φαίνονται 
«ταμπού» τά διάφορα λογοτεχνικά, κι
νηματογραφικά καί θεατρικά έργα όσο 
καί τολμηρά καί άν είναι. "Ολα πρέπει 
νά τά διαβάζει, νά τά βλέπει ή νά τά 
άκούει, νά διευρύνει τόν ορίζοντα τών 
γνώσεών του, νά κρίνει καί νά κρατά δτι 
τοϋ είναι χρήσιμο καί έποικοδομητικό.

Νά κρατά ύπ’ όψιν του ότι τόν προαγά- 
γει ώς άτομο καί έπαγγελματία. Δέν 
πρέπει νά παρασύρεται άπό άκρότητες 
καί τρέλλες τίς όποιες πολλές φορές 
διατυπώνουν άδόκιμοι συγγραφείς. Μέ 
τόν τρόπο αύτό γίνεται σύγχρονος 
άνθρωπος, ξέρει τί γίνεται γύρω του καί 
ένεργεΐ άνάλογα μέ τίς έντολές πού 
κάθε φορά έχει. ’ Ενεργεί όμως σάν 
σύγχρονος άνθρωπος καί όχι σάν πνευ
ματικά καθυστερημένος.

Είναι λυπηρό γιά τό έπάγγελμα τοϋ 
άστυνομικοϋ νά τόν βλέπουμε σέ διά
φορα κινηματογραφικά, θεατρικά ή λο
γοτεχνικά έργα, παρουσιαζόμενο σάν 
καθυστερημένο κοινωνικά, σκληρό 
κ.λπ. Τό άστυνομικό έπάγγελμα είναι 
πολύ σοβαρό έπάγγελμα καί αύτοί πού 
θέλουν νά παρουοιάζουν τούς άστυνο- 
μικούς ότι είναι γιά γέλια, δέν έχουν 
συνειδητοποιήσει πόσο άπαραίτητος 
κοινωνικός θεσμός είναι ή ' Αστυνομία. 
Πολλοί άπ’ αύτούς ύποστηρίζουν ότι ή 
κριτική γίνεται γιά νά διορθωθούν ή νά 
βελτιωθούν αύτές οί καθυστερημένες 
άντιλήψεις τών άστυνομικών.

Καί σέ μακροπρόθεσμο άλλά καί μι- 
κροπρόθεσμο προοπτική προσβλέ- 
πόντες, τό άστυνομικό έπάγγελμα, 
πρέπει νά πούμε, ότι όλα αύτά βελτιώ
νονται ή διορθώνονται, έάν καθένας 
χωριστά άστυνομικός άντμετωπίσει τό 
έπάγγελμά του μέ τήν έπιβαλλομένη 
ύπευθυνότητα. Εάν ό καθένας χωρι
στά άντιληφθεί ότι δέν πρέπει νά κάνει
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κάτι ή νά παραλείψει νά κάνει κάτι πού 
εκθέτει τόν άστυνομικό θεσμό. Δέν 
επιτρέπεται στόν άστυνομικό σήμερα 
νά καταλαμβάνεται άδιάβαστος τόσο σέ 
ύπηρεσιακά θέματα, όσο καί στά έξωυ- 
πηρεσιακά θέματα.

' Η παρακολούθησις τών κοινωνικών 
έκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρος, 
έκ μέρους τοϋάστυνομικοϋ, συνιστάται 
πάντοτε ύπό μίαν άπαράβατο προϋπό
θεση, πού είναι ή άποχή άπό έκδηλώ- 
σεις πολιτικού περιεχομένου. Πολιτι
στική ή άλλη έκδήλωση οργανωμένη 
φανερά ή μέ κάλυψη άπό πολιτικούς 
σχηματισμούς είναι έπικίνδυνες καί 
μπορεί νά έμφανίσουν τόν άστυνομικό 
ώς έμφορούμενο άπό συγκεκριμένη 
πολιτική πεποίθηση. Στις περιπτώσεις 
αύτές, ό άστυνομικός έκτίθεται καί 
ύποπίπτει σέ πειθαρχικό άδίκημα, πού 
τού άπαγορεύει νά έκδηλώνει τίς πολι
τικές του πεποιθήσεις.

' Η παντελής άπουσία τών άστυνομι- 
κών άπό πολιτιστικές έκδηλώσεις έξη- 
γεϊται καί έκ τού γεγονότος ότι φοβούν
ται νά μήν έμπλακοΰν σέ καλυμμένες 
πολιτικές έκδηλώσεις καί έκτεθοϋν σέ 
πειθαρχικές περιπέτειες. Πολλοί φο
βούνται τόσο πολύ πού άπέχουν νά 
διαβάσουν ένα λογοτεχνικό βιβλίο γιατί 
δέν γνωρίζουν τί πολιτικές πεποιθήσεις 
προπαγανδίζει ή τί πολιτικές πεποιθή
σεις έχει ό συγγραφέας. ” Αλλοι φοβόν
τουσαν, κατά τό παρελθόν, νά διαβά
σουν έφημερίδας ή περιοδικά μέ τό 
φόβο νά μή χαρακτηρισθοϋν ότι άκο- 
λουθούν τή συγκεκριμένη πολιτική πα
ράταξη, πού δέν συνεπορεύετο μέ τήν 
έκάστοτε Κυβέρνηση. Διάβαζαν μόνο 
Κυβερνητικό τύπο καί τίποτα περισσό
τερο. ' Αλλά έπειδή πέσαμε στά χωρά
φια τής πολιτικής έπανερχόμεθα στό 
θέμα μας, πού είναι ή σύστασις περί 
παρακολουθήσεως τών πολιτιστικών έ- 
ξελίξεων έκ μέρους τού άστυνομικοΰ. 
Καί τονίζεται ότι ή παρακολούθησις 
αύτή είναι έπιβεβλημένη έφ' όσον: 

Πρώτον ό άστυνομικός διατηρεί, μέ 
ήρεμία καί ψυχραιμία τίς έπαγγελματι- 
κές του πεποιθήσεις πού είναι ή δίωξις 
τού έγκλήματος καί ή προστασία τού 
πολίτου άπό κάθε ένόχληση καί κακό, 
όπως τό προδιαγράφουν οί νόμοι τού 
Κράτους. Διατηρεί τήν ήρεμία καί ψυ
χραιμία του εισερχόμενος σέ τέτοιες 
έκδηλώσεις καί, κρατά ό,τι τού είναι 
έπωφελές καί χρήσιμο καί ξεχνά ότι 
είναι πονηρό καί άχρηστο.

Δεύτερον ό άστυνομικός άπέχειάπό 
κοινωνικές έκδηλώσεις πού μπορούν 
νά βλάψουν τήν άμεροληψία του. Καί

0 άστυνομικός 
διατηρεί 
μέ ήρεμία καί 
ψυχραιμία
τίς επαγγελματικές του 
πεποιθήσεις

τέτοιες έκδηλώσεις είναι όί πολιτικές, 
οί θρησκευτικές έκδηλώσεις θρησκευ
τικών οργανώσεων, πού δέν άκολου- 
θοΰν τήν άνεγνωρισμένη άπό τό ' Ελλη
νικό Σύνταγμα έπίσημο θρησκεία, τίς 
έκδηλώσεις διαφόρων προπαγανδιστι
κών Σωματείων πού κατευθύνονται άπό 
τό έξωτερικό καί γενικά έκδηλώσεων 
μέ πονηρούς σκοπούς. Τούς πονηρούς 
όμως ή κούφιους σκοπούς δέν γνωρίζει 
καλά καί πάντοτε ό άστυνομικός. Ή  
άπάντησις είναι ότι έάν βαδίζει μέ 
προσεκτικά βήματα καί έξετάζει τό 
κάθε τι, δέν μπορεί νά ξεγελαστεί, άλλά 
καί έάν ξεγελαστεί, δέν χάλασε ό 
κόσμος. Λαμβάνει τά μέτρα του, ένημε- 
ρώνει τήν 'Υπηρεσία του, λαμβάνει 
οδηγίες καί έντολές καί ένεργείάναλό- 
γως.

' Η ένδέκατη άστυνομική δεοντολο
γία ή κανόνας έπαγγελματικής ήθικής 
τού άστυνομικοΰ έπαγγέλματος είναι ή 
ύπομονή στήν άχαριστία καί τίς προκλή
σεις. Είναι μέοα στις ύποχρεώσεις τού 
άστυνομικοΰ ή έπίδειξη έκ μέρους του 
ύπομονής, άνοχής καί έπιδεξιότητος, 
οσάκις έκδηλώνεται εις βάρος του 
άχαριστία καί πρόκλησις ή κάτι πού 
άποδοκιμάζει τίς ένέργειές του. ' Η 
άποδοκιμασία τών ένεργειών τού άστυ- 
νομικοΰ, ιδίως σέ όχι καλά κατατοπισμέ
νες κοινωνίες, είναι μέσα στά πλαίσια 
τής άστυνομικής έργασίας, είναι κάτι τό 
πολύ άναμενόμενο. Μέσα σέ άστυνομι- 
κούς πού δέν έχουν καλή έπαγγελματι- 
κή ένημέρωση, πού περιβάλλονται άπό 
κοινωνία άκατατόπιστη ώς πρός τήν 
άποστολή τού άστυνομικοΰ έπαγγέλμα- 
τος καί πού διευθύνονται άπό μιά 
Κρατική έξουσία πού δέν κοιτάζει καί 
δέν άντιμετωπίζει τό άστυνομικό πρό
βλημα στίς πραγματικές του διαστά
σεις, άναπτύσσονται τάσεις πικρίας καί 
άδιαφορίας πολύ έπικίνδυνες κοινωνι- 
κώς. Οί τάσεις αύτές είναι δημιούργη
μα έσωαστυνομικών καί έξωαστυνομι- 
κών παραγόντων καί είναι άλλοτε κα- 
τευθυνόμενες καί άλλοτε είναι δημι
ουργήματα άγνοιας.

' Η άγνοια συνίσταται στό γεγονός ότι 
ό ίδιος ό άστυνομικός δέν συνειδητο
ποίησε ότι πρέπει νά κάνει σωστά τή 
δουλειά του, όπως τό προδιαγράφουν 
οί νόμοι τού Κράτους. ' Η δουλειά του 
άμοίβεται άπό τό φορολογούμενο πολί
τη, πού έχει άπαίτηση, άπόλυτα δικαιο
λογημένη, νά έξυπηρετηθεΐ σέ ό,τι 
προστασία ζητήσει. ' Ο φορολογούμε
νος πολίτης είναι ό έργοδότης του, 
άλλά όχι τό άφεντικό του, δέν μπορεί νά 
διατάξει τό φορολογούμενο πολίτη, 
άμφότεροι άλληλοαπαιτοΰν συμμόρφω
ση στούς νόμους. Αύτή ή άμφίδρομος 
άπαίτηση δέν φέρνει τό ένα ή τό άλλο 
μέρος σέ θέση ύπεροχής ή ύποταγής. 
Τά δύο μέρη είναι ίσια καί ούτε τό ένα 
μέρος οφείλει χάριτας στό άλλο ούτε 
τό άλλο ύποταγή.

Στήν ' Ελληνική πραγματικότητα ή 
θέση τού δημοσίου ύπαλλήλου έν 
σχέσει μέ τό φορολογούμενο πολίτη 
παρουσιάζει μιά ιδιοτυπία χαρακτηριστι
κή ίσως γιά ύπό άνάπτυξη χώρες τής 
περιοχής τής γής πού ζεΐ καί κινείται ή 
' Ελλάδα. ' Ο δημόσιος ύπάλληλος καί 
πολύ περισσότερο ό άστυνομικός δέν 
ίσοβαρεί συχνά μέ τό φορολογούμενο 
"Ελληνα πολίτη. Έάν ό πολίτης είναι 
άπ' αύτούς πού άπό οίκονομικο-πολιτι- 
κή θέση δέν έξαρτά τά συμφέροντά 
του, άπό τήν ’ Αστυνομία ή τή δημόσια 
ύπηρεσία, τότε ή στάσις του ή είναι 
στάσις άδιαφόρου άνθρώπου ή είναι 
στάσις έχθρική έναντι τών φορέων τών 
δημοσίων ύπηρεσιών. Είδικώτερα, τούς 
άστυνομικούς τούς άντιμετωπίζει μέ 
μιά δόση περιφρονήσεως. Αύτή ή στά
σις γίνεται άντιληπτή άπό τόν άστυνομι
κό καί τού δημιουργεί τά αισθήματα 
πικρίας.

Μιά κατηγορία φορολογουμένων πο
λιτών δέν τηρούν νομιμόφρονα στάση 
έναντι τής ύφισταμένης έννόμου τάξε- 
ως. Είναι συνεχώς καί όπως λέγεται μιά 
ζωή παραβάτες. Είναι άπό τούς άνθρώ- 
πους πού δίδουν ένα γιά νά κερδίσουν 
δέκα. Φροντίζουν μέ κάθε τρόπο νά 
άποκτήοουν τήν εύνοια όχι μόνο τού 
άστυνομικοΰ άλλά καί οίουδήποτε φο
ρέα τής έξουσίας, καταβάλλει προσπά
θεια νά κερδίσει καί έπάνω σ' αύτή τή 
προσπάθεια κάνει ότι χειρισμούς μπο
ρεί νά έξευμενίσει τόν άστυνομικό. ' Ο 
άστυνομικός όμως άλλοτε μπορεί καί 
άλλοτε δέν μπορεί νά ικανοποιήσει τά 
διάφορα αιτήματα. Συμπλέκονται τά 
συμφέροντα τών δυϊσταμένων μερών, 
δέν μπορεί νά άπέχει άπό τή βεβαίωση 
τών παραβάσεων ό άστυνομικός, δέν 
μπορεί νά χαριστεί γιατί ύπάρχουν
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διάφοροι λόγοι. Στις περιπτώσεις αύτές 
συναντά εχθρότητα, άντιθέοεις, άντιρ- 
ρήσεις ή άλλα παρόμοια καί πικραίνεται 
ό άατυνομικός πού άγνοεΤ τις επαγγελ
ματικές του υποχρεώσεις καί τήν έκτα
ση τών δικαιωμάτων του.

Πολλοί "Ελληνες πολίτες καταφεύ
γουν σέ μέσα άμέσου ή έμμέσου 
δωροδοκίας, ιδιαίτερα αύτοί πού έχουν 
έργασίες σχετιζόμενες μέ κέντρα δια- 
σκεδάσεως, έστιατόρια, μπάρ καί γενι
κά καταστήματα πού ύφίστανται συνε
χώς άστυνομικό έλεγχο. Αύτή ή κατη
γορία τών έπαγγελματιών έπιδιώκουν 
νά περιποιηθοΰν τόν άστυνομικό, πάν
τοτε σχεδόν, έφαρμόζοντες τήν άρχή 
δίδω ένα γιά νά κλέψω δέκα, ή τουλάχι
στο δίδω κάτι γιά νά άποφύγω τούς 
πονοκεφάλους «μέ δαύτους». Οί πε
ρισσότεροι άστυνομικοί άποποιοϋνται 
τήν ύλική προσφορά, δέχονται δμως, 
άναπόφευκτα, τήν ήθικήν προσφορά, 
άν μπορεί νά λεχθεί έτσι, πού συνίστα- 
ται σέ μιά έπίδειξη δουλικότητας, σέ μιά 
έκφραση εύχαριστιών, σέ μιά έκφραση 
προσωπικής έκτιμήσεως. ' Εάν ό άστυ- 
νομικός είναι σωστός καί έξυπνος, 
κάνει όπως πρέπει τή δουλειά του, 
δέχεται τις φιλοφρονήσεις μέ τή δέου
σα έπιφύλαξη καί φιλοσοφεί τή διαδικα
σία προσφοράς τής δήθεν φιλίας, γιατί 
έάν δέν φιλοσοφήσει όρθά κάποια μέρα 
θά πικραθεί. "Οταν έκλείψουν οί λόγοι, 
θά μεταστραφοϋν τά αισθήματα φιλίας 
σέ έχρθα ή άδιάφορία καί τότε ό 
άστυνομικός θά πικραθεί.

Πάρα πολύ μεγάλη μερίς τών άστυ- 
νομικών ύποστηρίζουν ότι «μάς ύπολο- 
γίζουν τώρα πού φοράμε τό καπέλο, 
μόλις τό βγάλομε δέν μάς χαιρετούν 
αύτοί πού μάς έκαναν ντεμενάδες καί 
ϋποκλίσεις». Αύτοί οί άστυνομικοί δέν 
ύπελόγισαν σωστά όσα πιό πάνω έλέ- 
χθησαν. Ούτε τούς ντεμενάδες, ούτε 
τις ύποκλίσεις έπρεπε νά δεχθούν, ή νά 
προκαλέσουν γιατί είναι έκδηλώσεις 
πού δέν ταιριάζουν σέ μιά δημοκρατική 
κοινωνία. Ό  άστυνομικός δέν είναι 
άφέντης γιά νά δέχεται ύποκλίσεις καί 
αύτό τό ξέρει ότι δέν εΐναιάφέντης.' Η 
ύπόκλισις, τρόπος τού λέγειν, ή έκδή- 
λωσις δουλοφροσύνης, άπό ένα άνθρω
πο πού δέ σέβεται παρά μόνο τό 
πορτοφόλι του καί όχι τόν άστυνομικό 
είναι μιά μορφή δωροδοκίας. Καί όπως 
ό δωροδοκών δέν σέβεται τό δωροδο
κούμενο, άπεναντίας τόν αντιπαθεί 
έτσι καί ό δουλοφρονών ή ύποκλινόμε- 
νος δέν συμπαθεί τόν άστυνομικό άλλά 
στήν άπλή διατύπωση τόν «δουλεύει» 
καί ό έξυπνος άστυνομικός δέν πρέπει

νά προκαλεί τό «δούλεμα». Πιστεύεται 
ότι ό άστυνομικός, μέ τή χλιαρή καί 
πονηρή στάση του, προκαλεί τό δούλε
μα τής κατηγορίας αύτής.' Ο άστυνομι
κός πού είναι σοβαρός, οσάκις πρόκει
ται νά βεβαιώσει μιά παράβαση, ή νά 
κάνει μιά παρατήρηση ή μιά σύσταση, 
πρέπει πριν έκδηλώσει τις προθέσεις 
του νά είναι άποφασισμένος τί θά κάνει, 
σύσταση ή μήνυση ή άπλή παρατήρηση. 
Αύτό θά τό προσδιορίσει τό μέγεθος καί 
ή σοβαρότης τής παραβάσεως, ή ύφι- 
στάμενη νομοθεσία καί ή εύχέρεια πού 
τού δίδουν οί διαταγές τών προϊσταμέ
νων του. Μέ τά σημερινά δεδομένα δέν 

μπορεί νά γίνει σύστασις ή άπλή παρα- 
τήρησις σέ ένα διαρρήκτη ή σέ ένα πού 
πουλάει σάπια κρέατα. ' Ο άστυνομικός 
στις περιπτώσεις αύτές είναι ύποχρεω- 
μένος, νά συλλάβει τόν παραβάτη, νά 
τόν οδηγήσει ατούς προϊσταμένους 
του καί αύτοί ξέρουν τί θά κάνουν άπό 
έκεΐ καί πέρα. ' Εάν άρχίσειτις άστάθει- 
ες καί τις κουβέντες μέ τόν πωλοΰντα 
σάπια κρέατα τότε αύτός γιά νά ξεφύ- 
γει θά άρχίσει τις δουλικότητες καί τις 
κολακείες καί ένδέχεται νά φθάσει 
όπου μπορεί νά φανταστεί κανείς. Τό 
σωστό, στό προκείμενο παράδειγμα, 
είναι ή σταθερότης, ή εύγένεια καί ή 
σαφήνεια, έκ μέρους τού άστυνομικοϋ. 
«Κάνατε αύτό καί αύτό, κατά τις διαπι
στώσεις μου, έγώ είμαι ύποχρεωμένος 
νά κάνω αύτό καί αύτό. Δέν είμαι 
διατεθειμένος νά κάνω διαφορετικά, 
σάς παρακαλώ δώσετέ μου τά στοιχεία 
σας, γιά νά άναφεθρώ στούς προϊστα
μένους μου ή άκολουθήστε με γιά 
περαιτέρω έξέταση τού θέματος».

"Ολα τά ύπόλοιπα, συστάσεις γιατί τό 
έκανες, οί πολλές κουβέντες, οί έπιτι- 
μήσεις στόν παραβάτη, οί διδασκαλίες, 
φέρνουν λόγια, προστριβές πού μπορεί 
νά οδηγήσουν σέ σύγκρουση πού έπι- 
δεινώνει τή θέση τού πολίτου καί τού 
άστυνομικοϋ.

’ Εάν σέ όλα πού έλέχθησαν πιό πάνω 
ό άστυνομικός είναι ένήμερος, είναι σέ 
άπόλυτο τάξη, είναι σταθερός, εύγενι- 
κός, σέβεται τό συνάνθρωπό του καί 
γενικά είναι αύτός ό άστυνομικός πού 
θέλει ή σύγχρονη δημοκρατική κοινω
νία, πάλι ή πικρία, ή άχαριστία, ή 
πρόκλησις θά είναι παρούσα. Τήν άχαρι- 
στία θά τήν συναντήσει ό άστυνομικός 
όσο καλός καί συνεπής καί έάν είναι, 
γιατί αύτή είναι ή φύσις τού έπαγγέλμα- 
τός του. Συνεχώς λέγει μή στούς 
πολίτες. Αύτό τό μή, αύτό τό άπαγορεύ- 
εται φέρνει προστριβές καί οί προστρι
βές φέρνουν πικρία καί άχαριστία. "Ας 
ειπωθεί τώρα ότι καί έδώ τά πράγματα 
μέ τούς παραβάτες τά «φέρνει βόλτα» 
ό έξυπνος άστυνομικός, πάλι θά έχει νά 
άκούσει παράπονα καί νά συναντήσει 
άχαριστία.

Σέ μιά περίπτωση ένας τέλειος άστυ- 
φύλακας άπεφάσισε νά άλλάξει έπάγ- 
γελμα γιατί δέν άντεχε τήν άχαριστία. 
«Στή δουλειά του ήτο άψογος, έκανε τή 
δουλειά του όπως άκριβώς τήν προδιέ- 
γραφαν οί νόμοι καί οί διαταγές ούτε 
λιγώτερο, ούτε περισσότερο, εύχαρι- 
στώ δέν άκουσε ποτέ του άπό τούς 
παραβάτες πού έστελνε στά δικαστή
ρια. ' Εξ ίσου δέν άκουσε εύχαριστώ 
ούτε άπό τά θύματα τών έγκληματιών 
πού οδήγησε μέ τίς εύστοχες ένέργει- 
ές του στις φυλακές. ’ Από τήν ύπηρε- 
σία του άκουγε συνεχώς παράπονα, 
άλλοτε ότι δούλευε πολύ καί ήτο 
πιεστικός πρός τούς πολίτες καί άλλοτε 
ότι έδειχνε άδιαφορία καί δέν έπεδεί- 
κνυε τό άπαιτούμενο ύπηρεσιακό ένδι- 
αφέρον». Οί προϊστάμενοί του όταν τόν 
είχαν άνάγκη τόν κολάκευαν καί όταν 
δέν είχαν τήν άνάγκη τών ύπηρεσιών 
του τόν άγνοοΰσαν ή τόν περιφρονοΰ- 
σαν.

’ Εργαζόταν άκανόνιστες ώρες καί 
ήμέρες. Γιορτές δέν γνώριζε, νύκτες 
περπατούσε μόνος του σέ σκοτεινούς 
καί έπικίνδυνους δρόμους.

Οί καιρικές συνθήκες άλλοτε ήσαν 
καλές καί άλλοτε πάρα πολύ άσχημες.
’ Εάν κινδύνευε ή ζωή του, ή ύγεία του, 
ή ψυχολογική του ισορροπία ήτο γιά 
όλους ξένα θέματα. "Αρχισε καί αύτός 
νά άδιαφορεΐ λέγοντας, δέν βαριέσαι,

Συνέχεια στή σελ. 316
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ΕΝΑΣ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΟΣ ΑΦΗΓΗΤΗΣ ΚΑΙ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΗΡΟΔΟΤΟΣ
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Τοΰ κ. Κ. Κιουπκιολή

Ο άνθρωπος καί τό έργο του, ό άνθρωπος σέ σχέση μέ τό 
περιβάλλον του, αυτό είναι τό κέντρο ενδιαφέροντος των «' Ιστορι
ών» τοΰ ' Ηροδότου.

Δ ΕΝ ΕΧΕΤΕ δοκιμάσει σείς τήν ε
λευθερία, νά δήτε τί γλυκειά πού 

είναι, λέγουν κάποιοι" Ελληνες οέ ένα 
Πέροη ήγεμόνα καί στρατηγό, πού τούς 
συμβουλεύει νά παραδοθοϋν. Αν τό 
ξέρατε, οί ’ίδιοι έσείς θά μάς λέγατε νά 
συνεχίσωμε τόν πόλεμο γι’ αϋτήν όχι 
μέ δόρατα, άλλά καί μέ τσεκούρια 
άκόμη».

Μέ αύτά τά λόγια άρχίζει ό ' Ηρόδο
τος νά έξιστορή μιά άπό τις λαμπρότε
ρες στιγμές τής έλληνικής άκμής, πού 
θά όδηγήοη στόν θρίαμβο των ' Ελλή
νων κατά τών Περσών οτήν Σαλαμίνα 
καί τις Πλαταιές, Στούς άγώνεςαύτούς 
άπέναντι σέ μιά συντριπτική ύλική 
δύναμι, ο ί" Ελληνες, άνθρωποι έλεύθε- 
ροι, θά πή έπανειλημμένα ό ιστορικός 
μας, άναδείχθηκαν νικηταί, γιατί ύπερή- 
οπιζαν τήν έλευθερία τους, στάθηκαν 
άντιμέτωποι σέ ένα τύραννο πού οδη
γούσε ένα στρατό άπό δούλους. Σύν
θημα τών ' Ελλήνων τότε ήταν ή έλευ
θερία, οκοπός τους ή άνεξαρτησία. Τήν 
θέσι αύτή τοΰ ιστορικού, τήν βαθειάτου 
προσήλωοι στό ιδανικό τής έλευθερίας, 
τήν βδελυγμία του γιά κάθε μορφή 
τυραννίας, έαωτερικής καί έξωτερικής, 
θά παρακολουθήσωμε άνάμεσα άπό τις 
σελίδες του. Σέ ολόκληρο τό έργο του 
άποδεικνύεται ϋμνητής καί ύπέρμαχος 
τής έλευθερίας καί άδυσώπητος ε
χθρός τής τυραννίας καί τής καταπιέ- 
σεως, καθώς δίνει μέ μεγάλη εύαρέ- 
σκεια έκτασι οτήν άφήγησι τής πτώσε
ως τών μεγάλων δυναστειών τυράννων. 

Λίγα λόγια προηγουμένως γιά τόν

άνθρωπο καί τόν βίο του. Ό  ' Ηρόδο
τος γεννήθηκε γύρω ατά 485 π.Χ. οτήν 
'Αλικαρνασσό, στήν νοτιοδυτική άκτή 
τής Μικρασίας. ' Η οίκογένειά του ήταν 
πλούοια. ' Η ' Αλικαρνασσός βρισκόταν 
κάτω άπό τήν τυραννία τοΰ Λύγδαμι, 
άνεψιοΰ τής περίφημης έκείνης Αρ
τεμίσιας, πού άκολούθησε τόν Ξέρξη 
στήν έκστρατεία του κατά τής ' Ελλά
δος. Όταν στό Αιγαίο σταθεροποιήθη
κε ή έλληνική δύναμις χάρις στις 
έπιτυχίες τών ' Ελλήνων έναντίον τών 
Περσών, έξηγέρθη καί ή ' Αλικαρνασ
σός κατά τοΰ τυράννου Λύγδαμι, οργά
νου τών βαρβάρων.

Στήν έπανάστασι κατά τοΰ Λύγδαμι 
πήρε μέρος καί ό ■' Ηρόδοτος, νέος 
άκόμη. Στήν έπανάστασι αύτή σκοτώθη
κε ό Πανύασις, ό έπικός ποιητής καί 
θείος τοΰ ' Ηροδότου. Τότε ό ιστορικός 
μας ζήτησε, ώς πολιτικός έξόριστος 
μαζί μέ άλλους, καταφύγιο στήν Σάμο. 
’Έζησε λίγο καιρό έκεΐ καί ξαναγύρισε 
στήν πατρίδα, όπου καί πάλι άγωνίσθηκε 
γιά τήν άνατροπή τοΰ τυράννου. 'Έτσι 
τά νειάτα τοΰ ' Ηροδότου σφράγισαν 
άγώνες κατά τής τυραννίας. Δέν έμει
νε γιά πολύ όμως στήν ' Αλικαρνασσό. 
' Ελεύεθρος άνθρωπος καί μέ οικονομι
κή άνεσι, ταξίδεψε όπου τόν έφερε ή 
φαντασία του. ' Ως οδηγό είχε τό έργο 
τοΰ ιστορικού ' Εκαταίου. Ταξίδεψε σέ 
όλο τόν τότε γνωστό κόσμο. ' Από τήν 
Σκυθία ώς τήν Κυρήνη, τήν Περσία, τήν 
Μεσοποταμία, τήν Αίγυπτο. "Υστερα 
ήλθε στήν ’ Αθήνα γύρω στά 455. 
Είσήλθε άμέσως στό πνευματικό καί

'Αριστερά: 'Αναπαράσταση τού περί
φημου μαυσωλείου τής πατρίδος τού 

Ηροδότου τής Αλικαρνασσού. Κάτω: 
ό Ηρόδοτος σέ μαρμάρινη Ερμαϊκή 
στήλη τού 4ου π.Χ. αιώνα φυλάσσεται 
στό Μουσείο τής Νέας Ύόρκης.

-,β

Η/ΌΛ 0T.0C
πολιτικό περιβάλλον τοΰ Περικλή, έγινε 
προσωπικός φίλος τοΰ μεγάλου πολιτι
κού καί τοΰ ποιητοΰ Σοφοκλή. Τό 444 
τόν βλέπομε νά παίρνη μέρος στόν 
άποικισμό τών Θούριων άπό τούς Αθη
ναίους. Εκεί στήν νέα αύτή πόλι τής 

Ιταλίας πολιτογραφήθηκε Θούριος, 
έπώνυμο πού έφερε άργότερα. Φαίνε
ται πώς έμεινε άρκετό καιρό έδώ καί 
άφοσιώθηκε στήν συγγραφή τοΰ έργου 
του. ' Η παράδοσις άναφέρει ότι πέθα- 
νε στούς Θουρίους, πιθανώτερο όμως 
είναι ότι γύρισε στήν ’ Αθήνα, όπου καί 
έζησε ώς τις άρχές τοΰ Πελοποννησια- 
κοΰ Πολέμου.

' Ο ' Ηρόδοτος ώς ιστορικός είναι 
περισσότερο γνωστός ώς ό πλέον 
χαριτωμένος άφηγητής καί γοητευτι
κός συγγραφεύς. Γιά τόν μελετητή 
όμως, πού έπισκοπεΐ καλά τό έργο του, 
άποδεικνύεται ένας άληθινά μεγάλος 
ιστορικός, πού χαρακτηρίζεται γιά τήν
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ικανότητα διειαδύσεως ατά ανθρώπινα 
πράγματα καί τήν άμεροληψία του, τό 
πάθος του γιά τήν άλήθεια. Φυσικά δέν 
υπάρχει έδώ ή δυνατότης νά άναλύσω- 
με βαθύτερα τό έργο καί τήν προσωπι
κότητα τοΰ ιστορικού. Σύντομη μόνο 
παρουσίασι ύποσχεθήκαμε. ' Ο ' Ηρό
δοτος πρώτος συνέθεσε μιά μακρά 
άφήγηοι οέ πεζό λόγο, όπου όλα έχουν 
συνοχή, ιστορικά γεγονότα καί θρύλοι. 
Νέος "Ομηρος, έδημιούργησε γλώσσα, 
έδημιούργησε ένα είδος γιά νά άφηγη- 
θή μέ παραστατικές λέξεις, μέ λεπτή 
τέχνη, τά πράγματα τοΰ παρελθόντος. 
Σήμερα, όπως καί οτήν άρχαιότητα, ό 
' Ηρόδοτος έχει τούς οπαδούς καί τούς 
άρνητάς του. 'Αλλά καί ατούς δυό 
χρωστά τήν αιώνια νεότητά του.

Τό έργο τοΰ ' Ηροδότου, ύπογραμμί- 
ζει ένας σύγχρονος μελετητής τής 
ελληνικής κλασικής άρχαιότητος, δέν 
είναι συλλογή έθνογραφικοΰ καί μυθι
στορηματικού ύλικοΰ μέ χαλαρή συναρ- 
μολόγησι τής άφηγήσεως στά περιθώ
ρια. Ούτε θέλει νά μεταδώση μιά γενική 
εικόνα τού κόσμου, άλλά, πριν άπ' όλα, 
νά διηγηθή τόν πόλεμο στόν οποίο ή 
' Ελλάδα νίκησε τήν περσική καταπίεσι 
καί τυραννία. Μαζί μέ αύτό συνδέονται 
δυό σημαντικές διαπιστώσεις. ' Η μιά 
άφορά οτήν ύψηλή θέοι πού μέσα οτήν 
κατάταξι τών άξιών τοΰ ' Ηροδότου 
παίρνει ή έλευθερία. Αύτή άναγνωρίζε- 
ται ώς έλληνική μορφή ζωής, πού μ όνη 
έπιτρέπει στό άτομο, όπως καί οτήν 
κοινότητα, τήν άνάπτυξι τών ήθικών 
δυνάμεων καί τοποθετείται σέ άκρα
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ΗΡΟΔΟ ΤΟΣ
'Αριστερά: Πέρσης οπλίτης άπό τό επίλεκτο σώμα τών «Αθανάτων». Γι’ αυτούς 
ό Ξέρξης είπε στόν βασιλέα της Σπάρτης Δημάρατο, ότι καθένας μπορεί νά 
παραβληθή μέ τρεις Ελληνες! ( ’Ανάγλυφο άπό τά Σοϋσα τού 5ου αί. Μουσείο 
Λούβρου). Κάτω: Έλλην οπλίτης τήν στιγμή πού έτοιμάζεται νά κτυπήση 
άμυνόμενο Πέρση. (Μουσείο ’ Εδιμβούργου). ’Απέναντι: προετοιμασία Ελλήνων 
οπλιτών γιά τήν μάχη. ( ’Αγγειογραφία τού 6ου αί. π.Χ. Μουσείο Βιέννης).

αντίθεοι πρός τήν άνατολίτικη μορφή 
ζωής. ' Η δεύτερη άξια, πού προβάλλε
ται μέσα σιό έργο τού ' Ηροδότου καί 
πού άσφαλώς επηρεάζεται άπό τήν 
προσωπική του οχέσι μέ τήν πόλι, είναι 
δτι ή ' Αθήνα στήν ιστορία τών άγώνων 
άνάμεσα ατούς δυό λαούς -Πέρσες καί 
"Ελληνες- προβάλλει μέ ένα λαμπρό 
φώς.

Μέ τήν εκστρατεία τού -έρξη στήν 
' Ελλάδα ό ιστορικός μας βρίσκει τήν 
εύκαιρία νά προχωρήση σέ μιά βαθύτε
ρη έρευνα καί άνατομή τών έλληνικών 
πραγμάτων καί νά δείξη κυρίως τήν 
διαφορετική άντίληψι πού έχουν οί 
"Ελληνες οέ σχέσι μέ τούς Πέρσες 
πάνω στό θέμα τής έλευθερίας, καθώς 
καί τήν διαφορά άντιλήψεως άνάμεσα 
στούς Λακεδαιμονίους καί ' Αθηναίους 
επάνω στό ίδιο θέμα. Οί Σπαρτιάτες, 
κάθε τόσο, βρίσκονται μπροστά σέ 
διλήμματα πού προκύπτουν άπό τήν 
άκαμπτη προσήλωσί τους στήν όμοια 
άκαμπτη νομολογία τους, σύμφωνα μέ 
τήν όποια ή προάσπισις τού πελοποννη- 
σιακοϋ έδάφους είναι τό έοχατο αίτη
μα. "Ετσι, όταν ή ιστορική ώρα τούς 
καλεί σέ μιά ύπέρβασιτής σπαρτιατικής 
σέ έλληνική έλευθερία, δείχνουν ση
μεία άμηχανίας, έμμονης καί άναβλητι- 
κότητος. Από τις πατροπαράδοτες 
θέοεις μετακινούνται τελικά ύστερα 
άπό τήν πίεσι άκόμη καί τόν δόλο τών 
'Αθηναίων. 'Αντίθετα, ή δημοκρατική 
συνείδησις τών ’ Αθηναίων έμφανίζεται 
περισσότερο εύπροσάρμοστη στις συν

θήκες καί άπαιτήσεις, λιγώτερο ίδιοτε- 
λής. Μέσα στόν κίνδυνο τού πολέμου οί 
' Αθηναίοι ώριμάζουν σέ τέτοιο σημείο 
πού νά δέχωνται τήν έκούσια έγκατά- 
λειψι καί καταστροφή τής πατρίας γής 
καί τών ιερών, γιά χάρι τής έλευθερίας 
όλων τών ' Ελλήνων.

Βαθύτερη πεποίθησις τού ' Ηροδό
του είναι δτι ή τραγωδία τών Περσών 
σχετίζεται μέ τό πολίτευμά τους, τήν 
τυραννία τους, ένώ ή έλληνική νίκη, 
στήν όποια τόσο συνέβαλαν ο ί ' Αθηναί
οι, στό δημοκρατικό τους πολίτευμα. 
Στήν έλληνική πόλι καί τό έλεύθερο 
πολιτειακό της σύστημα ύπάρχει χώρος 
γιά συλλογική δράσι, γιά άντιδικίες 
προσώπων καί πόλεων έπίσης, άλλά γιά 
μοιραίες-αύθαιρεσίες ένός άτόμου, 
ένός άπολύτου άρχοντος, ένός τυράν
νου, όχι. Κι όλα αύτά τά πιστεύει καί τά 
διαλαλεΐ ό ' Ηρόδοτος, γιατί καί ό ίδιος 
διέφυγε τήν τυραννία στήν πατρίδα 
του. Μεγάλος άριθμός μελετητών καί 
θαυμαστών τού ' Ηροδότου δέν τόν 
θεωρούν ώς πολιτικό στοχαστή. Καί 
όμως τό έργο του, μαζί μέ τήν τραγωδία 
«Πέρσες» τού Αισχύλου, φαίνεται νά 
είναι μιά πολύ καλή εισαγωγή στήν 
έλληνική πολιτική σκέψι, έως ότου 
φθάσωμε στήν «Πολιτεία» τού Πλάτω
νος, πού ή πλειονότης τών κριτικών 
θεωρεί ώς πρώτο άρχαιοελληνικό κεί
μενο πολιτικής σκέψεως.

' Η ιστορία τού ' Ηροδότου είναι 
ούσιαστικά μιά άφήγησις τής άντιθέσε- 
ως μεταξύ Ανατολής καί Δύσεως, 
άποκορύφωμα τής όποιας ύπήρξε ή 
άπελευθέρωσις τής ' Ελλάδος καί τού 
αίγαίου άπό τήν περσική άπειλή. Κάνει 
μιά άναδρομή στούς μυθικούς χρόνους 
καί μέ τρόπο πολύ διακριτικό μιλά γιά τις 
άντιθέσεις, τά ζεύγη τών άντιθετικών 
πραγμάτων, όπως είναι βάρβαρος καί 
"Ελληνας, ϋβρις καί σωφροσύνη, δού
λος καί έλεύθερος, τυραννία καί έλευ
θερία. Κάθε περιορισμός τής έλευθερί
ας τού λόγου τού είναι τόσο έντονα 
αισθητός, ώστε χρησιμοποιεί αύτό τόν 
όρο κατά μιά σημασία πού ίσοδυναμεί 
μέ άπουσία τυραννίας. Αύτή ή έλευθε
ρία τού λόγου είναι κατά τόν ιστορικό 
μας, ή πρώτη καί άναγκαία προϋπόθεσις 
γιά τήν ΰπαρξι μιας πολιτείας. Αύτή 
δημιουργεί συνθήκες ζωής πού καθι
στούν τούς άνθρώπους ικανούς νά

άντιμετωπίσουν τόν θάνατο καί ισχυ
ρούς γιά νά καταβάλουν ένα έχθρό 
πολύ άνώτερο σέ άριθμό. Ό  Ξέρξης 
ήταν άδύνατο νά κατανοήση γιατί οί 
'' Ελληνες ήοαν διατεθειμένοι νά πολε
μήσουν, χωρίς νά τούς ύποχρεώνη 
ένας άφέντης.

Μιά άπό τις ώραιότερες σελίδες τού 
' Ηροδότου είναι, έπάνω στό θέμα 
αύτό, ό διάλογος άνάμεσα στόν Ξέρξη 
καί στόν Σπαρτιάτη βασιλέα Δημάρατο, 
πού είναι έξόριστος καί συνοδεύει 
τώρα τούς Πέρσες στήν έκστρατεία 
τους. ’ Ιδού τό σκηνικό αύτήςτής συζη- 
τήσεως. Ό  περσικός στρατός έχει 
περάσει τόν ' Ελλήσποντο. Στόν Δορί- 
σκο τής Θράκης ό Ξέρξης κάνει τήν 
μεγάλη του έπιθεώρησι. Άνεβασμέ- 
νος έπάνω σέ άρμα περνά μπροστά άπό 
κάθε παράταξι καί άπευθύνει στούς 
άξιωματούχους του διάφορες έρωτή- 
σεις, ένώ οί γραμματείς του σημειώ
νουν τις άποκρίσεις. ' Η θέα τού πολυά
ριθμου στρατού καί στόλου του τόν 
γεμίζει ύπερηφάνεια καί έμπιστοσύνη. 
Τότε, λοιπόν, φωνάζει τόν Δημάρατο 
καί τόν έρωτά, άν οί "Ελληνες θά 
τολμήσουν νά άντισηκώσουν χέρι στήν 
δύναμί του.

«Δημάρατε, κάνε μου τήν χάρι νά 
άπαντήσης σέ αύτά πού θέλω. Είσαι 
"Ελληνας, καί μάλιστα καθώς άκουσα 
άπό σένα καί άπό άλλους, κατάγεσαι 
άπό πόλι ούτε μικρή, ούτε άνίσχυρη. 
Πές μου, λοιπόν, τώρα άν οί "Ελληνες 
θά τολμήσουν νά άντισηκώσουν χέρι 
έναντίον μου. Γιατί κατά τήν γνώμη μου, 
ούτε οί "Ελληνες όλοι καί όσοι άλλοι 
άνθρωποι κατοικούν πρός δυσμάς κι άν

268



ΗΡΟΔΟ ΤΟΣ

συγκεντρωθούν, δέν είναι ικανοί νά 
άντισταθούν σέ μένα, άσύμφωνοι μετα
ξύ τους. Θέλω λοιπόν νά μάθω και άπό 
σένα τί γνώμη έχεις γι' αύτό». Αύτή 
ήταν ή έρώτησς του βαοιλέως. Καί ό 
Δημάρατος άποκρίθηκε: «Βασιλέα, τί 
προτιμάς νά άκούσης, τήν άλήθεια ή 
δ,τι θά σέ ευχαριστούσε;». Καί εκείνος 
τόν διέταξε νά πή τήν άλήθεια καί πώς 
γι' αύτό θά τόν εκτιμά όπως καί πρώτα. 
"Υστερα ό Δημάρατος είπε τούτα τά 
λόγια: «Βασιλέα, μιά πού μέ διατάζεις 
νά πώ τήν άλήθεια, γιά νά μή μέ πιάσης 
ύστερα ψεύτη, τότε μάθε πώς ή φτώ
χεια ήταν πάντοτε πιστή σύντροφος 
της ' Ελλάδος, άλλά σέ αύτή προστίθε
ται ή άρετή,πού τήν άποκτοϋν ο ί" Ελλη
νες μέ τήν φρόνησι καί τούς άκλόνη- 
τους νόμους. Μέ αύτή τήν άρετή ή 
' Ελλάδα άντιμετωπίζει τήν φτώχεια καί 
τήν τυραννία. ’ Επαινώ όλους τούς 
” Ελληνες, άλλά θά κάνω ιδιαίτερο λόγο 
μόνο γιά τούς Λακεδαιμονίους. Πρώτα 
πρώτα γιατί αύτοί δέν θά δεχθούν τις 
προτάσεις σου γιά τήν ύποδούλωσι τής 
' Ελλάδος καί ύστερα γιατί θά έλθουν 
νά πολεμήσουν, έστω κι άν όλοι οί άλλοι 
ταχθούν μέ τό μέρος οου. Μή ρωτάς γιά 
Τό πόσοι είναι, ώστε νά τολμήσουν νά 
φερθούν έτσι. Καί άν χίλιοι μόνο βρε
θούν νά έκστρατεύσουν, κι άν περισσό
τεροι ή λιγώτεροι, πάλι θά σέ πολεμή
σουν».

Στό άκουσμα αύτών τών λόγων τού 
Δημάρατου ό Ξέρξης γέλασε καί είπε: 
«Τί λόγια είναι αύτά, Δημάρατε! Χίλιοι

άνθρωποι νά τά βάλουν μέ τήν άναρί- 
θμητη στρατιά μου; ’ Εσύ οάν βασιλεύς 
τους πού ήσουν, δέχεσαι νά πολεμήσης 
μέ δέκα; Καί άν οί πολίτες είναι τόσο 
ικανοί, έσύ ώς βασιλεύς τους πρέπει νά 
είσαι διπλάσια ικανός, τουλάχιστον κατά 
τούς δικούς μας νόμους. Κοίταξε, 
λοιπόν, μήπως αύτά όλα είναι κούφια 
λόγια καί τίποτε άλλο. "Ας δούμε έτσι 
τό πράγμα. Πώς θά ήταν δυνατόν χίλιοι 
ή καί δέκα χιλιάδες καί πενήντα χιλιά
δες, όλοι τους ελεύθεροι καί ίσοι, χωρίς 
νά ύπακούσουν σέ ένα μόνοάρχηγό, νά 
άντισταθούν σέ ένα τόσο μεγάλο στρα
τό; Γιατί άμα έκεϊνοι άντιτάξουν πέντε 
χιλιάδες, θά ήμασταν τουλάχιστον χίλιοι 
πρός ένα. Καί κάτι άλλο άκόμη. Οί δικοί 
μου στρατιώτες, έχοντας ένα μόνο 
άρχηγό, άπό φόβο πρός αύτόν, θά 
έδειχναν γενναιότητα έπάνω άπό τις 
φυσικές τους δυνάμεις ή καί μέ τό 
μαοτίγιο θά άναγκάζονταν νά όρμήσουν 
στήν μάχη. Ενώ οί δικοί αας, έλεύθε- 
ροι καθώς είναι, άδύνατον νά ένεργή- 
σουν έτοι. Γι’ αύτό θαρρώ, πώς καί 
ισάριθμοι άν ήσαν οί Έλληνες, δύσκο
λα θά πολεμούσαν μέ τούς Πέρσες.
” Εχω άλλωστε καί φρουρούς γύρω μου, 
πού δέν θά δείλιαζαν νά τά βάλουν μέ 
τρεις Έλληνες ό καθένας τους. "Ολα 
αύτά δέν τά ξέρεις, ούτε τά δοκίμασες, 
γι' αύτό φλυαρείς». Ό  Δημάρατος 
άπάντησε τότε: «" Ηξερα βασιλέα πώς 
θά σέ δυασερεστήση ή άλήθεια. ’ Εγώ 
όμως σοΰ είπα γιά τούς Σπαρτιάτες όσα 
πρέπει, μιά πού ζήτησες νά μάθης τήν

άλήθεια, άν καί ξέρης πόσο τούς 
άγαπώ. Αύτοί μού στέρησαν τίς βασιλι
κές μου τιμές καί τά πατρικά διακιώματα 
καί μέ έξόρισαν. Βρέθηκα έτσι χωρίς 
πατρίδα, έξόριστος, καί ό πατέρας σου 
μέ δέχθηκε καί μού έδωσε σπίτι καί 
χρήματα. Καί δέν είναι σωστό, ό λογικός 
καί φρόνιμος άνθρωπος, νά ξεχνά 
έκείνους πού τόν βοήθησαν, άλλά νά 
τούς εύγνωμονή. Δέν καυχιέμαι πώς 
είμαι ικανός νά πολεμήσω μέ δέκα ή καί 
μέ δυό άκόμη Μέ τήν θέλησί μου δέν θά 
πολεμούσα μέ κανένα. "Αν όμως παρα- 
στή άνάγκη, ή άν πρόκειται νά κερδίσω 
κανένα μεγάλο βραβείο, μέ εύχαρίοτη- 
σι θά πολεμούσα μέ ένα άπ’ τούς 
άνδρες αύτούς πού λές ότι ό καθένας 
είναι άξιος νά άγωνισθή μέ τρείς 
’Έλληνες. Έτοι καί οί Σπαρτιάτες. 
’ Αντιμέτωποι ένας πρός ένα ώς άνθρω
ποι δέν είναι καθόλου κατώτεροι άπό 
κανένα. ’ Αλλά όταν όλοι μαζί πολεμούν 
στήν μάχη, τότε είναι οί πιό γενναίοι άπό 
όλους τούς άνθρώπους. Γιατί είναι 
ελεύθεροι, άλλά ή έλευεθρία τους 
αύτή ύπακούει σέ ένα δεσπότη, τόν 
νόμο. Τόν νόμο φοβούνται περισσότε
ρο άπό ό,τι οί δικοί σου έσένα. Καί 
έκτελοΰν ό,τι τούς προστάζει. Προστα
γή τού νόμου τους είναι νά μήν 
ύποχωρήοουν οτή ν μάχη, όσο κι άν είναι 
τό πλήθος τών έχθρών. ’ Εκεί νά 
μείνουν γιά νά νικήσουν ή νά πεθάνουν. 
"Αν αύτά οού φαίνωνται φλυαρία, τότε 
στό εξής δέν θά μιλήσω. Μέάνάγκασες 
νά μιλήσω έτσι καί μίλησα».
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Στό έργο τού Ηροδότου είναι φανερή 
ή πίστη τού μεγάλου ιστορικού πρός τό 
θείο, στή βοήθεια τού οποίου απέδω
σαν οι "Ελληνες τις περίλαμπρες νίκες 
τους έναντίον των Περσών.

Στόν πλούτο καί στό δεσποτικό καθε
στώς τής Ανατολής, όπου τά πάντα 
είναι ζήτημα διαταγής ενός ανθρώπου 
καί τυφλής υποταγής τών πολλών, μέ 
τόν διάλογο του Δημάρατου, ό ιστορι
κός μας άντιπαραθέτει, μέ τόν πλέον 
οαφή τρόπο, τήν έλληνική πενία καί τό 
έλεύθερο έλληνικό πολίτευμα, μέ άνα- 
οταλτικούς τής έξαθλιώσεως καί τής 
άουδοσίας παράγοντες, τήν σοφία καί 
τόν νόμο. ' Ο Ξέρξης δέν μπόρεσε νά 
καταλάβη τήν διαφορά γι' αύτό γέλασε 
καί άπέπεμψε τόν Δημάρατο. Τά γεγο
νότα πού έπακολουθοΰν θά τόν πεί
θουν μέν γιά τήν έλληνική άνδρεία, 
άλλά ή έλληνική έλευθερία θά παραμεί- 
νη γΓ αύτόν ένα μυστήριο. Δέν θά 
μπορέοη ποτέ νά συλλάβη τό νόημά 
της. Ίσως γιατί δέν μπορεί νά ύπάρξη 
σημείο έπαφής άνάμεσα σέ έκείνους 
πού είναι έρωτευμένοι μέ τήν έλευθε
ρία καί σέ έκείνους πού άγνοοϋν τό 
κάθε τι πού τήν άφορά, άφοΰ όλοι τους 
είναι άπό τήν κορυφή ώς τήν βάοι τής 
κοινωνικής πυραμίδας δούλοι ένός κυ
ρίου.

Τονίσαμε ήδη, δτι ό ' Ηρόδοτος γιά 
πολλούς μελετητές, παλιούς καί συγ
χρόνους, δέν είναι ένας πολιτικός 
στοχαστής, καί όμως μέσα στό έργο του 
παρελαύνουν γνώμες πού άποδεικνύ- 
ουν τόν γλαφυρό άφηγητή μας, έμπει
ρο τής πολιτικής φιλοσοφίας τής έπο- 
χής. ' Η προσήλωσίς του στό δημοκρα
τικό πολίτευμα είναι άναμφισβήτητη, 
καί τό δημοκρατικό του πιστεύω έκφρά- 
ζεται πολλές φορές άνάμεσα στίς
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ιστορικές του σελίδες. Ποιό είναι, 
λόγου χάρι, τό καλύτερο πολίτευμα, 
ύπήρξε πάντοτε καί παρέμεινε γιά πολύ 
καιρό, ή πρώτη φροντίδα τής έλληνικής 
πολιτικής σκέψεως. Καί τήν παλαιότε- 
ρη συζήτησι, πού έγινε έπάνω στό 
καυτό αύτό θέμα, τήν συναντούμε στό 
τρίτο βιβλίο τού ' Ηροδότου. ' Η συζή- 
τησις γίνεται μέ μορφή διαλόγου, όχι 
όπως στόν Πλάτωνα μέ έρωταποκρί- 
σεις, άλλά μέ μιά διαδοχή γνωμών ύπέρ 
καί κατά. ' Η άφορμή τής συζητήσεως, 
τής όποιας τήν ιστορική άλήθεια μάς 
βεβαιώνει ό Ηρόδοτος, δόθηκε όταν 
τό περσικό κράτος κατόρθωσε νά άπαλ- 
λαγή άπό τόν άπατεώνα μάγο Ψευδο- 
σμέρδι, σφετεριστή τής έξουσίας. Ό  
μάγος αύτός πήρε τήν έξουσία τό 522 
π.Χ. δολοφονώντας τόν νόμιμο διάδοχο 
τού θρόνου, τόν άδελφό τού Καμβύση, 
Σμέρδι, καί παίρνοντας τό όνομα τού 
ίδιου τού θύματός του.

Τότε έπτά Πέρσες πρίγκιπες πού 
έμαθαν ποιος ήταν ό Σμέρδις, ένώθη- 
καν καί τόν δολοφόνησαν μέσα στό 
παλάτι. Άνάμεσα σ' αύτούς, λοιπόν, 
τούς νόμιμους μνηστήρες τού περσι
κού θρόνου, γίνεται ή συζήτησις. Διά
φοροι μελετητές τής έλληνικής άρχαι- 
ότητας πιστεύουν πώς όοα διαβάζομε 
στό βιβλίο αύτό τού Ηροδότου, είναι

ένας διάλογος πού έγραψε ό ' Ηρόδο
τος έβδομήντα χρόνια περίπου άργότε- 
ρα άπό τότε πού έγινε, σύμφωνα μέ τήν 
τεχνοτροπία τών ' Ελλήνων φιλοσόφων 
καί σοφιστών τού 5ου αίώνος μέσα στήν 
'Αθήνα. 'Όπως καί νά έχη τό πράγμα, 
άς τό κοιτάξωμε άπό κοντά: ' Ο ’ Οτά- 
νης, ένας άπό τούς έπτά Πέρσες 
ήγεμόνες πού πρωτοστάτησαν στήν 
δολοφονία τού Ψευδοσμέρδι πήρε 
πρώτος τόν λόγο. "Εκαμε μία τολμηρή 
καί πρωτάκουστη πρότασι. Ο ί" Ελληνες 
πού τήν ακόυσαν, λέγει ό ' Ηρόδοτος, 
παραξενεύθηκαν καί δέν πίστευαν στά 
αύτιά τους. Νά ή πρότασις τού ' Οτάνη: 

«Στόν λαό νά άναθέσωμε νά κρίνη, τί 
είδους πολίτευμα θέλει. ' Η γνώμη του 
είναι νά μή έχωμε πιά ένα μόνο άπόλυτο 
άρχοντα. Ούτε εύχάριστο, ούτε καλό 
είναι αύτό. Έχετε πικρή πείρα άπό τόν 
προηγούμενο βασιλέα, τόν Καμβύση, 
πόσο περιφρονητικά καί σκληρά μάς 
φέρθηκε, δοκιμάσατε έπίσης καί τήν 
άλαζονεία τού μάγου, διαδόχου του. 
'Αλήθεια, πώς ή μοναρχία μπορεί νά 
είναι μιά καλά οργανωμένη διοίκησις καί 
άρχή, όταν έπιτρέπη σέ ένα άνθρωπο 
νά κάμη ό,τι θέλει, χωρίς νά δίνη λόγο; 
Καί ό τελειότερος άνθρωπος, άν πάρη 
στά χέρια του μιά τέτοια έξουσία, 
οπωσδήποτε θά βγή άπό τόν δρόμο τής
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λογικής καί τής σωφροσύνης. Τά πλού- 
τη πού αποκτά γεννούν οτόν άνθρωπο 
αύτό αλαζονεία, ένώ μίοος καί φθόνος 
τόν συνοδεύουν άπό τήν άρχή ακόμη. 
"Εχοντας αύτά τά δυό, έχει κάθε κακία 
έπάνω του. Κάνει, λοιπόν, πλήθος 
εγκλήματα άπό τήν άλαζονεία του αύτή 
καί το μίοος. Κι όμως ό τύραννος θά 
έπρεπε νά είναι άκακος άνθρωπος, μιά 
πού κρατά στά χέρια του όλα τά άγαθά.
' Από φυσικού του όμως ένας τέτοιος 
άνθρωπος έχθρεύεται τούς πολίτες. 
Φθονεί τούς άριστους πολίτες, πού 
ζοϋν χωρίς νά τόν λογαριάζουν καί 
μόνο άνάμεοα στούς κακούς αισθάνε
ται εύχάριστα. ' Η πιό μεγάλη του 
άδυναμία είναι νά δέχεται διάβολός. 
Εναι ό πιό διεφθαρμένος άνθρωπος. 
"Αν κανείς δέν έκδηλώνει τόν άμετρο 
θαυμασμό του γι' αύτόν. τότε δυσαρε- 
οτεΐται, καί άν πάλι κανείς τόν θαυμάζη 
ύπερβολικά, υποπτεύεται ότι τόν κολα
κεύει.

»Τό χειρότερο όμως άπό όσα είπα 
είναι τό παρακάτω. Ανατρέπει καί 
καταπατεί όλους τούς πατροπαράδο
τους νόμους καί ήθη, βιάζει γυναίκες, 
σκοτώνει άνθρώπους, χωρίς νά τούς 
δικάση. ' Αντίθετα τώρα, ότανέξουσιά- 
ζη ό λαός, πρώτα-πρώτα τό πολίτευμα 
αύτό έχει τό καλύτερο όνομα, λέγεται 
ισονομία, καί ύστερα μέ μιάς σταματούν 
οί έγκλήματικές πράξεις τού τυράννου. 
Κι αύτό γιατί τά άξιώματα παραχωροΰν- 
ται μέ ψήφο στούς άρχοντες, πού είναι 
πλέον ύπεύθυνοι στόν λαό καί τού 
άνακοινώνουν όλες τους τις άποφά- 
σεις. Κάνω λοιπόν μία πρότασι. Νά 
καταργήσωμε τήν μοναρχία καί νά 
δώσωμε στόν λαό τήν δύναμι. Στόν λαό 
ύπάρχουν όλες οί δυνάμεις». Αύτή 
ήταν ή γνώμη τού ' Οτάνη.

Τόν λόγο ύστερα πήρε ό Μεγάβυζος. 
'Υποστήριξε πώς πρέπει νά έγκατα- 
στήσουν ολιγαρχία. Καί είπε κατά λέξι: 
«Συμφωνώ άπόλυτα μέ τόν προηγούμε
νο ομιλητή γιά τήν κατάργησι τής 
τυραννίας, διαφωνώ όμως μέ τήν γνώμη 
του νά δοθή ή εξουσία στόν λαό. ' Εδώ 
έπεσε έξω. Δέν ύπάρχει τίποτε πιό 
άνόητο καί θρασύ άπό τόν όχλο. Εναι 
παράλογο, άνδρες σάν εμάς, πού θέ
λουν νά άποφύγουν τήν αύθάδεια τού 
τυράννου νά ύποκύψουν στήν αύθά- 
δεια τού άκράτητου όχλου. Γιατί ό 
τύραννος ξέρει τί κάνει, ένώ ό λαός δέν 
ξέρει. Καί πώς είναι άλλωστε δυνατόν 
νά είναι σέ θέσι ό λαός νά γνωρίζη τίς 
πράξεις τους, μιά πού ούτε διδάχθηκε, 
ούτε έμαθε ποτέ τί είναι τό καλό καί 
πρέπον; Γι' αύτό τόν λόγο όρμά άσυλ- 
λόγιστα στά δημόσια πράγματα καί τά

παρασύρει, όμοιος μέ τόν χείμαρρο. 
"Οσοι θέλουν τό κακό τών Περσών, άς 
δώσουν τήν άρχή στόν όχλο. ' Εμείς, 
όμως, άς έκλέξωμε μιά συνέλευσι άπό 
τούς καλύτερους άνδρες άνάμεσα 
στούς όποιους άνήκομε καί οί ίδιοι, καί 
άς τούς παραχωρήσωμε τήν έξουσία. 
Οί άριστες άποφάσεις παίρνονται άπό 
τούς άριστους άνδρες». Τελείωσε έτσι 
καί ό Μεγάβυζος.

Τρίτος πήρε τόν λόγο ό Δαρείος, πού 
τάχθηκε φανερά ύπέρ τής μοναρχίας.
' Ο ' Οτάνης διεφώνησε καί άποχώρη- 
σε. Δήλωσε μόνο πώς δέν θέλει ούτε 
νά γίνη άρχοντας, άλλ' ούτε καί άνα- 
γνωρίζει τήν έξουσία κανενός άπ’ τούς 
ύπολοίπους. Ζήτησε νά τόν άφήσουν 
ήσυχο.Οί άλλοι έξη τότε άποφάσισαν νά 
γίνη ένας άπ’ αύτούς βασιλεύς, μέ τόν 
άκόλουθο άστείο τρόπο. " Εβαλαν στοί
χημα. Μόλις άνατείλει ό ήλιος νά 
καβαλλικέψουν τά άλογά τους καί νά 
βγοΰν όλοι μαζί άπό τήν πόλι. "Οποιου 
τό άλογο πρώτο θά χαιρετούσε τόν 
ήλιο, αύτός θά γινόταν βασιλεύς. Τότε 
ό έξυπνος ιπποκόμος τού Δαρείου, 
ένός άπ’ τούς διαγωνιζόμενους, έξα- 
σφάλισε στόν κύριό του τήν έπιτυχία μέ 
κατεργαριά. Πήρε, μόλις έπεσε ή νύ
χτα, καί έβγαλε έξω άπό τήν πόλι τήν

φοράδα πού περισσότερο άρεσε στό 
άτι τού Δαρείου. Τήν έδεσε σέ μιά 
στροφή τού δρόμου, άπ' όπου θά 
περνούσαν καβάλλα στά άλογά τους οί 
μνηστήρες τού θρόνου. Τήν ώρα πού 
προσπερνούσαν άπό τό σημείο, όπου 
βρισκόταν ή φοράδα, τό άτι τού Δαρεί
ου στό άντίκρυσμά της χλιμίντρισε 
χαρούμενο όπως ήταν φυσικό. Μόλις 
έγινε αύτό, μιά άστραπή έσχισε τόν 
άνέφελο ούρανό. Οί άλλοι θαμπωμένοι 
άπό τό όραμα προσκύνησαν τόν Δαρεΐο 
άμέσως, καί τόν άναγνώρισαν ώς βασι
λέα τους.

Στήν έκθεσι αύτή, έχομε άπό τό ένα 
μέρος τήν πρώτη άπό τίς πολυάριθμες 
άπόπειρες άναλύσεως καί έκτιμήσεως, 
άπό έλληνική άποψι, τής θέσεως τού 
τυράννου. "Οπου τού δοθή εύκαιρία ό 
ιστορικός στιγματίζει μέ τίς πιό βάρβα
ρες λέξεις τόν θεσμό. Από τό άλλο 
μέρος, μπορεί νά λεχθή, ότι έχομε μιά 
σύντομη άνάλυσι τής έννοιας τής δημο
κρατίας. Αύτούσια τήν λέξι δημοκρατία, 
ό ' Ηρόδοτος τήν χρησιμοποιεί σέ άλλο 
μέρος τού έργου του, έδώ προτιμά τήν 
ισονομία. ’ Αλλά τά χαρακτηριστικά τού 
πολιτεύματος πού ύπερασπίζεται ό 
Πέρσης Εύγενής, είναι τά ίδια τής 
άθηναϊκής δημοκρατίας. ' Η ίσότης, ή
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ισονομία, ή ίσοκρατία, υπογραμμίζουν 
τίς διάφορες όψεις της. ' Αναφέρονται 
μάλιοτα ρητά τά ουσιωδέστερα στοιχεία 
του δημοκρατικού άθηναίκοΰ πολιτεύ
ματος, δηλαδή τά εϋθυνα, ή άπόδοσις 
λογαριασμών στό τέλος τής θητείας 
τών άρχόντων καί, έπάνω άπό όλα, ή 
κυριαρχία τού λαού. «Πλήθος δέ άρχον 
πρώτα μέν οϋνομα πάντων κάλλιστον 
έχει, ίσονομίη, πάλω μέν άρχάς άρχει, 
υπεύθυνον δέ άρχήν έχει, βουλεύματα 
δέ πάντα εις τό κοινόν άναφέρει».

Οπωσδήποτε, ένα μεγάλο μέρος 
τής έπιχειρηματολογίας αυτής άντανα- 
κλά τίς συνηθισμένες συζητήσεις τού 
5ου αίώνος, δταν ό ' Ηρόδοτος ζώντας 
στήν ' Αθήνα άκουε τούς σοφιστές νά 
άναπτύσσουν τίς διάφορες πολιτικές 
τους ιδέες. Ή  άνάμιξις παλαιών καί 
νέων Ιδεών στήν πολιτική οκέψι, είναι 
χαρακτηριστικό ολοκλήρου τού έργου 
τού ' Ηροδότου. Δέν άναφέρει τήν δική 
του γνώμη, άλλά άφήνει νά διαφαίνων- 
ται καθαρά οίσυμπάθειέςτου. ΓΓ αύτό, 
όταν τού δοθή ή εύκαιρία, θά γράψη 
όλη τήν ιστορία τής οικογένειας τών 
' Αλκμεωνιδών, γιατί θεωρεί ούσιαστική 
τήν συμβολή της στήν έδραίωσι τού 
δημοκρατικού πολιτεύματος τών ’ Αθη
νών. Μέ άφορμή τήν δήθεν προδοσία 
τών Αλκμεωνιδών ατούς Περσικούς 
Πολέμους κάνει μιά άναδρομή καί 
γράφει:

«Μοΰ φαίνεται θαύμα καί δέν πι
στεύω στά λεγάμενα ότι οί ' Αλκμεωνί- 
δες ήταν δυνατόν, συνεννοημένοι μέ 
τούς Πέρσες, νά ύψώσουν άσπίδα γιά 
νά ύποτάξουν τήν ' Αθήνα στούς βαρ
βάρους καί τόν ' Ιππία. Δέν είναι δυνατό 
αύτό, γιατί οί ' Αλκμεωνίδες μισούσαν 
τήν τυραννία, άν όχι περιοσότερο, 
τουλάχιστον όσο καί ό Καλίας, ό γιός 
τού Φαινίππου, πού δέν άφησε περίστα- 
οι νά μή δείξη τήν έχθρα του στόν 
τύραννο... Οί Αλκμεωνίδες, λοιπόν, 
μισούσαν κι αύτοί έξ ίσου τήν τυραννία. 
Γι' αύτό άπορώ καί άρνοϋμε τήν συκο
φαντία, ότι ύψωσαν άσπίδα συνθηματι
κή στούς Πέρσες, οί άνθρωποι αύτοί 
πού έξορίστηκαν άπό τόν τύραννο καί 
πού μέ τήν δική τους δράσι οί Πεισι- 
στρατίδες γκρεμίσθηκαν άπό τήν τυ
ραννία. " Οσο γιά μένα αύτοί έλευθέρω- 
οαν άπό τήν τυραννία τήν ' Αθήνα καί 
όχι τόσο ό ' Αρμόδιος καί ό ’ Αριστογεί
των. Αύτοί οί δύο δολοφόνησαν τόν 
Ίππαρχο. Τούς ύπόλοιπους Πεισιστρα- 
τίδες όμως δέν μπόρεσαν νά τούς 
γκρεμίσουν άπό τήν τυραννία, άλλά 
ίσα-'ίσα τούς έξαγρίωσαν περισσότερο. 
Οί ' Αλκμεωνίδες έλευθέρωσαν οπωσ
δήποτε τήν 'Αθήνα, άν είναι άλήθεια

ότι αύτοί έπεισαν τήν Πυθία νά δώση 
στούς Σπαρτιάτες χρησμό γιά νά συν
δράμουν στήν άπελευθέρωσι τών Α
θηνών άπό τήν τυραννία των Πεισιστρα- 
τιδών.

»Αύτά τά άνέφερα καί παραπάνω. 
Ίσως όμως, παρ' όλα αύτά, πή κανείς 
ότι θέλησαν νά προδώσουν τήν πατρίδα 
τους πικραμένοι άπό τήν συμπεριφορά 
τού λαού άπέναντί τους. Είναι όμως 
γνωστό ότι μέσα στήν Αθήνα δέν 
ύπάρχει άλλη γενεά πού νά τήν τιμούν 
περισσότερο. Γιά όλα αύτά ή λογική δέν 
μάς έπιτρέπει νά δεχθούμε ότι οί 
'Αλκμεωνίδες ύψωσαν τήν άσπίδα. Τό 
ότι ή άσπίδα πραγματικά φάνηκε ύψω- 
μένη, κανείς δέν μπορεί νά τό άρνηθή. 
Γ ιά τό ποιος τήν ύψωσε όμως δέν ξέρω 
τίποτε νά πώ. Οί ’ Αλκμεωνίδες ήσαν 
άπό παλιά ξακουστοί στήν ' Αθήνα, άλλά 
άπό τήν έποχή τού Άλκαμένους καί 
τού Μεγακλή έγιναν ξακουστότεροι. 
Απ' αύτούς κατάγεται καί ό Κλεισθέ

νης πού άποκατέστησε τίς φυλές καί 
τήν δημοκρατία στήν ’ Αθήνα. ' Από τήν 
γενιά αύτού κατάγεται καί ή ν··, ιριστιι. 
ή ' Αθηναία πού πανόρευθηκε τ*ν 
Ξάνθιππο τού Άριφρονος. Η Αγαρί- 
στη, λοιπόν, πού είναι έγκυος καί 
βλέπει στό όνειρό της ότι γέννησε ένα 
λιοντάρι, μετά άπό λίγες μέρες, φέρνει 
στόν κόσμο τόν Περικλή».

" Ολη αύτή τήν άναδρομή στήν ιστο
ρία τής μεγάλης οικογένειας, είπαν ότι 
τήν έχει κάμει ό ιστορικός, γιά νά 
καταλήξη νά πή τά λόγια αύτά γιά τόν 
Περικλή, τόν ηρώα τής άθηναϊκής 
δημοκρατίας καί έπιστήθιο φίλο του. 
" Οπως καί νά έχη τό πράγμα, ό έπαινος 
είναι σαφής. Δέν θά μείνη όμως μόνο 
σέ αύτόν. Καί άλλοΰ θά έξυμνήση τούς 
’ Αθηναίους. Στό έβδομο βιβλίο του θά 
κάμη μιά έπίσημη άναγνώρισι τού άπο- 
φασιστικού καί σωτήριου ρόλου πού 
έπαιξαν οί ' Αθηναίοι στά γεγονότα τού 
480-479. ' Η έκστρατεία τού Μεγάλου 
Βασιλέως γινόταν κατ' όνομα έναντίον

' Ο Δαρεϊος στό θρόνο του περιτριγυ
ρισμένος άπό άξιωματούχους τής αυ
λής.

τών ' Αθηναίων, στήν πράξι όμως στρε
φόταν κατά τής Ελλάδος ολοκλήρου. 
"Αλλοι "Ελληνες τότε έμήδισαν καί 
έδωσαν «γήν καί ύδωρ», τά σημεία 
ύποταγής, ένώ οί περισσότεροι στάθη
καν όρθιοι στήν βαρβαρική εισβολή. 
«'Εδώ βιάζομαιάπ' τήνάνάγκη», λέγει 
ό ιστορικός μας, «νά πώ τήν γνώμη μου, 
πού ίσως δέν θά άρέση σέ πολλούς 
άνθρώπους, θά προκαλέση τόν φθόνο 
τους. Πιστεύω όμως, πώς αύτό πού θά 
πώ είναι όλη ή άλήθεια καί γι' αύτό δέν 
θά τήν άποσιωπήσω. "Αν οί Αθηναίοι 
τότε, άπό φόβο έμπρός στόν κίνδυνο 
πού τούς άπειλοϋσε έγκατέλειπαν τήν 
πατρίδα τους ή έμειναν άλλά παραδί
δονταν στόν Ξέρξη, τότε κανένας 
"Έλληνας δέν θά είχε τό κουράγιο νά 
άντισταθή κατά θάλασσα στόν βασιλέα.

’ Αλλά καί στό όγδοο βιβλίο ό ' Ηρό
δοτος, έκφράζεται μέ τόν ύμνητικώτε- 
ρο τρόπο γιά τούς ' Αθηναίους καί τό 
δημοκρατικό τους πολίτευμα. Μετά τήν 
νίκη τους στήν Σαλαμίνα άπορρίπτουν 
καί πάλι, γιά χάρι τής πανελληνίου 
έλευθερίας, τίς δελεαστικές προτά
σεις τού Μαρδονίου πού έπαναλαμβά- 
νονται δύο φορές, πριν άπό τήν μάχη 
τών Πλαταιών. Τότε είναι πού έδωσαν 
τήν άγέρωχη άπάντηση στόν Μαρδόνιο 
μέσω τού Μακεδόνος βασιλέως ' Αλε
ξάνδρου: «Καί τώρα νά άναγγείλης 
στόν Μαρδόνιο ότι οί ’ Αθηναίοι λένε: 
Όσο καιρό ό ήλιος άκολουθεΐτό δρόμο 
του, κι έμεΐς δέν πρόκειται νά συμβιβα
στούμε ποτέ μέ τόν Ξέρξη». Καί γυρί
ζοντας στούς άπεσταλμένους τής 
Σπάρτης, πού φοβήθηκε τότε μήπως οί 
' Αθηναίοι κάνουν καμμιά ύποχώρησι 
μπροστά στις προκλητικές προτάσεις 
τών βαρβάρων, είπαν «πώς δέν ύπάρχει 
πουθενά ούτε χρυσάφι τής γής τόσο, 
ούτε άλλη χώρα, καλύτερη καί άνώτερη 
στήν ομορφιά καί τήν άρετή, πού θά 
ήταν δυνατό νά μάς κάνουν νά πάμε μέ 
τόν έχθρό καί νά στερήσωμε έτσι τήν 
' Ελλάδα άπό τήν έλευθερία».

’  Ισως, μέ τά λίγα αύτά, νά δώσαμε μιά 
παραστατική εικόνα τού ιδεολογικού 
πεδίου όπου έξελίχτηκε ό άποφασιστι- 
κός άγώνας, πού έκρινε τήν έλευθερία 
καί τήν τυραννία. Μερικοί σύγχρονοι 
"ιστορικοί συχνά φαίνεται νά λησμονούν, 
πώς τό πρωταρχικό άντικείμενο τής 
"ιστορίας είναι ό άνθρωπος. Στήν διήγη- 
σι όμως τού μεγάλου μας "ιστορικού, οί 
άνθρωποι βρίσκονται πάντε στό προ
σκήνιο. Οί άνθρωποι πού ζοϋν άνεξάρ- 
τητοι καί άναπνέουν μέσα στήν δημο
κρατική πολιτεία τους τόν άέρα τής 
έλευθερίας.
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ΣΚΕΨ ΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Η
ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ

ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ
Γράφει ό κ. Γ. Δ. ΔΕΠΟΣ

Αφθονο μελάνι έχει καταναλωθεί, όπως είναι γνωστό, γιά τά διάφορα 
θέματα πού προκύπτουν άπό τήν άνάγνωση τών όμητικών έπών. Πολλά, 
έπίσης, έχουν γραφή καί γιά τό πρόσωπο τού δημιουργού τής «' Οδύσσειας» 
καί τής «Ίλιάδας»; άν ϋπήρξε ή όχι. Έ να 'π ό  τά θέματα αύτά είναι καί ή 
ταυτότης τών περιοχών άπό τίς όποιες πέρασε, κατά τήν διάρκεια τής ε ι
κοσαετούς περιπλανήσεώς του, ό βασιλιάς τής ' Ιθάκης Οδυσσέας. Μιά 
άπό τίς σχετικές άπόψεις άναλύεται στό ενδιαφέρον άρθρο πού άκολουθεϊ.

Η  ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ γιά τόν βαθμό άντικει- 
μενικότητος τής Οδύσσειας -  

τού ωραιότερου μυθιστορήματος τών 
αιώνων- ήταν πάντοτε πολύ μεγάλη. ΟΙ 
περιπέτειες τού ’ Οδυσσέα στις χώρες 
τών Κικόνων, τών Λωτοφάγων, τών 
Κυκλώπων, τών Λαιστρυγόνων, τής 
Κίρκης. Ή  διέλευσή του άπό τό νησί 
τών Σειρήνων καί άνάμεσα άπό τή 
Σκύλα καί τήν Χάρυβδη. ' Η διάσωση καί 
παραμονή του στό νησί τής Καλυψώς 
(έκείνης ή όποια καλύπτεται) έπί οκτώ 
χρόνια. Τέλος ή έπιστροφή του στην 
Σχερία τών Φαιάκων καί μέσω αυτής 
στήν 'Ιθάκη, τήν πατρίδα του, ένώ τό 
όνειρο, νά δή κάποτε νά βγαίνη καπνός 
άπό αυτήν, όπλιζε τήν υπομονή του καί 
χαλύβδωνε τό θάρρος του, όλα αύτά 
έξέθρεψαν τήν νεανική φαντασία όλων 
τών γενεών άπό τότε πού γράφηκε τό 
έμμετρο μυθιστόρημα καί σέ όλες τίς 
πολιτισμένες χώρες έδωσε τήν έμ
πνευση σέ κάθε είδους λογοτεχνικά, 
ποιητικά, ζωγραφικά, γλυπτικά ή μουσι
κά έργα. Είναι προφανές ότι ή 'Οδύσ
σεια κινείται σέ μεγάλο βαθμό στό 
έπίπεδο τής φαντασίας, αλλά ποτέ δέν 
άποκλείσθηκε ή άποψη, ότι τό υπό
στρωμα όλων αυτών τών περιπλανήσε

ων τό έδωσαν πραγματικοί άθλοι καί 
άληθινές περιπέτειες τού βασιλιά τής 
'Ιθάκης ή άλλων ναυτικών. Στήν άρχή 
έπικρατοϋσε ή γνώμη ότι τό πραγματικό 
θέατρο τών ταξιδιωτικών αύτών περιπε
τειών ήσαν οι ιταλικές καί σικελικές 
άκτές καί άργότερα ολόκληρη ή Μεσό
γειος. Ή  άντίληψη, ότι ή 'Οδύσσεια 
παρουσιάζει ταξίδια έξω άπό τήν Μεσό
γειο, έθεωρείτο τολμηρή καί παρακιν
δυνευμένη, άλλα τελευταία άρχισε νά 
κερδίζη έδαφος.

Ή  γαλλική τηλεόραση παρουσίασε 
πέρυσι τόν διάσημο γιά τίς ναυτικές του 
έρευνες δόκτορα Μπόμπαρντ, πού 
επιχείρησε μιά άνάλυση τής ’ Οδύσσει
ας μέ βάση τά πορίσματα άπό τήν 
προσωπική του πείρα ώς ναυτικού στήν 
Μεσόγειο καί τόν Ατλαντικό. Γιά τόν 
Μπόμπαρντ είναι έκτος πόσης συζητή- 
σεως ότι ό ' Οδυσσέας ταξίδεψε πρα
γματικά έξω άπό τίς Ηράκλειες Στή
λες. Βασισμένος σέ υπολογισμούς καί 
μελέτες, καθώς καί σχετικά πειράματα 
μέ διάφορα πλοιάρια, πού έκανε ό ίδιος, 
ισχυρίζεται, πρώτα απ' όλα, ότι κάθε 
έρευνα γύρω άπό τά θέματα αύτά θά 
έπρεπε νά άφαιρεθή άπό τούς άρχαιο- 
λόγους καί νά άνατεθή ατούς ναυτι

κούς, μόνους άρμόδιους νά κατανοή
σουν τά θέματα αύτά. ’ Εκείνο πού 
δέχεται σάν πόρισμα είναι πώς ή 
'Οδύσσεια, «γραμμένη διακόσια χρότ 
νια» μετά τά πραγματικά γεγονότα πού 
ιστορεί, άποτελεί ένα είδος κωδικός

Στις φωτογραφίες καί τών δύο σελίδων 
ό μορφιές άπό τό Αιγαίο, τό όποιο 
άπετέλεσε τό «έπίκεντρο» τής περι
πλάνησης τού ’ Οδυσσέα.
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τών άνεμων καί τών ρευμάτων πρός 
χρήση τών ναυτικών της άρχαιότητος, 
πρός τούς όποιους απευθύνεται καί ότι 
περιέχει πραγματικά πολύτιμες πληρο
φορίες. «Έφερνε τήν έλπίδα γιά νέες 
χώρες, πού ύπήρχαν πραγματικά καί 
έδινε στοιχεία γι' αύτές. Άποδείκνυε 
ότι ύπήρχε σέ αύτές πλούτος. Τό 
σπουδαίο πού περιέχει ή 'Οδύσσεια 
είναι τά μυστικά τών ταξιδιών: τά 
ρεύματα καί οί άνεμοι».

' Ο Μπόμπαρντ δέχεται ότι τά πλοία, 
στά οποία άναφέρεται τό ομηρικό έπος, 
δέν είχαν όργανα πλεύσεως καί χρησι
μοποιούσαν γιά τόν προσανατολισμό 
τους τά άστρα. ’Εφοδιασμένα μέ πανί 
καί μέ μιά σειρά κουπιά, καλαφατισμένα 
άνάλογα γιά άνοιχτές θάλασσες καί 
ταξιδεύοντας μόνο μέ ούριο άνεμο, 
μπορούσαν νά διατρέξουν 7 -9  χιλιόμε
τρα τήν ώρα. Μέ βάση αύτή τήν 
ταχύτητα καί τήν διάταξη τών ρευμάτων 
στήν Μεσόγειο καί τόν Ατλαντικό 
έπιχειρεί διάφορες έρμηνεϊες τώνταξι- 
διών τού ’ Οδυσσέα.

Κατά τήν γνώμη του, τό δρομολόγιο 
τού ’ Οδυσσέα ήταν τό έξης: Στήνάρχή 
ό βασιλιάς τής Ιθάκης πήγε στό Ρίφ 
τής βορείου άκτής τής ’Αφρικής κοντά 
στό Γιβραλτάρ (όπου οί ιθαγενείς μα
σούν καί σήμερα τό ναρκωτικό πού 
περιγράφει ή ’ Οδύσσεια, καμωμένο γιά 
νά σβήνη τόν νόστο).

Τό ταξίδι συνεχίζεται δέκα μοίρες 
άνοιχτάάπότήνΤαγγέρη. Ή  νήσος τού 
Αιόλου, όπως τήν. περιγοάφει ό "Ομη
ρος, μοιάζει άκριβώς μέ τήν Μαδέρα, 
πού βρίσκεται εκεί. Αύτή έχει τίς 
άπότομες άκτές καί τήν εύφορη κορυ
φή τής περιγραφής άκριβώς έκείνης.

'Από έκεί έξη ήμέρες ταξίδι μέ τήν 
ταχύτητα οκτώ χιλιομέτρων τήν ώρα καί 
ούριο άνεμο βρίσκονται τά βρεταννικά 
νηχιά Έβρίδες, νησιά τών Λαιστρυγό- 
νων. "Οπως παρατηρεί ό Μπόμπαρντ, 
πουθενά στήν Μεσόγειο δέν ύπάρχουν 
χώρες μέ ήμέρες μεγαλύτερες άπό τίς 
νύχτες, όπως θέλει ό "Ομηρος τά νησιά 
αυτά. Τοποθετεί κατόπιν τήν Κίρκη 
πιθανώς στήν Σκωτία. Τή Σκύλλα καί τήν 
Χάρυβδη στόν Κόλπο Κοριεκάν, όπου 
ύπάρχουν πολύ έπικίνδυνα νερά, γιατί, 
όπως λένε, μόνο στόν βορρά συναντά- 
ται τό φαινόμενο τής παλίρροιας τρείς 
φορές τήν ήμέρα, πού περιγράφει ή 

Οδύσσεια. "Οσο γιά τήν Ώγυγία, ή 
περιγραφή της ταιριάζει στήν ’ Ισλαν
δία, έπειδή βρίσκεται δεξιά άπό τόν 

χ άστεριομό τών Πλειάδων, όπως θέλει ή 
'Οδύσσεια τήν κατεύθυνση τού πλού 
πρός αύτήν. Μόνο έκεί συναντώνται

«νερά πού τρέχουν πρός τόν ούρανό», 
όπως τά ύπονοεί ή ’ Οδύσσεια. Δηλαδή, 
σήμερα γνωστοί ώς θερμοπίδακες 
γκέυζερ. Εδώ πρέπει νά σημειώσωμε 
ότι θερμοπίδακες γκέυζερ ύπάρχουν 
έπίσης άφθονοι κρί στήν Βόρειο ’Αμε
ρική.

"Ωστε έχομε λοιπόν: ’ Ιθάκη -  Γι
βραλτάρ -  Καναρίους Νήσους -  Μαδέ
ρα -  Έβρίδες -  Σκωτία -  Ισλανδία 
(όπου ό ’ Οδυσσέας έμεινε όχτώ χρό
νια). "Υστερα πάλι Μεσόγειο καί ’ Ιθάκη. 
Αύτό είναι κατά τήν γνώμη τού Μπόμ
παρντ τό δρομολόγιο τών περιπλανήσε
ων τού ομηρικού ήρωα. ’ Εκείνα πού δέν 
μπορεί νά έντοπίση είναι τά νησιά τών 
Φαιάκων καί τών Σειρήνων. Τό πρώτο 
ύποθέτει ότι πρέπει νά βρισκόταν πρός 
τήν πλευρά τής ’Ιταλίας -  Κρήτης. Τό 
δεύτερο άδυνατεί έντελώς νά τό προσ- 
διορίση, τό θεωρεί έμβόλιμο στοιχείο, 
όπως ,τήν κάθοδο στόν "Αδη. Είναι 
διηγήσεις πού προστέθησαν άπό τόν 
ποιητή ή τούς ποιητάς καί συνέθεσαν 
τό έπος καί μάς κάνουν νά χάνωμε τό 
νήμα τής πραγματικότητας.

' Ο Μπόμπαρντ διατύπωσε τήν άπο
ψη ότι δέν έπρόκειτο γιά ένα ταξίδι, 
αλλά ότι πολλές διηγήσεις, διαφορετι

κών ναυτικών κάθε φορά, συνέθεσαν 
τόν όλο μύθο τών περιπλανήσεων τού 
’ Οδυσσέα. Ή  ποιητική παράδοση τίς 
συγκέντρωσε σέ μιά ολοκληρωμένη 
διήγηση, άνάγοντας όλες τις περιπέτει
ες σέ ένα μόνο ναυτικό, τόν ’ Οδυσσέα. 
Έπίσης δέχεται ότι οί ναυτικές γνώ
σεις τής έποχής ήααν πολύ έκτεταμέ- 
νες, άντίθετα άπό ό,τι πιστεύεται σήμε
ρα, ότι οί Κρήτες καί οί Μυκηναίοι 
γνώριζαν τό σφαιρικό σχήμα τής γής καί 
είχαν κάνει πολλές άνακαλύψεις πού 
σβήσθηκαν άργότερα άπό τήν μνήμη 
τών λαών.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν καί οί 
άπόψεις ένός άλλου Γάλλου, τού Ζιλ- 
μπέρ Πιγιώ. Είναι χαρακτηριστικό δεί
γμα τής τάσεως νά είσάγωνται τά 
οικονομικά έλατήρια σέ όλα τά θέματα, 
άκόμη καί τά λεπτομερειακά καί μάλι
στα άναδρομικά σέ όλη τήν φιλολογία.
' Ο Ζιλμπέρ Πιγιώ πιστεύει, ότι ή ’ Ο
δύσσεια άποτελεϊ τόν άπόηχο τών 
θαλασσινών περιπετειών τών ' Ελλήνων 
στήν προσπάθειά τους νά βρούν χαλκό 
(καί κασσίτερο), πού ύπήρχε μόνο στήν 
Σκωτία, γιατί οί άλλοι δρόμοι πρός τήν 
'Αφρική ήταν κλεισμένοι άπό τούς 
Φοίνικες. ' Ο χαλκός ήταν τότε τό πιό

275



Η ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ

πολύτιμο πράγμα, γιατί άπό αυτόν κατα
σκευάζονταν όπλα. Ο σίδηρος δέν 
ήταν άκόμη γνωστός.

"Ετσι οργανώθηκε μεγάλη άποστολή 
μέ χρηματοδότες τής έπιχειρήσεως, 
τούς φερόμενους άπό τήν ’ Οδύσσεια 
σάν «μνηστήρες», οί όποιοι, κατά τήν 
άναμενόμενη έπιστροφή τού Οδυσ- 
σέα, συγκεντρώθηκαν άπλούστατα καί 
ζητούσαν τά χρήματά τους. ~Ετσι έξη- 
γειται πώς βρέθηκαν όλοι αύτοί οί 
άρχοντες ατό παλάτι, άπό όλα τά μέρη 
γύρω άπό τήν Ιθάκη. "Οτι οί μνηστή
ρες ζητούσαν τό χέρι τής Πηνελόπης 
αύτό είναι εφεύρημα τού ' Ομήρου γιά 
τήν ώραιοποίηση τής πραγματικότητας. 
Οί άρχοντες πού εξόντωσε ό ’ Οδυσσέ- 
ας ήταν μνηστήρες χρημάτων καί δέν 
ένδιαφέρονταν γιά τήν καρδιά τής 
Πηνελόπης. ' Ο Ζιλμπέρ Πιγιώ συνεχί
ζει ίσχυριζόμενος ότι ή έμπορική έπι- 
χείρηση τού Οδυσσέα στέφθηκε κά
ποτε μέ επιτυχία. ' Ο ’ Οδυσσέας βρήκε 
πραγματικά τόν θησαυρό (τά κοιτάσμα
τα χαλκού). Καί όση ποσότητα μετέφε
ρε, τήν έκρυψε στήν σπηλιά τής Ιθά 
κης. Προσποιήθηκε ύστερα τόν ναυαγό 
στήν προσπάθειά του νά «ρίξη» τούς 
δανειστάς του, έξ ου καί ό πόλεμος 
μεταξύ τους.

' Ο Πιγιώ ύποστηρίζει καί άλλα παρά
δοξα καί λίγο, θά λέγαμε, αυθαίρετα καί 
«τραβηγμένα άπό τά μαλλιά», τά όποια 
φιλοδοξούν νά άποτελούν θετικές έξη- 
γήσεις. Δέν έχει, λόγου χάρη, ύπ ’ όψη 
του τήν άνακάλυψη τού "Ελληνα άλλο
τε καθηγητοΰ τής ιατροδικαστικής στό 
Πανεπιστήμιο ’Αθηνών Γεωργιάδη, ή 
όποια άποδεικνύει τόν μεγάλο βαθμό 
πιστότητας των ομηρικών περιγραφών. 
Ό  άείμνηστος Γεωργιάδης μελετών
τας τήν ’ Οδύσσεια αισθάνθηκε άπορία 
γιά ένα άπόσπασμα, όπου περιγράφεται 
ή έκτέλεση μέ άπαγχονισμό τών ύπηρε- 
τριών τού παλατιού τού ’ Οδυσσέα μετά 
τήν έπάνοδό του στήν Ιθάκη. Θέλον
τας νά τιμωρήση τις άπιστες ύπηρέτρι- 
ες, πού συνήψαν σχέσεις μέ τούς 
διάφορους «μνηστήρες»,τις κρέμασε 
όλες άπό ένα τεντωμένο σχοινί, τοπο
θετημένο οριζόντια. ’Εκεί, λέει ό "Ο
μηρος, τίναξαν λίγο τά πόδια τους. Τό 
φαινόμενο αύτό θά του έμενε γιά πάντα 
άνεξήγητο, διηγόταν ό Γεωργιάδης, άν 
δέν είχε προσκληθή νά παραστή καί νά 
διαπιστώση τόν θάνατο ενός καταδίκου 
άπαγχονισθέντος κατά τήν δικτατορία 
τού Παγκάλου. Οταν θέλησε νά πιάση 
τό κρεμασμένο σώμα, 20 λεπτά μετά 
τήν έκτέλεση τής ποινής, διαπίστωσε 
ένα σύνδρομο πού τόν άφησε κατάπλη
κτο. Παρατήρησε συσπάσεις καί τινά-

γματα σέ όλο τό σώμα, ένώ ό κατάδικος 
είχε χάσει πιά τίς αισθήσεις του. Τότε ό 
Γεωργιάδης μπόρεσε νά καταλάβη τί 
έννούσε ό "Ομηρος καί πώς έξηγείται 
τό φαινόμενο αύτό πού περιγράφει ή 

Οδύσσεια. "Ενας άδαής, πού δέν θά 
είχεπαρακολουθήσει πραγματική εκτέ
λεση δ ι' άπαγχονισμοϋ, θά ήτανάδυνα- 
το νά τό φαντασθή.

Τό μειονέκτημα τής έρμηνείας τού 
Μπόμπαρντ πρέπει νά τό άναζητήσωμε 
στήν πολύ πιστή καί σύμφωνα μέ τά 
ναυτικά δεδόμενα παρακολούθηση τής 
διηγήσεως πού κάνει, «μέ τό τεφτέρι 
στό χέρι». Τό μειονέκτημα τής έρμηνεί
ας τού Ζιλμπέρ Πιγιώ πρέπει νά άναζη- 
τηθή πρός τήν άντίθετη κατεύθυνση. 
Τής έλεύθερής φαντασίας, μέ τή χρη
σιμοποίηση άφθονων, ξένων πρός τό 
κείμενο, δεδομένων, ώστε ή άνεύρεση 
τής πραγματικότητας, πού κρύβει ή 
άρχαία ιστορία, νά μήν είναι άσφαλής. 
"Οπως παντού, ή άλήθεια βρίσκεται 
στήν μέση. Δέν χρειάζεται ούτε πάρα 
πολύ συνεπής νά είναι μέ τό κείμενο ή 
ερμηνεία ούτε νά άπομακρύνεται πάρα 
πολύ άπό αύτό. Στήν πρώτη περίπτωση 
κινδυνεύομε νά παραμορφώσωμε τά 
πραγματικά δεδόμενα γιά χάρη τού 
μύθου. Στήν δεύτερη, βρισκόμαστε 
υποχρεωμένοι νά άλλοιώσωμε τά στοι
χεία τού μύθου γιά χάρη μιάς διαφορε
τικής πραγματικότητας. ΟΜπόμπαρντ 
βαδίζει μέ τόν διαβήτη καί τό υποδεκά
μετρο καί ύπολογίζει μέ μοίρες, ναυτι
κά μιλιά καί ταχύτητες άνεμων. Είναι 
βέβαιο ότι έτσι θά πλανηθή, γιατί ή 
διήγηση τών πραγματικών περιπετειών 
πρέπει νά προσέλαβε μέ τόν καιρό (έτσι 
πού μεταδιδόταν άπό στόμα σέ στόμα), 
φανταστικά στοιχεία. Ο Πιγιώ, άνηθε- 
τα, κάνει τόσο «έλεύθερη» άπόδοση 
τού μύθου, ώστε νά μάς δίνη μιά 
πραγματικότητα άγνώριστη, μιά πρα
γματικότητα πού σχεδόν θά χρειαζόταν 
ένα καινούργιο έπος γιά νά περιγραφή.

Στό ίδιο δίλημμα βρέθηκαν άλλοτε 
καί έκείνοι πού άντιμετώπισαν τό πρό
βλημα τής άλήθειας στήν ’ Ιλιάδα. 
Μερικοί τήν θεώρησαν έντελώς φαντα
στική. ’Αμφισβητούν κι άν ύπήρξε 
άλλοτε κάποιο βασίλειο τής Τροίας. 
Μερικοί όμως τήν θεώρησαν άληθινή 
σχεδόν κατά γράμμα. Οί άνακαλύψεις 
τού Σλήμαν, βασισμένες στήν μεγαλο
φυή του διαίσθηση, άποκατέστησαν μιά 
πραγματικότητα πού βρίσκεται άνάμε- 
σα στό κείμενο καί τήν ιστορία, δίχως νά 
δίνη άπόλυτο δίκιο σέ καμμία πλευρά.

"Οταν ό Μπόμπαρντ βρίσκη ομοιότη
τες άνάμεσα σέ διάφορα τοπία άπό τήν 
μιά καί τήν διήγηση τού ' Ομήρου άπό

τήν άλλη, όπως γιά τό νησί τής Μαδέ
ρας, πού μοιάζει μέ τήν περιγραφή τής 
νήσου τού Αιόλου ή γιά τήν ’ Ισλανδία, 
πού μοιάζει μέ τήν περιγραφή τής 
Ώγυγίας, τότε ή θεωρία του γίνεται 

πολύ ισχυρή. ’ Αλλά όταν ισχυρίζεται ότι 
μέσα σέ 17 ήμέρες, όπως λέει ή 
’ Οδύσσεια, ό ' Οδυσσέας βρέθηκε άπό 
τήν Ισλανδία ( Ώγυγία), στό νησί τών 
Φαιάκων, ή άποψή του έξασθενίζει 
τελείως. Ακόμη καί μέ τόν ίδιο τόν 
Ποσειδώνα συνεπιβάτη του δέν θά 
μπορούσε νά τό πετύχη αύτό. Ούτε 
σφαίρα πυροβόλου δέν θά περνούσε μέ 
τόση εύστοχία μέσα άπό τό Στενό τού 
Γιβραλτάρ. Θά έπρεπε μάλιστα ό άνε
μος νά ήταν δυνατός καί συνεχής πρός 
τήν έπιθυμητή κατεύθυνση όλο αύτό τό

διάστημα. Αλλά ό Μπόμπαρντ έχει 
δίκιο όταν λέη, ότι, άν ό "Ομηρος δέν 
γνώριζε καί δέν είχε πληροφορηθή 
παρά γιά τά ήμερα νησιά τοΰ Αιγαίου καί 
τής Μεσογείου, ήταν άδύνατο νά μιλή- 
ση γιά άνθρωποφάγους, πού κατοικούν 
στήν χώρα τών Λαιστρυγόνων. ~Ηταν 
άδύνατο νά μιλήση γιά θερμοπίδακες 
γκέυζερ άν δέν είχε άκούσει γι ’ αύτές.
' Η φαντασία είναι άδύνατο νά λειτουρ- 
γήση μέ έντελώς άνύπαρκτα στοιχεία.
' Η δύναμή της είναι ‘'περιορισμένη. 
Μπορεί νά διασυνδέση διαφορετικά τά 
στοιχεία, νά τά άνασυνθέαη. "Οχι νά 
άνακαλύψη έντελώς καινούργια.

Γράφοντας σέ άλλη μελέτη μας, 
γιά τήν πιθανότητα πρώτοι οί "Ελληνες 
νά είχαν έπισκευθή τήν ’Αμερική, 
παρουσιάζαμε σάν ένδειξη τά κοινά 
σημεία μεταξύ δυό διηγήσεων, τής 
έπισκέψεως τού μικρού στόλου τού

276



Η ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ

Επάνω: Ό  Όδυοσέας καί οί Σειρή
νες. Τοιχογραφία τού ’ Ιταλού ζωγρά
φου του 17ου αιώνα Γκουερτσίνο. 
’Αριστερά: ή άλωση τής Τροίας. Παρά
σταση σέ άρχαιο δακτύλιο, πού βρίσκε
ται στό Μουσείο τής Φλωρεντίας. 
Κάτω: ό "Ομηρος.

Μαγγελλάνου στήν γή τής Παταγονίας 
.(Νότια ’Αμερική) καί τής περιπέτειας 
τοϋ ’ Οδυσσέα στό νησί των Κυκλώπων. 
Οί δύο διηγήσεις -τό ' Ημερολόγιο τής 
άποστολής Μαγελλάνου καί τό ποίημα 
τοϋ ' Ομήρου- παρουσιάζουν καταπλη- 
τικές ομοιότητες στό σημείο αύτό. Οί 
Παταγόνες, πού βρήκε ό Μαγελλάνος, 
ήσαν άποκλειστικά ποιμένες, όπως καί 
οί Κύκλωπες. "Ετρωγαν ό καθένας 
τους γιά δέκα καί τό κυριώτερο ζωγρά
φιζαν τό πρόσωπό τους καί περιέκλειαν 
τά δυό τους μάτια σέ ένα ζωγραφιστό 
κύκλο κίτρινο, ώστε νά δίνουν τήν 
έντύπωση μονόφθαλμων όντων. Εξ 
άλλου κατοικούσαν στήν «άπέραντη 
' Υπέρεια». Κάτι τέτοιο μόνο μέ τις 
άπέραντες άκτές τής ’Αμερικής συμβι
βάζεται.

"Αν άγνοήσωμε τό. 'Ημερολόγιο τής 
άποστολής Μαγελλάνου (έκείνο πού 
συνέταξε γιά προσωπική του χρήση ό 
άξιωματικός Πιγκαφέτα, πού έδωσε 
μάλιστα καί τήν ύλη γιά τήν θαυμάσια 
νουβέλλα τού Στέφαν Τσβάιχ γιά τό 
Μαγελλάνο), ό μύθος τών Κυκλώπων 
είναι άξιοθαύμαστος καί σέ σύλληψη 
καί σέ πλοκή. Προϋποθέτει δύο στοι
χεία, χωρίς τά όποια ή διάσωση τοϋ 
' Οδυσσέα καί ή έπιστροφή στήν πατρί
δα θά ήταν άδύνατη. Τό πρώτο είναι ότι

ό Πολύφημος δέν έπρεπε νά φονευθή, 
ώστε νά μπορή νά τραβήξη τήν πελώρια 
πλάκα πού έφραζε τήν είσοδο τής 
σπηλιάς του καί έπρεπε έπίσης νά έχη 
ένα μόνο μάτι γιά νά μπορή νά τυφλωθή 
μονομιάς, χωρίς νά άντιδράση. Τό 
δεύτερο, τά πρόβατά του νά είναι 
θεώρατα, ώστε νά μπορούν νά κρύψουν 
κάτω άπό τήν κοιλιά τους τούς συντρό
φους τού ’ Οδυσσέα καί νά τούς 
μεταφέρουν έξω άπό τήν είσοδο τής 
σπηλιάς, όπου στεκόταν καί έψαχνε ό 
τυφλός πιά Πολύφημος. "Ετσι ό μύθος 
μοιάζει φτιαγμένος άπό εντελώς φαν
ταστικά ύλικά καί στοιχεία, πού έπινοή- 
θηκαν μόνο καί μόνο γιά τις άνάγκες 
τής διηγήσεως καί τής συνέχειας τής 
ιστορίας. "Ενας νεκρός Όδυοσέας 
δέν θά μπορούσε νά διηγηθή τίποτε 
άργότερα. Καί γιά νά μπορέση νά 
έπιζήση, έπρεπε νά έπινοηθή ένα 
τέρας τόσο πελώριο, ώστε νά έχη τήν 
δύναμη, μόνο αύτό, νά σύρη τόν βράχο 
πού έκλεινε τήν σπηλιά του καί νά 
διαθέση ένα κοπάδι άπό τόσο μεγαλό
σωμα ζώα, ώστε νά μπορούν νά καμου
φλάρουν τούς δεμένους ναύτες του.

Είναι λοιπόν μεγάλος ό πειρασμός νά 
θεωρήση κανείς τήν διήγηση φανταστι
κή. Αλλά νά πού ή πραγματικότης μέ 
τά χαρακτηριστικά τών ιθαγενών τής
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Παταγονίας πλησιάζει τόσο στόν μύθο, 
ώστε νά άποδεικνύη ότι κι έδώ ό 
"Ομηρος, όπως καί σέ άλλα σημεία, δέν 
ξέφυγε πολύ άπό αυτήν. Ή  σύμπτωση 
(όπως διαπιστώθηκε αργότερα), είναι 
λοιπόν κι έδώ εντυπωσιακή. Και τά δύο 
αυτά στοιχεία, μύθος καί πραγματικό- 
της, βρέθηκαν ένωμένα ατούς ιθαγε
νείς τής νοτιώτερης άκρης τής ’Αμερι
κανικής 'Ηπείρου, της Παταγονίας. ’Εξ 
άλλου, άν ένα ταξίδι Ιθάκης - Ισλανδί
ας θεωρηθή δυνατό καί πιθανό, ήταν 
έπίσης δυνατό (καί ίσως πιό εύκολο) 
ένα ταξίδι Ιθάκης - Παταγονίας. Επει
δή τό κυριαρχικό πρόβλημα γιά τήν 
ναυσιπλοΐα τής έποχής έκείνης ήταν 
πρό παντός τό πρόβλημα του άνεφοδια- 
σμοϋ σέ τρόφιμα καί νερό άπό μιά 
γειτονική παραλία καί όχι τόσο τό 
πρόβλημα τής άποστάσεως. Μπορού
σαν τότε νά παρακολουθήσουν τίς 
δυτικές άκτές τής ’Αφρικής έπί μεγά
λο διάστημα καί ύστερα, μέ ένα πήδη
μα, νά βρεθούν στις άκτές τής Βραζιλί
ας. Ά πό  έκεϊ καί πέρα καί κατά μήκος 
τής άνατολικής παραλίας τής Νοτίου 
’Αμερικής ό άνεφοδιασμός γινόταν 
εύκολα.

’ /Αλλά κατά τόνΜπόμπαρντό Κύκλω
πας Πολύφημος είναι ή ίδια ή.... Τενερί- 
φη, ένα άπό τά νησιά τού συμπλέγμα
τος τών Καναρίων, μέ τό κεντρικό 
ήφαίστειό της, πού άλλοτε πάταγε 
πέτρες στήν θάλασσα, όταν βρισκόταν 
σέ ένέργεια. Τό ίδιο έκανε ό Πολύφη
μος γιά νά βυθίση τό πλοίο τού ’ Οδυσ- 
σέα, πού μόλις είχε δραπετεύσει άπό

τήν σπηλιά - φυλακή. Τό ένα μάτι τού 
Πολύφημου άντιπροσωπεύει στήν πρα
γματικότητα, λέει ό Μπόμπαρντ, τόν 
στρογγυλό κρατήρα τού ήφαιστείου. ' Ο 
"Ομηρος χρησιμοποιεί έδώ ένα συμβο
λισμό, μιά άνθρωποποίηση φυσικών 
καταστάσεων καί τόπων.

Ο θαλασσολόγος Μπόμπαρντ, γιά 
νά ένισχύση τήν γνώμη του αυτή, 
έπικαλείται τήν αυθεντία τού σττηλαιο- 
λόγου Ταζιέφ, πού τόν διαβεβαίωσε 
(όπως ό ίδιος ό Μπόμπαρντ διαβεβαίω
σε μέ τήν σειρά του τούς θεατός του 
στήν τηλεόαρση), ότι τήν έποχή τού 
Τρωικού Πολέμου τά ήφαίστεια αύτά 
τών Καναρίων έπρεπε νά ήσαν όλα σέ 
ένέργεια. Αύτή είναι ή έρμηνεία τού 
Μπόμπαρντ γιά τόν μύθο τών Κυκλώ
πων. ’Αλλά καί ή έρμηνεία του ότι ή 
Μαδέρα είναι ή Αίολία νήσος μοιάζει 
κάπως άδύνατη. Ό  " Ομηρος, μιλώντας 
γιά τό νησί αύτό, τό θέλει «πλωτό» 
στεφανωμένο μέ χάλκινα τείχη (λαμπε
ρά;) καί μέ γλιστερές άκτές. Κάτι τέτοιο 
πρέπει νά θεωρηθή ότι είναι ίσως μόνο 
ή παραφθαρμένη περιγραφή ένός παγό
βουνου. ’ Επειδή μόνο αύτό έχει γλιστε
ρές άκτές καί είναι νησί κινούμενο στήν 
έπιφάνεια τής θάλασσας. "Ας σημειω- 
θή ότι ό «Όδυσσέας» φτάνει στήν 
Αίολία άκριβώς μετά τήν Παταγονία, 
πράγμα πού είναι άρκετά ένισχυτικό γιά 
τήν θεμελίωση μιας τέτοιας έκδοχής. 
Μπορούμε, κατά συνέπεια, νά ρωτήσω- 
με μέ τήν σειρά μας, σάν τόν Μπόμπαρ
ντ: Πού, στήν Μεσόγειο, είχαν δή οί 
άρχαίοι νησιά νά ταξιδεύουν; Κάτι τέ

τοιο είναι άδύνατο νά τό γεννήση άκόμη 
καί ή πιό μεγάλη φαντασία.

Αλλά ποιά είναι ή ’ Ιθάκη τών ομηρι
κών έπών; "Ενας βασιλιάς, τόσο διακε
κριμένος, άνάμεσα ατούς "Ελληνες 
βασιλιάδες, όπως ό Όδυσσέας, πού 
διέθετε τόσο σημαντικό στόλο άπό 
πλοία τής έποχής καί πολυάριθμα πλη
ρώματα, ήταν άδύνατο νά είναι ό 
βασιλιάς τού άμελητέου μικρού νησιού, 
τής σημερινής Ιθάκης. Χαρακτηριστι
κές έν προκειμένω είναι οί άπόψεις 
διαφόρων άρχαιολόγων. Βασισμένος 
στις περιγραφές άπό τό ταξίδι τού 
Τηλέμαχου πρός τόν Μενέλαο, στόν 
όποιο πήγε γιά νά ζητήση πληροφορίες 
γιά τήν τύχη τόϋ πατέρα του, ό διάση
μος άρχαιολόγος Νταϊρπφελντ δίδασκε 
άλλοτε πώς τό νησί έκεϊνο έπρεπε νά 
είναι ή σημερινή Λευκάδα. Γιατί στήν 
’ Οδύσσεια άναφέρεται ότι οί μνηστή
ρες κατά τήν έπιστροφή του έστησαν 
ένέδρα γιά νά πιάσουν τό πλοίο τού 
Τηλέμαχου καί νά δολοφονήσουν τόν 
ίδιο. Καί οί υπολογισμοί τού Νταίρπφελ- 
ντ, περί τών ήμερών ταξιδιού καί 
ένδιάμεσων σταθμών καί πορείας τού 
πλοίου τού Τηλέμαχου καί τού πλοίου 
τής ένέδρας πού στάλθηκε έναντίον 
του, δείχνουν ότι ή ’ Ιθάκη έπρεπε νά 
πέφτη έκεϊ όπου είναι ή σημερινή 
Λευκάδα. ’ Εκτός άπό τόν Νταϊρπφελντ

Στις φωτογραφίες καί τών δυό σελίδων 
μυκηναϊκά έγγεια. Είναι ή έποχή πού 
συνδυάστηκε μέ τά ομηρικά κείμενα, 
τά όποια άν καί γράφτηκαν πολλά 
χρόνια ύστερώτερα, άποτελούν όπως 
άπέδειξαν οί άνασκαφές σπουδαίες γιά 
τήν έποχή αύτή μαρτυρίες.
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καί άλλοι έξέφρασαν διάφορες από
ψεις, ιδίως γιά τήν Κεφαλληνία. Πολλοί 
σήμερα δέν δέχονται ότι ή ' Ιθάκη ήταν 
ή « Ιθάκη».

Σάν πιό άσφαλή εκδοχή πρέπει νά 
θεωρήσωμε έκείνη πούβασίζεται κυρί
ως στήν διήγηση τοϋ Ιδιου τού ' Οδυσ- 
σέα. Έγινε μπροστά στον βασιλέα 
'Αλκίνοο καί τήν Αυλή των Φαιάκων καί 
είναι πολύ χαρακτηριστική, σέ συνδυα
σμό μέ άλλα σημεία τού έπους. ' Ο Ιδιος 
ό ’ Οδυσσέας λοιπόν διηγήθηκε τότε, 
όπως άναφέρεται ατό κείμενο, ότι 
τόπος καταγωγής του καί τελικός προο
ρισμός του ήταν έκείνο άπό τά νησιά 
τοϋ Ίονίου πέλαγους, πού στέκει 
τελευταίο στήν σειρά, ξεχωριστά άπό 
τά άλλα (πού είναι όλα μαζί) καί 
βρίσκεται χωμένο στή μεριά τού «ζό
φου», στολισμένο μέ ένα περήφανο 
βουνό, πού γύρω του άπλώνεται «χθα
μαλή» γη. "Αν πάρωμε κατά γράμμα 
αύτή τήν περιγραφή, τότε ή άρχαία 
Ιθάκη είναι ή σημερινή Κέρκυρα. 
Φαίνεται πώς μέ τούς αιώνες τό όνομα 
'Ιθάκη περιορίσθηκε νά σημαίνει τό 
μικρό νησί πού βρίσκεται δίπλα στήν 
Κεφαλληνία, ένώ τό μεγάλο καί κύριο 
νησί τής Έπτανήσου πήρε μέ τόν καιρό 
δική του ονομασία, αύτή πού έχει 
σήμερα.

'Αλλά ύπάρχει καί άλλος λόγος πού 
συνηγορεί γιά τήν νοερή μετάθεση τής 
« ’Ιθάκης» στήν Κέρκυρα. Οι μνηστή
ρες έστησαν, λέει τό άρχαίο κείμενο, 
τήν ένέδρα τους κατά τού Τηλέμαχου 
μέ πλοίο πού έστειλαν νά τόν καταδιώξη 
καθώς έρχόταν στό μικρό νησί«' Αστε- 
ρίδα». Ένα νησί πού έχει «ναύλοχου 
λιμένας άμφιδύμους» καί βρίσκεται 
στήν «άνοικτή θάλασσα», «άνάμεσα 
στήν ’ Ιθάκη καί τήν Σάμη». Ποιό είναι τό 
νησί αύτό;

' Η έπικρατούσα άποψη πού ύποστη- 
ρίζει ότι ή ένέδρα στήθηκε άνάμεσα 
στήν Κεφαλληνία (Σάμη) καί τήν Ιθάκη 
(τήν σημερινή), πρέπει νά θεωρηθή 
άδόκιμη. ’ Επειδή ό Τηλέμαχος ερχόμε
νος άπό τήν Πύλο τοϋ Νέστορος καί 
πλέοντας πρός τό Βαθύ τής 'Ιθάκης 
δέν είχε καμμιά δουλειά νά περάση 
πρός τήν πλευρά τής Κεφαλληνίας, 
άνάμεσα, δηλαδή,σ τήν Κεφαλληνία καί 
τήν ’ Ιθάκη, όπου ένέδρευαν οι έχθροί 
του, ώστε νά τόν πιάσουν. Ούτε ύπάρ- 
χει άνοιχτή θάλασσα έκεί. Έπειτα 
ύπάρχει άλλο άπόσπασμα, όπου λέγε
ται, ότι ή Άθηνά, άφοϋ ειδοποίησε 
προηγουμένως τόν Τηλέμαχο γιά κά
ποια ένέδρα μνηστήρων, τόν συμβού- 
λευσε νά «άποφύγη τά νησιά» καί νά 
πάη άπό τά άνοικτά. Αύτό θά ήταν

άδύνατο άν ή ’ Ιθάκη ήταν ή «Ιθάκη».
Γιατί τότε είναι άδύνατο νά άποφύγη 

κανείς τά νησιά. Πρέπει λοιπόν νά 
δεχθούμε ότι ή « ’Αστερίς», τό νησί τής 
ένέδρας, όπου στάθμευσε τό πλοίο τών 
μνηστήρων, ήσαν οί Παξοί. Γιατί άνάμε
σα σέ αυτούς καί τούς Άντίπαξους 
κρυμμένο, μπορούσε τό πλοίο τής 
ένέδρας νά σπεύση καί άνατολικά καί 
δυτικά, μόλις φαινόταν τό ερχόμενο 
πλοίο τού Τηλέμαχου, πού θά έπλεε 
πρός τήν Κέρκυρα. Αύτό άκριβώς 
πρέπει νά σημαίνει τό «άμφίδυμοι 
λιμένες»: Έπικοινωνοϋντα λιμάνια πού 
οδηγούν καί στις δύο θάλασσες, τήν 
άνατολική καί τήν δυτική. Ό  σκοπός, 
άνεβασμένος στόν βράχο, θά ειδοποίη
σε άπό ποιά πλευρά έρχόταν τό πλοίο 
τοϋ Τηλέμαχου. ’ Αλλά άν οί Παξοί είναι 
ή « ’Αστερίς», τότε άνατρέπονται τά 
πάντα. Διότι είναι δεδομένο ότι βρί
σκονται «μεταξύ Σάμης καί ’ Ιθάκης», 
τότε «Σάμη» πρέπει νά ήταν ή σημερινή 
Λευκάδα καί «Δουλίχιον» ή Κεφαλλη
νία, όπως τουλάχιατονδιδάσκει ή παρα
τήρηση τοϋ χάρτη. Αύτό προκύπτει 
άλλωστε καί άπό τήν άναλογία τού 
άριθμοϋ τών «μνηστήρων» άπό τόν λαό 
τών «Κεφαλλήνων» πού έστειλαν στήν 
' Ιθάκη τά δύο νησιά: 24 ή πρώτη καί 52 ή 
δεύτερη άρχοντικούς νέους. "Αρα τό 
«Δουλίχιον» έπρεπε νά είναι μεγαλύτε
ρο νησί άπό τήν Σάμη, ώστε νά στείλη 
τόσους πολλούς διεκδικητάς τοϋ θρό
νου τής Ιθάκης. Γιά τό ότι άλλωστε ή 
'Ιθάκη δέν ήταν ή Λευκάδα (όπως

διδάσκεται κατά τή γνώμη τοϋ Νταίρ- 
πφελντ), συνηγορεί καί ή έρώτηση τοϋ 
χοιροβοσκού Εύμαίου πρός τόν ’ Οδυσ- 
σέα γιά τό πλοίο μέ τό όποιο ήλθε τήν 
«Ιθάκη». Σέ αύτή τήν έρώτηση πρό- 
σθεαε ειρωνικά ό Εύμαιος, «γιατί δέν 
φαντάζομαι βέβαια νά ήλθες μέ τά 
πόδια». Δηλαδή (έννοεϊται), μόνο μέ τό 
πλοίο μπορούσες νά έλθης. ’ Ενώ γιά νά 
φθάση κανείς στήν Λευκάδα δέν έχει 
οπωσδήποτε άνάγκη πλοίου. Μπορεί νά 
πάη καί κολυμπώντας.

' Η ’ Οδύσσεια, γραμμένη πολλά χρό
νια μετά τά πραγματικά γεγονότα πού 
ιστορεί, άποτελεί διατύπωση τών ώδών, 
μέ τήν μορφή πού είχαν τήν έποχή τοϋ 
Πεισιστράτου, οπότε καταγράφηκανγιά 
πρώτη φορά. Έν τώ μεταξύ άπό τήν 
άρχική τους μορφή προσελάμβαναν 
κατά τήν διάρκεια τών αιώνων πού 
μεσολάβησαν, ώς τήν συγγραφή τους, 
νέα στοιχεία καί έχαναν πολλά άρχικά. 
Έτσι οί πρώτες διηγήσεις ύπέστησαν 
άρκετές μεταβολές έως ότου άποκτή- 
σουν τήν οριστική μορφή πού σώζεται 
σήμερα. ’Απόδειξη ορισμένες επανα
λήψεις πού έχομε στό ποίημα, όπως καί 
μερικά παράταιρα χωρία, πού σημειώ
νονται άπό τούς σχολιαστάς. Κάθε 
άοιδός (πού ό περιφημότερος τους δέν 
ξέρομε άκριβώς σέ ποιά έποχή, τήν 
πρώτη γενεά τών άοιδών ή άργοτέρα, 
ήταν πιθανώς ό "Ομηρος) ,πρόσθετε, 
άνάλογα μέ τό ταλέντο του, καί νέες 
ώδές, ή τμήματα ώδών, γιά νά τις 
προσαρμόση πρός τά γούστα τής Αύ-
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«ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ»
Από τό περιοδικό τών Τάϊμς Ν. Υόρκης

Τό «Πρώτο Κύμα» ριζικής άλλαγής στήν ιστορία τού ανθρώπου, 
πιστεύει ό κοινωνιολόγος Αλβιν Τόφφλερ, σάρωσε τόν κόσμο πριν 
10.000 χρόνια μέ τήν ανακάλυψη τής Γεωργίας. ' Ενα «Δεύτερο Κύμα» 
άρχισε νά σαρώνη τόν κόσμο πριν τρες περίπου αιώνες, όταν μπήκαν 
οί βάσεις τής βιομηχανικής επανάστασης.

λής, μπροστά στήν όποια έκτελοΰσε μέ 
συνοδεία κιθάρας τις ώδές του, ώστε 
νά γίνεται περισσότερο άρεστός, έξαί- 
ροντας τά ειδικά κατορθώματα καί τις 
σχέσεις τής δεδομένης Αυλής στήν 
ποίησή του. Χρειάζεται άραγε καλύτε
ρη άπόδειξη γιά μιά τέτοια έκδοχή, άπό 
τήν ομολογία τής ίδιας τής ’ Οδύσσειας 
γιά τό γεγονός αύτό; Διότι ή ίδια ή 
' Οδύσσεια έμφανίζει πολλούς έξαίρε- 
τους άοιδούς, τόν Φήμιο, τόν Δημόδο- 
κο καί άλλους νά τραγουδούν τά ίδια τά 
θέματά της, πρός χάρη τών άρχόντων 
μέσα ατά παλάτια τής Σπάρτης, τής 
'Ιθάκης, τής Σχερίας κ.λπ. Αλλά κατά 
τι μιά τέτοια άντίληψη ύποβιβάζει τήν 
άξια τών επών; Ο Τρωικός Πόλεμος, 
πού συγκλόνισε ολόκληρη τήν ήπειρω- 
τική ' Ελλάδα καί τά νησιά, φαίνεται πώς 
ήταν τό άρχικό θέμα, γύρω άπό τό όποιο 
περιστρέφονταν οί ώδές. ’ Εν συνεχεία 
ή έπί μέρους τύχη τών ήρώων του 
έδωσε νέα ένδιαφέροντα, όταν τό 
πρώτο θέμα είχε έξαντληθή. ( ’Αργότε
ρα ή τραγωδία ολοκλήρωσε τήν προ
σπάθεια, προχωρώντας στόν ίδιο χαρα
γμένο δρόμο, τόν όποιο είχαν άνοίξει τά 
έπη). Αλλά γιά νά πλουτισθούν οί ώδές 
αύτές οί άοιδοί υιοθετούσαν διηγήσεις 
καί περιπέτειες όχι μόνο άλλων 'Ελλή
νων, άλλα άκόμη καί Φοινίκων καί 
Αιγυπτίων ναυτικών καί έμπορων, πού 
άργότερα ξεχάσθηκε ή άρχική τους 
προέλευση. Τό φάρμακο Μώλυ, τό 
άντίδοτο πού καταπίνει ό Όδυσσέας 
γιά νά άντέξη στά μάγια τής Κίρκης, ή 
σύλληψη τού θεού Πρωτέα στό νησί 
Φάρο άπό τόν Μενέλαο, μεταμφιεσμέ
νο σέ φώκια, ή τελετουργία έπικλήσεως 
τών ψυχών, στήν χώρα τών Κιμμερίων, 
άπό τόν Όδυσσέα, μέ τό άνοιγμα 
λάκκου, πού έρρανε μέ κρασί, άλεύρι 
καί αίμα, είναι ίσως άπό τίς πιό χαρακτη
ριστικές περιπτώσεις. Καί τούτο γιατί 
πολύ λίγο ταιριάζουν μέ τόν ορθολογι
στικό φυλετικό χαρακτήρα τού "Ελλη
να. Ακόμη ό μαρτυρικός θάνατος, πού 
έπέβαλε ό Τηλέμαχος στόν προδότη 
αιγοβοσκό Μελάνθιο μετά τήν νίκη τής 
οικογένειας καί πού θυμίζει... Μαφία, 
πρέπει έπίσης νά θεωρηθή σάν έξωελ- 
ληνικό, άνατολίτικο στοιχείο. Τό περί
εργο είναι, ότι (πράγμα πού ένισχύει 
τήν άποψη αύτή), ό πατέρας τού 
αιγοβοσκού, έμφανίζεται έν συνεχεία 
νά παίρνει τά όπλα, μαζί μέ τούς 
ύπόλοιπους γιούς του, γιά νά βοηθήση 
τήν οικογένεια τού ’ Οδυσσέα, ενάντι
ον τών έξεγερθέντων συγγενών τών 
άγρίως δολοφονηθέντων μνηστήρων.

Κ ΑΘΩΣ άρχίζει νά είσβάλλη στήν 
ζωή μας ένας πολιτισμός καινούρ

γιος, δέν μπορούμε νά μήν άναρωτη- 
θούμε μήπως εμείς οί ίδιοι είμαστε πιά 
έκτος εποχής.

Οί λαμπρές κατακτήσεις σέ τομείς 
δπως ή γενετική ή ή ήλεκτρονική μάς 
κόβουν τήν άναπνοή. Ή  παγκόσμια 
οικονομία έχει γίνει άγνώριστη. Τά νέα 
μέοα έπικοινωνίας μάς ζαλίζουν. ' Η 
παραδοσιακή οικογένεια άρχίζει νά 
διαλύεται. Οί πατροπαράδοτες πολιτι
κές καί οικονομικές θεωρίες μάς φαί
νονται συνεχώς περισσότερο άσχετες, 
καθώς σέ κάθε σημείο του τό πλαίσιο 
τού βιομηχανικού πολιτισμού άρχίζει νά 
τρίζη κάτω άπό τήν πίεση τού Τρίτου 
Κύματος.

' Η οίκείά σέ όλους μας μαζική 
κοινωνία, προϊόν τής Βιομηχανικής ' Ε
πανάστασης, πού χρειαζόταν τήν μαζι
κή παραγωγή, τίς μαζικές έπικοινωνίες, 
τήν μαζική παιδεία καί τήν μαζοποιημέ- 
νη κοινή γνώμη, άρχίζει νά άπομαζοποι- 
ήται. Ή  διαφοροποίηση -στις άξιες, 
στήν μορφή τής οικογένειας, στις 
έπικοινωνίες, στήν θρησκεία, στήν τε
χνολογία, στήν πολιτική καί στήν ποίη
ση -  άρχίζει πιά νά έκτοπίζη τόν βιομη
χανικό κονφορμισμό. Νέοι θεσμοί, ό
πως οί ομάδες αύτοβοήθειας, οί πολιτι
κοκοινωνικές ομάδες ειδικών συμφε
ρόντων καί οί διεθνικοί οργανισμοί,

ξεπηδούν παντού μέσα άπό τά έρείπια 
τού πολιτισμού τού Δευτέρου Κύματος. 
Τό ένα μετά τό άλλο τά διάφορα 
στοιχεία πού συνθέτουν τόν νέο πολιτι
σμό άρχίζουν νά διαγράφουν μιά συγκε
κριμένη εικόνα, σάν τά κομμάτια ένός 
μεγάλου πάζλ.

Τήν στιγμή πού άμφισβητοΰνται 
τόσες πολλές άπό τίς παλιές συνήθει-

Μέ τήν εισαγωγή στή ζωή μας ένός 
καινούργιου πολιτισμού, άλλαξε όλότε- 
λα ή παραδοσιακή μορφή τής έργασί- 
ας.



ες, άξιες καί μεθόδους ένεργείας, 
είναι φυσικό ότι μερικές φορές αισθα
νόμαστε σάν άνθρωποι του παρεθλόν- 
τος, άπομεινάρια τοϋ διαλυόμενου βιο
μηχανικού πολιτισμού. Παράλληλα, δέν 
μπορούμε παρά νά άναρωτηθοΰμε: 
Μέσα στά έρείπια τής παλιάς τάξης 
πραγμάτων, διακρίνομε άραγε τά βασι
κά άχνάρια τής ίδιοπροσωπίας τού νέου 
άνθρώπου καί τών δομών του;

” Αν άπαντήοωμε θετικά στό παραπά
νω έρώτημα, δέν θά είμαστε οί πρώτοι 
πού θά ϊσχυρισθοΰμε ότι ξέρομε πώς θά 
είναι ό άνθρωπος τοϋ μέλλοντος. ' Ο 
Άντρέ Ρεστσλέρ, διευθυντής τού 
Κέντρου Γιά τόν Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, 
στήν Γενεύη, έχει περιγράφει εύστοχα 
παλαιότερες άπόπειρες έπισήμανσης 
τών χαρακτηριστικών ένός έκκολαπτό- 
μενου νέου άνθρώπου.

' Η εικόνα πού προκύπτει άπό κάθε 
προσπάθεια τέτοια . καθορισμού τών 
βασικών χαρακτηριστικών τοϋ μέλλον
τος άνθρώπου είναι διαφορετική. 'Αλ
λά, όπως εύστοχα υπογραμμίζει ό 
Ρεστσλέρ, πίσω άπό τίς περισσότερες 
εικόνες αύτοΰ τοϋ είδους κρύβεται ό 
παλιός γνώριμός μας, ό Εύγενής "Αγρι
ος -  ένα μυθικό όν προικισμένο μέ 
ποικίλες ποιότητες, πού ό πολιτισμός 
υποτίθεται ότι έχει άλλοιώσει, ή έξαφα- 
νίσει τελείως. Ό  Ρεστσλέρ, σωστά 
κατά τήν γνώμη μου, άμφισβητεί τήν

σκοπιμότητα τών ρομαντικών αύτών 
έπισημάνσεων, υπενθυμίζοντας ότι κά
θε σχεδόν προσπάθεια στό παρελθόν 
γιά τήν δημιουργία ένός νέου άνθρώ
που βάσει μιας τέτοιας σύλληψης, 
ώδήγησε στήνέπιβολή τού ολοκληρωτι
σμού.

Είναι συνεπώς άνόητο νά μιλήσει 
κανείς σήμερα γιά τήν γέννηση ένός 
«νέου άνθρώπου», έκτος άν έννοή 
αύτό πού πιθανώς θά προκύψη άπό τήν 
έργασία τών έπιλεγόμενων «μηχανολό
γων» τής γενετικής, πού έχουν πιά τήν 
δυνατότητα νά παρεμβαίνουν στήν δο
μή τού γενετικού κυττάρου. "Αν όμως 
έξαιρέσωμε τήν περίπτωση αύτή, δυ
σκολευόμαστε νά παραδεχθούμε ότι σέ 
μιάν έποχή άπομαζοποίησης όπως ή 
σημερινή, μπορεί νά έμφανισθή κάποι
ος νέος, ένιαίος καί ιδεώδης τύπος 
άνθρώπου, πού θά ένσαρκώνη κάποιο 
νέο πολιτισμικό πρότυπο.

' Από τήν άλλη μεριά θά ήταν τό ίδιο 
άνόητο νά πιστέψη κανείς ότι οί διαφο
ρετικές σήμερα υλικές συνθήκες ζωής 
άφήνουν άθικτα τήν προσωπικότητα 
τού άνθρώπου καί τόν χαρακτήρα τής 
κοινωνίας. Καθώς μεταμορφώνομε ρι
ζικά τήν τεχνολογία, τήν ένεργειακή 
βάση, τήν δομή τής οικογένειας καί 
αύτή τούτη τήν φύση τής έργασίας, 
μεταμορφώνομε έπίσης τό άνθρώπινο 
πρόσωπο. 'Ακόμα καί άν πίστευε κανείς 
σέ κάποια άπαράλλακτη άνθρώπινη φύ
ση -πράγμα πού έγώ τουλάχιστον 
άπορρίπτω- ή κοινωνία θά έξακολου- 
θούσε πάντοτε νά έπιβραβεύη ή νά 
καταδικάζη ώρισμένες άνθρώπινες τά
σεις, έτσι πού νά διαμορφώνη μέ 
ούσιαστικό τρόπο τήν ψυχολογία τών 
πολιτών. ” Εργο μας λοιπόν δέν είναι νά 
κυνηγάμε κάποιο ιδεατό πρότυπο άν
θρώπου, άλλά νά προσπαθούμε νά 
έπισημαίνωμε ποιες άνθρώπινες τάσεις 
είναι τό πιθανώτερο ότι θά προτιμά ή 
κοινωνία τού μέλλοντος.

' Ο έρχομός τού Δευτέρου Κύματος, 
π.χ., είναι συμφυής μέ τή διάδοση τής 
προτεσταντικής ήθικής, ή οποία δίνει 
μεγάλη σημασία στήν σκληρή δουλειά, 
τήν άπόρριψη τής άμεσης ικανοποίη
σης, τήν λιτότητα καί τήν τιμιότητα -  
ιδιότητες πού διωχέτευσαν τεράστιες 
δημιουργικές δυνάμεις στό κανάλι τής 
οικονομικής άνάπτυξης.

Τό Δεύτερο Κύμα είσήγαγε έπίσης 
μερικές βασικές νέες τάσεις όπως ό 
άτομικισμός, οί άντιλήψεις γιά τήν 
ύποκειμενικότητα καί άντικειμενικότη- 
τα τής ζωής ή άφηρημένη σκέψη, ή 
δημιουργική φαντασία καί ή ικανότητα

γιά έμβάθυνση στις καταστάσεις.
Γ ιά νά μπορέσουν νά στρατευθοϋν 

άποδοτικά στήν βιομηχανική έργασία, οί 
χωρικοί έπρεπε νά μάθουν νά διαβά
ζουν καί νά γράφουν. ' Αργότερα έπρε
πε νά πάρουν μιά εύρύτερη τεχνική 
μόρφωση καί νά διαμορφώσουν ισχυρό
τερη έργατική συνείδηση. "Επρεπε νά 
καταλάβουν πώς μιά άλλη μορφή ζωής 
είναι δυνατή. ' Ο νοΰς των έπρεπε νά 
άπαγκιστρωθή άπό τό παρόν, ώστε νά 
γίνουν οί ίδιοι φορείς ένός πιό βιομηχα
νικού μέλλοντος. "Ετσι άκριβώς όπως 
ύποχρεώθηκε νά δημοκρατικοποιήση 
τίς έπικοινωνίες καί τήν πολιτική, ό 
βιομηχανικός πολιτισμός ύποχρεώθηκε 
νά δημοκρατικοποιήση καί τήν φαντα
σία.

Τό άποτέλεσμα όλων αύτών τών 
ψυχοπλαστικών άλλαγών ήταν μιά άνα- 
κατάταξη τών άνθρώπινων χαρακτηρι
στικών -  μιά κοινωνία μέ νέο πρόσωπο. 
'Αλλά καί σήμερα βρισκόμαστε στό 
μέσο μιάς τέτοιας ψυχοπλαστικής άνα- 
κατάταξης.

Τό γεγονός ότι άπομακρυνόμαστε 
ταχύτατα άπό τόν όργουελλιανό μαζάν- 
θρωπο· δυσκολεύει κάθε γενίκευση 
γύρω άπό τό νέο ψυχολογικό πρότυπο 
τού άνθρώπου. Αύτό πού μπορούμε νά 
κάνωμε είναι νά έπισημάνωμε ώρισμέ
νες κτυπητές άλλαγές, πού πιθανόν νά 
διαμορφώσουν τό πρόσωπο τής κοινω
νίας τοϋ Τρίτου Κύματος. Ή  προσπά
θεια αύτή οδηγεί σέ συναρπαστικά, 
άλλ’ όχι οριστικά συμπεράσματα.

Τό πρώτο πράγμα πού μπορούμε 
λοιπόν νά παρατηρήσωμε γιά τόν άν
θρωπο τοϋ μέλλοντος, είναι ότι τό παιδί 
του θά μεγαλώνη σέ ένα κόσμο πολύ 
λιγώτερο παιδοκεντρικό άπό τόν σημε
ρινό.

Τό γεγονός ότι οί άνθρωποι, στις 
χώρες όπου ή τεχνολογία παρουσιάζε
ται έξαιρετικά έξελιγμένη, ζοϋν πολύ 
περισσότερα χρόνια, σημαίνει ότι ή 
κοινωνία θά ύποχρεωθή νά στρέψη τήν 
προσοχή της στις άνάγκες τών ήλικιω- 
μένων, περιορίζοντας τό ένδιαφέρον 
γιά τούς νέους. ' Εκτός άπό αύτό, τό 
γεγονός ότι στις γυναίκες προσφέρον- 
ται συνεχώς περισσότερες εύκαιρίες 
γιά έργατική άπασχόληση ή σταδιοδρο
μία, σημαίνει πώς ή παλιά τάση νά 
διοχετεύουν τίς δυνάμεις των πρός τήν 
μητρότητα καί τό σπίτι, περιορίζεται.

Κατά τήν διάρκεια τής έποχής τού 
Δευτέρου Κύματος έκατομμύρια γο
νείς πρόβαλλαν τά όνειρά τους στά 
παιδιά τους -πολλές φορές έπειδή 
όντως ύπήρχε ή δυνατότητα έκείνα νά
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Ή  γνωστή σέ όλους μας μαζική κοινω
νία, προϊόν τής βιομηχανικής επανά
στασης, που χρειαζόταν τή μαζική 
παραγωγή, τίς μαζικές επικοινωνίες, 
τήν μαζική παιδεία καί τήν μαζοποιημέ- 
νη κοινή γνώμη, αρχίζει νά άπομαζικο- 
ποιεϊται.

τά καταφέρουν καλύτερα στήν ζωή άπό 
τούς ίδιους.' Η προοπτική τής εξέλιξης 
ένθάρρυνε τούς γονείς νά διοχετεύ
σουν τεράστιες ποσότητες ψυχικής 
ένέργειας στά παιδιά τους. Σήμερα, 
πολλοί γονείς τής μεοαίας τάξης έχουν 
πέσει σέ κατάσταση βαθειάς κατάθλι
ψης καθώς τά παιδιά τους, πού μεγαλώ
νουν σ' έναν κόσμο πολύ πιό δύσκολο 
άπό τόν παλαιότερο, κινούνται πρός τά 
κάτω μάλλον παρά πρός τά πάνω, τόσο 
στόν οικονομικό, όσο καί στόν κοινωνικό 
τομέα. " Ετσι οί δυνατότητες γιά κάποια 
ιδεατή ολοκλήρωση μέσω τού παιδιού 
περιορίζονται αυνεχώς περισσότερο.

Γιά όλους αύτούς τούς λόγους, τό 
νεογέννητο τού αύριο δέν άποκλείεται 
νά μπή σέ μιά κοινωνία, πού δέν θά 
στηρίζεται πιά στήν μονομανή προσή
λωση πρός τήν ιδέα τής οικονομικής 
προόδου, τής ψυχολογικής έξέλιξης ή 
καί τής άμεσης ικανοποίησης τών όποι
ων παιδικών έπιθυμιών. "Αν τούτο 
συμβή, τότε οί γιατροί τού μέλλοντος 
θά συνιστοΰν στούς γονείς νά περιβάλ
λουν τό παιδί μέ πολύ πιό στέρεες 
δομές καί γενικώτερα νά είναι πιό 
άπαιτητικοί άπέναντί του. Τό παιδί θά 
σταματήση νά μπορή νά κάνη περίπου 
ό,τι τού κατέβη, όπως σήμερα.

Τούτο δέν σημαίνει ότι οί γονείς θά 
άγαποΰν τό παιδί τους λιγώτερο. "Ο
μως ή οικογένεια δέν θά ποδηγετήται 
πιά άπό τίς άνάγκες τού παιδιού, όπως 
συμβαίνει σήμερα σέ τόσα μεσοαστικά 
σπίτια.

Ούτε, ύποθέτω, θά διαρκή ή έφηβι- 
κή περίοδος τόσο όσο σήμερα. ' Εκα
τομμύρια παιδιά μεγαλώνουν αύτήν τήν 
στιγμή μέ ένα μόνο γονέα, κάτω άπό 
οικονομικές συνθήκες κάθε άλλο παρά 
ιδεώδεις. Τούτο σημαίνει ότι οί έφηβοι 
τού μέλλοντος θά έχουν πολύ λιγώτερο 
χρόνο στήν διάθεσή τους άπό ό,τι είχε ή 
«γενιά τών λουλουδιών» τής δεκαετίας 
1960 -  70.

’ Ακόμα άργότερα τά παιδιά δέν 
άποκλείεται νά μεγαλώνουν σέ «ήλε- 
κτρονικά σπίτια» τά οποία θά είναι 
ταυτόχρονα τόποι έργασίας γιά τούς 
γονείς. 'Αναμφισβήτητα μία άπό τίς

σημαντικώτερες αλλαγές κατά τίς προ
σεχείς δεκαετίες θά είναι ή άπαγκί- 
στρωση πολλών έργασιών άπό τό έργο- 
οτάσιο ή τό γραφείο καί ή δουλειά στό 
σπίτι. Δεδομένου ότι πολλοί έργαζόμε- 
νοι άπασχολοΰνται στόν χειρισμό άυλων 
συμβόλων καί πληροφοριών μάλλον 
παρά ύλικών άντικειμένων, δέν άπαιτεΐ- 
ται πιά νά έργάζωνται σέ κάποιο κεντρι
κό χώρο. ” Ηδη σήμερα τό 33 -  50% τών 
έργαζομένων σέ μερικές άπό τίς τε
χνολογικά προηγμένες έπιχειρήσεις, 
θά μπορούσε νά έργάζεται στό σπίτι, άν 
ή παραγωγή είχε όργανωθή κατάλληλα. 
"Ενα άλλο σημαντικό ποσοστό θά μπο
ρούσε νά έργάζεται στό μισό χρόνο 
μόνο στό γραφείο ή τό έργοστάσιο καί 
τόν άλλο μισό στό σπίτι.

' Η άλματωδώς αϋξανόμενη δαπάνη 
τών μεταφορών, παράλληλα μέ τήν 
ραγδαία πτώση τής δαπάνης τών μι- 
κροϋπολογιστικών μηχανημάτων, θά ά- 
ναγκάση κάποτε τίς έπιχειρήσεις νά 
δοΰν ότι τούς είναι πολύ φθηνότερο καί 
άποτελεσματικώτερο νά έργάζωνται οί 
ύπάλληλοί των στά σπίτια. Βέβαια δέν 
μπορούν νά γίνουν όλες οί δουλειές 
έτσι. ' Επίσης δέν είναι όλοι οί έργαζό- 
μενοι εύτυχεϊς μέ τήν ιδέα τής κατ' 
οίκον έργασίας.' Αλλά καί άν άκόμα δέν 
πρόκειται νά έργάζωνται στό σπίτι 
περισσότεροι άπό 10-20% τών έργαζο
μένων μέσα στις έπόμενες δεκαετίες, 
ή οικονομία ένεργείας (ψυχολογικής 
καί ύλικής), όπως έπίσης ό άντίκτυπος

στις κοινωνικές σχέσεις, θά είναι μεγά
λος.

Ή  τάση αύτή δέν άποκλείεται νά 
μετατρέψη τήν οικογένεια πάλι σέ ένα 
είδος παραγωγικής μονάδας, όπως 
ήταν πριν άπό τήν βιομηχανική έπανά- 
σταση. ’ Εκτός άπό αύτό, μπορούμε νά 
είμαστε λίγο πολύ σίγουροι ότι τά παιδιά 
τού αύριανοΰ ήλεκτρονικοΰ σπιτιού θά 
άπορροφώνται άμεσα στόν κύκλο έργα
σιών τής οικογένειας, ή όποια θά τούς 
άναθέτη αύξημένες εύθύνες άπό νεα
ρή ήλικία. Τούτο συμβαίνει ήδη σέ 
πολλές περιπτώσεις οικογενειών, πού 
έχουν δημιουργήσει μικρές έπιχειρή- 
σεις.

Αύτές οί τάσεις προοιωνίζονται συν
τόμευση τής παιδικής καί έφηβικής 
περιόδου, μέ παράλληλη αύξηση τής 
παραγωγικότητας καί τής εύθύνης τών 
νέων. ' Η συνεργασία μέ τούς ένήλικες 
θά κάνη τά παιδιά νά ώριμάζουν νωρίτε
ρα καί νά υιοθετούν ταχύτερα τά 
κριτήρια τών μεγάλων. "Ετσι δέν άπο- 
κλείεται νά αύξηθή άπότομα ή δημιουρ- 
γικότητά τους.

Κατά τήν διάρκεια τής μεταβατικής 
περιόδου πρός τήν νέα κοινωνία, κάθε 
φορά πού θά ύπάρχη άνεργία, οί έργατι- 
κές ένώσεις τού Δευτέρου Κύματος θά 
θέλουν νά άποκλείουν τά παιδιά άπό 
τήν άγορά έργασίας έξω άπό τό σπίτι. Οί 
έργατικές ένώσεις (καί οί δάσκαλοι, 
είτε ώς άτομα είτε ώς σωματεία), θά 
έξακολουθοΰν νά πιέζουν γιά συνεχώς
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περισσότερα χρόνια υποχρεωτικής ή 
περίπου ύποχρεωτικής μάθησης. Κατά 
τό μέτρο πού οί προσπάθειες αύτές θά 
πετυχαίνουν, εκατομμύρια νέοι θά έξα- 
κολουθοΰν νά ύποχρεώνονται σέ μιά 
παράταση τής οδυνηρής έφηβικής πε
ριόδου. Δέν άποκλείεται συνεπώς νά 
παραστοϋμε μάρτυρες μιας μεγάλης 
διαφοράς άνάμεσα στά παιδιά, πού θά 
μεγαλώσουν γρήγορα λόγω τής άπορ- 
ρόφησής τους στόν έργασιακό κόσμο 
του ήλεκτρονικοϋ σπιτιού, καί σέ έκεϊνα 
πού θά ώριμάζουν πιό σιγά έξω άπό τόν 
ήλεκτρονικό έργασιακό κόσμο.

’ Αλλά ή μεταμόρφωση τής κοινωνίας 
καί τής πολιτείας δέν μπορεί παρά νά 
όδηγήση καί σέ μεταμόρφωση τής 
παιδείας. ' Η μάθηση θά συντελήται 
συνεχώς περισσότερο έξω άπό τήν 
τάξη. Τά χρόνια τής ύποχρεωτικής 
έκπαίδευσης θά περιορισθοΰν άντί νά 
αύξηθοΰν. ' Επίσης, άντί νά ύπάρχη 
αύστηρή διαχωριστική γραμμή άνάμεσα 
στούς νέους καί τούς πιό μεγάλους, οί 
δυό ομάδες θά έχουν μεγαλύτερη 
συνάφεια. ' Η παιδεία θά γίνεται πιό 
άποσπασματική καί θά δένεται συνεχώς 
περισσότερο μέ τήν έργασία, παρατει- 
νόμενη ίσως μέχρι τό τέλος τής ζωής.

Καθώς ό έφηβος ώριμάζει καί μπαίνει 
στόν έργασιακό κόσμο, έκτίθεται σέ 
νέες έπιδράσεις, πού έπιβραβεύουν 
ώρισμένες τάσεις του καί άποθαρρύ- 
νουν άλλες. Κατά τήν διάρκεια τής 
περιόδου τού Δευτέρου Κύματος, ή 
έργασία γινόταν συνεχώς περισσότερο 
έπαναληπτική, έξειδικευμένη καί άπαι- 
τητική, άπό άποψη χρονικών περιθωρί
ων. Οί έργοδότες άναζητοΰσαν έργα-

ζομένους ϋπάκοους, άκριβείς, πρόθυ
μους νά έκτελοϋν έργασίες τής ρουτί
νας καί τηρητές τού άκριβοϋς ώραρίου. 
Οί ψυχολογικές πτυχές, πού ταιριά
ζουν σ' αύτές τις άπαιτήσεις, καλλιερ
γούνταν καί άναπτύσσονταν άπό τά 
σχολεία, ένώ οί μεγάλες έπιχειρήσεις 
τις έπιβράβευαν οικονομικά άργότερα.

Καθώς τό Τρίτο Κύμα άρχίζει νά 
άπλώνεται πάνω άπό τήν κοινωνία μας, 
ώρισμένες άπομαζοποιητικές τεχνολο
γίες, μιά νέα οργανωτική ψυχολογία καί 
μιά αύξανόμενη τάση άπόρριψης τής 
άποχαυνωτικής μονοτονίας άπό τούς 
έργαζόμενους, άρχίζει νά μεταμορφώ- 
νη τήν φύση τής έργασίας. Σάν άποτέ- 
λεσμα αύτών τών νέων τάσεων, ή 
δουλειά γίνεται σήμερα λιγώτερο έπα
ναληπτική. ' Η έξειδίκευση περιορίζε
ται καί ό κάθε έργαζόμενος έπωμίζεται 
ένα κάπως εύρύτερο φάσμα έργασια- 
κής εύθύνης. Συνεχώς περισσότεροι 
άνθρωποι προτιμούν νά μήν άπασχο- 
λούνται πλήρως. Τά έλαστικά ώράρια 
καί ό αύτοκαθορισμός τού ρυθμού τής 
έργασίας άπό τόν ίδιο τόν έργαζόμενο 
άντικαθιστοΰν προοδευτικά τήν παλιά 
έργοδοτική έπιταγή τής ταυτόχρονης 
έναρξης τής έργασίας καί τής ομοιό
μορφης συμπεριφοράς. Οί έργαζόμε- 
νοι ύποχρεώνονται άπό τά πράγματα σέ 
συχνότερες άλλαγές τού έργου πού 
έκτελοϋν, μετατιθέμενοι συχνά σέ νέ
ους κλάδους, έργαζόμενοι συνεχώς 
πάνω σέ νέα προϊόντα καί ύφιστάμενοι

συχνές άναδιοργανώσεις τού όλου τρό
που έργασίας των.

Συνεπώς, οί έργοδότες τού Τρίτου 
Κύματος χρειάζονται άνδρες καί γυναί
κες ικανούς νά έπωμίζωνται εύθύνες, 
άτομα μέ κατανόηση γιά τό πώς άκρι- 
βώς ή έργασία τους έπιδρά στήν 
έργασία άλλων. Μέ άλλα λόγια, οί νέοι 
έργοδότες χρειάζονται σήμερα άνθρώ- 
πους πού νά μπορούν νά έπωμίζωνται 
συνεχώς πλατύτερο έργο, πού νά 
προσαρμόζωνται γρήγορα καί εύκολα 
στις νέες συνθήκες καί πού νά είναι 
εύαίσθητοι άπέναντι στήν έργασία καί 
τήν ψυχολογία τών συνεργατών τους.

Η παλιά έταιρία τού Δευτέρου Κύ
ματος συχνά δημιουργούσε μεγάλους 
γραφειοκρατικούς μηχανισμούς, πού 
σάν έργο τους είχαν τόν άκριβή προ
γραμματισμό τής μελλοντικής έργασί
ας της. ' Η έταιρία τού Τρίτου Κύματος 
χρειάζεται άνθρώπους λιγώτερο προ
γραμματισμένους καί περισσότερο έ
ξυπνους. ' Η διαφορά, όπως λέγει ό 
Γενικός Διευθυντής Σπουδών τής Ε
ταιρίας Ούέστερν ’ Ελέκτρικ Ντόναλντ 
Κόνοβερ, μοιάζει μέ έκείνη άνάμεσα σ' 
ένα κλασσικό μουσικό, πού παίζει κάθε 
νότα σύμφωνα μέ τήν προκαθωρισμένη 
παρτιτούρα καί ένα αύτοσχεδιαστή τής 
τζάζ, πού -άπό τή στιγμή πού άποφάσι- 
σε τί κομμάτι θά παίξη- εύαισθητοποιεϊ- 
ται άπέναντι στούς συνεκτελεστές του, 
έτσι πού ή κάθε νότα του άντιπροσω- 
πεύει μιά ζωντανή άπόκριση στό παίξιμό 
τους, όπως βέβαια καί τό άντίθετο.

Οί άνθρωποι αύτοΰ τού είδους πού 
ένσαρκώνουν τό ιδεώδες τής άπομαζο- 
ποιημένης έργασίας στήν βιομηχανία 
τού Τρίτου Κύματος, άπορρίπτουν πολ
λές άπό τις άξιες τού Δευτέρου Κύμα
τος. Κατά τόν γνωστό δημοσκόπο Ντά- 
νιελ Γιανκέλοβιτς, μόνο 56% τών ' Αμε
ρικανών έργαζομένων -καί αύτοί άνή- 
κουν στις μεγαλύτερες ήλικίες- έξακο- 
λουθοϋν νά έμπνέωνται άπό τά παλιά 
έργασιακό κίνητρα. Οί άνθρωποι αύτοί 
έξακολουθοΰν καί σήμερα άκόμα νά 
προτιμούν τίς σαφείς καί αύστηρές 
έντολές ώς πρός τήν έκτέλεση τής 
έργασίας τους. Δέν έχουν καμμία 
άπαίτηση νά βροϋν στή δουλειά τους 
κάποιο νόημα.

Στήν άλλη άκρη τού φάσματος έχομε 
ένα ποσοστό 17% περίπου τών έργαζο
μένων, οί όποιοι ήδη ένσαρκώνουν τίς 
άξιες τού Τρίτου Κύματος. Οί άνθρωποι 
αύτοί, κυρίως νέοι πού τοποθετούνται 
στήν μεσαία κλίμακα τών διοικητικών 
στελεχών, είναι, κατά τόν Γ ιανκέλοβιτς, 
«πεινασμένοι γιά περισσότερες εύθύ-
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νες καί γιά εργασία μέ περισσότερο 
ζωτικό ενδιαφέρον, αντάξιο των ικανο
τήτων των καί τοϋ ταλέντου των». 
Παράλληλα μέ τήν οικονομική άπολαβή 
άποζητοΰν καί τό νόημα.

Γιά νά έξασφαλίσουν τέτοιους υπαλ
λήλους, οί έργοδότες άρχίζουν τώρα 
νά προσφέρουν άρκετές άτομικές έπι- 
βραβεύσεις. Τούτο έξηγεΐ γιατί (ορι
σμένες προηγμένες έταιρίες, όπως 
π.χ. ή TRW Inc., πού ειδικεύεται στήν 
ύψηλή τεχνολογία, προσφέρουν τώρα 
στούς ύπαλλήλους των όχι πιά μιά 
καθωριομένη σειρά έμμεσων άπολα- 
βών, πέρα άπό τις άμεσες, άλλά μιά 
τεράστια ποικιλία άπό προαιρετικές 
έπιλογές όπως διακοπές κατά βούλη
ση, ειδική ιατρική περίθαλψη καί διάφο
ρα οχήματα προσωπικής άσφάλισης καί 
συνταξιοδότησης. Κάθε ύπάλληλος 
μπορεί νά διαλέξη τόν συνδυασμό 
έκεΐνο των έμμεσων άπολαβών πού τοϋ 
ταιριάζει περισσότερο. "Οπως παρατη
ρεί ό Γιανκέλοβιτς: «Δέν ύπάρχει μόνο 
μία σειρά κινήτρων, μέ τήν όποια ή 
έπιχείρηση θά τραβήξη τό ένδιαφέρον 
των έργαζομένων». Προσθέτει ότι μέ
σα στό εύρύ φάσμα τών άμεσων καί 
έμμεσων άπολαβών, πού προσφέρονται 
σήμερα άπό ώρισμένες έταιρίες, ό 
παράγοντας μισθός δέν είναι πιά τόσο 
σημαντικός όσο άλλοτε.

Τούτο δέν σημαίνει πώς οί έργαζόμε- 
νοι τοϋ Τρίτου Κύματος δέν θέλουν 
χρήματα. Θέλουν καί παραθέλουν. 
Ά π ό  τήν στιγμή όμως πού έξασφαλί- 
ζουν ένα ώρισμένο ύψος εισοδήματος, 
διαφοροποιούνται σημαντικά ώς πρός 
τις έμμεσες άπολαβές, πέρα άπό τό 
ύψος αύτό. Συγκεκριμένα παρατηρεί- 
ται ότι ή αύξηση τού μισθού πέρα άπό 
ένα σημείο δέν άποτελεΤ πιά τό δέλαρ 
πού άποτελοΰσε άλλοτε. "Οταν ή 
Τράπεζα τής Αμερικής στόν "Αγιο 
Φραγκίσκο πρόσφερε σέ ένα άπό τούς 
βοηθούς άντιπροέδρους της μιά προα
γωγή, πού θά τόν μετέθετε μόλις 30 
χιλιόμετρα ώς διευθυντή ένός μεγάλου 
ύποκαταστήματος, έκεϊνος άρνήθηκε. 
Δέν ήθελε νά πηγαινοέρχεται καθημε
ρινά στήν νέα έργασία. Πρίν μιά δεκαε
τία, όταν περιέγραψα τις πιέσεις άπό 
τήν έργασιακή κινητικότητα στό βιβλίο 
μου Σόκ τοϋ Μέλλοντος, μόνο τό 10% 
τών ύπαλλήλων άπέρριπταν τέτοιες 
ούσιαστικές προαγωγές. Κατά ένα άλ
λο έρευνητή τών έργατικών προτιμήσε
ων, τήν έταιρία Μέρριλλ Λύντς, τό 
ποσοστό τών άπορρίψεων προαγωγών 
κυμαίνεται σήμερα άνάμεσα στό 38 καί 
τό 50% -παρ ’ ότι οί τωρινοί αύξημένοι 
μισθοί στά άνώτατα διοικητικά οτελέχη

είναι άναλογικώς πολύ ύψηλότεροι άπό 
όοους προσφέρονταν πρίν μία δεκαε
τία. «Τά διοικητικά στελέχη σήμερα», 
όπως λέγει ό άντιπρόεδρος τής έταιρί- 
ας Σελανήζ, «δίνουν μεγαλύτερη σημα
σία στήν οικογενειακή τους ζωή καί τόν 
τρόπο γενικώτερα πού ζοΰν άπό ό,τι 
δίνουν στήν έταιρία καί τά όσα έκείνη 
μπορεί νά προοφέρη».

' Αλλά καί στόν τομέα τής άσκησης 
έξουσίας άρχίζει νά έπέρχεται σημαντι
κή άλλαγή. Στίς έταιρίες τοϋ Δευτέρου 
Κύματος, κάθε ύπάλληλος έχει ένα 
προϊστάμενο. Οί διαφορές άνάμεσα 
στούς έργαζόμενους έπιλύονται άπό 
τόν έπικεφαλής τού τμήματος. Τελείως 
διαφορετική είναι ή κατάσταση οτίς 
προηγμένες βιομηχανίες. Οί έργαζό- 
μενοι έχουν περισσότερους προϊστα
μένους. ' Επίσης, άτομα διαφορετικά 
τοποθετημένα στήν ίεραρχική κλίμακα 
τής έταιρίας, συναντώνται τακτικά καί 
συζητούν ειδικά θέματα γύρω άπό τήν 
έκτέλεση τής έργασίας. Οί άποφάσεις 
τών ομάδων αύτών παίρνουν έν συνε
χεία τήν μορφή ένός οδηγού γιά τήν 
παραπέρα πορεία τής έταιρίας. "Οπως 
παρατηρούν οί Σ.Ν. Ντέηβις καί Π.Ρ. 
Λώρενς, συγγραφείς έγχειριδίου πάνω 
στό ειδικό αύτό θέμα: «Οί διαφορές 
λύνονται... δίχως τήν παρέμβαση κάποι
ας άνώτερης άρχής... "Εχει γίνει άπο- 
δεκτό άπό τις διευθύνσεις ότι ή διάστα
ση τών γνωμών ώς πρός τήν έκτέλεση 
τής έργασίας μπορεί νά είναι κάτι τό 
ϋγιές... Υπάρχει μιά έκτίμηση γιά τόν 
διαφωνούντο καί οί έργαζόμενοι έκ- 
φράζουν τις άπόψεις των άκόμα καί 
όταν γνωρίζουν ότι οί άλλοι, ή οί 
άνώτεροι, μπορούν νά είναι άντίθετπι»

Είναι φανερό πώς ή νέα τάση δέν 
εύνοεΐ όσους νιώθουν τήν άνάγκη νά 
ύπακούσουν τυφλά. 'Αντίθετα, εύνο- 
οϋνται όσοι, μέσα σέ ώρισμένα όρια 
βέβαια, μπορούν καί πρωτοτυπούν. Οί 
έργαζόμενοι πού άποζητοΰν κάποιο 
νόημα στήν δουλειά τους, πού θέλουν 
νά έχουν τήν εύθύνη τής προσωπικής 
των έργασίας, ή πού αισθάνονται τήν 
άνάγκη νά έχη ή δουλειά τους κάποιο 
κοινωνικό περιεχόμενο, θεωρούνται 
συνήθως έπικίνδυνοι καί ταραξίες άπό 
τήν διεύθυνση τών βιομηχανικών τού 
Δευτέρου Κύματος. "Ομως οί έταιρίες 
τού Τρίτου Κύματος δέν μπορούν νά 
λειτουργήσουν δίχως αύτούς.

Βλέπομε, συνεπώς, νά συντελήται 
μπροστά στά μάτια μας μιά λεπτή άλλά 
βαθιά μεταμόρφωση στά έπιθυμητά 
χαρακτηριστικά τής άνθρώπινης προ
σωπικότητας -άλλαγή οικονομικά έπι- 
βραβεύσιμη, πού έτσι δέν μπορεί παρά

Ή  είοβολή τοϋ καινούργιου πολιτι
σμού έχει οάν αποτέλεσμα τήν διάλυ
ση τής παραδοσιακής οικογένειας.

νά διαμορφώση νέα κοινωνικά πρότυπα.
' Από μιά πλευρά μπορεί νά δή κανείς 

τήν οικονομία ώς στηριζόμενη σέ δύο 
κλάδους. Ό  πρώτος είναι αύτός πού 
παράγει άγαθά καί ύπηρεσίες γιά τούς 
άλλους. ' Ο δεύτερος είναι αύτός πού 
παράγει άγαθά καί ύπηρεσίες γιά μάς 
τούς ίδιους. Στόν πρώτο κλάδο ό 
παραγωγός καί ό καταναλωτής είναι 
πρόσωπα διάφορα. ' Ως έργαζόμενοι 
παράγομε άγαθά καί ύπηρεσίες, πού 
πουλιούνται ή άνταλλάοσονται. Στόν 
δεύτερο κλάδο ό έργαζόμενος κάνει 
ό,τι κάνει γιά τόν έαυτό του. Ό  
παραγωγός καί ό καταναλωτής είναι τό 
ίδιο πρόσωπο. Στόν πρώτο κλάδο παρά
γομε. Στόν δεύτερο κλάδο καταναλώ
νουμε.

Οί δύο κλάδοι τής οικονομίας πού 
προαναφέρθηκαν έπιδροϋν τελείως δι
αφορετικά στήν ψυχολογία. Τούτο ο
φείλεται στό ότι ό καθένας έχει τήν 
δική του ήθική, τις δικές του άξιες καί 
τήν δική του έννοια τής έπιτυχίας.

' Η περίοδος τού Δευτέρου Κύματος 
έφερε μαζί της τήν τεράστια έπέκταση 
τής παραγωγής, πού σκόπευε στήν 
πώληση ή τήν άνταλλαγή. ’ Ακόμα καί ή 
άγροτική οικογένεια, άντί νά καλλιεργή 
γιά νά τρέφεται ή ίδια, καλλιεργούσε 
στά πλαίσια μεγάλων άγροκτημάτων, 
πού πουλούσαν τά προϊόντα τους σέ 
μεγάλες άγορές. Τό άποτέλεσμα ήταν 
ότι ή άγροτική οικογένεια άγόραζε τά
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τρόφιμά της άπό τό σούπερμάρκετ. ' Η 
επέκταση τής παραγωγής γιά πώληση ή 
άνταλλαγή καί ό περιορισμός τής παρα- 
γω-κατανάλωσης, τόσο στις καπιταλι
στικές όσο καί στις σοσιαλιστικές κοι
νωνίες, ένθάρρυνε καί έξέθρεψε τό 
ύλιστικό (άποκτησιακό) ήθος. Πετυχη
μένος θεωρούνταν όποιος κατάφερνε 
νά βγάλη πολλά λεφτά.

"Ομως ένα άπότά μή έπισημανθέντα 
οικονομικά φαινόμενα τής σημερινής 
έποχής, είναι ή τεράστια αϋξηση τής 
δραστηριότητας μέ στόχοτήν αυτοεξυ
πηρέτηση -δηλαδή τήν δραστηριότητα 
πού ξεπερνάει κατά πολύ τά όρια τοϋ 
χόμπυ. ’ Εκατομμύρια άνθρωποι παρα
κολουθούν τώρα μόνοι τήν πίεοη τού 
αίματός των, κτίζουν τίς αύλές τους, 
παίρνουν μόνοι τήν βενζίνη τους, έπιδι- 
ορθώνουν τίς ύδραυλικές τους έγκατα- 
στάσεις ή πηγαίνουν μαζί μέ άλλους σέ 
ειδικές σχολές όπου διδάσκονται διά
φορες άπλές τέχνες αύτοεξυπηρέτη- 
σης. "Αλλοι πάλι παρακολουθούν μαθή
ματα αύτοβελτίωσης. Ή  ποικιλία στόν 
χώρο αύτό είναι τεράστια. ' Υπάρχουν 
τάξεις γιά γυναίκες πού έχουν ύποστή 
μαστεκτομή, τάξεις γιά άνθρώπους πού 
θέλουν νά κόψουν τό τσιγάρο καί 
ομάδες όπου μπορεί νά βρή κανείς 
παρηγοριά γιά τήν άπώλεια ένός φίλου 
ή συγγενούς. Αύτή τήν στιγμή ύπάρ- 
χουν γύρω στις 500.000 ομάδες αύτο- 
βοήθειας στις ' Ηνωμένες Πολιτείες

Τό άγχος τού σύγχρονου πολιτισμού 
έμάρανε χωρίς άμφιβολία τήν «άνθρω- 
πιά» πού είχε άλλοτε ή ζωή.

Ή  διαφοροποίηση στις άξιες, σπή 
μορφή τής οικογένειας καί οτή θρη
σκεία είναι μέ τήν εισβολή του και
νούργιου πολιτισμού γεγονός άναμφι- 
σβήτητο.

καί τό κίνημα μεγαλώνει μέ συνεχώς 
ταχύτερο ρυθμό. ' Αντί νά βλέπουν τόν 
έαυτό τους σάν καταναλωτές ύπηρεσι- 
ών, προσφερόμενων άπό έπαγγελματί- 
ες γιατρούς, ψυχιάτρους ή άλλους 
έμπειρογνώμονες, οί άνθρωποι αύτοί 
παράγουν μόνοι όσες ύπηρεσίες χρειά
ζονται. Είναι παραγω-καταναλωτές.

' Η αύτοεξυπηρέτηση, στά πλαίσια 
τού κινήματος αύτοΰ, έχει γίνει ένας 
πολύ ισχυρός παράγοντας, πού δέν 
παρουσιάζει σημεία ύποχώρησης. Τό 
κύκλωμα τών οικοδομικών έπιχειρήσε- 
ων ύπέστη βαθειά τομή κατά τήν διετία 
1974-76 όταν, γιά πρώτη φορά στήν 
ιστορία του, πουλήθηκαν περισσότερα 
οικοδομικά ύλικά οέ ιδιώτες, πού θά 
έκτιζαν κάτι μόνοι των, παρά σέ έπαγ- 
γελματίες οικοδόμους, πού θά έκτιζαν 
κατά παραγγελία.

Τά αίτια αύτοΰ τού φαινομένου είναι 
ποικίλα καί περίπλοκα. Μερικά έχουν 
τίς ρίζες τους στό ύψηλό κόστος τών 
ϋπηρεσιών, άλλα στήν άνυπαρξία ύ- 
δραυλικών καί έπιδιορθωτών, μερικά 
στήν διαμόρφωση νέων άπλούστερων 
τεχνικών μεθόδων καί άλλα στήν άχρη- 
στία τών ύπηρεσιών πού άλλοτε πρό- 
σφερε τό κράτος. Ανεξάρτητα, πάν
τως, άπό τά αίτια αύτά, είναι βέβαιο πώς 
ή παραγω-κατανάλωση θά παίρνη συνε
χώς εύρύτερες διαστάσεις καί καθώς 
θά προβάλλη έντονώτερα μέσα στήν 
ζωή μας, θά έπηρεάζη συνεχώς βαθύ
τερα τόν χαρακτήρα τής κοινωνίας.

Αντί νά κρίνη κανείς τόν άνθρωπο 
άπό όσα έχει, όπως έπιβάλλει ή ήθική 
τής άγοράς, ή ήθική τής παραγω-κατα- 
νάλωσης τόν κρίνει άπό όσα μπορεί νά 
κάνη. Βέβαια ό πλούσιος θά έξακολου- 
θήση νά είναι άντικείμενο σεβασμού. 
Δέν θά είναι όμως ό μόνος άξιοσέβα- 
στος. Αλλες ιδιότητες θά άρχίσουν νά 
τόν συναγωνίζονται. Σ ’ αύτές συγκατα
λέγονται ή αύτάρκεια, ή προσαρμοστι
κότητα καί γενικώτερα ή ικανότητα νά 
κάνη κανείς πράγματα μέ τά ίδια του τά 
χέρια. Πέρα άπό αύτό, ένώ τό ήθος τής 
παραγωγής δίδει μεγάλη σημασία στήν 
μονομανή άποφασιστικότητα, τό ήθος 
τής παραγω-κατανάλωσης δίνει μεγάλη 
σημασία στήν ικανότητα γιά συνολική 
άντιμετώπιση τής ζωής Τό νέο ιδεώδες 
είναι άναμφισβήτητα ή εύελιξία. Καθώς 
τό Τρίτο Κύμα οδηγεί τήν παραγωγή γιά 
πώληση ή άνταλλαγή καί τήν παραγωγή 
γιά αύτοεξυπηρέτηση πρός μιά καλύτε
ρη ισορροπία, άκοΰμε γύρω μας καί 
συνεχώς περισσότερες φωνές νά προ
βάλλουν τό αίτημα ένός πιό ισόρροπου 
βίου.

"Ενα Νέο Είδος ' Ισορροπίας
' Η μετατόπιση ορισμένων δραστηρι

οτήτων άπό τόν κλάδο τής παραγωγής 
στόν κλάδο τής παραγω-κατανάλωσης, 
πού συντελείται αύτήν τήν στιγμή κάτω 
άπό τά μάτια μας, άνοίγει τήν πόρτα καί 
σέ ένα άλλο είδος ισορροπίας στήν ζωή 
τών άνθρώπων. Συνεχώς περισσότεροι 
έργαζόμενοι, πού άπασχολοΰνται στόν 
κλάδο τής παραγωγής, δαπανούν τόν 
χρόνο τους χειριζόμενοι διάφορες ά- 
φαιρέσεις -λόγια, άριθμούς, πρότυπα- 
χωρίς νά έρχωνται σέ έπαφή μέ τήν 
καθημερινότητα. 'Αναμφισβήτητα ή 
έγκεφαλική αύτή έργασία συναρπάζει 
καί ικανοποιεί πολλούς. Παράλληλα, 
όμως, δίνει καί τήν αίσθηση ότι ξεκό
βεις άπό τήν γή -άπό τούς ήχους, τόν 
ιδρώτα, τίς άνησυχίες, τίς άποχρώσεις 
καί τά αισθήματα τής πραγματικής 
ζωής.

' Αντίθετα, στόν κόσμο τής παραγω- 
κατανάλωσης καταπιανόμαστε συνή
θως μέ μιά πραγματικότητα πιό συγκε
κριμένη. Βρισκόμαστε σέ μιά πιό άπτική 
έπαφή μέ πρόσωπα καί πράγματα. 
Καθώς συνεχώς περισσότεροι άνθρω
ποι μοιράζονται τόν χρόνο τους άνάμε- 
σα στόν κλάδο τής παραγωγής καί τόν 
κλάδο τής παραγω-κατανάλωσης, είναι 
σέ θέση νά άπολαμβάνουν τό συγκεκρι
μένο παράλληλα μέ τό άφηρημένο. 
’Έτσι έχουν τήν χαρά νά μπορούν νά 
χρησιμοποιούν τόσο τόν νοΰ όσο καί τά 
χέρια. Τό ήθος τής παραγω-κατανάλω- 
σης έπαναφέρει τόν σεβασμό πρός τήν
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Πολλές φορές δταν άμφισβητοϋνται 
μερικές  άπό τις παλιές συνήθειες, 
άξιες καί μεθόδους ένεργείας, είναι 
φυσικό νά αισθάνεται κανείς σάν άν
θρωπος του παρελθόντος.

χειρονακτική εργασία, μετά άπό 300 
χρόνια υποτίμησής της. ' Η τάση αυτή 
δέν μπορεί παρά νά άσκήση κάποια 
επίδραση στήν άνακατάταξη τών βασι
κών χαρακτηριστικών τής άνθρώπινης 
ψυχολογίας.

' Αλλά άρχίζουν νά διαφαίνωνται καί 
άλλες άλλαγές. Μέ τήν άνοδο της 
βιομηχανίας, ή διάδοοη τής εξαιρετικά 
άλληλεξάρτητης έργαοίας στό εργο
στάσιο ένθάρρυνε τόν άνδρα νά γίνη 
άντικειμενικός. ' Αντίθετα, ή παραμονή 
τής γυναίκας στό σπίτι καί ή άπασχόλη- 
σή της σέ εργασίες, πού δέν τήν 
άνάγκαζαν σέ κάποιου είδους άλληλε- 
ξάρτηση, ένθάρρυνε σ' αυτήν τό ήθος 
του άτομικισμοϋ καί τού υποκειμενι
σμού. Σήμερα, καθώς περισσότερες 
γυναίκες έργάζονται στήν άγορά, αύξά- 
νεται καί σ' αύτές ή ικανότητα γιά 
άντικειμενική σκέψη. Από τήν άλλη 
μεριά, καθώς συνεχώς περιοοότεροι 
άνδρες παραμένουν στό σπίτι, έπωμί- 
ζονται συνεχώς μεγαλύτερο ποσοστό 
τών οικιακών έργασιών, ή άνάγκη τους 
γιά άντικειμενικότητα περιορίζεται. Γί
νονται έτσι συνεχώς πιό ύποκειμενικοί.

Δέν άποκλείεται, λοιπόν, καθώς συ
νεχώς περισσότεροι άνθρωποι τού Τρί
του Κύματος μοιράζουν τόν χρόνο τους 
άνάμεσα σέ μεγάλες άλληλεξάρτητες 
έταιρεΐες ή οργανισμούς καί σέ παρα- 
γωκαταναλωτικές δραστηριότητες, εν 
σαρκωμένες σέ μικρές αύτόνομες μο
νάδες, νά διαμορφωθή μιά νέα ισορρο
πία άνάμεσα στήν άντικειμενικότητα καί 
τήν ύποκειμενικότητα -σέ άμφότερα τά 
φύλα.

' Αντί νά έχωμε μιά ξεκάθαρη άνδρι- 
κή ή γυναικεία σκοπιά, πού καμμία τους 
νά μή είναι καλά ισορροπημένη, δέν 
άποκλείεται νά έχωμε άνθρώπους πού 
μέ ύγιή τρόπο θά είναι σέ θέση νά 
βλέπουν τόν κόσμο μέσα άπό άμφότε- 
ρες τις προοπτικές. Θά έχωμε δηλαδή 
περισσότερα άντικειμενοποιημένα ϋ- 
ποκείμενα καί περισσότερα ύποκειμε- 
νοποιημένα άντικείμενα.

Μέ άλλα λόγια, ή αύξανόμενη σημα
σία τής παραγω-κατανάλωσης στήν 
καθόλου οικονομία θά διαμορφώση ένα 
νέο ψυχολογικό πρότυπο. ' Ο συνδυα
σμένος άντίκτυπος τών βασικών άλλα-
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γών στούς κλάδους τής παραγωγής καί 
τής παραγω-κατανάλωσης, προστιθέ
μενος στις βαθειές άλλαγές τού τρό
που άνατροφής καί έκπαίδευσης τών 
παιδιών, ύπόσχεται νά άναδιαμορφώση 
τόν χαρακτήρα τής κοινωνίας τό ίδιο 
δραστικά όσο τόν διεμόρφωσε τό Δεύ
τερο Κύμα πριν άπό τρεις αιώνες. "Ενα 
νέο κοινωνικό πρότυπο γεννιέται μέσα 
άπό τίς στάχτες τού παλιού.

Πάντως άκόμα καί άν όλες οί παραπά
νω έπισημάνσεις καί ύποθέσεις έπρό- 
κειτο νά άποδειχθοΰν έσφαλμένες, 
άκόμα καί άν όλες οί άλλαγές πού 
άρχίζουν νά διαφαίνονται άναστραφοϋν 
καί έξαφανισθοΰν, ύπάρχει ένας άκόμα 
σημαντικός λόγος πού μάς πείθει ότι 
πρέπει νά άναμένωμε σημαντικές άλ
λαγές στήν ψυχολογία τού άνθρώπου 
τού μέλλοντος.' Ο λόγος αύτός είναι ή 
έπανάσταση στόν χώρο τών έπικοινωνι- 
ών.

' Η άλληλεξάρτηση άνάμεσα στις 
έπικοινωνίες καί τόν χαρακτήρα τού 
άνθρώπου είναι περίπλοκη, άλλά καί 
άδιάκοπη. Δέν μπορούμε νά μεταμορ
φώνομε όλα τά έπικοινωνιακά μας μέσα 
καί νά μένωμε άπαράλλακτοι ώς άνθρω
ποι. ' Η έπανάσταση στά μέσα έπικοινω- 
νίας σημαίνει άναγκαστικά καί έπανά
σταση στίς άξιες τής ψυχής.

Κατά τήν περίοδο τού Δευτέρου 
Κύματος, οί άνθρωποι κολυμπούσαν σέ 
μιά θάλασσα άπό μαζοποιημένες εικό
νες καί έντυπώσεις. Πανίσχυρα ραδιο
φωνικά καί τηλεοπτικά δίκτυα καί λογι
στές, κεντρικά έλεγχόμενες έφημερί-

δες, περιοδικά ή ταινίες έξέτρεφαν 
αύτό πού ή κριτική ονόμασε «μονολιθι
κή συνείδηση». Τά άτομα ένθαρρύνον- 
ταν συνεχώς νά συγκρίνουν τόν έαυτό 
τους μέ ένα σχετικά μικρό άριθμό 
προτύπων καί νά άξιολογοΰν τήν ζωή 
τους σύμφωνα μέ μερικά έξωτερικά 
κριτήρια. Τό άποτέλεσμα ήταν πώς τά 
κοινωνικώς άνεγνωρισμένα πρότυπα 
ζωής ήσαν καί λίγα καί στενά.

Αύτό πού βλέπομε σήμερα, μέ τήν 
διάδοση τής μέσω καλωδίων διοχετευό
μενης τηλεοπτικής εικόνας, τής βιντε
οκασέτας, τών μέσω δορυφόρων λει- 
τουργούντων τηλεοπτικών δικτύων καί 
τών έξειδικευμένων έφημερίδων ή πε
ριοδικών, είναι τό σπάσιμο τής μονολιθι
κής συνείδησης. Αντί λιγοστά μηνύμα
τα νά μεταδίδωνται σέ πολλούς άνθρώ
πους, πολλά μηνύματα μεταδίδονται 
μέσω τών νέων έπικοινωνιακών μέσων, 
σέ μικρές καί έξαιρετικά διαφοροποιη
μένες ομάδες άτόμων. Τό φαινόμενο 
έχει βαθιές οικονομικές καί πολιτικές 
προεκτάσεις, άλλά μάς έπηρεάζει έπί- 
σης ψυχολογικά.

' Η άπομαζοποίηση τών μέσων ένη- 
μέρωσης σήμερα έχει οδηγήσει στήν 
προβολή τεράστιες ποικιλίες κοινωνι
κών καί άλλων προτύπων, άπό τά όποια 
τό άτομο μπορεί νά διαλέξη ό,τι τού 
ταιριάζει. ' Εκτός άπό αύτό, τά νέα 
μέσα ένημέρωσης δέν μάς τροφοδο
τούν μέ όριστικώς διαμορφωμένα πρό
τυπα, άλλά μέ μερικώς διατυπωμένες 
συλλήψεις προτύπων, πού μάς άναγκά- 
ζουν νά άναπτύξωμε έμεΐς οί ίδιοι όση 
φαντασία άπαιτείται γιά τήν ολοκλήρω
σή τους. 'Αντί νά μάς προσφέρουν μιά 
σειρά άπό καλοδιαμορφωμένες έσωτε- 
ρικά συνεπείς ίδιοπροσωπίες, μάς άπαι- 
τούν τώρα νά διαμορφώσωμε μιάν 
ίδιοπροσωπία μόνοι μας μέσα άπό πλη
θώρα άποσπασματικών καί άντιφατικών 
προτύπων. ' Η οικοδόμηση έτσι ένός 
έαυτοϋ μέ έσωτερική συνέπεια γίνεται 
πολύ πιό δύσκολη καί έξηγεΐ γιατί τόσα 
έκατομμύρια άνθρώπων σήμερα ψά
χνουν νά βροΰν κάτι τό πιό ολοκληρω
μένο, μέ τό όποιο νά ταυτισθοΰν.

Παρασυρόμενοι σέ μιά προσπάθεια 
τέτοια, άναπτύσσομε μιάν ηύξημένη 
συνείδηση τής ίδιας μας τής άτομικότη- 
τας -τών μοναδικών μας χαρακτηριστι
κών. Έτσι ή εικόνα, πού σχηματίζομε 
γιά τόν έαυτό μας, άλλάζει.' Απαιτούμε 
νά μάς βλέπουν καί νά μάς συμπεριφέ- 
ρωνται ώς άτομα. ' Αλλά δέν πρέπει νά 
ξεχνάμε ότι τούτο συμβαίνει τήν στιγμή 
άκριβώς πού τά νέα συστήματα παρα
γωγής άπαιτοΰν πιό έξατομικευμένους 
έργάτες.

Λ



Πέρα άπό τήν ικανότητα νά άποκρυ- 
σταλλώνωμε αύτό πού είναι καθαρά 
προσωπικό μέσα μας, τά νέα έπικοινω- 
νιακά μέσα του Τρίτου Κύματος μάς 
μεταμορφώνουν καί οέ παραγω-κατα- 
ναλωτές τής ίδιας μας τής ίδιοπροσωπί- 
ας.

Προσβλέποντας στό μέλλον, λοιπόν, 
εύκολα μπορεί νάδή κανείς μιάνέποχή, 
κατά τήν όποια ακόμα καί ή κοινή 
τηλεόραση θά γίνη μέσο άλληλεπενέρ- 
γειας, έτσι πού άντί νά παρακολουθού
με άπλώς ορισμένες τηλεοπτικές προ
σωπικότητες, θά μπορούμε νά μιλάμε 
σ' αύτές καί νά έπηρεάζωμε τήν 
συμπεριφορά τους στό πρόγραμμα. 
"Ηδη τό σύστημα Κιούμπ στήν πόλη 
Κολάμπους τής Πολιτείας ' Οχάιο έπι- 
τρέπει ατούς τηλεθεατές νά τηλεφω
νούν στόν Διευθυντή τού προγράμμα
τος καί νά ζητούν νά έπιταχύνη ή 
έπιβραδύνη τήν δράση ένός «ζωντα
νού» έργου -άκόμα καί νά δίνη σ' αύτό 
κάποιο τέλος τής προτίμησής των.

' Η έπανάσταση στις έπικοινωνίες 
μάς προσφέρει μιά πιό περίπλοκη εικό
να τού εαυτού μας. Είμαστε σήμερα 
πολύ πιό διαφοροποιημένοι άπό άλλο
τε. "Εχει έπιταχυνθή αύτή τούτη ή

Ή  τεχνολογία πού μπήκε σέ όλες τις 
εκδηλώσεις τής ζωής, μας, πολλές 
φορές δημιούργησε νέα προβλήματα, 
χωρίς νά έπιλύσει πολλά άπό τά υπάρ
χοντα.

διαδικασία, μέ τήν όποια «δοκιμάζομε» 
διάφορες εικόνες τού έαυτοϋ μας καί 
μετά βλέπομε άν μάς ταιριάζουν. ” Ετσι 
άλλάζομε πολύ ταχύτερα άπό άλλοτε. 
Καί βέβαια μπορούμε νά προβάλλωμε 
τά διαδοχικά μας προσωπεία πολύ πιό 
εύκολα πρός τούς άλλους, μέσω τής 
ήλεκτρονικής τεχνολογίας. Κανείς, βέ
βαια, δέν είναι σέ θέση νά γνωρίζη πού 
θά οδηγήσουν όλα αύτά. Δέν έχομε 
καμμιά σιγουριά γιά τό πώς θά έπηρεα- 
σθή ό βαθύτερος έαυτός μας. Τό μόνο 
βέβαιο είναι δτι κανένας πολιτισμός 
μέχρι σήμερα δέν είχε στήν διάθεσή 
του τέτοια ισχυρά μέσα άμοιβαίου 
επηρεασμου και οτι μπορούμε συνεπώς 
νά έλέγχωμε περισσότερο τήν τεχνο
λογία τού συνειδέναι -ώς άτομα.

' Ο κόσμος, στόν όποιο διολισθαίνομε 
μέ τέτοια ταχύτητα, καβάλλα στό Τρίτο 
Κύμα, διαφέρει τόσο πολύ άπό τόν 
κόσμο τού παρελθόντος, ώστε κάθε 
ύπόθεση γι' αύτόν είναι έπισφαλής. 
Φανερό είναι μόνο οτι ισχυρές δυνά
μεις συρρέουν σήμερα γιά νά άλλάξουν 
τόν κοινωνικό μας χαρατκήρα -γιά νά 
ένισχύσουν ορισμένες πτυχές τής ψυ
χολογίας μας καί νά μειώσουν άλλες, 
έτσι πού νά βγούμε τελείως μεταμορ
φωμένοι άπό τήν σχετική διαδικασία.

Καθώς προχωρούμε πέρα άπό τόν 
πολιτισμό τού Δευτέρου Κύματος, κά
νομε κάτι περισσότερο άπό τό νά 
άλλάζωμε άπλώς ένεργειακά συστήμα
τα ή τεχνολογικές μεθόδους. Συντε- 
λεΐται καί μιά έπανάσταση στόν έσωτε- 
ρικό χώρο. Γνωρίζοντας λοιπόν αύτές 
τις άλήθειες θά ήταν παράλογο νά 
πρόβαλλε κανείς συλλήψεις διαμορφω
μένες άπό τό ήθος τού παρελθόντος 
πάνω στό μέλλον -νά δή δηλαδή τούς 
άνθρώπους τού Τρίτου Κύματος μέσα 
άπό τό πρίσμα τού Δευτέρου.

” Αν έστω καί λίγες άπό τίς παραπάνω 
ύποθέσεις άποδειχθοΰν σωστές, τά 
άτομα θά διαφέρουν πιό πολύ μεταξύ 
τους αύριο άπό ό,τι διαφέρουν σήμερα. 
Περισσότεροι θά ώριμάζουν νωρίτερα, 
περισσότεροι θά δείχνουν μιά ύπευθυ- 
νότητα σέ μικρότερη ηλικία καί περισ
σότεροι θά προσαρμόζωνταιεύκολώτε-

ρα στις νέες καταστάσεις. 'Αλλά καί 
πέρα άπό τίς διαφορές αύτές, είναι 
πιθανόν δτι οί άνθρωποι τού μέλλοντος 
θά παρουσιάζουν αύξημένη άτομικότη- 
τα καί θά έχουν μιά τάση νά άμφισβη- 
τοΰν περισσότερο τίς πηγές έξουσίας, 
σέ σύγκριση μέ τούς γονείς των. Θά 
θέλουν χρήματα καί θά θέλουν νά 
έργάζωνται γι' αύτά. 'Αλλά μέ έξαίρε- 
ση τήν περίπτωση τής έσχατης ένδει
ας, δέν θά θέλουν νά έργάζωνται μόνο 
γιά χρήματα.

Πάνω άπ' όλα οί άνθρωποι τού 
μέλλοντος θά άποζητοΰντήν ισορροπία 
τής ζωής τους -μιάν ισορροπία άνάμε- 
σα στήν δουλειά καί τό παιχνίδι, άνάμε- 
σα στήν παραγωγή καί τήν παραγω-κα- 
τανάλωση, άνάμεσα στήν έγκεφαλική 
καί τήν χειρωνακτική έργασία, άνάμεσα 
στό άφηρημένο καί τό συγκεκριμένο, 
άνάμεσα στό άντικειμενικό καί τό ύπο- 
κειμενικό. Καί βέβαια θά βλέπουν καί 
θά προβάλλουν τόν έαυτό τους μέ 
τρόπο πολύ πιό περίπλοκο άπό δ,τι οί 
άνθρωποι τού παρελθόντος.

Καθώς τό Τρίτο Κύμα άρχίζει νά μάς 
σαρώνη, βλέπομε ότιδένδημιουργείται 
ένας ούτοπικός άνθρωπος, τελειότε
ρος άπό τούς τύπους άνθρώπων τού 
παρελθόντος, ούτε μιά ύπερανθρώπινη 
φυλή, όπως αύτές πού όνειρεύθηκαν ό 
Γκαίτε, ό Τζένγκις Χάν καί ό Χίτλερ. 
Βλέπομε άπλώς νά προβάλλη τό πρότυ
πο ένός άνθρώπου καί ένός πολιτισμού, 
πού θά δικαιούται νά χαρακτηρίζεται 
μόνο ώς πιό άνθρώπινος καί πιό φωτι
σμένος.
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ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

’ Επάνω: ό φωνογράφος τού "Εδισον.

ΜΟΛΙΣ τό μηχάνημα άρχισε να 
έκπέμπη ήχους οί ακαδημαϊκοί 

θορυβήθηκαν. Ό  καθηγητής Μπού
γιά), παλαιός ιατρός τού Ναπολέοντος 
Γ ' , έγκατέλειψε τήν αίθουσα τής έπιδεί- 
ξεως φωνάζοντας:

—  Μην κοροϊδεύετε τήν ’ Ακαδημία 
τής Γαλλίας!

Τότε ό μόνιμος γραματεύς όρμησε 
εναντίον τοϋ «άπατεώνος» καί με χέρι 
σκληρό σάν σίδερο τοΰ έσφιξε τό 
λαιμό. Μέσα στήν γενική δμως σύγχυσι 
τό μηχάνημα συνέχισε νά έκπέμπη 
ήχους.

' Ο «άπατεών» αυτός ήταν ό Θωμάς 
’Ά λβα  Έδισον καί ή φράσις πού τόν 
χαρακτηρίζει έτσι άνήκει στήν περιγρα
φή τής συνεδριάσεως τής ’ Ακαδημίας 
των ’ Επιστημών στό Παρίσι, στίς 12 
Μαρτίου 1878. Στή διάρκεια τής συνε- 
δριάσεως ό ’ Αμερικανός εφευρέτης 
παρουσίασε τόν «φωνογράφο» του, τήν 
ομιλούσα μηχανή. ’ Από τό μικρό χωνί 
τοϋ μηχανήματος άρχισαν νά ξεχύνων- 
ται οί ήχοι ενός στρατιωτικού εμβατηρί
ου, πού ό ’Έδισον είχε εγγράφει μετά 
άπό τό κομμάτι τής ομιλίας. Αυτές οί 
νότες ήταν πού καθήλωσαν στήν θέσι 
τους, βουβούς άπό έκπληξι τούς ακαδη
μαϊκούς. Τότε ό ’Έδισον παρουσίασε

Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ
’ Από τίς πρώτες έγγραφες τής φωνής καί
κάθε ήχου στίς πρωτόγονες συσκευές των άρχών
τοϋ 19ου αίώνος ώς τά μεγάφωνα σε σχήμα
κωδώνων, καί ώς τά μικροσκοπικά μαγνητόφωνα
μέ τρανζίστορ, ή άναπαραγωγή τοΰ ήχου
είναι ένα ένδιαφέρον χρονικό συνεχών
κατακτήσεων. ' Ο φωνογράφος, τό γραμμόφωνο,
τό μαγνητόφωνο άποτελοΰν, κατά σειράν,
τά κύρια καί βασικά ορόσημα αΰτοϋ
τοϋ χρονικού, πού τό δίνομε μέ όλα
τά σχετικά στοιχεία στό παρακάτω άρθρο

καί άλλες αποδείξεις: δσοι άκαδημαϊκοί 
επιθυμούσαν μπορούσαν νά πλησιά
σουν στό χωνί τής μηχανής καί νά 
προφέρουν μερικές φράσεις. Τά ηχητι
κά κύματα τής φωνής τους, διοχετευμέ
νης μέσα στό χωνί καί ένισχυμένης, 
έπεφταν επάνω σέ μιά μεμβράνη άπό 
περγαμηνή τοποθετημένη στό 
καί τής προκαλοΰσαν δονήσεις. Μέ τήν 
σειρά τους οί δονήσεις προκαλοΰν τήν 
ταλάντωσι μιας χαλύβδινης βελόνας, 
πού συνδέεται άπό τήν μιά πλευρά μέ 
τήν μεμβράνη καί άπό τήν άλλη στηρί
ζεται στήν επιφάνεια ενός κυλίνδρου 
άπό ορείχαλκο. 'Ο  κύλινδρος είναι 
σκεπασμένος μ ’ ένα λεπτό φύλλο 
κασιτέρου. Καί επειδή ή βάσις τού 
κυλίνδρου είναι ένας κοχλίας, πού σέ 
κάθε στροφή μετακινεί πλαγίως τόν 
κύλινδρο, τά αυλάκια τής εγγραφής 
δέν πέφτουν τό ένα επάνω στό άλλο καί 
ή διάρκεια τής έγγραφης παρατείνεται 
σημαντικά. Μιά κίνησις, σάν τοΰ ρολο
γιού, πού τήν προκαλεϊ ένα βάρος σέ 
έλεύεθρη πτώσι, συμβάλλει στήν ρύθμι- 
σι τής μετακινήσεως τοϋ κυλίνδρου. 
Καί δταν ό εγγεγραμμένος κύλινδρος 
έπιστρέφη στό άρχικό σημείο καί ή 
βελόνα ξαναπερνά μέσα στό αυλάκι, ή 
μεμβράνη δέχεται τίς δονήσεις καί μέ

τήν βοήθεια τοΰ χωνιού τίς μεταδίδει 
ένισχυμένες.

’Έτσι, ή ’ Ακαδημία των Επιστημών 
των Παρισίων, τό σημαντικώτερο έπι- 
στημονικό ίδρυμα τής έποχής έκείνης, 
καθιέρωσε, μέ τήν έγγύησί της, τήν 
έπίσημη γέννησι τοΰ πρώτου οργάνου 
πού ήταν πραγματικά σέ θέσι νά 
άναπαράγη τήν άνθρώπινη φωνή.

’ Ανήκει δμως ή τιμή αυτής τής 
έφευρέσεως μοναδικά στόν ’Έδισον, ό 
όποιος μάλιστα — άς σημειωθή—  έπέ- 
τυχε ένα έπίσημο δίπλωμα εύρεσιτεχνί- 
ας άπό τό άμερικανικό Γ ραφείο Προνο
μίων ’ Εφευρέσεων στίς 19 Φεβρουάρι
ου 1878; ' Ο ίδιος διηγόταν πάντοτε δτι 
έπέτυχε τήν πρώτη άναπαραγωγή ήχου 
στίς 12 Αύγούστου 1877, μετά τήν 
τυχαία έγγραφή των πρώτων στροφών 
ενός παιδικού τραγουδιού σέ ένα φωνό
γραφο όμοιο μέ έκεϊνο πού παρουσίασε 
άργότερα στό Παρίσι. 'Όμως τρεις 
μήνες νωρίτερα ό Γάλλος Κάρολος 
Κρό, ονειροπαρμένος στιχοπλόκος καί 
έρασιτέχνης έπιστήμων, είχε καταθέσει 
στήν ’ Ακαδημία τών ’ Επιστημών στό 
Παρίσι έναν σφραγισμένο φάκελο μέ 
τήν περιγραφή τοΰ «παλαιοφώνου», 
ενός οργάνου βασιζομένου στίς ίδιες 
άρχές πού είχε έκμεταλλευθή ό ’Έδισον
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Ό  άμερικανός εφευρέτης Θωμάς "Εδιοον (μέ τό καπέλλο, δεξιά) παρακολουθεί έγγραφή ήχου ατό έργαστήριό του.

γιά νά πραγματοποίηση τήν εύφεύρεσί 
του. ' Ο Κρό άναγκάσθηκε νά περιορι- 
σθή στην κατάθεσι απλής περιγραφής, 
γιά νά απόδειξη τήν προτεραιότητά 
του, γιατί δεν είχε τά απαραίτητα 
χρήματα γιά τίς δαπάνες τοΰ διπλώμα
τος ευρεσιτεχνίας καί τής κατασκευής 
ενός πρωτοτύπου. Θεωρητικώς ή ιδέα 
τοΰ Κρό είχε πολλά κοινά σημεία μέτήν 
έφεύρεσι τοΰ Έδισον. Πρακτικώς ό
μως παρουσίαζε σημαντικές διαφορές. 
Έ ξ άλλου, ακόμη καί άν παραδεχθή 
κανείς 6τι ό Κρό ήταν ό πρώτος πού 
συνέλαβε τήν ιδέα τοΰ φωνογράφου, 
γεγονός παραμένει 6τι ό ’Έδισον ήταν 
ό πρώτος πού πραγματοποίησε αύτήν 
τήν ιδέα καί διέδωσε τήν χρήσι τής 
συσκευής.

Στήν πραγματικότητα οί βασικές 
ιδέες αύτοΰ τοΰ οργάνου έχουν μακρύ- 
τερη καταγωγή. Τόν ’ Ιανουάριο τοΰ 
1857 ό Λεόν Σκότ ντέ Μαρτινβίλλ, ένας 
νεαρός Γάλλος τυπογράφος, επέτυχε 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τοΰ «φωνοαυτο- 
γράφου». Στό όργανο αύτό ένα χωνί 
δεχόταν τίς ήχητικές δονήσεις καί τίς 
άπέστελλε επάνω σε μιά μεμβράνη άπό 
κηρόχαρτο, μέ τήν οποία ήταν συνδεδε- 
μένη μιά γουρουνότριχα. Κινούμενη

άπό τίς δονήσεις τής μεμβράνης, ή 
γουρουνότριχα χάραζε έναν κύλινδρο 
σκεπασμένο μέ καπνιά. ' Ο Σκότ όμως 
δέν ήταν ό πρώτος πού άνεκάλυψε τήν 
μέθοδο εγγραφής τοΰ ήχου. Ή  χαρα
κτηριστική κυματοειδής πορεία τοΰ 
ήχου είχε άνακαλυφθή τό 1807 άπό τόν 
’Άγγλο Θωμά Γιάνγκ, ό όποιος είχε 
συνδέσει μιά μεταλλική βελόνη στόν 
βραχίονα ενός διαπασών καί τήν είχε 
χρησιμοποιήσει γιά νά έγγράψη επάνω 
σ ’ ένα χαρτόνι, μαυρισμένο μέ καπνιά, 
τό γραφικό σήμα τής άντίστοιχης νό
τας. Στόν Σκότ άνήκει ή τιμή ότι 
κατόρθωσε ν ’ άποδείξη τήν σχέσι πού 
ύπάρχει άνάμεσα ατούς ήχους καί στά 
αυλάκια τής εγγραφής, ή οποία καί 
επιτρέπει τήν διάβασι άπό τήν μιά φάσι 
στήν άλλη μόνο μέ τήν βοήθεια μιας 
βελόνης καί μιάς μεμβράνης.

Χάρις στήν πρακτική του α’ίσθησι, ό 
’Έδισον άντελήφθη ότι μέσα στά αύλά- 
κια τών φωνογραφικών κυλίνδων μπο
ρεί νά κυλήση πραγματικό χρυσάφι. 
Στίς 24 Ίανουαρίου τοΰ 1878 ίδρυσε 
τήν «Edison Phonograph Company». 
Ό  φωνογράφος λανσαρίσθηκε σάν 
ένα νέο καί παράξενο άντικείμενο, 
«ικανό νά μιλά σέ όλες τίς γλώσσες, νά

μιμήται τήν άνθρώπινη φωνή, τό γαύγι- 
σμα τών σκύλων, τό κελάδημα τών 
πουλιών». Ό  θεατρικός επιχειρηματί
ας Τζέημς Ρέντπαθ οργάνωσε θεαματι
κές επιδείξεις σέ ολόκληρη τήν χώρα. 
Οι αίθουσες τών θεάτρων ήσαν διαρ
κώς υπερπλήρεις καί τά κέρδη έφθα- 
σαν τίς 2.000 δολλάρια τήν εβδομάδα. 
' Η άναπαραγωγή τών ήχων είναι άκό- 
μη ατελής, άλλ’ οί τελειοποιήσεις είναι 
πιά ζήτημα χρόνου.

Τό 1885 ό Σάμμερ Ταίηντερ, κατα
σκευαστής κεριών άπό τήν Ούάσιγ- 
κτον, κατασκεύασε έναν κύλινδρο έ- 
πενδεδυμένο μέ κερί πού έπέτρεπε τήν 
έγγραφή καί άναπαραγωγή ήχων μέ μιά 
πιστότητα πολύ άνώτερη άπό εκείνη 
τοΰ κασσιτέρου ή άλλων ύλικών. Ή  
«Εταιρία ’Έδισον Φώνογκραφ» άγό- 
ρασε τήν έφεύρεσι καί άρχισε νά 
παράγη σέ βιομηχανική κλίμακα κυλίν
δρους μέ κερί. ’ Ηταν μιά δαπανηρή 
παραγωγή γιατί ή έγγραφή έπρεπε νά 
γίνεται σέ κάθε κύλινδρο χωριστά καί ό 
πιανίστας, ή μικρή ορχήστρα καί ό 
τραγουδιστής έπρεπε νά έπαναλαμβά- 
νουν τήν έκτέλεσί τους γιά κάθε κύλιν
δρο. Ό  Ταίηντερ άντικατέστησε άκο- 
λούθως τήν μεμβράνη άπό περγαμηνή
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με ένα φύλλο, άπό μίκα, καί τόν κέρινο 
κύλινδρο μέ μεταλλικό, πού μπορούσε 
νά άυαπαραχθή έυ σειρά.

Ό  φωνογράφος πού ό Έδισου 
παρουσίασε στήν διεθνή ’Έκθεσι τώυ 
Παρισσίων τόν Μάιο τού 1900 αποτε
λούσε τό άκρον άωτο τής τελειότητος 
γιά την εποχή του. Είχε κινητήρα μέ 
ελατήριο, καί δχι μέ βάρος καί μεγέθυνε 
τούς ήχους μέ τήν βοήθεια ενός μεγά
λου χωνιού. ΤΗταν τό αποκορύφωμα 
τής επιτυχίας. 'Όμως τό γόητρο τού 
φωνογράφου δεν θ’ αργούσε νά ύπο- 
στή ένα πλήγμα άπό μιά άλλη έφεύρεσι 
πού άκριβώς τήν περίοδο εκείνη άπε- 
δείχθη πολύ άνωτέρα του. ’ Επρόκειτο 
γιά τό γραμμόφωνο.

' Ο εφευρέτης του, πού κατοχυρώθη
κε μέ επίσημο δίπλωμα στίς 26 Σεπτεμ
βρίου 1887, ήταν ό ’Έμιλ Μπέρλινερ, 
ένας Γερμανός μηχανικός, ό οποίος 
πρίν άπό είκοσι χρόνια είχε μετανα
στεύσει στίς ' Ηνωμένες Πολιτείες άπό 
τό ’ Αννόβερο. ' Η συσκευή του χάραζε 
τό ήχητικό αυλάκι επάνω σέ ένα δίσκο 
άπό γυαλί, μέ έπένδυσι άπό ένισχυμένο 
λιπαρό βερνίκι. Τό 1896 ό γυάλινος 
δίσκος μέ βερνίκι άντικαταστάθηκε μέ 
δίσκο άπό τσίγκο καλυμμένο μέ κερί. 
' Η έγγραφή γινόταν χωριστά στόν 
καθένα άπό τούς πρώτους αυτούς

δίσκους, τό ίδιο δπως καί ατούς κυλίν
δρους. ’ Αλλά τό 1897 ό Μπέρλινερ 
άνακάλυψε τόν τρόπο έκτυπώσεώς 
τους εν θερμω μέ μιά μήτρα άπό χαλκό 
πού τήν έπετύγχανε μέ τήν γαλβανική 
έπεξεργασία τής πρώτης αμεσης'έγγρα- 
φής. Τόν ίδιο εκείνο χρόνο ό Έλντριτζ 
Ρ. Τζόνσον, ένας φίλος τού Μπέρλινερ, 
κατασκεύασε έναν κύλινδρο μέ πολύ 
άπλό κινητήρα, τόν όποιο έφήρμοσε 
ατά γραμμόφωνα πού ως εκείνη τήν 
έποχή λειτουργούσαν μέ τό χέρι.

Ό  πρώτος τραγουδιστής πού ένέ- 
γραψε τήν φωνή του έπάνω σέ κέρινο 
δίσκο, τήν άνοιξη τού 1900, ήταν ό 
Τζών Ο. Τέρρελ, ένας καλλιτέχνης 
ιρλανδικής καταγωγής. Δυό χρόνια 
αργότερα ό ’ Ερρίκος Καρούζο, ό 
όποΤος ήδη άπό τόν ’ Οκτώβριο τού 
1900 είχε έγγάψει τρεις σύντομες μελω
δίες έπάνω σέ κέρινους κυλίνδρους, 
δέχθηκε νά έγγράψη δέκα άριες άπό 
όπερες ιταλικές σέ κέρινους δίσκους. 
Γιά τήν έγγραφή αυτή ό Καρούζο πήρε 
άμοιβή 100 στερλινών, άλλά μέσα σέ 
λίγα χρόνια οί παραγωγοί κέρδισαν 
άπό τήν πώλησι τών δίσκων 15.000 
στερλίνες. ’ Ηταν τό πρώτο εντυπωσια
κό κέρδος άπό δίσκους. Ό  ίδιος ό 
Καρούζο, μέ τίς εγγραφές πού έκανε 
άργότερα, κέρδισε έπάνω άπό 400.000

στερλίνες. ' Ο Ταμάνιο τόν μιμήθηκε σέ 
λίγο καί ήταν ό πρώτος πού διεκδίκησε 
ένα ποσοστό (10%) γιά κάθε πωλούμε- 
νο δίσκο. Τήν έποχή έκείνη δημιουργή- 
θηκαν οί πρώτες εταιρίες έγγραφής 
δίσκων.

' Ο κέρινος δίσκος άντικαταστάθηκε 
άργότερα άπό δίσκο κατασκευασμένο 
άπό ένα μαύρο μίγμα τυπωμένο έυ 
θερμφ καί σκληρυνόμενο στήν ψΰξι 
του. ' Η ταχύτης περιστροφής καθιερώ
θηκε στίς 78 στροφές άνά λεπτό. 'Η  
μεταλλική βελόνη έπρεπε νά άλλάζη 
μετά άπό τρεις - τέσσερις άκροάσεις. 
Κάθε πλευρά τού δίσκου παρείχε μιά 
έγγραφή περίπου τριών λεπτών. 'Η  
μεγέθυνση τού ήχου έξασφαλίσθηκε 
χάρις σέ ένα μεγάλο χωνί, πού προορι
ζόταν νά έξαφανισθή γύρω στά 1925. 
Ό  κινητήρ τού γραμμοφώνου ήταν μέ 
έλατήριο καί έπρεπε νά κουρδίζεται μέ 
έυα χερούλι.

Τό 1924 εμφανίσθηκε στόν ορίζοντα 
μιά νέα σημαντική άυακάλυψις. Στίς 
' Ηνωμένες Πολιτείες κατασκευάσθηκε 
τό πρώτο γραμμόφωνο μέ ήλεκτρικό 
κινητήρα, μέ ήλεκτρομαγυητικό πίκ άπ 
καί μέ έυισχυτή ήχου εφοδιασμένο μέ 
θερμιουική βαλβίδα. Ή  συσκευή, πού 
κατασκευάσθηκε άπό τήν έταιρία 
Μπέλλ τής Νέας Ύόρκης, ήταν δαπα-
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Μιά εικόνα πολύ παρωχυμένης 
έποχής: Αίθουσα μιας έταιρίας 
έγγραφης ήχων. Πρώτος 
ό Έδισον, ίδρυσε τέτοια έταιρία, 
την «Edison Phonograph 
Company», τό 1878. 'Επιχειρήσεις 
όμως τού είδους αυτού, μέ 
συστηματική συγκρότηση, 
άρχισαν νά δημιουργοϋνται 
στις άρχές τού 20ού αίώνος.

Οΐ άνθρωποι αύτοί, οί όποιοι, 
μέ τήν ένδυμασία τους καί τήν όλη 

τους έμφάνισι, άναδίδουν 
τήν άτμόσφαιρα παλαιοτέρων 

έποχών, δέν
συσκέπτονται παρακολουθούν καμμιά...

τηλεοπτική έκπομπή. Είναι 
φιλόμουσοι καί παρακολουθούν 
μιά συναυλία άπό γραμμόφωνο, 

πού διακρίνεται αριστερά.

BRUNO CHIBAUDI

νηρή, αλλά άνοιγε νέους δρόμους πρός 
μιά άναπαραγωγή τ̂οΰ ήχου μεγαλύτε
ρης τελειότητος καί διαρκείας. Τό 1928 
ήρθε ή σειρά των πρώτων δίσκων 
μακράς διαρκείας, προγόνων τών ση
μερινών λόνγκ πλαίυ. Δυό χρόνια 
άργότερα χρησιμοποιήθηκαν δοκιμα- 
στικώς οί πρώτες βελόνες άπό άδάμαν- 
τα, πού βελτιώνουν τήν άναπαραγωγή. 
Χάρις στις συνεχείς αυτές τελειοποιή
σεις, τό γραμμόφωνο κατόρθωσε νά 
'άντισταθή στόν επικίνδυνο άνταγωνι- 
σμό τοΰ ραδιοφώνου ως τό τέλος τοΰ 
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οπότε 
στό ευρωπαϊκό εμπόριο εμφανίσθηκε

ένας τρομερός άνταγωνιστής: τό μα
γνητόφωνο. ΤΗταν μιά συσκευή πού 
ένέγραφε ήχους μέ τήν βοήθεια τής 
ήλεκτρομαγνητικής ένεργείας τοΰ ρυ- 
θμιζομένου ρεύματος. Οί πρώτες έρευ
νες στόν τομέα τοΰ ήλεκτρομαγνητι- 
σμοΰ άρχισαν τό 1899 άπό τόν Δανό 
μηχανικό Βαλντεμάρ Ποΰλσεν, ό όποι
ος είχε παρουσιάσει στήν Διεθνή ” Εκθε- 
σι τών Παρισίων τοΰ 1900 τό «τηλεγρά- 
φωνο», ένα δργανο πού κατέγραφε 
μαγνητικώς τά τηλεγραφικά σήματα 
επάνω σέ ένα λεπτό μεταλλικό σύρμα. 
’ Εν συνεχεία, εντελώς παράδοξα, ό 
εφευρέτης έγκατέλειψε τήν έφεύρεσί

' Η έξέλιξις: τό γνωστό σημερινό μαγνητόφωνο.

του.
"Ενα τελειοποιημένο μοντέλο τοΰ 

παλαιού αύτοΰ «τηλεγραφώνου», πού 
άντί γιά μεταλλικό σύρμα χρησιμοποι
ούσε μιά μαγνητική ταινία άπό κυτταρί
νη, βρέθηκε τήν αύγή τής 11ης Σεπτεμ
βρίου 1944 άπό τούς άνδρες τοΰ συμμα
χικού σταθμοΰ τοΰ Λουξεμβούργου, 
πού έπί τέσσερα χρόνια ήταν ατά χέρια 
τών Γερμανών. ’ Απεκαλύφθη έτσι δτι 
οί Γερμανοί χρησιμοποιούσαν άπό άρ- 
κετό καιρό τό μαγνητόφωνο. Οί τεχνι
κοί τοΰ γερμανικοΰ στρατού είχαν 
μυστικά συνεχίσει τίς έρευνες τοΰ 
Ποΰλσεν, καί, μέ τήν βοήθεια τοΰ 
φυσικοΰ ’Ά ινριχ Πφλώυμερ, επέτυχαν 
τό 1935 τήν κατασκευή τοΰ πρώτου 
πραγματικοΰ μαγνητοφώνου.

Τούς επομένους σταθμούς τής εγ
γραφής τοΰ ήχου (δίσκοι μακράς διάρ
κειας, ύψηλής πιστότητος, στερεοφωνι
κοί) τούς γνωρίζομε γιατί τούς ζήσαμε 
άπό κοντά. Θά κατορθώση τελικά ή 
μαγνητοταινία νά έκτοπίση τόν δίσκο, 
τό ίδιο δπως ό δίσκος εξετόπισε πρίν 
άπό εξήντα χρόνια τόν κέρινο κύλιν
δρο; ' Η τεραστία διάδοσις τών δίσκων 
καί τών πίκ άπ μάς κάνει νά πιστεύωμε 
δτι ό άγών θά έξακολουθήση νά είναι 
σκληρός.
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Ν Ο Μ Ο Ι
---------------------- ( 1)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ ΙΘ . 1233

Π ροσω ρινή αναστολή τής ισχύος ορισμένω ν δ ια τά ξεω ν  
τον Ν .Δ . 1 7 8 /1 9 6 9  « π ε ρ ί  ιερα ρχ ία ς , προαγω γώ ν κα ί 
τοποθετήσεων τών ’Α ξ ιω μ α τικ ώ ν  τών ’Ενόπλω ν Δυνά
μ εω ν».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κ υρούμεν κ α ι έκ δ ίδ ο μ εν  τον κ α τω τέρ ω  υπό τ ή ς  Β ο υ λ ή ς  
ψ η φ ισ δ έν τα  ν ό μ ο ν :

’Ά ρ θ ρ ο  1 .

Κ α τ ά  τ ι ς  τ α κ τ ικ έ ς  κ α ί  έ κ τ α κ τ ε ς  κ ρ ίσ ε ις ,  ά π ό  1 η ς  Μ α ρ τ ίο υ  
1 9 8 2  έ ω ς  2 8 η ς  Φ εβ ρ ο υ ά ρ ιο υ  1 9 8 3  'Υ π ο ν α ύ α ρ χ ο ι κ α ί  Α ρ χ ι 
π λ ο ία ρ χ ο ι το ϋ  Π .Ν .  κ ρ ίν ο ν τ α ι κ α ί  π ρ ο ά γ ο ν τ α ι, άν έχ ο υ ν  
σ υ μ π λ η ρ ώ σ ε ι ε ίκ ο σ ι  έ ξ η  ή  ε ίκ ο σ ι  τ έ σ σ ε ρ α  χ ρ ό ν ια  ά τ ί -  
σ τ ο ιχ α  σ υ ν ο λ ικ ή ς  υ π η ρ ε σ ία ς  σαν ’ Α ξ ιω μ α τ ικ ο ί ,  κ α τ ά  
π α ρ έ κ κ λ ισ η  τ ώ ν  δ ια τ ά ξ ε ω ν  τ ώ ν  π α ρ α γ ρ ά φ ω ν  1 η ,  θ  το ϋ  
ά ρθρο υ  9  κ α ί  3 0 ,3 1  τ ο ϋ  ν .δ . 1 7 8 / 1 9 6 9 ,  δ π ω ς  τ ρ ο π ο π ο ιή 
θ η κ ε  κ α ί  ισ χ ύ ε ι  σ ή μ ε ρ α .

’Ά ρ θ ρ ο  2 .

Ή  δ ιά τ α ξ η  τ ή ς  π α ρ α γ ρ ά φ ο υ  2  το ϋ  ά ρθρο υ  7  τ ο ϋ  ν .δ . 1 7 8 /  
1 9 6 9  δ εν  έ χ ε ι  ε φ α ρ μ ο γ ή  γ ιά  τ ις  έ κ τ α κ τ ε ς  κ ρ ίσ ε ις  1 9 8 2 - 1 9 8 3  
π ο ύ  θά  γ ίν ο υ ν  μ ε τ ά  τ η ν  1 η  Μ α ρ τ ίο υ  1 9 8 2  τ ώ ν  ’ Α ξ ιω μ α τ ι 
κ ώ ν  τ ο ϋ  Π .Ν .  ο ί ό π ο ιο ι μ π ο ρ ο ύ ν  νά  κ ρ ίν ο ν τ α ι κ α ί  νά  π ρ ο -  
ά γ ο ν τ α ι ά ν ε ξ ά ρ τ η τ α  σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς  ή  ο χ ι  τ ο ϋ  χρ ό νο υ  δ ιο ίκ η 
σ η ς  ή  ε ιδ ικ ή ς  υ π η ρ ε σ ία ς  π ο ύ  π ρ ο β λ έ π ε τ α ι  ά π ο  τό  ά ρθρο  1 3  
το ϋ  π α ρ α π ά ν ω  ν ο μ ο θ ε τ ικ ο ύ  δ ια τ ά γ μ α τ ο ς .
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Π α ρ α γ γ έ λ λ ο μ ε ν  νά  δ η μ ο σ ιε υ τ ε ί σ τη ν  ’Ε φ η μ ερ ίδ α  τ ή ς  Κ υ -  
δ&ρνήσεως το  κ ε ίμ εν ο ν  τοϋ πα ρόντος κ α ί νά  έ κ τ ε λ ε σ δ ε ί  ώ ς  
νόμος τοϋ Κ ρ ά το υ ς .

Ά δ ή ν α ι ,  2 5  Φ εβρουάριου  1 9 8 2

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ1 
Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ Γ . ΚΑΡΑΜ ΑΝ ΛΗ Σ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
(ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ)

Α Ν Δ Ρ ΕΑ Σ  Γ . ΠΑΠΑΝ ΔΡΕΟ Υ

θ εω ρ ή θ η κ ε  κα ί τ έθ η κ ε ή Μ εγά λη  Σ φ ρ α γ ίδ α  τον Κράτους. 

Ά -δ ή ν α ι. 2 5  Φ εβρουά ριου  1 9 8 2

Ο Ε Π Ι  Τ Η Σ  Δ ΙΚ Α ΙΟ Σ Υ Ν Η Σ  ΥΠ Ο ΥΡ Γ Ο Σ

ΕΥΧΤΑΘΙΟΧ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΧ

( 2)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ Α Ρ ΙΘ  1234

Ρύ θμ ισ η θεμάτω ν τον τιροσωπικον τών Σ ω μά τω ν  
'Α σφ αλείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κ υροϋμεν κ α ι έκ δ ίδ ο μ εν  τόν κ α τω τέρ ω  ύπό τ ή ς  Β ο υ λ ή ς  
ψ η φ ισ δ έν τ α  ν ό μ ο ν :

Ά ρ -δ ρ ο  1 .

1 . Κ α τ ά  τ ι ς  τ α κ τ ικ έ ς  κ ρ ίσ ε ις  τοϋ έτο υ ς  1 9 8 2  κ α ι μ έχ ρ ι 
νά  λ ή ξ ε ι  ή  ισ χύ ς  τώ ν  π ινά κω ν πού δ ά  συνταχ-δοϋν σ’ α υ τές , 
οί Α σ τ υ ν ο μ ικ ο ί Δ ιε υ δ υ ν τ έ ς  Β '  κ ρ ίν ο ν τα ι κ α ί π ρο ά γοντα ι έφ ’ 
όσον συμπλϊ)ρώ νουν 1 8  έ τ η  σ υ ν ο λ ικ ή ς  υ π η ρ εσ ία ς  α ξ ιω μ α τ ικ ο ύ , 
άπο τή ν  οποία 1 έ τ ο ς  στο βα δ μ ό .

2 .  Ή  π α ράγραφ ος 1 τού άρδρου 2 0  τοϋ Ν .  6 7 1 / 1 9 7 7  
ά ν τ ικ α δ ίσ τ α τ α ι ώ ς  ε ξ ή ς :

« 1 .  Ο ί  ’Α ξ ιω μ α τ ικ ο ί κ ρ ίν ο ν τ α ι τ α κ τ ικ ά  κ α ί έ κ τ α κ τ α . Ή  
τ α κ τ ικ ή  κ ρ ίσ η  έ ν ε ρ γ ε ίτ α ι τον Μ ά ρ τ ιο  κ ά δ ε  έ τ ο υ ς , ή  δ ε έ κ τ α 
κ τ η  όταν σ υ ν τρ έχ ε ι μ ία  άπό τ ι ς  π ε ρ ιπ τ ώ σ ε ις  πού ο ρ ίζοντα ι 
στα άρ-δρα 9  π α ρ ά γρ . 2  κ α ί 3 ,  11  π α ρ ά γ ρ . 2 ,  1 9  π α ρ ά γ ρ . 3 ,  
2 5  π α ρ ά γ ρ . 3 ,  2 7  π α ρ ά γρ . 8 ,  3 3 ,  3 4  κ α ί 3 9  το ϋ  π α ρ ό ν το ς » .

3 .  Ο ί π α ρα γρά φ ει 1 κ α ί 5  τοϋ ά,ρδρου 2 5  τοϋ  Ν .  6 7 1 /  
1 9 7 7  ά ν τ ικ α δ ίσ τ α ν τ α ι ώ ς  ε ξ ή ς :



« 1 .  Τ ά  Σ υ μ β ο ύ λ ια  σ τη ν  π ρ ώ τη  συνεδρίασή τους εύρίσκον- 
σατ σε α μ α ρ τ ία  όταν ε ίν α ι πα ρόντα δλ α  τά  μ έ λ η  το υ ς. Σ τ ι ς  
επ ό μ εν ες  συνεδριάζουν σε α π α ρ τ ία  κ α ί μ ε  απουσία ενός μ έλ ο υ ς . 
Ο ΐ απ οφ άσεις τους λ α μ β ά ν ο ν τα ι κ α τά  π λ ε ιο ψ η φ ία . ’Ε ά ν  κ α 
τά  τ η ν  ό η το φ ο ρ ία  σ χ η μ α τισ το ύ ν  π ερ ισ σ ό τερ ες  άχό δυο γν ώ 
μ ε ς .  οΐ ά χ ο τελ ο ϋ ν τες  τη ν  α σ θ εν έ σ τ ερ η  μ ε ιο ψ η φ ία  οφείλουν νά 
προσχωρήσουν σέ μ ία  άπό τ ι ς  ε π ικ ρ α τ έ σ τ ε ρ ε ς  γ ν ώ μ ε ς . Ό  
Π ρ ό ε δ ρ ο ς  τοϋ Σ υ μ β ο υ λ ίο υ  μ π ο ρ ε ί κ α τά  τ ι ς  σ υ ν εδ ρ ιά σ ε ις  τοϋ 
Σ υ μ β ο υ λ ίο υ  νά κ α λ ε ί  όποιονδήποτε κ α τά  τη ν  κ ρ ίσ η  του άρμό- 
διο  α ξ ιω μ α τ ικ ό  γ ιά  τη ν  π α ροχή  π λη ρο φ ο ρ ιώ ν . Σ έ  π ερ ίπ τω 
ση έ λ λ ε ιψ η ς  τοϋ μ ετ έχ ο ν τ ο ς  τοΰ  Σ υ μ β ο υ λ ίο υ  Α ρ χ η γ ο ύ  Χ ω 
ρ ο φ υ λα κή ς. ’Α σ τυ ν ο μ ία ς  Π ό λ ε ω ν  ή Π υ ρ ο σ βεσ τ ικ ο ύ , τά  Σ υ μ 
βο ύλια  συνεδριάζουν μ έ παρόντα τέσσ ερα  το υ λά χ ισ το ν  μ έ λ η ,  
π ρο εδρεύ ει δέ τούτω ν ά ντι τοϋ ’ Α ρ χ η γ ο ύ  τό  μ έ λ ο ς  αυτού 
πού έ χ ε ι  τό προβά δισμα . Γ ιά  τ ή  λ ή ψ η  αποφάσεων σέ π ε ρ ίπ τ ω 
ση ΐσ οψ η φ ία ς έ π ικ ρ α τ ε ί ή  ψήφ ος τοϋ Π ρ ο έ δ ρ ο υ » .

« 5 .  Ο ί  έρ γ α σ ίε ς  τώ ν  Σ υ μ β ο υ λ ίω ν  τελ ε ιώ ν ο υ ν  μέσα  στον 
μ ή να  Μ ά ρ τ ιο , πα ρά τα ση δ έ αυτώ ν μ έ χ ρ ι ένα μ ή να  ε ίν α ι δυ
ν α τή , έφ ’ όσον συντρέχουν ε ιδ ικ ο ί λ ό γ ο ι, μ έ  α ιτ ιο λ ο γ η μ έ ν η  
άπόφαση τοΰ Υ π ο υ ρ γ ο ύ  Δ η μ ο σ ία ς  Τ ά ξ ε ω ς  κ α ί υστέρα  άπό 
γ ν ώ μ η  τοϋ άρμόδιου ’Α ρ χ η γ ο ύ . Κ α τ ά  τον ίδ ιο  τρόπο μ π ο ρ ε ί νά  
α ν α β λ η θ ε ί ή  τ α κ τ ικ ή  σύνοδος τώ ν  Σ υ μ β ο υ λ ίω ν , ή  ά να βολή  
όμω ς δεν ε π ιτ ρ έ π ε τ α ι νά π α ρ α τ α θ ε ί πέρα ν τοϋ δ ιμήνου  από 
τ ή  χ ρ ο νο λο γ ία  έκ δ ο σ η ς τ ή ς  απ όφ α σης».

4 . Ή  π ερ ίπ τω σ η  θ '  τ ή ς  παραγράφου 1 τοϋ ά ρθρου  2 3  τοϋ 
Ν .  6 7 1 / 1 9 7 7  α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι ώ ς  έ ξ η ς :

« θ .  Κ α τ ώ τ ε ρ ο  Σ υ μ β ο ύ λ ιο  Π υ ρ ο σ βεσ τ ικ ο ύ  Σ ώ μ α τ ο ς :  Ώ >ς 
τ α κ τ ικ ά  μ έν  μ έ λ η  ο ρ ίζ ο ν τα ι ό Α ρ χ ιπ ύ ρ α ρ χ ο ς — -Ύ π α ρ χ η γ ό ς  
Π υ ρ ο σ βεσ τ ικ ο ύ  Σ ώ μ α τ ο ς  κ α ί τέσ σ α ρ ες  ( 4 )  Π ύ ρ α ρ χ ο ι ή  Ά ν -  
τ ιπ ύ ρ α ρ χ ο ι. ώ ς  α ν α π λ η ρ ω μ α τ ικ ά  δ έ  μ έ λ η  δύο ( 2 )  Π ύ ρ α ρ χ ο ι 
ή  "Α ν τ ιπ ύ ρ α ρ χ ο ι. Ό  Α ρ χ ιπ ύ ρ α ρ χ ο ς  έ κ τ ε λ ε ί  κ α θ ή κ ο ν τα  Π ρ ο 
έδρου. ό δέ ν εώ τερ ό ς  τώ ν Π υ ρ ά ρ χ ω ν  ή  Ά ν τ ιπ υ ρ ά ρ χ ω ν  κ α θ ή 
κοντα  ε ισ η γ η τ ή .  Σ έ  π ερ ίπ τω σ η  έ λ λ ε ιψ η ς  Π υ ρ ά ρ χ ω ν  ή  Ά ν τ ι -  
πυράρχω ν ο ρ ίζοντα ι Σ υ ν τ α γ μ α τ ά ρ χ ε ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  ή  ’Α στυ
νο μ ικο ί Δ ιε υ θ υ ν τ έ ς  Α ' ,  σέ π ε ρ ίπ τω σ η  δέ μ ή  ύ π α ρ ξ η ς  τοϋ 
Ά ρ χ ιπ υ ρ ά ρ χ ο υ  ηροί̂  Σ υ μ βο υ λ ίο υ  π ρ ο εδ ρ εύ ει Γ ε ν ικ ό ς  ’Α στυνο

μ ικ ό ς  Δ ιε υ θ υ ν τ ή ς # .

δ . Ο ί τ α κ τ ικ έ ς  έ κ θ έ σ ε ις  ικ α ν ό τ η τα ς  τώ ν ά ξ ιω μ α τ ικ ώ ν  
τώ ν Σ ω μ ά τω ν  Α σ φ α λ ε ία ς  σύντάσσονται σ τ ις  2 0  Ίανουαρ.ισυ 
κ ά θ ε  έτ ο υ ς . Ε ιδ ικ ά  γ ιά  τό  έ τ ο ς  1 9 8 2  οί ε κ θ έ σ ε ις  α υ τές  θ ά  
συνταχθοϋν μ έ χ ρ ι 1 0  Μ α ρ τίο υ .

"Α ρ θ ρ ο  2 .

1 . Ο ί πα ρά γρα φ οι 2  κ α ί 5  τοϋ ά ρθρο υ  3 8  τοϋ Ν .  6 7 1 /  
1 9 7 7  « π ε ρ ί ιε ρ α ρ χ ία ς , π ρο α γ ω γ ώ ν , α π ο σ τρ α τε ία ς  κ α ί μ ε τ α 
θ έσ εω ν  τώ ν μο ν ίμω ν ά ξ ιω μ α τ  κώ ν τώ ν Σ ω μ ά τω ν . Χ ω ροφ υ
λ α κ ή ς ,  ’ Α σ τυν ο μ ία ς  Π ό λ ε ω ν  κ α ί Π υ ρ ο σ β ε σ τ ικ ο ύ » - α ν τ ικ α θ ί

σ τα ν τα ι ώ ς  ε ξ ή ς :

« 2 .  "Ο τα ν  κ ε ν ω θ ε ί ή θ έ σ η  τοϋ ’Α ν τ ισ τρ ά τ η γ ο υ  ’Α ρχηγο ύ  
Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς , ό Υ π ο υ ρ γ ό ς  Δ η μ ο σ ία ς  Τ ά ξ ε ω ς  α π ο σ τέλ λ ε ι 
στο Α ν ώ τ α τ ο  Σ υ μ β ο ύ λ ιο  ’Ε θ ν ικ ή ς  ’Α μ ύ ν η ς  π ίν α κ α  όλω ν τών 
έν έν ε ρ γ ε ία  'Υ π ο σ τρ α τ ή γ ω ν  κ α ί Τ α ξ ιά ρ χ ω ν , α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  άπό 
τό χρόνο π α ρα μ ο νή ς στο  β α θ μ ό  τους μ α ζ ί .μέ τους α το μ ικ ο ύ ς  
τους φ α κ έλ λ ο υ ς . Τ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ιο  λ α μ β ά ν ο ν τα ς  ύπ’ όψη τά  σ το ι
χ ε ία  τώ ν α το μ ικ ώ ν  φ α κ έλ λ ω ν  ε π ιλ έ γ ε ι  κ α τ ’ ε λ ε ύ θ ε ρ η  κρ ίσ η  
τον ’ Α ρ χ η γ ό  κ α ί συντάσσει σ χ ετ ικ ό  π ρ α κ τ ικ ό . Ο ί  ά ρχα ιό τε- 
ροι ή  α ν ώ τερο ι αυτού πού έ π ιλ έ γ ε τ α ι  κ ρ ίν ο ν τ α ι ώ ς  εύ δ ο κ ίμ ω ς 
τ ε ρ μ α τ ίσ α ν τες  τ ή  σ τα δ ιοδρο μ ία  το υ ς» ..

« 5 ;  Έ ά ν  έ π ιλ ε γ ε ί  ώ ς  ’Α ρ χ η γ ό ς  'Υ π ο σ τ ρ ά τ η γ ο ς , Ύ π α ρ χ η 
γ ό ς  Α σ τ υ ν ο μ ία ς  Π ό λ ε ω ν  ή  ’Α ρ χ ιπ ύ ρ α ρ χ ο ς , π ρ ο ά γ ετα ι στον 
ανώ τερο  β α θ μ ό  ά ν ε ξ ά ρ τ η τ α  τοϋ χρόνου π α ρα μ ο νή ς στο βα θμ ό  
αυτά. Έ ά ν  έ π ιλ ε γ ε ί  ώ ς  ’Α ρ χ η γ ό ς  Τ α ξ ία ρ χ ο ς ,  Γ ε ν ικ ό ς  ’Α στυ
νο μ ικ ό ς  Δ ιε υ θ υ ν τ ή ς  ή  Π ύ ρ α ρ χ ο ς , π ρ ο ά γ ετα ι ά μ έσ ω ς στον 
ά νώ τερο  β α θ μ ό , μ ε τ ά  3 0  δ έ  η μ έ ρ ε ς  π α ρα μονής στο β α θ μ ό

τούτο , κ α τά  τ ι ς  ό π ο ιες  ά σ κ ε ί ό λ ε ς  τ ι ς  α ρ μ ο δ ιό τη τ ες  τοϋ ’Α ρ 
χη γο ύ . π ρ ο ά γ ετα ι α υ το δ ικ α ίω ς  στο β α θ μ ό  τοϋ Ά ν τ ισ τ ρ α τ ή -  
γου ή Α ρ χ η γ ο ύ » .

2 .  Μ ε τ ά  τή ν  παράγραφο 7  τοϋ άρθρου 3 3  τοϋ Ν .  6 7 1 ,  
1 9 7 7  π ρ ο σ τ ίθ ε τ α ι π α ράγραφ ος 8  ώ ς  έ ξ η ς :

« 8 .  Τ α ξ ία ρ χ ο ι,  που ν ε ώ τ ερ ό ς ' το υ ς  ε π ιλ έ γ ε τ α ι  σάν ’Α ρ χ η 
γ ό ς , π ρο ά γοντα ι σ υ γ χ ρ ό ν ω ς μ έ  αύτόν στον άνώ τερο  βα θ μ ό  
έκ το ς  ο ργα ν ικ ώ ν  θ έσ εω ν , 3 0  ή μ έ ρ ε ς  δ έ  άπό τή ν  π ρο α γ ω γ ή  
το υ ς  α υ τή  ά π οσ τρα τεόοντα ι α ύ τ ε π α γ γ έ λ τ ω ς , ώ ς  εύ δο κ ίμ ω ς 
τ ε ρ μ α τ ίσ α ν τ ες  τ ή  στα δ ιοδρομ ία  το υ ς » .

"Α ρ θ ρ ο  3 .

1 .  Γ ιά  τους Σ υ ν τ α γ μ α τ ά ρ χ ε ς  τό  αρμόδιο Σ υ μ β ο ύ λ ιο  κρ ί- 
σ εω ς συντάσσει τους ε ξ ή ς  π ίν α κ ε ς :

α. Π ίν α κ α  δ ια τ η ρ η τ έ ω ν .

β . Π ίν α κ α  εύ δ ο κ ίμ ω ς  τερ μ α τ ισ ά ν τω ν  τ ή  σ τα δ ιοδρο μ ία  

το υ ς.

γ .  Π ίν α κ α  ά π οσ τρ α τευτέω ν.

2. Τ ό  άρμόδιο Σ υ μ β ο ύ λ ιο  άπό τον π ίνα κ α  δ ια τ η ρ η τ έω ν , 
στον οποίο έγ γ ρ ά φ ο ν τα ι όσοι κ ρ ίν ο ν τα ι ό τ ι σ υγκεντρώ νουν σέ 
άπ όλυτο β α θ μ ό  όλα  τά  ουσ ια σ τικά  προσόντα που α π α ιτο ύ ν τα ι 
γ ιά  τή ν  άσκηση κ α θ η κ ό ν τω ν  τοϋ βα θμ ο ύ  το υ ς , έ π ιλ έ γ ε ι ,  άνε
ξ ά ρ τ η τ α  άπό τ ή  σ ε ιρ ά  α ρ χ α ιό τ η τ ά ς  το υ ς , εκ ε ίν ο υ ς  που κ ρ ί
ν ε : π ρ ο α κ :έο υ ς  γ ιά  τή ν  π λ ή ρ ω σ η  τώ ν κενώ ν θ έσ εω ν  Τ α 
ξ ιά ρ χ ω ν .

3 . Ο ί Σ υ ν τ α γ μ α τ ά ρ χ ε ς  που έχουν γ ρ α φ ε ί σέ π ίνα κα  δ ια 
τ η ρ η τ έ ω ν , έάν έ π ιλ ε γ ε ί  ν ε ώ τ ερ ό ς  τους ώ ς  Τ α ξ ία ρ χ ο ς ,  προά- 
γ ο ν τ α ι στον ά μ έσω ς ά νώ τερο  β α θ μ ό , έ κ τ ο ς  οργα ν ικ ώ ν θ έσ εω ν , 
α π οσ τρα τεύοντα ι δέ α ύ τ ε π α γ γ έ λ τ ω ς  3 0  ή μ έ ρ ε ς  μ ε τ ά  τ ή ν  προα
γ ω γ ή  τους μ έ  ά λ λ ο  Π .  Δ / γ μ α  ώ ς  εύ δ ο κ ίμ ω ς τ ε ρ μ α τ ίσ α ν τ ες  
τ ή  σ τα δ ιοδρο μ ία  τους.

4. Ο ί Τ α ξ ία ρ χ ο ι κ α ί οί Σ υ ν τ α γ μ α τ ά ρ χ ε ς  κ α ί οί ά ν τ ίσ το ιχ ο ι 
τ ή ς  ’Α σ τυ ν ο μ ία ς  Π ό λ ε ω ν  κ α ί τοΰ Π υ ρ ο σ βεσ τ ικ ο ύ  Σ ώ μ α τ ο ς  
έάν έχουν σ υ μ π λη ρ ώ σ ει 6 μ η ν η  υ π η ρεσ ία  στο  β α θ μ ό  τους κ α ι 
υποβάλουν ο π ο τεδ ή π ο τε α ίτη σ η  α π ο σ τρ α τε ία ς , π ρο ά γοντα ι στον 
έπόμενο β α θ μ ό  έπ ί ένα  μ ή να  κ α ί'ύ σ τ ε ρ α  ά π οσ τρα τεόο ντα ι.

δ . Ο ί  π ίν α κ ες  π ρο α κ τέω ν Σ υ ν τα γ μ α τα ρ χ ώ ν  κ α ί ’Α σ τυν ο μ ι
κώ ν Δ /ν τ ώ ν  Β ' ,  πού έχουν σ υ ν ια χ θ ε ί  κ α τά  τ ις  ε τ ή σ ιε ς  κ ρ ί
σ ε ις  τού  έτο υ ς  1 9 8 1 ,  κ α τα ρ γ ο ϋ ν τα ι.

Ή  ισ χύς τώ ν δ ια τ ά ξ ε ω ν  τ ή ς  παρούσας πα ραγράφ ου α ρ χ ί
ζ ε ι άπό 1 .1 .1 9 8 2 .

6 . Κ α τ ά  τ ι ς  τ α κ τ ικ έ ς  κ α ί έ κ τ α κ τ ε ς  κ ρ ίσ ε ις  γ ιά  το ύ ς  Ά ν τ ι -  
σ υ ν τα γ μ α τά ρ χ ες , ’Α στυνομ ικούς Δ ιε υ θ υ ν τ έ ς  Β '  κ α ί Ά ν τ ι -  
πυράρχους τά  άρμάδια  σ υμβούλια  συντάσσουν το ύ ς  έ ξ η ς  π ί
ν α κ ες  :

α. Δ ια τ η ρ η τ έ ω ν .

β. Π α ρ α μ εν ό ν τω ν  στον αύτό βα θ μ ό , 

γ .  Ά π ο σ τ ρ α τε υ τ έω ν .

7 .  Τ ό  άρμόδιο συμβούλιο άπό τον π ίνα κ α  δ ια τ η ρ η τέω ν , στον 
οποίο έγ γ ρ ά φ ο ν τα ι όσοι κ ρ ίν ο ν τ α ι ό τ ι συγκεντρώ νουν σε από
λ υτό  β α θ μ ό  όλα  τ ά  ούσ ια σ τικά  προσόντα πού α π α ιτο ύ ν τα ι. γ ιά  
τή ν  άσκηση τώ ν κ α θ η κ ό ν τω ν  τοϋ β α θμ ο ύ  το υ ς , ε π ιλ έ γ ε ι ,  α ν ε
ξ ά ρ τ η τ α  άπό τή ν  α ρ χ α ιό τ η τ ά  το υ ς , εκ ε ίν ο υ ς  πού κ ρ ίν ε ι προα
κ τέο υ ς  γ ιά  τή ν  π λ ή ρ ω σ η  τώ ν κενώ ν θ έσ εω ν  Σ υ ν τ α γ μ α τ α ρ χ ώ ν , 
Α σ τυ ν ο μ ικ ώ ν  Δ ιε υ θ υ ν τ ώ ν  Α ' κ α ί Π υ ρ ά ρ χ ω ν . Ο ί α ρ χ α ιό τε
ροι , αύτώ ν πού π ρ ο ά γ ο ν τα ι, λ ο γ ίζ ο ν τ α ι « δ ια τ η ρ η τ έ ο ι» .

Ά ρ θ ρ ο  4 .

1 . Ή  π α ρά γρα φ ος 2  τοϋ ά ρθρου  4 3  τοΰ Ν .  6 7 1 / 1 9 7 7  
ά ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι ώ ς  ε ξ ή ς :

2 9 3



« 2 .  Τ ι ς  τ α κ τ ικ έ ς  κ α ί έ κ τ α κ τ ε ς  μ ε τ α δ ό σ ε ις  κ α ί το π ο δ ετή -  
σ ε ις  αποφ ασίζει το Α ν ώ τ ε ρ ο  Σ υ μ β ο ύ λ ιο  κ ά δ ε  Σ ώ μ α τ ο ς  πού 
λ ε ιτ ο υ ρ γ ε ί  σαν Σ υ μ β ο ύ λ ιο  Μ ε τ α θ έ σ ε ω ν . Ε ιδ ικ ά  π ρο κε ιμ ένο υ  
π ερ ί τ η ς  Α σ τ υ ν ο μ ία ς  Π ό λ ε ω ν  τ ι ς  τ ο π ο θ ε τ ή σ ε ις  κ α ί μ ε τ α θ έ 
σ ε ις  απ οφ ασίζει τό  ’Α ν ώ τερ ο  Σ υ μ β ο ύ λ ιο  που ε ίν α ι αρμόδιο 
γ ια  τ ις  κ ρ ίσ ε ις  τώ ν Γ ε ν .  Α σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν  Δ ιε υ θ υ ν τ ώ ν . Τ ι ς  μ ε 
τ α θ έ σ ε ις  κ α ί τ ο π ο θ ε τ ή σ ε ις  τώ ν  ’Ε π ιθ ε ω ρ η τ ώ ν  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  
ε ν ε ρ γ ε ί  ό 'Υ π ο υ ρ γό ς  Δ η μ ο σ ία ς  Τ ά ξ ε ω ς » .

2 .  Ο ί  -δέσ εις  τώ ν α ξ ιω μ α τ ικ ώ ν  τ ή ς  ’Α σ τυ ν ο μ ία ς  Π ό λ ε ω ν  
κ α ί τοϋ Π υ ρ ο σ βεσ τ ικ ο ύ  Σ ώ μ α τ ο ς , άπό τού βα δ μ οϋ  τού ’Α σ τυ 
νομικού Δ ιε υ δ υ ν τ ή  Α '  κ α ί Π υ ρ ά ρ χ ο υ  κ α ί άνω, πού τ ίδ ε ν τ α ι  
σέ δ ια δ ε σ ιμ ό τ η τ α  σύμφωνα μ έ  τό  ά ρ δ ρ ο  4  πα ρ. 1 π ε ρ . α ' 
τού Ν . Δ .  3 4 3 / 1 9 6 9 ,  όπω ς τρ ο π ο π ο ιή θ η κ ε  μ έ  τό ά ρδρο  2  
τού Ν . Δ .  2 8 / 1 9 7 4 ,  λ ο γ ίζ ο ν τ α ι κ ε ν έ ς  κ α ί π λ η ρ ο ύ ν τα ι, 
όσοι δέ άπό αύτούς πού τ έ δ η κ α ν  σ έ  δ ια δ ε σ ιμ ό τ η τ α  έπ α νέρχον- 
τ α ι σ την ε ν έ ρ γ ε ια , δέν κ α τα λα μ βά νο υ ν ο ρ γ α ν ικ ές  δ έ σ ε ις ,  ά λ 
λ α  δ εω ρ ο ύ ν τα ι ύ π ερ ά ρ ιδ μ ο ι.

Ά ρ δ ρ ο  5 .

1 . Ο ί ύ π η ρ ετο ύ ν τες  σ τ η  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή , ’Α σ τυνομ ία  Π ό λ ε ω ν  
κ α ί τό  Π υ ρ ο σ βεσ τ ικ ό  Σ ώ μ α  ε π ιτ ρ έ π ε τ α ι ν ά  τελ ο ύ ν  γά μ ο  μ έ  
πρόσωπο ε λ λ η ν ικ ή ς  ίδ α γ έ ν ε ια ς  χ ω ρ ίς  ά δ ε ια  τ ή ς  Υ π η ρ ε 
σ ία ς  μ ε τ ά  τ ή  σ υμ π λήρω σ η εν ό ς  έτο υ ς  υ π η ρ εσ ία ς  άπό τη ν  κ α 
τ ά τ α ξ ή  το υ ς, έφ ’ όσον δέν έχουν εκ π λ η ρ ώ σ ε ι τ ι ς  στρα 
τ ιω τ ικ έ ς  τους ύ π ο χ ρ εώ σ εις , ο ί δέ λ ο ιπ ο ί α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς  χρό
νου υ π η ρ εσ ία ς . Έ ά ν  συντρέχουν ά π ο δ εδ ε ιγ μ έν ω ς  ε ίίδ ικ ο ί κ ο ι
ν ω ν ικ ο ί λ ό γ ο ι, ό 'Υ π ο υ ρ γ ό ς  Δ η μ ο σ ία ς  Τ ά ξ ε ω ς  δ ύ να τα ι νά 
ε γ κ ρ ίν ε ι  τ ή γ  τ έ λ ε σ η  γά μου κ α ί π ρ ιν  άπό τ ή  σ υμπ λήρω ση 
εν ια ύ σ ιο ς  υ π η ρ εσ ία ς .

2 .  ’Ε ά ν  ό γ ά μ ο ς  π ρ ό κ ε ιτα ι νά τ ε λ ε σ δ ε ί  μ έ  πρόσωπο α λ λ ο 
δα π ής ύ π η κ ο ό τη τα ς , α π α ιτ ε ίτ α ι έ γ κ ρ ισ η  τού 'Υ π ο υ ργο ύ  Δ η μ ο 
σ ία ς  Τ ά ξ ε ω ς ,  ή  όποια χ ο ρ η γ ε ίτ α ι μ ε τ ά  άπό π ρο η γο ύ μ ενη  
έ κ τ ίμ η σ η  τώ ν ιδ ια ίτ ε ρ ω ν  σ υ ν δη κ ώ ν πού πα ρουσ ιάζει ή  κ ά δ ε  
σ υ γ κ εκ ρ ιμ έν η  π ερ ίπ τω σ η .

3 .  Γ ιά  τη ν  ά ν α γνώ ρ ισ η  τώ ν γά μ ω ν πού τ ελ ο ύ ν τα ι σύμφω
να μ έ  τ ις  δ ια τ ά ξ ε ις  τού πα ρόντος ά ρδ ρο υ  δέν κ α τ α β ά λ λ ε τ α ι 
ή  ϋπό τοϋ άρδρου 8  τοϋ  Α .Ν .  8 8 4 / 1 9 3 7 ,  όπω ς ά ν τ ικ α τα σ τά - 
δ η κ ε  μ έ  τό  ά ρδρο  3  τοϋ Ν .  1 1 6 9 / 1 9 8 1 ,  π ρ ο β λ επ ό μ εν η  κ ρ ά 
τη σ η  ύπέρ τοϋ Τ α μ ε ίο υ  ’Α ρ ω γ ή ς  'Ο π λ ιτ ώ ν  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς . Ή  
ύπό τού άρδρου 2  τού Ν .  1 1 0 5 / 1 9 8 1  π ρ ο β λ επ ό μ εν η  γ ιά  τό  
λ ό γ ο  αυτό κ ρ ά τη σ η  ύπέρ τού Μ ε το χ ικ ο ύ  Τ α μ ε ίο υ  Σ τρ α τ ο ύ  
έ ξ α κ ο λ ο υ δ ε ί νά κ α τ α β ά λ λ ε τ α ι.

4 . Χ ρ η μ α τ ικ ά  ποσά πού ο φ ε ίλ ο ν τα ι στο Τ .Α .Ο .Χ .  γ ιά  τη ν  
τ έ λ ε σ η  ή  τη ν  ά να γνώ ρ ισ η  γ ά μ ο υ  άπό τούς ά σ φ αλισμένους σ’ 
αυτό δέν  ά ν α ζη το ϋ ντα ι.

5 .  Ο ί π ε ιδ α ρ χ ικ έ ς  π ο ιν ές  πού έ π ιβ λ ή δ η κ α ν  γ ιά  τη ν  τ έ λ ε σ η  
γάμου χ ω ρ ίς  ά δ εια  στο π ροσω πικό τώ ν  Σ ω μ ά τω ν  ’Α σ φ α λ ε ία ς  
δ ια γ ρά φ ο ν τα ι άπό τά  ο ικ ε ία  μ η τρ ώ α  ή  φ α κ έλ λ ο υ ς , τά  χ ρ η μ α 
τ ικ ά  όμω ς ποσά πού κ ρ α τ ή δ η κ α ν  ώ ς  σ υνέπ εια  τώ ν ποινώ ν δέν 
έπ ισ τρ έφ ο ν τα ι.

6 .  Ο ί ύ π α ξ ιω μ α τ ικ ο ί τώ ν Σ ω μ ά τ ω ν  ’Α σ φ α λ ε ία ς , ο ί χ ω 
ρ ο φ ύ λ α κ ες, ά σ τυ φ ύλα κες κ α ί π υ ρο σ βέσ τες  πού ά π ο λ ύ δ η κ α ν  
ή  ά π ο τά χ δ η κ α ν  γ ιά  τ έ λ ε σ η  γά μου  χ ω ρ ίς  ά δ εια  τ ή ς  ύπ ηρε- 
σ ία ς  έπ α να φ έροντα ι σζήν ε ν έ ρ γ ε ια  μ έ  τό  β α δ μ ό  πού ε ίχ α ν  κ α τά  
τ η ν  έξο δ ό  τους, όστερα άπό α ίτη σ ή  το υ ς, άν δέν έχουν ύ π ερ β ε ί 
τό  3 5 ο  έ τ ο ς  τ ή ς  η λ ικ ία ς  τους κ α ί δέν έ χ ε ι  π α ρ έ λ δ ε ι  5 ε τ ία  
άπό τη ν  έξ ο δ ό  τους άπό τη ν  ύ π η ρεσ ία .

7 .  Σ τ ό  ε ξ ή ς  ε ίν α ι δυνατόν νά κα τα τά σ σο ντα ι στά Σ ώ μ α τ α  
’Α σ φ α λ ε ία ς  κ α ί έ γ γ α μ ο ι πού έχουν ε κ π λ η ρ ώ σ ε ι τ ι ς  σ τρα 
τ ιω τ ικ έ ς  τους ύ π ο χ ρ εώ σ εις , έφ ’ όσον σ υγκεντρώ νουν τά  ύπό- 
λ ο ιπ α  προσόντα πού π ρ ο β λ έπ ο ν τα ι άπό τ ι ς  σ χ ε τ ικ έ ς  δ ια 
τ ά ξ ε ις .

Ά ρ δ ρ ο  6 .

1 . Ο ί ά ξ ιω μ α τ ικ ο ί,  ά νδυ π α σ π ισ τές  κ α ί ύ π α ξ ιω μ α τ ικ ο ί τ ή ς  
Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  κ α ί οί χ ω ρ ο φ ύ λ α κ ες  α π α γ ο ρ εύ ετα ι νά  ύπ η ρε- 
τούν σέ ’Α σ τυ ν ο μ ικ ά  Τ μ ή μ α τ α , 'Υ π η ρ ε σ ίε ς  Α σ φ α λ ε ία ς , Τ ρ ο 
χ α ία ς , ’Α γ ο ρ α ν ο μ ία ς , Τουρ ισμού  κ α δ ώ ς  κ α ί σέ Σ τ α δ μ ο ύ ς  κ α ί 
Φ υ λ ά κ ια , σ τη ν  α ρ μ ο δ ιό τη τα  τώ ν οποίων υ π ά γ ετα ι ό τόπ ος γ ε ν -  
νή σ εω ς  αυτώ ν ή τώ ν συζύγων το υ ς , έ«φ’ όσον στόν τύπο αύτό 
δ ιέ μ ε ιν α ν  μ ό ν ιμ α  μ έ χ ρ ι τό 1 8 ο  έτ ο ς  τ ή ς  η λ ικ ία ς  το υ ς.

2 .  Ή  δ ιά τ α ξ η  τ ή ς  π ρ ο η γο ύ μ ενη ς  παραγράφ ου δέν  έφ αρ- 
μ ό ζ ετ α ι εάν τόπ ος γ εν ν ή σ εω ς  ε ίν α ι νησ ί διάφορο ε κ ε ίν ο υ  τ ή ς  
έδ ρ α ς  τώ ν παραπάνω  υπ ηρεσ ιώ ν ή  π ό λ η  ή όπ ο ια , μ έ  βάση τη ν  
ίσχύουσα ά π ογραφ ή, έ χ ε ι  μ α ζ ί μ έ  τά  π ροά σ τιά  τ η ς  π λ η δ υ σ μ ό  
άνω  τώ ν 2 0 . 0 0 0  κ α το ίκ ω ν . Δ έ ν  εφ α ρ μ ό ζ ετα ι ε π ίσ η ς  γ ιά  τό 
προσω πικό τώ ν ε ιδ ικ ώ ν  υ π ηρεσ ιώ ν τ ή ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς , π ε ρ ί 
τώ ν οποίω ν τ ά  ά ρδ ρ α  3  τοϋ Ν . Δ .  9 7 4 / 1 9 7 1  κ α ί 4  τοϋ  Ν .  
6 7 1 / 1 9 7 7 .

Ά ρ δ ρ ο  7 .

Ή  κ α τά  τ ή  δημοσ ίευση  τοϋ π α ρόντο ς υ φ ισ τά μ ενη  ο ρ γα ν ι
κ ή  δ ύ να μ η  Γ ε ν ικ ώ ν  'Υ π η ρ εσ ιώ ν  τ ή ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς , τ ή ς  Α 
σ τυ νο μ ία ς  Π ό λ ε ω ν  κ α ί τοϋ Π υ ρ ο σ βεσ τ ικ ο ύ  Σ ώ μ α τ ο ς  α ύ ξά ν ε- 
τ α ι κ α τά  5 1 0  χ ω ρ ο φ ύ λ α κ ες , 4 0 0  ά σ τυ φ ύλα κες κ α ί 5 6 5  πυ
ρ ο σ βέσ τες . Α υ ξ ά ν ε τ α ι επ ίσ η ς  ή  ο ρ γ α ν ικ ή  δύνα μη  τώ ν  'Υ γ ε ιο 
νο μ ικώ ν ’Α ξ ιω μ α τ ικ ώ ν  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  κ α τά  τ ρ ε ις  ( 3 )  Σ υ ν 
τ α γ μ α τ ά ρ χ ε ς .

Ά ρ δ ρ ο  8 .

1 . Ο ί δ ια τ ά ξ ε ις  τού ά ρδρου 1 τού Ν .  1 2 3 2 / 1 9 8 2  «επανα φο
ρά σέ ΐσ χυ< τροπ οπ οίησ η  κ α ί σ υμ π λή ρω σ η  τώ ν δ ια τ ά ξ ε ω ν  τού 
Ν .Δ .  4 3 5 2 / 1 9 6 4  κ α ί ά λ λ ε ς  δ ια τ ά ξ ε ις »  δ έ ν  εφ α ρμό ζο ντα ι 
γ ιά  τούς α ξ ιω μ α τ ικ ο ύ ς  τ ή ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς , τ ή ς  ’Α σ τυ ν ο μ ία ς  
Π ό λ ε ω ν  κ α ί τού Π υ ρ ο σ βεσ τ ικ ο ύ  Σ ώ μ α τ ο ς , γ ιά  το ύ ς  οποίους 
έξ α κ ο λ ο υ δ ο ϋ ν  νά εφ α ρμό ζο ντα ι οί δ ια τ ά ξ ε ις  τοϋ ά ρδρου  3 1  
τοϋ Ν .  6 7 1 / 1 9 7 7 .

2 .  Ο ί ά ξ ιω μ α τ ικ ο ί τώ ν Σ ω μ ά τω ν  Α σ φ α λ ε ία ς  μ έ χ ρ ι τό 
β α δ μ ό  τοϋ Ά ν τ ισ υ ν τ α γ μ α τ ά ρ χ η , ’Α στυνομικού Λ ιε υ δ υ ν τ ή  Β '  
κ α ί Ά ν τ ιπ υ ρ ά ρ χ ο υ  οί όποιοι συμπληρώ νουν 3 5 ε τ ή  π ρ α γ μ α 
τ ικ ή  ύ π η ρεσ ία  μ έ χ ρ ι τ ή ς  χ ρ ο ν ο λ ο γ ία ς  τώ ν τ α κ τ ικ ώ ν  κρ ίσ εω ν 
τού επομένου έτο υ ς  κ ρ ίν ο ν τα ι ώ ς  ά κ ο λ ο ύ δ ώ ς :

α. Κ α τ ά  τ ι ς  τ α κ τ ικ έ ς  κ ρ ίσ ε ις  κ ρ ίν ο ν τα ι μ α ζ ί μ έ  τούς 
α ξ ιω μ α τ ικ ο ύ ς  τώ ν  ά λ λ ω ν  κ α τη γ ο ρ ιώ ν  κ α ί έγ γ ρ ά φ ο ν τα ι σέ έναν 
άπό τούς π ίν α κ ε ς  πού συντάσσονται γ ι ’ αύτούς, έφ ’ όσον δέ 
σ υ ν τρ έχ ε ι π ε ρ ίπ τω σ η  π ρ ο α γ ω γ ή ς  το υ ς , π ρ ο ά γ ο ν τα ι.

β . Τ ή  χ ρ ο ν ο λ ο γ ία  πού συμπληρώ νουν 3 5 ε τ ή  π ρ α γ μ α τ ικ ή  
ύ π η ρεσ ία  κ ρ ίν ο ν τα ι κ α ί π ά λ ι κ α ί π ρο ά γοντα ι ή  αποστρατεύον
τ α ι σύμσω να μ έ  τ ά  ορ ιζόμενα  στό ά ρ δ ρο  3 1  τοϋ Ν .  6 7 1 /  
1 9 7 7 .

3 .  Κ α τ ά  τον υπ ολογισμό τ ή ς  3 5 ε τ ο ϋ ς  π ρ α γ μ α τ ικ ή ς  υπ ηρε
σ ία ς  τώ ν ά ξ ιω μ α τ ικ ώ ν  τ ή ς  π ρ ο η γ ο ύ μ εν η ς  π α ρα γρά φ ο υ, δέν 
π ρ ο σ μ ετ ρ ε ιτα ι ό χρόνος φ ο ίτη σ η ς  αυτώ ν σ τήν π α ρ α γ ω γ ικ ή  
Σ χ ο λ ή  Χ ω ρ ο φ υ λ ά κ ω ν, ’Α στυφ υλά κω ν ή  Π υ ρ ο σ βεσ τώ ν .

4 .  Ο ί δ ια τ ά ξ ε ις  τώ ν παραγράφ ω ν 2  κ α ί 3  τοϋ ά ρδ ρο υ  αυ
τού εφ α ρμό ζο ντα ι ύπό τ ι ς  ίδ ιε ς  π ρ ο ϋ π ο δ έσ ε ις  κ α ί γ ιά  τούς 
ά ξ ιω μ -α ΐικ ο ύ ς  μ έ χ ρ ι τό β α δ μ ό  τού Ά ν τ ισ υ ν τ α γ μ α τ ά ρ χ η , 
’Α σ τυνομ ικ ού  Δ ιε υ δ υ ν τ ή  Β '  κ α ί ’Α ντινα υά ρχο υ , πού κ ρ ίδ η κ α ν  
σ τ ις  τ α κ τ ικ έ ς  κ ρ ίσ ε ις  τοϋ έτο υ ς  1 9 8 1 ,  σύμφω να μ έ  τ ι ς  δ ια 
τ ά ξ ε ις  τοϋ ά ρδρου 3 1  τοϋ Ν .  6 7 1 / 1 9 7 7 .  Ο ί δ ιο ικ η τ ικ έ ς  
π ρ ά ξ ε ις  πού αφορούν τή ν  υ π η ρ εσ ια κ ή  κ α τά σ τα σ η  αυτώ ν ακυ
ρώ νοντα ι μ έ  απόφαση τοϋ 'Υ π ο υ ργο ύ  Δ η μ ο σ ία ς  Τ ά ξ ε ω ς  κ α ί 
έν τό ς  4 5  η μ ερ ώ ν έν ερ γο ϋ ντα : οί κ ρ ίσ ε ις  αυτώ ν σύμφωνα μ έ  
τό  ά ρ δ ρ ο  τούτο .
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5 . Ά » ;  τ ις  δ ια τ ά ξ ε ις  τώ ν παραγράφουν 2  κ α ί 3  τού άρ
θρο υ  αύτοϋ 2έν ·3 ίγ ο ν τ ζ ι οί δ ια τ ά ξ ε ις  τοϋ άρ·8ρου 3 1  τοϋ Ν .  
6 7 1 / 1 9 7 7 .  κ α τά  το μ έρ ο ς  -ο υ  άφοροϋν σ τ ις  χ ρ ίσ ε ις  α ξ ιω μ α 
τ ικ ώ ν  άπό το £ζ-^μό τοϋ Σ υ ν τ α γ μ α τ ά ρ χ η . ’ Α στυνομ ικού  Δ ιε υ 
θ υ ν τ ή  Α ' κ α ί Π  υράρχου κ α ί άνω . στου συμπληρώ νουν 3 5 ε  τ ή  
π ρ α γ μ α τ ικ ή  υπ ηρεσ ία .

νΑ ρ·δρο 9 .

Κ ζ-ϋ ε δ ιά τ α ξ η  πού ά ν τ ίκ ε ιτ α ι σ τ ις  δ ια τ ά ξ ε ις  τοϋ παρόν
το ς  νόμου χ ζ τ ζ ρ γ ε ίτ ζ ι .  Κ α τ α ρ γ ο ϋ ν τ α ι έπ ίσ η ς  οί δ ια τ ά ξ ε ις  
γ :ά  τη ν  έν το π ιό τη τα  τοϋ προσω πιχοϋ τ ή ς  ’Α σ τυ ν ο μ ία ς  Π ό λ ε ω ν  
■ /.ζΐ τοϋ Π υ ρ ο σ βεσ τ ιχ ο ϋ  Σ ώ μ α τ ο ς .

’Άρ’δρο 10.

Ό  παρών νόμος $ ά  ίσχΰσει άπό τ ή  χ ρ ο νο λο γ ία  δημοσίευ- 
σ ή ς  του στην Ε φ η μ ε ρ ίδ α  τ ή ς  Κ υ β ερ ν ή σ εω ς . έ κ τ ο ς  εάν κ α τ ’

ιδ ία ν  δ ια τ ά ξ ε ις  αύτοϋ κ α θο ρ ίζο υ ν  δ ια φ ο ρ ετ ικ ή  χρο νο λο γ ία  
έ ν α ρ ξ η ς  τ ή ς  ισχύος τω ν .

Π  α ρ α γ γ έλ λ ο μ ε ν  νά  δ·φ .οσ ιευί>€Ϊ σ τη ν  ’Ε φ η μ ερ ίδ α  τ ή ς  Κ υ 
βερνήσ εω ν το κ ε ίμ εν ο ν  τοϋ πα ρόντος κ α ί νά  έ κ τ ε λ ε σ ύ ε ϊ  ώ ς 
νόμος τοϋ Κ ρ ά το υ ς .

Ά - δ ή ν α ι, 2 5  Φ εβρουάριου  1 9 8 2

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ . ΚΑΡΑΜ ΑΝ ΛΗΣ

Ο ΥΠ Ο ΥΡ ΓΟ Σ  ΔΗ Μ Ο ΣΙΑ Σ  ΤΑ ΞΕΩ Σ  

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Σ Κ Ο Υ Λ Α Ρ ΙΚ Η Σ

θεωρήϋηκε και τέϋηκε >/ Μεγάλη Σφραγίδα τοϋ Κράτους. 

Ά -δ ή ν α ι. 2 5  Φ εβρουάριου  1 9 8 2

Ο Ε Π Ι ΤΗ Σ  Δ ΙΚ Α ΙΟ Σ Υ Ν Η Σ  ΥΠ Ο ΥΡΓΟ Σ 

Ε Υ Σ Τ Α Θ ΙΟ Σ  Α Λ Ε Ξ Α Κ Δ Ρ Η Σ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

0 Χοντράνθρωπος
Τοϋ Ά ν δ ρ . Λασκαράτου

ΕΧΟΜΕΝΟΣ εις τό σπίτι σου 
τόν χοντράνθρωπο, τί άλο 

μπορείς νά προσμένης νά ίδής καί ν ' 
άκούσης άπό αυτόν, παρά χοντρο- 
κουβέντες καί χοντροκαμώματα;

Θά σοϋ διηγηθεϊ μέ όλες τις 
λεπτομέρειες τόν τρόπο μέ τόν όποι
ον σφάζει τό γουρουνόπουλο αυτός 
ό ίδιος καί πώς έπειτα τό συγυρίζει 
καί τό σουβλίζει.

Εψές τό βράδυ έφαε ραπάνια κ ' 
έφαε πολλά■ καί τοϋ έκάμανε φού
σκωμα κ ' έρευότανε όλη νύχτα.

Κι ’ έκεϊνος όντες έχει τό σακκοϋλι 
του γιομάτο, δέν έχει χρεία κανένα- 
νε. Καί τό γαϊδούρι του δέν τό 
προσέχει ό άνθρωπός του καί τόν 
έπιασε τό σαμάρι καί τοϋ έπλήγωσε 
τήν ράχη...

Κ ι' ένώ σοϋ κάνει τέτοιες καί 
άλλες όμοιες ομιλίες, φτύνει ατό 
πάτωμα. Καί κάποτε μάλιστα σοϋ 
κάνει καί τή χάρη νά τρίψει τή 
φτυσιά του μέ τό παπούτσι του.

Ά  ν τόν έκάλεσες νάν τόνε γέψεις, 
μή βάλης κοντά του τή κυρία σου, 
μήτε τήν κόρη σου καί τό μεσάλύ 
εύθύς έπειτα στείλε το στήν πλύση.

Στό θέατρο θέλει τόν ίδεϊς νά

κρεμιέται άπό τό θεωρείο, καί νά 
φωνάζει τις έντυπώσεις του.

Στήν αγορά συνομιλεί άδελφικά- 
τα μέ όλους τούς χαμάληδες, άπό 
τούς όποιους δέν ξεχωρίζεται, ή 
ξεχωρίζεται μόλις.

Τόν έμπασες εις τήν κάμαρά σου 
νά συνομιλήσετε γιά ύποθέσεις;

Μά εκείνην τήν ήμέρα έφαε αλιά
δα, κ/ ' έπιε κρασί άφθονο... Ενδέ
χεται δέ καί τά πόδια του νά είναι 
δυό ανθοδέσμες εις τήν οσμήν τών 
όποιων έκεϊνος βέβαια θάν είναι 
συνηθισμένος, αλλά σύ όχι.

Ή  όλη εξωτερική του συμπερι
φορά, συμφωνούσα μέ τήν ψυχική 
του κατάσταση, τήν έξωτερικευομέ- 
νην διό τών ομιλιών του, σου δείχνει 
ότι ό άνθρωπος τούτος ή έζησε καί 
άναθράφηκε μεταξύ χυδαίων, ή ή

φύση του ήταν τέτοια, πού άντιστά- 
θηκε σ ' όλην τήν όπωσοϋν καλήν 
ανατροφήν, καί τήν έπιρροήν τής 
καλής κοινωνίας.

Κουμπάρος έτυχε νά ξενίζεται 
παρά κουμπάρου. Στό τραπέζι είχαν 
έληές καί χαβιάρι, άλλ ' ό ξενιζόμε
νος κουμπάρος έχούμηξε στό χαβιά
ρι, κ ι ' έδειχνε ότι θέλει νάν τό 
καταπγή όλο μόνος του. "Ετσι ό 
σπητάτος:

-  φάει, λέει, Κουμπάρ' έληές.
-  «Καλόν καί τό χαβιάρι». Άπο  

κρίθηκε ό ξένος. Γίραγματικώς τό 
χαβιάρι έκαταπιόθηκε καί τότες 
άρχισε τές έληές μά, χαύτοντας άπό 
δυό τή φορά...

«Ά πό δυό. Κουμπάρε, χώνετε 
τούς πεθαμένους εις τό χωριό σου»;

« Ά πό δυό, λέει ό ξένος καί όντες 
πέσουνε καί πολλοί, τούς χώνουμε 
καί άπό τρεις».

Στιβάζοντας τότες άπό τρεις εις τό 
τάμα του... Καί πάλε ό σπητάτος.

«Μά ξέρεις Κουμπάε, ποϋσαιχον- 
Iτρός;»

«Α... λέει ό ξένος, καί πού νάβλε- 
ιες τόν άόερφό μου! Δέν τόνε 
χωράει ή πόρτα!»
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ΛΕΝΕ, πώς ό άνθρωπος είναι προικι- 
/ 1  σμένος άπ’ τό Θεό, μέ λογικό. 
'Αλλά, φτάνει μονάχα τό λογικό, γ ιάν ’ 
άντιμετωπίοει κανείς όλους τούς αν
θρώπινους παραλογιομούς, που μαστί
ζουν τήν άνθρωπότητα άπ' τά πανάρ- 
χαια χρόνια, πού χάνονται ατά βάθη των 
αιώνων, ώς τά σήμερα;

Στήν εποχή μας, πού έκτος τών 
άλλων τεχνολογικών επιτευγμάτων, άρ
χισαν τά διαστημικά λεωφορεία τά 
δρομολόγιά των, ζητούνται καί πουλι
ούνται ...ονειροκρίτες, ώροσκόπια, κ ι’ 
άπό τις χαρτορίχτρες, τις καφετζού- 
δες, καί τά μέντιουμ, δέν λείπει ή 
πολυπληθής πελατεία! Σημαντικός κ ι’ 
ό άριθμός τών άφελών πού πιστεύουν 
καί κρέμονται άπ ’ τά χείλη κάποιας 
Τσιγγάνας πού προλέγει τά μελλούμε
να, έναντι άδράς άμοιβής...

Ο Πλούταρχος ατό «ΒΙΟ ΤΟΥ Μ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» μάς διηγείται, ότι ό 
κατακτητής ήθελε νά συμβουλευτεί 
τόν Απόλλωνα, σχετικά μέ τήνέκστρα- 
τεία του, κι ’ έσπευσε στοάς Δελφούς. 
"Εφτασε όμως έκεϊ, μιά μέρα άπ ’ αυτές 
πού ονομάζονταν «άποφράδες» κατά 
τις όποιες άπαγορεύονταν νά δώσουν 
χρησμούς. Μολαταύτα ό Μεγαλέξαν- 
δρος έστειλε νά βρούν τήν προφήτιδα 
(Πυθία). 'Επειδή όμως κείνη άρνιόταν

ΓΡΑΦΕΙΟ Ο κ. ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΔΗΣ

ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ
ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ

Χρησμοί - Μαντικοί
Ωροσκοπία -  

Καφετζοϋδες -

νάρθει ατό Ναό κ ι’ έπικαλούνταν τό 
νόμο, ό Μεγαλέξανδρος τήν έπιασε 
άπ’ τούς ώμους καί θέλησε νά τήν 
σύρει μέ τή βία. Αυτή ή Πυθία, νικημέ
νη, τότε, άπ ’ τήν όρμή του, είπε:

«Είσαι άήττητος παιδί μου!».
Άκούγοντας τά λόγια αύτά ό Μεγαλέ

ξανδρος, δήλωσε, ότι δέν ύπήρχε 
πλέον άνάγκη άλλης προφητείας, άφού 
είχε πάρει τό χρησμό πού ήθελε άπ ’ 
αυτή...

Τή μεγάλη πολιτική έπιρροή καί τόν 
πλούτο, πού άπόκτησαν κατά τούς 
κλασσικούς χρόνους οί Δελφοί, οφεί
λονταν ατό Μαντείο τού ’Απόλλωνα.
' Η γυναίκα πού χρησίμευε σάν «μεσά
ζουσα» γιά τήν έκδήλωση τής «θείας 
γνώμης» ήτανε ή ιέρεια Πυθία, ή όποια 
άφού λούζονταν πρώτα στά νερά τής 
Κασταλίας πηγής, κάθονταν σ' ένα 
τρίποδο πάνω άπό άτμούς πού έβγαιναν 
άπό κάποιο χάσμα τής γής. Μασσούσε 
φύλλα δάφνης, ντυμένη μέ κατάλληλη 
στολή, καί μ ’ ένα κλαδί δάφνης ατό 
χέρι. Κείνοι ποϋθελαν νά συμβουλευ
τούν τό Μαντείο, θυσίαζαν ένα ζώο 
(ταύρο, κατσίκι, πρόβατο, κ.ά.) κατόπιν 
έμπαιναν μέσα σ ’ ένα δωμάτιο, δίπλα 
ατό άδυτο, όπου μέ κλήρο έπαιρναν τή 
σειρά τής μάντευσης. Τά έρωτήματα 
άπευθύνονταν είτε γραπτώς, είτε διά

Χειρομαντεία 
Χαρτορίχτρες

ζώσης. Ή  Πυθία, προσβάλονταν άπό 
τις άναθυμιάσεις του άδυτου, κι ’ έπε
φτε σέ κατάσταση παραληρηματικής 
έκστασης. Τά άσυνάρτητα λόγια της 
καταγράφονταν καί διατυπώνονταν σέ 
στίχους ή σέ πεζό λόγο άπό ειδικό 
ιερέα, ό οποίος λεγόταν προφήτης. 
Κατόπιν, ό έξηγητής άναλάμβανε τήν 
έρμηνεία τού δοθέντος χρησμού.
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Στήν άρχωότητα, έδιναν μεγάλη ση
μασία στό πέταγμα καί τις κραυγές των 
πουλιών. Μερικά πουλιά, θεωρούνταν 
σάν καλοί ή κακοί οιωνοί, άνάλογα μέ τις 
περιστάσεις.

Λόγου χάρη, ή κουκουβάγια, ήτανε 
κακός οιωνός γιά οίονδήποτε άλλον, 
έκτος άπό τόν Αθηναίο, επειδή ή 
Γλαύκα, ήτανε τό συμβολικό πουλί τής 
θεάς Αθήνας. Ομοίως, οί άρχαϊοι 
θεωρούσαν κακόν οιωνό όταν ή κου
κουβάγια έκρωζε, ένώ άντίθετα θεω
ρούνταν καλός οιωνός όταν τό πουλί 
πετούσε, πράγμα πού συνέβη κατά τή 
ναυμαχία τής Σαλαμίνας. Έτσι, καί 
σήμερα, θεωρούμε κακό οιωνό, όταν ή 
κουκουβάγια κρώζει καθισμένη στό 
δέντρο κοντά στό σπίτι μας ή στή στέγη 
τού σπιτιού μας.

Κάτι σχετικό μέ τά πουλιά, καί στά 
νεώτερα χρόνια. Οί μαχητές Έλληνες 
τού 1821 άρνιόνταν νά πολεμήσουν άν 
έβλεπαν κοράκια νά πετοΰν στή περιο
χή πού θά γίνονταν οί μάχες ή άν ή 
ώμοπλατοσκοπία (μαντεία μ ' έξέταση 
τήν ώμοπλάτη τών σφαγίων) δέν ήτανε 
εύνοϊκή, όπως πίστευαν. Γι ’ αύτό, κι ’ ό 
Καραϊσκάκης, κΓ ό Κολοκοτρώνης, 
φρόντιζαν νά έξουδετερώσουν μέ λό
γους καί μέ συμβολικές πράξεις τή 
δεισιδαιμονία τών πολεμιστών τους. 
Όταν, κάποτε, ό Κολοκοτρώνης, έπί 
κεφαλής τών άνδρών του, πήγαινε νά 
πολεμήσει εναντίον τού έχθρού, βρέ
θηκε πρό τής άπροθυμίας τών πολεμι
στών του νά τόν άκολουθήσουν, γιατί 
αυτοί είχαν δει κοράκια νά πετούν πάνω 
άπ ’ τήν πορεία τους.

-  Βρέ, όρνια, φώναξε τότε ό Γέρος 
τού Μωρηά στους άντρες του. Δέ 
καταλαβαίνετε πώς έρχονται άπό κοντά 
τά κοράκια, γιά νά φάνε τά λέσια 
(ψοφήμια) τών Τούρκων;

Αύτή ή παραποίηση τής πρόληψης, 
έκανε εντύπωση στους πολεμιστές τού 
Κολοκοτρώνη, κΓ όχι μόνο τόν άκολού- 
θησαν αλλά καί πολέμησαν παληκαρί- 
σια, νίκησαν, κΓ ή νίκη τους αύτή 
ένίσχυσε τήν πίστη τών στρατιωτών στή 
μαντική δύναμη τού άρχηγού τους.

Οί προλήψεις κΓ οί δεισιδαιμονίες 
είναι κατάλοιπα πρωτόγονων έποχών. 
Τότε, όμως, ή άγνοια, ή άμορφωσιά, καί 
τό άπολίτιστο, είχανε μιά σοβαρή δικαι
ολογία κι ’ αιτία, γιά νά στηρίξουν όλ ' 
αύτά τά παράλογα, πού σιγά-σιγά άπό 
προλήψεις, γίνανε δοξασίες, άπό τίς 
όποιες δέν μπορεί νά άπαλλαγεί ούτε ή 
σύγχρονη μας κοινωνία, κι ’ ή ανθρωπό
τητα ολάκερη...

Όπως στήν άρχαιότητα, έτσι καί 
σήμερα ό άνθρωπος, άποφεύγει νά

πατήσει πάνω σέ τάφους, να μπαίνει σέ 
δωμάτιο λεχώνας, κ.ά. Όπως οί άρχαϊοι 
όταν συναντούσαν ατό δρόμο τους 
διάφορα πρόσωπα καί σημεία, έρμήνευ- 
αν αύτά, σάν καλό ή κακό οιωνό, έτσι καί 
σήμερα, όταν συναντάμε στό δρόμο 
μας διάφορα πρόσωπα, λόγου χάρη, 
παπά, κουτσό, κ.ά. θεωρούμε αύτά σάν 
κακό οιωνό, δένουμε κόμπο στό μαντή
λι μας ή κάνουμε μιά άπρεπη χειρονο
μία! Άντίθετα, θεωρούμε καλό οιωνό, 
πρόσωπα μέ καλή φυσιογνωμία.

"Οπως στήν άρχαιότητα, έτσι καί 
σήμερα, υπάρχει ή ιδέα -στά λαϊκά, 
ιδίως, στρώματα- ότι πολλές άρρώστει- 
ες προέρχονται άπό μιά άλλη επήρεια, 
καί δέν είναι γεννήματα τής κατάστα
σης τού σώματος. Πιστεύεται, δηλ. ότι 
μπαίνει ένα σκουλίκι στό σώμα καί 
προκαλει τήν άρρώστεια, όπως, έπίσης, 
τό σκουλίκι βλάπτει τό δέντρο καί τούς 
καρπούς του, γι ’ αύτό καί λέμε:

«Τόν τρώει τό σκουλίκι» ή «μ’ 
έφαγαν τά φίδια». Πολλές φορές προ
σπαθούν ν ’ άπομακρύνουν τήν άρρώ- 
στεια άπ ’ τόν άνθρωπο, καί νά τή πάνε 
στά βουνά, σέ βράχους, λέγοντας:

«Στά όρη στά βουνά»!
"Οπως στήν άρχαιότητα, έτσι καί 

σήμερα, θεωρούμε κακό οιωνό τό 
χύσιμο τού λαδιού στό έδαφος, καί

Στήν άπέναντι σελίδα επάνω, ή τσαρίνα 
’Αλεξάνδρα τής Ρωσίας καί κάτω, ό 
σατανικός καλόγερος Ρασπούτιν.
Ό  τελευταίος είχε επηρεάσει τόσο 
πολύ τήν Τσαρίνα καί τήν είχε κάνει 
τόσο προληπτική ώστε νά γίνει naiyvio 
στά χέρια τού σατανικού καλόγηρου.
’ Επάνω: «' Η μάντισσα» τού ζωγράφου 
Τζοβάνι Μπαττίστα.

θεωρούμε καλό οιωνό τό χύσιμο τού 
κρασιού, άναφωνούντες:

«Γούρι, γούρι».
"Οπως στήν άρχαιότητα, έτσι καί 

σήμερα, γιά τή βασκανία χρησιμοποιού
με τή δάφνη, τό πήγανο, τό άλάτι, τό 
σίδερο, κ.ά. "Ολοι δέ ξέρουμε, καί τό 
λέμε:

«Σκόρδο κι ’ άλάτι, ατού έχθρού μας 
τό μάτι».

"Οπως στήν άρχαιότητα, υπήρχε τό 
έθος νά πτύουν τρεις φορές τόν κόρφο 
τους έτσι καί σήμερα, φτύνουμε καί 
μεϊς τόν κόρφο μας ή τό πρόσωπο 
κείνου πού λόγω ομορφιάς ή άλλων 
έξαιρετικών φυσικών ή έπίκτητων χαρι
σμάτων, έχει τόν κίνδυνο νά βασκαθεϊ.

«Φτού σου νά μή βασκαθεϊς!...
"Οπως στήν άρχαιότητα, τό φτάρνι

σμα είχε καλή σημασία, έτσι καί σήμερα, 
όταν φτερνιζόμαστε, λέμε: «Γειά σου».
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Παρά τήν πρόοδο σ' όλους τούς τομείς, οί προλήψεις έξακολουθούν καί σήμερα 
νά μαστίζουν τήν Ανθρωπότητα. Είναι περίεργο, άλλά Αληθινό, ότι ή δεισιδαιμονία 
Ανθεί στον τόπο μας. "Οσο προχωρεί ή τεχνοκρατία, τόσο κι ή μοιρολατρεία 
κυριαρχεί ύπό τήν πιό πρωτόγονη μορφή της.

Στή 17η ραψωδία τής ’ Οδύσσειας, ή 
Πηνελόπη εύχεται τήν έπιστροφή τού 
' Οδυσσέα καί τήν τιμωρία τών μνηστή
ρων:

«Κι’ αύτή τή στιγμή ό Τηλέμαχος 
(γιός της) πταρνίστηκε τόσο δυνατά, 
ώστε Αντήχησαν οί τοίχοι φοβερά». Ή  
Πηνελόπη γύρισε πρός τόν Εύμαχο, καί 
τούπε:

«Εμπρός, πήγαινε νά μάς φέρεις 
αύτόν τόν ξένο νά τόν δούμε. Δέν 
άκουσες τόν γιό μου, πού στά λόγια 
μου, πταρνίστηκε;».

’Επίσης, πριν άπό τή ναυμαχία τής 
Σαλαμίνας, καθώς ό Θεμιστοκλής πρό
σφορε μιά θυσία πάνω στή ναυαρχίδα 
του -όπως διηγείται ό Πλούταρχος- 
τού παρουσίασαν τρεις νέους Πέρσες 
αιχμαλώτους. Κείνη τή στιγμή Ακούστη
κε ένα πτάρνισμα άπό δεξιά μεριά, κι ’ ό 
μάντις Εύφραντίδης, πού βρισκόταν 
έκεϊ τό βρήκε καλό οιωνό, άρπαξε τό 
χέρι τού Θεμιστοκλή, λέγοντάς του κι ’ 
έπιμένοντας νά θυσιάσει τούς αιχμαλώ
τους στό Διόνυσο. «Αύτό, είπε, τό 
πτάρνισμα, είναι σημάδι πού διαβεβαιώ- 
νει τούς "Ελληνες γιά τή νίκη».

Ο Θεμιστοκλής, άν καί μέσα του 
άντιδρούσε, ώφειλε νά θυσιάσει τούς 
τρεις αιχμαλώτους...

' Ο Ξενοφών, άναφέρει στή «ΚΥΡΟΥ 
ΑΝΑΒΑΣΗ» ότι, κάποτε, ένώ τέλειωνε 
τό λόγο του πρός τούς Μυρίους, 
κάποιος άρχισε νά φτερνίζεται «Στό 
άκουσμα τού πταρνίσματος, όλοι οί 
στρατιώτες συγχρόνως άρχ ισαν νά προ

σεύχονται στούς θεούς», γιατί, αύτό τό 
φτάρνισμα θεωρήθηκε σάν μιά θεϊκή 
έπιδοκιμασία τών λόγων τού Ξενοφών- 
τα. Πίστευαν, έπίσης, ότι άν τό φτάρνι
σμα άκούγονταν άπό δεξιά, ήτανε 
καλός οιωνός, άν άκούγονταν άπό 
Αριστερά, ήτανε κακός οιωνός.

Οπως τότε, έτσι καί σήμερα, όταν 
παίζει τ ’ Αριστερό μας μάτι καί βουίζει 
τό δεξί μας αύτί, σημαίνει καλός οιωνός 
καί λέμε:

«Καλή βουή, καλή άκοή».
Καλός οιωνός, έπίσης, όταν μιά 

Ανύπαντρη κόρη ζητήσει τό κλειδί μιας 
έκκλησιάς καί τήν Ανοίξει «γιά ν' 
άνοίξει ή τύχη της» καί μπει μέ τό δεξί 
πόδι, ζητώντας ψιθυριστά τή βοήθεια 
τής θείας Βούλησης.

Οί Αρχηγοί τού αγώνα τού 1821, πού 
ξέρανε τί ρόλο παίζουν οί προλήψεις 
κ ι’ οί δεισιδαιμονίες στην ψυχή τώνπο- 
λεμιστών τους, φρόντιζαν νά χρησιμο
ποιούν αύτές, σάν μέσο ένθαρρυντικό 
καί συχνά κέρδιζαν μάχες, πού θάτανε 
δυνατό νά χάσουν λόγω Ακριβώς τής 
πρόληψης.

Λέγεται, πώς ό πανέξυπνος Ό -  
δ. Άνδροϋτσος, πού ήξερε τήν προσή
λωση τών πολεμιστών του στή δεισιδαι
μονία, φρόντιζε νάχει πάντα στό σελάχι 
του μερικά όστά άγιων, λείψανα, ντυμέ
να μ ’ άσήμι κι ’ όταν ξεκινούσε μέ τά 
παλληκάρια του γιά καμμιά μάχη, συχνά 
Απελπισμένος -όπως στό χάνι τής 
Γραβιάς- έπέτρεπε στά παλληκάρια 
του νά τρίβουν τ ’ άρματά τους στά 
λείψανά, γιά νά γίνουν -όπως έλεγε- 
άνίκητα. Ποτέ όμως δέν είχε πει στούς 
στρατιώτες του τίνος άγιου ήτανε τά 
λείψανα. Πάντως, έκεϊνοι πίστευαν ότι 
ήτανε ένός τών τροπαιοφόρων Αγίων, 
τού ' Αγ. Δημητρίου ή τού Άγ. Γεωργί
ου. 'Η  δεισιδαιμονία αύτή στοίχισε καί 
μιά καταστροφή. Στή μάχη τής Καλια- 
κούδας, κι ’ ένώ ή νίκη έκλινε πρός τά 
' Ελληνικά όπλα, ένας πελαργός πετοϋ- 
σε, όχι ψηλά, έχοντας στό ράμφος του 
ένα φίδι. Τό λελέκι γυρόφερνε στό 
πεδίο τής μάχης. Άλλά, γιά μιά στιγμή, 
είτε τό φίδι μπόρεσε νά δαγκώσει τόν 
πελαργό, είτε γιατί τρόμαξε τό πουλί 
άπ’ τούς πυροβολισμούς, άφησε νά 
πέσει τό φίδι Ανάμεσα στούς μαχόμε- 
νους "Ελληνες, οί όποιοι θεώρησαν τό

πράγμα τόσο δυσοίωνο, ώστε έγκατέ- 
λειψαν τή μάχη, κΓ έφυγαν...

Άναφέρεται, έπίσης, τό περιστατικό 
τού πρώτου κυβερνήτη Καποδίστρια ό 
όποιος -ώς γνωστό- κατεβαίνοντας τή 
ξύλινη σκάλα του σπιτιού του, στό 
Ναύπλιο, στις 27 τού Σεπτέμβρη τού 
1831, γιά νά πάει στήν έκκλησιά τού 
'Αγίου Σπυρίδωνα, ό σκύλος πού τόν 
Ακολουθούσε,τόν έσερνε συνεχώς, 
τόν τραβούσε έπίμονα άπ’ τά μπατζά- 
κια τού πανταλονιού του πρός τά μέσα. 
Βλέποντας αύτό, ό προληπτικός μονό- 
χειρας σωματοφύλακάς του, Κοκκώ- 
νης, καί προαισθανόμενος κάτι τό κακό 
γιά τόν κυβερνήτη, τόλμησε καί πρότει- 
νε στόν Καποδίστρια, νά μή πάει στήν 
έκκλησιά. Κι ’ ευθύς αμέσως μόλις 
βγήκε άπ’ τό σπίτι του, ό κυβερνήτης,

μιά Τσιγγάνα πού κάθονταν στό πεζούλι, 
τού είπε κάτι τό παρεμφερές. Ά λ λ ’ ό 
Καποδίστριας Αδιαφόρησε σ' όλ ’ αύτά, 
κι ’ ή κατάληξη ήτανε νά δολοφονηθεί 
άπ’ τούς Μαυρομιχαλαίους.

Δυσοίωνο θεωρήθηκε κΓ όταν ό 
βασιλιάς "Οθωνας έφτανε στό Ναύ
πλιο, καβάλα στ’ άλογό του πού γιά μιά 
στιγμή γλίστρησε τό ζώο κΓ έγειρε 
λίγο. Κάτι κακό θά τού συμβεί, είπαν 
τότε...

Μήπως ή τσαρίνα τής Ρωσίας, Α λ ε 
ξάνδρα Θεδώροβνα, όπως ήτανε προ
ληπτική δέν είχε έπηρεασθεϊ βαθύτα
τα, καί μαζί της όλη ή βασιλική οικογέ
νεια, δέν είχε γίνει παίγνιο στά χέρια 
ένός σατανικού, μάγου, τυχοδιώκτη,
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ψευδομοναχού Ρασπούτιντού Γοηγόρη 
Εύφήμοβιτς;

Τό 1907 εμφανίστηκε αυτός, ώς 
απεσταλμένος του Θεού καί θαυμα
τουργός "Αγιος στή Πετρούπολη, κι' 
αφού γνωρίστηκε μ ' εκκλησιαστικούς 
κύκλους, κατόρθωσε νά μπει στην 
αύτοκρατορική αυλή. Μέ τό διαπερα
στικό του βλέμμα, καί μέ τό έπιβλητικό 
του παράστημα, έξασκούσε μεγάλη 
γοητεία, καί δέ βράδυνε νά κατακτήσει 
τό διεφθαρμένο περιβάλλον τής αύτο- 
κράτειρας μέ τή βεβαιότητα ότι θά 
θεράπευε τό γιό της καί διάδοχο 
Αλέξιο, πού έπασχε άπό αιμοφιλία. 

Πράγματι, μέ τόν υπνωτισμό καί διάφο
ρα αιμοστατικά τά όποια έρριχνε κρυφά 
στό γάλα τού διαδόχου, πετύχαινε τό 
πρόσκαιρο σταμάτημα τών αιμορραγιών 
του, κι ’ οί Αύλικοί άπέδιδαν τούτο, στις 
θεραπευτικές ικανότητες τού Ρασπού
τιν.

’Αλλά ή καταχθόνια δράση του κ ι’ ή 
κακοποιός έπιρροή του στή Ρωσική 
αύλή, ύπήρξαν μοιραίες γιά τή δυνα
στεία τών Ρωμανώφ...

Μήπως, άργότερα, ή βασίλισσα τής 
' Ολλανδίας, δέν κατέφευγε ατούς 
μάντεις γιά τή θεραπεία τής άνάπηρης 
κόρης της;

Μήπως, καί ατά χρόνια μας, ή περίφη
μη τέως αύτοκράτειρα τής Περσίας, 
Σοράγια -όπως γράφτηκε πολλές φο
ρές- άφοΰ βαρέθηκε τούς διάφορους 
διάσημους γιατρούς της, δέν κατέφυγε 
σέ μάντεις γιά νά τεκνοποιήσει;

Λέγεται, πώς ή πρόληψη γεννήθηκε 
κατά τόν A ' παγκόσμιο πόλεμο, στά 
χαρακώματα. Αύτό, δέν είναι σωστό 
βέβαια, γιατί όπως γράφουμε πάρα 
πάνω, ύπήρχε στήν άρχαιότητα καί τά 
μετέπειτα χρόνια. Είπανε, στά χαρακώ
ματα, γιατί συνέπεσε κάποιος ν ’ ανά
ψει τρίτος τό τσιγάρο του άπό τό ίδιο 
σπίρτο, καί νά σκοτωθεί. Ώ ς τόσο όμως 
δέν είχε σκοτωθεί στήν τύχη. Τά 
χαρακώματα στόν A ' παγκόσμιο πόλε
μο ήτανε τόνα άντίκρυ στ’ άλλο, σέ 
πολλή μικρή άπόσταση, καί τό άναμμα 
ενός σπίρτου πρόσφερε έξαίρετο στό
χο. Γι' αύτό κΓ άπαγορεύονται τό 
άναμμα σπίρτου στά χαρακώματα. "Ο 
στρατιώτης πού άναψε τρίτος, ήτανε τό 
μοιραίο θύμα τής σύμπτωσης. Τή στιγμή 
κείνη άντιλήφθηκαν τή φλόγα άπ’ τό 
έχθρικό χαράκωμα, πυροβόλησαν καί 
τόν σκότωσαν.

’ Επίσης, είχε γραφτεί τό 1920 ότι ό 
βασιλιάς Αλέξανδρος τής 'Ελλάδας, 
είχε τό προαίσθημα τού θανάτου, γιατί, 
κάποτε, είχε άνάψει τό τσιγάρο του μέ

δυό άλλους απ' τό ίδιο σπίρτο, ένώ 
είναι γνωστό πώς πέθανε άπ’ τό 
δάγκωμα μιας μαϊμούς! ' Υπάρχουν καί 
σήμερα άνθρωποι πού μέ κανένα τρόπο 
δέχονται ν ’ ανάψουν τρίτοι τό τσιγάρο 
τους άπ’ τό ίδιο σπίρτο...

Κακό σημάδι, έπίσης, θεωρούμε σή
μερα τή κλοπή ενός άντικειμένου άπ ’ 
ένα σπίτι, ή τό σπάσιμο ενός καθρέφτη, 
κ.ά.

Τά τελευταία χρόνια, ένας τοκετός 
στό βασίλειο τών ζώων, προκάλεσε 
άνησυχίες στούς κατοίκους τού Ναυ
πλίου καί τού "Αργους, γιατί είδαν 
αύτόν τόν τοκετό, σάν κακό σημάδι. 
Σχετικά ένας άνταποκριτής ’Αθηναϊ
κής έφημερίδας, τηλεγραφούσε:

«"Ενας ήμίονος έγέννησε πώλον». 
Κακό σημάδι είπαν οί χωριανοί. 'Όταν 
τό μουλάρι γεννήσει, οί κάτοικοι τής 
γύρω περιοχής, τό θεωρούν κακό οιω
νό. Τήν ίδια γνώμη δέν είχε βέβαια κ ι' ό 
νομοκτηνίατρος τής ’Αργολίδας, πού 
έξήγησε στόν κάτοχο τού μουλαριού ότι 
τό γεγονός είναι σπάνιο, όχι όμως κ ι ' 
άδύνατο.

' Ο νομοκτηνίατρος, αφού έξέτασε τή 
κατατομή τού κεφαλιού τού μουλαριού, 
διαπίστωσε ότι μοιάζει μέ τό κεφάλι 
άλογου, ένώ οί μαστοί του ήτανε 
ήμιαναπτυγμένοι. Τά χαρακτηριστικά 
τού πώλου, κεφάλι καί κάτω άκρα, 
έμοιαζαν μέ τού γαϊδουριού.

«Τό μουλάρι μου, είπε ό κάτοχός του, 
έρωτοτροποΰσε μέ τό... γάιδαρο μου. 
Ποτέ όμως δέν φαντάστηκα ότι δεμένοι

καθώς ήτανε κεϊ στούς βάλτους τού 
’Αργολικού κόλπου, θά... πρόδιδαντήν 
...έμπιστοσύνη πού τούς είχα...». Γιά 
τήν "ιστορία, άναφέρουμε ότι παρόμοια 
περίπτωση είχε συμβεϊ τό 1940 στό 
Καραμπουρνάκι τής Θεσαλονίκης όταν 
σέ μιά στρατιωτική μονάδα, ένα μουλάρι 
γέννησε πώλο. ' Επομένως, τό περιστα
τικό τού ’ Αργολικού, είναι τό δεύτε
ρο...

' Υπάρχει κι ’ ή χειρομαντεία, πού καί 
σήμερα εύδοκιμεϊ, όπως στήν άρχαιό
τητα. Λέγεται, ότι ό Αριστοτέλης 
βρήκε μιά πραγματεία γιά τή χειρομαν- 
τική, γραμμένη μέ χρυσά γράμματα, καί 
τή χάρισε στό Μεγαλέξαντρο. Αυτή, ή 
πραγματεία -  μεταφράστηκε, πιό ύστε
ρα, στά λατινικά, καί χρησιμοποιήθηκε 
άπ' τούς Ρωμαίους.

Ε ν ’ άλήθεια, ότι οί παρατηρήσεις 
πολλών χειρομάντεων έπαλήθευσαν. 
Άναφέρουμε τήν ’ Ιωσηφίνα, στήν ό
ποια όσα είπε ή χειρομάντις Λενορμαίν, 
όλα έπαλήθευσαν.

' Η μητέρα τού λόρδου Βύρωνα, όταν 
άκόμη ήτανε παιδί ό γιος της, κάλεσε 
ένα Σκώτο χειρομάντη, κι ’ άφού εκεί
νος κύτταξε τή παλάμη τού Βύρωνα, 
είπε:

«Νά προσέξεις μικρέ μου Μυλόρδε, 
όταν φτάσεις στό 37ο έτος τής ήλικίας
σου».

Πράγματι, ό Βύρωνας, πέθανε στό 
Μεσολόγγι στις 7 τ ’ ’Απρίλη 1824, στις 
11,40 τή νύχτα, καί σέ ήλικία 37 χρονών 
καί δύο μηνών!...

Παρά τήν πρόοδο σ ’ όλους τούς 
τομείς, οί προλήψεις εξακολουθούν νά' 
μαστίζουν καί σήμερα τήν άνθρωπότη- 
τα. Είναι περίεργο, άλλ’ άληθινό, ότι ή 
πρόληψη κι ’ ή δεισιδαιμονία άνθεϊ στό 
τόπο μας. Οσο προχωρεί ή τεχνοκρα
τία, τόσο κι ’ ή μοιρολατρεία κυριαρχεί 
ύπό τήν πιό πρωτόγονή της μορφή. 
’Αρκετοί "Ελληνες πιστεύουν καί στά 
ξόρκια καί στή μαγεία. Τούτο είχε 
διαπιστώσει μιά ειδική έπιτροπή ερευνη
τών τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών, ύπό 
τήν καθοδήγηση τού Θεολόγου κ. ’ Εμμ. 
Καλαίτζάκη, ειδικευμένου στά θέματα 
τής ψυχολογίας. "Η έπιτροπή αυτή 
έργάστηκε έπ'ι μακράν, γιά ν ά έξακρι- 
βώσει τήν έκταση τού κομπογιανιτι- 
σμοΰ, τών ξορκιών τής μαύρης μαγείας 
κ.λπ. στήν "Ελλάδα καί διαπίστωσε ότι 
ύπάρχουν 8-10 χιλιάδες άτομα πού 
άσχολούνται μέ κάποια μορφή μαγείας, 
δηλ. μέ τόν πνευματισμό καί γενικά μέ 
τή μαγεία. ' Η έπιτροπή αύτή, διαχώρισε 
σέ 12 ομάδες τά άτομα πού άσχολούν- 
ται μέ τόν πνευματισμό καί τή μαγεία. 
Μεταξύ αύτών πού λένε τή μοίρα,
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μελετώντας τις γραμμές τής παλάμης, 
οί καφετζοϋδες, οί χαρτορρίχτρες, 
αυτοί πού κάθονται πάνω στοάς τάφους 
κι' ισχυρίζονται ότι παίρνουν άπαντή- 
σεις στις έρωτήσεις τους άπ’ τούς 
νεκρούς, εκείνοι πού διαβάζουν τ ’ 
άστρα καί γράφουν ωροσκόπια, έκείνοι 
πού διαβάζουν τά σύννεφα, έκείνοι πού 
έπικαλοϋνται τά πνεύματα μέ μαγικές 
φράσεις, οί άναστενάρηδες τού Λαγκα
δά καί τής Αγίας Ελένης, έκείνοι πού 
λένε ξόρκια, έκείνοι πού παρασκευά
ζουν μαγικά ύγρό γιά διάφορες άνάγ- 
κες, έκείνοι πού βλέπουν τό νιόβγαλτο 
φεγγάρι, φέρνουν τήν παλάμη γύρω 
άπ ’ τό πρόσωπο καί λένε άκατάληπτες 
φράσεις κ.ά.

"Οπως είναι γνωστό, διάφορες προ
λήψεις συνδέονται καί μέ τή τελετή τού 
γάμου στήν έκκλησία. Συγκεκριμένα, 
δίνει άφορμή, στήν έκδήλωση τής 
πρόληψης, ή φράση τού 'Αποστόλου 
Παύλου:

« Ή δ έ  γυνή νά φοβήται τόνάνδρα».
Στό άκουσμα αυτής τής φράσης, οί 

νεόνυμφοι προσπαθούν νά πατήσουν, ό 
άντρας τό πόδι τής γυναίκας, κ ι’ 
άντίστροφα. Γιατί, -όπως θέλει ή πρό
ληψη- γιά μέν τή γυναίκα, άν πατήσει τό 
πόδι τού άντρα, δέν θά τόν φοβάται καί 
δέν θά υποτάσσεται σ ' αυτόν, ό δέ 
άντρας θά έπιβάλει πάντα τή θέλησή 
του άν αύτός προλάβει νά πατήσει τό 
πόδι τής γυναίκας του!

Κάποτε, πρό έτών, ό μητροπολίτης 
Φιλίππων καί Νεαπόλεως 'Αλέξαν
δρος, είχε προτείνει νά γίνει μιά μετα
τροπή στό κείμενο τής θρησκευτικής 
αύτής τελετής, κι ’ άντί τής λέξης «νά 
φοβήται» νά λεχθεί «νά σέβεται».

Είναι δυνατό όμως ν ' άλλάξουμε τά 
έκκλησιαατικά κείμενα; "Εχουμε τό 
δικαίωμα αύτό; "Αν είχαμε όμως τό 
δικαίωμα, κ ι' ήτανε δυνατό, θ ’ άλλάζα- 
με κ ι' άλλα τρία έκκλησιαατικά κείμενα 
τά όποια έχουν έντελώς άλλη σημασία 
άπό κείνη πού είχαν όταν διατυπώνον
ταν, καί σήμερα άκούγονται κακόηχα:

Κ ι' αύτά είναι:
α) Κατά Μάρκον (κεφ. ΙΔ' στίχ. 22)
«Καί έσθιόντων αύτών, λαβών ό 

’ Ιησούς άρτον εύλογήσας, έκλασε καί 
έδωκεν αύτοίς καί είπε:

Λάβετε, φάγετε, τούτο έστί τό σώμα 
μου»

β) Κατά Μάρκον (κεφκ. Γ, στίχ. 
11- 12).

«Καί λέγει αύτοίς, ός άν άπολύσει 
τήν γυναίκα αυτού καί γαμήσει άλλην, 
μοιχάται έπ ' αύτήν».

«Καί έάν γυνή άπολύσασα τόν άνδρα 
γαμηθεί άλλω, μοιχάται».

γ) Κατά Μάρκον (κεφ. ΙΒ ' στίχ. 25).
«' Οταν γάρ έκ νεκρών άναστώσιν, 

ούτε γαμοϋσιν, ούτε γαμίζονται, άλλ’ 
είσίν ώς άγγελοι οί έν τοίς ούρανοίς».

Ο άρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Κα- 
κουλίδης, άπό τή Νάουσα, γράφει στή 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» τής Θεσσαλονίκης, 
σχετικά μέ τή πρόληψη καί τή δεισιδαι
μονία:

«' Ο δεισιδαίμων, πάσχει κατά βάθος 
άπό θρησκευτικήν καταδίωξιν ή όποια 
πολλάκις, φθάνει μέχρι τοτεμισμού καί 
φετιχισμοϋ τής πλέον πρωτογόνου εί- 
δωλολατρικής μορφής.

Μόνον ή Χριστιανική θρησκεία εις 
τήν ορθήν κατανόησιν καί γνησίαν 
έκφρασιν καί βίωσιν αύτής απελευθε
ρώνει τόν άνθρωπον άπό τά δεσμά καί 
τήν δουλείαν τών προλήψεων, φωτίζει 
τήν συνείδησιν κι ’ έκτοπίζει τό σκότος 
τού φόβου, τού δέους καί τής άγωνίας. 
Δυνατόν, ένας νά είναι έπιστήμων καί 
διανοούμενος, κι ’ όμως έπειδή πάσχει 
άπό ν ηπιώδη νοσηρόν καί παραμορφω- 
μένην θρησκευτικήν πίστιν, νά πιστεύει 
ότι τό προσωπικόν του μέλλον, κ ι’ ή 
τύχη του έξαρτώνται κ ι' έπηρεάζονται 
άπό ένα σκόρδο ή ένα πέταλο, νά 
καταφεύγει μέ τυφλήν έμπιστοσύνην 
ατά μαγικά βότανα καί στή μαντεία, στά 
ωροσκόπια, ατούς άστερισμούς, ατούς 
καζαμίες, στις συνταγές κ ι’ άποκαλύ- 
ψεις κάποιας Τσιγγάνας ή κάποιας 
θρησκομανούς όραματίστριας καί εις 
άλλα εύτελή καί άγύρτικα τεχνάσματα 
διαφόρων καπήλων καί τυχοδιωκτών».

ΒΙΑΣΜ ΟΙ
ΓΥ Ν Α ΙΚ Ω Ν
Συνέχεια άπό τή σελ. 239
ου ένστικτου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Νομίζω πώς όχι. Γιατί, 
έάν παραδεχθούμε ότι ή ήδονή προέρ
χεται στό ζώο άπό τήν ολοκλήρωση 
αύτή πραγματοποιείται μέ τήν έπιτυχία 
καί τής γονιμοποιήσεως, τήν άναπαρα- 
γωγή. Έ φ ’ όσον λοιπόν τό ζώο, δέν 
έχει τή δυνατότητα τής πραγματοποιή- 
σεως τής γενετήσιας συνευρέσεως 
χωρίς τήν άναπαραγωγή, δέν έχει καί τή 
δυνατότητα τού διαχωρισμού τής γενε
τήσιας ήδονής άπό τόν σκοπό τού 
γενετήσιου ένστικτου. Πράγμα βέβαια 
τό οποίο κατορθώνει ό άνθρωπος μέ 
διαφόρους τρόπους.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τελειώνοντας Κύριε 
Καθηγητά καί άφοϋ σάς ευχαριστή
σω, γιά όσα μάς είπατε, θάθελα νά 
σάς ρωτήσω. Τελικά τά ζώα βιάζουν

ήόχι;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ' Απαντώντας επιγραμ

ματικά θά έλεγα ΟΧΙ. Τά ζώα δέν 
βιάζουν, γιά τόν άπλούστατο λόγο ότι 
δέν έχουν θέληση, ή όποια πρόκειται νά 
βιασθεί.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Θέλετε νά συμπληρώ
σετε κάτι;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πιστεύω, προσωπικά, 
ότι κάθε άνθρωπομορφισμός στήν ερ
μηνεία τής σεξουαλικής συμπεριφοράς 
τών ζώων, είναι λανθασμένη μέθοδος 
καί έπικίνδυνη. Δέν μπορούμε νά κά
νουμε μεταφορά τών δεδομένων άπό 
τήν κοινωνική ζωή τών άνθρώπων στά 
ζώα, άκόμη καί στά πιό προηγμένα. 
Δηλαδή ατούς πιθήκους ή στά θηλαστι
κά γενικώτερα (σκύλους, γάτες, φώκι
ες κ.ά).

' Απλώς καί μόνο μπορούμε νά βρού
με ώρισμένες ένδείξεις στήν συμπερι
φορά τών ζώων καί μάλιστα έκείνων πού 
ζοΰν έλεύθερα στό φυσικό τους περι
βάλλον καί όχι τών φυλακισμένων στά 
κλουβιά ή τών εξημερωμένων άπό τόν 
άνθρωπο. Μπορούμε νά κάνουμε παρα
τηρήσεις καί νά βρούμε ορισμένες 
ενδείξεις, όριομένα ίχνη τής μελλοντι
κής συμπεριφοράς τών άνθρώπων.

Δέν πρέπει νά ξεχνάμε ότι ό άνθρω
πος άπό πάρα πολλές χιλιάδες χρόνια 
ζεϊ σάν ένα όν κοινωνικό καί ότι ή 
άνάπτυξη τής διανοίας του καί τής 
ψυχής του έχουν άλλάξει πάρα πολλά 
στήν κοινωνική καί σεξουαλική του 
συμπεριφορά.

' Η έννοια τού έγκλήματος, ή έννοια 
τής βίας είναι τελείως διαφορετική 
στόν άνθρωπο άπ’ ό,τι είναι στά ζώα, 
στά όποια δέν ύπάρχει ούσιαστικώς 
έγκλημα, δηλαδή κάτι τό ποινικά κολά
σιμο, γιατί δέν ύπάρχει εύθύνη.

Τό ζώο άντιδρά, κατά μεγάλη πλειο
νότητα, φυσιολογικά στίς εσωτερικές 
ύποκινήοεις καί στίς άπαιτήσεις τού 
περιβάλλοντος.

’ Ο άνθρωπος έχει κάτι πολύ περισ
σότερο. " Εχει ένα μεγάλο βαθμό έλευ- 
θερίάς. Ελέγχει ορισμένες ύποκινή- 
σεις του, προκειμένου νά καταστεί 
δυνατή ή κοινωνική προσαρμογή του. 
Καί κάθε άπόκλιση άπό αύτό τόν έλεγχο 
είναι καί κατακριτέα καί έπικίνδυνη.

Γι’ αύτό τόν λόγο δέν βλέπουμε καί 
πολέμους μεταξύ τών ζώων. Βλέπουμε 
άνταγωνισμό. "Ενας λόγος περισσότε
ρο, γιά τόν όποιο δέν μπορούμε νά 
μιλήσουμε καί γιά βιασμό στά ζώα. Γ ιατί 
έκεΐ ύπάρχει αύτή ή άνταπόκριση, στίς 
έσωτερικές ύποκινήοεις καί στό γενι- 
κώτερο οχέδιο άναπτύξεως, άναπαρα- 
γωγής καί έπιβιώσεως τού ζώου.
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ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΟΥ ΧΙΟΥΜΟΡ

ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ
Γ ~7 ΙΣΤΕΥΕΤΕ στά φαντάσματα; "Οχι 

/  /  φυσικά! Αυτό "έλειπε τώρα στήν 
εποχή μας νά δώσουμε βάσι σέ τέτοιες 
ανοησίες. Κ ι' όμως υπάρχουν άνθρω
ποι καί στις μέρες μας, πού πιστεύουν 
στά φαντάσματα, στά ξωτικά καί στοάς 
βρυκόλακες. Ή  παρακάτω ιστορία εί
ναι χαρακτηριστική.

Τό «τσούρμο» έφθασε άνειόοποίητα 
άπό τό χωριό καί μόνο πού δέν του ήλθε 
κόλπος του φουκαρά τοϋ Ζαφείρη. 
"Ολόκληρη διμοιρία. Ή  Κατίνα ή κου
νιάδα του μέ τά δυό της τά παιδιά καί 
μαζί ή θεία τής γυναίκας του ή Ρήνα μέ 
τήν κόρη της τή Λενιώ καί τό γιό της τό 
Θανάση.

-  Καλώς τους! Πώς ήτανε αυτό; 
"έκανε μέ μισό στόμα ό Ζαφείρης.

-  Νά! εξήγησε ή κουνιάδα. Είπαμε 
ναρθοάμε λίγες μέρες στήν "Αθήνα νά 
ψωνίσουμε τά καλοκαιρινά/

-  Καί νά κυτταχτώ κ ι" εγώ στους 
γιατρούς πού μέ πείραξαν τά ρεματικά! 
συνεπλήρωσε ή θεία ή Ρήνα.

-  Νά ραφτώ κι" "εγώ! πετάχτηκε ή 
Λενιώ.

-  Νά βγάλουμε καί τά κρεατάκια άπ" 
τή μύτη τού Γιαννάκη! συνέχισε ή 
Κατίνα.

-  "Ε, είναι καί κάποιο συνοικέσιο γιά 
τή Λενιώ στ ή μέση! έσκυψε έμπιστευτι- 
κά ή θεία.

-  Μέ τό καλό! Μέ τό καλό! έκανε μέ 
προσποιητό "ενδιαφέρον ό Ζαφείρης, 
ένώ άπό μέσα του έβραζε: «Μά νά μου 
κουβαληθή ολόκληρο καραβάνι;»

Άντιθέτως ή γυναίκα του ή Μαργα- 
ρώ ήτανε ένθουσιασμένη. (Σόι της 
βλέπεις!)

-  Βρέ, καλώς τους! Βρέ, καλώς τους! 
Δέ φαντάζομαι νά μάς φύγετε γρήγορα;

-  "Έ, λέμε νά μείνουμε λίγο καιρό, 
άλλα νά μή σάς δίνουμε βάρος Μαργα- 
ρώ μου!

-  Καλέ π βάρος; "Αστείο πράγμα! 
Θά βολευτούμε.

Καί βολεύτηκαν ό θεός ξέρει πώς... 
Ή  Κατίνα μέ τά διαολάκια της κατέλα
βαν τό σαλόνι. "Η θεία βολεύτηκε στήν 
τραπεζαρία. Ή  Λενιώ στό χώλ κι" ό 
Θανάσης στήν κουζίνα. Γέμισε τό σπίτι

Τοϋ Σπυρ. Δεμέναγα

άπό «ράντσα» καί ντιβάνια καί τά 
διαολάκια τής Κατίνας άλώνιζαν άπό τό 
πρωί ως τό βράδυ, πού σ ' έπιανε 
πονοκέφαλος.

-  "Α! πά! πά! Πρέπει νά τούς ξαπο- 
στείλωί κατέληξε ό Ζαφείρης.

Κ ι' έψαχνε νά βρή ένα τρόπο, ώστε 
νά τούς διώξη μιά καί καλή χωρίς νά 
παρεξηγηθή ή Μαργαρώ πού είχε 
άδυναμία στό συγγενολόι της. Σέ μιά 
στιγμή κάτι σκέφθηκε καί τό ίδιο άπό- 
γευμα πού βγήκε γιά ψώνια, γύρισε 
άναστατωμένος.

-  Πού νά σάς τά λέω! "Ασχημα τήν 
έχουμε!

-  Τί; Πόλεμος; έκανε ανήσυχη ή 
Κατίνα.

-  "Οχι άλλά τό ίδιο είναι! "Έχουμε 
κρούσμα εύλόγιάς στή γειτονιά μας! Κ ι" 
όχι τίποτα άλλο, φοβάμαι γιά τά παιδιά!

-  Καλέ μήν ανησυχείς! έσπευσε νά 
τόν... καθησυχάση ή Κατίνα. Πριν 
φύγουμε άπό τό χωριό μπολιαστήκαμε 
όλοι καί δέν έχουμε φόβο.

Τόμπολα! "Αδίκως μεταχειρίστηκε τό 
τερατώδες αύτό ψέμμα γιά νά τούς

Ή  φωτογραφία επάνω μέ τόν 
"Ελληνα άστυφύλακα νά βοηθάει 
γεροντάκι δημοσιεύθηκε καί μέ 
ένα ευμενές γιά τήν "Ελληνική 
"Αστυνομία σχόλιο ατούς TI
MES τού Λονδίνου.

τρομοκρατήση καί νά τούς έξαποστείλη 
άρον-άρον! "Επρεπε νά βρή κάτι άλλο.

Σέ λίγε μέρες ή Κατίνα έλαβε ένα 
άνώνυμο γράμμα, πού τώχε φυσικά 
στείλει ό Ζαφείρης καί πού έγραφε:

«Κυρία Κατίνα. "Ο προκομμένος ό 
άντρας σου ξημεροβραδυάζεται στις 
ταβέρνες καί καθώς μολογάνε οί κακές 
οί γλώσσες, τοάχει γυαλίσει μιά ζωντο
χήρα. Γύρνα λοιπόν στό χωριό, γιατί 
τόν χάνεις τό Μήτσο τό ζαβολιάρη!»

"Έγινε άγρια θάλασσα ή Κατίνα.
-  "Ωστε έτσι έ; "Αμ θά σοϋ δείξω 

"εγώ μασκαρά!
Κ ι" άρχισε νά ετοιμάζει τις βαλίτσες 

της, άλλά μπήκε στή μέση ή θεία:
-  Ξέρεις τί λέω άνηψιά; "Αντί νά 

φύγης εσύ νά γράψης τού ξεμυαλισμέ
νου τού Μήτσου νάρθη αύτός έδώ νά 
άποτραβηχτή κι" άπ" τή ζωντοχήρα...

-  Καλά λές θεία! Θά τού τηλεφωνή
σω αύριο νά τσακιστή νάρθη άμέσως! 
"Ατυχία λοιπόν κι" άπό δώ γιά τό 
Ζαφείρη. Κ ι' όχι μόνον αύτό. άλλά άντί 
νά ξεκουμπιστή τό τσούρμο, θάρχότανε 
άκόμη ένας!

-  Νά πάρη ή οργή νά πάρη! έκανε 
άγανακτισμένος ό Ζαφείρης κ ι" άπεφά- 
σισε νά βάλη σ" ενέργεια τά μεγάλα 
μέσα....

Τό ίδιο βράδυ άκριβώς τά μεσάνυχτα 
κ ι ' ένώ ροχάλιζε πλάι του ή Μαργαρώ, 
σηκώθηκε άπ" τό κρεββάτι ό Ζαφείρης 
καί πατώντας στις μύτες χώθηκε στό 
μπάνιο. Ξετρύπωσε μιά άποκρηάτικη 
μουτσούνα μέ φριχτό πρόσωπο πού 
τήν είχε κρύψει άπό νωρίς, τή φόρεσε, 
τυλίχτηκε κατόπιν μ " ένα λευκό σεντόνι 
καί πατώντας πάλι στις μύτες μπήκε 
στήν τραπεζαρία πού κοιμότανε ή θεία 
ή Ρήνα. Στάθηκε άπό πάνω της κ ι" όταν 
άπό κάποιο μικρό θόρυβο πού έκανε 
επίτηδες ό ίδιος άνοιξε τά μάτια της ή 
θεία καί είδε ένα φτιχτό πλάσμα τυλι
γμένο στό άσπρο σεντόνι ν ' άπλώνη τά 
χέρια του δήθεν νά τήν πνίξη, έβαλε τις 
στριγγλιές:

-  Παναγίτσα μου! φάντασμα!
Τό «φάντασμα» έσπευσε νά φύγη 

τρέχοντος. Πέρασε σάν βολίδα άπό τό 
χώλ πού κοιμότανε ή Λ ενιώ καί πού είχε
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ξυπνήσει με τις στριγγλιές τής θείας. 
Είδε κ ι ' αυτή τό «φάντασμα» νά περνά η 
σάν άέρας άπό μπροστά της καί νά 
χάνεται στό μπάνιο.

-  Στοιχειό! Στοιχειό! ούρλιασε κ ι' 
αυτή.

Πεταχτήκανε όλοι άναστατωμένοι. 
Μαζί κι ’ ό Ζαφείρης που πρόφτασε νά 
βγάλη καί νά καταχωνιάση τή μάσκα 
καί τό σεντόνι.

-  77 είναι; Τί συμβαίνει; έκανε ή 
Μαργαρώ πού πετάχτηκε άγουροξυ- 
πνημένη.

-  Ο βρυκόλακας! έκανε άλαφια- 
σμένη ή θεία. Ήθελε νά μέ πνίξη!

-  Τό είδα κ ι ’ εγώ! προσέθεσε τρέ- 
μοντας ή Λενιώ. φόραγε άσπρο σάβα
νο!

-  Ιησούς Χριστός νικά! φώναξε μέ 
γουρλωμένα μάτια άπό τόν τρόμο ή 
Κατίνα, ενώ τά μικρά στρίγγλιζαν τρο
μοκρατημένα.

-  Τί φάντασμα καί κολοκύθια; έκανε 
τότε ή Μαργαρώ προσπαθώντας νά 
κρύψη τό φόβο της.

-  "Α κο υσε γυ ναίκα! έσπευσετό τε νά 
άπαντήση ό Ζαφείρης. Δέ ατό είπα νά 
μή σέ τρομάξω. Από τότε πού πέθανε 
εκείνος ό γέρος στό ρετιρέ, έχω δη τό 
φάντασμα τρεις φορές. Κ ι' όλο θέλει νά 
μέ πνίξει... φαίνεται πώς βρυκολάκιασε 
ό γέρος...

-  Στά όρη στ' άγρια βουνά! σταυρο- 
κοπήθηκε ή Κατίνα καί γυρίζοντας πρός 
τή θεία τή Ρήνα πού ήτανε κίτρινη σάν 
φλουρί άπό τό φόβο της, πρόσθεσε:

-  Νά φύγουμε θεία! Νά πάμε στό 
χωριό! φαίνεται είναι στοιχειωμένο τό 
σπίτι!

-  Ναι! Ναι! Νά φύγουμε! είπε καί ή 
Λενιώ άσπρη σά χασές.

-  Κ ι' έμεϊς ν ’ άλλάξουμε σπίτι Ζα- 
φείρη μου! συμπλήρωσε ανταριασμένη 
ή Μαργαρώ. Θά μάς πνίξη καμμιά 
νύχτα αυτός ό βρυκόλακας!

-  Καλά! Πάμε τώρα νά κοιμηθούμε 
καί τά λέμε τό πρωί!....

-  Καλέ τί νά κοιμηθούμε; Κ ι' ον έλθη 
πάλι τό φάντασμα; "Α! πά! πά! Θά 
έτοιμάσουμε τά πράγματα καί θά φύ
γουμε τό πρωί!

Καί πρωί-πρωί ολόκληρο τό τσούρμο 
έφυγε άρον-άρον, ένώ ό Ζαφείρης 
έτριβε τά χέρια του ενθουσιασμένος 
πού τά κατάφερε νά τούς έξαποστείλη 
παριστάνοντας τό φάντασμα. "Οσο γιά 
τή Μαργαρώ, τήν καθησύχασε:

-  Μήνάνησυχής γυναίκα. Θά διαβά
σω μιά ευχή καί θά ξορκίσω τό φάντα
σμα νά μήν ξανάρθη...

Καί πράγματι δέν ξαναήλθε. Ίσως

ξαναφανή, όταν έλθη πάλι στό σπίτι καί 
ρίξη άγκυρα καμμιά καινούργια παρτί
δα άνεπιθύμητων καί ενοχλητικών συγ
γενών γιά νά τούς έξαποστείλη κι 
αυτούς καταλλήλως....

Ο Δ Ο Ν Τ Ι Α Τ Ρ Ο Σ  
Κ Α Τ ’ Ο Ι Κ Ο Ν

Τοϋ ύπαστ. Β"
κ. ' Ηλία Χαλυβόπουλου

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ τοϋ παραρτήματος 
'Ασφαλείας Πειραιώς, δπου ύπη- 

ρετοϋσα εκείνη τήν έποχή, είχε σπάσει 
κυριολεκτικά τό κεφάλι του, γιά νά βρει, 
ποιος ήταν αύτός ό οδοντίατρος πού 
προοέφερε τις ύπηρεσίες του κατ' 
οίκον. "Ολα τά περιμέναμε. 'Αλλά καί 
οδοντίατρο κατ’ οίκον, δέν μπορούσα
με κάν νά τό φαντασθοΰμε. Είχαμε 
άκούοει, γιά έπισκευές κατ' οίκον 
διαφόρων μηχανημάτων, άλλά έξαγω- 
γές όδόντων καί κατ' οίκον, δέν τό 
είχαμε άκούοει!

Νά όμως, πού καί αύτό μός έγνωστο- 
ποιήθη καί μάλιστα άπό πολλούς κατοί
κους τής περιοχής μας, οί οποίοι καί 
είχαν έμπιστευθεΤ τόν οδοντίατρο γιά 
διάφορες έξαγωγές όδόντων, σφραγί
σματα, γέφυρες κλπ. Καί ό καθένας άπ’ 
αύτούς είχε δώσει εις τόν ιατρόν καί 
άλλους πελάτες, τούς όποιους έπε- 
σκέφθη, χωρίς νά άφήσει κανένα παρά
πονού με νο.

' Η αίγλη του είχε άγγίξει καί τά 
σύνορα τής ' Αστυνομικής Δ/νοεως 
' Αθηνών κάί αυτό μάς είχε άνηουχήοει 
άκόμη περιοσότερο. Έτσι όλοι μας 
φροντίσαμε νά «βάλουμε στό χέρι» τόν 
οδοντίατρο.

Στις άρχές πρέπει νά πώ, πώς όλοι οί 
πελάτες του ήσαν ικανοποιημένοι.' Αλ
λά άργότερα, όταν άρχισαν τά σφραγί
σματα νά φεύγουν, οί γέφυρες νά 
άποκολλώνται καί οί έξαγωγές όδόντων 
νά προκαλοϋν προβλήματα, τότε μόνον 
τότε, άρχισαν νά καταφθάνουν καί οί 
πρώτες καταγγελίες, τών πρώτων άφε- 
λών πελατών καί κατόπιν τών άλλων.

Καί έτσι άρχίσαμε. Αρχίσαμε νά 
καταστρώνουμε τό σχέδιο δράσεώς 
μας. Δέν ήταν καί εύκολο πράγμα, νά 
βάλουμε στό χέρι τόν μεγάλο άπατεώ- 
να. Οί πληροφορίες μας, μάς έλεγαν,

πώς ήταν ένας άντρας μάλλον ψηλός, 
φαλακρός, μέ παχιά χείλη, καλοντυμέ
νος καί μέ εύγενικούς τρόπους καί τό 
σπουδαιότερο, πάντα είχε μαζί του καί 
μιά όγκοδέστατη τσάντα, μέ τά σύνερ
γα τής δουλειάς του· ένέσεις, μπουκα- 
λάκια μέ διάφορα υγρά, τανάλιες γιά τις 
έξαγωγές καί διάφορα άλλα έργαλεϊα. 
Μέχρι καί κινητό τροχό διέθετε, ό 
όποιος λειτουργούσε μέ μπαταρία! 
" Ολα αύτά είχε, ό... έπιστήμων οδοντία
τρος.

Τό σχέδιο δράσεως καταστρώθηκε 
μέ κάθε λεπτομέρεια, άπό τόν πεπειρα
μένο διοικητή μας.

-  'Εσύ, μοΰ είπε, άπευθυνόμενος 
πρός έμένα, θά πλασαρισθείς σάν 
πελάτης. Ό  Κοντόγιαννης, ένας έκ 
τών πλέων καλών του πελατών, θά πεΤ 
στόν οδοντίατρο, ότι έχει νά τού 
συστήσει έσένα γιά πελάτη καί άν είναι 
δυνατόν, μιά πού θά είσαι καί έσύ στό 
σπίτι τοϋ Κοντόγιαννη, καθώς θά τόν 
έξετάζει, θά τοϋ ζητήσει νά κοιτάξει καί 
σένα καί άκόμη, νά άρχίσει καί τις 
έξαγωγές...

-  Μά κύριε διοικητά...
-  Δέν έχει μά. Είσαι έκ τών πλέων 

καταλλήλων γι’ αύτή τήν δουλειά.' Εσύ 
θά πάς γιά πελάτης καί έγώ μαζί μέ τόν 
άρχιφύλακα θά είμαστε στό διπλανό 
δωμάτιο. Στήν κατάλληλη στιγμή θά 
έπέμβουμε.

” Ετσι είπε ό κύριος διοικητής καί έτσι 
καί έγινε. Σημειωτέον, ότι έκείνη τήν 
έποχή μέ ένοχλοΰσαν δύο τραπεζίτες 
τούς όποιους έπρεπε νά βγάλω. Αύτό 
ίσως νά έπωφελήθηκε καί ό διοικητής 
μας καί μέ έστειλε στήν κορυφή τής 
οδοντιατρικής γιά τις έξαγωγές...

Τήν ορισμένη ώρα καί μέρα, ό οδοντί
ατρος ήταν στό σπίτι τοϋ Κοντόγιαννη. 
Μαζί μ’ αύτόν καί έγώ. Μέ σύστησε σάν 
πελάτη καί άφοΰ έξέτασε τόν Κοντόγι
αννη, λέγοντάς του, πώς «πάνε καλά οί 
έξαγωγές» στήν συνέχεια μοϋ είπε νά 
κάτσω έγώ στή θέση του, πού καθόταν ό 
Κοντόγιαννης. Στό διάστημα τής έξε- 
τάσεως, ό Κοντόγιαννης άρχισε νά 
έκθέτει τις ικανότητες τοϋ οδοντία
τρου μέ κάτι «έξαίρετος, πολύ καλός, 
σπουδαίος».

Μοϋ γύριζε τό κεφάλι πότε πάνω, 
πότε κάτω, άριστερά-δεξιά.

-  Πρέπει νά βγάλουμε τούς δύο 
πίσω τραπεζίτες.

Κρύος ιδρώτας μέ έλουσε. Αρχισε 
νά βγάζει άπό τήν διπλανή του τσάντα 
τήν τανάλια, τήν ένεση καί τό βαμβάκι. 
'Όμως έκείνη άκριβώς τήν στιγμή 
πετάχθηκε καί ό διοικητής μου άπό τό 
διπλανό δωμάτιο.
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-  Θά ήθελα γιατρέ μου καί εγώ νά 
βάλω... μιά γέφυρα. "Ομως θάθελα ή 
δουλειά νά γίνει στό παράρτημα τής 

Ασφαλείας, δπου είμαι διοικητής...
Κόκκαλο ό γιατρός. Μέ άργές κινή

σεις σηκώθηκα καί μέ τό χέρι μου, 
πασπάτευα τά μάγουλά μου καί τά 
δόντια μου μήπως μοϋ λείπει κανένα.

' Η ιστορία συνεχίστηκε στό δικαστή
ριο τό όποιο καί καταδίκασε τόν... 
γιατρό.· Τώρα ό... γιατρός έχει στείσει 
τό ιατρείο του στόν Κορυδαλλό, έδώ καί 
άρκετό καιρό!

ΗΛΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
ΓΕΛΙΟΥ

Ή  ιστορία συνέβη στήν Ν. Ύόρκη. 
Μιά κυρία συναντά μιά φίλη της, βουτη
γμένη στά μαϋρα:

-  Τί συμβαίνει, χρυσή μου; ’Έχασες 
κανένα δικό σου;

-  Ναι τόν άνδρα μου... Τόν πήρε τό 
ρεϋμα...

-  Μπά! Πνίγηκε;
-  'Όχι άκριβώς. Πέθανε στήν ήλε- 

κτρική καρέκλα.

Ή  κυρία στόν σύζυγό της:
-  Χρυσέ μου, προχθές άγόρασες

ένα βιβλίο μέ τίτλο: «Πώς νά γίνετε 
αιωνόβιοι». Που τό έχεις βάλει; Δέν τό 
βρίσκω πουθενά.

-  Τό πέταξα... γιατί είχε άρχίσει νά 
τό διαβάζη ή μητέρα σου!...

Μιά κυρία, σέ έπίσκεψη, ρωτάει τόν 
μικρό του σπιτιού:

-  Τώρα πού μεγάλωσες, φαντάζομαι 
νά πηγαίνεις στό σχολείο.

Καί ό μικρός κοκκινίζοντας:
-  Πηγαίνω;... "Ας μή λέμε μεγάλο 

λόγο. Πέστε καλύτερα μέ στέλνουν. ..

Δυό γιατροί συζητούν:
-  ' Εγώ είμαι τής γνώμης ότι οί κακές 

μαγείρισσες μάς στέλνουν τό ένα 
τρίτον άπό τήν πελατεία μας...

-  " Εχεις δίκιο, άλλά τά ύπόλοιπα δυό 
τρίτα μάς τά στέλνουν οί καλές μαγεί
ρισσες.

"Ενας κύριος βγαίνει περίπατο σέρ
νοντας πίσω του τό λουρί-χωρίς σκύ
λο... Πλησιάζει έναν άστυφύλακα καί 
τόν ρωτάει:

-  Μήπως είδατε τόν άόρατο άνθρω
πο;

-  "Οχι, άπαντά ό άστυνομικός, πού 
δέν θέλει νά πιάση συζήτηση μέ τόν 
παράξενο τύπο.

-  Κρίμα! Τέλος πάντως, άν τόν δήτε 
πέστε του ότι βρήκα τόν σκύλο του!

Μιά νιόπαντρη παραπονεΐταιστή φίλη 
της γιά τόν άνδρα της:

-  Μοϋ κάνει τόν βίο άβίωτο! Από τή 
στενοχώρια μου άδυνατίζω συνεχώς. 
Μιά μέρα θά τόν έγκαταλείψω!

-  Μπά! Καί πότε;
-  "Οταν θά φθάσω τά πενήντα κι

λά!...

Δυό νεαρές μιλούν γιά τούς άνδρες 
τους, μέ λόγια όχι κολακευτικά:

-  Ό  δικός μου, λέει ή μία, είναι 
άδιόρθωτος, γυρίζει σπίτι κάθε βράδυ 
στις πιό άπίθανες ώρες!

-  Καί ό δικός μου έκανε τό ίδιο, άλλά 
γιά μιά μόνο φορά, γιατί βρήκα τό μέσον 
νά τόν κάνω νά γυρίζη νωρίς. Μιά φορά, 
λοιπόν, πού γύρισε στις τρεις τό πρωί, 
έγώ φώναξα: «' Εσύ είσαι, Γιώργο;».

-  Καί λοιπόν;
-  Πίστεψέ με, άπό τότε δέν ξανάρ- 

γησε! Γ ιατί δέν τόν λένε Γ ιώργο, άλλά 
Νίκο!

Ξυπνώντας, ό σύζυγος λέει στή 
γυναίκα του:

-  Είδα ένα διασκεδαστικό όνειρο: 
Συζητούσα μέ τήν μητέρα σου...

' Η γυναίκα του τόν διακόπτει:
-  Δέν βλέπω τί τό άστείο ύπάρχει σ' 

αύτό!
-  Καί βέβαια ύπάρχει. Φαντάσου ότι 

κατώρθωνα νά πω κ' έγώ μερικές 
λέξεις.

Μιά γρηούλα, ή κυρία Κάλλη, ή όποια πρό έτών διασώθηκε άπό βέβαιο θάνατο, χάρις στήν αυτοθυσία άνδρών τής 
'Αμέσου Δράσεως, έρχεται κάθε χρόνο τήν ήμέρα εκείνη καί μοιράζει γλυκά ατούς υπαλλήλους τής 
Υπηρεσίας. Στή φωτογραφία επάνω, ή κ. Καλλή μέ τόν Διοικητή τής Αμέσου Δράσεως κ. Σηφάκη, τόν 
αστυνόμο κ. Καρρά καί άλλους άστυνομικούς.
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Στις φωτογραφίες καί 
τών δύο σελίδων άντι- 
προσωπευτικές μορφές 
οχυρών, στόν ' Ελληνικό 
χώρο. Δεξιά: Μανιάτι
κος πύργος. Κάτω: ' Ο 
βράχος καί τό χιλιοτρα- 
γουδισμένο κάστρο τής 
Μονεμβασιάς. Στήν ά- 
πέναντι σελίδα: ' Η Πύ
λη τών Λεόντων, πού 
άποτελοϋσε τήν είσοδο 
τής Ακροπόλεως τών 
Μυκηνών.
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ΘΕΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΑΙΞΑΝ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΡΑ ΚΑΙ 
ΟΧΥΡΑ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ

’ Από τή βαθειά άρχαιότητα, πού τά τείχη γίνονταν μέ μεγάλες πελεκημένες 
πέτρες, μέχρι τά σημερινά τσιμεντένια οχυρά ή ανθρωπότητα έζησε κοντά τους τίς 
πιό έπώδυνες εμπειρίες τής ιστορίας της.

Τ Α ΟΧΥΡΑ καί τά ποικίλα οχυρω
ματικά έργα είναι δεμένα μέ την 

ιστορία τής άνθρωπότητας. ’ Ακολού
θησαν κι αύτά τή μακρυά πορεία πού 
διήνυσαν οί κοινωνίες, οί λαοί, τά έθνη 
στό πέρασμα των αιώνων, γιά νά 
φθάσουν στη σύγχρονη εποχή καί στίς 
σημερινές εξελίξεις. ' Ο άνθρωπος, άπό 
τήν πολύ μακρινή εποχή, πού άρχισε νά 
οργανώνεται σέ μικρές κοινωνίες, γιά 
νά διασφαλίσει τά μέλη της, άρχισε νά 
κατασκευάζει ξύλινους φράχτες γύρω 
άπό τά οικιστικά κέντρα. Οί φράχτες 
αυτοί προστάτευαν τούς κατοίκους, όχι 
μόνο άπό τίς επιδρομές άλλων κοινωνι
κών ομάδων ή φημών, αλλά καί άπό τά 
άγρια θηρία. ’Ή , άν οί έδαφολογικές 
συνθήκες τό έπέτρεπαν, οί πρώτοι 
άνθρωποι έφτιαχναν τίς κατοικίες τους 
σέ μικρά νησάκια, κοντά στίς όχθες των 
ποταμών, ώστε νά τούς προστατεύουν 
τά υδάτινα φράγματα. Τούς ξύλινους 
φράχτες διαδέχθηκαν ξύλινα τείχη, 
κατόπιν πύργοι, φρούρια κλπ. "Οσο 
πιό απειλητικοί γίνονταν οί γείτονες ή 
επιθετικοί οί άλλόφυλοι επιδρομείς, 
τόσο τελειοποιούνταν καί τά μέσα 
προστασίας των πολιορκουμένων. Κά
θε νέα εφεύρεση πολιορκητικών μέ
σων, δημιουργούσε τεχνικές ανακατα
τάξεις γιά τήν απόκρουσή τους. ’Έτσι 
φθάσαμε στόν 15ο αιώνα.

Ό  16ος αιώνας είναι ό αιώνας κατά 
τόν όποιο ή στρατιωτική άρχιτεκτονική 
γίνεται επιστήμη καί σάν επιστήμη

αρχίζει νά κωδικοποιεΐται. Σχέδια, με
λέτες, έρευνες, πρακτικές εφαρμογές 
βλέπουν τό φώς τής δημοσιότητας καί 
διαδίδονται ανάμεσα στούς ειδικούς. 
Σημειώνουμε σάν χαρακτηριστικά τό 
έργο τού μαθηματικού Νικόλα Ταρτά- 
λια καί τού Ντέ Μάρκι γιά τή στρατιωτι
κή άρχιτεκτονική πού περατώθηκε στίς 
Βρυξέλλες τό 1565 καί δημοσιεύθηκετό 
1599. Τό έργο τού Ντέ Μάρκι είναι

σημαντικότατο καί δίνει εύστοχες λύ
σεις σέ πολλά προβλήματα τής πολεμι
κής τέχνης τής εποχής εκείνης. Κάνει, 
μάλιστα καί προβλέψεις γιά τά κατοπι
νά χρόνια.

Στήν περίοδο τής ’ Αναγεννήσεως, ό 
διάσημος Γερμανός ζωγράφος ” Αλ- 
μπρεχτ Ντύρερ, άσχολεΐται καί αυτός - 
δπως ό Αεονάρντο Ντά Βίντσι στήν 
’ Ιταλία - μέ τήν πολεμική τέχνη καί
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προτείνει διάφορες λύσεις στά προβλή
ματα των οχυρώσεων. Τά έργα του 
χαρακτηρίζονται άπό επιβλητικούς 
πύργους, πού προεξέχουν άπό τό πολυ
γωνικό τείχος. Οί πύργοι αυτοί ’έχουν 
διάμετρο είκοσι οκτώ μέτρα, ύψος 
είκοσι δύο μέτρα άπό τό βάθος τής 
τάφρου, καί ό τοίχος τους έχει πάχος 
πέντε μέτρα. ’ Αλλά τά έργα τοΰ 
Ντύρερ έμειναν ούσιαστικά στά χαρτιά. 
Στη Γερμανία εξακολουθούσε νά εφαρ
μόζεται, δλο τόν 15ο αιώνα, τό ιταλικό 
άμυντικό σύστημα. Μόνο εξήντα ένα 
χρόνια μετά τό θάνατο τού Ντύρερ, 
εμφανίζεται ένα διάσημο γερμανικό 
όνομα στόν τομέα των οχυρώσεων: 
πρόκειται γιά τόν Σπένκλε, πού, άφοϋ 
μελέτησε τά μέχρι τότε υπάρχοντα 
άμυντικά συστήματα, έξέδωσε τό 1589 
ένα έργο στό όποιο άνέπτυσσε διάφο
ρες σημαντικότατες βελτιώσεις στά 
οχυρά.

Στό μεταξύ, καθώς ό αιώνας αυτός 
βρισκόταν πρός τό τέλος του, συγκεν
τρωνόταν ένα πολύτιμο ύλικό άπό 
εμπειρίες. ' Ο νέος τρόπος όχυρώσεως 
είχε ύποστεΐ τή «δοκιμασία τοΰ πυρός» 
(πυροβόλων οπλών) από τίς. βόρειες 
περιοχές τής Ευρώπης ως τή Μεσόγειο 
καί άπό τήν Φλάνδρα ως τήν Κύπρο.

Οί επιθέσεις κατά των οχυρωμένων 
πόλεων τόν αιώνα αυτό ήταν διαφορε
τικές άπό τίς επιθέσεις τοΰ Μεσαίωνα 
καί άπό άπόψεωςάριθμοΰ επιτιθεμένων

3 0 6

καί άπό άπόψεως πολιορκητικών μέ
σων. Διαφορετική επίσης ήταν ή θέση 
των πολιόρκουμένων πού μπορούσαν 
νά άμύνονται πολύ καλύτερα καί πιό 
άποτελεσματικά άπό πρώτα. Πρόκει
ται, πάντως, γιά μεταβατική περίοδο. 
Βλέπουμε νά συνυπάρχουν παλιές καί 
νέες μέθοδοι. ’Έτσι, ενώ τό πυροβολικό 
ξεφεύγει άπό τήν πρωτόγονη σύστασή 
του καί κατασκευάζονται συνεχώς με
γαλύτερα καί βαρύτερα πυροβόλα ό
πλα, συγχρόνως χρησιμοποιούνται 
στήν επίθεση καί τήν άμυνα, βέλη, 
βαλλίστρες, καταπέλτες, ό κριός, ό 
σκόρπιός, τό τρύπανο, ή χελώνη, μαγ
γάνια καί άλλα όπλα τής παλαιότερης 
εποχής.

Τό 1570, κάποιος Αύγουστίνος Ρα- 
μέλλι έξέδωσε ένα βιβλίο μέ τίτλο: «Οί 
διάφορες τεχνικές μηχανές». Σ ’ αύτό 
συναντοΰμε όργανα έκτοξεύσεως πού 
είναι απλώς παραλλαγές καί βελτιώ
σεις τών ’ίδιων οργάνων τοΰ προηγού
μενου αιώνα. Δέν υπάρχει άμφιβολία, 
δτι οί εφευρέσεις τοΰ Ραμέλλι είναι 
καρπός μιάς ζωηρής φαντασίας καί δέν 
χαρακτηρίζονται άπό πρακτικό πνεΰ- 
μα. 'Η  βαλλίστρα του, πού εκτόξευε 
βέλη καί πέτρινες σφαίρες μέ έξη 
άτσάλινα τόξα είχε βέβαια ταχύτητα 
ανώτερη άπό τήν ταχύτητα οποιοσδή
ποτε κανονιού τής εποχής. ’ Εντούτοις, 
ή καταστροφική δύναμη τοΰ κανονιοΰ 
ήταν πολύ άνώτερη άπό τής βαλλί-

στρας καί γ ι’ αυτό προτιμούσαν τό 
πρώτο. ’Έτσι, δέν έχουμε άποδείξεις δτι 
κατασκευάσθηκαν καί εφαρμόσθηκαν 
ποτέ οί «μηχανές» τοΰ Ραμέλλι.

Τό τουρκικό πυροβολικό είχε δοκι- 
μασθεΤ τρομερά κάτω άπό τά τείχη τής 
Κωνσταντινουπόλεως, τό 1453. Τό γαλ
λικό σκόρπισε τόν δλεθρο άνάμεσα 
στούς Ελβετούς λογχοφόρους στό 
Μαρινιάνο (1515). Ή  δύναμη τών 
πυροβόλων δπλων άχρηστεύει σχεδόν 
τό θωρακοφόρο ιππικό, πού, γιά άρκε- 
τούς αιώνες, άποτελοΰσε τήν βασικότε-

Μερικά ακόμα άπό τά κάστρα πού 
δεσπόζουν ορισμένων περιοχών τής 
χώρας μας. ’Αριστερά: Τό Βυζαντινό 
κάστρο τοΟ Μυστρά. 'Επάνω: Τό 
Μπούρτζι, τό γνωστό ένετικό κάστρο 
τού Ναυπλίου. Κάτω: Ένα τμήμα άπό τά 
τείχη τής Τίρυνθας. Στήν άπέναντι 
σελίδα: Μεσαιωνικό κάστρο στή Γαλλία.
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ρη δύναμη κρούσεως στίς μάχες. Τό 
βαρύ ιππικό άντικαθίσταται άπό τό 
ελαφρό. Τό πεζικό παίζει βασικό ρόλο 
μέ τό επίλεκτα τμήματά του,, των 
άρκεβουζιοφόρων στην άρχή καί των 
μουσκετοφόρων κατόπιν. Οί κανόνες 
τοΰ πολέμου έχουν άνανεωθεϊ.

’ Ανάμεσα ατούς νεωτερισμούς είναι 
ή έπιπεδομετρική άντίληψη γιά τις 
οχυρώσεις. Τό μεσαιωνικό φρούριο 
κατασκευάζονταν μέ βάση τη μορφο
λογία τοΰ εδάφους. Τόν 16ο αιώνα, ή 
άντίληψη αύτή χάνει ένα μέρος τής 
σημασίας της. Τό φρούριο έχει πιά 
ιδανική μορφή: ένα κανονικό πολύγω
νο πάνω στό όποιο, ανάλογα μέ τόν 
άριθμό των πλευρών καί των γωνιών, 
κατασκευάζονται αυλές, πύργοι, προω
θημένα άμυντικά έργα. 'Η  τέχνη των 
οχυρώσεων ξεφεύγει άπό τόν αύτοσχε- 
διασμό καί γίνεται αληθινή επιστήμη.

Τό πιό γνωστά παραδείγματα είναι 
τό πεντάγωνο φρούριο τοΰ Τουρίνου 
(δμοιο άκριβώς μέ τό φρούριο τής 
’ Αμβέρσας) καί τό φρούριο τής Παλμα- 
νόβα, μιας πόλεως ζωσμένης μέ έννεά- 
γωνο τείχος, άπό τό κέντρο τοΰ οποίου 
ξεκινούν άκτινοειδώς εννέα δρόμοι, 
ένας γιά κάθε γωνία τοΰ πολυγώνου. 
Τό φρούριο αύτό σχεδιάσθηκε άπό τόν 
Λορίνι τό 1571 καί άρχισε νά χτίζεται τό 
1593. Τήν τοποθεσία τοΰ όχυροΰ έπέλε- 
ξε ή ' Ενετική Δημοκρατία γιατί ή πόλη 
χρησίμευε γ(ά τήναμυνα εναντίον τής 
άπό άνατολών άπειλής Αυστριακών 
καί Τούρκων. Τά τείχη τής οχυρωμένης 
πόλεως είχαν μήκος 1440 μέτρα.

’ Ανάμεσα στό οχυρά πού έμειναν 
στήν ιστορία γιά τήν άντοχή τους ήταν 
τό φρούρια τής Άμμοχώστου καί τής 
’ Αμβέρσας πού αντεξαν σέ πολύμηνες 
πολιορκίες, χωρίς, δμως, στό τέλος νά 
διασωθούν.

Οί Βενετσιάνοι ύπερασπιστές τής 
’ Αμμοχώστου (Φαμαγκούστα γιά τούς 
Λατίνους) άνέρχονταν τό 1570, κατά 
τήν πολιορκία τής πόλεως, σέ οκτώ 
χιλιάδες περίπου στρατιώτες καί νησιώ
τες, ύπό τίς διαταγές τοΰ Μαρκαντόνιο 
Μπραγκαντίν. ’ Απέναντι τους είχαν 
έναν εχθρό μέ δεκαπλάσιους άνδρες. 
’ Επιπλέον, διέθετε εβδομήντα τέσσερα 
βαριά πυροβόλα. ’ Αρχηγός τών Τούρ
κων ήταν ό Μουσταφά πασάς. Ο 
εχθρός προσπάθησε νά δημιουργήσει 
ρήγματα στά τείχη καί νά άνοίξει 
λαγούμια κάτω άπό τά όχυρά.Μέ μιά 
σειρά άπό ενέργειες προσεγγίσεως, 
πού στοίχισαν χιλιάδες νεκρούς, οί 
Τούρκοι κατόρθωσαν νά εγκαταστα
θούν στίς πλαγιές τής τάφρου, στήν 
οποία κατασκεύασαν άναχώματα, γιά

νά διευκολύνουν τήν επίθεσή τους. ' Η 
πόλη πολιορκήθηκε άπό πέντε έξη 
σημεία, άλλά οί επιτιθέμενοι έρριξαν τό 
κύριο βάρος τους εναντίον τοΰ άμυντι- 
κοΰ πύργου τοΰ ταρσανά. Ταυτόχρονα, 
ειδικά τμήματα έσκαψαν λαγούμια κά
τω άπό τά τείχη, γιά νά τά τινάξουν 
στόν άέρα. Στό μεταξύ γίνονταν απα
νωτές επιθέσεις, κύριες καί δευτερεύου- 
σες. Διακόσιες είκοσι συνολικά σέ 
εξήντα πέντε ήμέρες πολιορκίας.

Οί Βενετσιάνοι, πού μάχονταν άπελ- 
πισμένα, γιατί δέν μπορούσαν νά περι
μένουν καμιά βοήθεια, επισκεύασαν τή 
νύχτα τίς ζημιές πού προκάλεσε ό 
εχθρός τήν ήμέρα. ’Έπειτα άπό δύο 
μήνες ή φρουρά περιορίσθηκε άπό
4.000 άνδρες σέ 1800. 'Ο  εχθρός είχε 
κυριεύσει μόνο τό εξωτερικό τείχος. ' Η 
πόλη ήταν ουσιαστικά ανέπαφη. Ή  
άμυνα, δμως, ήταν πιά άδύνατη. Οί 
στρατιώτες καί οί κάτοικοι ζήτησαν 
άπό τόν Μπραγκαντίν νά παραδοθεϊ. 
Μολονότι γνώριζε τί τόν περίμενε (οί 
Τούρκοι τόν έγδαραν ζωντανό), ό 
Μπραγκαντίν ύπέκυψε στό αίτημα τών 
πολιορκουμένων. 'ΕΙ πολιορκία στοί- 
χησε στούς Τούρκους πενήντα χιλιάδες 
νεκρούς.

Στήν ’ Αμβέρσα, τό 1584-1585, πολι- 
ορκούμενοι ήσαν οί στασιαστές τής 
Φλάνδρας. Είχαν απέναντι τους τά 
ισπανικά στρατεύματα, πού υποστηρί
ζονταν άπό ισχυρές ιταλικές καί γερμα

νικές δυνάμεις ύπό τίς διαταγές τοΰ 
Άλεσάντρο Σπινόλα. Τό έδαφος στίς 
Κάτω Χώρες είναι εντελώς διαφορετι
κό άπό τό έδαφος τής Κύπρου. Πλημμυ
ρισμένο καθώς ήταν άπό νερά δέν 
έπέτρεπε τήν κατασκευή λαγουμιών κι 
έτσι ή επίθεση έπρεπε νά περιορισθεϊ 
στήν επιφάνεια. Στό πλευρό τοΰ Σπινό- 
λα βρισκόταν ό άρχιτέκτονας οχυρω
ματικών έργων Μπαρρότσι. Οί φάσεις 
τής πολιορκίας, πού έληξε έπειτα άπό 
ένα χρόνο, μέ τή παράδοση τής πόλεως 
λόγω λιμοΰ, σημειώνονται, άπό τήν 
ισπανική πλευρά, μέ τήν κατασκευή 
μιας σειράς άπό οχυρά πάνω σέ πασσά
λους μέ γέφυρες καί φράχτες. ’ Από τήν 
πλευρά τών Φλαμανδών μέ τήν προ
σπάθεια άνατινάξεως τών οχυρών τών 
πολιορκητών μ’ ένα «μεγαλειώδες τέ
χνασμα», δπως έγραψε ένας ιστορικός 
τής εποχής, ό Στράντα.

Τό τέχνασμα συνίστατο σέ τέσσερις 
σχεδίες γεμάτες εκρηκτικές ύλες, πού 
θά έφταναν στόν προορισμό τους μέ τό 
ρεϋμα τοΰ νεροΰ καί θά άνατινάσσον- 
ταν μέ ένα φιτίλι ή μέ ένα πρωτόγονο 
ώρολογιακό μηχάνημα. Πάνω στίς σχε
δίες καί γύρω γύρω άπό τίς εκρηκτικές 
ΰλες είχαν τοποθετηθεί πέτρες καί 
κομμάτια σίδερο πού, μέ τήν άνατίναξη 
θά εκτοξεύονταν εναντίον τών πολιορ
κητών. ’ Εμπνευστής αύτοΰ τοΰ σχεδί
ου ήταν ένας Ιταλός, ό Φεντερίκο 
Τζιαμπέλι, πού τόν είχε στείλει στήν
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’ Αμβέρσα ή βασίλισσα ' Ελισάβετ.
Την στιγμή τής δράσεως, πού έπρό- 

κειτο νά συμβεΐ νύχτα, ό Τζιαμπέλι 
συνεδύασε τήν πονηριά μέ την τέχνη. 
Πράγματι, άφησε νά κυλήσουν στό 
ποτάμι τέσσερις φλέγόμενες σχεδίες 
σάν νά έπρόκειτο νά επιχειρήσει νά 
βάλει φωτιά στό τείχος καί όχι νά τό 
τινάξει στον αέρα. ’ Ενώ οί ύπερασπι- 
στές τής πόλεως είχαν στραμμένη τήν 
προσοχή τους στίς φλέγόμενες σχεδίες, 
ό Τζιαμπέλι άφησε νά κυλήσουν μέ τή 
σειρά τους οί άλλες σχεδίες μέ τίς 
εκρηκτικές ύλες, τίς πέτρες καί τά 
σίδερα, άφοϋ προηγούμενα είχε ρυθμί
σει κάποιο μηχανισμό ή είχε άνάψει ένα 
φιτίλι. Τό εγχείρημα πέτυχε άπόλυτα. 
Οί σχεδίες μόλις έφτασαν κοντά στό 
τείχος τινάχτηκαν στόν άέρα προξε
νώντας ένα τεράστιο ρήγμα στό φρού
ριο καί σκοτώνοντας εκατοντάδες υπε
ρασπιστές του.

' Ο πόλεμος στίς Κάτω Χώρες επέβα
λε, λόγω τής ιδιαίτερης μορφολογίας 
τοϋ εδάφους, άλλαγές στό κλασικό 
άμυντικά σύστημα. Φορέας αύτών τών 
άλλαγών ήταν ό Φράυταγκ. Χαρακτη
ριστικά τους ήταν ή πλατιά τάφρος, 
προχωρημένα φυλάκια μέσα στό νερό 
καί χαμηλά τείχη. ’ Αλλά τό ολλανδικό 
σύστημα δέν έπεκτάθηκε σέ άλλες 
περιοχές, γιατί ήταν άνεφάρμοστο σέ 
μέρη μέ εδάφη στεγνά, δπου ύπήρχε 
κίνδυνος νά σκαφτούν λαγούμια καί 
ύπόγειες στοές, πράγμα πού δέν ήταν 
δυνατόν νά γίνει στίς πλημμυρισμένες 
άπό νερά Κάτω Χώρες.

Πάντως, τόν 16ο αιώνα, δημιουργεΐ- 
ται ή άνάγκη παρόμοιων άλλαγών καί 
σέ άλλες περιοχές τής Ευρώπης, δπου 
τά άμυντικά συστήματα άκολουθοΰν 
τίς εξελίξεις τής τεχνικής καί τών 
επιθετικών μέσων.

Στή Λά Ροσέλ, τό 1627, οί Ουγενότοι 
άντιστάθηκαν ένάμιση χρόνο στόν γαλ
λικό στρατό. Γιά ν ’ απομονώσουν τήν 
πόλη άπό τή θάλασσα, κατασκεύασαν 
ένα τεράστιο πρόχωμα στόν ’ Ατλαντι
κό. ’ Ηταν ένα σημαντικότατο έργο. ' Η 
πόλη, δμως, παραδόθηκε λόγω λιμού. 
' Ο Ρισελιέ είχε πετύχει τό σκοπό του. 
Τά άμυντικά έργα, δμως, άποδείχθη- 
καν άνώτερα άπό τά επιθετικά μέσα. Τά 
τελευταία χρειάζονταν λοιπόν ανανέω
ση, έπρεπε νά γίνει μεγαλύτερη εκμε
τάλλευση τών δυνατοτήτων τού πυρο
βολικού. Τό πέτυχε ένας Γάλλος: ό 
Σεμπαστιέν Λέ Πρέστρ Βωμπάν, ένας 
άπό τούς μεγαλύτερους μηχανικούς 
δλων τών εποχών.

'Ο  Βωμπάν γεννήθηκε τό 1633. 
Κατατάχθηκε στό στρατό σέ ηλικία

"Εργα γιά τήν κατασκευή τής γράμμής 
Μαζινό τό 1939. Τά τείχη άπό μπετόν 
άρμέ είχαν πάχος 3-4 μέτρα.

δεκαέξη ετών. Στά είκοσι δύο ήταν 
μηχανικός στήν ύπηρεσία τού Λουδοβί
κου ΙΔ '. ’ Από εκείνη τή στιγμή άρχίζει 
ή λαμπρή καριέρα του. Πιστός υπηρέ
της τού Βασιλιά 'Ήλιου επί πενήντα 
πέντε χρόνια, πέθανε τό 1707 στήν 
εξορία, δπου τόν έστειλαν έπειτα άπό 
ένα δημοσίευμα γιά ορισμένους επα
χθείς φόρους πού ή τιμιότητά του δέν 
μπορούσε νά άνεχθεΐ. Κατά τή διάρκεια 
τής σταδιοδρομίας του διηύθυνε πενήν
τα έξη πολιορκίες, κατασκεύασε τριάν
τα δύο οχυρωματικά έργα καί εκσυγ
χρόνισε περί τά διακόσια, συνέγραψε 
τέσσερα βιβλία μέ τεχνικό περιεχόμε
νο. Οί «παράλληλες» ήταν ενωμένες 
μεταξύ τους μέ ορύγματα σέ σχήμα 
ζίγκ-ζάγκ, καί διαρκώς άνεφοδιάζον- 
ταν σέ έμψυχο καί άψυχο ύλίκό, δηλαδή 
στρατιώτες καί πολεμοφόδια. Τή νύ
χτα, οί επιτιθέμενοι άνοιγαν συνεχώς 
καινούργιες «παραλλήλους», πλησιά
ζοντας διαρκώς πρός τά τείχη καί, δταν 
έφταναν πιά κοντά στήν τάφρο άρχιζαν 
νά ρίχνουν μέ τά κανόνια, γιά νά 
δημιουργήσουν ρήγματα. Στό μεταξύ, 
οί πολιορκητές άνοιγαν στοές στό 
επίπεδο τής τάφρου, τήν γέμιζαν μέ 
χώμα ή έρριχναν επάνω της μιά κινητή 
γέφυρα. Τότε γινόταν ή τελική επίθεση 
καί οί υπερασπιστές τού φρουρίου 
άναγκάζονταν πιά νά παραδοθοΰν γιά 
νά μή συνεχισθεΐ μιά άνώφελη αιματο
χυσία.

’ Εκεϊ, δμως, πού πραγματικά διέπρε- 
ψε ό Βωμπάν ήταν στήν τέχνη τής 
πολιορκίας. Ή  μέθοδος πού άκολου- 
θοΰσε κατά τήν επίθεση εναντίον τών 
οχυρών, έμεινε άμετάβλητος επί δύο 
αιώνες, έως δτου άνακαλύφθηκαν τά 
πυροβόλα μέ τίς ραβδωτές κάνες. Ή  
μέθοδος έπιθέσεως τού Βωμπάν δέν 
στηρίζεται σέ εντελώς νέες άρχές. 
Έπρόκειτο, πράγματι, γιά μιά προο
δευτική προσέγγιση μέσω ορυγμάτων, 
μέθοδος πού εφαρμοζόταν ήδη πρόςτό 
τέλος τού 14ου αιώνα καί τήν όποια 
έκμεταλλεύθηκαν Τούρκοι κ α ί' Ενετοί. 
'Ο  Βωμπάν, δμως, συστηματοποίησε 
περισσότερο τή μέθοδο αύτή υπολογί
ζοντας καί στό γεγονός δτι οί στρατοί 
τής εποχής του ήταν περισσότερο 
ομοιογενείς καί πειθαρχικοί.

’ Εκτός άπό τήν ξαφνική έξοδο, οί 
πολιορκούμενοι μπορούσαν, γιά νά 
καθυστερήσουν ή νά εμποδίσουν τήν 
προσέγγιση τού εχθρού, νά άξιοποιή- 
σουν τά λαγούμια πού είχαν κατασκευ
άσει στά σημεία άπό δπου υπολόγιζαν 
δτι θά άρχιζε τήν επίθεσή του ό εχθρός. 
Οί πόλεμοι, στό δεύτερο ήμισυ τού 16ου 
καί τίς πρώτες δεκαετίες τού 17ου 
αιώνα, γνώρισαν τό έργο τού νέου 
αύτοΰ σώματος, τών «λαγουμιτζήδων». 
Μετά τήν συνθήκη ειρήνης τής Αϊξ Λά 
Σαπέλ (1748), στή Γαλλία δημιουργή- 
θηκε ή πρώτη στόν κόσμο σχετική 
σχολή: ή σχολή τού Μεζιέρ. Πάντα σέ 
γαλλικό έδαφος, τόν 18ο αιώνα, άνα- 
δείχθηκαν οί καλύτεροι στρατιωτικοί 
μηχανικοί: ό Κορμονταίν (διάδοχος τού 
Βωμπάν) καί ό Μονταλμπέρ. Καί άργό-

Τό φρούριο τής Παλμανόβα, πού χτί
στηκε γιά τήν προστασία τής Βενετίας 
άπό έπιθέσεις Αύστριακών καί Τούρ
κων.
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’Αντιαρματικά έμπόδια τής Γερμανικής ’Αμυντικής γραμμής Ζίγκφρηντ. Παρά τή 
λυσσαλέα άμυνα των Γερμανών ή γραμμή δέν άντεξε στις συμμαχικές έπιθέσεις.

τέρα, κατά την ναπολεόντειο περίοδο, 
ό Μπουσμάρ, ό Σασλούπ καί ό Καρνό.
’ Ανάμεσα σέ δλους αυτούς, ό Μονταλ- 
μπέρ καί ό Καρνό πρότειναν ριζικές 
μεταβολές ατά συστήματα τών οχυρώ
σεων. Οί ιδέες τους δμως, ήταν πρόω
ρες καί ως τά μισά τοϋ 18ου αιώνα, 
εφαρμόζονταν οί μέθοδοι τοΰ Βωμπάν.
’ Ακόμη τό 1855, κατά την διάρκεια τοϋ 
Κριμαϊκού Πολέμου, ή επίθεση εναντί
ον τών οχυρών έγινε μέ την μέθοδο τών 
«παραλλήλων» καί τό 1849, στή Ρώμη, 
οί γαλλικές πυροβολαρχίες εφάρμοσαν 
τή μέθοδο τών «συγκεντρωτικών πυ
ρών», πού είχε εγκαινιάσει ό Βωμπάν.

Τά πολεμικά γεγονότα μέ τά όποια 
συνδέθηκαν οί νέες αντιλήψεις γιά τίς 
οχυρώσεις είναι τά ακόλουθα: Ό  
Πόλεμος Βορείων καί Νοτίων στήν 
’ Αμερική (μέτωπο χαρακωμάτων μή
κους εξήντα χιλιομέτρων, πυροβόλα μέ 
ραβδώσεις κλπ). ' Ο Γαλλογερμανικός 
Πόλεμος (1870-1871), κατά τόν όποιο 
τά παλιά οχυρά αποδείχθηκαν ανεπαρ
κέστατα γιά τήν άντιμετώπιση τών 
νέων επιθετικών μέσων. ' Ο Ρωσοϊαπω- 
νικός Πόλεμος (1904-1905), κατά τόν 
όποιο φάνηκε ή τρομερή δύναμη τών 
μυδραλλιοβόλων καί τών κανονιών. 
Συνέπεια τής επαναστάσεως πού έπε- 
τεύχθη μέ τά νέα πυροβόλα, ήταν νά 
χάσουν τά παλιά οχυρά τή σημασία 
τους καί τό ενδιαφέρον συγκεντρώθη
κε στίς κατά μέτωπον οχυρώσεις.

Σ ’ αυτές έγινε εκμετάλλευση κάθε 
δυνατότητας πού πρόσφερε τό περι
βάλλον: βράχια, χώμα, ποτάμια, σπίτια, 
δέντρα, δάση κλπ. ' Ο στρατιώτης ήταν 
ταυτόχρονα μαχητής καί εργάτης, όταν 
έπρεπε νά κατασκευάσει ό ’ίδιος τά 
έργα γιά τήν προσωπική του άμυνα ή 
νά ετοιμάσει τίς θέσεις γιά τήν επίθεση.

Ό  Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος 
άξιοποίησε όλες τίς εμπειρίες στόν 
τομέα αύτόν: άπό τά συρματοπλέγματα 
ως τά καταφύγια καί τίς σκαμμένες άπ’ 
ευθείας στόν βράχο στοές.

' Η εμπειρία άπό τόν Πρώτο Παγκό
σμιο Πόλεμο είναι σημαντικότατη, καί 
γνώρισε διάφορες φάσεις κατά τίς 
όποιες οί διαδοχικές σειρές χαρακωμά
των, πού ήταν, δμως πολύ κοντά ή μιά 
στήν άλλη, έτειναν ν ’ άντικαταστα- 
θοϋν άπό μιά κλιμακωτή σέ βάθος 
άμυντική γραμμή, πού τό 1918, είχε 
έκταση πολλών χιλιομέτρων. Τό κλιμα
κωτό αύτό σύστημα έπέτρεπε ταυτό
χρονα άμυνα καί άντεπίθεση καθώς καί 
προετοιμασία τής δυνάμεως πυράς 
πρός όλες τίς κατευθύνσεις.

’Έτσι, ή Γραμμή Μαζινό, πού εΤχε 
μήκος τετρακόσια εξήντα χιλιόμετρα, 
άπό τήν ’ Ελβετία ως τό Βέλγιο, δέν 
πέτυχε τό σκοπό της. ' Η Γραμμή 
Ζίγκφριντ καί τό Τεϊχος τοϋ ’ Ατλαντι
κού δέν κατόρθωσαν νά συγκρατή
σουν τήν γιγαντιαία συμμαχική πίεση.

’ Ενδιαφέρει, έν τούτοις, νά αναφέ

ρουμε τίς διαφορές ανάμεσα στίς I ραμ- 
μές Μαζινό καί Ζίγκφριντ.

Ή  Γραμμή Μαζινό άπετελεϊτο άπό 
τρεις παράλληλες ζώνες οχυρών. Ή  
πρώτη περιελάμβανε μικρά έργα, ορύ
γματα, αντιαρματικά φράγματα. 'Ο  
ανεφοδιασμός της γινόταν μόνον ύπο- 
γείως. ' Η δεύτερη περιελάμβανε άμυν- 
τικά έργα, άποτελούμενα άπό οχυρά 
ίκανά νά άντέξουν στά πυρά καί τοΰ 
μεγαλύτερου διαμετρήματος πυροβό
λου. ' Η τρίτη ζώνη ήταν δμοια σχεδόν 
μέ τή δεύτερη, μέ τήν διαφορά δτι τά 
οχυρά ήταν συνδεδεμένα μεταξύ τους 
καί εξυπηρετούνταν άπό ύπόγειο σιδη
ρόδρομο.

Ή  Γραμμή Ζίγκφριντ (500 χιλιόμε
τρα) είχε κατασκευασθεϊ γιά ελαστική 
άμυνα. Στό μπροστινό μέρος υπήρχε 
σειρά άπό μικρά έργα. ’ Ακολουθούσαν 
σέ μεγάλο βάθος ισχυρά οχυρά διά
σπαρτα σάν σέ σκακιέρα. ’ Ακόμη πιό 
πίσω βρίσκονταν άποθήκες καί κέντρα 
άνεφοδιασμοΰ. Ή  Γραμμή Ζίγκφριντ, 
παρά τή λυσσαλέα άμυνα τών Γ ερμα
νών, δέν άντεξε στίς συμμαχικές επιθέ
σεις, μετά τήν απόβαση στή Νορμαν- 
δία.

Τό Τείχος τοΰ ’ Ατλαντικού, τέλος, 
διατεταγμένο στήν άκτή από τόν Βι- 
σκαϊκό Κόλπο ώς τήν Δανία είχε μήκος 
3.500 χιλιόμετρα καί περιλάμβανε χίλια 
διακόσια οχυρά.

Μέ τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 
παύει ό ρόλος τών μονίμων οχυρώσε
ων. Τά νέα μέσα, πού διαθέτουν οί 
στρατοί τίς έχουν σχεδόν αχρηστεύσει. 
Τίποτε πιά δέν μπορεί νά εμποδίσει τήν 
προέλαση, δταν, μέ τούς πυραύλους 
είναι δυνατόν νά καταστραφούν τά 
μετόπισθεν, ενώ γιγαντιαία άεροπλάνα 
μπορούν νά μεταφέρουν, σέ λίγες 
ώρες, τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις 
άπό τό ένα σημείο στό άλλο μέ βαρύτα
το οπλισμό, άκόμη καί τάνκς καί 
κανόνια. 'Η  τέχνη τοΰ πολέμου, είτε 
αφορά τήν άμυνα είτε τήν επίθεση, έχει 
ριζικά μεταβληθεϊ. Τρομακτικά δπλα 
καταστροφής έχουν εφευρεθεί. ΓΓ αύ
τό έντείνεται, σέ δλο τόν κόσμο, ή 
προσπάθεια γιά τήν μείωση τών εξοπλι
σμών καί τήν απαγόρευση τής κατα
σκευής πυρηνικών οπλών.
ALDO CIMARELLI
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Τ ΟΝ Μάιο τοϋ 1575, οί διασκεδά
σεις διαδέχονταν ή μιά τήν άλλη 

στόν πύργο τοϋ Τοέζτε. Γιόρταζαν 
τούς γάμους τοϋ Φέρεντς Νάντασκυμέ 
τήν "Ερζεμπετ Μπάτορυ. Καί οί δύο 
ήσαν νέοι, έρωτευμένοι καί πλούοιοι. 
'Ανήκαν σέ άρχοντικές οικογένειες 
τής Ούγγαρίας. Τά δώρα τοϋ γάμου 
έφθαναν άπό παντοϋ. Ο Γερμανός 
αύτοκράτορας Μαξιμιλιανός Β' έστει
λε μία μεγάλη γαβάθα άπό χρυσάφι 
γεμάτη έκλεκτό κραοί. ' Η αύτοκράτει- 
ρα δώρησε ένα πολύτιμο καπέλλο. ' Ο 
Ροδόλφος, βασιλιάς των Μαγυάρων, καί 
άλλοι ήγεμόνες έστειλαν έπίσης βαρύ
τιμα δώρα. Οί Τσιγγάνοι έπαιζαν παθητι
κούς σκοπούς. Τό πλήθος τών καλε
σμένων διασκέδαζε, χόρευε, έτρωγε 
καί έπινε έπί ένα ολόκληρο μήνα.

Ή  νύφη, πολύ νέα, σχεδόν παιδί, 
έστεκε λίγο άχαρη μέ τό κεφάλι ψηλά 
μέσα στήν άσημένια τραχηλιά της. 
Πολύτιμα μαργαριτάρια τής ' Ανατολής 
στόλιζαν τό φόρεμά της άπό λευκό 
μεταξωτό. Τό χλωμό χρώμα τοϋ προσώ
που της, σύμφωνα μέ τήν τελευταία 
λέξη τής μόδας, τόνιζε άκόμη περισσό
τερο τά τεράστια σκοτεινά μάτια της μέ 
τό μυστηριώδες βλέμμα.

Ποιος μπορούσε ποτέ νά άμφιβάλη 
δτι ή νεαρή κοπέλλα θά είχε τύχη 
ζηλευτή; Ασφαλώς κανείς. Γιατί κα

ΜΙΑ Θ Η Ρ Ι Ω Δ Η Σ  Ε Υ Γ Ε Ν Η Σ  Τ Ο Υ  16 ο υ Α ΙΩ Ν Α

Μ ΠΑΤΟΡΥ
ΕΡΖΕΜ ΠΕΤ

Βασάνιζε άπάνθρωπα νέες κοπέλλες 
πιστεύοντας έτσι, δτι διαιωνίζει τή δι
κή της ομορφιά.

νείς δέ μπορούσε ποτέ νά φαντασθή 
ότι είχε ψυχή τέρατος.

Ενας πολεμιστής άνήκει φυσικά 
περισσότερο οτήν πατρίδα του παρά 
στήν γυναίκα του. ' Ο κόμης Νάντασκυ 
άφηνε τήν " Ερζεμπετ συχνά μόνη στόν 
πύργο τοϋ Τσέζτε. Εκείνη έπληττε 
θανάσιμα. Αύτή ή πλήξη τήν κυρίευε 
συχνά. Θά δούμε μέ ποιό παράξενο 
τρόπο προσπαθούσε νά άντιδράση.

"Οταν κάπου - κάπου γύριζε στόν 
πύργο του ό κόμης, πού ήταν τρελλά 
έρωτευμένος μέ τήν γυναίκα του, δέν 
έδινε σημασία στήν παράξενη συμπερι
φορά της. Διαφορετικά θά άποροϋσε άν 
έβλεπε τήν δεκαπεντάχρονη γυναίκα 
του νά στέλνη στό δάσος, γιά τό 
παραμικρό σφάλμα, κάποια άπό τις 
ύπηρέτριές της ολόγυμνη, άλειμμένη 
μέ μέλι, μέ τά χέρια δεμένα, παραδομέ- 
νη άνίσχυρη στις έπιθέσεις τών μυρ
μηγκιών καί τών έντόμων, ώσπου νά τήν 
κατασπαράξουν τά άγρια θηρία." Ισως ό 
κόμης νά πίστευε ότι αύτός ήταν ένας 
τρόπος γιά νά έπιβληθή σάν πυργοδέ- 
σποινα.

’ Εξ άλλου ήταν γοητευμένος μέ τήν 
γαυναίκα του. ' Η καλλονή της έντυπω- 
σίαζε τήν Αύλή τής Βιέννης, όπου τήν 
πήγαινε μεταξύ δύο μαχών. ' Ο χορός 
στόν άργό ρυθμό τής «παβάνας», μέ 
τήν ώραία του "Ερζεμπετ, σέ ένα

φαντασμαγορικό περιβάλλον, γέμιζαν 
χαρά τήν καρδιά τοϋ νεαροϋ πολεμι- 
στοϋ. Γιά ποιό λόγο νά άνησυχήση; 
' Απλώς χαμογελούσε μέ συγκατάβαση 
όταν ή γυναίκα του, γιά νά διασκεδάση, 
τρυποϋσε κάποια άπό τίς ύπηρέτριές 
της μέ βελόνες ώσπου νά άναβλύση 
αίμα. Δέν ήξερε ότι κατά βάθος μιά 
έμμονη ιδέα τήν βασάνιζε, ή ιδέα τοϋ 
αίματος.

Στό Τσέζτε οί ώρες περνούσαν άργά 
γιά τήν νεαρή πυργοδέσποινα. Ή  
πεθερά της τήν μάθαινε λατινικά. Αύτό 
όμως δέν ήταν καί πολύ διασκεδαστικό
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γιά τήν κοπέλλα. Αλλαζε φορέματα 
τουλάχιστον δεκαπέντε φορές τήν η
μέρα. τίς άρεσε νά βγάζη άπό τίς 
κασσετίνες της τά κοσμήματά της καί 
νά στολίζεται μέ πολύτιμες πέτρες καί 
μαργαριτάρια. "Ηθελε νά μείνει πάντο
τε νέα καί όμορφη, όπως τήν έδειχνε ό 
καθρέπτης της. Αύτός ήταν ό φλογε
ρός της πόθος. Πώς όμως θά μπορούσε 
νά τό κατορθώση; Μόνο ένα μαγικό 
φίλτρο θά πραγματοποιούσε αύτό τό 
θαύμα.
"Ετσι συγκέντρωσε γύρω της ένα 

είδος έπιτελείου, πού έκτελούσε πρό
θυμα τά σατανικά της σχέδια. Ο 
Φίτσκο, ό δύσμορφος καί έκδικητικός 
νάνος ήταν ή κολασμένη ψυχή της. ' Η 
Ζό Ίλόνα, ή γριά παραμάνα μέ τήν 
κουκούλα κατεβασμένη ως τά τσιμπλιά
ρικα μάτια της, προμήθευε τά θύματα 
πού άναζητοΰσε ό σαδισμός τής κυράς 
της. "Επειτα ήταν καί ή Ντόρκο, μιά 
άλλη μέγαιρα τό ίδιο άπαίσια, έμπειρη 
στήν μαγεία, όπως άποδείχθηκε άπό 
ένα γράμμα τής " Ερζεμπετ στον άνδρα 
της, πού σώζεται άκόμη: «Ή  Ντόρκο 
μοΰ έμαθε κάτι άκόμη. "Αν χτυπήση 
κανείς μιά μικρή μαύρη κότα μέ άσπρο 
ραβδί ώσπου νά ψοφήση καί βάλη λίγο 
άπό τό αίμα της έπάνω στόν έχθρό του 
καί άν δέν μπορή στόν ίδιο, σέ κάποιο 
ρούχο του, τότε αύτός δέν θά μπορέση 
ποτέ νά τού κάνη κακό.

« Ό  πολυαγαπημένος σύζυγος» γύ
ρισε άπό τόν πόλεμο. ' Εξακολουθούσε 
νά μήν βλέπη όοα συνέβαιναν γύρω 
του. "Οσο περνούσαν τά χρόνια, γινό
ταν πιό θρησκόληπτος. Τέσσερα παιδιά 
είχαν γεννηθή έν τώ μεταξύ. ' Η "Ερ
ζεμπετ δέν άμφέβαλλε καθόλου, ότιτά 
μαγικά φίλτρα τήν είχαν βοηθήσει νά 
γίνη τόσες φορές μητέρα. Εχε άντα- 
μείψει πλούσια τίς μάγισσες, πού τρι- 
γυρνοΰσαν τίς νύχτες στά δάση, γιά νά 
μαζέψουν βότανα. Αύτό γινόταν οέ 
περίοδο συζυγίας τών άοτρων, πού 
εύνοοΰοαν τήν γονιμότητα τών ζευγα- 
ριών. Θά ήταν πραγματικά απαράδεκτο 
άν έσβηνε μιά άπό τίς πιό άρχοντικές 
οικογένειες τής Ούγγαρίας, πού ή 
ιστορία της άρχιζε άπό τόν 12ο αιώνα.

' Η τιμή όμως καί ή δόξα δέν ήταν ή 
μόνη κληρονομιά, πού άφησαν στήν 
"Ερζεμπετ οί εύγενείς πρόγονοί της. 
' Η τρέλλα καί οί «έγκεφαλικές κρί
σεις», δηλαδή ή έπιληψία, βάραιναν 
έπίσης τήν κληρονομικότητά της.

"Ενας άπό τούς θείους της, βασιλιάς 
τής Πολωνίας, είχε πεθάνει άπό αύτή 
τήν «άρρώστια τής άριστοκρατίας», άν 
καί είχε χρησιμοποιήσει πολλά γιατρο
σόφια. Κάποιος άλλος θείος της, παλα- 
τίνος τής Τρανουλβανίας, πού τού 
άρεσε νά άσχολήται μέ τήν κατασκευή 
κίβδιλων νομισμάτων, τό είχε σκάοει, 
παίρνοντας μαζί του τόν κρατικό θη
σαυρό καί, καθώς μπέρδευε τίς έπο- 
χές, έκανε τόν περίπατό του μέ έλκη
θρο τό καλοκαίρι μέ τό λιοπύρι. Κάποιος 
έξάδελφός της, βασιλιάς τής Τρανσυλ
βανίας αύτός, είχε άποδειχθή ένοχος 
αιμομιξίας. "Ενας άλλος πίστευε πώς 
ήταν δαιμονισμένος. ' Η θεία της, άπό 
τόν πατέρα της, είχε άποκτήοει πέντε 
συζύγους. Στραγγάλισε τόν πέμπτο 
σύζυγο ότό κρεβάτι καί άπέκτησε ένα 
νεαρό έραστή. Τού χάρισε μάλιστα ένα 
πύργο. Τό ζευγάρι όμως έπεσε στά 
χέρια τών Τούρκων, πού σούβλισαν καί 
έψησαν τόν έραστή.' Η γυναίκα βιάστη
κε άπό όλη τή φρουρά καί πέθανε 
μαχαιρωμένη. Τά χρονικά τής οικογέ
νειας άναφέρουν καί άλλα παρόμοια 
περιοτατικά. Τό κοινό χαρακτηριστικό 
σέ όλες τίς περιπτώσεις ήταν ή σκληρό
τητα όλων αύτών τών άνθρώπων.

Γιατί λοιπόν νά άπορήσει κανείς γιά 
τά σαδιστικά ένστικτα τής "Ερζεμπετ;

Τόν ' Ιανουάριο τού 1604 ό Φέρεντς

Στήν απέναντι σελίδα έπάνω: ' Η ”Ερ
ζεμπετ Μπάτορυ. Κάτω: Αύτή ή κούκλα 
μέ τήν άθώα έμφάνιση ήταν ένα όργανα 
βασανισμοϋ γιά τήν αδίσταχτη Μπάτο
ρυ. Έπάνω: Ή  πυργοδέσποινα τού 
Τσέζτε.

Νάνταοκυ έγκατέλειψε τόν μάταιο τού
το κόομο στά σαράντα έννιά του χρόνια. 
"Ηταν ένα στήριγμα γιά τήν γυναίκα 
του. Μέ τήν παρουσία του έβαζε κάποιο 
φραγμό στήν δράση της, άν καί δέν είχε 
ποτέ άντιληφθή πολλά πράγματα άπό 
όσα συνέβαιναν γύρω του.

Δέν άρκεΐ όμως νά σκοτώνη κανείς, 
πρέπει καί νά έξαφανίζη τά θύματά του. 
Αύτό τό ξέρουν καλά όλοι οί δολοφόνοι. 
' Ο ένταφιασμός τών θυμάτων, πού 
πλήθαιναν συνεχώς, δημιουργούσε 
προβλήματα στήν "Ερζεμπετ. ' Ο γέρο 
παπάς τού πύργου (είχε φθάσει στά 
ογδόντα τέσσερα) έδειχνε τυφλή ύπα- 
κοή στήν πυργοδέοποινα. Δέχθηκε, 
άδιαμαρτύρητα, νά θάψη κρυφά έννέα 
κοπέλλες στά ύπόγεια τής έκκλησίας. 
«Πέθαναν άπό έπιδημία» τού έξήγησε ή 
Ερζεμπετ. «Γιά νά άποφύγουμε τόν 

πανικό, δέν πρέπει νά διαδοθή τό
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παραμικρό». Ό  γέρο παπάς, ώστόσο, 
κατέγραψε τούς θανάτους καί τόν τόπο 
τής ταφής οτά βιβλία τής ένορίας. ' Ο 
ιερέας, πού τόν διαδέχθηκε λίγοάργό- 
τερα, έλαβε γνώοη τής ύποθέσεως.' Ο 
νεοφερμένος, ό Γιάνος Πονικένους, 
δέν άργησε νά άντιληφθή ότι ή πυργο- 
δέσποινα είχε δύσκολο χαρακτήρα καί 
ήταν ύπερβολικά αυστηρή. Ά πό  τό 
σημείο όμως αυτό μέχρι νά βασανίζη 
νέες κοπέλλες, όπως είχε άρχίσει νά 
ψιθυρίζεται, ύπήρχε κάποια άπόσταση.

"Οταν ή κόμησσα πήγαινε στήν Βιέν
νη, έμενε σέ κάποιο πανδοχείο, κοντά 
σέ ένα μοναστήρι. Οί καλόγεροι ισχυρί
ζονταν ότι άκουγαν τίς φωνές τών 
κοριτσιών πού βασάνιζε. Πρόσθετον 
μάλιστα ότι τό αίμα έτρεχε ποτάμι, 
άκόμη καί στόν δρόμο. Τήν έλεγαν 
κρυφά «Αιματοβαμμένη κόμησσα». Δέν 
ήταν άσφαλώς σωστό νά δίνη κανείς 
σημασία στις διαδόσεις. Ό  άββός 
Πονικένους θέλησε νά βεβαιωθή. 'Α 
ποφάσισε νά έπισκεφθή τά ύπόγεια τής 
έκκλησίας, γιά νά έξακριβώση τά λεγά
μενα τού προκατόχου του. ' Εκεί, κοντά 
στόν τάφο ένός παλιού πυργοδεσπότη 
τού Τσέζτε, άνακάλυψε άτακτα σωρια
σμένα, μερικά ξύλινα φέρετρα μέ 
άκρωτηριασμένα πτώματα νεαρών κορι- 
τσιών. Ό  παπάς δέν είχε πιά καμμιά 
άμφιβολία. Οί διαδόσεις ήταν βάσιμες. 
Νά προκαλέση ώστόσο σκάνδαλο εις 
βάρος μιάς τέτοιας άρχόντισσας τό 
θεωρούσε έπικίνδυνο. Ό  παπάς δέν

ήταν ήρωας. Προτίμησε λοιπόν νά 
σωπάσει. Γιά τήν "Ερζεμπετ τά πάντα 
ήταν πρόφαση γιά βασανιστήρια. Δι
ψούσε συνεχώς γιά αίμα. Ύπήρχε 
κάποια κοπέλλα, πού ή ώραία φωνή της 
συγκινούσε πολύ τό έκκλησίασμα. Αύτό 
τής στοίχισε ιδιαίτερη «περιποίηση». 
Τής άνοιξαν τό στόμα σέ σημείο νά 
σχισθοϋν τά χείλη καί τής βύθισαν στό 
λαρύγγι ένα άναμμένο δαυλί. ' Η νεαρή 
κοπέλλα βουβάθηκε γιά πάντα. Μετά 
ζήτησαν άπό τόν έφημέριο νά τελέση 
έπίσημη νεκρώσιμη άκολουθία καί νά 
έξηγήση ότι ή άνυπακοή ήταν ή μόνη 
αιτία τού θανάτου τού νέου θύματος. 
Πήγαινε πολύ. Ό  ιερέας άρνήθηκε.

"Οσο οί μοδίστρες ήσαν άπασχολη- 
μένες μέ τά καινούργια φορέματα, ή 
Ντόρκο έβλεπε ότι ή κυρά της έπληττε. 
” Επρεπε νά τής βρή κάποια άπασχόλη- 
ση... «Κοιτάξτε», είπε, «πόσο κακορ- 
ραμμένο είναι αύτό τό στρίφωμα». 
Τρεις μοδίστρες, πού κρίθηκαν ένοχες, 
κρατήθηκαν στόν πύργο. ' Η Ντόρκο 
τούς έκοψε τό δέρμα άνάμεσα στά 
δάχτυλα, γιά νά τίς τιμωρήση γιά τήν 
άμέλεια πού είχαν δείξει. 'Έπειτα τίς 
άνάγκασε νά γδυθούν καί βύθισε καρφί
τσες στις θηλές τών μαστών τους. Αύτό 
τό παιχνίδι κράτησε ώρες. Τό αίμα, πού 
έτρεχε ποτάμι, καί οί σπαρακτικές 
κραυγές πόνου, έκαναν τό πρόσωπο 
τής Ερζεμπετ νά άκτινοβολή.
” Επρεπε ώστόσο οί νεκρές νά άντικα- 

τασταθούν. Οί τρεις σατανικοί συνεργοί

της φρόντισαν γι' αύτό. "Ετρεχαν στά 
χωριά καί έταζαν στις χωρικές πότε μιά 
φούστα, πότε ένα φόρεμα, άν τούς 
προμήθευαν καμμιά νέα καί όμορφη 
ύπηρέτρια, πού «θά ήταν πολύ εύτυχι- 
σμένη στόν πύργο».

Ή  "Ερζεμπετ ήθελε μόνο κορίτσια 
τού λαού, νέα καί γερά. Οί άνθρωποί 
της γύριζαν τά Καρπάθια, γιά νά τής 
βρίσκουν τά θύματα πού ζητούσε. 
«"Ολοι πεθαίνουν κάποτε. Στόν πύργο 
όμως πεθαίνει κανείς πιό συχνά άπό 
άλλοΰ», ψιθύριζαν κρυφά οί χωρικοί καί 
φυλάγονταν.

Στά ύπόγεια τού Τσέζτε ή πυργοδέ- 
σποινα κρατούσε φυλακισμένες πολ
λές κοπέλλες. Είχε ένα κατάλογο πού 
τόν φύλαγε ζηλότυπα. Μπορούσε νά 
καλέση όποια ήθελε, άνάλογα μέ τήν 
διάθεσή της γιά νά βασανίση. ” Αν 
κάποια ύπηρέτρια τής έβαζε άδέξια τά 
παπούτσια της, ζητούσε νά'τής φέρουν 
ένα πυρωμένο σίδερο καί «σιδέρωνε» ή 
ίδια τίς πατούσες τής ένοχης. «'Ορί
στε, τώρα έχεις καί έσύ ώραία παπού
τσια μέ κόκκινες σόλες».

Τά ταξίδια στούς χωματένιους δρό
μους ήσαν άτελείωτα καί κουραστικά.
' Η * Ερζεμπετ έπληττε. Γιά νά διώξη τίς 
θλιβερές σκέψεις, μέσα στήν ταξιδιωτι
κή άμαξα μέ τίς κλειστές κουρτίνες, 
δάγκωνε ή τσιμπούσε, ώσπου νά ματώ- 
ση, κάποια άπό τίς ύπηρέτριές της, ή 
βύθιζε στά χέρια καί στά πόδια μεγάλες 
καρφίτσες, πού έβγαζε άπότό καπέλλο 
κάποιας κυρίας τών Τιμών. Τό θύμα 
άντιστεκόταν άδικα, γιατί τό κρατούσαν 
γερά οί μέγαιρες. ' Η ” Ερζεμπετ βύθιζε 
άκόμη καρφίτσες κάτω άπό τά νύχια τού 
θύματός της. «"Αν πονά άς τίς βγάλη 
μόνη της», κάγχαζε ειρωνικά.

Στόν πύργο, ή άηδιαστική μυρωδιά 
τού αίματος ήταν διάχυτη. Στό δωμάτιο 
τής οικοδέσποινας τό πάτωμα ήταν 
τόσο πολύ ποτισμένο μέ αίμα, πού 
χρειαζόταν νά ρίξουν πρώτα ένα στρώ
μα στάχτης, γιά νά φθάση κανείς ώς τό 
κρεβάτι.

Ο Μέγκερυ ό ’ Ερυθρός, ό κηδεμό
νας τού γιοΰ τής "Ερζεμπετ, τήν 
μισούσε θανάσιμα. Τήν άπειλοϋσε ότι 
κάποια μέρα θά τά φανέρωνε όλα. Αύτό 
όμως δέν ένδιέφερε τήν κόμησσα. 
Μήπως δέν έμενε, χάρη στά φυλακτά, 
πού φορούσε πάντα έπάνω της, καί 
χάρη στήν προστασία πού τής έξασφά- 
λιζαν οί μάγισσες, άτιμώρητη άπό τήν 
Δικαιοσύνη, άκόμη καί άπό τήν όργή τού 
Θεού, πού προκαλοϋσε μέ τίς άνομες 
πράξεις της;

Ή  συνήθεια όμως κάνει όλα τά 
πράγματα μονότονα, άκόμη καί τά
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’Ερείπια τού πύργου τοϋ Τσέζτε.

ήταν εκεί γιά νά ξορκίζη τήν μοίρα. Μέ 
λουτρά αίματος ή κόμησσα θά έμενε 
νέα καί ώραία. ' Η Ντόρκο, πού έκτε- 
λοΰοε πάντοτε τά σατανικά σχέδια της 
κυρίας της, τής προμήθευσε τρεΤς 
υπέροχες κοπέλλες. Τίς περιποιήθη- 
καν ιδιαιτέρως μερικές ήμέρες. Όταν 
ήλθε ή ώρα, οί μέγαιρες έδεσαν γερά 
τά έξιλαστήρια θύματα, τούς έκοψαν 
τίς φλέβες καί τίς άρτηρίες καί διοχέ
τευσαν τό αίμα, πού άνάβλυζε, σέ ένα 
μεγάλο πήλινο πιθάρι. Περιέλουσαν μέ 
τό χλιαρό άκόμη αΤμα τό σώμα τής 
Έρζεμπετ, πού ριγούσε άπό ήδονή 
μέσα στό λουτρό αύτό τής νεότητας 
ένώ οί κοπέλλες ψυχορραγούσαν. Καμ- 
μιά φορά, έκνευρισμένη άπό τούς 
θρήνους τών θυμάτων της, διέταξε νά 
τούς ράψουν τό στόμα, γιά νά μήν 
άκούη τά βογγητά καί τήν άγωνία τους. 
Τό αίμα, τήν φωτιά, ή κόμησσα τά είχε 
πιά βαρεθή. Ποιό κιανούργιο μαρτύριο 
θά μπορούσε νά έπινοήση ή άρρωστη- 
μένη της φαντασία; "Ενα τυχαίο περι
στατικό τής έδωσε τήν άπάντηση. 
"Ηταν καλεσμένη σέ ένα γάμο καί 
άναγκάσθηκε νά ταξιδέψη μέ άμαξα. 
Τό έβρισκε όμως πολύ πληκτικό νά 
τραντάζεται, καταχείμωνο, στόν άνώ- 
μαλο δρόμο μέσα στό χιόνι καί τήν 
παγωνιά, παρ' δλα τά μαγκάλια πού είχε 
στά πόδια της καί τίς πολύτιμες γούνες 
πού τήν σκέπαζαν. Σκεπτόταν ότι θά 
ένοιωθε άποξενωμένη σέ έναν πύργο, 
όπου θά έπρεπε νά στερηθή τίς συνή

θειές της. ' Η διάθεσή της ήταν άπαίοια 
καί, όπως πάντοτε, τής χρειαζόταν ένα 
θύμα. Μιά μέγαιρα άπό τό «έπιτελείο» 
της έσπρωξε μέσα στήν άμαξα μιά 
νεαρή καί όμορφη χωριατοπούλα. ' Η 
"Ερζεμπετ άρχισε άμέσως νά τήν 
δαγκώνη καί νά τήν τσιμπά άγρια. Σέ μιά 
στιγμή ή κοπέλλα ξέφυγε, πήδησε στό 
χιόνι καί άρχισε νά τρέχη. Δέν άργησαν 
όμως νά τήν ξαναπιάσουν. "Οταν ή 
άμαξα πλησίαζε τό χωριό, ή "Ερζεμπετ 
πρόσεξε μερικούς χωριάτες,.πού έβγα
ζαν νερό άπό τά χαντάκια κάτω άπό τό 
χιόνι. Μιά τρομερή ιδέα γεννήθηκε στό 
μυαλό της.

"Εδωσε διαταγή καί άμέσως οί μέγαι
ρες έγδυσαν τήν χωριατοπούλα καί τήν 
κράτησαν άκίνητη γυμνή έπάνω στό 
χιόνι. Τό πρώτο δοχείο μέ νερό, πού 
έχυσαν έπάνω της, πάγωσε άμέσως.' Η 
δύστυχη κοπέλλα προσπάθησε νά ξε- 
φύγη. Φώς άπό άναμμένα δαυλιά τρε- 
μόπαιζε στό σκοτάδι τής νύχτας. ' Εκεί 
βρισκόταν ή σωτηρία της. "Ενα δεύτε
ρο κατάβρεγμα τήν καθήλωσε καί τήν 
άκινητοποίησε σέ μιά κρούστα πάγου, 
πού τήν τύλιγε άπό τό κεφάλι ώς τά 
πόδια. Τό πρόσωπό της, πού άντιφέγγι- 
ζε μέσα άπό τήν κρούστα τού πάγου, 
γεμάτο φρίκη, έμεινε μέ τό στόμα 
άνοικτό οέ μιά άφωνη κραυγή τρόμου. 
Ατάραχη, ή Έρζεμπετ παρακολου
θούσε τή σκηνή. Τό μαρτύριο μέσα 
στήν άκινησία καί τήν σιωπή, κάτω άπό 
τό άβέβαιο φώς τών δαυλιών, ήταν μιά

βασανιστήρια. Χρειαζόταν κάποια άλλα- 
γή. ' Η πυργοδέσποινα τότε κατόρθωσε 
μέ πολλά τάλληρα καί πολλές άπειλές, 
νά πείση ένα πεταλωτή νά τής φτιάξη 
ένα καγκελλόφραχτο κλουβί. Στό έσω- 
τερικό του είχε σπαρμένες αιχμηρές 
σιδερένιες βέργες.

' Η Ντόρκο έκλεινε μέσα, διά τής 
βίας, μιά νεαρή ύπηρέτρια ολόγυμνη. 
Μερικά τριξίματα τής τροχαλίας καί τό 
κλουβί ύψωνόταν έπάνω άπό τό έδα
φος. ' Η Ντόρκο έπαιρνε ένα άναμμένο 
δαυλί, καί τό βύθιζε στό σώμα τής 
φυλακισμένης μέσα άπό τά κάγκελλα 
τού κλουβιού. ” Αν ή δύστυχη κοπέλλα 
προσπαθούσε νά άποφύγη τό πυρωμέ
νο ξύλο, ήταν έπόμενο νά τραυματισθή 
σοβαρά. Τρελλή άπό τόν πόνο έπεφτε 
πότε στό ένα μέρος τοϋ κλουβιού, πότε 
στό άλλο, ένώ ή Έρζεμπετ σέ μεγάλη 
διέγερση χόρταινε τό θέαμα τοϋ αίμα
τος, πού ξεχυνόταν άπό τό κλουβί.

Σέ λίγο, ένα άλλο σατανικό πλάσμα, ή 
Νταρβοπύλια ή μάγισσα τού δάσους, 
έκανε τήν έμφάνισή της στόν καταρα
μένο αύτό κύκλο. Σέ μιά κρύπτη, 
τριγυρισμένη άπό τίς μαύρες γάτες 
της, χάραξε καββαλιστικά σημεία γιά νά 
μυήση τήν Έρζεμπετ στά μεγάλα 
μυστικά τής μαγείας. Τά μάγια μπορεί 
νά έπέδρασαν στήν κόμησσα. Δέν 
συνέβη όμως τό ίδιο μέ τόν έφημέριο. 
Μιά άπό τίς μαύρες γάτες τής μάγισσας 
τόν δάγκωσε μιά μέρα άγρια στό πόδι. 
' Ο άββάς έγινε έξω φρενών. ' Η 
ύπόθεση έφθασε στήν Δικαιοσύνη.

" Ομως όλατά μάγια τοϋ κόσμου δέν 
μπορούσαν νά σταματήσουν τό πέρα
σμα τοϋ χρόνου. ' Η " Ερζεμπετ άρχισε 
νά γερνά φανερά.' Η Νταρβούλια όμως 

Τό φρικτό περιεχόμενο τής κούκλας μέ 
τήν αθώα έμφάνισή.
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νέα εμπειρία πού ενθουσίασε τήν σατα
νική γυναίκα. Αύτό τό είδος μαρτυρίου 
έπαναλήφθηκε πολλές φορές τούς 
παγερούς χειμώνες τής Ούγγαρίας.

Ή  Έρζεμπετ αναζητούσε νέα, τε
λειότερα μαρτύρια. "Ετσι, ένα καινούρ
γιο μηχάνημα, ένα είδος σιδερένιου 
άνδρείκελου, πού είχε τήν μορφή 
γυμνής γυναίκας, μέ μακριά ξανθά 
μαλλλιά καί ώραία όψη, τοποθετήθηκε 
οτό ύπόγειο. Αν πατούσες διάφορα 
κουμπιά τά χείλη της άνοιγαν σέ ένα 
πλατύ χαμόγελο, τά χέρια της ύψώνον- 
ταν, γιά νά άγκαλιάοουν τό θύμα της. 
Ταυτόχρονα πέντε έγχειρίδια ξεπηδοΰ- 
οαν άπό τά σωθικά τού σατανικού αύτοϋ 
ρομπότ, γιά νά κατακρεουργήσουν τό 
θύμα. Τό αίμα έτρεχε άφθονο, σάν 
«χυμός άπό στιμμένο πορτοκάλι». Ή  
πυργοδέσποινα τού Τσέζτε, καθισμένη 
σέ ένα στασίδι, τήν συνηθισμένη της 
θέση, παρακολουθούσε τό μαρτύριο μέ 
άγαλλίαση.

"Ηταν όμως πολύ δύσκολο νά βρε
θούν τάφοι γιά τά δολοφονημένα κορί
τσια καί ό έφημέριος πρόβαλλε πάντο
τε άντιρρήσεις γιά τήν ταφή τους. Τί 
ζητούσε αύτός ό ένοχλητικός; ' Η 
"Ερζεμπε έπρπε νά άπαλλαγή άπ’ 
αύτόν. Γιατί νά μήν καταφύγη στήν 
μάγισσα τού δάσους, πού θά έτοίμαζε 
ένα ώραίο γλύκισμα μέ τά «κατάλληλα» 
ύλικά: μπελαντόνα, κώνειο καί άκόνιτο 
άπό τά ορεινά βοσκοτόπια γιά τόν 
άγαπητό έφημέριο; "Ηταν λαίμαργος. 
Θά μπορούσε ίσως νά παρασυρθή καί 
νά τό δοκιμάσει. Ανέθεσαν σέ μιά 
χωριατοπούλα νά τού τό προσφέρη. Τό 
γλύκισμα ήταν πραγματικά πολύ ορεκτι
κό, άλλά ό έφημέριος δίστασε. Μήπως 
ήξερε ποιος τής τό είχε δώσει; Είχε 
πολλούς λόγους νά ύποπτεύεται ότι τό 
έστειλε ή κόμησοα. Κρίμα νά μήν μπορή 
νά δόση ένα κομμάτι γιά δοκιμή σέ μιά 
άπό τις καταραμένες μαύρες γάτες.' Ο 
σκύλος, πού έτυχε νά φάη άπό αύτό τό 
γλύκισμα, άπέδειξε μέ τούς φοβερούς 
σπασμούς καί τό θάνατό του τήν τύχη 
πού περίμενε τόν άτυχο παπά.

' Η Νταρβούλια παρέδωσε τήν ψυχή 
της στόν Σατανά, άλλά μιά άλλη μάγισ
σα τού δάσους δέν άργησε νά τήν 
άντικαταστήση. «Τά λουτρά τού αίμα
τος δέν έσβησαν άπό πάνω μου τά ίχνη 
τού χρόνου», τήν κατακεραύνωσε ή 
“ Ερζεμπετ οργισμένη. «Θά σέ σκοτώ
σω άν δέν μοϋ ξαναδώσης πίοω τήν 
ομορφιά μου. Τό αίμα τών άπλών 
χωρικών δέν ταιριάζει μέ τό σώμα σου. 
Σοΰ χρειάζεται αίμα άρχοντικό». Τότε 
άρχισαν νά κυνηγούν τις κόρες τών

Σ τ η ν  α π έ ν α ν τ ι  
φ ω τ ο γ ρ α φ ί α  ή 
Γ α λ λ ί δ α  η θ ο π ο ι ό ς  
Ν τ ε λ φ ί ν  Σ ε ρ ί σ γ κ  
π ο ύ  ϋ π ο δ ή θ η κ ε  
τ ή  φ ό ν ι σ σ α .

μικροευγενών, βαρώνων ή ιπποτών.
Θά κρατούσαν συντροφιά στήν πυρ- 

γοδέσποινα τού Τσέζτε πού, σέ άντάλ- 
λαγμα θά τούς μάθαινε ξένες γλώσσες 
καί άριστοκρατικούς τρόπους. Αύτό 
ήταν τό δόλωμα, πού οδήγησε τριάντα 
περίπου κοπέλλες καλής καταγωγής 
στήν καταστροφή τους. Οί φήμες άρχι
σαν τώρα νά οργιάζουν." Ολοι μιλούσαν 
πιά φανερά γιά τις φρικαλεότητες, πού 
ουνέβαιναν οτό Τσέζτε. Ή  Δικαιοσύ
νη, έοτω καί άργά, άρχισε νά άπλώνη 
τήν σκιά της έπάνω στήν "Ερζεμπετ. 
Τήν έποχή τών προηγουμένων βασιλιά
δων, τού Μαξιμιλιανοΰ καί τού Ροδόλ
φου, έξαδέλφου της έξ άγχιστείας, ή 
σαδίστρια κόμησοα θά μπορούσε νά 
έλπίζη πώς θά έμενε άτιμώρητη. Ο 
Ροδόλφος, μάλιστα, πού πίστευε κι 

αύτός στήν άστρολογία καί στήν μαγεία 
θά έδειχνε άσφαλώς κάποια κατανόη
ση.

Τό Κοινοβούλιο έπρόκειτο νά συνέλ- 
θη οτό τέλος έκείνου τού χρόνου 
(1610) στήν Μπρατισλάβα. Καθώς τό 
Τσέζτε βρισκόταν στό δρόμο τους, 
πολλοί άπό τούς συνέδρους, καί μαζί 
τους ό βασιλιάς Ματθίας, ζήτησαν 
φιλοξενία στόν πύργο τής Έρζεμπετ 
γιά νά περάσουν τις γιορτές τών 
Χριστουγέννων.

Χαλιά, γιρλάντες άπό κισσό καί κλα
διά στόλιζαν τούς τοίχους. Οί μάγειροι 
έτοίμαζαν τά έκλεκτώτερα φαγητά. 
Κοιτάζοντας σκεπτική τό χιόνι πού 
έπεφτε, ή Έρζεμπετ κάλεσε τή μάγισ
σα καί τής ζήτησε νά έτοιμάση ένα 
τεράστιο γλύκισμα. Μετά άπό μερικούς 
ύπολογισμούς, γιά νά ορίσουν τήν 
κατάλληλη ώρα γιά τήν κατασκευή του, 
οί δυό γυναίκες κατέβηκαν πριν ξημε- 
ρώση οτά ύπόγεια τού πύργου. ' Η 
Έρζεμπετ γδύθηκε καί μπήκε μέσα 
στή λεκάνη όπου έπρόκειτο νά ζυμωθή 
τό γλύκισμα. Τότε ή μάγισσα έχυσε στό 
γυμνό της σώμα ένα πρασινωπό ύγρό 
πού θά τό χρησιμοποιούσε γιά τή ζύμη. 
Οί δυό γυναίκες άπογοητεύθηκαν ό
μως, γιατί ούτε ό βασιλιάς, ούτε ό 
παλατίνος Τούρζο, ούτε ό Μέργκερυ ό

Ερυθρός, πού τήν ύποπτεύονταν, έ
φαγαν γλύκισμα.

Αύτή ή σύναξη στόν πύργο δέν 
έμοιαζε μέ κοσμική δεξίωση. Θύμιζε 
μάλλον δικαστήριο. Αύτό άνησυχοΰσε 
πολύ τήν ένοχη κόμησοα. Ό  Τούρζο 
τήν είχε κατηγορήσει φανερά γιά τά 
έγκλήματά της.. Ύποκρίθηκε τήν άγα- 
νακτισμένη. Μέ ποιό δικαίωμα τολμού
σαν νά τήν κρίνουν αύτήν, μιά κόμησοα 
Ναντάσκυ; Ό  Τούρζο άγανάκτησε μέ 
τήν τόση θρασύτητα. Τής δήλωσε: «” Αν 
δέν σκεπτόμουνα τήν οίκογένειά σας 
καί άκολουθοϋσα μόνο τήν συνείδησή 
μου, θά σάς έρριχνα άμέσως στή 
φυλακή».

' Η ” Ερζεμπετ πίστευε τώρα άκόμη 
περισσότερο στήν μαγεία. Τά μάγια, 
πού τής είχε μάθει ή μάγισσα τού 
δάσους θά έξόρκιζαν χωρίς άμφιβολία 
τήν μοίρα: «Έσύ μικρό σύννεφο, προ
στάτεψε τήν ” Ερζεμπετ. Βρίσκομαι σέ 
κίνδυνο. Στείλε άμέσως τις ογδόντα 
έξη γάτες σου νά σχίσουν τήν καρδιά 
τού βασιλιά Ματθία, τού μεγάλου δικα- 
στοϋ καί τού έξαδέλφου μου, κόμητα 
τού παλατίνου Τούρζο. Νά σχίσουν 
έπίσης καί νά δαγκώσουν τήν καρδιά 
τού Μέργκερυ τού Ερυθρού».

Καμμιά όμως δέν άπάντησε στό 
μήνυμα. Ένα οικογενειακό συμβούλιο, 
πού συγκροτήθηκε ειδικά, άποφάσισε 
νά στείλη τήν Έρζεμπετ νά περάση τά 
ύπόλοιπα χρόνια τής ζωής της οέ 
μοναστήρι. ' Ο βασιλιάς όμως βρήκε ότι 
αύτή ή καταδίκη ήταν πολύ έπιεικής καί 
ζήτησε άπό τόν κόμητα παλατΐνο νά 
γυρίση πίσω γιά νά κάνη άνακρίοεις.

' Η ” Ερζεμπετ δέν ήξερε τίποτε γιά 
τήν τύχη πού τήν περίμενε." Ηταν όμως 
άνήσυχη καί ό έκνευρισμός της ξέσπα
σε σέ κάποια άμοιρη κοπέλλα. "Επρεπε 
άμέσως νά βρεθή μιά ύπηρέτρια, ένοχη 
γιά κάποιο σφάλμα. ’ Η Ζό Ιλόνα τής 
έφερε τήν νέα καί όμορφη Ντορίτσα, 
πού είχε κλέψει ένα ζαχαρωμένο άχλά- 
δι. ’ Η Έρζεμπετ φρένιασε. Μετά άπό 
έκατό ραβδισμούς, τό αίμα τής κοπέλ- 
λας άρχισε νά τρέχη ποτάμι. Μεθυσμέ
νη άπό αύτή τήν θέα, ή σαδίστρια 
ζήτησε νά τής φέρουν άλλες κοπέλλες 
πού βαοανίσθηκαν άγρια. Τσιμπίδες, 
πυρακτωμένα σίδερα, όλα τά σύνεργα 
τού μαρτυρίου χρησιμοποιήθηκαν άπό 
τήν κόμησοα γιά νά βασανίσουν τις 
δυστυχισμένος. "Οταν ή 'Έρζεμπετ ά- 
νέβηκε στό διαμέρισμά της έπαθε 
φοβερή κρίση ύστερίας πού κατατρό
μαξε τούς δικούς της. Έπάνω στήν 
ώρα ό Τούρζο έφθασε οτόν πύργο.
' Ερευνώντας τά ύπόγεια στις πιό άπό-
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μερες γωνιές καί τις μυστικές κρυπτές 
τοϋ άρχοντικοΰ, ανακάλυψε τήν Ντορί- 
τσα, νεκρή, κυριολεκτικά κατακρεουρ- 
γημένη. Λίγο πιό πέρα, ή μιά άπό τις δυό 
κοπέλλες ξεψυχούσε. ' Η άλλη ζοϋσε 
άκόμη. "Εκρυβε τήν γύμνια της κάτω 
άπό τά κουρελιαομένα, ματωμένα ρού
χα της. Στό βάθος ένός ύπογείου, ό 
κόμης παλατίνος βρήκε τά θύματα, πού 
προορίζονταν γιά τις έπόμενες θυσίες. 
Τού είπαν ότι τις είχαν άφήσει χωρίς 
τροφή καί ότι οί δύστυχες κοπέλλες, 
γιά νά έπιζήσουν, άναγκάσθηκαν νά 
κομματιάσουν τις ουντρόφισσές τους 
πού είχαν πεθάνει πρώτες.

Ο Τοϋρζο ήταν άναστατωμένος. Ή
Ερζεμπετ όμως ισχυριζόταν μέ θρα- 

σύτητα ότι δέν είχε κάνει κατάχρηση 
των δικαιωμάτων πού τής παρείχαν ή 
άριστοκρατική καταγωγή της καί ή 
ύψηλή κοινωνική της θέση. «Θά τήν 
είχασκοτώσει έπί τόπου, άν δέν είχα 
συγκρατηθή», είπε άργότερα ό Τούρζο 
στοάς γαμπρούς τής κόμησσας.

' Η γυναίκα, πού μέ τέτοια θηριωδία 
είχε άφαιρέσει τόσες ζωές, έσωσε 
τελικά τήν δική της. Ό  Τοϋρζο άρκέ- 
σθηκε νά τήν καταδικάση μέ αύτά τά 
λόγια: «"Ερζεμπετ, είσαι σάν άγριο 
θηρίο. Δέν άξίζει νά άναπνέεις τόν 
άέρα ούτε καί νά βλέπης τό φώς τού 
Θεού. Δέν είσαι άξια νά άνήκης στήν 
κοινωνία τών άνθρώπων. Θά έξαφανι- 
σθής άπό αύτόν τόν κόσμο καί δέν θά 
τόν ξαναδής ποτέ πιά. Θά οέ τυλίξη τό 
σκοτάδι, γιά νά μπορέσης νά μετανοιώ- 
σεις γιά τήν κτηνώδη ζωή οου. Είθε ό 
Θεός νά σοΰ συγχωρήση τά έγκλήματά 
σου. ' Αρχόντισσα τοϋ Τσέζτε σέ κατα
δικάζω σέ ισόβια δεσμά μέσα στόν ίδιο 
σου τόν πύονο».

"Αρχισε τότε μία δίκη, πού τά πρακτι
κά της φυλάσσονται στά άρχεϊα τής 
Βουδαπέστης. Στήν θέση τής κυριώτε- 
ρης ένοχου, πού άπουσίαζε, τό σατανι
κό τρίο έπωμίσθηκε τις εύθΰνες όσων 
έγκλημάτων είχαν διαπραχθή στόν πύρ
γο ή κατά τήν διάρκεια τών ταξιδιών τής 
«αιματοβαμμένης κόμησσας». Οί μαρ
τυρίες ήσαν συντριπτικές.

Ό  νάνος Φίτσκο, έπειδή είχε λάβει 
ένεργό μέρος στά βασανιστήρια, κατα
δικάσθηκε μόνο σέ άποκεφαλισμό. 
"Οσο γιά τις δυό γυναίκες, τή Ζό ’ ίλόνα 
καί τήν Ντόρκο, ό δήμιος τούς ξερίζω
σε τά δάχτυλα μέ λαβίδες, πριν καούν 
ζωντανές έπάνω στήν πυρά.

Πολιτικοί λόγοι δέν έπέτρεψαν νά 
έμφανισθή ή "Ερζεμπετ στήν δίκη. 
«” Αν τήν έκρινε τό δικαστήριο, τότε 
ολόκληρη ή Ούγγαρία θά είχε πληροφο-

ρηθεΐ τά έγκλήματά της καί ή ποινή τής 
φυλακίσεως στόν πύργο της θά είχε 
φανή γελοία». Θέλησαν νά άπαλλάξουν 
τούς δικούς της, όπως είπε ό Τοϋρζο: 
«Οικογένειες πού διακρίθηκαν στόν 
πόλεμο δέν έπρεπε νά άτιμασθοΰν 
έξαιτίας τής σατανικής αύτής γυναί
κας».

Τό βράδυ τής συλλήψεως τής κόμμη- 
σας, ένώ ό έφημέριος Πονικένους 
έλεγε μερικές προσευχές γιά τήν 
φυλακισμένη, πού άσφαλώς τις είχε 
μεγάλη άνάγκη, άκουσε περίεργα νια- 
ουρίσματα. «Προσπάθησα νά έξακριβώ- 
σω άπό πού προέρχονταν τά νιαουρί- 
σματα», έγραψε άργότερα σέ ένα φίλο 
του, «άλλά δέν ύπήρχε καμμιά γάτα.' Ο 
ύπηρέτης μου, πού έψαξε παντού 
γύρισε καί αύτός άπρακτος». "Ηταν 
άραγε παραίσθηση ή μαύρη μαγεία; 
Κανείς δέν τό έμαθε ποτέ.

Νέα ένοχοποιητικά στοχεία βρέθη
καν στό δωμάτιο τής κόμησσας. "Ενα 
μικρό σημειωματάριο τό οποίο ή μεθοδι
κή αύτή γυναίκα κατέγραφε τόν άριθμό 
τών θυμάτων της. Ανέρχονταν σέ 
έξακόσια δέκα. Σημειώνει μάλιστα καί 
τά φυσικά χαρακτηριστικά τους: «" Ηταν 
πολύ μικρόσωμη... είχε μαύρα μαλλιά..»

Αύτοί οί άριθμοί έδιναν άκόμη ένα 
έπιχείρημα σ’ αύτούς πού ζητούσαν τή 
θανατική της καταδίκη. Ωστόσο ή 
ποινή της δέν άναθεωρήθηκε. ' Η κό-

μηοσα έμεινε κλεισμένη τήν ύπόλοιπη 
ζωή της στόν πύργο της. Εργάτες 
έχτισαν τις πόρτες καί τά παράθυρα τοϋ 
δωματίου πού ήταν ή φυλακή της.

Αφησαν μόνο ένα στενό άνοιγμα 
ψηλά, γιά νά μπαίνη λίγο φώς. "Ανοιξαν 
μιά μικρή τρύπα άπό όπου μόλις μπο
ρούσε νά περάση τό φτωχικό φαγητό 
της, γιατί κανένας δέν έπιτρεπόταν νά 
δει τήν κόμησσα.

Οί έποχές περνούσαν άργά. Κρύο 
τόν χειμώνα, ζέστη τό καλοκαίρι. Τρισή- 
μιση χρόνια άπόλυτης σιωπής. Εκτός 
άπό τήν κόμησσα, ψυχή δέν κατοικούσε 
στόν πύργο. "Ενα μήνα πριν άπό τόν 
θάνατό της τόν 1 Ιούλιο 1614, ή ” Ερζεμ
πετ, μέ πλήρη πνευματική διαύγεια, 
έγραψε τήν διαθήκη της. Σέ κάποιο 
κληροδότημα έθεσε όρο «νά τήν φρον- 
τίζη ό γαμπρός της στήν φυλακή της». 
"Ισως νά μήν ήταν εύχαριστημένη άπό 
τό καθημερινό φαγητό της.

Τί σκέψεις άραγε άπασχολοϋσαν τό 
μυαλό τής έγκληματικής αύτής γυναί
κας αύτά τά χρόνια; Μήπως κάποιο φώς 
έστω καί άμυδρό, σάν κι αύτό πού 
έμπαινε άπό ψηλά, άπό τό χτισμένο 
παράθυρό της, φώτισε ποτέ τήν ψυχή 
της; " Η μήπως έμεινε γιά πάντα ριζω
μένη στό κακό, στό οποίο κάποια βαρειά 
κληρονομικότητα τήν είχε φαίνεται 
καταδικάσει;

SUZANNE BLATIN
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ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Συνέχεια άπό τή σελ. 265

ο,τι φέρει ή τύχη. Λίγο νά φυλαχθή άπό 
τό κρύο, τή βροχή, τό χιόνι, τή θύελλα, 
τό ξεροβόρι είναι κάτι πού μπορεί νά τό 
πληρώσει μέ πειθαρχική δίωξη. Μέσα 
στή παγωνιά συλλογίζεται. Τί νά κάνω 
τώρα. Φυλάω τούς άλλους καί έμένα 
ποιος μέ φυλάει. Ποιος νοιάζεται γιά 
μένα. ’ Εάν κάποιος κλέψει άπόψε καί 
δέν τόν άντιληφθώ, τό μπελά μου θά 
βρω, έάν δέν κλέψει κανείς θά μοϋ 
πούνε καί τί πού γύριζες έξω, χάζευες 
χωρίς σκοπό.

Στό σπίτι μου πού θά πάω ή γυναίκα 
μου θά μοϋ πεΤ γιατί τά πόδια μου είναι 
κρύα. Γιατί λάσπωσα τά παπούτσια, γιατί 
λέρωσα τή στολή. Πάλι θά ξανασιδερώ- 
σω. Τί κακό είναι αύτό μέ έσάς τούς 
άστυνομικούς. Τί τό διάλεξες αύτό τό 
έπάγγελμα. Δέν ήσουν άξιος γιά τίποτε 
άλλο φαίνεται. Τό παιδί ψήθηκε άπόψε 
στό πυρετό καί έσύ μοϋ γύριζες περι
πολία γιά νά σοΰ πούνε τό μπράβο. Τό 
παιδί σέ ζήταγε όλη τή νύκτα καί έσύ 
γύριζες. Είπα, στό προϊστάμενο, ότιτό 
παιδί μου έχει πυρετό. "Ετσι είναι τά 
παιδιά μοϋ είπε, τό ίδιο είχα καί έγώ τά 
παιδιά μου προχθές.

Παίρνω έφημερίδα νά διαβάσω καί τί 
νά δώ." Ενας συνάδελφός μου κτύπησε 
ένα κακοποιό. Τραμπούκους μάς άπο- 
καλοϋν όλους τούς άστυνομικούς. Με
ταξύ τών μετόχων τών χαρακτηρισμών 
τοϋ συναδέλφου μου είμαι καί έγώ. Μά 
έγώ χέρι δέν σηκώνω νά κτυπήσω 
άνθρωπο, τόν σέβομαι τόν συνάνθρωπό 
μας, άς είναι καί κακοποιός. Συναντώ τό 
φίλο μου τόν άγαπητό, τό λογικό, τό 
μορφωμένο. Τόν πελεκήσατε πάλι στό 
ξύλο τό τάδε. Μά έγώ τοϋ λέω τί σχέση 
έχω. Ναι δέ λέω τόν κτύπησες έσύ, 
πάντως έσεϊς τόν κτυπήσατε. Δέν είναι 
σωστά πράγματα αύτά σταματήστε γιατί 
θά ' ρθεϊ καιρός πού θά σάς φτύνει ό 
κόσμος.

Πάω σέ μιά έπίσκεψη φίλων μου 
κάθομαι στό σαλόνι. ’ Αρχίσατε πάλι νά 
γράφετε γιά νά εισπράττετε χρήματα 
στό κράτος: Δέν έχετε άλλη δουλειά 
παρά νά γράφετε τούς οδηγούς τών 
ιδιωτικών αύτοκινήτων. Δέν βλέπετε 
πού πνιγήκαμε άπό τούς διαρρήκτες. 
Μάς ρήμαξαν τά τροχαία άτυχήματα. 
' Εγώ έτρεχα προχθές, παραβίασα κάτι 
πινακίδες, τοϋ ξέφυγα όμως τοϋ τροχο
νόμου καί ή γυναίκα μου μοϋ είπε καλά

Συνεχής μέριμνα τοϋ άστυνομικοϋ εί
ναι ή έξυπηρέτηοη τοϋ πολίτη.

τοϋ έκανες, μόνο νά γράφουν ξέρουν. 
Τώρα ικανοποιούν τά σαδιστικά τους 
αισθήματα καί μάς ξηλώνουν καί τις 
πινακίδες. Αυτά σοϋ τά λέω έπειδή 
ξέρω ότι είσαι ό έξαίρετος έκεϊ μέσα 
καί πρέπει νά κάνεις ό,τι μπορείς γιά νά 
τούς διορθώσετε. Εμένα, πετάγεται 
ένας άλλος έμφανίσιμος κύριος μέ 
γράψανε προχθές γιατί πούλαγα 27 
δραχμές τό κιλό τή φέτα πάρα πάνω. 
Άφοϋ ξέρουν ότι πληρώνω καπέλο 
γιατί μέ έγραψαν. Νά πάνε νά πιάσουν 
αύτούς πού εισπράττουν τό καπέλο.

Γύρισε τό παιδί άπ' τό σχολείο. Τά 
μαθήματα πήγαν καλά. Όμως είναι 
πικραμένο τό παιδί γιατί οί συμμαθητές 
του φυλάγονται όταν πρόκειται νά 
κάνουν καμμιά πλάκα στό καθηγητή. 
Φοβούνται τό παιδί τοϋ άστυνομικοϋ 
μήπως είναι καρφί τοϋ καθηγητοϋ. Μιά 
μέρα ό καθηγητής τό είπε. ’ Εσύ πού 
είσαι καλό παιδί, έσύ παιδί άστυνομικοϋ, 
τούς κρύβεις αύτούς. Φοβούμαι ότι τό 
παιδί μου άπό άντίδραση γιά νά έξιλεω- 
θεϊ πρός τά άλλα παιδιά μή κάνει τίποτα 
τό κακό στούς καθηγητές ή τά άλλα 
παιδιά.

Τό χειρότερο πού συνέβη ήτο στή 
γιορτή μιας έξαδέλφης πρό ήμερων 
πού συνέπεσε νά βρίσκεται ό άνηψιός 
της ό φοιτητής τής 'Ιατρικής, παιδί 
καλό καί έξυπνο πού πιστεύει ότι όλοι οί 
άστυνομικοί είναι κακοί άνθρωποι, πού 
δέρνουν, φυλακίζουν καί βασανίζουν 
τό κόσμο χωρίς άφορμή. Στήν άρχή

κοίταζε παράξενα, μετά παρακολου
θούσε τά διαμειβόμενα μεταξύ μας 
άδιάφορα, μετά έδειξε ένδιαφέρον γιά 
τή συζήτηση πού κάναμε. Μιλήσαμε 
στήν άρχή τί κάνει τό σκυλί μας, τί 
κάνουν οί γάτες μας, τί λογοτεχνικά 
βιβλία βρήκαμε τελευταίως ένδιαφέ- 
ροντα, τί καλλιτεχνικές έκδηλώσεις 
μάς εύχαρίστησαν. ' Ο φοιτητής μιλάει 
κατ' ίδιαν στή θεία του. Καλά οί 
άστυνομικοί μιλάνε γιά τέτοια πράγμα
τα, ξέρουν αύτοί τί θά πει λογοτεχνία, 
τέχνες, ζωοφιλία. Μή τόν άκοΰς θεία 
όλοι τους οί ίδιοι είναι. Ό χ ι τοϋ λέει 
έκείνη, ό θείος σου, είναιπιό καλός άπό 
τούς άλλους, σέ παρακαλώ μή μάς 
άντιληφθεΐ. Δέν άντιλέγω όλοι τους τό 
'ίδιο είναι άλλά τούτος είναι λίγο καλύτε
ρος άπό τούς άλλους. Τί ξέρεις έσύ τί 
κάνει έκεϊ πού ύπηρετεϊ. Μή μάς 
άντιληφθεϊ παιδί μου, άλλη φορά τά 
συζητάμε. Μιλήσαμε έλεύθερα στή 
συγκέντρωση τών συγγενών τελικά 
όμως ό φοιτητής περιφρονητικά σηκώ
θηκε καί μάς έγκατέλειψε.

Μετά άπό καιρό, ό νέος άπό φοιτητής 
έγινε γιατρός, έκανε τή τροχαία παρά
βασή του καί τότε θυμήθηκε ότι ό 
άστυνομικός ξάδελφος τήςθείας του 
είναι καλός καί ξεχωρίζει άπό τούς 
άλλους. ' Εάν ή παράβασίς του, δικαίως 
ή άδίκως έβεβαιώθη δέν μετράει, ύπο- 
λογίζει όμως στήν «καλοσύνη» γιά νά 
άποφύγει τήν ύποχρέωσή του καί νά 
πληρώσει τή παράβαση. Τήν «καλοσύ
νη» τώρα πού έγινε ένας έπαγγελματί- 
ας τήν βλέπει σάν ένα σκαλοπάτι γιά νά 
ξεφύγει. 'Εάν άποφύγει δύο τρεις 
φορές άπό τή «καλοσύνη» ή «άφέλεια» 
τών άστυνομικών τότε γίνεται ένας 
θρασύτατος παραβάτης, γιά νά έκδη- 
λώσει τήν άχαριστία του σέ πρώτη 
εύκαιρία.

Ό  μόνος ή ή μόνη πού θά πεϊ 
εύχαριστώ στόν άστυνομικό είναι ή 
συνείδησίς του, έάν κάνει σωστά τή 
δουλειά. Έάν ή συνείδησίς τοϋ ίδιου 
τοϋ άστυνομικοϋ δέν είναι καί αύτή 
εύχαριστημένη, τότε κάτι δέν πάει καλά 
μέ τόν ίδιο καί θά πρέπει νά έπιδιώξει νά 
διορθωθεί. ' Η βλάβη είναι στόν έαυτόν 
του καί θά πρέπει ό ίδιος νά τήν βρεϊ καί 
νά τήν διορθώσει, γιά νά είναι σωστός 
καί καλός άστυνομικός καί άνθρωπος 
στήν κοινωνία.

' Η συνέχεια στό επόμενο
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ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ
ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΙΛΑΕΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΔΗΜΙΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

«Έκτέλεσα
στή
Γκιλοτίνα
23»

Η ΓΚΙΛΟΝΤΙΝΑ τό αιματηρό σύμβο
λο τής Γαλλικής ’ Επαναστάσεως, 

δέν πρόκειται νά χρησιμοποιηθεί ποτέ 
πιά. Στις 18 Σεπτεμβρίου, τό γαλλικό 
Κοινοβούλιο υιοθέτησε τή σχετική πρό
ταση τοϋ προέδρου Μητέράν καί ψήφι
σε τήν οριστική κατάργηση τής θανατι
κής ποινής.

Οι άνθρωπιστές χαιρέτισαν μέ εν
θουσιασμό τήν τολμηρή άπόφαση τής 
γαλλικής Βουλής καί οί δεκάδες μελλο
θάνατοι άνέπνευοαν μέ άνακούφιση. 
Κάποιος όμως, δέν μπορεί νά πάρει 
μέρος στούς πανηγυρισμούς καί παρα
κολουθεί μέ έκδηλη θλίψη τή μεταφο
ρά τής φονικής λαιμητόμου στό μου
σείο: Πρόκειται γιά τόν Μαρσέλ Σεβα- 
λιέ, τόν τελευταίο δήμιο, πού άναγκά- 
ζεται ~έκ τώνπραγμάτων- σέ πρόωρη 
συνταξιοδότηση!

Συγκλονισμένος άπό τήν κατάργηση 
τής γκιλοτίνας, ό Μαρσέλ Σεβαλιέ 
άποφάοισε πριν άπό λίγες ήμέρες νά 
σπάσει τήν πολύχρονη σιωπή του καί 
δέχθηκε νά άποκαλύψει γιά πρώτη 
φορά τά μυστικά τοϋ έπαγγέλματός 
του.

«Τά παλιά τά χρόνια ό δήμιος ήταν 
ένας τιμημένος πολίτης», άφηγείται ό

Ο τελευταίος δήμιος: «θά φροντίζω 
τήν γκι λοτίνα. Δέν θά τήν άφήσω νά 
σκουριάσει».

έξηντάχρονος Σεβαλιέ. « "Ολοι τόν 
σέβονταν καί τόν φοβούνταν. ' Η πόρτα 
τού σπιτιού του ήταν βαμμένη κόκκινη, 
καί ό φούρναρης τού έτοίμαζε ξεχωρι
στό ψωμί. Τό έπάγγελμά μας ήταν 
σχεδόν πάντοτε κληρονομικό. ' Η δική 
μου οικογένεια έδωσε τούς τέσσερις 
τελευταίους δήμιους».

Μέ ποιό τρόπο, όμως, μπορούσε 
κανείς νά παραβιάσει τις κλειστές 
πόρτες τής συντεχνίας τών δημίων; Ή  
άπάντηση τού Μαρσέλ Σεβαλιέ είναι 
άποκαλυπτική:

«Πριν άπό πολλά χρόνια δούλευα σάν 
τυπογράφος, όταν ό θείος τής γυναί
κας μου, πού ήταν δήμιος, μοϋ ζήτησε 
νά γίνω βοηθός του. Δέχτηκα χωρίς 
δισταγμό. Άπό τό 1958 ώς τό 1977 
συμμετείχα σέ 23 έκτελέσεις. Τό 1977 
ό θείος μου παραιτήθηκε καί υπέδειξε 
έμένα γιά άντικαταστάτη του. Τήν ίδια 
χρονιά διηύθυνα δύο έκτελέσεις».

Καί ποιά είναι τά συναισθήματα ενός 
άνθρώπου πού πληρώνεται γιά νά σκο
τώνει; Ούτε αύτό τό έρώτημα κλονίζει 
τόν τελευταίο χειριστή τής λαιμητόμου.

«Τό έπάγγελμά μου είναι σάν όλα τά 
άλλα. "Εχει τις καλές καί τις κακές του 
πλευρές. Εγώ δέν ευθύνομαι γιά τίς 
έκτελέσεις. Δέν έκανα τίποτα παραπά
νω άπό τό νά έκτελώ τίς άποφάσεις τών 
δικαστηρίων. Πριν γίνω βοηθός τοϋ 
θείου μου, είχα παρακολουθήσει μιά 
έκτέλεση καί είχα διαπιστώσει πώς 
άντεχα στό θέαμα, όσο δυσάρεστο κι αν 
ήταν. Κι έπειτα, δέν καταλαβαίνω, γιατί 
θά έπρεπε νά λυπάμαι τούς έγκληματί- 
ες πού δίκαια καταδικάζονται σέ θάνα
το. Δέν αίσθάνθηκα ποτέ τύψεις μετά 
άπό μιά έκτέλεση. " Οταν αναλαμβάνει

κανείς μιά δουλειά πρέπει νά τήν φέρει 
σέ πέρας χωρίς πολλά λόγια. Άπό τή 
στιγμή πού τά δικαστήρια καταδικάζουν 
κάποιον στήν έσχατη τώνποινών, χρειά
ζονται οί ειδικοί πού θά έκτελέσουν μέ 
τόν καλύτερο δυνατό τρόπο τήν άπόφα- 
σή τους. Καί δέν πρέπει νά ξεχνάμε ότι 
ή λαιμητόμος είναι γρήγορη καί άνώδυ- 
νη. Τά πάντα τελειώνουν μέσα σέ λίγα 
δευτερόλεπτα!».

Σίγουρος γιά τήν ορθότητα τών άπό- 
ψεών του, ό Μαρσέλ Σεβαλιέ, τονίζει 
ότι είναι ένας φιλήσυχος οικογενειάρ
χης καί ότι ή ιδιότητά του δέν έπηρέασε 
ποτέ τήν προσωπική του ζωή:«"Οποιος 
θέλει, μπορεί νά τό διαπιστώσει καί 
μόνος του. Ή  οίκογένειά μου είναι σάν 
όλες τίς άλλες καί οί γείτονές μου μέ 
άγαπούν καί μέ προστατεύουν άπό τήν 
ένοχλητική άδιακρισία τών περιέργων».

Παρ ’ όλο πού τό συμβόλαιό του λήγει 
τίς επόμενες ήμέρες, ό τελευταίος 
γάλλος δήμιος δέν φαίνεται διατεθει
μένος νά άφήσει τήν γκιλοτίνα του νά... 
σκουριάσει:

«Θά τήν φροντίζω όσο μπορώ», λέει 
μέ βεβαιότητα. «Τό συμβόλαιόμου προ
βλέπει συντήρηση τού μηχανήματος 
μιά φορά τό μήνα. Εγώ μέσα στήν 
τελευταία έβδομάδα τήν έχω καθαρίσει 
καί γυαλίσει τρεις φορές».

Αντιλαμβάνεται άραγε ό Μαρσέλ 
Σεβαλιέ ότι ή Ιστορία θά τόν άναφέρει 
σάν τόν τελευταίο δήμιο τής χώρας 
τοιι; ' Ο ίδιος δέν φαίνεται νά πιστεύει 
ότι ή θανατική καταδίκη τής γκιλοτίνας 
είναι τελεσίδικη. Σηκώνει τούς ώμους 
καί άπαντά... χαμογελαστά: «Δέν είμαι 
σίγουρος ότι ή λαιμητόμος πέθανε γιά 
πάντα. Τό μέλλον θά τό δείξει».
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ΤΟ«ΠΛΝΘΕΟΝ»TOY 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΩΣ ΔΕΝ ΓΛΥΤΩΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΤΣΙΜΠΙΔΑ» ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Δίκτυο σωματέμπορων ·  Συνελήφθη ό εγκέφαλος Διεθνούς σπείρας 
απατεώνων ·  Σκηνές θρύλλερ στην 'Ομόνοια ·  Ηρωίνη από την 
Τουρκία ·  Μαυρέμποροι των γηπέδων πλαστογράφοι εισιτηρίων.

Κέρδιζαν 100.000 δρχ. 
τήν ήμερα

κλέβοντας τήν νύκτα!

Συνελήφθησαν άπό όργανα τής Α 
σφάλειας Πειραιώς οι Κων. Γιαννοϋλος, 
Ν. Γιαλαμδς, Αν. Χαχλάκης καί Ίω. 
Πατεράκης οί οποίοι είχαν συγκροτήσει 
συμμορία καί διέρρηξαν χρηματοκιβώ
τια στά προάστια. Στις δέκα τελευταίες 
ήμερες έκλεψαν 1.000.000 δραχμές. 
Οί συλληφθέντες άπεστάληοαν στον 
εισαγγελέα.

Δίκτυο σωματέμπορων 
μέ διεθνείς διασυνδέσεις

«Καλλιτεχνικός πράκτορας» καί ή 
Ταϋλανδή σύζυγός του αποτελούσαν 
τόν «έγκέφαλο» σπείρας σωματέμπο
ρων έξωτικών καλλονών, μέ διεθνείς 
διασυνδέσεις.

Πρόκειται γιά τόν ’ Αχιλλέα Μπαφού- 
νη, 32 έτών καί τήν σύζυγό του 
Βασιλική, 33 έτών, καλλιτέχνιδα, πού 
ουνελήφθησαν άπό όργανα τής ' Υποδι- 
ευθύνσεως Γενικής 'Ασφαλείας Πει
ραιώς.

Θύματά τους, ήταν γοητευτικές κο- 
πέλλες άπό τήν Ταϋλάνδη καί τήν 
Κορέα, τις οποίες έφερναν οτή χώρα 
μας μέ δελεαστικές προτάσεις γιά 
έργασία οέ μεγάλα κέντρα διασκεδάσε- 
ως καί σέ πολυτελή ξενοδοχεία τής 
Αθήνας καί τού Πειραιά. Τις ύποοχό- 

ταν παχυλές άμοιβές καί μιά όμορφη 
ζωή, παίρνοντας, ώς άμοιβή, γιά τίς 
ψεύτικες αύτές ύποσχέσεις, ληστρι
κές προμήθειες. Οί καλλονές, πουλι- 
ώνταν σάν έμπόρευμα σέ σπείρα, μέ 
ιδιαίτερη συμφωνία οέ καμπαρέ καί 
κακόφημα μπάρ τής Τρούμπας τού

Πειραιά καί όλης τής χώρας. Έτσι, 
έμεναν έγκαταλειμμένες στούς άνελέ- 
ητους νόμους τής αγοράς καί τού 
κέρδους, μέ άποτέλεσμα νά άντιμετω- 
πίζονται άπό τούς άετονύχιδες ίμπρεσ- 
σάριους, οάν έμπόρευμα μεγάλης κερ
δοσκοπίας.

' Η κερδοσκοπική έκμετάλλευσι τών 
κοριτσιών άπό τούς ιμπρεσάριους δέν 
σταματούσε στην προμήθεια τους, άλ- 
λά κατά τρόπον έκβιαστικό, είσέπρατ- 
ταν καί τήν τελευταία δραχμή, καί τά 
έγκατέλειπαν χωρίς ψωμί, στήν κυριο
λεξία, στούς σκοτεινούς δρόμους τού 
Πειραιά, άπ’ όπου τίς παραλάμβαναν οί 
άετονύχιδες μεσάζοντες δουλέμποροι 
καί τίς ένθάρρυναν νά έπιδίδονται οτήν 
πορνεία, αντί μεγάλης άμοιβής.

' Ο Μπαφούνης είχε πάει μαζί μέ τήν 
γυναίκα του στό ξενοδοχείο «OLGI» 
('Ελευθερίου Βενιζέλου 20) όπου βρί
σκονταν ή Ταϋλανδή καλλιτέχνιδα Κομ- 
πούκος Σουκαλιάου καί τήν στιγμή πού 
τήν έξεβίαζαν, όργανα τού Κέντρου 
’ Αλλοδαπών συνέλαβαν τόν ιμπρεσά
ριο μέ 500 δολλάρια, πού μόλις είχε 
πάρει άπό τήν Σουκαλιάου.

Ο Μπαφούνης καί ή σύζυγός του, 
άπεστάληοαν στόν Εισαγγελέα Πλημ- 
μελειοδικών Πειραιώς μέ τήν κατηγο
ρία γιά έκβίαση καί αισχροκέρδεια.

Συνελήφθη ό εγκέφαλος 
μιας διεθνούς σπείρας 

άπατεώνων

Ο άρχηγός τής σπείρας πού είσέ- 
πραξε 15 έκατομμύρια δρχ., μέ πλαστή 
έπιταγή έλβετικής Τραπέζης, άπό τήν 

Εμπορική Τράπεζα τόν Αύγουστο τού 
1980, συνελήφθη άπό άστυνομικούς

τής Γεν. Ασφαλείας 'Αθηνών.
Είναι ό διεθνής κακοποιός Δυτικο- 

γερμανός, Μπέρναρντ Σίλινγκς τού 
Γιόχαν, 40 έτών πού κατεζητεΐτο άπό 
τήν ' Ιντερπόλ. Συνελήφθη στήν όδό 
Παρθενώνος 10, όπου έμενε καί πα
ρουσιαζόταν ώς μηχανικός τού έμπορι- 
κού ναυτικού.

' Ο άλλοδαπός κακοποιός είχε γιά 
στόχο του Τράπεζες σέ εύρωπαϊκές 
πόλεις. Στήν 'Αθήνα οτίς 31 ’ Ιουλίου 
1980 παρουσιάσθηκε στήν ’ Εμπορική 
Τράπεζα ένας μέ κλεμένο διαβατήριο 
τής ' Ελβετίας ώς Πέτερ Φουγκάζα καί 
μέ πλαστή έπιταγή έλβετικής Τραπέ
ζης καί συστημένη έπιστολή άπό τήν 
Βέρνη κατόρθωσε νά είσπραξη 15 
έκατομμύρια δρχ.

Αύτός πού παρουσιάστηκε οτήν ' Εμ
πορική Τράπεζα καί είοέπραξε τά χρή
ματα ήταν μέλος τής σπείρας τού 
Δυτικογερμανοΰ, καί έχει αναπτύξει 
δραστηριότητα στό "Αμστερνταμ καί 
στις Βρυξέλλες. ’ Εκεί ή σπείρα έχει
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είσρπάξει μεγάλα χρηματικά ποοά άπο 
Τράπεζες μέ πλαοτές επιταγές.

Στό μεταξύ ή Γενική 'Ασφάλεια 
ειδοποίησε τήν ' Ιντερπόλ γιά τή σύλλη- 
ψι τού άλλοδαποϋ κακοποιού.

Σκηνές θρίλλερ στήν ' Ομόνοια

Σκηνές άστυνομικού φιλμ έκτυλίχθη- 
καν μπροστά άπό τό ναό ' Αγ. Κωνσταν
τίνου, στήν Ομόνοια, δταν ομάδα 
άστυνομικών τής Γενικής ' Ασφαλείας 
Πειραιώς, έξουδετέρωσε σπείρα έμπο
ρων ναρκωτικών, καταστρέφοντας μέ 
καταιγισμό πυρών, τά λάστιχα τού αύτο- 
κινήτου τους. Τήν «μάχη» παρακολού
θησαν, δεκάδες έκπληκτοι πολίτες, 
πού νόμισαν πώς έπρόκειτο γιά κινημα
τογραφική ταινία, έκ τού φυσικού.

Τελικά συνελήφθηοαν οι: Διον. Γλε- 
ζάκος, 46 έτών, άεργος, Νικ. Δομλε- 
λές, 28 έτών άεργος, ' Ελευθ. Λιακός 
28 έτών, μικροπωλητής καί Παναγ. 
Λιβέρης, 29 έτών ιδιοκτήτης μπάρ.

Βρέθηκαν καί κατασχέθηκαν: 350 
γραμμάρια χασίς σέ σκόνη καί 85 
γραμμάρια σέ πλάκες. ’ Επίσης κατα
σχέθηκε καί ένα περίστροφο, τό οποίο 
έφερε ό Δομλελές, κατά τίς «συναλλα
γές» του παριστάνοντας τόν «σκληρό». 
Έτσι είχε καταφέρει νά γίνη τό φόβη
τρο στό ύπόκοσμο τών ναρκωτικών.

' Αρχηγός όμως καί «έγκέφαλος» 
τής σπείρας, ήταν ό πολύπειρος Γλεζά- 
κος, ό όποιος άσχολείται άπό 20ετίας 
μέ τό έμπόριο ναρκωτικών καί έχει ήδη 
συλληφθή άλλες πέντε φορές.

Τό «ξήλωμα» τής σπείρας, ξεκίνησε 
άπό μιά πληροφορία, πού έφθασε οτήν 
Γ ενική ’ Ασφάλεια Πειραιώς, σχετικά μέ 
τή δραστηριότητα τού Γλεζάκου.

' Αμέσως άστυνομικοί άρχισαν νά 
χτενίζουν τά «στέκια» πού σύχναζε ό 
Γλεζάκος. Ό  έγκέφαλος, όμως, τής 
σπείρας έπαιρνε τέτοιες προφυλάξεις 
κατά τίς κινήσεις του ώστε ή έπ' 
αύτοφώρω σύλληψή του γινόταν πολύ 
δύσκολη.

"Ετσι οί άστυνομικοί άρχισαν νά 
παρακολουθούν τούς Δομλελέ καί Διά
κο, πού είχαν έπισημάνει ότι συναντού
σαν τακτικά τόν Γλεζάκο. Μόλις διαπι
στώθηκε ή δραστηριότητά τους, τούς 
πλησίασε ένας άστυνομικός καί παρι- 
στάνοντας τόν πελάτη, τούς ζήτησε νά 
άγοράση χασίς. Αφού τούς έπεισε, μέ 
τήν «άθωότητά» του, έκλεισε ραντε
βού γιά τή συναλλαγή.

Στό ραντεβού, τό όποιο δόθηκε στήν 
διασταύρωσι τών οδών ' Αγ. Κωνσταντί
νου καί Κουμουνδούρου, μπροστά στό 
ναό τού Αγ. Κωνσταντίνου, στήθηκε ή 
άστυνομική παγίδα. Μόλις έφθασαν στό

ραντεβού, ό Δομλελές καί ό Λιάκος, μέ 
ένα φορτηγάκι κυκλώθηκαν άπό τούς 
άστυνομικούς. ' Ο Λιάκος προσπάθησε 
μέ τό φορτηγάκι νά διασπάση τόν κλοιό 
άλλά δέν τά κατάφερε, γιατί οί άστυνο- 
μικοί πυροβολώντας στά λάστιχα, τό 
άκινητοποίησαν καί τόν συνέλαβαν.

Ακολούθως, ό Δομλελές, έπιτέθη- 
κε στούς άστυνομικούς καί μετά άπό 
άγρια συμπλοκή συνελήφθη. Ταυτό
χρονα άλλες ομάδες άστυνομικών, συ- 
νελάμβαναν τόν Λιβέρη καί τόν Γλεζά
κο.

Ηρωίνη άπό τήν Τουρκία

Έφερε 100 γρ. ήρωίνης άπό τήν 
Τουρκία καί συνελήφθη στόν άνατολικό 
άερολιμένα ' Ελληνικού. Πρόκειται γιά 
τόν σεσημασμένο κακοποιό Κ. Γ. Δελή, 
28 έτών, πού είχε κρύψει τήν ήρωίνη 
μέσα στό παπούτσι του!

Είχε άγοράσει τά 100 γραμ. ήρωίνης 
άντί 160.000 δρχ. καί θά τήν πωλοΰσε 
πρός 18.000 δρχ. τό γραμμάριο καί 
νοθευμένη σέ τοξικομανείς στήν περι
οχή Παγκρατίου.

' Ο Δελής τόν τελευταίο καιρό είχε 
κάμει άλλα δύο ταξίδια στήν Τουρκία.

' Επίσης συνελήφθη ό Κ. Χρυσοβε- 
λώνης, 22 έτών, γιατί είχε φέρει 50 
γραμ. ήρωίνης άπό τό Λίβανο καί τήν 
πωλούσε σέ τοξικομανείς στήν Γλυφά
δα. Εχε μαζί του 15 γραμ. ήρωίνης.

' Εξ άλλου συνελήφθη ό Κ. Α. Τριαν- 
ταφύλλου, 24 έτών, γιατί είχε μικρή 
ποσότητα χασίς.

Ενυδρείο ήταν άντρο 
έμπορων ναρκωτικών

"Αλλη μιά σπείρα έμπορων τού άργού 
θανάτου, πού διέθετε «τεκέδες» καί

Στήν απέναντι σελίδα: Ό  Άχιλλέας 
Μπαφούνης μαζί μέ τήν Ταϋλανδή 
σύζυγό του, άποτελούσαν σπείρα σω
ματέμπορων. ’ Επάνω: Είκοσιτέσσερα 
χιλιόγρ. χασίς πού κατασχέθηκαν στά 
χέρια έμπορων τού «άργού θανάτου», 
άπό τόν 'Ασφάλεια ΓΙατρών.

κυκλοφορούσε, ναρκωτικά μέ «βαπορά
κια», εξαρθρώθηκε άπό τήν Γενική Α 
σφάλεια Πειραιώς. Τή σπείρα άποτελοΰ- 
σαν 6 νεαροί καί 3 κοπέλλες, οί όποιοι 
έφεραν ήρωίνη, μαριχουάνα καί χασίς άπό 
τήν Τουρκία καί τήν Ταϋλάνδη.

Συγκεκριμένα συνελήφθηοαν οί: Γε- 
ώργ. Κουράκος, 37 έτών, έμπορος, Ζουγ. 
Παναγιώτου, 28 έτών, Κ. Γιαννακός ή 
«Γερμανός», 24 έτών, άεργος, Τριαν. 
Τριανταφυλλίδης, 37 έτών, άεργος, Β. 
Μάκκα, 21 έτών, Χρυσ. Μαθέσης ή 
«Μπαχούλης», 25 έτών, μηχανικός μοτο
ποδηλάτων, Βρ. Μυκονιάτης ή «Φαφού
της», 27 έτών, άεργος, ’ Ιωάννης Νικολά
ου, 22 έτών, άεργος καί Δημ. Χαριτίδου, 
18 έτών, άεργος.

Στόν «τεκέ» τού Κουράκου, έπί τής 
όδοΰ Κύπρου 38,στήν Νίκαια, βρέθηκαν 
καί κατασχέθηκαν 20 γραμμάρια ήρωίνης, 
50 γραμμάρια χασίς, 25 γραμμάρια μαρι
χουάνα, πολλές κάψουλες τού ναρκωτι
κού φαρμάκου «Ροζιντόν», ένας ναργιλές 
μιά ζυγαριά άκριβείας, καί 65.000 δρχ.

’ Επίσης στόν «τεκέ» τού «Μπαχούλη», 
στήν όδό Β. Κωνσταντίνου 114, στήν ' Αγ. 
Βαρβάρα, κατεσχέθησαν 2 γραμμάρια 
ήρωίνης καί πολλές κάψουλες «Ροζιν- 
τόν». Κατά τήν έφοδο τής Αστυνομίας, 
στόν «τεκέ» τού «Μπαχούλη», ή Μάκκα, 
πού βρισκόταν έκεΐ μέ τόν φίλο της 
«Γερμανό» κατάπιε οκτώ σκονάκια μέ 
ήρωίνη, γιά νά τά έξαφανίση καί μεταφέρ
θηκε άμέσως στό Κρατικό Νοσοκομείο 
Πειραιώς, όπου τής έγινε πλύσι στομάχου 
καί σώθηκε άπό βέβαιο θάνατο.
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Μ αυρέμπ ορο ι τών γηπέδων πλα- 
στογράφοι εισιτηρίων!

Μέχρι τήν ύπογραφή τοϋ ' Αρχηγού 
τής ' Αστυνομίας είχε πλαστογραφήσει ή 
σπείρα πού κυκλοφορούσε εδώ καί ένα 
χρόνο πλαστά εισιτήρια ποδοσφαιρικών 
αγώνων ντέρμπυ. ’ Η σπείρα εξαρθρώθη
κε άπό αστυνομικούς τής Γενικής ' Ασφα
λείας ' Αθηνών.

Σέ κάθε άγώνα ντέρμπυ ή σπείρα 
τύπωνε 1.500 πλαστά εισιτήρια πού τά 
πωλοϋσε, μέ διάφορα άτομα πού δέν 
γνώριζαν τήν πρόελευσί τους. ' 0  κύριος 
μοχλός τής σπείρας συνελήφθη στη 
λεωφόρο ' Αλεξάνδρας λίγο πρίν άπό τόν 
άγώνα ΠΑΟ —  ΑΕΚ. Είναι ό Σοφολκής I. 
' Ιωσηφίδης, 38 ετών, σεσημασμένος 
κακοποιός. Μαζί του είχε 1.000 πλαστά 
εισιτήρια.

' Από τά μέσα τοϋ 1980 ό ' Ιωσηφίδης, 
μαζί μέ τόν Νίκο - Γιάννη Θ. φρουζάκη, 
28 ετών τυπογράφο, τύπωναν πλαστά 
εισιτήρια στό τυπογραφείο τής όδοϋ 
Χαβρίου 5. Ά π ό  τόν περασμένο Μάρτιο 
διέκοψε ό 'Ιωσηφίδης τή... συνεργασία 
του μέ τόν φρουζάκη καί... συνεβλήθη μέ 
τόν Λάμπρο Γ. Μπαζούκα, 41 ετών, 
τυπογράφο, μέ τόν όποιο τύπωναν τά 
πλαστά εισιτήρια στό τυπογραφείο τής 
όδοϋ Κεραμεικοΰ 28, έν άγνοια τής 
Ιδιοκτήτριας τοϋ τυπογραφείου αύτοϋ.

Κατασχέθηκαν τέσσερις μεταλλικές 
στρογγυλές σφραγίδες τών 'Αστυνομι
κών Διευθύνσεων Αθηνών, Πειραιώς καί 
Προαστίων, 7 φιαλίδια μέ ειδικό μελάνι, 6 
σφραγίδες μέ τίς ύπογραφές τοϋ τ. ' Α ρ
χηγού τής Α σ τυ νο μ ία ς  κ. Λάου, τοϋ 
Διευθυντοϋ ' Αστυνομίας ' Αθηνών κ. 
Ραφτοπούλου καί τοϋ πρώην ' Αστυνομι
κού Διευθυντοϋ Πειραιώς κ. Μουτζουρί- 
δη.

Μ έ  περίστροφα καί στιλέτα  σ χέδ ι
αζαν κλοπές σέ μονοκατοικ ίες  τοϋ  

Φ αλήρου

Τίς μονοκατοικίες τοϋ Παλαιού Φαλή
ρου είχαν άποφασίσει νά «γδύσουν» δυό 
επίδοξοι ληστές καί είχαν όπλισθή άνάλο- 
γα μέ περίστροφα, στιλέτα, σκοινιά, 
γάντια κ.λπ. Τούς πρόλαβε όμως, ή 
Ά μ ε σ η  Δράση καί τά σπίτια τοϋ Παλαιού 
Φαλήρου γλίτωσαν άπό τά σχέδιά τους.

Οί επίδοξοι ληστές πού συνελήφθησαν 
είναι ό Βασίλειος Ζ. Εύσταθίου, ετών 36, 
άπό τήν Τανζανία, ναυτιλιακός πράκτο
ρας καί 'Ιωάννης Μ. Δασκαλάκης, ετών 
31, ναυτικός. Είχαν ενοικιάσει Ι.Χ. αύτοκί- 
νητο καί συνελήφθησαν ώς ύποπτοι στό 
Παλ. Φάληρο.

Μέσα στό αύτοκίνητό τους βρέθηκαν 
ένα πιστόλι γεμάτο μέ σφαίρες τών 7,65, 
ένα πεντάσφαιρο περίστροφο μέ άναι- 
σθησιογόνο γόμωσι, 4δακρυγόνα σπρέυ, 
σάν κι' αύτό πού χρησιμοποίησαν οί 
ληστές πρό μηνός στόν πεζόδρομο τής

Ή  γυναίκα τοϋ Άχιλλέα Μπαφούνη 
Βασιλικά.
όδοϋ Βουκουρεστίου, ένα σχοινί μήκους 
13 μέτρων, δύο στιλέτα, 3 ζευγάρια 
γάντια, λευκοπλάστες, ένα χιτώνιο εργα
σίας, μιά κουκούλα, μαντήλια, ένα μαρ
κούτσι, κατσαβίδι κ.ά.

' Από τήν έρευνα πού έκαναν άστυνομι- 
κοί τής Γενικής Ασφαλείας Α θ η νώ ν  
προέκυψε ότι οί δυό ληστές πού γνωρί
στηκαν πρό τριμήνου, άπεφάσισαν καί 
σχέδιασαν κλοπές, διαρρήξεις καί ληστί-
«ς

' Ως πρώτο στόχο τους είχαν έπιλέξει 
μονοκατοικίες στό Παλαιό Φάληρο.

Δίδυμοι πιάστηκαν μέ τίς σύριγγες  
καί τήν ήρωίνη στά χέρια

Δίδυμοι άδελφοί πιάστηκαν σέ καφετε
ρία τοϋ Κορυδαλλού τήν ώρα πού ό ένας 
άπό τούς δυό έκανε ένεσι μέ ήρωίνη στίς 
φλέβες του. Οί συλληφθέντες, γόνοι 
εύκατάστατης-οικογένειας τοϋ Πειραιά 
πού διώχθηκαν άπό τό σπίτι τους μετά τόν 
κατήφορο πού είχαν πάρει στόν κόσμο 
τοϋ «λευκοϋ» θανάτου, είναι ό Κώστας καί 
ό Γιώργος Κεπέσης, 23 ετών, οί οποίοι καί 
προφυλακίστηκαν.

' Από τήν ' Αστυνομική έρευνα προέκυ
ψε ότι οί δύο τοξικομανείς χρησιμοποιού
σαν γιά στέκι τους τήν καφετερία «Λάρκ» 
στόν Κορυδαλλό, όπου έκαναν χρήση 
«σκληρών» ναρκωτικών. Δύο... μουσάτοι

"Ενα άπό τά θύματα τού ζεύγους 
Μπαφούνη.

αστυνομικοί άνέλαβαν προχθές νά παρα
κολουθήσουν τούς νεαρούς θαμώνες τοϋ 
κέντρου. Σέ μιά στιγμή ό Κώστας Κεπέσης 
έβγαλε μιά σύριγγα άπό τήν τσέπη του καί 
κατευθύνθηκε πρός τήν τουαλέττα. Πιά
στηκε όμως άπό τούς αστυνομικούς καί 
κατά τήν έρευνα πού τοϋ έγινε βρέθηκαν 
επάνω του μιά δεύτερη σύριγγα καί μικρή 
ποσότητα ήρωίνης ποτισμένη σέ μπαμπά
κι, πού ήταν τυλιγμένο σέ άλουμινόχαρ- 
το.

Μαζί μέ τόν Κώστα Κεπέση πιάστηκε 
καί ό άδελφός του μέ τρία «σκονάκια» 
ήρωίνης στήν τσέπη του.

Τά δίδυμα πλουσιόπαιόα είναι γνωστά 
στήν Α σ φ ά λε ια  Πειραιώς άπό παλαιότε- 
ρη κατοχή καί χρήσι ναρκωτικών.

Σπείρες τοξικομανώ ν γιά νά άγορά-  
ζουν τόν «λευκό θάνατο»

Σπείρα τοξικομανών έκαμε διαρρήξεις 
γιά νά άγοράζει ναρκωτικά. ' Εξαρθρώθη
κε άπό άστυνομικούς τής Γενικής ' Ασφα
λείας Αθηνών. Συνελήφθησαν οί Θουκ. 
Α. Πάνος, ετών 25, Μιχ. Δ. Κοντέλλας, 
ετών 22, ' Ιω. Μ. φόρτζας, ετών 22, Δημ. 
I. Σκουτέρης, ετών 30 κ α ί' Ελένη σύζυγος 
Δ. Βίδου, έτών 22.

' Ο Πάνος έκαμε 50 διαρρήξεις, σέ 
μερικές δέ άπ' αύτές είχε συνεργούςτούς 
Κοντέλλα καί φόρτζα. " Εκλεψαν κοσμή
ματα αξίας 10.000.000 δρχ. καί άλλα 
είδη αξίας 5 εκατομμυρίων δρχ. ' Από 
φαρμακεία, πού διέρρηξαν, έκλεβαν ναρ
κωτικά.

Πολλά κλοπιμαία πήραν οί Σκουτέρης 
καί φόρτζας πού είναι έμποροι ναρκωτι
κών. Στά σπίτια τους, στοϋ Σκουτέρη 
(Νανζιανοϋ 12) καί στοϋ φόρτζα (Βασ. 
Κωνσταντίνου 190), βρέθηκαν 80 γραμ. 
καί 2 γραμ. άντίστοιχα ήρωίνης καθώς καί 
κλοπιμαία.

Οί πιό σοβαρές διαρρήξεις ήσαν στά 
κοσμηματοπωλεία τών οδών Θεμιστοκλέ
ους 72 (5.000.000 δρχ ), Μητροπόλεως 
7 (2.00.000 δρχ.), Βασ. Σοφίας 34 Δέγη 
(5 0 0 .0 0 0  δρχ.), Π ανεπιστημίου 44 
(400.000 δρχ.) καί τό κατάστημα γουνα
ρικών τής όδοϋ Κηφισίας 196 (1 έκατ. 
δρχ).

Ά ς  σημειωθή ότι ό Σκουτέρης είχε 
πλακέτα, μεγάλου βάρους, πού έγραφε 
τά στοιχεία του καί τήνφράσι: «Τό όκτάκις 
έξ άμαρτεϊν ούκ άνδρός σοφοΰ»!...

'Ά λλη  σπείρα πού έκλεβε αύτοκίνητα 
άποκαλύφθηκε άπό τήν ίδια ύπηρεσία. 
Ό  Γ. Π. Στηθάκος, 37 έτών, φανοποιός 
καί Γ. Α. Κουλάπης 33 έτών άπό τήν 
Κύπρο έκλεβαναύτοκίνητα καί τά μετέφε
ραν στό μαγαζί τοϋ πρώτου, στήν όδό Λ. 
Κορόμηλά 9, στόν Ν. Κόσμο.

' Εκεί άλλαζαν άριθμούς καί χρώματα, 
έκλεβαν πινακίδες, έβγαζαν πλαστές άδει
ες κυκλοφορίας καί πουλούσαν τά αύτο
κίνητα. Εκλεψαν 15 αύτοκίνητα στήν 
' Αθήνα καί 3 στήν Καλαμάτα.
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Η ΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΙΣ ΕΙΣ ΔΡΑΣΙΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΤΕΡΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1982

"Ωρα 22.15" τής 6.1.82 Γριβαίων - 
Δελφών. Ε" Α/Τ. Συνελήφθη ό ΔΡΟΥ- 
ΚΑΣ Νικόλαος τοϋ Γεωργίου, ετών 23, 
δστις είχεν άφαιρέοει μοτ/τον, άνευ 
άριθ. κυκλοφορίας.

Ωρα 03.50" τής 6.1.82 Καλλιρρόης - 
Φίξ. ΙΓ" Α/Τ. Συνελήφθη ό ΛΑΜΠΟΥ- 
ΡΑΣ Σπυρίδων τοϋ Χαριλάου, ετών 22, 
όστις είχεν άφαιρέοει δίκ. βέσπα.

Ωρα 15.35" τής 7.1.82 Φ. Νέγρη - 
Σποράδων Ζ" Α/Τ. "Υπό περιπολικού 
αύτ/του συνελήφθησαν οί: 1) ΦΑΚΟΣ 
Νικόλαος τού Βασιλείου, γεν. τό 1957, 
2) ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης τοϋ 
Γεωργίου γεν. τό 1929, 3) ΠΑΝΑΓΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Χρήστος τοϋ Δημητρίου γεν. 
τό 1931 καί 4) ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
" Ανδρέας τοϋ Εύοταθίου γεν. τό 1960, 
διότι έντός τοϋ ύπ" άριθ. ΖΚ 2027 ΙΧΦ 
ιδιοκτησίας τοϋ α' άνευρέθη έν κυτίον 
πυρείων μέ ήρωίνη καί εις τά θυλάκια 
τοϋ β" μία σύριγγα.

" Ωρα 23.54' τής 17.1 82 Λέκκα 2α Α" 
Α/Τ. Συνελήφθη ό ΜΩΧΑΜΕΤ Α- 
ΜΝΤΟΥΛ ΡΑΧΜΑΝ τοϋ ΓΙΑΧΑ γεν. τό 
1950 εις ΤΑΝΖΑΝΙΑΝ, όοτις είχε διαρ- 
ρήξει κοσμηματοπωλεΐον.

"Ωρα 05.50" τής 27.1.82 Φαβιέρου 42 
Δ' Α/Τ. Συνελήφθησαν έντός τοϋ ύπ" 
άριθ. ΟΕ 9242 ΙΧΦ οί: 1) ΦΡΑΓΚΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Βασίλειος τοϋ Στεφάνου γεν. τό
1955 καί 2) ΛΑΜΠΑΤΟΣ Εύάγγελος 
τοϋ Θεοδώρου γεν. τό 1933 ο'ίτινες 
είχον θραύσει τήν βιτρίνα καί τό λουκέ- 
το καταστήματος ήλεκτρονικών.

"Ωρα 03.35" τής 27.1.82 ' Ηλιουπόλε
ως 18 ΚΓ' Α/Τ. Συνελήφθη ό ΡΩΣΙΔΗΣ 
Παναγιώτης τοϋ ’ Εμμανουήλ γεν. τό
1956 διότι είχε διαρρήξει κατάστημα 
δερμάτινων ειδών.

"Ωρα 00.53" τής 31.1.82 Δεληγιώργη
- Κεραμεικών ΣΤ" Α/Τ. Συνελήφθη ό 
ΠΑΥΛΟΥ "Αθανάσιος τοϋ Ίωάννου 
γεν. τό 1954 διότι έτραυμάτισε διά 
μαχαίρας έντός κέντρου τήν ΚΑΡΑΓΙ- 
ΑΝΝΗ Γεωργία τοϋ Χρήστου γεν. τό 
1960.

"Ωρα 03.07 τής 2.2.82 Θεσοαλονίκης
- "Αρχιμήδους. Συνελήφθησαν έπ"

αύτοφώρω έντός τοϋ περιπτέρου οί: 1) 
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Δη?Ιήτριος τοϋ 
Τρύφωνος καί τής "Ελένης, έτών 22, 
άεργος, κάτοικος "Αθηνών Κολωνίας 
15 (ΚΒ Α/Τ) καί 2) ΣΤΕΦ^ΝΙΔΗΣ 
" Ιωάννης τοϋ Θεοδώρου καί τής Δέ
σποινας, έτών 19, άεργος, κάτοικος 
Κολωνίας 15 (ΚΒ" Α/Τ). Οί άνωτέρω μέ 
τά κλοπιμαία προσήχθησαν εις ΙΗ" Α/Τ.

"Ωρα 22.00 τής 9.2.82 Λυκούργου 
125. Σνελήφθη ό ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗΣ 
Χρήστος τοϋ Εύαγγέλου, γεν. τό 1966 
εις Θεσσαλονίκην, κάτοικος "Αθηνών, 
διαφόρων ξενοδοχείων, διότι έπιβαίνων 
δικ. μοτ/του άφήρεσε τήν τσάντα τής 
ΔΟΥΚΑ Ευανθίας, συζ. Κων/νου, κατοί
κου Καλλιθέας, Λυκούργου 125, ήτις 
περιείχε τό ποσόν τών 6.000 χιλιάδων 
δραχμών καί μικρά άντικείμενα.

"Ωρα03.13τής 11.2.82 "Αχαρνών27. 
Συνελήφθησαν οί: 1) ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ 
Πέτρος τοϋ Δημητρίου, 30 έτών έκ 
Γυθείου Λακωνίας, άεργος, κάτοικος 
διαφόρων ξενοδοχείων, 2) ΛΑΤΖΙΔΗΣ 
Χρυσόστομος τοϋ Νικολάου 32 έτών 
άπό τά Βρύσαλα Θεσπρωτίας, κάτοικος 
ομοίως άεργος καί 3) ΤΖΑΛΑΒΡΑΣ 
Φώτιος τοϋ Γρηγορίου, 26 έτών έκ 
Καλαμάτας, ίδ. ύπάλληλος, κάτοικος 
Μομφεράτου 53-55 (ΚΖ" Α/Τ), οί όποιοι 
είχον διαρρήξει τήν φαρμακαποθήκην 
PEFANIC εις τήν άνωτέρω διεύθυνσιν.

"Ωρα 05.15 τής 12.2.82 Πειραιώς - 
"Ιερά "Οδός. Συνελήφθησαν κατόπιν 
καταδιώξεως οί: 1) ΜΠΟΡΟΖΗΣ Χρή
στος τοϋ Σωτηρίου καί τής Μελπομέ
νης, γεν. τό 1954, έργάτης, κάτοικος 
"Αθηνών Φαβιέρου 19 (Δ" Α/Τ) καί 2) 
ΚΕΣΚΙΝΗΣ Χρήστος τοϋ ' Ηλία καί τής 
Γεωργίας, γεν. τό 1948 έργάτης, κάτοι
κος Κολωνοϋ 28 (ΣΤ" Α/Τ), οί όποιοι 
άπό τήν ' Ιερά ' Οδό καί Πειραιώς είχον 
άφαιρέοει τό ύπ" άριθμ. ΒΜ 5617 ΙΧΕ 
αύτοκίνητον.

"Ωρα 17.00 τής 15.2.82 Σταδίου - Πλ. 
Συντάγματος. Συνελήφθη καί προσή- 
χθη στό Α" Παράρτημα "Ασφαλείας, 
δπερ καί έπελήφθη, ή Αιγύπτια ύπήκο- 
ος Αννα Μωχαμέντ Άμπέλ - Βακί 
GOUNCIA, κάτοικος προσωρινώς ξενο
δοχείου έπί τής όδοϋ Πειραιώς 42 ΣΤ"

Α/Τ, διότι μετέβη στήν έκεΐσε Τράπεζα 
Πίστεως πρός έξαργύρωση 800 δολλα- 
ρίων πλαστών.

Ωρα 04.30" τής 16.2.82 Χερσίφρω- 
νος - Πασίωνος. Συνελήφθη κατόπιν 
καταδιώξεως ό ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ "Ανα
στάσιος τοϋ Κων/νου καί τής Μαρίας, 
γεν. τό 1957 εις Κύπρον, κάτοικος 
"Αθηνών όδοϋ Χαιρέτη 12 ΚΣΤ" Α/Τ ό 
οποίος έπέβαινεν εις τό ύπ" άρθμ. ΒΜ 
5506 κλαπέν όχημα.

"Ώρα 14.00" 27.2.82 Μυκάλης - Εύ- 
ξείνου Πόντου. " Υπό πληρώματος πε
ριπολικού αύτ/τοϋ συνελήφθη καί προ- 
σήχθη στό ΚΒ" Παράρτημα διά τά 
περαιτέρω ό ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ' Ιωάν
νης τοϋ Μιχαήλ καί τής Ειρήνης γεν. τό 
1959 εις "Αθήνας, οδηγός αύτ/του, 
κάτοικος " Αναγνωσταρά 16 Μπραχάμι, 
ό όποιος ώδήγει τό ύπ" άριθ. ΖΗ 1498 
ΙΧΕ αύτ/τον, τό όποιον είχε άφαιρέοει 
τις νυκτερινές ώρες τής 19.2.82.

Η ΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΙΣ ΚΑΤΑ 
ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ -  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΝ 1982

α) ’ Εκλήθη διά παροχήν βοήθειας εις 
τό τηλ. «100» εις 25.322 περιπτώσεις.

β) Μετέφερεν εις Νοσοκομεία καί 
Σταθμούς Πρώτων Βοηθειών 341 αίφνι- 
δίως άσθενήσαντα άτομα καί παρέσχε 
βοήθεια εις 1238 παθόντας εις Τροχαΐα 
άτυχήματα.

γ) Παρέσχε βοήθεια εις 198 άτομα 
διατελοΰντα έν μέθη.

δ) "Ενήργησε έλεγχον εις 148 Κέν
τρα Τεχνικών Παιγνίων διά τήν προστα
σία τών άνηλίκων.

ε) "Εδωσε λύσιν εις 2663 έπεισόδια 
μεταξύ "ιδιωτών.

στ) ' Επελήφθη εις 3376 συγκρού
σεις μέ ύλικάς ζημίας.

ζ) "Ανεϋρε καί παρέδωσε εις τούς 
κατόχους τών 106 κλαπέντα οχήματα.

η) Διά τήν έξαοφάλισιν τής καθαριό- 
τητος καί διά τήν προστασίαν τών 
πολιτών έκ θορύβων άπηύθυνε 1758 
συστάσεις καί εύρέθη εις τήν δυσάρε- 
στον θέσιν νά έπιδώση κλήσεις εις 360 
παραβάτες.

θ) Προσήγαγε εις διάφορα ’ Αστυνο
μικά Τμήματα 2146 άτομα.
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Πρός τούς νεοεξελθόντες τής Σχολής αστυφύλακες, μίλησε γιά τή σωστή 
έκτέλεση των καθηκόντων τους, ό τ. Γεν. Άστυν. Δ/ντής καί νϋν A ' Υπαρχηγός 
τού Σώματος κ. Παν. Ραφτόπουλος.

ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Πρός: Τό 'Υπουργείο Δημ. Τάξεως

ΘΕΜΑ: «ΐύχαρισΐίες πρός τήν ’ Αστυ
νομία Αθηνών»

' Αξιότιμες κυρίες καί κύριοι,
Τήν νύχτα τής 5 πρός 6 Αύγούστου 

1981 μού κλάπηκε στήν 'Αθήνα ή 
μηχανή μου (μοτοσυκλέττα). 'Αμέσως 
τήν νύχτα τής 6 πρός 7 Αύγούστου, 
χάρη στό ενδιαφέρον τής 'Αστυνομίας 

Αθηνών, είχα πάλι πίσω τήν μηχανή 
μου.

Αύτό έχει ώς έξής: Διανυκτέρευσα 
σέ μιά φιλική οικογένεια Ρούσση στήν 
Αθήνα, Κουκάκι, Παπαζαχαρίου 1. Τό 

πρωί τής έπομένης μοϋ είχαν κλέψει 
τήν μηχανή παρ' όλο πού τήν είχα 
κλειδώσει μέ άλυσίδα. ' Η άξια της ήταν
500.000 δρχ. Ο κ. Ρούσσης καί έγώ 
καταγγείλαμε στις 6 Αύγούστου στό ΙΑ' 
Παράρτημα ' Ασφαλείας (ατούς κ. Πέ
τρο Κουράκο καί Αριστείδη Μπίσσια).
' Η πιθανότητα νά βρεθεί ή μηχανή μου 
ήταν έλάχιστη.

Τά προβλήματα πού θά είχα άπό τήν 
κλοπή ήταν πολλά. Πώς θά περνούσα 
τήν άδειά μου; Θά μοϋ άντικαθιστοϋσε 
ή ' Ασφάλειά μου τήν μηχανή;

Αμέσως τήν νύχτα τής 6 πρός 7 
Αύγούστου στις 5 ή ώρα, κτύπησαν τήν 
πόρτα δύο ' Αστυφύλακες καί μού είπαν 
ότι βρήκαν μία μηχανή πού πιθανόν νά 
είναι δική μου. Οίάριθμοίτών ' Αστυφυ
λάκων ήταν ΛΓ 18 καί ΛΓ 3. Πήγα μαζί

τους νά δώ τήν μηχανή καί πράγματι 
ήτανε δική μου. Καταλαβαίνετε τή χαρά 
μου!

Πώς μπόρεσε ή ' Αστυνομία νά βρή 
τόσο γρήγορα τήν μηχανή μου;

Αύτό τό χρωστάω, χωρίς άμφιβολία, 
στήν προσεκτικότητα καί ύπευθυνότη- 
τα ένός ' Αστυφύλακα τών ' Αθηνών, ό 
οποίος μετά τήν ύπη ρεσία του, είδε τήν 
μηχανή μου τήν νύχτα τυχαία στό 
πεζοδρόμιο. Τού έπεσε στήνάντίληψη 
ότι ή μηχανή δέν είχε άριθμό. Δέν 
μπορούσε όμως άμέσως νά κατάλάβει 
άν ήταν κλεμμένη ή όχι. ' Αμέσως (στις 
5.00' τό πρωί) ή ρθε στό σπίτι πού έμενα 
καί μέ πήγε στήν μηχανή μου.

Κλείνοντας θέλω άκόμα μία φορά νά 
έκφράσω τά σέβη μου πρός αύτόν τόν 
' Αστυφύλακα καί πρός όλη τήν ’ Αστυ
νομία τής Αθήνας.

Αύτή ή ύπευθυνότητα τής ' Αστυνο
μίας μοϋ δείχνει ότι πάντα θά περνάω 
μέ έμπιστοσύνη τήν άδειά μου στήν 
' Ελλάδα καί στή Γερμανία θά συστήνω 
τήν χώρας σας γιά ένα σίγουρο ταξίδι.

Μετά τιμής 
BERND SCHELTER

ι Ιρός τόν
Αρχηγόν ’ Αστυνομίας Πόλεων. 

Αξιότιμε Κύριε Αρχηγέ.

Μέσω τής ύπηρεσίας σας θέλω νά 
εύχαριστήσω τόν Άρχκρύλακα 138 
Κυριάκην ' Ιωάννην τής Α.Δ.Α. διότι τήν 
25ην/1/82 καί ώραν περίπου 8.30' μ.μ. 
μαζί μέ τήν γυναίκα μου καί τούς 
ήλικιωμένους παππούδες μας, τόαύτο-

κίνητό μας OPEL KADET, άνεφλέγη 
καθ’ όσον βαδίζαμε, καί πριν προλά
βουμε ν' άνοίξουμε τις πόρτες, μάς 
έζωσαν οί φλόγες.

Γιά καλή μας τύχη άκολουθοϋσε άλλο 
αύτοκίνητο πίσω μας καί μέσα άπό αύτό 
ξεπετάχτηκε ό ώς άνω σωτήρας μας 
(άρχιφύλαξ). Πρώτα μάς έδωσε κουρά
γιο καί ύστερα άνοιξε βίαια καί μέ 
κίνδυνο τής ζωής του, μάς έβγαλε άπό 
τό φλέγόμενο αύτοκίνητο καί τούς 
τέσσερις.

Μετά έσωσε τό αύτοκίνητο μας 
(μισοκατεστραμένο φυσικά άπό τις φω
τιές) έπιστρατεύοντας πυροσβεστή
ρες άπό πολλά διερχόμενα Ι.Χ.

Πιστεύω όπως πιστεύετε κΓ έσείς 
ότι έκανε τό καθήκον του σέ ύπέρμε- 
τρο βαθμό.
■ Εύχαριστώ τόν ώς άνω κ. ' Αρχιφύλα- 
κα, συγχαίρω όμως καί τό σώμα, διότι μέ 
τέτοιους άνδρες θαρραλέους οί πολί
τες τής άλλαγής δέν θά έχουν προβλή
ματα.

Μετά τιμής 
Γεώργιος Μακρής

' Αξιότιμο
Κύριο Παναγιώτη Ραφτόπουλο 
Διευθυντή ' Αστυνομίας Πόλεως ' Αθη
νών

' Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά,

' Επιθυμώ νά σάς εύχαριστήσω θερμά 
καί νά σάς συγχαρώ έγκάρδια γιά τή 
σύντονη προσπάθεια, άμεση ένέργεια 
καί δραστική έπέμβασή σας, χάρη στις 
όποιες πραγρατοποιήθηκε ή έξωση τών 
άναρχικών άπό τό οίκημα τού ' Ελληνι
κού ’ Ερυθρού Σταυρού τής όδοΰ Πατη
σίων 358, πού κατέλαβαν παράνομα κι' 
έγκαταστάθηκαν σ' αύτό.

' Η άκαριαία κΓ άποτελεσματική άπό 
μέρους σας άρση τού θλιβερού κΓ 
άπαράδεκτου αύτοΰ φαινομένου κατά
φωρης παραβίασης κΓ έξοργιστικής 
προσβολής τής έννομης τάξης, παρέ- 
σχε καί πάλι τήν εύκαιρία νά έκτιμηθεϊ 
βαθύτατα κΓ άπόλυτα, ή καταξιωμένη 
άλλωστε στή συνείδηση τού λαού μας 
τεράστια, κρίσιμη καί βαρυσήμαντη ά- 
ποστολή κΓ άνεκτίμητη προσφορά τής 
' Αστυνομίας στή διασφάλιση καί προά
σπιση τής Κοινωνικής τάξεως καί γαλή
νης καί περιφρούρηση τής εύνομίας.
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Μέ θερμές καί πάλι εύχριστίες, εγκάρ
δια συγχαρητήρια καί φιλικούς χαιρετι

σμούς

’ Ορ. Λουρίδης
' Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου ’ Αθη

νών
Πρόεδρος Ε.Ε.Σ.

Πρός τήν 
"Αμεσον Δράσιν 
' Ενταύθα

' Η έπιχείρησις «Α. ΣΚΟΡΔΑΣ -  Π. 
ΒΡΑΚΑΣ» θεωρεί βαθυτάτην ύποχρέω- 
σιν νά εύχαριστήσει τήν "Αμεσον Δρά- 
σινδιάτήνέπ’ αύτοφώρω σύλληψιντοϋ 
διαρρήκτη τού καταστήματος μας έπί 
τής όδοϋ ’ Αγκύλης 34 τού Νέου 
Κόσμου.

Μετά τιμής 
Παν. Βρακάς

Πρός
Τόν Άστυν. Δ/ντήν Α' 
κ. ΣΗΦΑΚΗ Έμμαν.
Δ/ντήν ' Αμέσου Δράσεως ' Αθηνών

Κύριε Διευθυντά

Εύχαριστώ θερμώς τόσον έσάς προ- 
σωπικώς, όσον καί όλους τούς ύπαλλή- 
λους τής Αμέσου Δράσεως διά τήν 
ήθικήν καί ύλικήν συμπαράστασιν τήν 
όποιαν μέ τόσην καλωσύνη δώσατε εις 
τήν οίκογένειά μου, έξ αίτιας τού 
προώρου θανάτου τού άειμνήστου υιού 
μου καί συναδέλφου σας Εύθυμίου.

Παντού καί πάντοτε θά θυμάμαι τήν 
συμπαράστασιν σας, τήν άγάπη σας πού 
δείξατε σέ μένα στή μεγάλη μου αύτή 
συμφορά.

Σάς εύχαριστώ καί σάς εύγνωμονώ 
Μέ πολλή πολλή άγάπη καί συγκίνηση

Παναγιώτης Εύθ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Μαραθιά Εύπαλίου 

Δωρίδος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ
Συνέχεια άπό τή σελ. 243
ζητάς, δυσκολεύοντας έτσι τό έργο τής 
αστυνομίας, ώστε νά κάνουν άλλες δύο 
εβδομάδες ίσως, για νά σέ ξαναπιά- 
σουν. Καί θά τό έκανα μέ τήν έλπίδα 
πώς δέν θά μου κάνης κακό, τό 
πολύ-πολύ νά μέ δέσης. ’Αλλά στήν 
πραγματικότητα, δέν σου έχω έμπιστο-

σύνη. Είσαι ένας άνθρωπος μέ έγκλη- 
ματικά ένστικτα, πού σκοτώνει γιατί τού 
άρέσει. Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν ότι 
θά μέ σκοτώσης καί μένα μιά καί δέν 
μπορούν νά σέ έκτελέσουν περισσότε
ρες φορές άν σκοτώσης περισσότε
ρους άπό ένα. Καί έπί πλέον σέ 
άντιπαθώ φοβερά, Μάσντεν, γιατί είσαι 
ένα πραγματικό κάθαρμα, ένας άμετα- 
νόητος έγκληματίας. Είμαι πρόθυμος 
λοιπόν νά διακινδυνεύσω τή ζωή μου 
προκειμένου νά σέ παραδώσω στήν 
δικαιοσύνη. Κατάλαβες τώρα;

Ο Ρίκ Μάσντεν δέν έκανε τήν 
παραμικρή κίνησι, αλλά τόν κοίταξε 
ξεροκαταπίνοντας.

-  "Ωστε θά έρθουμε στά μαχαίρια; 
είπε.

-  ’ Ασφαλώς, άν κάνης πώς σηκώνε
σαι...

Ο νεαρός άδειααε μονορούφι τό 
ύπόλοιπο ποτό του καί κοίταξε μέ μίσος 
τόν Ντυκέη.

-  Μπρος λοιπόν, άρχισε! φώναξε μέ 
λύσσα.

-  Δέν είπα πώς θά άρχίσω έγώ. 
Απλώς τί θά γίνη άν κινηθής έσύ...

Σώπασαν καί οί δύο. Ο Μάσντεν 
κοίταξε φευγαλέα τό άραβικό εγχειρί
διο καί κάρφωσε πάλι τό βλέμμα του 
πάνω στόν άλλο. Περίμενε λίγο άκόμη 
κι ’ ύστερα μίλησε:

-  Γιατί δέν μού δίνεις αύτά πού ζητώ; 
"Ετσι δέν θά πάθη κανείς μας τίποτε...

-  ’Αποκλείεται!
Ο Μάσντεν δάγκωσε τά χείλη του 

συλλογισμένος.
-  Καί τί θά γίνη λοιπόν; ρώτησε. Θά 

μείνουμε καθισμένοι έδώ γιά πάντα;
’ Εγώ πρέπει νά φύγω, πρέπει νά φύγω 

μακριά...

Ξαφνικά φάνηκε πώς ακέφτηκε κάτι.
-  Κατάλαβα, φώναξε. Περιμένεις φί

λους γιά νά παίξετε χαρτιά καί προσπα
θείς νά μέ κρατήσης έδώ μέχρι νάρ- 
θουν!

-  Καλά δέν τά καταφέρνω; Ναι, τούς 
περιμένω σέ λίγα λεπτά...

-  Δέν θά άφήσω νά μέ πιάση κανείς 
έμένα.

-  "Οπως άγαπάς Μάσντεν.
-  Μά θά ήμουν τρελλός άν καθό

μουν έδώ μέ σταυρωμένα χέρια...
Ή  φωνή τοϋ νεαρού είχε τώρα μιά 

δόαι πανικού.
-  Βέβαια... άρχισε ό Ντυκέη, υπάρ

χει καί μία άλλη λύσι...
Καί βλέποντας τόν άλλο νά τόν 

κοιτάζη μέ νέο ένδιαφέρον συνέχισε:
-  "Αν έρθουμε στά μαχαίρια, όπως 

είπες, θά διακινδυνεύσω φυσικά κι έγώ.

Δέν μέ ένθουσιάζει καί πολύ αύτή ή 
σκέψις, άλλα ούτε καί έχω σκοπό νά σέ 
βοηθήσω. Μπορούμε όμως νά κάνουμε 
ένα συμβιβασμό...

-  Δηλαδή;
-  Θά σού έξηγήσω: "Οσο κρατάς 

αύτό τό μαχαίρι, νοιώθω ότι κινδυνεύω. 
"Αν πεταχτής όρθιος ξαφνικά, πού θά 
ξέρω άν τό κάνης γιά νά φύγης ή γιά νά 
μού έπιτεθής; Θά πρέπει λοιπόν νά 
άμυνθώ, καί άν άρχίσουμε, θά μπλέξου
με άσχημα. Θά σέ άφήσω λοιπόν νά 
σηκωθής νά φύγης, χωρίς νά ρίξω τό 
τραπέζι έπάνω σου, άλλά μόνον άν 
σπρώξης πρώτα τό μαχαίρι σου στό 
κέντρο τοϋ τραπεζιού...

-  Τί;...
-  Ναι, άκουσες καλά. "Ετσι θά είμα

στε άοπλοι καί οί δύο.
-  Μά έσύ είσαι πιό δυνατός. Μπο

ρείς νά...
-  Ξεχνάς πού είναι άνάμεσά μας τό 

τραπέζι. "Ωσπου νά σηκωθώ γιά νά σέ 
κυνηγήσω έσύ θά έχης βγή άπ’ τήν 
πόρτα.

-  Κι' άν τηλεφωνήσης ατούς άστυ- 
νομικούς;

-  "Εχεις δίκιο, Μάσντεν, χαμογέλα
σε ό Ντυκέη. Δέν τό είχα σκεφθή αύτό, 
άλλά είναι πολύ πιθανόν πώς θά τό 
έκανα. Θά κάνουμε λοιπόν μιά συμφω
νία: Τό μαχαίρι σου γιά τό τηλέφωνό 
μου. Θά άπλώσω τό χέρι χωρίς νά 
σηκωθώ καί θά ξεκολλήσω τό καλώδιο. 
Τότε έσύ θά πετάξης τό μαχαίρι σου 
πάνω στό τραπέζι. Λοιπόν; Τί λές;

Ό  Μάσντεν έμεινε συλλογισμένος 
γιά λίγο.

-  Έν τάξει, είπε μετά. ’Αλλά πρώτα 
θά ξεκολλήσεις τό τηλέφωνο. Καί άν 
δοκιμάσης νά κάνης καμμία άλλη κίνη- 
σι...

Μέ πολύ άργές κινήσεις καί χωρίς νά 
άφήση άπό τά μάτια του τόν νεαρό, ό 
Ντυκέη, γύρισε λίγο τό κορμί του πάνω 
στήν καρέκλα καί έπιασε τήν συσκευή 
τοϋ τηλεφώνου. "Υστερα άρχισε νά 
τραβά τό καλώδιο ώσότου τό ξεκόλλη
σε.

-  ’Εν τάξει, είπε μετά. Τώρα τό 
μαχαίρι σου. Ρίξτο σέ παρακαλώ στό 
κέντρο τοϋ τραπεζιού, ώστε κανείς μας 
νά μήν μπορή νά τό πιάση εύκολα.

Κοιτάχτηκαν γιά μιά στιγμή στά μάτια 
χωρίς νά κάνουν τήν παραμικρή κίνηση.

Υστερα, μέ φανερό δισταγμό, ό Μά
σντεν πέταξε τό μαχαίρι στό μέρος πού 
τοϋ είχε πει ό άλλος.

-  Καί τώρα μήν τό κουνήσης καθό
λου άπό τή θέσι σου, φίλε είπε, γιατί 
φεύγω...
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Ξανφικά όμως, ακούστηκε κάποιος 
θόρυβος, πού κατάλαβαν καί οί δύο τή 
σημασία του.

Ό  Μάσντεν πετάχτηκε όρθιος καί 
έτρεξε πρός τήν πόρτα. Αλλά ό 
Ντυκέη δέν σηκώθηκε νά τόν κυνηγή- 
ση. Γαντζώθηκε άπό τίς άκρες ' τού 
τραπεζιού καί φώναξε:

-  Πιάστον Σάμ καί μήν τόν άφήσης! 
Είναι ένκληματίας!...

Από τό άλλο δωμάτιο άκούστηκαν 
φωνές, βλαστήμιες καί θόρυβοι πάλης.

Ο Ντυκέη έμεινε καρφωμένος έκεί 
πού ήταν καί περίμενε. Στό τέλος 
άκούσθηκε μιά δυνατή γροθιά καί οί 
θόρυβοι σταμάτησαν άπότομα. Τότε ό 
Ντυκέη άκούμπησε πιό άναπαυτικά 
στην πολυθρόνα του καί στέναξε μέ 
άνακούφισι. Τό πρόσωπό του ήταν 
μουσκεμένο άπό τόν ιδρώτα...

' Ο άστυνόμος Σάμ Ουϊλλιαμς ξανα- 
γύρισε στό σπίτι τού Ντυκέη κάπου δύο 
ώρες άργότερα: Τόσο είχε χρειασθή γιά 
νά ξανακλείση τόν Μάσντεν στή φυλα
κή καί νά έτοιμάση τήν άναφορά του γιά 
τά συμβάντα.

-  Μά τήν άλήθεια, Μπάϋρον, είπε 
στόν Ντυκέη, δέν ξέρω άν τολμώ νά 
ξαναπαίξω πόκερ μαζί σου. Δέν φαντα
ζόμουν ποτέ πώς θά μπορούσες νά- 
μπλοφάρης τόσο άριστοτεχνικά.

-  Μέ κολακεύεις Σάμ. ’Αλλά ήταν 
καθαρά ζήτημα τύχης. Πριν βγή άπόψε 
ή Βιργινία τήν παρακάλεσα νά μέ 
σηκώση άπό τό άναπηρικό καροτσάκι 
καί νά μέ καθήση έδώ. Μερικές φορές 
προτιμώ νά σάς ύποδέχωμαι καθισμέ
νος στήν πολυθρόνα, γιατί μέ κάνει νά 
αίσθάνωμαι λιγώτερο άνάπηρος. "Αν 
λοιπόν ήμουν μέ τό άναπηρικό καρο
τσάκι μου θά ήταν άδύνατο νά μπλοφά
ρω στόν Μάσντεν...

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ

Ε ΝΑ νέο σωματείο, μέ τήν έπωνυμία 
«Πανελλήνιος "Ομιλος γιά τήν 

Παράδοση τής Ρωμιοσύνης» παρουσιά- 
σθηκε κατά τή διάρκεια συνέντευξης

τύπου, πού δόθηκε στό έντευκτήριο 
τής "Ενωσης Συντακτών Περιοδικού 
Τύπου (Βαλαωρίτου 9). Ό  "Ομιλος 
συγκροτήθηκε άπό γνωστούς συγγρα
φείς, λαογράφους, άγιογράφους, κε- 
ραμιστές, μουσικούς και δημοσιογρά
φους, πού χρόνια τώρα καταγίνονται μέ 
τή μελέτη τού νεοελληνικού πολιτι
σμού, μέ σκοπό τή διάσωση, διάδοση καί 
προβολή τής έθνικής μας παράδοσης 
καί τή διατήρηση τής έλληνικής μας 
ταυτότητας.

«” Αν ό "Ομιλός μας, τόνισε ό 
Πρόεδρος τού ΠΑΝΟΠΑΡ συγγραφέας 
καί συνεργάτης τού Περιοδικού μας κ. 
Ί . Μ. Χατζηφώτης άποδίδει τήν πρέ
πουσα σημασία*στόν λαϊκό μας πολιτι
σμό, σκοπός του δέν είναι ή λαογραφία 
άπό τό γραφείο, άλλά ή έλληνική ματιά, 
ή έλληνική συνείδηση, ή άποτροπή τού 
φυλετικού μας άποχρωματισμοΰ, μα
κριά άπό όποιαδήποτε άκρότητα ή 
πολιτική έπιδίωξη. Οί στόχοι του είναι 
καθαρά καί άποκλειστικά πνευματικοί. 
Βλέπουμε τήν παράδοση όχι σά νεκρό 
σχήμα καί μουσειακό έκθεμα, άλλά σάν 
ύπόθεση ζωής καί δημιουργίας».

Μίλησαν έπίσης ό A ' Αντιπρόεδρος 
τού ' Ομίλου Πρωτοψάλτης κ. Μανόλης 
Χατζή μάρκος, ό όποιος άναφέρθηκε 
στήν ίδρυση ϋπό τή διεύθυνσή του άπό 
τόν "Ομιλο Πρότυπου Βυζαντινού Χο
ρού ' Αθηνών. Τόν Χορό αύτό άποτε- 
λοϋν νέα παιδιά καί τών δύο φύλων, πού 
έχουν πτυχία άνωτάτων σχολών καί 
θεωρούν τή βυζαντινή μουσική ώς 
έθνική ύπόθεση. ' Ο Πρότυπος Χορός 
θά πραγματοποιήσει έκδηλώσεις στήν 
' Ηλιούπολη, τήν Πάτρα καί τό Σάββατο 
τού Λαζάρου τό άπόγευμα, θά δώσει 
μεγάλη συναυλία στό Ναό τού 'Αγίου 
Διονυσίου τού ’ Αρεοπαγίτη μέ ύμνους 
τής Μ. ' Εβδομάδας, πού προηγουμέ
νως θά μεταφράζονται καί θά άναλύον- 
ται, γιά νά γίνονται κατανοητοί.

Γιά τό Πρότυπο ' Εργαστήριο Κερα
μικής τού 'Ομίλου, πού έδωσε ήδη τά 
πρώτα δείγματά του ατούς δημοσιογρά
φους, πού παρευρέθηκαν, μίλησε ό 
διευθυντής του Δρ. Χημικός κ. Νικόλα
ος Βαμβακάς, Β' ’ Αντιπρόεδρος τού 
' Ομίλου. Στόχος τού έργαστηρίου αύ- 
τοΰ είναι νά προσφέρει κεραμικά χρή- 
σεως ή διακοσμητικά σέ προσιτή τιμή, 
καμωμένα μέ σεβασμό στήν παράδοση, 
μέ άριστα ύλικά (ό πηλός έρχεται άπό 
τήν περιοχή τής Κνωσού) μέ παραδοσι
ακές φόρμες καί διακοσμημένα μέ 
θέματα άπό τή βυζαντινή καί μεταβυ
ζαντινή περίοδο άπό λαϊκούς Κυκλαδί- 
τες καλλιτέχνες, όπως ό κ. Τριπολιτσι- 
ώτης.

"Ηδη ό Όμιλος κυκλοφόρησε τό 
πρώτο φύλλο τού δίμηνου ένημερωτι- 
κοΰ δελτίου του «Παράδοση» μέ ειδή
σεις, σχόλια, βιβλιοπαρουσιάσεις, άρ
θρα καί συνέντευξη τού Κίτσου Μακρή 
γιά τήν Παράδοση καί παρουσίαση τού 
έργου του. Στό προσεχές δεύτερο 
φύλλο θά ύπάρχει συνέντευξη τόϋ 
’ Ακαδημαϊκού κ. Σάλωνα Κυδωνιάτη γιά 
τήν άρχιτεκτονική κακοποίηση τής πρω
τεύουσας. ’ Επίσης ό "Ομιλος θά έκδί- 
δει έτήσιο ήμερολόγιο - έπετηρίδα μέ 
τόν τίτλο «Ρωμιοσύνη» καί συνεργασίες 
γιά τίς λαϊκές τέχνες καί τούς δημιουρ
γούς τους, τήν ιστορία τού νέου ' Ελλη
νισμού,· τά μνημεία, τή γλώσσα, τό 
δημοτικό τραγούδι, τόν Καραγκιόζη 
κ.λπ. Τίς αύτοτελεϊς έκδόσεις μέ θέμα
τα άπό τή νεοελληνική παράδοση καί 
τέχνη άνήγγειλε ό Γεν. Γραμματέας 
τού ' Ομίλου κ. ' Αλέκος Φλωρ^κης, ό 
όποιος είπε ότι ό ΠΑΝΟΠΑΡ έτοιμάζει 
μιά σειρά βιβλίων ειδικά γιά παιδιά, πού 
θά τούς γνωρίσουν τή λαϊκή τέχνη 
(Γοργόνα, Δικέφαλος άετός, Τό τέμπλο 
τού ” Αι Νικόλα στό Γαλαξείδι, Ξυλογλυ
πτική, 'Αγιογραφία, Καλαθοπλεκτική, 
Κεραμική κ.λπ.).

' Αναγγέλθηκαν άκόμη ή 'ίδρυση Κέν
τρου Έρευνας τού ' Ελληνικού Καραγ
κιόζη ύπό τή διεύθυνση τού κ. Σωκράτη 
Βενάρδου γιά τήν έκδοση μελετών 
γύρω στόν Καραγκιόζη καί τήν πραγμα
τοποίηση παραστάσεων μέ αύθεντικές 
κωμωδίες τού λαϊκού θεάτρου σκιών, ή 
οργάνωση Πανελλήνιας "Εκθεσης Βυ
ζαντινής Αγιογραφίας, ή δημιουργία 
συγκροτήματος δημοτικών τραγουδιών 
καί έλληνικών χορών μέ τήν εύθύνη τού 
κ. Κώστα Πατριαρχέα, ή δημιουργία 
πρατηρί&ι μέ γνήσια έργα λαϊκής τέ
χνης κ.λπ.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
«’ Επιλογή 1981»
τοϋ τ. ’ Αστυν. Δ/ντοϋ Α ’
κ. Πάν. Παπαρρηγοπούλου

Ά π ό  τόν έ.σ. Αστυνομικό Διευθυντή 
κ. Πάνο Παπαρρηγόπουλο έκδόθηκε τό 
νέο του βιβλίο «ΕΠΙΛΟΓΗ» 1981, μέ 
ποιήματα έμπνευσμένα άπό τή ζωή τοϋ 
χωριού, τοϋ βουνού καί τίς φυσικές 
καλλονές τής πατρίδος μας. ' Ο άναγνώ- 
οτης ξαναβρίσκεται πάλι ατούς άγαπη μέ
νους του τόπους, στά άγαπημένα του 
χώματα, στά βοσκοτόπια, στούς άγρούς 
καί σ ’ όλα τά ειδυλλιακά έκεΐνα μέρη πού 
τοϋ χαρίζουν δλο τό άρωμα καί τή δροσιά, 
τόσο άπαραίτητα μέσα στούς πνιγερούς 
καιρούς πού ζοϋμε σήμερα.
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Γιά τό τελευταίο έργο τοϋ φωτισμένου 
ποιητοϋ, γράφει σχετικά ό κ. Σπάρος 
Κυριαζόπουλος, διευθυντής στό σπουδα

στήριο φ,ίΛοσοφίας καί παιδαγωγικής στό 
Πανεπιστήμιο ' Ιωαννίνων:

«Αγαπητέ κ. Παπαρρηγόπουλε 
«Αίγιαλούς ζητοϋσιν έαυτοίς, άγροικί- 

ας καί όρη» γράφτηκε γιά τούς ευαίσθη
τους πού δέν άντεχαν νά ζήσουν στις 
Ρωμαϊκές πόλεις. Δέν ύπήρχαν τότε 
άγχη, άλλοτρίωση καί καυσαέρια, άλλά 
φόβος, δουλεία καί άπάνθρωπες διασκε
δάσεις. ' Ο άνθρωπος χανόταν όπως καί 
τώρα καί έψαχνε νά βρε! αύτό πού ήθελε 
νά είναι στή φύση-σ' ένα περιβάλλον πού 
νά τοϋ έπιτρέπει νά είναι αύτός ό 'ίδιος...

' Απόψε ξαναδιάβασα τά ποιήματά σας 
-ε'ίταν μιά πολύ πικρή μέρα γιά μένα.

Ανήκετε κι' έσεϊς σ' έκείνους πού 
έβαλαν γιά σκοπό τους νά ξεκουράζουν 
τούς κατάκοπους αύτοϋ τοϋ άγριου κό
σμου πού δέ λέει νά ήμερέψει... Σάς 
εύχαριστώ γιά τή φιλάνθρωπη συμπαρά
σταση!».

Τό ποιητικό έργο πού μάς έχει μέχρι 
τώρα παρουσιάσει ό κ. Πόνος Παπαρρη- 
γόπουλος είναι καί πλούσιο άλλά καί 
άξιόλογο. "Ολες οί κριτικές πού έγιναν 
άπό διακεκριμένους έπιστήμονες, ποιη
τές καί λογοτέχνες, έπισημαίνουν καί 
έξαίρουν τήν έμβρίθεια τού ποιητοϋ 
Πάνου Παπαρρηγόπουλου. Γράφει μετα
ξύ τών άλλων ό άείμνηστος ' I. Θεοδωρα- 
κόπουλος: «Ή  ποίησί σας είναι καθαρή 
καί «άσυνθηκολόγητη» καί τούτο είναι 
παρήγορο. Βλέπετε τήν ομορφιά καί τήν 
έκφράζετε, όπως είναι, δέν τήν νοθεύετε 
μέ «νεωτερισμούς» καί «ξενισμούς».

Τά «'Αστυνομικά Χρονικά» πού πολλές 
φορές ό συγγραφέας έχει τιμήσει μέ τις 
έργασίες του τοϋ εύχονται νέους όραμα- 
τισμούς, δύναμη καί ύγεία γιά νέα έργα, 
νέες ποιητικές έκδόσεις.

ΧΑΡΑΛ. Δ. ΠΕΤΣΚΟΥ: «Ή  νοστιμιά τών 
απαγορευμένων». Εύθυμογραφήματα. ( Α

θήνα, 1981, σελ. 96).
Ακούραστος ό κ. Χαράλαμπος Δ. Πέ- 

τοκος, μάς έδωοε κι ένα άλλο δείγμα 
νεώτερο μετά απ' τό «Πρό τοϋ φοβερού 
βήματος», τής εύθυμογραφίας του. Πρόκει
ται γιά σύντομα εύθυμογραφήματα. πού 
προκαλοΰν μέ τόν τρόπο πού είναι γραμμέ
να, άβίαστο γέλιο κι εύδιαθεσία. Η 6ομή 
τους είναι άπλή, ό δέ άφηγηματικός τρόπος 
στηρίζεται στό άνορθόδοξο άπρόοπτο πού 
δημιουργεί καί τό βάθρο τοϋ κωμικού. 
Διαβάζοντας τά ευθυμογραφήματα τοϋ κ. X. 
Δ. Π. καταλαβαίνεις πόσο κερδίζει ή σύντο
μη καί εύστοχη άφήγηση, πού χαρακτηρίζει 
τήν ταχύτητα τής έποχής μας. Ούσιαστικά, 
σάν ύφάδι εμπειρίας καί έκτιμήσεως τής 
ζωής, ύποκρύπτεται τοϋ εύθυμογραφήμα- 
τος κάποια μελαγχολία, άς τή λογίσουμε καί 
αντιδικία, μέ ό,τι κατευθύνει τήν τροχιά τής 
οδοιπορίας τοϋ άτόμου, οπότε τό εύθυμο- 
γράφημα δέν είναι παρά ένα ξέσπασμα 
ίσορροπήσεως τοϋ εσωτερικού έαυτοϋ καί 
πηγή άνοδικών άνατάσεων. Μαχητής τής 
ζωής ό Πέτσκος. βρήκε τόν καλύτερο 
τρόπο, μ' ένα χαμόγελο ή μ' ένα γέλιο νά 
δώσει ύψηλές έννοιες καί αγωνιστικές 
θέσεις, πού οπωσδήποτε ομορφαίνουν κάθε 
πορεία. ’ Ετσι, συνθετικής άποστολής τό νέο 
του βιβλίο, γίνεται καλοδεχούμενο καί άξιό- 
λογο τής όλης δημιουργίας καί θέσεως τού 
συγγραφέα του.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ: 
«Τό βορείως τοϋ Δουνάβεως Μικρόν Βυζάν
τιον» (' Ελληνική παρουσία -  ' Εποχή τών 
Φαναριωτών -  ’ Ελληνοβυζαντινός διαφωτι
σμός). Μελέτη. Άνάτυπον έκ τής « Ηπει
ρωτικής Εστίας», 1980, σελ. 23.

Αύτή ή μικρή ιστορική μονογραφία έχει 
όλα τά στοιχεία τής άποστάξεως. Θά μπο
ρούσε τεκμηριωμένη πιό πλούσια κατά τή 
γνώμη μας νά άποτελοϋσε μιά σημαντική 
συμβολή στήν καθόλου Βυζαντινή ιστορία, 
καί ιδιαίτερα στό τμήμα πού άναφέρεται στήν 
ελληνική παρουσία μέσα στήν ιστορική εξέ
λιξη τού Βυζαντίου.

Βέβαια δέν είναι μέσα στή δική μας 
αρμοδιότητα νά κρίνουμε καί νά συγκρίνου
με τήν κριτική παράθεση τών ιστορικών 
γεγονότων όπως τήν έχει ό συγγραφέας, 
ούτε νά τήν τοποθετήσουμε μέ τήν καθαρή 
ιστορική της άξιολόγηση.

Όπως όμως κι άν έχει τό πράγμα γιά τόν 
όποιοδήποτε άναγνώστη είναι μιά αξιόλογη 
πηγή ελληνικής ύπερηφάνειας. καί γιά τό 
χώρο τοϋ πνεύματος μιά θετική ιστοριογρα
φική συμβολή.

ΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: «Κύπρος Χρυσάν
θης». Βιβλιογραφία. (1922-1980). I. (Λευκω
σία. 1980, σελ. 97).

Ήταν καιρός κάποτε νά συγκεντρωθεί ή 
πεντηκονταετία τής συγγραφικής δραστηρι
ότητας τοϋ άκαμάτου καί πολύπλευρου 
πνευματικού ταγού τής Κύπρου, Κύπρου 
Χρυσάνθη Είναι άξιοθαύμαστη ή έργασία

τοϋ κ Νίκου Παναγιώτου ό όποιος μέ 
βιβλιογραφική συνέπεια ταξινόμησε τό πο
λύπλευρο αύτό έργο σέ τομείς-άποθησαυρί- 
σματα άπό μιά ποικιλία βιβλίων, περιοδικών 
καί εφημερίδων

Ξεκινά μέ τήν ποίηση τοϋ κ Κύπρου 
Χρυσάνθη, χωρισμένη σέ δυό ενότητες σέ 
ότι δημοσιεύτηκε σέ έντυπα καί σέ ό,τι 
δημοσιεύτηκε σέ βιβλίο καί συνεχίζει τόϊδιο 
καί γιά τά πεζά Ακολουθεί ή καταχώριση 
τών μελετών του καί άπό κεΐ καί κάτω οί 
διάφορες δημοσιεύσεις κριτικών τοϋ έργου 
του καί η άνθολόγηση πεζών καί ποιημάτων.

Η βιβλιογραφία κλείνει μέ λεπτομερείς 
πίνακες δημοσιεύσεων τών έντύπων καί τών 
συγγραφέων.
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νΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
1. Πόλις εις τήν Τρωί'κήν ” Ιδην άκμά- 

σαοα έπί Παυοανίου (τό νεκρόν 
γράμμα είναι Η).

2. Ποιήματα προοριζόμενα δΓ άπαγ- 
γελίαν. -  ' Αποστρέφονται τήν ερ
γασίαν (κυριολ.).

3. Νορμανδός μαρκήαιος καταστάς 
περιώνυμος διά τήν γενετήσιον 
διαστροφήν του. -  Διά τής συνθή
κης τοϋ Λουξεμβούργου τής 
4.6.56 μεταξύ Γερμανίας καί Γαλ
λίας, ήνώθη, πολιτικώς, μέ τήν 
Όμοσπ. Γερμανική Δημοκρατίαν 
τήν 1.1.60 καί άπετέλεσε τό 10ον 
Όμοσπονδ. Κράτος.

4. Προτρέπειάλλάκαίάπομακρύνει... 
άπρεπώς. -  Λέγεται καί ματικάπι 
(άνστρφ).

5. Θεωρείται καί μήτηρπάσης κακίας.
6. Πόλις τών Η.Π.Α. εις τήν πολιτείαν 

τής Μασσαχουσέττης. -  Διεθνώς 
έπικρατήσας ιατρικός όρος άποδι- 
δόμενος παρ' ήμίν μέ τήν λέξιν 
«καταπληξία».
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7. Άντιστρόφως, άρθρον εις τόν 
πληθυντικόν. -  Τ ρωκτικόν τών ύπο- 
γείων (καθ.). -  Έβασάνισε’ τόν 
Δημοσθένην.

8. Περίφημος άραψ πρίγκηψ τής 
Παλμύρας, σύζυγος τής ήρωίδος 
Ζηνοβίας άκμάοας κατά τό δεύτε
ρον ήμιου τού 3ου μ.Χ. αΐώνος.

9. Τό πλέον άκραίον σημεΐον (άν- 
οτρφ).

ΚΑΘΕΤΩΣ
1. 0  μεταξύ τών δύο πνευμόνων 

χώρος, άλλως τό μεοοθωράκιον.
2. Σημαίνει παντελώς. -  Είναι καί ή 

Πατησίων (γεν. άνστρφ).
3. Χαρτοπαικτική... εύνοια (αίτ.)- Ό  

αριθμός 301, άντιοτρόφως.
4. Αρχή προσευχής. -  Τίθεται καί 

πρός δήλωοιν τού μοναδικού, τού 
ύπερέχοντος (θηλ ).

5. Τό ψευδώνυμον τού Ιταλού ήθο- 
ποιοΰ Τζουλιάνο Τζέμμα.

6. Εις τήν πόλιν αύτήν τής Κιλικίας ό 
Μ ’ Αλέξανδρος ένίκησεν τό 333 
π.Χ. τόν ΔαρεΤον Κοδομανόν (άν
στρφ. ονομαστική) -  Πρώτον συν
θετικόν Νοτιοαμερικανών τοπωνυ
μιών.

7. Βάναυσος, άπότομος (θηλ. γενι
κή). -  Εις τήν Θράκην... προηγούν
ται.

8. Τό ένύπνιον τών άρχαίων. -  Πόλις 
τής Βενεζουέλας, πρωτεύουσα 
τής πολιτείας Φαλκόν, γνωστόν 
Κέντρον έξαγωγής καφέ, κακάο, 
καπνού καί ξυλείας.

9. Πόλις τής Ισπανίας, άλλοτε πρω
τεύουσα τής Άραγώνος 480.000 
κατοίκων

(I. Κο).

Η λύση στό επόμενο 

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓ. ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΠΕΝΘΗ

ΘΕΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τήν 6.2.82 κηδεύτηκε στό Α' 
Νεκροταφείο 'Αθηνών ό έ.ο. Α
στυνομικός Δ/ντής Β ’ (85) Θειά- 
κος Δημήτριος τού Γεωργίου.

Ό  έκλιπών γεννήθηκε τό 1898 
στό Πλατύστομο Λευκάδος. Στήν 
'Αστυνομία κατετάγη τό 1921, 
προαχθείς διαδοχικά μέχρι τού 
βαθμού τού 'Αστυνομικού Διευ- 
θυντού Β '. Τό 1953 άπεχώρησε 
τού Σώματος.

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τήν 1.2.82 κηδεύτηκε στό Α' 
Νεκροταφείο ' Αθηνών ό τ. ' Υπα- 
στυνόμος Α (6520) Παπασπύρου 
Κων/νος τού Σπυρίδωνος.

Ό  έκλιπών γεννήθηκε τό 1913 
στό Στένωμα Καρπενησιού. Στήν 
Αστυνομία κατετάγη τό 1937. Τό 
1950 προήχθη στό βαθμό τού 
' Υπαστυνόμου Β' καί τό 1954 στό 
βαθμό τού Υπαστυνόμου Α ' . Πα
ραιτήθηκε άπό τήν ' Αστυνομία τό 
1961, άσχοληθείς έκτοτε μέ τήν 
πολιτικήνέκλεγείςβουλευτής. 'Υ 
πήρξε ένθερμος ύποστηρικτής 
τών αιτημάτων τών Σωμάτων Α
σφαλείας. Μεγάλο ένδιαφέρον έ- 
πέδειξε γιά τούς κατοίκους τής 
Εύρυτανίας, καί συνέδραμε οικο
νομικά φτωχούς φοιτητές, άλλά 
καί άλλους.

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Τήν 15.2.82 κηδεύτηκε στό Α' 
Νεκροταφείο ' Αθηνών ό έ.σ. ' Αν- 
θ/μος (5336) Παπαδημητρίου 'Α 
λέξανδρος τού Γεωργίου.

' Ο έκλιπών γεννήθηκε τό 1911 
στό Παλαιόκαστρο Λαμίας. Στήν 
Αστυνομία κατετάγη τό 1933. Τό 

1944 προήχθη στό βαθμό τού 
' Ανθυπαστυνόμου καί άποχώρησε 
άπό τό Σώμα τό 1958.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τήν 7.2.1982 κηδεύτηκε στό 
Νεκροταφείο τού Βύρωνα ό έ.σ.
Ανθυπαστυνόμος Κουτσογιάννης 

Παναγιώτης τού Κων/νου.
' Ο μεταστάς γεννήθηκε τό 1906 

στό Γαύρο Ναυπακτίας. Στήν Α
στυνομία κατετάγη τό 1930. Προή
χθη στό βαθμό τού ' Ανθυπαστυνό
μου τό 1957 καί άπεχώρησε άπό τό 
Σώμα τό 1958. Τόν έπικήδειο 
έξεφώνησε ό τ. Γενικός ’ Αστυνο
μικός Δ/ντής κ. Πιέρρος Ί.

ΓΚΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τήν 12.1.82 άπεβίωσε καί έν 
συνεχεία έκηδεύθη εις τήν ιδιαιτέ
ραν του πατρίδα ' Αετόν Μεσσηνί
ας ό τέως άνθυπ/μος (11743)
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Γκότοης ' Ιωάννης του Δη μητριού.
’ Ο έκλιπών έγεννήθη τό έτος 

1925 εις Αετόν Μεσσηνίας. Εις 
τήν ' Αστυνομίαν κατετάγη τό έτος 
1946. Προήχθη εις ύπαρ/κα τήν 
14.9.62, εις άρχιφύλακα τήν 
10.7.1973 καί εις άνθυπαστυνόμον 
τήν 16.12.1976.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Τήν 16.30 ώραντής 3.2.1982 καί 
έκ του ' Ιεροϋ Ναοϋ Πέτρου καί 
Παύλου τού Νεκροταφείου Π. Φα
λήρου έγένετο ή κηδεία τοϋ τέως 
άνθυπ/νόμου (13887) Σταυρουλά- 
κη 'Εμμανουήλ τοϋ Ίωάννου.

' Ο έκλιπών έγεννήθη τό έτος 
1925 εις Φουρνέ Κυδωνιάς Χανι
ών. Εις τό ' Αστυν. Σώμα κατετάγη 
τήν 8.5.1951. Προήχθη εις ύπαρχι- 
φύλακα τήν 31.10.1967, εις άρχι
φύλακα τήν 21.9.1976 καί εις 
άνθυπαστυνόμον τήν 16.12.1976 
οπότε καί άπεστρατεύθη καταλη
φθείς υπό τοϋ ορίου ήλικίας.

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Τάς π ρ ω ι ν ό ς  ώρας  τής 
25.2.1982 έγένετο ή νεκρώσιμος 
άκολουθία στόν ιερό ναό τής ’ Ανα- 
στάσεως Πειραιώς καί έν συνεχεία 
έκηδεύθη εις Γ' Νεκροταφεΐον 
Πειραιώς (Νίκαια) ό τέως άνθ/μος 
(8652) Γεωργόπουλος Διονύσιος 
τοϋ Κων/νου.

' Ο έκλιπών έγεννήθη τό έτος 
1922 εις Σχίνα Ολυμπίας ’ Ηλεί
ας. Εις τό Άστυν. Σώμα κατετάγη 
τήν 23.8.1942, προήχθη εις ύπαρ- 
χιφύλακα τήν 29.12.1966 εις άρχι
φύλακα τήν ^711.1971 καί εις 
άνθυπαστυνόμον τήν 29.12.1973.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τήν 27.10.1981 άπεβίωσε άπό 
έμφραγμα καρδίας καί τήν 10.30' 
ώραν τής έπομένης έκηδεύθη εις 
Γ' ΝεκροταφεΤον Νίκαιας Πειραι
ώς, ό έν. σ. άρχιφύλαξ (13592) 
Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης 
τοϋ Κων/νου.

' Ο έκλιπών έγεννήθη εις Λου- 
τρόν Μεσσηνίας τό έτος 1923. Εις 
τήν άστυνομίαν κατετάγη τήν 
6.10.1950.

Προήχθη εις ϋπαρχιφύλακα τήν 
12.4.67 καί τήν 30.11.1974 εις 
άρχιφύλακα. Άπεχώρησε τής έ- 
νεργοΰς ύπηρεσίας καταληφθείς 
ύπό τοϋ ορίου ήλικίας τέλος τοϋ 
έτους 1974.

ΓΙΟΒΑΤΖΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Τάς άπογευματινάς ώρας τής 
15.1.82 καί έκ τοϋ Ίεροΰ Ναοϋ 
Άναλήψεως τοϋ Νεκροταφείου 
Νεαπόλεως Πειραιώς, έγένετο ή 
κηδεία τοϋ τέως ύπαρχιφύλακος 
(10825) Γιοβατζή Θεολόγου τοϋ 
Δημητρίου.

Ό  έκλιπών έγεννήθη τό έτος 
1921 εις Δήμον Μυτιληνών Σάμου.

Εις τήν Αστυνομίαν κατετάγη 
τήν 19.7.1945.

Προήχθη εις ϋπαρχιφύλακα τήν 
3.1.1973.

ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τήν 5ην ' Ιουλίου 1981 άπεβίωσε

καί έν συνεχεία τήν έπομένην 
έκηδεύθη εις ΝεκροταφεΤον Βύ
ρωνος ό τέως ύπαρχιφύλακας 
(7248) Παπασταυρόπουλος Γεώρ
γιος τοϋ ' Ηλία.

Ό  έκλιπών έγεννήθη τό έτος 
1916 εις Πύργον Κορινθίας. Εις 
τήν ’ Αστυνομίαν κατετάγη τήν 
27.9.1939. Προήχθη εις τόν βα
θμόν τοϋ ύπαρχιφύλακος τήν 
5.1.1963, άπεστρατεύθη διά λό
γους ύγείας τήν 13.10.1967.

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΑΡΚΟΣ

Τήν 5-1-1982 έγένετο, εις Νεκρο
ταφεΤον Κόκκινου Μύλου ’ Αττικής, ή 
κηδεία τοϋ έ.σ. άποβιώσαντος άρχιφύ- 
λακος (210) Προέδρου Μάρκου τοϋ 
Παναγιώτου.

' Ο έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1901 
εις Θάσον Καβάλας.

Εις τό ’ Αστυνομ. Σώμα κατετάγη τήν 
6-10-1921. Προήχθη εις τόν βαθμό 
τοϋ ϋπαρχιφύλακα τήν 13-7-44 καί εις 
άρχιφύλακα τήν 5-8-1944.

Απεστρατεύθη τήν 5-4-1953.

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Τήν 16.30 ώραν τής 1-2-82 καί έκ 
τοϋ ' Ιεροϋ Ναοϋ τοϋ Νεκροταφείου 
Κόκκινου Μύλου έγένετο ή κηδεία τοϋ 
άποβιώσαντος τέως Διοικητικού ϋπαλ- 
λήλου Υ.Δ. Τάξεως Παπαθεοδώρου 
’ Αντωνίου.

' Ο έκλιπών έγεννήθη εις Κόρινθον 
τόέτος 1919. Διωρίσθη εις τήν Άστυν. 
Πόλεων τήν 7-9-1942 καί ύπηρέτησε 
έως τό έτος 1964 οπότε καί άπελύθη. 
Ή το τίμιος, έργατικός, έξαίρετος σάν 
άνθρωπος καί ϋπάλληλος δΓ 6 καί 
ήγαπάτο άπό τούς συναδέλφους καί 
έξετιμάτο άπό τούς προϊσταμένους 
του.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΕΚΔΟΣΙΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΠΟΛΕΩΝ

Π ΕΡ ΙΕΧ Ο Μ ΕΝ Α

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 
ΕΤΟΣ Λ' ΤΕΥΧ. 550 - 551 

ΜΑΡΤΙΟΣ -  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1982

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 

' Αστυνόμος Α'

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 41 ΑΘΗΝΑΙ (113) 
ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ: 3217.180

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
ΓΡΑφΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ 

ΑΦΟΙ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ & Σια Ε.Π.Ε. 
ΥΠΑΤΗΣ 45 ΤΗΛ.: 57.43 410

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ: Γιάννης Πρωτοπαπσς

Οί κ.κ. ουνδρομητές τοϋ περιοδικού μας 
μπορούν νά άποστέλλουν τή συνδρομή τους 
καί ταχυδρομικώς δΓ επιταγής.

ΣΥΝΔΡΟΜ ΑΙ ΕΤΗΣΙΑΙ
Εσωτερικού................... Δρχ 300
Εξωτερικού....................................Δολλ 10
Οργανισμών Συλλόγων κλπ Δρχ 400
Τιμή τεύχους: .... ... . . . Δρχ 60

Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευομένων ή μή, δέν έπιστρέφον- 
ται. Αί δημοσιευόμενοι μελέται άπηχοϋν τήν πνευματικήν 

έργασίαν τών συντακτών καί τάς γνώμας αυτών.

ΦωτογραφΙαι έπικαιρότητος τοϋ Φωτογραφικού Συνεργείου  
τοϋ ' Αρχηγείου Αστυν. Πόλεων.

ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΣ 
Μέ τήν ευκαιρία τών Αγίων Ημερών 
τού Πάσχα τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» 
εύχονται πρός όλους τούς άναγνώστες 
τους, πρός όλους τούς "Ελληνες, 
υγεία καί χαρά.

Η Δ ' ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΜΑΣ 
Στιγμιότυπο άπό τήν παρέλαση κατά 
τήν ήμέρα τής Εθνικής 'Εορτής τής 
25ης Μαρτίου. Τιμή καί περηφάνεια γιά 
τόν μικρό μας φίλο, τό ότι κρατάει στά 
παιδικά χεράκια του τήν Ελληνική 
σημαία.
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