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Καί στις δύο φωτογραφίες στιγμιότυπο άπό τή λήξη σεμιναρίων στήν άστυνομική σχολή. Επάνω: οί 
άποφοιτήσαντες άπό τό σεμινάριο μετεκπαιδεύσεως άστυνόμων άξιωματικοί μετά τού ’Αρχηγού Άστυν. 
Πόλεων κ. ' I. Νίτσου, καθηγητών καί άξιωματικών πρό τού κτιρίου τής σχολής. Κάτω: ’ Από τή λήξη τού σεμιναρίου 
ξένων γλωσσών. Οί μετεκπαιδευθέντες μετά τού ’Αρχηγού Α.Π., τού A ’ ' Υπαρχηγοϋ κ. Παν. Ραφτόπουλου καί 
τών καθηγητών.



ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ
1981

Σέ ’εκδήλωση πού ’έγινε στό Αρχηγείο ’ Αστυν. Πόλεων ό Αρχηγός τοϋ Σώματος κ. I. 
Νίτσος, παρουσίασε στους δημοσιογράφους τά πεπραγμένα τοϋ 1981, παραδίδοντάς τους τόν 
σχετικό καλαίσθητο τόμο. Τά κύρια σημεία άπό τη σχετική ομιλία τοϋ κ. ’ Αρχηγού είναι σέ 
γενικές γραμμές τά έξης:

Γ ιά  τό κατασταλτικό έργο, είπε ότι οί άστυνομικές ύπηρεσίες, βεβαίωσαν τό 1981 336 
κακουργήματα έναντι 370 κατά τό 1980 καί πρόσθεσε ότι «μειώ θηκαν κατά κύριο λόγο τά 
εγκλήματα γύρω άπό τά ήθη».

’ Από τήν άλλη όμως πλευρά, είπε ό κ. Νίτσος, αυξήθηκαν οί άνθρωποκτονίες έκ προθέσεως, 
οί ληστείες καί τά ναρκωτικά πού καταλαμβάνουν καί τήν πρώτη θέση στόν πίνακα τών 
κακουργημάτων.

Αύξηση παρουσιάζεται επίσης στά πλημμελήματα κατά 4,63% καί κυρίως στίς σωματικές 
βλάβες καί στίς κλοπές. Σχετικά μέ τό θέμα τών κλοπών διαπιστώθηκε ότι ένα ποσοστό 27% 
οφείλεται σέ « ’εγκληματική άμέλεια τοϋ κοινού σέ ό,τι άφορά τήν διαφύλαξη τών 
περιουσιακών του στοιχείω ν» (χώροι άνασφάλιστοι, πόρτες καί παράθυρα άνοιχτά κλπ.)

Ό  άρχηγός τής ’ Αστυνομίας είπε άκόμη ότι:
Τό 1981 έγιναν 51.834 κακουργήματα καί πλημμελήματα έναντι 49.653 τοϋ 1980. Από τούς 

δράστες αύτούς 51.404 ήταν ήμεδαποί καί 430 αλλοδαποί.
' Ο εγκληματικότερος μήνας τού 1981 ήταν ό Σεπτέμβριος καί τά περισσότερα ’εγκλήματα 

έγιναν άπό τίς 9 μέχρι τίς 12 τό μεσημέρι.
« Η Ίντερπόλ καί οί κατά τόπους ’ Αστυνομίες καί οί άλλες άρμόδιες κρατικές ύπηρεσίες 

έχουν κηρύξει εξοντωτικό πόλεμο για  τήν καταπολέμηση τού κινδύνου τών ναρκωτικών πού 
άπειλοϋν μέ ήθικό χάος τίς βάσεις τού πολιτισμού μας».

' Ο κ. Νίτσος είπε στό σημείο αυτό, ότι τό πρόβλημα τών ναρκωτικών δέν εμφανίζει τήν ίδ ια  
οξύτητα μέ εκείνη άλλων χωρών.

"Ενας άλλος τομέας στόν όποιο ή ’ Αστυνομία έδειξε καί δείχνει ιδ ιαίτερη ευαισθησία είναι 
καί ή νοθεία βασικών ειδών πρώτης άνάγκης, τό πρόβλημα αύτό άντιμετωπίζει μέ συνεχείς καί 
εντατικούς ελέγχους, μέ τήν οργάνωση ειδικώ ν σεμιναρίων γιά  τούς άστυνομικούς καί μέ άλλα 
μέσα. Καί στόν τομέα αύτό ό άρχηγός τής ’ Αστυνομίας ζήτησε τή συνδρομή τού κοινού γιά τήν 
καταπολέμηση τής νοθείας καί τής κερδοσκοπίας.

«Γ ιά τή ν  χώρα μας όπως άλλωστε καί γιά τά περισσότερα κράτη, έχουν γίνει αιμορραγοΰσα 
πληγή τά τροχαία καί τά εργατικά άτυχήματα».

Στόν τομέα τών τροχαίων άτυχημάτων τό 1981 είχαμε στήν περιοχή εύθύνης τής 
’ Αστυνομίας 7.173 άτυχήματα μέ 9.421 θύματα. Ό  φόρος δηλαδή, αίματος στόν βωμό τής 
άσφάλτου ήταν βαρύτατος καί σέ σχέση μέ τά πληθυσμιακά στοιχεία καί τόν άριθμό τών 
κυκλοφορούντων αύτοκινήτων ήταν καί εξακολουθεί νά είναι κατά πολύ μεγαλύτερος έναντι 
τών άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

’ Αλλο ένα, δηλαδή, θλιβερό προνόμιο δ ιεκδικεϊ ή Ελλάδα μέ ζηλευτό πάθος θά λέγαμε.
Τέλος, τόσο ό άρχηγός τής ’ Αστυνομίας όσο καί άλλα στελέχη τής ήγεσίας τοϋ Σώματος, 

άπαντώντας σέ ’ερωτήσεις τών δημοσιογράφων, παρουσίασαν μία εικόνα άπό πλευράς 
άστυνομεύσεως τής υδροκέφαλης πρωτεύουσάς μας άν όχι πολύ αισιόδοξη τουλάχιστον όχι 
αποκαρδιωτική. Καί είπαν έν κατακλεΐδι ότι ή άστυνόμευση βελτιώ θηκε καί θά βελτιώνεται 
προοδευτικά, χωρίς όμως καί νά άποκρύψουν κάποιους φόβους πού διαφαίνονται άπό τά 
τελευταία κρούσματα γιά τήν «εισαγω γή έγκληματικότητος» καί τήν αύξηση τών κινδύνων 
άπό τά ναρκωτικά.
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ΑΡΘΡΟ ΤΟ Υ Π ΡΩ ΤΟ Π ΡΕΣΒΥΤΕΡΟ Υ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΑΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠ. ΗΠΑ

Αριστερά: Γέρος ναυτικός πού καπνί
ζει. (Πίνακας τού Νικηφόρου Λύτρα). 
Κάτω: ' 0  "Ομηρος (Μουσείο Καπιτωλί
ου). Στά έπη του γίνεται πολλές φορές 
λόγος, γιά τό σεβασμό πού είχαν οι 
άρχαίοι "Ελληνες πρός τούς γέροντες.

ΤΑ ΓΗΡΑΤΕΙΑ 
ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ

' Η λέξις «γέρω ν» ήχο τίτλος τιμής. "Ο ποιος δεν τιμούσε τά γηρατειά 
εγινετο αντικείμενο τοϋ μίσους καί τής καταδιώξεωςτών ερινύων. Εις 
τά Ο μηρικά έπη βλέπουμε τούς γέροντας νά τιμοϋνται μέ τό νά 
ομιλούν πρώτοι. ’ Εθεω ρεϊτο προσβολή κατά των θεών νάπαραθεω- 
ρηθή ό ηλικιωμένος.

Κ ΑΝΕΝΑΣ άπό τούς άρχαίους λα
ούς δέν έφρόντισε τόσο πολύ γιά 

τά γηρατειά καί τήν όρφάνεια δσο οί 
"Ελληνες. Έτσι άποφαίνονται ειδικοί 
μελετητές τής άρχαίας ιστορίας όπως 
ή Μπέσση Ρίτσαρντσον τού Πανεπιστη
μίου Τζών Χόπκινς. Μέ τήν ίδια βεβαιό
τητα μπορούμε νά μιλήσουμε καί μεϊς 
γιά τις φροντίδες τοϋ μεσαιωνικού ή 
βυζαντινού Ελληνισμού, ό όποιος οι
κοδόμησε έπάνω στήν άρχαία έλληνική 
κληρονομιά μέ τήν βοήθεια καί τήν 
συμπαράσταση τής χριστιανικής θρη
σκείας. ’ Εδώ θά άσχοληθοΰμε μέ τά 
γηρατειά εις τόν άρχαίο έλληνικό κό
σμο, καί θά πούμε μόνο δυό λόγια γιά τά 
γηρατειά κατά τήν Βυζαντινή περίοδο.

Πολλές έκδηλώσεις τοϋ άρχαίου 
έλληνικοΰ πολιτισμού (άθλητισμός, τέ 
χνη, ποίησις, θέατρο) μαρτυρούν ότι, 
κατά κανόνα οί άρχαίοι ’ Ελληνες ήσαν 
αισιόδοξοι καί είχαν άγκαλιάσει τήν 
παρούσα ζωή μέ τούς ένθουσιασμούς 
καί τίς έλπίδες τοϋ νέου άνθρώπου. ' Ο 
μεγάλος μας φιλόσοφος Πλάτων διη
γείται ένα περιστατικό, πού φανερώνει 
ότι τήν ίδια έντύπωση είχαν καί ξένοι 
λαοί γιά τούς άρχαίους προγόνους μας. 
Κάποτε ό σοφός αρχών τών Αθηνών 
Σόλων έπήγε περιοδεία στήν Μικρά

' Ασία καί συνέχεια εις τήν Αίγυπτο γιά 
νά γνωρίσει ήθη καί έθιμα καί άλλων 
λαών. Στήν Αίγυπτο παρακίνησε τούς 
έκεϊ γέροντες ιερείς νά τού ομιλήσουν 
«γιά παλαιά πράγματα». Τότε ένας πολύ 
γέρων ιερέας παραξενεύτηκε πού ό 
Σόλων έδειξε άγνοια γιά τήν άρχαιότη- 
τα τού Αιγυπτιακού πολιτισμού. ' Επρο- 
ξένησε δέ έντύπωση εις τούς Αιγυπτί
ους ό τ ι" Ελληνας γέροντας δέν ύπάρ- 
χει, δέν έννοοϋσε ότι οί Έλληνες 
ήθελαν νά μαθαίνουν νέα πράγματα καί 
νά συμπεριφέρονται σάν νέοι άνθρω
ποι. Απευθυνόμενος στόν Σάλωνα, ό 
πρεσβύτερος τών Αιγυπτίων ιερέων 
είπε τά έξής παροιμιώδη λόγια: « Ώ  
Σόλων, Σόλων, Ελληνες άεί παΐδες 
έστέ, γέρων δέ Έλλην ούκ έστιν» 
(Σάλωνα, Σάλωνα, σείς οί "Ελληνες 
εϊσασθε πάντοτε παιδιά, ό "Ελληνας 
δέν είναι ποτέ γέροντας).

"Ωστε δέν ύπήρχαν γέροντες στήν 
άρχαία ' Ελλάδα;

Οταν ό Αιγύπτιος ιερέας είπε στόν 
Σάλωνα ότι οί Έλληνες άπέθνησκαν 
νέοι, κι ότι κανένας δέν έζοϋσε νά δεί 
γηρατειά. Εννοούσε ότι καί σέ προχω
ρημένη ήλικία οί "Ελληνες έσκέπτοντο 
μέ τήν έτοιμότητα καί τίς άναζητήσεις 
τοϋ νέου άνθρώπου. Τά γηρατειά ήταν

μιά φυσιολογική πραγματικότης κι όσοι 
άπό τούς " Ελληνες δέν άπέθνησκαν σέ 
νηπιακή ή παιδική ήλικία, δηλαδή κατά 
τά πέντε πρώτα χρόνια, έζοΰσαν κατά 
μέσο όρο 60 έως 70 χρόνια. Πολλοί 
όμως, όπως θά δούμε παρακάτω, έζη- 
σαν 80, 90, 100 καί παραπάνω χρόνια.

Εις τήν άρχαία ' Ελλάδα δέν ύπήρχε 
ομοφωνία σέ ποιά ήλικία άρχιζαν τά 
γηρατειά. Ο Σόλων είχε διαιρέσει τόν 
άνθρώπινο βίο σέ δέκα περιόδους, άπό 
έπτά χρόνια ή κάθε μιά. Οί τελευταίες 
δύο άποτελοΰσαν τά γηρατειά. Δηλαδή, 
γιά τούς ' Αθηναίους τά γηρατειά άρχι
ζαν γύρω άπό τά πενηνταπέντε, ένώ γιά 
τούς Σπαρτιάτες εις τά έξήντα. Κατά 
κανόνα όμως οί άρχαίοι Έλληνες, είτε 
τής κυρίως ' Ελλάδας είτε τής διασπο- 
ράς, είχαν διαιρέσει τόν βίο σέ τρεις 
περιόδους. Ό  μεγάλος 'Αριστοτέλης 
γράφει γιά τήν νεανική, τήνάνδρική, καί 
τήν γεροντική ήλικία μέ τήν σχετική 
άξιολόγηση τών τριών περιόδων. Τήν 
ίδια διάκριση είχαν κάμει πολλές πόλεις 
τής άρχαίας ' Ελλάδος.

Από τούς άρχαίους προγόνους μας, 
οί Σπαρτιάτες έτίμησαν Ιδιαίτερα τά 
γηρατειά καί δέν είχαν διαφοροποιήσει 
τήν άξια τών διαφόρων ήλικιών. Στίς 
δημόσιες γιορτές τους είχαν τρεις
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' Επάνω: Σκηνή πυγμαχίας άπό μελανόμορφο άμφορέα τού 520-510 π.Χ. Στις άθλητικές καί τις άλλες δημόσιες έκδηλώσεις ή 
θέση των γερόντων ήταν πάντα τιμητική. Κάτω: Ο Σωκράτης (Μουσείο Καπιτωλίου). ' Ο Σωκράτης συνιστοϋσε άπόλυτο 
σεβασμό πρός τούς γέροντες.

χορούς γιά νά τιμούν καί τις τρεΤς 
ήλικίες, τήν γεροντική, τήν άνδρική καί 
τήν νεανική.

Ό  χορός τών γερόντων έτραγου- 
δοϋσε «"Αμμες πόκ' ήμες όλκιμοι 
νεανίαι». (Κάποτε εϊμεθα καί μεϊς εύ
ρωστοι νέοι). Καί ό χορός τής μέσης 
ήλικίας απαντούσε: «"Αμμες δέ γ' 
είμέν, αί δέ λής πείραν λαβέ». (Τώρα, 
βέβαια, εϊμεθα έμεϊς. Κι άν θέλεις, 
τόλμα νά δοκιμάσεις). Τελευταίοι τρα
γουδούσαν οί νέοι μέ τά έξης γνωστά 
λόγια: «"Αμμες δέ γ ' έσσόμεθα πολλώ 
κάρρονες». (Καί μεϊς, βέβαια, θά γίνου
με πολύ καλύτεροί σας).

' Η Γερουσία στήνΣπάρτη, δηλαδήτό 
άνώτατο συμβουλευτικό καί δικαστικό 
σώμα, τό όποιο παρασκεύαζε τά προ
βουλεύματα γιά τήν ' Απέλλα ή ' Εκκλη
σία τού Δήμου, άπετελεϊτο άπό γέρον
τες ήλικίας άνω τών έξήντα έτών. Τό 
άξίωμα τού σημερινού πρεσβευτοΰ 
προήλθε άπό τήν έννοια τού πρεσβύτη, 
τού γέροντα. Δηλαδή άντιπρόσωπος 
μιας πόλεως στήν άλλη έστέλνετο ένας 
γέροντας. Εις τήν Αθήνα, μόνο δσοι 
ήσαν άνω τών πενήντα χρόνων μπορού
σαν νά ομιλήσουν πρώτοι εις τήν βουλή.

Τά γηρατειά άπελάμβαναν διαφόρων 
καί μεγάλων τιμών σέ όλες τις πόλεις
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ΤΑ ΓΗΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

τής αρχαίας ' Ελλάδας. Οί ήλικιωμένοι 
έξετιμώντο γιά τήν πείρα τους, τή 
σωφροσύνη τους, τήν ώριμότητά τους, 
τήν κρίση τους. ΓΓ αυτό στήν ' Ομηρική 
εποχή, μεταξύ τών διαφόρων άρχηγών, 
εκτιμούσαν πρώτα τόν γηραιό Νέστορα. 
Γιά τόν Ιδιο λόγο άργότερα εκτιμούσαν 
τόν Πρωταγόρα, τόν Σωκράτη, καί 
άλλους μεταξύ τών φιλοσόφων, τών 
ποιητών, πολιτικών άρχηγών. Δέν είχε 
σημασία ή ήλικία δσο ή διάθεσις, ή 
στάσις έναντι τής ζωής καί ό τρόπος 
ζωής. Έ φ ' όσον τά αισθήματα ήσαν 
νέα, ό νοϋς ύγιής, καί ή διάθεσις 
άνθηρή, τά γηρατειά δέν έλογίζοντο 
βάρος άλλά μιά καλή καί χρήσιμη 
περίοδος τής ζωής. «Ού τό γήρας, ώ 
Σώκρατες, άλλ' ό τρόπος τών άνθρώ- 
πων», είπε ό Κέφαλος στόν Σωκράτη. 
"Αν τά νειάτα διακρίνονται γιά τήν 
όμορφιά καί τή σωματική δύναμη, τά 
γηρατειά διακρίνονται γιά τό άνθος τής 
σωφροσύνης έλεγε ό φιλόσοφος καί 
πρώτος «άτομικός» επιστήμων Δημό
κριτος («ισχύς καί εύμορφίη νεότης 
άγαθά, γήραος δέ σωφροσύνη άνθος»).

Βέβαια, ή έλληνική παράδοσις δέν 
ήτο ποτέ ομοιόμορφη καί μονολιθική.
' Ενώ μερικοί έβλεπαν τά γηρατειά μέ 
έλπίδα καί αισιοδοξία, άλλοι παρεπο- 
νοϋντο γιά τό «χαλεπόν γήρας», γιά τό 
«άργαλέον καί άμορφον γήρας». Κι 
δταν οί ρυτίδες άρχιζαν νά έμφανίζον- 
ται καί νά άλλοιώνουν τό πρόσωπο, οί 
άνθρωποι, πρό πάντων οί γυναίκες 
παρεπονοΰντο ότι έγιναν «άσταφίδες». 
Κι όταν οί πόνοι στις άρθρώσεις κι άλλα 
φυσικά συμπτώματα προμηνοϋσαν τό 
γήρας, μερικοί έβλεπαν τήν ζωή τους 
νά γίνεται «βωμός κακών» ή νά κατα
φθάνει τό «δυσώνυμον γήρας» (δυσοί
ωνα γηρατειά). Μέ άλλα λόγια, οί 
άρχαίοι πρόγονοί μας έγνώριζαν πώς νά 
άξιολογοΰν, πώς νά τιμούν, άλλά καί 
πώς νά διασκεδάζουν τά γηρατειά.

Αλλά τί έκαμε ή έλληνική κοινωνία 
καί ή οικογένεια γιά τούς ήλικιωμένους;
Η άπάντησις δίδεται άπό τούς διαφό

ρους συγ\ωαφεΐς-ποιητές, ιστορικούς, 
φιλόσοφους καί ρήτορες. ' Η λέξις 
«γέρων» ήτο τίτλος τιμής. "Οποιος δέν 
έκτιμούσε τά γηρατειά έγίνετο άντικεί- 
μενο τού μίσους καί τής καταδιώξεως 
τών έρινύων. Εις τά ' Ομηρικά έπη 
βλέπουμε τούς γέροντες νά τιμοϋνται 
μέ τό νά ομιλούν πρώτοι. ' Εθεωρεϊτο 
προσβολή κατά τών θεών νά παραθεω- 
Ρηθή ό ήλικιωμένος. Ό  άσπρομάλλης 
καί λευκοπώγων γέροντας, στεφανω
μένος μέ άρετή καί σοφία, ήτο τό 
καύχημα καί τό ύπόδειγμα γιά τήν
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Ό  'Αριστοτέλης (Άνδριάς τού γλύ
πτη Νικόλα). Ό  μεγάλος φιλόσοφος 
γράφει γιά τή νεανική, τήν άνδρική καί 
τή γεροντική ήλικία. 
νεολαία καί τήν κοινωνία γενικά. Τά 
τέκνα έπρεπε νά τιμούν καί νά φροντί
ζουν διά τήν συντήρηση τών γερόντων 
γονέων τους διότι διαφορετικά οί Ιδιοι 
δέν θά τιμηθούν ποτέ στήν ζωή τους. 
Τήν πρώτη εύθύνη διά τούς γέροντας 
τήν είχαν τά τέκνα τους.

' Ο μεγάλος τραγικός ποιητής Αισχύ
λος έδωσε τρεις έντολές: ό άνθρωπος 
πρέπει νά τιμά πρώτον τούς θεούς, 
δεύτερον τούς γονείς καί τρίτον νά μή 
βλάπτει ποτέ, μήτε άνθρωπο μήτε ζώο. 
Ό  Πλάτων άπαριθμεΐ μιά σειρά άπό 
ύποχρεώσεις πού έχει ό κάθε άνθρω
πος στήν παρούσα ζωή. Πρώτα-πρώτα 
οφείλει νά άποδίδει τήν ύψίστη τιμή 
στούς θεούς, κατόπιν νά ύπακούει καί 
νά τιμά τήν πατρίδα καί τούς ήρωές της, 
καί κατόπιν νά σέβεται, φροντίζει, καί 
τιμά τούς γονείς, ζώντας καί νεκρούς. 
Ό  ρήτορας Δημοσθένης συνιστά 
στούς νέους τήν διάκριση, τήν πειθαρ
χία, τόν σεβασμό καί τήν φροντίδα πρός 
τούς γονείς καί σέ όλους τούς ήλικιω- 
μένους. Ό  ποιητής Τυρταίος τονίζει 
ότι, ό γέρων άνήκει στούς πιό διακεκρι
μένους πολίτες, τούς όποιους δέν 
πρέπει νά βλάπτει κανείς. “Αλλοι ποιη- 
ταί, όπως ό Μένανδρος καί ό Φιλήμων 
έσυμβούλευαν «τίμα τό γήρας», καί 
«βούλου γονείς πρώτιστον έν τιμαΐς 
έχειν». Ακόμη καί στις πολιτικές δια
μάχες τά γηρατειά ήσαν σεβαστά καί 
άπαραβίαστα. Ό  σοφός Σόλων, πού 
πρώτος είσηγήθηκε διάφορους δημο

κρατικούς θεσμούς στήνάρχάία' Ελλά
δα, προσπάθησε κάποτε νά άνατρέψει 
τό τυραννικό καθεστώς τού Πεισίστρα- 
του. Ό ταν τόν έρώτησαν γιατί δέν 
έφοβείτο μήπως τόν τιμωρήσει ό Πεισί- 
στρατος, ό Σόλων άπάντησε: Δέν φοβά
μαι γιατί ό άντίπαλός μου θά σεβαστεί 
τά γηρατειά μου!

Εις τήν άρχαία ' Ελλάδα δέν ύπήρχαν 
γηροκομεία γιατί, όπως είπαμε, τήν 
εύθύνη γιά τήν συντήρηση τών γερόν
των γονέων είχαν τά τέκνα, ιδιαιτέρως 
τά άγόρια, τά όποια έχαναν τά πολιτικά 
τους δικαιώματα άν παραμελούσαν τά 
πρός τούς γονείς τους καθήκοντα. ' Ο 
’ Αριστοτέλης τονίζει ότι τά τέκνα 
οφείλουν, όχι μόνο νά τιμούν τούς 
γονείς σάν θεούς, άλλά καί νά φροντί
ζουν γιά τήν διατροφή, τήν ύγεία καί τήν 
εύτυχία τών γονέων. Κακίζει δέ τά 
τέκνα πού νυμφεύονται νέοι, έπειδή οί 
φροντίδες τους γιά τήν οίκογένειά 
τους δέν θά τούς δίδουν άρκετό χρόνο 
γιά νά φροντίζουν γιά τούς γονείς τους. 
Ύπήρχαν, βέβαια, παραδείγματα τέ
κνων πού άγνοοΰσαν τά καθήκοντά

Ό  μεγάλος τραγικός ποιητής Αισχύ
λος. Μιά άπό τις έντολές του ήταν, ότι ό 
άνθρωπος πρέπει νά τιμά τούς γονείς 
του.

τους πρός τούς ήλικιωμένους γονείς. 
Εις τις κωμωδίες τού 'Αριστοφάνη 
βλέπουμε τούς γέροντες νά παραπο- 
νοΰνται ότι κανείς δέν τούς προσέχει, 
ότι τούς περιπαίζουν στούς δρόμους. 
Κατά κανόνα όμως, έθεωρεΐτο μεγάλη 
παρανομία νά περιπαίξει καί μάλιστα νά 
κτυπήσει καί νά παραβλάψει κανείς 
γέροντα. ' Η παραμέλησις γιά καλή καί



ΤΑ ΓΗΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

' Ο ρήτορας Δημοσθένης. Συνιστοϋοε 
ατούς νέους τόν σεβασμό καί τή 
φροντίδα γιά τούς γονείς καί όλους 
τούς ήλικιωμένους.

τιμητική ταφή τών γονέων έθεωρείτο 
μεγάλη προσβολή καί αμαρτία.

Γιά τήν δημόσια ζωή τών ήλικιωμέ- 
νων, οί άρχαίοι "Ελληνες συγγραφείς 
συνιστοϋσαν απλές διασκεδάσεις, άλ
λοτε κοινωνικής καί άλλοτε πνευματι
κής φύοεως. Ο Πλάτων συνιστοϋοε 
συνεστιάσεις, κοινά τραπέζια μέ τό 
άπαραίτητο κρασάκι (ή ρετσίνα ήτο 
γνωστή άπό τήν 'Ομηρική έποχή), μέ 
τραγούδια, καί παιγνίδια μέ κύβους 
(ζάρια). 'Εκείνο πού ϊσχυε γιά τούς 
άντρες ϊσχυε καί γιά τις γυναίκες, οί 
όποιες μπορούσαν νά συγκεντρωθούν 
νά συζητήσουν, νά τραγουδήσουν, καί 
νά διασκεδάσουν μέ τόν δικό τους 
τρόπο. Σέ πολλές συγκεντρώσεις γε
ρόντων καί κοινά τραπέζια προσκα- 
λοΰντο ραψωδοί, τραγουδιστές διά νά 
άπαγγείλουν ποιήματα καινά διηγηθοΰν 
ιστορίες άπό τήν 'Οδύσσεια καί τήν 
' Ιλιάδα τού ' Ομήρου, καθώς καί άπό τά 
έργα τού 'Ησιόδου. Μερικοί συγγρα
φείς συνιστοϋσαν στούς ήλικιωμένους 
νά άσχολοΰνται μέ τήν λύση προβλημά
των, ή καί μέ άλλα θέματα πού καλλιερ
γούν τόν νοϋ καί προάγουν τήν μάθηση. 
"Οσοι δέ άπό τούς γέροντες ήσαν 
μορφωμένοι ή είχαν μεγάλη πείρα 
έξεχωρίζοντο καί έχρησιμοποιοϋντο ώς 
παιδαγωγοί.

Πολλοί άρχαϊοι "Ελληνες έζησαν 
δραστήρια καί δημιουργική ζωή μέχρι 
προχωρημένα ή άκόμη καί βαθειά γηρα
τειά. Γνωρίζουμε πολλά ονόματα πολι
τικών, στρατηγών, φιλοσόφων, ποιητών, 

ιστορικών, ρητόρων καί σοφιστών (δα

σκάλων καί καθηγητών), καί άνδρών 
άλλων έπαγγελμάτων πού όχι μόνο 
έζησαν άλλά καί έγραψαν ή έκαμαν 
σπουδαία έργα σέ ήλικία άνω τών 
έβδομήντα χρόνων. ' Ο τραγικός ποιη
τής ’ Αχαιός έζησε 74 χρόνια καί ό 
κωμικός ποιητής 'Αλέξανδρος Θούρι
ος άπέθανε σέ ήλικία 106 έτών. Ό  
μεγάλος δραματουργός Σοφοκλής έ 
γραφε σέ ήλικία 92 χρόνων καί ό 
στρατηγός ' Αγησίλαος ήτο άκμαϊος σέ 
ήλικία 82 έτών. ' Ο στρατηγός ' Αντίγο
νος άπέθανε 81 χρόνων καί ό σπουδαί
ος ποιητής ' Ανακρέων έζησε 85 χρό
νια. Γιά νά δώσουμε μιά πληρέστερη 
εικόνα καί γιά νά έπιβεβαιώσουμε μέ 
περισσότερα παραδείγματα όσα είπαμε 
πιό πάνω, παραθέτουμε κι άλλα ονόμα
τα άρχαίων ' Ελλήνων διανοουμένων μέ 
τήν σχετική ήλικία κατά τόν χρόνο τού 
θανάτου των. Ποιητές: Απολλώνιος 
80, Κρατίνος 97, ' Επίχαρμος 90 ή 97, 
Εύριπίδης 74-79, Φιλήμων 97-99, Πίν
δαρος 80, Σιμωνίδης 89-90, Στεσίχο- 
ρος 80-85 καί Τιμόθεος 90. Δηλαδή οί 
μνημονευόμενοι ποιητές έζησαν άπό 
79-99 χρόνια, κατά μέσο όρο 89. ’ Αλλά 
καί οί φιλόσοφοι δέν ύστέρησαν σέ 
μακροζωία. 'Ιδού μερικά όνόματα μέ 
τόν άντίστοιχο χρόνο κατά τόν όποιο 
άπέθαναν. 'Αθηνόδωρος 82, 'Αναξα
γόρας 72, Δημόκριτος 100, Διογένης 
88-90, Γοργίας 105-109, 'Εμπεδοκλής 
77, Καρνεάδης 85, Κλεάνθης 80-90, 
Πλάτων 82, Ποσειδώνιος 84, Θαλής 78, 
Θεόφραστος 85, Τιμών 90, Ξενοκράτης 
84, Ξενοφάνης 92 καί Ζήνων 98. Κατά 
μέσο δρο οί φιλόσοφοι αύτοί έζησαν 81 
χρόνια. "Οταν ό Σωκράτης καταδικά
στηκε σέ θάνατο ήταν 70 έτών.

Οί ιστορικοί, τουλάχιστον οί περισσό
τεροι έξ όσων γνωρίζομε θετικά γιά τήν 
ήλικία τους, είχαν καλύτερη τύχη. ’ Ιδού 
μερικά όνόματα: Κάσσιος 85, Κτησίβιος 
124, 'Ιερώνυμος 105, Πλούταρχος 95, 
Πολύβιος 82-90, Ξενοφών 79-90, Πτο
λεμαίος 84, Τιμαϊος 96. Ο πατέρας 
τής ιατρικής ' Ιπποκράτης άπέθανε σέ 
ήλικία 85 ή 90 έτών, ένώ ό μουσικός 
Ξενόφιλος έζησε 105 χρόνια καί ό 
γεωγράφος ' Ερατοσθένης άπέθανε σέ 
ήλικία 80 ή 82 χρόνων. ’ Εκ τών γνωστών 
ρητόρων ό 'Ισοκράτης έζησε 98-99 
χρόνια, ό ' Απολλόδωρος 82, ό Λυσίας 
83 καί ό Φωκίων 85. Ό  πολύς Δημο
σθένης αύτοκτόνησε σέ ήλικία 62 έτών.

Οί πληροφορίες αύτές είναι κατά 
μεγίστη προσέγγιση έγκυρες καί προ
έρχονται όχι μόνο άπό ιστορικές πηγές 
καί βιογραφίες άλλά καί άπό έπιτύμβιες 
έπιγραφές.

' Αλλά τί βοηθούσε στήν μακροζωία;

Τά βουνά καί οί λόφοι τής ' Ελλάδος, οί 
πορείες καί οί περίπατοι, τό κλίμα καί ή 
φυσική ζωή, ή άπλή καί περιποιημένη 
δίαιτα, αύτή είναι ή άπάντησις. 'Αλλά 
συνέβαλλαν καί άλλοι παράγοντες, ό
πως ή άλυπος καί ειρηνική ζωή, ή 
θρησκευτική πίστις, ή εύχάριστη οικο
γενειακή ζωή καί άτμόσφαιρα, τά καλά 
τέκνα καί ή ήρεμη καί άγαπημένη 
συζυγική ζωή. Μιά έπιγραφή, πού εύρέ- 
θηκε τελευταίως στήν ’ Αθήνα άποδίδει 
τήν μακροζωία στήν πιστή έκτέλεση 
τών θρησκευτικών καθηκόντων καί στήν 
άνταπόκριση τών θεών. Γράφει τά έξής: 

«πάσι θεοϊς θύσας καί σωθείς 
πάντοτε ύπ' αύτών 

εις τύμβον κείμαι έννέα έχων δεκά
δας».

Συνοπτικά, αισθητές διαφορές μετα
ξύ τών διαφόρων έλληνικών πόλεων 
έναντι τών γηρατειών δέν ύπήρχαν. 
Γενικώς, οί ήλικιωμένοι ήταν ιερά πρό
σωπα καί έτιμήθησαν άπό τήν έλληνική 
άρχαιότητα. Καί αύτά μέν σέ γενικές 
γραμμές γιά τήν περίοδο μέχρι τόν 
τέταρτο αιώνα μετά Χριστόν, τότε πού 
ό ' Ελληνισμός είσήλθε στήν μεσαιωνι
κή ή Βυζαντινή περίοδο τής ζωής του.

Υπό τήν έπίδραση τής Θρησκείας 
τής άγάπης, ή θέσις τών γερόντων, τών 
ορφανών, τών γυναικών καί άλλων 
άδυνάτων μελών τής κοινωνίας έβελτι- 
ώθηκε πιό πολύ κατά τήν Βυζαντινή 
περίοδο. "Οπως κατά τήν άρχαία έποχή 
έτσι καί τώρα, τήν κύρια φροντίδα γιά 
τούς γέροντες, αύτούς πού δέν είχαν 
παιδιά, τήν φροντίδα τήν άνέλαβε ή 
μεγάλη μάνα, ή ’ Εκκλησία, ή όποια δέν 
περιωρίστηκε μόνο στήν προσευχή καί 
στά λόγια, άλλά προέβηκε σέ μεγάλα 
έργα. Μέ τήν πρωτοβουλία τής ' Εκκλη
σίας, πατέρων όπως ό Μέγας Βασίλει
ος, ιδρύθηκαν γηροκομεία, ορφανοτρο
φεία, νοσοκομεία, ξενώνες καί άλλα 
φιλανθρωπικά καταστήματα. Σέ κάθε 
λειτουργία ή ' Εκκλησία δέεται «ύπέρ 
πλεόντων, όδοιπορούντων, νοσούντων, 
καμνόντων, αιχμαλώτων...» καί όπως τά 
τέλη τής ζωής μας είναι «άνώδυνα, 
άνεπαίσχυντα, ειρηνικά». Καί σέ άλλη 
προσευχή δέεται ό λειτουργός: κύριε 
τό «γήρας περικράτησον». Μαζί όμως 
μέ τις προσευχές, ή ' Εκκλησία 'ίδρυσε 
πολλά γηροκομεία, τά όποια παρείχαν 
εις τούς ήλικιωμένους προστασία, έπι- 
μελημένη διατροφή, ιατρική περίθαλ
ψη, ρουχισμό, παρηγοριά καί έλπίδα. Ή  
κοινωνική δραστηριότης τής ’ Ορθοδό
ξου ’ Εκκλησίας μας διά μέσου τών 
αιώνων είναι λαμπρή καί άξιομίμητη, 
διότι γνήσια έλληνοχριστιανική παράδο- 
σις είναι παράδοσις πίστεως καί έργων.

333



Η ΚΩΣ, Η ΚΑΤΑΠΡΑΣΙΝΗ γή τοϋ 
'Ιπποκράτη, σταυροδρόμι Ανα

τολής καί Δύσεως, είναι γεμάτη άπό 
άρχιτεκτονικά μνημεία όλων τών επο
χών. Πάρα πολλά άπό αύτά βρίσκονται 
μέοα στήν ίδια τήν πόλη τής Κώ. Μιας 
ώρας περπάτημα μέσα στήν πόλη, βήμα 
πρός βήμα, σέ φέρνει άπό τό ένα λεπτό 
στό άλλο άπό τήν παλαιό έποχή στήν 
σημερινή.

Στήν Κώ όλοι οί αιώνες τής άνθρωπό- 
τητας είναι άρρηκτα δεμένοι μεταξύ 
τους. Παλαιοντολογικές τοποθεσίες 
στήν σπηλιά τής "Ασπρης Πέτρας, ή 
Αρχαία Αγορά, ό ναός καί ό βωμός 

τοϋ Διονύσου, ό Πλάτανος τοϋ Ιππο
κράτη, ή ' Ιατρική Σχολή, τό ' Ελληνιστι
κό 'Ωδείο, ή άναστηλωμένη «Κάζα 
Ρομάνα» μέ τά περίφημα ψηφιδωτά 
της, τά έρείπια τών Ρωμαϊκών Θερμών, 
οί παλαιοχριστιανικές βασιλικές, τό 
μεσαιωνικό κάστρο, τό μεγαλόπρεπο 
άνάκτορο τών ' Ιπποτών, τό τούρκικο 
τζαμί.

' Ο σημερινός έπισκέπτης τής Κώ θά 
καταλήξει, μετά τήν περιοδεία του στό 
νησί καί τήν έπίσκεψή του στό μουσείο, 
στήν πλατεία ' Ελευθερίας. ' Εκεί θά 
μείνει έκστατικός. "Ενας τεράστιος 
πλάτανος, πού δέν φθάνουν νά τόν

ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 
ΣΤΗΝ ΚΩ

Ιδρυτής ιατρικής σχολής
Στήν Κώ, στό όμορφο αύτό νησόκι τού Δωδεκανησιακού 

συμπλέγματος, γεννήθηκε καί μεγάλωσε ό 
Ιπποκράτης, ό πατέρας τής ιατρικής έπιστήμης 

κατά τήν αρχαιότητα. Καί έκεϊ δίδαξε μέ 
έπαναστατικές γιά τήν έποχή έκείνη θεωρίες, τήν 

έπιστήμη του. Κυνήγησε τήν άγυρτεία, ένώ ταυτόχρονα 
έκανε έγχειρήσ'εις στον έγκέφαλο. "Εζησε καί 

κήρυξε γιά τόν καθένα. Αφιλοχρήματος καί μεγάλος 
έπιστήμων, γύριζε τόν κόσμο γιά νά θεραπεύη.

άγκαλιάσουν 12 άνδρες καί πού τό 
κούφωμά του χωρά μιά διμοιρία, στέκε
ται έκεΐ γιά νά θυμίζει ένα γίγαντα, ένα 
«θεό», πού τόν φύτεψε πριν 2.500 
χρόνια, τόν ' Ιπποκράτη, τόν πατέρα τής 
’ Ιατρικής. Έ κεΐ στήν Κώ, στό 'Ασκλη
πιείο καί στήν Ιατρική Σχολή, πού 
βρίσκεται τέσσερα χιλιόμετρα άπό τόν 
πλάτανό του, δίδαξε τήν δεοντολογία 
καί τήν φιλοσοφία τής ιατρικής.

Κατά τήν μυθολογία πρώτοι κάτοικοι 
τής Κώ ήσαν οί άπόγονοι τών Γιγάντων, 
πού κατέφυγαν έκεΐ κυνηγημένοι άπό 
τούς θεούς τοϋ ' Ολύμπου. Στά προελ- 
ληνικά χρόνια ή Κώς κατοικήθηκε άπό 
τούς Κάρες καί έπειτα άπό τούς 
Πελασγούς, τούς Φοίνικες, τούς Δωρι
είς.

' Η Κώς, πριν άράξηέκεϊτό πλοίο πού 
έφερε τόν Ιπποκράτη, νεαρό γιατρό, 
άπό τήν Αίγυπτο πίσω στήν πατρίδα του, 
φημιζόταν γιά τά καλλιτεχνήματά της, 
τόν πλούτο της, τά έκλεκτά μεταξωτά 
της, τούς άμφορεϊς της. Ηχε τότε
160.000 κατοίκους.

Στά χρόνια τοϋ ' Ιπποκράτη γνώρισε 
τήν μεγαλύτερη άκμή της. Παρήκμασε 
στά χρόνια τής Ρώμης γιά νά άνθίσει 
πάλι γιά λίγο στήν περίοδο τοϋ ' Ιουστι
νιανού. Τό 554 μ.Χ. ένας τρομερός

σεισμός κατέστρεψε τήν Κώ. Τό Α
σκληπιείο γκρεμίσθηκε. Οί καταστρο
φές συμπληρώθηκαν άπότίς έπιδρομές 
τών Σαρακηνών.

Οί ' Ιππότες τοϋ ' Αγίου ' Ιωάννη 
έκτισαν μέ τά μάρμαρα τοϋ ' Ασκληπιεί
ου καί τών ιερών ναών τοϋ νησιού τό 
κάστρο τους, στό λιμάνι τής Κώ. Τό 
1522 τό νησί έπεσε στά χέρια τών 
Τούρκων, τό 1912 πέρασε στήν κατοχή 
τών ’ Ιταλών, τών "Αγγλων μετά τόν Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο, καί τελικά άπελευ- 
θερώθηκε καί ένσωματώθηκε έπισή- 
μως μέ τήν Ελλάδα τό 1948.

Πριν λίγα χρόνια τό διεθνές ιατρικό 
συνέδριο, στό οποίο πήραν μέρος 87 
χώρες, άποφάσισε νά ιδρυθεί στήν Κώ 
Διεθνής ' Ιατρική Σχολή γιά νά τιμηθούν 
ό 'Ασκληπιός καί ό Ιπποκράτης. Νά 
γίνει δηλαδή σήμερα ή Κώς ένα «δεύ
τερο» 'Ασκληπιείο, όπου θά μπορού
σαν οί σύγχρονοι ' Ιπποκράτες νά διδά
σκουν δπως καί ό «πατέρας τής ιατρι
κής», ότι: «' Η ιατρική είναι ή έπιφανέ- 
στερη τέχνη. Έξαιτίας δμως έκείνων 
πού τήν άσκοϋν μέ έπιπολαιότητα είναι 
ή τελευταία».

Σάν περιδιαβάζει κανείς σήμερα στά 
έρείπια τοϋ Ασκληπιείου τής Κώ, 
ατούς χώρους δπου περπάτησε, άγα-
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πήθηκε καί δίδαξε ό Ίπποκάτης, ή 
σκέψη του γυρίζει αιώνες πίσω.

Θεός ή κοινός θνητός ήταν ό Α
σκληπιός ; Καί γιατί νά μήν ήταν θεός καί 
ό 'Ιπποκράτης;

Θεός τής ιατρικής καί τής υγείας των 
αρχαίων ' Ελλήνων θεωρείται ό ’ Ασκλη
πιός, πού στήν αιολική διάλεκτο λεγό
ταν Άσκλαπιός καί Άσκλαπός στήν 
δωρική. Άσκαπός, Αίσχλαβιός ή "Ηπι
ος λεγόταν σέ άλλες περιοχές.

Πολλές οί έξηγήσεις γιά τό όνομά 
του. Συνδυάζεται μέ τήν θεραπεία του 
τυράννου τής Έπιδαύρου "Αοκλην. 
Στήν 'Επίδαυρο έφθασε ό "Ηπιος 
("Αοκλην - Ήπιος) καί θεράπευσε τόν 
τύραννό της άπό κάποιο νόσημα.

"Αλλοι λέγουν δτι τό «Ασκληπιός» 
προήλθε άπό τόν συνδυασμό τού ονό
ματος τής μητέρας του «Αίγλης» καί 
τού δικού του ονόματος «"Ηπιος». Καί 
άλλοι ότι έκανε τά «σκληρά» νοσήματα 
(άσκαλή νοσήματα) ήπια.

Πατέρας του ήταν ό θεός ' Απόλλων 
καί μητέρα του ή Κορωνίδα Αίγλη, κόρη 
βασιλέως. Πατρίδα του ή Θεσσαλία. 
"Ομως ή Κορωνίδα δέν έμεινε πιστή 
στόν ' Απόλλωνα. Μόλις είχαν παν- 
δρευθή καί ή Κορωνίδα, πού ήταν 
έγκυος, άγάπησε ένα νεαρό, τόν Ίσχιο

καί έφυγε μαζί του. "Εστειλε τήν 
"Αρτεμι καί τήν σκότωσε. Τήν τελευ
ταία στιγμή σκέφθηκε τό παιδί του πού 
είχε στά σπλάχνα της ή άπιστη. "Ανοιξε 
τήν κοιλιά της καί έβγαλε άπό μέσα τό 
άγοράκι. Τό πήγε στό Πήλιο καί τό 
παράδωσε στόν Κένταυρο Χείρωνα. 
"Ηταν ό 'Ασκληπιός, στόν οποίο ό 
θετός τώρα πατέρας έμαθε όλες τίς 
γνώσεις γύρω άπό τά βότανα, τήν 
θεραπευτική καί τήν ιατρική.

Ό  Ασκληπιός μεγάλωσε καί έγινε 
διάσημος. Θεράπευε τούς άνθρώπους. 
Καί έφθασε στό σημείο νά άνασταίνη 
τούς νεκρούς. Αύτό όμως στάθηκε 
μοιραίο γι' αύτόν. Γιατί ό βασιλιάς τού 
"Αδη διαμαρτυρήθηκε «λόγω άπραξί- 
ας» καί έρημίας τού Κάτω Κόσμου. 
Τότε ό Ζεύς σκότωσε τόν ’ Ασκληπιό. 
Ή ταν λοιπόν θεός ό ’ Ασκληπιός, ή 
κοινός θνητός, πού ή φήμη του ήταν 
τόσο μεγάλη, ώστε νά θεοποιηθεί;

Ό  'Ασκληπιός είχε δυό γιούς για
τρούς κι αύτούς. Είναι ό Μαχάων καί ό 
Ποδαλείριος, πού τούς βρίσκομε στό 
στρατόπεδο τών ' Ελλήνων στήν έκ- 
στρατεία τής Τροίας.

Ό  ’ Ασκληπιός πίστευε ότι ό άσθε- 
νής θεραπεύεται έάν α) άπομακρυνθεί 
άπό τούς ύγιείς καί β) άν μεταφερθεί σέ

Στήν απέναντι σελίδα: "Αγαλμα τού 
Ίπποκράτη τοϋ μεγάλου γιατρού τής 
άρχαιότητος. 'Επάνω: Τμήμα άπό τό 
’Ασκληπιείο τής Κώ. Οί Κρήνες.

χώρο εύάερο, εύήλιο, χωρίς άέρα 
δυνατό καί κάτω άπό τήν άγρυπνη 
παρακολούθηση ιατρού. Οί προϋποθέ
σεις αύτές ύπήρχαν στά 'Ασκληπιεία, 
πού ήσαν τόποι λατρείας τού ’ Ασκληπι
ού, άλλά κυρίως ιερά έξυγιαντήρια, στά 
όποια οί ιατροί έφήρμοζαν τήν φυσιοθε
ραπεία, ψυχοθεραπεία, θεραπευτικές 
μεθόδους καί χειρουργικές έπεμβά- 
σεις. Ό  ιατρός βασίζονταν έπίσης καί 
στήν πίστι τού άσθενοΰς. Τέτοια Α
σκληπιεία ιδρύθηκαν σέ 300 διαφορετι
κές περιοχές. Τά πιό φημισμένα ήταν 
τής Τρίκκης, τής Έπιδαύρου, τής Κώ 
καί τών ’ Αθηνών.

Στά πρώτα χρόνια τοϋ Χριστιανισμού 
καί ώς τό 453 μ.Χ. οί άνθρωποι κατέ
φευγαν στά ’ Ασκληπιεία γιά νά θερα- 
πευθοϋν άπό τούς ιατρούς, έκπροσώ- 
πους ένός θεού διαφορετικού άπό τόν 
Χριστό. ' Ο Χριστιανισμός δέν μπόρεσε
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Δεξιά έπάνω: Ο ναός τού ’Απόλλωνος 
ατό ’Ασκληπιείο τής Κώ. Κάτω: Ο
όρκος τού Ίπποκράτη γραμμένος οέ 
σχήμα σταυρού οέ χειρόγρφο τού 13ου 
αιώνα. (Βατικανό). Στήν άπέναντι σελί
δα: ’Αρχαία προτομή τού Ίπποκράτη 
(Μουσείο ’Όστιας).

νά άντιδράσει αμέσως σ ’ αύτή τήν πίστι 
τής ίάσεως. Τελικά τό 453 μ.Χ. μέ νόμο 
άπαγορεύθηκαν οί ίεροτελεστεΐες στά 
'Ασκληπιεία. 'Ακόμη καί σήμερα όμως 
θεωρείται θαυματουργό τό «νερό του 
’ Ασκληπιού», όπου υπάρχει ('Αθήνα 
κάτω άπό τήν Άκρόπολι, Λέρος στήν 
περιοχή τού «Παλιασκλούπη»).

Στό ' Ασκληπιείο τής Κώ δίδαξε καί ό 
πιό φωτισμένος ιατρός τής άρχαιότη- 
τας, ό 'Ιπποκράτης.

"Ηταν ένας κοντός καί φαλακρός 
άνθρωπος πού πολλές φορές κάλυπτε 
μέ ένα ίμάτιο τό κεφάλι, σημάδι πώς 
ήταν μεμυημένος στά Έλευσίνια Μυ
στήρια.

' Αφιλοκερδής όπως ήταν, άπέρριψε 
πλουοιώτατα δώρα πού τού προσέφερε 
ό ' Αρταξέρξης γιά νά πάη στήν Περσία. 
Αυτός όμως είχε μείνει πιστός στόν 
όρκο πού άργότερα έγινε γνωστός οέ 
όλο τόν κόσμο. Δίδασκε τήν ιατρική καί 
συνιστοϋσε ατούς μαθητές του νά 
φροντίζουν τό σώμα τους γιά νά είναι 
οέ θέση νά προσέξουν τήν ύγεία τών 
άλλων, νά κάνουν τακτική ζωή, νά είναι 
έγκρατείς, φιλάνθρωποι, δίκαιοι, σε
μνοί, σώφρονες, προσηνείς καί νά 
φροντίζουν «ώφελείν, μή βλάπτειν».

Γεννήθηκε στήν Κώ τό 460 π.Χ. καί, 
κατά τήν παράδοση, ήταν γιός τού 
Άσκληπιάδη ' Ηρακλείδη, ό όποιος καί 
τόν έμύησε στήν ιατρική. Μητέρα του 
ήταν ή Φαιναρέτη. Μαθήτευσε κοντά 
στούς σοφιστές Γοργιά, Λεοντίνο, Πρό- 
δικο, ' Ηρόδικο καί τόν φιλόσοφο Δημό
κριτο.

Γύρισε πολλά μέρη τού κόσμου. 
Πολλές φορές τόν καλοϋσαν νά προλά
βει συμφορές όπως ό λοιμός πού 
ένέσκηψε στήν ' Αθήνα κατά τόν Πελο- 
ποννησιακό Πόλεμο.

Πέθανε οέ ήλικία 83 έτών τό 377 π.Χ. 
στήν Λάρισα. Οί δυό του γιοι, ό Θεσσα-

λός καί ό Δράκων, καθώς κι ό γαμπρός 
του Πόλυβος, συνέχισαν τό έργο του.

Στά έργα του ό ' Ιπποκράτης συνόψι
σε όλες τις ιατρικές γνώσεις τού 
καιρού του καί διετύπωσε δικούς του 
κανόνες, πού σήμερα άποτελοΰν άπα- 
ρασάλευτα θεμέλια τής ιατρικής.

Τά ουγγράμματά του άλλοι τά ύπολο- 
γίζουν οέ 72, άλλοι οέ 64, άλλοι οέ 53 
καί άλλοι τά άνεβάζουν οέ 160. Γνήσια 
πάντως έργα του θεωρούνται τά «Περί 
άρχαίας ιατρικής», «Περί άέρων, ύδά- 
των καί τόπων», «Προγνωστικόν», «Πε
ρί διαίτης οξέων», «’ Επιδημίαι», «Περί 
τών έν κεφαλή τρωμάτων», «Περί ά- 
γμών», «Περί φύσιος άνθρώπου», «Πε
ρί χυμών», «Περί άρθρων», «Προρρητι- 
κόν».

'Εξετάζει τούς άσθενείς του άπό 
τήν κορυφή ώς τά νύχια. ' Εξετάζει τά 
μαλλιά, τά μάτια, τό δέρμα, τά δάκρυα, 
τις φλέβες, τήν σάρκα, τά όστά, τά 
σπλάχνα, τήν άναπνοή, τήν φαγούρα, 
τόν βήχα, τά πτύελα, τό φτάρνισμα, 
τούς έμέτους, τά ρίγη, τό τρεμούλια
σμα τών χεριών, τόν ύπνο, τήν άυπνία, 
τά όνειρα, τά παραμιλητά, τις αιμορρα
γίες, τά περιττώματα, τά ούρα.

Κατά τόν ' Ιπποκράτη, στόν άνθρωπο 
ύπάρχει μιά ζωική δύναμη, ή φύσις, πού 
ρυθμίζει τήν κανονική λειτουργία τού 
σώματος καί ιδίως τήν μίξι τών «τεσσά
ρων χυμών», τού αίματος, τού φλέγμα
τος, τής κίτρινης χολής καί τής μελαί- 
νης χολής.
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Διατάραξις τής ισορροπίας τών χυ
μών αύτών προκαλεΐ τήν άσθένεια. ' Η 
νόσος δέν έντοπίζεται σ’ ένα σημείο. 
“Ολος ό οργανισμός νοοεΐ. Γιά τή 
διάγνωσι χρησιμοποίησε τήν μέθοδο 
τών άκροαστικών, τήν ψηλάφησι, τήν 
γεϋσι, τήν όσφρησι. Δοκίμαζε άκόμη τά 
πτύελα καί τά ούρα. Απέδιδε πολύ 
περισσότερη σημασία στήν δίαιτα καί 
στήν φυσιοθεραπεία παρά στά φάρμα
κα. ' Ερευνούσε τόν τόπο διαμονής τού 
άσθενοϋς, κάτω άπό ποιό κλίμα ζή, τις 
καιρικές μεταβολές, τήν κληρονομική 
προδιάθεση.

' Η άσθένεια γιά τόν ' Ιπποκράτη είχε 
«γέννησι, έξέλιξι, θάνατο». Μεταχειρι-
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ζόταν τόν ύποκλυομό, τά καθάρσια, τις 
βεντούζες, τά διουρητικά, τό άνοιγμα 
τών φλεβών, τήν μάλαξι, τήν καυτηρία- 
σι, τήν άφαίμαξι, τήν γυμναστική.

Γιά τήν εποχή εκείνη, πού ή επιστήμη 
γενικά δέν είχε σημειώσει σημαντικά 
άλματα, τά επιτεύγματα αύτά τού ' Ιπ
ποκράτη άποτελούν κάτι πού εκπλήσσει 
καί εντυπωσιάζει. 'Αληθινά, «τρίβει» 
κανείς τά μάτια του.

Σήμερα στούς προθαλάμους πολλών 
χειρουργείων διαβάζουμε τήν επιγρα
φή: «Όκόσα φάρμακα οϋκ ίήται, σίδη
ρος ίήται’ δσα σίδηρος οϋκ ίήται, πύρ 
ίήται· δσα δέ καί πύρ οϋκ ίήται, ταΰτα 
χρή νομίζειν άνίατα». Καί έδώ είναι ή 
δύναμις τής χειρουργικής, τήν όποια ό 
' Ιπποκάτης άνέβασε τόσο ψηλά. ' Επι
χειρούσε χειρουργικές έπεμβάσεις 
πού καί σήμερα είναι δυσκολώτατες.
' Επανέφερε στήν θέσι τους έξηρθρω- 
μένα μέλη, έκοβε σάπια, πραγματοποι
ούσε πλευρεκτομές, παρακεντήσεις 
στόν θώρακα καί στήν κοιλιά, άνοιγε 
περινεφρικά άποστήματα, χειρουργοΰ- 
σε αιμορροΐδες καί συρίγγια, χρησιμο
ποιούσε καθετήρα γιά νά βγάλει λίθους 
άπό τήν κύστη, έκανε δύσκολες έπεμ- 
βάσεις στό κρανίο μέ χαλύβδινα έργα- 
λεΐα καί χρησιμοποιούσε στό χειρουρ
γείο του φλεβοτόμους, όστεολαβίδες, 
μηχανήματα, πριόνια, μαχαίρια, βελό
νες, τρυπάνια, μητροσκόπια καί τόσα 
άλλα.

"Οπως είπαμε πιό πάνω, ό ' Ιπποκρά

της μαθήτευσε κοντά στόν ' Ηρόδικο, 
πού ήταν ό θεμελιωτής τής Ιατρικής 
γυμναστικής. Από τόν δάσκαλό του 
έπηρεάσθηκε πολύ καί άνέδειξε τήν 
φυσιοθεραπεία σέ έπιστήμη. Στό σύγ- 
γραμά του «Κατ' ίητρείον» γράφει: 
«Άνάτριψις δύναται λΰσαι, ή πολλή 
μηνυθήσαι, ή μετρηίη παχΰναι». Θεω- 
ροϋσαι δέ τήν μάλαξι σπουδαίο θερα
πευτικό μέσο. Σέ άλλο του έργο («Περί 
"Αρθρων ' Εμβολής») άναφέρει: «τόδέ 
άρθρον διακινεΐν μή βίη, άλλάτοσοϋτον 
όσον άνωδύνως κινήσαι».

Ό  'Ιπποκράτης ήταν πρωτοπόρος 
σέ όλους τούς τομείς. Θεωρούσε 
ξεπερασμένο τό παλιό καί άναχρονιστι- 
κές τις άντιλήψεις βάσει τών όποιων οί 
πρό αύτοϋ άσκοΰσαν τήν ιατρική.

"Οταν γύρισε στήν Κώ, άπό τήν 
Αίγυπτο όπου βρισκόταν γιά έπιμόρφω- 
σί του, κήρυξε τήν έπανάστασί του. Τά 
έβαλε δχι μέ τούς γιατρούς καί τά 
γιατρουδάκια τής,πόλεώς του. “Αρχισε 
πρωτοφανή πόλεμο έναντίον τής Σχο
λής τής Κνίδου. ' Η Σχολή τής Κνίδου 
ήταν τήν έποχή έκείνη δ,τι άνώτερο 
ύπήρχε, δ,τι ύψηλότερο στόν άρχαίο 
κόσμο. "Ηταν ή αύθεντία στόν τομέα 
τής ιατρικής έπιστήμης. Οί θεωρίες τής 
'Ιατρικής Σχολής τής Κνίδου (πού 
βρισκόταν άκριβώς άπέναντι άπό τήν 
Κώ, στήν Μικρασιατική άκτή), έγιναν ό 
στόχος τού ' Ιπποκράτη.

' Επί κεφαλής τής Σχολής τής Κνίδου 
ήταν ό ιατρός Εύρυφών. ' Η γνώμη του 
στά ιατρικά ζητήματα ήταν σεβαστή άπ' 
δλον τόν τότε γνωστό έπιστημονικό 
κόσμο. (' Εκατό χρόνια άργότερα έπικε- 
φαλής τής Σχολής αύτής ήταν ό 
μεγάλος Γαληνός).

' Εναντίον αύτοϋ τού κατεστημένου, 
πού κατείχε τά πρωτεία στήν ιατρική 
δεοντολογία έναν αιώνα πριν άπό τήν 
έμφάνιση τού ' Ιπποκράτη καί συνέχιζε 
νά τά κρατά, τά έβαλε ό ιατρός τής Κώ.
' Η πρώτη του βολή ήταν έναντίον τού 
τρόπου μέ τόν οποίον άσκοΰσαν τήν 
ιατρική οί τότε ιατροί. ' Η ιατρική ήταν 
κλεισμένη έρμητικά μέσα στούς ναούς. 
Καί έκεϊ τήν άσκοΰσαν μόνον μύστες 
ιερείς, γιά νά μείνει άπόκρυφη, άπο- 
κλειστικό προνόμιό τους. Μέσα στις 
κατακόμβες τών ναών κείτονταν οί 
άσθενείς πού έκαναν οί ίδιοι τις παρα
τηρήσεις τους γιά τήν άσθένειά τους 
-τ ις  κατέγραφαν σέ δελτία- καί πρότει- 
ναν τρόπους θεραπείας.

' Ο ' Ιπποκράτης στήν άγορά τής Κώ 
άπεκάλυψε στούς κοινούς θνητούς 
δλα τά μυστικά τών ίερέων-ίατρών. Τά 
είχε μάθει παιδί, διαβάζοντας τά δελτία

τών άσθενών. ' Η δεύτερη βολή του 
ήταν ένα μεγάλο άποφασιστικό βήμα. 
Ίδρυσε ιδιωτική Ιατρική Σχολή, στήν 
όποια μπορούσε νά φοιτήσει όποιος 
ήθελε. ' Ο κλειστός κύκλος τών ίατρών- 
ίερέων έσπασε.

Τήν πρώτη ήμέρα τής ένάρξεως τών 
μαθημάτων στήν Σχολή του ό Ίππο- 
κρτης συγκινημένος κήρυξε πρός τούς 
μαθητές του, μέλλοντες ιατρούς: « Ό  
βίος βραχύς, ή δέ τέχνη μακρά». 
"Αρχισε έπίσης διαλέξεις έξηγώντας 
ότι τό πάν είναι ή πρόγνωσις καί δχι ή 
διάγνωσις όπως ύπεστήριζε ή Σχολή 
τής Κνίδου.

Είκοσι χρόνια κράτησε μιά περιοδεία 
του. Έμαθε τό κάθε τι γυρίζοντας 
Άσία, 'Αφρική, Εύρώπη. Παντού τόν 
ύποδέχονταν σάν σωτήρα. Πλήθη συ
νωστίζονταν γιά νά έξετασθοϋν. Οί 
πλούσιοι έπί πληρωμή, οί φτωχοί δωρε
άν.

Όταν γύρισε στήν Κώ, είπε: «Ή  
φύσις θεραπεύει. Ό  ιατρός είναι ό 
παραστάτης της, ό έρμηνευτής τη ς .' Η 
ιατρική είναι ή τέχνη πού μπορεί νά 
μιμήται τις θεραπευτικές μεθόδους 
τής φύσεως».

Κατά τήν Σχολή τής Κνίδου τά 
έξωτερικά αίτια ήταν οί αιτίες τών 
διαφόρων άσθενειών. ' Ο ' Ιπποκράτης 
συνέδεσε τήν άσθένειά μέ έσωτερικά 
αίτια, μέ αίτια πού προϋπήρχαν καί 
έδωσαν τήν δυνατότητα νά έμφανισθεί 
ή άσθένειά.

' Αλλά άν ό ' Ιπποκράτης ήταν έπανα- 
στάτης στήν θεωρία καί στήν πράξη 
σχετικά μέτήν ιατρική έπιστήμη, ήθελε 
έπαναστάτες καί τούς φορείς αύτής 
τής έπιστήμης, τούς ιατρούς. ' Ο ' Ιππο
κράτης θέλει τόν ιατρό νά είναι έρευνη- 
τής, νά είναι σωματικά άρτιος. Νά φορά 
καθαρά καί άπλά ρούχα. Νά είναι 
εύπρεπής καί νά μήν προκαλεΐ τήν 
προσοχή τού κοινού μέ έπιδείξεις. Νά 
είναι σοβαρός, άλλά καινάάστειεύεται 
κάπου-κάπου. Νά είναι σώφρων, δίκαι
ος, νά άναγνωρίζει τά λάθη του. Νά 
είναι άφιλοκερδής. Νά μήν κάνει έ- 
κτρώσεις (γιά τά περισσότερα νοσήμα
τα τών γυναικών θεωρούσε αίτια τήν 
μήτρα). Νά μήν ξεμυαλίζει τίς γυναίκες 
καί νά μήν φανερώνει τά μυστικά τών 
άνθρώπων πού έμαθε.

Αύτός ήταν ό 'Ιπποκράτης. "Ενας 
σοφός, ένας άπλός άνθρωπος, πού 
άπήλλαξε τήν ιατρική έπιστήμη άπό τήν 
μαγεία, τήν άγυρτεία, τήν ήμιμάθεια, 
τόν κομπογιαννιτισμό καί τήν διαμόρ
φωσε εις «πασών έπιφανεστάτην» έπι- 
στήμη.

Γ. ΚΟΥΚΑΣ
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Η ΤΑΝ ΜΙΑ ώραία ήλιόλουστη ά- 
Ηνοιξιάτικη μέρα καί ό πρωτότο

κός μου γιός έκανε βόλτες μέ τό 
τρίκυκλό του ποδήλατο μέσα στό πάρ
κο. Εχα ουχνά παρατηρήσει έκεΐ ένα 
παχουλό άγόρι, ένα άδέξιο καί ντροπα
λό νεανία, πού τά άλλα παιδιά τό 
έβρισκαν διαοκεδαστικό νά τό πειρά
ζουν. Τώρα είδα δτι μερικά παιδιά ήταν 
μαζί του ύπέρ τό δέον ένοχλητικά, γιατί 
τά «πειράγματα» έπαυσαν νά είναι 
άθώα, «παιδιάστικα», άφοϋ τού έρρι- 
χναν άμμο μέοα οτό στόμα του καί ατά 
μάτια. Τρόμαξα, βλέποντας τόν γιό μου 
νά κατεβαίνει άπό τό ποδήλατό του καί 
νά κάνει καί αύτός τό ίδιο πράγμα. 
Φυσικά τόν έμπόδισα, άκόμα δέ τόν 
έπέπληξα αύστηρά, βάζοντας τίς φω
νές, πού είχαν σάν άποτέλεαμα τήν 
πρόκληση φόβου καί ατά άλλα παιδιά, 
γιατί σταμάτησαν αύτόματα νά ένο- 
χλοϋν τό παιδί, πού ή φύση δέν θέλησε 
νά τού δώσει μέ άπλοχεριά όλες τίς 
χάρες. Αύτό πού νόμιζα ότι κατόρθωσα 
είχε άρνητικό άποτέλεσμα, γιατί ό γιός 
μου δέν έδειξε νά καταλαβαίνει ποιό 
ήταν τό λάθος του.

'Όταν φτάσαμε στό σπίτι είχα μιά 
συζήτηση διάρκειας μαζί του -ή  μάλλον 
γιά νά άκριβολογώ τού έκανα μιά 
διάλεξη, πού δέν φάνηκε νά άποφέρει 
καρπούς, άφοΰ παρ' όλες τίς προσπά
θειες τίποτα δέν μπορούσε νά άντιλαμ- 
βάνεται γιά τήσυγκεκριμένη ήθική του 
παρεκτροπή. Ένοιωσα μιά τελεία άπο- 
γοήτευση, άπελπισία καί τήν έλλειψη 
βοήθειας. Πώς μπορεί κανείς, τέλος 
πάντων, νά διδάξει τήν ήθική συμπερι
φορά στά παιδιά; Υπάρχει ή δέν 
ύπάρχει μέθοδος διδαχής τού μεγάλου 
τούτου κεφαλαίου τού Κώδικος τής 
άρμονικής τών άνθρώπων συμβιώσεως; 
Τό πρόβλημα δέν είναι νεοφανές. 
Ανατρέχει στήν έποχή τού Σωκράτη 

τού μεγάλου σοφού τής κλασσικής 
άρχαιότητας καί δέν έπαυσε νά μάς 
βασανίζη καί νά μάς άπασχολή μέχρι 
σήμερα. Στά τελευταία όμως χρόνια μιά 
νέα προσέγγιση τού προβλήματος έχει 
άρχίσει νά διερεθίζη τούς ψυχολόγους 
καί νά έκκεντρίζη τό έρευνητικό τους 
ένδιαφέρον.' Η θεωρία, πού πρεσβεύει 
πώς ό πιό σημαντικός παράγων στή 
διαμόρφωση τής ήθικής συμπεριφοράς 
είναι ή ώριμη ήθική σκέψη καί πώς ή 
ιδέα αύτή μπορεί νάδιδαχθή. Τό όργα
νο: ' Ηθικές συζητήσεις (όχι διαλέξεις),

πού είναι δυνατόν νά διεξάγονται μέ 
εύχάριστη διάθεση καί μέ κέρδος, τόσο 
στό σπίτι όσο καί στό σχολείο, οί 
συζητήσεις άναφέρονται στά ήθικά 
διλήμματα -πώς θά έπρεπε κανείς νά 
ένεργήσει σε δύσκολες καταστάσεις 
καί ειδικά γιατί θά έχρειάζετο νά 
συμπεριφερθή κατά τόν άλφα ή βήτα 
τρόπο σέ μιά συγκεκριμένη περίσταση. 
Δέν άποκλείεται εύκαιριακά νά συζη
τούν καί γιά θέματα σεξουαλικής ήθι
κής, άλλα μόνοσέ μιάεύρύτερη ροή καί 
πλοκή τού λόγου καί όταν ή άναφορά σ' 
αύτή είναι χάριν τής δικαιοσύνης άναγ- 
καία καί νά βοηθούν έτσι στό νά 
όξύνεται ή σκέψη τών παιδιών τους 
γιάνά άρχίζουν νά κατανοούν τίς έννοι
ες τού δικαίου καί τού άδικου.

Ό ταν ένα παιδί βλέπει άλλα παιδιά 
νά ρίχνουν άμμο στό πρόσωπο ένός 
παχύσαρκου παιδιού, τό γεγονός τούτο 
προϋποθέτει ίσως μιά κατάσταση, πού 
δέν έχουν έφαρμοσθεΐ προηγούμενοι 
κανόνες ή άλλα παραδείγματα. Σέ μιά 
τέτοια ώρα καί περίσταση τό παιδί είναι 
άληθινά άνεξέλεγκτο καί έκεΐνο πού 
προεξέχει καί ένδιαφέρει περισσότερο

Είναι εντελώς άνώφελο νά προσπαθού
με νά κάνουμε συζητήσεις επάνω σέ 
θέματα ήθικής συμπεριφοράς μέ πολύ 
νεαρά άτομα. ' Η πιό γόνιμη καί άποδο- 
τική ήλικια γιά συζητήσεις αύτού τού 
είδους σύμφωνα μέ τόν Κόλμπεργκ 
είναι άπό 9-12 χρόνων.

είναι ό τρόπος μέ τόν όποΤο σκέπτεται, 
ή ποιότητα τής προσωπικής του ήθικής 
οκέψεως. Σκέψις αύτού τού είδους 
μπορεί νά παρουσιάσει όλη τήν διαφορά 
σέ στιγμές κρίσεων πού θά έπακολου- 
θήσουν. Στό Μάι Λέι ένας ' Αμερικανός 
στρατιώτης άρνήθηκε μέ σταθερότητα 
νά λάβη μέρος στή σφαγή τής μάχης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ 
ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Τής συγγραφέως - ψυχολόγου 
M a ja  P ines

Από τό περιοδ. R E A D E R  S D IG E S T  
(Μετάφρ. - διασκευή 

ύπό I. Σταθαρά Υπαρχηγοϋ Α.Π. έ.ά.
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Παρά τίς ισχυρές ύποστηρικτικές του 
άπόψεις γιά τό δίκαιο τοΰ πολέμου καί 
παρά τό γεγονός, ότι είχε ίδεΐ μέ τά 
μάτια του τήν προηγούμενη ημέρα 
μερικούς άπό τούς συντρόφους καί 
φίλους του σκοτωμένους άπό τούς 
έχθρούς στό Πεδίο τής μάχης ό 20χρο- 
νος καθηγητής Μιχαήλ Μπέρνχαρντ 
είχε τήν ώριμη σκέψη νά γνωρίζει καί νά 
πιστεύει ότι ήταν άδικο νά σκοτώσει 
άοπλες Βιετναμέζες γυναίκες καί παι
διά, άψηφώντας ποιος έδωσέ τήν δια
ταγή καί άδιαφορώντας τί οί άλλοι 
συνάδελφοί του έκαναν.

Σ' ένα κόσμο, όπου οί κώδικες 
ήθικής συμπεριφοράς μεταβάλλονται, 
σ' ένα κόσμο πού κάποτε έπικρατούσε 
ή πίστη, ότιή δουλεία ήταν ένας δίκαιος 
θεσμός, ότι ή παιδοκτονία ήταν δεδικαι- 
ολογημένη, ότι οί αιρετικοί έπρεπε νά 
ύφίστανται τά μαρτύρια καί νά καίγονται 
στή πυρά, μιά τέτοια άνεξάρτητη σκέψη 
δέν μπορεί παρά νά είναι χρήσιμη καί 
ούσιώδης. Αύτά είναι τά αίτια, πού ένας 
αύξανόμενος άριθμός έμπειρων γύρω 
άπό τό παιδί καί τήν ψυχολογία του 
συγκεντρώνει τίς προσπάθειές του ήδη

γιά τήν άνάπτυξή του. ' Η «ήθική» σάν 
μάθημα ήθικής αύτοτελώς καί προ
γραμματισμένα δέν μπορεί νά διδαχθεί 
-είναι όμως δυνατόν νάδιερεθίζεται ή 
άνάπτυξή τής ήθικής κρίσης τού παιδι
ού. Οί γονείς μπορούν νά τό κάνουν. Οί 
δάσκαλοι μπορούν νά τό κάνουν. Καί 
μπορούν νά τό έπιτύχουν μ' ένα 
εύγενικό, λεπτό καί ένδιαφέροντα τρό
πο -όπως άκριβώς έκανε ό Σωκράτης 
μέ τούς μαθητές του τόν 5ον π.Χ. 
αιώνα- πού, έφαρμόζοντας τήν μαιευ
τική του τέχνη, έβαζε στά παιδιά κύριες 
έρωτήσεις έπάνω σέ δύσκολα ήθικά 
διλήμματα καί τά άφηνε ύστερα νά 
έκφράσουν τήν γνώμη τους καί τίς 
προσωπικές τους άπόψεις.

Ό  καθηγητής Λώρενς Κόλμπεργκ, 
ψυχολόγος στοΰ Χάρβαντ, πού είχε 
κατά τό παρελθόν έπί 15 χρόνια άσχο- 
ληθεΐ μέ τήν σπουδή καί τήν μελέτη τής 
ήθικής τοΰ παιδιού, θεωρείται σήμερα 
ένας άξιόλογος συνήγορος τής τεχνι
κής. Τ ό έργαλείο πού αύτός προσφέρει 
στούς γονείς καί τούς δασκάλους στήν 
άρχή φαίνεται ότι είναι πολύ μαλακό, 
εϋθραστο καί άνέμελο στή δημιουργία

μιας μεγάλης άλλαγής στήν ήθική 
άνάπτυξή τοΰ παιδιού. "Εχει όμως, 
ώστόοο, άποδειχθή παντοδύναμο. "Ας 
δούμε πώς ό ψυχολόγος Δρ. Μάς 
Μπλάτ, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα τής 
ήθικής έκπαιδεύσεως τοΰ Χάρβαρντ, 
παρουσιάζει στούς μαθητές ένός έννε- 
αταξίου σχολείου ένα πρόβλημα:

Στή γειτονιά τού κ. Τζώνς παρατηρή
θηκε ένα άθρόο κύμα σωρείας ληστει
ών καί ό Τζώνς γιά αύτοπροστασία 
ώθήθηκε άπό όρμέμφυτο νά έφοδια- 
σθεϊ άπό τήν άγορά μέ ένα ντουφέκι. 
Μιά νύχτα άκουσε θορύβους κάτω καί 
βρήκε δυό κλέφτες νά έχουν άφαιρέ- 
σει μιά συσκευή τηλεοράσεως καί νά 
φεύγουν. ' Εάν έσεΐς βρισκόσαστε στή 
θέση τού Τζώνς τί θά κάνατε;

«Θά άνέβαινα έπάνω καί θά τηλεφω
νούσα στήν Αστυνομία», είπε ένας 
μαθητής.

«Καί έν τώ μεταξύ...», είπε μιά 
σαρκαστική φωνή.

«Θά μπορούσαν νά έπιστρέψουν γιά 
νά κλέψουν περισσότερα, συμπλήρωσε 
κάποιος άλλος. Πολλοί νεαροί μίλησαν 
στή συνέχεια, φωνάζοντας όλοι μαζί, 
οπότε ό Μπλάτ, παρεμβαίνων τούς 
έρώτησε, έάν όλοι συμφωνούν στό ό,τι 
δέν θά έπρεπε νά κάνη χρήσι τής 
καραμπίνας.

«Όχι, όχι», άκούστηκαν άρκετές 
φωνές.

«Νά τόν τραυμάτιζε, σέ βαθμό, πού 
νά μή μπορεί νά έξαφανιστεΐ», είπε ένα 
κορίτσι.

«Καί έχετε τό δικαίωμα νά τόν 
πληγώσετε»; ρώτησε ό Μπλάτ. Μερικοί 
είπαν ναι, άλλοι όχι. Γιά ένα τέταρτο 
κατόπιν τά παιδιά συζήτησαν μέ έπιχει- 
ρήματα, έάν θά ήταν άπόλυτα δίκαιο νά 
σκοτώσουν τόν κλέφτη κατά τύχη, καθ' 
όν χρόνον θά προσπαθήσουν νά τόν 
τραυματίσουν. Ή  έπιχειρηματολογική 
συζήτηση έξακολουθοΰσε ζωηρότερη, 
όταν τό κουδούνι χτύπησε.

«' Η δουλειά μου είναι νά προνοώ καί 
έξασφαλίζω τήν έρεθιστικότητα», λέγει 
ό Μπλάτ, «νά κάνω κάθε παιδί νά μήν 
αισθάνεται ικανοποιημένο, νά νοιώθη 
δυσαρεστημένο μέ τόν δικό του τρόπο 
σκέψης καί νά τό βοηθώ νά δραστηριο- 
ποιήται, νά άνεβαίνει σ' ένα ύψηλότε- 
ρο έπίπεδο». Τούτο τό έπιτυγχάνει τό 
παιδί μέ τό νά μή παίρνει ποτέ τίς 
άπαντήσεις έτοιμες, άλλά νά τίς άντλεΐ 
μέ τό νά κάνει έρωτήσεις. Αύτόο.
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τονίζει, είναι ό λόγος, πού ύποθετικές 
περιπτώσεις άποβαίνουν τόσο χρήσι
μες. Καί γι' αύτές δέν ύπάρχει καμιά 
πραγματική επείγουσα άνάγκη καί λιγώ- 
τερο συναισθηματική άνάμιξη σέ ση
μείο πού ό δάσκαλος δέν πρέπει νά 
έπιτιμά, νά έπιπλήττει καί νά έξοργίζε- 
ται ή νά άναστατώνεται άπό τήν συμπε
ριφορά του παιδιού, γιατί έτσι δέν 
άνεβαίνει ή προστασία του, άφού τό ίδιο 
προσπαθεί νά αύτοϋπερασπισθή. Ή  
μέθοδος αύτή καθιστά ικανό τό παιδί νά 
άναπτύσσει τις προσωπικές του γνώμες 
καί μιά καί μπορεί νά έκθέτει καί 
συζητεΐ αύτές τις ιδέες στό έξωσχολικό 
του περιβάλλον, μπορεί έπίσης νά τις 
συγκρίνει μέ τις ιδέες άλλων καί νά 
έπηρεάζεται άπό αύτές. Ό  Μπλάτ 
πιστεύει, δτι καί οί γονείς μπορούν καί 
θά έπρεπε νά κάνουν καί αύτοί άκριβώς 
τό ίδιο πράγμα στό σπίτι.

Μιά Καναδική Κυβερνητική ’ Επιτρο
πή, άφού διεπίστωσε τά άποτελέσματα 
αύτοϋ τού είδους τών συζητήσεων στις 
μικρότερες τάξεις, δύο Γυμνασίων στό 
Νιοΰτον τής Μασαχουσέτης συνέστη
σε όπως όλα τά κατώτερα καί άνώτερα 
Γυμνάσια στήν 'Επαρχία τού 'Οντάριο 
άρχίσουν παρόμοια μαθήματα άπό τό 
έπόμενο έτος. Καί χρειάστηκαν μόνο 
λίγες προσπάθειες στό σπίτι γιά νά 
πείσουμε τά παιδιά μας ότι θά ήταν, 
ώραΐο σέ διαμφισβητούμενες περιπτώ
σεις νά μάς ρωτούσαν «τί θά έπρεπε νά 
κάνουν». Τώρα μάς παρακαλοΰν νά 
έχουμε «μιά άλλη συνάντηση».

Τό πρόβλημα είναι πώς νά άρχίσουμε 
αύτές τις συζητήσεις, όταν τά παιδιά 
δέν τις έχουν συνηθίσει. Πρώτα-πρώτα 
μέ τό νά έχουμε ένα αιχμάλωτο άκροα- 
τήριο. «Προσπαθώ νά κουβεντιάζω τέ 
τοια θέματα μέσα στ' αύτοκίνητό μου», 
έξηγεΐ μιά φίλη μου, ή μητέρα τριών 
παιδιών, πού είναι προσεκτικός καί 
πρακτικός τύπος άνθρώπου. "Οταν τά 
έχεις έκεΐ μέσα δέν μπορούν ν ' άπομα- 
κρυθούν." Αλλοι βρίσκουν ότι τό τραπέ
ζι τού δείπνου είναι ό καταλληλότερος 
τόπος ή άκριβώς μόλις πριν τά παιδιά 
πάνε γιά ύπνο ή έάν τά μεγαλύτερα 
δεσπόζουν στή συζήτηση, άφού τά 
μικρότερα βγοϋν άπό τό σπίτι γιά 
γουίκ-έντ μέ τόν πατέρα.

Οί ήμερήσιες έφημερίδες προσφέ
ρουν καλές ιδέες γιά θέματα πρός 
συζήτηση: Θά έπρεπε ή θανατική ποινή 
νά καταργηθεϊ; Θά έπρεπε τά ζώα νά 
χρησιμοποιούνται γιά οδυνηρά πειρά
ματα χάριν τών πλεονεκτημάτων τής 
’ Ιατρικής 'Επιστήμης; Τό φυσικό σας 
όρμέμφυτο τείνει νά έπιβάλει τις προ
σωπικές σας έπί τού θέματος κρίσεις

Τά παιδιά ΘεωροΟν τό δίκαιο καί τό 
άδικο μέ τό δικό τους τρόπο καί ή 
θεώρηση αύτή έξαρτάται σέ μεγάλο 
βαθμό άπό τήν ήλικία τους.

παρά νά άφήσει νά φανερωθούν οί 
άπόψεις περί ήθικής τού παιδιού. ' Αλ
λά χάριν τού συμφέροντος τού παιδιού 
πρέπει νά προσέχετε σέ ό,τι τό παιδί 
σας λέγει. "Οταν οί συζητήσεις έπιτρέ- 
πεται νά διεξάγωνται είλικρινώς καί 
έλευθέρως οί γονείς συχνά άδημονοϋν 
μέ "ταραχή νά άνακαλύψουν τί στήν 
πραγματικότητα τά παιδιά τους σκέ
πτονται. Αύτό όμως μπορεί νά συμβαί
νει γιατί έχουν άπατηλές, όχι ρεαλιστι
κές προσδοκίες. y

Σύμφωνα μέ τις σοβαρές άποψεις 
τού μεγάλου ' Ελβετού ψυχολόγου Ζάν 
Πιάτζετ στό βιβλίο του «'Ηθική κρίσις 
τού παιδιού», τά παιδιά θεωρούν τό 
δίκαιο καί τό άδικο μέ τό δικό τους 
τρόπο καί ή θεώρηση αύτή έξαρτάται σέ 
μεγάλο βαθμό άπό τήν ήλικία τους. ' Ο 
Πιάτζετ περιορίζει τήν έρευνά του στά 
έλβετόπουλα. ' Ο Κόλμπεργκ άντίθετα, 
πού τώρα διδάσκει στούς πτυχιούχους 
τής Σχολής ' Επιμορφώσεως τήν έχει 
έπεκτείνει σέ λαούς άλλων θρησκευ
μάτων καί διαφόρου μορφωτικού έπιπέ- 
δου -σέ Ιθαγενείς τής Μαλαισίας, σέ 
Κινεζόπουλα στό Ταϊπέι καί στά ' Αμερι- 
κανόπουλα τού Σικάγου. ' Ο ίδιος καί οί 
βοηθοί του έχουν καταλήξει στό συμπέ
ρασμα ότι όλα τά παιδιά -μεταξύ όλων 
τών φυλών καί μορφωτικών έπιπέδων, 
πλουσίων καί φτωχών χωρών- περνάνε 
άπό τά ίδια στάδια ήθικής, άν καί μερικά 
προχωρούν πιό γρήγορα άπό τά άλλα 
καί μερικά σταματούν σέ ένα πρώιμο 
σταθμό.

Είναι έντελώς άνώφελο νά προσπα
θούμε νά κάνουμε συζητήσεις έπάνω 
σέ θέματα ήθικής συμπεριφοράς μέ 
πολύ νεαρά άτομα. ' Η πιό γόνιμη καί 
άποδοτική ήλικία γιά συζητήσεις αύτοΰ 
τού είδους σύμφωνα μέ τόν Κόλμπεργκ

είναι άπό 9-12 χρονών -μιά περίοδος 
κρίσεως κατά τή διάρκεια τής όποιας, 
έάν όλα πάνε καλά, τότε τά παιδιά 
κινούνται μέσα σέ μιά «συμβατική» 
ήθική. Τούτο συμβαίνει, όταν οί γονείς 
θά ήθελαν νά άρχίσουν τις συζητήσεις 
μέ τά παιδιά τους, ύστερα άπό προπα- 
ρασκευή καί μελέτη τών διαλόγων πού 
θά άνησυχοϋν λιγώτερο γιά τις άπαντή- 
σεις πού δίνουν παρά γιά τις κρίσεις καί 
τούς συλλογισμούς πού περιέχονται 
μέσα σ' αύτές. (Μιά δεύτερη περίοδος 
παρατηρεΐται στις τελευταίες τάξεις 
τού Γυμνασίου, όταν ή σκέψη συνήθως 
άρχίζει νά ώριμάζει καί νά στοχεύει 
ιδέες μέ άρχάς).

"Οταν οί συζητήσεις μέ νέα παιδιά 
προχωρούν καλά, μπορούμε νά διαπι
στώσουμε τά άποτελέσματα τής ομα
λής έξέλιξης άκόμα καί μέσα σέ λίγους 
μήνες. "Οταν ό γιός μου ήταν έννέα 
έτών, κατά τή διάρκεια μιάς άπό τις 
πρώτες οειρές μαθημάτων, μιλήσαμε 
γιά ένα άγόρι, πού συνήθιζε νά λέγει 
ψέμματα. Στό διάλογο αύτό καί σέ 
άλλους σχετικούς ό γιός μου περιορί
ζονταν σέ μιά άπλή κριτική ότι δέν είναι 
ώραίο νά λέμε ψέμματα. Στό τέλος τού 
έτους έδειχνε λιγότερο ένδιαφέρον 
στό νά κερδίζει άγώνας δημοτικότητας 
καί περισσότερο στό «άθλητικό ιδεώ
δες» καί τήν άπόλυτη ύποταγή του 
στούς κανόνες δικαίου, γιατί είχε πλέον 
άρχίσει νά σέβεται τήν έξουσία. "Εχον
τας καταταχθεΐ μέ τή θέληση του καί 
άφού ήταν ύπεύθυνος τού έφοδιασμοϋ 
άθλητικών ειδών, άνέφερε στόν Διευ
θυντή τό παράπτωμα ένός άγοριοΰ, 
γιατί μπήκε μέ βίαιο τρόπο σ’ ένα 
ύπόστεγο γιά νά πάρει μιά μπάλα». Δέν 
μοϋ άρεσε νά τό κάνω αύτό, άλλά ήταν 
ή δουλειά μου», είπε.

Οικογένειες, γενικά, πού ένθαρρύ- 
νουν τά τέκνα τους νά έκφράσουν τις 
γνώμες τους καί προσέχουν αύτά πού 
λένε χωρίς κατ’ άνάγκην νά συμφω
νούν, σίγουρα προάγουν τούς νέους σ ' 
ένα ύψηλότερο έπίπεδο ήθικότητος.
' Ο Κόλμπεργκ έχει διαπιστώσει έπίσης 
ότι όταν ένα παιδί έκτίθεται σ' ένα 
έπίπεδο ήθικής κρίσεως πιό πάνω άπό 
τό δικό του, άνακαλύπτει συνήθως ότι 
τό προτιμά. Αύτό είναι ή ομορφιά αύτών 
τών συζητήσεων: Είναι έποικοδομητι- 
κές συζητήσεις καί συναρπαστικές γιά 
γονείς καί δασκάλους, καθώς διανοί- 
γουν καινούργιους ορίζοντες στις δια
θέσεις τών παιδιών τους καί τά ένθαρ- 
ρύνουν νά έπιτύχουν μιά καλύτερη 
γνώμη άπό αύτή πού έχουν, έπιταχύ- 
νοντας έτσι τήν άνάπτυξη τής πολυσή
μαντης ήθικής τους σκέψεως.
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Παραμύθι
Αρθουρ ΡεμπώΕ ΝΑΣ πρίγκηπας είχε θίγε! γιατί 

δέν είχε ποτέ του ασχοληθεί μέ 
κάτι έξω άπό τήν τελειότητα τών 
χυδαίων γενναιοδωριών. Προέβλε- 
πε εκπληκτικές επαναστάσεις τού 
έρωτα, καί υποψιαζόταν τις γυναί
κες του δτι μπορούσαν κάτι καλύτε
ρο άπό τήν εύπροσηγορία τούτη 
πλουμισμένη άπό ούρανό καί πολυ
τέλεια. "Ηθελε νά δει τήν άλήθεια 
τήν ώρα τής ούσιαστικής λαχτάρας 
καί τής ικανοποίησης. Είτε αύτό 
ύπήρξε μιά άπόκλιση άπό τήν εύσέ- 
βεια είτε όχι, τό θέλησε. Κατείχε 
τουλάχιστον μιάν άρκετά πλατιά 
άνθρώπινη εξουσία.

"Ολες οί γυναίκες πού τόν είχαν 
γνωρίσει δολοφονήθηκαν. Τί λεηλα
σία τού περιβολιού τής ομορφιάς: 
Κάτω άπό τή σπάθη, τόν ευλόγησαν. 
Δέν παρήγγειλε καθόλου καινούρι
ες. Οί γυναίκες ξαναφάνηκαν.

Σκότωσε όλους αύτούς πού τόν 
άκολουθοΰσαν, μετά τό κυνήγι ή τις 
οινοποσίες. "Ολοι τόν άκολουθοΰ
σαν.

Διασκέδαζε σφάζοντας τά ζώα 
πολυτελείας. Πυρπόλησε τά παλά
τια. Έφορμοϋσε πάνω στούς άν- 
θρώπους καί τούς τεμάχιζε. Τό 
πλήθος, οί χρυσαφένιες στέγες τά 
ώραία ζώα ύπήρχαν άκόμη.

Μπορεί κανείς νά εκστασιάζεται 
στό χαλασμό, νά ξανανιώνει άπό τή 
θηριωδία! ' Ο λαός δέν μουρμούρι
σε. Κανένας δέν προσέφερε τή 
συνδρομή τών βλεμμάτων του.

Κάποιο βράδυ κάλπαζε περήφα
να. "Ενα Πνεύμα φάνηκε, μιας 
άφατης ομορφιάς, άκόμη καίάνομο- 
λόγητης. Από τή φυσιογνωμία καί 
τή στάση του έβγαινε ή υπόσχεση 
ένός έρωτα πολλαπλού καί περίπλο
κου! μιας ευτυχίας άγρίωτης, σχε
δόν άνυπόφορης! ' Ο Πρίγκηπας καί 
τό Πνεύμα έκμηδενίστηκαν πιθανόν 
μέσα στήν ούσιαστική ύγεία. Πώς θά 
μπορούσαν νά μήν πεθάνουν άπ' 
αύτήν; Μαζί λοιπόν πέθαναν.

' Αλλά ό Πρίγκηπας αύτός άπεβί- 
ωσε? στό παλάτι του, σέ μιά συνηθι
σμένη ήλικία. ' Ο Πρίγκηπας ήταν τό

Πνεύμα. Τό Πνεύμα ήταν ό Πρίγκη
πας.

Ή  σοφή μουσική παραμελεί τή 
λαχτάρα μας.

Είναι ή στοργή καί τό παρόν 
έφόσον έφτιαξε τό σπίτι άνοιχτό 
στόν άφρισμένο χειμώνα καί στή 
χλαλοή τού καλοκαιριού, αύτός του, 
οί διαδρομές του ή τρομαχτική 
ταχύτητα τής τελειότητας τών μορ
φών καί τής πράξης!

”Ω, γονιμότητα τού πνεύματος 
καί άπεραντοσύνη τού σύμπαντος!

Τό σώμα του! ' Η ονειρεμένη πού 
έξάγνισε τά ποτά καί τις τροφές, 
αύτός πού είναι τό θέλγητρο τών 
φευγαλέων τόπων καί ή ύπεράνθρω- 
πη τροφή τών σταθμών. Εναι ή 
στοργή γιά τό μέλλον ή δύναμη καί ό 
έρωτας πού έμεΐς, όρθιοι μέσα στις 
λύσσες καί στήν πλήξη, βλέπουμε 
νά περνούν μέσα στόν θυελλώδη 
ούρανό καί στις έκστατικές σημαί
ες.

Εναι ό έρωτας, μόνο τέλειο καί 
έπινοημένο ξανά, λόγος θαυμαστός 
καί άπρόβλεπτος καί ή αιωνιότητα; 
άγαπημένη μηχανή τών μοιραίων

ιδιοτήτων. Είχαμε όλοι τήν τρομάρα 
τής παραχώρησής του καί τής δικής 
μας; ώς άπόλαυση τής ύγείας μας, 
έγωιστική τών χαρισμάτων μας, έγω- 
ιστική στοργή καί πάθος γ ι’ αύτόν 
πού μάς άγαπά γιά τήν άτέλειωτη 
ζωή του...

Κι έμεΐς τόν άνακαλοΰμε καί 
αύτός ταξιδεύει... Κι άν ή λατρεία 
φεύγει, κουδουνίζει, ή ύπόσχεσή 
του κουδουνίζει: «Πίσω αύτές οί 
προλήψεις αύτά τά παλιά σώματα, 
τά σπιτικά αύτά καί αϋτοί οί αιώνες. 
Τούτη έδώ, ή έποχή έχει βουλιά
ξει».

Δέν θά φύγει, δέ θά ξανακατέβει 
άπό έναν ούρανό, δέ θά έκπληρώσει 
τήν έξαγορά τής οργής τών γυναι
κών καί τής χαράς τών άνδρών καί 
όλης αύτής τής άμαρτίας; γιατί είναι 
γεγονός, έχοντας αύτός ύπάρξει κι 
έχοντας άγαπηθεί.

” Ω, οί άνάσες του, τά κεφάλια 
άποδέσμευση, ή θραύση τής χάρης 
διασταυρωμένης μέ καινούρια βιαιό
τητα!

Ή  όψη του, ή όψη του! όλα τά 
παλιά γονατίσματα καί οί μόχθοι 
καταργήθηκαν στή συνέχεια του.

Τό φώς του! ή έγκατάλειψη όλων 
τών ήχηρών καί κινουμένων μαρτυ
ρίων μέσα στήν πιό έντονη μουσική!

Τό βήμα του! Οί άποδημίες πιό 
πελώριες άπό τις παλιές εισβολές.

"Ω, αύτός καί μεΐς! Ή  άλαζονία 
καί καλοπροαίρετη άπό τά χαμένα 
έλέη.

"Ω κόσμε! καί τό φωτεινό άσμα 
τών καινούριων συμφορών!

Μάς γνώρισε όλους καί όλους 
μάς άγάπησε. "Ας μάθουμε, αύτήτή 
χειμωνιάτικη νύχτα, άπό κάβο σέ 
κάβο, άπό τόν ταραχώδη πόλο ώς τό 
κάστρο, άπό τό πλήθος ώς τήν άκτή, 
άπό βλέμματα σέ βλέμματα, μέ 
δυνάμεις καί μέ συναισθήματα κου
ρασμένα, νά τόν καλούμε, καί νά τόν 
βλέπουμε καί νά τόν διώχνουμε, καί 
κάτω άπό τις παλίρροιες καί στά ψηλά 
τών χιονισμένων έρήμων ν ’ άκολου- 
θούμε τις όψεις του, τις άνάσες 
του, τό σώμα του, τό φώς του. (;;;;;;)

341



I JP^Oi ΠΟΘΜ
Γ * *Κ ,  wcerfw 
f c'C/hi/i, nacwPNj 
f (iniWon]
^O/Vfi Κ//Ν4Π01 

ΘΜΚΖΗ

I6KP4SP ΓΡΑΦΕΙ Ο κ. ΒΑΣ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

Εις τήν ' Αγίαν Γραφήν έχομεν πολλής άνθρωπομορφικάς εκφράσεις περί 
Θεού. Εις πολλά μέρη γίνεται λόγος περί όφθλαμοϋ, χειρός, ώτός τοϋ Θεού, 
άποδίδονται εις Αύτόν άνθρώπινα πάθη, καί ενέργειας όπως όργή, λύπη, 
άνάμνησις, πρόβλεψις, διαλογισμός κλπ.

Φορητή εικόνα τοϋ Χριστού, έργο τοϋ 
' Εμμανουέλ Τζάνε-Μπουνιαλή.

0 ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Παρά τάς άνθρωπομορφικάς ’εκφράσεις ή Γραφή παρέχει μίαν καθαρώς 
πνευματικήν καί υπερβατικήν εικόνα τοϋ Θεοΰ. Τόν θεωρεί άπειρον, 
παντοδύναμον, αιώνιον, πανταχοΰ παρόντα καί τέλειον. Αί άνθρωπομορφι- 
καί ’εκφράσεις έχουν συμβολικόν καί άλληγορικόν χαρακτήρα.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΙΣΜΟΣ, δηλα
δή ή παράστασις τοϋ Θεού μέ 

μορφήν άνθρώπου, είναι χαρακτηριστι
κόν κυρίως τής ειδωλολατρίας. Οί 
άρχαίοι "Ελληνες έφαντάζοντο τούς 
θεούς των ώς ανθρώπους μέν, άλλα 
τελείους, δυνατούς, ώραίους, εύτυ- 
χεϊς καί άθανάτους. Οί άρχαίοι καλλιτέ- 
χναι προσεπάθησαν ν ’ άποτυπώσουν 
εις τό μάρμαρον τήν μορφήν τών θεών 
τοϋ έλληνικοϋ πανθέου καί μάς έδωσαν 
άριστουργήματα τέχνης καί κάλους. 
"Αλλοι λαοί μέ κατώτερον πολιτισμόν 
έφαντάσθησαν τούς θεούς των ώς 
τερατώδη καί φρικτά όντα, άλλοτε ύπό 
μορφήν ζώων ή φανταστικών όντων.

Μόνον ή έξ άποκαλύψεως θρησκεία 
τής Παλαιός Διαθήκης καί έν συνεχεία 
ό Χριστιανισμός έδωσαν τήν άληθή 
εικόνα τοϋ Θεού, ό όποιος είναι άσώμα- 
τος, άπειρος καί απρόσιτος εις τόν 
άνθρωπο. «Πνεύμα ό θεός καί τούς 
προσκυνοϋντας αύτόν έν πνεύματι καί 
άληθεία δει προσκυνεϊν», είπεν ό Κύρι
ος. Ή  Παλαιό Διαθήκη δέν έδίδαξε 
μόνον τήν ϋπαρξιν ενός μόνον Θεού 
εις έποχήν, κατά τήν όποιαν έπεκράτει 
παντού ή πολυθέϊα καί ή ειδωλολατρία, 
άλλά καί έτόνισε πρώτη τήν ύπερβατι-

κήν ούσίαν του Οεοΰ. Ο Θεός κατά 
τήν Γραφήν είναι άπρόσιτος εις τήν 
άνθρωπίνην νόησιν, είναι «πϋρ κατανα- 
λίσκον» -« Ού γάρ μή ϊδη άνθρωπος τό 
πρόσωπόν μου καί ζήσεται» είπεν ό 
Θεός εις τόνΜωϋσήν (Έξ. λγ' 20). Καί 
ή Καινή Διαθήκη τονίζει ότι «Θεόν 
ούδείς πώποτε έώρακε».

Ή  ιουδαϊκή θρησκεία άπηγόρευσε 
τήν παράστασιν τοϋ Θεοϋ, τήν χρησιμο
ποίησή εικόνων καί άγαλμάτων. Ή  
δευτέρα έντολή τοϋ Δεκαλόγου είναι 
κατηγορηματική εις τό σημεϊον αύτό. 
«Ού ποιήσεις σεαυτώ εϊδωλον ούδέ 
παντός ομοίωμα», λέγει. Ό  Θεός 
άπηγόρευσεν εις τούς ’ Ιουδαίους οίαν- 
δήποτε παράστασιν Αϋτοϋ, διότι τούτο 
θά τούς παρέσυρεν εις τήν ειδωλολα
τρίαν. Καί ή χριστιανική θρησκεία κατό
πιν, άν καί έδέχθη τάς εικόνας πρός 
παράστασιν τής μορφής τών άγιων 
προσώπων, όμως άπέφυγε τήν παρά- 
στασιν τοϋ Θεοϋ. Κατά τήν βυζαντινήν 
έποχήν ό Θεός, ή Αγία Γριάς, είκονίζε- 
το συμβολικώς μέ τήν παράστασιν τής 
φιλοξενίας τριών άγγέλων ύπό τοϋ 
’Αβραάμ. Κατά τούς μεταβυζαντινούς 
χρόνους ήρχισαν νά είκονίζουν τόν 
Θεόν ώς παλιόν γέροντα, τόν Ίησοϋν

Χριστόν ώς νέον άνδρα καί τό "Αγιον 
Πνεϋμα ώς περιστεράν. Αύτή είναι μία 
λαϊκή παράστασις τών χρόνων τής 
τουρκοκρατίας. Παλαιότερον δέν έπε- 
τρέπετο καθόλου ή παράστασις τού 
Θεοϋ.

'Επομένως εις τήν Αγίαν Γραφήν 
έχομεν καθαρώς πνευματικήν εικόνα 
τοϋ Θεού. Παρ' όλα αύτά όμως έχομεν

Αρχάγγελος. Φορητή βυζαντινή εικό
να άπό τήν Κύπρο.
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καί πολλάς άνθρωπομορφικάς έκφρά- 
σεις, άπό τάς όποιας Ισως πολλοί νά 
δίδουν άνθρωπίνην εικόνα καί μορφήν 
εις τόν Θεόν. Αυτό δέ πράττουν όσοι 
δέν έμελέτηοαν βαθύτερον τήν Γρα
φήν καί δέν κατενόησαν τήν πνευματι
κήν εικόνα του θείου. Θά άναφέρω 
μερικός χαρακτηριστικός περιπτώσεις, 
άπό τάς πολλάς όπου ύπάρχουν. Είς τό 
β ' κεφάλαιον τής Γενέσεως, στ. 7-8, 
έχομεν μίαν καθαρώς άνθρωπομορφι- 
κήν εικόνα τού Θεού. «Καί έπλασεν ό 
Θεός τόν άνθρωπον χοϋν λαβών άπό 
τής γής καί ένεφύσησεν εις τό πρόσω- 
πον αΰτοϋ πνοήν ζωής καί έγένετο ό 
άνθρωπος είς ψυχήν ζώσαν. Καί έφύ- 
τευσεν ό Θεός παράδεισον έν ’ Εδέμ 
κατ’ άνατολάς καί έθετο έκεί τόν 
άνθρωπον όν έπλασε». Διά νά κάμη όλα 
αύτά ό Θεός, πρέπει νά έχη χέρια, διά 
νά πάρη τό χώμα καί νά πλάση τόν 
άνθρωπον, νά έχη άκόμη καί ρώθωνας, 
διά νά έμφυσήση είς αυτόν πνοήν ζωής. 
Καί έπειτα μέ ειδικήν χειρουργικήν 
έπέμβασιν νά πάρη τήν πλευράν του καί 
νά πλάση τήν Εϋαν.

Μετά τήν παρακοήν τών πρωτοπλά
στων «ήκουσαν τής φωνής Κυρίου τού 
Θεού περιπατοϋντος έν τώ Παραδείσω 
τό δειλινόν καί έκρύβησαν» (Γεν. γ ' 8). 
’Ακολουθεί ή συνομιλία τοϋ Άδάμ μέ 
τόν Θεόν καί τά λόγια αϋτοΰ πρός τούς 
πρωτοπλάστους. Κατόπιν, ό Θεός όμι~ 
λεί πρός τόν Κάιν (κεφ. δ '), πρός τόν 
Νώε (κεφ. ζ '-θ '), καί έπειτα πρός τούς 
Πατριάρχας ( ’Αβραάμ, Ισαάκ καί Ια 
κώβ), είς τούς όποιους έδωσε τήν 
Διαθήκην του. Τέλος έχομεν τήν έμφά- 
νισιν τού Θεού μέ διάφορα οράματα είς 
τούς προφήτας καί τόν Μωϋσήν. Χαρα
κτηριστική είναι ή είκών τής έμφανίσε- 
ως τού Θεού είς τόν Μωϋσήν ύπό 
μορφήν βάτου φλεγομένης καί μή 
καιομένης, καί είς τό όρος Σινά μέ 
άστραπάς καί βροντάς. Οί προφήται 
άναφέρουν διάφορα οράματα, τά όποια 
είδον καί μεταφέρουν τήν φωνήν τοϋ 
Θεού. Αύτά ένίοτε έχουν άνθρωπομορ
φικάς εικόνας.

'Αλλά δέν είναι μόνον αύτά. Είς τήν 
Αγίαν Γραφήν έχομεν πολλάς άνθρω

πομορφικάς έκφράσεις περί Θεού. Είς 
πολλά μέρη γίνεται Λό/ος περί οφθαλ
μού, χειρός, ώτός τού Θεού, αποδίδον
ται είς αύτόν άνθρώπινα πάθη, καί 
ένέργειαι, όπως όργή, λύπη, άνάμνη- 
σις, πρόβλεψις, διαλογισμός κλπ. Είς 
τόν Ήσάΐαν, κεφ. νθ' 1, άναφέρεται: 
«Μή ούκ ισχύει χειρ Κυρίου τοϋ σώσαι ή 
έβάρυνε τό ούς αύτοϋ τού μή είσακού- 
σαι;» "Ολα αύτά δίδουν μίαν καθαρώς 
άνθρωπίνην εικόνα είς τόν Θεόν. 'Από

τό άλλο μέρος λέγεται «Θεόν ούδείς 
πώποτε έώρακε». Μήπως έχομεν άντί- 
φασιν; Πώς έξηγείται αύτή ή διαφορά; 
Καί ποια είναι ή άληθής έννοια τού 
Θεού κατά τήν 'Αγίαν Γραφήν; Διότι 
πολλοί παρασυρόμενοι άπό τάς άνθρω
πομορφικάς αύτάς έκφράσεις, φαντά

ζονται τόν Θεόν ώς άνθρωπον καί 
έπειτα κλονίζεται ή πίστις των εύκολα, 
όταν βλέπουν άλλα νά λέγη ή έπιστήμη 
περί τοϋ κόσμου ή όταν οί άστροναΰται 
λέγουν ότι πουθενά δέν συνήντησαν 
τόν Θεόν είς τό διάστημα. Θάέξετάσω- 
μεν λοιπόν τήν άκριβή έννοιαν τών 
άνθρωπομορφικών έκφράσεων είς τήν 
Γραφήν καί τήν άληθή εικόνα τοϋ Θεοϋ 
έν αύτή.

Παρά τάς άνθρωπομορφικάς έκφρά- 
σεις ή Γραφή παρέχει μίαν καθαρώς 
πνευματικήν καί ύπερβατικήν εικόνα 
τού Θεού. Τόν θεωρεί άπειρον, παντο
δύναμον, αιώνιον, πανταχοϋ παρόντα 
καί τέλειον. Αί άνθρωπομορφικαί εκ
φράσεις έχουν συμβολικόν καί άλληγο- 
ρικόν χαρακτήρα. "Οταν γίνεται λό^ος 
περί τοϋ βραχίονος τοϋ Θεοϋ, εννοεί
τε» ή παντοδυναμία Του. "Οταν άναφέ- 
ρεται ή είκών τής δημιουργίας τοϋ 
άνθρώπου μέ πηλόν, δηλοϋται ότι ό

άνθρωπος έδημιουργήθη μέ ιδιαιτέραν 
δημιουργικήν ένέργειαν τοϋ Θεοϋ καί 
όχι μέ τόν λόγον Αύτοϋ, όπως όλα τά 
άλλα όντα καί τά ζώα. "Οταν λέγεται ότι 
ό άνθρωπος έγινε κατ’ εικόνα Θεοϋ, 
δέν σημαίνει ότι ό Θεός είναι όμοιος μέ 
τόν άνθρωπον σωματικώς, άλλά ή όμοι- 
ότης άφορά είς τό πνεύμα καί τήν 
ψυχήν, είς τήν έλευθέραν καί αθάνα
τον ψυχήν καί είς τόν νοϋν.

Είς τάς άλλας περιπτώσεις έχομεν 
έμφάνισιν τοϋ Θεοϋ μέ οράματα καί 
εικόνας, αί όποΐαι τονίζουν τήν μή 
παρουσίαν Αύτοϋ. ' Ο μεσαιωνικός φι
λόσοφος Θωμάς Άκυνάτης εις τό 
έργον του Σούμμα Θεολογική, τονίζει 
ότι ό Θεός συχνά όμιλει μέ εικόνας έκ 
τοϋ ύλικοϋ κόσμου καί άναφέρει τόν 
στιχ. 11, κεφ. 12 τοϋ προφήτου Ώσηέ: 
« ’Εγώ οράσεις έπλήθυνα καί έν χερσί 
προφητών ώμοιώθην». ' Ο Θεός παρου
σιάζεται μέ διαφόρους μορφάς καί 
οράματα είς τούς προφήτας καί όμιλεί 
διά τοϋ στόματος αύτώνπρός τόν λαόν. 
Αί μορφαί αύταί όμως είναι άπλαϊ 
αίσθηταί εικόνες, δέν έκφράζουν αυ
τήν τήν ούσίαν τού Θεοϋ, ή όποια είναι 
πάντοτε άπρόσιτος.

Τό άπρόσιτον καί άκατάληπτον τοϋ
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θεοϋ τονίζουν περιοοότερον οί πατέ
ρες τής άνατολικής 'Εκκλησίας. Ό  Μ. 
Βασίλειος λέγει «Αί μέν ένέργειαι 
ΑύτοΟ πρός ή μάς καταβαίνουσιν, ή δέ 
ούσία Αύτοϋ παραμένει άπρόσιτος» 
(Έπιστ. 234, 1). Τό αύτό τονίζει καί ό 
Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός «άπειρον τό 
θειον καί δυσθεώρητον». Εις δέ τόν 
ύπέροχον ϊιμνο του πρός τόν Θεόν μέ 
άρχαία μέτρα, χρησιμοποιεί πλατωνικός 
έκφράαεις, διά νά δείξη τήν υπερβατι
κότητα Αύτοϋ. «~Ω πάντωνέπέκεινα, τί 
γάρ θέμις άλλο Σέ μέλπειν... Σύ γάρ 
λόγω ούδενί, νόω ούδενί ληπτός».

' Ο ιερός Χρυσόστομος όμιλών διά τά 
δράματα τοϋ Ήσαίου, ό όποιος λέγει 
ότι είδε τόν Κύριον έπί θρόνου υψηλού 
καί γύρω τά Σεραφείμ, γράφει ότι ό 
προφήτης έβλεπε τόν Θεόν κατά συγ- 
κατάβασιν, όπως ό Θεός παρουσίαζε 
τόν έαυτόν Του. Δέν κάθηται όμως 
ποτέ ό Θεός έπί θρόνου, ούτε είναι 
δυνατόν νά περιγραφή. Καί ό Κλήμης ό 
Άλεξανδρεύς παλαιότερον έγραφε: 
«Σχήμα δέ καίκίνησινή στάσιν ή θρόνον 
ή τόπον ή δεξιά ή άριστερά τοϋ τών 
όλων Πατρός οϋδ’ όλως νοητέον, 
καίτοι καί ταϋτα γέγραπται» PG121 .Καί 
ό Χρυσόστομος εις άλλην όμιλίαν έρμη- 
νεύει άλληγορικώς τήν φράσιν ότι ό 
Χριστός έκάθισεν έν δεξιά τοϋ θρόνου 
τοϋ Πατρός, «είπών έν δεξιά ούκ 
έσχημάτισεν έαυτόν, άλλά τό όμότιμον 
έδειξε τό πρός τόν Πατέρα».

Ο Θεός κατά τόν Χρυσόστομον 
δηλοϋται μέ άνθρώπινα ιδιώματα, διά νά 
γίνη καταληπτός είς τόν άνθρωπον, διά 
τήν άνθρωπίνην άσθένειαν. «Μή τη 
παχύτητι τών ρημάτων προσέχωμεν, 
άλλ' έκείνο έννοώμεν, ότι αιτία τής τών 
λέξεων ταχύτητος ή άσθένεια τυγχάνει 
ή ήμετέρα. Ουδέ γάρ παρήν έτέρως 
δέξασθαι τά λεγάμενα, τήν άκοήν τήν 
άνθρωπίνην μή τοσαύτης άπολαύσασαν 
συγκαταβάσεως. ’ Εννοοϋντες τοίνυν 
καί τήν έαυτών άσθένειαν καί ότι περί 
Θεοϋ είσί τά λεγάμενα, οϋτω δεχόμεθα 
τά είρημένα, ώς είκός περί Θεοϋ 
λέγεσθαι, μή είς σωμάτων σχηματισμόν 
καί μελών σύνθεσιν τό θειον κατάγον- 
τες, άλλά θεοπρεπώς άπαντα νοοϋν- 
τες. Άπλοϋν γάρ καί άσύνθετον καί 
άσχημάτιστον τό θειον» ’ Ιω. Χρυσ. 
Λόγοι, IOIC (Μετ. πρέπει όμως νά μή 
προσέχωμεν είς τάς άνθρωποειδεις 
έκφράσεις καί νά κατανοήσωμεν ότι 
αιτία αύτών είναι ή δική μας άδυναμία. 
Ούτε θά ήτο δυνατόν οί άνθρωποι νά 
δεχθούν αυτά κατ ’ άλλον τρόπον, έάν 
δηλαδή δέν προσεφέροντο μέ τόσην 
άπλοϊκότητα. Γνωρίζοντες λοιπόν τήν 
άδυναμίαν μας καί ότι αύτά λέγονται

περί τοϋ Θεοϋ, έτσι 6ς δεχθώμεναύτά, 
ώς νά λέγωνται άληθώς περί τοϋ Θεοϋ, 
δηλαδή χωρίς νά κατεβάζωμεν τόν 
Θεόν είς σχηματισμόν σωμάτων καί 
σύνθεσιν μελών, άλλά νά τά έννοοϋμεν 
όλα κατά τρόπον άρμόζοντα σ ’ αύτόν. 
Διότι τό θειον είναι άπλοϋν καί άσύνθε
τον καί άσχημάτιστον).

Βλέπομεν λοιπόν ότι οί πατέρες τής 
άνατολικής έκκλησίας άπό τήν παλαιόν 
έποχήν καταπολέμησαν τόν άνθρωπο- 
μορφισμόν, τόν όποιον ύπεστήριζον 
μερικοί αιρετικοί, γνωστικοί. Καί έτόνι- 
σαν τό άκατάληπτον τοϋ Θεοϋ, ερμή
νευσαν δέ συμβολικά τίς άνθρωπομορ- 
φικές έκφράσεις. "Ετσι έδημιουργήθη 
ή άποφατική θεολογία, ή όποια τονίζει 
τό άκατάληπτον καί άνέκφραστον τοϋ 
Θεοϋ. Έν άντιθέσει πρός αύτήν τήν 
καταφατική θεολογία παραδέχεται ότι 
άπό τά δημιουργήματα δυνάμεθα νά 
γνωρίσωμεν τόν θεόν, τάς ιδιότητας 
αύτοϋ, τάς όποιας όμως πρέπει νά 
φαντασθώμεν είς ϋπερτέλειονβαθμόν.
' Η άποφατική θεολογία θέλει νά άπο- 
φύγη τόν άνθρωπομορφισμόν.

Καί όμως ό άνθρωπομορφισμός είναι 
χρήσιμος διά τήν άνθρωπίνην άσθένει- 
αν, όπως όρθώς τονίζει ό ιερός Χρυσό
στομος. "Αν άφαιρέσωμεν άπό τόν 
Θεόν όλας τάς άνθρωπίνας παραστά
σεις, δέν θά άπομείνη παρά μία άφηρη- 
μένη φιλοσοφική ιδέα, τήν όποιαν δέν 
είναι δυνατόν νά κατανοήση ό πολύς 
κόσμος. Αί άνθρωπομορφικαί παραστά
σεις δίδουν κάποιαν μορφήν είς τήν 
παράστασιν τοϋ Θεοϋ μέσα μας, ή 
όποια κάμνει προσιτό τό θειον είς τόν 
νοϋν, κινεί τό συναίσθημα καί προκαλεϊ 
έντονα βιώματα. Ενώ ή άφηρημένη 
φιλοσοφική έννοια μόνον είς τούς 
φιλοσόφους καί τούς μεγάλους επιστή
μονας είναι προσιτή.

Θά δεχθώμεν λοιπόν τάς άνθρωπο- 
μορφικάς έκφράσεις τής Αγίας Γρα
φής, χωρίς όμως νά λησμονώμεν ποτέ 
ότι ό Θεός δέν είναι άνθρωπόμορφος, 
είναι πνεύμα, πανταχοϋ παρών, δημι
ουργός καί Κύριος τοϋ κόσμου. Μέ 
αύτήν τήν συναίσθησιν, μέ σεβασμόν 
πρός τό άπειρον μεγάλείον καί τήν 
θείαν πανσοφίαν Του, πρέπει νά έπικοτ 
νωνώμεν μέ Αύτόν ταπεινά, μέ πίστιν 
καί εύλάβειαν, αισθανόμενοι τήν μικρό- 
τητά μας, τήν άκατάλυτον έξάρτησίν 
μας άπό Αύτόν καί τήν πανταχοϋ 
παρουσίαν Του. Μόνον τότε θά έχωμεν 
καθαρωτέραν εικόνα περί τοϋ Θεοϋ καί 
αύτή θά μάς όδηγή είς τήν πίστιν καί τήν 
συμμόρφωσιν τής ζωής μας πρός τό 
θειον θέλημα, πρός τόν θειον ήθικόν 
νόμον.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΔΙΗΓΗΜΑ

ΤΟ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 

ΠΟΤΟ
Τοϋ

Χάρρυ Μούρ

Ο ΝΤΑΝ ΧΑΡΡΙΣΟΝ κοίταξε τό 
πρόσωπό του στόν καθρέφτη τού 

μπάρ άντίκρυ του. "Ηταν ένα πρόσωπο 
πρόωρα γερασμένο καί κουρασμένο.
' Ωστόσο, απόψε γιά πρώτη φορά, τά 
μάτια του δέν ήταν άνέκφραστα καί 
θαμπά. Είχαν μιά έντονη λάμψη μέσα 
τους, πού τούς έδινε έκφραση καί τά 
ζωντάνευε.

-  "Ενα ούίσκυ άκόμα, Τζό, είπε μέ 
ήσυχη φωνή ό Ντάν Χάρρισον δείχνον
τας τό άδειο ποτήρι του στόν μπάρμαν.

-  "Εχετε πιε! τέσσερα κιόλας, δια- 
μαρτυρήθηκε ό μπάρμαν τοϋ πρόχει
ρου μπάρ τοϋ θεάτρου "Αλντον.

Ό  Ντάν χαμογέλασε άνασηκώνον- 
τας τούς ώμους.

-  'Α ς  γίνουν πέντε, λοιπόν, είπε.
' Ο διάλογος έκείνος έπαναλαμβανό- 

ταν στερεότυπα γιά πολλούς μήνες 
τώρα. Ό  μελαχρινός μπάρμαν τοϋ 
θεάτρου ήταν ό μόνος άνθρωπος πού 
έδειχνε κάποια συμπάθεια στόν άσημο 
κομπάρσο.

' Ο Ντάν πήρε τό ποτήρι του καί τό 
ϋψωσε.

-  Στήν ύγειά σου, μουρμούρισε στό 
είδωλό του στόν καθρέφτη πού τοϋ 
χαμογελούσε παράξενα.
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' Ο εαυτός του ανταπόδωσε τόν 
χαιρετισμό καί ό Ντάν ήπιε τό ούίσκι.

' Ο Ντάν Χάρρισον ήταν χαρούμενος 
άπόψε γιατί άπό τό βράδυ εκείνο θά 
άλλαζε ριζικά ή ζωή του. Δέν.θά ήταν 
πιά ό άσημος κομπάρσος καί δέν θά 
ζοϋσε στό περιθώριο τής άνωνυμίας.

Κι ύστερα, δέν είχε ξεκινήσει έτσι 
τήν καριέρα του στό θέατρο ό Ντάν 
Χάρρισον. Είχε άποφοιτήσει μέ άριστα 
άπό τή δραματική σχολή καί είχε 
υπογράψει άμέσως συμβόλαιο μ' ένα 
μεγάλο θέατρο στό Μπρόντγουέη. "Ο
λες οί προοπτικές ήταν μέ τό μέρος του 
κι όλοι πίστευαν μέ σιγουριά ότι θά 
γινόταν κάποτε ένα μεγάλο άστέρι.

Ωστόσο, όπως πίστευε ό ίδιος, ή 
τύχη δέν θέλησε νά τόν βοηθήσει, ένώ 
άλλοι ύποστήριζαν ότι δέν έφταιγε ή 
τύχη, άλλά ή βιασύνη τού νέου ήθοποι- 
οΰ ν' άνέβει ψηλά σχεδόν άμέσως καί 
χωρίς κόπους.

Ή  συμφορά ήρθε μέ τις πρώτες 
κιόλας έμφανίσεις του. ' Ο νέ»ς ήθο- 
ποιός δέν ήταν άκόμα «ώριμος». Δέν 
άρεσε στόν σκηνοθέτη άλλά ούτε καί 
στό κοινό. Τόν παραμέρισαν καί τόν 
ξέχασαν. ' Ο Ντάν άπογοητεύτηκε καί 
πικράθηκε άσχημα καί δέν τού έμενε 
τίποτα άλλο παρά νά περιμένει. Νά 
μελετήσει, νά ώριμάσει καί ν ' άρπάξει 
άπ' τά μαλλιά τήν πρώτη εύκαιρία.

"Ομως, τά χρόνια περνούσαν καί ή 
μεγάλη εύκαιρία δέν έρχόταν. "Ωσπου, 
πριν έξι μήνες τόν προσέλαβαν στό 
θέατρο * Αλντον σάν κομπάρσο καί σάν 
άντικαταστάτη τού διάσημου πρωταγω
νιστή Ρέξ Μαλόουν.

' Ο Ντάν έμαθε τό ρόλο τού Μαλόουν 
καί στις πρόβες έκανε καλή έντύπωση.
' Η προοπτική ήταν νά κρατήσει τό έργο 
πάνω άπό χρόνο. "Ως τότε... ίσως κάτι 
νά συνέβαινε στόν Μαλόουν. ” Ισως ένα 
κρυολόγημα, κάποιο μικροατύχημα... 
Τότε, θά έπαιρνε γιά μιά-δυό βραδιές 
τό ρόλο τού Μαλόουν καί ποιος ξέρει...

Κοιμόταν καί ξυπνούσε μέ τό ίδιο 
όνειρο καί τόν Ιδιο πόθο γιά ολόκλη
ρους μήνες τώρα. "Εβλεπε τή φωτο
γραφία του στις θεατρικές στήλες τών 
έφημερίδων καί διάβαζε τούς έπαίνους 
τών κριτικών γιά τήν «καταπληκτική 
έρμηνεία» καί τό «δημιουργικό του 
παίξιμο».

"Εδειξε τό άδειο του ποτήρι στόν 
μπάρμαν.

-  Πάλι;... Μά είναι τό έκτο...
Ό  Ντάν άνασήκωσε τούς ώμους.

Είχαν περάσει έξη μήνες κι ό Μαλό
ουν δέν έλεγε νά λείψει άπό καμιά 
παράσταση. Ο Ντάν άρχισε νά τόν 
μισεί θανάσιμα. "Ηταν τό μοναδικό 
έμπόδιο στήν καριέρα του... καί ή 
σκέψη τής δολοφονίας γεννήθηκε σι- 
γά-σιγά στό μυαλό του.

Σήκωσε τό ποτήρι κοιτάζοντας πάλι 
χαμογελαστά στόν καθρέφτη.

Απόψε θά άλλαζε ή ζωή του. Τό 
όνειρό του θά γινόταν πραγματικότη
τα...

-  Κύριε Χάρρισον! άκουσε μιά φωνή 
πίσω του.

Γύρισε καί είδε τόν Λόμπυ, έναν άπό 
τούς μηχανικούς τής σκηνής.

-  ’ Ελάτε γρήγορα πάνω, είπε λαχα
νιασμένα ό Λόμπυ. Ο Μαλόουν δέν

-  Καταλαβαίνεις, Χάρρισον καί πολύ 
καλά μάλιστα.

είναι καλά. Λιποθύμησε στό καμαρίνι 
του. Είναι άδύνατο νά βγει στή σκηνή 
καί άρχίζει ή τρίτη πράξη σέ λίγο. Ο 
μίστερ Φέργκιουσον είπε νά βιαστείτε. 
Δέν θά προλάβετε νά μακιγιαριστεΐτε...

' Ο Ντάν κιτρίνισε.
-  Τί διάολο έπαθε; ρώτησε χωρίς νά 

κινηθεί άπό τή θέση του.
-  Πού νά ξέρω, δέν είμαι γιατρός.
-  Δηλαδή, πρέπει οπωσδήποτε νά 

τόν άντικαταστήσω έγώ;
-  Μά δέν μοϋ λές, τρελλάθηκες; 

φώναξε άγανακτισμένος ό Λόμπυ. Γ ι’ 
αύτό δέν σ' έχουν προσλάβει;

-  Δέν μπορώ νά έρθω... δέν νιώθω 
καλά, είπε ό ήθοποιός. Στό πιστόλι...

-  Πιό πιστόλι; ρώτησε ό Λόμπυ.
-  Τίποτα... Δέν μπορώ νά έρθω. 

'Ήπια πολύ. Πού νά ήξερα ότι θά 
άρρώσταινε αύτός ό ήλίθιος άπόψε...

-  Μήν άνησυχεΐς, μίστερ Χάρρισον! 
άκούστηκε μιά φωνή πίσω του. ' Ο 
Μαλόουν είναι μιά χαρά.

' Ο Ντάν γύρισε καί τόν κοίταξε.
-  Άρχιφύλακας τής άστυνομίας 

Ρόντερ, συστήθηκε ό άλλος.
-  Δέν καταλαβαίνω, μουρμούρισε ό 

Ντάν τρέμοντας.
-  Καταλαβαίνεις, Χάρρισον καί πολύ 

καλά μάλιστα. Στήν τελευταία σκηνή 
τής τρίτης πράξης, ό άντρας τής "Εντιθ 
πυροβολεί τόν έραστή τής γυναίκας 
του, δηλαδή τόν Μαλόουν καί τόν 
σκοτώνει. Φυσικά τό πιστόλι είναι άληθι- 
νό, άλλά περιέχει ψεύτικες σφαίρες. 
Κάποιος άπόψε έβαλε άληθινές σφαί
ρες στό πιστόλι. Καμιά φορά ή τύχη 
παίζει παράξενα παιχνίδια, Χάρρισον. 
Τήν τελευταία στιγμή, ό φροντιστής 
σκέφθηκε νά ρίξει μιά ματιά στό όπλο 
πριν τό παραδώσει. Είδε τις άληθινές 
σφαίρες καί ειδοποίησε τήν άστυνομία. 
Ρώτησα νά μάθω ποιος είχε συμφέρον 
νά τό κάνει καί μοΰ είπαν ότι μονάχα 
έσύ θά μπορούσες νά τό είχες κάνει.

Καθώς μιλούσε έβγαλε ένα ζευγάρι 
χειροπέδες καί τις πέρασε στά χέρια 
τού Χάρρισον.

-  Έλα μή στενοχωριέσαι πολύ. Κα
λύτερα πού δέν σκοτώθηκε. Γιατί τότε 
θά πήγαινες ολόισια γιά τήν ήλεκτρική 
καρέκλα. Ένώ έτσι, θά φάς μερικά 
χρονάκια γιά νά βάλεις μυαλό.

Ό  ήθοποιός άνασήκωσε τούς ώ
μους.

-  Ένα ποτό άκόμα, Τζό, είπε στόν 
μπάρμαν. Τό τελευταίο.

ΧΑΡΡΥ ΜΟΥΡ
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πιστή. Μιά μέρα ό Βιντόκ τήν έπιασε νά 
κοιμάται μέ ένα φίλο του, μέ τόν οποίο 
είχε υπηρετήσει στήν ίδια στρατιωτική 
μονάδα. ' Αμέσως τόν κάλεσε σέ μονο
μαχία. Τό άποτέλεσμα ήταν γνωστό έκ 
τών προτέρων. ' Ο έραστής δέν θά 
γλίτωνε άπό τό σπαθί τού πολύπειρου 
Βιντόκ. ' Η γυναίκα του, πού τό γνώριζε 
αύτό, ειδοποίησε τήν άστυνομία. Ό  
Βιντόκ, γιά νά μή συλληφθεΐ καί καταδι- 
κασθεΤ, έφυγε μέ ένα άλογο καί έφθα- 
σε στις Βρυξέλλες. Έκείέμφανίστηκε 
ώς λοχαγός Μπουσώ καί έγκαταστάθη- 
κε σέ μιά πανσιόν, ύπό τήν «προστασία» 
μιάς νεαράς καλλιτέχνιδας, πού τόν 
«γνώρισε» σέ μιά σπείρα χαρτοκλε
πτών. ' Ο πανέξυπνος Βιντόκ έγινε ό 
τέλειος χαρτοπαίκτης, ό φόβος καί ό 
τρόμος τών χαρτοπαικτικών λεσχών τής 
βελγικής πρωτεύουσας.

Τό χαρτοπαίγνιο καί ή γνωριμία του 
μέ πολλές «πεταλούδες», τού έδωσαν 
τήν δυνατότητα γιά πολυτελή καί πολυ
δάπανη ζωή. Αύτό κίνησε τήν προσοχή 
τής τοπικής άστυνομίας. Ό  Βιντόκ 
συνελήφθη καί άποκαλύφθηκαν ή πλα-

Πεθαίνοντας άφησε πίσω του ένα θρύλο, τά θεμέλια τής

Τ ΟΝ ΕΙΠΑΝ «άπάντηση στό έγκλη
μα». Οί κακοποιοί έτρεμαν όταν 

άκουγαν τό όνομά του. 'Υπολογίζεται 
6τι ό Βιντόκ συνέλαβε τουλάχιστον
20.000 έπικίνδυνους έγκληματίες. Τά 
άνδραγαθήματά του πραγματικά περι
στατικά τής πολυτάραχης ζωής του, 
έγιναν «πρότυπο» γιά φανταστικούς 
ντετέκτιβς «άπό τόν Σεβαλιέ Ντυπέν 
ήρωα τού μυθιστορήματος: Οί δολοφό
νοι στό νεκροτομείο τού Ροϋε τού 
"Εντγκαρ Άλαίν Πόε ώς τόν 'Ηρακλή 
Πουαρό τής Άγκάθα Κρίστι». Ή  ζωή 
τού Βιντόκ ζωή γεμάτη ρομαντισμό, 
περιπέτειες, έντονες συγκινήσεις καί 
άφάντασες έπιτυχίες «μόνο σάν συνδυ
ασμός τού Σίγκμουντ Φρόυντ, τού 
Καζανόβα, τού Χουντίνι καί τού "Εν- 
τγκαρ Χοϋβερ μπορεί νά περιγράφει καί 
νά συγκριθεϊ».

' Ο Εύγένιος Βιντόκ, αύτό τό φαινό
μενο έξυπνάδας καί άντοχής, πού 
γοήτευσε τόν Μπαλζάκ καί τόν Δουμά 
καί ένέπνευσε τόν Ούγκώ γεννήθηκε 
στις 23 ' Ιουλίου 1775 στήν πόλη ” Αρας 
τής Γαλλίας. ' Ο πατέρας του, φούρνα
ρης τό έπάγγελμα τόν προόριζε γιά 
διάδοχό του, ένώ ή μητέρα του ήθελε

νά τόν κάνει παπά.
Μικρός άκόμα ό Βιντόκ φοίτησε σέ 

σχολείο Φραγκισκανών, όπου έμαθε, 
σέ ήλικία μόλις έννέα έτών, έλληνικά, 
λατινικά, χημεία καί άστρονομία.

Πέντε χρόνια άργότερα έγινε δάσκα
λος τής ξιφασκίας. Κατά τή γνώμη του 
ταίριαζε στήν άνδρική δύναμη καί ρώμη. 
’ Αλλά κοντά στή φήμη του ώς ξιφομά
χου, ό Βιντόκ άποδείχθηκε καί περιζή
τητος έραστής. Νεαρές άριστοκράτι- 
σες, άπό ολόκληρη σχεδόν τή Γαλλία 
έπιζητοΰσαν τήν συντροφιά του. Ό  
πατέρας του, βλέποντας ότι ό γιός του 
είχε πάρει «άσχημο δρόμο» καί γιά νά 
χαλιναγωγήσει τόν άπείθαρχο ξιφομά
χο, έσπευσε νά τόν γράψει έθελοντή 
στόν γαλλικό στρατό. ' Υπηρέτησε πέν
τε χρόνια στό έπίλεκτο σύνταγμα τών 
Δραγώνων, τή βασιλική δηλαδή φρουρά 
καί διακρίθηκε γιά τήν άνδρεία του, 
ιδίως στή μάχη τής Μόνς, δπου παραση- 
μοφορήθηκε καί προήχθη σέ δεκανέα. 
Μετά τήν άποστρατεία του γύρισε στό 
' Αράς. Παντρεύτηκε τή Λουίζα πού τήν 
άγαποΰσε άπό μικρός.

Αλλά ή Λουίζα, παρά τήν «παράφο
ρη» άγάπη της, δέν στάθηκε διόλου

στοπροσωπία καί ή χαρτοκλοπή. Μέ 
ισχυρή συνοδεία οδηγήθηκε στή Λίλλη 
γιά νά καταδικαστεί άπό στρατοδικείο, 
γιατί έκτος τών άλλων τών κατηγορού
σαν καί γιά λιποταξία. Στόν δρόμο γιά τή 
Λίλλη, κατόρθωσε νά δραπετεύσει καί 
νά ξαναγυρίσει μεταμφιεσμένος στις 
Βρυξέλλες. Ή ταν μόνο είκοσι χρονών, 
όταν μονομάχησε καί πάλι γιά τήν 
καρδιά μάς γυναίκας. Τόν έπιασαν καί 
τόν έκλεισαν στή φυλακή, άπό δπου 
κατόρθωσε ξανά νά δραπευτεύσει.

Γιά κακή του τύχη τόν συνέλαβαν καί 
πάλι. Αύτή τή φορά τόν οδήγησαν στις 
φυλακές τής Βρέστης, δπου έκλειναν 
τούς βαρυποινίτες, δεμένους μέ άλυσί- 
δες στά πόδια. Οί κατάδικοι δούλευαν 
γιά πολλές ώρες στά έκεϊ ναυπηγεία. 
' Ο Βιντόκ κατάφερε νά βρει μιά λίμα, 
μέ τήν όποια έκοψε τις άλυσίδες. 
Ντυμένος ναύτης βγήκε άπό τή φυλακή 
καί μπαρκάρισε στό καράβι ένός "Αγ
γλου καραβοκύρη. 'Αλλά τό 1779 
συνελήφθη, γιατί δέν είχε έγγραφα 
άποδεικτικά τής ταυτότητάς του, άνα- 
γνωρίσθηκε, καί ή παλιά ποινή του 
διπλασιάσθηκε. Γ ιά νά μήν ξαναδραπε- 
τεύσει, μεταφέρθηκε στις φυλακές τής
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' Ο χαρτοπαίκτης πού έγινε «προβοκάτορας», καταδότης καί μετά 
ιδιωτικός αστυνομικός. Συνέλαβε τουλάχιστον 20.000 επικίνδυνους 

εγκληματίες. Η  άπιστη Λουίζα καί ό λοχαγός Μπουσκύ. Δεκάδες 
ερωμένες. Ή  Αστυνομία τόν καταδιώκει πάντα

εγκληματολογίας καί ένδεκα άπογοητευμένες γυναίκες

οϊκους ανοχής μέ διευθύντριες γυναί
κες τής εμπιστοσύνης του καί τούς 
έκανε κέντρα συναντήσεως τών σκλη
ρών τού έγκλήματος. Μέ τόν τρόπο 
αϋτό ό Ντυπουά κατάφερε σέ μικρό 
χρονικό διάστημα νά εισχωρήσει σέ δλα 
τά δίκτυα τού ύποκόσμου τής Λυών καί 
νά τά έξαρθρώσει. ' Αχρηστέυσε όμως 
τόν Βιντόκ, δταν τόν έστειλε μάρτυρα 
στό δικαστήριο, κατά τή δίκη ένός 
μεγάλου ληστή. "Ετσι ό Βιντόκ άναγκά- 
στηκε νά φύγει γιά τό Παρίσι, όπου 
έργάστηκε ώς έμποροϋπάλληλος καί 
στή συνέχεια νά πάει στήν ιδιαίτερη 
πατρίδα του.

' Αλλά επειδή οί γαλλικές καταδιωκτι
κές Αρχές συνεχώς τόν καταζητού
σαν, άφού τά χρόνια πού είχε τώρα 
«στήν πλάτη» του είχαν πολλαπλασια- 
σθεΤ, άναγκάστρκε νά μεταμφιεσθεΐ καί 
νά έμφάνίζεται ώς, Αύστριακός αιχμά
λωτος πολέμου.'Εχε άφήσει γενειάδα 
καί μουστάκι καί είχε βάψει τά μαλιά του 
μέ τόση έπιτυχία, ώστε νά μήν τόν 
γνωρίσει ούτε ή ίδια ή μητέρα του. Τόν 
άναγνώρισε όμως ένας παλιός συμμα
θητής του. "Ετσι ό Βιντόκ πήρε τήν 
άγαπημένη του μητέρα καί μιά «έπίση-

Στήν άπέναντι σελίδα: Ό  Φουσσέ, ό 
διαβόητος υπουργός τής Γαλλικής α
στυνομίας. Είχε άπεριόριστη έμπιστο- 
σύνη στις ικανότητες του Βιντόκ. ’ Επά
νω: ' Ο Βιντόκ σέ χαρακτηριστική προ
σωπογραφία. Ό  πρώην χαρτοπαίκτης 
άνοιξε μέ τή βοήθεια τού Φουσσέ τό 
πρώτο ιδιωτικό γραφείο πληροφοριών.

Τουλών: γιά φυλακή χρησιμοποιούσαν 
ένα παλιό καράβι όπου κρατούσαν τούς 
έπικίνδυνους έγκληματίες. Μετά άπό 
λίγους μήνες καί άφού δωροδόκησε 
κάποιον φύλακα, ό Βιντόκ ήταν καί πάλι 
έλεύθερος. Πριν φθάσει στό Παρίσι, 
πέρασε άπό τή Λυών. ' Εκεί «συνδέθη
κε» μέ κακοποιό στοιχεία πού τού 
πρότειναν μιά έπικερδή ληστεία.

' Ο Βιντόκ όμως κουρασμένος ψυχι
κά καί σωματικά καί ίσως γιατί είχε 
νοσταλγήσει τήν ήσυχη ζωή, άρνήθηκε 
τή συνεργασία μέ τόν ύπόκοσμο τής 
Λυών. Οί παραλίγο συνεταίροι του τόν 
κατέδωσαν στόν διευθυντή τής άστυ- 
νομίας Ζάν-Πιέρ Ντυπουά, ό όποιος τόν 
συνέλαβε. ' Ο Ντυπουά, όμως, διορατι
κός καί έξυπνος άστυνομικός, σκέφθη- 
κε νά «άξιοποιήσει» τόν δαιμόνιο κακο
ποιό, γιά νά έξοντώσει τά έπικίνδυνα 
στοιχεία τής Λυών. Πρότεινε στόν 
Βιντόκ συνεργασία καί έκεΐνος δέχτη
κε.

' Από τή στιγμή αύτή άρχισε μιά νέα 
περίοδος στή ζωή του, πού άπό έπικίν- 
δυνο καί άδίστακτο έγκληματία, τόν 
έκανε τόν μεγαλύτερο διώκτη τής 
παρανομίας. ' Ο Βιντόκ άνοιξε δυό
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μη» φιλενάδα του καί πήγε στή Ρουέν, 
όπου άνοιξε κατάστημα νεωτερισμών. 
Σέ δύο χρόνια έγινε ό πλουσιότερος 
καταστηματάρχης τής περιοχής. 'Ό 
μως καί εκεί άναγνωρίσθηκε άπό ένα 
παλαιό συγκρατούμενό του καί γιά νά 
άποφύγει τις περιπέτειες καί τή φυλα
κή, έγκατέλειψε τήν τόσο άποδοτική 
έπιχείρηση καί μετακόμισε στήν περιο
χή των Βερσαλλιών.

Βρισκόμαστε στά 1804, έποχή τής 
παντοδυναμίας τοϋ Μεγάλου Ναπολέ- 
οντα. Υπουργός τής άστυνομίας ό 
διαβόητος Φουσέ.

' Επειδή ό Ναπολέων δέν είχε μεγά
λη εμπιστοσύνη στόν Φουσέ, σάν άντί- 
βαρο διόρισε διευθυντή τής ’ Αστυνομί
ας τών Παρισίων τόν Ντυπουά. Μιά 
μέρα ή ’ Ιωσηφίνα ειδοποίησε τόν Φου
σέ καί έκεΐνος μέ τή σειρά του τόν 
Ντυπουά, ότι τής έκλεψαν ένα πολύτι
μο περιδέραιο, πού τής είχε δωρίσει ό 
αύτοκράτορας τήν ήμέρα τών γάμων 
τους. Αγωνιώδεις προσπάθειες τής 
παρισινής ’ Αστυνομίας γιά τήν άνεύρε- 
ση τοϋ κοσμήματος έμειναν άκαρπες. 
Τότε ό Ντυπουά θυμήθηκε τόν παλιό 
συνεργάτη τής Λυών. Τόν βρήκε καί 
ζήτησε τή βοήθειά του .' Ο έκπληκτικός 
Βιντόκ κατάφερε σέ λίγες ήμέρες νά

έντοπίσει καί τόν κλέφτη καί τό σημείο 
όπου ήταν κρυμμένο τό περιδέραιο. ' Η 
έπιτυχία του αύτή τόν έκανε φίλο τοϋ 
Ναπολέοντα καί γνωστό σ' ολόκληρο 
τό Παρίσι. Μέ τις «πλάτες» τοϋ αύτο- 
κράτορα, τοϋ Φουσέ καί τοϋ Ντυπουά, 
ό Βιντόκ άνοιξε τό 1809 τό πρώτο 
ιδιωτικό γραφείο πληροφοριών.

Τό γραφείο αύτό βρισκόταν στήν όδό 
Σαίντ "Ανν 6. Από τόν άριθμό 6 ό 
Βιντόκ έμεινε γνωστός στόν ύπόκοσμο 
τοϋ Παρισιού ώς «ό νούμερο έξι». 
Συνεργάτες τοϋ πρώτου καί μεγαλύτε
ρου ντετέκτιβ τοϋ κόσμου ήταν άρχικά 
οκτώ άτομα, πρώην «διάσημοι» κακο
ποιοί, οί οποίοι, κατά τήν έξέταση 
ιδιωτικών ύποθέσεων, προέβαιναν σέ 
συλλήψεις, έκαναν έρευνες καί γενικά 
ένεργοϋσαν σάν κανονικοί άστυνομικοί. 
Αύτό δημιούργησε προβλήματα στίς 
σχέσεις τοϋ Βιντόκ μέ τή Γαλλική 
' Αστυνομία.

Τό έπάγγελμα τοϋ ντετέκτιβ ό Βιντόκ 
άσκησε άπό τό 1812 ώς τό 1817. 
Παράλληλα τοϋ άνατέθηκαν έπίσημα 
άστυνομικά καθήκοντα έθνικής άσφά- 
λειας τής Γαλλίας μέ διάταγμα τοϋ 
Ναπολέοντα. Τό σπουδαίο γΓ αύτόν 
τόν δαιμόνιο άνθρωπο είναι ότι καί μετά 
τήν πτώση τοϋ Ναπολέοντα καί τήν 
παλινόρθωση τών Βουρβόνων, διατήρη

σε τά ύψηλά άξιώματα στόν μηχανισμό 
άσφάλειας τής Γαλλίας. Γιά τίς πολύτι
μες ύπηρεσίες του, τό 1815 ό Λουδοβί
κος ΙΗ' τόν προήγαγε σέ άρχηγό τής 
Ασφαλείας τών Παρισίων. Έτσι ό 

Βιντόκ άναδείχτηκε σέ προσωπικότητα 
τής γαλλικής πρωτεύουσας καί όλόκλη- 
ρης τής Γαλλίας. Διάσημες έταίρες 
έγιναν έρωμένες του, φοροΰσε τά 
άκριβότερα κοστούμια τής έποχής καί 
κυκλοφορούσε μέ πολυτελή άμαξα. 
Δείγμα τής έξουσίας του ήταν μιά μικρή 
ράβδος μέ ολόχρυση λαβή. ' Αλλά ούτε 
τά πλούτη άπομάκρυναν τόν Βιντόκ άπό 
τό γραφείο του καί τά άστυνομικά του 
καθήκοντα.

Τό 1817 μέ άπόφαση τοϋ Λουδοβί
κου καί μέ αίτιολογικό τίς μεγάλες 
ύπηρεσίες τοϋ Βιντόκ πρός τή Γαλλία, ό

’ Επάνω αριστερά: Ό  Άπάχης, ό σκλη
ρός κακοποιός τής γαλλικής πρωτεύου
σας. Οί Άπάχηδες ήταν ό φόβος καί ό 
τρόμος τής παρισινής άστυνομίας. Δε
ξιά: Γάλλοι άστυνομικοί τό 1860 σέ μιά 
έκδήλωση στό Παρίσι. Κάτω: Γάλλοι 
άστυνομικοί εκπαιδεύονται στό τζούν
το. Στήν άπέναντι σελίδα: ' Ο διευθυν
τής τής άστυνομίας τής Λυών Ζάν Πιέρ 
Ντιπουά. Συνεργάσθηκε μέ τό Βιντόκ 
γιά νά εξοντώσει τούς κακοποιούς τής 
Γαλλικής μεγαλουπόλεως.
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άλλοτε επικίνδυνος κακοποιός άμνη- 
στεύθηκε γιά όλα τά άδικήματά του.

"Ενα χρόνο αργότερα, τό 1818, 
έκανε ένα έξαιρετικά τολμηρό γιά τήν 
εποχή βήμα, πού αναστάτωσε τούς 
άστυνομικούς παράγοντες σ’ ολόκλη
ρο τόν κόσμο. Προσέλαβε στην ' Ασφά
λεια Παρισίων γυναίκες. ' Η πράξη του 
αύτή χαρακτηρίστηκε άπό τούς άλλους 
αστυνομικούς ώς τό άκρον άωτον τής 
θρασύτητας, άφοϋ ό Βιντόκ τόλμησε νά 
διορίσει τις έρωμένες του ϋπαλλήλους 
τού κράτους. Οί αιτιάσεις δέν έπτόη- 
σαν τόν Βιντόκ. Μιά άπό τις έρωμένες 
του - άστυνομικούς, τή Βιολέτα, νέα 21 
χρόνων, άπό τις γοητευτικότερες γυ
ναίκες τού Παρισιού, τή διέταξε νά 
κάνει οίκο ανοχής πολυτελείας. Στό 
«σπίτι» τής Βιολέτας συγκεντρώνονταν 
οί λόγιοι τής περιοχής καί οί μεγάλοι 
κακοποιοί τής Γαλλίας. Στό «στέκι» 
αύτό, ό Βιντόκ «τσιμπούσε» τήν «αφρό
κρεμα» τού ύποκόσμου χωρίς πολλή 
προσπάθεια καί μέ ελάχιστο προσωπι
κό, άνάμεσα στό όποιο ήταν καί τό 
«έπιτελεΤο» του. Τό «έπιτελείο» αύτό 
άποτελοϋσαν: 1) Ό  Φουσέ (άπλή 
συνωνυμία μέ τόν ύπουργό τής ' Αστυ
νομίας). Ό  Φουσέ είχε καταδικαστεί 
16 φορές γιά ένοπλη ληστεία. Ό  
Βιντόκ τόν χρησιμοποιούσε κυρίως κα
τά τις επιδρομές του σέ άντρα ληστών.
" Ηταν σωματώδης μέ πρωτοφανή μυϊκή 
δύναμη καί μπορούσε νά κατατροπώσει 
πολλούς μαζί κακοποιούς. 2) Ο Ά ν - 
τρέ Γκουρύ άπό τούς πιό γνωστούς 
χαρτοκλέφτες τού Παρισιού. 3) Ό  
Μπονκετί, ιταλικής καταγωγής, πρώην 
«άρχοντας» τών καταγωγίων τής Νεα- 
πόλεως. 4) Ό  Όμπέ, πλαστογράφος, 
πού ό Βιντόκ έκανε γενικό γραμματέα 
τής παρισινής Αστυνομίας. 5) Ό  
Ριμπουλέ, άρχιλήσταρχος, άτρόμητος, 
άσύγκριτος παλαιστής άλλά μέθυσος 
καί φλύαρος.

Οί συνεργάτες τού Βιντόκ πληρώ
νονταν άπό τά κονδύλια τής ' Ασφάλει
ας, τής Surete. Τό ποσό τών χρημάτων, 
πού ό Βιντόκ έπαιρνε άπευθείας άπό 
τόν ύπουργό Οικονομικών, ήταν κρατι
κό άπόρρητο.

Ή  «βασιλεία» τού Βιντόκ έληξε 
προσωρινά τό 1824, όταν πέθανε ό 
Λουδοβίκος καί τόν διαδέχθηκε ό Κά
ρολος Γ . Διευθυντής τής Surete διορί
σθηκε ό Λακούρ, γνωστός καί αύτός 
ντετέκτιβ τών Παρισίων.

Κατά τήν ύπηρεσιακή αύτή άνάπαυλα 
ό Βιντόκ βρήκε τήν εύκαιρία νά γράψει 
τά Απομνημονεύματά του. Τό 1828 
πούλησε 50.000 άντίτυπα. Τόν επόμε

νο χρόνο, 1829, οί «Τάιμς» τού Λονδί
νου άφιέρωσαν ένα εκτενές άρθρο 
στόν διάσημο ντετέκτιβ. Μεταξύ άλλων 
έγραφαν ότι ό Βιντόκ έπρεπε νά 
θεωρείται Άσμοδαΐος, τό πονηρό 
πνεύμα άπό τή μιά καί Πρωτέας πού 
μεταμορφωνόταν διακρώς άπό τήν άλ
λη.

Τόν Μάιο τού 1830, μιά άναρχική 
έκδήλωση λίγο έλειψε νά τού στοιχίσει 
τή ζωή. Πήρε μέρος σάν «διαδηλωτής», 
γιά νά έντοπίσει προφανώς έκείνους 
πού κινούσαν τά νήματα τής άναταρα- 
χής. Κάποιος όμως άναγνώρισε στό 
πρόσωπο τού «οργισμένου εργάτη» τόν 
άλλοτε πανίσχυρο άρχηγό τής Surete. 
Τό πλήθος κινήθηκε έναντίον του μέ 
πρόθεση νά τόν λυντσάρει. ' Ο Βιντόκ 
κατάφερε νά ξεφύγει καί νά ζητήσει 
προστασία στό πλησιέστερο άστυνομι- 
κό τμήμα. "Ολοι δμως κινήθηκαν πρός 
τά έκεϊ, γιά νά άποσπάσουν διά τής βίας 
τόν Βιντόκ άπό τά χέρια τής ' Αστυνομί
ας. Ό  πανούργος Βιντόκ κατόρθωσε 
σέ ελάχιστα λεπτά νά μεταμφιεσθεΐ καί 
νά φθάσει άνενόχλητος στό σπίτι του. 
"Ενα άπό τά μέσα πού χρησιμοποίησε 
γιά τή μεταμφίεσή του ήταν ή καπνιά 
άπό τά φανάρια τού άστυνομικοΰ τμή
ματος μέ τήν όποια έβαψε τά μαλλιά 
του...

Αλλά λίγο καιρό έμεινε ό Βιντόκ

έκτος ύπηρεσίας. Τόν Σεπτέμβριο τού 
1831, τό έπίσημο κράτος ζήτησε καί 
πάλι τή συνδρομή του. Ο ύπουργός 
' Εσωτερικών Περιέρ, παρά τις άντιδρά- 
σεις τών άξιωματικών τής Αστυνομίας, 
διόρισε τόν Βιντόκ διευθυντή τής Sure
te, καί έπεξέτεινε τίς ύπηρεσίες Α
σφαλείας καί σέ άλλες πόλεις τής 
Γαλλίας.

' Η άξια τού Βιντόκ φάνηκε γιά άλλη 
μία φορά, όταν τό 1832 έπιδημία 
χολέρας έκδηλώθηκε στό Παρίσι. Χιλιά
δες πέθαναν άβοήθητοι στούς δρό
μους καί όσοι έζησαν έγκατέλειψαν τήν 
πόλη καί τραβούσαν γιά τά χωριά, 
άναζητώντας τή σωτηρία. Καμιά κρατι
κή ϋπηρεσία δέν λειτουργούσε, ούτε 
κάν ή 'Αστυνομία. Οί άστυνομικοί έ 
φευγαν κι αύτοί στήν ϋπαιρθο μαζί μέ τό 
πλήθος. Οί λωποδύτες τού παρισιοϋ 
όργίαζαν άνενόχλητοι. ' Ο Βιντόκ, παρά 
τόν άμεσο κίνδυνο νά προσβληθεί άπό 
τή χολέρα, έμεινε άκλόνητος στή θέση 
του καί κατάφερε, μέ τούς λίγους 
πιστούς συντρόφους του, νά προστα
τεύσει τίς έγκαταλελειμμένες περιου
σίες καί νά περισώσει άπό τόν έξοργι- 
σμένο όχλο καλλιτεχνικούς θησαυρούς 
άνεκτίμητης άξίας. Γιά τήν προσφορά 
του αύτή, ό βασιλιάς Λουδοβίκος Φίλιπ
πος τόν δέχθηκε μέ τιμές στά άνάκτο- 
ρα καί χορήγησε 5.000 χρυσά γαλλικά
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Γάλλος άστυνομικός τού περασμένου 
αιώνα έλέγχει μικροπωλητές σέ δρυμό 
τών Παρισίων. (Γκραβούρα).

φράγκα στόν ίδιο καί 15.000 στούς 
συνεργάτες του.

'Από τή διεύθυνση τής Ασφάλειας, 
ό Βιντόκ άπεχώρησε τό 1833, πιεζόμε- 
νος άπό τόν υπουργό ' Εσωτερικών καί 
τόν διευθυντή τής Αστυνομίας οϊ 
οποίοι τοΰ ζητούσαν νά άπολύσει τούς 
συνεργάτες του, γνωστούς όπως είπα
με κακοποιούς, καί νά τούς άντικατα- 
στήσει μέ συνταξιούχους άστυνομι- 
κούς.

Διάδοχος τού Βιντόκ ορίσθηκε ό Πιέρ 
' Αλλάρ πού προερχόταν άπό τή Χωρο
φυλακή καί άργότερα έργάσθηκε στή 
Surete.

Τό 1834 ό Βιντόκ άνοιξε καί πάλι 
ιδιωτικό γραφείο ντετέκτιβ. ' Η φήμη 
του όμως καί οί εκπληκτικές άστυνομι- 
κές του ικανότητες κίνησαν γιά άλλη 
μιά φορά τόν φθόνο τής επίσημης 
’ Αστυνομίας, πού ζητούσε άφορμή νά 
τόν εξοντώσει. Σέ μιά αιφνιδιαστική 
έφοδο στό γραφείο του, οί άστυνομικοί 
κατάσχεσαν 3.500 έγγραφα. ' Υποστη- 
ρίχθηκε ότι τό μισό ήταν έπίσημα 
κρατικά έγγραφα καί άνήκαν στή Sure
te.

Παρά τίς άντιρρήσεις τού Βιντόκ ότι 
τό έγγραφα αύτά προέρχονταν άπό τό 
προσωπικό του άρχείο, τελικά συνελή- 
φθη στις 23 Δεκεμβρίου 1839. Τή 
σύλληψη ένήργησε ό άντικαταστάτης 
του στήν ' Ασφάλεια, ό πρώην συνεργά
της καί μαθητής του, Πιέρ Αλλάρ. Ό  
Βιντόκ μεταφέρθηκε καί κλείστηκε στις 
φυλακές τής Αγίας Πελαγίας. Λίγες 
μέρες άργότερα άρχισε ή δίκη του, 
άφού προηγουμένως έξετάστηκαν άπό
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τόν άνακριτή 352 μάρτυρες. Οί περισ
σότεροι ήταν μάρτυρες κατηγορίας καί 
άνήκαν στή δύναμη τής παρισινής 
άστυνομίας.

' Η άπόφαση τού δικαστηρίου ήταν 
πέρα ως πέρα άθωωτική γιά τόν Βιντόκ. 
Τήν άθώωσή του γιόρτασε μέ δείπνο καί 
διασκέδαση ή παρισινή άριστοκρατία. 
Μάλιστα ό πρίγκηπας Λοσεφόρ καί ή 
κόρη του πριγκίπισσα Καρλότα μέ πρω
τοβουλία τού δικηγόρου τού Βιντόκ, 
διάσημου ποινικολόγου Λεντρύ, έκαναν 
έρανο καί συγκέντρωσαν 12.000 φράγ
κα, πού τό έδωσαν στό Βιντόκ.' Εκείνος 
ξαναγύρισε στό γραφείο του καί σέ 
πείσμα τής Αστυνομίας κατάφερε νά 
έχει νέες καίπιό έντυπωσιακές έπιτυχί- 
ες. Μιά άπό αύτές ήταν ή άνακάλυψη 
τών ληστών τής Τράπεζας Μωρίς Ντε- 
λεσέρ, άπό τήν οποία οί κακοποιοί 
πήραν 75.000 φράγκα. Ό  τραπεζίτης 
Ντελεσέρ άπευθύνθηκε άρχικά στήν 
Αστυνομία, ή όποια δέν κατάφερε νά 

έντοπίσει καί νά συλλάβει τούς ληστές.
' Ο Βιντόκ άνέλαβε τήν ύπόθεση προ
σωπικά καί κατάφερε σέ λίγες μέρες, 
νά έπιστραφούν τά χρήματα στόν τρα
πεζίτη. Μέ τήν έπιτυχία του αύτή καί μέ 
άλλες πού άκολούθησαν, ό Βιντόκ 
ρεζίλεψε στήν κυριολεξία τόν διευθυν
τή τής Άστυνομίας. 'Εκείνος μέ ένα 
«μούτρο» άγνωστο στόν ύπόκοσμο κα
τάφερε νά μπλέξει τόν ντετέκτιβ καί νά 
τόν κατηγορήσει γιά έκβιασμό καί άλλα 
άδικήματα·. Ό  Βιντόκ συνελήφθη στις 
11 Αύγούστου 1842 καί κλείστηκε στή

Γάλλοι αστυνομικοί οδηγούν στήν άγχόνη 
καταδικασμένους σέ θάνατο κακοποιούς.

φυλακή μαζί μέ τόν βοηθό του. Τήν ίδια 
στιγμή οί άστυνομικοί πήγαν στό γρα
φείο του καί δέν άφησαν τίποτε όρθιο.

' Η νέα δίκη τού Βιντόκ άρχισε στίς 3 
Μαίου 1843. Κατέθεσαν σάν μάρτυρες 
ύπερασπίσεως δύο άνώτατοι δικαστι
κοί. Μετά άπό άκροαματική διαδικασία 
45 ήμερών, τό δικαστήριο καταδίκασε 
τόν Βιντόκ καί τόν βοηθό του σέ ειρκτή 
5 έτών. Οί δικηγόροι τους άσκησαν 
έφεση καί ένα μήνα άργότερα, κατάτή 
νέα δίκη, άθωώθηκαν καί οί δύο.

Άπό τό Λονδίνο, ή τελειότερη γιά 
τήν έποχή έκείνη άστυνομία, ή περίφη
μη Σκώτλαντ Γυάρντ, έστειλε στό Παρί
σι μιά έπιτροπή, γιά νά ζητήσει τή 
βοήθεια τού Βιντόκ προκειμένου νά 
οργανώσει τή δική της ύπηρεσία 'Εγ
κληματολογιών ' Αναζητήσεων.

' Ακόμα καί στό 80 του χρόνια, όταν ή 
’ Αστυνομία καί μυστικοί πράκτορες τού 
ζητούσαν τή συμβουλή του γιά δύσκο
λες ύποθέσεις, ό Βιντόκ μπορούσε νά 
δώσει τήν όρθή λύση. Κάποτε τόν 
προσέλαβαν σ' έναν έξαγωγικό έμπο- 
ρικό οίκο, γιά νά έλέγξει τά άνεξήγητα 
έλλείμματα τής έπιχειρήσεως. ' Ο Βιν- 
τόκ σέ σύσκεψη μέ τούς ύπαλλήλους 
έκανε μερικές έρωτήσεις καί κατόπιν 
ύπέδειξε τή λογίστρια, μιά άσχημη 
γεροντοκόρη, ώς ένοχη. Άποδείχτηκε 
ότι ή γεροντοκόρη είχε χρησιμοποιήσει 
τά χρήματα γιά νά κρατήσει ένα νεαρό 
έραστή. Πώς τό καταλάβατε; ρώτησαν 
έκπληκτοι οί μέτοχοι τής έταιρείας.

' Ο Βιντόκ έδωσε μιά έγλωττη γαλατι
κή άπάντηση: «Κύριοι, είπε, μιά γυναίκα 
πού τραβά τήν προσοχή ένός άνδρα 
δέν χρειάζεται νά φορέσει άκριβό 
άρωμα στίς έννέα τό πρωί. "Αν ή κυρία 
αύτή είχε θαυμαστή αύτός θά μπορού
σε νά είναι μόνο κάποιος στόν όποιο θά 
τού έδινε χρήματα».

" Ως τόν θάντό του, ό Βιντόκ έμεινε ό 
θρύλος, ό μυθικός τύπος άνθρώπου 
τού Παρισιού, ό πνευματώδης, πού 
γοήτευσε τόν Μπαλζάκ καί τόν Δουμά 
μέ τίς περιπέτειές του καί πού είχε 
έρωμένες τίς ώραιότερες γυναίκες τής 
γαλλικής πρωτεύουσας. «Σέ κάθε μιά 
έκμυστηρευόταν τό τελευταίο του μυ
στικό, ότι αύτή ήταν ή μοναδική άληθινή 
άγάπη τής ζωής του καί μοναδική 
κληρονόμος τής περιουσίας του».

Στά 82 του χρόνια, τόν Απρίλιο τοΰ 
1857, τήν ώρα πού έπινε άμέριμνος τό 
κρασάκι του, έφυγε άπό τόν κόσμο τόσο 
ήσυχα, άφήνοντας πίσω του ένα θρύλο, 
τά θεμέλια τής έπιστήμης τής έγκλημα- 
τολογίας καί ένδεκα ώραΐες, άπογοη- 
τευμένες γυναίκες.

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Π.ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ
ΣΥΓΡΑΦΕΙΣ

ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΑΣ

ΠΙΣΤΟΜΑ!

Τοϋ
Κ. θεοτόκη

Ο ΤΑΝ ΥΣΤΕΡΑ άπό τήν άναρχία, 
πού χεν άνταριάσει τόν τόπο 

δίνοντας εις δλα τά κακά στοιχεία τό 
έλεύτερον νά πράξουν κάθε λογής 
άνομία, ή τάξη είχε πάλι στερεωθή κι 
είχε δοθή άμνηστία στοάς κακούργους, 
τότες έπέστρεψαν τούτοι άπ’ τά βουνά 
κι άπό τά ξένα στά σπίτια τους, κι 
άνάμεοα στοάς άλλους πού ξαναρχό
ταν, έγύριζε στό χωριό του κι ό 
Μαγουλαδίτης ' Αντώνης ό Κουκουλιώ- 
της.

"Ηταν τότες ώς σαράντα χρονών, 
κοντός, μαυριδερός μ' όμορφα πυκνά 
σγουρά γένια καί μέ σγουράτα μαύρα 
μαλλιά. Τό πρόσωπό του είχε χάρη καί 
τό βλέμμα του ήταν χαϊδευτικό καί 
ήμερο, άγκαλά κι άντίφεγγε μέ πράσι
νες άναλαμπές, τό στόμα του όμως 
ήτουν μικρότατο καί κοντό δίχως χείλια.

Ό  άνθρωπος τούτος, πριν άκόμη 
ρεμπελέψη ό κόσμος, είχε παντρευτή. 
Κι όταν πήρε των βουνών τό δρόμο γιά 
τό φόβο τής έξουσίας, άφηκε τή 
γυναίκα του μόνη στό σπίτι καί τούτη 
δέν τοϋ έστάθη πιστή, άλλά μέ άλλον 
(νομίζοντας ίσως πώς ό Κουκουλιώτης 
ήταν σκοτωμένος ή άλλιώς πεθαμένος) 
είχε πιάσει έρωτα κι άπ’ τόν έρωτα 
τούτον είχε γεννηθεί παιδί, πού άξαινεν 
ώστόσο χαριτωμένα καί πού ή γυναίκα 
περσότερο άγαποϋσε.

' Εγύριζε λοιπόν ό ληστής στό χωριό 
του τήν ώρα όπου βάφουν τά νερά. ΚΓ 
έμπήκε ξάφνου σπίτι του, χωρίς κανείς 
νά τό προσμένη, έμπήκε σά θανατικό 
άναπάντεχα τέλεια, κι έκατατρόμαξεν

Τό Ποντικονήαι, μιά ομορφιά τής γραφικής 
Κέρκυρας.

ή άτυχη γυναίκα, έτρόμαξε τόσο πού, 
παίρνοντας τό ξανθό της παιδί στήν 
άγκαλιά, τό σφίγγε στά στήθια της 
κρεμάμενη, έτοιμη νά λιποθυμήσει καί 
χωρίς νά δύναται νά προφέρη λέξη 
καμιά.

Αλλά ό Κουκουλιώτης πικρά χαμο
γελώντας τής είπε: «Μή φοβάσαι, 
γυναίκα». Δέν σοΰ κάνω κανένα κακό, 
άγκαλά καί σοΰ πρέπει. Είναι τό παιδί 
τούτο δικό σου; Ναί; Μά όχι δικό μου! 
Μέ ποιόν, λέγε, τό 'χεις κάμει;».

Τ ' άποκρίθη έκείνη λουχτουκιώντας:
«’ Αντώνη, τίποτε δέν μπορώ νά σοΰ 

κρύψω. Τό φταίσμα μου είναι μεγάλο. 
Μά, τό ξέρω, κι ή έκδίκησή σου θά ’ ναι 
μεγάλη' κι έγώ άδύνατο μέρος, καί τό 
νήπιο τούτο, πού άπό τό φόβο τρέμει, 
δέ δυνόμαστε νά σ’ άντρειευτοϋμε. 
Κοιτά πώς ή τρομάρα μέ κλονίζει καθώς 
σέ τηρώ. Κάμε άπό μέ ό,τι θέλεις, μά 
λυπήσου τό άτυχο πλάσμα πού δέν έχει 
προστασία».

Καθώς έμιλοΰσεν ή γυναίκα, έσκο- 
τείνιαζεν ή όψη του, άλλά δέν τήν 
άντίκοβε. ’ Εσιώπησε λίγο κι έπειτα τής 
είπε:

«Γυναίκα κακή! Δέ ρωτώ τώρα ούδέ 
συμβουλή σου ούδέ σέ λυπούμαι. Τ ’ 
όνομα έκείνου θέλω. ' Εσέ δέ θά 
πειράξω. Δέ μολογδς το; θά τό μάθω' τό 
χωριό όλο γνωρίζει μέ ποιόν έζοΰσες 
καί τότες θά θυσιάσω καί τούς τρεις 
μας, θά πλύνω τή ντροπή πόχω λάβει 
άπό σάς, πλάσματα άτιμα!».

Έμολόησε. Κι ό Κουκουλιώτης έ- 
βγήκεν άμέσως. Κι άφοϋ ύστερα άπό 
ώρα ξαναμπήκε στό σπίτι, έβρηκε τή 
γυναίκα στόν ίδιο τόπο άσάλευτη μέ τ '

άποκοιμισμένο τέκνο στήν άγκάλη· τόν 
άναντράνιζε. Μά αύτός έξαπλώθη κα
ταγής καί σά χορτάτος έκοιμήθη ύπνον 
βαθύν ώς τό ξημέρωμα.

Τήν άλλην μέρα, άφοΰ έξύπνησαν, 
τής είπε:

«Θά πάμε στά χτήματά μας νά ίδώ μή 
καί κείνα μοϋ 'χουν άρπάξει, καθώς 
μοϋ 'χει πάρει καί σέ ό σκοτωμένος».

«Τόν σκότωσες;»
Τήν ήμέραν έκείνην ό ήλιος δέν 

έφάνη στήν ’ Ανατολή, γιατί ό ούρανός 
ήτουν γνέφια γιομάτος καί τό φώς μετά 
βίας έπλήθαινε.

Κι ό Κουκουλιώτης βάνοντας φτιάρι 
καί τσαπί στόν ώμο έδιάταξε τή γυναίκα 
νά τόν άκολουθήση μαζί μέ τό παιδί της, 
κι έτσι έβγήκαν κι οί τρεις άπό τό σπίτι.

Καί φτάνοντας εις τό χωράφι πού 
ήταν πολύ νοτερό άκόμη άπό τήν 
πρωτυτερνή βροχή, ό ληστής έβάλθη 
νά σκάψη λάκκο.

Δέν έπρόφερνε λέξη καί τό πρόσωπό 
του ήτουν χλωμό, καί ό ίδρώς πού 
έβρεχε τό μέτωπό του, έβγαινε κρύος. 
Τό σταχτί φώς πού έπεφτε άπό τόν 
ούρανό, έχρωμάτιζε παράξενα τόν τό
πο, τό χινόπωρο τήν αύγήν έκείνην 
έλεγεν όλη του τή θλίψη. ' Η γυναίκα 
έκοίταζε περίεργη κι άνήσυχη, καί τό 
παιδάκι έπαιχνιδοϋσε μέ τά γουλιά καί 
μέ τά χώματα πού άνάσκαφτεν ό 
κακούργος. Κι έφάνη γιά μιάν στιγμήν ό 
ήλιος κι έχρύσωσε τά ξανθά μαλλιά τοϋ 
νήπιου πού άγγελικά χαμογελούσε.

Κι ώστόσο ό λάκκος ήτουν έτοιμος, κι 
ό Κουκουλιώτης άκουμπώντας στό φτι
άρι, είπε τής γυναικός του:

«Βάλ- τό πίστομα μέσα».
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ΚΛΟΠΕΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ « S E L E Z IO N E  R E A D E R ’S  D IG E S T »

Μ ετάφρ. ύπό τοΰ ' Αστυν. Α ' κ. ’ Ηλ. Κοτταρίδη

Σ ΥΧΝΑ γίνεται λόγος γιά τό τρίγωνο 
τών Βερμούδων, δηλαδή τό τμήμα 

τού Ατλαντικού όπου μυστηριωδώς 
εξαφανίζονται πλοία καί άεροσκάφη 
χωρίς νά αφήνουν κανένα ίχνος.

"Οπως λοιπόν ό Ατλαντικός έχειτό  
δικό του μυστηριώδες τρίγωνο, έτσι καί 
στή στεριά υπάρχει ένα άλλο έπικίνδυ- 
νο σημείο μέ τή διαφορά δτι στό 
τρίγωνο αύτό εξαφανίζονται φορτηγά 
καί ρυμουλκά-φορτηγά αυτοκίνητα γε
μάτα εμπορεύματα καί κατά προτίμηση 
τά φορτηγά μέ τήν ένδειξη T.I.R.

Τό μυστηριώδες αύτό τρίγωνο είναι 
στήν περιοχή τής Βορείου ' Ιταλίας στή 
LOMBARDIA.

"Εχει ύπολιγιστεϊ ότι περισσότερα 
άπό 17.000 αύτ/τα καμιόνια τό χρόνο 
είναι ό στόχος τών κλεπτών στήν 
' Ιταλία καί δτι άν δέν ληφθοϋν τά κα
τάλληλα μέτρα, ολόκληρος ό τομέας 
τών μεταφορών μέ τό μέσον αύτό 
κινδυνεύει νά καταστραφεί.

MILANO. Δύο οδηγοί αύτοκινήτων 
προερχόμενοι άπό τό AMSTERDAM,

σταμάτησαν σ' ένα πρατήριο βενζίνης 
γιά νά γευματίσουν καί μετά έπέστρε- 
ψαν στά αύτοκίνητά τους γιά νά κοιμη
θούν. Τά μεσάνυκτα τρεις μασκοφόροι 
οπλισμένοι τούς ξύπνησαν καί τούς

συνέστησαν νά μή προβάλλουν άντί- 
σταση. Στή συνέχεια οί κακοποιοί παρέ- 
λαβαν τά καμιόνια καί έφυγαν άφοΰ 
έγκατέλειψαντούς 'Ολλανδούςδεμέ
νους καί φιμωμένους.

ROMA. Δύο οδηγοί οί Anacleto Nov
ell! καί Giorgio Bildini έκινοϋντο στόν 
αύτοκινητόδρομο τής Civitavecchia μέ 
τά φορτηγά τους, όταν ξαφνικά βρέθη
καν μπροστά στό φώς προβολέων. ' Η 
ώρα ήταν 3.30 νυκτερινή. Στήν άρχή οί 
οδηγοί πίστεψαν ότι ήταν ό συνηθισμέ
νος έλεγχος πού συχνά κάνει ή οικονο
μική άστυνομία καί έτσι σταμάτησαν τά 
αύτοκίνητά τους καί έτοιμάστηκαν νά 
δώσουν τά άπαραίτητα γιά τόν έλεγχο 
έγγραφα (άδειες ικανότητας οδηγού - 
κυκλοφορίας κλπ.). Τότε διαπίστωσαν 
ότι οί στρατιώτες μέ τή στολή καί τήν 

palett (δείκτης φωσφορίζων μέ τήν λέξι 
ALT) δέν ήταν παρά μονάχα κακοποιοί.

' Η ' Ιταλία σήμερα κατέχει τήν πρώτη 
θέση στις κλοπές τών κάμιον στήν 
Εύρώπη καί μάλιστα τών αύτοκινήτων 
μέ τήν ένδειξη T.I.R. (Transports Inter-
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nationaux Routiers), δηλαδή τών φορ
τηγών πού μεταφέρουν εμπορεύματα 
σέ διάφορες εύρωπαϊκές χώρες βάσει 
τών διεθνών συμφωνιών.

Οί κλοπές τού είδους αύτοϋ είναι 
πολύ συνηθισμένες στήν 'Ιταλία καί 
μάλιστα στό χώρο πού περικλείεται 
μεταξύ τών πόλεων Como-Milano καί 
τό πέρασμα τού Brennero, περιοχή πού 
οί καμιονίστες τήν έχουν ονομάσει «Τό 
τρίγωνο τών Βερμούδων», άναφερόμε- 
νοι οτό γνωστό οημείο τού ’ Ατλαντι
κού όπου πλοία καί άεροσκάφη έξαφα- 
νίζονται χωρίς νά άφήσουν ’ίχνη τους.

Στήν ’ Ιταλία τό 1976 έληστέφθηκαν 
ή έκλάπησαν 17.061 φορτηγά αύτοκί- 
νητα μέ έμπορεύματα.

Πολλά φορτηγά τά κλέβουν κατά τό 
χρόνο τής άποστολής. Οί κακοποιοί 
έρχονται σέ προηγουμένη έπικοινωνία 
μέ τούς κλεπταποδόχους γιά τά είδη 
πού θά τούς προμηθεύσουν καί τά 
οποία συνήθως είναι είδη ήλεκτρικής 
οικιακής χρήσεως, μεταξωτά, τσιγάρα 
κλπ., καί μετά ένεργοϋν. Συνήθως 
αύτοί ένεργοϋν μέ μεθοδικότητα καί 
οργανώνουν έκ τών προτέρων τήν 
έπιχείρηση, δηλαδή φροντίζουν νά πλη- 
ροφορηθοϋν τις ώρες μετακινήσεως 
τών φορτηγών, τά μέτρα συναγερμού 
διά τήν άσφάλεια τού αύτοκινήτου, 
τούς συνοδούς αύτών καί άκόμη τόπού 
θά σταθμεύσουν.

Πολλές φορές οί κλέφτες ένεργοϋν 
καί μέ τή συμμετοχή τών φυλάκων, 
δηλαδή αύτών πού είναι έπιφορτισμένοι 
γιά τήν έπίβλεψη τών αύτοκινήτων 
ατούς χώρους σταθμεύσεως.

Τόν 'Ιούνιο τού 1977 δύο κακοποιοί 
μέ τή συμμετοχή τού νυκτοφύλακα 
έκλεψαν ένα καμιόνι γεμάτο νήματα καί 
έξαφανίστηκαν. ' Ο φύλακας προσποιή- 
θηκε ότι άνεκάλυψε τήν κλοπή τις 
πρωινές ώρες καί ειδοποίησε τήν 'Α 
στυνομία στήν όποια καί δήλωσε, δτι τό 
φορτηγό τό έκλεψαν μετά τήν 22αν 
ώραν, διότι τήν ώρα αύτή έκανε έλεγχο 
στό αύτοκίνητο. Αύτά κατά τόν φύλακα. 
Τήν 21 ην ώρα όμως τής προηγουμένης 
ένας διαβάτης είχε ειδοποιήσει τήν 
’ Αστυνομία ότι άπό ένα φορτηγό είχαν 
πέσει νήματα καί ότι τό αύτοκίνητο 
έτρεχε μέ ταχύτητα τήν Λεωοφόρο 
Monza τού Μιλάνου. Άπό τήν άνάκριση 
διεπιστώθη ή συμμετοχή τού φύλακα.

Οί κλέφτες δεν παραλείπουν νά 
συνεργάζονται καί μέ ώραΐες γυναίκες. 
Τόν ’ Ιανουάριο τού 1977 οί Καραμπινιέ- 
ροι συνέλαβαν στήν περιοχή Varese μία 
σπείρα άπό οκτώ άτομα μεταξύ τών 
όποιων καί μία νέα γυναίκα γνωστή μέ 
τό ψευδώνυμο: «La rossa dei camioni-

sti». Κύρια άποστολή της ήταν νά 
συνάπτει σχέσεις μέ τούς οδηγούς τών 
TIR σέ διάφορες εύρωπαϊκές πόλεις 
καί νάσυγκεντρώνει πληροφορίες σχε
τικά μέ τό έμπόρευμα πού μεταφέρουν, 
τή διαδρομή πού θά άκολουθήσουν καί 
τόν τόπο προορισμού. ' Η συμμορία 
αύτή κατόρθωσε σέ λίγο χρόνο καί μέ 
τόν τρόπο αύτό νά έξαφανίσειπερισσό- 
τερα άπό 25 TIR γεμάτα έμπορεύματα.

Γιά τήν άντιμετώπιση τής καταστάσε- 
ως αύτής στό Μιλάνο, όπου συμβαίνουν 
οί περισσότερες κλοπές φορτηγών (τό 
25% τού συνόλου σ’ δλη τήν ’ Ιταλία) ό 
δήμος άποφάσισε τήν δημιουργία μεγά
λων σταθμών (parking) καίύπό έπιτήρη- 
ση.

Σέ ένα συνέδριο τής Γ ενικής ' Ομο
σπονδίας μεταφορών έπροτάθη δπως 
τά φορτηγά αύτοκίνητο συνδεθοΰν μέ 
ραδιοτηλέφωνα καί ύπεστηρίχθη δτι τό

Λν \ ; 
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μέτρο αύτό είχε άποδώσει σπουδαία 
άποτελέσματα στις ΗΠΑ. Μέ τό μέσο 
αύτό, όταν κλαπεί φορτηγό αύτοκίνητο, 
ό οδηγός άμέσως ειδοποιεί τό κέντρο 
τό οποίο άμέσως δίδει τό σήμα σέ τρία 
άλλα τηλεφωνικά κέντρα, τά όποια καί 
αύτά μέ τή σειρά τους ειδοποιούν τούς 
οδηγούς τών φορτηγών γιά τήν κλοπή 
πούέγινε. Σέ χρονικό διάστημα τριάντα 
λεπτών τής ώρας (30') έκατοντάδες 
φορτηγά πού θά κυκλοφορούν θά έ 
χουν ήδη τήν περιγραφή τού κλαπέντος 
αύτοκινήτου.

’’ Οπως χαρακτηριστικά είπε ό δικηγό
ρος τής Γ ενικής ' Ομοσπονδίας Μετα
φορών Adriana Belluccio «δέν άρκεϊ νά 
παραπονείται κάποιοι γιά τήν κατάστα
ση αύτή τής κλοπής τών αύτοκινήτων, 
άλλά χρέιάζεται δράση καί μιά σαφής 
δήλωση ένός πολέμου έναντίον τών 
κλεπτών πού νά μήν έχει τοπικά δρια».

Η Ιτα λ ία  σήμερα 
κατέχει τήν πρώτη θέση στις 
κλοπές τών κάμιον στήν 
Εύρώπη καί
μάλιστα τών αύτοκινήτων 
μέ τήν ένδειξη  
T .I.R .



'Αριστερά: Τό μαρτύριο τού «μποτινι
ού». Ο δήμιος έχωνε σφήνες στό 
περικνήμιο πού έσπαγαν τά κόκκαλα 
τού ποδιού. ’ Επάνω: Ο «δαιμονισμέ
νος» τού Γκόγια. Ο πίνακας βρίσκεται 
στήν έθνική πινακοθήκη τού Λονδίνου. 
Δεξιά: Ή  Βεατρίκη Τσέντσι υποβάλλε
ται στό μαρτύριο τού σχοινιού γιά νά 
όμολογήσει. ' Η Ρωμαία πατρικία κατη- 
γορήθηκε ότι συνωμοτούσε εναντίον 
τού πατέρα της.

Τοΰ ROBERTO CANTINI

ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ
ΝΑΔΙΦΩΝΤΑΣ τήν ιστορία τών 
βασανιστηρίων πρέπει νά άναφερ- 

θοΰμε σ’ ένα χαρακτηριστικό πολύ 
σημαντικό. Τή διάκριση μεταξύ προπα
ρασκευαστικών καί προκαταρκτικών βα
σανιστηρίων. Αύτό τό φοβερό σύστημα, 
πού εφαρμοζόταν στή Γαλλία μέχρι τήν 
έπανάσταση, διακρινόταν γιά τήν ώμό- 
τητά του.

Τά πρώτα άποσκοποϋσαν στήν άπό- 
σπαση ομολογίας (άληθινής ή ψεύτικης 
άδιάφορο), πού θεωρείτο άπόδειξη 
ένοχης. Τά δεύτερα ήταν τά τής 
«άπονομής δικαιοσύνης». Μέ λίγα λό
για, τά προπαρασκευαστικά βασανιστή
ρια τέλειωναν μέ τήν ομολογία. Δέν 
πρέπει δμως νά πιστεύουμε πώς ή 
χρησιμοποιούμενη μέθοδος ήταν ήπιώ- 
τερη. Ή  μόνη διαφορά είναι δτι διαρ- 
κοϋσαν λιγότερο. Οί νομικοί τής έπο- 
χής ύποστή ρίζαν τήν άποψη πώς τά 
βασανιστήρια έπρεπε νά είναι τό τελευ
ταίο μέσο στό όποιο θά κατέφευγαν οί 
δικαστές καί μόνο άν δέν ύττήρχε άλλος 
τρόπος γιά τήν άπόσπαση ομολογίας. 
’ Αλλά ό ζήλος τού δικαστή, πολιτικού ή 
έκκλησιαστικού, δέν είχε δρια. Ή

μέθοδος πού έπρεπε νά χρησιμοποιη
θεί ήταν ή ύπόθεση τού δικαστή, ό 
όποιος πολλές φορές έφτανε σέ άκρό- 
τητες. "Αν καί είχε άποδείξεις τής 
ένοχής τού κατηγορουμένου τόν ύπέ- 
βαλλε σέ βασανιστήρια, γιά νά τού 
άποσπάσει τήν ομολογία.

Δέν ύπάρχει άμφιβολία πώς τά πιό 
σκληρά βασανιστήρια ήταν τά λεγάμενα 
προκαταρκτικά, τό τελευταίο φοβερό 
μαρτύριο πού έπρεπε νά ύποστεΐ ό ήδη 
καταδικασμένος σέ θάνατο γιά νά 
άποκαλύψει τά ονόματα τών συνενό
χων του ή νά ομολογήσει κι άλλα 
άγνωστα έγκλήματα. "Οπως παρατηρεί 
ένας ιστορικός, τά προκαταρκτικά βα
σανιστήρια καταργήθηκαν άπό τούς 
' Αβράκωτους τής Γαλλικής ' Επανά
στασης (ό Λουδοβίκος ΙΣΤ' μετά άπό 
τίς παραινέσεις τού Βολταίρου κατήρ- 
γησε τά προπαρασκευαστικά βασανι
στήρια κι αύτή ήταν μεγάλη νίκη τού 
Διαφωτισμού).

Στά προκαταρκτικά βασανιστήρια ό 
ύποτιθέ μένος ένοχος βασανιζόταν μέ
χρι θανάτου. Τοΰ έκαιγαν τή σάρκα μέ 
πυρωμένες τανάλιες ή τού έκοβαν τό

δεξί χέρι ή πόδι μέχρις δτου ομολογή
σει καί άποκαλύψει τά ονόματα τών 
συνενόχων του σέ ορισμένα έγκλήμα
τα. Φοβερή ύπήρξε γιά παράδειγμα 
πάντα στή Γαλλία ή περίπτωση τοΰ 
ιερέα Γκραντιέ.τ Ηταν άνθρωπος άμφι- 
βόλου ήθικής. Τού άρεσαν πολύ οί 
γυναίκες κι είχε διακορεύσει κάποια 
μαθήτριά του καί κόρη τοΰ καλύτερου 
φίλου του. ' Η ένορίατου βρισκόταν γιά 
καλή του τύχη, στήν ύποτιθέμενη αιρε
τική πόλη Λουντέν, πού ύπαγόταν στήν 
άρχιεπισκοπή τού Πουατιέ. Μέ άφορμή 
μιά παρεξήγηση πού δημιουργήθηκε 
γιά τό ποιος θά είχε τό προβάδισμα σέ 
μιά λειτανία καί μετά άπό περιστατικό 
μαζικής ύστερίας, δπως θά λέγαμε 
σήμερα, τών καλογραιών τού Λουντέν, 
ξέσπασε ό θυμός τοΰ καρδινάλιου 
Ρισελιέ πάνω στόν άτυχο έφημέριο. Τά 
γεγονότα έξελίχτηκαν κατά τέτοιο τρό
πο, ώστε νά άναζητηθεί ένας άποδιο- 
πομπαΐος τράγος. Βρέθηκε στό πρόσω
πο τοΰ Γ κραντιέ πού κατηγορήθηκε γιά 
μαγεία καί καταδικάστηκε στόν διά 
πυράς θάνατο.

Αύτό πού μάς ένδιαφέρει έδώ, είναι
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Τόν 16ο αιώνα καθιερώ θηκε ή «λεπτή» διάκριση τών βασανιστηρίων σε προπαρασκευαστικά, πού 
απόβλεπαν στην άπόσπαση ομολογίας καί σε προκαταρκτικά, πού σκόπευαν στην άπόδοση 
Δικαιοσύνης... Μόνο πού στά προκαταρκτικά ό «ένοχος» βασανιζόταν μέχρι θανάτου.

\  ι  ;« ι

ί

νά περιγράφουμε τά προκαταρκτικά 
βασανιστήρια πού επέβαλαν στόν άτυ
χο Γκρανιό γιά νά του άποσπάσουν μιά 
πλήρη καί άληθοφανή ομολογία καί γιά 
νά άποκαλύψει τά ονόματα τών δαιμόνι
ων πού συνεργάστηκαν μαζί τους.

Ο μεγάλος "Αγγλος συγγραφέας 
Άλντους Χάξλεϋ περιγράφει σ' ένα 
βιβλίο του τήν περίπτωση του Γκραντιέ. 
Είναι άξιοσημείωτο ότι οί δικαστές 
είδαν τόν κατηγορούμενο μόνο τρεις 
φορές. "Ηταν δμως άρκετές γιά νά τόν 
καταδικάσουν μέ ομόφωνη άπόφαση (οί 
δικαστές ήταν δεκατέσσερις) σέ βασα
νιστήρια τακτικά καί έκτακτα.

Τόν έβαλαν νά γονατίσει μπροστά 
στις πόρτες τών έκκλησιών τού ' Αγίου 
Πέτρου καί τής ' Αγίας ' Ορσαλίας μέ 
μιά θηλειά περασμένη στό λαιμό καί δυό 
λαμπάδες τών δύο λιβρών στά χέρια γιά 
νά ζητήσει συγχώρεση άπό τά Θεό τό 
βασιλιά (Λουδοβίκο ΙΓ) καί τή δικαιοσύ
νη. Κατόπιν τόν οδήγησαν στήν κεντρι
κή πλατεία, τόν έδεσαν σέ έναν πάσσα
λο καί τόν έκαψαν ζωντανό. "Ενας άπό 
τούς πιό φανατικούς κατηγόρους του ό 
πατήρ Τρανκίιγ έγραψε. Ή  άπόφαση

ήταν πράγματι θεία. ' Η περίπτωση τού 
Γ κραντιέ είναι ιδιαίτερα ένδεικτική γιατί 
βλέπουμε νά συνυπάρχουν καί οί δύο 
τύποι βασανιστηρίων πού άναφέρουμε 
παραπάνω.

Ό  Χάξλεϋ γράφει: « Ό  φυλακισμέ
νος ήταν τελείως ξυρισμένος. Τού 
είχαν ξυρίσει τά μαλλιά, τά γένια καί τά 
φρύδια άκόμη· κι άν δέν άρνιόταν ένας 
δήμιος, θά τού είχαν βγάλει καί τά 
νύχια. "Ηταν ή προετοιμασία γιά τά 
βασανιστήρια πού θά έπακολουθοϋσαν. 
Οί ιερείς Λακτάνς καί Τρανκιίγ έξόρκι- 
ζαν τή θηλειά, τις σφήνες καί τή βαριά, 
ώστε νά διώξουν τά δαιμόνια άπό αύτά 
τά άντικείμενα, γιά νά μήν έμποδίσουν 
νά είναι τά βασανιστήρια δσο έπώδυνα 
θά έπρεπε.

Ό  Γκραντιέ ήταν ξαπλωμένος στό 
δάπεδο κλεισμένος σ' ένα είδος ξύλι
νης μηχανής άπό όπου μπορούσαν νά 
τού χώσουν τις σφήνες ώστε νά τού 
σπάσουν ^ά κόκκαλα. Μόλις οί ιερείς 
τέλειωσαν τούς άγιασμούς καί τις 
προσευχές, ό δήμιος ύψωσε τή βαριά 
καί τήν κατέβασε μέ όλη του τή δύναμη 
πάνω στις σφήνες. Ό  δυστυχισμένος

έφημέριος οϋρλιαξε άπότόν πόνο.
' Ο πατήρ Λακτάνς πλησίασε τό θύμα 

καί τό ρώτησε στά λατινικά άν ήθελε νά 
ομολογήσει. ' Ο Γ κραντιέ κούνησε τό 
κεφάλι άρνητικά.

Τί ήθελαν νά μάθουν άπό τόν έφημέ- 
ριο; "Οπως είπαμε καί πριν, ήθελαν, 
πρώτα άπ' όλα, νά ομολογήσει πώς είχε 
πάρε-δώσε μέ τόν Σατανά, ότι είχε γίνει 
μάγος καί νά άποκαλύψει τά ονόματα 
τών συνενόχων του .Γ ι’ αύτό τά βασανι- 
στήρια ήταν τακτικά καί έκτακτα. Ή  
διαφορά έξαρτιόταν άπό τόν άριθμότών 
σφηνών πού μπορούσαν νά χωθούν 
στήν ξύλινη μηχανή. «Στό δεύτερο 
χτύπημα τής τέταρτης σφήνας λέει 
άκόμα ό Χάξλεϋ, έσπασαν τά κόκκαλα 
τών ποδιών καί οί άστράγαλοι. Γιά μιά 
στιγμή ό έφημέριος λιποθύμησε. Χτύ- 
πα, χτύπα» οϋρλιαξε ό πατήρ Λακτάνς 
στό δήμιο. Σέ λίγο, ό φυλακισμένος 
άνοιξε τά μάτια καί ψιθύρισε: «Πάτερ 
πού είναι ή εύσπλαχνία τού Άγιου 
Φραγκίσκου;». Όταν ό Γκραντιέ δια- 
μαρτυρήθηκε γιά μιά άκόμη φορά ότι 
ήταν άθώος, έκτη σφήνα καρφώθηκε, 
μετά έβδομη καί μετά όγδοη. Τά
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γόνατα, oi κνήμες καί οί αστράγαλοι 
τσακίστηκαν εντελώς.

Κι όμως ό σατανικός ζήλος τών 
δημίων του δέν σταματούσε. "Ηθελαν 
νά τόν τρυπήσουν μέ ένατη καί δέκατη 
σφήνα. ' Αλλά ό Γκραντιέ δέν ομολόγη
σε τήν ένοχή του ούτε άποκάλυψε τά 
ονόματα τών ύποτιθέμενων συνενόχων 
του. Δέν άπόμενε παρά νά προσπαθή
σουν νά τόν πείσουν μέ λόγια γιατί 
άλλιώς υπήρχε περίπτωση νά τόν σκο
τώσουν πρίν τόν στείλουν στήν πυρά. 
Αλλά έκεΐ πού δέν έφεραν άποτέλε- 
σμα οί σφήνες ήταν δυνατόν νά φέρει 
άποτέλεσμα ή μελιστάλακτη φωνή τοϋ 
προέδρου τοϋ δικαστηρίου;

«"Εντυσαν τόν Γ κραντιέ, συνεχίζει ό 
Χάλξεϋ, μ' ένα πουκάμισο βουτηγμένο 
στό θειάφι. Μετά τού έδεσαν μιά θηλειά 
στό λαιμό καί τόν έσυραν στόν τόπο τής 
έκτελέσεως. ' Εκεί συνέβη ένα άλλο 
άπρόοπτο. Ό  άξιωματικός Λά Γκράνς 
τού είχε ύποσχεθεϊ πώς θά τόν στραγ
γάλιζε προτού άνάψει ή φωτιά, ώστε νά 
μήν ύποφέρει. Αλλά οί δικαστές, 
μανιασμένοι άπό τήν άποτυχία τους νά 
τού άποσπάσουν ομολογία, έσπευσαν 
νά άνάψουν άμέσως τήν πυρά παρά τίς 
διαμαρτυρίες τοϋ Λά Γκράνς.

’ Από τό τείχος τής φωτιάς άκούστη- 
κε ένας τρομερός βήχας πού ξαφνικά 
σταμάτησε. Οί φλόγες άραίωσαν κι άπό 
τό κέντρο τής πυράς φάνηκε μιά μαύρη 
άκαθόριστη μορφή πού ξαφνικά άρχισε 
νά μιλά. Θεέ μου, συγχώρεσέ τους. Κι 
έπεσε στίς στάχτες. Τό τραγικό μαρτύ
ριο τοϋ Γ κραντιέ είχε σάν άποτέλεσμα 
νά ξεχαστεΐ ή κακή φήμη τού κοσμικού 
γλεντζέ καί ν ' άρχίσουν οί κάτοικοι τής 
Λουντέν άπό ένα σημείο τοϋ μαρτυρίου 
του κι ύστερα νά τόν βλέπουν μέ 
συμπάθεια. Τίποτε όμως δέν μπόρεσε 
νά άναχαιτίσει τήν πολιτική καί έκκλησι- 
αστική δικαιοσύνη.

Μιά άλλη περίπτωση συμπάθειας, γιά 
μιά πραγματικά ένοχη αύτή τή φορά, 
συναντάμε στή δίκη καί τά βασανιστήρια 
τής Βεατρίκης Τσέντσι, πού άποκεφα- 
λίστηκε στίς 11 Σεπτεμβρίου 1599 στή 
Ρώμη. Γιά νά καταλάβουμε τήν ιστορία 
πρέπει νά συνοψίσουμε τά γεγονότα 
πού προηγήθηκαν. Ή  Βεατρίκη ήταν 
κόρη τοϋ Φραγκίσκου Τσέντσι, ένός 
Ρωμαίου πατρικίου, βίαιου καί άκόλα- 
στου. Δέν είχε άποδειχτεΤ ότι είχε 
βιάσει τήν κόρη του... "Ενα όμως ήταν 
βέβαιο πώς ή Βεατρίκη κατηύθυνε μιά 
συνομωσία έναντίον τοϋ πατέρα της, 
πού τόν σκότωσε στόν πύργο τών 
Κολόννα ό έραστής τής Βεατρίκης 
' Ολύμπιο Καλβέρτι, τή νύχτα τής 9ης

Ι Κ ΐ

“Αλλη μιά «σατανική σύναξη» ζωγραφι
σμένη άπό τό χέρι τού Γάλλου Σάρλ 
Νόροζιν.
Σεπτεμβρίου 1598 μέ τή συνενοχή τής 
μητριάς της, Λουκρητίας, καί τό άδελ- 
φοϋ της Τζιάκομο, πού άποκεφαλίστη- 
καν μαζί της.

' Η παράδοση, έπηρεασμένη άπό τήν 
ομορφιά καί τή νεαρή ήλικία τής Βεατρί
κης, τή θέλει άθώα. ' Η ιστορία άπέδει- 
ξε τήν ένοχή της. ' Αφού ύπέβαλλε μιά 
σειρά αιτήσεων χάριτος πρός τόν καρ
δινάλιο Άλντομπραντίνι καί τόν πάπα 
Κλήμεντα Η' (ή τελευταία στάλθηκε 
μετά τήν ομολογία τής Βεατρίκης) καί 
δέν έλαβε καμιά άπάντηση, γιατί ό 
πάπας ήθελε νά τιμωρήσει τούς Τσέν
τσι πού ήταν έκπρόσωποι μιας άπείθαρ- 
χης άριστοκρατίας, ή Βεατρίκη ύποβλή- 
θηκε στό μαρτύριο τοϋ σχοινιού. "Εδε
ναν τά χέρια τοϋ κατηγορουμένου πίσω 
άπό τήν πλάτη καί περνούσαν τό σχοινί 
άπό μιά τροχαλία πού κρεμόταν άπό τό 
ταβάνι μέ τέτοιο τρόπο, ώστε καθώς 
τραβούσαν τό σχοινί, τά χέρια γύριζαν 
άντίθετα άπό τή φυσική τους φορά.

Πολλές φορές άφηναν μετέωρο τό 
σώμα τού θύματος καί, γιά νά μεγαλώ
σουν τό μαρτύριο, έδεναν στά πόδια 
του τεράστιες χάλκινες μπάλες καί 
πέτρες. Προτού κάν τραβήξουν τό 
σχοινί, ή Βεατρίκη οϋρλιαξε. Αλλοίμο
νο μου, άλλοίμονό μου, Παναγία μου, 
βοήθησέ με. Λύστε με καί θά σάς πώ 
όλη τήν άλήθεια.' Η Βεατρίκη ομολόγη
σε τή συμμετοχή της στή δολοφονία 
τοϋ πατέρα της, ένώ ή άλήθεια ήταν 
κάπως διαφορετική. Στόν δικαστή, ό
μως, άρκοϋσε. Τήν έλυσαν άμέσως καί 
τήν έβαλαν νά ύπογράψει τήν ομολογία

της.
Τέλος πρέπει ν ' άναφερθοϋμε στά 

βασανιστήρια στά όποια ύποβάλλονταν 
οί μάγισσες στά τέλη τού 17ου αιώνα. 
Ό σες δυστυχισμένες τίς ύποψιάζον- 
ταν γιά μάγισσες, δηλαδή πώς είχαν 
συναλλαγές μέ τό Σατανά, τίς έστελ
ναν στά δικαστήρια, γιά νά ομολογή
σουν. Κι έπειδή δέν ομολογούσαν ένα 
τέτοιο πράγμα, τίς βασάνιζαν μέ τό 
μαρτύριο τοϋ σχοινιού πού άναφέραμε 
προηγουμένως. Αύτές οί γυναίκες, πού 
στήν πλειοψηφία τους ήταν ύστερικές 
ή πνευματικά καθυστερημένες -  πρά
γμα πού γιά τό δικαστήριο σήμαινε 
πλήρη άπόδειξη συνεργασίας μέ τό 
Σατανά- σπάνια μπορούσαν ν ' άντέ- 
ξουν σέ πολύπλοκα βασανιστήρια. Τά 
βασανιστήρια τών μαγισσών, γίνονταν 
χειμώνα ή καλοκαίρι γιά νά αύξηθεΐ τό 
μαρτύριο. "Ας πάρουμε τήν περίπτωση 
τής Κατερίνας Ρός, τής λεγάμενης 
Ρεγάίδας Γ ', πού τήν συνέλαβαν τή 
νύχτα μεταξύ 18ης καί 19ης Ιουνίου 
1697. ' Η Κατερίνα είχε τήν άτυχία νά 
προέρχεται άπό οικογένεια μάγων. ' Η 
μητέρα της καί ή γιαγιά της είχαν 
ύποστεΤ βασανιστήρια καί καεί στήν 
πυρά. Τό όνομά της, Ρεγάίδα, προέρχε
ται άπό τό όνομα τής οικογένειας 
Ρεγάίδ Λαρντέλλι. Εναντίον της δέν 
ύπήρχε καμία κατηγορία. Ή  κοινή 
γνώμη όμως τή θεωρούσε μάγισσα. 
Αύτό άρκοϋσε γιά νά συλληφθεΤ καί νά 
καταδικαστεί σέ ήλικία 32 χρόνων. Στή 
διάρκεια τής άνακρίσεως δέν ομολόγη
σε τίποτε. Αντίθετα, άρνήθηκε κάθε 
κατηγορία. Μόλις τήν πήγαν στήν αί
θουσα βασανιστηρίων φώναξε: Κάνουν 
λάθος, Θεέ μου έλεος κάνουν λάθος.
' Εγώ δέν ξέρω άπ' αύτά τά πράγματα. 
Μόλις τήν τράβηξαν μέ τό σχοινί ή 
δυστυχισμένη ομολόγησε τά πιό άπίθα- 
να πράγματα πώς ή γιαγιά της τής είχε 
μάθει νά άρνεΐται τό Θεό καί νά 
πηγαίνει σέ χώρους συγκεντρώσεως 
μαγισσών, καί ότι άπό τά μάγια της 
πέθαναν άνθρωποι. Τά βασανιστήρια 
είχαν μεγαλύτερη έπίδραση στούς ά- 
πλοϊκούς άνθρώπους παρά στούς μορ
φωμένους. Γεγονός πού άποδεικνύε- 
ται άπό τίς συνεχείς παρακλήσεις τής 
Κατερίνας: Κατεβάστε με καί θά σάς 
πώ όλη τήν άλήθεια. Οί έννέα ώρες 
άγρύπνιας τής Βεατρίκης καί ή έκπλη- 
κτική άντοχή τοϋ Γ κραντιέ άποτελοϋν 
έξαιρέσεις. ' Ο κανόνας ήταν οί βασανι
ζόμενοι νά μιλούν, νά ομολογούν οτιδή
ποτε καί νά τό ύπογράφουν γιά νά 
σταματήσει τό μαρτύριο.

ROBERTO CANTINI
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ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Ο ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ
Τοϋ Τάκη Οϊκονομίδη

ΠΡΩΤΗ ήλιακή ζεστή 
Η  άκτίνα τοΰ έθέρμανε τό 
μικρό παγωμένο φτερωτό 
κορμάκι καί ό σπουργίτης, 
χαρούμενος, εύθυμος, καί 
γεμάτος ζωή^ έτίναξε τήν 
χειμωνιάτικη νάρκη καί πάτα
ξε στό ξερό άκόμη κλαδί τής 
άκακίας. Έκεϊ, άντικρύζον- 
τας τόν ήλιο, έψαλε τό πρώτο 
χαρωπό άνοιξιάτικό του τρα
γούδι καί ή γλυκειά του φωνί- 
τσα άντήχησε, γεμάτη πό
θους άνείπωτους, στό θερμό 
φώς τοΰ ήλιου.

' Η σπουργιτίνα πέταξε σέ 
λίγο κοντά του καί οί δυό 
τους, εύτυχισμένοι, τραγού- 
δισαν τό πρελούντιο τής άγά- 
πης τους.

Πόσο έζήλεψα τόν φτωχό 
άστερο σπουργίτη! Βναιάλή^ 
θεία πώς ή ζωή του περνά 
μεγάλη φτώχεια καί στερή
σεις. Εναι άλήθεια πώς ποτέ 
δέν άπέκτησε αύτός δική του 
γή, άλήτης καί άστεγος καί 
άνέστιος γιά πάντα. "Οταν 
ξυπνά τό πρωί ποτέ δέν είναι 
βέβαιος πώς τό βράδυ θά 
κοιμηθεί στήν ϊδια στέγη, καί 
ποτέ δέν είναι βέβαιος άν θά 
μπορέσει νά έξοικονομήσει 
τά λίγα ψίχουλα καί τούς 
λίγους σπόρους, πού τοΰ 
χρειάζονται γιά τροφή τής 
ήμέρας. Καί όμως αύτός ό 
φτωχός, ό άστεγος, ό πεινα-

σμένος π ρολετάρ ιος τοΰ 
φτερωτοΰ κόσμου είναι εύτυ- 
χής όσο κανείς.

Κανένας δέν τοϋ ζήτησε 
ποτέ φόρους, κανένας δέ 
νόμος ούτε ήθικό ςοϋτε κοι
νωνικός, έδέσμευσε τήν έ- 
λευθερία του. Προλετάριος 
αύτός δέν έφθόνησε ποτέ 
τούς άστούς, καί ποτέ δέν 
τόν άπησχόλησε τό φοβερό 
πρόβλημα, μήπως ή σπουργι- 
τίνα του τόν άπατά καί μήπως 
τά παιδιά της δέν είναι καί... 
δικά του. Δέν ύποχρεώθηκε 
ποτέ αύτός νά σκύψει καί νά

ύπηρετήσει καί νά συνεργα- 
σθεϊ μέ μικρούς, τιποτένιους, 
ταπεινούς, γελοίους άνθρώ- 
πους, πού ένδόμυχα τούς 
περιφρονεί, μά πού, ή σκληρή 
άνάγκη τής ζωής καί ή κοινω
νική ψευτιά, τόν άναγκάζου- 
νε νά χαιρετά καί πού είναι 
ύποχρεωμένος νά τούς τείνει 
χαμογελώντας τό χέρι, κατα
πίνοντας τήν περιφρόνηση 
καί τήν άηδία του. Αύτός ό 
πτωχός, ό άστεγος, ό προλε
τάριος σπουργίτης είναι εύ- 
τυχέστερος άπό μάς τούς 
μεγάλους!... καί τρανούς βα
σιλιάδες τοΰ κόσμου. Τό μι
κρό σταχτόμαυρο κορμάκι 
του κρύβει μιά καρδούλα, πού 
ποτέ δέν γνώρισε τό ψέμα καί 
τήν ύποκρισία. Ποτέ δέν ά- 
ναγκάσθηκε νά πουλήσει 
ψεύτικα κοπλιμέντα σέ κανέ
να καί σέ καμμιά καί όσο κι άν 
είναι πτωχός, άστεγος, πεινα- 
σμένος, είναι έλεύθερος! έ- 
λεύθερος άπ’ τήν μεγάλη, 
τήν φοβερή, τήν πρόστυχη, 
κοινωνική ψευτιά. Τί τά θέλε
τε έκεϊ πού τόν είδα τόν μικρό 
ταπεινό σπουργίτη στό ξερό 
κλαδί τής άκακίας χθές τό 
πρωί, έζήλεψα τήν εύτυχία 
του, έγώ ό άνθρωπος, ό βασι
λιάς τής δημιουργίας!... Δυ
στυχισμένος βασιλιάς, πού 
δέν είχε τό δικαίωμα νά είπε! 
έλεύθερα τήν άλήθεια!
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Σ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ τεύχη 
τού περιοδικού αυτού κάναμε πάλι 

λόγο γιά τίς μυστικές εταιρείες. Συγκε
κριμένα κάναμε μιά σύντομη εισαγωγή 
καί άναφερθήκαμε, συνοπτικά, σέ μερι
κές άπ- αύτές.

' Επειδή βέβαια οί μυστικές ή ήμιμυ- 
στικές οργανώσεις πού κατά καιρούς 
έδρασαν -ή  δροΰν- σ' ολόκληρο τόν 
κόσμο είναι πάρα πολλές, δέν είναι 
δυνατόν νά μιλήσωμε γιά κάθε μιά τους 
ξεχωριστά. Γιά νά ολοκληρώσουμε ό
μως τή μελέτη μας αύτή νομίζουμε ότι 
πρέπει νά προχωρήσουμε, τουλάχιστο 
σέ μιά άπλή καταγραφή τους.

Οί κυριότερες λοιπόν μυστικές ή 
ήμιμυστικές έταιρείες (ή «'Οργανώ
σεις» ή «Τάγματα» ή «Αδελφότητες») 
πού κατά καιρούς έμφανίστηκαν στόν 
κόσμο είναι οί άκόλουθες:

'Ιερατικό Τάγμα τών ’ Ινδών, Ιερά 
Τάγματα τών Αιγυπτίων, Μύστες τού 
Μίθρα, 'Ορφικοί, Σουφισμός, Έσσαίοι,

•Μ  J 4 S

ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΜΟΧΛΟΙ 
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

Η
«ΟΡΓΑΝΑ
ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ;»

Του Αρχιφ. 
κ. Μηνά Ανασταυάκη

Από έντυπο τών «Παιδιών του Θεού».

ΜανιχαΤοι, Πυθαγόριοι, Γνωστικοί, Ταμ- 
πλιέροι, Εύχίτες, Άλχημιστές, Διονυ
σιακοί Τεχνουργοί. Ροδόσταυροι, 'Ε 
λευθεροτέκτονες, Καρμπονάριοι, Φω
τισμένοι, Έρμητιστές, Ό φ ίτες, "Α
γνωστοι Φιλόσοφοι, Φατιμίδες, Θερα
πευτές, Βασιλείδειοι, Καββαλιστές,' Ε
λεύθεροι Δικαστές. Χιλιασμός. 

'Υπήρξαν έπίσης τά έξης Τάγματα: 
Εύδαιμονίας, Δερβισών, Δολοφόνων, 

Ξυλοκόπων, Παγκοσμίου Αρμονίας, 
τής ’ Αποκαλύψεως, 'Αργοναυτών, Ά -  
κτινοβόλου Άστέρος, Άρμονιστών, 
τών Μαύρων 'Αδελφών, τών 'Ανατολι
κών Ναών...

"Αλλες ’ Αδελφότητες:
'Αρκαδική 'Εταιρεία τής Φιλανδίας,

' Ιππότες τού ' Αργυρού Κύκλου, ' Ακα
δημία τών Αρχαίων ή τών Μυστικών, 
'Αδελφότητα τής Σκαπάνης, Μοραβοί 
’ Αδελφοί, 'Ισμαηλίτες, 'Αόρατοι, Ά -  
ρεοΤτες, Άλμουσερί, Ά λλ ί 'Αλλαχί, 
Θηβα'ίδος Αδελφοί, Άσιάτες Αδελ
φοί, ' Εκδικητές, ' Αγγελικοί ' Αδελφοί, 
A.B.C. Φίλοι, Καθαροί. Μάγιστροι Κο- 
μακανοί, Έλεκτές, Μαρτινιστές, Ιπ 
πότες τού ' Αγίου Γκράαλ, Χασσιντείμ...

Άναφέρονται έπίσης τά έξής Τά
γματα:

Βασιλικό Ανατολικό Τάγμα τών Ε
πτά Πτερών, Τάγμα τών Ιπποτών τής

Πυθίας, 'Ιππότες τής Ρόδου καί τής 
Μελίτης, Τάγμα τού Γερμανικού Δια
φωτισμού, 'Ιππότες τής Τέλειας Σιω
πής, οί 'Αδελφοί τού Φωτός, οί Άνα- 
παυτές, τό Τάγμα τών Μανδροσκύ- 
λων...

Αλλες Αδελφότητες:
' Η ’ Αδελφότης τού ' Αγίου Παύλου, 

ή 'Αγία 'Αδελφότης, ή Γερμανική "Ε
νωση τών XXII, οί Θεοσοφιστές, οί 
Τροβαδούροι, ή 'Εταιρεία τού Μύ- 
στρου, οί 'Επαίτες. Ο Αιγυπτιακός 
Μυστικός Σύνδεσμος, ή ' Εταιρεία τού 
'Ιησού, ή 'Υψηλή Αδελφότητα, ή 
«Α.Α.», οί Καββαλιστές τής Κεχίλας, ή 
'Εταιρεία τής Άγιας Κοινωνίας, ή 
Έντελβάις, ή Συναρχική Κίνηση τής 
Αύτοκρατορίας, τό Τευτωνικό Τάγμα.

’ Οργανώσεις διάφορες:
Ή  'Εταιρεία τής Σαύρας, ή Άγια 

Δόξα, τά Σκουλήκια, οί Σπαρτακιστές, 
οί Νιμπελοΰγκεν, τό Τάγμα τών ’ Ανατο
λικών Ναών, ή Χόνγκ. Ή  Υψηλή 
Αδελφότητα τού Φωτός, οί Μυημένοι 
’ Αδελφοί τής ’ Ασίας, ή ' Ομάδα Οϋρ, ή 
Ομάδα Θούλη, τό Χρυσό "Ανθος.

' Επίσης: ' Η ' Αδελφότητα τής Ρωσσι- 
κής Αλήθειας (πρό τού 1917), στήν 
όποια, κατά μιά πηγή, «άνήκε κι ένας 
φίλος καί συνεργάτης τού Ρασποΰτιν, ό 
θεραπευτής Μπανμάγιεφ, πού προμή-
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θευε στόν τσάρο Νικόλαο Β' φαρμα
κευτικές ούσίες γιά νά τονώσει τόν 
ανδρισμό του».

Στην προεπαναστατική επίσης Ρωσία 
ϋπήρξε καί ή ' Αδελφότητα τοϋ ' Αρχαγ
γέλου Μιχαήλ, τής όποιας κατά τήν ίδια 
πηγή «άρχηγός ήταν ό βουλευτής στή 
Δούμα Πουρίσκιεβιτς, ένώ μυστικός 
άρχηγός ήταν ό πρίγκηψ Φελίξ Γιου- 
σούπωφ. Ό  Πουρίσκιεβιτς κι ό Γιου- 
σούπωφ είναι αύτοί πού δολοφόνησαν 
τόν Ρασπούτιν».

"Αλλες "Εταιρείες:
Τό Πόδι τοϋ Λαγού, οί "Ανδρες, ή 

Πανάκεια, ή Διεθνής Συναρχία, ή Ενω
ση των Βογιάρων, ό Μυστικός Σύνδε
σμος, οί Ντομνέδες, οί Νεότουρκοι, οί 
Κομιτατζήδες, τά Λευκά Τέκνα ή οί 
' Ισοπεδωτές, ή Χαλίβδυνη Καρδία, οί 
Κίτρινοι Σκούφοι. ' Η Κοΰ-Κλούξ-Κλάν, 
ό "Αναρχισμός, οί Μηδενιστές, ή Μα
φία... Καί άκόμη: «Οί Σατανιστές», καί: 
«Ο ί' Εβδομήκοντα δύο,πού κυβερνούν 
τόν Κόσμο»...

' Εκτός τών παραπάνω μυστικών, ήμι- 
μυστικών κλπ. οργανώσεων ύπάρχουν 
έπίσης καί άλλες ομάδες ή κύκλοι, 
Θεραπευτών, Μάγων, «Διδασκάλων 
της Σοφίας», Πνευματιστών, ή άλλοι 
κύκλοι τά μέλη τών όποιων πειραματί-
Στήν άπέναντι σελίδα έπάνω: Μιά σελί
δα από άναρχοκουλτουριάρικο έντυπο. 
Κάτω: Κούτ Χουμί. Κοσμικός Χριστός 
ώς καί Κοσμικός ’Εκπαιδευτής (μετά 
τού Ιησού).

ζονται -έπικίνδυνα, "ίσως- μέ τά άπό- 
κρυφα αύτοΰ τού κόσμου καί τού 
άλλου....

"Υπάρχουν, τέλος, οί πολυώνυμες 
Τρομοκρατικές "Οργανώσεις, πού κι
νούνται στό βαθύ σκοτάδι.

Θά μπορούσαμε νά άναφέρουμε καί 
άλλες άκόμα μυστικές κλπ. οργανώσεις 
άλλά ή άπλή καταγραφή τους ίσως θά 
ήταν κουραστική. Πριν κλείσωμε όμως 
τό κεφάλαιο αύτό πρέπει νά άναφέρου
με καί τις μυστικές έκεΤνες ' Αδελφό

τητες πού έργάστηκαν ειδικά γιά τά 
έλληνικά έθνικά συμφέροντα. Οί "Α
δελφότητες αύτές είναι οί άκόλουθες:

1. ' Εταιρεία τών Φίλων (Ρήγας).
2. "Αλέξανδρος.
3. " Αθηνά ή Ρόπαλον τοϋ ' Ηρακλέ- 

ους.
4. ' Ελληνική ' Εταιρεία.
5. ' Εταιρεία τών Πέντε ή τής Σιωπής 

τών ' Ελλήνων.
6 . ' Εταιρεία τών Καλών ’ Εξαδέλφων.
7. Μυστική Φρατρία τοϋ Μυστρά

"Ο Γεώργιος Andreu, Πρόεδρος τής 
« ’Επιστημολογικής ’ Εκκλησίας» τής 
Γαλλίας καί ή σύζυγός του Κολέττε, μέ 
αμφίεση Ρωμαιοκαθολικού κληρικού καί 
τό «σταυρό» τής νέας « ’ Εκκλησίας»!

(Πλήθων Γεμιστός).
8. Φιλαρμονική "Εταιρεία.
9. Φοίνιξ (Μόσχα).
10. "Εταιρεία τών Φιλομούσων.
1 1 . " Ελληνόγλωσσον Ξενοδοχείον.
12. Φιλελληνικόν τών Παρισίων Κομι

τάτο ν.
13. Γραικική Εμπορική "Εταιρεία.
14. Φιλική "Εταιρεία.
15. Φιλανθρωπική "Εταιρεία τοϋ 

Ναυπλίου (Ναύπλιο).
16. "Αδελφότης τών Φιλοδίκαιων 

(Μεσολόγγι). Τήν τελευταία αύτή "Α
δελφότητα "ίδρυσε ό Μάγερ, «γιά τήν 
άρση τής δολερός διχονοίας». Προκά- 
λεσε όμως τις ύποψίες τής ' Αστυνομί
ας τοϋ Μεσολογγίου ή όποια μέ έγγρα
φο της «πρός τό έξοχον Ύπουργεϊον 
τής Αστυνομίας» (8-10-1825) άναφέ- 
ρει:

« Εδώ κατ’ αύτάς έξεσκεπάσθη μιά 
"Εταιρεία Σύνταγμα Φιλοδίκαιων... Ή  
"Αστυνομία έμίσθωσεν μηνιαίως 4 κα
τασκόπους»...

Πέραν όμως τών προαναφερθέντων 
"Οργανώσεων οί περισσότερες τών

όποιων δέν ύπάρχουν πιά, τά τελευταία 
μόλις χρόνιαέμφανίστηκαν στόν κόσμο 
-καί στήν "Ελλάδα- διάφορες νέες 
"Αδελφότητες, θρησκευτικής ύφής, 
τις οποίες ξένοι ειδικοί ονόμασαν Νέες 
Θρησκείες τής Νεότητος. Πρωτοπό
ρος -στή Χώρα μας- έρευνητής τών 
" Οργανώσεων αύτών είναι ό π. ' Αντώ
νιος ' Αλεβιζόπουλος.

" Αναφέρουμε μερικές άπό τις νέες 
αύτές Κινήσεις:

1. Τά «Παιδιά τού Θεού».
' Η κίνηση αύτή ιδρύθηκε κατά τό έτος 

1968 άπό τόν " Αμερικανοεβραϊο Ντά- 
βιντ Μπέρκ. Σύμφωνα μέ μιά πληροφο
ρία τόν "Ιούλιο τοϋ 1977 ύπήρχαν
70.000 μέλη σέ 40 χώρες τού κόσμου. 
Στήν ' Ελλάδα άναγνωρίστηκε ώς «Φι
λανθρωπικό Σωματείο» τό έτος 1976. 
Πού άποβλέπει ή "Οργάνωση αύτή; 
Κατά τόν π. "Αντώνιο ’ Αλεβιζόπουλο 
τό «Σωματείο» αύτό «ύπόσχεται στούς 
οπαδούς του τή λύση όλων τών προβλη
μάτων μέσα σ" ένα σεξουαλικό παρά
δεισο». "Ενα έντυπο τής Όργανώσε- 
ως γράφει σχετικά:

«Θά άπαλλαγοΰμε άπ’ τούς πολέ
μους καί θά έχουμε πραγματική είρήνή 
καί τή βασιλεία του γιά πάντα, τή 
βασιλεία τής άγάπης όπου όλοι κάνου
με έρωτα, οχι πόλεμο».

Τό καθένα άπό τά νεαρά θύματα 
ύποχρεώνεται νά βγαίνει στούς δρό
μους, στά πάρκα, νά έπισκέπτεται 
νυκτερινά κέντρα καί άλλα πολυσύχνα
στα μέρη καί νά ζητιανεύει γιά τήν 
οργάνωση, προσφέροντας φυλλάδια

Μαθητευομένη μάγισσα.
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ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

' Ο Μαχαρίοη Μαχές Γιόγκη (' Υπερβατικός διαλογισμός) αέ μιά περιοδεία του.

του «Μώ» (ψευδώνυμο του αρχηγού). 
"Οπως σημειώνεται στην πηγή μας «ή 
περιουσία τού Ντάβιντ Μπέρκ ύπολογί- 
ζετο τό 1978 σέ 1 δισεκ. δολλάρια (...). 
Ό  Ντάβιντ Μπέρκ άναγκάστηκε νά 
φύγει άπό τήν ' Αμερική, γιατί ό Γ ενικός 
Εισαγγελέας τής Ν. ' Υόρκης δέν ένέ- 
κρινε τό «σεξουαλικό παράδεισο» τής 
Κινήσεως: κατηγόρησε τόν «προφήτη» 
«γιά άσέλγεια μέ άνηλίκους, βιασμό καί 
έκβιασμό».

2. «Ένωτική Εκκλησία».
' Ιδρυτής τής κινήσεως είναι ό Κορ- 

κάτης Σάν Μυούνκ Μούν. ' Ισχυρίζεται 
πώς τό Πάσχα τού 1936, όταν ήταν 16 
έτών, παρουσιάστηκε μπροστά του ό 
'Ιησούς Χριστός καί τού άνέθεσε νά 
συνεχίσει τό έργο του...

Στήν ' Ελλάδα ή ' Οργάνωση αύτή 
μάλλον δέν έχει ριζώσει.

3. «'Επιστημολογική 'Εκκλησία (ΣΑ- 
ΗΕΝΤΟΛΟΤΖΥ)».

' Η κίνηση αύτή ιδρύθηκε τό 1968, μέ 
άρχικό κεφάλαιο 20.000 δολλάρια καί 
100 μετοχές ώς «Ναυτιλιακή ’ Οργάνω
ση»! Έμπνευστής καί δημιουργός της 
ήταν ό Λαφαγιέτ Ρόν Χάμπαρτ. Κατά 
τήν πηγή μας «χαρακτηριστικός είναι ό 
ισχυρισμός τού Χάμπαρτ, πού δημοσι- 
εύθηκε σέ ένα Bulletin μέ ήμερομηνία

11-5-1963, σύμφωνα μέ τόν όποιο ό 
ιδρυτής τής κινήσεως άναλήφθηκε 
στόν ούρανό δυό φορές. Μάλιστα κατά 
τήν πρώτη παρέμεινε έκεί 43 τρισεκα
τομμύρια, 891 δισεκατομμύρια, 832 
έκατομμύρια, 611.177 έτη, 344 ήμέ- 
ρες, 10 ώρες, 20 πρώτα καί40 δεύτερα 
λεπτά τού φωτεινού ήλιακοΰ χρόνου 
τής 9ης Μαΐου 1963»!...

Τί προσφέρει ή Κίνηση αύτή;
«Αύτό λοιπόν πού προσφέρει είναι 

βάσιμος έπιστήμη, τής όποιας ή σημα
σία είναι μεγάλη, γιατί βελτιώνει τήν 
ύγεία, τή νοημοσύνη, τήν ικανότητα, τή 
συμπεριφορά, τήν έπιδεξιότητα καί τήν 
έμφάνιση τού άνθρώπου»!

4. «'Εταιρεία τής Κρίσνα - Συνειδή- 
σεως».

' Η ' Οργάνωση αύτή ιδρύθηκε τό 
1966 άπό «τήν Αύτοϋ Θεία Χάρι, τόν Α. 
Τσ. Μπακτιβεντάτα Σουάμι Πραμπου- 
πάντα». Τό κοσμικό του όνομα ήταν 
' Αμπέι Τσάραν Ντέ. ’ Εσπούδασε Φιλο
σοφία, οικονομική καί άγγλικά στήν 
Καλκούτα. Τό έτος 1922 συναντά τό 
διδάσκαλό του, «τήν αύτοΰ Θεία Χάρι, 
Σρι Σρινάντ Μπακτισινάντα Σαρασβάτι 
Γκοσουάμι Μαχαράζ», ό οποίος τού 
άνέθεσε νά διαδώσει στό δυτικό κόσμο 
τή φιλοσοφία τής Μπαγκαβάτ-Γκίτα.

Πράγματι τό 1959 άφήνει τήν οίκογέ- 
νειά του καί τό 1965 φθάνει στήν 
' Αμερική μέ μιά βαλίτσα καί 7 δολλάρια 
στήν τσέπη. Μετά άπό ένα χρόνο είχε 
άποκτήσει 3-4.000 μαθητές.

Τί διδάσκει ή Κίνηση αύτή;
« Ό  "Ιδιος ό Πραμπουπάντα ισχυρί

ζεται πώς είναι ό τελευταίος κρίκος 
στήν άλυσίδα συνεχούς διαδοχής, πού 
φθάνει μέχρι τό Λόρδο Καϊτάνια (1486), 
πού ήταν ή τελευταία ένσάρκωσι τού 
Κρίσνα. ' Επομένως χωρίς αύτόν καί τήν 
ιεραρχία στήν οργάνωση σωτηρία δέν 
ύπάρχει»!

5. «'Αποστολή Θείου Φωτός».
Ή  Κίνηση αύτή ιδρύθηκε τό 1960 

στήν 'Ινδία άπό τόν Σρί Χάνς. Τό 1966, 
μετά τό θάνατό του, ορίστηκε διάδοχος 
ό μικρότερος γιός του ΣρίΣάντΤζί, πού 
ήταν τότε ήλικίας 8 έτών. Μετωνομά- 
στηκε σέ Σάτγουρου Ντέβ ΠαράμΧάνς 
Μαλιογκεσβάρ Σρί Σάν Μαχαράτζ Τζί, 
δηλαδή: άληθής θείος διώκτης τού 
σκότους, άποκαλυπτής τού φωτός, 
ϋψίστη ψυχή, ό γεννηθείς Κύριος όλων 
τών Γιόγκι, άξιοσέβαστος "Αγιος!

' Η ' Οργάνωση αύτή άναγνωρίστηκε 
ώς σωματείο στήν ' Ελλάδα τό έτος 
1973 μέ τήν 'Ονομασία «’ Ακαδημία 
Ράτζ Γιόγκα». Τί προσφέρει; Τήν σωτη
ρία τού κόσμου...

6. « Υπερβατικός Διαλογισμός».
Στή χώρα μας ή Κίνηση αύτή άναγνω-

ρίστηκε ώς σωματείο τό 1971, μέ τήν 
έπωνυμία «Κίνηση Πνευματικής ' Ανα
γεννήσεως». Προσφέρει «τή διδασκα
λία καί διάδοσι τής έπιστήμης τής 
Δημιουργικής Διανοίας, τής όποιας 
πρακτικόν μέρος άποτελεΐ ή άσκησις 
τού 'Υπερβατικού Διαλογισμού», μέ 
τελικό σκοπό τήν τελείωση τής Κοινωνί
ας...

7. «Σατυαναντασράμ».
Προέρχεται άπό τή «Διεθνή Κίνηση

τής ' Αδελφότητος τής Γιόγκα». 'Ιδρύ
θηκε τό 1976 άπό τήν «Σουάμι Σιβα- 
μούρτι Σαρασβάτι» ύπό τήν καθοδήγη
ση τού Παραμαχάμσα Σατυανάντα Σα
ρασβάτι. Πρωτοεμφανίστηκε στήν... 
Καλαμάτα καί μετά ήλθε στήν 'Αθήνα. 
' Η ' Οργάνωση αύτή «άποσκοπεϊ στή 
διάδοση τής Γ ιόγκα γιά τήν ισορροπία 
καί διαύγεια τού νού, χαλάρωση καί 
νοητική τόνωση, αύτοκυριαρχία, αύτο- 
πειθαρχία, αύτοέλεγχο καί ύπέρτατη 
άποκάλυψη»...

Δέν συνεχίζομε άλλο. ' Αρκετά!

Χωρίς τή δράση μερικών άπό τις 
μυστικές έταιρεΐες ή μορφή τού Κό
σμου μας θά ήταν διαφορετική.
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’ Επικοινωνία μετά πνεύματος. Ό  Φερονίδης, βιώσας καί χρηματίοας πρό 3 χιλ. 
ετών έν τοίς Έλυσινίοις Μυοτηρίοις. Έμφάνισις αύτού εις τρεις Συνεδριάσεις. 
Πνευματικοί ισχυρισμοί ( ’Από σχετικό βιβλίο τους).

Παραθέτουμε, ενδεικτικά, δυό χαρα
κτηριστικές παραγράφους όπως υπάρ
χουν σέ έντυπα μυστικής 'Εταιρείας:

-  «' Εξακολουθοΰμεν άνοικοδο- 
μοϋντες τήν μέλλουσαν Μητρόπολιν 
τής άνθρωπότητος»...

-  «Είμεθα ή ίσχυροτέρα άριθμητι- 
κώς, άλλά καί ποιοτικώς παγκόσμιος 
όργάνωσις, καί έχομεν τήν δύναμιν, όχι 
νά συμβάλωμεν άπλώς άλλά νά πρωτο- 
στατήσωμεν εις τήν άναγέννησιν, πού 
έπίκειται, τής άνθρωπότητος»...

Τί άκριβώς λοιπόν πρόσφεραν καί τί 
προσφέρουν στόν Κόσμο οι πολυώνυ
μες καί ποικιλότυπες μυστικές, ήμιμυ- 
στικές, κλειστές ή ημίκλειστες οργανώ
σεις πού άναφέραμε;

Λόγω τής σκοτεινότητας τών θεμά
των αύτών ό ύποσημειούμενος θ' 
άπαντήσει λιγάκι συμβολικά:

Μερικές άπό τις 'Εταιρείες αύτές 
πρόσφεραν τό Καλό. "Αλλες τό Κακό. 
Μερικές τό Ψεύτικο. "Αλλες τό ' Αληθι
νό. Κάποιες άλλες τό Καλό καί τό Κακό, 
άντάμα.

Γιά έκεΐνες πού προσφέρουν τό 
Κακό καί τό Ψεύτικο, τά λεγάμενα 
«άστυνομικά μέτρα» δέν φέρνουν πάν
τοτε τό ποθούμενο άποτέλεσμα. Τά 
«άχτύπητα» όπλα είναι άλλα, κυρίως 
πνευματικά!

... Καί είναι γνωστό ότι τέτοια ' Εφό
δια ύπάρχουν άφθονα στις ' Οπλοθήκες

τού Γένους.
Μηνάς Άναστασάκης

«Μαχαράτζι, Κύριέ μου, ή ζωή μου είναι παιχνίδι σου»· «άν έσύ χαθής, έγώ δέν 
είμαι τίποτα»! 'Υποδοχή τού Μαχαράτζι στό άεροδρόμιο τού Λονδίνου (1972). 
( ’Από τό βιβλίο τού Α. ’Αλεβιζόπουλου).

ΠΗΓΕΣ:
1. Α. Γ. Άλεβιζόπουλος, «Ψυχοναρ- 

κωτικά», 'Αθήνα, 1980.
2. «ΣΡΙ ΙΣΟΠΑΝΙΣΑΝΤ», BHAKTIVE- 

DANTA BOOK TRUST, 1978.
3. Διάφορα φυλλάδια τού Μώ.
4. Χαρ. Π. Καλαϊσάκη, «Μυστήρια καί 

Μυστικοί Έταιρείαι», Κων/πολη 1910, 
σύγχρονη έκδοση «Διόνυσος».

5. Άρ . ' Ανδρόνικου « ' θ '  Ιούδας διά 
μέσου τών αιώνων», Αθήνα 1975.

6. ’ Ιωάννου Ε. ' Αντωνοπούλου «Συ
νωμοσία καί άγάπη», 'Αθήνα 1979.

7. Γ. Γεωργαλά -  Ν. Λάσκαρη «' Εγκυ
κλοπαίδεια τής Έλευθέρας Τεκτονι
κής», Αθήνα 1933.

8. Γ. I. Σώκου «Τεκτονική Ηχώ», τ. 
α ', β ', 1932, 1933.

9. Περιοδικό «Πυθαγόρας», τόμ. 
1923.

10. «Τεκτονικό Δελτίο» 1950-1974.
11. C. W. LEADBEATER «Τά άρχαία 

Μυστήρια καί ό Τεκτονισμός», ' Αθήνα, 
1927.

12. VERNER GERSON, « Ό  Ναζι
σμός μυστική Εταιρεία», σέ μετάφρα
ση Τ. Μ., άπό τις έκδόσεις «ΔΙΒΡΗΣ»,
Αθήνα, 1979.

13. Θ. Π. ΤΑΣΙΟΥ, «Ή  Συμβολική 
Τεκτονική», Αθήνα, 1974.
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Είχε κλίση πρός τήν ζωγραφική άπό πολύ μικρή ήλικία. Μαθήτευσε σέ διάφορα καλλιτεχνικά εργαστήρια 
τής εποχής του καί σύντομα ξεπέρασε τούς συγχρόνους του καί άναδείχθηκε ώς ό μεγαλύτερος 
ζωγράφος τής βενετσιάνικης σχολής. Φιλοτέχνησε έργα τά όποια έχουν πάρει μιά άπό τίς πρώτες 
θέσεις στήν ιστορία τής τέχνης. Πολλά άπό αύτά έγιναν μέ παραγγελίες τώνήγεμόνωντήςέποχήςτου  
στις Αύλές τών όποιων έκινειτο μέ άνεσι.

Ο ΤΙΣΙΑΝΟΣ Βετσέλλιο έφθανε στήν 
Βενετία, γιά πρώτη φορά, τό 1482 

σέ ήλικία μόλις ένδεκα έτών. Τά παιδικά 
του χρόνια τά πέρασε στό Πιέβε ντέ 
Καντόρε, τήν ώραία περιοχή τού ορει
νού Μπελλονέζε στους πρόποδες τού 
Άντελάο, όπου γεννήθηκε τό 1477, 
χωρίς νά φανερώση ’ιδιαίτερες κλίσεις. 
Θά μπορούσε θαυμάσια νά γίνη παπάς 
ή, τό πολύ-πολύ γραφιάς, άν ό πατέρας 
του Γρηγόριος, πού είχε προσέξει τήν 
εύκολία μέ τήν όποια ό γιός του 
σχεδίαζε λουλούδια καί άνθρώπινα πρό
σωπα, καί ήταν άνθρωπος εύαίσθητος 
στις άπαιτήσεις τού πνεύματος, δέν 
είχε άποφασίσει νά τόν κατευθύνει στό 
έπάγγελμα τού ζωγράφου.

Στό εργαστήρι τού διακεκριμένου 
καλλιτέχνη Τζοβάννι Μπελλίνι ό Τισια-

με πώς καί τό τραχύ άγόρι, πού είχε 
κατεβή άπό τό βουνό, άρχιζε πολύ 
γρήγορα νά ζή κι αύτό εύθυμα, «ά λά 
βενετσιάνικα».

"Οσο γιά τήν τέχνη τού χρώματος, θά 
θυμίσωμε πώς στήν πόλι τών δόγηδων 
λίγα χρόνια πριν, ό μεγάλος ' Αντονέλ- 
λο ντά Μεσσίνα είχε δείξει τόν δρόμο 
στήν τοπική ζωγραφική. Στά ίχνη τών 
Μπελλίνι, τού Λουίτζι, Βιβαρίν, τού 
Καρπάτσιο, τού Ντύρερ, τού Τσίμα καί 
τού Πάλμα τού Πρεσβυτέρου έργαζό- 
ταν έπί πλέον, ό Τζορτζόνε, ό λεγόμε
νος «ποιητής πού άνήγαγε τήν βενετσι- 
άνικη ζωγραφική», όπως γράφει γιά 
αύτόν πάντοτε ό Μουράρο, «σέ έπίπε- 
δο καθολικής άξίας». Ό  Τισιανός 
άντελήφθη τίς μεγάλες του ικανότητες 
καί, μολονότι έξακολουθοΰσε νά έργά-

μόνιμου συντηρητοϋ καί διακοσμητοϋ 
τού Φόντακο, πού άναφέραμε παραπά
νω, καί τού έπίσημου ζωγράφου τής 
Γαληνοτάτης, άνοιξε άναντίρρητα, με
τά τόν θάνατο τού Τζορτζόνε καί τού 
Τζαμπελλίνο, πού είχε, άκριβώς, τήν 
ιδιότητα τού έπίσημου ζωγράφου. Ό  
πρώτος έφυγε άπό τόν κόσμο τό 1510, 
θύμα, όπως είναι γνωστό, της ίδιας 
άρρώστιας, τής πανώλους, πού, έξήντα 
έξη χρόνια άργότερα, θανάτωσε τόν 
Τισιανό καί έξη χρόνια πριν τόν Τζιοβάν- 
νι Μπελλίνι. Τήν έποχή εκείνη ό Τισια- 
νός, στά σαράντα του, εΐχεπιά ώριμάσει 
καλλιτεχνικά καί ψυχολογικά.

Έτσι τό πεδίο ήταν σχεδόν έλεύθε- 
ρο στήν Βενετία. Αύτό δέν έμείωνε, 
φυσικά, καθόλου τήν άξια τού καλλιτέ
χνη πού είχε φθάσει στήν ώριμότητα καί

ΤΙΣΙΑΝΟΣ
ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣνός έκανε τήν πρώτη του σοβαρή 

μαθητεία. "Αρχισε όμως νά βλέπη τά 
πράγματα μέ έκείνο τό έξαιρετικό 
πνεύμα ρεαλισμού πού τόν χαρακτήρι
ζε σέ όλη σχεδόν τήν έκατόχρονη ζωή 
του. Θέλοντας νά μάθη τήν τέχνη καί 
άπό άλλα «χέρια», μαθήτευσε πρώτα 
δίπλα στόν Σεβαστιανό Τζουηκάτο καί 
έπειτα στόν Πάλμα τόν Πρεσβύτερο. 
"Εγινε, μάλιστα τακτικός έπισκέπτης 
τού σπιτιού του καί ερωτοτροπούσε μέ 
τήν κόρη τού ζωγράφου, Βιολάντα. 
' Αλλά έπρόκειτο γιά ένα άπλό καί 
συντομώτατο ειδύλλιο. ' Ο Τισιανός, άν 
καί χαρακτηριζόταν σάν άνθρωπος μο- 
νόχνωτος, δύστροπος καί άκόμη, έξ 
αίτιας τής τσιγγουνιάς του, ξένος πρός 
τίς άπολαύσεις τής ζωής, βρήκε, έν τώ 
μεταξύ εύχαρίστησι στήν παρέα τών 
συνομιλήκων του Φραντσέσκο καί Βα
λέριο Τσουκκάτο, γιούς τού Σεβαστια
νού πού ήταν άρκετά ξεβγαλμένοι. Σέ 
μιά πόλι όπου οί μέρες καί οί νύχτες 
κυλούσαν στόν ρυθμό μιάς τρελλής 
εύθυμίας, είναι εύκολο νά φανταστοΰ-

ζεται ύπό τόν Τζαμπελλίνο, συνεδέθη 
μαζί του μέ στενή καί θερμή φιλία ή 
όποια είχε γόνιμα άποτελέσματα καί γιά 
τούς δύο.

Φθάνομε στό 1508. Ο Τζορτζόνε 
καί ό Τισιανός άνέλαβαν νά φιλοτεχνή
σουν τοιχογραφίες μέ έκπληκτικά γυ
μνά γιά τήν πρόοοψι τού «Φόντακο ντέι 
Τεντέσκι», πού σώζονται έν μέρει στό 
λαμπρό οικοδόμημα πού καθρεπτίζεται 
στό Μεγάλο Κανάλι, λίγα μέτρα πιό 
πέρα άπό τήν Γέφυρα τού Ριάλλο. Οί 
τοιχογραφίες τους είχαν έπιτυχία καί 
τράβηξαν τήν προσοχή τών ήγεμόνων 
τού βενετικού κράτους, πού φρόντιζαν 
νά κάνουν συνεχώς λαμπρότερη τήν 
έμφάνισι τής πόλεως. Ό  δρόμος πού 
έφερε τόν Τισιανό στήν θέσι τού

Τού UGO FUGAGINOLLO
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γνωρίσθηκε μέ τόν Άριόστο (πού τοΰ 
φιλοτέχνησε τό δυό πορτραίτα) καί τά 
πράγματα άλλαξαν. ’ Επισκεπτόταν συ
χνά τόν δούκα. Σιγά σιγά άρχισαν νά τόν 
σέβωνται, νά τόν επαινούν καί νά τόν 
κολακεύουν. Πολλές φορές, στά χρό
νια πού άκολούθησαν, γύρισε στούς 
” Εστε, όπως τό 1518, γιά νά ζωγραφίση 
τήν Λουκρητία Βοργία, «τήν όμορφη 
χήρα άρκετών συζύγων», σύμφωνα μέ 
τόν εύτυχή ορισμό τοΰ Καβαλκάζελλε.

' Ενώ ό κύκλος τής πλούσιας πελατεί
ας του μεγάλωνε συνεχώς καί πέρα άπό 
τά όρια τοΰ Βένετο, στήν Βενετία, ό 
Τισιανός έξακολουθοϋσε νά άνεβαίνη 
στήν έκτίμησι καί τής ίθυνούσης τάξε- 
ως καί τών άριστοκρατών-έμπόρων, καί 
τών λαϊκών τάξεων. «' Επίσημος», όπως 
είπαμε, ζωγράφος, φιλοτεχνούσε κυρί
ως πανηγυρικούς πίνακες καί πορτραΐ- 
τα γιά τό Δουκικό Ανάκτορο, στήν 
διακόσμησι τοΰ όποιου συνέβαλαν έπί

Στις φωτογραφίες καί τών δύο σελίδων, 
χαρακτηριστικά έργα τού μεγάλου ζω
γράφου. Στήν άπέναντι σελίδα: Τά 
Είσόδια τής Θεοτόκου (Λεπτομέρεια). 
Σ ’ αυτή τή σελίδα άριστερά έπάνω: 
Προσωπογραφία τού Τισιανοϋ. ’ Επάνω:
' Ο ιερός καί ό Βέβηλος έρωτας 
(Λεπτομέρεια).

τριάντα χρόνια, πρίν άπό αύτόν, καλλι
τέχνες τής άξίας τοΰ Τζεντίλε ντά 
Φαμπριάνο, τοΰ Πιζανέλλο, τοΰ Γκουα- 
ριέντο, τών Μπελλίνι, τών Βιβαρίνι καί 
τοΰ Καρπάτσιο. Γιά τό νέο «άστέρι» ή 
κυβέρνησις τής Βενετίας δείχθηκε 
γενναιόδωρη σέ περιποιήσεις καί φιλο
φρονήσεις. "Εφθασε μάλιστα στό ση
μείο νά τοΰ παραχωρήση δωρεάν ένα 
έργαστήρι σέ δημόσιο κτίριο, στήν 
ένορία τοΰ ' Αγίου Σαμουήλ, πού άνήκε 
στόν δοΰκα τοΰ Μιλάνου. Τό ίδιο 
γενναιόδωρος δείχθηκε άπέναντί του
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στήν καθιέρωση εϊτε μέ τήν έπίμονη 
άσκησι καί τήν άνικανοποίητη δίψα νά 
μάθη «τό νέο, τό βέβαιο τό φώς καί τήν 
προοπτική», είτε χάρις στήν συνείδηση 
τών δυνατοτήτων του. 'Αλλά, προπαν
τός, μέ τήν δίψα γιά τήν εύημερία ή 
μάλλον τόν πλούτο πού μερικοί έχουν 
χαρακτηρίσει «ένστικτο έγκοσμιότη-

Ι τος». Έν πάση περιπτώοει, συχνά τόν 
έχουν κρίνει σάν άνθρωπο πού συσσώ- 
ρευσε άκούραστα, κέρδη, εισοδήματα, 
προνόμια καί άργομισθίες γιά τόν έαυτό 
του, γιά τόν γιό του Πομπόνιο, ιερέα, 
κάθε άλλο παρά ύποδειγματικό γιά τήν 
συμπεριφορά του, καί γιά τούς συγγε-

Ι νεΤς του γενικά.
' Ο Τισιανός είχε φθάσει πιά στό 

κατακόρυφο τής φήμης του, πού προ- 
κάλεσε ή θαυμάσια «Παναγία» του ή 
έπιλεγόμενη «Τσιγγάνα» τοΰ 1511 
(Μουσείο Τεχνών τής Βιέννης). Ή  
κριτική τό θεώρησε σάν ένα άπό τά 
έργα τά όποια, μολονότι είναι έπηρεα- 
σμέ.να άπό τήν τεχνοτροπία τοΰ Τζορ- 
τζόνε, προαναγγέλλουν τό προσωπικό 
του στύλ. Τό όνομα τοΰ Τισιανοϋ άρχισε

νά άκούγεται πέρα άπό τήν Πάντοβα καί 
τήν Βιτσέντσα, καί άκόμη ώς τήν Αύλή 
τής Φερράρας. "Εχει γραφή, πώς σ’ 
αύτό, τόν βοήθησε ό Καίσαρ Βοργίας, 
πού τοΰ έκανε τό πορτραίτο στήν 
διάρκεια μιάς λεπτής άποστολής στό 
Δουκικό ’ Ανάκτορο γιά λογαριασμό τοΰ 
Πάπα. Είναι γεγονός, πάντως, ότιάφοϋ 
άποποιήθηκε τήν πρόσκλησι τοΰ Λέον- 
τος Γ νά πάη στήν Ρώμη μέ τούς 
Τοσκανούς καλλιτέχνες πού, άκολου- 
θώντας τά ίχνη τοΰ μεγάλου Ραφαήλ, 
είχαν συσσωρεύσει έκεί γιά νά συνεχί- 
σουν τήν διακόσμησι τών παπικών άνα- 
κτόρων, δέχθηκε νά έργασθή γιά τόν 
' Αλφόνσο ντ' " Εστε.

Στήν Φερράρα, όπου πήγε τό 1516 
συνοδευόμενος άπό μερικούς βοη
θούς, ό Τισιανός άρχικά κρατήθηκε 
κάπως παράμερα άπό τήν αύλική άρι- 
στοκρατία. «Σαλάτα, παστό κρέας, τυρί, 
λάδι, κάστανα, πορτοκάλια, πέντε κιλά 
κρασί καί άλειμματοκέρια» ήταν ή μερί- 

' δα πού τοΰ έδιναν κάθε έβδομάδα, 
στόν τελευταίο όροφο τοΰ πύργου 
όπου κατοικούσε. Αργότερα όμως
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καί ό δόγης Άντόνιο Γκριμάνι, πού 
ανέβηκε στόν θρόνο σέ ηλικία όγδοντα- 
επτά ετών καί ήταν εξαιρετικά πλούσι
ος επειδή, στήν διάρκεια μιοοϋ αίώνος, 
είχε πουλήσει καί άγοράοει προϊόντα 
άπό όλα τά λιμάνια τής Μεσογείου. ' Ο 
δόγης άντήμειψε τόν ζωγράφο πλού
σια, πληρώνοντας τον καί μέ δικά του 
χρήματα, γιά τά τρία πορτραϊτα πού τού 
φιλοτέχνησε, άλλά ώφέλησε καί τό δικό 
του γόητρο όταν ό ζωγράφος μας 
άρχισε νά τραβά λίγο-πολύ τό σχοινί. 
Δηλαδή, όταν μέ τό νά έκτελή έκεϊνος 
όλες τις παραγγελίες, μέ τό νάάσχολή- 
ται μέ έπενδύσεις σέ οικόπεδα καί σέ 
έμπορικές έπιχειρήσεις καί μέ τό νά 
θέλη νά διατηρήση τήν ιδιότητα τού 
προστάτη τών συμπατριωτών του, δέν 
σεβόταν τις ήμερομηνίες παραδόσεως 
τών πινάκων του, καθυστερούσε μέ 
δόλο καί μέ τις έξαφανίσεις του, τήν 
καταβολή τών όφειλομένων δανείων. 
Στήν Βενετία δέν τόν έβρισκε ούτε κάν 
τό τρομερό Συμβούλιο τών Δέκα.

"Αλλωστε, όχι πολλά χρόνια πριν, ό 
Τισιανός άπέδειξε ότι είχε άξιόλογες 
ικανότητες νά έφαρμόζη δική του 
προσωπική πολιτική. Δηλαδή, ήξερε νά 
παίζη, στήν κατάλληλη στιγμή, τά χαρ
τιά του άμερόληπτα καί όμως νά ύπερα-

σπίζεται τά συμφέροντά του καί τήν 
φήμη του. Καί αύτό φάνηκε καθαρά τό 
1518, μέ τήν εύκαιρία τής έκθέσεως 
στό κοινό τού πίνακός του «Άνάληψις 
τής Παναγίας στήν βασιλική τής Σάντα 
Μαρία Γκλοριόζα τών Φράρι.

Τό τί άντιπροσωπεύει γιά τήν τέχνη 
όλων τών έποχών ό θαυμάσιος, κολοσ
σιαίος πίνακας πού παριστάνει τήν 

•Παναγία, ή όποια τριγυρισμένη άπό 
τούς τρομαγμένους καί έκπληκτους, 
άπό τό ξαφνικό θαύμα 'Αποστόλους 
άνεβαίνει στόν ούρανό μέσα σέ μιά 
θριαμβευτική λάμψι φωτός, ϋψωμένη 
άπό ένα πλήθος νεανίδων, δέν πρόκει
ται νά τό δείξωμε έδώ. Θά άρκοϋσε νά 
άναφέρωμε πώς ό Βάγνερ, στό διάστη
μα τής τελευταίας του παραμονής στήν 
Βενετία, πριν τόν βρή ό θάνατος τόν 
Φεβρουάριο τού 1883, σταματούσε 
ολόκληρες ώρες μπροστά στόν πίνακα, 
σέ έκστατικό θαυμασμό.

' Η ιστορία αύτοϋ τού άριστουργήμα- 
τος είναι άπό έκεΐνες πού, άπό άγνοια 
τών κριτών, συμβαίνουν, όπως διδάσκει 
ή ιστορία, σέ πολλές περιπτώσεις: οί 
καλόγεροι πού είχαν παραγγείλλει τό 
έργο δέν φάνηκαν πολύ ικανοποιημένοι 
άπό τόν πίνακα. ' Ο Τισιανός έξεμάνη, 
ζήτησε νά συσταθή ένα είδος λαϊκού

δικαστηρίου. Τό γεγονός άκόμη ότι ό 
” Αλδος Μανούτιος, ό ούμανιστής τυπο
γράφος καί ιδρυτής τής ' Αλδίου ' Ακα
δημίας, είχε ταχθή μέ τό μέρος του, μιά 
συνηθισμένη ιδιωτική διαφορά άπειλοϋ- 
σε νά πάρη, χαρακτήρα σκόπιμης προ
σβολής γιά ολόκληρη τήν ισχυρή κάστα 
τών ζωγράφων. Τελικά, ό Τισιανός όχι 
μόνο νίκησε, άλλά θριάμβευσε. Χιλιά
δες Βενετσιάνοι, «κατάλαβαν» τό έργο 
καί ό θαυμασμός τους γιά τόν ζωγράφο 
μεγάλωσε περισσότερο.

Στήν Φερράρα, ό Τισιανός είχε δημι
ουργήσει μερικές σπουδαίες σχέσεις. 
Είχε γνωρίσει έπίσης τόν Φρειδερίκο 
Β' Γκουτσάγκα, γιό τής ' Ισαβέλλας ντ' 
"Εστε καί άνεψιό τού Άλφόνσου Α' 
πού τόν προσκάλεσε στήν Μάντοβα. 
Πήγε τό 1523 καί δέχθηκε παραγγελίες 
γιά πορτραϊτα καί πίνακες μέ άλληγορι- 
κά θέματα. Φυσικά, τελείωσε τήν δου
λειά, ώστε νά μή χρειάζεται νά παραιτή- 
ται τουλάχιστον άπό τις παραγγελίες 
πού άμείβονταν περισσότερο καί νά μή 
δυσαρεστή ούτε τήν κυβέρνηση τής 
Βενετίας πού ήταν, όπως είπαμε ό 
κυριώτερος έργοδότης του, ούτε τόν 
Άλφόνσο Α ', τόν μαικήνα στόν όποιο 
οφείλε πολλά.

' Αναφέραμε πώς, έκτος άπό τό τα-
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'Αριστερά: Τό «κοντσέρτο», πίνακας 
πού γιά πολύ καιρό άπεδίδετο στόν 
Τζορτζόνε. ’Αργότερα ό Τζοβάννι Μο- 
ρέλλι καθόρισε τήν σωστή του πατρότη
τα. Δεξιά: Ό  τάφος τού ΤισιανοΟ στή 
βασιλική τών Φράρι, στήν Βενετία.

λέντο, ό Τιοιανός διέθετε τήν ικανότη
τα έμπειρου καπετάνιου γιά νά πλέη 
άνάμεσα στίς ξέρες καί τούς υφάλους 
όπου, πολλές φορές άπό πείσμα πήγαι
νε νά χωθή. Μιά ικανότητα, πού έπιτρέ- 
πει νά χρησιμοποιήοωμε γι' αύτόν, 
χωρίς καμμιά, φυσικά, πρόθεσι άσέβει- 
ας, τόν χαρακτηρισμό τού πιό έξυπνου 
«μάνατζερ» τής Αναγεννήσεως καινά 
σκεφθοϋμε ότι ύπάρχουν πολλοί σύγ
χρονοι έπίγονοί του σ' αύτό τόν τομέα. 
Φρόντιζε, λοιπόν, νά τελειώση τό πορ- 
τραΐτο τού δόγη Άνδρέα Γκρίττι καί 
συγχρόνως φιλοτεχνούσε πίνακες γιά 
τήν Φερράρα, κατόρθωνε νά βολεύη τά 
πράγματα καί όλα έξακολουθοϋσαν νά 
πηγαίνουν μιά χαρά. 'Αφού τό 1525 
νυμφεύθηκε τήν Καικιλία, τήν καλοκά
γαθη συμπατριώτισσά του μέ τήν όποια 
συζοϋσε καί είχε άποκτήσει δυό γιούς, 
ό ζωγράφος μας δημιούργησε δυό 
χρόνια άργότερα μιά φιλία πού άποτε- 
λεΐ, όπως είναι γνωστό, τό μελανώτερο 
ίσως σημείο τής ζωής του. 'Αναφερό
μαστε στήν φιλία του μέ τόν ' Αρετίνο, 
πού διήρκεσε τριάντα χρόνια περίπου 
καί γρήγορα μετεβλήθη σέ ένα είδος 
«έταιρίας» στήν όποια, άρκετοί ιστορι
κοί κρίνοντάς την άπό ήθική άποψι, 
δίνουν τόν αύστηρό χαρακτηρισμό μιας 
«ύποπτης σχεδόν κερδοσκοπικής έται
ρίας».

Ό  Τοσκανός συγγραφεύς καί ποιη
τής, πού είχε καταφύγει στήν Βενετία 
λόγω τής γνωστής καταδίκης του στήν 
Φλωρεντία καί στήν Ρώμη, χρησιμοποι
ούσε άπέναντι στόν Τισιανό, πού ώστό- 
σο ήταν μεγαλύτερός του δεκαπέντε 
χρόνια περίπου, τήν κολακεία καί τήν 
μικροπρεπή έκδούλευσι. Στηριζόμενος 
στίς «πλάτες» τού ζωγράφου, δημιουρ
γούσε έπιχειρησιακές σχέσεις μέ τούς 
ισχυρούς, πλούσιους καί διάσημους 
άνθρώπους τής έποχής, πράγμα πολύ 
διαφορετικό άπό τήν τέχνη τών δημοσί
ων σχέσεων πού διδαχθήκαμε άπό τούς 
’ Αμερικανούς. Διαρκώς διψασμένος 
γιά χρήμα, ό ' ΑρετΤνος πετύχαινε τούς 
σκοπούς του μέ τήν δουλοπρέπεια, μέ 
τό νά καταφεύγη μέ κλαυθμηρισμούς 
στόν Πάπα καί στούς συγγενείς του καί 
μέ τήν κολακεία, πού έφθανε στά όρια

τού γελοίου προς τόν Κάρολο Ε , τόν 
Φίλιππο Β' καί άλλους ισχυρούς. Μέ 
τήν άφιξι τού Σανσοβίνο, τού περίφη
μου γλύπτη καί άρχιτέκτονος, στόν 
οποίο ή Βενετία οφείλει μερικά άπό τά 
πιό έξοχα οίκοδομήματά της, τό «ντου- 
έττο» έγινε έν συνεχεία «τρίο». «Μέ 
τόν Σανσοβίνι», γράφει ό Καβαλκάζελ- 
λε, «άρχίζει ή παντοδύναμη τριανδρία 
στήν Βενετία γιά τις προσεχείς δεκαε
τίες». Καί έτσι άκοιβώς έγινε.

Φθάνομε, έν τώ μεταξύ, στό 1530, 
δηλαδή στήν άναμφισβήτητα σημαντι- 
κώτερη χρονιά τής ζωής τού Τισιανοϋ. 
Σημαντική έπειδή, ένθαρρυνόμενος 
άπό τήν συνάντησί του μέ τόν ' Αρετίνο 
καί έγγυητάς τής έξαιρετικής του 
ίκανότητος τούς " Εστε καί τούς Γκον- 
τσάγκα, έγινε δεκτός στήν Μπολώνια, 
όπου πήρε άμέσως βραβείο άπό τόν 
Πάπα Κλήμεντα Ζ ', παρουσία τού 
Καρόλου Ε', τού «νέου ήλιου» πού 
κυβερνούσε τόν μισό κόσμο. Μέ ένα 
πρώτο θαυμάσιο πορτραϊτο (Μουσείο 
Πράντο), ό ζωγράφος μας δημιούργησε 
άμέσως εύνοϊκή έντύπωσι. Δυό χρόνια 
άργότερα, ό αύτοκράτωρ, περαστικός 
άπό τήν Μάντοβα, φιλοξενήθηκε άπό 
τούς Γκοντσάγκα. Θαυμάζοντας τό 
πορτραϊτο τού οικοδεσπότη στήν πινα

κοθήκη, βεβαίωσε ότι τού άρεσε πολύ 
περισσότερο έκεϊνο πού ζωγράφισε ό 
Τισιάνος παρά αύτό στό όποιο ό δούκας 
είκονίζεται άκόμη παιδί καί φέρει τήν 
ύπογραφή τού Ραφαήλ. Σέ έπιβεβαίωσι 
τής μεγάλης του έκτιμήσεως, τού 
άπένειμε μετά άπό λίγους μήνες, τούς 
τίτλους τού κόμητος Παλατίνου καί τού 
χρυσού Σπιρουνιού, μέ όλα τά προνόμια 
πού συνεπήγοντο άκόμη καί τά οικονο
μικά.

"Οπως είπαμε, ήδη, ό Τιοιανός δέν 
θέλησε νά πάη στήν Ρώμη γύρω στά 
1512. 'Εν τώ μεταξύ, μετά τόν θάνατο 
τού Κλήμεντος Ζ ', είχε άνέλθει στόν 
παπικό θρόνο ό Παύλος Γ ', άπό τήν 
παντοδύναμη οικογένεια τών Φαρνέζε, 
μέγας φιλότεχνος καί άποφασισμένος 
νά ξανακτίση έκ βάθρων τά μνημεία τής 
Ρώμης μετά τήν περίφημη «λεηλασία» 
της άπό τούς Ισπανούς καί τούς 
μισθοφόρους τό 1527. Μέσω τού 
Μπέμπο, τού Βενετοϋ λογίου πού ό 
Κλήμης τόν είχε χρίσει καρδινάλιο, ό 
νέος Πάπας άπηύθυνε πρόσκλησι στόν 
ζωγράφο νά πάη στήν Αιώνια Πόλι γιά νά 
ένωθή μέ τήν ομάδα τώνάρχιτεκτόνων, 
γλυπτών καί ζωγράφων πού έργαζόταν 
γιά λογαριασμό του. Αν καί κατά τήν 
διάρκεια τής παραμονής τού Μιχαήλ
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Αγγέλου τό 1529 στήν Βενετία ό 
Τισιανός είχε συναντηθή μαζί του, 
μεταξύ του διασήμου καί παντοδυνά
μου «εγκεφάλου» τού 'Αγίου Πέτρου 
καί τού Τισιανοϋ, δέν ύπήρχε μεγάλη 
συμπάθεια. Ό  τελευταίος έπί πλέον 
δέν έκρυβε τόν κίνδυνο πού προερχό
ταν άπό τό περιβάλλον τό δηλητηρια
σμένο άπό τούς άνταγωνισμούς καί τά 
μίση τών Τοσκανών καλλιτεχνών καί γιά 
μιά άκόμη φορά άρνήθηκε νά πάη στήν 
Ρώμη.

Στις σχέσεις τού Τισιανού μέ τήν 
Φερράρα καί τή Μάντοβα προσετέθη- 
σαν, άργότερα καί οί σχέσεις μέ τήν 
Αύλή τού Πεζάρο καί τού ΟύρμπΤνο. 
"Ετσι τόν βρίσκουμε στό Πεζάρο τό 
1537, όπου πήγε νά ζωγραφίσει τά 
πορτραΐτα τού Φραντσέσκο Μαρία 
ντέλλα Ρόβερε καί της συζύγου του 
' Ελεονώρας, πού βρίσκονται στήν πινα
κοθήκη Ούφφίτσι τής Φλωρεντίας.
' Εργάσθηκε έπειτα στήν Βενετία άλλά, 
κατά τόν Καβαλκάζελλε πάντοτε, «άπό 
τότε βυθίζεται έντελώς στά ισπανικά 
νερά». Γιά νά εύχαριστήση τόν Κάρολο 
Ε', φιλοτέχνησε τά πορτραίτα τού 
Φραντσέσκο Σφόρτσα, δουκός τού 
Μιλάνου, καί τής μόλις δωδεκάχρονης 
συζύγου του Χρηστίνας τής Δανίας. 
Τελικά, τό 1545, σέ ήλικία έξήντα οκτώ 
έτών, μέ τήν μόνιμη πιά έγνοια ότι 
έπρεπε νά ύπερασπίζεται τόν έαυτό 
του άπό τόν συναγωνισμό τού Πορντε- 
νόνε, πού στήν Βενετία κέρδιζε βαθμι
αία τήν εύνοια τού Συμβουλίου τών 
Δέκα, δέχθηκε τήν νέα θερμότατη 
παπική πρόσκλησι, καί αύτή τήν φορά 
έφυγε γιά τήν Ρώμη.

Η έκεί παραμονή του κράτησε περί
που ένα χρόνο. Στό διάστημα αύτό, 
έκτος άπό τήν περίφημη «Δανάη» καί 
τόν «Παύλο Γ' μέ τούς άνεψιούς του» 
πού πολύ έπαινέθηκε (καί οί δύο 
πίνακες βρίσκονται στήν ' Εθνική Πινα
κοθήκη τού Καποντιμόντε, κοντά στήν 
Νεάπολι), ζωγράφισε μερικούς πίνακες 
γιά τόν Πάπα καί γιά τούς έκπροσώπους 
τών πιό ισχυρών άριστοκρατικών οικο
γενειών τού τόπου. Άπό τήν Αιώνια 
Πάλι πήρε τό μεγάλο μάθημα πού 
δίνουν τά άρχαία έρείπια. Ξανασυναν- 
τήθηκε μέ τόν Μιχαήλ ’Άγγελο, γιά λίγο 
άλλά άπέφυγε νά κάνη παρέα μέ τούς 
μαθητές του. “Οσο γιά τόν Ραφαήλ, 
ένώ όταν είχε μιλήσει γι' αύτόν μέ τόν 
Βαζάρι είπε ότι θαύμαζε τίς ήδη περί
φημες τότε τοιχογραφίες του στις 
αίθουσες τού Βατικανού όχι λιγώτερο 
άπό τούς πίνακες καί τίς ταπισερί, όταν 
γύρισε στήν Βενετία δέν δίστασε νά

δηλώση δημοσίως πώς «σκόπιμα» δέν 
προσπαθούσε ποτέ νά μιμηθή τό στύλ 
τού Ραφαήλ καί τού Μιχαήλ Αγγέλου 
άφοϋ αύτός «ονειρευόταν μιά δόξα 
πολύ άνώτερη άπό έκείνη ένός ικανού 
μιμητού». Ούτε λίγα, ούτε άσήμαντα 
ύπήρξαν τά κέρδη πού άπεκόμισε ό 
Τισιανός άπό τήν παραμονή του στήν 
Ρώμη. Στις πλούσιες παπικές άμοιβές 
πρέπει νά προστεθούν καί τά κέρδη άπό 
τήν πώλησι άλλων έργων καθώς καί μιά 
διάκρισι γιά τήν όποια ήταν είλικρινά 
ύπερήφανος: τήν άπονομή τής τιμητι
κής ίδιότητος τού πολίτη . τής Ρώμης, 
πού έγινε μέ παπική βούλα στις 19 
Μαρτίου 1546, διάκρισι πού είχε άπονε- 
μηθή ώς τότε μόνο στόν Μιχαήλ "Αγγε
λο, έξη χρόνια πριν. Τέλος μέσω τού 
καρδιναλίου Αλέξανδρου Φαρνέζε,

Στήν απέναντι 
σελίδα ένα άπό 

τά γνωστά 
έργα

τοϋ Τισιανοϋ 
' Ο Πάπας 
Παύλος Γ' 

Φορνέζε καί 
οί άνηψιοί 

του

άνεψιοΰ τοϋ Παύλου Γ' κατόρθωσε νά 
άπονεμηθή στόν γιό του Πομπόνιο, πού 
ήταν παπάς μόνο καί μόνο γιατί φορού
σε ράσα, τό προνόμιο τοϋ άββαείου τοϋ 
Κόλλε ντί Καστέλ Ρογκαντσονόλο 
στούς λόφους τοϋ Τρεβίζο.

Αύτό είναι τό πρώτο ταξίδι στήν 
Αύγούστα, τό σημερινό "Ουγκσμπούρ- 
γκ τής Βαυαρίας πού, όπως είναι 
γνωστό, ήταν τότε ή πρωτεύουσα τού 
Καρόλου Ε'. Ακολουθούμενος άπό 
τόν γιό του Όράτιο καί μερικούς 
μαθητάς του, ό ζωγράφος μας έφθασε 
έκεί τόν χειμώνα τού 1548 καί έγινε 
θριαμβευτικά δεκτός στήν Αύλή. Θά 
ήταν άρκετό νά άναφέρωμε ότι άφοϋ 
τόν γέμισε χρυσάφι καί εύνοιες (όπως 
συντάξεις άπό τά δημόσια ταμεία τοϋ 
Μιλάνου καί τής Νεαπόλεως, τήν άδεια

νά είσάγη σιτηρά άπό τήν Κομπανία, νά 
τά άλέθη καί νά τά πωλή στό Καντόρε 
καί ένα μοναστήρι τής Λομβαρδίας γιά 
τόν Πομπόνιο), ό Κάρολος Ε ', τοϋ 
έπανέλαβε ότι τόν θεωρούσε τόν «άξε- 
πέραστο Άπελλή τοϋ καιρού του». Καί 
στό Ίννσμπρουκ, όπου σταμάτησε στόν 
δρόμο τοϋ γυρισμού γιά τήν ’ Ιταλία καί 
φιλοξενήθηκε άπό τόν άρχιδοΰκα Φερ- 
δινάρδο, ό Τισιανός γνώρισε μεγάλες 
τιμές καί άπεκόμισε άκόμη ένα κέρδος: 
τήν άδεια νά είσάγη άπό τό Τυρόλο 
ξυλεία καί νά τήν μεταπωλή στήν 
Βενετία.

Δύο χρόνια άργότερα, ό Τισιανός 
ξαναγύρισε γιά δεύτερη φορά στήν 
Αύγούστα όπου ό Κάρολος Ε' τοϋ 
έμπιστεύθηκε τήν άπόφασί του νά 
άποσυρθή, γιά πάντα, όπως πράγματι 
έκανε, σέ μοναστήρι. Στήν τρίτη πρό- 
σκλησι άπάντησε ότι ήταν άρρωστος. 
Τόν άντιπροσώπευσαν ό Τιντορέττο, ό 
Πάολο Βερονέζε καί ό γιός του ' Οράτι- 
ος.

Τό 1530, μετά τόν θάνατο τής 
συζύγου του, ό Τισιανός πήγε νά μείνη 
στούς Μπίρρι στά περίχωρα τής Βενετί
ας μέσα σέ ένα μεγάλο κήπο πού 
έβλεπε πρός τήν Βενετία όπου, τίς 
ήμέρες τής καλοκαιρίας τά μάτια του 
μπορούσαν νά άπολαύσουν τήν θέα τών 
οικοδομημάτων τής Βενετίας.

Σ' έκείνο τό μεγάλο σπίτι, ό δοξα
σμένος γέρος άποχαιρέτησε οριστικά 
τόν κόσμο. ' Εν τώ μεταξύ είχαν πεθά- 
νει ή άδελφή του 'Όρσα, οί προστάτες 
καί οί σπουδαιότεροι φίλοι του, όπως ό 
Πάπας Παύλος Γ ', ό Άρετΐνος, ό 
Κάρολος Ε ', ό Σανσοβίνο καί ό τελευ
ταίος δόγης Φραντσέσκο Βενιέρ, πού 
ήταν πάντοτε μέ τό μέρος του. Άπό 
τήν Μαδρίτη, έν τώ μεταξύ ό Φίλιππος 
Β ', νόθος γιός τού διάδοχου τοϋ 
Καρόλου Β' άπαντοϋσε άραιά πιά καί 
άόριστα στις έπιστολές μέ τά παράπονα 
γιά τίς καθυστερούμενες πληρωμές 
τών ισπανικών συντάξεων.

Τήν τελευταία του χαρά τοϋ τήν 
έδωσε ό 'Ερρίκος Γ ', ό μετέπειτα 
βασιλεύς τής Γαλλίας,πού τό καλοκαίρι 
τοϋ 1574, όταν έφιλοξενεΐτο στήν 
Βενετία, πήγε αύτοπροσώπως νά τού 
ύποβάλη τά σέβη του. Στίς 27 Αύγού- 
στου 1576, μέσα στήν έρημωμένη άπό 
τήν τρομερή έπιδημία τής πανώλους 
πάλι, ήλθε καί γι' αύτόν ή στιγμή τού 
ύπέρτατου άποχωρισμοΰ. Ό  Τισιανός 
πέθανε, χωρίς τούς γιούς του στό 
προσκέφαλό του, μόνος, όπως φεύ
γουν οί γίγαντες.

UGO FUGAGNOLLO
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ΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΑΝΗ ΠΟΥ ΣΥΝΕΤΑΡΑΞΕ ΤΗΙ\Ι ΙΤΑΛΙΑ

ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

υπόθεση mnivn
ΠΩΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΕΝΑΣ ΑΘΩΟΣ

Η εκπληκτική ομοιότητα δύο άνθρώπων καί ή κατάθεση ενός μάρτυρα έστειλαν στή 
φυλακή γιά τέσσερα χρόνια έναν άθώο. Μετά τήν έπανάληψη τής δίκης άποδείχθηκε ή 
ένοχή τοΰ δολοφόνου. Η περίπτωση έμεινε γνωστή στά δικαστικά χρονικά ώς ή 
«περίπτωσις Κάλμπι -  Γκινάτζι».

ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ καταδίκης στη- 
ριζομένη επάνω αέ μαρτυρικές 

καταθέσεις καί μάλιστα ενός μόνον 
μάρτυρες, βάσει τής όποιας κατεδικά- 
σθη ένας άθώος, είναι ή γνωστή στά 
δικαστικά χρόνια «περίπτωσις Κάλμπι- 
Γκινάτζι». Τά αποτελέσματα όμως τής 
δικαστικής αύτής πλάνης, εύτυχώς γιά 
τόν καταδικασθέντα δέν ήταν τό ίδιο 
τραγικά, όπως ή καταδίκη τοΰ Σεζνέκ.

Βρισκόμαστε στή πάλι Μπολώνια τής 
'Ιταλίας, τό πρωί τής 4 ’Απριλίου 1922. 
Δύο άστυφύλακες ό Νατάλε Μελλίνι καί 
ό Φρειδερίκος Τορνάτι κάνουν τήν 
περίπολό τους. Στις 6.30' εύρίσκοντο 
πρό τής πύλης Ζαμπόνι, όταν είδαν άπό 
μία διεύθυνσι νά φθάνουν δύο ποδηλά- 
ται.

Ο ένάς «βάδιζε» πάνω στό πεζο
δρόμιο καί ό άλλος κανονικά στό 
κατάστρωμα τού δρόμου, άλλά στό πίσω 
μέρος τοΰ ποδηλάτου είχε καί ένα άλλο 
άτομο. Οί δύο άστυφύλακες έκινήθη- 
σαν πρός τούς παραβάτας, γιά νά 
βεβαιώσουν τήν πταισματική παράβασι. 
Ό  Μελλίνι σταμάτησε τόν ποδηλάτη 
τοΰ πεζοδρομίου. ' Ο Τορνάτι 30 Μέτρα 
πιό κάτω σταμάτησε τούς άλλους δύο. 
Εγινε μιά μικρή φιλονικία μεταξύ τού 

άστυφύλακος καί τού παραβάτου -τόση 
γνωστή άλλωστε στις μεσογειακές φυ

λές - οπότε ό ποδηλάτης έβγαλε ένα 
περίστροφο καί πυροβόλησε δύο φο
ρές τόν άστυφύλακα Τορνάτι. Αύτός 
έπεσε στό δρόμο άπνους, ένώ ό 
πυροβολήσας άπεμακρύνθη τρέχοντας 
καί έγκαταλείποντας στόν τόπο του 
έγκλήματος τό ποδήλατό του καί ένα 
κοντό γκρίζο έπενδύτη πού φορούσε, 
συνοδευόμενος καί άπό τόν φίλο του.
Ο Μελλίνι έτρεξε πίσω άπό τούς 

άπομακρυνομένους έγκληματίας, τούς 
πυροβόλησε άνεπιτυχώς, χωρίς όμως 
νά μπορέση νά τούς συλλάβη μέχρις

ότου έξηφανίσθησαν. Τό μόνο πού 
κατόρθωσε, ήταν νά άποτυπώση στή 
μνήμη του τό πρόσωπο τού δολοφόνου. 
Τοΰ ήταν πολύ γνωστός. Είχαν ύπηρε- 
τήσει μαζί στρατιώτες, πριν λίγα χρόνια.

-  Τόν γνωρίζω τό δολοφόνο κύριε 
διοικητά, είπε σέ λίγο στό διοικητή του. 
Δέν θυμούμαι όμως τό όνομά του. Θά 
τόν βρω όμως.

Κατευθύνθη άμέσως στό Σύνταγμα 
πού είχε ύπηρετήσει. Άπό τόν έλεγχο 
τών στρατολογικών μητρώων τού Συν
τάγματος, βρήκε αύτό πού ζητούσε: 
Νικόλαος Κάλμπι, ύποδηματοποιός, ε 
τών 25.

Στις 10.30' τής ίδιας ήμέρας ό 
Μελλίνι μπήκε στό ύποδηματοποιεϊο 
τού Κάλμπι. Αύτός χάρηκε μόλις είδε 
τόν παλαιό του έν όπλοις συνάδελφο νά 
μπαίνη στό μαγαζί του, σηκώθηκε άπό 
τόν πάγκο του μέ ένα χαμόγελο καί 
άπλωσε τό χέρι του πρός τόν άστυνομι- 
κό.

-  Νικόλαε Κάλμπι, σέ συλλαμβάνω 
γιά δολοφόνο τού άστυφύλακος Τορνά
τι, ήταν οί μόνες κουβέντες τού Μελλί
νι.

Μάταια ό Κάλμπι διεμαρτυρήθη. Κα
νείς δέν τόν πίστεψε. Τό ίδιο καί ό 
βοηθός του Πινκάλτι, στό πρόσωπο τοΰ 
<-»ιοίου ό Μελλίνι άνεγνώρισε τό συνο-



«... Μάρτυς καλείσαι νά αποδείξεις, ποιος άπό τούς δύο αύτούς άνθρώπους είναι 
μεταξύ τους, όπως δύο χοντρές σταγόνες νερού.

ό δολοφόνος...» Και οι δυο ήταν ομοιοι

δό τού δολοφόνου. Καί έτσι, μπρος στή 
συντριπτική καί διαβεβαιωτική κατάθεσι 
τοϋ άστυφύλακος Μελλίνι ώς καί των 
άλλων μαρτύρων, άλλ ’ ιδίως τού Μελλί
νι, ό Κάλμπι τόν 'Ιούλιο τού 1923 
οδηγήθηκε πρό των δικαστών του.

' Η άπόφασις έξεδόθη σέ λίγες ήμε
ρες. Κάθειρξις 16 έτών καί 6 μηνών. ' Ο 
βοηθός του Πινκάλτι ήθωώθη, γιατί οι 
μάρτυρες έβεβαίωσαν ότι είχαν αμφι
βολίες γιά τήν ομοιότητα αύτού καί του 
συνοδού τού δολοφόνου. Ο συνήγο
ρος τού καταδικασθέντος, Γκιουζέπε 
Σαμπατίνι, άνέπτυξε τά έπιχειρήματά 
του μέ πρωτοφανή θέρμη πού είναι άξια 
ιδιαιτέρας προσοχής. Καί:

1) Τό άλλοθι. ' Ο Κάλμπι βγήκε άπό τό 
σπίτι του τήν ήμέρα τού φόνου τήν 
7.30' ώρα, ένώ ό φόνος έγινε περίπου 
στις 6.30'. Αύτό τό βεβαιώνουν όλοι οί 
συγκατοικοί του.

2) Ο Κάλμπι δέν είχε ποτέ στήν 
κατοχή του έπενδύτη καί τό πρωί εκείνο 
βγήκε μέ άδιάβροχο. 'Ακόμη δένέγνώ- 
ριζε νά έπιβαίνη ποδηλάτου, ούτε είχε 
τοιοΰτον.

3) Γιά νά πάη στήν έργασία του, δέν 
περνούσε άπό τήν Πύλη Ζαμπόνι καί 
κατά τή διαδρομή του πρός τήν έργασία 
του, συναντήθηκε μέ τό φίλο του 
Μαλόρσι.

4) Ί-Ιταν ένας νέος μέ λευκό ποινικό 
παρελθόν καί δέν άγαποΰσε τά όπλα.

5) Τό σπουδαιότερο όλων, ότι έλλει- 
πε ή άφορμή τού φόνου, ή κινητήριος 
αιτία. Γιατί νά σκοτώση τόν άοτυφύλα- 
κα; Γιά μιά πταισματική παράβασι; Μετα
ξύ φονευθέντος καί κατηγορουμένου 
δέν ύπήρχε καμμία άφορμή, ούτε κάν 
γνωριμία. ' Ο φόνος αύτός δέν μπορού
σε νά έξηγηθή, παρά σάν πράξις ενός 
τρελλού. Καί ό Κάλμπι δέν ήταν τρελ- 
λός.

Τό δικαστήριο άπέρριψε όλες τίς 
λογικές παρατηρήσεις τού συνηγόρου 
καί δέχθηκε τίς παρατηρήσεις τής 
κατηγορίας, ότι:

1) Ό  Κάλμπι έξήλθε τό πρωί άπό τό 
σπίτι του, έπραξε τό φόνο καί έπέστρε- 
ψε κρυφά γιά νά κατασκευάσει τό 
άλλοθι του.

2) Μερικοί μάρτυρες τόν είχαν δε ϊέκ  
τών νώτων νά φορή επενδυτήν γκρι, 
λίγες μέρες πρό τού φόνου.

3) Τό μαλακό καπέλο τού κατηγορου
μένου ώμοίαζε μέ τό καπέλλο τού 
φονέως.

4) Τό μεγάλο άτού, ό μάρτυς Μελλίνι, 
ό όποιος τόν έγνώριζε άπό τόν καιρό 
τής έκπληρώσεως τής στρατιωτικής 
τών θητείας.

«Είμαι τόσο βέβαιος ότι ό κατηγορού

μενος είναι ό φονεύς, όσον βέβαιος 
είμαι, ότι έγώ είμαι ό Μελλίνι. Καμμιά 
άμφιβολία δέν έχω καί τίποτε δέν 
μπορεί νά μέ κάνει νά πιστέψω τό 
άντίθετο», ήταν ή κατάθεσις τοΰ Μελλί
νι.

Πέρασαν άπό τήν καταδίκη τοΰ Κάλ- 
μπι, περίπου 3 χρόνια. Ό  ουνήγηρός 
του Σαμπατίνι, αυνεπικουρούμενος καί 
άπό τόν ’ Ανθυπαστυνόμο Φραντζέσκο 
Σκότη, πού καί αύτός είχε τήν ενδόμυ
χο πεποίθηση ότι ό καταδικασθείς ήταν 
άθώος, έκαναν τό πάν γιά νά συγκεν
τρώσουν στοιχεία άποδεικνύοντας τήν 
άθωότητα τού Κάλμπι. Έκίνησαν τόν 
τύπο, τούς πολιτικούς παράγοντας, τά 
πάντα. Καί αύτό πού ζητούσαν τό 
πέτυχαν, πάλι μέ μιά μαρτυρική κατάθε
σι, άνεπάντεχη όμως, τήν μαρτυρική 
κατάθεση τής Έβελίνας Ααμπαρτίνιϋ.

"Ενα πρωί ό Σαμπατίνι δέχθηκε τήν 
έπίσκεψι τής Εβελίνας.

-  Κύριε Σαμπτίνι, ό δολοφόνος τού 
άστυφύλακος Τορνάτι, δέν είναι ό 
Κάλμπι! "Αδικα καταδικάστηκε! "Αλλος 
είναι!

-  Τόν γνωρίζετε τόν πραγματικό 
δολοφόνο;

-  Ναι, πολύ καλά.

Συνέχεια στή σελίδα 484

369



370



ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ κ. Ε. ΣΗΦΑΚΗΣ

ΤΟ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ

Έβδομη συνέχεια

' Η ΐσότης γιά τόν αστυνομικό, έχει περιωρισμώνο περιεχόμενο, 
γιατί ό αστυνομικός δεν μπορεί νά επιβάλλει ή νά επηρεάσει τήν 
δικονομική ισότητα ή τήν πνευματική ή διανοητική ισότητα, ό 
άστυνομικός εφαρμόζει τόν νόμο μέ ισότητα καί δικαιοσύνη. Τούτο 
σημαίνει ότι μεταχειρίζεται τήν εξουσία αύτή μέ τόν ίδιο τρόπο καί 
διαδικασία γιά όλους τούς άνθρώπους. Δέν κάνει διακρίσεις. 
’ Αποφεύγει νά είναι εύνοϊκώτεροι οί όροι γιά τόν ένα πολίτη καί 
δυσμενέστεροι γιά τόν άλλο, έφ ’ όσον οί πρός έπίλυση διαφορές 
είναι όμοιες ή ή διαπραχθεϊσα παράβαση είναι ή αύτή.

Η ΔΩΔΕΚΑΤΗ άστυνομική δεοντο
λογία ή κανόνας επαγγελματικής 

ήθικής του αστυνομικού έπαγγέλμα- 
τος, είναι ό σεβασμός των συνταγματι
κών δικαιωμάτων τών πολιτών γιά έλευ- 
θρεία, ισότητα καί δικαιοσύνη.

Λειτουργούσαν καί λειτουργούν, δυ
στυχώς καί σήμερα, 'Αστυνομίες σέ 
πολλά κράτη τής γής καί δυστυχώς γιά τή 
χώρα μας περάσαμε εποχές πού ή 
επίκληση έκ μέρους τού πολίτη, τών 
δικαιωμάτων του γιά έλευθερία, ισότη
τα καί δικαιοσύνη, έχαρακτηρίσθη ώς 
περιύβριση άρχής. Μέ τήν κατηγορία 
τής άντιστάσεως, περιϋβρίσεως, ή ιδι
αιτέρας θρασύτητος, έχαρακτηρίζετο 
ό πολίτης πού έλεγε στόν ' Αστυνομικό 
«γιατί μέ συλλαμβάνεις, γιατί μέ γρά
φεις κύριε Αστυνομικέ». Αύτό τό 
«γιατί» τού πολίτου δημιουργούσε μιά 
άντίδραση τού ' Αστυνομικού, πού τελι
κά οδηγούσε τόν πολίτη στό δικαστήριο 
μ' ένα σωρό κατηγορίες.

Οί πολίτες πού δέν έχουν τό θάρρος 
νά ρωτήσουν γιατί παραβιάζονται τά 
συνταγματικά τους δικαιώματα, έχαρα- 
κτηρίζοντο «νομοταγείς» καί «νομιμό- 
φρονες». Αύτοί πού ρωτούσαν ή ήθε
λαν μιά δικαιολόγηση ή έπεξήγηση, 
κινδύνευαν νά οδηγηθούν στό δικαστή

ριο μέ κατηγορίες πού δέν θά τις 
φορτωνόντουσαν, έάν δέν έκαναν χρή
ση τού «γιατί».

Δέν άναφερόμεθα στις περιπτώσεις 
τών στυγνών λεγομένων κακοποιών,

στούς κλέφτες, άπατεώνες καί πάσης 
φύσεως κακοποιό στοιχεία, κυρίως άνα
φερόμεθα σέ πολίτες πού κάνανε 
διοικητικές παραβάσεις, παραβάσεις 
Τροχαίας καί γενικά παραβιάσεις νόμων
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τούς όποιους καί ό αστυνομικός παρα
βίαζε καθημερινά. ' Αλλά καί στά κακο
ποιό στοιχεία μπορεί ό άστυνομικός νά 
συμπεριφερθεΐ καλά καί νά σεβαστείτά 
συνταγματικά του δικαιώματα όπως τά 
προδιαγράφει τό Σύνταγμα καί οί κανό
νες τής Ποινικής Δικονομίας.

” Ενας μελετητής πού ζεΐ στήν άστυ- 
νομία, διαπορεί πολλές φορές μέ τή 
νοοτροπία όρισμένων, εύτυχώς ολίγων, 
άστυνομικών καί λέγει: «Μά άφοΰ ή 
Ποινική Δικονομία καί τό Σύνταγμα είναι 
έκφραση τής θελήσεως τής Πολιτείας, 
έσύ όργανο τής Πολιτείας γιατί δέν τήν 
σέβεσαι, τί σέ κάνει νά έχεις περισσό
τερο ένδιαφέρον έσύ άπό τήν έκφραση 
τής πολιτείας»;

Πολλοί ύποστηρίζουν ότι δέν βγαί
νουν οί διαρρήξεις καί τά ναρκωτικά, μέ 
παράλληλο σεβασμό τών συνταγματι
κών δικαιωμάτων τών πολιτών. Αύτός ό 
ισχυρισμός άποκρούεται άπό άλλους 
πού ύποστηρίζουν ότι οί σύγχρονοι 
άστυνομικοί είναι ύποχρεωμένοι, νά 
προαγάγουν τις έπαγγελματικές τους 
ικανότητες, τήν χρήση τεχνικών μέσων 
καί τήν νοοτροπία τους σέ τέτοιο 
βαθμό, πού καί τούς διαρρήκτες νά 
πιάνουν καί τά συνταγματικά δικαιώμα
τα τών πολιτών νά σέβονται.

Αύτή ή άπαίτηση είναι ή σωστότερη 
καί ή πλέον συμφέρουσα γιά τούς 
άστυνομικούς. Οί σύγχρονοι, οί σωστοί, 
οί έξυπνοι άστυνομικοί, πού δέν άποδέ- 
χονταιάλλη λύση. Είναι πολύ βλακώδες 
έκ μέρους των έάν άποδεχθοϋν τήν 
λύση «ό σκοπός άγιάζει τά μέσα».' Εφ' 
όσον ή πολιτεία δέν θέλει παραβιάσεις 
τών κανόνων τής Ποινικής Δικονομίας, 
έγώ ό άστυνομικός δέν καταλαβαίνω, 
γιατί θά πρέπει νά διαφωνώ μέ τή 
γραμμή τής Πολιτείας.

Σέ μιά περίπτωση, ένας ύψηλά ίστά- 
μενος Κρατικός Λειτουργός, διέταξε 
τήν βίαια διάλυση ένός φοιτητικού 
συλλαλητηρίου. Μπορούσε νά πεΤ, δια
λύστε τους μέ όσο τό δυνατόν λιγώτε- 
ρη άστυνομική βία καί νά έπιβλέψει νά 
γίνει έτσι ή διάλυση. ’ Εκείνος δέν 
έκαμε αύτό, άντίθετα διέταξε νά γίνει 
όσον τό δυνατόν βιαιοτέρα ή διάλυση 
τών φοιτητών. ' Ο γιός του ήτο σέ μιά 
ϋπόγεια αίθουσα φροντιστηρίου, παρα- 
κολουθών μέ όκτώ-δέκα άλλους μαθη
τές φροντιστηριακό μάθημα. Οί άστυ- 
νομικοί νόμισαν ή έκαναν ότι νόμισαν 
(γιατί ό διαδηλωτής έάν είναι διαδηλω
τής φαίνεται άπό τήν έξαψη πού 
παρουσιάζει), μπήκαν μέσα καί κτύπη- 
σαν βάναυσα όλα τά παιδιά μεταξύ τών 
όποιων καί τόν γιό τού διατάξαντος.

"Οταν έπληροφορήθη τόν σοβαρό 
τραυματισμό τού γιού του, τά έβαλε μέ 
τούς άστυνομικούς πού τόν χτύπησαν, 
ένώ θά έπρεπε νά ζητήσει άπό τόν 
έαυτό του νά άναθεωρήσει τις ιδέες 
του τίς σχετικές μέ τά άνθρώπινα 
δικαιώματα. ' Εφόσον είχε κυβερνητική 
έντολή διαλύσεως τής έκδηλώσεως, 
δέν μπορούσε νά κάνει διαφορετικά, 
μπορούσε όμως νά έποπτεύσει καί νά 
διατάξει σεβασμό τών κανόνων διαλύ- 
σεως τέτοιων έκδηλώσεων άντί νά 
φανατίζει καί νά διατάσσει ή νά έγκρίνει 
παρανομίες άστυνομικών.

Οί άστυνομικοί άπό τήν άλλη μεριά 
βλέποντες ότι οί οϋτω πράττοντες 
συνάδελφοί τους θεωρούνται έπαγγελ- 
ματικώς καλύτεροι, προάγονται, άμεί- 
βονται καί προοδεύουν, άκολουθοΰντό 
ρεύμα πού δέν είναι τίποτε άλλο παρά 
ένας μεγάλος γκρεμός γιά όλους.

Δέν έδωσαν στούς άστυνομικούς νά 
καταλάβουν ότι γιά νά προστατεύονται 
τά δικαιώματα αύτά άπό τά συνταγματι
κά νομικά κείμενα, πού είναι τά πιό 
σπουδαία κείμενα τής άνθρωπότητος, 
πού δύσκολα τροποποιούνται, σημαίνει 
ότι δέν ύπάρχουν σπουδαιότερα δικαιώ
ματα άφ' ένός καί άφ' έτέρου είναι 
δικαιώματα πού άφοροΰν όλους τούς 
άνθρώπους χωρίς διακρίσεις. Αφο
ρούν καί τούς ίδιους τούς άστυνομι- 
κούς, τούς πατεράδες τους, τά άδέλ- 
φια τους, τούς συγγενείς τους.

Είναι δικαιώματα πού σέ πολύ άπλή 
διατύπωση προάγουν τόν άνθρωπο άπό

τό έπίπεδο τών ζώων εις τό άνθρώπινο 
έπίπεδο.

Αύτός πού παραβιάζει τά δικαιώματα 
αύτά γιά συνάνθρωπό του, ύποβιβάζει 
τό θύμα του καί τόν έαυτό του άπό τήν 
άνθρώπινη περιοχή στήν χορεία τών 
ζώων όπου ισχύει τό δίκαιο τού ίσχυρο- 
τέρου.

Γιά τή μελέτη αύτή καί ξυλοδαρμός 
ζώου, άποδεικνύειάνθρωπο μέ κατώτε
ρα άνθρώπινα αισθήματα, γιατί άφοΰ 
μπορεί καί τό ζώο νά κάνει ό,τι θέλει μέ 
άλλα μέσα ή χρήση βίας είναι μιά πράξη 
πού φανερώνει άνθρωπο μέ βάρβαρα 
αισθήματα.

Ή  προσταγή τού συντάγματος γιά 
σεβασμό τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων, 
άπευθύνεται κατά κανόνα στούς άστυ- 
νομικούς καί στούς δικαστικούς καί 
μετά άπ' αύτούς άπευθύνεται σέ άλ
λες κοινωνικές τάξεις ή φορείς έξουσί- 
ας. Είναι άσχημο γιά τήν έποχή μας νά 
φθάσει τό ίδιο τό κράτος στό σημείο νά 
νομοθετεί δεσμούς σέ βάρος τών ίδιων 
τών οργάνων γιά νά προστατεύσει ό,τι 
ώραΐο άπέκτησε ό άνθρωπος μέ άγώ- 
νες καί ποταμούς αίματος, κατά τήν 
πορεία άναπτύξεώς του πάνω στή γή. 
Δέν μπορεί νά γίνει κάποτε άντιληπτό 
ότι τέτοιες παραβιάσεις δέν έπρεπε νά 
γίνονται ποτέ καί μάλιστα άπό άνθρώ
πους πού δέν έχουν συμφέρον νά 
κάνουν τέτοιες άσχημίες;

Είναι ένα θερμό έρώτημα κάθε άνε- 
πτυγμένου άνθρώπου «γιατί κρατικοί 
ύπάλληλοι, έντεταγμένοι, διορισμένοι, 
προορισμένοι γιά σεβασμό καί προστα
σία τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων, πα
ραβαίνουν αύτά κατά τρόπο φανερό καί 
χωρίς συνέπειες». Πρέπει νά τονισθεΐ 
ότι τά δικαιώματα αύτά παραβιάζονται
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καθημερινώς καί άμέτρητες φορές άπό 
όλους τούς φορείς τής εξουσίας χωρίς 
συνέπειες. ' Η αστυνομία παραβιάζει 
καθημερινώς τά ανθρώπινα δικαιώματα 
καί όχι μόνο τά παραβιάζει ή ίδια άλλά 
θεάται καί τούς άλλους φορείς τής 
έξουσίας νά τά παραβιάζουν καί δέν 
έπεμβαίνει. Τό ίδιο καί ίσως χειρότερα 
κάνουν καί οί άλλες δημόσιες ύπηρεσί- 
ες, χωρίς νά ένοχλοϋνται ή νά διώκον
ται.

' Υφίσταται πρόβλημα καί μεγάλο 
έρώτημα «γιατί μπήκαν οί διατάξεις 
αυτές στό Σύνταγμα, γιά εύχολόγιο ή 
γιά νά παραβιάζονται ή γιά άλλο λόγο». 
Μήπως, έτέθηκαν, γιά νά έπιτευχθεΐ 
κάτι τό σχετικό, κάτι τό καλύτερο γιά 
τόν άνθρωπο, γιατί άπόλυτο δέν ύπάρ- 
χει ή γιατί καλύτερο δέν μπορεί νά 
έπιδιωχθεί έπί τού παρόντος. Πιστεύε
ται ότι έπιδιώκεται τό έφικτόν «καί 
άργότερα βλέπομε γιά τό καλύτερο».

Πρέπει νά γίνει άντιληπτό ότι τά 
τελευταία χρόνια ή νοοτροπία τών 
άστυνομικών στήν ' Ελλάδα, πάνω στά 
θέματα αύτά, έχει βελτιωθεί σέ πολύ 
σημαντικό βαθμό. Αύτό φυσικά έπιση- 
μαίνεται άπό τούς όχι σωστούς συμβού
λους τών άστυνομικών πού διατυμπανί
ζουν ότι «διελύθησαν τά Σώματα 'Α 
σφαλείας, μάς έπνιξαν οί διαρρήκτες, 
μάς πήραν φαλάγγι οί κακοποιοί, λόγω 
τής άδιαφορίας τών άστυνομικών». Ή  
άπάντηση είναι ότι οί άστυνομικοί δέν 
άδιαφοροϋν, άντίθετα άγωνίζονται νυ
χθημερόν καί προσπαθούν νά άνταπο-

κριθούν στό έργο τους όσο μπορούν.
Οί διαρρήξεις τής 10ετίας τού 1970- 

1980 δέν είναι αύξημένες έν συγκρίσει 
μέ τόν πληθυσμό. Αύξήθηκε ό πληθυ
σμός στό Λεκανοπέδιο τής 'Αττικής, 
θά αύξηθοΰν άναλόγως καί όλοι οί 
άπόλυτοι άριθμοί τής έγκληματικότη- 
τος. Αύξάνονται τά αύτοκίνητα, κατ' 
άνάγκη θά αύξηθοΰν καί οί άπόλυτοι 
άριθμοί τών συγκρούσεων.

Οί σωστοί άστυνομικοί προσπαθούν 
νά μειώσουν τις διαρρήξεις, μέσα στά 
κανάλια σεβασμού τών άνθρωπίνων 
δικαιωμάτων. ' Υπάρχουν τά δικαστήρια 
καί οί φυλακές γιά τούς κακοποιούς.
Εάν θέλουν νά τούς μειώσουν τή 

δράση, άς τούς κρατήσουν σέ φυσικό 
περιορισμό. Τό νά ρημάξουν οί άστυνο- 
μικοί στό ξύλο, δικαίους καί άδικους, γιά 
νά περιορίσουν τή δράση τών κακοποι
ών, δέν είναι ή σωστή πολιτική τόσο γιά 
τήν κοινωνία όσο καί γιά τούς ίδιους 
τούς άστυνομικούς. "Ας στρέψουν 
λοιπόν οί άστυνομικοί τά αύτιά τους σέ 
άλλη κατεύθυνση καί άς άφήσουν τούς 
κακούς των συμβούλους νά φωνάζουν.

' Ο άστυνομικός είναι ύποχρωμένος, 
άπό τόν όρκο πού έδωσε, όχι μόνο νά 
σέβεται άλλά έπί πλέον νά προστατεύει 
τά άνθρώπινα αύτά δικαιώματα γιά 
ισότητα, έλευθερία καί δικαιοσύνη. Πα- 
ραβιάζονται δέ τά δικαιώματα αύτά άπό 
τόν ίδιο τόν άστυνομικό χωρίς πολλές 
φορές ό ίδιος νά τό γνωρίζει. Παραβιά- 
ζονται πολλές φορές γιατί αύτές τις 
διαταγές έχει ό ένεργών άστυνομικός.

Παραβιάζονται γιατί τό λένε άστυνομι- 
κές διατάξεις. Πλήρης ίσότης, έλευθε
ρία καί δικαιοσύνη δέν ύφίσταται έπί τής 
γής. ' Εάν θά ύπάρξει δέν τό γνωρίζου
με. Σκοπός, έπαναλαμβάνεται, τού 
συνταγματικού νομοθέτου είναι τό σχε
τικό, δηλαδή, ή κατά προσέγγισιν ίκανο- 
ποίησις τής συνταγματικής έπιταγής.

' Επειδή τό άπόλυτο δέν ύπάρχει, δέν 
σημαίνει ότι ό άστυνομικός δέν πρέπει 
νά τό έπιδιώκει. ' Επειδή ό βουλευτής 
έχει άσυλία, δέν πάει νά πει ότι ό 
άστυνομικός πρέπει νά δίδει άσυλία καί 
στόν έαυτόν του ή σέ συγγενή ή σέ φίλο 
τού άστυνομικοΰ.

' Η ίσότης γιά τόν άστυνομικό, έχει 
περιορισμένο περιεχόμενο, γιατί ό ά
στυνομικός δέν μπορεί νά έπιβάλλει ή 
νά έπηρεάσει τήν δικονομική ισότητα ή 
τήν πνευματική ή διανοητική ισότητα, ό 
άστυνομικός έφαρμόζει τόν νόμο μέ 
ισότητα καί δικαιοσύνη. Τούτο σημαίνει 
ότι μεταχειρίζεται τήν έξουσία αύτή μέ 
τόν ίδιο τρόπο καί διαδικασία γιά όλους 
τούς άνθρώπους. Δέν κάνει διακρίσεις. 
Αποφεύγει νά είναι εύνοϊκότεροι οί 

όροι γιά τόν ένα πολίτη καί δυσμενέστε
ροι γιά τόν άλλο, έφ ' όσον οί πρός 
έπίλυση διαφορές είναι όμοιες ή ή 
διαπραχθείσα παράβαση είναι ή αύτή.

Αύτή ή ίσότης στήν μεταχείριση τών 
πολιτών, φθάνει πολλές φορές σέ 
λεπτομέρειες. Ό  πολίτης έχει τήν 
άπαίτηση νά τυγχάνει ίσης μεταχειρίσε- 
ως είτε είναι καλοντυμένος είτε όχι, 
είτε είναι φτωχός είτε πλούσιος. "Ενα 
χαμόγελο πρός ένα πολίτη πού τό 
στέρησε ό άστυνομικός άπό ένα άλλο, 
πολλές φορές παρεξηγήθη.

Τό έργο τής άρχής αύτής είναι 
δύσκολο καί πολλές φορές άδύνατο έκ 
τών πραγμάτων, παρά τήν παρουσία τής 
καλής πίστεως καί θελήσεως έκ μέ
ρους τών άστυνομικών.

Καθημερινώς ό άστυνομικός άντιμε- 
τωπίζει τό δίλημμα τής διακρίσεως 
μεταξύ τών πολιτών. "Αλλος μηνύεται 
καί άλλος διαφεύγει τήν καταμήνυση 
γιατί ύπάρχουν έξαιρέσεις άπό νόμο. 
' Ο ένας μηνύεται καί ό άλλος μηνύεται, 
άλλά δέν προχωρεί ή μήνυσις γιατί 
κάποιος σταμάτησε τή διαδικασία γιά 
διάφορους λόγους. Ό έν α ς  συλλαμβά- 
νεται καί οδηγείται στό αύτόφωρο, ό 
άλλος συλλαμβάνεται άλλά δέν οδηγεί
ται στό αύτόφωρο. Αύτά συμβαίνουν 
στό άστυνομικό περιβάλλον. Δέν μπο
ρεί ό άστυνομικός νά έπιβάλλει τήν 
άρχή τής ισότητες καί τής δικαιοσύνης 
στις δικές του τις ένέργειες. ' Εάν ό 
ίδιος φροντίσει νά είναι συνεπής, πού
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σπάνια είναι, δέν μπορεί νάπροχωρήσει 
ή συνέπεια του γιατί κάποιος θά τήν 
σπάσει στήν διαδρομή.

Υποτίθεται ότι ή ίσότης πάει στό 
σωστό δρόμο έκ μέρους τής άστυνομί- 
ας. Ό  άστυνομικός συλλαμβάνει ένα 
κλέφτη ένός μοτοποδηλάτου πρωτάρη 
κατά τό κοινώς λεγόμενο, πού τόν 
βλέπει νά καταδικάζεται μέ πολύμηνη 
φυλάκιση, γιατί ήτο αύθάδης στούς 
δικαστές, δέν είχε δικηγόρο καί έπεσε 
καί σέ αύστηρούς δικαστές. Συλλαμβά- 
νεται καί ό άλλος νεαρός, είναι κλέ
φτης αύτοκινήτων, είναι ϋπότροπος 
άνω άπό δέκα φορές, είναι έξαιρετικά 
έπικίνδυνος, δμως γνωρίζει νά προ
σποιείται ένώπιον τών δικαστών τόν 
μετανοοϋντα, είναι εύγενής, έχει καλή 
νομική ϋπεράσπιση, έχει πατέρα κοινω-

νικώς ύψηλά ίστάμενο, έπεσε καί σέ 
καλούς δικαστές μέ άποτέλεσμα νά 
άπαλλάσσεται «λόγω άμφιβολιών».

Είναι κλέφτης αύτοκινήτων. Συλλαμ- 
βάνεται γιατί έκλεψε καί μετά έκαψε 
ξένο αύτοκίνητο. ' Ο πατέρας άποζημι- 
ώνει τό αύτοκίνητο καί ή ύπόθεσις 
τίθεται εις τό άρχεΐον.

"Ολα αύτά καί χιλιάδες άλλων περι
πτώσεων άνισότητος καί άδικίας συνθέ
τουν ένα βουνό πού καλείται ό άστυνο
μικός νά διασκελίσει ή νά ισοπεδώσει. 
Ούτε γιά τό ένα είναι άξιος ούτε γιά τό 
άλλο. Καί τίθεται, εύκολα, τό έρώτημα 
τί .πρέπει νά κάνει. Ή  άπάντηση είναι 
προσπάθεια, μιά συνεχής προσπάθεια, 
γιά όσον τό δυνατόν περισσότερη 
ισότητα. "Οτι περισσότερο έπιτύχει 
τόσο τό καλύτερο. "Ετσι όλοι μαζί οί

άστυνομικοί θά πετύχουν μέ σωστή 
λογική καί όχι έξεζητημένη προσπά
θεια, ένα ζηλευτό άποτέλεσμα. Έάν 
αύτό τό ίδιο κάνουν καί οί δικαστές καί 
μετά άπ' αύτούς καί οί λοιποί δημόσιοι 
ϋπάλληλοι, κάποτε θά φθάσομε σέ αύτό 
πού ό συνταγματικός νομοθέτης έπιθυ- 
μοϋσε. Τό σχετικό καί όχι τό άπόλυτο, 
γιατί έάν ήθελε τό άπόλυτο, δέν θά 
έξαιροΰσε τόν έαυτό του άπό τήν 
ύποχρέωση μή παρκαρίσματος τού ιδιω
τικού ή κρατικού του αύτοκινήτου στό 
κέντρο τών ' Αθηνών.' Εάνάπαγορεύε- 
ται τό παρκάρισμα γιά τόν πολίτη, θά 
πρέπει νά άπαγορεύεται καί γιά τόν 
κύριο πού ψηφίζει τό Σύνταγμα καί γιά 
έμάς τούς άστυνομικούς πού έχομε 
τήν άπαίτηση νά μήν έφαρμόζεται ό 
νόμος σέ βάρος μας.
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Σ ΥΧΝΑ άκούγονται καί γράφονται 
επικρίσεις γιά τόν τρόπο μέ τόν 

οποίο παιδαγωγοϋνται σήμερα οί νέοι. 
Οί επικρίσεις αύτές βασίζονται στις 
παρατηρούμενες έκτροπες μεγάλης 
μερίδος νέων. Τά αίτια τής καταστάσε- 
ως αύτής άναζητοϋνται στήν έλλειψη 
άποτελεσματικής δράσεως τών σχολεί
ων, στήν έλλειψη αύστηρής καί άποτε
λεσματικής νομοθεσίας, στήν άκαταλ- 
ληλότητα μεγάλου άριθμοϋ οικογενει
ών γιά τόν παιδαγωγικό τους ρόλο, στήν 
τυφλή μίμηση ξένων προτύπων, στήν 
τάση πρός μεγάλα κέρδη, άνεξάρτητα 
άπό έπιλογές τρόπων, στήν άφθονία 
δραχμοθηρικής έντύπου ύλης, άποτει- 
νομένης στά κατώτερα ένστικτα τού

μυηθεϊ στό θησαυρό τών γνώσεων γιά 
νά άναπτύξει τό πνεύμα του καί μέ τή 
σχολική ζωή θά βοηθηθεΤ νά έξελίξει 
κανονικά τις ψυχοσωματικές του δυνά
μεις καί τήν ιδιοφυία του. Γιά νά 
έπιτύχει δμως τούς σκοπούς αύτούς τό 
σχολείο χρειάζεται κατάλληλα διδακτή
ρια, κατάλληλο προσωπικό, άνετο (ορά
ριο έργασίας, κατάλληλα βιβλία καί 
όργανα, στενή, πολύ στενή συνεργασία 
μέ τήν οικογένεια κάθε νέου καί πλήρη 
άπαλλαγή άπό τις δυσμενείς έπιδρά- 
σεις τής οικογενειακής καί κοινωνικής 
ζωής καθώς καί άπό τά κυκλοφορούντο 
άκατάλληλα έντυπα καί τά καθημερινά 
κακά παραδείγματα βάναυσης συμπερι
φοράς, ύβρεων, κλοπών, βιαιοτήτων καί

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ
ΝΕΟΤΗΤΟΣ

άνθρώπου, στις προβαλλόμενες άκα- 
τάλληλες κινηματογραφικές ταινίες καί 
σέ κάποια άνοχή καί άπάθεια τής κοινής 
γνώμης κλπ.

"Οταν λέμε άγωγή έννοοϋμε τήν 
προσπάθεια, πού καταβάλλεται ή πρέ
πει νά καταβάλλεται, γιά νά γίνουν οί 
νέοι ένάρετοι, εύφυεΐς, καλοί άνθρω
ποι καί καλοί πολίτες. Σ' αύτόν τόν 
σκοπό πρέπει νάτείνουν δλες οί δρα
στηριότητες τών παραγόντων οί όποιοι 
μπορούν νά άσκήσουν άγωγή. Οί παρά
γοντες αύτοί δέν είναι μόνον τά σχο
λεία. Είναι ή έκκλησία, είναι ό τύπος, 
είναι ή οικογένεια, είναι ή κοινωνική 
ζωή καί πάνω άπό όλα ή πολιτεία μέ τά 
όργανα τής λειτουργίας της καί μέ τούς 
Νόμους της.

"Ολοι οί λαοί πού είναι οργανωμένοι 
σέ Κράτη, γιά τή σωστή έκπλήρωση τού 
προορισμού τής ύπαρξής τους έχουν 
καθορίσει τούς σκοπούς πρός τούς 
όποιους πρέπει νά άποβλέπει ή άγωγή 
τών νέων. ' Η Σπαρτιατική Πολιτεία είχε 
ρυθμίσει τήν άγωγή τών νέων έτσι, 
ώστε νά γίνουν καλοί στρατιώτες. Οί 
’ Αρχαίοι ' Αθηναίοι φρόντιζαν νά άπο- 
βούν οί νέοι τους καλοί καί άγαθοί κλπ.
Ο σκοπός τής άγωγής τών νέων 

σήμερα πού έπιδιώκει τό έλληνικό 
κράτος ποιος είναι; Ποιό είναι τό 
ιδεώδες, πρός τό όποιο κατευθύνει τήν 
άγωγή τών νέων;

Γράφει ό κ.
Ετταμ. Καφεντζής

Διαβάζουμε σέ διάφορα παιδαγωγικά 
συγγράμματα ότι σκοπός τής άγωγής 
τών νέων στήν ' Ελλάδα είναι: Νά 
άποκτήσουν οί νέοι βούληση ισχυρή, 
σταθερή, άποφασιστική καί ήθικό χαρα
κτήρα, ώστε νά γίνουν ικανοί νά πάρουν 
μέρος στήν πολιτιστική έργασία τής 
κοινωνίας στήν όποια θά ένταχθοϋν σάν 
ένεργά μέλη. Βέβαια ό σκοπός αύτός 
σάν πλαίσιο καί ιδανικό σημείο κατευ- 
θύνσεως είναι άριστος. 'Αλλά ποιοι 
παράγοντες θά έργασθοΰν γιά τήν 
πραγματοποίηση αύτοϋ τού μεγαλειώ
δους σκοπού τής άγωγής τών νέων; 
Ποιος θά συντονίσει αύτούς τούς παρά
γοντες καί μέ ποιά μέσα θσ συμβάλλει 
καθένας άπό αύτούς;

Κύριος παράγοντας άγωγής, καί ώς 
ένα σημείο άκόμα, θεωρείται τό σχο
λείο. Εκεί τό παιδί θά έθιστεί στήν 
τάξη, στήν πειθαρχία, στήν έργασία, 
στήν κοινωνική συμπεριφορά καί στήν 
ομαδική συμβίωση. Μέ τή διδασκαλία θά

όλων έκείνων τών καθημερινών σκηνών 
τις όποιες παρέχει άφειδώς ή κοινωνική 
άναςττροφή. Καί δέν είναι μόνον αύτά.
Υπάρχουν καί άλλοι πολλοί παράγον

τες πού έπιδροΰν δυσμενώς καί έμπο- 
δίζουν τήν έπιτυχή άγωγή. Είναι ή 
άνώμαλη κατάσταση μέσα στήν οικογέ
νεια, ή κακή συμπεριφορά τών ένηλίκων 
πού γίνεται κίνητρο μίμησης, οί εικόνες 
πού βλέπει, τά έντυπα πού διαβάζει, οί 
λεπτομερείς περιγραφές κακών πρά
ξεων άπό τις έφημερίδες, οί κακές 
κινηματογραφικές προβολές, οί διαφη
μίσεις στήν τηλεόραση μέ τή χρησιμο
ποίηση άνεπίτρεπτων εικόνων πού δέν 
είναι άναγκαΐες, ή άκατάλληλη κατοικία, 
ή ύλική άνεπάρκεια μερικών οικογενει
ών καί τόσα άλλα. "Ολοι αύτοί οί 
παράγοντες, δέν συνεργάζονται πάν
τοτε γιά μιά όρθή άγωγή. Πολλοί 
μάλιστα καί άντιμάχονται, άν λάβουμε 
ύπ' όψη μας καί τις δυσκολίες πού 
παρουσιάζει ή προσπάθεια τής άγωγής. 
Μιά άπό τις δυκολίες αύτές, ίσως ή πιό 
δυνατή, είναι ή κληρονομικότητα.

Κάθε άνθρωπος πού έρχεται στόν 
κόσμο φέρνει μαζί του, μέσα του τις 
προδιαθέσεις έκείνες, πού ώς ένα 
βαθμό ορίζουν τήν έξέλιξή του καί 
προδιαγράφουν τό χαρακτήρα του. Ή  
άγωγή είναι άνίσχυρη νά μεταβάλλει τις 
προδιαθέσεις αύτές, γιατί οί έπίκτητες 
ιδιότητες δέν κληρονομούνται. Δέν
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φτάνει νά διαπαιδαγωγήσει έναν άν
θρωπο ώστε νάγίνει πραγματικά καλός 
καί άγαθός γιά νά εξασφαλίσει τις 
ιδιότητες αύτές καί στοάς άπογόνους 
του. "Αν ήταν αύτό κατορθωτό, άρκοϋ- 
σε νά έργασθοϋμε άποτελεσματικά σέ 
μιά γενιά γιά νά παραγάγουμε μιά 
δεύτερη γενιά μέ εύγενείς καταβολές, 
μιά διάδοχο κοινωνία άγγέλων. Φύσιν 
πονηρόν μεταβαλεϊν ού ρόδιον. Γι' 
αυτό τό έργο τής άγωγής οϋτε εφήμε
ρο είναι, οϋτε παντοδύναμο. Πρέπει νά 
είναι συνεχές καί έπίμονο. 'Αλλά θά 
μπορούσε νά ίσχυρισθεϊ κανείς δτι, 
άφού ή άγωγή δέν μπορεί νά μεταβάλ
λει τόν σκληρό σέ μαλακό, τόν οργίλο 
σέ ήρεμο, τόν δειλό σέ γενναίο, σέ τί 
καί πώς μπορεί νά βοηθήσει;

Ό  ρόλος της άγωγής περιορίζεται 
στό νά βοηθήσει νά έξελιχθοϋν οί 
άγαθές καταβολές τοϋ άτόμου καί νά 
καταπιεσθοϋν οί κακές, ώστε νά μήν 
έξελιχθοϋν καί νά άτονίσουν. Προσπα
θεί νά δημιουργεί πάντοτε εύκαιρίες 
άναπτύξεως τών εύμενών προδιαθέσε
ων καί άπουσία εύκαιριών έκδηλώσεως 
τών κακών. ' Η δύναμη τοϋ παραδείγμα
τος, ή δύναμη τής προδιάθεσης γιά 
μίμηση καί ή προβολή κατάλληλων 
πράξεων δημιουργούν καλές συνήθει
ες. Ή  δύναμη δέ τής συνήθειας είναι 
καθοριστικός παράγοντας άγωγής. Ό  
Πλούταρχος έλεγε: Τάς ήθικάς άρετάς 
έθικάς έδει έπικαλείσθαι. Μέ τήν έπι- 
μονήν δέ καί τήν άσκηση είναι δυνατή ή 
καταπίεση τών δυσμενών παραγόντων. 
Διαρκής καί άνυποχώρητη προσπάθεια 
γιά άπόκτηση καλών συνηθειών καί κατά 
συνέπεια καλοϋ χαρακτήρα άποτελεί 
έργο άποτελεσματικής άγωγής. Σταγό
νες ϋδατος πέτρες κυλαίνουσι. Σίδη
ρος δέ καί χαλκός ταΐς έπαφαίς τών 
χειρών έκρίβονται, άναφέρει πάλι ό 
Πλούταρχος γιά νά άποδείξει τή δύνα
μη τής έπιμονής σέ άσκηση καλών 
πράξεων κλπ.

"Ενας άλλος άνασχετικός παράγον
τας άγωγής είναι ή άντίληψη δτι τό παιδί 
είναι ένας μικρός άνθρωπος, ένώ είναι 
μιά ιδιαίτερη σωματική καί ψυχική οντό
τητα πού συνεχώς έξελίσσεται. Κανένα 
παιδί δέν είναι σήμερα δ,τι ήταν χθές 
καί ποτέ δέ θά είναι αύριο, δ,τι είναι 
σήμερα. ' Ιδεώδης άγωγή θά ήταν άν τά 
παιδαγωγικά μέτρα άκολουθοϋσαν τό 
ρυθμό τής έξέλιξης κάθε παιδιού χωρι
στά, γιατί καί τό κάθε παιδί διαφέρει άπό 
ένα άλλο. ' Η άτομική άγωγή θά ήταν ή 
καλύτερη. ’ Επειδή όμως αύτό δέν είναι 
έφικτό, στά σχολεία έφαρμόζονται κοι
νά μέτρα, μέτρα πού άντιστοιχοΰν σ' 
ένα μαθητή μέσο δρο. ’ Αλλά προκειμέ-

νου περί έμψύχων καί έξελισσομένων 
ζωντανών οργανισμών μέσος όρος δέν 
ύπάρχει. Τά παιδιά οϋτε τις ίδιες 
καταβολές έχουν οϋτε μέ τόν ίδιο 
ρυθμό τις έξελίσσουν. Δέν έχουν δλα 
τά παιδιά τής ίδιας ήλικίας τήν ίδια 
νοητική κατάσταση, τήν ίδια άντιληπτι- 
κότητα, τήν ίδια εύαισθησία.

"Υστερα άπό όσα μέ μεγάλη συντο
μία έκθέσαμε καθένας άντιλαμβάνεται 
πόσο δύσκολο είναι τό έργο τής άγωγής 
καί πόσο άτελώς τελείται στή σημερινή 
κοινωνία. Είναι όμως άνάγκη νά βελτιω
θούν τά μέσα άγωγής καί διδασκαλίας 
καί νάσυντονισθοϋν όλοι όσοι παράγον
τες άσκοϋν άγωγή καί ό ρόλος αύτός 
έπιβάλλεται νά άναληφθεΐ άπό τό Κρά
τος, πού είναι ή έκφραση μιάς κοινωνί
ας οργανωμένης, ή όποια έπιθυμεΐτήν 
προαγωγή της καί τή διατήρησή της σέ 
ένότητα σκοπών καί προόδου. Τό Κρά
τος έχει τήν ύποχρέωση νά παράσχει τά 
μέσα γιά άποτελεσματική προστασία 
τής κοινωνίας καί τήν έξασφάλιση τής 
εύρυθμίας της.

Τά μέτρα πού πρέπει νά λάβει τό 
κράτος είναι ύλικά καί νομοθετικά. 
Σχολεία, διδάσκαλοι, βιβλία, γυμναστή
ρια, άθλοπαιδιές, ύγεία κλπ. είναι μέτρα 
ύλικά. Νομοθετικά μέτρα ύπάρχουν, 
άλλά ή είναι άνεπαρκή ή δέν έφαρμό- 
ζονται. Τά νομοθετικά μέτρα είναι 
άναγκαΐα γιά τήν προστασία τής προε
φηβικής καί έφηβ_ικής ήλικίας άπό τις 
δυσμενείς έπιδράσεις διαφόρων έπι-

Κύρίος παράγοντας άγωγής, καί ώς ένα 
σημείο άκόμα, θεωρείται τό σχολείο. 
’ Εκεί τό παιδί θά εθιστεί στην τάξη, 
στην πειθαρχία, στην έργασία, στην 
κοινωνική συμπεριφορά καί στην ομαδι
κή συμβίωση.

βλαβών παραγόντων. " Επρεπε νά άπο- 
τελοϋν βαρύτατα άντικοινωνικά άδική- 
ματα ή βάναυση συμπεριφορά, ή βλά
στημη έκφραση, ή δημόσια βωμολοχία, 
ή κακόφημη ϋβρη, ή κυκλοφορία άσέ- 
μνων βιβλίων καί εικόνων πού προσβάλ
λουν τή δημόσια αιδώ, τά άσεμνα 
θεάματα, έστω καί τά λεγάμενα καλλι
τεχνικά, άφοϋ τά όρια τοϋ άσέμνου άπό 
τό καλλιτεχνικό είναι δυσδιάκριτα. Ή  
κάθαρση τών τηλεοπτικών προγραμμά
των καί τών διαφημίσεων, πού τόσο 
έπιζήμια έπιδροϋν στά ήθη τών έφήβων 
(άγοριών καί τών κοριτσιών). Νά έπιτη- 
ροΰνται οί τόποι συγκεντρώσεως τών 
νέων διά συχνών περιπολιών άστυνομι- 
κών οργάνων. Πλατείες, πάρκα, δρόμοι, 
φροντιστήρια, ντισκοτέκ καί καταστή
ματα ήλεκτρονικών παιγνιδιών, έξω άπό 
τήν είσοδο τών όποιων ύπάρχει μέν 
έπιγραφή μέ τήν άπαγόρευση εισόδου 
παιδιών κάτω τών 17 έτών, άλλά μέσα 
σ’ αύτά δλα τά παιδιά είναι κάτω τών 17 
έτών. Τέλος ή άναισχυντία πολλών 
έτεροφύλων παιδιών, νά άγκαλιάζονται 
καί νά άλληλοασπάζονται δημοσία σέ 
δρόμους καί κοινοχρήστους χώρους.

Θά ίσχυρισθοϋν μερικοί δτι τά μέτρα 
αύτά είναι άνελεύθερα καί άντιδημο- 
κρατικά. Μεγαλύτερη παρεξήγηση τοϋ 
δημοκρατικού πολιτεύματος καί τής 
έννοιας τής έλευθερίας δέν μπορεί νά 
ύπάρξει. Ή  τόσο πολύ έπαινούμενη 
άθηναϊκή δημοκρατία έφθανε μέχρις 
τοϋ σημείου νά έλέγχει άκόμα καί τόν 
τρόπο διαβίωσης τών άνέργων. Πρέπει 
πριν άπό δλα νά μάθει ό καλός πολίτης, 
δτι τό δικαίωμα τής έλευθερίας του 
φτάνει ώς έκεΐ πού άρχίζει τό δικαίωμα 
τοϋ άλλου. Οί φωνασκίες, οί άσκοποι 
θόρυβοι, ή προκλητική καί άντικοινωνι- 
κή συμπεριφορά δέν είναι γνωρίσματα 
τής Δημοκρατίας, ή όποια παρέχει 
δικαιώματα, άλλά έπιβάλλει καί ύποχρε- 
ώσεις. Αληθινά έλεύθερο είναι τό 
άτομο όταν ή έλευθερία του στηρίζεται 
στό Νόμο, όπως πιστεύουν οί Ντετερμι- 
νιστές φιλόσοφοι Pousseau, Montesq
uieu καί Alfieri καί ό δικός μας Κοραής 
πού ορίζει τήν έλευθερία τοϋ άνθρώ- 
που «στό πράτειν άκωλύτως όχι δτι 
αύτός θέλει, άλλά δτι συγχωροΰσιν οί 
Νόμοι».

Τά μέτρα αύτά οφείλει νά λάβει μιά 
Δημοκρατική Κοινωνία γιά νά έξασφαλί- 
σει τό μέλλον της καί νά προφυλαχθεΐ 
άπό τούς έχθρούς της γιά νά ζήσει μέ 
ήσυχία καί πρόοδο χωρίς κακοποιούς, 
τεντιμπόηδες, άναίσχυντους, άναρχι- 
κούς, ναρκομανείς καί παρόμοια άτομα, 
πού άποτελοϋν καρκινώματα στόν κορ
μό της.
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Αύτή ή έξέλιξις, είχε πολλές ειδικό
τερες εκφάνσεις. Καί ανάμεσα τους 
ιδιαίτερη οπουδαιότητα, λόγω τής έπι- 
δράοεως πού έξήοκησε επάνω οτήν 
τεχνική πρόοδο, έχει ή διείοδυοις τού 
μηχανοκρατικοϋ πνεύματος στόν κό
σμο τής οικονομίας. '71ς ρίξουμε λοι
πόν μιά σχετικός σύντομη καί άρα 
ατελή ματιά στό φαινόμενο αύτό, πού 
πολλά έχει νά μάς πή.

Ή  τεχνική, ός άξια τού πολιτισμού, 
είναι κάτι τό διάφορο άπό τήν οικονομία. 
Ή  πρώτη έχει ώς έπιδίωξί της νά 
άπαλλάξη τόν άνθρωπο άπό τά δεσμό 
τής φυσικής άναγκαιότητος, πράγμα 
πού διαφέρει βασικά άπό τό οικονομι
κός σκόπιμο. Καί, είναι γεγονός, ότι, 
κατά κανόνα, οί έφευρέσεις δέν έγιναν 
έν όψει συγκεκριμένων οικονομικών 
σκπών, παρ' όλον ότι έχουμε καί 
περιπτώσεις όπου τό κίνητρό τους 
ύπήρξε ή πίεσις ορισμένων οικονομικών

άναγκών. "Οσο γιά τούς δημιουργούς 
τής τεχνικής προόδου ήταν καί είναι 
κατά κανόνα άνθρωποι μέ ιδιοσυγκρα
σία πού τούς διακρίνει βασικά άπό τόν 
τύπο τού έπιχειρηματίου. Μερικοί άπό 
αύτούς τά κατάφεραν άρκετά καλά καί 
στόν οικονομικό τομέα. Οί περισσότε
ροι όμως, όταν έκαναν τήν άπόπειρα νά 
χρησιμοποιήσουν τήν τεχνική τους ιδιο
φυία καί στήν οικονομική δραστηριότη
τα μάλλον τά έθαλάσσωσαν καί πολλοί 
ήταν έκείνοι πού πέθαναν κυριολεκτι
κός στήν «ψάθα».

Παρ ' όλα αύτά ή τεχνική πρόοδος 
είναι σέ σημαντικό βαθμό άλληλένδετη 
μέ τήν οικονομία καί τό έκάστοτε 
έπικρατέστερο οικονομικό σύστημα έκ- 
μεταλλεύσεως τής τεχνικής προόδου. 
'Εκείνη άξιοποιεί, κατά ένα πολύ μεγά
λο ποσοστό, τά όπλα πού παρέχουν 
στόν άνθρωπο οί έφευρέσεις, όπως ή 
έπιτελική σκέψις τά πολεμικά. Καί άπό

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝ
7 ΗΝ ΕΥΘΥΝΗ γιά τήν διαμόρφωση 

τοϋ πολιτισμού μας μέ κύριο θεμέ
λιο τήν τεχνική πρόοδο καί όχι τις 
πνευματικές άξιες δέν τήν φέρει ή 
τεχνική «καθ' έαυτήν». Τήν φέρει τό 
πνεύμα τής μηχανοκρατίας πού διεπό- 
τισε τήν έποχή, πού είδε πρώτα τή 
γένεσι καί ύστερα τήν τεραστία άνάπτυ- 
ξι τής νεωτέρας τεχνικής προόδου. Καί 
τό πνεύμα αύτό τής μηχανοκρατίας δέν 
τό έδημιούργησαν ούτε ή μηχανή ούτε 
ή τεχνική. Τό έδημιούργησε ή αυθαίρε
τη έπέκτασις τής μηχανιστικής είκόνος 
πού διεμόρφωσε κατά τόν 17οναίώναή 
φυσική γιά τό ύλικό σύμπαν καί στόν 
άνθρωπο, στις δραστηριότητές του, 
άκόμη καί στά ψυχικά καί πνευματικά 
του βιώματα.

Τό πνεύμα τής  
μηχανοκρατίας εξα κο λο υ θ εί 

νά κυβερνά  
τόσο τήν οικονομία  

όσο καί 
τήν τεχνική
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τήν καλή ή τήν κακή άξιοποίησι πού θά 
τούς κάνη έξαρτώνται βέβαια πάρα 
πολλά γιά τήν πορεία τού πολιτισμού.

'Απ' αύτής, λοιπόν, τής άπόψεως 
μάς ενδιαφέρει άπολύτως γιά τό θέμα 
μας ή έπέκτααις τού φυσικού κοσμοει
δώλου στήν οικονομία. Μία έπέκτααις 
αυθαίρετη γιατί μετέφερε σέ μία δρα
στηριότητα τού άνθρώπου τούς νόμους 
τής φυσικής. Αλλά καί πλούσια σέ 
συνέπειες πράγματι κοσμοϊστορικές.

Ή  ιστορία είναι γνωστή, δέν βλάπτει 
όμως νά τήν έπαναλάβουμε. Πρώτα οί 
οπαδοί τής σχολής, ή όποια άπεκλήθη 
φυσιοκρατική, μέ επί κεφαλής τόν 
Quesnay, γιατρό τού Αουδοβίκου 15ου 
καί συντάκτη τού περίφημου «Οικονο
μικού Πίνακος» καί ύστερα, μέ σχετι- 
κώς μικρή χρονική διαφορά, ό ιδρυτής 
τής φιλελευθέρας σχολής, ό Adam 
Smith, διετύπωσαν -κατά τό δεύτερο 
ήμισυ τού 18ου αίώνος- κάπως άσυστη-

ματοποίητα οί πρώτοι, πολύ αυστηματι- 
κώτερα, συνεπέστερα καί μέ καθολικώ- 
τερη θεώρηση τφν πραγμάτων ό δεύτε
ρος, τήν άποψι ότι ή οικονομική καί 
κοινωνική δραστηριότης τού άνθρώπου 
διέπεται άπό ορισμένους φυσικούς 
νόμους πού έκφράζουν μία φυσική τάξι. 
Τήν τάξι αυτή πού έχει τεθή άπό τή θεία 
Πρόνοια, ό άνθρωπος έχει κάθε συμφέ
ρον νά τήν άποδεχθή. 'Εάν δέν τής 
έναντιωθή, άν τήν μελετήση καί άφού 
άνακαλύψη τούς νόμους της, ύποτα- 
χθή σ' αύτούς, όπως ύποτάσσεται 
ατούς φυσικούς νόμους, θά έξασφαλί- 
ση κατά κάποιο τρόπο αύτομάτως τήν 
οικονομική του πρόοδο καί εύημερία 
επάνω στή γη.

Βέβαια, παρ’ όλον ότι οί βασικές 
τους ιδέες δέν άποκλείουν καθόλου 
προεκτάσεις άμιγώς μηχανοκρατικές, 
ούτε οί φυσιοκράται ούτε ό Adam 
Smith άπέδωσαν στή φυσική αύτή τάξι 
καί ατούς νόμους πού τήν έκφράζουν 
τήν καθολικότητα καί ιδίως τήν ακαμψία 
πού έχουν οί νόμοι πού διέπουν τό 
ύλικό σύμπαν. Γι' αύτό καί ό Adam 
Smith έξακολουθεϊ νά βλέπη τήν πολι
τική οικονομία σάν τέχνη πού άποβλέ- 
πει νά καθοδηγήση τόν άνθρωπο στήν 
προσπάθειά του νά βελτιώση τήν οικο
νομική του κατάστασι έπάνω στή γή. ' Ο

νατουραλισμός του μοιάζει περισσότε
ρο μέ τόν νατουραλισμό τού γιατρού 
πού προσπαθεί νά άνακαλύψη τούς 
νόμους πού διέπουν τήν άνάπτυξι ενός 
ζωντανού οργανισμού, μέ σκοπό νά τήν 
βοηθήση ώστε νά γίνη κατά τόν καλύτε
ρο τρόπο, παρά μέ τήν ξηρά παρατήρησι 
καί περιγραφή τών φαινομένων καί τήν 
άτεγκτη διατύπωσι νόμων άπό τόν 
φυσικό ή τόν άστρονόμο. ’ Η αϋστηρώς 
μηχανοκρατική θεώρησις τής οικονομι
κής ζωής, πού κατέτασσε τήν πολιτική 
οικονομία στήν κατηγορία τής φυσικής, 
άποδίδεται κυρίως στόν J.B. Say πού 
διέδωσε τις ιδέες τού Adam Smith, 
ερμηνευμένες όμως καί συμπληρωμέ
νες μέ δικές του άπόψεις σαφώς 
έπηρεασμένες άπό τήν μηχανική τού 
Νεύτωνος στήν όποια κατ ’ έπανάληψιν 
άναφέρεται.

"Οπως οί νόμοι τής φυσικής, γράφει 
ό γάλλος οικονομολόγος, έτσι καί οί

Τοϋ κ.
Ε. Κ. Βρυζάκη

άρχές πού διέπουν τήν οικονομία στό 
σύνολό της «δέν είναι έργο τών ανθρώ
πων... Βγαίνουν άπό τή φύσι τών πρα
γμάτων. Δέν τίς δημιουργήσαμε, άλλα 
τις άνακαλύπτουμε. Κυβερνούν τούς 
νομοθέτες καί τούς άρχοντες καί ποτέ 
δέν τίς παραβαίνει κανείς άτιμωρητί. Οί 
νόμοι αύτοί δέν περιορίζονται άπό τά 
σύνορα τών χωρών. Τά διοικητικά όρια 
τών κρατών, πού είναι τό πάν γιά τήν 
πολιτική, γιά τήν πολιτική οικονομία 
είναι εντελώς συμπτωματικά». Οί νόμοι 
πού διέπουν τήν πολιτική οικονομία 
είναι νόμοι καθολικοί, παγκοσμίου ισχύ
ος, όπως ό νόμος τής παγκοσμίου 
έλξεως. Γι' αύτό καί ό οικονομολόγος 
δέν πρέπει νά συμβουλεύη, άλλά μόνο 
νά παρατηρή, νά άναλύη καί νά περιγρά- 
φη. «Πρέπει νά είναι άπαθής θεατής. 
Καί έκείνο πού οφείλει στό κοινό είναι 
νά τού έξηγεί πώς καί γιατί τό τάδε 
γεγονός είναι συνέπεια ενός άλλου. 
"Αν στό κοινό αύτό συμφέρη ή όχι ή 
συνέπεια, τότε ξέρει καί τί πρέπει νά 
κάνη, άλλά όχι έξορκισμούς».

Έξ άλλου ό J.B. Say είχε τήν 
ευκαιρία νά παρατηρήσει τά φαινόμενα 
τής βιομηχανικής έπαναστάσεως ενώ 
οί φυσιοκράται καί ό A. Smith έγραφαν 
όταν ή τεχνική πρόοδος ήτανάκόμη ατά 
σπάργανα. Καί ενώ εκείνοι έξακολου-

θούν νά προβάλλουν σάν κύριες πηγές 
τού πλούτου τήν γεωργία καί τό εμπό
ριο, ό /άλλος οικονομολόγος προβάλ
λει τήν άξια τής βιομηχανίας καί γίνεται 
ό εισηγητής τής έφαρμογής τών οικο
νομικών θεωριών στήν εκμετάλλευση 
τής τεχνικής προόδου καί τής ύπαγω- 
γής της στή μηχανοκρατική θεώρηση 
τής οικονομίας.

"Ετσι, μέ τόν J.B. Say, ή μεταφορά 
τού φυσικού κοσμοειδώλου στις άνθρώ- 
πινες δραστηριότητες είχε ολοκληρω
θ ε ί Ούτε ή άπαισιοδοξία τού Μάλθου 
καί τού Ricardo, πού άν καί διατηρούν 
τό νατούραλιστικό πνεύμα τού A. Smi
th δέν συμμερίζονται τήν αισιοδοξία 
του, ούτε ή κριτική πού τής έκαναν 
άργότερα ό Sismondi καί πολλοί άλλοι 
έν όνόματι τού άνθρωπισμού καί τής 
πνευματικής ευαισθησίας, πού έξεγεί- 
ρεται κατά τής ώμότητας τής μηχανο
κρατίας, ύπήρξαν ικανές νά τήν κλονί
σουν. Γύρω στά μέσα τοΰ 19ου αίώνος, 
δηλαδή έν πλήρει εξελίξει τής βιομηχα
νικής έπαναστάσεως, ή μηχανοκρατική 
θεώρησις τής οικονομίας μεσουρανού
σε. Τό 1852 τό λεξικό τής Πολιτικής 
Οικονομίας έγραφε ότι ή βασική άρχή 
τής φιλελευθέρας οικονομίας, δηλαδή 
ό άπεριόριστος άνταγωνισμός «είναι 
γιά τόν κόσμο τής βιομηχανίας δ,τι είναι 
ό ήλιος στό φυσικό σύμπαν». ’Ακόμη 
καί οί κρίσεις πού συνετάραζαν περιοδι- 
κώς τό όλο σύστημα, άπεδίδοντο στις 
διάφορες άπόπειρες κρατικού παρεμ
βατισμού καί κοινωνικών μεταρρυθμί
σεων πού δέν άφηναν νά λειτουργήσει 
έλεύθερα ό νόμος αυτός. Καί ό J.S. 
M ill διεπίστωνε ότι: «κάθε τι πού τόν

ΓΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΡΑΤΙΑΣ
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περιορίζει είναι κακό, κάθε τι πού τόν 
έπεκτείνει άποδεικνύεται τελικώς κα
λό».

"Ας σημειωθεί άκόμη ότι στόν κόσμο 
τής ήγεσίας τής οικονομικής ζωής καί 
τού μορφωμένου κοινού, ή μηχανοκρα- 
τική θεώρησις τής οικονομίας έπαιρνε 
μορφές άκόμη πιό άπόλυτες, πού δέν 
τις είχαν φαντασθή ούτε οΐ πιό άκαμπτοι 
άπό τούς θεωρητικούς έκπροσώπους 
της. ’Εκείνοι τήν διετύπωσαν πάντοτε 
μέ ορισμένες άποχρώσεις καί έπιφυλά- 
ξεις, πού όμως τό εύρύτερο κοινό ή 
άγνοοϋσε ή δέν ήταν ικανό ή, άπό 
συμφέρον, δέν ήθελε νά συλλάβη. 
’Αλλά και τό γενικώτερο κλίμα τής 
έποχής, έμποτισμένο όπως ήταν άπό τό 
πνεύμα τής μηχανοκρατίας, πού, όπως 
είπαμε, έπήγαζε άπό τήν αύθαίρετη 
γενίκευση ορισμένων καταχτήσεων τής 
έπιστήμης, έκανε ώστε νά άναπτύσσον- 
ται γρήγορα τά μηχανοκρατικά συστή
ματα τών διαφόρων θεωριών, ένώ άντι- 
θέτως νά άτροφοϋν καί τελικά νά 
θάβονται τά τυχόν πνευματικά στοιχεία, 
πού περιείχαν καί τά όποια έκαναν πιό 
απαλό τό μηχανοκρατικά τους χαρακτή
ρα.

"Ετσι ή ιδέα ότι ό κόσμος τής 
οικονομίας είναι κάτι άνάλογο μέ τό 
φυσικό σύμπαν έπήρε τίς διαστάσεις 
άληθινοΟ δόγματος. Καί ή συνέπεια 
ήταν βέβαια τό διαζύγιο άνάμεσα στήν 
ήθική καί τήν οικονομία, άνάμεσα στόν 
κόσμο τής οικονομικής δραστηριότη
τας καί τόν κόσμο τών πνευματικών καί 
ήθικών άξιων.

Πράγματι οί φυσικοί νόμοι, ή φυσική 
τάξις, είναι πράγματα πνευματικώς ου
δέτερα. Ή  προσαρμογή, ή ύποταγή 
στή φυσική νομοτέλεια προϋποθέτει 
στάσι πνευματικώς ούδετέρα καί όχι 
τήν έλευθερία πού έπικαλοϋνται οί 
όπαδοί τής φιλελευθέρας οικονομίας 
(γιατί ή λέξις έλευθερία έχει βέβαια 
εύρύτατο περιεχόμενο πού άγκαλιάζει 
όλες τίς έκφάνσεις τής έξωτερικής 
άλλά καί τής έσωτερικής ζωής τού 
άνθρώπου). "Αν λοιπόν, όπως ίσχυρί- 
σθηκαν οί είσηγηταί τής μηχανοκρατι- 
κής θεωρήσεως, ή οικονομική πραγμα- 
τικότης διέπεται άπό παρόμοια φυσική 
νομοτέλεια, τότε, έκείνος πού θέλει νά 
άναλάβη τήν όποιαδήποτε οικονομική 
δραστηριότητα, δέν μπορεί νά ρωτά, άν 
ή α ή ή β ένέργειά του είναι δίκαιη ή 
άδικη, ήθική ή άνίθικη, πνευματική ή 
άντιπνευματική, άλλά μόνον άν είναι 
σύμφωνη ή άντίθετη πρός τούς φυσι
κούς νόμους πού κυβερνούν τόν κόσμο 
τής οικονομίας, όπως είναι ό νόμος τού

' Η τεχνική ώς άξια τού πολιτισμού, είναι 
κάτι διάφορο άπό τήν οικονομία.

ήμερομισθίου ή τού έλευθέρου άντα- 
γωνισμού. "Αν, έν όνόματι τής ελευθε
ρίας καί μάλιστα τής έσω τερικής. 
πνμευματικής έλευθερ ίας  καί τών 
πνευματικών καί ήθικών άξιών, δέν τό 
κάνει, θά έχη νά άντιμετωπίση τίς 
συνέπειες τής μή συμμορφώσεώς του 
πρός τή φυσική τάξι τών πραγμάτων, 
άκριβώς όπως έκείνος πού π.χ. γιά νά 
σώση ένα πνιγμένο θά πέση στή θάλασ
σα χωρίς νά ξέρη κολύμπι.

"Ετσι ό κόσμος τής οικονομίας τού 
19ου αίώνος έγινε ένας κόσμος κλει
στός, στεγανωμένος άπό κάθε πνευμα
τική έπίδρασι, άνεξάρτητος άπό κάθε 
ήθική δέσμευσι, μιά μεγάλη μηχανή, 
πού λειτουργεί μέ τούς δικούς της 
νόμους καί είναι έτοιμη νά συντρίψη 
καθένα πού θά διακινδύνευε νά τούς 
παραβιάση. Ιδίως ό συνδυασμός τών 
δύο βασικών νόμων τής φιλελευθέρας 
σχολής, δηλαδή τού νόμου τού άπεριο- 
ρίστου άνταγωνισμοϋ άφ ’ ένός καί τού 
νόμου ότι ή έπιδίωξις τού ατομικού 
συμφέροντος σ υντελε ίαύ τομάτω ς  
στήν πρόοδο τού συνόλου, άπετέλεσαν 
τή θεωρητική βάσι καί τή δικαίωσι γιά τή 
μετατροπή τής οικονομικής δραστηριό
τητας σέ πεδίο τού πολέμου «τών 
πάντων έναντίον πάντων» όπου τό 
σύνθημα «ό θάνατός σου ζωή μου» 
έθεωρεΐτο ώς αύτονόητο.

"Οσο γιά τά άποτελέσματα δέν χρει
άζεται νά περιγραφοϋν άλλη φορά. ' Ο 
ύποβιβασμός τής έργασίας σέ έμπο- 
ρεύσιμο είδος, έκφραζόμενος άπό τήν 
ύπαγωγή τού ήμερομισθίου στόν νόμο 
τής προσφοράς καί τής ζητήσεως καί τό 
άποτέλεσμά του, ή ύλική καί ήθική 
άπαθλίωσις τής έργατικής τάξεως, ή

μετανάστευσις τών άγροτικών πληθυ
σμών καί τό στοίβαγμά τους μέ πρωτο
φανείς στεγαστικούς όρους στις έργα~ 
τικές συνοικίες τών σχηματιζομένων 
βιομηχανικών πόλεων, οί άθλιοι όροι 
έργασίας καί ή άγρια έκμετάλλευσις 
τής έργασίας τών γυναικών καί τών 
παιδιών, είναι θέματα πού γεμίζουν τήν 
φιλολογία τού 19ου αίώνος. Εκείνο 
πού πρέπει νά τονισθή είναι ή ολέθρια 
έπίδρασις πού ή τροπή αύτή τών 
πραγμάτων έξήσκησε έπάνω στήν κα- 
τεύθυνσι καί τήν χρησιμοποίησι τής 
τεχνικής προόδου καί τήν όλη διαμόρ
φωση τού νεωτέρου τεχνικού πολιτι
σμού. Μέσα στό πλαίσιο τού πολέμου 
τών «πάντων έναντίον πάντων» καί τής 
οικονομικής άναρχίας, οί έφευρέσεις 
έχρησιμοποιήθηκαν γιά σκοπούς στενά 
ωφελιμιστικούς καί κερδοσκοπικούς. 
Κυριαρχούσα τάσις ήταν ή εις τό 
maximum έκμετάλλευσις τής μηχανής

Τήν εύθύνη γιά τή διαμόρφωση τού 
πολιτισμού μας μέ κύριο θεμέλιο τήν 
τεχνική πρόοδο τήν φέρει τό πνεύμα 
τής μηχανοκρατίας πού διεπότισε τήν 
έποχή μας.

καί τής τεχνικής προόδου, προκειμέ- 
νου νά έξυπηρετηθή τό άτομικό είδος. 
"Οπου αύτό ήταν δυνατόν, ή προσπά
θεια τής έκμεταλλεύσεως έγίνετο χω
ρίς όρια καί χωρίς κανένα δισταγμό 
σχετικό μέ τίς έπιπτώσεις τής έφαρμο- 
γής τής τεχνικής προόδου, όχι μόνον 
έπάνω στό φυσικό περιβάλλον, άλλά 
άκόμη καί στόν ίδιο τόν άνθρωπο. 
Μπροστά στήν αϋξησι τής παραγωγικό
τητας τά πάντα, άκόμη καί ή άνθρωπίνη 
προσωπικότης, έμπαιναν κατά μέρος 
καί παντού έκυριαρχοϋσε ή λογική τής 
μηχανής πού ισοπέδωνε καί έμηχανο- 
ποιοϋσε τούς πάντας καί τά πάντα καί 
έκανε τόν άνθρωπο έξάρτημα τής
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τό πνεύμα τής μηχανοκρατίας το έδη- 
μιούργηοε ή αυθαίρετη έπέκταση τής 
μηχανιστικής εικόνας.

μηχανής, προκειμένου νά έπιτευχθή τό 
μέγιστο τών οικονομικών ωφελημάτων 
γιά έκείνους πού άνελάμβαναν τήν 
πρωτοβουλία τής χρησιμοποιήσεως τών 
νέων τεχνικών μέσων.

"Αν άντιθέτως, νέες εφευρέσεις καί 
νεώτερες έξελίξεις τών μηχανών καί 
τής τεχνικής άποτελοϋσαν κίνδυνο γιά 
τήν κερδοσκοπία πού έπήγαζε άπό τήν 
έκμετάλλευσι άλλων παλαιοτέρων μη
χανημάτων ή τρόπων παραγωγής, κατε- 
βάλλετο προσπάθεια νά άνασταλή ή 
τεχνική πρόοδος μέ τήν έξαγορά άπό 
τούς ένδιαφερομένους τών διπλωμά
των ευρεσιτεχνίας τών εφευρέσεων ή 
τών μεθόδων πού, σέ άντίφασι βέβαια 
μέ τήν περί άτομικού κέρδους θεωρία, 
μπορούσαν μέν νά ώφελήσουν τήν 
άνθρωπότητα άλλα καί νά ζημιώσουν 
σημαντικά άτομικά συμφέροντα.

’Αλλά ή βαρύτερη ίσως συνέπεια 
ήταν ή δυσφήμησις πού ύπέστη ή 
τεχνική πρόοδος, λόγω τού γεγονότος 
ότι ή πρώτη φάσις τής άναπτύξεώς της 
συνέπεσε χρονικώς καί γι ’ αύτό συνυ- 
φάνθηκε μέ μιά σελίδα τής ιστορίας, 
πού άπό άπόψεως πολιτισμού δέν τιμά 
καθόλου τό ανθρώπινο γένος. ' Η άπαν- 
θρωπία πού έδημιούργησε ή μηχανο- 
κρατική καί ντετερμινιστική θεμελίωσις 
τής οικονομίας, έκαμε ώστε καί ή 
τεχνική κατά τό μέτρο όπου ή άξια τού 
πολιτισμού έξαρτάται άπό τήν οικονομία 
ή συνδέεται μαζί της, νά κατηγορηθή 
καί αυτή ώς άπάνθρωπος. Ή  θύελλα 
τών διαμαρτυριών, πού έξέσπασε άπό 
τις άρχές τού 19ου αίώνος έναντίον 
τής δυστυχίας καί τής μειώσεως τής 
άνθρωπίνης άξίας πού έπροκαλοϋσε τό 
πνεύμα τής μηχανοκρατίας, παρέσυρε

καί τήν τεχνική, ή όποια κατηγορήθηκε 
ώς έχθρά τού άνθρώπου καί τού πολιτι
σμού καί ώς έπάνοδος στή βαρβαρότη
τα. Μέσα στό χάος τών τάσεων καί 
ιδεών, πού έδημιούργησε ή κοσμοϊστο- 
ρική άνατροπή τού πρώτου ήμίσεος τού 
19ου αίώνος, πολλοί ήταν έκείνοι πού 
δέν μπορούσαν νά κάνουν εύκολα τή 
διάκρισι τών συνεπειών πού ώφείλοντο 
στήν τεχνική πρόοδο «καθ' έαυτήν» 
καί έκείνωνπού ώφείλοντο στήν κακή 
της χρήσι καί έκμετάλλευσι άπό τήν 
έπικρατοϋσα οικονομική όργάνωσι, πού 
είχε ώς μοναδικό κριτήριο τό οικονομι- 
κώς σκόπιμο. ’ Ιδίως τό εύρύ κοινό -πού 
δέν είχε τήν ικανότητα νά καταλάβη, ότι 
οί μέν συνέπειες πού ώφείλοντο στό 
γεγονός ότι ή τεχνική ήταν άκόμη στά 
σπάργανά της μπορούσαν νά έξουδετε- 
ρωθούν μέ τήν τελειοποίησι τών τεχνι
κών μέσων, ένώ οί άλλες ήταν νομοτε- 
λεϊς καί μόνιμες συνέπειες τού μηχα- 
νοκρατικού πνεύματος- έβλεπε τήν 
τεχνική πρόοδο σάν ένα νέο Μολώχ, 
πού θά κατεβρόχθιζε κάθε άνθρώπινη 
καί πνευματική άξια.

Βέβαια, προβάλλεται ό ισχυρισμός, 
ότι ή έλευθερία ή μάλλον ή άσυδοσία 
τής δράσεως έδωσε στήν οικονομία 
ένα πρωτοφανή δυναμισμό, πού έπέ- 
τρεψε τήν έκμετάλλευσι τής τεχνικής 
προόδου, σέ βαθμό πού θά ήταν άνέφτ 
κτος χωρίς τόν έλεύθερο άνταγωνισμό 
καί τήν άποδέσμευσι τής δραστηριότη
τας, τής ένεργητικότητος καί τής πρω
τοβουλίας καί τήν διοχέτευσί τους 
πρός τόν οικονομικό τομέα. Ό  Sch
umpeter γράφει ότι τό καθεστώς τής 
έλευθέρας οικονομίας έπέτυχε νά ίκα- 
νοποιήση ταυτοχρόνως τίς άνάγκες σέ 
κεφαλαιουχικά καί σέ καταναλωτικά 
άγαθά σέ κλίμακα πρωτοφανή στήν 
ιστορία. Καί δέν νομίζουμε ότι είναι 
εύκολο νά διαφωνήση κανείς μαζί του. 
Άκόμη καί σήμερα φαίνονται καθαρά 
ορισμένα πλεονεκτήματα τής έλευθέ
ρας οικονομίας, πού πηγάζουν άπ’ 
εύθείας άπό τή φύσι τού άνθρώπου ή 
τουλάχιστον άπό τή σημερινή ήθική καί 
πνευματική του στάθμη.

"Ομως άν σταθούμε καί ατενίσουμε 
τά πράγματα καί στήν έξέλιξί τους άπό 
πνευματική σκοπιά, τά οικονομικά αύτά 
πλεονεκτήματα ισοσταθμίζουν άραγε 
τό στραπατσάριαμα τών πνευματικών 
άξιών πού ήταν τό τίμημα τής οικονομο
τεχνικής προόδου; "Ηταν άραγε τόσο 
μεγάλο τό κέρδος πού άπεκόμισε ή 
άνθρωπότης άπό τή γρήγορη οικονομι
κή άνοδο καί τήν έντατική έκμετάλλευ
σι τής τεχνικής προόδου -άνοδο πού θά

έρχόταν άργά ή γρήγορα μέ φυσιολογι
κό καί πιό ισορροπημένο τρόπο- ώστε 
νά άφήση νά καταρρακωθούν γιά χατήρι 
τους οί άνθρώπινες άξιες; Καί τι θά 
γινόταν άραγε άν, άντί γ ι’ αύτήν τήν 
ώμή μηχανοκρατία, ή τεχνική πρόοδος 
άξιοποιείτο άπό μιά πνευματική θεώρη- 
σι τής ζωής, ή όποια, χωρίς νά παραγνω- 
ρίζη τήν πραγματικότητα, θά άσκουσε 
τήν εύεργετική της έπίδρασι, ώστε νά 
μή γίνη ή άξιοποίησις αύτή κατά τρόπο 
κυριολεκτικά άπάνθρωπο; Καί άν άκόμη 
ύποτεθή ότι τότε ή έξέλιξις θά ήταν 
βραδυτέρα -πράγμα συζητήσιμο- δέν 
θά ήταν καλύτερη μιά βραδύτερη άλλά 
άρμονική έξέλιξις, πού θά συνεδύαζε 
τή σύμμετρη αϋξησι πνευματικής καί 
τεχνικής προόδου, άπό τήν ξέφρενη 
αύτή οίκονομικοτεχνική άνάπτυξι πού 
οδήγησε στό σημερινό, σχεδόν άγεφύ- 
ρωτο χάσμα ανάμεσα στον τεχνικό καί 
τόν πνευματικό πολιτισμό;

Κανείς ασφαλώς δέν μπορεί νά 
άπαντήση μέ βεβαιότητα στά έρωτήμα- 
τα αύτά, πού μένουν πάντοτε έρωτήμα- 
τα.

"Αλλωστε, δέν χρειάζεται κάν νά τό 
είποΰμε, πολλές καί βαθειές μεταβο
λές έγιναν στις ιδέες καί στις άντιλή- 
ψεις πού έκυριάρχησαν κατά τόν 19ο 
αιώνα. ' Η ιδέα ότι φυσικοί νόμοι κυβερ
νούν τήν οικονομία έγινε πολύ σχετική 
καί σήμερα όλοι άναγνωρίζουν ότι όχι 
μόνον είναι δυνατόν, άλλά καί έπιβάλ- 
λεται νά διορθώνωνται τά κενά καί τά 
έλαττώματα τής περιβοήτου «φυσικής 
τάξεως» μέ τήν παρέμβασι τού άνθρώ
που. Καί είναι καταφανέστατη καί στόν 
πιό άδαή ή άντίστοιχη άλλαγή στή 
μορφή τής έλευθέρας οικονομίας καί 
τής όργανώσεως καί έκμεταλλεύσεως 
τής τεχνικής προόδου.

Παρ' όλα αύτά, τό πνεύμα τής 
μηχανοκρατίας έξακολουθεί νά κυβερ
νά τόσο τήν οικονομία όσο καί τήν 
τεχνική καί νά διαμορφώνη σέ μεγάλο 
βαθμό τίς μεταξύ τους σχέσεις. Ή  
πίστις ατούς άψύχους νόμους τής 
έπιστημονικής όργανώσεως τής οικο
νομικής καί τής κοινωνικής ζωής, έπι- 
σκιάζει ή καί άπωθεΐ έντελώς, άν δέν 
άπωθή στό περιθώριο τήν πίστι στήν 
άνθρώπινη προσωπικότητα καί στίς 
πνευματικές άξιες πού τήν άρτιώνουν. 
Καί τούτο, τή στιγμή όπου τό μηχανιστι
κό κοσμοείδωλο, πού έχρησίμευε ώς 
πρόφασις γιά τή διατύπωσι καί τή 
γενίκευσι τών μηχανοκρατικών θεωρι
ών, έχει πρό πολλοΰ έγκαταλειφθή άπό 
τίς θετικές έπιστήμες πού τό έδημιούρ- 
νησαν.
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«"Ενα πρόσωπο απομονωμένο, ξε
κομμένο άπό τή ζωή τού συνόλου ή ένα 
άλλο άτομο χαμένο μέσα οτή μάζα τής 
άνωνυμίας χάνει τά συστατικά του 
ανθρωπισμού του. Μόνον όταν δύο 
πρόσωπα συναντιώνται ουσιαστικά γιά 
νά άνοίξουν διάλογο αγάπης άνάμεσά 
τους καί όταν ένας άνθρωπος άναγνω- 
ρίζει τή θεία σφραγίδα πού χαριτώνει 
τόν άλλο άνθρωπο καί τιμά αύτά τά θεία 
ίχνη, τότε όντως έχουμε άνθρώπινη 
συμπάθεια κι έπικοινωνία μέ τή σκέψη, 
μέ τό λόγο, μέ τό συναίσθημα, μέ τήν 
πράξη. ΈκεΤ όμως πού τό Εγώ τού 
ένός δέν συναντά τό ' Εσύ τού άλλου 
γιά νά μεταστοιχειωθούν στό ’ Εμείς, 
έκεΐ ούτε λόγος νά γίνεται γιά αύθεντι- 
κή έπικοινωνία».

«Τό σπουδαιότερο λοιπόν γεγονός 
τής άνθρώπινης ζωής είναι ότι ύπάρχει 
ένας άλλος άνθρωπος πλάι σου κι 
αύτός είναι συνάνθρωπος».

ραντισμοϋ (ESPERANTISMO), ή ’ Εσω
τερική ’ Ιδέα (INTERNA IDEO), ή ύψηλή 
άνθρωπιστική ιδεολογία, ή άγια ύπόθε- 
ση (SANKTA AFERO) τών ’ Εσπεραντι- 
στών (τών ’ Ελπιδιστών) πού άποβλέπει 
στή δικαιοσύνη καίάδελφοποίηση μετα
ξύ όλων τών λαών τής γής, στήν 
έπικράτηση τής άγάπης έπάνω στή γή 
μέ ειρηνικό όπλο μιά γλώσσα νέα καί 
κοινή (ούδέτερη) γιά όλους, τήν «Ε- 
SPERANTO.

Ή  Ε. είναι ή γλώσσα τής έλπίδας, 
γέννημα τού άνθρώπινου ψυχικού πό
νου. θναι άπάντηση στήν προσταχτική 
φωνή τής ψυχής γιά δημιουργία, γιά 
δραματική θυσία. Είναι τό μεγαλείο πού 
συνεπαίρνει τόν άνθρωπο. Είναι ή άνα- 
τολή τής έλπίδας, τής χαράς, τής 
ειρήνης μέσα στόν καταναγκασμό καί 
τή θλίψη. Είναι ή έσωτερική μοίρα τού 
άνθρώπου. Είναι ένα θείο όραμα, είναι ό 
σκοπός πού γλυκολάμπει μέσα στό

έαυτοίς πόλιν καί πύργον οΰ έσται ή 
κεφαλή έως τού ούρανοϋ».

«Καί συνέχεε Κύριος τά χείλη πόσης 
τής γής καί έκείθεν διέσπειρεν αύτούς 
έπί προσώπου πόσης τής γής». «Καί 
έπέφερε ό Θεός σύγχυση στίς γλώσ
σες τών άνθρώπων καί διασκόρπισε 
αύτούς σ’ όλη τή γή».

Αύτή ή «Σύγχυση» τών γλωσσών, 
αύτός ό πύργος τής Βαβέλ, σάν θεϊκή 
κατάρα, σάν τραγική "Υβρις, σάν αντίρ
ροπη Δύναμη, σάν αίτια κακοδαιμονίας, 
σάν μάστιγα τής άνθρωπότητας, όπως 
χαρακτηρίζεται άπό τόν Βολταΐρο, άπο- 
τέλεσε τό έναυσμα γιά δημιουργία.
’ Από τή στιγμή έκείνη γεννήθηκε ένα 
έργο γιά τόν άνθρωπο: «Θά φτιάσω 
'κείνο πού γιά νά τό χαλάσει άλλοτε 
κατέβηκε ό ίδιος ό Θεός στήν κοιλάδα 
τού Σενναάρ». ’ Η Μοίρα, ή τραγική 
αντίρροπη δύναμη, έζεψε στό άρμα της 
τό νεαρό Λάζαρο Λουδοβίκο. Τό γοη-

Η E S P E R A N T O  ΩΣ ΙΔΕΑ ΚΑΙ
ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΗΚοινό πανανθρώπινο αίτημα ή ' Αγά

πη, τό πρώτο συστατικό τού άνθρωπι- 
σμού. Ένας όμως άνθρωπισμός πού 
δέν είναι άπλώς ή «HUMANITAS» τού 
Κικέρωνα. Είναι ή πανανθρώπινη άγάπη 
πού ρυθμίζει όλες τίς έκφάνσεις τής 
ζωής μας κι όλες τίς ανθρώπινες 
σχέσεις μας. Ένα δόσιμο ολόκληρης 
τής καρδιάς ή καλύτερα ολόκληρου τού 
έαυτοΰ μας. Είναι ή άγάπη, πού δέν 
γνωρίζει ούτε σύνορα, ούτε φυλές, 
ούτε ήλικίες, ούτε κοινωνικές τάξεις. 
Είναι ή άγάπη πού σφίγγει μέσα στή 
ζεστή άγκαλιά της όλες τίς άγνές 
έκδηλώσεις τής άνθρώπινης ζωής, χω
ρίς νά ξεχωρίζει ούτε κι αύτούς άκόμη 
τούς έχθρούς της. Είναι ή άγάπη πού 
άντλεί τή δύναμη άπό τήν πίστη καί τό 
σταυρό τού Κυρίου. Είναι ή άγάπη όλων 
πρός όλους. Είναι ή θερμή άνθρώπινη 
καρδιά, πού αδελφωμένη άγωνίζεται ν ’ 
άνεβεί τό ίδιο άνηφορικό μονοπάτι, 
όπου όλοι, άδέλφια άγκαλιασμένα μέ 
άγάπη, πασχίζουν νά φθάσουν στήν 
κορυφή τής τέλειας ένότητας καί 
άδελφωσύνης. Δέν είναι ή άγάπη αύτή 
μιά χίμαιρα ρομαντική, άλλά μιά «έν 
έπιγνώσει» άγάπη πρός τόν άνθρωπο. 
Αύτή ή άγια, ή άρμονική άγάπη (SANTA 
HARMONIO AMO) είναι τό νέο αίσθημα 
(NOVA SENTO) πού άνέτειλε στόν 
κόσμο. Είναι τό συστατικό τού ’ Εσπε-

Τής

σκοτάδι «ESTAS LA CELO KIU BRILE- 
TAS TRA DENSA MALLUMO».

Ή  Ε. είναι τό δημιούργημα τού 
Πολωνού γιατρού Λάζαρου Λουδοβί
κου Ζάμενχωφ. Οί χορδές τού πόνου 
γιά τήν άνθρωπότητα άρχισαν πολύ 
νωρίς νάδονοϋνται μέσα στήν ψυχή τού 
νεαρού Ζάμενχωφ άπό τά μαθητικά 
άκόμη χρόνια. ' Η διαπίστωση γιά έλλει
ψη άνθρώπινης άλληλοκατανόησης καί 
προσέγγισης είχε ώς άφετηρία τή 
γενέτειρά του τό Μπιελοστώκ τής 
Πολωνίας, ένα τόπο μέ 4 άντιμαχόμε- 
νες μειονότητες (Ρώσους, Πολωνούς, 
' Ισραηλίτες, Γερμανούς), μέ έντονο τό 
γλωσσικό καί κοινωνικό πρόβλημα. Σάν 
μιά νέα βιβλική γή Σενναάρ έμοιαζε τό 
Μπιελοστώκ πού οί άπόγονοι τού Νώε 
ήλθαν καί κατοίκησαν έκεί ζητώντας νά 
κτίσουν γιά τόν έαυτό τους πόλη καί 
πύργο πού ή κορυφή του θάφτανε ώς 
τόν ούρανό «δεύτε οίκοδομήσωμεν

κας Πην. Καραγεωργοπούλου - Καραχάλιου 
Επιτίμου Γενικού Έπιθ. Μ.Ε.

τευτικό όραμα γιά δημιουργία μιάς 
γλώσσης μέ χαρακτήρα πανανθρώπινο, 
διεθνή, τό όραμα νά γνωριστούν οί λαοί, 
νάγίνουν μιά οικογένεια, πρόβαλε σάν 
άνθρώπινη δυνατότητα.

Ό  Ζάμενχωφ δέν είναι μόνο ό 
δημιουργός μιάς τεχνητής, βοηθητικής 
γλώσσας, δέν είναι ό μεγαλοφυής, ό 
μεταρρυθμιστής. Είναι μιά τιτανική μορ
φή, μιά ύπερανθρώπινη παρουσία, ένα 
Αίσχύλειο ή καί Σοφόκλειο άκόμη τραγι
κό πρόσωπο. Είναι ό μεγάλος άνθρωπι- 
στής, είναι ένας μεσαίας.

Στά παιδικά ψυχικά βιώματα καί συμ
πλέγματα άπό μιά πατρίδα έθνικά χωρι
σμένη, έρχεται συνεπίκουρος ό νεανι
κός προβληματισμός. Τό μάθημα τής 
' Ιστορίας θά άποτελέσει τό κίνητρο γιά 
έμπρακτη έφαρμογή τού ονείρου. Τά 
κεφάλαια τής ' Ιστορίας γεμάτα άπό 
περιγραφές κατακτητικών (ιμπεριαλι
στικών) πολέμων, τό δόγμα τών Κυβερ-
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

συμπεριλαμβανομένης τής Νέας Ελ
ληνικής) απ' όπου καί ή Ε. αντλεί τό 
βασικό γλωσσικό της στοιχείο, τις ρίζες 
γιά έκφραση ιδέας εύκολα καταληπτής 
άπ' όλους χωρίς προηγούμενη μελέτη 
π.χ. ' Η ρίζα τής έσπεραντικής λέξεως 
ΤΑΒΙ_0=τραπέζι (ρίζα TABL-) βρίσκε
ται ατή λ. TABLE (Γαλλ), TABLE 
( 'Αγγλ.), TAVOLA (Ίταλ.), TABLA (Ί -  
σπαν.), TABLOA (Πορτογαλ.), TABELO 
(ρωσ.), TABELLE (γερμαν.). Αύτό άπο- 
τελει μία άπό τις 2 βασικές αρχές τής 
Ε., τήν άρχή τής διεθνικότητας τής 
γλώσσας (PRINCIPO DE INTERNACIE- 
CO).

'Αναζητεί τό μέσο σχηματισμού τών 
λέξεων καί ή νεανική παρατηρητικότη
τα έρχεται αρωγός καί παρέχει τήν 
«κλείδα» τού προβλήματος. Τό τελευ
ταίο μέρος τών έπιγραφών τών μαγαζι
ών τής πολωνικής πρωτεύουσας, τής 
Βαρσοβίας, (πού ήδη έχει έγκαταστα- 
θεΐ ή οικογένεια του) «SKAJA», όπως 
π.χ. SVELCARSKAJA=navTono^oio, 
Κ Ο Ν D IT ORSKA J Α=ζαχαροπλαστεΐο 
κλπ. «προσβάλλει» ουνέχεια τήν όραση

Αριστερά: Ό
δημιουργός τής e s p e ra n d o  
Λάζ. Ζάμενχωφ.
Κάτω: « Ό  Πύργος τής Βαβέλ», 
τού P ie te r B ru e g h e l

νήσεων τών Κρατών «DIVIDE ΕΤ RE- 
GNA», άναζωπύρωσαν τή μικρή σπίθα 
πού κρυφόκαιγε καί έγινε φλόγα τής 
καρδιάς. Μιά έσωτερική, άκατάπαυστη 
φωνή άντηχοϋσε στ' αυτιά τού νεαρού 
μαθητή: «σπάσε, σπάσε τά τείχη πού 
ύψώνονται μεταξύ τών λαών».

Προικισμένος μέ γλωσσικές κληρο
νομικές καταβολές (ό πατέρας του 
ήταν καθηγητής ξένων γλωσσών), κά
τοχος έγκυκλίων σπουδών, γίνεται έ 
νας αύτοδίδακτος γλωσσολόγος. Επι
δίδεται στή μελέτη τής άρχαίας ' Ελλη
νικής καί Λατινικής καί πείθεται ότι οί 
γλώσσες αύτές (νεκρές όπως χαρακτη
ρίζονταν) είναι δύσκολες, μή προσιτές 
στήν πλατειά λαϊκή μάζα, καί ότι ή νέα 
γλώσσα γιά νά έπιζήσει θάπρπε νάχει 
ζώσες λέξεις. Καταλήγει λοιπόν στό 
συμπέρασμα ότι τή δυνατότητα αυτή 
παρείχαν μόνο οί κυριότερες ' Αριανές 
γλώσσες (κυρίως οί Ίνδοευρωπαϊκές,
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καί καθηλώνει τό νεανικό βλέμμα. ' Η 
κατάληξη -SKAJA μοιάζει πρός τό 
' Εσπεραντικό επίθετο -EJO, χαρακτη
ριστικό του τόπου πού είναι ειδικά 
προωρισμένος σέ κάτι, όπως π.χ. ΚΑ- 
ΕΟ=καφές, ΚΑΕϋΟ=καφενεΤο.

' Ο νεαρός λοιπόν σπουδαστής (μα
θητής τότε τοϋ Γυμνασίου) συνέλαβε 
τή σωτήρια σκέψη ότι μικρά λεξίδια 
(προσθήματα) όπως έδώ τό λεξίδιο 
-SKAJA, προστιθέμενα κατάλληλα στήν 
άρχή (προθήματα) ή ατό τέλος (έπιθή- 
ματα) τής ρίζας, θά βοηθούσαν στό 
αχηματισμό πολλών λέξεων μέ διαφο
ρετική έννοιολογική άπόχρωση καί ση
μασία, όπως π.χ. δΑΝΑ=ύγιής (έπιθ ), 
8ΑΝΕΟΟ=ύγεία (ούσ.), SANIGA=uyi- 
εινός, ΜΑίδΑΝΑ=άρρωστος, MAL- 
SANULO=0 άρρωστος άνθρωπος.

' Η Ε. είναι καρπός τού έντονου 
πάθους καί τής πολύπλευρης μελέτης.

Σημειώνω ένδεικτικά ορισμένες ση
μαντικές ήμερομηνίες, πού άποτελοϋν 
καί τά ορόσημα τής δημιουργικής προ
σπάθειας καί έπεξηγώ όριομένα σημεία 
άπαραίτητα γιά τήν ιστορική κατανόηση.

Δ/βριος τού 1878. "Εχουμε τό πρώτο 
γλωσσικό παρουσίασμα στό άμεσο σχο
λικό περιβάλλον, στούς συμμαθητές 
του. ’ Από τά νεανικά χείλη άκούγεται ό 
ύμνος τής άγάπης: «'Εχθρότητα των 
' Εθνών πέσε, πέσε, καιρός πιά είναι, 
όλη ή άνθρωπότητα πρέπει νά ένωθεϊ 
σέ μιά οικογένεια» «MALAMIKECO DE 
LA NACIOJ, FALL), FALL), JAM TEMPO 
ESTAS! LA TUTA HOMARO EN FAMI- 
LION UNUIGI DEVAS».

'Ιούνιος τού 1887 ό Ζάμενχωφ, 
δόκτορας πιά, δημοσιεύει στή Βαρσο
βία τό 1ο βιβλίο μέ τίτλο: «DRO 
ESPERANTO INTERNACIA LINGVO. 
ANTAUPAROLO KAJ PLENA LERNO- 
LIBRO» POR RUSOJ - VARSOBIO 
1887 = ' Η διεθνής γλώσσα τοϋ Δόκτο- 
ρος Έλπίζοντος.

Πρόλογος καί πλήρης μέθοδος έκμά- 
θησης τής γλώσσας. Γιά τούς Ρώσους - 
Βαρσοβία 1887.

' Ο Ζάμενχωφ μετά 6 μήνες έκδίδει 
καί τό 2ο βιβλίο του μέ τίτλο «Duo libro 
de Γ lingvo Internacia de Dro Esperan
to» = Δεύτερο βιβλίο τής Διεθνούς 
γλώσσας τοϋ Δόκτορος Έλπίζοντος. 
-νοά8Γθ=λεξικό (περιείχε άρχικά 918 
ρίζες). (Ή  λέξη «Esperanto» = «έλπί- 
ζων» είναι μετοχή ένεργ. ένεστ. τοϋ 
ρήματος β3ρβπ=έλπίζω. Μετά άπό ά- 
παίτηση τών οπαδών τοϋ Ζάμενχωφ ή 
λέξη «esperanto» καθιερώθηκε ώς δη
λωτικός όρος τής γλώσσης).

Τό έπίσημο έργο τοϋ Ζάμενχωφ 
ονομάζεται «Fundamento de Esperan

to» καί χρησιμεύει σάν βάση άναλλοίω- 
τη τής Διεθνούς γλώσσας. Περιλαμβά
νει τούς 16 κανόνες τής Γραμματικής 
χωρίς έξαιρέσεις (άπλότητα γραμματι
κής, ριζολόγιο καί άσκήσεις).

' Η Ε. βασίζεται στήν πιστή ορθολογι
κή γραφή μιάς λέξης, έφόσον αύτό 
είναι δυνατόν, πού άποτελεί καί τή 
δεύτερη βασική άρχή της. Σέ κάθε δηλ. 
γράμμα άντιστοίχεί ένας φθόγγος καί 
σέ κάθε φθόγγο άντιστοίχεί ένα γράμμα 
(στήν Ε. δέν έχουμε διπλά σύμφωνα).

Πριν άπό τόν Ζάμενχωφ σχέδια γλωσ
σών έπινοήθηκαν καί άπό άλλους έμ- 
πνευσμένους άντρες (Ντεκάρτ, Λάιμ- 
πνιτζ, Σλέγερ «ή VOLAPUK» κ.ά.), 
προτιμότερο όμως κρίθηκε τό γλωσσικό 
σύστημα τοϋ Ζ. (Ζάμενχωφ), ένα «έκ 
τών ύστέρων» γλωσσικό σύστημα, όπως 
λέγεται ή γλωσσολογία, κατά τό όποιο 
έλήφθηκαν ύπόψη οί φυσικές γλώσσες.
’ Απόπειρες γιά έκλογή διεθνούς οργά
νου συνεννόησης έγιναν 2: α) τό 1889 
άπό τήν 'Αμερικανική Φιλοσοφική Ε
ταιρεία τής Φιλαδέλφειας, πού τελικά 
ματαιώθηκε καί β) τό 1900 άπό τούς 
έκπροσώπους τών ' Εταιρειών καί Συνε
δρίων πού συμμετείχαν στήν Παρισινή 
” Εκθεση." Εγινε τότε αισθητή ή άνάγκη 
ύπαρξης διεθνούς οργάνου συνεννόη
σης καί συστήθηκε άντιπροσωπεία γιά 
τή μελέτη τοϋ σχετικού ζητήματος, ή 
όποια καί ύπέγραψε Διακήρυξη μέ τούς 
έξής σέ γενικές γραμμές όρους: 1) Ή  
πρός έκλογή διεθνής γλώσσα νά μήν 
άντικαθιστά τίς έθνικές διαλέκτους τών 
λαών στόν ιδιαίτερο βίο τών έθνών, 2) 
Νά είναι ούδέτερη (NEUTRA) καί 3) Νά 
άποβεΐ ώφέλιμη στις συνήθεις σχέσεις 
τοϋ κοινωνικού βίου καθώς καί στις 
έπιστημονικές καί φιλολογικές άνάγ- 
κες τοϋ άνθρώπου.

1905 1ο Διεθνές ’ Εσπεραντικό Συ
νέδριο στήν μικρή Γαλλική πόλη ΒΟ- 
ULONGE-SUR-MER. ' Η πρώτη δικαίω
ση τής έπίμονης προσπάθειας τοϋ Ζ. 
1500 σύνεδροι συνήλθαν άπό 30 διάφο
ρα κράτη, οί πρώτοι άπόστολοι τής 
Έσπεραντικής 'Ιδέας. Σταχυολογώ 
μερικές φράσεις άπό τόν έναρκτήριο 
χαιρετισμό τού Ζ.: «Μαζευτήκαμε σή
μερα γιά νά δείξουμε στήν άνθρωπότη
τα μέ άναμφισβήτητα γεγονότα έκείνο 
πού ό κόσμος μέχρι σήμερα δέν μπόρε
σε νά πιστέψει. Θά δείξουμε στόν 
κόσμο ότι άμοιβαία συνεννόηση άνάμε- 
σα σ’ άνθρώπους διαφορετικής έθνικό- 
τητας έπιτυγχάνεται πληρέστερα. "Οτι 
γιά τήν έπιτυχία αύτή δέν είναι άνάγκη 
ένας λαός νά ταπεινώνει ή νά καταβρο
χθίζει έναν άλλο." Οτι τά τείχη άνάμεσα 
στούς λαούς δέν είναι άπολύτως άπα

ραίτητα καί αιώνια. "Οτι ή άμοιβαία 
συνεννόηση άνάμεσα στά πλάσματα 
ένός, τοϋ ίδιου είδους, δέν είναι 
φαντασία, δέν είναι όνειρο, άλλά άπό- 
λυτα φυσικό φαινόμενο, πού χάρη σέ 
λυπηρές, σέ ταπεινές περιστάσεις, 
άναβλήθηκε γιά πολύ, άλλά πού θάρχό- 
ταν άργά ή γρήγορα, όπως έπί τέλους 
ήλθε...».

Στό α' αύτό παγκόσμιο συνέδριο 1) 
έγινε άποδεκτή ή διακήρυξη περί ’ Ε
σπεράντο, ' Εσπεραντιστοϋ καί ' Εσπε- 
ραντισμοΰ», 2) "Εγινε πρόταση γιά 
ίδρυση ’ Εσπεραντικοϋ Γλωσσικού Κο
μιτάτου μέ σκοπό τή γνωμάτευση σέ 
ζητήματα σχετικά μέ τή γλώσσα καί 3) 
ιδρύθηκε Κομιτάτο (Ειδική Επιτροπή) 
γιά τή διοργάνωση τών μελλοντικών 
Διεθνών ' Εσπεραντικών Σωματείων. 
Δύο χρόνια μετά τό α' Παγκόσμιο 
Συνέδριο, 1907, ή Ε. έκλέγεται ή 
Διεθνής γλώσοα μέ τήν έπιφύλαξη νά 
έπέλθουν σ' αύτήν ορισμένες τροπο
ποιήσεις, οί όποιες όμως δέν έγιναν 
άποδεκτές άπό τό ’ Εσπεραντικό Γλωσ
σικό Κομιτάτο, γιατί μέ τίς τροποποιή
σεις αύτές θά άνετρέπετο έκ βάθρων 
τό FUNDAMENTO (τό βασικό σύστημα 
τής Ε.) καί ή Ε. θά προσήγγιζε πρός τήν 
IDO, δημιούργημα τοϋ Μαρκήσιου Δέ 
Μποφρών, ήγετικοϋ μέλους τοϋ Γαλλι- 
κοϋ ’ Εσπεραντικοϋ Συνδέσμου, ό όποι
ος έπέφερε τό α' σχίσμα μεταξύ τών 
’ Εσπεραντιστών.

Από τό 1905 (1ο παγκόσμιο συνέ
δριο) καί έκτοτε έχουν πραγματοποιη
θεί πόσης φύσεως έσπεραντικά συνέ
δρια καί διεθνείς συνατήσεις (διεθνή, 
έθνικά, νέων, ειδικά κ.ά.). "Οπως δέ 
προκύπτει άπό τό έπίσημο όργανο τής 
' Ισπανικής ’ Εσπεραντικής Κινήσεως 
“ Heroldo de Esperanto” τεύχος Μαρτί
ου 1981) πραγματοποιήθηκαν κατά τό 
έτος 1981 έκατόν πενήντα έπτά (157)
' Εσπεραντικό Συνέδρια καί διεθνείς 
συναντήσεις.

Ή  'Ελλάς ('Ηγεμονία Σάμου) έκ- 
προοωπήθηκε έπίσημα στό διεθνή χώ
ρο τό έτος 1909 (5ο παγκόσμιο συνέ
δριο -  Βαρκελώνη ' Ισπανίας) άπό τό 
μεγάλο δάσκαλο τοϋ ' Ελληνικού ' Ε- 
σπεραντισμοϋ καί Πρόεδρο τότε τού 
’ Εσπεραντικοϋ Συνδέσμου Σάμου Δρα 
' Ανακρέοντα Σταματιάδη, ό όποιος άπό 
τό έτος 1947 (α' μεταπολεμικό συνέ
δριο -  Βέρνη ’ Ελβετίας) ώς ιδρυτής 
ήδη καί Πρόεδρος τού Άνωτάτου 
' Ελληνικού ' Εσπεραντικοϋ ' Ινστιτού
του (1927) Καί τοϋ ' Ελληνικού ' Εσπε- 
·; ιντικοϋ Συνδέσμου (1926) έκπροσώ- 
πησε έπίοημα τήν ' Ελλάδα στά περισ-
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σότερα διεθνή συνέδρια μέχρι καί τό 
θάνατό του (1964). ’ Επίσημες οργανώ
σεις τής Ε. άπό τήν ίδρυσή τους (1908) 
είναι: α) ή Διεθνής ’ Εσπεραντική ' Ακα
δημία (Ι.Ε.Α. = Internacia Esperantista 
Akademio), ή όποια μέχρι σήμερα 
αποτελεί τήν έπίσημη οργάνωση τής Ε. 
καί έπιτελεΐ μέγα πνευματικό έργο 
(ένδελεχής έξέταση γλωσσικών ζητη
μάτων πού άφοροϋν τήν Ε., έγκριση, 
έπισημοποίηση καί έπιβράβευση έσπε- 
ραντικών έργων κ.λ.π.) καί β) ή Παγκό
σμια 'Εσπεραντική 'Εταιρεία (U.E.A = 
Universala Esperanto - Asocio), ή όποια 
άποτελεί τό κυριότερο έσπεραντικό 
κέντρο καί έδρεύει σήμερα στό Ρότ- 
τερδαμ τής Ολλανδίας (άρχική έδρα 
Γενεύη -  ιδρυτής ό ’ Ελβετός καθηγη
τής Δρ. Holder). ' Η μελέτη καί μόνο 
τού Καταστατικού τής ' Εταιρείας (stat
ute de U.E.A.) έμφαίνει τό πολυσχιδές 
διοικητικό καί οργανωτικό έργο πού 
συντελεΐται καί πού δικαιολογεί τήν 
ύψηλή άποστολή της.

Ή  U.E.A. έκδίδει α) τήν 'Επετηρίδα 
(jarlibro), ή όποια καί άποτελεί εικόνα 
λεπτομερή τής δλης οργάνωσης (Σύ
σταση τής 'Εταιρείας, Διοίκηση καί 
'Υπηρεσίες, 'Οργανισμοί, Ειδικές Ε
πιτροπές, Επιτετραμμένοι σέ κάθε 
χώρα, Μέλη, Διεθνή Συνέδρια, δημοσι
εύσεις καί λοιπές μορφωτικές δραστη
ριότητες, ψηφίσματα, έκδόσεις, ραδιο-

προγράμματα κ.λ.π.) καί β) τό LibroSe- 
rvo, πού περιέχει πλήρη ένημέρωση γιά 
τις έκδόσεις πού έγιναν (κατηγορίες 
βιβλίων, βιβλία άκόμη καί γιά τυφλούς, -  
συγγραφείς - έκδοτικές ' Εταιρείες καί 
Εκδοτικοί οίκοι, περιοδικά, Films καί 

Slides, κασέτες, δίσκοι κ.λ.π.)
Τμήμα τής U.E.A. άπό τό 1958 

άποτελεί ή Παγκόσμια ' Εσπεραντική 
Οργάνωση Νέων (Τεγο = Turmonda 

Esperantista junulara Organizo).

Καί έρχομαι στή σύντομη έξέταση 
των έπί μέρους θεμάτων σχετικά μέ τή 
γλώσσα: έκπλήρωση τού προορισμού 
τής Ε. ώς Διεθνούς γλώσσας, διάδοση, 
έφαρμογή καί θέση στό διεθνή χώρο.

' Η Ε. έκπληροί όλους τούς όρους πού 
προϋποτίθενται γιά νά είναι Διεθνής. 
Είναι άκριβής, εύκολη, πλούσια, άρμονι- 
κή εύκαμπτη.

' Η Ε. δέν έπιδιώκει νά έκθρονίσει ή 
άντικαταστήσει τις έθνικές γλώσσες 
καί τά έθνικά ιδιώματα, άλλά τείνει νά 
γίνει μιά Δεύτερη Γλώσσα, μιά γλώσ
σα ούδέτερη, ένα γλωσσικό μέσο 
κοινής συνεννόησης των λαών, ένα 
μέσο γιά τήν έδραίωση τής παγκόσμι
ας ειρήνης καί φιλίας. Στή διάδοση 
τής γλώσσας διακρίνουμε 4 περιόδους: 
α) Τή Σλαβική (Πολωνό - ρωσική), β) 
τή Σουηδική, γ) τή Γαλλική καί δ) τή 
Διεθνή.

Οί πρώτοι έσπεραντιστές ήταν κυρί
ως Πολωνοί, Ρώσοι, Σουηδοί καί ολίγοι 
Γερμανοί. Οί Γκραμπόβσκι, Δέ Βάλ, 
Λόϊκο, Μάϊνοβ, Λεοπόλδος 'Αϊνστάιν, 
χριστιανός Σμίθ, Παύλος Νύλεν, Λέων 
Τολστόϊ θεωρούνται ώς πρώτοι σκαπα
νείς τής Ε.

' Από τό έτος 1900 ή ύπαρξη τής Ε. 
έγινε γνωστή σέ μεγάλη κλίμακα. ' Η 
Γαλλία άποτελεί εύνοϊκό έδαφος γιά 
άνάπτυξη. Διανοοούμενοι καί έξέχου- 
σες προσωπικότητες ένδιαφέρονται

Τό μεγάλο όραμα τού Ζάμενχωφ ήταν μιά κοινή γλώσσα γιά όλους τούς άνθρώπους καί γιά όλους τούς λαούς.
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γιά τή γλώσσα. ' Η Ε. γίνεται δέκτη στή 
Σορβώνη. Στή συνέχεια ιδρύονται σέ 
πολλές χώρες τής Εύρώπης καί 'Αμε
ρικής προπαγανδιστικές έταιρείες καί 
διάφοροι έσπεραντικοί σύλλογοι.' Ιδρύ
ονται, δπως άναφέραμε στήν άρχή, τό 
Γλωσσικό Κομιτάτο, ή ' Εσπεραντική 
'Ακαδημία, ή U.E.A. ' Εκδίδονταιέσπε- 
ραντικές έφημερίδες καί περιοδικά. 
( Ενδεικτικά άναφέρω τά: ESPERAN
TO HEROLDO, EL POPOLA CINIO, 
KONTAKTO, MONATO, JUNA AMIKO, 
PACO, FONTO, HOMO KAJ KOSMO, 
HUNGARA VIVO, NORVEGA ESPE- 
RANTISTO κ.λ.π.).
Ή  Ε. τό 1925 άναγνωρίζεται ώς 

«Σαφής γλώσσα άπό τή διεθνή τηλ/κή 
ένωση. ' Η έκμάθησή της βρίσκει έφαρ- 
μογή σέ οργανώσεις, έπιχειρήσεις, 
ύπηρεσίες, συνέδρια καί λοιπά ιδρύμα
τα (Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, Κεν
τρικό Γραφείο Διεθνούς έργασίας, ’ Εμ
πορικά 'Επιμελητήρια, Γραφεία Τουρι
σμού, Άτμοπλοϊκές Εταιρείες, Γενι
κές Τράπεζες, ξενοδοχειακές, έμπορι- 
κές καί βιομηχανικές έπιχειρήσεις, 
διεθνείς έκθέσεις κ.λ.π.).

’ Από τό 1922 καί έντεΰθεν ή διδασκα
λία τής Ε. γίνεται ύποχρεωτική ή 
προαιρετική σέ έκπαιδευτικά ιδρύματα 
μέσης, άνώτερης καί άνώτατης έκπαί- 
δευσης πολλών Εύρωπαϊκών Κρατών, 
όπως Ν. ’ Αμερικής, Ιαπωνίας, Κίνας 
κ.λ.π.).

Τό πρωτότυπο καί μεταφραστικό έρ
γο τής Ε. είναι τεράστιο. Τά περισσότε
ρα έργα άπό τήν παγκόσμια κλασική

' Ο μεγάλος
δάσκαλος τοϋ ' Ελληνικού 

Εσπεραντισμοϋ 
Ανακρέοντας 

Σταματιάδης

φιλολογία έχουν μεταφραστεί ('Ελλη
νικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Ρωσικά, Γερμα
νικά, ' Αγγλικά, ' Ισπανικά, Σκανδιναβι
κών κρατών κ.ά.). ' Επίσης έχουν μετα
φραστεί ιερά κείμενα ( Αγία Γραφή, 
Κοράνιο, Βουδιστικά, Βραχμανικά) κα
θώς καί πολλά έπιστημονικά συγγράμ
ματα.

Τό συγγραφικό έργο τής Ε. (πρωτό
τυπο καί μεταφραστικό) δέν παρέμεινε 
στατικό. Μιά τεράστια βιβλιογραφία 
σύγχρονη έμπεριέχεται στό LIBRO - 
SERVO τής U.E.A. (1980 -  82), όπως 
άνέφερα καί άνωτέρω.

Ο Διεθνής έσπεραντικός τύπος συ
νεχώς μάς ένημερώνει σχετικά μέ κάθε 
προοδευτική άλλαγή καί κίνηση. Επι

σημαίνω έπιγραμματικά τά έξής: ' Η 
έσπεραντική κίνηση παρουσιάζει τά 

τελευταία χρόνια σημαντική άνάπτυξη 
στις χώρες: Κίνα, Περσία, Κορέα, 

Βραζιλία, Βουλγαρία, Ούγγαρία.

' Ο μεγάλος 
Ρώσος συγγραφέας 
Λέων Τολστόϊ 
ένας άπό τούς 
πρώτους 
σκαπανείς τής 
έσπερόντο

Συγκεκριμμένα: Λ ειτουργεί στή 
Βουλγαρία άπό διετίας διεθνές μορφω
τικό πολιτιστικό κέντρο.

Ούγγαρία (Βουδαπέστη): Ιδρύθηκε 
’ Επιστημονικό ' Εκδοτικό Κέντρο.

Περσία: ' Η ' Ιρανική έπανάσταση δέν 
έμπόδισε τήν καταπληκτική διάδοση 
τής Ε. Πολύωρα καί πολύμηνα έντατικά 
μαθήματα παρακολούθησαν ' Εκπ/κοί 
καί ’ Αξιωματικοί τής ’ Αεροπορίας (480 
ώρες διδασκαλία σέ διάρκεια 7 μηνών).

Καλιφορνία (SAN DIEGO): ' Ιδρύθηκε 
Διεθνές Πανεπιστήμιο δΓ άλληλογρα- 
φίας στήν Ε.

UNESCO - UEA: Στά πλαίσια προ
γράμματος άμοιβαίων άνταλλαγών Α
νατολής - Δύσης μεταφράστηκαν καί 
έγιναν γνωστά στό διεθνές κοινό έργα 
τής Ιταλικής Γαλλικής καί 'Ινδικής 
λογοτεχνίας.

UEA: Ιδρύθηκαν νέα γραφεία στήν 
’ Αμβέρσα καί στή Ν. Ύόρκη.

Ν. Ύόρκη: ' Ο Δήμαρχος τής Αμε
ρικανικής Μεγαλούπολης έκήρυξε πέ
ρυσι τό καλοκαίρι τήν έβδομάδα (12-18 
' Ιουλίου) σέ «διεθνή έβδομάδα ' Εσπε- 
ραντικής φιλίας».

Βραζιλία: Τό χαιρετιστήριο μήνυμα 
τοϋ Αντιπροέδρου τής Δημοκρατίας 
στό περσινό 65ο Διεθνές Συνέδριο 
ύπήρξε ένθαρρυντικό γιά τήν Έσπε
ραντική κίνηση.

ESPERANTO ΕΝ RADIO: Εύρύτατο 
μέ πλήρη προγράμματα ραδιοφωνικό 
δίκτυο λειτουργεί άπό τούς ραδιοφωνι
κούς σταθμούς: Βαρσοβίας, Πεκίνου, 
Βιέννης, Βατικανού, Ρίου Ίανέϊρου.

' Ο Γραμματεύς τού Οικονομικού καί 
Κοινωνικού Συμβουλίου τών Η.Ε. RO
BERT MULER, έπίσημα δηλώνει στό 
64ο Παγκόσμιο Συνέδριο τής Λουκέρ- 
νης 1979: « Ό  κόσμος σάς χρειάζεται. 
Τά 'Ηνωμένα Έθνη σάς χρειάζονται 
«La mondo bezonas vin unuigintaz 
nacioz bezonaz vin».

Τό Διεθνές Μορφωτικό Πολιτιστικό 
Κέντρο τής Ε. στή Βουλγαρία δημοσί
ευσε πρόσφατα έτήσιο πρόγραμμα έ- 
σπεραντικής δραστηριότητας στό διε
θνή χώρο. (Μάρτιος -  Δ/βριος 1982).

' Η Ούγγαρία είναι ή πρώτη χώρα πού 
έπίσημα άναγνωρίζει τήν Ε. ώς ισότιμη 
γλώσσα μέ τις άλλες έθνικές.

' Η Βουλγαρία καθιέρωσε πρόσφατα 
μέ ύπουργική άπόφαση τή διδασκαλία 
τής Ε. ώς προεραιτικό μάθημα στήν 
τελευταία (9η) τάξη τών σχολείων Μ.Ε. 
δλης τής χώρας.

Ή  UNESCO (1977) δέχεται έπίσημα 
στούς κόλπους της τήν U.E.A. ώς 
συνεργατικό μέλος της. (πρώτη άπόφα-
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ση γιά καθιέρωση συμβουλευτικών σχέ
σεων 10.12.1954 Μοντεβίδεο Ούρα- 
γουάης).

Πολλές ύπηρεσίες -Κλάδοι τού 
ΟΗΕ- συνεχώς άναγνωρίζουντή χρησι
μότητα τής Ε. στίς διεθνείς σχέσεις. 
Πολλά είναι τά έπίσημα διαβήματα στόν 
Ο.Η.Ε. άπό έπιτετραμμένους κρατών. 
Πρόσφατα 27 έπιτετραμμένοι άδε- 
σμεύτων χωρών στά Η.Ε. καί τήν 
UNESCO έξέφρασαν έπίσημα τή γνώ
μη τους γιά τήν άναγκαιότητα τής Ε. ώς 
διεθνούς γλώσσας («ESPERANTO» 
τεύχος Φ/ρίου 1982).

Ειδικοί έρευνητές γλωσσολόγοι άνά 
τόν κόσμο παραδέχονται τήν πληρότη
τα, εύκαμψία, άπλότητα καί εύκολία 
στήν έκμάθηση τής γλώσσας τού Ζ., ή 
έφαρμογή τής όποιας καλύπτει κάθε 
γλωσσική άπαίτηση.

' Η έξέλιξη τής γλώσσας είναι σημαν
τική. Χιλιάδες οί ρίζες καίάπειράριθμος 
ό σχηματισμός τών λέξων άπ' αύτές. 
Δέν υπάρχει σχεδόν όρος έπιστημονι- 
κός ή τεχνικός, πού νά μή είναι δυνατόν 
νά βρή τήν άντίστοιχη έσπεραντική 
άπόδοση.

' Εκατομμύρια οί έσπεραντιστές στόν 
κόσμο. Έσπεραντικές οργανώσεις καί 
σύλλογοι έχουν οργανώσει ειδικά τμή
ματα έκμάθησης τής γλώσσας έντελώς 
δωρεάν. Εκατοντάδες μέθοδοι άπ' 
εύθείας διδασκαλίας έχουν έκδοθεΐ καί 
συνεχώς έκδίδονται. ' Η Ε., όπως άνα- 
φέραμε καί άνωτέρω, ώς προαιρετικό ή 
ύποχρεωτικό μάθημα, διδάχθηκε καί 
διδάσκεται σέ έκπαιδευτικά ιδρύματα 
πολλών χωρών. Σέ πολλά Παν/μια 
έχουν ιδρυθεί Παν/μιακές έδρες γιά 
προαιρετική διδασκαλία τής Ε. διδάκτο
ρες δέ τής Ε. είναι έπίσημα διορισμένοι 
σέ πολλές άπό τίς έδρες αύτές.

Οί διαπιστώσεις, όπως προκύπτει άπό 
τά πορίσματα τών παγκοσμίων συνεδρί
ων τών τελευταίων έτών, είναι λίαν 
ούσιαστικές καί ένθαρρυντικές γιά τό 
έσπεραντικό Κίνημα.

Σταχυολογώ γενικά: α) Στούς φρα
γμούς τών σχέσεων τών κρατών μέ 
διάφορο πολιτισμό καί γλώσσα, ή Ε. 
έξασφαλίζοντας τή «γλωσσική ισότη
τα», δικαίωμα άνθρώπινο, μή άναγνωρι- 
σμένο άκόμα έπίσημα, μπορεί νά γίνει ή 
γέφυρα διπλής κατεύθυνσης γιά μιά 
άληθινή έσωτερική έπικοινωνία τών 
λαών, γιά μιά άλληλοκατανόηση, γιά μιά 
άδελφοποίηση.

«Δέν είναι άνάγκη ένας λαός νά 
ταπεινώνει ή νά καταβροχθίζει τόν άλλο 
«Tute ne estas necese, ke unu popolo 
humiligu au englutu alian», ένα χαιρετι
στήριο μήνυμα τού TONKIN, τέως

Προέδρου τής U.E.A. ατό 65ο Παγκό
σμιο Συνέδριο τής Στοκχόλμης.

β) Γιά νά έχουμε ένα αύριο καλλίτερο 
άπό τό σημερινό, πρέπει νά έχουμε 
έναν αύριανό άνθρωπο καλλίτερο άπό 
τό σημερινό. Αύτό δέν είναι χίμμαιρα. 
Είναι κάτι άληθινό, είναι τό άποτέλεσμα 
τής άνθρώπινης προσπάθειας. Είναι 
έργο τής παιδείας. Είναι τό έργο τού 
καταρτισμού τής άνθρώπινης προσωπι
κότητας, πού άποτελεΐ τήν πραγματο
ποίηση τού άνθρωπισμοϋ. Είναι ένα 
ιδανικό ύπεράνω τού ύπάρχοντος, άλλ’ 
όχι ύπεράνω τού δυνατού.

Τό έτος 1987 κηρύχθηκε ώς έτος 
διεθνούς γλώσσας «jaro de la interna- 
cia lingvo». Είναι τό ιωβηλαίο (jubileo) 
έτος τής Ε., 100 χρόνια ζωής καί 
συνεχούς ύπαρξης στό διεθνή χώρο. 
"Ενα πλήρες πρόγραμμα έκδηλώσεων 
καί γενικής ένημερωτικής πληροφόρη
σης γιά τή χρονική περίοδο 1983 -1987 
έκδόθηκε άπό τήν U.E.A. (“ ESPERAN
TO" τεύχος Μαρτίου 1982).

Κατά τό χρονικό διάστημα τής έκατό- 
χρονης σχεδόν ζωής του τό ' Εσπέρα ν- 
τικό κίνημα μέσα άπό σκληρές άντιξοό- 
τητες καί άγώνες κράτησε καί κρατεί 
ψηλά τή σημαία του μέ τό πένταιχμο 
πράσινο άστέρα (KVINPINTA STELO)

’ Αναγνωρίστηκε έπίσημα άπό έκατον- 
τάδες έπιφανεΐς άνδρες όλων τών 
έποχών (συγγραφείς, έπιστήμονες, φι
λοσόφους, ήγέτες κρατών καίέκκλησι- 
ών, πολιτικούς, καλλιτέχνες κ.ά.), δέν 
άπόκτησε όμως τόν παγκόσμιο χαρα
κτήρα πού έπιδιώκει.

Δέν μπορούμε εύκολα νά σταθμίσου
με τά πράγματα, ν ’ άποφανθοϋμε, νά 
βρούμε τά αίτια. Τό Έσπεραντικό 
κίνημα, καθαρά ιδεολογικό μέ άνιδιοτε- 
λή σκοπιμότητα γιά τόν άνθρωπο, προ- 
σέκρουσε καί προσκρούει στήν ίδια πάλι 
άνθρώπινη σκοπιμότητα (πολιτική, οικο
νομική, κοινωνική, ιδεολογική κλπ.).

Ο Έσπεραντισμός βρέθηκε καί βρί
σκεται άντιμέτωπος μέ τή μηχανοποίη
ση τής ζωής μας, μέ τίς ύλιστικές 
τάσεις τής έποχής, μέ τόν ώφελιμισμό 
καί τή χρησιμοθηρία. Ό ταν ή ύφήλιος 
μαστίζεται άπό άτέλειωτους πολέμους 
(άλλοτε ψυχρούς, άλλοτε αιματηρούς), 
όταν ή άπανθρωπιά καί ή έκμηδένιση 
τής άξίας τής άνθρώπινης ζωής καί τών 
ήθικών άξιών γίνεται έμβλημα γιά ύπαρ
ξη καί έπικράτηση μέ τή βία, ό " Εσπε- 
ραντισμός ώς ιδεολογική ύπόθεση βρί
σκεται σέ δεύτερη θέση, ύποσκελίζε- 
ται.

' Ο ’ Εσπεραντισμός, όπως κάθε ώραίο 
καί άγνό, αύτή ή άγια ύπόθεση (skankta 
afero), δοκιμάστηκε καί δοκιμάζεται 
άκόμη στή λυδία λίθο γιά τή μεταλλική 
άξια της σάν χρυσός. "Αλλοτε γίνεται 
πρόσφορο άνθρώπινο κτήμα, γίνεται 
«πιστεύω», πού κρατάει μέχρι τό θάνα
το, κι άλλοτε παραμερίζεται μέ άδιαφο- 
ρία ή γίνεται άντικείμενο κακόβουλης 
σκέψης, γιατί σάν άγνή ιδεολογία άπέ- 
βλεψε καί άποβλέπει στή βελτίωση τών 
σχέσεων άνάμεσα στούς λαούς. Τότε 
έρχεται συνεπίκουρη ή σκοταδιστική

Συνέχεια στή σελ. 484
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ΠΑΡΑ ΦΥΣΙΝ ΑΣΕΛΓΕΙΑ
Ε ΝΑΝΤΙ τών διεστραμμένων γενε

τησίων άπολαύσεων καί ικανοποιή
σεων ό φυσιολογικός άνθρωπος έκδη- 
λοί ενστικτώδη, φυσικήν άποστροφήν. 
Τούτο συνιστά εϋεξήγητον ψυχολογι
κόν φαινόμενον. Διά τής αποστροφής 
ταύτης αντιδρά ή φύσις έναντι φαινο
μένων τά οποία τήν παραβιάζουν καί 
ανατρέπουν τούς κανόνας της. ’ Επί
σης είναι βέβαιον δτι ή ομοφυλοφιλία 
έχει δυσαρέστους κοινωνικός συνέπει
ας. Αϋτη δηλητηριάζει τάς έπαγγελμα- 
τικάς σχέσεις καί έντεΰθεν τήν κοινωνι
κήν ζωήν, ή όποια εις τά σημεία της εις 
τά οποία έμφανίζονται φαινόμενα ομο
φυλοφιλίας, λειτουργεί βάσει ούχί τών 
πλέον άντικειμενικών, άλλά άπολύτως 
υποκειμενικών κριτηρίων, μάλιστα ήθι- 
κώς άποδοκιμαζομένων (όράτε τάς ώς 
άνω όρθάς καθ’ ήμάς σκέψεις εις τήν 
μελέτην τού Καθηγητού τού Ποινικού 
Δικαίου Παν/μίου ’ Αθηνών Γεωργίου- 
’ Αλεξάνδρου Μαγκάκη «τά έγκλήματα 
περί τήν γενετήσιον καί τήν οικογενεια
κήν ζωήν» έν οελ. 97). ' Ο ήμέτερος 
Π.Κ. εις τό άρθρ. 347 ΠΚ καθιστά 
άξιόποινον μόνον τήν μεταξύ άρρένων 
παρά φύσιν άσελγείαν καί τιμωρεί τού
την μόνον έάν συντρέχουν ώριομέναι 
πρός τούτο προϋποθέσεις. Έκρίθη 
ύπό τής ήμετέρας νομοθεσίας όρθώς 
δτι δέν είναι άνάγκη νά είναι γενικώς 
άξιόποινοι αί μεταξύ άρρένων παρά 
φύσιν άσελγεΐς πράξεις όσον άήθεις 
καί άντιπαθείς καί έάν είναι αύται καθ' 
έαυταί, άφοϋ δέον νά άναγνωρισθή δτι 
αύται οφείλονται κατά κανόνα εις παθο
λογικούς λόγους. Οΰτω ό ήμέτερος 
Π.Κ. άκολουθών τήν χρυσή τομήν προ
βλέπει ώς άξιόποινον τήν μεταξύ άρρέ
νων παρά φύσιν άσέλγειαν τήν τελου- 
μένην α) διά καταχρήσεως σχέσεως 
έξαρτήοεως στηριζομένης εις οίανδή- 
ποτε ύπηρεσίαν β) παρ’ ένηλίκων δΓ 
άποπλανήσεως προσώπου νεωτέρου 
τών δεκαεπτά (17) έτών γ) ' Εκ κερδο
σκοπίας καί δ) κατ’ έπάγγελμα. Ή  
άποψις αϋτη δΓ ήν τιμωρείται ή μεταξύ 
άρρένων παρά φύσιν άσέλγεια ύπό τάς 
άνωτέρω προϋποθέσεις τυγχάνει καθ’ 
ήμάς όρθή, καθ’ δσον εις τήν έκ τής 
πρακτικής πηγάζουσαν πείραν παρατη- 
ρεΐται ότι τήν πράξιν αύτήν τελούν όχι 
μόνον οί έχοντες μίαν έκ γενετής 
προδιάθεσιν, άλλά καί πρόσωπα ένερ-

Υπό Ίωαν. Φραντζεσκάκη 
Αντ/λέως Ειρετών

«Πώς δέον νά άντιμετωπισθή σήμε
ρον έν ' Ελλάδι τό θέμα τής παρά 
φύσιν άσελγείας έν όψει τής Συντα
γματικής έπιταγής περί ίσότητος 
τών δύο φύλων εις τά δικαιώματα 
καί υποχρεώσεις καί έν όψει τού ότι 
ή ' Ελληνίς μετέχει πλέον ένεργώς 
πλησίον τού άνδρός εις όλους τούς 
τομείς τής δημοσίας καί κοινωνικής 
ζωής τού τόπου».

γοϋντα έκ συνήθειας διαφθοράς σε
ξουαλικού κορεσμού ή φιλοκέρδειας.

’ Εάν τά άτομα ώθοΰνται εις τήν 
όμοφυλοφιλίαν διότι ή όλη προσωπικό- 
της Των εύρίσκεται έν άταξία καί ιδία 
έάν τό άτομον δέν δύναται νά κατευθύ- 
νη τήν βούλησίν του έλευθέρως δέον 
νά ζητάται ή γνώμη ψυχιάτρου μήπως 
συντρέχει περίπτωσις έλλείψεως κατα
λογισμού καθ’ όσον ώς παρατηρεί ό 
καθηγητής Γαρδίκας (Ποιν. Χρον. 
Β/210) ύπάρχουν άτομα άτινα ώς πρός 
τήν τελεσθεΐσαν πράξιν τής παραφύοιν 
άσελγείας είναι έντελώς άκαταλόγιστα 
(άρθρ. 36 Π.Κ.) ή έχουν ήλαττωμένον 
τό καταλογιστόν (άρθρ. 36 Π.Κ.).

Τό έπιχείρημα περί τής τελείας 
καταργήσεως τής προαναφερθείσης 
διατάξεως τού άρθρ. 347 Π.Κ. διότι 
αϋτη (κατάργησις) θά έχει ώς συνέπει
αν τήν έξάλειψιν τών έκβιασμών, αϊτι- 
νες πράγματι λαμβάνουν χώραν έν 
προκειμένω, δέν εύσταθεί, καθ’ όσον 
καί άνευ τής διατάξεως ταύτης δέν θά 
παύσουν οί έκβιασμοί λόγω τού ότι 
τουλάχιστον παρ’ ήμΐν ύφίσταται καί 
σήμερον ή κοινωνική άποδοκιμασία τής 
πράξεως ταύτης. Παραλλήλως δέον έξ 
άντιθέτου νά τονισθοϋν τά ολέθρια 
άποτελέσματα τής ώς άνω έξεταζομέ- 
νης παρεκτροπής, άτινα δύνανται νά 
καταρρακώσουν τόν χαρακτήρα καί νά 
καταστρέψουν τό ήθικόν αίσθημα τών 
άτόμων. Άντιθέτως έκρίθη ύπό τού 
νομοθέτου ότι δέν συνέτρεχε παρ’ 
ήμίν περίπτωσις νά καταστή άξιόπιστος 
ή μεταξύ θηλέων άθέμιτος σχέσις 
(λεσβειακός έρως), καθ’ όσον αϋτη 
δέν άφορά εις γενικωτέραν κοινωνική 
άσθένειαν άλλά εις μεμονωμένα παρα

δείγματα τόσον σπάνια ώστε νά άπαι- 
τοΰνται ποινικοί διατάξεις πρός πάταξίν 
των (Αίτιολ. ’ Εκθ. οχ. Ποιν. Κωδ. (1933) 
σελίς 515). Αί άνωτέρω άπόψεις έτύγ- 
χανον καθ ’ ήμάς όρθαί παλαιότερον καί 
όταν άκόμα έτέθη εις έφαρμογήν ό νΰν 
ισχύων Π.Κ. (Νόμος ύπ' άριθ. 1492 τής 
17/17 Αύγ. 1950 «περί κυρώσεως τού 
Ποινικού Κώδικος«. Νΰν όμως έν όψει 
τού ότι ή ' Ελληνίς όρθώςμέν καθ ’ ήμάς 
έπεδίωξε καί έπέτυχε νά άνέλθη κοινω- 
νικώς καίάπέκτησεν κοινωνικήν οικονο
μικήν οντότητα, πράγμα όμως όπερ 
είχε ώς συνέπειαν νά έπιτύχη καί τήν 
άπελευθέρωσίν της άπό τά κοινωνικά 
«ταμπού». Τοιουτοτρόπως δένδυνάμε- 
θα πλέον νά όμιλώμεν περί μεμονωμέ
νων περιπτώσεων ομοφυλοφιλίας μετα
ξύ γυναικών, καθ' όσον είναι λίαν 
λογικόν ότι καί ή γυνή έλαβε πλέον 
ισαξίους θέσεις πλησίον τού άνδρός καί 
οϋτω παραλλήλως μέ τά καλά άποτελέ
σματα έκ τής άνόδου της ταύτης νά 
έχωμεν καί δΓ αύτήν (γυναίκα) τάς 
δυσμενείς συνέπειας τών σεξουαλικών 
διαστροφών ώς είναι καί αί ομοφυλόφι
λοι τάσεις εις άς ύπέκειντοάνέκαθεν οί 
άνδρες. Πρέπει νά όμολογήσωμεν ότι 
δέν είναι σπάνιαι νΰν καί παρ’ ήμίν αί 
σαρκικοί έπαφαί μεταξύ γυναικών, αϊτι- 
νες πολλάκις βλάπτουν τόν ομαλόν 
οικογενειακόν καί καθ' όλον κοινωνι
κόν βίο. ’ Εξ έτέρου αί ' Ελληνίδες αί 
άπαιτήσαοαι πλέον κοινωνικήν καί οικο
νομικήν οντότητα είναι δυνατόν είτε μέ 
τό χρήμα, είτε έκμεταλλευόμεναι τήν 
σχέσιν έξαρτήοεως νά πετύχουν τήν 
ίκανοποίησιν τών άνωμάλων σεξουαλι
κών όρέξεών των μέ άτομα τού αύτοΰ 
φύλου. Οϋτω δέν δυνάμεθα νά μείνω- 
μεν άδιάφοροι πρό τού φαινομένου 
τούτου έν όψει τής ρητής Συνταγματι
κής έπιταγής δΓ ής καθιεροϋται ότι οί 
Ελληνες καί οί ' Ελληνίδες έχουν ίσα 

δικαιώματα καί ύποχρεώσεις (άρθ. 4 
παρ. 2 Συντάγματος 1975).

' Υπό τά άνωτέρω δεδομένα δέν είναι 
έμφανής πλέον ή άνισότης μεταξύ τών 
δύο φύλων νά ύπάρχη δηλαδή ή προα- 
ναφερθείσα διάταξις τού άρθρ. 347 
Π.Κ. ήτις καθιστά άξιόποινον ύτΓό τάς έν 
αύτή προϋποθέσεις μόνον τήν παρά 
φύσιν άσέλγεια μεταξύ θηλέων νά 
καθίσταται άξιόποινος μόνον βάσει άλ
λων διατάξεων τού Π.Κ. Συγκεκριμέ-



νως συμβαίνει τούτο όταν γίνεται δΓ 
εξαναγκασμού (άρθρ. 337 Π.Κ.) όταν 
γίνεται μετά προσώπου νεωτέρου τών 
δέκα εξ (16) ετών (άρθρ. 339 Π.Κ.) 
όταν ύφίσταται περίπτωσις τις τού 
άρθρ. 342 Π.Κ. (κατάχρησις άνηλίκων 
εις άσέλγειαν) οπότε δράστης τού 
εγκλήματος δύναται νά είναι καί γυνή 
άρκεΐ βεβαίως νά έχη μίαν τών ιδιοτή
των τών άπαιτουμένων ύπό τού ώς άνω 
άρθρου καί θύμα θήλυ ή άρρεν πρόσω- 
πον (Γ. Μαγκάκη «' Εγκλήματα περί τήν, 
γενετήσιον καί οικογενειακήν ζωήν», 
σελ. 74), επίσης όταν έχωμεν περίπτω- 
σιν εφαρμογής τής διατάξεως τού 
άρθρ. 343 Π.Κ. (άσέλγεια διά καταχρή- 
σεως εξουσίας) οπότε καί πάλιν δρά
στης δύναται νά είναι γυνή δράστης καί

ΤΑ ΣΟΒΑΡΑ  
ΜΕ ΓΕΛΙΟ

Μ ά τ ια

Α ΣΦΑΛΩΣ θά θυμόσαστε τή χαρι
τωμένη ταινία, πού παίχτηκε πριν 

άπό μερικά χρόνια, καί είχε τίτλο: «Οί 
άντρες προτιμούν τις ξανθές», στήν 
όποια πρωταγωνιστούσε ή άξέχαστη 
Μαίριλυν Μονρόε. ' Αναρωτηθήκατε 
ποτέ, όμως, οί γυναίκες ποιου... χρώ
ματος άντρες προτιμούν; Τό ζήτημα 
τό έλυσε -  όπως διαβάσαμε σέ κάποιο 
περιοδικό- ό διεθυντής ένός κατα
στήματος γυναικείων ειδών στό Λονδί
νο. Καί νά πώς έχει ή υπόθεση:

Ο έξυπνος αυτός έπιχειρηματίας 
παρατήρησε ότι ένας υπάλληλός του 
μέ μαύρα μάτια πουλούσε διπλάσιο 
έμπόρευμα άπό τούς άλλους δυό 
υπαλλήλους μαζί, πού τά μάτια τους 
ήταν γαλανά, καί έβγαλε τό συμπέρα
σμα ότι ή γυναικεία πελατεία... μαγνη
τιζότανε άπό τά μαύρα μάτια! Χωρίς νά 
χάσει καιρό λοιπόν,, έβαλε άγγελία 
στις έφημερίδες, μέ τήν όποια ζητού
σε ύπαλλήλους μέ μαύρα μάτια! Φαί
νεται όμως, ότι ή άνακάλυψη αύτή τού 
"Αγγλου καταστηματάρχη δέν είναι 
καί πολύ νέα. Κι' έμεΐς δέ λέμε: 
«'Έκανα μαύρα μάτια νά σέ δώ», 
πράγμα πού σημαίνει, πώς έπρεπε 
νά... σκουρύνει τό βλέμμα, γιά νά'χει

θύμα είτε άρρεν είτε θήλυ πρόσωπον 
(Γ. Μαγκάκη ώς άνωτέρω μελέτη σελ. 
81) άλλά περιορίζεται ή διάταξις αϋτη 
εις τήν σχέσιν έξαρτήσεως μόνον εις 
τάς δημοσίας ύπηρεσίας καί τέλος όταν 
ύφίσταται περίπτωσις άσελγείας μετα
ξύ συγγενών (άρθρ. 346 Π.Κ.) ήτις 
τιμωρεί τήν πράξιν έλαφρότερον καί 
άπαιτεί τά εις σχέσιν συναπτόμενα 
συγγενικά πρόσωπα άρθρο 345 Π.Κ. νά 
είναι καί τού αύτοϋ φύλου είτε άρρενα 
είτε θήλεα (Γ. Μαγκάκης ένθα άνωτέ
ρω σελ. 91). Ή  διάταξις όμως τού 
άρθρου 347 Π.Κ. ήτις τιμωρεί μόνον τήν 
παρά φύσιν μεταξύ άρρένων άπαιτεί 
κατάχρησιν σχέσεως έξαρτήσεως στη- 
ριζομένης εις οίανδήποτε ύπηρεσίαν 
(Είδ. Ποιν. Δικ. ' Ηλία Γάφου Τεύχος Ε'

σελίς 55). Νΰνδέ δέν βλέπομεν καί δέν 
δυνάμεθα νά έξηγήσωμεν τήν προανα- 
φερθεΐσαν άνισότητα ότι δηλαδή ό 
άνήρ είναι δράστης ού μόνον τών ώς 
άνω έγκλημάτων άρθρο. 337, 339, 342, 
343, 346 Π.Κ. εις ά είναι δράστης καί ή 
γυνή καί έπί πλέον τού άρθρ. 347 Π.Κ. 
έφ ' όσον ύφίστανται οί προϋποθέσεις 
τούτου καί δέν ύπάρχουν περιπτώσεις 
τών προαναφερθέντων άρθρων (337, 
339, 342 Π.Κ.) άτινα τιμωρούν βαρύτε- 
ρον τήν πράξιν καί ώς έκ τούτου ταΰτα 
τυγχάνουν έφαρμογής. Οϋτω τό όλον 
θέμα τυγχάνει συνταγματικώς άπαρά- 
δεκτον έν όψει τής ίσότητος τών 
φύλων καί τών άνωτέρω έκτιθεμένων 
λόγων καί δέον όπως τύχη τής δεούσης 
νομοθετικής ρυθμίσεως.

κ α ί μ ά τ ια
Τοϋ Γι ά ν ν η  Πολίτη

έλκυστική δύναμη γιά νά πετύχουμε 
κάτι; “Ωστε τά μαύρα μάτια άποδει- 
κνύεται ότι έχουν άκατανίκητη έλξη! 
"Αραγε καί στούς άντρες καί στις 
γυναίκες;

Νά λοιπόν ένα... σοβαρό έμπορικό 
πρόβλημα, πού είναι άξιο μελέτης γιά 
τά καταστήματα πού πουλάνε άντρικά 
είδη! Πρέπει οί καταστηματάρχες νά 
προτιμούν πωλήτριες μέ μαύρα ή 
γαλανά μάτια; ' Η 1 Αμερικανίδα συγ
γραφέας στό μυθιστόρημά της, άπότό 
όποιο ξεκινάει καί τό σενάριο τής 
ταινίας, πού άναφέραμε, βεβαιώνει ότι 
οί άντρες προτιμούν τις ξανθές. Καί 
ίσως νά μήν έχει άδικο τουλάχιστον 
προκειμένου γιά έμπορική κατανάλω
ση! Κάποιος έμπορος ήλεκτρικών ει
δών, πού ρωτήθηκε σχετικώς, άπάντη- 
σε πώς δέν έχει μελετήσει τό θέμα. 
Πάντως όμως είπε, πώς μιά γαλανομά- 
τα πού έχει στό κατάστημά του θριαμ
βεύει

-  Τί νά σάς πώ, λέει -  μοϋ κάνε 
κατάπληξη τό γεγονός ότι αύτή ή 
κοπέλα μέ τά γαλανά μάτια κατάφερε 
πρό ήμερών, νά πουλήσει ήλεκτρική 
ξυριστική μηχανή σέ σπανό!.

Καί συνέχισε:
-  Οί περισσότεροι άντρες -γιά νά 

μήν πώ όλοι- άμα μπούνε σ' ένα 
μαγαζί καί άντικρύσουν μιά γαλανομά- 
τα πωλήτρια, σ' αύτή θά τρέξουν! 
Τώρα γιατί δέν ξέρω. Πάντως καί οί 
τρεις πωλήτριες πού έχω, έχουν μάτια 
γαλανά καί κάνω χρυσές δουλειές!

Καί λέμε τώρα έμείς:
Μήπως στούς άντρες τά γυναικεία 

γαλανά μάτια, μέ τήν άγγελική άθωό- 
τητα έμπνέουν περισσότερη έμπιστο- 
σύνη, καί ξέρουν ότι οί κάτοχοί τους 
δέν λένε ψέμματα; Δηλαδή σέ τελευ
ταία άνάλυση, τούς άρσενικούς πελά
τες τούς τραβάει ή έμπιστοσύνη; Κι 
όμως ύπάρχουν καί μερικά μαύρα 
μάτια, άκόμα καί καστανά πού δέ λένε 
ψέμματα κιάς είναι... γυναικεία! Δηλα
δή έδώ δέν πάει νά πούμε έκεΐνο τό 
«άλλα τά μάτια τού λαγού κι άλλα τής 
κουκουβάγιας»!

Γιάννης Πολίτης
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ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟΣΩΜΟ αστυνομικό 
σκυλί, γερμανικής ράτσας She

pherd, πούάκούει στό όνομα Dox, τό πιό 
φημισμένο αστυνομικό σκυλί τής ' Ιταλί
ας καί ολοκλήρου ίσως του κόσμου, 
έθεάτο νά γευματίζη τις όρεκτικώτα- 
τες μακαρονάδες καί λαχταριστές χοι
ρινές μπριζόλες σ’ όποιοδήποτε έστια- 
τόριο τής άρεσκείας του.

Κατά τήν έπέτειον των γενεθλίων 
του πέρυσι, ό Dox, παρέσυρε τό άφεν- 
τικό του, άρχιφύλακα Τ. Maimone, άπό 
έστιατόριο σέ έστιατόριο στή Ρώμη, γιά 
νά διαλέξη που θά έγευμάτιζαν, ώς ό 
τελευταίος ένόμιζε. Τελικά σταμάτησε 
σέ μιά μικρή ταβέρνα καί ώθησε τήν 
πόρτα. Αύτή όμως τήν ήμέρα, δέν ήταν 
οί οσμές άπό τά ορεκτικά καί πικάντικα 
φαγητά πούέκαμαν τόν Dox νά φθάση 
στήν έν λόγω ταβέρνα. Τό ένδιαφέρον

σέ άγώνες μέ άλλα άστυνομικά σκυλιά. 
Κάτω άπό τήν κιτρινόμαυρη γούνα του, 
ύπάρχαυσι άφωνοι μάρτυρες τής τόλ
μης του, αί ούλές τών έπτά (7) τραυμά
των πού έλαβε άπό σφαίρες κακοποιών, 
έν τή έκτελέσει τής ύπηρεσίας του, σέ 
περισσότερες άπό 160 ύποθέσεις.

Δικαιωματικά, ό Dox πού γεννήθηκε 
τό 1946, θά έπρεπε νά είχε άποσυρθή 
άπό τήν ένεργόν ύπηρεσίαν, λαμβάνων 
τήν σύνταξίν του άπό έτη.

Αν συγκριθή ή ήλικία του μέ τήν 
άνθρώπινη τοιαύτη, ούτος έχειφθάσει 
τώρα στά 98 του χρόνια. Παρ' όλα όμως 
τά γηρατειά του, έξακολουθεϊάκόμη νά 
έκτελή τά καθήκοντά του στή δίωξη τών 
έγκληματιών, άκούραστα, μέ τόλμη καί 
θάρρος πού στερούνται άλλα νέα σκυ
λιά.

' Ενώ πολλά άλλα νέα άστυνομικά

0 ΔΙΑΣΗΜΟΤΕΡΟΣ ΤΕΤΡΑΠ0Δ0Σ
του ήτο άποκλειστικά έπαγγελματικό 
καί ύπηρεσιακό, πού τόν ώθησε νάόδη- 
γήση τό άφεντικό του μέχρι έκεϊ. 
Πράγματι τό ζώον έρρίφθη σάν βολίς, 
σάν πύραυλος, έπάνω σέ κάποιον πούέ- 
γευμάτιζε τήν νοστιμότατη μακαρονά
δα του μέσα στήν ταβέρνα. "Οπως 
διεπιστώθη άργότερα ούτος ύπήρξε 
κάποιος καταζητούμενος κακοποιός 
πού σέ μιά ύπόθεσι είχε κατορθώση νά 
ξεφύγη άπό τήν καταδίωξη τού Dox, 
πρός 6ετίας στό Τουρίνο.

' Η σύλληψις 400 περίπου έγκληματι
ών, οφείλεται στά καταπληκτικά καί 
άπίστευτα κατορθώματα τού Dox, πού 
ύπηρετεί σήμερα στήν Μηχανοκίνητο 
'Αστυνομία τής Ρώμης. "Εχει καταρρί- 
ψει κάθε ρεκόρ στό είδος του καί σάν 
παγκόσμιον τσάμπιον τών άστυνομικών 
σκύλων, ό Dox έχει τιμηθή μέ 27 
άργυρό μετάλλια καί μέ 4 χρυσά τοιαύ- 
τα.

Από τό 1953 πού κατέρριψε τό 
ρεκόρ καί έγινε πρωταθλητής στούς 
Εύρωπαϊκούς άγώνες, άγωνίσθηκε έπι- 
τυχώς γιά νάδιατηρήση τόν τίτλον του, 
μέ τά πιό ικανά άστυνομικά σκυλιά τής 
Εύρώπης, συμπεριλαμβανομένου καί 
αύτού τού Rex τής Scotland Yard καί 
τού Xorro τής άστυνομίας τού Παρισι
ού.

Τά πραγματικά, καταπληκτικά καί 
άπίστευτα όμως κατορθώματα τού Dox, 
δέν συνίστανται στό νά συναγωνίζεται

Τά καταπληκτικά καί άπίθανα κατορθώματα τού ΡΟΧ καί 
ή συμβολή τών άστυνομικών 
σκύλων στή δίωξη τού 
εγκλήματος

Οί έπίδώοεις τών άστυνομικών σκύλων στήν άνακάλυψη ναρκωτικών είναι 
έκπληκτικές.
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σκυλιά χρησιμοποιούνται σέ συνηθισμέ
νες περιπτώσεις, ό Dox, ό άσσος 
τετράπους ντέτεκτιβ, καλείται νά προ- 
σφέρη τίς ύπηρεσίες του στίς πιό 
δύσκολες, σκοτεινές καί άκρως έπικίν- 
δυνες υποθέσεις καί ούδέποτε μέχρι 
σήμερα άπέτυχε.

« Ό  Dox γεννήθηκε βέβαια ένα 
σκυλί, άλλά δέν είναι σήμερα σκυλί», 
δηλώνει ό δόκτωρ Carmelo Marzano, 
Διευθυντής τής Ασφαλείας τής Ρώ
μης. "Εχει έξιχνιάσει άσφαλώς περισ
σότερες ύποθέσεις από κάθε άλλον 
δίποδον ντέτεκτιβ τής ύπηρεσίας του. 
Θεωροϋμεν αύτόν σάν ένα άπό τούς 
καλύτερους άνδρες μας».

Ή  θαυμάσια μύτη τού Dox μέ τήν 
όξυτάτη δσφρησι, έχει καταστήσει αύ
τόν ικανόν νά οσφραίνεται καί τήν 
έλαχίστην οσμήν άπό μεγάλες άποστά-

σεις, μέχρι 12 μιλίων καί μάλιστα μέσα 
στίς πολυσύχναστες πόλεις, πού τά 
καυσαέρια τών τροχοφόρων καί οί 
ποικίλες οσμές τών έργοστασίων, βιο
μηχανιών, βιοτεχνιών, καταστημάτων 
καί πεζών, άδυνατίζουν καί διαλύουν 
άκόμη καί τίς πιό ισχυρές οσμές. Ό  
Dox όμως δέν έχει μόνο τήν μύτη. Είναι 
ένας πραγματικός ντέτεκτιβ, λέγει έ 
νας άπό τούς άστυνομικούς ρεπόρ- 
τερς. «Αύτό τό σκυλί συνδυάζει μύτη, 
ρώμη, έξυπνάδα, άφάνταση νοημοσύνη 
καί μυστηριώδεις καί καταπληκτικές 
ικανότητες ένός άνθρώπου».

Ενα άπίστευτο σχεδόν παράδειγμα, 
είναι ή περίπτωσι μιας ύποθέσεως τού 
χαμένου κομπιού. Ένας διαρρήκτης 
κοσμηματοπωλείων κρύφθηκε ένα βρά
δυ σένα ύπόγειο τού έθνικού θεάτρου 
τής Ρώμης καί άπό έκεί διά διατρήσεως 
τού τοίχου, κατόρθωσε νά φθάση στό 
παραπλεύρως κοσμηματοπωλεΐον. ’ Ε
κεί έγένετο άντιληπτός άπό κάποιον 
νυκτοφύλακα, κι έπειτα άπό βραχεία 
πάλη μ' αύτόν, κατόρθωσε νά ξεφύγη. 
' Ο Dox έκλήθη καί μυρίστηκε τήν όσμή

τού διαρρήκτου άπό τά ένδύματα τού 
νυκτοφύλακος. 'Ακολούθως οδήγησε 
τούς άστυνομικούς σένα ύπόγειο σέ 
μιά άλλη συνοικία τής πολιτείας. Τό 
άτομο πού βρέθηκε έκεί νά κοιμάται, 
είχε βέβαια ένα βεβαρημένο ποινικό 
μητρώο, άλλά κατόρθωσε νά πείση 
όλους, ότι ήτο άθώος καί ούδεμία 
σχέσιν είχε μέ τήν προκειμένην άπόπει- 
ραν κλοπής.

«Έπίστευσα, ότι πράγματι ήτο άθώ
ος, λέγει ό άρχιφύλαξ Maimone, όταν ό 
νυκτοφύλακας έβεβαίωσε ότι δέν άνε- 
γνώριζε έν τώ προσώπω τού ύποπτου 
τόν κακοποιόν πού τού ξέφυγε. Έκαμα 
νόημα μέ τό δάκτυλό μου, έξακολουθεΐ 
ό άρχιφύλαξ, στόν Dox, σάν νά τού 
έλεγε, ότι πρέπει νά είναι περισσότερο 
προσεκτικός». Ό  Dox άπήντησε μ' 
ένα γαύγισμα καί ξεκίνησε μέ κατεύ- 
θυνσι πρός τό κοσμηματοπωλείον, ό
που οδήγησε καί πάλιν τούς άστυνομι- 
κούς. Όταν έφθασε έκεί, είσήλθε στό 
έσωτερικόν διαμέρισμα, όπου έρευ- 
νώντας μέ τήν μύτη του, βρήκε ένα 
κουμπί, πού τό πήρε καί τό έδωσε στό 
άφεντικό του Maimone. ' Εγαύγισε πά
λι, σάν νάτούς έλγε νά τόν άκολουθή-

σουν, καί ξεκίνησε πρός τήν συνοικία 
πού τούς είχε οδηγήσει καί προηγουμέ
νως, δηλαδή τό ύπόγειο τού ύποπτου 
διαρρήκτου. ’ Εκεί τό ζώον, μυρίστηκε 
τώρα τή ντουλάπα, άνοιξε τήν πόρτα 
της καί έσυρε ένα άδιάβροχο πού ήτο 
κρεμασμένο καί τό έρριξε στά πόδια 
τού άρχιφύλακος, δείχνοντας μέ τήν 
μύτη του τό σημείο πού έλλειπε ένα 
κουμπί.

Τό κουμπί πού είχε βρή ό Dox στό 
κοσμηματοπωλείον, ήτο άκριβώς όμοιο 
μέ τά κουμπιά τού άδιαβρόχου, τά δέ 
μικρά τεμάχια τού ύφάσματος πού ήσαν 
κολλημμένα έπάνω σ' αύτό, διεπιστώ- 
θη ότι πράγματι προήρχοντο άπό τό 
άδιάβροχο πού είχαν μπροστά τους. ' Ο 
ύποπτος ομολόγησε τελικά τήν πράξιν 
του.

Στά πέντε λευκώματα τού άρχιφύλα
κος Maimone, πού καλύπτουν όλη του 
τήν άστυνομική καρριέρα, άναφέρονται 
καί τά πολλά καταπληκτικά καί άπίστευ- 
τα κατορθώματα τού τετραπόδου ντέ- 
τεκτιβ Dox, μεταξύ τώνόποίων διαβάζο- 
μεν καί τά έξής:

' Ο Dox κάποτε έσωσε τήν ζωήν ένός 
μικρού κοριτσιού άπό βέβαιο διαμελι- 
σμό, σπρώχοντας αύτό μέ τό σώμα του, 
μέ κινηματογραφική ταχύτητα, έξω άπό 
τήν τροχιά ένός αύτοκινήτου πού έτρε
χε κατ' έπάνω του μέ ίλιγγιώδη ταχύτη
τα. Κάποτε άλλοτε, ό Dox, μέ σπασμένο 
τό ένα πόδι άπό μιά σφαίρα ένός 
διαρρήκτου, καταδίωκε αύτόν έπίπέντε 
μιλιά μέ τά τρία του μόνο πόδια καί 
τελικά τόν συνέλαβε. Σέ μιά άλλη 
σελίδα διαβάζομε ότι έσωσε κάποτε 
τήν ζωήν ένός ορειβάτου (σκιέρ), πού 
είχε χαθεί στά βουνά Σουμπάκο. Τήν 
φορά αύτή όλα τ ' άποσπάσματα χωρο
φυλάκων καί άστυνομικών σκύλων καί 
τά πολλαπλά συνεργεία διασώσεως, 
άποτελούμενα άπό τούς πιό έπιδέξιους 
καί πεπειραμένους ορειβάτες, είχαν 
άπελπισθή καί είχαν έγκαταλείψει τίς 
έρευνες καί μόνον ό Dox έξηκολούθη- 
σε αύτές, μέάποτέλεσμαν' άνεύρη καί 
νά σώση τόν έξαφανισθέντα. Σέ άλλη 
περίπτωση ό Dox μόνος του, καθήλωσε 
12 ϋποτίτους στή στάσι τής προσοχής, 
όταν τό άφεντικό έξήλθε άπό τήν 
αίθουσα πού εύρίσκοντο, γιά νά ζητήση 
τηλεφωνικώς βοήθεια.

Ή  ίκανότης, ή έπιτηδειότης, ή εύ- 
φυία καί ή νοημοσύνη αύτοϋ τού ζώου, 
έχουν καταπλήξει όλους, όσους τό 
έχουν γνωρίσει.

Είναι μοναδικό πιθανόν σκυλί σ' ολον 
τόν κόσμο, πού έχει άποκτήσει τήν 
ικανότητα καί έπιδεξιότητα ν' άδειάζη 
ένα γεμάτο πιστόλι, χωρίς νρ έκπυρσο- 
κροτήση. Ό  χειρισμός αύτός γίνεται 
άπό τόν Dox μέ άνθρώπινη προνοητικό- 
τητα καί δεξιοτεχνία, πού μένουν πάν- 
τες μέ τό στόμα άνοιχτό. ’ Ασφαλίζει 
κατ' άρχάς τό πιστόλι, ώθώντας τό 
άσφάλιστρον πρός τήν θέσιν άσφαλίσε- 
ως καί άκολούθως άνοίγει αύτό, χρησι
μοποιώντας τά πόδια του καί τά δόντια 
του καί τό άδειάζει. Χρειάστηκε πρακτι
κή έξάσκησις έπί οκτώ ολόκληρα έτη, 
γιά νά μάθη αύτόν τόν χειρισμόν.

Ό  Dox μπορεί έπίσης νά λύση καί 
άπελευθερώση ένα δεμένο σέ μιά 
καρέκλα άνθρωπο, όσοδήποτε μπερδε
μένοι καί άν είναι οί κόμβοι τών δεσμών 
του. Τό θάρρος καί ή γενναιότης αύτοΰ 
τού ζώου, είναι μυθώδη καίπαροιμιώδη, 
όσο καί ή έπιτηδειότης, ή έξυπνάδα καί

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ
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πρό παντός, ή νοημοσύνη του.
Κάποτε, κατά τόν περασμένο χρόνο, 

πού ό Dox καί τό άφεντικό του Maimone 
είχαν έξέλθει σένα άπό τούς συνηθι
σμένους τους έξιχνιαστικούς περιπά
τους στις συνοικίες τής Ρώμης, πού 
βρίσκονται τά περισσότερα καταγώγια 
καί άντρα των κακοποιών, δύο άγνωστοι 
πούέπέβαιναν σένα μοτοποδήλατο έ 
πεσαν πάνω στόν Dox. Άποτόμως, 
έγκατέλειψαν τό μοτοποδήλατο καί 
τραπέντες εις φυγήν έξηφανίσθησαν.
Ο άρχιφύλαξ ύποπτευθείς αύτούς, 

έβαλε τόν Dox καί έμύρισε τό κάθισμα 
τού μοτοποδηλάτου καί άκολούθως 
έτέθησαν καί οί δύο εις καταδίωξιν τών 
έξαφανιοθέντων δύο άγνώστων ύπο
πτων. Μέσα άπό στενωπούς δρομί- 
σκους κάτω άπό στοτεινά κλιμακοστά
σια διαφόρων έτοιμορρόπων βρωμερών 
οικημάτων καί κατά μήκος διαφόρων 
ταρατσών, τά άφανή καί άθέατα ίχνη, 
οδήγησαν τόν Dox καί τό άφεντικό του 
σέ ένα σκοτεινό, βρωμερό καί άκάθαρ- 
το διαμέρισμα σέ μιά ταράτσα. Μιά 
γυναίκα πού έμεινε έκεΐ έδήλωσε δτι 
ούδέν έγνώριζε γιά τά δύο άναζητού- 
μενα ύποπτα άτομα. ' Ο Dox δμως δέν 
έσφαλε' άρχισε νά γαυγίζη έντονα καί 
άγρια κοντά σένα σαραβαλιασμένο με
γάλο καναπέ. ' Ο άρχιφύλαξ διέταξε νά 
έξέλθη άπό τόν καναπέ οποιοσδήποτε 
εύρίσκετο έκεΐ κρυμμένος, μέ προτε
ταμένα τά χέρια. "Ενας άπό τούς 
ύποπτους σύρθηκε γονατιστός κάτω 
άπό τόν καναπέ μέ τά χέρια έμπρός. 
Τήν ίδια άκριβώς στιγμή, χωρίς διόλου 
νά τόν άντιληφθώ, λέγει ό άρχιφύλαξ, ό 
δεύτερος ύποπτος πού ήτο κρυμμένος 
μέσα στήν ντουλάπα, βγήκε σιγά μένα 
μαχαίρι στό χέρι, έτοιμος νά μέ κτυπή- 
ση έκ τών νώτων. Δέν κατόρθωσε όμως 
νά μέ πλησιάση, γιατί ό Dox ρίχτηκε 
έπάνω του καί μέ τό σώμα του πού 
ζυγίζει 65 κιλά, τόν άνέτρεψε καί τόν 
κάρφωσε στό δάπεδο. ' Ως διεπιστώθη, 
ήσαν δύο διαρρήκτες μέ πλούσιο ποινι
κό μητρώο, έξιχνιάσθησαν δέ πολλές 
πρόσφατες διαρρήξεις πού είχαν δια- 
πράξει, αϊτινες παρέμειναν μέχρι τότε 
άνεξιχνίαστες, μή άνακαλυφθέντων εις 
ούδεμίαν διαφωτιστικών στοιχείων ή 
άλλων ιχνών.

' Ο Dox γιά πρώτη φορά έσωσε τήν 
ζωήν τού άρχιφύλακος Maimone, όταν 
κάποτε οϋτος έκειτο χαμαί έν άφασία, 
ήμιθανής, στήν είσοδο ένός σπηλαίου, 
μέ τέσσαρες σφαίρες στό στομάχι καί 
δυό στήν ώμοπλάτη του. Τό συμβάν 
αύτό συνέβη πρό 12ετίας στά βουνά 
τής Σικελίας, όπου δροΰσε τήν έποχή 
έκείνη ό διαβόητος τρομοκράτης κακο

ποιός Salbatore Giulano. Ό  Maimone 
τότε ύπηρετοϋσε σάν άστυφύλαξ στήν 
’ Ασφάλεια τού Τουρίνου καί είχε άπο- 
κτήσει φήμη, σάν χειροδύναμος, άφοϋ 
σήκωσε μέ τό ένα του χέρι, έπάνω άπό 
τό κεφάλι του, τόν διοικητή του, πού 
ζύγιζε 90 κιλά. ' Από τότε οί δημοσιο
γράφοι τόν είχαν διαφημίσει καλοϋντες 
αύτόν: « Ό  'Ηρακλής άστυφύλαξ». 
Κάποιος τότε, έπρότεινε ν ' άναμετρη- 
θή ό «'Ηρακλής άστυφύλαξ τού Τουρί
νου» μέ τόν σικελιανό τρομοκράτη. 
Άμφότεροι οί άνδρες συνεφώνησαν 
καί ό άστυφύλαξ Maimone πήρε άδεια 
γιά νά μεταβή νά μονομαχήση.

’ Αλλά ό Maimone καί ό Giuliano 
ούδέποτε άντιμετώπισε ό εϊς τόν άλ
λον. Ό  άστυφύλαξ Maimone έπαγι- 
δεύθη σέ μιά ένέδρα, στό στόμιο ένός 
σπηλαίου στά βουνά τής Σικελίας καί 
έγκαταλείφθη έκεΤ άπό τόν Guliano καί 
τούς συμμορίτες του, ώς νεκρός. Ό  
Dox ήτο τότε πολύ νέος άκόμη, άλλά ή 
ένέργειά του μαρτυρεί ότι έγνώριζε 
άπό τότε τι έπρεπε νά κάμει στήν 
προκειμένη περίπτωση. ’ Αντί λοιπόν νά 
τεθή εις καταδίωξιν τών κακοποιών, τό 
νοήμον αύτό ζώον, έσπευσε πρός 
άναζήτησιν ιατρικής βοήθειας. ' Ο Mai
mone, πού παρά τά πολλαπλά τραύματα 
δέν ήτο νεκρός, ώς ένομίσθη παρά τών 
κακοποιών, έσώθη χάρις στήν έξυπνά- 
δα, τήν νοημοσύνη καί τήν άφοσίωσι 
πρός αύτόν τού Dox, πού ειδοποίησε 
καί έφθασε έγκαίρως ή ιατρική βοήθεια.

Τό άστυνομικό αύτό σκυλί, πού γεν
νήθηκε στή Γερμανία, ήτο μόλις 40 
ήμερών, όταν τό άγόρασε ό Maimone. 
Τό έξεπαίδευσε καί τό έδίδαξε μόνος 
του καί όλα αύτά τά χρόνια ό άρχιφύλαξ 
καί ό Dox έμειναν άχώριστοι. Διαμένουν 
στό ίδιο δωμάτιο, στό άνω διαμέρισμα

Κάθε αστυνομικός σκύλος έχει καί 
αύτός τήν υπηρεσιακή του ταυτότητα.
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τού οικήματος, πού στεγάζεται ή Μηχα
νοκίνητος ’ Αστυνομία καί πού βλέπει 
πρός τόν Τίβεριν ποταμόν. ' Ο μηνιαίος 
μισθός τού Dox είναι 35.000 λιρέττες, 
δηλαδή 1.650 δρχ. καί κατατίθενται τά 
χρήματα αύτά στό ταμιευτήριο διά 
λογαριασμόν του. ' Ο λογαριασμός αύ
τός τού Dox πλουτίζεται άπό καιρού εις 
καιρόν μέ άμοιβές διάφορες πού λαμ
βάνει άπό φιλόζωους καί εύγνώμονας 
διά τάς προσφερομένας ύπηρεσίας, 
άνθρώπους.

Τήν πιό μεγάλη άμοιβή έλαβε ό Dox 
άπό τόν ύφυπουργό τών έξωτερικών 
Carmine de Martino, πούέπεσε θύμα 
άποπείρας έκβιασμοΰ κατά τό 1959.

' Ο de Martino πήρε ένα έκβιαστικό 
σημείωμα πού έλεγε τά έξής: «” Αν 
άγαπάς τό τομάρι σου καί τό τομάρι τών 
παιδιών σου, ν ’ άφήσης στό σημείο πού 
άναγράφεται στό σημείωμά μας 8.000 
δολλάρια, τήν Παρασκευή 28 Αύγού- 
στου καί ώραν 23ην, σένα δέμα τυλι
γμένο μέ μαρουλόφυλλα. Μήν είδοποι- 
ήσης τήν άστυνομία καί τις έφημερί- 
δες, γιατί θά τό μετανοιώσης πικρά. Τά 
κτυπήματα θάνε σκληρά πάνω στήν 
οίκογένειά σου».

Τά χρήματα έπρεπε νά τοποθετηθώ- 
σι στή ρίζα ένός δένδρου στήν όδό 
Annia Regilia. ' Ο de Martino κατήγγει
λε τό συμβάν στήν άστυνομία. Τό 
έπιλεγέν μέρος ήτο μιά άνοικτή περιο
χή όπου δέν ήτο εύκολος ή παρακολού- 
θησις. Λίγες ήμέρες πριν τής όρισθεί
σης διά τήν παράδοσιν τών χρημάτων 
ήμέρας, άνδρες τής Μηχανοκινήτου 
’ Αστυνομίας ένδεδυμένοι σάν σκουπι
διάρηδες τού Δήμου, άνέσκαψαν ένα 
μεγάλο λάκκο καί κατασκεύασαν μιά 
κρύπτη πού τήν σκέπασαν μέ σκουπί
δια. ' Η άστυνομία έβασίζετο στόν Dox 
πού μυρίστηκε τήν όσμή τού δράστου 
άπό τό έκβιαστικό σημείωμα.

Τό βράδυ τής 28ης Αύτούστου, ό 
άρχιφύλαξ Maimone καί ό Dox ήσαν 
κρυμμένοι στήν κρύπτη καί άνέμενον.
’ Επί ώρες ολόκληρες κανείς δέν ένε- 
φανίσθη. Κατά τά ξημερώματα καί πριν 
άνατείλη ό ήλιος, ό Dox σκούντισε γιά 
μιά οτιγμή τόν σύντροφό του. ' Από μιά 
κρυφή τρύπα ό άρχιφύλαξ είδε μιά 
άνθρώπινη σκιά κοντά στό δένδρο καί 
άμέσως έλυσε τό ζώο, πριν δέ καλά-κα- 
λά άντιληφθή τί συνέβαινε, ό Dox είχε 
ρίξει τόν άγνωστον κάτω καί τόν είχε 
καθηλώσει στό έδαφος, μ' ένα του 
άστραπιαϊο πήδημα.

' Ο άρχιφύλαξ δέν δυσκολεύθηκε νά 
τόν συλλάβη. Ό  κακοποιός τρομαγμέ
νος ξεφώνησε: «Θά τά ομολογήσω όλα, 
κράτα τό σκύλο».
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' Ο ’ Αθηναίος οπλίτης δεν είναι 
μόνο ένας άντρας. Είναι κάτι 
παραπάνω: ένας άρτιος άνθρω
πος. ’ Επήγε στόν Μαραθώνα με 
την ιστορική άπόφαση καί την 
ένιωθε βαρεία σάν έναν κόσμο 
ολόκληρο, γιατί μέσα σ ’ αυτήν 
ήταν καί τό άτομο πού έμεινε 
πίσω του, καί τό άστυ πού ήρθε 
μαζί του —ελεύθεροι καί δού
λοι— καί ή μεγάλη άγωνία τής 
'ελληνικής γής πού τήν έφερναν 
άπό πόλη σε πόλη οί άνεμοι καί 
οί ήμερόδρομοι

Β ΡΕΘΗΚΑ, σέ ώρα ήρεμη τού 
καλοκαιριού στό Μαραθώνα. Καί 

κάτω άπό τόν Τύμβο άνανέωσα μιά 
παλιά μά καί άμετακίνητη πίστη μου. Γιά 
νά φτάσω στήν άνανέωση αύτή, δέν 
χρειάστηκε νά βγάλω τούς νεκρούς 
άπό τή δοξασμένη γή καί νά κάνω 
άναπαράσταση τής μεγάλης εκείνης 
άνισης μάχης. Οί άναπαραστάσεις είναι 
χρήσιμες μόνο όπου λείπουν τά καθαρά 
γεγονότα. Αλλά ό Μαραθώνας δέν 
μένει στά 490 π.Χ. Είναι γεγονός 
αισθητό σέ όλο τόν εύρωπαϊκό πολιτι
σμό καί κάθε συνείδηση τόχει μπροστά 
της. Καθαρή, ζεστή, παλλόμενη εικόνα 
ή μάχη αύτή, μοναδικό, θαυμάσιο, 
ιστορικό άτομο ό κάθε οπλίτης, ό κάθε 
' Αθηναίος, ό κάθε Πλαταιεύς κι ό κάθε 
δούλος πού μπόρεσαν νά ύψώσουν 
άνάστημα στήν κρίσιμη έκείνη σύγ
κρουση -κρίσιμη όχι μόνο γιά τήν 
' Αθήνα, όχι μόνο γιά τήν ’ Ελλάδα, άλλά 
γιά τόν άνθρωπο- καί νά έχουν στή 
δύσκολη ώρα σάν έποπτεία καί σάν 
έπιταγή έναν προορισμό ζωής, όπως 
τόν είδαν καί όπως τόν διαμόρφωσαν οί 
άρρενωποί καί μαζί τόσο εύαίσθητοι 
έκείνοι χρόνοι.

ΓΡΑΦΕ! Ο Α Κ Α Δ Η Μ Α  Ϊ  ΚΟ Σ κ. ΠΕΤΡ. Χ Α Ρ Η Σ

’Επάνω: Σκηνή άπό τήν πομπή τών 
Παναθηναίων (Ζωφόρος τού Παρθενώ
να). Δεξιά: Χάλκινο άγαλμα νέου (Ά ρ -  
χαιολ. Μουσείο ’Αθηνών). Στήν απέ
ναντι σελίδα: "Ελληνες οπλίτες μέ τή 
στρογγυλή άσπίδα.

' Ο ’ Αθηναίος οπλίτης δέν είναι μόνο 
ένας άνδρας. Είναι κάτι παραπάνω: 
ένας άρτιος άνθρωπος. ’ Επήγε στό 
Μαραθώνα μέ τήν ιστορική άπόφαση καί 
τήν ένιωθε βαριά σάν έναν κόσμο 
ολόκληρο, γιατί μέσα σ’ αύτήν ήταν καί 
τό άτομο πού έμενε πίσω του, καί τό 
άστυ πού ήρθε μαζί του -έλεύθεροι καί 
δούλοι- καί ή μεγάλη άγωνία τής 
έλληνικής γής πού τήν έφερναν άπό 
πόλη σέ πόλη οί άνεμοι καί οί ήμερο- 
δρόμοι. ’ Επήγαν μαζί του στό Μαραθώ
να όλοι καί όλα. ’ Αλλά όταν στάθηκε κΓ 
άντίκρυσε τόν Πέρση στή φοβερή 
ύπεροχή του, βρέθηκε άπ’ όλους κΓ 
άπ’ όλα πιό κοντά του ή ομορφιά. "Ηταν 
ό Αθηναίος τού 490 π.Χ. άρκετά 
μακρυά άπό τήν αύστηρή μορφή τού 
Σόλωνα, άλλά καί δέν είχε άκόμα στά

μάτια του τήν Ακρόπολη τού 440 π.Χ. 
καί τού 430 π.Χ. Δέν κρατούσε πιά στ’ 
αύτιά του μόνο τή σκληρή φωνή τού 
νομοθέτη καί δέν είχε δεί άκόμα τόν 
Παρθενώνα. "Ηταν όμως πριν άπ’ 
αύτόν ό "Ομηρος -καί όλοι οί άλλοι-, 
καί είχε κρατήσει στά χέρια του τή

Ο ΛΙΊΊΟΧ ΑϋΝΗΊΙΠΟΧ
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μεγάλη άοπίδα τοΰ Άχιλλέα, πριν 
προτείνει στόν Πέρση τή δική του 
άοπίδα. Καί ή ομορφιά; Ούτε ό αύτό- 
πτης μάρτυρας, οϋτε ό ιστορικός τήν 
είδαν μέ τή μορφή πού συνήθισε νά τήν 
ξεχωρίζει μές στή ζωή καί στήν κοινω
νία ό ποιητής των νεωτέρων χρόνων, ό 
σοφός ίσως, ό μορφωμένος άνθρωπος, 
ό λαός άκόμα, μέ τό ξεκούραστο καί 
θαυματουργό ένστικτό του πού συχνά 
γίνεται άλάθευτη καί άποκαλυπτική 
όσφρηση. Έκλείσαμε τήν ομορφιά στις 
σελίδες ένός βιβλίου, στήν έπιφάνεια 
ενός ζωγραφικού ή γλυπτικού έργου ή 
στήν άρμονία τών οργανωμένων καί 
πειθαρχημένων ήχων, καί πάψαμε νά 
τήν άναζητοϋμε στή ζωή. 'Αλλά δέν 
έκάναμε παρά νά τραβήξουμε μιά 
διαχωριστική γραμμή άνάμεσα σέ δυό 
κόσμους, πού έπρεπε νά τούς κρατάει 
σέ άπόσταση μόνο ό χρόνος, όχι όμως 
καί ό σημερινός άνθρωπος πού μένει 
στις βαθύτερες άνάγκες του καί τις 
ειλικρινέστερες έξομολογήσεις του ό 
ίδιος δραματικός προσκυνητής σέ αιώ
νιους κι' άγκρέμιστους βωμούς. Στό 
δοξασμένο κάμπο τού Μαραθώνα δέν 
θάβρισκες, τή μεγάλη έκείνη μέρα, 
οϋτε μιά ίσως σελίδα, οϋτε μιά γραφή 
ομορφιάς σέ πάπυρο ή σέ άλλη ϋλη, 
άλλά θά έβλεπες ολόκληρη τήν ομορ
φιά στό τελευταίο καί όριστικώτερο 
σχήμα της.

Ό  'Αθηναίος οπλίτης κράταγε, ει- 
"παμε, τή μεγάλη άοπίδα τοϋ Άχιλλέα. 
Καί δέν κράταγε μόνο τήν πολυτραγου- 
δισμένη έλληνική παλικαριά καί τό 
ξακουστό άμυντικό της όπλο. 'Ένιωθε 
στά χέρια του ολόκληρο τό βάρος μιας 
ολοκληρωμένης ζωής καί τόν πλούτο 
μιας δημιουργίας, πού, όσο κι' άν 
έμενε περιορισμένη τούς χρόνους έ- 
κείνους -ήταν άκόμα μικρός ό κόσμος 
καί άγνωστη ή μεγάλη καί κάποτε 
άνώφελη ποικιλία του- πήγαινε βαθύτε
ρα στόν ψυχικό κόσμο τοΰ άνθρώπου 
καί θεμελίωνε κανόνες ζωής. Τί ήταν 
αύτή ή άοπίδα; Ό  "Ομηρος στάθηκε 
πολύ στήν κατασκευή καί στά στολίδια 
της κι' έδωσε θαυμάσιους περιγραφι
κούς στίχους, πού κι ό Πάλλης μέ πολύ 
κέφι τούς έφερε στή σημερινή μας 
γλώσσα. ' Αλλά καί τί δέν χώρεσε αύτή ή 
άοπίδα!' Ο στολισμός της, -τό  περιεχό
μενο ζωής πού ιστορήθηκε στήν έξωτε- 
ρική της έπιφάνεια,- δέν είναι τυχαίος. 
Μά κι ό τεχνίτης, πού τήνέδούλεψε καί 
τήν έκαμε δύναμη πολεμική καί ήθική, 
είναι ό ” Ηφαιστος, δηλαδή ό πρώτος καί 
ό άσυναγώνιστος τεχνίτης, -ένας θε
ός. ' Η άνάγκη καί ή όμορφιά έργάστη-

καν πολύ κοντά ή μιά στήν άλλη, 
συμπλήρωσαν ή μιά τήν άλλη κι' έδω
σαν ένα άποτέλεσμα, πού έγινε αισθη
τό μόνο στά χέρια τοϋ Άχιλλέα. Ό  
’ Αθηναίος οπλίτης δέν κρατάει τήν ίδια 

άσπίδα, άλλά έχει στά χέρια του τό 
περιεχόμενο της καί σάν σέ μαγικό 
καθρέφτη βλέπει συγκεντρωμένη στήν 
έπιφάνειά της όλη τή ζωή, όλη τήν άξια 
τής ζωής. Είναι ζωντανός οργανισμός, 
άλλά προπάντων είναι συνειδητός άν
θρωπος. Καί στό συμπέρασμα αύτό δέν 
έρχόμαστε άπό πολύ μακριά. ' Η όμορ
φιά, πού είχε κυρίαρχη θέση στήν 
Αθηναϊκή πολιτεία, δέν οδήγησε σέ 

ψευδαισθήσεις καί σέ ένοχη φυγή' 
δημιούργησε μιά πραγματικότητα στόν 
έσωτερικό κόσμο τοϋ Αθηναίου, πότε 
λιγώτερο καί πότε περισσότερο διαφο
ρετική άπό τήν άλλη, τήν ομαδική καί 
τήν ορατή πραγματικότητα, καί προε
τοίμασε μιά ψυχική εύφορία, πού δέν 
ξέρω άν έχει νά έπιδείξει όμοια καί 
ισότιμη άλλος μεγάλος αιώνας τής 
ιστορίας τοϋ άνθρώπου.

Ό  Αθηναίος -καί πριν άπό κάθε 
άλλον ό έκλεκτός πολίτης πού έτρεξε

στό Μαραθώνα μέ τόν διπλό οπλισμό 
του, τ ' άρματα, πού ένιωθαν έπιδέξιο 
τό χέρι του, καί τήν οργανωμένη ψυχική 
του δύναμη, πού ήξερε ποΰ πήγαινε καί 
τί άγώνα είχε χρέος νά κάμει, -ό  
’ Αθηναίος τοΰ 490 π.Χ. ζοϋσε, σκεπτό
ταν καί έπραττε μ' αύτήν πάντα τήν 
ψυχική εύφορία. Καί, καθώς ήταν πιό 
κοντά αύτός στήν καθαρά λυρική περίο
δο τοϋ έλληνικοϋ πολιτισμού άπό άλ
λους θαυμαστούς "Ελληνες, πλησίαζε 
εύκολώτερα στό όνειρο καί στό όραμα 
τόν έσωτερικό του πλούτο. Χωρίς νά 
χάνει τό έδαφος άπό τά πόδια του, 
έβλεπε τόν κόσμο μέ τήν εύαισθησία 
καί μέ τή δεκτικότητα πού τοϋ χάριζε ή 
αισθητική χαρά, καί πήγαινε σέ άποτίμη- 
ση ζωής, όπου είναι φανερό τό πήδημα 
πού κάνει τό όνειρο, δηλαδή ή όμορφιά 
προσαρμοσμένη σέ κάθε ιδιοσυγκρα
σία, άπάνω άπό τή στεγνή καί δυσκίνητη 
λογική, γιά νά οδηγήσει στις τολμηρές 
άποφάσεις καί στις μεγάλες πραγματο
ποιήσεις.

Ό  ρεμβασμός μου κάτω άπό τόν 
Τύμβο πήγε σέ μάκρος, δέν τελείωσε 
έδώ. Μά τελείωσε ό χώρος τής στήλης.
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ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΟΥ ΧΙΟΥΜΟΡ

«Ο ΕΡΩΤΥΛΟΣ»
Τοΰ Σπυρ. Δεμέναγα

Ο ΡΙΣΜΕΝΕΣ φορές πίσω από τις 
ειδήσεις του άστυνομικοϋ δελτί

ου πού δημοσιεύονται στόν τύπο, κρύ
βονται άλλες καταστάσεις πού άπέχουν 
πολύ άπό εκείνα πού διαβάζουμε. 
Παράδειγμα ή μικρή είδησούλα πού 
δημοσιεύθηκε προχθές στίς έφημερί- 
δες: «Συνελήφθη χθές ό Όνούφριος 
Χατζηντολμδς, διότι εύρισκόμενος εις 
σινεμά τής Πρωτευούσης έπεδίδετο 
εις άσέμνους χειρονομίας πρός παρα- 
καθημένην δεσποινίδα. Ο δράστης 
κατεδικάσθη εις ΙΟήμερον φυλάκισιν».

Αύτά έγραφαν οί έφημερίδες. ’ Ελά
χιστοι όμως γνωρίζουν, δτι πίσω άπό τήν 
είδηση αύτή κρύβεται τό μεγάλο δράμα 
τού δράστου πού στήν ούσία είναι θύμα 
τής παθολογικής ζήλειας τής γυναίκας 
του τής κυρίας Ματίνας, πού τού έχει 
κάνει τόν βίο άβίωτο μέ άποκορύφωμα 
τήν προχθεσινή σύλληψη καί καταδίκη 
του. Κι' ό άτυχής ό Ονούφριος 
βλαστημάει τήν ώρα καί τήν στιγμή πού 
πρότεινε στήν γυναίκα του νά πάνε στό 
σινεμά.

"Ακούσε τήν πρόταση ή Ματίνα καί 
τόν κύτταξε καχύποπτα.

-  Ποιό σινεμά; Σέ κανένα άπό αύτά 
πού παίζουν φιλμ τοΰ τύπου «' Εμμα- 
νουέλας» καί πηγαίνουν οί έκφυλοι σάν 
καί σένα;

-  "Οχι, Ματίνα μου! έσπευσε νάτήν 
καθησυχάσει ό Όνούρφιος. Πάμε σ' 
ένα όποιοδήποτε σινεμά! Νά! Διάλεξε 
μόνη σου!

Καί ή Ματίνα πήρε τήν έφημερίδα καί 
έκανε τήν έπιλογή της:

-  Θά πάμε σ' αύτό τό σινεμά πού 
παίζει πολεμικό έργο. "Αμ τί νόμιζες, 
πώς θά πηγαίναμε νά δούμε τίποτε 
θεόγυμνες νάτίς βλέπης νά τρέχουν τά 
σάλια σου;

-  ' Εντάξει Ματίνα μου, όπου θέλεις 
έσύ! έκανε ικανοποιημένος ό Όνού- 
φριος, πού έκεΐνο τό βράδυ τραβούσε ή 
δρεξί του νά δή ένα έργο όποιοδήποτε. 
Αλλως τε ό κύριος ' Ονούφριος ήτανε 

ένας τύπος φιλήσυχου νοικοκύρη καί 
πρό παντός πιστού καί άφοσιωμένου 
συζύγου, πού δέν σήκωνε τά μάτια του 
νά κυττάξει άλλη γυναίκα. "Αλλο τώρα,

άν ή νοσηρή φαντασία τής γυναίκας του 
τόν θεωρούσε γιά τύπο έρωτομανή 
γυναικό καί δέν τόν άφηνε σέ χλωρό 
κλαδί.

Έτσι ξεκίνησαν προχτές τό βράδυ 
γιά τό σινεμά. Κι' άφοϋ ή Ματίνα 
ήλεγξε προηγουμένως μετά πάσης 
προσοχής καί σχολαστικότητος τις φω
τογραφίες άπό τό φιλμ στήν είσοδο τοΰ 
κινηματογράφου, γιά νά διαπιστώσει ότι 
δέν ύπήρχαν πονηρές σκηνές κι άφοΰ 
βεβαιώθηκε γι' αύτό, έδωσε τήν έντο- 
λή:

-  Εντάξει! "Αντε νά κόψης εισιτή
ρια!

'Έβγαλε τά εισιτήρια ό 'Ονούφριος 
καί μπήκαν στήν αίθουσα, δπου μιά 
ταξιθέτρια τούς ύπέδειξε δύο θέσεις. 
'Αλλά ή Ματίνα κοντοστάθηκε. Οί 
θέσεις ήτανε άνάμεσα σέ δύο γυναίκες 
καί τάβαλε μέ τήν ταξιθέτρια.

-  ' Εδώ βρήκες νά μάς βάλεις χριστι-
ανή μου; ^

-  Γιατί Ματίνα μου; Καλές είναι οί 
θέσεις! παρατήρησε μέ άθωότητα ό 
'Ονούφριος.

Πήρε φωτιά ή Ματίνα.
-  "Αμ βέβαια! Γιά σένα είναι καλές 

γιατί είδες φουστάνια!
Κατάλαβε ή ταξιθέτρια περί τίνος 

πρόκειται καί τούς ύπέδειξε δύο άλλες 
θέσεις, πού καί γ ι' αύτές είχε τις 
άντιρρήσεις της ή Ματίνα, γιατί είδε μιά 
ξανθειά έκρητικής έμφανίσεως.

-  Ούτε έδώ μάς άρέσει! δήλωσε 
νευριασμένη.

-  Μά γιατί; άπόρησε πάλι ό άφελής ό 
' Ονούφριος.

-  Βέβαια! Γιά σένα είναι ωραιότατα! 
ξεσπάθωσε ή Ματίνα. Γ ιά νάχης μπρο
στά τήν ξανθειά καί ν ' άλλοιθωρίζης! 
"Αντε κοπέλλα μου βρές δυό θέσεις 
σεμνές...

Κι ή ταξιθέτρια άναγκάσθηκε νά τούς 
πάει μπροστά-μπροστά σέ δυό θέσεις, 
πού δέν είχανε κανένα ούτε πλάι ούτε 
μπροστά.

-  Έδώ μάλιστα! ένθουσιάστηκε ή 
Ματίνα. Καί στρώθηκε στή θέση της, 
ένώ ό Ονούφριος στάθηκε νά δώσει 
«μπουρμπουάρ» στήν ταξιθέτρια. Κα

θυστέρησε δμως λίγο, γιατί στά σκοτει
νά δυσκολευότανε νά ξεχωρίσει τό 
τάλληρο πού τής έδ ινε .' Η καθυστέρη
ση αύτή κρίθηκε ύποπτη άπ' τή Ματίνα, 
πού έσπευσε νά βάλει τή φωνή:

-  Τί τής λές τόσην ώρα τής κοπέλ- 
λας βρέ Ρασπουτίν; Τσακίσου γρήγορα 
νά μή γίνει έπεισόδιο!

' Ο ' Ονούφριος έσπευσε νά καθήσει 
άρον-άρον, γιατί ήξερε πώς ή θεότρελ- 
λη ή γυναίκα του ήταν ικανή γιά δλα...

' Εν τώ μεταξύ άρχισαν νά καταλαμ
βάνουν τις άδειες θέσεις οί προσερχό- 
μενοι θεαταί καί σέ μιά στιγμή πλάι 
άκριβώς άπ' τόν Όνούφριο ήλθε καί 
κάθησε μιά κυρία πολύ κομψή, πού 
συνοδευότανε άπό έναν καθώς πρέπει 
κύριο.

Τό πρόσωπο τής Ματίνας συννέφια
σε μονομιάς. ΚΓ άφού έρριξε δυό- 
τρεΐς βλοσυρές ματιές στήν κομψή 
κυρία, σηκώθηκε καί δήλωσε στόν 
άντρα της μέ ύφος προσταγής.

-  Δέν βρίσκεις πώς πρέπει ν ' άλλά- 
ξουμε θέσεις; Γιά πέρασε άπό δώ 
πουλάκι μου!

-  Γιατί; καλά είμαι κι έδώ! έκανε ό 
Ονούφριος άφελώς.

-  Μωρέ πέρασε άπό δώ καί μή μοΰ 
κάνης τόν άνήξερο! Ή  δέ σέ ξέρω τί 
κουμάσι είσαι;

Κι ένώ ό Ονούφριος έσπευδε ν' 
άλλάξει θέση, ή Ματίνα μουρμούριζε 
φουντωμένη:

-  Μερικές-μερικές βλέπουνε άντρα 
καί κάνουνε σάν λυσσασμένες!

Τάχασε ή κυρία, πού κατάλαβε πώς 
γι' αύτήν ήτανε ό ύπαινιγμός καί πήρε 
τόν συνοδό της καί κάθησαν στήν άλλη 
άκρη, ένώ ή Ματίνα πανηγύριζε, νομί
ζοντας πώς είχε έξουδετερώσει μιά 
έπικίνδυνη γειτονία.

Νά δμως πού σέ λίγο τή θέση πλάι 
στόν Όνούφριο κατέλαβε μιά πετα
χτούλα δεσποινίς. ' Ανταριάστηκε πάλι 
ή Ματίνα.

-  Μπά, πού νά μή σώσης άχρόνιστε! 
τοΰ ψιθύρισε. Μέλι έχεις καί κολλάνε 
άπάνω σου οί μορφονηές; Σήκω! ©ά
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καθήσουμε άλλου!
Ο Ονούφριος αγανάκτησε:

-  Μά έπί τέλους βρέ Ματίνα, θά μ' 
άφήσης νά δώ τό έργο; Ποΰ στόν 
κόρακα θά πάμε πάλι;

Αλλά ή Ματίνα είχε ήδη ξεκινήσει 
γιά τή μετακόμιση. Διάλεξε δυό θέσεις 
πιό μπροστά.

Δέν πέρασαν τρία λεπτά καί ήλθε 
πάλι καί κάθησε δίπλα στόν ' Ονούφριο 
μιά σπαθάτη μέ γυαλιά μυωπίας, συνο- 
δευόμενη άπό ένα νταγλαρά. "Αλλαξε 
χρώμα ή Ματίνα, άλλά δέν μίλησε. Είχε 
όμως τό μάτι της διαρκώς πλάι παρακο
λουθώντας τήν κίνηση. Καί σέ μιά 
στιγμή πού τής φάνηκε πώς τό πόδι τού 
' Ονούφριου στά σκοτεινά είχε άκουμ- 
πήσει τό πόδι τής γειτόνισσάς του, 
έγινε άγρια θάλασσα.

-  Φτού σου παραλυμένε! τσίριξε 
μανιασμένη.

-  Τί συμβαίνει; ρώτησε έκεΐνος άνί- 
δεος.

-  Κάνεις πάλιν τόν άθώο, έ; Κόλλη
σες τήν ποδάρα σου στήν μορφονηά 
πλάι καί νομίζεις, ότι κοιμοϋμε! "Εκφυ
λε!

Μέ τις φωνές έγινε σούσουρο. Πήρε 
είδηση κι ό νταγκλαράς καί μονομιάς 
σηκώθηκε άγριεμένος.

-  "Ωστε γ ι’ αύτόέρχεσαιστόσινεμδ 
βρέ άλητήριε; φώναξε άπειλητικά. Γιά 
νά κολλάς στις ξένες γυναίκες;

Σάς βεβαιώ... Δέν έχω ιδέα... έψέλλι- 
σε ό φουκαράς ό ' Ονούφριος.

-  ΑΤσχος! Αίσχος! άκουστήκανε φω
νές άπό τούς θεατές.

"Ετρεξε κι ένας άστυφύλακας καί 
παρά τις διαμαρτυρίες τού Όνούφρι- 
ου, ότι είναι θύμα παρεξηγήσεως, τό 
όργανο τής τάξεως έπηρεασμένο άπό 
τήν γενική κατακραυγή καί κυρίως άπό 
τις στριγγλιές τής Ματίνας, πού συνέχι
σε νά κατηγορεί τόν άντρα της ώς 
έρωτύλον, τόν έκρινε ένοχον άσέμνων 
χειρονομιών καί τόν οδήγησε στό αύτό- 
φωρο ύπό τά γιουχαίσματα τών θεατών.

" Ετσι βγήκε κι ή είδηση στις έφημερί
δες: «Συνελήφθη χθές εις σινεμά τής 
πρωτευούσης ό 'Ονούφριος Χατζην- 
τολμάς... κλπ.»

Κι άντε όσοι τώρα διάβασαν τήν 
είδηση νά πιστέψουν, πώς ό έρημος ό 
Ονούφριος δέν είναι ό δράστης τών 

όσων γράφουν οί έφημερίδες κι ότι 
είναι θύμα τών φαντασιώσεων τής 
Ματίνας έξ αιτίας τής παθολογικής της 
ζήλειας. Ποιος νά τό πιστέψη;' Αφού κι 
οί καλύτεροι φίλοι του τού έκοψαν καί 
τήν καλημέρα... Διότι καλύτερα νά σσθ 
βγή τό μάτι, παρά τό όνομα! Ψέματα;

ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΕΤΕ
Στήν Ιαπωνία, όπως είναι γνω

στό, τό χρώμα τού πένθους, είναι τό 
λευκό. Τό χρώμα όμως αύτό έχει καί 
τό φόρεμα τής νύφης στήν ’ Ιαπωνία 
καί αύτό έπειδή ή νύφη λυπάται καί 
πενθεί, έπειδή φεύγει άπό τό πατρι- 
κόσπίτι καί πηγαίνει νά ζήσει μ ' έναν 
άλλον. ' Ενώ θά έπρεπε νά συμβαί
νει τό άντίθετο.

Τά πρώτα τραπεζιτικά γραμμάτια 
κυκλοφόρησαν στήν Κίνα, δύο χιλιά
δες οκτακόσια, περίπου, χρόνια πρό 
Χριστού.

"Εχει ύπολογισθεί ότι τό νύχι, 
χρειάζεται τεσσεράμισυ μήνες γιά 
νά άνανεωθεΐ. ” Οσον άφορά γιά τό 
μήκος, πού μπορούν νά φτάσουν, 
υπολογίσθηκε ότι φτάνει μέχρι δύο- 
μέτρα σέ ήλικία 63 χρόνων.

Τό κ απέλο πού φορούσε ό Μέγας 
Ναπολέων στή μάχη τού Έϋλώ, 
πουλήθηκε τό 1825 οτό Παρίσι γιά 
1920 φράγκα.

’ Ο ' Αλέξανδρος Γεωργίου, κατα
γόμενος άπό τό Χάνδακα Κρήτης, 
ήταν ό πρώτος " Ελληνας τυπογρά
φος. Ό  Γεωργίου διδάχθηκε τήν 
τυπογραφική τέχνη στή Βενετία καί 
τύπωσε τό «Ψαλτήριο τού Δαβίδ».

Ειδικοί έπιστήμονες παρατήρη
σαν ότι ύστερα άπό κάθε έκλειψη 
τού ήλιου, οί κόττες γεννάνε περισ
σότερα αύγά. ' Η παροδική αύτή 
πολυτοκία, κατά τούς έπιστήμονες 
πρέπει νά άποδοθεΐ στή νευρική 
ύπερδιέγερση, πού προκαλεϊ τό 
φαινόμενο τής έκλείψεως τού ήλιου 
στις κόττες.

"Ενας μαθηματικός, ύπελόγισε 
ότι γιά νά πέσει όλο τό θαλασσινό 
νερό άπό τούς καταρράκτες τού 
Νιαγάρα θά χρειαζόντουσαν 2 έκα- 
τομμύρια χρόνια.

Τό πραγματικό χρώμα τής θάλασ
σας, είναι μπλέ. Φαίνεται όμως 
συχνά πράσινη, έξαιτίας τής παρου
σίας διαφόρων ξένων ύλών.

Τό μέσο βάθος τής θάλασσας 
είναι δύο μίλια περίπου.

' Η δύναμη τών κυμάτων πού 
σπάζουν στις άκτές, φτάνει κατά 
μέσο όρο τούς 17 τόννους, κατά 
τετραγωνικό μέτρο.

"Ενα άπό τά μεγαλύτερα κύματα, 
πού παρατηρήθηκαν ποτέ στόν ' Ατ-

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ
λαντικό, σκέπασε τή γέφυρα περί
που ένός ύπερωκεανείου 59.000 
τόννων. Τό ίδιο κύμα, έσβησε ένα 
φάρο, πού βρισκόταν σέ ύψος 12 μ. 
άπό τήν έπιφάνεια τού νερού.

Τά είδη τών έντόμων πού είναι 
γνωστά, μέχρι σήμερα, άνέρχονται 
σέ 10.000 περίπου. Κατά τούς 
έπιστήμονες ύπάρχουν άκόμα, πολ
λές χιλιάδες πού είναι άγνωστα.

Ό  Κορνήλιος, ήξερε καί άπήγ- 
γελλε άπ’ έξω όλα του τά ποιήματα.

Οί Καννίβαλοι, ύποστηρίζουν, ότι 
τό πιό εύκολοχώνευτο κρέας είναι 
τό κρέας τών γυναικών.

' Ο μεγάλος ζωγράφος τής άρχαι- 
ότητας Ζεύξις, πέθανε άπό τά 
πολλά γέλια πού έκανε, κοιτάζοντας 
μιά κωμική γριά, πού είχε ζωγραφί
σει ό ίδιος σέ μιά εικόνα του.

Στήν Ζουλουλάνδη, όταν έχει 
πανσέληνο, όλα τά πράγματα διακρί- 
νονται εύκρινώς άπό άπόσταση έπτά 
χιλιομέτρων άκόμα.

' Η πόλη Ούαμεκόν τής Σιβηρίας, 
είναι τό μέρος τού κόσμου, πού 
κάνει τό μεγαλύτερο ψύχος. ' Η 
θερμοκρασία φτάνει 78 βαθμούς 
ύπό τό μηδέν.

' Η μεγαλύτερη γέφυρα τού κό
σμου, είναι τού Ό κλαντ τού Σάν 
Φραντσίσκο.

Γιά κάθε κιλό ροδέλαιο, χρειάζον
ται έξι τόννοι λουλουδιών.

Μέσα ατούς ώκεανούς τής θά
λασσας -  Γής, ύπάρχει τόσο άλάτι, 
όσο θά έφτανε γιά νά σχηματιστεί 
ένας κολοσσιαίος συμπαγής όγκος 
4.800.000 κυβικών.

Επτά μεγάλες Άκαδημίες, ϋ- 
πάρχουν στήν Γαλλία. Νάποιές είναι 
καί ή χρονολογία ίδρύσεώς τους:' Η 
Γαλλική Ακαδημία (1635), ή Ακα
δημία 'Επιγραφών καί Φιλολογίας 
(1663), ή Ακαδημία Ηθικών καί 
Πολιτικών 'Επιστημών (1795), ή
Ακαδημία τών Καλών Τεχνών 

(1795), ή Ιατρική ' Ακαδημία (1820) 
καί ή 'Αγροτική Ακαδημία (1761).

Τό λέπι τής σαρδέλλας περιέχει 
μιά άσημένια ούσία, πού χρησιμοποι
είται γιά τήν κατασκευή ψεύτικων 
μαργαριταριών.
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ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΡΑΥΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Υπό ΒΑΣΙΛ. ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Ε.Α.
’ Εκείνο πού είναι εξακριβωμένο καί δέ χωράει καμιά άμφιβολία, 
είναι πώς ή λέξη άέρα καθιερώθηκε σάν πολεμική μας κραυγή, στή 
διάρκεια τού δευτέρου Βαλκανικού πολέμου, άπό τόν τότε διοικητή 
τού 1/38 Συθντάγματος Εϋζώνων τόν Ά ντ/ρχη Διονύσιο Παπαδό- 
πουλο.

ΠΟΛΕΜΙΚΗ κραυγή λέγοντας εν
νοούμε τήν ομαδική εκείνη φωνή 

πού βγάζουν οί πολεμιστές τήν ώρα τής 
μάχης πού οάν σκοπός τους είναι νά 
ένθαρρύνει ό ένας τόν άλλο καί, πιό 
πολύ, νά προκαλέσουν φόβο καί τρόμο 
στόν έχθρό, γιά νά τόν άποθαρρύνουν.

' Η πολεμική κραυγή δέν είναι κάτι τό 
νέο. "Ολοι οί στρατοί, άπό τά παλιά τά 
χρόνια τή χρησιμοποιούσαν. "Ομως, οί 
λέξεις πού χρησιμοποιούσαν, ήταν δια
φορετικές, όχι μόνο άπό κάθε λαό, 
άλλά καί άπό τόν ίδιο λαό, κατά έποχές.

Οί άρχαίοι "Ελληνες χρησιμοποιού
σαν γιά πολεμική κραυγή τή λέξη 
«' Αλαλά», πού τήν έλεγαν «άλαλητό» ή 
άλαλαγμό.

Καθώς έφορμοϋσαν έναντίον τού 
έχθροΰ, φώναζαν άλαλά-άλαλά, καί 
ταυτόχρονα χτυπούσαν τά δόρατα στις 
άσπίδες. Ωστόσο τόν άλαλαγμό τόν 
χρησιμοποιούσαν καί στό τέλος τής 
μάχης, ύστερα άπό τή νίκη, γιά νά 
έκδηλώσουν τή χαρά τους, γι' αύτό καί 
έμεινε ή φράση «ήλάλαζον τήν νίκην».

Σύμφωνα μέ τή μυθολογία, οί άρχαίοι 
"Ελληνες, «Άλαλά» ονόμαζαν τή θυ
γατέρα τού πολέμου, πού τήν έπικα- 
λοΰνταν κατά τή μάχη. 'Εκτός άπό τή 
λέξη «Άλαλά» χρησιμοποιούσαν καί τή 
λέξη «Έλελεΰ». Γιά τούς άρχαίους 
'Έλληνες, ό πιό άρχαίος θεός τού

πολέμου, ήταν ό ' Ενυάλιος, πού ζητών
τας τή βοήθειά του τήν ώρα τής μάχης 
κραύγαζαν «Έλελεΰ-' Ελελεΰ».

'Αργότερα ό θεός αύτός άντικατα- 
στάθηκε μέ τό Θεό “Αρη, πού τού 
δόθηκε τό έπίθετο «Ενυάλιος». Προ
τού ταυτισθεί μέ τόν ’Άρη, σάναύτοτε- 
λής θεός, λατρευόταν σέ πολλά διαμε
ρίσματα τής άρχαίας ' Ελλάδας, όπως 
στή Γορτύνη τής Κρήτης, στή Σαλαμί
να, στά Μέγαρα, στήν Τίρυνθα, στό 
'Άργος, στή Σπάρτη καί σ' άλλα μέρη.

Τό όνομα τού ’ Ενυαλίου θεού, θεω
ρείται σάν συγγενικό όνομα τής ' Ενυώ, 
πού σύμφωνα μέ τόν "Ομηρο λατρευό
ταν άπό τούς " Ελληνες σάν θεός τού 
πολέμου. ' Ο "Ομηρος, τή θεά αύτή, τή 
θεωρεί σάν τή θηλυκιά μορφή τού θεού 
Άρη, πού μαζί του έμφανιζόταν καί 
ταυτιζόταν.

Σήμερα λέγοντας άλαλαγμό, δέν 
έννοοΰμε άποκλειστικά τήν πολεμική 
έκείνη κραυγή. ’ Η λέξη άλαλαγμός 
έχει τήν έννοια φωνής, πού βγαίνει 
σύγχρονα άπό πολλούς άνθρώπους, σ' 
όποιοδήποτε χώρο καί σ' όποιοδήποτε 
χρόνο.

' Ο άλαλαγμός αύτός ή πιό σωστά, οί 
φωνές αύτοϋ τού πλήθους, άνάλογα μέ 
τόν τόνο καί τό χρωματισμό τής φωνής, 
χρησιμοποιούνται είτε γιά νά έκδηλώ
σουν κάποια χαρά, είτε γιά νά άποθαρ

ρύνουν αύτό τό 'ίδιο τό πλήθος, είτε γιά 
ν ' άποθαρρύνουν καί νά φοβίσουν τόν 
άντίπαλό τους, τό άντίπαλο πλήθος.

Οί Ρωμαίοι τήν πολεμική κραυγή τήν 
έλεγαν «κλαμόρ» (clamor). "Ηταν μιά 
φωνή διαπεραστική, πού συνοδευόταν

Αριστερά έπάνω: « ’ Εμείς δέ νικηθή
καμε» (Πίνακας Γ. Προκοπίου). Κάτω: 
« ’Επίδεση τραύματος» ("Εργο τού ίδι
ου ζωγράφου). Στήν άπέναντι σελίδα: 
« ’ Αέρα-άέρα» (Πίνακας του ζωγράφου 
τού άλβανικοϋ έπους Άλ. Άλεξαν- 
δράκη).
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μέ σαλπίσματα. ' Η ένταση τής κραυγής 
αύτής ή πιό σωστά, ή κραυγή τών 
πολεμιστών άποτελοΰσε μέτρο, πού θά 
μπορούσε νά κρίνει τό βαθμό τής 
όρμητικότητας τού στρατεύματος.

’ Ισχυρή κραυγή πού έβγαινε σύγχρο
να άπό τό στόμα τών πολεμιστών, ήταν 
χαρακτηριστικό γνώρισμα γιά τή μεγάλη 
αύτοπεποίθηση κι' άποφασιστικότητα 
τού στρατού, πού έφορμοΰσε. Αντίθε
τα, κραυγές άτονες, άσυντόνιστες καί 
διατακτικές, φανέρωναν στράτευμα μέ 
μειωμένο ήθικό.

' Ο Ξενοφώντας λέγει πώς οί Πέρσες 
έμπαιναν στή μάχη φωνάζοντας δυνατά 
«έν πολλή κραυγή».

Στό μεσαίωνα, άλλά καί στούς μετα
γενέστερους χρόνους, ή πολεμική 
κραυγή τών στρατών τής Δυτικής Εύ- 
ρώπης, μερικές φορές, γραφόταν έπά- 
νω στις σημαίες καί έπάνω στά όπλα τών 
στρατιωτών.

Κάθε στρατός, όπως είπαμε πιό 
πάνω, χρησιμοποιούσε δική του πολεμι
κή κραυγή, πού ήταν διαφορετική στις 
διάφορες έποχές.

-  Οί Γάλλοι παλαιότερα χρησιμοποι
ούσαν γιά πολεμική κραυγή τις λέξεις 
Mont-joie Saint denis.

Σήμερα χρησιμοποιούν τις λέξεις en 
evant a la bainnette.

Οί Γερμανοί, οί "Αγγλοι, οί Ρώσοι, 
χρησιμοποιούν γιά πολμεική κραυγή τή 
λέξη «ούρα».

Οί Ούγγροι τό «Hai-te» πού σημαίνει 
έπάνω τους.

Οί Τούρκοι χρησιμοποιούν τις λέξεις 
'«'Αλάχ-Άλάχ γερούσιον», πού σημαί
νουν «Θεέ-Θεέ έμπρός».

' Ο ' Αμμιανός Μαρκελλίνος (Ammia- 
nos Marcullinus) ιστοριογράφος άπό 
τήν ' Αντιόχεια, πού άσχολεΐται μέ τήν 
πολεμική κραυγή τών παλιών Γερμανι- 
κών λαών, πού λεγόταν bartitus ή 
battitus, λέγει πώς ή bartitus άρχισε μ' 
ένα ψίθυρο πού λίγο-λίγο μεγάλωνε καί 
κατέληγε σ' ένα φοβερό πάταγο, άκρι- 
βώς σάν έκεΐνον πού προξενούν τ' 
άγριεμένα κύματα τής θάλασσας κα
θώς κτυποϋν στούς βράχους τής άκρο- 
γιαλιάς.

Τήν πολεμική κραυγή τή μιμήθηκαν 
καί οί Ρωμαίοι, άπό τότε πού άρχισαν νά 
κατατάσσουν στις λεγεώνες τους Γερ
μανούς μισθοφόρους.

Ο Βυζαντινός ιστορικός Λέων ό 
Σοφός, στό βιβλίο του «Τών έν πολέ- 
μοις τακτικών, σύντομος παράδοσις», 
άσχολούμενος μέ τήν έκστρατείαν τού 
Ίωάννου Τσιμισκή έναντίον τών Ρώ
σων, πού είχον καταλάβει τή Βουλγα
ρία, λέγει πώς στή μάχη στις 3 ' Απριλί

ου 971 μ.Χ. πρό τής Προσθλάβας, «οί 
Ρώσοι άντεπιτέθησαν δίκην θηρίων 
βρυχώμενοι καί καινήν καί άλλόκοτον 
προϊέμενοι κραυγήν».

Τό άντίθετο συνέβαινε μέ τούς 
Βυζαντινούς. Αύτοί κρατούσαν άπόλυ- 
τη σιγή στήν προέλαση καί πρό τής 
μάχης, όμως, δταν έβγαιναν άπό τό 
στρατόπεδο καθώς ξεκινούσαν φώνα
ζαν, μόνον μιά φορά, «μεθ' ήμών ό 
Θεός».

Είναι αύτό πού καί σήμερα πολλοί άπό 
τούς άνθρώπους τό χρησιμοποιούν 
καθώς βγαίνουν άπό τό σπίτι τους, ή πιό 
καλά σάν ξεκινούν γιά κάποια δουλειά 
τους έπικαλοϋνται τή βοήθεια καί τή 
συμπαράσταση τού Θεού. Ακόμα καϊσί 
συγγενείς καί φίλοι, καθώς τούς προ
πέμπουν καί τούς κατευοδώνουν τούς 
εύχονται «ό Θεός μαζί σας».

' Ωστόσο οί Βυζαντινοί, τή στιγμή πού 
γινόταν ή σύρραξη τού στρατού, οί 
στρατιώτες φώναζαν «Σωτήρ νενίκη- 
κε», χτυπούσαν τά δόρατα στις άσπίδες 
κι έξορμοΰσαν έναντίον τού έχθρού, μέ 
άγριες φωνές, γιά νά ένθαρρύνει ό 
ένας τόν άλλον, άλλά καί γιά νά 
προκαλέσουν τρόμο στόν έχθρό, γιά νά 
δειλιάσει «πρός τό βαλεΐν δειλία εις 
τούς έχθρούς καί διεγείρουν άλλή- 
λοις».

Γιά νά έπιτευχθεΐ ό σκοπός πού

έπιδιώκει ή πολεμική κραυγή, θά πρέπει 
νά προκαλεΐται στήν κατάλληλη ώρα 
τής μάχης, τού άγώνα. Σάν τέτοια ώρα, 
κατά τή γνώμη μας, είναι ή στιγμή πού 
γίνεται ή έφοδος, δηλαδή στό τελευ
ταίο άλμα τής έπιθέσεως. Είναι ή στιγμή 
πού καταβάλλεται ή μεγαλύτερη κι 
άποφασιστικότερη προσπάθεια. Είναι ή 
στιγμή πού κρίνεται τό άποτέλεσμα τού 
άγώνα. ' Ακριβώς, σ’ αύτή τή στιγμή, τό 
τμήμα πού κάνει τήν έπίθεση καί 
συνέχεια τήν έφοδο, ξεκινώντας γιά 
τήν έφοδο, θά πρέπει νά χρησιμοποιή
σει τήν πολεμική του κραυγή.

Τότε οί μαθητές έμψυχώνονται, έν- 
θαρρύνονται καί συντονίζεται ή προ- 
σπάθειά τους καί παρασύρονται πρός 
τά έμπρός, άλλά καί ταυτόχρονα τρομο
κρατούν καί άποθαρρύνουν τόν έχθρό.

"Αν ή πολεμική κραυγή χρησιμοποιη
θεί σέ χρόνο ένωρίτερα άπό έκεΐνον 
πού πρέπει, έχουμε τή γνώμη, πώς δέν 
θά έπιτευχθεΐ ό σκοπός. ' Ο άντίπαλος 
δέν άποθαρρύνεται γιατί, άν γιά μιά 
στιγμή, στήν άρχή, δοκιμάσει κάποιο 
φόβο καί περιέλθει σ' άμηχανία, τό τί 
πρέπει νά κάμει μιά πού δέν θά 
βρίσκεται σ' άμεσο έπαφή μέ τόν 
άντίπαλο πού τού έπιτίθεται, έχει στή 
διάθεσή του τό χρόνο, πού τού χρειάζε
ται γιά νά συνέλθει, νά σκεφθεί καί νά 
μηχανευθεϊ τρόπο, γιά ν ’ άντιμετωπίσει
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Στήν άπέναντι σελίδα επά
νω.' ”Ασκηση τού ελληνικού στρατού, 
λίγο πρίν από τό 1940. Κάτω: Σκηνή άπό 
τίς μάχες τού Μακεδονικού μετώπου.

τήν επιθετική όρμή του έχθροϋ.
"Ομως, άν ή πολεμική κραυγή χρησι

μοποιηθεί τή στιγμή πού γίνεται ή 
έφοδος, τότε, μιά πού ή άπόσταση πού 
χωρίζει τούς δύοάντιπάλους είναι πολή 
μικρή καί πού καθώς ό άντίπαλος 
επιτίθεται μ' όρμή, θά τήν περάοει 
τόσο γρήγορα, πού δέν θά δοθεί 
χρόνος στόν εχθρό του, γιά νά σκεφθεΤ 
καί νά μηχανευθεί τρόπους γιά νά 
εξουδετερώσει τή δυσάρεστη γι' αύ- 
τόν ψυχολογική κατάσταση πού βρίσκε
ται καί γιά ν ' άντιδράσει στήν έφοδο 
πού δέχεται.

Ο Βεγέτιος Φλάβιος (Flavius), χρι
στιανός Ρωμαίος συγγραφέας, στό σύγ- 
γραμά του «ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΗΣ» (Epitoma Militari) πού έκδό- 
θηκε στις άρχές τού Ε' μ.Χ. αιώνα, 
άναφερόμενος στήν πολεμική κραυγή, 
λέγει, πώς ή κραυγή αύτή, πρέπει νά 
γίνεται τή στιγμή πού οί άντίπαλοι 
έρχονται στά χέρια κι όχι ένωρίτερα. 
Συνεχίζοντας προσθέτει, πώς μόνο 
έκείνοι πού είναι δειλοί καί δέν έχουν 
καθόλου πείρα άπό πόλεμο, φωνάζουν 
άπό μεγαλύτερη άπόσταση.

Στήν ιστορία τού έθναπελευθερωτι- 
κοϋ μας άγώνα στά 1821-1829, βρί
σκουμε πολλές περιπτώσεις, πού τ ’ 
άρματολικά σώματα χρησιμοποίησαν 
πολεμική κραυγή. Σέ κρίσιμες τού 
άγώνα στιγμές, γιά νά ένθαρρυνθοΰν 
μεταξύ τους οί πολεμιστές καί πιό πολύ 
γιά ν ' άποθαρρύνουν τά Τούρκικα 
στρατεύματα, χρησιμοποίησαν πολεμι
κή κραυγή. Τά λόγια πού χρησιμοποίη
σαν γιά πολεμική κραυγή, δέν έμοιαζαν 
τής μιας μέ τήν άλλη, ήσαν διαφορετι
κά, άνάλογα μέ τήν έμπνευση τού 
άρχηγοϋ τους, όμως άποτελοϋσαν τήν 
πολεμική κραυγή.

Αναφέρουμε σάν παράδειγμα, δυό 
μονάχα περιπτώσεις. Τό Μάρτιο 1822 
στή μάχη έναντίον τών Τούρκων στή 
θέση Γηροκομειό, έξω άπό τήν Πάτρα, 
ό Κολοκοτρώνης άνέβηκε σ' ένα ψηλό 
σημείο καί μέ τή βροντώδικη φωνή του, 
πού τότε προσπάθησε νά τήν κάνει πιό 
δυνατή, φώναξε: «Οί Τούρκοι τσάκισαν. 
Πάρτε τους "Ελληνες-πάρτες τους».

Οί λέξεις «Πάρτε τους Έλληνες -  
πάρτες τους» άποτελοϋσαν τήν πολε
μική κραυγή.

Δέν είναι γνωστό, πότε γιά πρώτη 
φορά, μέ ποιά έννοια, κάτω άπό ποιές 
συνθήκες καί άπό ποιό στρατιωτικό 
τμήμα, χρησιμοποιήθηκε ή λέξη άέρα.

Πολλές έκδοχές ύπάρχουν γιά τήν 
άρχική της έννοια, πού άργότερα πήρε 
τελείως διαφορετική, γιά νά καταλήξει 
στή σημερινή της, σάν πολεμική ιαχή, 
πολεμική κραυγή.

Θά άναφέρουμε τίς πιθανότητες 
έκείνες, πού γι' αύτές κατορθώσαμε 
νά συγκεντρώσουμε στοιχεία, είτε άπό 
γραπτά κείμενα, είτε άπό ομολογίες 
στρατηγών, πού είχαν προσωπική άντί- 
ληψη, γιατί πήραν μέρος στούς πολέ
μους έκείνους, τούς Βαλκανικούς, σάν 
μόνιμοι άξιωματικοί.

'Ωστόσο δηλώνουμε πώς ή σειρά 
πού θ' άναφέρουμε τίς διάφορες 
έκδοχές δέν άποτελεί στοιχείο άξιολο- 
γήσεώς της, πώς τάχα είναι ή πιό σωστή 
άπό τίς άλλες, άπλούστατα άκολουθοϋ- 
με μιά σειρά.

Πρώτη εκδοχή. Ό  Πόλεμος είναι 
ένας άέρας.

Λέγεται πώς κάποιος κατώτερος 
βαθμοφόρος, καθώς ήταν πλημμυρι
σμένος άπό τόν ένθουσιασμό, άπό τίς 
πρώτες μέρες τού πολέμου 1912, τού 
' Ελληνοτουρκικού, πού ό στρατός μας 
σημείωνε έπ ιτυχίες, νικούσε τούς

Τούρκους, κάνοντας διδασκαλία στούς 
στρατιώτες τού τμήματός του, θέλον
τας ν ' άποκαταστήσειτό «έγώτου» γιά 
κάποιο μικρό κάζο πού είχε πάθει, είχε 
τήν έμπνευση νά προσπαθήσει νά τό 
πετύχει μέ μιά πολεμική διδασκαλία πού 
θά 'κάνε.

Συγκέντρωσε τό τμήμα του, ομάδα, 
τό πολύ διμοιρία καί, τήν ώρα πού 
μιλούσε στούς στρατιώτες συγκέντρω
σε όλες τίς δυνάμεις, πήρε ένα περι
σπούδαστο ύφος καί καθώς στηρίχτηκε 
στά δάχτυλα τών ποδιών του, στίς 
μύτες τών τσαρουχιών πού φορούσε 
γιατί ήταν δεκανέας τών εύζώνων, γιά 
νά φαίνεται πιό ψηλός άπό ό,τι ήταν, 
σήκωσε ψηλά τό δεξί του χέρι, κι' 
ύστερα μέ μιά κίνηση πρός τά κάτω, σάν 
νά σπάθιζε κάποιον, τέλειωσε τή διδα
σκαλία του μέ τίς λέξεις. «Παιδιά, ό 
πόλεμος είναι ένας άέρας. Γιά νά τά 
βγάλουμε πέρα, φροντίστε νά τόν 
έχετε αύτόν τόν άέρα».

Τήν άλλη μέρα τό τμήμα του, έτυχε 
νάβρεθείσ ' ένα ύψωμα, πού σ' αύτόοί 
Τούρκοι έρριχναν σάν βροχή τίς όβίδες 
πυροβολικού. Σέ κάποια στιγμή, οί 
στρατιώτες άντιλήφθηκαν τό δεκανέα 
τους κολλημένο σ’ ένα βράχο, πού στά 
σίγουρα τό έκαμε γιά νά γλυτώσει άπό 
τίς όβίδες τού έχθροϋ, γιά νά προφυλα- 
χθεΐ. Μά οί στρατιώτες πού θυμήθηκαν 
τή διδασκαλία του, πού τούς έκανε τήν 
προηγούμενη μέρα γιά τόν πόλεμο, 
θέλοντας νά τόν πειράξουν τάχα, πώς
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του υπενθύμιζαν τά λόγια του, τού 
φώναξαν «αέρα»!

"Ετσι ή λέξη αέρα σιγά-σιγά καί σέ 
συνδυασμό μέ άλλα περιστατικά τού 
πολέμου, έγινε ή πολεμική μας κραυγή.

Δευτέρα εκδοχή. ’ Από τόν αέρα 
πού προκαλοϋσε ή έκρηξη τών 
Τούρκικων οβίδων χωρίς νά φέρ
νουν ύλικά άποτελέσματα.

Λέγεται πώς στά 1912-1913, πού ό 
στρατός μας πολιορκούσε τά Γιάννενα, 
οί οβίδες τού Τούρκικου πυροβολικού, 
πού 'πεφταν στις γραμμές τού στρατού 
μας, δέν έφερναν κανένα άποτέλεσμα, 
παρά μονάχα αέρα, πού προκαλοϋσε ή 
έκρηξή τους. Οί στρατιώτες μας, ύστε
ρα άπό κάθε σκάσιμο οβίδας, καθώς 
σχολίαζαν τό άποτέλεσμα, έλεγαν με
ταξύ τους «άέρας» δηλαδή τίποτα άπό 
τήν άποψη άποτέλεσμα.

Τρίτη εκδοχή. Από τήν μεγάλη 
ταχύτητα πού ύποχωροϋσε ό έ- 
χθρός πού ' μοιάζε μέ ταχύτητα τού 
αέρα.

Στή διάρκεια τού Πρώτου Βαλκανι
κού πολέμου 1912-1913, χωρίς νά είναι 
έξακριβωμένο πότε ακριβώς, πού ό 
έχθρός μας, μπρος στις θυελλώδικες 
έξορμήσεις τού στρατού μας, άναγκα- 
ζόταν δχι μόνο νά ύποχωρεί άτακτα, 
άλλά καί μέ μεγάλη ταχύτητα, οί εϋζω- 
νες τού 1/38 Συντάγματος Εύζώνων 
τήν παρομοίαζαν μέ αέρα. Γι' αύτό, 
στίς ιδιαίτερες μεταξύ τους συζητή
σεις γιά τήν τόσο γρήγορη ύποχώρηση 
τού έχθροϋ έλεγαν, «μωρέ, άέρας

έγιναν».
□ναι άλήθεια, πώς τήν έκφραση 

αύτή, άέρας έγινε, πολύ τή χρησιμοποι
ε ί ό λαός μας, ιδιαίτερα στή Ρούμελη, 
στή Θεσσαλία καί στήν Ήπειρο. Σάν 
θέλουν νά χαρακτηρίσουν τή μεγάλη 
ταχύτητα, πού κάποιος απομακρύνθηκε 
λένε· «άέρας έγινε».

' Αλλά καί σάν θέλουν νά συστήσουν 
σέ κάποιον νά τρέξει όσο πιό πολύ 
γρήγορα γίνεται τού λένε, «άέρας νά 
γίνεις».

Τήν έκφραση αύτή «άέρας έγιναν» 
καθώς τή συζητούσαν μεταξύ τους 
στρατιώτες καί αξιωματικοί, τήν εϋρι- 
σκαν διασκεδαστική, γι' αύτό σέ κάθε 
ύποχώρηση τού έχθροϋ τήν έπαναλάμ- 
βαναν γιά άστείο. Τήν έκδοχή αύτή 
έκτος πού τήν άναφέρει ή στρατιωτική 
' Εγκυκλοπαίδεια, τήν αφηγήθηκε, στό 
γράφοντα, τόν ' Ιούλιο 1943 στή Ναύπα
κτο ό στρατηγός Σουμπασάκος. Σέ μιά 
άκαδημαϊκή συζήτηση πού κάναμε, γιά 
τις έξορμήσεις τού στρατού μας, ' Ιού
νιο 1913 έναντίον τών Βουλγάρων, πού 
παραβρίσκονταν καί άλλοι συμπολίτες 
μας, μάς είπε γιά τή λέξη άέρας, πώς τή 
χρησιμοποίησαν οί τσολιάδες τού 1 /38 
Συντάγματος Εύζώνων.

Όμως, δέν μπορούσε νά καθορίσει, 
πότε γιά πρώτη φορά τή χρησιμοποίη
σαν σάν πρλεμική κραυγή κι όχι σάν 
σύγκριση μέ τόν άέρα, τή μεγάλη 
ταχύτητα πού ό έχθρός ύποχωροϋσε. 
' Ωστόσο βεβαίωνε πώς σάν πολεμική

κραυγή χρησιμοποιήθηκε έπίσημα γιά 
πρώτη φορά άπό τό 1/38 Σύνταγμα 
Εύζώνων, στό δεύτερο Βαλκανικό πό
λεμο, πού τήν καθιέρωσε ό διοικητής 
του Συνταγματάρχης Διονύσιος Παπα- 
δόπουλος.

Τά όσα μάς άφηγήθηκε ό στρατηγός 
Σουμπασάκος, τά έπιβεβαίωσε στό γρά
φοντα στήν 'Αθήνα, τό Σεπτέμβριο 
1978 ό στρατηγός Λεωνίδας Σπαής.

Σημειώνουμε πώς καί οί δύο αύτοί 
στρατηγοί, είχαν λάβει μέρος ατούς 
Βαλκανικούς πολέμους 1912-1913, 
σάν μόνιμοι ύπαξιωματικοί καί έτσι είχαν 
προσωπική αντίληψη τού πράγματος.

Τέταρτη έκδοχή. "Εχει τήν προέ
λευσή της άπό τό ' Ηράκλειο τής 
Κρήτης, πού έκεΐτήν χρησιμοποιού
σαν γιά γιουχάισμα.

Λέγεται πώς τή λέξη άέρα τή χρησι
μοποιούσαν στό 'Ηράκλειο τής Κρή
της, γιά νά πειράζουν κάποιον ήμιπαρά- 
φρονα 'Οθωμανό. Στήν έποχή τού 
Έλληνο-τουρκικοϋ πολέμου 1912- 
1913 τή στιγμή πού ό 9ος λόχος τού 
' Ανεξάρτητου Τάγματος Κρητών μαχό
ταν κάτω άπό τις διαταγές τού Ταγμα
τάρχη Κονταρά Ξενοφώντα, οί ' Ηρα
κλειώτες στρατιώτες, πού ύπηρετοϋ- 
σαν στό λόχο αύτό θυμήθηκαν, τάχα, 
τήν περιφρονητική έκείνη λέξη, πού 
χρησιμοποιούσαν στήν πατρίδα τους, 
γιά νά γιουχαΐσουν τόν ήμιπαράφρονα 
' Οθωμανό καί φωνάζοντας άέρα μέ τή 
λόγχη στό όπλο τους, όρμησαν έναντί
ον τού έχθροϋ στίς 2 Δεκεμβρίου 1912, 
στή μάχη Άνω ©εριακίσι πρός τή 
Μανωλιάσσα, καί κατατρόπωσαν τούς 
Τούρκους.

Γιά τήν έκδοχή αύτή πού άναφέρεται 
στήν έγκυκλοπαίδεια «ΗΛΙΟΣ» δέν ά- 
ναφέρονται οί πηγές, πού άπ' αύτές 
πήραν τά στοιχεία, γιά νά τή θεμελιώ
σουν.

Πέμπτη έκδοχή. ' Από τήν έννοια 
τής λέξης άέρα, άνοιξε νά περάσω.

Όπως είναι γνωστό, ή λέξη άέρα, 
έχει πολλές έννοιες, άνάλογα μέ τήν 
περίπτωση πού χρησιμοποιείται. Μιά 
άπ' τις έννοιες αύτές, στή γλώσσα τού 
λαού, είναι καί ή έλεύθερη διάβαση, 
δώσε άέρα, άνοιξε νά περάσω!

Σύμφωνα μέ τήν έκδοχή αύτή, ή λέξη 
άέρα χρησιμοποιήθηκε άπό τό στρατό 
μας, μέ τή μεταφορική της έννοια, 
δηλαδή, άνοιξε νά περάσω, δώσε άέρα 
στοάς Βαλκανικούς πολέμους.

Στίς έπιθέσεις του ό στρατός μας 
έναντίον τού έχθροϋ φώναξε άέρα,

401



ΑΕΡΑ -  ΑΕΡΑ

ζητώντας άπ’ αυτόν νά του άνοίξει 
δρόμο νά περάσει.

' Από τήν εξέταση, πού μέχρι τώρα 
κάναμε, γιά τήν προέλευση τής πολεμι
κής μας κραυγής «άέρα» διαπιστώσαμε 
πώς ή έννοια τής λέξης άέρα όταν γιά 
πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε, ο ’ δλες 
τίς πιθανές έκδοχές, ήταν τελείως 
διαφορετική άπό τή σημερινή της.

Δέν έξακριβώσαμε πότε, άπό ποιό 
συγκεκριμένο τμήμα στρατού, σέ ποιά 
περιοχή καί κάτω άπό ποιές συνθήκες 
χρησιμοποιήθηκε. Μονάχα γιά τήν τέ 
ταρτη έκδοχή άναφέρονται στοιχεία, 
πού στηρίζονται όχι σέ πραγματικά 
γεγονότα, άλλά σ’ ένα συμπέρασμα 
μιας σχετικής πραγματείας, γιατί δέν 
ύπάρχουν έπίσημα στοιχεία νά τά τεκ
μηριώσουν.

"Αν δεχθούμε πώς δέν έχει σημασία 
πότε, άπό ποιό τμήμα, σέ ποιά περιοχή 
καί κάτω άπό ποιές συνθήκες ειπώθηκε 
ή λέξη άέρα, γιά πρώτη φορά, καί μέ 
ποιά έννοια, άπομένει νά έξετασθεΤ, 
πώς ή άρχική της έννοια, πήρε τή 
σημερινή της σημασία κΓ άκόμα, πότε 
καθιερώθηκε σάν έπίσημη πολεμική 
μας κραυγή.

"Ας έξέτάσουμε τίς πιθανότητες 
πού πιό πάΥω αναφέρουμε, χωρίς νά 
μπορούμε νά πούμε πώς έκτος άπ’ 
αύτές τίς πέντε πού δεχόμαστε, πώς 
άποκλείουμε τό ένδεχόμενο νά ύπάρ
χουν κι άλλες.

Πρώτη έκδοχή.

Πείραγμα-είρωνεία. "Αν δεχθούμε 
πώς ή λέξη /άέρα ειπώθηκε άπό τό 
βαθμοφόρο γιά νά πείσει τούς στρατιώ
τες του, πώς ό πόλεμος δέν είναι 
τίποτα, παρά ένας άέρας καί ότι χρησι
μοποιήθηκε μιά φορά άπό τούς ίδιους 
τούς στρατιώτες του, γιά νά πειράξουν, 
νά είρωνευθοΰν τό βαθμοφόρο τους, 
συμπεραίνουμε, πώς δέν είναι δυνατόν 
ή φυσιολογική έξέλιξη έκείνης τής 
έννοιας νά πάρει τή σημερινή της 
έννοια. Γι’ αύτό λέμε πώς ή έκδοχή 
αύτή δέν φαίνεται σάν πιθανή.

Δευτέρα έκδοχή.

Περιφρόνηση. Στόν πόλεμο 1912 
πολλές άπ’ τίς τούρκικες οβίδες πυρο
βολικού πού ’ πεφταν στίς γραμμές 
μας, δέν έφερναν κανένα άποτέλεσμα 
παρά μονάχα δημιουργούσαν άέρα. ΓΓ 
αύτό, ύστερα άπό κάθε σκάσιμο οβίδας, 
οί στρατιώτες μας, σχολιάζοντας τ ’

άποτελέσματα καί δείχνοντας περιφρό
νηση σ’ αύτό, έλεγαν, «άέρα», δηλαδή 
κανένα άποτέλεσμα παρά μονάχα άέ
ρα. Λέγοντας άέρα κυριολεκτούσαν 
γιατί πράγματι προκαλοϋσε άέρα τό 
έκρηκτικό κύμα.

Στήν περίπτωση αύτή βλέπουμε πώς 
ή λέξη άέρα, όταν γιά πρώτη φορά 
χρησιμοποιήθηκε, χαρακτήριζε τό άπο
τέλεσμα τών οβίδων, πού ’ σκαζαν, 
δηλαδή -κανένα άποτέλεσμα, έναν 
άέρα πού σήμαινε τίποτα ή καί τόν άέρα 
πού δημιουργούσε τό έκρητικό κύμα.

Έ φ ’ όσον αύτή ήταν ή έννοια τής 
λέξης άέρα, όταν γιά πρώτη φορά 
χρησιμοποιήθηκε, συμπεραίνουμε πώς 
όσες φορές κΓ άν χρησιμοποιήθηκε γιά 
τόν ίδιο σκοπό, ή φυσιολογική της 
έξέλιξη, δέν μπορούσε νά τής άλλάξει 
τήν άρχική της έννοια καί νά τής δώσει 
τή σημερινή, χωρίς νά μεσολαβήσει κι 
άλλο σχετικό γεγονός. ΓΓ αύτο δεχό
μαστε πώς δέν φαίνεται πιθανή αύτή ή 
έκδοχή.

Τρίτη έκδοχή.

Παρομοίωση. ’ Η έκδοχή αύτή παρου
σιάζει περισσότερες πιθανότητες, γιατί 
ή άρχική της έννοια, τής λέξης άέρα, 
ήταν ή παρομοίωση τής γρήγορης 
ύποχώρησης τού έχθροϋ, μέ άέρα, 
«άέρας έγιναν». Είναι δυνατόν σέ 
συνδυασμό, μέ κάποιο άλλο περιστατι
κό νά πήρε τή σημερινή της μορφή. 
Έχει μεγάλη άληθοφάνεια. Μέτή λέξη 
άέρα μπορεί νά καλοΰσαν τόν έχθρό νά 
γίνει άέρας, δηλαδή νά ύποχωρήσει. 
Μπορεί νά τή χρησιμοποίησαν καί σάν 
παρότρυνση ατούς στρατιώτες νά προ
χωρήσουν μέ όρμή, σάν άέρας γιά νά 
ύποχρεώσουν τόν έχθρό νά γίνει άέ
ρας, νά ύποχωρήσει. Είναι ένδεχόμενο 
νά είχε μιά τέτοια έξέλιξη ή άρχική της 
έννοια, γ ι’ αύτό καί παρουσιάζει άρκε- 
τές πιθανότητες προέλευσης τής πο
λεμικής μας κραυγής.

Τετάρτη έκδοχή.

Γιουχάϊσμα. ’ Από τά στοιχεία πού 
άναφέρονται στήν έγκυκλοπαίδεια «Η
ΛΙΟΣ» σάν γιουχάισμα, παρουσιάζει 
άληθοφάνεια, γιά τήν άρχική της χρησι
μοποίηση, ή λέξη άέρα. "Ομως, στή 
συγκεκριμένη περίπτωση, δέν πρόκει
ται γιά ήμιπαράφρονα, άλλά γιά έχθρό 
πού, γιά πολλές μέρες, μέ πείσμα κι 
έπιμονή άμυνόταν στίς θέσεις πού 
κρατούσε. Δέν φαίνεται πώς μπορούσε 
νά πάρει τή σημερινή της έννοια. 
"Αλλωστε καί ή έγκυκλοπαίδεια «ΗΛΙ
ΟΣ» τή δέχεται σάν πιθανώτατη κι όχι

σάν τήν πραγματική. Φαίνεται πώς ό 
συντάκτης είχε άμφιβολίες, γιατί άν 
είχε έπίσημες πηγές, πού πήρε τά 
στοιχεία, θά ’ πρεπε νά τή θεωρεί σάν 
τήν πραγματική καί μάλιστα ν ’ άποκλεί- 
σει κάθε άλλη έκδοχή, γιατί δέχεται καί 
τήν πέμπτη έκδοχή πού πιό κάτω 
έξετάζουμε.

Πέμπτη έκδοχή.

Παρότρυνση. Σύμφωνα μέ τήν έκδο
χή αύτή, ή άρχική έννοια τής λέξης 
άέρα, «δώσε άέρα», «κάνε τόπο νά 
περάσω», σχεδόν καθόλου δέν άπέχει 
άπό τή σημερινή της έννοια.

Γιά τήν έκδοχή αύτή λέγεται πώς σέ 
μιά έξόρμηση πού ’ κάμε, τό 1/38 
Σύνταγμα Εύζώνων μέ έφ ’ όπλου

λόγχην, άπό σχετικό παράγγελμα «έμ- 
πρός διά τής λόγχης» καθώς έξορμοϋ- 
σαν οί εϋζωνες, ξέφυγε άπό τό στόμα 
κάποιου εϋζωνα ή λέξη άέρα, πού 
αύθόρμητα ήρθε στό στόμα του, σάν 
άπαίτηση στόν έχθρό νά τ ’ άνοίξει 
δρόμο νά περάσει. ’ Ασφαλώς, ό εϋζω- 
νας έκεΐνος θά καταγόταν άπό περιοχή 
πού στή γλώσσα τού λαού τού χωριού 
του χρησιμοποιούσαν τή λέξη άέρα μ’ 
αύτή τήν έννοια «δώσε άέρα, άνοιξε νά 
περάσω».

Τό ξεφωνητό έκεΐνο, άέρα, τό μιμή- 
θηκαν κι άλλοι εϋζωνες κι έτσι, χωρίς νά 
σχεδιαστεί, χωρίς νά γίνει καμία σκέψη 
καί καμία γ ι’ αύτό παρασκευή, άπό 
στόμα σέ στόμα, διαδόθηκε σ ’ ολόκλη
ρο τό τμήμα, πού φωνάζοντας άέρα μέ 
τήν έννοια άνοιξε νά περάσουμε, πέτυ
χε θαυμάσια άποτελέσματα.

’ Η έκδοχή αύτή παρουσιάζει τήν πιό
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Αριστερά: «Καλέ Γκρότο» (Πίνακας Γ. 
Προκοπίου). 'Επάνω: « ’’Εφοδος» (Πί
νακας Δ. Μπισκίνη). Κάτω: «Τσολιά
δες» (Πίνακας Α. Γεραλή).

μεγάλη άληθοφάνεια. "Ετσι συμπεραί
νουμε πώς ή πιό πιθανή έκδοχή γιά τήν 
προέλευση τής πολεμικής μας κραυ
γής ΑΕΡΑ είναι ή πέμπτη έκδοχή, 
δηλαδή προήλθε άπό τή μεταφορική 
έννοια πού έχει ή λέξη στή γλώσσα τού 
λαού «Δώσε τόπο, άνοιξε δρόμο νά 
περάσω».

' Εκείνο πού είναι έξακριβωμένο καί 
δέ χωράει καμιά άμφιβολία, είναι πώς ή 
λέξη άέρα καθιερώθηκε σάν πολεμική 
μας κραυγή, στή διάρκεια τού δεύτε
ρου Βαλκανικού πολέμου, άπό τόντότε 
διοικητή τού 1/38 Συντάγματος Εύζώ- 
νων τόν ’ Αντ/ρχη Διονύση Παπαδόπου- 
λο.

Τή διαπίστωση αύτή στηρίζουμε τόσο 
στις άφηγήσεις των δύο στρατηγών, 
πού πιό πάνω άναφέρουμε τίς ομολογί
ες τους, Σουμπασάκου καί Σπαή, δσο 
καί σέ περικοπή τού ιστορήματος Γεωρ- 
γίου Ρούσσου μέ τίτλο «Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙ
ΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ», 
πού δημοσιεύθηκε στίς 14-7-1961 στήν 
έφημερίδα «ΒΗΜΑ» τών Αθηνών.

Στό ιστόρημα αύτό ό Γ. Ροϋσσος 
γράφει: « Ό  Διονύσιος Παπαδόπουλος 
ύπαγορεύει τίς άναμνήσεις του εις τόν 
Πάγκαλον όστις γράφει». «Άναθυμά- 
ται τίς μάχες πού έδωσε τό Σύνταγμά 
του, άπό τό Σαραντάπορο ώς τήν

Κρέσνα, τίς θυελλώδεις έξορμήσεις 
του, τό δόγμα τού διά τής λόγχης πού 
έπέβαλε αύτός, μέ τήν όρμή του, τήν 
άθάνατη πολεμική ιαχή Άέρααα πού 
καθιέρωσαν οί εϋζωνοί του, γιά νά γίνει 
άπό τότε τό ιερό σύνθημα όλων τών 
πολεμικών μας έξορμήσεων».

Έτσι δέν ύπάρχει καμία άμφιβολία 
άπό ποιόν καθιερώθηκε σάν πολεμική 
ιαχή, σάν πολεμική μας κραυγή ή λέξη 
«άέρα».

' Από τήν έποχή έκείνη, ή λέξη άέρα, 
έγινε ή άθάνατη πλέον πολεμική μας 
κραυγή, πού άποτελοΰσε τό έθνικό μας 
σύνθημα σ’ όλους τούς μετέπειτα 
πολέμους. ' Ιδιαίτερα χρησιμοποιήθηκε 
στόν Ίταλοελληνικό πόλεμο 1940- 
1941 πού ό στρατός μας μέ τίς 
περίφημες έκεΐνες μέ έφ ’ όπλου 
λόγχη καί μέ τήν πολεμική μας κραυγή 
«άέρααα» προκαλοΰσε τόν πανικό στόν 
εχθρό.

Ή  πολεμική κραυγή άέρα, σάν μιά 
λέξη, είναι προτιμότερη άπό άλλη 
κραυγή μέ περισσότερες λέξε ις .' Η μιά 
μονάχα λέξη έκφράζει καθαρά ποιά 
είναι ή άπαίτηση, νά τού άνοίξει ό 
έχθρός δρόμο νά περάσει, άλλά πιό 
πολύ, γιατί παρουσιάζεται πιό έντονος 
ό ήχος τής φωνής, είναι όξύτερος, 
συναρπαστικός καί έπιβλητικός.
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”Αποψη τής Άκροπόλεως άπό τόν 
έθνικό κήπο τό 1880 (Γκραβούρα).

Πλατεία  
’ Αέρηδων

Σήμερα  όσοι άνηφορίζουν γιά τήν  ’Ακρόπολη άπό τό 
Μοναστηράκι, τήν  Μητρόπολη ή τήν  Α ιόλου καί περνούν  
άπό τήν πλατεία των ’Αέρηδω ν δ έν  μπορούν νά 
φανταστούν τήν  πολυκύμαντη ιστορία τού χώρου αύτοϋ, 
πού πολλές φ ορές  έγ ιν ε  καί θέατρο  δραματικών 
συγκρούσεων άντιπ ολιτευομένω ν πού ζητούσαν τήν  
άποφυλάκιση πολιτικών ή δημοσιογράφων.

Η ΠΛΑΤΕΙΑ στούς «Άέρηδες» εί
ναι άπό τίς πιό γραφικές τής 

σημερινής Αθήνας άλλα καί άπό τίς 
πιό... κακόφημες τής παλιάς πόλης. 
Βρίσκεται στήν άρχή -  άρχή τής όδοϋ 
Αιόλου. Δέν είναι άλλη άπό τήν πλατεία 
πού βρίσκεται τό Ρολόι τοϋ ' Ανδρόνι
κου Κηρύστου οϊ λεγόμενοι «Ά έρη 
δες». Σήμερα ή γραφική πλατεία δέν 
θυμίζει τίποτε άπό τό παλιό «μεγαλείο» 
της: Στή μιά της πλευρά τό γνωστό 
μνημείο τών « Αέρηδων», άπέναντι τά 
έρείπια τοΰ Μεντρεσέ καί μετά ό 
άρχαιολογικός χώρος τής Ρωμαϊκής 
'Αγοράς καί τά στενά τής Πλάκας. 
Καταστήματα μέ τουριστικά ήδη’, τα
βέρνες μέ πολύχρωμα τραπέζια, γιά νά 
έντυπωσιάσουν τούς τουρίστες καί 
γκαρσόνια μέ ζηλευτή... γλωσσομά
θεια. Κι έκεΐ άπέναντι στή γωνιά τής 
πλατείας μέ τήν όδό Αιόλου ό φοβερός 
Μεντρεσές. Σήμερα άπό τό οικοδόμη
μα τοΰ Μεντρεσέ σώζονται μόνο τά 
σκαλιά καί ή μαρμάρινη πύλη του. ' Εδώ 
μέσα στό τούρκικο αύτό κτίριο σάπισαν 
ή έκτελέστηκαν μετά τό 1821, ώς τό 
τέλος περίπου τοϋ περασμένου αιώνα, 
πολλοί "Ελληνες. ' Ο Μεντρεσές δμως 
δέν ξεκίνησε σάν φυλακή.τ Ηταν πανε
πιστήμιο. Τό πρώτο πανεπιστήμιο τής 

Τό ώρολόγιο τού Κυρρήστου άπό λιθογραφία τοϋ Du Moncel. 'Αθήνας -  τούρκικο βέβαια -  πού
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Ή  πλατεία τών « Άέρηδων». Στό βάθος τό ώρολόγιο τού Κυρρήτου.

οεχτηκε καί μόρφωσε βλαστάρια τών 
καλών τουρκικών οικογενειών.

Ό  Μεντρεσές ή Σοφτά Τζαμί ή 
' Ιεροσπουδαστήριο τών Τούρκων ίδρύ- 
θηκε τό 1721 άπό τόν Μεχμέτ Φαχρή. 
Οί σπουδαστές φοιτούσαν εκεί 25 
όλόκληρα χρόνια καί λέγονταν «σοφτά- 
δες». Τό ίδρυμα ήταν κάτι άνάλογο μέ 
τά εύρωπαϊκά σπουδαστήρια θεολογί
ας. Τά μαθήματα πού διδάσκονταν έκεΤ 
ήταν τό Δίκαιο ή Σιερ'ί δηλαδή ή νομική 
έπιστήμη άπό θεωρητικής σκοπιάς μέ 
βάση τό Κοράνι καί τή μωαμεθανική 
πίστη, ή Φιλολογία, ή Θεολογία καί ή 
Φιλοσοφία. Στή Φιλολογία οί σπουδα
στές μάθαιναν νά άναλύουν κείμενα 
τής άραβικής, τής Περσικής καί τής 
τουρκικής λογοτεχνίας.

' Ο σπουδαστής τού Μεντρεσέ πλή
ρωνε τροφεία, άλλά σάν έπαιρνε τό 
πτυχίο του άνακηρυσσόταν συγχρό
νως καί διδάκτωρ καί ήταν σέ θέση νά 
καταλάβει οπωσδήποτε δημόσιο άξίωμα 
σάν «Κάτοχος όλων τών γνώσεων».

Πάνω άπό τήν πύλη τού Μεντρεσέ 
ύπήρχε ή έξής έπιγραφή: « Ό  πάνσο
φος Θεός βουληθείς "ινα διά τής 
παιδείας άναστήσει τά τέκνα τής χώρας 
έπετέλεσε τήν βουλήν αύτοΰ. Αί άγα- 
θοεργίαι τού Μεχμέτ Φαχρή 'ίδρυσαν 
οθωμανικόν περίβλεπτον ίεροδιδασκα-

λείον, κατά τό κεντρικόν μέρος τής 
πόλεως'ίνα έν αύτώ πάντα τά τέκνα τού 
άπεσταλμένου Θεού έν άδελφική ώς 
έν Παραδείσω, άνατροφή συνδιαιτών- 
ται...»

' Από αύτή τήν πύλη προέρχεται καί 
τό μοναδικό τμήμα τού Μεντρεσέ πού 
σώζεται ώς σήμερα, δείγμα μουσουλ
μανικής διακοσμητικής γλυπτικής τών 
άρχών τού 18ου αιώνα. ' Ο Μεντρεσές 
μετά τό 1821 χρησιμοποιήθηκε άπό τό 
έπίσημο έλληνικό κράτος σάν φυλακή. 
Κατεδαφίστηκε τό 1898 γιά άρχαιολογι- 
κές έρευνες πού δέν προχώρησαν, 
άφοΰ όλος ό χώρος έμεινε άπό τότε 
στήν ίδια κατάσταση.

Σάν φυλακή, «φιλοξένησε» όλα τά 
μεγάλα ονόματα τού έλληνικοΰ έγκλη- 
ματολογικοΰ πανθέου τού 19ου αιώνα. 
Λήσταρχοι φονιάδες (πού τά κεφάλια 
τους διατηρούνται μουμιοποιημένα στό 
' Εγκληματολογικό Μουσείο), κουτσα
βάκηδες καί νταήδες τού Ψυρρή πού 
μάζευε ή άστυνομία, Μανιάτες πού δέν 
άντεχαν στόν πειρασμό τής βεντέτας. 
Καί άνάμεσά τους πολλοί σεμνοί πολιτι
κοί άπλός λαός άντίπαλος πολιτικώς, 
δημοσιογράφοι πού έκαναν κριτική άπό 
τις έφημερίδες τους. ' Εδώ μέσα «θά
βονταν» όλοι περιμένοντας τήν ώρα 
τής δίκης. Κι έδώ μέσα, στήν αύλή τού

Μεντρεσέ δούλευε καί ή λαιμητόμος.
Εδώ πέρασαν ένα μέρος μικρό ή 

μεγάλο τής ζωής τους ό Φιλήμων, ό 
Λεβίδης, ό Γονίδης καί πολλοί δημοσιο
γράφοι.

' Ακριβώς άπέναντι άπό τόν Μεντρε
σέ, στήν άλλη πλευρά τής πλατείας, 
ύπάρχει τό Ρολόι τού Κηρύστου ή ό 
Πύργος τών ' Ανέμων. Τό άρχαιολογικό 
αύτό μνημείο είχαν μετατρέψει οί 
Τούρκοι σέ τεκέ. Διαρρυθμισμένος 
κατάλληλα μέ μικρούς ξύλινους έξώ- 
στες καί λιγοστό φωτισμό, ό «Τεκές τών 
' Ανέμων» ήταν ό χώρος όπου οί ντερβι- 
σάδες συγκεντρώνονταν γιά νά διασκε
δάσουν ή νά προσευχηθούν.

Σήμερα όσοι άνηφορίζουν γιά τήν
Ακρόπολη άπό τό Μοναστηράκι, τήν 

Μητρόπολη ή τήν Αιόλου καί περνούν 
άπό τήν Πλατεία τών Άέρηδων δέν 
μπορούν νά φανταστούν τήν πολυκύ
μαντη ιστορία τού χώρου αύτοΰ, πού 
πολλές φορές έγινε καί θέατρο δραμα
τικών συγκρούσεων άντιπολιτευομέ- 
νων πού ζητούσαν τήν άποφυλάκιση 
πολιτικών ή δημοσιογράφων.
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ΠΟΙΗΣΗΣ

«Σώπασε, κυρά Δέσποινα, καί 
μή πολυδακρύζης, πάλι μέ 
χρόνους, μέ καιρούς, πάλι δ ι
κά μας είναι».

ΤΟΥ κ. Κ. ΣΤΑΜΑΤΗ

Τ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ τραγούδι, σάν παγ
κόσμιο φαινόμενο, οέ όλες τις 

εποχές, άποτελεΤ τήν πιό πρωτότυπη 
ποιητική έκφραση ενός λαού καί σύγ
χρονα είναι τό πολυτιμότερο ύλικό γιά 
τή συγγραφή τής αύθεντικής κοινωνι
κής, πολιτικής, πολιτιστικής, λαογραφι- 
κής καί λογοτεχνικής ιστορίας τού λαού 
αύτού. Χωρίς εξαίρεση όλοι οί λαοί τού 
κόσμου, πού σημειώνουν μέ τήν παρου
σία τους ιστορική διαδρομή στήν πορεία 
τού άνθρώπου, έχουν δίχως άλλο τά 
δικά τους δημοτικά τραγούδια, τά όποια 
συνθέτουν τόν άλάνθαστο δείκτη κάθε 
φορά, τής άληθινής ζωής τους τόσο 
στόν καθαρά ιστορικό χώρο όσο καί 
στόν ιδιαίτερο τρόπο ζωής, άλλά καί στά 
μέσα έκφρασής του γενικότερα στήν 
περιοχή τής τέχνης καί τού λόγου πιό 
ειδικά.

Στά ποικιλώνυμα αύτά λαϊκά άσματα ό

μελετητής έχει τή δυνατότητα νά 
σπουδάσει τήν ταυτότητα διαφόρων 
ομάδων άνθρώπων, οί όποϊοι δραστηρι
οποιούνται σ' έναν τόπο σταθερό καί 
πού συγκροτούν ένα στοιχείο έθνικό 
καί ομοιογενές. Μές άπό τή ρεαλιστική 
αύτή λαϊκή παρουσία οίλαοίέκφράζουν 
τήν πεμπτουσία τού πολιτισμού τους, 
τού σύγχρονου καί τού περασμένου. 
Στόν πλατύτερο κύκλο αύτής τής έκ
φρασης τά Βαλκάνια έχουν τή δική τους 
άτομικότητα καί προσφέρουν μιάν έν- 
τελώς αύτόνομη καί διακριτική παραγω
γή, πού σέ γενικές έκτιμήσεις βρίσκε
ται άνάμεσα στόν άνατολικό καί στόν 
δυτικό κόσμο, μέ μιά ιδιαίτερη φυσιο
γνωμία, πού δέν έντοπίζεται μ' αύτόν 
τόν τρόπο ούτε στήν ’ Ανατολή, μά ούτε 
καί στή δύση. ' Υπάρχει στόν βαλκανικό 
τύπο τού δημοτικού τραγουδιού μιά 
σύμπτωση καί μιά κοινή προέλευση, μέ 
κοινούς ήρωες, κοινά περιστατικά, γνω
στές σέ όλους Ιστορικές μορφές μέ 
γεγονότα κι ένα χαρακτήρα ποικίλο, 
άπλό, ρωμαλέο καί πρωτότυπο. Τά 
στενά καί κοντινά σύνορα καί ή κοινή 
ιστορική μοίρα τής άφετηρίας τών 
βαλκανικών λαών τρέφουν καί συντη
ρούν τόν κορμό μιάς κοινής μ' αύτούς 
δημοτικής πνευματικής παράδοσης. Ή  
Γιουγκοσλαβία, ή Βουλγαρία, ή 'Αλβα
νία καί μερικές περιοχές τής Τουρκίας 
καί ή ' Ελλάδα βρίσκονται, χωρίς άμφι- 
βολία, στό έπίκεντρο αύτής τής δημοτι
κής λαϊκής ένότητας, καί όχι σπάνια ή 
λαϊκή τους έκφραση περικλείνει θαυμα
στά γνωρίσματα ομοιότητας καί κοινής 
έμπνευσης.

' Ιστορικά βέβαια ή άλήθεια είναι οί 
γειτονικές μας χώρες, τίς όποιες άνα- 
φέραμε πιό πάνω, άκολούθησαν μέ 
άρκετή καθυστέρηση τήν ιστορική πο
ρεία τής χώρας μας, κυρίως τήν άρχαία 
καί τών πρώτων αιώνων τού Μεσαίωνα. 
Είναι φυσικό τό έλληνικό πνεύμα σέ μιά 
γιγαντιαία προσπάθεια άφύπνισης τών 
λαών τής γής, νά μεταδόθηκε σχεδόν 
αύτούσιο σ' αύτούς τούς λαούς, πού 
μέ τή φωτιά τού νεοφώτιστου δέν 
άφομοίωσαν τά μηνύματα τού έλληνι- 
κοϋ πολιτισμού ή δέν μπόρεσαν νά τά 
άφομοιώσουν σέ αύτόνομες δικές τους 
έθνικές δημιουργίες. Κάτω άπ' αύτές 
τίς προϋποθέσεις τ ' άπόδωσαν μέ 
τρόπο παράλληλο ή όμοιο μέ τό πρωτό
τυπο, χωρίς νά πετύχουν τήν άπαιτού- 
μενη γιά ένα λαϊκό έργο τέχνης τού

λόγου αύτοδυναμία κι άνεξαρτησία.
"Ετσι γιά τόν άκριτικό κύκλο έχουμε 

Διγενή 'Ακρίτα καί σέ άλλες βαλκανι
κές χώρες μέ διάφορες ποικιλίες καί 
παραλλαγές. Ακόμα άλλες ποιητικές 
παρουσίες τών λαών αύτών παρουσιά
ζουν κοντά στό άρχαϊο δημοτικό τρα
γούδι, βρίσκονται μέσα στό άκριτικό 
τραγούδι καί έχουν γνήσια έλληνικά 
στοιχεία.

” Οταν γίνεται λόγος γιά τό έλληνικό 
δημοτικό τραγούδι έννοοΰμε τήν πιό 
γνήσια καί τήν πιό αύθεντική μορφή όχι 
μόνο στόν περίγυρο τής ' Ελλάδας, μά 
καί σέ όλο τόν κόσμο. Έτσι ό λόγος 
έδώ άναφέρεται σέ μιά αύτόνομη καί 
έντελώς πρωτότυπη μορφή, μοναδική, 
πού δέ μοιάζει ποτέ μέ καμιά άλλη. 
Χαρακτηριστικά στόν έλληνικό χώρο 
άπό τήν άρχαιότητα ώς σήμερα έκφρά- 
στηκε καί λειτούργησε τό δημοτικό 
τραγούδι λογοτεχνικά μοναδικό στό 
είδος, τήν έκταση, τήν ποιότητα, τήν 
έκφραση καί τή σπάνια δύναμη τής 
έπιβίωσης μέσα στούς αιώνες. Αύτή ή 
ποιητική παρουσία άκολούθησε τή μοί
ρα τών ' Ελλήνων άπό τήν έποχή τού 
μυθικού ' Ορφέα καί τών ποιητών τής 
ομάδας του καί συμπορεύτηκε άρμονι- 
κά μέ τήν ιστορία καί τά πνευματικά 
τους άλματα. Άνάμεσα σ' έκεΐνο τό 
άρχαϊο καί στό σύγχρονο έλληνικό 
δημοτικό τραγούδι ύπάρχει μιά κατα
πληκτική ομοιότητα, συγγένεια, σχέση 
καί ομοιογένεια. Σέ πολλές περιπτώ
σεις άν έξαιρέσει κανείς τό γλωσσικό 
όργανο τό περιεχόμενο είναι άπαράλ- 
λαχτα όμοιο, καθώς μαρτυρούν -δυ
στυχώς- μερικά χωρίς αύτοτέλεια λεί
ψανα.

' Από τήν πλούσια καί τόσο άνεπανά- 
ληπτη δημοτική έκφραση είναι άνυπο- 
λόγιστη άτυχία γιά ολόκληρη τήν άν- 
θρωπότητα, πού χάθηκαν τά άντίστοιχα 
τραγούδια τής έλληνικής άρχαιότητας. 
Γιατί παράλληλα μέ τή λογοτεχνική 
έκρηξη τών ' Ελλήνων τής άρχαϊκής, 
τής άττικής καί τής έλληνιστικής έπο- 
χής, τά ίδια γεγονότα είχαν έμπνεύσει 
τίς δουλειές τής καθημερινής ζωής, τίς 
σκέψεις, τούς καημούς, τά παράπονα 
καί τίς ιστορικές έναλλαγές, πού έρ
χονταν κι έφευγαν μέ τίς χαρές καί τίς 
αιματηρές συνέπειες τών πολέμων.

' Η μελέτη τής έλληνικής λογοτεχνί
ας διδάσκει ότι κάθε λογοτεχνικό με
σουράνημα έπώνυμης ποίησης έχει μιά
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Επάνω: Λεβεντόκορμοι Μετσοβίτες, χορεύουν τοπικό χορό. Τά περισσότερα δημοτικά μας τραγούδια, συνδυάζονται μέχρι 
σήμερα μέ εθνικούς χορούς, στις περισσότερες περιοχές τής Ελλάδος. Κάτω: « Ό  γαλατάς» (πίνακας τού Νικηφόρου 
Λύτρα).

βαθιά λαϊκή ύποδομή, πάνω στήν όποια 
τούτο στηρίζεται καί μεγαλουργεί. Αύ- 
τό τό επισημαίνουμε καθαρά στά διά
σπαρτα λαϊκά καί προφορικά στοιχεία 
τών ομηρικών επών, στά έργα τών 
μεγάλων τραγικών ποιητών, οτήν κωμω
δία καί πολύ έντονα τά έντοπίζουμε στά 
θεοκρίτεια ειδύλλια, δπου ή βάση τού 
δημοτικού τραγουδιού είναι άπαρασά- 
λευτα άφομοιωμένη σ' αύτά άλλοτε 
σάν λαογραφική έκφραση κι άλλοτε σάν 
λαϊκή παράδοση. Γνήοια όμως δημοτικά 
τραγούδια άπό τήν έλληνική άρχαιότη- 
τα δέν διασώθηκαν κι άς βρίσκουμε 
άρκετά ίχνη τους μέχρι σήμερα στή 
δημοτική μας ποίηση. Κι είναι φυσικό 
αύτό άν άναλογιστεί κανείς πώς άπό τά 
γραπτά άρχαϊα κείμενα, μέ τό πέρασμα 
τών αιώνων, διασώθηκε μονάχα τό 20%, 
ένώ μαζί μέ τό 80% τών χαμένων 
λησμονήθηκαν πρώτα-πρώτα τά δημοτι-

«Ν "Ί  "V" -V»' κά τραγούδια, πού διαδίδονταν προφο
ρικά άπό στόμα σέ στόμα είτε γιατί δέν 
έγκρίθηκε άναγκαϊο νά γραφτούν είτε 
γιατί έλλειπαν άκόμα συστηματικές 
μέθοδοι συλλογής καί ταξινόμησής 
τους. ' Η δεύτερη έκδοχή είναι ή πιό 
πιθανή γιατί άν κρίνουμε άπό τήν πρώτη 
νεοελληνική συλλογή δημοτικών τρα- 
γουδιών, τήν όποια έκανε ό Φωριέλ τό 
1824, μπορούμε νά κατανοήσουμε γιατί 
οί ” Ελληνες, ένώ τά θεωρούσαν κομμά
τια άπό τήν ίδια τους τή ζωή, έντούτοις 
δέν φαντάζονταν ότι μπορούσαν νά 
λησμονηθούν, άφοϋ πορεύονταν μαζί 
μέ τό ρυθμό τής ζωής τους.

Πιό μεγάλη τύχη έπιφυλάχτηκε στά 
δημοτικά τραγούδια τής βυζαντινής 
εποχής. Κι έδώ όμως δέν διασώθηκαν 
τά τραγούδια τών πρωτοχριστιανικών 
χρόνων καί τής άνώνυμης θρησκευτι
κής ποίησης, πού πρέπει νά ύπήρχε στό

407



ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

περιθώριο τής μοναδικής οτόν κόσμο 
βυζαντινής ύμνογρφίας. 'Απ' αύτάδλα 
εκείνα πού άπόμεινε είναι ένας κύκλος 
ιστορικών κυρίως τραγουδιών, τά οποία 
άφηγούνται τή ζωή καί τά κατορθώματα 
τού ήρωα Διγενή 'Ακρίτα καί τών 
ακριτών, πού μαζί του φρουρούσαν τά 
άνατολικά σύνορα τής βυζαντινής αύ- 
τοκρατορίας. Πρόκειται γιά τό θαυμα
στό «άκριτικό κύκλο», άποτελούμενο 
άπό σύντομα τραγούδια μέ ιστορικό 
περιεχόμενο. Εναι γραμμένα σέ ζων
τανή δημοτική γλώσσα, διακρίνονται γιά 
τήν ύπερβολή καί τό άπίθανο, άλλά καί 
γιά τήν άφταστη δύναμη τής περιγρα
φής καί τής άναβίωσης τών βυζαντινών 
συνόρων. Σ' αύτά βρίσκουμε μιά μορφή 
ιστορίας, πού διαδραματίζεται σέ συγ
κεκριμένο τόπο, άπό έναν κόσμο μεθο
ριακών στρατιωτών σέ μιά ορισμένη 
ήρωική έποχή τής χιλιόχρονης αύτο- 
κρατορίας. Άπό τήν άποψη αύτή ή 
ιστορία, πού κλείνουν τά άκριτικά τρα
γούδια είναι πολύτιμη καί πρωτότυπη, 
δοσμένη άπό πηγές άμεσες καί αύθεν- 
τικές. ' Από τόν «άκριτικό κύκλο» δίνου
με δυό δείγματα. Καί τά δυό έχουν 
-καθώς δλα τά άκριτικά- σχέση μέ τό 
Διγενή. Τό πρώτο μιλάει γιά τή μάννα 
τού Διγενή καί τό άλλο γιά τό πώς 
πέθανε ό άνίκητος στούς πολέμους 
ήρωας:

Η άντρειωμένη λυγερή καί ό 
Σαρακηνός

Κάπου πόλεμος γίνεται' ς ’ Ανατολή καί
Δύση,

καί τό μάθε ή λυγερή καί πάει νά
πολεμήση.

Άντρίκια ντύθη κι άλλαξε καί παίρνει 
τάρματά της. 

Φίδια στρώνει τό φάρο της κι όχιαίς τόν 
καλλιγώνει,

καί τούς άστρίταις τούς κακούς τούς 
βάνει φτερνιστήρια. 

Φτερνιά δίνει τού μαύρου της, πάει 
σαράντα μίλλια, 

κΓ άλλη ματαδευτέρωσε'ς τον πόλε
μον έμπήκε.

'Σ  τά μπα της στράταις έκανε, 'ς  τά 
βγα της μονοπάτια, 

' ς τάλλο της στριφογύρισμα, έσπασε τό
λουρί της,

φανήκαν τά χρυσόμηλα, τά λινοσκεπα-
σμένα.

Σαρακηνός τήν άγναντά άπό ψηλή
ραχούλα.

«Παιδιά, καί μή δειλιάσατε, παιδιά, μή
φοβηθήτε.

Γυναικείος είναι’ ό πόλεμος, νυφαδια- 
κός ό κοΰρσος!»

Στήν
απέναντι σελίδα 
άγαλμάτιο 
’ Αρπιστοϋ άπό 
τήν Κέρο 
(2.400-2.200 π.Χ.)

Κ’ ή λυγερή όντας τ ' άκουσε 'ς  τόν 
Ά η  Γιώργη τρέχει. 

«’ Αφέντη μου άη Γιώργη μου, χώσε μου 
τό κοράσιο,

νά κάμω τά μπα σου χρυσά καί τά βγα 
σου άσημένια, 

καί τά ξυλοκεράμιδα ούλο μαργαριτά
ρι.»

Έσκίσανε τά μάρμαρα κ' έμπήκε ή 
κόρη μέσα.

Σαρακηνός νά κ ’ έφτασε κοντά 'ς  τόν
άη Γ ιώργη.

«Ά γ ιε  μου Γιώργη χριστιανέ, φανέρω
σε τήν κόρη,

νά βαφτιστώ στή χάρη σου έγώ καί τό
παιδί μου,

έμέ νά βγάλουν Κωσταντή καί τό παιδί 
μου Γιάννη».

Άνοίξανε τά μάρμαρακ' έφάνηκεν ή 
κόρη.
(Ν. Γ. Πολίτη: «Δημοτικά τραγούδια»)

' Ο θάνατος τού Διγενή

Τρίτη έγεννήθη ό Διγενής καί Τρίτη θά
πεθάνει

Πιάνει καλεί τούς φίλους του κι δλους 
τούς άντρειωμένους, 

νά ρθη ό Μηνάς κι' ό Μαυραϊλής, νά 
ρθη κΓ ό γιός τού Δράκου, 

νά ρθη κΓ ό Τρεμαντόχειλος, πού 
τρέμει ή γή κΓ ό κόσμος. 

Κ’ έπήγαν καί τόν ηϋρανε ς τόν κάμπο 
ξαπλωμένο.

Βογγάει, τρέμουν τά βουνά, βογγάει, 
τρέμουν οί κάμποι. 

«Σάν τί νά σ' ηύρε Διγενή, καί θέλεις νά
πεθάνης;

-  Φίλοι, καλώς ώρίσατε, φίλοι κΓ άγα-
πημένοι,

συχάσατε, καθήσατε, κ ’ έγώ σάς άφη-
γειέμαι.

Της ' Αραβίνας τά βουνά, τής Σύρας τά
λαγκάδια,

πού κεΐ συνδυό δέν περπατούν, συν- 
τρείς δέν κουβεντιάζουν, 

παρά πενήτα κ' έκατό, καί πάλε φόβο
νέχουν,

κ' έγώ μονάχος πέρασα πεζός κι' 
άρματωμένος, 

μέ τετραπίθαμο σπαθί, μέ τρεΤς όργυι- 
αίς κοντάρι.

Βουνά καί κάμπους έδειρα, βουνά καί 
καταρράχια,

νυχτιαϊς χωρίς άστροφεγγιά, νυχτιαίς 
χωρίς φεγγάρι. 

Καί τόσα χρόνια πού ζήσα δώ ς τόν 
άπάνου κόσμο 

κανένα δέ φοβήθηκα άπό τούς άντρει-
ωμένους.

Τώρά είδα έναν ξυπόλυτο καί λαμπρο-
φορεμένο,

πόχει τού ρίσου τά πλουμιά, τής άστρα- 
πής τά μάτια- 

μέ κράζει νά παλέψωμε σέ μαρμαρένια
άλώνια,

κΓ όποιος νικήση άπό τούς δυό νά 
παίρνει τήν ψυχή του».

Κ' έπήγαν κ' έπαλέψανεστά μαρμαρέ
νια άλώνια-

κι’ όθε χτυπάει ό Διγενής, τό αίμα 
αύλάκι κάνει, 

κΓ όθε χτυπάει ό Χάροντας, τό αίμα 
τράφο κάνει.

(Ν. Γ. Πολίτη: «Δημοτικά Τραγούδια»).

" Από τόν «άκριτικό κύκλο» άργότερα 
(11-13ος αί.) άγνωστος στιχουργός 
έπήρε κι έσύνθεσε τό « Έπος τού 
Βασιλείου Διγενή Άκριτα», στό οποίο 
άφηγείται μ’ έναν παλμό πατριωτισμού 
καί παλικαριάς, τή ζωή καί τά κατορθώ
ματα, τό γάμο καί τόν θάνατο τού ήρωά 
του Διγενή, ό οποίος φυσικά δέν μπορεί 
νά συγκριθεΐ σάν ποίημα μέ τήν ποιητική 
άξια καί τή γνησιότητα τής έμπνευσης 
τού «άκριτικοϋ κύκλου». ’ Ωστόσο όμως 
τό έπος αύτό προβάλλει τήν έλληνικό- 
τητα τού Βυζάντιου, τό άγωνιστικό 
πνεύμα τών βυζαντινών, τά ιδανικά καί 
τις ήθικές άρχές τών άνθρώπων αύτής 
τής έποχής, τό μεγάλο όραμα τής 
Βασιλεύουσας πάνωάπ’ όλα. Γιατίαύτό 
τό φωτεινό όραμα τής άνασύστασης 
τής αύτοκρατορίας έγινε ή άθάνατη 
ψυχή τών δημοτικών τραγουδιών ιδίως 
ύστερα άπό τήν πτώση τής Πόλης. 
Άπό λογοτεχνική σκοπιά, ένώ τό «έ
πος» αύτό άποτελεΐ τό πρώτο γραπτό 
μνημείο, τής λογοτεχνίας μας στή 
νεοελληνική γλώσσα, τά άκριτικά τρα
γούδια είναι ή ούσιαστική άφετηρία τού 
σύγχρονου δημοτικού τραγουδιού καί 
τής νεοελληνικής ποίησης. Μέ έκπλη- 
κτικές άναλογίες συναντάμε τήν πνοή 
καί τό ήθος τού «" Επους τού Βασιλείου 
Διγενή ’ Ακρίτα» κάπου έξι αιώνες 
άργότερα στό άντίστοιχο έπος τού
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Κορνάρου « 'Ερωτόκριτος». Κοντά στό 
«έπος» του Διγενή τοποθετείται τό 
«Χρονικόν τού Μορέως», ή «Άχιλληί- 
δα» καί τά ερωτικά ίπποτικά μυθιστορή
ματα.

" Ενα είδος δη μοτικών τραγουδιών θά 
μπορούσαν νά θεωρηθούν καί εκείνα τά 
λαϊκά άσματα, τά όποϊα γέμιζαν τούς 
βυζαντινούς χρόνους, κύρια τά άνώνυ- 
μα, άλλά καί τά φερόμενα σάν επώνυμα, 
τών όποιων οί δημιουργοί δέν εξακρι
βώνεται δτι ύπήρξαν άληθινά πρόσωπα. 
"Αν καί ή ποιητική ποιότητα καί τό 
περιεχόμενο αύτών τών άσμάτων είναι 
φανερά κατώτερη άπό τού «άκριτικοΰ 
κύκλου», έν τούτοις οάν λαϊκή έκφραση 
μιας εποχής μπορούν νά έχουν έδώ τή 
θέση τους. Μνημονεύουμε άπόαύτάτά 
ποιήματα τού Θεόδωρου Πρόδρομου, 
τις διάφορες σάτιρες, τις ποικίλες 
διηγήσεις κλπ.

Τό ίδιο όμως τό Βυζάντιο τή μιά φορά 
μέ τή δόξα του καί τήν άλλη μέ τή 
μαρτυρική πτώοη του τό 1453 μάς 
έδωσε δυό άντιτιθέμενες μορφές τρα- 
γουδιών μέ καθολικό ιστορικό καί μοιρο- 
λογικό χαρακτήρα άντίστοιχα. Συνθέ
σεις σύντομες, συντονισμένες σέ ά- 
στραφτερό 15σύλλαβο, ποτισμένες μέ 
πόνο, ψυχική τρικυμία καί πικρό φαρμά
κι, είναι τά τραγούδια τών «θρήνων» τής 
πτώσης τής Βασιλεύουσας. "Ενα μοι- 
ρολόγι, πού μόνο μέ τό σύγχρονο 
μοιρολόγι τής Μάνης, μπορεί νά παρα
βληθεί.

Τά πρώτα ίχνη αύτών τών νεώτερων 
άσμάτων έντοπίστηκαν γύρω στό 1361 
μέ τό «Κροϋσος καί τής Άντριανόπο- 
λης» καί άργότερα, τό 1453, μέ τό 
«Άνακάλυμα τής Πόλης». "Ετσι δημι- 
ουργήθηκε ένας μικρός κύκλος, όπου 
τό περιεχόμενο, ή έκφραση καί ή 
δύναμη έμπνευσης διαφέρουν ριζικά 
άπό τόν «άκριτικό κύκλο», γιατί είναιπιό 
ρωμαλέα, έχουν χαρακτηριστική ζωντά
νια καί βρίσκονται κοντήτερα στή λαϊκή 
ψυχή, έχουν πλατύτερη καί καθολικό- 
τερη άπήχηση, τό ιστορικό τους στοι
χείο είναι περιορισμένο, έκφράζουν 
τόν έθνικό πόνο, δέν ύπερβάλλουν 
ούτε μεγαλοποιούν τά γεγονότα, στό 
θρήνο προβάλλεται ή έλπίδα καί ή 
προσδοκία τής άναβίωσης τού Βυζάντι
ου καί κρύβουν μιά ιδιόμορφη δύναμη, 
πού έκλεισε μέσα της άτόφιο τό μεγα
λείο τής πτώσης καί τήν άγωνιστικότητα 
τής άποτίναξης τών άνατολικών κατα- 
κτητών. Αύτόν τόν παλμό τόν έπισημαί- 
νουμε σέ όλα αύτά τά θρηνητικά 
τραγούδια. Τά άκριτικά τραγούδια καίοί 
θρήνοι δέν έχουν άπό τή φύση τους

ποικιλία θεμάτων. Τά πρώτα είναι ιστο
ρικά, τά άλλα περιέχουν κυρίως τό 
στοιχείο τού θρήνου καί διαφανή ιστορι
κό σκελετό. Καί τά δυό δέν έχουν τό 
πλάτος καί τήν πολυεδρικότητα τών 
σύγχρονων δημοτικών τραγουδιών, τήν 
ποιητική τελειότητα, τή μοναδική έμ
πνευση καί τή δωρική τους μεγαλοπρέ
πεια. "Ενα όμως εΐναιγεγονός. Τόσοτά 
άκριτικά καί οί θρήνοι όσο καί τά 
νεώτερα δημοτικά τραγούδια στήν άφε- 
τηρία τους πλάστηκαν άπό έναν δημι
ουργό μέ άφορμή κάποιο γεγονός 
ιστορικό ή κοινωνικό, σπουδαίο ή όχι. 
Μέ τό πέρασμα τών χρόνων αύτά τά 
άσματα, όσα έκλειναν φυσικά μέσα 
τους τό χάρισμα τής διάρκειας στό 
χρόνο, τραγουδήθηκαν άπό άλλους, 
διορθώθηκαν, συμπληρώθηκαν καί πα
ραλλάχτηκαν άπ' αύτούς άνάλογα μέ 
τήν ποιητική άξια τού καθενός, έτσι 
ώστε νά λησμονηθούν σιγά-σιγά οί 
στιχουργοί τους καί νά γίνουν στήν 
άρχή τραγούδια μικρών καί πιό ύστερα 
πιό μεγάλων άνθρώπινων ομάδων, γιά 
νά καταλήξουν τελικά στό λαϊκό στόμα, 
όπου τελειοποιήθηκαν μέσα στήν μυ
στική λαϊκή σοφία.

Προτιμήσαμε άπό τούς θρήνους δύο, 
πού άναφέρονται στήν κατάκτηση δυό 
σπουδαίων πόλεων, τής ' Αντριανούπο- 
λης καί τής Κωνσταντινούπολης, στούς 
όποιους ύπάρχει λόγω τής χρονικής 
άπόστασης (κάπου ένας αιώνας) μιά 
έξελικτική πορεία μέ τόν ίδιον όμως 
πυρήνα.' Ο λαός κλαίει μέ τήνάρρενω- 
πή του φωνή τις πιό μεγάλες πόλεις τής

Θράκης καί τού βυζαντινού κράτους:

Τό κροϋσος τής Άντριανόπολης

Τάηδόνια τής 'Ανατολής καί τά πουλιά
τής Δύσης

κλαίγουν άργά, κλαίγουν ταχιά, κλαί- 
γουν τό μεσημέρι, 

κλαίγουν τήν ' Αντριανόπολη τήν πολυ- 
κρουσεμένη,

όποΰ τήνε κρουσέψανε τοΐς τρεις 
γιορταϊς τού χρόνου- 

τού Χριστουγέννου γιά κηρί, καί τού 
Βαγιοϋ γιά βάγια, 

καί τής Λαμπρής τήν Κυριακή γιά τό 
Χριστός άνέστη.

(Ν. Γ. Πολίτη: «Δημοτικά Τραγούδια»·)

Τής ' Αγιά Σόφιάς

Σημαίνει ό Θιός, σημαίνει ή γής, σημαί
νουν τά έπουράνια,

σημαίνει κ' ή άγιά Σόφιά, τό μέγα
μοναστήρι,

μέ τετρακόσια σήμαντρα κ ’ έξηνταδυό
καμπάνες,

κάθε καμπάνα καί παπάς, κάθε παπάς
καί διάκος.

Ψάλλει ζερβά ό βασιλιάς, δεξιά ό 
πατριάρχης,

κι’ άπ' τήν πολλήν τήν ψαλμουδιά 
έσειότανε οί κολόνναις.

Νά μπούνε στό χειρουβικό καί νά βγη ό
βασιλέας,

φωνή τούς ήρθε έξ ούρανοϋ κι' άπ' 
αρχαγγέλου στόμα.

«Πάψετε τό χειρουβικό κΓ άς χαμηλώ
σουν τ ' άγια,

παπάδες πάρτε τά γίερά, καί σείς κεριά
σβηστήτε,

γιατί είναι θέλημα Θεού ή Πόλη νά
τουρκέψη.

Μόν στείλτε λόγο 'ς  τή Φραγκιά, νά 
ρτουνε τριά καράβια-

τό να νά πάρη τό σταυρό καί τάλλο τό
βαγγέλιο,

τό τρίτο τό καλύτερο, τήν άγια τράπεζά
μας,

μή μάς τήν πάρουν τά σκυλιά καί μάς 
τήν μαγαρίσουν».

' Η Δέσποινα ταράχτηκε κ' έδάκρυσαν 
οί εικόνες.

«Σώπασε, κυρά Δέσποινα καί μή πολυ-
δακρύζης,

πάλι μέ χρόνους, μέ καιρούς, πάλι δικά
μας είναι».

(Ν. Γ. Πολίτη: «Δημοτικά Τραγούδια»).

Τ ό σύγχρονο έλληνικό δημοτικό τρα-
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γούδι άποτελεΤ τή δόξα τής ελληνικής 
δημοτικής ποίησης. "Εχει μιά μοναδική 
φυσιογνωμία καί μιά τέχνη ανυπέρβλη
τη στόν τρόπο σύνθεσης καί στό ύψος 
τής έμπνευσης, στή γλωσσική διατύπω
ση καί στήν άπαράμιλλη έκφραση, στήν 
ξεχωριστή δύναμη τής περιγραφής καί 
στή σπάνια ρωμαλεότητα άναβίωσης 
εικόνων καί περιστατικών. Ή  μακρό
χρονη λαϊκή έπεξεργασία καί ή άέναη 
παρέμβαση τού άλάθητου λαϊκού αι
σθητήριου στήν τελειοποίηση τού στί
χου φέρνουν τήν ποίηση αύτή σέ 
κλασική ποιητική τελειότητα.

Σ' αύτό τό ιδιαίτερο τραγούδι ό 
έλληνικός λαός έκλεισε ολόκληρη τήν 
ιστορική, κοινωνική καί πνευματική του 
άναπνοή σέ στιγμιαίες, άλλά ούρανό- 
φταστες άναλαμπές, πού σημαδεύουν 
κάθε τόσο τήν ιστορική πορεία του. Τά 
θέματα των τραγουδιών αύτών καλύ
πτουν ολόκληρη τήν έκφραση ένός 
λαού, ξεκινώντας άπό τό ιστορικό πλαί
σιο καί περνώντας σταδιακά σέ όλη τήν 
άνθρώπινη συναισθηματική κλίμακα.

Στόν ιστορικό χώρο δίνουν μέ αίσθη
μα καί άκρίβεια, άλλά καί μέ έξαιρετικά 
παραστατικό τρόπο τήν αύθεντικότερη 
μορφή τής ελληνικής 'ιστορίας. Τό 
ύλικό αύτό είναι' σέ θέση νά δώσει 
άτόφια στοιχεία γιά μιά ιδιόμορφη ζων
τανή σύνθεση ιστορίας, δπου ή άμεσό- 
τητα καί ό ρεαλισμός τών παραστάσεών 
της, προσδιορίζουν τά βασικά γνωρί
σματα τής άληθινής ιστορικής δεοντο
λογίας.

Αύτή τήν άπέραντη γνησιότητα τής 
ποιητικής έμπνευσης σέ ίδιο καί μεγα
λύτερο βαθμό καί ϊση ένταση τή γευό
μαστε κιάπ’ δλεςτίς άλλες κατηγορίες 
τών τραγουδιών τής δημοτικής μας 
ποίησης. ' Η χαρά, ή λύπη, ή άγάπη, τά 
όνειρα, οί γιορτές, τά οικογενειακά 
γεγονότα, ή ζωή, ό θάνατος, ή ξενιτειά, 
ή ύπαίθρια ζωή, ή λαϊκή θυμοσοφία, ή 
γνωμική φιλοσοφία, ή ομορφιά καί ή 
άθανασίατής φύσης, ό άνθρωπος καίοί 
στοχασμοί του, τό πάθος, οί ήθικές καί 
οί κοινωνικές άρχές, οί άνθρώπινες 
άξιες καί άμέτρητοι άκόμα στίχοι, με- 
τουσιώνονται έδώ πάντοτε μέ τήν 
ειλικρινέστερη έμπνευση καί τήν ποιη
τικότερη δόνηση.

Κάθε τραγούδι έχει τή δική του 
ταυτότητα, τήν ιδιαίτερη φυσιογνωμία 
καί τά έντελώς δικά του χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα. ' Ακόμα κι όσα τραγούδια 
διαπραγματεύονται τό ίδιο θέμα κι 
αύτά, μέ καταπληκτική εύρηματικότη- 
τα, έχουν τά δικά τους ξεχωριστά 
άτομικά στοιχεία. Τό λαϊκό αισθητήριο,

"Ενα άκόμα στιγμιότυπο άπό χορό στό 
γραφικό Μέτσοβο.

προικισμένο μέ τήν άνώτατη σοφία τής 
έκλογής καί διαλογής τών βιώσιμων 
γνωρισμάτων, τήν άκένωτη ποικιλία, 
τούς άναρίθμητους τρόπους τύπωσης, 
τού χειρισμού τού θέματος, δημιουργεί 
δίχως τέλος μιά θάλασσα αύτοτελών 
ποιημάτων. Αύτή ή άέναη ποικιλία τής 
έκφρασης συναγωνίζεται τήν άκατά
σχετη, μά λογικότατα ισορροπημένη, 
ποικιλία τών θεμάτων, πού έπισημαίνει 
κάθε φορά ό λαϊκός τραγουδιστής καί 
τήν τραγουδάει μέ χίλιες φωνές καί 
χίλια στόματα.

Τά τραγούδια αύτά όταν έχουν συγ
γενικό άντικείμενο, έντάσσονται σέ 
πλατύτερες ένότητες, μέσα στις όποι
ες όλα διατηρούν οπωσδήποτε άλώβη- 
τη τή δική τους ταυτότητα καί αύτονο- 
μία. ' Η πιό σωστή τους ταξινόμηση θά 
άνταποκρινόταν πληρέστερα σέ μιά 
άναλυτική άπαρίθμηση όλων αύτών τών 
τραγουδιών, μέ έξαίρεση όσων άποτε- 
λούν παραλλαγές άλλων, τά όποια 
ύποχρεωτικά πρέπει νά περιλαμβάνον
ται στήν ίδια ένότητα. Γιατί λ.χ. οί δυό 
πασίγνωστες παραλογές «τού γιοφυρι
ού τής "Αρτας» καί «τού νεκρού 
άδελφοΰ» τί κοινό μπορούν νά έχουν 
στή βαθύτερη ούσία τους έξω άπό τό 
ότι λέγονται «παραλογές»; Είναι τόσο 
διαφορετικός ό μύθος, ό συμβολισμός, 
τό μήνυμα, οί πηγές έμπνευσης, πού σέ 
καμιά περίπτωση δέν έχουμε τό δικαίω
μα νά μιλήσουμε γιά ίδια ένότητα καί 
ομάδα.

Βέβαια οί μελετητές άκολουθοϋν 
διάφορες μεθόδους ταξινόμησης σέ 
μεγάλες ομάδες γιά νά μπορούν μ' 
αύτόν τόν τρόπο νά καταλήγουν πιό 
εύκολα σέ γενικεύσεις, πού είναιάναγ- 
καΐες γιά τήν καθολική έπιμέτρηση τής 
άξίας τους. 'Ωστόσο ή άνάλυση καί ή 
σύνθεση καθενός καί στή συνέχεια ή 
έκτεταμένη γενίκευση στήν άτομική 
άξιολόγηση καί στή συλλογική κριτική 
παραμένει κατά τή γνώμη μας ή σωστή 
θεώρηση τού συνόλου τών δημοτικών 
τραγουδιών. Μιά γνώμη προκρίνει τήν 
άποψη τής διάκρισης τών δημοτικών 
τραγουδιών σ' έκεΐνα, πού περιλαμβά
νουν τή ζωή τού άνθρώπου στις ποικί
λες έκφάνσεις της, όπως είναι τά 
τραγούδια τής άγάπης, τά νυφιάτικα, τά 
ναναρίσματα, τά παιδικά, τ ’ άποκριάτι-

κα, τά σατιρικά, τά κάλαντα, τά βλάχικα 
ή ποιμενικά, τά μοιρολόγια, τά γνωμικά, 
τής ξενιτιάς, τής δουλειάς, τά έπαγ- 
γελματικά κ.ά. Σέ δεύτερο κύκλο τοπο
θετεί όσα τραγούδια έχουν ιστορικό 
χαρακτήρα ή προέλευση ιστορική, ό
πως τά κλέφτικα, τά άκριτικά κλπ. Στήν 
τρίτη ομάδα έντάσσουντίς παραλογές, 
πού είναι μικρές άφηγήσεις, μέ γρήγο
ρο έπικό τόνο, αύτοτελές περιεχόμε
νο, ύπόθεση δραματική σάν έμμετρο 
παραμύθι. Από άλλη σκοπιά γίνεται 
διάκριση τών δημοτικών τραγουδιών σέ 
τραγούδια τού βουνού, όπως είναι τά 
κλέφτικα μέ τήν πιό άνόθευτη μορφή, 
στήν όποια ή φυσιολατρεία καί τό 
ήρωικό κοίταγμα τής ζωής κυριαρχούν. 
Σέ τραγούδια τού κάμπου μέ κύριο 
στόχο τήν άγάπη, πού νοθεύεται άπό 
λόγια στοιχεία καί σέ τραγούδια τών 
άστικών περιφερειών, όπου ή μουσική 
μέ μοντέρνο ρούχο είναι έξώφθαλμα 
χτυπητή, καθώς παράταιρα άκολουθεί 
τή μόδα. Πάντως αύτή ή ταξινόμηση σέ 
ένότητες άποτελεΐ συμβατική μέθοδο 
άπλής κατάταξης, στηρίζεται στήν αύ- 
θαιρεσία καί δέν είναι τρόπος ούσιαστι- 
κής προσέγγισης τής πεμπτουσίας τού 
δημοτικού τραγουδιού, γιατί αύτό τό 
τραγούδι θέλει τήν έλεύθερη κι άτομι
κή κρίση, δέν άντέχει σέ σύνολα, σέ 
ομάδες καί σέ τυραννικά κλουβιά καί 
προσκρουστικές γενικεύσεις.

Τά διασωθέντα έλληνικά δημοτικά 
τραγούδια (έξαιροϋντα τά άκριτικά), 
γραμμένα σέ νεοελληνική γλώσσα, ε ί
ναι περίπου 20.000-25.000 καί φυσικά 
μιά άνάλυσή τους θά έσήμαινε μιά 
τεράστια σέ όγκο συγγραφή, ή όποια 
όμως είναι άπαραίτητο νά γίνει κάποια
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Οί έθνικοί χοροί, οίέθνικές ενδυμασίες 
καί τά δημοτικά μας τραγούδια, άποτε- 
λοϋν τις πιό ζωντανές καταβολές τής 
έθνικής μας ύπόσταοης.

καί οί πίστεις ενός λαοϋ, πού τό 
ξεκίνημά του άρχισε σέ μιά εποχή, στήν 
όποια όλοι οί σύγχρονοι λαοί δέν είχαν 
κάν προβάλλει στό προσκήνιο τής 
ιστορίας ούτε καί σάν ονόματα άκόμα. 
Έδώ στήν οΰσία τών δημοτικών μας 
τραγουδιών πέρα άπό τήν εθνική ιστο
ρία γράφεται κι ολόκληρη ή παγκόσμια 
' Ιστορία τών λαών τής γής. 'Υπάρχουν 
άρκετά καλές συλλογές δημοτικών 
τραγουδιών καί διεξοδικές μονογραφί
ες πάνω σ' αύτά. Μένει κάποιος νά 
πάρει τή γενναία άπόφαση.

Μέσα στή λαϊκή θυμοσοφία τό δημο
τικό τραγούδι άποκτάει καθολικές δια
στάσεις καί γίνεται άσμα σέ κάθε 
στόμα, καθώς αύτοί οί άπλοϊκοί στοχα
σμοί άγγίζουν άπαλά τίς καρδιές καί 
ένεργοποιοϋν τή σκέψη καί τίς έπιθυμί- 
ες. Αύτή ή καθολικότητα τής άπήχησης 
είναι ή μεγάλη καί μυστική άρετή τού 
δημοτικού τραγουδιού. "Ας τή δούμε 
καθαρά σ' ένα θαυμάσιο τραγούδι:

Τό τραγούδι τού ντουνιά

στιγμή, άφοΰ ήδη ύπάρχει σχεδόν 
συγκεντρωμένο ολόκληρο τό πολύτιμο 
ύλικό. Μόνον έτσι θά πετύχουμε τή 
σωστή άνάλυση, τήν τίμια καί ειλικρινή 
σύνθεση καί τήν άντικειμενική κριτική 
άποτίμηση τής λαϊκής ποιητικής παρά
δοσης τής Φυλής μας. ' Από μιά τέτοια 
έργασία μπορεί άνετα νά σκιαγραφηθεϊ 
ολόκληρη ή κοινωνική καί λαϊκή ύπόστα- 
ση τού λαού μας καί νά έντοπιστοΰν 
στοιχεία όπως είναι ή λαογραφία, ή 
κοινωνική έξέλιξη, τά ήθη καί τά έθιμα, 
οί παραδόσεις καί οί θρύλοι, τά όνειρα

Χαρήτε, νιοί, τοϊς όμορφιαϊς καί νιές τά 
παλληκάρια,

καί σείς οί χαμογέροντες, χαρήτε τά 
παιδιά σας.

Σάν τόνειρο πού είδα χτές, κοντά νά
ξημερώση,

έτσ' είναι τούτος ό ντουνιάς, ό ψεύτι
κος ό κόσμος. 

' Σ ' αύτόν τόν κόσμο πού μαστέ άλλοι 
τόν είχαν πρώτα, 

' ς έμάς τόν παραδώσανε κι' άλλοι τόν 
καρτερούνε.

Καλότυχά είναι τά βουνά, ποτέ τους δέ
γερνάνε,

Τά δημοτικά μας τραγούδια διατηρήθη
καν άπό γενιά σέ γενιά καί σήμερα 
άποτελοϋν σπουδαίο κεφάλαιο τού λαϊ
κού μας πολιτισμού.

τό καλοκαίρι πράσινα καί τό χειμώνα
χιόνι,

καί καρτερούν τήν άνοιξη, τόμορφο
καλοκαίρι,

νά μπουμπουκιάσουν τά κλαριά, ν' 
άνοίξουνε τά δέντρα, 

νά βγοΰν οί στάναις ’ στά βουνά, νά 
βγοΰν κ - οί βλαχοπούλαις, 

νά βγοΰν καί τά βλαχόπουλα, λαλώντας 
τοϊς φλογέραις.

(Ν. Γ. Πολίτη: «Δημοτικά Τραγούδια»).

Τό νεώτερο δημοτικό μας τραγούδι 
ξεκίνησε άπό τό μοιρολόγι τών θρήνων 
μέ τό πέσιμο τής Πόλης κι έφτασε στήν 
κορφή τής δημιουργίας τόν 18ο αί. Τό 
τέλος τής έξέλιξής του έσήμανε ξαφνι
κά μέ τήν έκρηξη τής ' Επαναστάσεως 
τού 1821. Κι ένώ τά παλικάρια πολεμού
σαν τραγουδώντας τά ήρωικά τους 
άσματα, μόλις ή ' Επανάσταση τέλειω- 
σε, άπότομα έπαψε ν ’ άκούγεται κι ό 
λεβέντικος σκοπός τους. Ωστόσο ό
μως ή περιστασιακή σύνθεση μεταγε
νέστερων άσμάτων δέν έλλειψε έντε- 
λώς μέχρι σήμερα.

Ειδικότερα ολόκληρη ή περίοδος τής 
τουρκοκρατίας ύπήρξε ή δημιουργική 
πνοή τών ιστορικών τραγουδιών, τά 
όποια είναι τά πλουσιότερα, τά δυνατό
τερα καί τά πολυαριθμότερα. Σ' αύτά 
ύπάρχει ολοφάνερος ό μίτος μιάς 
γνήσιας ιστορίας τού έλληνικοϋ έθνους 
στά χρόνια τής κυριαρχίας τών Τούρ
κων. - Η σκληρή μεταχείριση τών 1 Ελλή
νων άπό τούς ' Οθωμανούς καί ή 
έξοντωτική πολιτική, πού έπέβαλαν σ' 
αύτούς, έξανάγκασαν τούς "Ελληνες 
νά ζητήσουν τήν έλευθερία τους στις 
κορφές τών βουνών, μακρυά άπό τίς 
πόλεις καί τά χωριά καί νά προετοιμά
σουν έκεΐ τίς δύσκολες προϋποθέσεις 
τής άπελευθέρωσής τους! ' Εκεί μέσα 
στις άτέλειωτες στερήσεις καί στά 
κρύα, ΰφαναν τό όραμα τής έλευθερίας 
καί τής άνασύστασης τής χαμένης τους 
πατρίδας, έσύνθεσαν τά τραγούδια 
τους μέ τήν εύκαιρία μικρών ή σπουδαί
ων συμβάντων, τά τραγούδησαν, τά 
έζησαν κι έστήριξαν πάνω σ’ αύτά τήν

Συνέχεια στή σελίδα 441
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έζήτησε ό,τι τυχόν φωτογραφίες είχαν 
ληφθή κατά τήν αυτοψίαν -δηλαδή 
προτού ακόμα αποκοπή ή σάρκα άπό 
τόν Ιατροδικαστή. Αφού έγιναν δλα 
αυτά ό Σουβιρόν γύρισε στή δουλειά 
του. Μέχρις δτου, πού θά τού προσήγα- 
γον κάποιον ύποπτο, τίποτα άλλο δέν θά 
μπορούσε νά κάνη.

Καθ' όν χρόνον στό Ταλάχασι οί 
ντετέκτιβς είχαν μπή σέ μεγάλες φρον
τίδες καί σκοτούρες μέ τά φονικά στό Σί 
- ' Ωμέγα, ή ’ Αστυνομία κάπου άλλοΰ 
ήταν σέ φορτοϋνες, γιατί τήν είχαν 
άπορροφήσει οί δικές της σκληρές καί 
άμείλικτες υποθέσεις. Τήν άπασχολοΰ- 
σε, έπί παραδείγματι, ή αινιγματική 
έξαφάνισις τής 12έτιδος μαθήτριας 
Κίμπερλυ Λήτς άπό τό Λέϊκ Σίτυ, κάπου 
160 μιλιά μακρυά πρός τήν 'Ανατολή. 
Είχεν έξαφανισθή άπό τήν τάξι της στις 
9 Φεβρουάριου καί δέν ειχεν άνακαλυ- 
φθή ούτε ίχνος της. Ή  ' Αστυνομία τού 
Λέϊκ Σίτυ είχε τήν ύπόνοια ότι πρόκειται 
περί άπαγωγής. Καί υπήρχε ένας πιθα
νός σύνδεσμος μέ τό Ταλάχασι. Κάποια 
μέρα πρό τής έξαφανίσεως τής Κίμ
περλυ Λήτς ένας άγνωστος, παριστά- 
νοντας τόν πυροσβέστη είχε δελεάσει

Εκτακτες αναζητήσεις τής Αστυνομίας σέ ολόκληρη τήν
Συνέχεια άπό τό προηγ. καί τέλος

Τρεϊς μέρες μετά τις δολοφονίες ό 
Δρ. Ρίταρτ Σουβιρόν στά Κόραλ Γκάμ- 
πλς τής Φλόριντα ήσχολεϊτο μέ τό 
τρύπημα ένός δοντιού, όταν τόν διέκο
ψαν μέ ένα τηλεφώνημα άπό τά έργα- 
στήρια τής ' Εγκληματολογικής 'Υπη
ρεσίας στό Ταλάχασι τής Φλόριντας.
' Ο Σουβιρόν γνωστός στούς πιό πολ
λούς άπό τούς άσθενεϊς του, όπως 
άκριβώς ό οικογενειακός οδοντογια
τρός τους, ήταν έπί πλέον καί ένας άπό 
τούς 300 περίπου ίατροδικαστάς όδον- 
τολόγους μέσα σ’ ολόκληρη τή χώρα. 
' Από τό 1966 αύτός μόνος ειχεν 
άναγνωρίσει έκατοντάδες πτωμάτων 
έπί τή βάσει άπλώς καί μόνον τών 
οδοντικών έργασιών. Καί είχε διαλευ- 
κάνει πολλές δολοφονικές ύποθέσεις, 
συγκρίνοντας τά σημεία δήξεως, πού 
εύρέθησαν στή σάρκα τού θύματος μέ 
τά οδοντικά άποτυπώματα τού δολοφό
νου.

"Ενας ντετέκτιβ είχεν άνακαλύψει 
στό οίκημα τής άδελφότητος νεανίδων

φοιτητριών στό Ταλάχασι μιά σειρά 
σημείων δήξεως (δαγκωματιές) έπί τού 
σώματος τής Λίζας Λέβυ, ένός άπό τά 
θύματα πού είχαν έπιζήσει.' Ο προσβο- 
λέας της δέν είχεν άρκεσθή στόν 
κτηνώδη βιασμόν της καί τήν κακοποίη- 
σί της μέ ρόπαλο, άλλά προχώρησε καί 
μέ τό νά τήν δαγκάση σέ διάφορα μέρη 
τού σώματός της.

Στις 21 ' Ιανουάριου ό Σουβιρόν 
πέταξε μέ τό άεροπλάνο στό Ταλάχασι 
γιά νά έξετάση τά δείγματα τής κακο- 
ποιηθείσης σαρκός. Τόν είχε καταλάβει 
ένας φόβος μήπως καί κανένας άνίδε- 
ος τά είχε τοποθετήσει άπρόσεχτα 
μέσα σέ άλατοϋχο διάλυμα μετά τήν 
χειρουργικήν άπόσπασίν τους άπό τό 
σώμα. Τά δείγματα αύτά είχαν ζαρώσει 
καί έτσι έπαψαν νά φανερώνουν τις 
πραγματικές διαστάσεις τών μωλώπων. 
Χωρίς καμμιά βάσι γιά σύγκρισι θά ήταν 
πολύ δύσκολο -άν όχι άδύντο- νά γίνη 
άντιπαραβολή τών ιχνών όδόντων μέ τά 
οδοντικά άποτυπώματα ένός ύποπτου. 
' Ο Σουβιρόν έφωτογράφισε μέ προσο
χή τό πρότυπο τών μωλώπων. Κατόπιν

ένα άλλο κοριτσάκι τού σχολείου καί 
προσπάθησε άποπλανώντας το, νά τό 
παρασύρη πρός τό Τζακσονσβίλ έπάνω 
άπό 50 μιλιά άνατολικά τού Λέϊκ Σίτυ. 
Είχε τύχη τό κορίτσι, γιατί έμφανίσθηκε 
άπροσδόκητα ό άδελφός της, οπότε ό 
τύπος τά έχασε καί έφυγε βεβιασμένα.
' Ωδηγοΰσε ένα λευκό ντόϊτς φορτηγό. 
Οί πινακίδες του έφεραν τόν άριθμό 
13D11300 καί είχε καταγγελθή ή κλοπή 
του στό Ταλάχασι.

Τέσσαρες μέρες άργότερα τό φορ
τηγό εύρέθη έγκαταλειμμένο κοντά 
στό κρατικό γήπεδο τής Φλόριντας. 
Προσεκομίσθη στό ' Εγκληματολογικό 
' Εργαστήριο καί άνέμενε τήν σειρά του 
γιά νά έξετασθή καί διερευνηθή. 'Υ 
πήρχε σύνδεσμός του μέ τήν έξαφάνισι 
τής Κίμπερλυ Λήτς; Καί άν ναι, εϊχε 
κάνει τήν έμφάνισή του στό Ταλάχασι 
καί είχε τυχόν καμμία σχέσι μέ τούς 
φόνους καί τις έπιθέσεις έκεϊ;

Τήν 1 καί 30' π.μ. στις 15 Φεβρουάρι
ου -ένα μήνα άκριβώς ύστερα άπό τούς 
φόνους στό Ταλάχασι- ό έκτελών 
περιπολίαν Ντέϊβιντ Λή, οδηγώντας
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Τοΰ NATHAN Μ. ADAMS

Μ ετάφρ. Διασκευή ύπό I. Σταθαρα τ. Υπαρχηγοϋ Αστυν. Πόλεων

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

μερική γιά τήν ανακάλυψη καί σύλληψη τού Τέντ Μπάντυ.

Μία γυναίκα ένα άπό τά θύματα τού 
στυγερού δολοφόνου.

αργά τό περιπολικό μέοα στούς σκοτει
νούς δρόμους τής Πενσακόλα, ένα 
λιμάνι πού άπεΐχε πιό λίγο άπό 200 μιλιά 
δυτικά τού Ταλάχασι. Σέ μιά στενή 
άλλέα ένετόπισε ένα πορτοκαλί Φόλκς 
- Βάγκεν. ' Ο Λή γύρισε πίσω γιά νά ρίξη 
μιά άκόμα προσεκτική ματιά. Καί τότε 
μόλις κινήθηκε πρός τά έκεΤ τό αύτοκί- 
νητο ξετρύπωσε άπό τήν άλλέα καί 
άναπτϋξαν ταχύτητα έτράπη εις φυγήν. 
' Ο Λή έδωσε σήμα γιά τήν καταδίωξίν 
του καί ό ένεργηθείς έλεγχος τών 
άδειων Φόλκς -  Βάγκεν ταχέως άπεκά- 
λυψε δτι τό αύτοκίνητο είχε κλαπή στό 
Ταλάχασι.

Τό Φόλκς - Βάγκεν δέν μπορούσε νά 
συναγωνισθή στήν ταχύτητα μέ τό 
καταδρομικό τού Λή καί γι' αύτό 
γρήγορα ό οδηγός του άναγκάσθη κε νά 
τό τραβήξη στήν άκρη. ' Ο άστυνομικός 
τράβηξε τό πιστόλι καί τόν έπρόσταξε 
νά βγή έξω άπό τό όχημα. Καθώς όμως 
τοΰ περνούσε τίς χειροπέδες, ένοιωσε 
τά πόδια του νά λυγίζουν πρός τά έξω 
άπό ένα χτύπημα πού τοΰ έδωσε. Μόλις 
ό Λή έπεσε χάμω έρριξε ένα πυροβολι

σμό. ' Ο δράστης οδηγός έτρεξε μέ τά 
πόδια γρήγορα μέσα στό δρόμο άρκετή 
άπόσταση. ' Ο Λή σημάδεψε μέ τό 
ρεβόλβερ του πίσω στά πόδια του καί 
τόν διέταξε νά σταματήση. ' Ο άνθρω
πος έπαυσε νά τρέχη καί έγύρισε πίσω. 
Νομίζοντας τώρα ότι είδε κάτι μεταλλι
κό νά γυαλίζη στόν καρπό τοΰ χεριού 
του, έπυροβόλησε καί πάλι.

' Ο ύποπτος σωριάστηκε στό έδαφος. 
Δέν ήταν όμως νεκρός, άλλ' άπλώς 
ύπεκρίνετο τόν πεθαμένο." Οταν ό Λή 
έσκυψε κάτω νά ίδή πού έξ άμελείας 
του τόν χτύπησε, ύπέστη έκ νέου τήν 
έπίθεσίν του. Αύτή τήν φορά ό καταδιω- 
κόμενος δέν είχεν εύκαιρίες. Μέ ένα 
χτύπημα τοΰ πέρασε γρήγορα τίς χει
ροπέδες. Μέσα σέ λίγα λεπτά ό ύπο
πτος ένεγράφη στό βιβλίο κρατουμέ
νων «έπί άντιστάσει κατά τής ' Αρχής 
καί έπί άδίκω έπιθέσει». Επε ότι τό 
όνομά του ήταν Κένθε Μίσνερ άπό τό 
Ταλάχασι.

Τήν άλλη μέρα ή 'Αστυνομία τού 
Πενσακόλα έλαβε ένα τηλεφώνημα 
άπό τόν πραγματικό Κένεθ Μίσνερ, ό
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οποίος διαμαρτυρόμενος, έδήλωσεν 
δτι τό δελτίον ταυτότητος είχε κλαπή 
στό Ταλάχασι πρό ολίγων ήμερων.

Καθ’ δλην εκείνην τήν ήμέραν καί 
τήν έπομένην ό ύποπτος ήρνεΐτο νά 
άποκαλύψη τά πραγματικά του στοιχεία 
ταυτότητος. Οί ντετέκτιβς, πού κατέ- 
φθασαν άπό τό Ταλάχαοι προκειμένου 
νά εξακριβώσουν άν αύτός μπορούσε 
νά έχει οχέσιν μέ τήν ύπόθεσί τους δέν 
είχαν καλύτερη τύχη στήν προσπάθειά 
τους νά κατασκοπεύσουν μιά εποικοδο
μητική, δοον άφορά τήν ταυτότητά του, 
άπάντησι. Ναι, παρεδέχθη τήν κλοπή 
των πιστωτικών καρτών άπό γυναίκες 
στό Κρατικό Πανεπιστήμιο τής Φλόριν- 
τας ναι, είχε κλέψει τό Φόλκς - Βάγκεν. 
"Οταν όμως τού άνέφεραν τό λευκό 
φορτηγό Ντόϊτς μέ τόν άριθμό κυκλο
φορίας 13D-11300 ήρνήθη νά τό συζη- 
τήαη. Καί δέν έγνώριζεν, εΐπεν, τίποτα 
γιά τούς φόνους στό οίκημα τής άδελ- 
φότητος νεανίδων φοιτητριών, έκτος 
τών όσων άνέγνωσε οτίς έφημερίδες.

' Αλλ' ένωρίς τό βράδυ ή συμπεριφο
ρά τού φυλακισμένου άρχισε ν' άλλά- 
ζη. "Εγινε νευρικός. Ή  φωνή του 
έτραύλιζε. Μέχρις ένός βαθμού οί 
ντετέκτιβς ήσαν βέβαιοι ότι έπρόκειτο 
γρήγορα νά σπάση πλήρως. Τελικά 
έγινε μιά συναλλαγή: ' Εάν ό ύποπτος 
θά μπορούσε νά χρησιμοποιήση τό 
τηλέφωνο, θά τούς έλεγε τό όνομά 
του. Μόλις τού έπετράπη καί τηλεφώ
νησε, γρήγορα τούς έδωσε τήν άπάντη- 
σι πού περίμεναν.

«Τό όνομά μου», εΐπεν, «είναι Θεον- 
τόρ Μπάντυ».

Οί ντετέκτιβς κράτησαν σέ άνάκρισι 
τόν Μπάντυ ολόκληρη τή νύχτα. Μίλησε 
γιά σκοτεινές φαντασιώσεις. Τί ήταν οί 
φαντασιώσεις; ' Ο Μπάντυ δέν μπορού
σε νά τις περιγράψη. Ώμολόγησεν 
όμως ότι είχε ένα πρόβλημα, πού οί 
ντετέκτιβς τό έγνώριζαν. Αρχικά, εί- 
πεν, τού συνέβαινε άραιά, κάθε χρόνο. 
Κατόπιν γινότανε πιό συχνά κάθε μήνα, 
κάθε έβδομάδα, κάθε μέρα. Τώρα 
παρατηρεΐται κάθε ώρα.

Τί θά ήθελες νά μάς πής γιά τή 
Κίμπερλυ Αήτς; Θέλησε νά πληροφο- 
ρηθή ή ' Αστυνομία. Πού είναι τό πτώμα 
της; Στήν άρχή ό Μπάντυ άρνήθηκε νά 
πή ότι κάτι ξέρει γι' αύτήν. "Οτανόμως 
έπιέσθη όσον άφορά τήν τοποθεσία, τά 
μάτια του έστένεψαν: «Είμαι ό πιό 
άδίστακτος καί άνάλγητος γυιός μιάς 
λύκαινας, πού έχετε ποτέ συναντήσει», 
είπεν άργά, ή φωνή του ήταν ψυχρή σάν 
πάγος.

' Εν συνεχεία ό Μπάντυ έπρότεινε μιά 
«διαπραγμάτευσι». "Ισως έπείθετο νά

' Ο Μπάντυ σέ μιά χαρακτηριστική πόζα 
του.
συνεργασθή με τήν ’ Αστυνομία, έάν 
τού έξασφάλιζαν ένα ίδρυμα στήν 
Ούάσιγκτων, κοντά στήν οίκογένειά 
του. Τέτοια διευθέτησις δέν ήταν 
νόμιμη καί οί ντετέκτιβς τού άπήντησαν 
άρνητικά. Αλλά καί άν αύτό άκόμα 
μπορούσε νά γίνη, σέ ποιές άκριβώς 
περιπτώσεις ό Μπάντυ θά ήθελε νά 
τούς βοηθήση; Μολονότι δέν είχε 
πρόθεσι νά δώση ένα άκριβή άριθμό, 
άνέφερε τόν άριθμό, πού περιείχε τρία 
ψηφία. ' Η άπάντησις σόκαρε τούς 
άστυνομικούς, πού τήν άντιμετώπισαν 
μέ σιωπή.

Στό Ταλάχασι πίσω ό Μπάντυ άρχισε 
νά άνακτά τήν έμπιστοσύνη του. "Επαι
ζε μέ τούς άνακριτάς του. Δέν είχε 
ποτέ πάει στό Λέϊκ Σίτυ. Δέν είχε 
σκοτώσει τις νεαρές κοπέλες στό 
Ταλάχασι. ’ Εάν έπρόκειτο νά τού άπαγ- 
γείλουν κατηγορία γιά φόνους θά έπρε
πε νά τό έπιτύχουν μέ τήν έφαρμογή 
σκληρών μέτρων έναντίον του. Θά 
πρέπει νά ξέρουν όμως ότι ποτέ δέν 
πρόκειται νά λυγίση καί νά άποσπασθή ή 
ομολογία του.

Στις 17 Φεβρουάριου -δυό μέρες 
μετά τή σύλληψι τού Μπάντυ στή 
Πενσακόλα- οί χημικοί στό έγκληματο- 
λογικό έργαστήριο στό Ταλάχασι άρχι
σαν νά διερευνούν τό λευκό φορτηγό 
Ντόϊτς γιά νά άποδειχθή άπό τά εϋρή- 
ματά του ό σύνδεσμος μεταξύ αύτοΰ 
καί τής έξαφανίσεως τής Κίμπερλυ 
Αήτς. Χώμα καί φύλλα πού βρέθηκαν 
στό πίσω μέρος τού φορτηγού άπεστά- 
λησαν στό έγκληματολογικό έργαστή
ριο προκειμένου νά ύποβληθοΰν σέ 
χημική άνάλυσι άπό τόν χημικό Ντέϊλ 
Νάτ, ό όποιος θεωρείται ό πλέον

ειδικός έπί τών άναλύσεων τών έδαφι- 
κών στοιχείων καθώς έπίσης καί έρασι- 
τέχνης βοτανολόγος. 'Αμέσως ό Νάτ 
έπέτυχε νά έντοπίση μερικές δέσμες 
άπό κωνοφόρους βελόνες. 'Υπήρχαν 
δύο βελόνες σέ κάθε μιά δέσμη, 
χαρακτηριστικό γνώρισμα τής καλλωπι
στικής πεύκης

' Ο Νάτ έγνώριζε ότι αύτό τό είδος τού 
δέντρου άπαντάται κοινώς σέ πολύ 
μεγάλη ποσότητα σέ δάση μέ σκληρά 
ξύλα καί τέτοια θεωρούνται έκείνα 
προπαντός πού εύδοκιμοΰν στή Βόρειο 
Φλορίντα. Ακολούθως έστράφη στή 
μικροσκοπική έξέτασι τών δειγμάτων 
τού χώματος. Άπεφάνθη ότι ή άμμος 
καί ή λάσπη ήταν άποτέλεσμα πού 
προήλθε άπό κατακλυσμό στή πεδιάδα. 
' Η διαπίστωσις αύτή περαιτέρω έστέ- 
νεψε τήν θεωρία του.

’ Αραιωμένοι σέ μήκος ένός άγκώνος 
150 περίπολοι, άπεσταλμένοι καί έθε- 
λονταί άρχισαν νά χτενίζουν τήν Βόρειο 
Φλορίντα. Δέν βρήκαν ούτε ίχνος τής 
Κίμπερλυ Αήτς. Στις 4 όμως Μαρτίου 
ένας άπό τούς διερευνητάς τού έλευ- 
θέρου χώρου έκαμε μιά παράξενη, άν 
όχι σημαντική άνακάλυψι. Τό μάτι του 
έπεσε έπάνω σέ κάτι άποτσίγαρα πού 
ήταν σκορπισμένα στήν μιά πλευρά 
ένός άκάθαρτου δρόμου.' Η άπόστασις 
τού βρώμικου αύτοΰ δρόμου άπό τά 
ούνορα τού ’ Εθνικού Πάρκου Σοαννή, 
όπου έταίριαζαν τάεύρήματατοΰ Ντέϊλ 
Νάτ δέν ήταν μεγάλη. Τό πάρκο βρίσκε
ται κάπου 40 μιλιά μακριά άπό τό Λέϊκ 
Σίτυ, άπό όπου ή Κίμπερλυ Αήτς εΐχεν 
έξαφανισθή. Μεταξύ τών ύπολειμμά- 
των σιγαρέττων εύρέθη καί ένα χαρτο
νόμισμα τών 5 δολαρίων. "Ηδη γιατί, 
άποροΰσε ό έξερευνητής, νά πετάξουν 
καί τά 5 δολάρια, έκτος βέβαια καί άν τό 
άτομο έκεΐνο πού τά πέταξε ήταν πάρα 
πολύ βιαστικό.

' Ο άξιωματικος συνέλεξε τά ϋπολείμ- 
ματα τών σιγαρέττων. ' Εσφραγίσθησαν 
μέσα σέ πλαστικό σάκκο καί έστάλησαν 
στό έργαστήριο στό Ταλάχασι, όπου θά 
έπρεπε νά έξετασθοΰν. ’ Εκεί όμως 
παρέμειναν όλα άνεξέταστα μέχρι τις 5 
' Απριλίου, γιατί στό μέσον άλλων εξ ε 
τάσεων έλησμονήθησαν. Τήν ήμέρα 
όμως αύτή ένας οξυδερκής χημικός 
δακτυλοσκόπος παρετήρησεν άμέσως 
ομοιότητες μεταξύ τών σιγαρέττων, 
πού άνευρέθησαν στό φορτηγό καί 
έκείνων πού περισυνελέγησαν άπό τόν 
άκάθαρτο δρόμο πρό τριών σχεδόν 
έβδομάδων. Πλησίασε τό τηλέφωνο καί 
έκάλεσε τό τμήμα. "Ισως νά μήν είναι 
τίποτα, είπε, άλλά γιά νά ίκανοποιηθή 
μιά έλαφρά περιέργεια δέν θά ήταν
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άσκοπο νά έπιστρέψουν καί έξε'ρευνή- 
σουν τήν περιοχή μιά φορά ακόμα. Λίγο 
πιό μπροστά άπό τήν 1 μ.μ. τής 7ης 
’ Απριλίου οι έξερευνηταί βρήκαν τήν 
άνύπαρκτη «παρουσία» τής Κίμπερλυ 
Λήτς. "Εκειτο ξαπλωμένη κάτω άπό τήν 
ερειπωμένη τενεκεδένια οροφή ένός 
έγκαταλειμμένου βρωμεροΰ ύπόστε- 
γου καί 1 /2 μίλια μακρυά άπ’ όπου είχαν 
βρεθή τά υπολείμματα των σιγαρέττων.
Εν άντιθέσει μέ τις έγκληματικές 

σκηνές ατούς τόπους τοϋ έγκλήματος 
τής Ούάσιγκτων, στή Γιούτα, στό Κολο- 
ράντο, ή άνακάλυψις τής σκηνής τού 
έγκλήματος κοντά στό ’ Εθνικό πάρκο 
τοϋ Σουαννή ήταν πλούσια σέ δυνητικά 
εύρήματα. Τά πλεΐστα άπό τά ένδύματα 
τού κοριτσιού βρεθήκανε άπό κάτω άπό 
τό σώμα του. Κάθε κομμάτι άπό ρούχα 
πού φορούσε, συσκευάσθηκε καί φυλά
χθηκε γιά μικροσκοπική έξέτασι.

Δυστυχώς, έπρεπε νά περάσουν πά
νω άπό δυό μήνες γιά νά μπορέσουν οί 
χημικοί νά φθάσουν καί σ' αύτά. Είχαν 
ϋποτιμήσει άκόμα καί μέχρι αύτή τή 
στιγμή τά άποδεικτικά στοιχεία άπό τις 
δολοφονικές έπιθέσεις στό Σί - '  Ωμέγα 
καί άποτελματώνοντο. ’ Εμερίμνησαν, 
παρ' δλα ταΰτα, νά διαφυλάξουν πολύ
τιμα στοιχεία γιά τόν Δρα Ρίτσαρτ 
Σουβιρόν.

Στις 10 ' Απριλίου τό έγκληματολογι- 
κό έργαστήριο έστειλε στό Κόραλ 
Γκάμπλς ένα δέμα μέ άκτίνες X καί 
οδοντικά άποτυπώματα τοϋ Μπάντυ, 
πού έλήφθησαν στις κρατικές φυλακές 
τής Γιούτα κατά τήν διάρκεια τής 
φυλακίσεώς του έκεΤ. ' Αμέσως ό Σου
βιρόν έσημείωσε τις όμοιότητές τους 
μέ τό πρότυπο τών πληγών άπό τίς 
δαγκωματιές στό σώμα τής Λίζας Λέβυ. 
' Επί παραδείγματι, τά οδοντικά άποτυ
πώματα καί οί άκτίνες X έδειξαν δτι οί 
χαμηλώτεροι κοπτήρες τού Μπάντυ 
είχαν ένα όξύ άγκιστρο έξω άπό τή 
γραμμή τών ϋπολοίπων δοντιών του. 
Αύτό τό σχήμα άπό άγκιστρο πού 
έμοιαζε σάν γωνίες άποτυπώθηκε τό 
Ίδιο στή σάρκα τοϋ θύματος.

Στις 26 Απριλίου τή αιτήσει τού 
Σουβιρόν ό Δικαστής Τζών Ρόντ ύπέ- 
γραψε ένα 17σέλιδο έγγραφο μέ τό 
οποίον τόν έξουσιοδοτοϋσε νά κατα- 
σκευάση κέρινα άποτυπώματα άπό τά 
δόντια τού Μπάντυ. ' Αλλά κατασκευά
ζοντας λίθινα πρότυπα τών δοντιών τοϋ 
Μπάντυ άπό τά κέρινα άποτυπώματα 
ήταν ένα ζήτημα. Τοποθετώντας τα γιά 
νά έφαρμόσουν τελείως στόν κύκλο 
τών μωλώπων ήταν έντελώς διαφορετι
κά. Κατά κάποιον τρόπον ό Σουβιρόν θά

έπρεπε νά βρή ένα μέσον νά φαρδύνη 
τά σημάδια τών δαγκωματιών σέ κλίμα
κα «ένα έπί ένα». Μιά φορά καί τά 
δείγματα τής σαρκός -κατ' άκολουθίαν 
καί τά σημεία δήξεως- είχαν συαταλή 
(ομικρυνθή) κατά 40%, τούτο έφαίνετο 
άδύνατο.

' Ο Σουβιρόν τήν 23ην Μά'ίου πήγε καί 
έφερε έκεΐνο πού ζητοΰοε -μιά φωτο
γραφία τής Λίζας Λέβυ- πού είχε 
ληφθή μόλις πρό τής ένάρξεως τής 
αύτοψίας. "Οπως καί οί προηγούμενες 
φωτογραφίες, πού είχε ίδή, έδειχνε καί 
αύτή τούς μώλωπας πού είχαν άφήσει 
τά δόντια. Ύπήρχεν όμως μιά μικρή 
διαφορά. Σ ’ αύτή τήν εικόνα παρετη- 
ρείτο μιά σχισμή δίπλα άπό τή δαγκωμα- 
τιά. ' Ο Σουβιρόν θά μπορούσε τώρα νά 
φαρδύνη τή φωτογραφία, χρησιμοποι
ώντας τήν κλίμακα τής σχισμής στό 
πραγματικό μέγεθος, στις διαστάσεις, 
τής δαγκωματιδς.

' Εν συνεργασία μέ ένα φωτογράφο 
τής ' Αστυνομίας τού Μαϊάμι, ό Σουβι
ρόν ένεφάνισε έπάνω άπό 200 έγχρω
μα σλάίτς καί 50 μεγενθύνσεις τών 
σημείων δήξεως. Οί άποστάσεις μετα
ξύ τών σημείων τών μωλώπων μετρηθή
κανε καί συγκριθήκανε. Τή χρήσει τών 
κέρινων άποτυπωμάτων καί τών λίθινων 
προτύπων έδημιούργησαν άκολούθως 
ένα έπικάλυμμα έκθέματος. ' Η άποτύ- 
πωσις τών δηγμάτων τού Μπάντυ έγινε 
έπάνω σέ ένα φύλλο χάρτου μέ οξικό 
άλας. Τό φύλλο τούτο έτοποθετήθη 
έπάνω στό πρότυπο τών μωλώπων έν 
συνεχεία, τό όποιον πρότυπο είχε 
φαρδύνει στό μέγεθος, πού είχε, όταν 
τό θύμα εύρίσκετο έν ζωή. Τό ζεύγος 
ήτο τέλειον. ' Εν τώ μεταξύ στό έγκλη- 
ματολογικό έργαστήριο τού Ταλάχασι ή 
Λύν Χένοον, μιά 25έτις έπιστήμων

Μιά άκόμα γυναίκα άπό αυτές, πού 
δολοφόνησε ό Μπάντυ.

ιατροδικαστής είχεν άνακαλύψει στό 
στηθόδεσμο τής Κίμπερλυ Λήτς τήν 
παρουσία μιας ποσότητος ίνών χρώμα
τος μαύρου καί κυανοπραοίνου. ' Η 
έξήγησις, πού έδόθη είναι γιατί τό χαλί 
οτό πίσω μέρος τοϋ φορτηγού αύτοκι- 
νήτου είχε κατασκευασθή προφανώς 
άπό όμοιες ϊνες. "Ηταν όμως πράγματι 
οί ίδιες; Στις 20 ' Ιουνίου θερμαντικές 
καί διαθλαστικές άναλύσεις άπέδειξαν 
πέραν πάσης άμφισβητήσεως δτι ήσαν. 
Σέ μιά νέα χωρίς χρονοτριβή έρευνα ή 
Λύν Χένοον στόν τάπητα τοϋ φορτηγού 
άνεκάλυψε πέντε άκόμα όμοιες ϊνες. 
Εύρέθησαν στις κάλτοες τού κοριτσιού 
στό πανταλόνι, στό ζέρσυϊ της. Από 
αύτό συνάγεται ότι ή Κίμπερλυ Λήτς 
δέν είχε άπλώς βρεθή στό φορτηγό, 
άλλά πρέπει νά ήταν καί ξαπλωμένη 
μέσα σ’ αύτό. Καί τήν άποψιν αύτήν 
έπεβεβαίωσε ή έκθεσις τού ούρολόγου 
σύμφωνα μέ τήν όποιαν οί σταγόνες 
αίματος, πού είχαν βρεθή έπάνω στό 
χαλί, ήταν τύπου Β-0 ίδιες δηλαδή μέ 
τού θύματος.

' Αλλά ή Λύν Χένοον δέν θά μπορούσε 
άκόμα νά άποδείξη συμπερασματικά ότι 
ό Μπάντυ εύρίσκετο μέσα στό φορτη
γό. ' Επανειλημμένως άντιμετώπισε 
μπλέ πολυεστέρα καί μάλλινες ϊνες 
τόσο στό χαλί τοϋ φορτηγού όσο καί στά 
ρούχα τής κοπέλας. Αύτά τά εύρήματα 
έν συνδυασμώ μέ τήν περιγραφή ένός 
μάρτυρος αύτόπτου, πού είδε τόν παρ’ 
ολίγον άπαγωγέα στό Τζάκοσβιλ, κατέ
στησαν ικανό τό έγκληματολογικό έρ
γαστήριο, ώστε νά έπιτύχη τήν έκδοσιν 
έντάλματος έρεύνης καί νά πραγματο- 
ποιηθή ή κατάσχεσις ένός άπό τά 
σακκάκια τοϋ Μπάντυ. Καί ή δουλειά 
αύτή άπησχόλησε μιά μέρα ολόκληρη 
τήν Λύν Χένοον, προκειμένου νά ουν- 
δυάση τά ζεύγη. ' Ο μπλέ πολυεστέρας 
καί οί μάλλινες ϊνες πού βρέθηκαν στή 
ψάθα τού φορτηγού καί οτίς κάλτσες 
καί στά ρούχα τής Κίμπερλυ Λήτς ήταν 
τά ίδια μέ έκεϊνα στή ζακέττα τοϋ 
Μπάντυ.

Στίς 20 ’ Ιουλίου ό Θεοντώρ Ρόμπερτ 
Μπάντυ είσήχθη εις δίκην έπί άνθρωπο- 
κτονία έκ προθέσεως εις βάρος τής 
Κίμπερλυ Λήτς. Μιά έβδομάδα βραδύ- 
τερον κατηγγέλθη διπλή άνθρωποκτο- 
νία έπίσης έκ προθέσεως, πού διεπρά- 
χθη οτό Ταλάχασι. Ή  πρώτη δίκη γιά 
τούς φόνους στό Ταλάχασι άρχιοε στίς 
25 'Ιουνίου καί κράτησε ένα μήνα. Οί 
ένορκοι παρέμειναν στήν αίθουσα συν- 
διασκέψεως, προκειμένου νά έκδώ- 
σουν τήν έτυμυγορία τους 6 1/2 ώρες. 
Ή  έτυμυγορία τους: ένοχος μέ τήν 
κατηγορία τού φόνου, διαρρήξεως καί
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Ε Π ΙΣΤΗΜ Ο ΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΥ
Υπό Μιλ. Πόλλη. Νομικού -  Πολιτολόγου

Κατά τήν Αριστοτελικήν φιλοσοφίαν, ή ίκανότης τοϋ ανθρώπου 
πρός αϊσθησιν ή νόησιν αποτελεί γνώρισμα καθοριστικόν διά τόν 
άνθρωπον, έν άντιθέσει πρός τό καθοριστικόν γνώρισμα διά τήν 
ζωήν τών ζώων, όπερ είνα ι μόνον ή αίσθησις.

άποπείρας ανθρωποκτονίας έκ προθέ- 
σεως.

Στις 2 καί 15 οτίς 31 Ιουλίου ό 
Μπάντυ ένεφανίσθη γιά νά άκούση τήν 
καταδίκη του. «Τό δικαστήριο τούτο», 
άπήγγειλεν ό δικαστής Έντουαρντ 
Κάουαρτ, «επιβάλλει διά τής παρούσης 
άποφάσεως εις τόν κατηγορούμενον 
Θεοντώρ Ρόμπερτ Μπάντυ τήν θανατι
κήν ποινήν». ' Ακολούθως κατεδικάσθη 
εις στερητικήν τής ελευθερίας ποινήν 
έπί 99 έτη έκάστη διά τήν διάρρηξιν τών 
δύο κατοικιών εις τάς όποιας αί νεαραί 
γυναίκες ύπέστησαν τήν έπίθεσιν. Οί 
δοσοληψίες όμως τού Μπάντυ μέ τήν 
Δικαιοσύνη δέν πήραν τέλος. Ύπήρ- 
χεν άκόμα ό φόνος τής Κίμπερλυ Λήτς.
' Η δίκη άνοιξε στό ' Ορλάντο τής 
Φλόριντας στις 7 'Ιανουάριου 1980. 
Ένα μήνα άργότερα ό Μπάντυ έκρίθη 
ένοχος άνθρωποκτονίας έκ προθέσε- 
ως καί άκουσίας άπαγωγής, καταδικα- 
σθείς καί αύθις εις τήν έσχάτην τών 
ποινών.

Σήμερα ό Μπάντυ κρατείται σέ αύ- 
στηρή άπομόνωσι, καί φρουρεϊταιάγρύ- 
πνως στό κελλί τών μελλοθανάτων 
μέσα στις κρατικές φυλακές τής Φλό
ριντας. ' Εκκρεμοΰν εφέσεις καί ή 
ήμερομηνία έκδικάσεώς τους δέν έχει 
άκόμη προσδιορισθή. Οί κρατικοί Εισαγ
γελείς πιστεύουν ότι ή διαδικασία δυνα
τόν νά διαρκέση χρόνια καί ή τελική 
τύχη τού Μπάντυ ίσως έξαρτηθή άπό τό 
ίδιο τό Ανώτατο Δικαστήριο.

' Οποιαδήποτε καί άν είναι ή έκβασις 
τών εφέσεων -ο ί πιό πολλοί πιστεύουν 
ότι δέν θά στεφθοΰν άπό έπιτυχία- ή 
καριέρα τού Τέντ Μπάντυ έχει τελειώ
σει μέσα στό αίμα. ’ Εκείνοι όμως πού 
είναι πλησιέστεροι γιατί ζοϋνε άπό 
κοντά τήν ύπόθεσι -ό  Μπόμπ Κέππελ, ό 
Μάϊκ Φίοερ καί ό Τζέρυ Τόμσον- 
παραμένουν άνήσυχοι. ' Η άστυνομία 
δέν μπορεί νά ύποστηρίξη μέ πεποίθησι 
καί βεβαιότητα τόν άριθμό τών θυμάτων 
τού Μπάντυ. Αύτός ό ίδιος έχει μνημο
νεύσει ένα φόρο α'ίματος, τουλάχιστον 
άπό 100 κοπέλες.

Όταν τέλειωσε καί ή δεύτερη δίκη τά 
νέα έφταοαν στον Τζέρυ Τόμψον 
γρηγορώτερα άπό μιά ώρα. Στήν άρχή 
τηλεφώνησε στόν Μπόμπ Κέππελ στό 
Σηάλτλ. Κατόπιν στό Μάίκ Φίσερ στό 
Άσπέν. Ό  Φίσερ άκουσε τά νέα μέ 
άπάθεια! Ό  Τόμψον τόν έρώτησε τί 
τόν άνησυχεΤ, ποιος είναι ό μπελάς.

«Είναι άκριβώς γιατί άνησυχώ καί 
άπορώ γιά τό πόσες κοπέλες έχομε 
χάσει», είπεν ό Φίσερ.

«Ξέρω», είπεν ό Τόμψον, «Ξέρω».

Π ΟΛΛΑΚΙΣ καί ύπό πολλών προβάλ
λεται τό έρώτημα: Τί είναι φιλοσο

φία; Κατά τόν Άριατοτέλην, ή ανθρώπι
νη τάοις πρός τό «είδέναι» άποτελεί 
όντολογικόν γνώρισμα διά τόν άνθρω
πον. Ή  άνθρωπίνη φύσις είναι όντως 
τοιαύτη, ώστε νά ώθήται ό άνθρωπος 
πρός τό «είδέναι». Προχωρεί όντως ό 
Άριστέλης εις τήν άποκάλυψιν τών 
φιλοσοφικών άληθειών συμφώνως 
πρός τάς έπιταγάς τής εαυτού μεγαλο- 
φυίας. ' Εν τώ προλόγω τής έξετάσεως 
τοϋ όλου θέματος, τής Αριστοτελικής 
φιλοσοφίας περί δικαίου, δέοννά παρα- 
τεθή ή ’Αριστοτελική ρήσις περί δικαί
ου. "Ητοι: «Οίον δοκεί ίσον τό δίκαιον 
είναι, καί έστιν, άλλ' ού πάσιν, άλλα τοίς 
ϊσοις. Καί τό άνισον δοκεί είναι, καί γάρ 
έστιν, άλλ' ού πάσιν τοίς άνίσοις» 
(Άριστ. Πολιτ. 1280α 12). Ήπερίοδος 
τού Άριστοτέλους είναι ή περίοδος 
έκείνη, ήτις συνέπεσε πρός μεγάλην 
ζύμωσιν ιδεών έν τώ πεδίω τής φιλοσο
φίας. "Ελαβε χώραν σχηματισμός τών 
πρώτων σχολών καί έμφάνισις φιλοσό
φων. Συγκεκριμένως, έν Έλλάδι, μέ- 
γας φιλόσοφος άνεδείχθηό ’Αριστοτέ
λης, ίδρύσας τήν Περιπατητικήν σχο
λήν. Ή  ύπεροχή τής φιλοσοφικής 
σκέψεως τοϋ Άριστοτέλους ώφείλετο 
εις τήν θαυμαστήν αύτοϋ ικανότητα νά 
διέρχεται έκ τής έμπειρικής μελέτης 
τών έν  τώ κόσμω ύπαρχόντων πραγμά

των καί φαινομένων είς τήν ορθολογι
κήν καί άφηρημένην έξέτασιν καί έρευ
ναν αύτής τούτης τής οϋσίας αύτών. 
Έκ φύσεως ό ‘Αριστοτέλης, στηριζό- 
μενος έν τή λογική, έδημιοϋργησε 
λογικά σχήματα. Πράγματα καί φαινό
μενα έξηγοϋντο ώς έν λογικόν σϋνο- 
λον. Είναι ή έποχή καθ’ ήν είχε 
προαχθή τό έπίπεδον ήθικής θεωρήσε- 
ως, ώς μαρτυρεί τό ίσορροπημένον 
πνεύμα, τό χαρακτηρίζον τούς κώδικας
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’Αριστερά: Ο Σωκράτης. 'Αντίγραφο 
τών Ρωμαϊκών Χρόνων. Ό  'Αριστοτέ
λης ήρθε σέ σύγκρουση μέ τή διδασκα
λία τοϋ μεγάλου σοφού. ’Επάνω: Ο 
'Αριστοτέλης. Κεφάλι τού 4ου π.χ. 
αιώνα (Μουσείο Ιστορίας Τέχνης Βιέν
νη).
τών νόμων τής έν λόγω έποχής, ώς καί 
γενικώς τού δικαίου. Σημειωθήτω ότι 
καί όσον άφορά τήν έπιστήμην καί τήν 
φιλοσοφίαν, δέν υπήρχε ιερά τις κόστα 
συγκροτούσα τάς άναφερθείσας υπό 
τόν έαυτής έλεγχον. Διετυπώθησαν έκ 
μέρους τού Άριστοτέλους αί πλέον 
τολμηροί ίδέαι διά τό δίκαιον καί τήν 
άτομικότητα αυτού. ’Επικρατεί ή άλη- 
θής γνώσις διά τής θέσεως εις ένέργει- 
αν τής λογικής άνιχνεύσεως, τού όρθο- 
λογισμοϋ, τής διανοίας.

Τά αίτια κατά τόν ’ Αριστοτέλην κατα- 
νοούνται διά τής λογικής, όντος τού έν 
λόγω φιλοσόφου θεμελιωτοϋ τής Γνώ- 
σεως διά τών συλλογισμών καί πρώτου 
ιστορικού τής έν Έλλάδι φιλοσοφίας. 
"Οσον άφορά τήν φιλοσοφίαν περί 
δικαίου, ό ’Αριστοτέλης θέτει ώς φιλο
σοφικήν βάσιν, ότι δυνατοί τις νά 
έκκινήση έκ τών γενικών καί νά άχθή εις 
μερικά συμπεράσματα, ώς καί άντιστρό- 
φως έκ τών ειδικών καί άτομικών 
δεδομένων δύναταί τις νά άχθή εις 
γενικά έπαγωγικά συμπεράσματα. Τό 
δίκαιον, κατά τόν ’Αριστοτέλην, νοείται

ώς τι τό άήττητον, σταθερόν καί άμετά- 
κλητον. "Οσον άφορά τό όντολογικόν, 
τό ουσιαστικόν περιεχόμενον τού νό
μου, δέον νά άναφερθή χαρακτηριστι- 
κώς ό ορισμός τοϋ Άριστοτέλους, 
καθ’ όν: «... τού δέ νόμου όντος 
σπουδαίου, καθάπερ εϊπομεν, έπειδή 
λόγος όρθός έστι προστατικός μέν τόν 
ποιητέον, άπαγορευτικός δέ ών ου 
ποιητέον» (Στοβ. άνθολ.). Άτενίζον- 
τες τό δίκαιον έκ φιλοσοφικής έρεύ- 
νης, παρατηροϋμεν ότι ή έρευνα αϋτη 
άποβλέπει εις τό νά άνεύρη τήν ουσίαν 
καί τό νόημα τοϋ δικαίου. ’Αποβλέπει 
πρός τούτοις εις τό νά άνεύρη τόν 
λόγον τής ύπάρξεως καί τόν σκοπόν 
τού δικαίου. Διά τής φιλοσοφικής έρεύ- 
νης τοϋ δικαίου έξετάζεται τό δίκαιον 
ώς άξια. ’Ανεφέρθημεν άνωτέρω περί 
τοϋ νόμου. ’Ενταύθα έγκειται ή διάκρι- 
σις τού Δικαίου εις Φυσικόν καί εις 
Θετικόν. ’ Επιπροσθέτως άναφέρομεν 
ότι τό Φυσικόν δίκαιον άποτελεί τό 
θειον, τό τών θεών, ένώ τό Θετικόν 
δίκαιον άποτελεί τό θετόν, τό άνθρώπι- 
νον, τόν Νόμον. Οσον άφορά τό 
όντολογικόν, οϋσιαστικόν περιεχόμε
νον τού νόμου, τούτο άποτελεί τήν 
κοινήν βούλησιν καί τήν ορθήν λογικήν 
τής πολιτείας. Διά τής λογικής, οϋσης 
τής έν λόγω αύτοτελοϋς έπιστήμης, 
εισέρχεται τις κατ’ ’Αριστοτέλην εις 
τήν τέχνην τής έρεύνης, ώς έπιστημο- 
νικής μεθοδολογίας. Κατά τόν έν λόγω 
φιλόσοφον, δέον νά τονισθή ότι ή 
επιστήμη άποτελεί τήν παραγωγήν τών 
καθ’ έκαστα έκ τών καθόλου, τού 
αίτιατοϋ έκ τών πρώτων αύτοΰ αιτίων. 
Ό  ’Αριστοτέλης πρεσβεύει ότι τά 
φύσει γνωριμώτερα καί βεβαιότερα δέν 
είναι καί πρός ήμάς τοιαΰτα. Κατά τόν 
έν λόγω φιλόσοφον, ό άνθρωπος οφεί
λει νά άφαιρεί τάς γενικός έννοιας έκ 
τών μερικών παρατηρήσεων, νά άγεται 
έκ τής αίσθήσεως μέσω τής μνήμης εις 
τήν έμπειρίαν καί έκ τούτης εις τήν 
γνώσιν. Πρός τούτοις ή Λογική τού 
Άριστοτέλους πραγματεύεται εις τά 
«Αναλυτικά ύστερα», διά νά έπέλθη 
άπόδειξις, καί τήν έπαγωγήν.

Τά θετικά δίκαια λογίζονται ώς συστή
ματα νοημάτων καί ώς έχοντα άξίαν καί 
ίσχύν. Είναι άληθές ότι ή όρθή λογική 
εις τό δίκαιον, ώς έκφράζουσα καί 
δεσμεύουσα τάς βουλήσεις παντός 
άνθρώπου καί συμμορφοϋσα ταύτας 
πρός τό γενικόν συμφέρον, άποτελεί 
τήν ούσίαν τού άτόμου. Αλλά τό 
δίκαιον πρέπει πάντοτε νά συμβαδίζη 
πρός τόν ορθόν λόγον. Βεβαίως, αί 
μεταφράσεις τοϋ Άριστοτέλους είναι 
πλήρεις γρίφων. ' Ο μελετητής οφείλει

νά έχει είσέλθη εις τό άληθές πνεύμα 
τής συνολικής διδασκαλίας τού Ά ρ ι
στοτέλους κατά τρόπον περιεκτικόν καί 
λακωνικόν. Τό πραγματικόν πνεύμα τής 
συνολικής Αριστοτελικής διδασκαλί
ας, άποτελεί όντως άδιάσπαστον καί 
μεγαλοπρεπέστατον, σύνολον, άλλ’ ά- 
παιτεϊται όπως χυθή άπλετον φώς έπί 
τών τεχνικών όρων, οϋς ό Άριστοτέ- 
λης χρησιμοποιεί. Ό  Αριστοτέλης 
άναφερόμενος ότι ό άνθρωπος άποτε
λεί όν κοινωνικώτατον, διαθέτον λαλιάν 
καί λογικήν, τής δευτέρας ταύτης 
δοθείσης πρός έκφρασιν τού συμφέ
ροντος καί τού έπιβλαβοϋς, τονίζει ότι 
ό άνθρωπος δύναται νά διακρίνη τό 
δίκαιον καί τό άδικον. Ούτως: «... ό δέ 
λόγος έπί τώ δηλοϋν έστι τό συμφέρον 
καί τό βλαβερόν, ώστε καί τό δίκαιον καί 
τό άδικον....» (Άριστ. Πολιτ. 1253α 
15). Συνεπώς, κατά τόν έν λόγω φιλό
σοφον, ό λόγος (ή λογική) άποτελεί τό 
γνώρισμα έκείνο τοϋ άνθρώπου, όπερ 
διακρίνει τούτον έκ τών λοιπών όντων. 
Αποκτά όθεν ό άνθρωπος άντίληψιν 
τού άγαθοϋ καί τοϋ κακού, ώς καί τού 
δικαίου καί άδικου. «... τούτο γάρ πρός 
τά άλλα ζώα τοίς άνθρώποις ίδιον, τό 
μόνον άγαθού καί κακού τού δικαίου καί 
τών άλλων αΐσθησιν έχειν...» (Άριστ. 
Πολιτ. 1253α 17). Τάσσεται οϋτω τό 
δίκαιον ώς τό ΰψιστον άπαύγασμα τής 
τελειότητας τού άνθρώπου. Απομα
κρυνόμενος τού νόμου καί τής δικαιο
σύνης ό άνθρωπος φθάνει εις τά 
έσχατα, καί τούτο διότι ή άδικία συνο- 
δευομένη μεθ ’ όπλων, κατά τόν φιλό
σοφον, είναι τά μάλα καταπιεστική. 
Αλλά τί άποτελεί ή δικαιοσύνη κατά 

τόν Σταγειρίτην φιλόσοφον; Αϋτη άπο
τελε ί κοινωνικήν άνάγκην, τοϋ δικαίου 
όντος κανόνος τής πολιτικής κοινωνί
ας, τής δέ δίκης οϋσης όρθής άπονο- 
μής τής δικαιοσύνης. Ούτως: «... Ή δ έ  
δικαιοσύνη πολιτικόν ή γάρ δίκη πολιτι
κής κοινωνίας τάξις έσ τιν  ή δέ δίκη τοϋ 
δικαίου κρίσις» (Άριστ. Πολιτ. 1253α 
41).

Καίτοι ό Αριστοτέλης μαθητής τοϋ 
Πλάτωνος, έν  τούτοις άνατρέπει οϋτος 
τήν διδασκαλίαν τού διδασκάλου, ώς καί 
τού Σωκράτους. Διά τούς «Νόμους» 
τοϋ Πλάτωνος ό Αριστοτέλης άναφέ- 
ρει ότι ούτοι περιέχουν κατά τό πλεί- 
στον συνήθεις νόμους. Συγκεκριμέ- 
νως: «Τών δέ νόμων τό μέν πλείστον 
μέρος νόμοι τυγχάνουσιν όντες, όλίγα 
δέ περί τής πολιτείας εϊρηκεν» ( ’ Αριστ. 
Πολιτ. 1264645-1265α1). Διά τούς δια
λόγους τού Σωκράτους, άναφερόμε
νος ό Αριστοτέλης, δέν δίδει εις 
όλους πίστιν άληθείας. «Τόν μέν οϋν
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περιττόν έχουοι πάντες οί τού Σωκρά- 
τους λόγοι καί τό κομψόν καί τό 
καινοτόμον καί τό ζητητικόν, καλώς δέ 
πάντα ίσως χαλεπόν...» (Άριστ. Πολιτ. 
1265α11). Σχολιάζων ό 'Αριστοτέλης 
τούς αρχαίους νομοθέτας, σχετικός 
πρός τόν έκ Μιλήτου Ίππόδαμον του 
Εύρυφώντος, λέγει ότι ό Ίππόδαμος 
ήτο τής γνώμης δτι θά έπρεπε νά 
υπάρχουν τριών ειδών δίκαι, τούτέστιν 
ή ϋβρις, ή βλάβη καί ό φόνος. «Περί ών 
γόρ αί δίκαι γίνονται, τρία ταύτ' είναι 
τόν άριθμόν, υβριν, βλάβην, θάνατον» 
(Άριστ. Πολιτ. 1267642). ’ Ενομοθέτη- 
σε πρός τούτοις ό Ίππόδαμος καί 
δικαστήριόν τι, όπως είσάγωνται αί 
δίκαι, αί μή όρθώς κριθείσαι, ώς καί 
νόμον είσήγαγε πρός τό λαμβάνειν 
ιδιαιτέραν τιμήν ό ύποδεικνύων γενικώς 
συμφέρον τι έν τή πόλει. Κατά τόν 
Άριστοτέλην, ό νόμος, όστις άφορά 
τάς δικαστικός άποφάσεις, κατά τήν 
έποχήν τού Ίπποδάμου, δέν είναι 
ορθός, διότι ούτος προβαίνει εις διαί- 
ρεσιν τής κρίσεως τού δικαστοϋ μάλλον 
ή τού νά δίδεται αϋτη άπόλυτος. "Ητο 
χαρακτηριστικόν τό έν λόγω παράδει
γμα του Άριατοτέλους, τό άναφερό- 
μενον εις τήν Ίπποδάμειον έποχήν. 
Συνεπώς, κατά τά άνωτέρω, ό δικαστής 
καθίσταται μάλλον διαιτητής ή δικα
στής. Ά λ λ ’ ό ’Αριστοτέλης τονίζει δτι 
ό ώς άνω τρόπος δικαστικής κρίσεως 
έχει τήν δύναμιν νά έφαρμοσθή εις τήν 
διαιτησίαν, συσκεπτομένων οϋτω τών 
δικαστών καί συνεννοουμένων πρό τής 
άποφάσεως. Ά λ λ ’ εις τήν περίπτωσιν 
τών δικαστηρίων -τονίζει- δέν δύναται 
νά έφαρμοσθή, καθ’ ότι πολλοί τών 
νομοθετών προνοοϋντήνμή συνεννόη- 
σιν τών δικαστών πρός άλλήλους. Δημι- 
ουργεϊται πρός τούτοις σύγχυσις, έάν 
καί κατά πόσον ό έναγόμενος όφείλει 
τά υπό του ένάγοντος αϊτού μένα. "Ο
σον άφορά τόν άθωώσαντα ή τόν 
καταδικάσαντα δικαστήν, ό ’Αριστοτέ
λης λέγει ότι ύπό ούδενός ούτος 
άναγκάζεται νά έπιορκήση, διότι, ώς 
χαρακτηριστικός άναφέρει ό φιλόσο
φος, καί ή έγκλησις είναι διατετυπωμέ- 
νη κατά τρόπον άπόλυτον καί δίκαιον. 
«... έτι δ ’ ούδείς έπιορκείν άναγκάζει 
τόν απλώς άποδικάσαντα, ε ’ίπερ απλώς 
τό έγκλημα γέγραπται, δικαίως·....» 
(Άριστ. Πολιτ. 1268619). Ο Αριστο
τέλης ωθεί τά έαυτοΰ συμπεράσματα 
μέχρι σημείου τελείας έξαντλήσεως 
τών συνεπειών έκάστης προϋποθέσε- 
ως, ήτις κρίνεται έσφαλμένη. Τούτο 
κατορθοϋται τή δυνάμει έκείνη τής 
λογικής, τής μοναδικής οϋσης εις τά

χρονικά τής φιλοσοφίας. Άλλα πρός τι 
θά ήδύνατο νά συνδυασθή ό λόγος (ή 
λογική); Θά ήδύνατο, κα τ’ Άριστοτέ
λην, ό όρος.ούτος νά συνδυασθή πρός 
τούς Αριστοτελικούς όρους «είδος», 
«ούσία», «όρισμός» ώς κατά τινα τρό
πον ταυτοσήμους. Αλλά τι είναι ή 
«νόησις νοήσεως» τοϋ Άριατοτέλους; 
Τι είναι ό νούς εις τόν φυσικόν κόσμον 
πρός κατανόησιν τοϋ δικαίου; Νοϋς 
είναι δύναμις, ταυτοχρόνως καί ένέρ- 
γεια, μορφή, άλλά καί περιεχόμενον. 
Συνεχίζων εις τά «Πολιτικά» ό Αριστο
τέλης, φέρεται έναντίον άρχαίων τινών 
νόμων, θεωρών τούτους βλακώδεις. 
Πρός τούτο, φέρει ώς παράδειγμα τούς 
έν Κύμη νόμους περί φόνου, καθ ’ οϋς 
έπί φόνου τινός, ό κατηγορούμενος 
κηρύσσεται ένοχος έπί προσκομίσεως 
ύπό τοϋ διώκοντος 'ικανού άριθμοΰ 
μαρτύρων έκ τών συγγενών τού φονευ- 
θέντος. Είναι τής γνώμης ό Σταγειρίτης 
φιλόσοφος ότι νόμοι τινές θά πρέπη νά 
μεταβάλλωνται. « ’Εκ μέν οΰν τούτων 
φανερόν ότι κινητέοι καί τινές καί ποτέ 
τών νόμων είσίν...» (Άριστ. Πολιτ. 
1269α14).

' Οσον άφορά τήν ισότητα τών δικαί
ων, ό Αριστοτέλης τονίζει ότι ύφίστα- 
ται παραδοχή εις τήν άπόφασιν τών 
περισσοτέρων πολιτών. Βεβαίως είναι 
δύσκολον νά εύρεθή ή άλήθεια, όσον 
άφορά τήν ισότητα καί τό δίκαιον. Ά λλ ’ 
άς μή λησμονώμεν ότι ή έπίκλησις τής 
ίσότητος καί τής δικαιοσύνης προέρχε
ται έκ τών άσθενών, ένώ άντιθέτως, 
κατά τόν φιλόσοφον, οί ισχυροί άδιαφο- 
ροϋν δι ’ αύτά. Ά λ λ ’ ό Αριστο
τέλης έκτος τών άλλων διέβλεψε καί 
εις έν είδος κράτους, ένθα ό νόμος

Αριστερά: Τό μνημείο τού Γερμανού 
φιλοσόφου Λάϊμπνιτς. Στό μεγάλο Γέρ
μα νό φιλόσοφο ό Αριστοτελικός δυνα
μισμός είχε τεράστια άπήχηση. Στήν 
άπέναντι σελίδα: Ό  Άγγλος φιλόσο
φος Τζών Λόκ, έπί τού οποίου οί 
άντιλήψεις τοΰ Αριστοτέλη είχαν με
γάλη έπίδραση. Κάτω: Ή  Άθηνά τού 
Βαρβακείου. Κατά τόν Αριστοτέλη στή 
ζωή τού άνθρώπου πρέπει νά άρχει ό 
νόμος, ό Θεός καί ό νούς.

άρχει πάντων, τούτέστιν έν κράτος 
δικαίου. Διότι, κατά τόν Σταγειρίτην 
φιλόσοφον, όστις προστάσσει νά άρχη ό 
νόμος, προστάσσει νά άρχη ό Θεός καί 
ό νοΰς. Κατά τόν Άριστοτέλην, ό 
νόμος άποτελείνοϋν, όστις δένύπόκει- 
ται εις τάς παρορμήσεις τής όρέξεως, 
ούδέ εις παθολογικός όρμάς. Κατά τόν 
έν λόγω φιλόσοφον, «άνευ όρέξεως 
νοΰς ό νόμος έστίν» (Άριστ. Πολιτ. 
1287α 32). Κατά τόν Άριστοτέλην, 
νόμος δέν νοείται μόνον ό γραπτός, 
άλλά καί τό άγραφον έθος, ώς "ιπτάμε
νον ύπεράνω τού νόμου. Ούτως: «ό 
κατά τά έθη νόμος» (Άριστ. Πολιτ. 
12876 6). Συμφώνως πρός τήν κυριαρ
χίαν τών νόμων, ή τών άρχόντων εξου
σία πρέπει νά άσκήται βάσει τών καθορι
σμένων νόμων. "Οθεν: «Τόνάρα νόμον 
άρχειν αίρετώτερον μάλλον ή τών 
πολιτών ένα τινά, κατά τόν αύτόν δέ 
λόγον τούτον, κάν ε'ί τινας άρειν 
βέλτιον, τούτους καταστέον νομοφύ
λακας καί ύπηρέτας τοίς νόμοις» ( Ά ρ ι
στ. Πολιτ. 1287α 18). Κατά τόν Άριστο
τέλην, τό σύνολον τών νόμων δέν 
άποτελεϊ γενικώς τό πολίτευμα, άλλά 
τό πνεύμα τοϋ πολιτεύματος καθορίζει 
τήν ποιότητα τών νόμων όίτινες ύφί- 
στανται. Πρός τούτοις, κατ' Άριστοτέ-
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λην, υπάρχουν καί οί νομικοί θεσμοί, οί 
σήμερον λεγόμενοι συνταγματικοί θε
σμοί τής λοιπής νομοθεσίας. ’Αξιοση
μείωτος είναι ό ευθύς άμέσως παρατι
θέμενος όρισμός τού Άριστοτέλους 
περί των θεσμών των καθοριζόντων τήν 
ούσίαν του πολιτεύματος: «Πολιτεία 
μέν γάρ έστι τάξις ταϊς πόλεσιν ή περί 
τάς άρχάς, τίνα τρόπον νενέμηται καί τι 
τό κύριον τής πολιτείας, καί τί τό τέλος 
έκάστης κοινωνίας έστί■ νόμοι δέ κεχω- 
ρισμένοι τών δηλούντων τήν πολιτείαν, 
καθ ’ οϋς δει τούς άρχοντας άρχειν καί 
φυλάττειν τούς παραβαίνοντας αύ- 
τούς» (Άριστ. Πολιτ. 1289α 15).

Έν τώ έργω τού Άριστοτέλους 
«Περί δικαιοσύνης», όπερ άπωλέσθη, ό 
έν λόγω φιλόσοφος, έξετάσας τήν τού 
Πλάτωνος «Πολιτείαν», ής ό ύπότιτλος 
είναι «Περί δικαίου», διέκρινε τήν 
νόησιν έκ τών αισθήσεων. Ό  ’Αριστο
τέλης έν τή φιλοσοφία αύτού πρεσβεύ
ει ότι ύφίσταται Αντικειμενική πραγματι- 
κότης, παρέχουσα τό μέτρον τής αλή
θειας. "Ερχεται τοιουτοτρόπως ό Στα- 
γειρίτης φιλόσοφος αντιμέτωπος πρός 
τόν άκρατον υποκειμενισμόν τού Πρω- 
ταγόρου. Συνεπώς ό ’Αριστοτέλης 
διακηρύσσει δτι δέν είναι δυνατόν νά 
ύπάρχει τι μεταξύ τών δύο μελών τής 
άντιφάσεως. Άναγκαζόμεθα οΰτω πε
ρί τίνος νά έκφέρωμεν ή μίαν βεβαίωσιν 
σχετικώς πρός τούτο ή μίαν άρνησιν.
Ως κάτωθι έχουν αί φράσεις τού 

Ά ρ ισ τοτέλους περί τού θέματος: 
«Αλλά μήν ουδέ μεταξύ άντιφάσεως 
ένδέχεται είναι ούδέν, άλλά άνάγκη ή 
φάναι ή άποφάναι έν καθ’ ενός ότι- 
ούν». («Μετά τά φυσικά» 1011623). 
Είναι ό περιώνυμος νόμος τής τού

τρίτου ή μέσου άποκλείσεως, διατυπω
θείς ύπό τού Σταγειρίτου φιλοσόφου. 
Ως ειδικός, τρίτον τι μεταξύ άληθείας 

καί ψεύδους τών μελών τής άντιφάσε
ως Αποκλείεται. Πρεσβεύει δηλαδή ό 
Αριστοτέλης δτι άν μεταξύ τών δύο 
μελών τής άντιφάσεως ύπάρχει τι 
τρίτον, τότε θά ύπάρχη τι τρίτον μεταξύ 
δντος καί μή δντος. Θά ύπάρχη τούτέ- 
στινέν είδος μεταβολής, ούδέ γενέσε- 
ως ούσης, ούδέ φθοράς. Αί γνωσιοθεω- 
ρητικαί έρευναι τού Άριστοτέλους 
είναι σημαντικώταται. Καθιερώθη διά 
τού προρρηθέντος φιλοσόφου ή έννοια 
τής άληθείας, συζητήσαντος τού Στα
γειρίτου φιλοσόφου τό πρόβλημα τών 
πηγών καί τής έγκύρου τής γνώσεως 
καί ύπερασπίσαντος τό έγκυρον τών 
Αποδεικτικών άρχών. Είς τό πνεύμα τού 
Άριστοτέλους ύπάρχει εύρύτης σκέ- 
ψεως. Ό  Αριστοτέλης έσχεδίασε τήν 
Λογικήν καί, διά τής εύρύτητος τών 
άπόψεων. έπί τών όποιων έστήριξε τάς 
έαυτοΰ λογικός έρευνας, δέν Απαντά
ται μονομέρεια είς τήν λογικήν σκέψιν 
καί είς πάντα τά πεδία τής έκδηλώσεως 
αύτής. Ο Αριστοτέλης διά τής μελέ
της τής προεπιστημονικής λογικής δια
δικασίας ήχθη είς τήν διερεύνησιν τής 
έπιστημονικής λογικής σκέψεως.

Ό  Αριστοτέλης έκκινών έκ τών 
αιτίων τής έγκληματικότητος, έμπι- 
πτούσης τής έν λόγω είς τό πεδίον τού 
δικαίου, παρατηρεί ότι τά οικονομικά 
αίτια δέν είναι μόνον έκείνα, τά όποια 
ώθούν είς τήν έγκληματικότητα, άλλά 
καί τά ήθικά τοιαύτα. "Οσον άφορά τά 
οικονομικά αίτια ό ’ Αριστοτέλης παρα
δέχεται ότι δέν είναι άληθές δτι οί

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

άνθρωποι Αναγκάζονται νά προβούν είς 
άδίκημά τι κατόπιν πιέσεως λόγω οικο
νομικών μόνον Αφορμών. Άνασκοπών 
ό Σταγειρίτης φιλόσοφος τόν οικονομι
κόν έν γένει τομέα, δέχεται δτι έκείνο, 
δπερ άσκεί εύεργετικήν έπίδρασιν διά 
τήν πολιτικήν ζωήν, είναι ή μεσάτης τών 
περιουσιών. Μεσάτης περιουσιών ση
μαίνει τήν κατοχήν περιουσίας, ήτις 
έξικνείται είς ούδέ ύπερβολικόν πλου
τισμόν, άλλά καί είς ούδέ ύπερβολικήν 
πενίαν. Τά έν λόγω κρίνοντα Αναγκαία, 
όπως άναφερθούν, ϊνα καταφανή πλή
ρως τό οικονομικόν αίτιον, τό ώθούν εις 
τήν έγκληματικότητα καίμή Αποτελούν, 
κατ' Άριστοτέλην, τό μοναδικόν αίτι
ον. Θεωρείται παρ’ Άριστοτέλει ώς 
αίτιον καί τό ήθικόν τοιούτον. "Οσον 
άφορά τό αίτιον τούτο, τό ώθούν είς τήν 
έγκληματικότητα, τούτέστι τό ήθικόν, ό 
Αριστοτέλης πρεσβεύει δτι, τής «ρύ
σεως τής Ανθρώπινης έπιθυμίας ούσης 
άνικανοποιήτου, άκορέστου καί άπει
ρου, πολλοί άνθρωποι θέτουν ώς σκο
πόν τού έαυτών βίου τήν ίκανοποίησιν 
τών έαυτών έπιθυμιών. Ώ ς  έξής ό 
Αριστοτέλης Αναφέρει τά τής άνθρω- 
πίνης έπιθυμίας: «... άπειρος γάρ ή τής 
έπιθυμίας φύσις, ής πρός άναπλήρωσιν 
οί πολλοί ζώσι» (Ά ρ ισ τ .  Π ολιτ. 
126763). Συνεπώς τό κακόν θά θερα- 
πευθή, κατά τόν Άριστοτέλην, δι ’ 
εκείνων τών μέτρων, διά τών όποιων θά 
κατορθώσωμεν, ώστε νά μή δύνανται οί 
φαύλοι νά πλεονεκτούν, άλλά καί οί 
άξίαν έχοντες άνθρωποι νά μή θέλουν 
νά πλεονεκτούν. Πρός τούτοις ό Α ρ ι
στοτέλης, άναφερόμενος είς τάς συ
χνός άλλαγάς τών νόμων, έπισημαίνει 
είς αημεϊόν τι τό όλέθριον τών άλλαγών 
τούτων διά τήν συνοχήν τής πολιτείας. 
Συγκεκριμένως: « Ό  γάρ νόμος ίσχύν 
ούδεμίαν έχει πρός τό πείθεσθαι παρά 
τό έθος, τούτο δ ' ού γίνεται ε ί μή διά 
χρόνου πλήθος, ώστε τό ραδίως μετα- 
βάλλειν έκ τών υπαρχόντων νόμων είς 
έτέρους νόμους καινούς άσθενή ποιείν 
έστιν τήν του νόμου δύναμιν» (Άριστ. 
Πολιτ. 1269α 20).

Κατά τήν Αριστοτελικήν φιλοσοφί
αν, ή ίκανότης τού Ανθρώπου πρός 
άίσθησιν ή νόησιν άποτελεϊ γνώρισμα 
καθοριστικόν διά τόν άνθρωπον, έν 
άντιθέσει πρός τό καθοριστικόν γνώρι
σμα διά τήν ζωήν τών ζώων, δπερ είναι 
μόνον ή αϊσθησις. ή

ύπαρξις τού Ανθρώπου, κατά τόν Ά ρ ι
στοτέλην, ταύτίζεται πρός τό αίσθάνε- 
σθαι καί τό νοεϊν. Πηγή όθεν πρώτη τής 
όντολογικής βεβαιότητος άποτελεϊ ή 
αύτοσυνειδησία. Κατά τόν Γάλλον φιλό-
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ΘΡΗΣΚΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Τό θρησκευτικό συναίσθημα είναι μιά ροπή, μιά 
τάσις καί κλίσις του ανθρώπου στην άναγνώρισι μιας 
άνωτερας Δυνάμεως. Καθ’ όλα τά χαρακτηριστικά 
φαίνεται ότι πηγάζει άπό εσωτερικό αυθορμητισμό, καί 
κατά συνέπειαν ή τάσις αυτή οφείλει νά είναι έμφυτος.

σοφον BREHIER, ό ’Αριστοτέλης θε
ωρείται δεχόμενος τήν αύτοουνειδησί- 
αν παρούσαν εις έκάστην χρονικήν 
στιγμήν έν συνεχεία έν τώ αίσθανομέ- 
νω ύποκειμένω. Συγκεκριμένως, ό φι
λόσοφος BREHIER παρατηρεί ότι υ
πάρχει παρά τώ ’ Αριστοτέλει, έν τώ 
έργω αυτού  «Π ερ ί  α ίσθήσεως»  
(448α25), μία «άρχαϊκή μορφή τού νοώ, 
άρα ύπάρχω». Συγκεκριμένως, τό χωρί- 
ον τού κειμένου τού Άριστοτέλους 
έχει ώς έξης: «Εί yap αυτός αυτού τις 
αισθάνεται ή άλλου έν συνεχεί χρόνω, 
μή ενδέχεται τότε λανθάνειν ότι έ- 
στιν». Ό  ’Αριστοτέλης έκκ ινε ϊέκ  τής 
άμέσου ένοράσεως τών όσων διαδρα
ματίζονται έν τη σφαίρα τού έγώ 
γεγονότων πρός μετάβασιν εις τήν 
διαβεβαίωαιν περί τής ϋπάρξεως τού 
έγώ, εις τό «ότι έστίν».

Ή  ’Αριστοτελική φιλοσοφία έπιδρά 
άείποτε έπί τής άνθρωπίνης σκέψεως. 
Είναι πλήρης ζωτικότητος. Ή  φιλοσο
φική έννοια τής δυνάμεως είναι εκείνη, 
ήτις άπετέλεσε τήν βάσιν ίδρύσεως τής 
μονοδολογίας τού LEIBNIZ, έκδεχο- 
μένης, τής έν λόγω, τής μονάδος ώς 
τελολογικής όντότητος έγκλειούσης 
έν έαυτή τάσιν πρός έξέλιξιν. Ό  
’Αριστοτελικός δυναμισμός ευρίσκει 
πάντοτε καί πανταχοϋ άπήχησιν. Ο 
’Αριστοτέλης θεωρεί ώς θεμελιώδη 
άντίληψιν τήν κυριαρχίαν τών νόμων. 
Πρός τούτοις, αί άντιλήψεις τού ’ Αρι- 
στοτέλους έπέδρασαν τά μάλα έπί τών 
ιδεών τού LOCKE εις τήν «Πραγματεί
αν περί πολιτικής διακυβερνήσεως» 
τού "Αγγλου τούτου πολιτικού φιλοσό
φου. Πλήν τής άντιλήψεως περί κυρι
αρχίας τών νόμων, ό ’Αριστοτέλης 
άναφέρει καί τήν περίπτωσιν, καθ ’ ήν 
πρόσωπόν τι θά ήθελε νά παρουσιάση 
καθολικήν υπεροχήν έναντι πάντων τών 
λοιπών προσώπων. Κατάτόν Άριστοτέ- 
λην, τό τοιοΰτον πρόσωπόν θά ήτο 
«ώσπερ θεός έν άνθρώποις». Δέν 
ύφίσταται, κατά τόν ’ Αριστοτέλην, ά- 
νάγκη νομοθεσίας διά τοιαύτας ύπερε- 
χούσας προσωπικότητας. «Κατά δέ τών 
τοιούτων ούκ έστι νόμος» ( 'Αριστ. 
Πολιτ. 1284α13). Θά ήδυνάμεθα νά 
παραβάλωμεν πρός τό άναφερθέν Α 
ριστοτελικόν χωρίον τό τού Άπ. Παύ
λου, ένθα «δικαίω ού κείται νόμος» 
(Άπ. Παύλου, πρός Τιμόθ. I, 1, 9). Ο 
άνθρωπος, κατά τόν Σταγειρίτην φιλό
σοφον, πρέπει νά βαίνη, πάντοτε συμ- 
φώνως πρός τόν νόμον, διότι «ώσπερ 
γάρ καί τελειωθέν βέλτιστον τών ζώων 
ό άνθρωπος έστιν, οϋτω καί χωρισθέν 
νόμου καί δίκης χείριστον πάντων» 
(Άριστ. Πολιτ. 1253α31).

ΕΠΕΙΔΗ τό θρησκευτικό φαινόμενο 
ανήκει στήν παγκόσμια συνείδηση 

της άνθρωπότητας, καί κάθε άνθρωπος 
άλλος περισσότερο καί άλλος όλιγότερο 
άνταποκρίνεται στήν συνειδησιακή αύτή 
κλήσι, νομίζουμε δτι ϋπάρχει ενδιαφέρον 
γιά όλους μας, νά ύπεισέλθουμε καί νά 
εξετάσουμε εκτεταμένα τήν πρώτη ρίζα 
προελεύσως της λέξεως «θρησκεία» καί 
τά μεταβατικά στάδια τής ρίζας της διά 
μέσου τών αιώνων, ώστε νά καταλήξει 
στήν σημερινή άκουστική καί έννοιολογική 
της παράσταση.

' Η έρευνα αύτή θά μάς φωτίσει καί θά 
μάς βοηθήσει πολύ νά έξακριβώσουμε καί 
έρμηνεύσουμε τήν άφετηρία τοϋ θρη
σκευτικού φαινομένου, άλλά συγχρόνως 
νά έχουμε σαφείς συσχετισμούς καί 
έπεξηγήσεις στις έξελίξεις τής θρησκεί
ας άκόμη καί στις τελετουργικές της 
μορφές. Θά γνωρίσουμε μέ σαφήνεια όλη 
τήν σχέση πού κρύβεται στις διαμορφώ
σεις τής άρχικής ρίζας τής λέξεως 
«θρησκεία» πρός τά κατά διαφόρους 
χρόνους έννοιλογικά της περιεχόμενα καί 
τις λατρευτικές της έκδηλώσεις.

' Η ρίζα τής λέξεως «θρησκεία» βρίσκε
ται στήν ίνδοευρωπαϊκή γλώσσα, ή όποια

είναι μητρική γλώσσα τής εύρωπαϊκής 
' Ηπείρου. 1Η ρίζα αύτή είναι «θρέ» ή 
«DHER» καί κατά έπεκταμένο τύπο «DH- 
REN».

' Από τήν ρίζα «θρέ» σχηματίσθηκαν οί

Καρυάτιδα άπό τά Μικρά Προπύλαια 
τής Έλευσίνος. Ή  έννοια τού Θεού 
έκανε πάντοτε έντονη τήν παρουσία 
της στά έργα τής άρχαίας έλληνικής 
τέχνης.
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Κεφάλι τής θεάς "Ηρας, άπό τό Ηραίο του Άργους.

ελληνικές λέθεις «άθρέω» πού σημαίνει 
παρατηρώ, «θροάζω» καί «θροέω» πού 
σημαίνει φωνάζω δυνατά, καί «θρέομαι» 
κραυγάζω μεγαλοφώνως, άλλά καί κραυ
γάζω δυνατά επικαλούμενος τήν θεία 
βοήθεια. ' Επίσης άπό τήν ϊδια ρίζα «θρέ» 
ή «DHREN» προήλθε καί τό ρήμα «έν- 
θρεϊν» πού σημαίνει «φυλάσσειν», καθώς 
καί τό «θρήσκω» πού κατά τόν ' Ησύχιο 
σημαίνει «νοώ». ' Από τόν έπεκτεταμένο 
τύπο «DHREN» προήλθεν ή ελληνική 
λέξις «θρήνος», καθώς καί τό γερμανικό 
ρήμα «DRHONEN» πού σημαίνει θορυβώ, 
φωνάζω δυνατά.

Ή  άλληλουχία αύτή τής σειράς τών 
παραλλαγών τής έννοιας τής πρωταρχι
κής ρίζας «θρέ» καί «DHREN» στήν 
πορεία τής έξελίξεώς της έχει δύο 
νοηματικές κατευθύνσεις. Ή  πρώτη πε
ρικλείει τήν έννοια τής δυνατής φωνής, 
τής κραυγής, ή τής έπικλήσεως πρός 
βοήθεια διά κραυγής, καί ή δευτέρα τήν 
έννοια τού «νοείν». 'Επομένως ή λέξη 
«θρησκεία» συγκεντρώνει μέσα της μιά 
συνισταμένη έννοιας άπό δύο νοηματικές 
κατευθύνσεις. Τό περιεχόμενό της είναι 
κραυγή καί νόησις. Μέ άλλα λόγια αύτός 
πού μέ κραυγή έπικαλείται τήν βοήθεια 
τού Θεού, έχει έπίγνωσι Αύτοΰ, διότι τόν 
νοεί. ' Ο άρχέγονος άνθρωπος στις άντι- 
ξοότητες τής ζωής του καί τις άδυναμίες 
του νοήθηκε τό θειον στόν ήλιο. Γι' αύτό 
κατά τόν Πλάτωνα, στόν διάλογο τού 
Κρατύλου, ή λέξις «θεός» προήλθεν άπό 
τό ρήμα «θεΐν», πού σημαίνει «τρέχειν». 
«Φαίνονται μοι οί πρώτοι τών άνθρώπων 
τών περί τήν ' Ελλάδα τούτους μόνους 
(τούς θεούς) ήγεϊσθαι οϋσπερ νϋν πολλοί 
τών βαρβάρων, ήλιον και σελήνην καί γήν 
καί άστρα καί ούρανόν άτε οϋν αύτά 
όρώντες πάντες άεί δρόμω καί θέοντα, 
άπό τούτης τής φύσεως τής τού θεΐν 
«θεούς» αύτούς έπονομάσαι» (Κρατ. 397 
CD). Άπό τό άπόσπασμα αύτό τού 
Πλάτωνος άπορρέει ότι οί πρώτοι" Ελλη
νες είχον τήν σκέψιν τους σέ μιά ' Ανωτέ- 
ρα Δύναμι, τήν όποια ταύτιζαν πρός τόν 
ήλιο, τή σελήνη, τόν ούρανό καί τίς 
φυσικές δυνάμεις. ' Επειδή δέ όλα αύτά 
βρίσκονται σέ μιά κίνησι, άπό τό χαρακτη
ριστικό τής κινήσεως όνόμασαν τίς δυνά
μεις αύτές θεούς. "Ετσι άπό τήν άρχή 
αύτή ή Άνωτέρα Δύναμις πού νοείται 
στήν παγκόσμια συνείδησι, καί διακατέχει 
τόν άνθρωπο φέρεται μέ τήν λέξι «Θεός». 
Έδώ άξιο σημασίας είναι τό ότι ό 
άνθρωπος ένώ μέ τήν πάροδο τού χρόνου 
καί τήν πνευματική του άνάπτυξι διαπί
στωνε ότι, έσφαλμένα άποτεινόταν στόν 
ήλιο, τήν σελήνη, ή σέ όποιαδήποτε άλη 
φυσική δύναμι, τήν όποια καί άπέρριπτε 
ότι έκπροσωποϋσε τό θεΤον, έν τούτοις 
δέν άπέρριπτε ώς λανθασμένη τήν ιδέα

του περί τής ύπάρξεως ένός ' Υπερτάτου 
"Οντος, καί συνέχισε νά τό άναζητεϊ σέ 
άλλα πράγματα καί μορφές, μέχρις ότου 
τό συνέλαβε σέ μιά ξεχωριστή άπόλυτη 
πνευματική ύπαρξη.

Οί πρώτες μορφές τής θρησκείας, 
προγονολατρεία, φετιχισμός, θεοποίησις 
φυσικών δυνάμεων, είναι ύλίζων πανθεϊ
σμός. Σέ μετέπειτα χρόνους ξέφυγε άπό 
τίς μορφές αύτές καί μεταπήδησε σέ 
μορφές πνευματικίζοντος πανθεϊσμού ό
πως είναι ό όρφισμός. Άλλά τήν ίδια 
κατεύθυνση άκολούθησε καί ή φιλοσοφι
κή σκέψη μέ τήν άναζήτησι τής πρώτης 
άρχής. Οί πρώτες συλλήψεις τών άρχαίων 
Ίώνων άπό θεολογικής πλευράς είναι 
ύλίζων πανθεϊσμός. Κατόπιν μέ τούς 
’ Ελεάτας καί μέ τούς Πυθαγορείους 
έχουμε πνευματικίζοντα πανθεϊσμό. Μέ 
τήν νέα ' Ιωνική φισολοφία τών άτομικών 
Λευκίππου καί Δημοκρίτου έχουμε τόν 
άμιγή ύλισμό καί τήν άθεΐα. ' Από τόν 
Πλάτφνα άρχίζει ό δυϊσμός, δηλ. ό διαχω
ρισμός ύλης καί πνεύματος, άλλά καί έδώ 
οί έννοιες δέν είναι σαφώς ξεκαθαρισμέ
νες. ' Η θεολογούσα πλατωνική φιλοσο
φία είναι πνευματικίζων πανθεϊσμός. Κα
θαρή μονοθεϊστική άντίληψη άπαντάται

στήν θεολογία τού Άριστοτέλους καί 
στήν Ιουδαϊκή θρησκεία, χωρίς νά μπο
ρούμε νά παραβλάψουμε ότι στοιχεία 
μονοθεϊστικής τάσης έχουμε καί σέ όρι- 
σμένα άρχαϊα ορφικά ποιήματα, άπό τά 
όποια έκφράζεται μέσα άπό τήν πολυθεΐα 
ό μονοθεϊσμός. 'Όπως π.χ. άπό τούς 
στίχους:
«εις Ζεύς, είς Άϊδης, εις "Ηλιος, εϊς 
Διόνυσος·
εις θεός έν πάντεσσι· τί σοί δίχα ταΰτ’ 
άγορεύω;

Στόν έλληνικό θρησκευτικό ορίζοντα, 
αύτή ή σύλληψις μέ σαφή διατύπωσιχωρίς 
συγχύσεις, συντελέσθηκε τό πρώτον άπό 
τόν Αριστοτέλη, καί ίσως άπ' αύτόν ή 
δεύτερη έννοια τού «νοουμένου», τήν 
οποία δίδει ό ' Ησύχιος στό ρήμα «θρή
σκω», νά ύπεισήλθε στήν λέξι «θρη
σκεία». Διότι ή άπαντωμένη λέξις στήν 
ιωνική διάλεκτο «θρησκηϊη» καί στόν 
πληθυντικό «θρησκηΐαι», είς μέντόν ένικό 
σημαίνει θρησκευτική λατρεία, είς δέ τόν 
πληθυντικό θρησκευτικές τελετές.

Στή σημερινή έννοια τής λέξεως περι
λαμβάνονται όλα σάν ένα άδιάσπαστο 
σύνολο. Π.χ. λέγοντες χριστιανική θρη
σκεία έννοοϋμε όλη τή δογματική καί 
ήθικήδιδασκαλία, μαζί μέ λατρευτικό καί
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τελετουργικό περιεχόμενο. ' Η πρώτη 
έννοια τής λέξως θρησκεία, ώς μιά 
επίκληση τής θείας βοήθειας μεγαλοφώ
νως, μετά κραυγής, άπαντάται στό λα
τρευτικό καί τελετουργικό μέρος μέ τούς 
μελοποιημένους ύμνους καί τίς εκφωνή
σεις τών ιερέων. Ειδικότερα δέ ώς πρός 
τό ρήμα «κράζω» συνώνυμο τού «θρέο- 
μαι» άπ' ευθείας τό συναντούμε στόν 
85όν ψαλμόν τού Δαυίδ: «ότι έλέησόν με 
Κύριε, δτι πρός Σέ κεκράξομαι όλην τήν 
ήμέραν», ήτοι διά κραυγών έξαιτοΰμαι τήν 
θείαν βοήθειαν.' Επίσης στόν ίδιον ψαλμό 
«έν ήμερα θλίψεώς μου έκέκραξα πρός 
Σέ, ότι έπήκουσάς μου». Στόν 87ον 
ψαλμό «Κύριε ό Θεός τής σωτηρίας μου, 
ήμέρας έκέκραξα καί έν νυκτί εναντίον 
Σου». Στά «κεκραγάρια» πού ψάλλονται 
ατούς έσπερινούς: «Κύριε έκέκραξα 
πρός Σέ...» καθώς καί εις τό τέλος τού 
«Τή Ύπερμάχω Στρατηγώ..., ..'ίνα κράζω 
Σοί...».

Οί Λατίνοι καί οί λαοί τής Εύρώπης τήν 
λέξι «θρησκεία» δέν τήν έλαβαν άπό τό 
ρήμα «θρέομαι» άλλά άπότό ρήμα «LIGO» 
πού σημαίνει συνδέω καί «RELIGO» έπα- 
νασυνδέω καί κατ’ άντιστοιχία ή θρησκεία 
έκφράσθηκε μέ τήν λέξι «RELIGIO», 
«RELIGION», πού σημαίνει τό αίσθημα 
δεσμού μέ τόν Θεόν.

' Από τά άνωτέρω συνάγεται δτι ή 
χριστιανική θρησκεία καί είδικώτερα ή 
'Ορθόδοξη έλληνική Χριστιανική θρη
σκεία είναι πολύ παραδοσιακή, διότι περι
κλείει μέσα της όλο τό βάθος τού 
άρχέγονου θρησκευτικού αύθορμητι- 
σμοϋ, άλλά καί όλο τό ύψος τής πνευματι
κής τελειότητος τού ' Ιδρυτοΰ της.

Άπό τήν σύντομη αύτή έτυμολογική 
άνάλυση έγινε γνωστή ή προέλευση τής 
λέξεως θρησκεία, καί ό συσχετισμός τών 
έννοιών της ώς πρός τά διδασκόμενα, 
τελούμενα καί συμπεριφερόμενα στόν 
κύκλο τής θρησκείας.

' Η θρησκεία είναι ή έμφανής έκφρασις 
τού θρησκευτικού φαινομένου. ' Επομέ
νως γιά τήν μεγαλύτερη διείσδυση στήν 
άξιολόγηση τής θρησκείας ώς παγκοσμί
ου κοινωνικού φαινομένου, οφείλουμε νά 
έξετάσουμε έάν στό βάθος του τό θρη
σκευτικό φαινόμενο είναι άντικειμενικό, ή 
παραμένει καί έξαντλεΐται στήν ύποκειμε- 
νικότητα κάθε άνθρώπου.

Κατ' άρχήν αύτονόητο είναι ότι ή 
θρησκεία αύτή καθ' έαυτήν δέν μπορεί νά 
έχει δική της πρωταρχικήν ύπόστασι. ' Η 
ύπόστασή της σάν άνθρώπινο φαινόμενο 
δημιουργεΐται έμμεσα καί όχι άμεσα. Διότι 
δέν είναι αύτή καθ' έαυτήν ό γενετικός 
θρησκευτικός παράγων, άλλ' είναιάποτέ- 
λεσμα, έπιγέννημα καί έκφρασις κάποιου 
άλλου παράγοντος, τού καλουμένου θρη
σκευτικού συναισθήματος. Δηλαδή έάν 
δέν ύπήρχε θρησκευτικό συναίσθημα

στόν άνθρωπο, δέν θά ύπήρχε καί θρη
σκεία. ' Η θρησκεία άποτελεϊ συγκεκριμέ
νη μορφή έκφράσεως καί έκπληρώσεως 
τού θρησκευτικού συναισθήματος. Συνε
πώς έφ ’ όσον θέλουμε νά έξετάσουμε τό 
θρησκευτικό φαινόμενο, πού διακατέχει 
τίς άνθρώπινες κοινωνίες, έάν ώς φαινό
μενο άνταποκρίνεται στήν άντικειμενικό- 
τητα, ήτοι τό άντικείμενό του πράγματι 
είναι ύπαρκτό καί δέν παραμένει μόνον 
σάν ύποκειμενικότης τής φαντασίας τού 
θρησκευόμενου άτόμου, τότε τό φαινό
μενο αύτό πρέπει νά έξετασθεϊ άποκλει- 
στικά καί μόνον άπό τήν σκοπιά τής 
άντικειμενικότητος ή μή τού θρησκευτι
κού συναισθήματος. Διότι αύτό είναι ό 
γενεσιουργός παράγων όλων τών έπί 
μέρους θρησκειών, μηδέ άκόμη καί τής 
μαγείας έξαιρουμένης. Πειραιτέρω οί 
διάφορες μορφές θρησκειών είναι θέμα 
τόπου, πνευματικής άναπτύξεως καί ψυ
χολογίας λαών.

Τό θρησκευτικό συναίσθημα είναι μιά 
ροπή, μιά τάσις καί κλίσις τού άνθρώπου 
στήν άναγνώρισι μιάς άνωτέρας Δυνάμε- 
ως. Καθ' όλα τά χαρακτηριστικά φαίνεται 
ότι πηγάζει άπό έσωτερικό αύθορμητισμό, 
καί κατά συνέπεια ή τάσις αύτή οφείλει νά 
είναι έμφυτος. Κάθε τι τό έμφυτο έκφρά- 
ζει μιά πραγματικότητα. Οί λόγοι πού 
τοποθετούν τό θρησκευτικό συναίσθημα 
σέ έμφυτη κλίσι είναι ότι, τό θρησκευτικό 
συναίσθημα έκδηλούμενο σέ περιόδους 
άνθρωπίνων γενεών ύπό μορφήν κάποιας 
θρησκείας δέν άπαλείφεται άπό τόν 
άνθρωπο, έστω καί άν ή θρησκεία αύτή 
παρακμάσει καί σβύσει, διότι δέν άνταπο- 
κρίνεται στήν πνευματική άνάπτυξι τών 
άνθρώπων καί δέν ικανοποιεί τίς ψυχικές 
άπαιτήσεις τους. ' Εάν τό θρησκευτικό 
συναίσθημα δέν ήτο έμφυτη ροπή, άλλά 
έπιγέννημα έπεισοδιακό, δηλαδή φόβου 
τών φυσικών δυνάμεων, θανάτου, ή οποι
οσδήποτε άλλης αίτιας, μέ τίς έκάστοτε 
άποτυχημένες μορφές θρησκειών, οί 
όποιες άπορρίπτονται κατόπιν ύψηλοτέ- 
ρων πνευματικών έξελίξεων τών άνθρώ
πων, θά έπρεπε στις τόσες χιλιάδες 
χρόνια νά άπαλειφθή καί τό συναίσθημα 
αύτό σάν γνωστικός θρησκευτικός παρά
γων, έάν δέν ήτο μιά έμφυτη ροπή καί 
κλίσις. Τέτοιο πράγμα όμως δέν παρατη- 
ρεΐται. ’ Αντίθετα ή έμφανιζόμενη κρίσις 
σέ μιά θρησκεία πού τήν οδηγεί πολλές 
φορές στήν άδράνεια, δημιουργεί άλλη 
θρησκεία πού παίρνει τήν μορφή τής 
άναπτύξεως καί τής άκμής παράλληλα 
πρός τήν άνθρώπινη έξέλιξι. Αύτό δεικνύ
ει ότι ή ροπή αύτή δέν άπαλείφεται. ' Ενώ 
μέ άλλες τάσεις καί ιδέες δέν συμβαίνει 
τό ίδιο. Π.χ. άνέκαθεν ύπήρχε ή άντίληψις 
ότι ό ήλιος περιστρέφεται πέριξ τής γής, 
καί ότιή γή μένειάκίνητη. ' Από τότε πού ή 
έπιστήμη άπέδειξε τό άντίθετο, όλοι οί 
άνθρωποι έγκατέλειψαν τήν πρώτη άντί-

ληψι καί έγκολπώθηκαν τή δεύτερη.
Στό θέμα τής θρησκευτικότητας ή 

έπιστήμη, είτε ώς θεωρητική είτε ώς 
θετική, δέν άπέδειξε κάτι γιά τήν ροπή 
αύτής τής θρησκευτικότητας ότι άποτε- 
λεΐ πλάνη. Μιλούμε γιά έπιστήμη καί 
νομίζουμε πολλές φορές ότι είναι κάτι 
έκτος καί ύπεράνω τού άνθρώπου. Αύτό 
είναι άδιανόητο. Διότι ή έπιστήμη καί πιό 
συγκεκριμένα οί ήλεγμένες γνώσεις είναι 
καρποί τής πάλης τού άνθρωπίνου πνεύ
ματος, άρα τών έπιστημόνων. Καί δικαίως 
διαλογίζουμε αύτή τήν στιγμή. Οί άστρο- 
ναΰτες τών διαστημοπλοίων, έπιστή μο
νές καί αύτοί, πέταξαν μ' αύτά, γιατί είχαν 
έμπιστοσύνη στις έπιτεύξεις τού άνθρω
πίνου πνεύματος. Ότανέπέστρεψανστή 
γή δέν έπαυσαν νά είναι οί ίδιοι οί 
έπιστήμονες τής θετικής έπιστήμης. "Ο
ταν έρωτήθηκαν στήν γή, έάν είδαν κατά 
τό διαστημικό τους ταξίδι τόν Θεό, ό μέν 
Ρώσος άστροναύτης άπήντησε ότι δέν 
τόν συνάντησε, έπειδή ίσως ό ίδιος 
προχωρούσε μέ μεγαλύτερη ταχύτητα 
άπό τόν Θεό, ένώ ό Αμερικανός άστρο
ναύτης έδήλωσεν ότι πρό τού συμπαντι- 
κοϋ θεάματος προσευχήθηκε γιά τό 
μεγαλείο τού Θεού. ' Η έπιστήμη έχει 
παγκόσμιο χαρακτήρα καί οπουδήποτε 
βεβαιωθεί μιά άλήθεια, ισχύει γιά κάθε 
μέρος τού κόσμου. ' Επομένως άμφότε- 
ρες οί άντιτιθέμενες άπαντήσεις τών δύο 
άστροναυτών δέν έκφράζουν άπάντησι 
τής έπιστήμης, άλλά γνώμες τών άστρο
ναυτών. Άρα ή θετική έπιστήμη δέν 
έκφέρει άπάντηση έπί τού θέματος. 
Άμεσα γιά τό θρησκευτικό φαινόμενο 
άσχολοϋνται ή ιστορία, ή φιλοσοφία, ή 
κοινωνιολογία, ή θρησκειολογία, ή ψυχο
λογία καί είδικώτερα ή θεολογία. "Εμμεσα 
πρό παντός ή βιολογία. ' Η ιστορία, ή

Τό μεγάλο άναθηματικό άνάγλυφο τής 
Έλευσίνος. Ή  ’ Ελευσίνα ήταν άπό 
τούς ιερούς τόπους γιά ολόκληρη τήν 
άρχαία 'Ελλάδα.
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ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

« Ή  προσκύνηση τών Μάγων». Λεπτο
μέρεια άπό πίνακα τού μεγάλου "Ελλη
να ζωγράφου Δομίνικου Θεοτοκόπου- 
λου.
θρησκειολογία καί ή κοινωνιολογία δέν 
ύπεισέρχονται στήν καθαρή υπόσταση 
του θρησκευτικού φαινομένου, άλλα άνα- 
λύουν τοϋτο ιστορικά, ύπό τήν μορφήν 
τών διαφόρων θρησκειών καί τών έπιδρά- 
σεών τους στις ανθρώπινες κοινωνίες.
Εκείνες πού προσπαθούν νά διεισδύ- 

σουν είδικώτερα στήν ύπόστασι τού θρη
σκευτικού συναισθήματος ώς βάσεωςτοΰ 
θρησκευτικού φαινομένου, είναι ή ψυχο
λογία καί ή θεολογία. Άλλ ' άμφότερες 
δέν μπόρεσαν ακόμη νά άποδείξουν μέ 
απολυτότητα τή θέση έπί τής αντικειμενι
κότητας του.

' Η βιολογία μέ τήν έρευνα τού φαινο
μένου τής ζωής, δηλ. τής προσπάθειας νά 
γνωρίσει τήν σύνθεσι, δομή καί λειτουργία 
ένός ζωικού όντος, άφήνει έμμέσως 
περιθώρια σέ πολλούς ότι μπορούσε νά 
άπαντήσει στό μεγάλο ερωτηματικό τής 
ύπάρξεως ή μή τής Θεότητας. "Ητοι ένα 
πλήθος άριθμοΰ βιολόγων μέ τήν άνεύρε- 
σι καί τήν μελέτη τής συνθέσεως καί τής 
δομής ορισμένων χημικών μεγαλομορια- 
κών ένώσεων, πού έχουν άμεση φυσιολο
γική άνταπόκρισι λειτουργιών, θεώρησε 
τό ζωικόν φαινόμενον ότι είναι καθαρώς 
άποτέλεσμα δομής τής ύλης. Καί άπό τό 
σημεΐον αύτό άρχίζουν τά συμπεράσματα 
μιας βιολογικής φιλοσοφίας, δτιέφ" όσον 
ένα βιολογικό όν ύφίσταται καί ζεί μέ 
γνωστή περίπου τήν ύλικήν του δομή, άρα 
ή δομή της ύλης είναι ό δημιουργός τού 
βιολογικού όντος καί όχι ό Θεός. Περαιτέ
ρω δέ, έάν ό άνθρωπος κατορθώσει νά 
άντιγράψει τήν δομική σύνθεσι καθ’ δλα 
ένός βιολογικού οργανισμού, έστω καί 
τού άπλουστέρου, ένός κυττάρου, τό 
όποιον άκόμη δέν μπόρεσε νά συνθέσει, 
άρα τότε δέν ύφίσταται ύπερτάτη Δύνα- 
μις, καί διότι ή δύναμις αύτή ταυτίζεται 
πρός τόν άνθρωπο καί τήν ύλη. ' Ο 
άνθρωπος εύκολα θεοποιεί τόν έαυτόν

του καί τήν ύλη. ' Η τάσις τής θεοποιήσε- 
ως τού άνθρώπου άνάγεται καί σέ παλαιό- 
τερες έποχές σέ διάφορους λαούς καί 
στούς Ρωμαίους, άπό ύπερεκτίμηση τής 
προσωπικής τους δυνάμεως. Κάτι παρό
μοιο συμβαίνει καί σήμερα μέ μιά άλλη 
καλυμμένη μορφή στούς άνθρώπους ε
κείνους, πού ύπερεκτίμησαν τούς δυνα
τούς τής τεχνολογίας μέ τήν δύναμι τής 
ϋλης-ένεργείας. Παρόμοιες σκέψεις σάν 
τις σημερινές έχουν δημιουργηθεΐ καί στό 
παρελθόν ώς άπόρροιες έπιτευγμάτων 
τών θετικών επιστημών. "Όπως π.χ. τήν 
έποχή κατά τήν όποια ό WHOLER είχε 
έπιτύχει τήν σύνθεσι τής ούριας, πού 
είναι μιά οργανική ένωσις. ’ Επειδή μέχρι 
τήν έποχή τού WHOLER έπικρατοϋσε ή 
άντίληψη δτι οί οργανικές συνθέσεις 
προέρχονταν μόνον άπό ζωικούς οργανι
σμούς, ή σύνθεσι τής ούριας έπέφερεν 
άναστάτωσι στό σκεπτικό τών άνθρώπων 
καί τόνωσε τό ύλιστικό ρεύμα. ' Η σκέψις 
μέ τήν άντίληψιαύτή καταλήγει εις τούτο: 
ότι δηλ. σέ ό,τι δέν μπορεί ό άνθρωπος νά 
συλλάβει καί έπιτύχει στίς μεγάλες προ- 
σπάθειές του, τότε ύφίσταται άνωτέρα 
Δύναμις καί έάν τό ίδιο αύτό πράγμα στό 
μέλλον τό συλλάβει καί τό συνθέσει, τότε 
άπαλείφεται ή άνωτέρα Δύναμις. Τό ίδιο 
συμβαίνει καί στήν έποχή μας μέ τις 
άλλεπάλληλες τεχνολογικές επιτεύξεις 
καί μάλιστα μέ τήν διερεύνησι τού διαστή
ματος. Ό  άνθρωπος άπό ύπερβολικό 
αύτοθαυμασμό θεώρησε τόν έαυτό του 
κυβερνήτη τής φύσεως καί τού διαστήμα
τος. Άπό πολλούς δέ άκούεται νά 
λέγεται: «τώρα πού κατακτήσαμε τό 
διάστημα, μιλούμε γιά Θεό; Καί ό σκεπτό- 
μενος διερωτάται: έπειδή έπήγαν οί 
άστροναΰτες στή σελήνη, κατακτήσαμε 
τό σύμπαν, όταν ή άστρονομία βεβαιώνει

« Ο Εύαγγελισμός τής Θεοτόκου». 
Λεπτομέρεια άπό έργο τού Φίλιππο 
Λίππι (1406-1469).

ότι ύπάρχουν άστρα άπό καταβολής κό
σμου τών όποιων τό φώς άκόμα δέν έχει 
φθάσει στή γή διατρέχοντας τό σύμπαν μέ 
ταχύτητα 300.000 χιλιομέτρων άνά δευ- 
τερόλεπτον; ' Εάν τό γεγονός αύτό τής 
διερευνήσεως τού πλανητικού μας συ
στήματος ήτο πράγματι ούσιαστικό, καί 
άποδεικτικό τής άνυπαρξίας Άνωτέρας 
Δυνάμεως, τότε γιατί όλοι οί έπιστήμονες 
καί αύτός όλος ό άνθρώπινος κόσμος δέν 
ξερριζώνει άπό μέσα του τήν ιδέα αύτή 
περί ύπάρξεις Θεού; ' Απλούστατα, διότι 
τά έπιτεύγματα τού άνθρώπου ούδεμίαν 
σχέσιν έχουν πρός τήν ούσίαν τής ύπάρ
ξεως 'Υπερβατικού "Οντος, καί έπομέ- 
νως δέν κλονίζουν τό άνθρώπινο θρη
σκευτικό συναίσθημα, τό όποιον είναι 
έμφυτο καί τόν άκολουθεί σέ όλην του τήν 
ζωή. ’ Επιπρόσθετα άς έπιμείνουμε στήν 
κριτική τού φαινομένου τής ζωής έπί τής 
άνθρώπινης ύποστάσεως, τό όποιον είναι 
τό ύψηλώτερον τής βιολογικής κλίμακος, 
καί άποτελεΐ κατά τούς βιολόγους φαινό
μενο καθαρώς ύλικής μοριακής δομής, 
έξετάζοντες τά στάδια άναπτύξεώς του. 
Σέ μιά τέτοια έξέτασι σαφώς παρατη
ρούνται έντός τού άνθρώπου άντιθέσεις 
δραστηριοτήτων μεταξύ άκμαίων συγκρο
τημάτων τής ύλης καί παρομοίων σέ 
παρακμή. Τά άτομα πού παρήκμασαν 
οργανικά λόγω ήλικίας, άπό άπόψεως 
νοητικής δραστηριότητος φθάνουν σέ 
μεγαλύτερες πνευματικές τελειότητες.

Τό φαινόμενο αύτό δέν συμπορεύεται 
μέ άπ’ εύθείας άνάλογη σχέσι πρός τήν 
άκμαιότητα τής συγκροτήσεως τής ύλης. 
Αύτόματα δημιουργεΐται μιά άντιδιαστολή 
πού διακρίνει ότι ή συμπεριφορά τού 
άνθρώπινου όντος έκδηλώνεται διά τής 
ύλης, άλλά μέ κάποιο παράγοντα πού 
βρίσκεται έξω άπ’ αύτήν. "Οτι ή έξέλιξις 
τής συμπεριφοράς τού άνθρώπου διαφο
ροποιείται καί άναπτύσσεται άνεξάρτητα 
πρός τά έξελικτικά στάδια τών ύλικών 
συγκροτημάτων.

’ Επίσης ένα άλλο φαινόμενο σημασίας 
πού παρατηρείται είναι ή χαλάρωσις τής 
έντάσεως τών ένστικτων αύτοσυντηρή- 
σεως καί διαιωνίσεως τού είδους. Τά 
ένστικτα αύτά άκολουθοΰν μιά άπ’ εύθεί
ας άνάλογη σχέσι πρός τήν μείωση τής 
ύλικής συγκροτήσεως τού οργανισμού καί 
τήν πτώσι τής άκμαιότητος τού ένύλου 
βιολογικού συγκροτήματος τού άνθρώ
που. ’ Ενώ άντίθετα τό ένστικτο τής ζωής, 
τής διακρίσεως, τής μαθήσεως καί όλες οί 
έμφυτες τάσεις πού προέρχονται άπό τό 
συναίσθημα, ή ήθική καί ή θρησκευτικό- 
της μένουν άνέπαφα, καί συνήθως άνα- 
πτύσσονται καί έντείνονται περισσότερο.
' Η άνάπτυξις αύτή άποτελεΐ μιά άνοδική 
πορεία πνευματικότητος, ή συμπεριφορά 
τής οποίας βρίσκεται σέ άμεση άντίστρο- 
φη σχέση πρός τήν ύλική οργανική 
κατάπτωσι τού άνθρωπίνου συγκροτήμα
τος.

"Ολες αύτές οί διαπιστώσεις δημιουρ
γούν μιά σαφή εικόνα, ότι ή θεωρία τής
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μοριακής δομής βρίσκεται οέ άντίθεοι μέ 
τήν άποδιοργανωμένη συγκρότηση τής 
ϋλης καί κατάπτωση τού άνθρωπίνου 
σώματος, πρός όσα συμβαίνουν στην 
πραγματικότητα μέ τήν ανοδική πορεία 
των ψυχικών καί πνευματικών φαινομένων
στόν άνθρωπο.

'Επομένως ή πολύ παλαιά άπό τούς 
χρόνους τού Δημοκρίτου, αλλά καί πάντο
τε νεώτατη αύτή άντίληψις τής δομής τής 
ϋλης ούδεμία έξήγησι μάς δίδει ώς πρός 
τήν σύστασι τής έσωτερικότητος τού 
άνθρώπου. ' Αντίθετα διανοίγειτόν δρόμο 
σέ μιάν άναζήτησι κάποιας άλλης έξηγή- 
σεως, ή όποια νά μπορή νά έρμηνεύσει 
τήν άνθρώπινη ύπόστασι όχι μόνον ώς 
σωματική άλλά καί ώς πνευματική.

'Από όλα αύτά έξάγεται τό συμπέρα
σμα δτι ή διερεύνησις αύτή, έστω καί 
έμμεσα άπό τής πλευράς τής βιολογίας 
περί μιάς ύπάρξεως ή μή μιάς Ανωτέρας 
Δυνάμεως, παραμένει μάλλον θετική πα
ρά άρνητική, ώστε νά δικαιώνεται ή ροπή 
αύτή τού άνθρώπου πρός τήν θρησκευτι
κότητα ώς έμφυτη παρόρμησι τού «είναι» 
τού άνθρώπου. Μέ άλλα λόγια δτι τό 
θρησκευτικό συναίσθημα βρίσκεται άνα- 
πόσπαστο μέσα στήν φύσι τού άνθρώπου 
καί δέν άποτελεΤ έπιγέννημα διαφόρων 
δυσμενών περιστατικών τής ζωής του.

Τό θρησκευτικό φαινόμενο στήν παγκό
σμια άνθρώπινη συνείδηση δέν είναι κάτι 
τό τυχαίο. Είναι ένα φαινόμενο τό όποιο 
τις ρίζες του έχει πολύ βαθειά μέσα σ' 
αύτήν τήν ύπαρξιακή κατάστασι τού άν
θρώπου. Αύτός είναι ό λόγος γιά τόν 
όποιο τό βλέπουμε νά κοινωνικοποιείται 
σέ όλους τούς λαούς, καί νά έκδηλώνεται 
μέ διάφορες κατά τόπους μορφές θρη
σκειών. Οί άρχέγονοι άνθρωποι πού ζοϋ- 
σαν κατεσπαρμένοι, είχαν τήν έμφυτη 
αύτή ροπή πρός τήν θρησκευτικότητα καί

« Ή  Παρθένος μέ τούς άγγέλους». 
Πίνακας τού Τζοβάννι Τσιμαμποΰε 
(1240-1303).

'Αντιπροσωπευτικό έργο τής ρωσικής ζωγραφικής. « Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ». 
Εικόνα τού Άντρέι Ρούμπλιωφ (1370-1430).

ό καθένας τήν αισθανότανε καί τήν 
έξεδήλωνε μέ τόν δικό του τρόπο. ’ Αφ' 
ότου όμως ό άνθρωπος άρχισε νά όμαδο- 
ποιείται καί νά ζεΐ σέ μικρές ή μεγάλες 
κοινωνίες, ή θρησκευτικότης κάθε άτό- 
μου άρχισε νά εισέρχεται καί νά μορφο- 
ποιείται σέ μιά κοινή γραμμή μέ τούς 
ύπόλοιπους πού συνδιαβιοϋσε. Τά θρη
σκευτικά βιώματα όμως κάθε άρχέγονης 
κοινωνίας δέν παρέμειναν άποκλειστικώς 
σταθερά, άλλά ύφίσταντο μεταβολές άπό 
τις έπιρροές πού άμοιβαΐα συνέβαιναν 
στις κοινωνίες. Αύτό παρατηρεΐται καί 
σήμερα. Διότι όπως μέ τις διάφορες 
έπικοινωνίες οί λαοί μεταξύ τους ύφί- 
στανται άμοιβαίους έπηρεασμούς σέ πολ
λά σημεία τρόπου ζωής καί πολιτισμού, 
έτσι έπηρεάζονται καί ώς πρός τά θρη
σκευτικά τους βιώματα. Αλλά γιά νά 
εϊμεθα άκριβέστεροι καί έμπράγματοι ώς 
πρός τό κοινωνικοποιημένο θρησκευτικό 
φαινόμενο κάθε λαού, οφείλουμε νά 
τονίσουμε ότι καί κάθε λαός ομογενής, 
όπως έμεΐς οί "Ελληνες, ώς πρός τό 
θρησκευτικό μας φαινόμενο είμαστε ό 
καθένας μας ορθόδοξοι χριστιανοί, άλλ 
έπάνω σέ μιά γενική γραμμή χωρίς νά 
άνταποκρινόμαστε στις λεπτομέρειες, 
μεγάλες ή μικρές, τής θρησκείας μας.
' Εάν θεωρήσουμε δύο ” Ελληνες ορθόδο
ξους, άκόμη καί θεολόγους σέ μιά λεπτο
μερέστερη καί έλεύθερη διεξαγωγή θρη
σκευτικής συζητήσεως, θά παρατηρή
σουμε ότι ό ένας μέ τόν άλλον, άν καί 
έχουν άμφότεροι τό χρίσμα τού ' Ορθοδό
ξου καί τού "Ελληνος στήν γενική γραμ
μή, στις λεπτομέρειες μεγάλες ή μικρές 
οπωσδήποτε έχουν διαφορές.

Οί διαφορές αϋτές προέρχονται άπό 
τήν διάφορη ψυχοσύνθεση πού έχει ή 
άτομικότητα κάθε άνθρώπου πρός ένα 
άλλο, καθώς καί τήν δεκτικότητα καί 
έκδήλωσι τού θρησκευτικού του συναι
σθήματος πρός μιά θρησκεία. ' Επίσης οί 
θρησκευτικές διαφορές, έστω καί οί 
μικρές, πού ύπάρχουν μεταξύ τών άνθρώ- 
πων τού ίδιου θρησκεύματος, δεικνύουν 
ότι όποιαδήποτε θρησκεία δέν μπορεί 
άπόλυτα νά ικανοποιήσει κάθε άνθρωπο 
έξ ίσου, πού άνήκει στήν θρησκεία αύτή. 
Στήν πραγματικότητα οί άνθρωποι άνή- 
κουν κατά πλειονότητα σέ μιά οίαδήποτε 
θρησκεία. Δηλ. τό μεγαλύτερο μέρος τού 
κόσμου θρησκεύει. ' Αλλά ό κάθε άνθρω
πος στήν γενική γραμμή τής θρησκείας 
του τοποθετεί μιά διαφοροποιημένη ποιό
τητα τής προσωπικής του ψυχοσυνθέσε- 
ως, μέ τά άνάλογα βιώματά της. Ήτοι 
συμφωνεί σέ μεγάλο ή μικρό ποσοστό. 
Υπάρχουν όμως καί άνθρωποι πού δέν 
ικανοποιούνται άπό κανένα θρησκευτικό 
σύστημα. Είναι άδιάφοροι πρός οίανδήπο- 
τε θρησκεία, χωρίς όμως νά άπορρίπτουν 
τήν ϋπαρξι Μιάς 'Ανωτέρας Δυνάμεως. 
Καί ένώ στις γενικές έκδηλώσεις τους 
άντιμετωπίζουν παθητικά κάθε θρησκεία, 
στό βάθος τού έαυτοϋ τους έχουν μιά 
δική τους θρησκεία. ’Άλλοι περιορίζουν 
στόν έαυτό τους τή θρησκεία μόνο στά 
ένδιαφέροντα τής ήθικής. ' Η κατηγορία 
τών άνθρώπων ή όποια δέν άποδέχεται 
ϋπαρξι Ανωτέρας Δυνάμεως, άλλά τά 
πάντα θεωρεί ώς άποτέλεσμα τής έξελι- 
κτικής πορείας τής ϋλης, διακρίνεται σέ 
δύο τάξεις. Ή  μία είναι αύτή ή όποια 
έμμένει άτεγκτη στις άντιλήψεις καί τις
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εκδηλώσεις της, καί ή άλλη ή όποια παρά 
τις αντιλήψεις της στις εκδηλώσεις της 
έχει στιγμές πού άμφιταλαντεύεται, καί 
κατά ένα τρόπο σέ ορισμένες στιγμές 
συμπεριφέρεται συγκρατημένα μέν άλλά 
δεισιδαιμονικά. Αύτό δεικνύει ότι ένας 
μεγάλος άριθμός άπό τά άτομα πούδέν 
πιστεύουν, παραμένουν στήν θέσι αύτή 
όχι άπό ειδική διείσδυσι καί μελέτη, ήτοι 
συνειδητά, άλλά άπό παρέλκυσι διαφόρων 
περιστατικών καί συναναστροφών, καί 
πολλοί διότι συγχέουν τά πράγματα καί 
ταυτίζουν τήνθρησκεία μέ τήν ' Εκκλησία.

Στήν έποχή μας πράγματι παρατηρεϊ- 
ται, σ' ένα μεγάλο βαθμό, μιά άδιαφορία 
πρός τήν θρησκεία καί τίς λατρευτικές 
εκδηλώσεις. Τό φαινόμενο αύτό δέν 
πρέπει νά μάς ξενίζει. ' Εάν προσέξουμε 
τήν ιστορία, θά άπαντήσουμε τό κοινωνι
κοποιημένο αύτό φαινόμενο νά άνακυ- 
κλώνεται μέ τίς άντιθέσεις του. Γενικώς 
στήν ιστορία οί περίοδοι θρησκεύσεως καί 
άθεΐας εναλλάσσονται. Τά αίτια είναι πολύ 
βαθειά καί πηγάζουν όχι τόσο άπό φιλοσο
φική άνεπάρκεια δσον άπό άστάθεια 
συνθηκών ζωής καί μεταξύ άλλων καί άπό 
μή προσαρμοστικότητα τής ' Εκκλησίας, ή 
όποια πάντοτε έκπροσωπεΐ επίσημα τή 
θρησκεία, στις άπαιτήσεις καί τίς άνάγκες 
των νέων περιόδων τής ιστορίας οέ 
σημεία τά οποία επιδέχονται έξελίξεις 
χωρίς νά θίγουν τό δόγμα. Τά σημεία αύτά 
συνήθως άφορούν τό πρακτικό μέρος τής 
θρησκείας. Σήμερον βρισκόμαστε σέ μιά 
ζύμωσι ιδεών, ή όποια μάλλον άρχισε νά 
ξεπερνάει τήν έντονη διαμάχη των ιδεο
λογικών ρευμάτων καί νά προσανατολίζε
ται πρός κάποιαν ύφεση, διότι οί λαοί 
έπιζητοϋν τόν κατασιγασμό καί τήν εύτα- 
ξία σ' ένα πνεύμα συνυπάρξεως. Τό 
πνεύμα συνυπάρξεως στό βάθος σημαίνει 
ότι ήλθε καί πάλιν ή ώρα, ή φιλοσοφία μέ 
νηφαλιότητα καί βαθύτητα νά άναλάβει 
τόν ρόλο της καί νά χαράξει τό νέο 
διάγραμμα τής κατευθύνσεως τού άνθρώ- 
που. ' Η έπιζήτησις αύτή χαλαρώσεως 
άποτελεϊ πάντοτε ένα ιστορικό δείγμα 
άρχής τής άνασχέσεως τών ύλιστικών 
ιδεών. Καί αύτό ήδη διαφαίνεται καί σ' 
αύτά τά μαρξιστικά κράτη καί κόμματα τών 
διαφόρων έθνών, τά όποια γίνονται εύ- 
καμπτότερα σέ κάποια νέα προσαρμογή, 
διότι πείθονται έκ τών πραγμάτων, δτι τό 
θεωρητικό μέρος στό στάδιο τής έφηρμο- 
ομένης του μορφής άπαιτεΐ τροποποιή
σεις καί άλλαγές γιά νά μπορέσει νά 
είσέλθει σέ μιά βιώσιμη πορεία. "Οτι 
πράγματι ή άνθρωπότης πέρασε μιά δυνα
τή ιδεολογική κρίσιείς βάρος τής πνευμα
τικότητας της, ή όποια συνεχίζεται άκόμη, 
διότι τό ύλιστικό πνεύμα έχει εισχωρήσει 
βαθειά ατό πιστεύω τών άνθρώπων, δια- 
φαίνεται καί άπό τήν έπηρεασμό τόν 
όποιον έπέφερε καί οέ ορισμένες λεκτι
κές έκφράσεις. Πρό τής τωρινής μας 
έποχής, γιά κάτι πού θέλαμε νά χαρακτη
ρίσουμε ώς σημασίας ή μή, χρησιμοποιού

σαμε τήν έκφραοι «αύτό ύπολογίζεται, ή 
δέν ύπολογίζεται». Ή  έκφρασις αύτή 
έχαρακτήριζε τήν προτεραιότητα καί τήν 
κυριαρχία τού πνεύματος. Σήμερα γιά τήν 
ίδια περίπτωσι χρησιμοποιείται ή έκφρασις 
«αύτό μετράει, ή δέν μετράει». ' Επίσης 
προκειμένου κάποιος νά διαβάσει κάτι καί 
λάβει γνώσι γιά τό περιεχόμενο ένός 
βιβλίου ή μιας ιδέας, ή έννοια ή ή γνώσις 
γιά κάτι παρόμοιο, στήν σημερινή έποχή 
διατυπώνεται μέ τήν παχυλή έκφραοι «γιά 
νά πάρουμε μιά γεϋσι». Ή κάποιος πού 
έκφράζει βεβαιότητα γιά κάτι, καί άν 
ύπάρχει άμφιβολία ύπό άλλου, τίθεται 
άμέσως τό έρώτημα «πόσο τοΐς έκατό 
είσαι βέβαιος;» "Ολα καί τά πλέον ιδεατά 
έκφράζονται ώσάν νά άντιμετωπίζουμε 
ένυλες καταστάσεις πού μετροΰνται καί 
ζυγίζονται. Οί έκφράσεις αύτές, άναντί- 
ληπτες στόν πολύ κόσμο πού τίς χρησιμο

ποιεί, έκφράζουν τό πνεύμα τής έποχής, 
ότι δηλ. κυρίαρχη είναι ή ύλη, διότι δλα 
άνάγονται σ' αύτήν.

' Αλλά πώς ό άνθρωπος νά μήν έκλάβει 
ότι καί τά πνευματικά φαινόμενα είναι 
παράγωγα τής ύλης, άφοϋ μέ τήν κατα
σκευή τών άριθμομηχανών καί τών ήλε- 
κτρονικών ύπολογιστών έκπληρώνει σκέ
ψεις καί διεργασίες τού νού; Καταλλήλως 
διατάσσει καί συνδέει μηχανισμούς, οί 
όποιοι λειτουργοϋντες μέ ήλεκτρική έ- 
νέργεια, συλλογίζονται προδιατεταγμένα 
καί μάς δίδουν στιγμιαία τά άποτελέσμα- 
τα-άπαντήσεις πού έπιζητοϋμε. Καί έδώ 
όρθώνετρι τό μεγάλο έρώτημα: έάν ό 
άνθρώπινος νούς δέν έδιδε διατάξεις καί 
διασυνδέσεις έκ τών προτέρων καί δέν 
κατηύθυνε τούς ήλεκτρονικούς ύπολογι- 
στές σ' ένα φάσμα ορισμένων λειτουργι

ών, θά είχαμε τά άποτελέσματα-άπαντή- 
σεις; Διότι οί άπαντήσεις πού προέρχον
ται άπό τούς μηχανισμούς αύτούς, τίποτε 
άλλο δέν είναι παρά ή ένσυνείδητη λογική 
τού άνθρώπου νά μεταλαμπαδεύεται σέ 
ύλικούς συνδυασμούς, οί όποιοι νά έκ
φράζουν τήν άνθρώπινη διεργασία σκέ- 
ψεως, άλλά χωρίς τήν συνείδησι τού 
άνθρώπου. Οί ήλεκτρονικοί ύπολογιστές 
έργάζονται γιά μιά περιοχή πού τούς 
προκαθορίζει ό άνθρώπινος νούς, άλλά 
στερούμενοι συνειδήσεως. ' Επομένως 
τό θέμα διαφοράς μεταξύ ύλης καί 
πνεύματος περιορίζεται, στενεύει καί 
έντοπίζεται ώς διαφορά φύσεως μεταξύ 
ύλης καί συνειδήσεως. ' Η σκέψις μετα
λαμπαδεύεται στήν συναρμολόγησι ένός 
ύλικοϋ μηχανισμού, άλλ' όχι καί ή συνεί- 
δησις. “Ολες οί λειτουργίες τώνήλεκτρο- 
νικών έγκεφάλων είναι άνευ συνειδήσε-

ως. Λειτουργούν καί ένεργούν χωρίς νά 
έχουν συνείδηση τό τί κάνουν. ' Επομέ
νως ό άνθρωπος πού εκλαμβάνει ότι τά 
πάντα είναι έξέλιξις τής ύλης καί μόνον, 
δύο πράγματα δέν θυμάται: 1ον) ότι ό 
ίδιος ώς συνειδητή σκέψις ένεργεΐ έπί 
τής ύλης έκμεταλλευόμενος τίς ιδιότη
τες της, καί 2ον) ότι οί έκ τών ένεργειών 
τής σκέψεώς του μηχανισμοί στερούνται 
συνειδήσεως. Οί μηχανισμοί είναι καί 
αύτοί άποτέλεσμα μιάς διατακτικής-δο- 
μής, έργον τού άνθρωπίνου πνεύματος. 
Οσον μπορούμε νά άρνηθοΰμε τήν 

πραγματικότητα αύτή ώς γεγονός, άλλο 
τόσο μπορούμε νά άρνηθοΰμε καί μιά 
άλλη πραγματικότητα ώς γεγονός, τήν 
συμπαντική δηλ. Συνείδησι, ή όποια έκ- 
φράζεται μέ τήν λέξι «Θεός».

Η συνέχεια  στό επόμενο
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ΤΖΑΙΗΜΣ Μπόντ, ό διάσημος 
ήρωας τοϋ Ίαν Φλέμινγκ, πρα

γματοποίησε μιά θριαμβευτική επιστρο
φή στις οθόνες δλου του κόσμου μέ τήν 
ταινία «Γιά τά μάτια σου μόνο». Τήν 
θέση τοϋ Σήν Κόννερυ, πού ύποδύθηκε 
γιά πρώτη φορά τόν γοητευτικό αύτό 
κινηματογραφικό τύπο τό 1962, έχει 
πάρει ό Ρότζερ Μούρ. Κι αύτός πίνει 
Ντόμ Περινιόν 1955, τρώει πατέ ντέ 
φουά γκρά, χρησιμοποιεί σπάνια κολώ- 
νια, φορά γραβάτες τών εκατό δολλαρί- 
ων καί κάθε φορά πού φεύγει γιά 
άποστολή άναγκάζεται νά έγκαταλεί- 
ψει εύρύχωρα κρεβάτια μέ σατέν σεν
τόνια καί γυναίκες πάντα διαθέσιμες.

Δέν ϋπάρχει άμφιβολία: ' Ο Τζαίημς 
Μπόντ άποτελεΐ πιά ιστορικό πρόσωπο 
τοϋ κινηματογράφου. Είκοοι χρόνια 
ζωής τοϋ έχουν δώσει τήν άνεση νά 
έκσυγχρονίζεται άλλά καί νά διατηρεί 
τό παλιό του στύλ. Σάν μέσο μεταφο
ράς -όταν δέν ταξιδεύει μέ τόν ' Οριάν 
'Εξπρές- χρησιμοποιεί άκόμη ένα 
«σπέσιαλ» αύτοκίνητο μέ όπλα, ραντάρ, 
λαίηζερ, καθίσματα - κρεβάτια καί 
στερεοφωνικό συγκρότημα. Στις μέρες 
μας πηγαίνει στά κέντρα τής ντόλτσε 
βίτα τοϋ 1981 κι άκόμη κι όταν φθάνει 
κάπου χωρίς άποσκευές ποτέ δέν τοϋ 
λείπει τό σμόκιν. Καί κάτι άκόμη: Μένει

πιστός στό άξίωμα ότι οί σοΰπερ ήρωες 
δέν πεθαίνουν ποτέ.

"Οπως καί νά τό κάνουμε, όμως, άπό 
τό 1962 μέχρι σήμερα πολλά έχουν 
άλλάξει. Καί πρώτα πρώτα, ό πράκτωρ 
007 δέν είναι πιά παιδί τοϋ Ίαν 
Φλέμινγκ. Τώρα, οί περιπέτειές του 
γράφονται άπό τόνΤζών Γκάρννερ, πού 
κατάφερε νά πάρει τήν άδεια άπό τούς 
κληρονόμους τοϋ Φλέμινγκ καί νά 
συνεχίοει τή συγγραφή τής σειράς 
Τζαίημς Μπόντ. Κι άπό κεΤ καί πέρα 
έκανε τις άλλαγές του. Τώρα, ό 007 δέν 
καπνίζει πιά έξήντα τσιγάρα Μπαλκάν 
τήνήμέρα, άλλά ένα πακέτο τσιγάρα μέ 
χαμηλή περιεκτικότητα νικοτίνης, πίνει 
χωρίς ύπερβολές καί -άκουσον, άκου- 
σον- άκόμη καί ή δράστη ριότητά του 
στό κρεβάτι δέν είναι πιά τόσο συγκλο
νιστική. 'Ανάμεσα σ’ ένα κυνήγι άλε- 
ποϋς καί μιά νύχτα μέ έπτά ώραΐες 
κοπέλλες, μπορεί νά συμβεί νά διαλέ
ξει τό κυνήγι. Μάτι Τζαίημς Μπόντ είναι 
αύτός; Μήπως τοϋ έκαναν κακό τά τρία 
χρόνια άδράνειας μέχρι νά τοϋ παραχω
ρήσει καί πάλι ή βασίλισσα τής ' Αγγλίας 
τό «δικαίωμα νά σκοτώνει»;

Δέν φταίει μόνο ό Τζώνη Γκάρντνερ, 
πού φυσικά καμιά σχέση δέν έχει μέ τόν 
’Ίαν Φλέμινγκ. Γεγονός είναι ότι ό 
Τζαίημς Μπόντ, ένώ όλοι τόν θεωρού

' Αριστερά: Σήν Κόννερυ, ό πιό διάση
μος άπό τούς Τζαίημς Μπόντ, στήν 
κλασική πόζα τοϋ «πράκτορα 007».

σαμε σοΰπερ πλαίημπόυ τών πέντε 
ήπείρων, μάγο τής διεθνούς μηχανορ
ραφίας, άρσενικό πού συγκέντρωνε τήν 
γοητεία τοϋ Κάρυ Γκράντ, τόν δυναμι
σμό τοϋ Κλάρκ Γκαίημπλ, τή σιγουριά 
τοϋ ΡόμπερτΤαίηλορ καί τό φλέγμα τοϋ 
” Αλεκ Γκίνες, στήν πραγματικότητα τό 
μόνο πού έκανε ήταν νά συμβαδίζει μέ 
τήν ίοτορία. Γιατί ό Τζαίημς Μπόντ ήταν 
τό καλό παιδί τοϋ δυτικού πολιτισμού, ό 
ήρωας τής Δύσης πού πρώτα τά έβαλε 
μέ τούς Ρώσους, μετά μέ τούς Κινέ
ζους καί μετά μέ τούς άνώνυμους 
έγκληματίες πού δροΰν ύπογείως καί 
πού πρέπει νά είναι έγγονοί τοϋ ' Αδό- 
φλου Χίτλερ!

Στήν ταινία «Πράκτωρ 007 έναντίον 
Δρος Νό», μέ τήν όποια πρωτοέκανε 
τήν έμφάνισή του τό 1962 ό Τζαίημς 
Μπόντ, ό Ίαν Φλέμινγκ περιέγραφε 
όλα όσα είχε στό μυαλό του σάν 
πράκτορας τοϋ Βρετανικού Ναυτικού 
στή διάρκεια τοϋ Β' Παγκοσμίου Πολέ
μου: οι Σοβιετικοί συνωμοτοΰσαν γιά νά 
κυριαρχήσουν στόν κόσμο, ό διεθνής 
κομμουνισμός είχε πάρει τή θέση τοϋ 
ναζισμοϋ καί οί κακοί ξεχώριζαν άμέ- 
σως γιατί ήταν Ρώσοι μέ βαριά προφορά 
κι ένιωθαν τήν άνάγκη ν' άδειάσουν 
άμέσως τά πιστόλια τους στήν κοιλιά 
τοϋ πρώτου δυτικού γουρουνιοΰ. Ό  
Φλέμινγκ έκανε μιά σταυροφορία. Κι 
έπινοοΰσε όπλα καί βασανιστήρια τρο
μερά γιά νά δείξει τήν πεποίθησή του 
ότι ή Μόσχα θέλει νά κατακτήσει τόν 
κόσμο.

' Αλλά σιγά - σιγά άρχισε νά προσαρμό
ζεται. Ηδη άπό τό 1956, τό 20ό 
Συνέδριο τοϋ ΚΚΣΕ είχε κηρύξει τήν 
άποσταλινοποίηση. Ό  Τζαίημς Μπόντ 
παρακολουθεί άπό κοντά τις τελευταί
ες έξελίξεις. Σκέπτεται ότι μπορεί καί 
οί Ρώσοι νά έχουν ψυχή. Μπορεί νά 
ύπάρχει χώρος γιά όλους πάνω στή γή. 
Οί παραγωγοί "Αλμπερτ Μπρόκκολι καί 
Χάρρυ Σάλτσμαν προσπάθησαν νά μει
ώσουν τή δόση τοϋ άγριου άντικομμου- 
νισμοϋ. ' Η έποχή τοϋ μακκαρθισμοΰ 
είχε περάοει καί στό Χόλλυγουντ οί 
άντικομμουνιστικές ταινίες γυρίζονταν
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ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΟΘΟΝΕΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΤΖΑΙΗΜΣ ΜΠΟΝΤ:
Ένας μεγάλος τής αστυνομικής φιλολογίας

Ποιος ήταν ό πραγματικός Τζαίημς Μπόντ;

Πολυτελές ντύσιμο. Σαλόνια. Ακριβά αρώματα. Γυναίκες 
καί... άγώνας εναντίον «σκοτεινών δυνάμεων». Σύγχρονη 

τεχνολογία καί μηχανισμοί. Καί... Ντόμ Περινιόν.

Σκηνή άπό τήν τελευταία ταινία τού 
πράτκορα «Μουνραίηκερ». ' Ο Ρότζερ 
Μούρ είναι ό Τζαίημς Μπόντ τής 
δεκαετίας τού 1970-1980.

περιοοότερο άπό συνήθεια παρά άπό 
πολιτική σκοπιμότητα.

Η επιτυχία του Σήν Κόννερυ, τού 
καλύτερου άπ' όλους τούς Τζαίημς 
Μπόντ, ύπήρξε ξαφνική καί άμεση. Γιά

νά κατακτήσεις μιά γυναίκα έπρεπε νά 
μιμηθείς τό δικό του στύλ, γιά ν' 
άντιμετωπίσεις έναν κίνδυνο έπρεπε 
νά μιμηθείς τίς κινήσεις του: Τό ένα 
χέρι στό όπλο καί τό άλλο νά χαϊδεύει 
μιά ξανθιά έτοιμη γιά όλα. Προέκταση 
τών άνθρώπινων ονείρων στήν οθόνη; 
' Ο Τζαίημς Μπόντ ήταν ή σωστή 
συνταγή στή σωστή στιγμή.

Παρά τίς άντιρρήσεις τού Φλέμινγκ 
στό «Πράκτωρ 007 εναντίον δόκτορος 
Νό», ό κακός δόκτωρ Νό δέν ήταν 
πράκτορας τής Μόσχας, άλλά έξη άπό 
τούς πιστούς του είχαν έκπαιδευθεί 
άπό τούς Σοβιετικούς. "Οσο γιά τούς 
«καλούς», ήταν ό Φέλιξ Λάιτερ, πρά
κτορας τής ΣΙΑ καί φίλος επιστήθιος 
τού Τζαίημς Μπόντ, διάφοροι Δυτικοί 
πράκτορες καί τό προσωπικό του Καίηπ 
Κανάβεραλ, όπου ό Μπόντ έπρεπε νά 
προστατεύει τούς άμερικανικούς πυ
ραύλους. Υπήρχε καί ή Οϋρσουλα 
"Αντρες. Μαζί της ό Σήν Κόννερυ 
έκανε πραγματικότητα τό όνειρο έκα- 
τομμυρίων άνδρών. Σίγουρη επιτυχία.

' Η έπιτυχία τής ταινίας ήταν πραγματι
κά εκπληκτική. Τόν έπόμενο χρόνο, οί 
ίδιοι παραγωγοί παρουσίασαν τήν ταινία 
«'Από τή Ρωσία μέ άγάπη». Μ’ αύτήν 
ικανοποιήθηκαν καί οί φανατικοί άντισο- 
βιετικοί πού είχαν βρει τήν προηγούμε

νη ταινία πολύ ήπια. "Ετσι, ό κακός 
έγινε Ρώσος, ό φίλος τού Μπόντ 
Τούρκος καί ή γυναίκα πού γδυνόταν 
ήταν πράκτορας τής άντικατασκοπίας 
τού Κρεμλίνου.

Τό 1964 κάνει τήν έμφάνισή της ή 
ταινία «'Επιχείρηση Χρυσοδάκτυλος». 
' Η άλλαγή είναι φανερή: ούτε ένας 
Σοβιετικός πράκτορας. Ό  τρελλός 
έκατομμυριούχος πού έστελνε στόν 
Τζαίημς Μπόντ γυναίκες πού άνάσται- 
ναν νεκρούς, ό τρομερός Χρυσοδάκτυ
λος, ούτε στή φάτσα δέν έμοιαζε μέ 
Ρώσο. ' Αλλά ό άντικομμουνισμός έξα- 
κολουθοϋσε νά είναι παρών.' Αποτέλε
σμα: Μπροστά στά καμώματα τού Σήν 
Κόννερυ κανείς δέν άντιλήφθηκε τήν 
έξαφάνιση τών Ρώσων.

Γύρω στό 1965, πολλοί είπαν ότι ό 
Τζαίημς Μπόντ έχει ξοφλήσει. Ακόμη 
καί ό Σήν Κόννερυ έπανελάμβανε 
συνεχώς ότι βαρέθηκε νά ύποδύεται 
τόν ρόλο. Στό κάτω - κάτω μέ πόσους 
τρόπους μπορεί νά πάει στό κρεβάτι ή 
στή μάχη ένας ήρωας; Μήπως ή φαντα
σία τού Φλέμινγκ είχε έξαντληθεΐ; Στό 
μεταξύ οί παραγωγοί άγωνίζονταν νά 
έκσυγχρονίσουν τόν χρυσοφόρο ήρωά 
τους.

Στό Χόλλυγουντ λέγεται ότι ό Στήβ 
Μάκ Κουήν είχε πεί. « Ακριβώς τώρα
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πού ό Πώλ Νιούμαν κι έγώ ετοιμαζόμα
στε νά κατέβουμε στόν στίβο σάν 
άντικαταστάτες τού Σήν Κόννερυ, ό 
Τζαίημς Μπόντ δείχνει σημάδια κοπώ- 
οεως. Κρίμα: θά δημιουργούσαμε έναν 
Αμερικανό ηρώα».
Τό Χόλλυγουντ φθονούσε τό Λονδί

νο γιά τά εκατομμύρια πού κέρδιζε άπό 
τό δημιούργημά του.

Τ ό άποφασιστικό χτύπημα στήν τακτι
κή τού Φλέμινγκ δόθηκε τό 1967 μέ τήν 
ταινία «ΖεΤς μονάχα δυό φορές». Ό  
Τάιγκερ Τανάκα, άρχηγός των ιαπωνι
κών μυστικών ύπηρεαιών-πάντααύτήή 
γεύοη άπό τήν ' Ασία- παίρνει τή θέση 
τής ΣΙΑ κι άκόμη -κάτι πού ό Φλέμινγκ 
ούτε κάν μπορούσε νά διανοηθεΤ- ή 
συνωμοσία τών «κακών» κατευθύνεται 
όχι εναντίον τής Δύσης, άλλά έναντίον 
τών ΗΠΑ καί τής Σοβιετικής ' Ενώσεως.
' Ο Τζαίημς Μπόντ καλείται νά άγωνι- 
σθεΤ στό πλευρό τών δύο ύπερδυνάμε- 
ων γιά ν ’ άποφευχθεΤ ό Τρίτος Παγκό
σμιος Πόλεμος. Μπορούσε κανείς νά 
φαντασθεΐ κάτι λιγότερο ορθόδοξο; 
Άρκοϋσαν οί καλλονές, τά κυνηγητά 
μέ τ ' αύτοκίνητα, τά ύπερσύγχρονα 
όπλα, γιά νά ξεχάσει τό κοινό ότι ό 
Τζαίημς Μπόντ έπαψε νά τά βάζει μέ 
τούς Ρώσους;

Άλλά καί πάλι οί λογαριασμοί είχαν 
γίνει καλά. "Αν ό Τζαίημς Μπόντ ήταν 
παιδί τού ψυχρού πολέμου, ποιος τόν 
έμπόδιζε νά μεγαλώσει καί νά συμβαδί
σει μέ τις άπόψεις - πολιτικές, θρη
σκευτικές, σεξουαλικές -τών νέων 
γενεών; Βέβαια, ένας Τζαίημς Μπόντ 
χίππυς ή φοιτητής - έπαναστάτης θά 
πήγαινε πολύ. ' Αλλά γιατί νά μήν γίνει 
ειρηνιστής, γιατί νά μήν ταχθεί κατά τού 
πολέμου στό Βιετνάμ, άφού τις κινημα
τογραφικές αίθουσες τις γέμιζαν κυρί
ως οί νέοι;

' Η άπόπειρα έγινε μέ τήν ταινία «Στήν 
ύπηρεσία τής Αύτής Μεγαλειότητος». 
Άλλά γιά πρώτη φορά ό μηχανισμός 
δέν λειτούργησε. Τό σενάριο ήταν 
γελοίο. Μάταια οί παραγωγοί έρριχναν 
τόν Τζαίημς Μπόντ στό κρεβάτι μέ 
δέκα γυναίκες. Κανείς δέν διασκέδαζε 
μ’ αύτές τίς έρωτικές συναντήσεις.
' Επιπλέον, δέν ύπήρχε καί ό Σήν 
Κόννερυ. Τόν είχε άντικαταστήσει ό 
Τζώρτζ Λάζενμπυ. Κι αύτός ψηλός, κι 
αύτός Άγγλος κι αύτό συνηθισμένος 
στά κοσμικά σαλόνια. ' Αλλά τού έλειπε 
ή γοητεία τού Κόννερυ πού, δπως είχε 
πεΤ ό ίδιος ό Φλέμινγκ, «γέμιζε τήν 
οθόνη χωρίς κάν ν ’ άνοίγει τό στόμα 
του».
Αμέσως μετά έγιναν έκατοντάδες

"Ιαν Φλέμινγκ. Ό  δημιουργός του 
Τζαίημς Μπόντ εργάστηκε μέ τόν Πο- 
πώφ στήν ίδια μυστική ύπηρεσία.

δοκιμαστικά μέ άλλους τόσους ύποψή- 
φιους Τζαίημς Μπόντ. Δημιούργησαν 
μάλιστα καί τό «κυνήγι τού Μπόντ»; 
Είκοσι έπιλεγέντες περνούσαν ένα 
σαββατοκύριακο σέ μιά έξοχική βίλλα 
τού Σάσσεξ παρέα μέ καμμιά πενηντα- 
ριά στάρ δευτέρας διαλογής. Οί παρα
γωγοί παρακολουθούσαν τίς άντιδρά- 
σεις τών κοριτσιών. Ποιος Τζαίημς 
Μπόντ θά τίς ξεμυάλιζε;

' Αλλά κι αύτό δέν έφερε τό άναμενό- 
μενο άποτέλεσμα. ' Ο καινούργιος 
Μπόντ ήταν άδύνατον νά βρεθεί. "Αρχι
σαν νά φλερτάρουν τόν Σήν Κόννερυ. 
Τού τριπλάσιασαν τήν άμοιβή. Κι άφού 
τού έγγυήθηκαν ότι μετά άπ' αύτή τήν 
ταινία θά τόν άφηναν ήσυχο. Άλλά 
όταν τό 1970 ή ταινία έφθασε στίς 
κινηματογραφικές αίθουσες, ό κόσμος 
κατάλαβε ότι ό νέος Τζαίημς Μπόντ 
είχε διδαχθεί άπό τόν πόλεμο τού 
Βιετνάμ καί κυρίως ότι ή παλιά διαμάχη 
τών δύο ύπερδυνάμεων είχε λήξει 
οριστικά. Τό νά έμφανίζονται άκόμη σάν 
άντίπαλες καί μάλιστα μέ ταινίες «πα
σπαλισμένες» μέ τόν ύπερπατριωτισμό 
τού "Ιαν Φλέμινγκ άγγιζε τά όρια τού 
γελοίου. ' Ο Κόννερυ εΐναιένας κουρα
σμένος Τζαίημς Μπόντ πού δέν έχει 
πιά φίλους πράκτορες τής ΣΙΑ, πού δέν 
σκέπτεται καθόλου τούς ρώσους καί 
πού τά βάζει μόνο μέ τούς μεγαλομα- 
νεϊς δικτάτορες.

Φυσικά, βρίσκει τήν εύκαιρία νά πει 
στήν πρώτη ξανθιά πού θά συναντήσει:

«Τί θά κάνουμε άφού κάνουμε γιά 
πρώτη φορά έρωτα;». Κιέκείνη. «Μάθά 
τό έπαναλάβουμε».

Τό 1973, διηγείται ό παραγωγός 
Χάρρυ Σάτσμαν, έκανε τήν έμφάνισή 
του ένας ήθοποιός πού ώς έκείνη τή 
στιγμή είχε διακριθεί έπειδή άκριβώς 
δέν.. είχε διακριθεί στίς ταινίες δεύτε
ρης καί τρίτης κατηγορίας όπου πρωτα
γωνιστούσε; Ό  Ρότζερ Μούρ. Γνωρί
ζοντας τίς δυσκολίες τού ρόλου, ό 
Μούρ είχε πεί: «'Εγώ δέν ξέρω νά 
παίζω, είμαι ένα χείριστο πρωινό τής 
άγγλικής σχολής. ' Από τήν άλλη μεριά, 
ένώ ό Σήν Κόννερυ μπορεί νά παίξει 
Σαίξπηρ, έγώ ούτε κάν μπορώ νά τό 
διανοηθώ. "Αν μέ βάλετε νά παίξω τόν 
Τζαίημς Μπόντ, θά είμαι κάτι παραπάνω 
άπό ικανοποιημένος». Τού έκαναν ένα 
δοκιμαστικό, τόν βρήκαν καλό καί τού 
έμπιστεύθηκαν τή νέα ταινία μέ τόν 
τίτλο «Ζήσε καί άσε τούς άλλους νά 
πεθάνουν». Ακολούθησε ό «'Άνθρω
πος μέ τό χρυσό πιστόλι». ' Ο Μούρ 
άρεσε. "Ηταν ένας σύγχρονος Μπόντ 
καί έρμήνευε μέ έπάρκεια τόν ήρωα 
τού Φλέμινγκ. Στίς γυναίκες άρεσε. 
Γιατί νά μήν τόν φοβούνται καί οί έχθροί 
του;

Μπορεί ό συλλογισμός αύτός νά μήν 
πολυσυμβαδίζει μέ τήν κοινή λογική. 
Συμβαδίζει, όμως μέ τή λογική τού 
Μπόντ. Οί καινούργιες ιστορίες έχουν 
σχέση μέ τήν Αφρική, τόν Ίν τ ι Άμίν, 
τή Μέση Ανατολή, τό Πεντάγωνο τού 
2000.

Μέ τόν θάνατο τού "Ιαν Φλέμινγκ, ή 
έποποιία τού Τζαίημς Μπόντ έπέστρεψε 
στά πρωτότυπα σενάρια -  τρία όλα κι 
όλα πριν άπό τήν άφιξη τού Τζών 
Γκάρντερ. Στήν ταινία « Ό  κατάσκοπος 
πού μ' άγάπησε», οί συγγραφείς Κρί- 
στοφερ Γούντ καί Ρίτσαρντ Μαίμπάουμ 
έπιχείρησαν νά έκμεταλλευθούν-άκό
μη καί τόν τίτλο- τή φαντασία τού Τζών 
Λέ Καρρέ. Άλλά έκείνοι δέν έχουν τήν 
ίδια φαντασία. Τούς ξελάσπωσε ό Ρό
τζερ Μούρ καί είχε λιγότερες άπαιτή- 
σεις άπό τόν Σήν Κόννερυ: Περισσότε
ρες κοσμικότητες, λιγότερη βία. Περισ
σότερο σέξ, λιγότερη κατασκοπία. Με
τά τά θερμά χρόνια τού Βιετνάμ, ό 
κόσμος είχε ήρεμήσει.

Στό μεταξύ, ό Τζαίημς Μπόντ άπέ- 
κτησε έναν καινούργιο έχθρό: Τίς 
γυναίκες. Μέ τήν άνάπτυξη τού φεμινι
στικού κινήματος, άρχισαν νά διαμαρτύ
ρονται ότι ό Τζαίημς Μπόντ χρησιμοποί
ησε πάντα τίς γυναίκες σάν σταθμούς 
άνάμεσα σέ δύο άποστολές. Καί πρα
γματικά, πώς ήταν πάντα οί γυναίκες
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του Τζαίημς Μπόντ; Όμορφες, χωρίς 
άμφιβολία. Αλλά καί κενές, άχρωμες 
καί άοσμες, αντικείμενα στά χέρια τοΰ 
πιό μεγάλου καρδιοκατακτητή μετά τόν 
' Αρτανιάν. Κάτι τέτοιο δέν μποροϋοε 
νά περάσει στήν έποχή τής έπανάστα- 
σης τοϋ δεύτερου φύλου.

Καί ό Τζαίημς Μπόντ έρωτεύθηκε.
' Ερωτεύθηκε μιά γυναίκα, πού τελικά 
άποκαλύφθηκε δτι ήταν πράκτορας τής 
ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ. ’ Αλλά πάντως ήταν 
έρωτας. Τά κόκκαλα τοϋ Φλέμινγκ θά 
έτριξαν.

Δέν πήγαν διαφορετικά τά πράγματα 
καί στήν ταινία «Μουνραίηκερ», παρα
γωγής 1979. Άφοϋέξαντλήθηκεόληή 
γκάμα των «κακών» τής γής, οί έχθροί 
άναζητήθηκαν στό Διάστημα. Καί πάλι 
Αμερικανοί καί Σοβιετικοί ήταν σύμμα

χοι.
Τώρα τά πράγματα ϊσως ξαναλλά- 

ξουν. ' Ο Ρήγκαν πού πουλά όπλα σέ 
χώρες πού βρίσκονται κοντά στή Σοβιε
τική "Ενωση (Κίνα, Πακιστάν) πιθανώς 
νά έπαναφέρει τόν άντισοβιετισμό στίς 
τζαιημσποντικές ταινίες. ' Η άρχή έγινε 
ήδη μέ τήν ταινία «Γιά τά μάτια σου 
μόνο». ’ Αλλά κιέδώ κυριαρχεί ή βίαάπό 
τό Διάστημα. Ο πράκτωρ 007 έχει 
πολύ δρόμο μπροστά του. Κι δλα 
δείχνουν δτι ή πορεία του θά είναι 
θριαμβευτική.

Πριν δύο χρόνια πέθανε ό Τζαίημς 
Μπόντ. Καί πέθανε ειρηνικά στό κρεβά
τι του, στό σπίτι του οτήν Κυανή ’ Ακτή.
' Εκεί είχε άποσυρθεΤ καί ζοΰσε έδώ καί 
τριάντα χρόνια, άπό τότε πού ή Αύτής 
Μεγαλειότης ή Βασίλισσα τής ' Αγγλίας 
καί ή ' Ιντέλλιτζενς Σέρβις τοϋ έδωσαν 
σύνταξη, άφοϋ τού έσφιξαν τό χέρι καί 
τόν παρασημοφόρησαν δύο φορές.

'Εκείνη τήν έποχή ό διασημότερος 
μυστικός πράκτωρ τοΰ κόσμου ήταν 
μόνο σαράντα χρόνων είχε μόλις παν- 
τευτεί μέ τήν Τζίλ-ξανθή, πανέμορφη 
Σουηδή όπως ταιριάζει σ' έναν Τζαίημς 
Μπόντ -  καί ύπολόγιζε νά τελειώσει τή 
ζωή του άσκώντας τό έπάγγελμα τοϋ 
νομικοΰ συμβούλου καί μέ πολλά παιδιά 
γύρω του. Σχέδια πού πραγματοποίησε, 
άφοϋ κοντά του τήν ώρα τοϋ θανάτου 
του βρίσκονταν, έκτος άπό τή γυναίκα 
του Τζίλ καί τά τέσσερα παιδιά του: ό 
17χρονος Ντήν, ό Μάρκος, 13 χρόνων, 
ό έπτάχρονος ' Οσμάρ. Κοντά του 
βρίσκονταν πολλοί φίλοι του καί, όπως 
έγινε άργότερα γνωστό ένας πράκτο- 
ρας τής 'Ιντέλλιτζενς Σέρβις.

Ο Τζαίημς Μπόντάκουγε στό όνομα 
Ντοΰσκο Ποπώφ. Γιατί δέν ύπάρχει πιά 
άμφιβολία ότι ό Ίαν Φλέμινγκ ό συγ

γραφέας τών δεκατριών βιβλίων μέ 
ήρωα τόν περίφημο πράκτορα τής
Αγγλίας, έμπνεύσθηκε άπό τόν περί

φημο Ποπώφ πού τόν γνώριζε προσωπι
κά καί τόν συναντούσε συχνά γιά νά 
παίρνει ιδέες γιά τά έργα του.

«Γιά τή δημιουργία τοΰ Τζαίημς 
Μπόντ έμπνεύσθηκα άπό έναν πράκτο
ρα τής Ιντέλλιτζενς Σέρβις, τόν άκα
τανίκητο Ντοΰσκο Ποπώφ, τοΰ όποιου 
τό κωδικό όνομα δέν ήταν 007, άλλά 
«Τρίκυκλο» έχει έπανειλημμένα παρα
δεχθεί ό Φλέμινγκ.

Δέν ύπάρχει λόγος ν' άμφισβητηθεΐ 
αύτή ή διαβεβαίωση. Άπλούστατα, ό 
συγγραφέας γνώριζε τόν Ποπώφ, μιά 
καί δούλευαν στό "ίδιο δίκτυο κατασκο
πείας. Γ ιατί παρά τό γεγονός ότι ύπηρε- 
τοϋσε στίς μυστικές ύπηρεσίες τοϋ 
ναυτικού, ό Φλέμινγκ ήταν έγγεγραμ- 
μένος, μαζί μέ τόν Ποπώφ, πού έξαρτι- 
όταν άπευθείας άπό τήν ' Ιντέλλιτζενς 
Σέρβις, στήν ομάδα τών ύπερκατασκό- 
πων τής Αγγλίας πού έφερε τό όνομα 
«Ντάμπλ Κρός». Στήν "ίδια ομάδα άνή- 
καν ό συγγραφέας Γκράχαμ Γκρήν καί ό 
Φίλμπυ, ό άλλος περίφημος κατάσκο
πος, πού μετά διέφυγε στή Σοβιετική 
'' Ενωση.

Κι ό Ίδιος ό Ποπώφ έλεγε πάντα ότι 
χρησιμέυσε σάν πρότυπο στόν Φλέμιν-
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γκ. «Εκείνες οί περίφημες βραδιές 
πού ό Τζαίημς Μπόντ περνούσε στό 
Βασιλικό Καζίνο», έλεγε, «συνέβησαν 
πραγματικά στό Έστορίλ τό 1941.

Ηταν μιά έξοντωτική παρτίδα σεμέν 
ντέ φέρ. Δέν είναι περίεργο πού ό "Ιαν 
τις περιέγραψε τόσο καλά στό βιβλίο 
ου. Καθόταν κι αύτός στό τραπέζι. Γιά 
νά κερδίσω έναν έκατομμυριοΰχο άπό 
τή Λιθουανία έριξα στήν τσόχα πενήντα 
χιλιάδες δολλάρια. Σημαντικό ποσό πού 
άνήκε στίς ναζιστικές μυστικές ύπηρε
σίες καί πού έγώ, σάν διπλός πράκτο
ρας τής Αμπβερ, κατάφερανά ύπεξαι- 
ρέσω γιά λογαριασμό τής ' Ιντέλλιτζενς 
Σέρβις. Εκείνο πού δέν κατάφερα 
ποτέ νά καταλάβω ήταν γιατί, έκεΤνο 
άκριβώς τό βράδύ ό Ίαν Φλέμινγκ 
βρέθηκε στό τραπέζι μου. Γιά νά μέ 
βοηθήσει στήν περίπτωση πού κάτι δέν 
θά πήγαινε καλά ή γιά νά έπιβλέψει 
ώστε οί ογδόντα χιλιάδες δολλάρια τής 
"Αμπβερ θά φθάσουν στήν Ίντέλλι- 
τζενς Σέρβις όπως είχε συμφωνηθε!;».

Βέβαια, σέ άλλες περιπτώσεις, ό 
Ντοΰσκο Ποπώφ τά είχε έπανειλημμέ- 
να βάλει μέ τόν Φλέμινγκ: «” Αν έγώ, ό 
Ντοΰσκο Ποπώφ, έπινα σέ μιά μόνο 
μέρα όλες αύτές τις ποσότητες ούίσκυ 
καί σαμπάνιας πού ό Ίαν έβαζε τόν 
Τζαίημς Μπόντ νά πίνει, όλες οί άπόρ-

Ο πραγματικός Τζαίημς Μπόντ, ό Ντοΰσκο Ποπώφ.
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ρητές άποστολές μας θά πήγαιναν κατά 
διαβόλου κι έγώ θά πέθαινα ο έ48 ώρες. 
Τό'ίδιο συμβαίνει καί μέ τίς εξοντώσεις 
τών πρακτόρων τού έχθράυ. Έγώ 
ταξίδευα πάντα άοπλος».

Μόνο σ' ένα σημείο δένδιαφωνούσε 
μέ τόν Φλέμινγκ ό Ποπώφ: Στό θέμα 
τών ώραίων πάντα. «’ Εκείνο τόν καιρό», 
έλεγε χαμογελώντας αινιγματικά, «ή
μαστε τόσο νέοι...». Γιατί τήν έποχή πού 
ό Ποπώφ ζοϋσε τίς περιπέτειες τού 
Τζαίημς Μπόντ ήταν πράγματι πολύ 
νέος. "Αρχισε τήν καριέρα του στά 26 
του χρόνια. Γ ιός Γ ιουγκοσλάβου μεγα- 
λοκτηματία, ό Ντούσκο γεννήθηκε στό 
Ντουμπρόβνικ καί, τό 1939, όταν κηρύ
χθηκε ό πόλεμος, βρισκόταν στή Γερ
μανία. Σπούδαζε νομικά στό Πανεπι
στήμιο τού Βερολίνου καί έτοιμαζόταν 
νά πάρει τό πτυχίο του.

'Ένθερμος άντιναζιστής ήλθε σ' 
έπαφή μέ τήν ’ Ιντέλλιτζενς Σέρβις τήν 
"ίδια έποχή πού ό καλύτερος φίλος του 
καί συμφοιτητής του, άντιναζιστής κι 
αύτός, έμπαινε στήν "Αμπβερ. Οί περι
στάσεις ήταν κατάλληλες γιά νά παίξει 
διπλό παιχνίδι. ' Ενημέρωσε τήν ’ Ιντέλ- 
λιτζενς Σέρβις ότι μπορούσε νά παίρνει 
πληροφορίες άπό τόν γερμανικό κατα
σκοπικό μηχανισμό κι έκείνη δέχθηκε 
τόν διπλό του ρόλο πού λειτούργησε 
τέλεια. Σέ τέτοιο σημείο πού οί ναζί όχι 
μόνο τού πρόσφεραν τίς ογδόντα χιλιά
δες δολλάρια γιά νά πληρώσει τούς 
Γερμανούς κατασκόπους στήν ' Αγγλία, 
άλλά καί τόν κατάλογο τών έκατό ναζί 
πρακτόρων πού δροΰσαν στό βρετανικό 
έδαφος. ’Έτσι, στή διάρκεια τού πολέ- 
μού βρίσκονταν όλοι ύπό συνεχή έλεγ
χο καί τούς τροφοδοτούσαν μέ ψευ
δείς πληροφορίες. Ό  Ποπώφ κατάφε- 
ρε νά δημιουργήσει στήν "Αμπβερ 
τέτοιο κλίμα έμπιστοσύνης πού οί Γερ
μανοί τόν έστειλαν καί στή Νέα Ύόρκη, 
γιά νά 'ιδρύσει κι έκεΐ ένα δίκτυο 
κατασκοπείας σάν τό βρετανικό.

Παρά τό ότι ό Ποπώφ ήθελε άπομυ- 
θοποιώντας τόν Τζαίημς Μπόντ, νά 
άπομυθοποιήσει καί τόν έαυτό του, 
είναι βέβαιο ότι ή δράση του ώς ύπ. 
άριθμόν 1 πράκτορα τής ' Αγγλίας δέν 
ήταν μόνο άπόλυτα έπιτυχής, άλλά καί 
ότι ό κατάσκοπος έζησε τίς περιπέτει
ες καί μέ τόν "ίδιο τρόπο πού τίς έζησε ό 
Τζαίημς Μπόντ.' Ακόμη κι άν δέν έπινε, 
όπως ό συγγραφέας είχε πεί γ ι’ αύτόν: 
«Κάθε φορά πού έβλεπα τόν Ντούσκο 
έπαιζε τόν άγαπημένο του ρόλο τού 
πλαιημπόυ: λευκό σμόκιν, δυό όμορφες 
κοπέλες στό πλευρό του κι ένα μπουκά
λι Ντόμ Πεοινιόν ή ούίσκυ παραμάσχα- 
λα».

«Υπερβολές», άπαντοΰσε ό Πο
πώφ. «Τό έκανα γιά νά άποσπώ τήν 
προσοχή. Ό  Ίαν είχε πάντα τή μανία 
νά ύπερβάλλει τά πράγματα καί νά κάνει 
ζαβολιές. Μέ τίς γνωστές συνέπειες. 
Κοιτάξτε τί συνέβη όταν χρειάσθηκε νά 
δώσει ένα όνομα στόν ήρωά του.
' Επειδή λάτρευε τά πουλιά, διάλεξε τό 
όνομα ένός ’ Αμερικανού όρνιθολόγου, 
μέλους τής Ακαδημίας Φυσικών Επι
στημών τής Φιλαδέλφειας. 'Ολόκληρο 
σούσουρο έγινε, όταν τά βιβλία του 
μεταφέρθηκαν στόν κινηματογράφο. 
Τόν Τζαίημς Μπόντ τόν ένσάρκωσε ό 
Σήν Κόννερυ, ό οποίος, κατά διαβολική 
σύμπτωση, είναι «φτυστός» ό όρνιθολό- 
γος Τζαίημς Μπόντ. Έτσι, ή ζωή τού 
καημένου τού έπιστήμονα, πού μέχρι 
τότε ήταν ήρεμη, έγινε πραγματική 
κόλαση. Δέν μπορούσε νά βγεί άπό τό 
σπίτι του χωρίς νά τόν πολιορκήσουν οί 
θαυμαστές τού διάσημου κατασκόπου. 
Σέ σημείο πού ή πραγματική κυρία 
Μπόντ δημοσίευσε ένα βιβλίο στό 
όποιο περιέγραφε πώς ό 007 έκλεψε τό 
όνομά της. Κι ό "Ιαν Φλέμινγκ τής 
έστειλε ένα γράμμα ζητώντας συγγνώ
μη».

” Ετσι, οί περιπέτειες τού πιό δημοφι
λούς κατασκόπου γίνονται άκόμη πιό 
γοητευτικές. Καλύτερη συνταγή δέν 
μπορούσε νά βρεΐό Φλέμινγκ. Πρότυπο 
γιά τή γέννηση τού ήρωά του ήταν ένας 
πραγματικός πράκτορας άλλά έφερε τό 
όνομα ένός όρνιθολόγου καί τό κωδικό 
του όνομα δέν ήταν άληθινό. 'Αλλά 
ποιές ήταν πραγματικές περιπέτειες 
πού έζησε ό ίδιος ό Ποπώφ; Νά πώς τίς 
θυμόταν ό ίδιος:

«Σίγουρα ή πιό όμορφη ιστορία μου 
ήταν όταν άποκάλυψαν τήν ιδιότητα τού 
Γερμανοΰ πράκτορα πού δροΰσε μέ τό 
όνομα «Κικέρων». Κι όταν έπεισα τούς 
Γ ερμανούς ότι ή άπόβαση στή Νορμαν- 
δία ήταν άπλώς παραπλανητική έπιχεί- 
ρηση, γιά νά καλυφθεί μιά μεγάλη 
άπόβαση στό στενό τού Καλαί. Μέ τό 
κωδικό όνομα Ίβάν μπορούσα νά μα
θαίνω όλα τά μυστικά τής γερμανικής 
κατασκοπείας καί είχα τή δυνατότητα 
νά κάνω τούς Γ ερμανούς νά πιστεύουν 
ό,τιδήποτε. θχα πληροφορηθεί έξι μή
νες νωρίτερα ότι οί ' Ιάπωνες έτοιμά- 
ζονταν νά έπιτεθοΰν στό Πέρλ Χάρ- 
μπορ. Διαμέσου τής ' Ιντέλλιτζενς Σέρ
βις ένημέρωσα τίς άμερικανικές μυστι
κές ύπηρεσίες, άλλά ό "Εντγκαρ Χοΰ- 
βερ άρχηγός τότε τού F.B.I., δέν 
θέλησε νά μέ πιστέψει. Τά πράγματα 
έγιναν όπως έγιναν καί οί ' Ιάπωνες 
κατέστρεψαν έντελώς τόν άμερικανικό 
στόλο».
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Μιά νέα 

θεωρία ένός 
καθηγητοϋ τοϋ Εασεν

' J

Α ΠΟ 28 ΑΙΩΝΕΣ ήδη άσχολοϋνται 
' Ιστορικοί καί κοινοί άνθρωποι, 

διατυπώσαντες περίπου 75 διαφορετι
κές θεωρίες μέ τίς περιπλανήσεις τού 
μεγαλύτερου θαλασσοπόρου, τοϋ ' Ο- 
δυσσέως. Κατά καιρούς ό ομηρικός 
αύτός ήρως έθεωρήθη ότι διέσχισε 
δεκάδες θαλασσών καί ώκεανών καί 
έπιασε σέ έκατοντάδες λιμάνια: στήν 
Αφρική, στήν Βόρειο Θάλασσα, στήν 

Βαλτική, στήν Κασπία, τόν Εϋξεινο, 
στήν Κίνα καί στήν ’ Ιαπωνία ή καί στά 
άμερικανικά παράλια, άκόμη καί στίς 
περιοχές τοϋ ’ Αρκτικού ή τού ' Ανταρ- 
κτικοϋ. ' Ενώ όμως οίαύστηροί' Ελληνι
στές άπορρίπτουν κάθε σχετική συζή
τηση, άφοΰ ή 'Οδύσσεια ύπήρξε ένα 
θαυμάσιο «παραμύθι», τό θέμα έξακο- 
λουθεΐ ν ’ άπασχολή όχι μονάχα κοινούς 
άνθρώπους άλλά καί σοβαρούς έπιστή- 
μονες.

Τό γεγονός τούτο, τής διαρκούς 
έπικαιρότητος καί άναζητήσεως τού 
δρομολογίου πού ήκολούθησε ό Ό -  
δυσσεύς οφείλεται στό ότι ή ναυσι
πλοΐα, πέραν τού μυθολογικού στοιχεί
ου πού μπορεί νά περικλείη στά ομηρι
κά έπη, δέν είναι διόλου κάτι πού τήν 
περιορίζει στόν χώρο τής φαντασίας: 
όταν άναφέρεται στή Θάλασσα καί τό 
έπος σποτελεΐ πηγήν άντλήσεως άκρι- 
βών περιστατικών ,<αί στοιχείων, άλλά
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καί συμβουλών άκόμη πού μπορούσε 
κανείς νάτίςπεριλάβησ’ έναήμερολό- 
γιο πλοίου.

"Ενας Βρεταννός άξιωματικός τού 
Βασιλικού Ναυτικού τής Α.Μ., ό ” Ερνλε 
Μπράντφορντ, διέπλευσε έπτά ολό
κληρα χρόνια τις θάλασσες έπί τά ίχνη 
τού ' Οδυσσέως, γιά νά διαπίστωση άνή 
Θρινακία, τό τρίκορφο νησί τού θεού 
' Ηλιου, είναι ή Σικελία, ή Σκύλα καί ή 
Χάρυβδη βρίσκονται στό κενό τής 
Μεσσήνης, ή Καλυψώ κατώκησε στήν 
Μάλτα καί ή νήσος τών Φαιάκων ήταν ή 
Κέρκυρα.

Τήν κλασσική πλέον αύτή έξήγησι 
τών περιπλανήσεων τού Όδυσσέα 
τερματίζει, όπως έλπίζει, έκείνη πού 
δημοσιεύεται στό τεύχος τού ' Ιανουά
ριου 1979 τής έπετηρίδος «Είκών τής 
' Επιστήμης» μέ μία νέα θεωρία του ό 
Καθηγητής τής Γαιοδεσίας τού πανεπι
στημίου τού "Εσσεν, ό ήλικίας 57 έτών 
Κάρλ Μπαρτολομέους, μιά διεθνής 
διασημότητα στό τομέα αύτό τής ’ Επι
στήμης.

Κατά τόν σύγχρονον αύτόν έρευνητή 
καί σύμφωνα μέ τήν θεωρία του ή 
πραγματικότητα είναι:

' Η Σκύλα καί ή Χάρυβδη δέντοποθε
τούνται στό στενό τής Μεσσήνης άλλά 
στήν «όδό τού Γιβραλτάρ», δηλαδή στό 
στενό πού σχηματίζεται μεταξύ τών 
παραλίων τής ' Ισπανίας καί τής Βορεί
ου ' Αφρικής μέσα στήν Μεσόγειο. Καί 
στό συμπέρασμα τούτο οδηγείται ό 
Μπαρτολομέους διότι οί "Ελληνες, μή 
μπορώντας νά έξηγήσουν τό φαινόμε
νο τής άμπώτιδος καί παλίρροιας διαφο
ρετικά, έθεώρησαν ότι ήταν συνέπεια 
τών κινήσεων καί τής άναταραχής δύο 
θηρίων τής Σκύλας καί τής Χάρυβδης, 
καθώς τά δύο αύτά τέρατα άναστάτω- 
ναν τήν θάλασσα μέ τις κινήσεις τους. 
Δοθέντος όμως ότι τό φαινόμενο τούτο 
έμφανίζεται άσθενέστε ρα στήν μεσο
γειακή λεκάνη καί γίνεται μόλις άντιλη- 
πτό, άγεται στό συμπέρασμα ότι τά 
μυθικά αύτά θαλάσσια τέρατα θά έπρε
πε νά κατοικούσαν στόν «δρόμο τού 
Γ ιβραλτάρ», στό κατώφλι τού ’ Ατλαντι
κού, όπου ή διαφορά μεταξύ άμπώτιδος 
καί παλλιροίας σημειώνει μιά διαφορά 
μεταξύ 4 μέχρι 14 μέτρων.

Τό νησί Θρινακία, τό τρίκορφο νησί 
τού θεού ' Ηλιου πρέπει νά τοποθετη
θεί στήν σημερινή Τενερίφη, μία τών 
Καναρίων νήσων μέσα στόν ' Ατλαντικό, 
πού διατηρεί άκόμη τήν άπό τότε 
ονομασία του στήν γλώσσα τών έντοπί- 
ων σάν «τρίγωνο νησί», Τενβρίφα.

Τό νησί Όγυγία, ή πατρίδα τής 
νύμφης Καλυψώς άποκλείεται νάεΐναι 
ή Μάλτα πού τήν περιγράφει ό "Ομη
ρος σάν «μικρό άκατοίκητο νησί μέσα 
στά άμέτρητα ρεύματα τού ' Ωκεανού» 
καί σάν «όμφαλό τής θάλασσας». Πρό
κειται κατά τόν Μπαρτολομέους γιά τό 
νησί Σάν Μιγκουέλ, ένα άπό τό συγκρό
τημα τών ' Αζόρων νήσων. Τό νησί αύτό 
διατηρεί τήν ονομασία του «όμφαλός 
τής θάλασσας» καί διαρκοΰντος άκόμη 
τού 18ου αίώνος (UNBELICUS MARIS) 
καί έπιβεβαιώνει τήν θεωρία κατά τόν 
έπιστήμονα τούτον.

Σύμφωνα μέ τήν θέσι τών άστερι- 
σμών κατά τό έτος 800 π.Χ. -τήν έποχή 
τού ’ Ομήρου-όπως τούς μνημονεύει ή 
Καλυψώ, άπό τήν νήσο Σάν Μιγκουέλ 
θά πρέπει ό ' Οδυσσέας νά πήρε πορεία 
54 μοιρών καί μέ μιάν ώριαία ταχύτητα 
μέ πρύμο άνεμο 4 κόμβων (7,5 χιλιομ.) 
θά πρέπει ό πολύτροπος νά διήνυσε τήν 
άπόσταση τών 3.200 χιλιομέτρων μέσα 
σέ 18 ήμερονύκτια, δηλαδή μέάκρίβεια 
νά έπλευσε άπό τις Ά ζόρες στήν 
' Ελιγολάνδη.

Τήν εικόνα πού δίδει ό "Ομηρος γιά 
τήν νήσο τών Φαιάκων ταιριάζει έπακρι- 
βώς μέ έκείνη τής ' Ελιγολάνδης, όπου 
«τρομακτικό βροντούσε στήν άγρια 
παραλία ένα ψηλό άφρισμένο κύμα... 
μεγάλα βράχια ύψώνονται στά ούράνια, 
περιβαλλόμενα άπό τις άφρισμένες 
δίνες τών κυμάτων». Καί τά λόγια τής 
Ναυσικάς ότι είναι οί άγαπημένοι τών 
θεών καί ζοΰν μακρυά άπό τούς άλλους 
καταμεσής στήν τρικυμιασμένη θάλασ
σα, στήν άκρη τού κόσμου.,.».

Έ ν τούτοις ή θεωρία αύτή άφήνει

πολλά έρωτηματικά άνοικτά, μερικά έξ 
αύτών είναι τά έξής:

Στήν 5η ' Ωδή τής ' Οδύσσειας άνα- 
φέρεται ότι ό ' Οδυσσεύς χρησιμοποίη
σε σχεδία γιά νά διανύση τήν άπόστασι 
τών 3.200 χιλιομέτρων -κατά  τόν 
Μπαρτολομέους- μεταξύ ' Αζόρων καί 
Ελιγολάνδης, ένώ τούτο θά ήταν 
δυνατόν μονάχα μέ ένα καλοτάξιδο καί 
γεροδεμένο ιστιοφόρο, πού όμως ρητά 
δέν μνημονεύει ό "Ομηρος άφοϋ κάνει 
λόγο μονάχα γιά σχεδία.

Τήν συνάντησι μέ τόν Ποσειδώνα τού 
Οδυσσέα τοποθετεί ό "Ομηρος «στά 

όρη τών Σολυμέων», πού είναι έν 
τούτοις ένας λαός στά Νότια τής 
Μικρός Ασίας, πολύ μακρυά άπό τήν 
' Ελιγολάνδη.

Τ ό ταξίδι τής έπιστροφής άπό τό νησί 
τών Φαιάκων στήν ’ Ιθάκη ό " Ομηρος τό 
ορίζει ότι διήρκεσε «μιά νύχτα», όπως 
τό περιγράφει. Τούτο θά έσήμαινε ότι ό 

Οδυσσεύς έταξίδευσε κατ’ εύθείαν 
γραμμή καί διασχίζων τήν Εύρώπη άπό 
τήν Βόρειο θάλασσα μέχρι τήν ' Ιθάκη 
μέ ταχύτητα 230 χιλιομέτρων τήν ώρα.

Τό πού άκριβώς άρχίζει στήν ’ Οδύσ
σεια ή άλήθεια καί τελειώνει ή ποίησις 
είναι άδύνατο νά τοποθετηθή μέ άκρί- 
βεια. Γεγονός παραμένει ότι καί ή 
φαντασία άκόμη πώς ένας μυθικός 
ήρως τής ' Ελληνικής Μυθολογίας διέ
σχισε τά νερά τού Γερμανικοΰ Κόλπου, 
γοητεύει τρομερά τούς σύγχρονους 
Δυτικογερμανούς. Καί τόση είναι ή 
γοητεία πού νοιώθουν ώστε άρνοΰνται 
νά πιστέψουν ότι μπορεί νά είναι 
ψέμμα.
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΟΥ

ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ
Μιά ιδέα, πού συνέλαβε ό Αεονάρντο ντά Βίντσι, 
πραγματοποιήθηκε τετρακόσια χρόνια άργότερα. Τελει
οποιήθηκε από τούς Γ άλλους, τούς Γερμανούς καί τούς 
Σκώτους. Οί Αγγλοι, εν συνεχεία, τό κατέστησαν, στόν 
19ο αιώνα, ένα καθημερινής χρήσεως λαϊκό μεταφορικό 
μέσο, σέ όλες τίς εργασίες τους.

Ο ΠΟΔΗΛΑΤΟ άντικατέστησε τό 
άλογο στήν δεύτερη πεντηκονταε

τία τού 19ου αιώνα. Δέν έπρόκειτο γιά 
καμμιά άναπάντεχη έψεύρεοι. Ήταν  
προϊόν μιας μακρυάς έξελίξεως. Τήν 
ιδέα του ποδηλάτου συνέλαβε γιά 
πρώτη φορά ό Λεονάρντο ντά Βίντσι. Τό 
βεβαιώνει ένα σχέδιο του μεγάλου 
καλλιτέχνη, πού ήλθε ατό φώς τά 
τελευταία χρόνια. Ο Λεονάρντο ντά 
Βίντσι είχε μεγάλη φαντασία, άλλά οί 
μηχανές καί οί άλλες του «έφευρέ- 
σεις», δέν ήταν πραγματοποιήσιμες.

Επειτα άπό τόν Λεονάρντο ντά 
Βίντσι έκατοντάδες άνθρωποι σκάφθη
καν μιά μηχανή πού θά άντικαθιστούσε 
τό άλογο, λίγοι όμως συνέλαβαν τήν 
ιδέα τής άλυσίδας πού θά μετέδιδε τήν 
κίνηση ατούς τροχούς. 'Απ' ό,τι γνωρί
ζουμε ένας Γάλλος, ένας Γερμανός καί 
τελευταίος ένας Σκώτος ήταν οί πρω
τοπόροι στό έπίμαχο αύτό σημείο. ' Ο 
πρόγονος τού σημερινού ποδηλάτου 
είχε τά πεντάλ προσαρμοσμένα στόν 
άξονα τής μπροστινής ρόδας. ' Ο ποδη
λάτης καθισμένος στή σέλλα, κρατού
σε τίς άκρες των χειρολαβών σάν νά 
ήσαν κέρατα βοδιού. 'Η  μπροστινή 
ρόδα είχε διάμετρο μεγαλύτερη άπό 
ένα μέτρο. Ή  πίσω ρόδα ήταν πολύ 
μικρότερη, σχεδόν ή μισή άπό τήν 
μπροστινή.

Ενώ οί Αγγλοι φάνηκαν όπως πάν
τα, πιό πρακτικοί, οί Γάλλοι εύγενείς καί 
οί πλούσιοι άστοί θεωρούσαν στήν 
άρχή, τό ποδήλατο σάν κάτι πού ταίρια
ζε μόνο στόν «λαουτζίκο». Γιά αύτούς, 
τό πιό εύγενικό μεταφορικό μέσο εξα
κολουθούσε νά είναι πάντοτε τό άλογο.

Κατά τά τέλη τού 19ου αιώνα, άρχισε 
ή μαζική παραγωγή ποδηλάτων καί τό 
νέο μεταφορικό μέσο άρχισε νά διαδί
δεται σέ όλο τόν κόσμο, πολιτισμένο καί 
μή. Από βαρύ πού ήταν έγινε άνάλα- 
φρο καί πολύ πιό εύχρηστο. Ήταχύτης 
του μεγάλωσε. Τά λάστιχα άπό συμπαγή 
πού ήσαν έγιναν σωλήνες γεμάτοι 
άέρα. Αύτό συνέβαλε τρομακτικά στήν 
διατήρησι μιάς θαυμάσιας ισορροπίας 
επάνω σέ δυό ρόδες. Τό τιμόνι αντικα
τέστησε τά χαλινάρια καί διευκόλυνε 
τήν άλλαγή κατευθύνσεως. Κατασκευ
άσθηκαν τά πρώτα ύποτυπώδη φρένα 
πού έπέτρεπαν τήν μείωσι τής ταχύτη
τας και συγχρόνως έφευρέθηκε τό 
πρώτο κλάξον. "Αρχισε έπίσης νά χρη
σιμοποιείται ή τρόμπα γιά τό φούσκωμα 
των έλαστικών.

Ο πολύπλοκος μηχανισμός τού πο
δηλάτου είχε άμεση έπίδρασι στό μυϊκό 
σύστημα, καθώς καί στό σύστημα τών

οστών τού άνθρώπου μέ εύεργετικά 
άποτελέσματα, καθώς τό ποδήλατο 
τρανταζόταν στις λακκούβες καί στις 
νεροσυρμές. Οί σκονισμένοι δρόμοι 
γίνονταν λασπότοποι μέ τίς πρώτες 
βροχές. Ο ποδηλατιστής φρόντιζε 
νάβρίσκη περάσματα άνάμεσα στόν 
βούρκο καί αύτό ήταν έπίσης μιά 
άσκηαις. Ένα καλό άλογο μπορούσε νά 
διανύση δέκα μέ δώδεκα χιλιόμετρα 
τήν ώρα. Ένας μέτριος ποδηλάτης 
μπορούσε νά διανύση τήν διπλή άπό- 
στασι στόν ίδιο χρόνο.

Ή  ’Αγγλία, πρός τό τέλος τού 
περασμένου αιώνα, άνακάλυψε τρό
πους ζωής προσιτούς σέ όλους καί 
ταυτόχρονα πολύ πρακτικούς. ’ Ιδιαίτε
ρα γιά τίς γυναίκες πού χρησιμοποιού
σαν ποδήλατο έμφανίσθηκαν στό έμπό- 
ριο πολύ σύντομα διάφορες έπινοήσεις 
πού διασφάλιζαν τήν κανονική ποδηλα
τοδρομία. Ειδικά μπερέ μέ γείσο, μπρο
στά καί πίσω, ώστε νά προφυλάσσωνται 
τό κεφάλι καί τό πρόσωπο άπό τόν ήλιο 
καί τόν άέρα, ειδικά γυαλιά, τά όποια 
προσαρμοζόντουσαν στό πρόσωπο χά
ρις στό καουτσούκ πού κρατούσαν τά 
μακριά φορέματα ώστε νά μή μπλέκων- 
ται στις άλυαίδες.

Οί άμαζόνες τού ποδηλάτου έπρεπε 
νά είναι καί αύτές κομψές καί ώραίες 
όπως καί οί άμαζόνες τού παλαιού 
καιρού. Καί ένώ οί δεύτερες κάθονταν 
πλάγια στην ράχι τού εύγενέστερου 
ζώου πού βρίσκεται στήν ύπηρεσία τού

άνθρώπου, οί ποδηλάτιδες κάθονταν 
όπως οί άνδρες. Στήν Αγγλία οί 
γυναίκες κατάλαβαν πολύ γρήγορα ότι 
ή ποδηλασία ήταν ένα θαυμάσιο μέσο 
γιά τήν διατήρηση τής ύγείας καί τής 
ομορφιάς.

Οί πρώτες άντιρρήσεις είχαν σχέσι 
μέ τήν ήθική. Ή  γυναίκα φορούσε 
φουστάνια μακριά ως τόν άστράγαλο. 
Τά λεπτά μποτίνια της έφθαναν ώς τήν 
μέση τής γάμπας. Τά έσώρουχά της 
κατέβαιναν ώς τό γόνατο. Ολα αυτά
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’Αριστερά: Στρατιωτικά ποδήλατα πού 
μπορούσαν νά διπλωθούν καί νά μποΰν 
σέ γυλιό. ' Εφεύρεση τού Γάλλου λοχα
γού Ζεράρ. ’Επάνω: Γυναίκα ποδηλά- 
τισσα των άρχών τού αιώνα μας. Αύτό 
ήταν τό ντύσιμο πού λάνσαρε ή μόδα γιά 
τις φίλες τού ποδηλάτου.

γίνονταν άντιληπτά καί τονίζονταν κα
θώς ή γυναίκα καθόταν στή σέλλα του 
ποδηλάτου καί έτρεχε στόν άνεμο 
άνεβοκατεβάζοντας μέ τά πόδια της τά 
πεντάλ. Ή ταν πρόκλησις, έλεγαν οί 
ήθικολόγοι τής εποχής. Καί οί πιό 
αύστηροί πουριτανοί κατηγορούσαν τις 
γυναίκες πού έκαναν ποδήλατο.

"Ετσι συμβαίνει στήνάρχή. ' Ο θόρυ
βος κοπάζει, οί άντιρρήσεις άνατρέ- 
πονται καί ή ζωή συνεχίζεται. Μετά τό 
πρώτο ξύλινο ποδήλατο, πού κατασκεύ
ασε ό Γάλλος Μυσώ τό 1855, τό 
μεταφορικό αύτό μέσο, πού άντικατέ- 
στησε τό άλογο στήν μετακίνηση τού 
άνθρώπου, διαρκώς τελειοποιείται.

Στήν άρχή δέν έχει πεντάλ, ούτε 
άλυσίδα καί λέγεται «άκατένα». Κατό
πιν αποκτά πεντάλ καί άργότερα άλυσί
δα μέσω τής όποιας μεταδίδεται ή 
κίνησις στις ρόδες. Οί ρόδες, μικρές 
καί παράταιρες στήν άρχή, μεγαλώνουν 
καί γίνονται ίδιες καί οι δυό. Ο 
σκελετός άποκτά διάφορες μορφές 
ώστε ή στάσις τού σώματος νά είναι όσο 
γίνεται πιό ξεκούραστη, πιό ύγιεινή, πιό 
άποδοτική. Κατασκευάζονται ποδήλατα 
άγωνιστικά καί ποδήλατα σπόρ. Τά

πρώτα έχουν χαμηλό τιμόνι, ώστε ό 
ποδηλάτης νά σκύβη καί τό σώμα του νά 
προσφέρη τήν μικρότερη δυνατή άντί- 
στασι στόν άέρα.

Στά εντελώς σύγχρονα ποδήλατα τό 
τιμόνι είναι άνοιχτό καί άνετο. Τά 
φουσκωμένα λάστιχα είναι ένα άλλο 
μεγάλο βήμα στήν τελειοποίηση τού 
ποδηλάτου. Τό σώμα δέν τραντάζεται, 
τό ποδήλατο κυλά ήρεμα. Οί σούστες, 
κάτω άπό τήν σέλλα, κάνουν πιό άνετο 
τό κάθισμα. Μέ τήν τροχοπέδησι καί τά 
τελειοποιημένα φρένα ό ποδηλάτης 
έχει ύπό τόν άπόλυτο έλεγχό του τό 
ποδήλατο. Οί «ταχύτητες» έδωσαν τήν 
δυνατότητα όχι μόνο γιά τήν γρήγορη 
μετακίνησι, άλλα καί γιά τό άνέβασμα σέ 
άνηφορικούς δρόμους.

Τό ποδήλατο έξυπηρέτησε καί έξυ- 
πηρετεϊ πάντοτε τίς πιό φτωχές τάξεις.
' Η διάδοσίς του σέ όλο τόν κόσμο είναι 
καταπληκτική. ’ Εκεί, όπου τό έδαφος 
δέν παρουσιάζει μεγάλες υψομετρικές 
διαφορές, τό ποδήλατο είναι κοινό 
μεταφορικό μέσο. Σέ ορισμένες πό
λεις, όλος ό κόσμος χρησιμοποιεί ποδή
λατο γιά νά πάη στή δουλειά του. "Εξω 
άπό τά μεγάλα έργοστάσια καί τά 
γραφεία τών έπιχειρήσεων μπορεί κα
νείς νά δή έκατοντάδες ποδήλατα, 
άκουμπισμένα στό τοίχο ή σέ ειδικές 
ύποδοχές. Τά ποδήλατα αυτά μένουν 
ε κ ε ί - ήμέρες ολόκληρες, χωρίς νά 
σκεφθή κανείς νά τά κλέψη, γιατί 
άποτελούν τό πιό διαδεδομένο καί πιό

φθηνό είδος.
Άλλα καί οί νοικοκυρές, στις ευρω

παϊκές χώρες, χρησιμοποιούν τό ποδή
λατο γιά νά κάνουν τά ψώνια τους. Καί 
στό καλαθάκι πού έχουν δεμένο μπρο
στά άπό τό τιμόνι, δέν είναι σπάνιο νά δή 
κανείς νά κάθεται καμαρωτό ένα ξανθό 
καί γαλανομάτικο μωρό.

Στήν ύπαιθρο έπίσης, ιδίως σέ χώρες 
πού τό έδαφος τους είναι έπίπεδο, τό 
ποδήλατο χρησιμοποιείται εύρύτατα 
άπό τούς χωρικούς καί τούς άγρότες, 
πού χρησιμοποιούν αύτό τό άπλό καί 
σχεδόν άνέξοδο μεταφορικό μέσο γιά 
νά πάνε στά χωράφια τους καί στίς 
άγροτικές τους έργασίες. Τό ποδήλατο 
έγινε κι αύτό έργαλείο τού ξωμάχου, 
όπως τό τσεκούρι ή ή τσάπα. Καί 
πολλές φορές ό χωρικός φορτώνει 
στήν πίσω σχάρα λίγο χόρτο γιά τήν 
κατσίκα του. Ενώ τό άλογο ήθελε 
φροντίδα καί περιποίηση, τάισμα καί 
ειδικό χώρο γιά στάβλισμα, τό ποδήλατο 
δέν έχει καμμιά άνάγκη, έκτος άπό τό 
νά φουσκώνη κανείς, κάπου-κάπου, ή 
νά άντικαθιστά τά λάστιχα.

Σέ όλες τίς χώρες γίνονται σήμερα 
ποδηλατικοί άγωνες. Παρά τήν διάδοση 
τού αύτοκινήτου, τό ποδήλατο παραμέ
νει μέσο άγωνίσματος. Περίφημος καί 
πολύ δημοφιλής άγώνας έξακολουθεί 
νά είναι ό «Γύρος τής Γαλλίας», πού 
οργανώνεται κάθε χρόνο καί παίρνει 
τήν έκτασι έθνικού γεγονότος. 'Υπάρ
χουν ποδηλατικοί άγώνες άντοχής, 
ταχύτητος, άνωμάλουδρόμου, δεξιοτε- 
χνίας κλπ.

Τό πρώτο παιχνίδι τού παιδιού, καί 
έκεϊνο πού τού κάνει τήν μεγαλύτερη 
έντύπωσι είναι τό ποδήλατο. Στήν άρχή 
μέ δύο ένισχυτικές ροδίτσες ώσπου ό 
μικρός νά συνηθίση στήν ισορροπία, καί 
κατόπιν, χωρίς καμμιά βοήθεια, τό παιδί 
άποκτά αύτοπεποίθησι καί δύναμι κα
θώς τρέχει έλεύθερα καί μπορεί νά 
μανουβράρη όπως θέλει τό τιμόνι.

' Η ποδηλασία θεωρείται πάντοτε άπό 
τίς καλύτερες σωματικές άσκήσεις. 
Γυμνάζει ολόκληρο σχεδόν τό σώμα. 
"Αν γίνεται συστηματικά, τότε δημιουρ
γεί τίς προϋποθέσεις γιά μιά ύγιεινή 
ζωή. Οί καρδιολόγοι συνιστούν ατούς 
καρδιοπαθείς νά κάνουν ποδήλατο, όχι, 
φυσικά, στίς βαρειές περιπτώσεις.

Είτε σάν παιχνίδι, ε ίτε σάν μέσο 
μεταφορικό, ε ίτε  σάν άγωνιστικά όργα
νο, τό ποδήλατο, μπόρεσε νά άντέξη 
στίς σύγχρονες τεχνολογικές εξελί
ξεις. Καί φαίνεται πώς γιά πολύ καιρό θά 
έξακολουθήση νά παίζη σημαντικό ρόλο 
στήν ζωή μας.

GIANNI BRER A
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Θ ΕΜ ΙΣΤΟΚΛΗ Σ
0 ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ 

ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

' Αριστερά: Ο Θεμιστοκλής, ό κυριώτερος συντελεστής τής
ελληνικής νίκης κατά τοϋ Ξέρξη. Κάτω: Περσικό πολεμικό άπό αύτά 
πού ήταν στή ναυμαχία τής Σαλαμίνας. Στήν άπέναντι σελίδα: 
' Ελληνικό σκάφος τοϋ 5ου π.Χ. αιώνα.

Μετά τις επιτυχίες τών Περσών στήν ξηρά, οί Έλληνες αναχαίτισαν 
τήν προέλασί τους στήν θάλασσα. Στήν μεγάλη ναυμαχία τής 
Σαλαμϊνος ελαμψε ή στρατιωτική ιδιοφυϊατοϋ Θεμιστοκλή, ό όποιος, 
με τίς τριήρεις του, κατετρόπωσε τόν περσικό στόλο καί εδωκε στήν 
’ Αθήνα τήν πρώτη θέσι μεταξύ τών ναυτικών δυνάμεων τής 
' Ελλάδος.

Μ Ε ΤΗΝ λαμπρή νίκη τοϋ Μαραθώ
να οί "Ελληνες πίστεψαν πώς 

έκλεισε οριστικά τό κεφάλαιο τών 
Μηδικών κι έξέλιπε ό κίνδυνος έξ 
άνατολών. ' Η πόλις τών ' Αθηνών, 
πρωταγωνίστρια άδιαφιλονίκητη της ε 
χθρικής ήττας, εύχαρίστηοε τούς θε
ούς. 'Αφιέρωσε σ' αύτούς τήν δεκάτη 
τών λαφύρων, άρχισε στούς Δελφούς 
τήν άνέγερσι θησαυρού άπό πεντελικό 
μάρμαρο, τίμησε τούς νεκρούς της κι 
έπειτα έπεδόθη πάλι στήν άγαπημένη 
της άπασχόλησι: τήν πολιτική, τούς 
άνταγωνιομούς τών κομμάτων καί τίς 
πολιτικές δολοπλοκίες. ' Ο άριστοκρά- 
της Μιλτιάδης, πρωτεργάτης τής νίκης 
τοϋ Μαραθώνα, κατηγορήθηκε άπ' τόν 
δημοκρατικό Ξάνθιππο (τόν πατέρα τοϋ 
Περικλή) γιά έξαπάτησι τοϋ λαοϋ, κατα
δικάσθηκε σέ βαρύ πρόστιμο καί πέθα- 
νε στήν φυλακή. Ό  ’ Αριστείδης ό 
δίκαιος πήρε έκδίκησι γιά τήν μερίδα 
τών άριστοκρατών έξοστρακίζοντας 
τόν Ξάνθιππο. Μέ τήν σειρά τους οί 
δημοκρατικοί έπεκράτησαν τό 483 κι 
εξόρισαν τόν 'Αριστείδη. Αρχηγός 
τους ήταν ό Θεμιστοκλής ό Φρεάρριος.

' Επτά χρόνια μετά τήν μάχη τοϋ 
Μαραθώνα, οί Αθηναίοι δέν έχουν 
κατορθώσει νά έπωφεληθοϋν άπό τήν 
νίκη τους, πού τούς άνέδειξε προμά
χους τής 'Ελλάδος. Μέ ύπέρμετρη

άλαζονεία διακηρύσσουν τήν πολεμική 
τους άρετή, ένώ στήν πραγματικότητα 
ή πόλις τών ' Αθηνών φθίνει. Τά οικονο
μικά της βρίσκονται σέ άθλια κατάστα
ση. Τά λάφυρα τοϋ Μαραθώνα κατα
σπαταλήθηκαν, τά έσοδα τής πόλεως 
περιορίζονται στούς φόρους, στούς 
τελωνειακούς δασμούς, στά δικαστικά 
πρόστιμα, καί σέ πενιχρές εισφορές 
άπό γεωργικά προϊόντα. Δέν λαμβάνε- 
ται πρόνοια γιά τήν όργάνωσι στρατιωτι
κής δυνάμεως, καί ή όρμητικότης τών 
νέων Αθηναίων ξοδεύεται στό βήμα 
τής άγοράς. Πρός τί άλλωστε οί πολεμι
κές προετοιμασίες; Μήπως ό περσικός 
άετός τών ' Αχαιμενιδών δέν τσάκισε 
δυό φορές ώς τώρα τίς φτεροϋγες του 
στήν έλληνική γή; ' Αδύνατο νά έχη 
άναλάβη άπό τό τελευταίο πλήγμα.

Στήν αϋλή τών Σούσων ένας δοϋλος 
ύπενθυμίζει άλλωστε στόν Δαρεΐο:

-  Δέσποτα, μέμνησο τών ’ Αθηναί
ων.

"Ενας φυγάς άπό τήν Σπάρτη, ό 
βασιλεύς Δημάρατος, έχει τόν ίδιο 
ρόλο τώρα στό πλευρό τοϋ Ξέρξη. 
Εύτυχώς γιά τήν πόλι τής Παλλάδος, 
εύτυχώς καί γιά τήν ' Ελλάδα ολόκληρη, 
ύπάρχει ένα διορατικό μυαλό στό «κλει
νόν άστυ», πού έχει άντιληφθή τήν 
άπειλή τής Περσίας πριν άκόμη έκδη- 
λωθή γιά τρίτη φορά. ' Ο Θεμιστοκλής·

πού άγρυπνά γιά τήν άσφάλεια τής 
’ Αθήνας. Δέν τόν άφήνει ίσως νά 
κοιμηθή «τό τοϋ Μιλτιάδου τρόπαιον», 
μαντεύει όμως πώς ή Περσία θά έπιχει- 
ρήση νά καλύψη τό όνειδος τής πρώτης 
άποτυχίας μέ μιά περιφανή νίκη καί πώς 
ή νέα περσική έκστρατεία θά είναι κατά 
πολύ καλύτερα οργανωμένη άπό τίς 
προηγούμενες. "Ετσι, ό κίνδυνος τής 
ύποδουλώσεως τής ' Ελλάδος θά είναι 
πολύ μεγαλύτερος. ’ Από τούς βασι
κούς στόχους τοϋ Άχαιμενίδη Ξέρξη 
θά είναι ή καταστροφή τής ’ Αθήνας, 
πού ντρόπιασε τόν στρατό του κι 
άψήφησε τήν όργή του. Ό  Θεμιστο
κλής άναλαμβάνει τό έργο νά κινητο- 
ποιήση τούς συμπολίτες του καί νά 
τούς καταστήση ικανούς νά άντιμετωπί- 
σουν τόν ισχυρό έχθρό, στό μόνο πεδίο 
μάχης, πού ό μεγαλοφυής 'Αθηναίος
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πιστεύει πως μπορούν να τον νικήσουν: 
στήν θάλασσα! Γίνεται λοιπόν ό όραμα- 
τιστής κι ό πρόδρομος μαζί της ναυτι
κής ’ Αθηναϊκής ήγεμονίας.

Ποιος όμως είναι ό Θεμιστοκλής; 
Στήν γενιά του δέν υπάρχουν εύγενεΐς. 
Ίσως μάλιστα, ό πατέρας του, ό Νεο- 
κλής, νά ήταν παλιός μέτοικος.' Η μάνα 
του καταγόταν άπό τήν Θράκη κι 
ονομαζόταν ' Αβρότονονή κατ' άλλους 
Εύτέρπη. Ό  ιστορικός μάλιστα Νεάν- 
θης, άπό τήν Κύζικο, προσθέτει πώς 
πατρίδα της ήταν ή ' Αλικαρνασσός. ' Η 
πιό γνωστή έκδοχή δμως θέλει τόν 
Θεμιστοκλή «νόθο» (δηλαδή άπό μητέ
ρα όχι ’ Ελληνίδα) νά γυμνάζεται μαζί 
μέ άλλα παιδιά μικτών γάμων στις 
Κυνόσαργες, κι όχι μαζί μέ τούς γνήσι
ους ' Αθηναίους, καί νά έχη προστάτη 
του τόν ' Ηρακλή, πού κι αύτός ήταν 
νόθος άνάμεσα στους θεούς, γιατί ή 
μάνα του ήταν θνητή. Μιά παράδοσις, 
πού άσφαλώς δημιουργήθηκε τήν έπο- 
χή πού ό Θεμιστοκλής μεσουρανούσε, 
άνάγει τήν καταγωγή του στό εύγενικό 
γένος τών Λυκομαδών.

' Η ταπεινή καταγωγή του, δέν χαλι
ναγώγησε ούτε στιγμή τίς φιλοδοξίες 
του. Τού στοίχισε όμως τήν άντιπάθεια 
τού άθηναϊκοΰ λαού, ό οποίος δέν 
συγχωρούσε τήν γρήγορη άνοδό του 
στά πολιτικά άξιώματα καί τήν ένδοξη 
σταδιοδρομία ένός «πληβείου». Χαρα
κτηριστικά, ό Πλούταρχος άναφέρει 
πώς στούς ' Ολυμπιακούς ’ Αγώνες 
κατέκριναν οί "Ελληνες τόν Θεμιστο
κλή γιά τόν πλούτο τής συνοδείας του, 
ένώ θεωρούσαν φυσική τήν πολυτέλεια 
τών σκηνών καί τών συμποσίων τού 
Κίμωνα, πού καταγόταν άπό μεγάλη 
οικογένεια!

Στό 4ο έτος τής 71ης 'Ολυμπιάδας 
(493 π.Χ.) ό Θεμιστοκλής σέ ήλικία 
τριάντα χρόνων έκλέγεται άρχοντας 
στήν ' Αθήνα. ' Η πολιτική του είναι άπό 
τότε καθορισμένη: τό μέλλον τής ’ Αθή
νας βρίσκεται στήν θάλασσα! "Ονειρο 
τού δραστήριου καί διορατικού πολιτι
κού είναι νά ύποβάλη, κατά τήν έκφρασι 
τού Πλάτωνος, «εις ύπηρέσιον καί 
κώπην» τούς άθηναίους στρατιώτες, 
πού μέχρι τότε ύπερηφανεύονταν γιά 
τήν άσπίδα καί τό δόρυ τους. Ζητεί νά 
άντικαταστήση τόν Φαληρικόν όρμο, 
πού είνάΤαβαθύς κι άνοικτός, μέ τό 
λιμάνι τού Πειραιά, πού είναι ώς έπί τό 
πλεϊστον φυσικά οχυρωμένο καί βαθύ 
καί μέ τούς δύο λιμενίσκους τής Ζέας 
καί τής Μουνιχίας. Αρχίζουν, μέ προ
τροπή του, έργασίες όχυρώσεως τού 
Πειραιά, καί στό μέρος όπου άρχίζουν 
τά έργα (βορείως τού λιμανιού) στήνε

ται ένας ' Ερμής. Δυστυχώς ή έκστρα- 
τεία τού Δάτη καί τού Άρταφέρνη 
σταμάτησε άπότομα τίς έργασίες, πού 
δέν είχαν προλάβει νά προχωρήσουν 
καί πολύ, γιατί ή άντίθετη πολιτική τού 
Μιλτιάδη στεκόταν έμπόδιο στό έργο 
τού Θεμιστοκλή.

Τό 490-489 π.Χ., άμέσως μετά τόν 
Μαραθώνα, ό γιός τού Νεοκλή έκλέγε- 
ται στρατηγός. ' Ενώ όμως οί συμπολί
τες του πανηγυρίζουν τήν νίκη τους, 
αύτός άνησυχεΤ. Πρέπει νά βρή τρόπο 
νά τούς πείση νά μήν έγκαταλείψουν 
τήν προσπάθεια άναδιοργανώσεως τού 
στόλου τους. "Αν τούς μιλήση γιά 
περσικό κίνδυνο, θά περιγελάσουν 
τούς φόβους του. Πρέπει λοιπόν νά 
έπινοήση άλλα έπιχειρήματα. ' Η παλιά 
έχθρα τών ’ Αθηνών μέ τήν Αίγινα τού 
δίνει τήν εύκαιρία πού ζητά. Τό 487- 
486, γιά μιά άκόμα φορά ξέσπασε ό 
πόλεμος άνάμεσα στούς ’ Αθηναίους 
καί τούς Αίγινήτες. ' Η Αίγινα είναι 
όμως ισχυρή ναυτική δύναμις. Παρά τίς 
προσπάθειές τους καί τήν βοήθεια τού 
Νικόδρομου, άρχηγοϋ τού δημοκρατι
κού κόμματος τού νησιού, οί ' Αθηναίοι 
δέν κατορθώνουν νά τό καταλάβουν. 
Δέν διαθέτουν πλοία. Δανείζονται λοι
πόν είκοσι άπό τούς Κορινθίους καί σέ 
μιά μόνη έπίθεση χάνουν τά τέσσερα. 
Οί έμπειροπόλεμοι ναυτικοί τής Αίγινας

δέν άστειεύονταν. ' Από καιρό σέ καιρό 
ένεργοϋν έπιδρομές καί έρημώνουν τίς 
άκτές τής ’ Αττικής. «'Ένας μόνο τρό
πος ύπάρχει νά τούς άντιμετωπίσωμε», 
δηλώνει στή βουλή ό Θεμιστοκλής. «Νά 
όργανώσωμε κι έμεΐς άξιόμαχο στόλο».

Στήν άντιζηλία μέ τήν Αίγινα, προ
σθέτει κι άλλο ένα έπιχείρημα ό εύφυ- 
ής πολιτικός, γιά νά κατορθώση νά 
στρέψη τούς συμπατριώτες του στήν 
θάλασσα. ' Ο έπισιτισμός τής ' Αθήνας 
είχε γίνει δύσκολος τά τελευταία χρό
νια. Ό  σιτοβολώνας τής πόλεως, τά 
Μέγαρα, φθίνουν άπό μέρα οέ μέρα. ' Η 
Βοιωτία είναι έχθρική κι ή Θεσσαλία 
δυσπρόσιτη. ' Η Αίγυπτος, ή Χαλκιδική 
καί ό Εϋξεινος Πόντος βρίσκονται ύπό 
τήν περσική κυριαρχία. Μόνο μιά πηγή 
σίτου ύπάρχει γιά τήν ’ Αθήνα: ή μακρι
νή Σικελία. Χρειάζονται όμως μεγάλα 
καί ισχυρά πλοία γιά τά ταξίδια στήν 
Ιταλία. "Αν ή Αθήνα έπιθυμή νά 

άποκτήση συνεχή έπικοινωνία μέ τή 
Δύσι, πρέπει νά κατασκευάση στόλο.

Αύτό τό δεύτερο έπιχείρημα τού 
Θεμιστοκλή φαίνεται πώς έπεισε τελι
κά τούς ' Αθηναίους, νά άκολουθήσουν 
τήν ναυτική πολιτική του. 'Οπωσδήπο
τε, όχι ό φόβος νέας περσικής έπιθέσε- 
ως. "Ενα τυχαίο γεγονός βοήθησε τά 
σχέδιά του: τό 483 άνακαλύφθηκε στό 
Λαύριο μιά πηγή άργύρου. Οί δημαγω-
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Μιά τριήρης τοϋ 5ου π.χ. αιώνα. Είχε τήν δυνατότητα νά μεταφέρει 200 άνδρες.

γοί πρότειναν στήν συνέλευοι τού 
Δήμου νά μοιρασθοϋν στό λαό τά 
εισοδήματα τού μεταλλείου πού έφθα
ναν έτησίως σέ 50 ή καί 100 τάλαντα, 
κατά τήν συνήθεια τής πολιτείας τών 
Σιφνιών. Μέ τόν τρόπο αυτό κανένα 
ούσιαστικό όφελος δέν θά έμενε στήν 
πόλι. Σηκώθηκε τότε ό Θεμιστοκλής 
καί, κινδυνεύοντας νά πέση στήν δυ
σμένεια τού δήμου, πρότεινε νά χρησι
μοποιήσουν τά έσοδα τοϋ Λαυρίου γιά 
τήν κατασκευή στόλου. Οί εκατό πλου- 
σιώτεροι τής πόλεως νά πάρουν άπό 
ένα τάλαντο καί νά υποχρεωθούν νά 
ναυπηγήσουν άπό μία τριήρη ό καθέ
νας. Είναι άξιο προσοχής τό γεγονός, 
πώς κατόρθωσε νά πείση τούς συμπολί
τες του νά άκολουθήσουν τήν συμβου
λή του. ' Η διογκουμένη άντίδρασις τών 
άθηναίων κατά τοϋ Αριστείδη καί ή 
άντιπάθεια τού λαού γιά τόν «δίκαιο», 
πού στήν περίπτωση αύτή ύπεστήριξε 
τήν άκρως άντίθετη άπό τόν Θεμιστο
κλή γνώμη, ίσως νά έκαναν πιό πειστικά 
τά λόγια του. Πάντως φαίνεται ότι στήν 
συνεδρίασι αύτή τοϋ άθηναϊκοΰ δήμου 
ό Θεμιστοκλής πέτυχε καί τόν εξο
στρακισμό τοϋ άντιπάλου του. ' Ο ' Αρι
στείδης εξορίσθηκε στήν Αίγινα.

Όταν, τό 480, ό Ξέρξης κατέβηκε 
στήν ' Ελλάδα, οί ’ Αθηναίοι είχαν έτοι
μα 147 πλοία γιά νά τόν άντιμετωπίσουν 
κι άλλα 53 έφεδρικά στόν ναύσταθμο.
Ο έλληνικάς στόλος πού παρατάχθηκε 

άπό τις συμμαχικές πόλεις στόν τρίτο 
περσικό πόλεμο δέν ξεπέρασε ποτέ τά 
366 πλοία. Από αύτά τά 2/3 ήταν 
άθηναίκά. Τό περίεργο είναι πώς ή

' Αθήνα δέν είχε τήν άρχηγία αύτής τής 
ναυτικής δυνάμεως, πού κατά τό μεγα
λύτερο μέρος της ήταν άθηναϊκή. Ό  
συνετός Θεμιστοκλής παραχώρησε τήν 
ναυαρχία στόν Σπαρτιάτη Εύρυβιάδη, 
προφανώς γιά νά μήν δημιουργήσει 
άκαιρες δυσαρέσκειες στήν ύπερήφα- 
νη καί πάντοτε έγωίστρια Σπάρτη. Καί 
μέ τόν Εύρυβιάδη ναύαρχο όμως, ό 
Θεμιστοκλής κατόρθωνε, πότε μέ τήν 
πειθώ, πότε άπειλώντας καί πότε δωρο
δοκώντας, νά διοική τόν στόλο.

Τόν Αύγουστο τοϋ 480, ένώ οί 
Πέρσες έχουν καταλάβει ήδη τήν 
Πιερία, μετά τήν άποτυχία τής έκστρα- 
τείας τών Τεμπών καί τήν σύνταξι τών 
Θεσσαλών μέ τούς έχθρούς, οί Έλλη
νες άποφασίζουν νά άντισταθοϋν κατά 
ξηρά στις Θερμοπύλες καί κατά θάλασ
σα στό ' Αρτεμίσιο, τό βορειότερο 
άκρωτήριο τής Εύβοιας. Ή  μετάβασις 
τοϋ έλληνικοϋ στόλου στό ’ Αρτεμίσιο 
θά έμπόδιζε τούς Πέρσες νά είσέλ- 
θουν στό στενό τοϋ Εύρίπου ή νά 
διαπλεύσουν τήν άνατολική άκτή τής 
Εύβοιας καί νά φθάσουν στήν Αττική. 
Παράλληλα ή παρουσία τοϋ στόλου θά 
ένίσχυε τούς άγωνιζομένους στήν ξη
ρά.

Ό τα ν  όμως ό περσικός στόλος 
έφθασε στήν Μαγνησία, καί μιά μοίρα 
δέκα πλοίων συνέλαβε τρεις έλληνικές 
τριήρεις στή Σκιάθο, ό Εύρυβιάδης 
σκέφθηκε νά ύποχωρήση στόν ’ Ισθμό 
άμέσως, γιατί έκρινε πώς ό στόλος τοϋ 
βασιλιά ήταν άνίκητος. Διηγείται λοιπόν 
ό ' Ηρόδοτος πώς ό Θεμιστοκλής τότε 
πήρε τά χρήματα, πού τοϋ έστειλαν οί

Εύβοεΐς μέ τήν παράκλησι νά μήν τούς 
έγκαταλείψη αβοήθητους κι έξαγόρα- 
σε έτσι τήν συγκατάθεσί του νά παρα
μείνουν στά στενά τοϋ Εύρίπου.

' Ενώ ό στόλος τών βαρβάρων ήταν 
άγκυροβολημένος κατά μήκος τής ά- 
κτής μεταξύ Κασθανίας καί τοϋ άκρω- 
τηρίου Σηπιάδος, ξέσπασε μιά φοβερή 
θύελλα, πού διήρκεσε τρεις ήμέρες καί 
κατέστρεψε τετρακόσια έχθρικά πλοία. 
Αύτό θεωρήθηκε άπό τούς Έλληνες 
θεϊκή εύνοια, γιατί οί καταιγίδες τόν 
Αύγουστο μήνα είναι πράγμα άσυνήθι- 
στο. Τρομαγμένος ό περσικός στόλος 
ζήτησε καταφύγιο στις ’ Αφετές. ' Η 
δύναμίς του έχει μειωθή κατά τό ήμισυ. 
Παρ’ όλα αύτά οί Πέρσες άποφασίζουν 
νά κλείσουν τόν έλληνικό στόλο στόν 
Εϋριπο καί νά τόν καταστρέψουν. Μιά 
μοίρα διατάσσεται νά περιπλεύση τήν 
Εύβοια καί νά κλείση τό νότιο άνοιγμα 
τοϋ πορθμοϋ.' Ο Θεμιστοκλής άντιλαμ- 
βάνεται τά περσικά σχέδια. Κατορθώνει 
νά συγκρατήση τούς "Ελληνες πού 
ζητοϋν νά πλεύσουν όσο τό δυνατόν 
γρηγορότερα πρός τά νότια. Στά δυτικά 
τοϋ ’ Αρτεμισίου βρίσκεται συγκεντρω
μένος ό έλληνικός στόλος: 271 τριή- 
ρεις άπό τίς όποιες 147 άθηναϊκές καί 
μόνο 10 τών Λακεδαιμονίων. Υπάρ
χουν άκόμη 9 πεντηκόντοροι καί 2 
ταχύπλοα. Στό νότιο άκρο τοϋ νησιού 
έχουν σπεύσει 53 πλοία μέ σκοπό νά 
έμποδίσουν τόν άντιπερισπασμό." Ενας 
λιποτάκτης τοϋ περσικού στρατού ό 
δύτης Σκυλλίας πληροφορεί τόν Θεμι
στοκλή γιά τίς κινήσεις τοϋ έχθροΰ.
’ Αποφασίζεται νά γίνη ή έπίθεσις τό 
ίδιο βράδυ, πού ό κουρασμένος περσι
κός στόλος κατέφυγε πίσω άπό τίς 
Αφετές. Μέσα σ' ένα βράδυ έπιτίθεν- 

ται οί "Ελληνες στήν ιωνική μοίρα καί 
βυθίζουν τριάντα πλοία. Τήν έπομένη 
είναι ή σειρά τής μοίρας τής Κιλικίας. 
’Έχει κι αύτή τήν ίδια τύχη μέ τήν 
ιωνική. Εκμηδενίζεται.

"Ομως ό ναύαρχος τοϋ περσικού 
στόλου, άδελφός τοϋ Ξέρξη, ό Αχαι- 
μένης, άποφασίζει αύτή τήν φορά νά 
τούς άντιμετωπίση σέ ναυμαχία άνα- 
πτύσσοντας τόν στόλο του σέ ήμικύκλιο 
στήν άνοιχτή θάλασσα κι έπιχειρώντας 
κύκλωσι. ' Η άποφασιστική ναυμαχία 
άρχισε τήν ίδια μέρα μέ τήν έπίθεσι τοϋ 
στρατού στις Θερμοπύλες. Ό  έλληνι
κός στόλος δέν κινήθηκε νά σταματήση 
τόν έχθρό. Τόν περίμενε νά άναπτύξη 
τήν γραμμή του καί νά έπιτεθή. 'Έτσι 
φάνηκαν τά σφάλματα πού ϋπήρχαν 
στήν παράταξί του καί τά έλληνικά πλοία 
μπόρεσαν νά δώσουν άποφασιστικά
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κτυπήματα ατά πιό αδύνατα σημεία. 
Διακρίνεται ή ίκανότης τών άθηναϊκών 
πληρωμάτων. ' ΑνδραγαθεΙ ό Κλεινίας, 
ό πατέρας το ϊί 'Αλκιβιάδη, κι άλλοι 
'Αθηναίοι εύγενεΤς·. Όμως ό άγώνας 
παραμένει άμφίρροπος. Μέ τήν δύοι 
τοϋ ήλιου οί δύο στόλοι άποσύρονται 
στά ορμητήριά τους. Τότε έμαθαν οί 
" Ελληνες τό θλιβερό μήνυμα τού θανά
του τού Λεωνίδα στις Θερμοπύλες καί 
τής καθόδου τού Ξέρξη στήν Κεντρική 
' Ελλάδα. Δέν ύπάρχει πιά λόγος νά 
παραμείνουν στήν Εύβοια. Χωρίς νά 
περιμένουν τήν αύγή, άναχωροΰν γιά 
τόν 'Ισθμό.

Κατά τήν ϋποχώρησι ό πανούργος 
Θεμιστοκλής άφήνει χαραγμένα έπάνω 
σέ λιθάρια, σέ όλα τά φυσικά λιμάνια καί 
στούς όρμους, όπου ύπολόγιζε πώς θά 
άραζαν οί έχθροί, γράμματα πρός τούς 
Ίωνες, πού ύπηρετοΰσαν οτόν στόλο 
τού Ξέρξη, νά λιποτακτήσουν άπό τούς 
Πέρσες καί νά συνταχθοΰν, μέ τούς 
«όμαίμονας» τούς " Ελληνες. Κι άν δέν 
κατορθώσουν, νά προξενούν όσες πε
ρισσότερες βλάβες μπορούν στον περ
σικό στόλο. Μέ τό τέχνασμα αυτό 
μπορεί νά μήν κατόρθωσε νά πάρη μέ 
τό μέρος του τά πληρώματα τών ιωνι
κών πλοίων, προκάλεσε όμως σύγχυοι 
στον στόλο τών βαρβάρων, καθιστών
τας ύποπτο στούς Πέρσες τό πιό 
έπίλεκτο κι έμπειροπόλεμο ναυτικό 
οώμα τους.

' Ο έλληνικός στόλος σταμάτησε 
στήν Σαλαμίνα.' Ο Θεμιστοκλής άπέτυ- 
χε στήν προσπάθειά του νά πείση τούς 
άρχηγούς τού στρατού τούς Λακεδαι
μονίους, νά προβάλουν άντίσταοι στήν 
Βοιωτία. "Ετσι ή Αττική βρίσκεται στό

Τό ξύλινο αιχμηρό έμβολο τών περσι
κών πλοίων.

έλεος τής περσικής στρτιάς. ' Η Σπάρ
τη άδιαφορεΐ έγωιστικά καί οχυρώνεται 
οτόν ' Ισθμό. ' Ενδιαφέρεται μόνο γιά 
τήν άσφάλεια τής Πελοποννήσου. Οί 
Αθηναίοι, τραγικά άπογοητευμένοι 

στις προσδοκίες τους, άναγκάζονται νά 
άκούσουν τό σχέδιο τού Θεμιστοκλή, 
πού άλλοτε θά τό θεωρούσαν προδοτι
κό. ' Η ιερή πόλις, οί βωμοί τών θεών, οί 
τάφοι τών προγόνων πρέπει νά μείνουν 
άπροστάτευτοι στά χέρια τών έχθρών.
' Ο λαός νά διεκπεραιωθή στήν Τροιζή- 
να, στήν Αίγινα καί στήν Σαλαμίνα. ' Ο 
άγώνας θά κριθή στήν θάλασσα. Στό 
στενό τής Σαλαμίνας, θά παιχθή τό 
μέλλον τής ' Αθήνας καί τής ' Ελλάδος. 
Μέ ψήφισμα τοϋ Θεμιστοκλέκκενοϋται 
ή πόλις.

Στά νερά τής Σαλαμίνας ό Θεμιστο
κλής έργάζεται γιά μιά άκριβοπληρωμέ- 
νη έκδίκησι. Ξέρει πώς ό περσικός 
στόλος είναι άγκυροβολημένος στό 
Φάληρο. Τό σχέδιο του είναι μεγαλοφυ
ές καί σαφέστατο. Πρέπει νά παρασύρη 
τούς βαρβάρους στό στενό τής Σαλαμί
νας. Είναι τόσο στενό (έχει πλάτος άπό 
1 μέχρι 2 χιλιόμετρα) πού δέν ύπάρχει 
φόβος νά άναπτύξουν οί Πέρσες κυ
κλωτική παράταξι, όπως στό 'Αρτεμί
σιο. Τά μεγάλα πλοία τους θά έμποδί- 
ζουν τό ένα τούς έλιγμούς τού άλλου 
καί τό κύμα, πού έρχόταν άπό τήν 
άνοικτή θάλασοα μέσα στό στενό, θά 
έμπόδιζε τήν πορεία τών ψηλόπρυμνων 
βαρβαρικών καραβιών καί θά τά παράδι- 
δε πλαγιαστά στά έλληνικά κτυπήματα.
' Αντίθετα, δέν θά κινδύνευαν τά έλλη
νικά οκάφη, πού ήσαν χαμηλά καί δέν 
σηκώνονταν πολύ έπάνω άπό τήν έπι- 
φάνεια τής θαλάσσης.

Συναντά όμως τήν άντίδρασι τών 
άλλων άρχηγών. Ό  Εύρυβιάδης προ
τείνει τόν άπόπλου γιά τόν ’ Ισθμό, όπου 
συγκεντρώνεται ό πελοποννηοιακός 
στρατός. ' Η μοναδική εύκαιρία νά 
άντιμετωπίσουν τόν έχθρό σέ ευνοϊκό 
γιά τούς " Ελληνες πεδίο κινδυνεύει νά 
χαθή. ' Ο Θεμιστοκλής μεταχειρίζεται 
όλα τά μέσα γιά νά έμποδίση τήν 
ολέθρια άπόφαση. 'Επισκέπτεται τόν 
Εύρυβιάδη καί τόν πείθει νά συγκαλέση 
νέο πολεμικό συμβούλιο. 'Ασυγκράτη
τος παίρνει πρώτος τόν λόγο στήν 
συγκέντρωσι τών άρχηγών χωρίς τήν 
άδεια τοϋ Εύρυβιάδη. Θυμωμένος ό 
ναύαρχος τόν προσβάλλει:

-  Ώ  Θεμιστόκλεις, έν τοΐς άγώσι οί 
προεξανιστάμενοι (δηλ. πρό τοϋ συνθή
ματος). ραπίζονται. (Κατ' άλλους τά 
λόγια αύτά είπε ό ναύαρχος τών Κοριν- 
θίων ' Αδείμαντος).

Τό ψήφισμα τοϋ Θεμιστοκλή, πού απο
τελεί τό πρώτο σχέδιο έπιστρατεύσεως 
στήν ’Αθήνα (Τμήμα τής Πλάκας πού 
βρίσκεται στό ’ Επιγραφικό Μουσείο).

' Ο Θεμιστοκλής τοϋ δίδει πληρωμέ
νη άπάντησι:

-  Οί δέ έγκαταλειπόμενοι ού στεφα- 
νούνται.

"Εξω φρενών ό Σπαρτιάτης σηκώνει 
τήν στρατηγική ράβδο του νά τόν 
κτυπήση. Μέ ολύμπια γαλήνη τόν στα
ματά ό Θεμιστοκλής:

-  Κτύπησέ με, άλλά νά μ' άκούσης 
κιόλας.

Στόν Κορίνθιο Άδείμαντο, πού τόν 
άντιμετωπίζει μέ σκληρή ειρωνεία, άπο- 
καλώντας τον άπατρι, έφ ' όσον οί 
Πέρσες έχουν καταστρέψει τήν Αθή
να, άπαντά:

-  ' Εμείς, βέβαια, μοχθηρέ, έγκατα- 
λείψαμε τά σπίτια μας καί τά τείχη, γιατί 
πιστεύαμε πώς δέν άξιζε νάγίνωμε 
δούλοι γιά τά άψυχα' όμως έμείς έχομε 
τήν μεγαλύτερη έλληνική πόλη, τά 
διακόσια πολεμικά καράβια μας, πού 
τώρα σάς προσφέρουν τήν βοήθειά 
τους γιά νά σωθήτε, άν θέλετε. Αν 
όμως φύγετε καί μάς προδώσετε γιά 
μιά άκόμη φορά, θά τό μάθουν όλοι οί 
"Ελληνες, πώς οί Αθηναίοι έχουν 
άποκτήση πόλι έλεύθερη καί χώρα όχι 
κατώτερη άπό έκείνη πού έχασαν.

Τά τελευταία του λόγια είναι μιά 
καθαρή άπειλή. "Αν κι αυτή τήν φορά 
προδοθοϋν άπό τούς συμμάχους τους, 
θά τούς έγκαταλείψουν καί θά μετα- 
βοΰν στήν Σΐρι τής ’ Ιταλίας νά έγκατα- 
σταθοΰν οριστικά. (Είναι ένα παλιό 
όνειρο τού Θεμιστοκλή ή δυτική πολιτι
κή. Δυό άπό τίς κόρες του φέρουν τά 
ονόματα ’ Ιταλία καί Σύβαρις.' Ο ' Ιέρων 
τών Συρακουσών είναι φίλος του). ' Η
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απειλή του αύτή φέρνει τά άποτελέ- 
οματά της. ' Ο Εύρυβιάδης δέν είναι 
τόσο στενοκέφαλος, ώστε νά πιστεύη 
στήν έλληνική νίκη μετά τήν άποχώρησι 
των ' Αθηναίων. Δίνει τήν συγκατάθεσί 
του: ή ναυμαχία θά γίνη στήν Σαλαμίνα. 
"Ομως οί δισταγμοί του δέν έχουν 
κατανικηθή. Ό  ’ Αριστείδης, τόνόποιο 
στήν δύσκολη αύτή περίστασι κάλεσαν 
οί συμπατριώτες του άπό τήν έξορία μέ 
ψήφισμα τού ίδιου τού Θεμιστοκλή, 
διατάσσεται νά άναζητήση τά όστά τών 
Αίακιδών, πού προστατεύουν τήν Αίγινα 
γιά νά τούς βοηθήσουν στόν άγώνα.

Ο Θεμιστοκλής όμως έξακολουθεΤ 
νά ύποπτεύεται τόν Εύρυβιάδη καί τούς 
δισταγμούς του. Ξέρει πώς καί στό 
έχθρικό στρατόπεδο ή βασίλισσα ’ Αρ
τεμίσια συμβουλεύει τόν Ξέρξη νά μήν 
έπιτεθή στό στενό. ’ Αποφασίζει λοιπόν 
νά βοηθήση τήν έξέλιξι τών γεγονότων. 
Ο δούλος του Σίκκινος, παιδαγωγός 

τών παιδιών του στέλνεται άπό τόν 
Θεμιστοκλή, συλλαμβάνεται άπό περσι
κή περίπολο κι «άποκαλύπτει» τά σχέ
δια τών ' Ελλήνων. Σκέπτονται νά άπο- 
πλεύσουν γιά τόν ’ Ισθμό. ”Αν βιασθή ό 
μέγας βασιλεύς καί άποκλείση τίς 
έξόδους τού όρμου έμποδίζοντας τόν 
άπόπλου, ή νίκη είναι σίγουρα τών 
Περσών. ’ Ο Ξέρξης πέφτει στήν παγί
δα.

Τό βράδυ ή αιγυπτιακή μοίρα μετακι
νείται άπό τή Μουνιχία καί στό ύψος τής 
Κυνόσουρας προσεγγίζει τήν νησίδα 
Ψυττάλεια, πού κλείνει τό νότιο μέρος 
τού στενού τής Σαλαμίνας. ’ Αποβιβά
ζει έκεΐ ένα έπίλεκτο σώμα πεζικού γιά 
νά συλλέγη τούς ναυαγούς τής έπομέ- 
νης ήμέρας. Κατόπιν τά πλοία κρύβον
ται στό νότιο μέρος τού νησιού. Μετά 
τά μεσάνυχτα ό ύπόλοιπος περσικός 
στόλος πλέει πρός βορράν άνάμεσα 
στά στενά τής Μεγαρίδος. Τό σχέδιο 
τών Περσών είναι νά παραταχθούν μέ 
μέτωπο πρός τ ’ άριστερά τής άκτής 
τού Αιγάλεω, νά άναπτύξουν τά πλευρά 
τους καί νά περικυκλώσουν μέ τόν 
τρόπο αύτό τόν έλληνικό στόλο.

' Ο ’ Αριστείδης, πού έπέστρεφε άπό 
τήν άποστολή του, είδε τίς κινήσεις τού 
έχθροϋ. Σπεύδει λοιπόν νά είδοποιήση 
τόν Θεμιστοκλή, κι έκεϊνος τόν Εύρυβι
άδη. ’ Οργισμένοι οί "Ελληνες ναύαρ
χοι άναγκάζονται νά άρχίσουν έσπευ- 
σμένα τίς προετοιμασίες τού άποφασι- 
στικοϋ άγώνα. Σιγά-σιγά ή χαρά τής 
μάχης καταλαμβάνει καί τούς μέχρι πρό 
ολίγου άπρόθυμους νά πολεμήσουν 
στήν Σαλαμίνα. Στήν δεξιά πτέρυγα 
καταλαμβάνουν θέσεις οί ’ Αθηναίοι.
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Πέρσες στρατιώτες τής βασιλικής 
cppoupac.

Τήν άριστερή διοικούν οί Λακεδαιμόνι
οι.

Ξημερώνει ή 22α Βοηδρομιώνος (29η 
Σεπτεμβρίου). Ο Ξέρξης, έγκατεστη- 
μένος στό άκρωτήριο ’ Ηράκλειο (κατά 
τόν ’ Ακεστόδωρο στά σύνορα τής 
’ Αττικής-Μεγαρίδας στή θέσι Κέρατα), 
βλέπει μέ άπορία τόν έλληνικό στόλο, 
πού οί πληροφορίες του παρίσταναν σέ 
πλήρη άποσύνθεσι καί πανικό, νά έφορ- 
μά πρώτος κατά τών πλοίων. Στό δεξιό 
κέρας οί ’ Αθηναίοι βρίσκονται άντιμέ- 
τωποι μέ τούς Φοίνικες. Ό  Άμεινίας 
έκΠαλλήνης (ή κατ’ άλλουςέκΔεκελί- 
ας) έπιτίθεται πρώτος μαζί μέ τόν 
Σωσικλή τόν Πεδιέα. ’ Αντιμετωπίζει 
τόν ’ Αριαμένη τόν άδελφό τού Ξέρξη. 
“Υστερα άπό λίγο ή ’ Αρτεμίσια άναγνω- 
ρίζει καί περιμαζεύει τό πτώμα τού 
ναυάρχου. ’ Ο τριήραρχος Λυκομήδης, 
Αθηναίος, κυρίευσε πρώτος έχθρικό 
καράβι καί άφιέρωσε τά παράσημα τού 
πλοίου στόν ’ Απόλλωνα, στόνΦλυοϋν- 
τα. Οί Λακεδαιμόνιοι πιέζονται στό 
άριστερό κέρας άπό τό έμπειροπόλεμο 
ιωνικό ναυτικό. Οί Αίγινήτες σπεύδουν 
σέ βοήθειά τους. Οί ’ Αθηναίοι καταδιώ
κοντας τόν φοινικικό στόλο βοηθούν μέ 
τήν σειρά τους τούς Αίγινήτες. ’ Η 
φυγή τού έχθροϋ γενικεύεται. Τά έμβο
λα τών έλληνικών πλοίων πλήττουν τά 
πλευρά τών βαρβαρικών σκαφών καί τά 
βυθίζουν αύτανδρα. Οί άκτές καί ή 
θάλασσα καλύπτονται άπό τά ναυάγια.

Τ ό δειλινό τής ίδια ήμέρας ή ναυμα
χία έχει λήξει. ’ Από τίς 1200 έχθρικές 
τριήρεις διακόσιες έχουν καταστροφή 
(κατά τόν ’Έφορο) καί άρκετά πλοία

έχουν συλληφθή. Οί άπώλειες τών 
' Ελλήνων είναι 40 πλοία.

’ Ο ’ Αριστείδης άποστέλλεται τό 
σούρουπο στήν Ψυττάλεια μέ διαταγή 
νά τήν έκκαθαρίση άπό τούς εύγενεΐς 
Πέρσες, πού έχουν άποβιβασθή έκεΐ. 
Φονεύονται μέχρι ένός, οί ύπερασπι- 
σταί τής νησίδας.

Οί άπώλειες τού περσικού στόλου 
δέν ήσαν τέτοιες πού νά δικαιολογούν 
τήν άπόφασι τού Ξέρξη νά άναχωρήση 
άμέσως γιά τήν ’ Ασία. ’Όμως τό ήθικό 
τών πληρωμάτων είχε καταρρακωθή. Οί 
Φοίνικες κι οί Ίωνες είναι έτοιμοι νά 
αύτομολήσουν. ’ Ο μέγας βασιλεύς 
φοβάται τήν καταστροφή τή γέφυρας 
τού ' Ελλησπόντου καί τόν άποκλεισμό 
στήν Ελλάδα. Τούς φόβους του ένι- 
σχύει ένας εύνοΰχος, ό ’ Αρνάκης, πού 
τόν αιχμαλώτισαν οί Έλληνες καί τόν 
έλευθέρωσε ό Θεμιστοκλής γιά νά 
συμβουλεύση τόν Ξέρξη νά σπεύση 
στόν Ελλήσποντο, γιατί οί "Ελληνες 
σκόπευαν τήν γέφυρα. ’Έστειλε λοιπόν 
ό Ξέρξης τόν στόλο του στόν Ελλή
σποντο νά φρουρή τή γέφυρα. Αύτός 
μέ τό στρατό, ολοταχώς κινήθηκε πρός 
βορράν. "Αφησε στήν ’ Ελλάδα τόν 
Μαρδόνιο νά συνέχιση τήν κατάκτησι 
τής χώρας καί νά τήν φέρη σέ πέρας. 
Τό παιχνίδι δμως είχε χαθή οριστικά γιά 
τούς Πέρσες. Στις Πλαταιές τόν έπό- 
μενο χρόνο νικήθηκε καί φονεύθηκε ό 
Μαρδόνιος. Αύτή τήν φορά ή περσική 
άπειλή είχε πράγματι έκλείψει.

Οί μηδικοί πόλεμοι είχαν σάν άποτέ- 
λεσμα μιά τεράστια μεταβολή στις 
σχέσεις τών Έλληνικών πόλεων. Τήν 
ολιγαρχική Σπάρτη διαδέχεται στήν 
ήγεμονία έπί τών έλληνικών πραγμάτων 
ή δημοκρατική ’ Αθήνα. Ή  πεζική 
δύναμις, πού σ’ αύτή ύπερτεροΰσε 
φανερά ή Σπάρτη, φάνηκε ατούς περσι
κούς πολέμους κατώτερη άπό τό ναυτι
κό. Τά άθηναϊκά πληρώματα κέρδισαν 
τήν άποφασιστική νίκη. ’ Η Σπάρτη δέν 
είχε ναυτικό καί δέν έκανε προσπάθεια 
νά άποκτήση. Οί παραδόσεις της δέν 
τής έπέτρεπαν τήν ναυτική περιπέτεια. 
Άφησαν λοιπόν έλεύθερο τό έδαφος 
στις ήγεμονικές βλέψεις τής ’ Αθήνας, 
πού έμφανίζεται πιά σάν θαλασσοκρά- 
τειρα. Τά σχέδια τού Θεμιστοκλή άπο- 
φέρουν άγλαούς καρπούς.

’ Εργάζεται μετά τά μηδικά γιά τήν 
άνοικοδόμησι τής πόλεως καί τήν ένωσί 
της μέ τόν Πειραιά, ώστε ή ’ Αθήνα καί 
τό έπίνειό της νά άποτελέσουν, βασικά, 
μιά πάλι. ' Ο ’ Αριστοφάνης γράφει 
χαρακτηριστικά πώς ό Θεμιστοκλής 
«τήν πόλιν έξήψεν τού Πειραιώς καί τήν 
γήν τής θαλάσσης». Φροντίζει γιά τήν
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όχύρωσι της πόλεως. Εδώ όμως συ
ναντά τήν λυσσαλέα αντίδραση τών 
Σπαρτιατών. Ειδοποιημένοι άπό τούς 
Κορίνθιους καί τούς Αίγινήτες, πού ή 
ναυτική δραστηριότης τών Αθηναίων 
πλήττει τά συμφέροντα τους, στέλλουν 
πρέσβεις στήν ' Αθήνα καί ζητούν νά 
σταματήσουν οί έργασίες τής άνεγέρ- 
σεως τών τειχών γιατί τάχα οχυρωμένη 
ή πόλις θά μπορούσε νά χρησιμεύση 
σάν προπύργιο τών Περσών σέ μιά νέα 
έκστρατεία. Ο Θεμιστοκλής άναλαμ- 
βάνει πάλι νά έξαπατήοη τούς Σπαρτιά
τες καί νά άποκοιμίση τις άνησυχίες 
τους, μέχρις ότου τελειώσουν τά οχυ
ρωματικά έργα. Μαζί μέ τόν ' Αβρώχιο 
καί τόν ’ Αριστείδη πήγε πρεσβευτής 
στήν Σπάρτη, κι έκεϊ μέ συνεχείς 
άναβολές καθυστερούσε τις διαπρα
γματεύσεις, ώσπου τόν ειδοποίησαν οί 
συμπολίτες του πώς τά τείχη ήταν 
έτοιμα. ’ Ανίσχυροι πιά οί Σπαρτιάτες, 
έκρυψαν τήν όργή τους καί τόν άπέ- 
πεμψαν. ’ Αργότερα θά έπαιρναν έκδί- 
κησι γιά τό παιγνίδι πού τούς έπαιξε.' Ο 
Θεόπομπος ό Χίος διηγείται πάλι, πώς ό 
Θεμιστοκλής δέν καθυστέρησε άπλώς 
τις διαπραγματεύσεις, άλλά δωροδόκη
σε τούς ' Εφόρους γιά νά σταματήσουν 
τις άντιδράσεις γιά τήν άνέγερσι τών 
τειχών. Είτε μέ τόν ένα, είτε μέ τόν 
άλλο τρόπο ένήργησε, ό Θεμιστοκλής 
πέτυχε στήν άποστολή του.

Μετά τήν οχύρωση τών ’ Αθηνών, 
φρόντισε γιά τήν όχύρωσι τού Πειραιά, 
πού τήν είχε ό 'ίδιος άρχίσει πριν άπό 
τόν Μαραθώνα καί σταμάτησε μέ τήν 
άνοδο τού Μιλτιάδη στήν έξουσία. 
Είσήγαγε τόν θεσμό τής τριηραρχίας κι 
έπέτυχε τήν ψήφισι τού νόμου πού 
ύποχρέωνε τούς συμπολίτες του νά 
ναυπηγούν είκοσι μονάδες έτησίως.

" Ενα άλλο άποτέλεσμα τής ναυτικής 
πολιτικής τού Θεμιστοκλή ήταν ή ένί- 
σχυοις τού λαού άπέναντι τών άριστο- 
κρατών. ’ Ακόμη καί οί θήτες, πού 
παλαιότερα δέν στρατεύονταν, άπέ- 
κτησαν δύναμι, γιατί αϋτοί άποτελοΰ- 
οαν τά πληρώματα τών πλοίων σάν 
ναύτες καί κωπηλάτες. ' Ωραία παρατή- 
ρησι κάνει ό Πλούταρχος λέγοντας πώς 
τό βήμα στήν συνέλευσι τού Δήμου 
ήταν στραμμένο πρός τή θάλασσα, ένώ 
ύστερα οί τριάντα τύραννοι τό έστρε
ψαν κατά τήν ξηρά, γιατί πίστευαν πώς 
ή κυριαρχία στή θάλασσα γίνεται άφορ- 
μή νά γεννηθή ή δημοκρατία, άντίθετα 
οί γεωργοί ύποτάσσονται εύκολώτερα 
στήν ολιγαρχία.

Μετά τήν προδοτική στάση τού βασι
λιά της Παυσανία καί τήν άποτυχία της

νά έπιβληθή στούς συμμάχους της, ή 
Σπάρτη χάνει οριστικά τήν πρωτοκαθε
δρία άνάμεοα στις έλληνικές πόλεις καί 
τήν ήγεμονία στόν έπιθετικό πιά άγώνα 
κατά τών Περσών, πού σκοπό είχε τήν 
άπελευθέρωση τών νήσων καί τών 
παραλίων τής Μικρασίας άπό τόν περσι
κό ζυγό. Μέ τήν πρωτοβουλία τής Χίου, 
τής Σάμου καί τής Λέσβου προσφέρε- 
ται στούς ’ Αθηναίους ή άρχηγία τών 
θαλασσινών μονάδων. Τό 478 π.Χ. 
Ιδρύεται ή συμμαχία τής Δήλου καί ή 
όργάνωσίς της άνατίθεται στόν Αρι
στείδη. Είναι όμως άπίθανο, νά μή 
προσέφερε τήν συμβολή του κι ό 
Θεμιστοκλής στήν όργάνωσι τής συμ- 
μαχίας, άφοΰ ήταν ό άκούραστος έργά- 
της τής ναυτικής πολιτικής τής πατρί- 
δος του. ’Ίσως, πάλι, τό γεγονός ότι δέν 
άναφέρεται πουθενά τό όνομά του 
στήν έπεξεργασία τού καταστατικού 
τής συμμαχίας νά οφείλεται στό ότι ό 
νικητής τής Σαλαμίνας είχε παραγκωνι- 
σθεΐ άπό τήν πολιτική σκηνή τών ’ Αθη
νών, όπου άπό τό 478-77 άρχιζε νά 
κυριαρχή ή μορφή τού Κίμωνα, τού γιοΰ 
τού Μιλτιάδη κι άρχηγοΰ τών άριστο- 
κρατικών.

Παρά τις ύπηρεσίες πού προσέφερε 
στήν πάλι του, ό Θεμιστοκλής δέν 
άγαπήθηκε άπό τόν άθηναϊκό λαό. Τά 
μεγαλεπήβολα καί νεωτεριστικά σχέδιά

του τόν άπομάκρυναν άπό τούς συμπο
λίτες του. Μετά τή ναυμαχία δέν τόν 
έξέλεξαν στρατηγό. ’ Ακολούθησαν 
βέβαια τις συμβουλές του, άλλά έθε
σαν τόν 'ίδιο ούσιαστικά σέ άποστρα- 
τεία. Μέ πικρία θά άναλογιζόταν τήν 
άγνωμοσύνη τών άθηναίων ό μεγάλος 
πολιτικός. Διηγείται, σχετικά, δυόάνέκ- 
δοτα ό Πλούταρχος:

’Ό ταν ήταν παιδί ό Θεμιστοκλής ό 
πατέρας του, θέλοντας νά τόν άποτρέ- 
ψη άπό τού νά άσχοληθή μέ τήν 
πολιτική, τού έδειχνε πεταμένα στήν 
παραλία τά παλιά πολεμικά καράβια καί 
ζητούσε μέ αύτό τόν τρόπο νά τόν 
πείση πώς έτσι περίπου φέρνεται κι ό 
λαός στούς πολιτικούς του ήγέτες, 
όταν παύσουν νά τού είναι χρήσιμοι.

' Ο ίδιος ό Θεμιστοκλής έλεγε, πώς 
οί ’ Αθηναίοι ούτε τόν τιμούν ούτε τόν 
θαυμάζουν. Άλλά όπως οί άνθρωποι 
τρέχουν κάτω άπό ένα πλατάνι γιά νά 
προστατευθοΰν άπό τις καταιγίδες κι 
ύστερα σάν πιάση καλοκαιρία τό μαδοΰν 
καί τού σπάζουν τά κλαδιά, έτσι κι οί 
συμπολίτες του τόν θυμούνται μόνο 
στις κακουχίες καί στρέφονται έναντίον 
του, όταν δέν τόν έχουν πιά άνάγκη.

Ή  διαφορά άνάμεοα στόν Κίμωνα 
τόν νέο άγαπημένο τού άθηναϊκοϋ 
Δήμου καί στό Θεμιστοκλή ήταν βασι
κής οημασίας. Ή  ’ Αθήνα έπρεπε νά

’ Ο -έρξης έπικεφαλής τού Περσικού στρατού διασχίζει τόν ' Ελλήσποντο.
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διάλεξη. Τά σχέδια τού Κίμωνα πρόβλε- 
παν άγώνα κατά τού μεγάλου βασιλέως. 
' Ο Θεμιστοκλής επιθυμούσε τήν πλή
ρη έκμηδένισι τής Σπάρτης καί τήν 
οτροφή των άθηναϊκών επιχειρήσεων 
καί βλέψεων πρός τήν Δύσι. Τό 472 οί 
άντίπαλοί του πέτυχαν τόν έξοστρακι- 
σμό του. Ο άθηναϊκός λαός διάλεξε 
τήν πολιτική του Κίμωνα.

Μετά τόν έξοστρακισμό ό Θεμιστο
κλής καταφεύγει στό "Αργος. Δέν θά 
μείνη όμως γιά πολύ ήσυχος κι έκεΤ. Οι 
άντίπαλοί του τόν είχαν κατηγορήσει 
γιά άλαζονεία, καί γιά ύποπτο πλουτι
σμό. Μιά νέα καί φοβερώτερη κατηγο
ρία προστίθεται: ό μηδισμός. ’Έγγραφα 
πού βρέθηκαν στήν κατοχή τού Παυσα
νία μετά τήν έκτέλεσί του, φανερώνουν 
πώς ύπήρχε έπικοινωνία άνάμεσα 
στούς δυό άνδρες. Βναι φυσικό, ό 
Παυσανίας νά ζήτησε τή συμπαράστασι 
τού ’ Αθηναίου φυγάδα στό σχέδιό του 
νά κυριαρχήση έπί τής ' Ελλάδος μέ τήν 
περοική βοήθεια. Δέν ϋπάρχει όμως 
κανένα στοιχείο, πού νά συνηγορή μέ 
τήν άποψι πώς ό Θεμιστοκλής ένέκρινε 
τά παράτολμα σχέδια τού Παυσανία. 
"Ισως νά έπρόκειτο άπλώς γιά μιά 
σκευωρία τής Σπάρτης, πού ζητούσε νά 
έκδικηθή τόν άνθρωπο, πού τήνένέπαι- 
ξε κάποτε καί πού θεωρούσε κύριο 
ύπαίτιο τής άπομονώσεώς της στήν 
Πελοπόννησο. Φοβόταν, έπί πλέον, 
πώς ϋποκινητής τής τελευταίας άπο- 
οκιρτήσεως τής Τεγέας καί τής Μαντι- 
νείας άπό τήν Πελοποννησιακή συμμα- 
χία ήταν ό έξόριστος τού "Αργους. Γι’ 
αύτούς τούς λόγους έπιζητείτήνέξου- 
δετέρωσί του μέ τις κατηγορίες, πού 
έκτοξεύει έναντίον του. Μιά πρεσβεία 
άποστέλλεται στήν ' Αθήνα γιά νάζητή- 
ση τήν τιμωρία του.

"Ομως ό Θεμιστοκλής ειδοποιήθηκε 
έγκαίρως άπό μερικούς φίλους του καί 
κατόρθωσε νά διαφύγη. Οί συμπολίτες 
του τόν προέγραψαν, δήμευσαν τήν 
περιουσία του καί έστέρησαν τά τέκνα 
του άπό τά πολιτικά τους δικαιώματα. 
Από τό "Αργος ό Θεμιστοκλής κατέ

φυγε στήν Κέρκυρα κι άπό έκεΐ στόν 
Αδμητο, τόν βασιλιά τών Μολοσοών 

πού, μολονότι ήταν προσωπικός έχθρός 
του, σεβάσθηκε τούς νόμους τής φιλο
ξενίας. Ό  Θεμιστοκλής κάθισε στήν 
έστία του κρατώντας στά χέρια του τό 
μικρό γιό τού "Αδμητου κατά συμβουλή 
τής ίδιας τής βασίλισσας τών Μολοσ- 
σών, τής Φθίας. ’ Από έκεΐ πέρασε στήν 
Πύδνα καί διά μέσου τής Νάξου, έπειτα 
άπό πολλές περιπέτειες, ήρθε στήν 
' Ιωνία. ' Ο ' Αρταξέρξης, πού είχε 
διαδεχθεί τόν πατέρα του τό 465,

καλοδέχθηκε στήν αύλή του τόν Θεμι
στοκλή. ' Ο ' Αθηναίος φυγάς τού ύπεν- 
θύμισε ύπηρεσίες, πού είχε δήθεν 
προσφέρει στόν Ξέρξη κατά τήν έκ- 
στρατεία του στήν ' Ελλάδα. ' Ασφαλώς 
θά πρόκειται γιά τήν άναγγελία τής 
προκειμένης έπιθέσεως τών ’ Ελλήνων 
κατά τών γεφυρών τού ' Ελλησπόντου, 
άναγγελία, πού όμως έξυπηρετοϋσε τά 
έλληνικά σχέδια καί άπέβλεπε νά τρο- 
μοκρατήση τόν Πέρση καί νά έπισπεύση 
τήν άναχώρησί του άπό τήν ' Ελλάδα. 
Πάντως πέτυχε τόν σκοπό του νά 
προσεταιρισθή τόν νέο βαοιλιδ, κι έκεΐ- 
νος τόν φόρτωσε μέ πολύτιμα δώρα καί 
τού χάρισε τρεις πόλεις: «Μαγνησίαν 
μέν άρτον, ή προσέφερε πεντήκοντα 
τάλαντα τού ένιαυτοϋ, Λάμψακον δέ 
οίνον... Μυοΰντα δέ όψον». Δηλαδή, 
τήν Μαγνησίαν γιά νά τού προμηθεύη 
ψωμί, τήν Λάμψακο γιάτό κρασί καί τή 
Μυοΰντα γιά τό προσφάγι του. Ό  
ιστορικός Νεάνθης προσθέτει δύο άκό- 
μη πόλεις: τήν Περκώτη καί τήν Παλαί- 
σκηψη, πού τού δόθηκαν γιά τά ρούχα 
του καί γιά τά έπιπλά του.

" Επειτα άπό όλες αύτές τις περιποιή
σεις δέν είναι περίεργο, πώς έγινε 
άκόμη ισχυρότερη ή πεποίθηση, πώς ό 
Θεμιστοκλής είχε μηδίσει. ' Ο ' Ηρόδο
τος τόν κατηγορεί φανερά κι ό Θουκυ
δίδης, παρ' όλο τόν θαυμαομό του γ ι’ 
αύτόν, δέν έπιχειρεΐ νά άποσείρη τήν 
κατηγορία. ' Ο Πλούταρχος δέν μπορεί 
νά πιστέψη στήν προδοσία. Δέχεται τήν 
έκδοχή τού Στησιμβρότου, πώς ό Θεμι
στοκλής αύτοκτόνησε τό 462 στήν 
Μαγνησία πίνοντας αίμα ταύρου, γιατί 
δέν ήθελε νά άναλάβη τήν άρχηγία τού

Χρυσό περσικό ρυτό, μέ προτομή φτε
ρωτού λιονταριού.

άγώνα τών Περσών κατά τών ’ Αθηναί
ων, πού είχαν κινήσει σέ άποστασίαάπό 
τις περσικές κτήσεις τήν Αίγυπτο. 
'Αρχηγός τών άθηναϊκών δυνάμεων 
ήταν ό άντίπαλός του Κίμων. Κατ’ άλλη 
έκδοχή, πιθανώτερη, ό Θεμιστοκλής 
πέθανε άπό άοθένεια στή Μαγνησία. 
Καί, κατά τήν παράδοση, οί συγγενείς 
του μετέφεραν τά όστά του στήν 
' Αττική καί τά έθαψαν στήν είσοδο τού 
Πειραιά. ” Ετσι τέλειωσε ή οδύσσεια τού 
μεγάλου αύτοΰ άνδρός τών μηδικών 
πολέμων τού δημιουργού τής ναυτικής 
ήγεμονίας τών ’ Αθηναίων.

' Η κατηγορία τού μηδισμού, πού 
δημιούργησαν οί άντίπαλοί του κι ένί- 
σχυσε ή εύνοια στό πρόσωπό του τού 
διαδόχου τού Ξέρξη, κρίνεται σήμερα 
ώς έπί τό πλεΐστον ώς άβάσιμη. Τό νά 
στραφή ό Θεμιστοκλής έναντίον τής 
’ Αθήνας, πού ό ίδιος τήν είχε άναδείξη 
σέ μεγάλη δύναμι είναι άπίθανο. "Οση 
κι 'άν ήταν ή πίκρα του γιά τούς 
συμπολίτες του δέν θά μπορούσε νά 
καταστρέψη ό ίδιος τό έργο τόσων 
προσπαθειών καί προσωπικού του άγώ- 
να. ’ Επιπλέον ή φήμη του σά σωτήρα 
τής ' Ελλάδος στούς μηδικούς πολέ
μους καί τά άλλοτινά τρόπαια γλύκαιναν 
τόν θυμό του. Δέν μπορούσε νά διακιν- 
δυνεύση τή σπίλωσή τους. ' Η έπιθυμία 
του νά ταφή στήν 'Αττική γή άποδει- 
κνύει έπίσης τήν άγάπη του γιά τήν 
πατρίδα του.

Παλαίμαχος τών μηδικών πολέμων, ό 
Θεμιστοκλής πέθανε στήν έξορία. "Ο
μως κι αύτοί οί άντίπαλοί του, μέ πρώτο 
τόν Κίμωνα, έξακολούθησαν τήν ναυτι
κή πολιτική του. Τό μέλλον τής Αθή
νας βρισκόταν στήν θάλασσα, κι ό 
Θεμιστοκλής είχε κατορθώσει νά πείση 
γ ι’ αύτό τούς συμπατριώτες του. "Οσο 
γιά τά άθηναϊκά πλοία διασχίζουν περή
φανα τήν θάλασσα είτε μεταφέροντας 
σιτάρι, είτε έτοιμα γιά ναυμαχία, ή 
Αθήνα μπορεί νά ύπολογίζη στόν τίτλο 

τής «ήγεμόνος πόλεως». Ο στόλος 
της είναι ό άσφαλέστερος προμαχώνας 
της σέ όλη τήν διάρκεια τού 5ου αιώνα. 
Κι όταν τό 404 ή Σπάρτη έξέρχεται 
νικήτρια άπό τόν έμφύλιο, τριακονταε
τή σπαραγμό, άπό τούς πρώτους όρους 
πού έπέβαλε στούς νικημένους ήταν ή 
άφαίρεσις τών πλοίων, πού τούς είχαν 
άπομείνει έκτος άπό δώδεκα. Έ τοι 
πίστευε, πώς άφαιροϋσε καί τήν δυνα
τότητα άνασυστάοεως τού άθηναϊκοϋ 
μεγαλείου, άφοΰ στερούσε τούς άθη- 
ναίους άπό τό όπλο πού μέ τόση 
έπιμονή κι άγώνα τούς είχε έφοδιάσει ό 
Θεμιστοκλής: τό ναυτικό τους!

Κ. ΚΙΟΥΠΚΙΟΛΗΣ
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Συνέχεια όπό τή σελίδα 411

εθνική τους πίστη καί συνείδηση. Αύτά 
έγιναν στις παγερές νύχτες ή παρήγο- 
ρη συντροφιά τής άγρύπνιας, τό πικρό 
χαμόγελο στις λουλουδιασμένες άνοι- 
ξιάτικες μέρες, ή κρυφή έλπίδα τής 
αποτίναξης του τουρκικού ζυγού καί ή 
απόκτηση τής πολυπόθητης έλευθερί- 
ας τους. Μετά τά κατορθώματα άντη- 
χοΰσαν τά κλέφτικα τραγούδια κι έπλά- 
θονταν καινούργια, ένώ στις μάχες 
έφταναν μέ τ ' άσματα, πού είχαν 
έμπνευστεί άπό προηγούμενες συμ
πλοκές τους.

Αύτοί οί κλέφτες κι άρματωλοί είχαν 
τά δικά τους άσματα τά κλέφτικα, 
δηλαδή τραγούδια, πού έμίλαγαν έπώ- 
νυμα γιά τούς κλέφτες καί τά κατορθώ- 
ματά τους, είναι τά πιό γνήσια μέ ήρωικό 
παλμό, άλλά καί τά πιό τέλεια. Ο 
πλατύτερος κύκλος τών ιστορικών τρα- 
γουδιών άναφέρεται σέ ιστορικά γεγο
νότα καί πρόσωπα καί περιλαμβάνει 
θαυμάσιες ιστορικές μαρτυρίες καί 
στοιχεία.

Τού Δράμαλη

Φύσα μαΐστρο δροσερέ κι' άέρα τού
πελάγου,

νά πάς τά χαιρετίσματα ς ' τού Δράμαλη
τή μάννα.

Τής 'Ρούμελης οί μπέηδες, τού Δρά
μαλη οί άγάδες 

' ς τό Δερβενάκι κείτονται, ’ ς τό χώμα 
ξαπλωμένοι.

Στρώμά χουνε τή μαύρη γής, προσκέ
φαλο λιθάρια 

καί γ ι’ άπανωσκεπάσματα τού φεγγαρι
ού τή λάμψη.

Κ ' ένα πουλάκι πέρασε καί τό συχνορω-
τδνε.

«Πουλί, πώς πάει ό πόλεμος, τό κλέφτι
κο ντουφέκι;

-  Μπροστά πάει ό Νικηταράς, πίσω ό 
Κολοκοτρώνης, 

καί παραπίσω ο ί" Ελληνες μέ τά σπαθιά 
στά χέρια».

Γράμματα πάνε κ ’ έρχονται 'ς  τών 
μπέηδων τά σπίτια. 

Κλαίνε τάχούρια γι' άλογα καί τά τζαμιά 
γιά Τούρκους, 

κλαίνε μαννούλαις γιά παιδιά, γυναίκες 
γιά τούς άντρες.

(Ν. Γ. Πολίτη: «Δημοτικά Τραγούδια»).

Παράλληλα μέ τό ιστορικό καί τό 
κλέφτικο τραγούδι γεννήθηκαν καί οί

ποικίλες άλλες κατηγορίες, τις οποίες 
προηγούμενα έθίξαμε. Σ' αύτά τά 
τραγούδια ό λαϊκός τραγουδιστής τρα
γουδάει τή ζωή μ' όλες τις φωνές της 
μέ μιά πρωτοτυπία καί ρεαλισμό μοναδι
κό. Θέματα καί πράγματα κοινά καί 
συνηθισμένα άποκτοΰν ομιλία καί συμ
πορεύονται μέ τήν άνθρώπινη μοίρα καί 
ίδιοουστασία, γίνονται ένα μέ τή ψυχή 
καί δένονται μέ τήν καθημερινή δου
λειά καί τόν άνάλογο χορό. Μεταβάλ
λονται σέ ρυθμό άργό κι άρμονία 
λύτρωσης άπό τόν βαρύ κάματο ή τόν 
άγιάτρευτο πόνο. "Ετσι κοντολογίς ό 
ποιητής-λαός έδωσε διακριτικά τό ειδι
κό βάρος τού περιεχομένου τών τρα- 
γουδιών του, τό όποιο περιστρέφεται 
γύρω άπό τήν άγάπη, τόν άνθρώπινο 
πόνο, τήν ξενιτιά, τις σχέσεις τών 
άνθρώπων, τή θεοποίηση τής φύσης καί 
τό θάνατο.

Βασικά στοιχεία τού δημοτικού τρα
γουδιού είναι ή άπλή λαϊκή διάθεση, ή 
γνήσια έκφραση, ή κλασική διατύπωση 
καί ή άριστουργηματική περιγραφή τού 
συναισθηματικού κόσμου σέ κάθε έκ- 
δήλωση. Ή  έξαρση τού ήρωισμοΰ καί 
τής παλικαριάς, ή ομορφιά τού ύπαίθρι- 
ου κόσμου καί τής ζωής, ή έπισήμανση 
τών άξιών τής κοινωνίας, ή σεμνότητα 
καί ή σοβαρότητα τού λόγου καθώς καί 
ή δύναμη τής ποιητικής πνοής καί 
τέχνης είναι άπό τά κύρια γνωρίσματα 
τού δημοτικού τραγουδιού. ’ Από τεχνι
κή άποψη τό δημοτικό τραγούδι έχει μιά 
σπάνια καλλιτεχνική άξια. Λόγος καί 
περιεχόμενο έναρμονίζονται στά ρυ
θμικά βήματα τού σπασμένου στή μέση 
15σύλλαβου, οί νοηματικές ένότητες 
είναι μικρές κι αύτόνομες, δέν έπιδιώ- 
κονται μακρυές συνθέσεις μέ πολύπλο
κο χαρακτήρα, ό λόγος είναι άπλός, 
διαφανής έπιβάλλεται μέ τήν κρυστάλ
λινη διαύγειά του, δένεται σφιχτά ό 
στίχος μέ τή δωρική τεχνική, δέν 
πλατυάζει, χρησιμοποιούνται λέξεις 
καίριες, πού μπορεί ή καθεμιά τους νά 
ύποβάλει πλατιές εικόνες σάν άριστο- 
τεχνικές πινελιές άφταστου ζωγρά
φου.

' Ο κρουστός λόγος του δέν δέχεται 
τίποτα στό δρόμο του. Εχει αύστηρά 
άποκρυσταλλωθεί, άκούγεται γοργός, 
μεστός, μ έναν χρόνο ένεστώτα, 
ιστορικό, πού χαρίζει στήν έκφραση 
ζωντάνεια καί παλμό, δυναμώνει τις 
ύπέροχες άντιθέσεις καί τονίζει τις 
πλούσιες παρομοιώσεις, σέ μιά κατα
πληκτική άμεσότητα, πληρότητα καί 
άρτιότητα λόγου καί έκφρασης. Αύτή ή 
μετρημένη έκφραση μέ λέξεις θηλυκώ

νεται μέ τό στίχο καί τό νόημά του σ' 
ένα ρωμαλέο σύνολο καί γίνεται καθολι
κός καθρέφτης ολόκληρης τής λαϊκής 
ψυχής καί δείκτης τής ποικιλίας τών 
έσωτερικών διακυμάνσεών της. Σ' αύ
τή τήν έκφραση ό έλληνικός λαός 
έδωσε άτόφια τήν ποιητική καί στοχα
στική εύαισθησία του κι έδημιούργησε 
έργο αιώνιο, άθάνατο, μοναδικό κι 
άνεπανάληπτο.

Μέσα στό ιστορικό τραγούδι κλείνε- 
ται μέ τέλειο τρόπο ή έκφραση τής 
ιστορικής στιγμής, πού δένεται μέ μιά 
βέβαιη έποχή. Αντίθετα στά άσματα 
όλων τών άλλων κατηγοριών ύπάρχει 
έκείνη ή σπινθηροβόλα φλόγα, πού τό 
μεταφέρει άναλλοίωτο μέσα στήν άθα- 
νασία τού χρόνου σ’ όλες τις έποχές. 
Ό λες αύτές οί ποικιλώνυμες ομάδες 
τών τραγουδιών αύτών άποτελοΰν βαθι
ές άνθρώπινες μαρτυρίες τού πολύπα
θου λαού τών ' Ελλήνων καί βρίσκονται 
φωλιασμένες στά μύχια τής ψυχής του, 
σάν έθνική διαθήκη καί πίστη, σάν 
πραγματικότητα καί όνειρο, μέσα στό 
όποιο ζε ί καί δονείται ή άληθινή έλληνι- 
κή ζωή άπό τά πρώτα της βήματα στήν 
μακρυνή προϊστορία καί στό μύθο μέχρι 
σήμερα.

Κλείνουμε τό μελέτημα αύτό μέ ένα 
βουκολικό κι ένα έργατικό τραγούδι:

Τώρα είναι Απρίλης...

Τώρα είν' Απρίλης καί χαρά,, τώρα 
είναι καλοκαίρι, 

τό λέν τάηδόνια 'ς  τά κλαριά, κ' οί 
πέρδικες ' ς τά πλάγια, 

τό λέν οι κούκοι' ς τά ψηλά, ψηλά' ς τά 
καταρράχια,

πάν τά κοπάδια ς τά βουνά, νά 
ξεκαλοκαιριάσουν, 

πάν καί κοντά οί τσοπάνηδες, βαρώντα 
τή φλογέρα,

νά τά τυροκομήσουνε καί τή νομή νά
βγάλουν,

καί νά γιορτάσουν τό άη Γιωργιού, νά 
ρήξουν ' ς τό σημάδι, 

νά πιοΰν νερό άπό τά βουνά, νά πάρουν
τόν άέρα.

(Ν. Γ. Πολίτη: «Δημοτικά Τραγούδια»).
Αλεθε, μύλο...

"Αλεθε, μύλο μου άλεθε, 
βγάλε τ ' άλεύρια σου ψιλά, 
τά πίτουρά σου τραγανά, 
νά τρώσι οί χωροφύλατσοι, 
κι' ό νωματάρχης τό στσυλί, 
πού κάθεται 'ς  τήν άγκωνή.

(Ν. Γ. Πολίτη: «Δημοτικά Τραγού
δια»).
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ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟΝ 
ΚΟΣΜΑ ΤΟΝ 
ΑΙΤΩΛΟ

Παν. Καραδήμα. Βοηθού Γυμνασιάρχη

Ό  Πατρο-Κοσμάς πίστευε άκράδαντα ότι ή ίδρυση, λειτουργία καί 
οργάνωση ενός σχολείου δημιουργούν τις  άπαραίτητες προϋποθέσεις γιά 
τό φωτισμό τού νού των άνθρώπων καί τήν κατανόηση τού πραγματικού 
νοήματος της ζωής. "Εχει τήν πεποίθηση ότι ή παιδεία δέν  είναι 
άποκλειστικό προνόμιο ούτε των πλουσίων ούτε τών φτωχών, άλλα 
άπ οτελε ί κοινό άγαθό πού μπορούν νά τό άποκτήσουν όλοι: «... νά 
μανθάνουν όλα τά παιδιά γράμματα, πλούσια καί φτωχά».

Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ κλίμα 
μέσα ατό οποίο αυντελεΐται τό 

έργο τοϋ εθναπόστολου Κοσμά τοϋ 
Αίτωλοϋ (είκοσι χρόνια περίπου κρα
τούν οί περιοδείες του άπό τό 1760 
μέχρι τό 1779) φέρνει τό βάρος τής 
δουλείας τών τετρακοσίων περίπου 
χρόνων, μέ όλες τις συνέπειές της 
πάνω στό λαό: Στέρηση τών άτομικών 
καί κοινωνικών δικαιωμάτων, παιδείας, 
περιουσίας, άξιοπρέπειας, έλεύθερης 
θρησκείας καί ή ύπαρξη κάθε είδους 
καταπίεσης καί άπάνθρωπης συμπερι
φοράς. Ιδιαίτερα ύστερα άπό τήν 
άποτυχία τών κινημάτων καί κυρίως τών 
«Όρλωφικών», οί περιοχές δπου έδρα
σε ό Κοσμάς ό Αίτωλός, πλήττονταν 
άπό ένα κύμα βίαιων μαζικών έξισλαμί- 
σεων. "Ετσι μέσα σ' ένα τέτοιο κλίμα 
πού ό έλληνισμός κινδύνευε νά κατα- 
ποντισθεΐ, ό έθνομάρτυρας προσπαθεί 
νά διαλύσει τήν άμάθεια καί τις προλή
ψεις, νά τονώσει τήν άδύνατη έθνική 
συνείδηση, στήνοντας παντού σχολεία, 
πιστεύοντας στή μεγάλη δύναμη τής 
παιδείας. Ό  άριθμός τών σχολείων 
είναι καταπληκτικός γιά τήν έποχή

έκείνη. Φέρεται ότι ίδρυσε 210 έλληνι-
κτι κπ ί 1 1ΠΠ «ifrm /ri»

ι η μεγάλη σημασία πού είχε γιά τόν 
έθναπόστολο τό σχολείο στήν προετοι
μασία τού γένους γιά τήν άπόκτηση τής 
έλευθερίας του μπορούμε νά τή διαπι
στώσουμε μέσα στις «διδαχές» του. 
' Εδώ διακρίνουμε τό έντονο ένδιαφέ- 
ρον καί τις προσπάθειές του νά πείσει 
τούς άκροατές του γιά τήν ίδρυση 
σχολείων. Καί όχι μόνο αύτό, άλλά 
τονίζει ιδιαίτερα τόν τρόπο λειτουργίας 
τους καί τις ώφέλειες γιά τό λαό. 
Συμβουλεύει νά χτιστούν σχολεία όπου 
όλα τά παιδιά θά μαθαίνουν γράμματα. 
Τότε μόνο τά παιδιά γίνονται άνθρωποι, 
φωτίζονται. Τά έλληνικά κάνουν τόν 
άνθρωπο νά βλέπει τά μέλλοντα, νά 
ξεχωρίζει τό καλό καί τό κακό καί νά 
άποφεύγει τήν άμαρτία. Μέσα στίς 
«διδαχές» του μπορούμε νά έπισημά- 
νουμε ορισμένες πτυχές τού έργου 
του καί τής μεγάλης του προσφοράς 
στό χειμαζόμενο έθνος. Καί πρώτα 
πρώτα ό τρόπος μέ τόν όποιο ύποδει- 
κνύει τήν 'ίδρυση σχολείων γιά τήν 
άφύπνιση τοϋ γένους δείχνει τό φωτι

σμένο δάσκαλο πού οί «ένθυμίσεις» σέ 
παλιά βιβλία μάς δίνουν νά καταλάβου
με τήν καταπληκτική έντύπωση πού 
έκανε, καί τό σεβασμό πού προκαλοϋ- 
σε, ατούς άπλούς καί άγράμματους 
άνθρώπους, στούς όποιους άπευθυνό- 
ταν στά διάφορα μέρη τής Ρούμελης, 
τής Μακεδονίας καί τής ' Ηπείρου πού 
περνούσε. Μέσα άπό τις διδαχές του 
βλέπουμε ότι συνδυάζει τό πνεύμα τού 
διαφωτισμού καί τής παιδείας, μέ τή 
θρησκευτική πίστη καί τήν έθνική συνεί
δηση λέγοντας: «Διά τούτο πρέπει νά 
στερεώνετε σχολεία έλληνικά νά φωτί
ζονται οί άνθρωποι· διότι διαβάζοντας 
τά έλληνικά, τά ηΰρα όπού λαμπρύνουν 
καί φωτίζουν τόν νοϋν τοϋ μαθητοΰ 
άνθρώπου. Καθώς φωτίζει ό ήλιος τήν 
γήν όταν είναι ξαστεριά καί βλέπουν τά 
όμμάτια μακριά, έτσι βλέπει καί ό νοϋς 
τά μέλλοντα- άπεικάζουν όλα τά καλά 
καί τά κακά, φυλάγονται άπό κάθε 
λογής κακόν καί άμαρτίαν. Διότι τό 
σχολεΐον άνοίγει τήν έκκλησίαν. Τό 
σχολείον φωτίζει τούς άνθρώπους».

' Ιδιαίτερα έντυπωσιάζει ή οργανωτική 
πλευρά τών σχολείων. ' Ο μάρτυρας 
ιδρύει σχολεία, άλλά κάνει τούς ίδιους 
τούς κατοίκους ύπεύθυνους γιά τή 
λειτουργία τους. Δέ διορίζει ό ίδιος τήν 
ήγεσία, άλλά τήν έκλέγει ή βάση: «Νά
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μαζευτείτε όλοι σας νά κάμετε ένα 
σχολεΐον καλόν, νά βάλετε καί επιτρό
πους νά τό κυβερνούν, νά βάνουν 
διδάσκαλον νά μανθάνουν όλα τά παιδιά 
γράμματα, πλούσια καί φτωχά» σημειώ
νει στις διδαχές του. Αυτή ή ηγεσία 
άναλαμβάνει τή διοίκηση τού σχολείου, 
τήν εξεύρεση δασκάλου καί τή συμμε
τοχή όλων τών παιδιών γιά νά μάθουν 
γράμματα. "Εχουμε μιά πραγματικά 
δημοκρατική διαδικασία πού προέρχε
ται άπό μιά δημοκρατική συνείδηση.
' Επειδή δέ οί καιροί ήταν δύσκολοι γιά 
τό γένος καί μόνο τό γεγονός ότι 
δημιουργοϋνταν προϋποθέσεις γιά έγ- 
κύκλια γράμματα, άποτελοϋσε μιά έπα- 
νάσταση. 'Αλλά καί τό όργανο έπικοι- 
νωνίας πού έπιλέγει ό άγιος, γιά νά τόν 
κατανοεί ό λαός, δηλαδή ή δημοτική 
γλώσσα, είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα 
τής άγάπης καί τής φροντίδας του γι' 
αϋτόν. Χαρακτηριστικά ό Στ. Παπαθε- 
μελής σέ άρθρο του στήν έφημερίδα 
«Μακεδονία» τής 2.9.79 γράφει: « Ό  
άγιος λειτουργεί μέ ένα όξύ πολιτικό 
αισθητήριο. ' Επαναστάτης πράγματι έκ 
γενετής χρησιμοποιεί μεθόδους καί 
τρόπους άντιμετώπισης τών ζητημάτων 
πού ύπαγορεύουν κάθε φορά τά ιστορι
κά δεδομένα. Αρνεϊται τό καθεστώς 
τού κατακτητή, άλλά χρησιμοποιεί στό 
μέγιστο βαθμό τήν εύχέρεια πού τού 
παρέχει, γιά τόν έπανευαγγελισμό τού 
λαού του. Παραβιώνει μέ τήν έξουσία, 
χωρίς όμως νά συσχη ματίζεται μέ τά 
έργα της. ΆοκεΤ μιά μόνιμη πίεση σέ 
όλους τούς τομείς. Μιλά άδιάκοπα καί 
πομπεύει τό «ποθούμενο», τήν έθνική 
άπελευθέρωση τού λαού. Προβαίνει σέ 
πράξεις εύθείας άντίστασης κατά τού 
καθεστώτος».

Οί πατρικές συμβουλές του πρός 
τόν τυραγνισμένο λαό τής ύπαίθρου, 
όπου μέοα σ' αύτές διαπιστώνουμε τήν 
άπόλυτη αίσθησή του γιά τήν προτεραι
ότητα πού έχει ή παιδεία στήν άφύπνιση 
τού γένους γιά τή μετάγγιση τής 
άρετής καί τής γνώσης στό λαό, προξε
νεί άπέραντο θαυμασμό καί συγκίνηση. 
Συγχρόνως όμως καί έθνική περηφά- 
νεια, γιατί διαπιστώνουμε πώς παρόλη 
τή μακροχρόνια τουρκική λαίλαπα, ορι
σμένοι άνθρωποι διατήρησαν άμείωτο 
τόν πατριωτισμό τους καί τό πύρωμα 
τής καρδιάς τους γιά τή λευτεριά καί 
σκοπό τής ζωής τους έβαλαν νά 
άναστήσουν τό έθνος, γυρίζοντας άπό

βουνό σέ βουνό, μέ άμέτρητες δυσκο
λίες γιά τήν έπιτυχία αύτοϋ τού σκοπού. 
' Αλλά καί ή δημοκρατική του συνείδηση 
πού γίνεται φανερή άπό τόν τρόπο 
οργάνωσης τού σχολείου, προκαλεϊ τό 
θαυμασμό μας καί τήν έκπληξή μας 
γιατί κάνει τούς ίδιους τού κατοίκους 
ύπεύθυνους γιά τά σχολεία πού ιδρύει.

Πιστεύει άκράδαντα ότι ή ίδρυση καί 
ή δημοκρατική λειτουργία καί οργάνω
ση ένός σχολείου δημιουργεί τις άπα- 
ραίτητες προϋποθέσεις γιά τό φωτισμό 
τού νοϋ τών άνθρώπων καί τήν κατανόη
ση τού πραγματικού νοήματος τής 
ζωής. "Εχει τήν πεποίθηση ότιήπαιδεία 
δέν είναι άποκλειστικό προνόμιο ούτε 
τών πλουσίων ούτε τών φτωχών, άλλά 
άποτελεί κοινό άγαθό πού μπορούν νά 
τό άποκτήσουν όλοι: «... νά μανθάνουν 
όλα τά παιδιά γράμματα, πλούσια καί 
φτωχά», γράφει. ' Αλλ' άκόμη πιστεύει 
πώς ή μόρφωση οξύνει καί φωτίζει τό 
νοΰ τού άνθρώπου πού κατανοεί τήν 
ύπαρξή του στή γή, καί πώς μέ τή 
μόρφωση ό άνθρωπος μπορεί νά διαπι
στώσει. ποιό είναι τό καλό καί ποιό τό 
κακό καί νά προφυλαχτεΐ άπό κάθε 
άμαρτία.

'Επάνω: Ό  Εθναπόστολος Άγιος 
Κοσμάς ό Αίτωλός. Στήν άπέναντι 
σελίδα: ’Αθηναίος μαθητής κατά τά 
χρόνια τής Τουρκοκρατίας.

Έτσι ό έθνομάρτυρας άγγίζει ένα 
βασικό κοινωνικό πρόβλημα, τήν παι
δεία τού λαού πού μέ αύθόρμητο καί 
άνεπιτήδευτο λόγο τό παρουσιάζει 
ατούς άκροατές του.

"Αν σκεφτοϋμε, δέ τό κλίμα τής 
έποχής καί τίς ιδέες πού προβάλλονται 
γύρω άπό τό βασικό θέμα τής παιδείας 
καί τήν οργάνωσή της, καθώς καί τήν 
άπήχηση πού είχαν όλα αύτά στις 
ψυχές τού ύπόδουλου έλληνισμοΰ, θά 
θαυμάσουμε τό μεγαλεπήβολο έργο 
καί τήν άπειρη άγάπη τού άγιου γιά τό 
λαό του. Είναι μηνύματα πού σέ κάθε 
έποχή έχουν τή θέση τους, όταν 
προέρχονται άπό άνθρώπους πού πρα
γματικά άγαποΰν τόν τόπο καί τό λαό 
τους.
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ΕΓΚΛΗΜ ΑΤΟΛΟΓΙΚΑ Ζ Η Τ Η Μ Α ΤΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΔΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1981

ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΕΙΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ
Γοάφει ό άστυφ. κ. Βασ. Σχίζας

Ε ΙΝΑΙ γνωστή ή ευαισθησία τής κοι
νής γνώμης δταν διαπράττονται 

εγκλήματα, πού αφορούν αποπλανή
σεις παιδιών, δπως επίσης καί ή προβο
λή ή όποια γίνεται άπό τόν ήμερήσιο 
τύπο στό άκουσμα αύτού τού εγκλήμα
τος μέ στόχο, οπωσδήποτε, τήν αξίωση 
γιά άμεση σύλληψη τών δραστών άπό 
τήν 'Αστυνομία καί τήν παραπομπή 
τους στή Δικαιοσύνη.

' Επειδή λοιπόν οί άσελγείς πράξεις 
γίνονται σέ παιδιά ήλικίας μέχρι 16 
ετών, τό Αδίκημα τής άποπλάνησης 
παιδιών χαρακτηρίζεται άπό τά περισ
σότερο άντικοινωνικά έγκλήματα. Τό 
τελευταίο αυτό μπορεί νά τονιστεί άν 
ληφθεϊ ακόμη ύπόψη ότι στά έγκλήμα
τα, πού καταγγέλθηκαν τό 1981 στίς 4 
πόλεις δικαιοδοσίας τής ' Αστυνομίας 
Πόλεων, οί δράστες είναι δλοι ένήλι- 
κες, οί περισσότεροι ώριμης ήλικίας, οί 
όποιοι έκμεταλλεύτηκαν τήν παιδική 
ήλικία τών θυμάτων. Θυμίζεται ότι 
δράστης τού έγκλήματος μπορεί νά 
είναι καί άτομο ήλικίας κάτω τών 16 
έτών.

' Από τά στοιχεία τής ’ Αστυνομικής 
δραστηριότητας διαφαίνεται ό δείκτης 
έγκληματικότητας στό συγκεκριμένο 
τομέα τής άποπλάνησης παιδιών τήν 
τελευταία 7ετία, στίς πόλεις ' Αθηνών, 
Πειραιώς, Πατρών καί Κέρκυρας. Τά 
τελευταία λοιπόν 7 χρόνια, άπό τό 1975 
μέχρι καί τό 1981, τά άδικήματα πού 
έξετάζονται, καί τά όποια καταγράφη- 
καν άπό τις ’ Αστυνομικές Υπηρεσίες,

παρουσιάζονται μέ τήν άκόλουθη σει
ρά, άντίστοιχα γιά κάθε χρόνο: 82 86 80 
75 86 72 καί 63. "Οπως φαίνεται, τό 
έπίπεδο έγκληματικότητας στήν άπο- 
πλάνηση παιδιών παραμένει σέ οριζόν
τια θέση μέ πτωτική πορεία τού δείκτη 
έγκληματικότητας κατά τά δύο τελευ- 
ταυταΐα χρόνια 1980 καί 1981.

Τό άδίκημα άποπλάνησης παιδιών 
άναφέρεται σέ πράξεις οί οποίες καθά
πτονται τών ήθών καί προσβάλουν τό 
πρόσωπο τού παθόντος. Πέρα άπό τήν 
άπαίτηση τής κοινωνίας γιά δίωξη τών 
έγκληματιών είναι γεγονός ότι μαζί μέ 
τήν άγανάκτηση συνυπάρχει καί ό σχο
λιασμός ή τουλάχιστον ή περιέργεια. 
' Ο θόρυβος ό όποιος μπορεί νά γίνει 
γύρω άπό τά θύματα ή τις οίκογένειές 
τους, πού ύπέστησαν τις άνήθικες 
πράξεις τών έγκλημάτων τής άποπλά
νησης παιδιών, άμέσως μέ τήν καταγγε
λία στίς διωκτικές ’ Αρχές ένδέχεται σέ 
ορισμένες περιπτώσεις νά έπιφέρει 
ζημία στό πρόσωπο τού παθόντος, μέ 
άποτέλεσμα πολλές έγκληματικές πρά
ξεις νά άποσιωποΰνται.

’ Αλλά σέ άντίθεση μέ άλλα άδικήμα
τα, πού στρέφονται κατά τών ήθών, 
στήν άποπλάνηση άποτελεΐ ένθαρρυν- 
τικό στοιχείο τό ότι οί άποπλανήσεις 
παιδιών οί οποίες δέν φθάνουν στή 
Δικαιοσύνη είναι πολύ λίγες, καί τούτο 
έπειδή κατά τήν τέλεση τού έγκλήμα
τος προσβάλλεται αύτή ή άγνότητα τής 
παιδικής ήλικίας.

Οί άριθμοί έπομένως οί οποίοι προα-

ναφέρθηκαν, παρόλο ότι δέν είναι 
δυνατό, γιά τούς προηγούμενους λό
γους, νά έρμηνεύουν άπόλυτα τήν 
έγκληματικότητα, πλησιάζουν οπωσδή
ποτε τήν άκρίβεια τού άριθμοΰ τών 
πράξεων άποπλάνησης παιδιών, οί όποι
ες διαπράχθηκαν τά τελευταία 7 χρό
νια, μέ ένθαρρυντικά κατά συνέπεια 
άποτελέσματα γιά τόν έλεγχο τής 
έγκληματικότητας, άφοΰ τόν τελευταίο 
χρόνο παρουσιάζεται αισθητή μείωση.

Οί άποπλανήσεις μέ τις όποιες άπα- 
σχολήθηκε ή 'Αστυνομία Πόλεων τόν 
περασμένο χρόνο (1981) παρουσιά
ζουν τά στοιχεία τά όποια έκθέτονται 
στή συνέχεια.

Καταγράφηκαν 63 άδικήματα άπο
πλάνησης παιδιών κατά τό 1981 έναντι 
72 τό έτος 1980. Μπορεί δηλαδή νά 
ύποστηριχθεΐ ότι ή έγκληματικότητα 
στό άντικείμενο, πού έξετάζεται, μειώ
θηκε κατά 13,89%. Από τό σύνολο 
άδικημάτων τά 62 χαρακτηρίστηκαν 
«τετελεσμένα» έγκλήματα, ένώ τό ένα 
(1) «άπόπειρα».

Γιά τά παραπάνω έγκλήματα συνελή- 
φθησαν 64 δράστες. Από αύτούς 62 
ήσαν άνδρες καί 2 γυναίκες. Σέ ένα άπό 
τά άδικήματα ό δράστης, άνδρας, δέν 
συνελήφθη καί άναζητείται.

Θύματα τών άποπλανήσεων ήσαν 66 
παιδιά ήλικίας άπό 4 μέχρι 16 έτών.
' Από τά 66 παιδιά, πού άποπλανήθηκαν, 
τά 58 ή τό 87,88% ήσαν κορίτσια καί τά 
8(12,12%) άγόρια.

' Από τό σύνολο τών παιδιών, θυμά-
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Σέ αντίθεση μέ άλλα αδικήματα πού στρέφονται κατά τώνήθών, στήναποπλάνηση 
άποτελεϊ ένθαρρυντικό στοιχείο, τό ότι οί άποπλανήσεις παιδιών οί όποιες δέν 
φθάνουν στή δικαιοσύνη είναι πολύ λίγες.

των άποπλάνησης, τά 14 (21,21 %) ή σαν 
ηλικίας άπό 4 μέχρι 9 ετών. ' Από αύτά 
τά 10 ήσαν κορίτσια καί τά 4 άγόρια.

' Επίσης τά παιδιά ήλικίας 11 μέχρι 15 
έτών άνήλθαν σέ 44(66,67%). Άπό τά 
παιδιά αύτά τά 36 ήσαν κορίτσια καί τά 8 
άγόρια.

Τέλος τά θύματα ήλικίας 16 έτών 
άνήλθαν σέ 8(12,12%) δλα κορίτσια.

' Αναλυτικότερα οί άποπλανήσεις μέ 
θύματα παιδιά ήλικίας μέχρι 9 έτών 
είναι οί έξής:

1) Άνδρας 41 έτών άποπλάνησε 
κορίτσι 4 έτών

2) ” Ανδρας 62 έτών άποπλάνησε τρία 
κορίτσια άπό τά οποία τά δύο ήσαν 
ήλικίας 6 καί 8 έτών καί τό τρίτο 11 
έτών.

3) Άνδρας 24 έτών άποπλάνησε 
κορίτσι 7 έτών.

4) Άνδρας 21 έτών άποπλάνησε 
κορίτσι 7 έτών.

5) ’Άνδρας 60 έτών άποπλάνησε 
κορίτσι 8 έτών.

6) Άλλος άνδρας 60 έτών άποπλά
νησε κορίτσι 8 έτών.

7) "Ανδρας 31 έτών άποπλάνησε δύο 
κορίτσια ήλικίας 9 καί 8 έτών.

8) Άνδρας 60 έτών άποπλάνησε 
κορίτσι 9 έτών.

9) "Ανδρας 75 έτών άποπλάνησε 
άγόρι 6 έτών.

10) "Ανδρας 34 έτών άποπλάνησε 
άγόρι 7 έτών.

11) "Εφηβος 18 έτών άποπλάνησε 
άγόρι 7 έτών.

12) "Ανδρας 37 έτών άποπλάνησε 
άγόρι 8 έτών.

Πρέπει νά σημειωθεί ότι σέ όλες τις 
περιπτώσεις άποπλάνησης παιδιών στις 
οποίες οί άσελγείς πράξεις στρέφον
ταν κατά άρρένων θυμάτων οί δράστες 
ήσαν μόνο άνδρες. Δέν κατηγορήθηκε 
δηλαδή καμία γυναίκα γιά άποπλάνηση 
άρρενος παιδιού.

Οί δύο γυναίκες, οί οποίες κατηγορή- 
θηκαν γιά άποπλάνηση παιδιών, συνέρ
γησαν μέ άνδρες δράστες καί στις δύο 
περιπτώσεις τά παιδιά πού άποπλανή- 
θηκαν ήσαν κορίτσια.

Γιά τά θύματα ήλικίας άπό 11 μέχρι 15 
έτών δέν θά γίνει έδώ άναλυτική 
άναφορά τών περιπτώσεων χωριστά 
κάθε μιας. Θά καταγραφοΰν μόνο 
περιοριστικά οί χαρακτηριστικές περι
πτώσεις οί οποίες είναι οί έξής:

1) Πατέρας ήλικίας 47 έτών άποπλά
νησε τις θυγατέρες του ήλικίας 15 καί 
14 έτών.

2) Σέ άλλη περίπτωση πατέρας 41 
έτών άποπλάνησε τήν κόρη του ήλικίας

15 έτών.
Όπως είναι γνωστό στις περιπτώ

σεις αύτές τής άποπλάνησης ύπάρχει 
συρροή μέ τό έγκλημα τής αιμομιξίας.

3) Γυναίκα ήλικίας 32 έτών μαζί μέ 
άνδρα 49 έτών άποπλάνησαν κορίτσι 15 
έτών.

4) "Ανδρας 20 έτών καί γυναίκα 17 
έτών άποπλάνησαν κορίτσι 15 έτών.

5 )  ' Εκτός άπό τις δύο προηγούμενες 
περιπτώσεις παρατηρήθηκε έπίσης καί 
μία άκόμη περίπτωση κατά τήν όποια 
κορίτσι 14 έτών άποπλανήθηκε άπό δύο 
δράστες μαζί, οί οποίοι ήσαν άρρενες 
ήλικίας 20 καί 18 έτών.

6) Στά άδικήματα, όπου παρατηρήθη
κε ένας δράστης νά άποπλανήσει πε
ρισσότερα άπό ένα θύματα άνήλικα 
παιδιά, έκτος τής περίπτωσης πού 
προαναφέρθηκε, δηλαδή τού αίμομίκτη 
47χρονου πατέρα πού άποπλάνησε τις 
δύο θυγατέρες του, πρέπει νά προστε
θεί καί ή περίπτωση ένός άλλου άνδρα 
32 έτών πού άποπλάνησε δύο κορίτσια 
ήλικίας 14 καί 15 έτών.

7) Άξιοπρόσεχτες ή τουλάχιστον 
περίεργες περιπτώσεις, πέραάπόέκεϊ- 
νες πού άναφέρθηκαν παραπάνω, κατά 
τις οποίες άνδρες ύπερήλικες διώχθη- 
καν έπειδή άποπλάνησαν παιδιά, είναι 
καί οί άκόλουθες:

α)Άνδρας 79 έτών άποπλάνησε κο
ρίτσι 14 έτών.

β) Άνδρας 78 έτών άποπλάνησε

άγόρι 15 έτών.
γ) Άνδρας 70 έτών άποπλάνησε 

άγόρι 14 έτών.
δ) "Ανδρας 60 έτών άποπλάνησε 

άγόρι 13 έτών.
Ό ταν τά θύματα στά όποΤα έγιναν οί 

άσελγείς πράξεις είναι άτομα άρρενα 
ήλικίας κάτω τών 16 έτών τότε ή δίωξη 
τού έγκλήματος άποπλάνησης γίνεται 
αϋτεπάγγελτα. Οί περιπτώσεις άποπλά
νησης παιδιών, μέ θύματα άρρενα 
παιδιά, πού διαπράχθηκαν τό 1981, 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ένδιαφέρον άν 
έπιπρόσθετα ληφθεΐ ύπόψη ότι οί δρά
στες ήσαν όλοι άνδρες, κυρίως μεγά
λης ήλικίας.

' Εάν τό θύμα τής άποπλάνησης είναι 
θήλυ μικρότερο τών 16 έτών τότε ή 
δίωξη γίνεται κατ' έγκληση άφοΰ βέ
βαια δέν έχει προκληθεΤ σκάνδαλο.

Θά πρέπει νά έπισημανθεί ή εύχέ- 
ρεια τήν όποια παρέχει ό νόμος όσον 
άφορά τόν τρόπο δίωξης τού έγκλήμα
τος, έάν τά θύματα είναι θήλεα, ήλικίας 
μικρότερης τών 16 έτών.

Ειδικότερα θά έξετασθοϋν οί περι
πτώσεις στις όποιες τά θύματα ήταν 
κορίτσια τής οριακής ήλικίας τών 16 
έτών. "Οπως είναι γνωστό γιά τή 
βεβαίωση τού έγκλήματος τής άποπλά
νησης δέν άπαιτεΐται οπωσδήποτε ή 
τέλεση τής σεξουαλικής πράξης, άλλά 
καί κάθε παρεμφερής πράξη ή όποια νά 
ικανοποιεί τή γενετήσια λειτουργία γε
νικά.
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Μέ τήν αύτεπάγγελτη δίωξη λοιπόν, 
σέ παρόμοιες περιπτώσεις, δυνατό νά 
προκληθεΐ περισσότερη βλάβη άπό ότι 
προξένησαν στό πρόσωπο τής 16έτι- 
δας οί ασελγείς πράξεις.

' Επίσης είναι δυνατό νά άμφισβητη- 
θεΤ κατά πόσο σήμερα μιά 16έτιδα 
βρίσκεται κάτω άπό παντελή άγνοια, γιά 
τίς σχέσεις τών δύο φύλων, γεγονός 
πού θά τήν οδηγήσει στό νά ένεργήσει 
άσυνείδητα ή καί νά παραπλανηθεΤ νά 
συμμετάσχει σέ πράξεις οί όποιες νά 
θεωρούνται άσελγείς, σύμφωνα μέ τό 
πνεύμα τού νόμου.

Πρέπει άκόμα νά ληφθεΐ ύπόψη ότι ό 
νόμος παλαιότερα (μέχρι τό 1952) 
όριζε άνώτερο όριο ηλικίας άνηλίκων, 
γιά τή βεβαίωση τού έγκλήματος τής 
άποπλάνησης, τό 15ο έτος.

Σήμερα, όπως δηλώθηκε άπό τό 
ύπουργείο Δικαιοσύνης, μελετάται ή 
μείωση τού ορίου ήλικίας γιά τήν 
άποπλάνηση άπό τά 16 στά 15 χρόνια. 
Στις περιπτώσεις τέλος άποπλάνησης 
παιδιών κατά τό 1981 κατά τίς όποιες τά 
θύματα ήταν ήλικίας 16 έτών παρατη- 
ρείται ότι όλα τά θύματα ήταν κορίτσια 
καί οί δράστες όλοι άνδρες νεαρής 
ήλικίας καί ύποδηλώνεται έτσι κάποια 
άρμονία σχέσεων δραστών-θυμάτων. 
Συγκεκριμένα οί 8 άνδρες δράστες οί 
όποιοι κατηγορήθηκαν γιά τήν άποπλά
νηση 8 16έτιδων κοριτσιών κατά τό 
1981 ήταν τών έξής ήλικιών: 30,30,25, 
25, 23, 23,19 καί 17. Σημειώνεται ότι τά 
8 βεβαιωθέντα άδικήματα είναι άσχετα 
μεταξύ τους.

Γιά νά ένεργήσουν οί διάφοροι δρά
στες τίς άσελγείς πράξεις τους στά 
θύματα παιδιά, δημιουργούν πρώτα 
κάποια «σχέση φιλίας», άφοΰ χρησιμο
ποιήσουν διάφορους παραπλανητικούς 
τρόπους.

Παρατηρήθηκε έπίσης, κατά τή με
λέτη τών στοιχείων τά οποία συνιστοΰν 
τό έγκλημα τής άποπλάνησης, ότι οί 
δράστες κατοικούν, κατά κανόνα, μέ τά 
θύματα στήν ίδια πολυκατοικία ή τήν 
ίδια γειτονιά. ' Η άστυνομία τέλος, 
έκτος τής παρακολούθησης τήν όποια 
ένεργεϊ στά διάφορα πάρκα, τίς παιδι
κές χαρές καί άλλους χώρους, μέσα 
στά πλαίσια πάντοτε τών γενικότερων 
καθηκόντων της, θά πρέπει νά ένημε- 
ρώνεται άπό τούς πολίτες γιά κάθε 
ύπόνοια έστω, άπόπειρας άποπλάνη
σης παιδιών, γιά νά είναι σέ θέση, άφοΰ 
άξιοποιήσει τά διάφορα στοιχεία πού 
περιέρχονται σέ γνώση της, νά είναι 
άποτελεσματικότερη στήν προστασία 
τών παιδιών.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

ΠΑΠΠΟΥ
ΠΑΠΑ

Τοϋτ. Αστυν. Δ/ντοϋ Α' κ .  Ηλία Χαϊδεμένου

' Εβδομήντα πέντε κόσκινα σιτάρι τό χρόνο ήταν ή συγκομι
δή τοΰ παπά άπό τούς ενορίτες, καί δέκα παιδιά στά είκοσι 
χρόνια άπό τήν παπαδιά. Τό τελευταϊο,του παιδί βύζαξε καί 
άπό τό μαστάρι τής πρωτότοκης νιόπαντρης άδερφής του 
θηλυκό κΓ αύτό.

Ε ΝΑ ΚΟΣΚΙΝΟ σιτάρι τό χρόνο άπό 
κάθε σπίτι ήταν ό μισθός τοΰ παπά, 

έκτος άπό τά λίγα «τυχερά». "Ομως, 
όταν ήταν νέος, τάβγαζε πέρα μαζί μέ 
τήν παπαδιά, παρόλο τό παιδοκομιό. 
” Εχτισε κιόλας ένα όγκωνα ροπετρόχτι- 
στο πυργόσπιτο, πού, χτίζοντάς το, καί 
ώσπου νά τό άποτελειώση σέ κανά δυό 
χρόνια, άναψε καί δυό άσβεστοκάμινα 
γιά τό άσβέστι τοΰ σπιτιού.

Περνούσανε τά χρόνια, καί τά γεννο- 
βολητά τής παπαδιάς ήτανάσταμάτητα 
ίσαμε τά 20 χρόνια πού κράτησε τούτο 
τό γόνιμο παιδοκομιό άπό τότε πού 
πήρε τόν παπά. Κι’ ύστερα, λίγα χρόνια 
μετά τήν τελευταία γέννα, ή «πρεσβυ
τέρα άπεδήμησε είς Κύριον».

' Εβδομήντα πέντε κόσκινα σιτάρι τό 
χρόνο ήταν ή συγκομιδή τοΰ παπά άπό 
τούς ένορίτες, καί δέκα παιδιά στά 
είκοσι χρόνια άπό τήν παπαδιά. Τό 
τελευταίο του παιδί βύζαξε καί άπ- τό 
μαστάρι τής πρωτότοκης νιόπαντρης 
άδερφής του θηλυκό κι’ αύτό.

"Εξι παιδιά τοϋ.μειναν στή ζωή· τ ’ 
άλλα πήγαν ’ κεί πού πήγε καί ή μάνα 
τους. ’ Αγκαλά, τόν καιρό πού πέθανε ή 
μάνα τους, τά τρία θηλυκά ήταν παντρε
μένα κΓ έμεναν άλλα δύο κΓ ένα 
άρσενικό. Καί τούτα τά ποδέλοιπα, τά 
κατάφερε ό παπάς καί τά πάντρεψε όλα 
σέ μέρη μακρινά, έξόν άπό τό τελευ
ταίο θηλυκό πού τό πάντρεψε στό 
γειτονικό χωριό.

Κι ό γυός του, περιπλανώμενος 
έκπαιδευτικός σ’ όλη τήν ’ Ελλάδα,

"Ενας πύργος τής Μάνης. Ενα ή 
περιοχή στήν όποια έξελίσοεται ή ιστο
ρία τού άφηγήματός μας.

γύριζε πότε πότε στις διακοπές γιά 
παραθερισμό στόν πατρικό του πύργο, 
όπου οί «λειτουργιές» τού παπά, δέν 
μπορούσαν νά στομώσουν τά παιδόγγο- 
να. ’ Αλλά, τόν μεγαλύτερο ξολοθρεμό 
στις λειτουργιές, τόν έκανε ή μικρότε- 
μή του θυγατέρα, κάθε φορά πού 
έχρότανε στό σπίτι τοΰ πατέρα της. Κι
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«Μετά τή λειτουργία». Σέ ένα χωριό τής μέσα Μάνης. Φωτογραφία I. Βουρλίτη

άφοϋ τοϋφερνε κανά πιάτο κολοκυθο- 
μαγέρεμα, ή τίποτε ξυνόγαλο τοΰπαιρ- 
νε τίς λειτουργίες καί δ,τι άλλο είχε. 
Πανωλεθρία, πανωλεθρία. Δέν έμενε 
παρά μόνο κανά ξεροκόματο καί λίγα 
ψίχουλα ατό τραπέζι ατό πάνω πάτωμα 
τού πυργόσπιτου, γιά νά τά μοιραστεί ό 
παπάς μέ τούς σπουργίτες πού μπαίναν 
άπό τό άνοιχτό παράθυρο τό καλοκαίρι, 
καί τό χειμώνα μέ τούς ποντικούς.
"Ομως, μέ τήν άνοχή του άλώνιζε ή 

θυγατέρα του στό σπιτικό του, κάθε 
φορά π' ερχότανε άπό τό χωριό της νά 
τόν δή καί νά τόν περιποιηθεΐ. Καί μέ 
τήν άνοχή του μάζευε στ' άλώνια, μέ τό 
κόσκινο τό θεριστή τό σιτάρι άπό τούς 
ένορίτες. "Ολο τό βιός ήτανε δικό της, 
όπως ήταν καί τό πυργόσπιτο, καί ό,τι 
άπόμεινε μετά τό θάνατο τού πατέρα 
της. Καί ή άληθεια είναι, πώς μόλο πού 
ό παπάς έδινε καμμιά λειτουργό καί σέ 
καμμιά φτωχή γυναίκα,τίς περισσότε
ρες φορές τού ξεραινότανε. Κι' έτσι, 
είχε κάποια δικαιολογία ή θυγατέρα του 
στή λεηλασία πού έκανε, άντιπροσφέ- 
ροντας ώστόσο περιποίηση καί τροφή 
γιά κάνα δυό μέρες, στόν γέροντα 
πατέρα της.

Καί τίς άλλες μέρες ό παπάς, έμενε 
στό έλεος τών γειτόνων του. Πότε ή 
μία, πότε ή άλλη, οί γυναίκες τού 
πήγαιναν κανά πιάτο φαγητό, καί τό 
βράδυ στή γειτονιά άναρωτιόντανε άν 
του πήγε καμμιά άπό δαΰτες ' κείνη τήν 
ήμέρα. Κι' είπαν κιόλας, πώς πολλές 
φορές πού τού πήγαιναν συνήθιζε νά

λέη:
-  Τί τόθελες, τί τόθελες, πάρ’ το 

πίσω, πάρ' το πίσω.
-  Παππού, παπά, είπε κάποια κάπο

τε, σοϋφερα ένα πιάτο φαγηγό, καί μή 
μοΰ πεΤς νά τό πάρω πίσω, γιατί μπορεί 
καί νά τό πάρω.

-  Τί τόθελες, τί τόθελες, άλλά γιά νά 
μή τό πάρης πίσω, άστο κάτω, άστο 
κάτω είπε ό παπάς.

Καί ή γυναίκα, άδειασε τό φαγητό στό 
άδειο πιάτο ποϋτσν πάνω στό τραπέζι. 

"Ετσι, άπό τότε, ό παπάς, έλεγε «τί 
τόθελες τί τόθελες», όμως, έκοψε τό 
«πάρτο πίσω», κι' έλεγε τό «άσ’ το 
κάτω».

Κι έτσι κυλούσαν τά χρόνια τού παπά, 
άνάμεσα ατούς γείτονες, στή θυγατέ
ρα του, στούς σπουργίτες, στούς ποντι
κούς καί στά γεράματα. Κυλούσαν 
όμως άνάμεσα καί στούς πιστούς, πού 
τόν λέγαν κιόλας Παπατρέχα. Μέ τούτο 
τό παρατσούκλι, λέγαν κι’ άλλους σέ 
άλλα μέρη.' Εδώ όμως όντας ύποχρεω- 
μένος τή Μ. Πέμπτη νά πεΤ 24 εϋαγγέ- 
λια άντί 12, τή Μ. Παρασκευή νά βγάλει 
δυό φορές ' Επιτάφιο, καί νά σηκώσει 4 
φορές ' Ανάσταση, πηγαίνοντας σέδύο 
ένορίες σάν τύχαινε νά χηρεύει ή άλλη, 
καί τρέχοντος γιά νά προφτάση, γινόταν 
σωστός Παπατρέχας. Έτσι, τί νά κάνει 
ό καψερός, πήδαγε τά γράμματα, πήδα
γε στό δρόμο τρέχοντας καί τά κοτρώ- 
νια.

Θιός σχωρέσ' τήν ψυχή τού παπά - 
Καραμπάτου.

ΠΑΠΠΟΥ ΠΑΠΑ

ΘΕΛΩ, έδώ κάτι νά πώ
σ’ έναν παπά έρημοσπίτη,
πού, μετά τόν θάνατο τής πρεσβυτέρας
καί τίς έπιδρομές τής μικρής του
θυγατέρας,
Τά ψίχουλα άπό τίς λειτουργιές στό 
πάνω σπίτι
τά μοιραζότανε συντροφικά μαζί μέ τόν 
σπουργίτη.

Παππού παπά όπού λειτούργαγες 
στόν "Αγιο Ταξιάρχη τού χωριού μας, 
άλλος τώρα παπάς 
τό σήμαντρο σημαίνει γιά νά πάνε, 
στή Χάρη του όσοι μείναν στά χωριά, 
μά γέροι, μά γονιοί 
γιατί οί γιοι,
στά πέρατα τής γής δρόμους ζωής 
άναζητάνε,
κι' οί γονιοί πού μένουν, 
εύλαβικά στόν άγιο μας πηγαίνουν, 
όπως πρώτα στούς πολέμους τόν ταμό, 
άλλοι σέ μνήμη, κι' άλλοι σέ γυρισμό.

Παππού παπά γέρο - παπά
μέ τά πολλά παιδιά καί τά πολλά τ ’
άγγόνια
καί τού δικού μας τόχει ή μοίρα, τού 
χωριού,
άπ' τά παλιά τά χρόνια, 
νάσαι κι' έλόγου σου 
πολύτεκνος καί πολυφαμελίτης 
νάσαι παπάς πρωτόπαπας, 
νάσαι κΓ έρημοσπίτης.
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01 ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Τοϋ κ. Δημητριάδη - Δαναού

' Η λαμπρή παράδοση τοϋ ' Ελληνικού Ναυτικού —πολεμικού καί 
εμπορικού— συνεχίζεται καί σήμερα, γιά τό ειρηνικό μέλλον τού 
αύριο, πού καί πάλι, όπως καί κάθε φορά στό βήμα τής ζωής, θ ’ 
άναδυθεϊ άπό τά γαλάζια κύματα τής θάλασσας.

Ο ΠΩΣ καί μέ τις θαλασσινές γιορ
τές τών προγόνων μας, έτσι καί 

σήμερα μέ τή Ναυτική Εβδομάδα ή 
χώρα μας, δέν γιορτάζει ένα, άπό τά 
συγκεκριμένα γεγονότα τοϋ τρεΤς χιλι
άδες καί τόσα χρόνια ιστορικού βίου 
της. Δέν γιορτάζει μιά -άπό τις τόσες 
καί τόσες σέ άριθμό- θαλασσινή έπέ- 
τειο. Γιορτάζει τό σύνολο τών μεγάλων 
ιστορικών πράξεων τοϋ ' Ελληνισμού, 
ειρηνικών καί πολεμικών, πού συνδέον
ται στενά μέ τή θάλασσα καί τήν 
κατεξοχή ναυτική ψυχή τοϋ Έθνους.

Καί οί γιορτές αύτές, άποτελοϋνε 
τήν πανηγυρική έκδήλωση τής θεϊκής 
λατρείας καί τής πίστης τοϋ "Ελληνα, 
γιά τό στοιχείο τής θάλασσας, πού μαζί 
του έχει συνδεθεί άρρηκτα ή Φυλή μας, 
άπό τά πρώτα βήματα τού υπαρξιακού 
της βίου καί πού συμβαδίζει συνταιρια- 
στά -βήμα στό βήμα στήν πορεία τών 
μεγάλων πεπρωμένων της- στις φωτει
νές καί δημιουργικές λεωφόρους τής 
'Ανθρωπότητας.

Ή  Ελληνική ιστορία είναι γεμάτη 
άπό τή ζωοφόρο δράση καί παρουσία 
τού Ναυτικού μας, πού σημειώνεται 
μέσα άπό σελίδες δόξας, ήρωισμοΰ καί 
αύταπάρνησης, σέ μιά συνεχή προσφο
ρά στήν ύπαρξη τοϋ "Ελληνα, σάν 
Έθνος καί σάν Λαός.

Οί Έλληνες όμως ναυτικοί, άπό τήν 
έποχή τής Αθηναϊκής θαλασσοκρατί- 
ας, διαδραματίσανε κι ένα σπουδαίο 
έκπολιτιοτικό ρόλο, μεταδίδοντας τό 
Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα καί τόν 

πολιτισμό στις άγνωστες μέχρι τά τότες 
περιοχές τής γής.

Οί τρεϊς χιλιετίες καί, τής ' Ελληνικής 
' Ιστορίας, έχουν άποδείξει -μ έ  μαθη
ματική καί φιλοσοφική άπόδειξη- πώς ή 
μοίρα τής ' Ελλάδας, είναι συνυφασμέ- 
νη μέ τή θάλασσα.

Άπό τή Σαλαμίνα -τότε στά βάθη 
τού χρόνου, πού κρίθηκε ή τύχη τού 
πολιτισμένου κόσμου- τό Βυζάντιο, τά 
Ψαρά, τή Χίο, τά Δαρδανέλλια καί τ ' 
άνοιχτά τοϋ 'Αρχιπελάγους, δπως καί 
άργότερα μέχρι τά πέρατα-σύνορα τοϋ 
κόσμου, στις θάλασσες τής Μεσογείου, 
στις άφιλόξενες θάλασσες τής ' Αφρι
κής καί τής Ασίας, τό 'Ελληνικό 
Ναυτικό, χάρισε τίς πιό άποφασιστικές 
νίκες -όχι μόνο γιά τήν ' Ελλάδα, άλλά 
καί- γιά ολόκληρη τήν άνθρωπότητα, 
πού πίστευε καί άγωνιζότανε γιά τήν 
ποθητή σ' όλους τούς 'Ανθρώπους 
' Ελευθερία.

Ή  λαμπρή παράδοση τού 'Ελληνι
κού Ναυτικού -πολεμικού καί έμπορι- 
κοϋ- συνεχίζεται καί σήμερα, γιά τό 
ειρηνικό μέλλον τοϋ αύριο, πού καί

Κάτω: Μιά δόξα τοϋ ναυτικού μας. Τό 
θωρηκτό «Άβέρωφ» άγκυροβόλησε 
στό Βόσπορο έμπρός άπό τά άνάκτορα 
τού Ντολμά-Μπαξέ. Στήν άπέναντι σε
λίδα σύγχρονα πολεμικά τού στόλου 
μας. ’ Επάνω: Τό Φ/Δ «ΕΛΛΗ» καί κάτω 
τό Α/Γ «ΛΟΓΧΗ».

πάλι, όπως καί κάθε φορά στό βήμα τής 
ζωής, θ' άναδυθεϊ άπό τά γαλάζια 
κύματα τής θάλασσας.

Καί δέν είναι τά λόγια αύτά, «συναι
σθηματική ύπερβολή». Γιατί, πραγματι
κά, χωρίς νά παραγνωρίζεται ή συμβολή 
τού χερσαίου στοιχείου τής χώρας, τό 
' Ολύμπιο μεγαλείο καί ή ιστορική άθα- 
νασία τής ' Ελλάδας, είναι, κατά κύριο 
λόγο, καρπός τής προαιώνιας πάλης 
της μέ τή θάλασσα.

Μ ' αύτή τή βεβαιότητα καί τά αισθή
ματα άγάπης καί έμπιστοσύνης γιά τό 
Ναυτικό τής χώρας, γιορτάζει καί φέ
τος ό έλληνικός λαός, άπό τίς 4 μέχρι 
τίς 11 ' Ιουλίου, τή Ναυτική ' Εβδομάδα, 
πού καθιερώθηκε τό 1933 μέ πρωτο
βουλία τής ' Ελληνικής Θαλάσσιας " Ε
νωσης καί τήν πρόθυμη υιοθέτησή της 
άπό τό τότε ύπουργεΐο Ναυτικών.

Καί άπό τότες, τό 1933, οί Έλληνες 
γιορτάζουνε τή θάλασσα.

Παράλληλα όμως, προσφέρουμε κι 
ένα μικρό, έναν έλάχιστο μά μέσα άπό 
τήν ψυχή, φόρο τιμής στούς άνώνυ- 
μους καί έπώνυμους σκαπανείς... τής 
έκπληκτικής ναυτικής προόδου.

Γιατί, δέν λησμονούμε ποτέ, πώς, ή 
θάλασσα καί τό Ναυτικό, σέ μεγάλο 
μέρος συμβάλανε στήν ιστορική έπιβίω-
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ση τής ' Ελλάδας, μέ τή συνεχή προ
σφορά οικονομικών μέσων καί θυσιών.

Γιατί, δέν λησμονούμε πώς τό μέλλον 
βρίσκεται καί... στή θάλασσα. Τή θάλασ
σα, πού σάν στοιχείο έξέλιξης τής 
' Ανθρώπινης ύπαρξης άπό τήν άρχαιό- 
τητα μέχρι καί σήμερα, άλλά χωρίς 
άμφιβολία καί γιά τό αύριο, γίνεται ή 
προσφορά μιας ειρηνικής συνύπαρξης 
καί έπικοινωνίας μεταξύ τών λαών.

Τή θάλασσα καί τό Ναυτικό, γιορτά
ζουνε καί φέτος οί "Ελληνες. Μαζί 
τους γιορτάζει καί τό Πολεμικό Ναυτι-· 
κό, ό θεματοφύλακας καί έγγυητής τών 
ώραίων θαλασσινών μας παραδόσεων 
καί τής ναυτικής μας ιστορίας. Τό 
Πολεμικό μας Ναυτικό, πού άγρυπνάει 
γιά τή διασφάλιση τής ειρήνης καί τών 
θαλασσινών συνόρων μας, δίνοντας 
έτσι, ατό λαό, τή δυνατότητα ν' άσχο- 
λείται μέ άσφάλεια στά ειρηνικά έργα 
του.

Ο ί '  Ελληνες γιορτάζουνε τή θάλασ
σα.

Τή θάλασσα, πού σάν ζωή, σάν 
έπάγγελμα, σάν ψυχαγωγία καί σάν τήν 
άστείρευτη πηγή πρώτων ύλών, είναι ή 
έλπίδα γιά τό Αύριο τού 'Ανθρώπου.

Ο ί '  Ελληνες γιορτάζουνε καί φέτος 
τή θάλασσα.
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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΙΜ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ 

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Η/Υ
Τοϋ Ύπαστυν. Α' κ. Άποστολοπούλου Παναγ.

Η τεχνολογία των Η /Υ  εχει τή δυνατότητα άττοθηκεύσεως 
μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών στά μαγνητικά μέσα πού

χρησιμοποιούνται.
Οί δράστες άξιοποίνων πράξεων γνωρίζουν 

την άξια των πληροφοριών αυτών καί είναι γνωστές 
άρκετές περιπτώσεις πού 

έχουν σφετεριστεί τέτοιες πληροφορίες

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ επεξεργασία δε
δομένων (ELECTRONIC DATA 

PROCESSING) (E.D.P.) έχει φέρει 
στήν κοινωνία μας μιά έπανάσταση 
σχεδόν χωρίς νά τό καταλάβουμε. Τά 
περισσότερα δημόσια καί ιδιωτικά κατα
στήματα, έταιρείες καί οργανισμοί έ 
χουν ήδη θέσει ή προτίθενται νά 
θέσουν σέ έφαρμογή τήν E.D.P. Αύτή ή 
φάση τής έφαρμογής μπορεί νά χαρα- 
κτηρισθεΐ σάν ήλεκτρονική έπανάστα
ση.

Από τόν πρώτο Η/Υ μετά τό 2ο 
Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα έχει 
γίνει τεράστια τεχνολογική πρόοδο 
στόν τομέα τής ήλεκτρονικής. Οί MINI
COMPUTERS καί MICROPROCES
SORS τής σήμερον έχουν κάνει πολύ 
ευκολότερη καί άπλούστερη τήν έπε- 
ξεργασία τών δεδομένων. ' Η δυναμική 
εϊοοδος τών Η/Υ στήν έπεξεργασία τών 
δεδομένων έκτος άπό τήν καλή χρήση 
τους (χρήση γιά ώφέλεια τού χρήστη), 
είσήγαγε καί τήν κακή τους χρήση 
(χρήση έναντίον τοϋ χρήστη, έγκλημα- 
τικές ένέργειες), βέβαια πέρασε άρκε- 
τός χρόνος άπό τήν έμφάνιση τών Η/Υ 
έως ότου οί άνθρωποι χρησιμοποιήσουν 
τούς Η/Υ γιά τή διάπραξη άξιόποινων 
πράξεων.

Τά πρώτα κρούσματα διαπράξεως 
άξιοποίνων πράξεων μέ Η/Υ ένεφανί- 
σθησαν στό τέλος τής δεκαετίας τού

1950 μέτήνάρχή τού 1960,6 Η/Υ έγινε 
ένα έργαλείο, ένα μέσο γιά τό έγκλημα.

Στήν Εύρώπη άξιόποινες πράξεις 
βοηθούμενες άπό τόν Η/Υ έκαναν τήν 
έμφάνισή τους τό 1970 καί σάν μεμονω
μένα περιστατικά. Κατά τή διάρκεια τής 
ΙΟετίας τοϋ 1970 στήν Εύρώπη έγιναν 
πολύ γνωστές οί άδικες πράξεις γύρω 
άπό τούς Η/Υ, πλήν όμως έλάχιστα 
κρούσματα σημειώθηκαν στό χώρο της, 
έκτος άν διαπράχθηκαν τέτοιες πρά
ξεις καί δέν άνακαλύφθησαν ή δέν 
καταγγέλθησαν.

Βέβαια στήν Εύρώπη εύρισκόμεθα 
στήν εύτυχή θέση νά μαθαίνουμε άπό 
τίς έμπειρίες τών άλλων καί έτσι νά 
μπορούμε νά παίρνουμε μέτρα προστα
σίας ικανά νά άποτρέπουν ή καί νά 
άνακαλύπτουν τέτοιου είδους παράνο
μες πράξεις. 'Αλλά παρά τά μέτρα 
προστασίας πού παίρνονται είναι άδύ- 
νατο νά κατορθώσουμε νά προφυλα- 
χθοΰμε άπό όλους τούς τύπους τών 
παρανόμων πράξεων πού έχουν έπινο- 
ηθεΐ στό χώρο αύτό. Τούτο βέβαια 
άπορρέει άπό τό γεγονός ότι στίς ΗΠΑ 
παρά τά αύστηρά μέτρα προστασίας 
πού παίρνουν οί παρασκευάστριες έται- 
ρείες καί οί πωλητές Η/Υ, ύπολογίζεται 
ότι οί ζημίες άπό άδικες πράξεις γύρω 
άπό τούς Η/Υ ξεπερνά έτησίως τό ένα 
(1) δισεκατομμύριο δολλάρια.

' Η άπάτη ή βοηθουμένη άπό Η/Υ δέν

άποκλείει άλλες σχέσεις μεταξύ έπε- 
ξεργασίας δεδομένων καί άπάτης. Στίς 
ΗΠΑ πρισσότερο γνωστή είναι ή άπάτη 
πού είναι συνδεδεμένη μέ τούς Η/Υ.

Γιά τίς διάφορες μορφές άπάτης πού 
έχουν σχέση μέ τούς Η/Υ μπορεί 
κανείς νά συναντήσει κατά άντιστοίχιση 
διάφορες ποινές στόν Ποινικό Κώδικα 
γιά τήν οικονομική άπάτη.

' Η ήλεκτρονική έπεξεργασία δεδο
μένων συνηθισμένων άποδείξεων πλη
ρωμής όπως, CHEQUES, γραμμάτια, 
έπιταγές, τιμολόγια, κλπ. διαδέχεται τή 
συμβατική άριθμητική έπεξεργασία.

Κατάχρηση καί άπάτη θά συνεχίσουν 
νά ύπάρχουν όπως καί προηγουμένως, 
άλλά έπειδή ή έπεξεργασία δεδομένων 
μπαίνει σέ έφαρμογή, μιά νέα διάσταση 
προστίθεται στήν έφαρμογή τοϋ Νό
μου. Ή  μετατροπή τής άριθμητικής 
έπεξεργασίας δεδομένων σέ ήλεκτρο
νική μπορεί νά οδηγήσει σέ άποξένωση 
καί αύτό γιατί οί άριθμοί καί τά γράμματα 
δέν συνδέονται πλέον μέ τό άτομο 
άφοΰ οί πληροφορίες έχουν μπεί στόν 
Η/Υ. Οί άνθρωποι πλέον βασίζονται σέ 
άλλους νά κάνουν τόν έλεγχο στίς 
οικονομικές τους πράξεις στερούμενοι 
τής οπτικής καί λειτουργικής έπαφής 
μέ αύτές.

Αύτός είναι ό λόγος πού κάποιος 
ύπάλληλος Τράπεζας στή Νορβηγία 
έκανε έπί 10 χρόνια άπάτη σέ βάρος
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καταθετών τής Τράπεζας. Έδημιούρ- 
γησε ένα σύστημα μέ τό οποίο μετέφε
ρε τά CHEQUES άπό τούς λογαρια
σμούς τών πελατών σέ δικό του λογαρι
ασμό στην 'ίδια καί σέ άλλες Τράπεζες. 
Μέ διάφορες λογιστικές πράξεις, πού 
μπορεί νά έπροστατεύοντο άπό τήν ίδια 
τήν E.D.P., κατάφερε νά μήν άποκαλυ- 
φθεΐ γιά πολλά χρόνια καί νά άποκομίσει 
μεγάλα ποσά, πρίπου 14.000.000 Ν. 
Κορώνες.

Μέ τήν εισαγωγή τού E.D.P. σέ ένα 
σύστημα μπορούν νά άναπτυχθοϋν συ
στήματα μέ εικονικούς λογαριασμούς, 
πρόσωπα, άντικείμενα κλπ. καί αύτό 
γιατί λείπει ή συνεχής άνθρώπινη παρα
κολούθηση καί έλεγχος.' Από τή στιγμή 
πού κάποιο εικονικό δεδομένο, είσέλ- 
θει στό σύστημα άναγνωρίζεται σάν 
πραγματικό καί όλες οί πράξεις πού 
γίνονται σ' αύτό γίνονται σάν νά είναι 
πραγματικό. ' Επειδή ή άνακάλυψη τέ
τοιων πράξεων στόν Η/Υ είναι πολύ 
δύσκολη καί πολλές φορές άδύνατη, ό 
κίνδυνος έκθέσεως τών χρηστών τών 
συστημάτων Η/Υ σέ τέτοιου είδους 
καταστάσεις αύξάνεται μέ τήνάγνόηση 
τών κινδύνων πού τούς έκθέτουν τά 
συστήματα τών Η/Υ πού δέν προστα
τεύονται (μή έχοντα έπαρκείς έλέγ- 
χους άσφαλείας).

Οί πληρωμές μισθών, συντάξεων 
κλπ. είναι ιδιαίτερα έπιδεκτικές προ

σβολών. " Ατομα πού έχουν άπομακρυν- 
θεϊ άπό τήν έργασία των γιά διαφόρους 
λόγους (π.χ. μακροχρόνια άσθένεια, 
άπόλυση, διακοπές, θάνατος κλπ.), 
διατηρούνται στό σύστημα γιά άρκετό 
χρόνο καί έτσι δίδεται ή εύκαιρία 
καταχωρήσεως τών άποδοχών του (δη
λαδή φέρεται σαν κανονικός μισθοδο
τούμενος). 'Ακόμη κατάχρηση μπορεί 
νά συμβεί μέ πολλαπλασιασμό μηνιαίων 
ή έτησίων συνόλων.

Στρογγυλοποιήσεις σέ ϋπολογι- 
σμούς φόρου καί σέ έπί τοίς έκατό 
ύπολογισμούς είναι έπίσης πειρασμός.

Τό μισθοσυντήρητο άτομο συχνά δέν 
έχει τό χρόνο ή δέν μπορεί νά έλέγξει 
αϋτά τά σύνολα, γι' αύτό ειδικοί έλεγ
χοι ύπαλλήλων σ' αύτές τις περιπτώ
σεις, είναι άπαραίτητες. Τά πρόσωπα 
πού χειρίζονται τέτοιας μορφής έπε- 
ξεργασίες θά πρέπει νά έξετάζονται 
γιά τήν έντιμότητά τους. Οί προγραμμα
τιστές δέν θά πρέπει νά είναι καί 
χειριστές τού συστήματος ή οί χειρι
στές δέν θά πρέπει νά έχουν πρόσβαση 
σέ βασικά έγγραφα προγραμματισμού. 
"Ενα παράδειγμα άπάτης αύτής τής 
μορφής είναι:

Τό Μάρτιο τού 1977 μιά γυναίκα 
καταδικάστηκε σέ φυλάκιση δύο έτών 
γιά μεγάλη άπάτη έναντίον τής έταιρεί- 
ας πού έργαζόταν. Αύτή είχε τήν 
άρμοδιότητα τής έπεξεργασίας τών

δεδομένων εισόδου καί τήν πληρωμή 
τών ύπαλλήλων τεσσάρων τμημάτων 
τής έταιρείας. Επί 1 χρόνο συμπερι- 
λάμβανε στις μισθολογικές καταστά
σεις άτομα μή δικαιούμενα μισθού καί 
είσέπραττε ή ίδια τά άντίστοιχα ποσά. 
Μέ αύτόν τόν τρόπο άπεκόμισε ποσό
350.000 Ν. Κορώνες. Παράπονα άρχι
σαν νά γίνονται γιά λανθασμένα ώριαΐα 
ημερομίσθια πλήν όμως τά παράπονα 
δέν έφθαναν πιό πέρα άπό τή γυναίκα 
αύτή. ' Η έταιρεία δέν λάμβανε γνώση. 
Πέρασε άρκετός χρόνος καί τελικά 
μάλλον τυχαία έγινε γνωστή ή κατάχρη
ση. "Ενας άπό τούς ύφισταμένους της 
βρήκε τούς φακέλλους μέ γραμμένα τά 
ονόματα τών άντιστοίχων μισθοδοτου- 
μένων στό καλάθι τών άχρήστων τού 
γραφείου της. Φακέλλους μέσα στούς 
όποιους ό ύπάλληλος είχε βάλει χρήμα
τα. 'Ακόμη ό ύπάλληλος άνακάλυψε 
άλλες δύο κακές τοποθετήσεις ύπαλ
λήλων, οί όποίοι έπρεπε νά έχουν 
πιστωθεί μέ 68 ώρες καί ήταν πιστωμέ- 
νοι μέ 85 ώρες. Μέ αύτό τόν τρόπο ή 
δράστις είσέπραξε χρήματα άπό τόν 
ταμία χωρίς ποτέ νά πληρώνει.

Τό δικαστήριο παρατήρησε δτι τό 
σύστημα μισθοδοσίας τής έταιρείας 
ήταν εύάλωτο, άκόμη περιέγραψε τή 
μέθοδο σάν ψυχρή καί έπιδέξια καί 
ζήτησε αύστηρή ποινή.
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Μέ τήν χρησιμοποίηση των Η/Υ είναι 
δυνατός ό σφετερισμός χρημάτων, 
αντικειμένων, δεδομένων καί προγραμ
μάτων. Προσβολές κατά τής ιδιοκτησί
ας, όπως κλοπή, κατάχρηση, άπάτη κλπ. 
είναι συνήθη φαινόμενα.

Βέβαια ή χρησιμοποίηση Η/Υ, σημαί
νει ένα τέτοιο τρόπο διαπράξεως έγ- 
κλημάτων καί μπορούν νά έφαρμόζον- 
ται οί ήδη προβλεπόμενες ποινές.

Ή  τεχνολογία τών Η/Υ έχει τή 
δυνατότητα άποθηκεύσεως μεγάλων 
ποσοτήτων πληροφοριών στά μαγνητι- 
κά μέσα πού χρησιμοποιούνται.

Οί δράστες άξιοποίνων πράξεων 
γνωρίζουν τήν άξια τών πληροφοριών 
αύτών καί είναι γνωστές άρκετές περι
πτώσεις πού έχουν σφετεριστεί τέτοι
ες πληροφορίες. Ό  σκοπός τών πρά
ξεων αύτών είναι είτε ή άπόκτηση 
πληροφορήσεως γιά διάφορα θέματα 
(πρόσωπα, έτα ιρ ε ϊες , καταστάσεις 
κλπ.), είτε ό οφετερισμός προγραμμά
των τού Η/Υ.

Σέ μερικές περιπτώσεις οί πληροφο
ρίες έχουν μεταφερθεΐ σέ φυσικά μέσα 
όπως είναι οί ταινίες, δίσκοι, χαρτί κλπ. 
Ή  παράνομη πράξη έναντίον αύτών 
τών μέσων τιμωρείται συνήθως σάν 
κλοπή, κατάχρηση, φθορά, κλπ., καθ' 
δσο τά φυσικά μέσα λαμβάνονται σάν 
«άντικείμενα κάποιας άξίας», «περιου
σία» ή «ιδιοκτησία». Στό σημείο αύτό 
πρέπει νά πούμε δτι άπό πολλούς 
άμφισβητεΐται ή προστιθέμενη άξια πού 
λαμβάνουν τά πιό πάνω μέσα άπό τις 
άποθηκευμένες σ’ αύτά πληροφορίες.

Στην περίπτωση αύτή θά πρέπει νά 
άποδεικνύεται ότι στά μαγνητικά μέσα 
ήταν άποθηκευμένες πληροφορίες μέ 
κάποια οικονομική άξια καί ότι ό δρά
στης άπεκόμισε κάποια οικονομικά ώ- 
φέλη άπό αύτές. ’ Ακόμη τό δικαστήριο 
θά πρέπει νά γνωρίζει τήν προστιθέμε
νη άξια πού λαμβάνουν τά μαγνητικά 
μέσα άπό τήν άποθήκευση τών πληρο
φοριών. Κάποιος προϊστάμενος προ
γραμματιστής τουπ τμήματος Η/Υ τού 
ROTTERDAM κατηγορήθηκε γιά άπό- 
κρυψη ταινιών Η/Υ στις οποίες ήταν 
καταχωρημένες πληροφορίες σχετικές 
μέ τήν έξάπλωση τής έταιρείας στήν 
Εύρώπη. Αύτός ζήτησε άπό τήν έται- 
ρεία 200.000 λίρες γιά νά έπιστρέψει 
τις ταινίες. Στό ραντεβού όμως τής 
άνταλλαγής στό Λονδίνο (όπου θά 
έπαιρνε τά λύτρα καί θά έδινε τις 
ταινίες), έκαναν μπλόκο άστυνομικοί 
τής SCOTLAND YARD καί τόν συνέλα
βαν καί πήραν τις ταινίες.

"Αλλη μιά περίπτωση παρομοίου έγ- 
κλήματος έγινε πρίν μερικά χρόνια στή

Η τ ε χ ν ο λ ο γ ία  τώ ν 
Η λ ε κ τρ ο ν ικ ώ ν  ύπο λο γισ τώ ν 

έχει τή  δ υ ν α τ ό τ η τ α  
ά π ο θ η κ ε ύ σ ε ω ς  μεγ άλω ν 
π ο σ ο τ ή τ ω ν  πλ ηρ ο φ ο ρ ιώ ν 
σ τά  μα γνη τικ ά 
μ έσ α πού χ ρ η σ ι μο π ο ιο ύ ν τα ι

Δ. Γερμανία.
’  Ενας πρόσφατα προσληφθείς χειρι

στής Η/Υ ένός συνεταιρισμού μπήκε 
στό κέντρο Η/Υ καί έκλεψε 22 καρού
λια ταινιών Η/Υ πού περιείχαν ζωτικής 
σημασίας πληροφορίες γιά τά προγράμ
ματα άγορών καί τά μελλοντικά σχέδια 
τού συνεταιρισμού. Κατόπιν αύτός άξί- 
ωσε άπό τό συνεταιρισμό νά τού πληρώ
σει 200.000 φράγκα γιά νά τά δώοει 
πίσω. ' Επειδή δέν είχαν άντίγραφα τών 
ταινιών καί έπειδή τό ξαναμάζεμα τών 
δεδομένων πού περιείχαν οί ταινίες 
ήταν πολύ δαπανηρότερο άπό τήν 
άπαίτηση τού κλέφτη, οί διευθύνοντες 
τό συνεταιρισμό άποφάσισαν καί πλή
ρωσαν τά λύτρα.

Οί πληροφορίες πού είναι άποθηκευ
μένες στά συστήματα Η/Υ έχουν άξια 
καί όταν δέν είναι συνδεδεμένες μέ 
κάποιο φυσικό μέσο άποθηκεύσεως. 
Αύτές μπορεί νά έμφανίζονται σέ μιά 
οθόνη τού Η/Υ καί κατόπιν νά έξαφανί- 
ζονται χωρίς νά άφήνουνϊχνη. Κάποιος 
μπορεί νά γίνει γνώστης τών περιεχο
μένων πληροφοριών διαβάζοντας ή 
καταγράφοντας τις πληροφορίες πού 
έμφανίζονται στήν οθόνη τού Η/Υ ή 
έκτυπώνοντας στό δικό του τερματικό 
σταθμό.

" Ενας μαθητής 15 έτών διέσπασε τό 
σύστημα άσφαλείας ένός Η/Υ στό 
Λονδίνο, πού χρησιμοποιούσε τό σύ
στημα TIME SHARING, πρίν μερικά 
χρόνια καί άπόκτησε πρόσβαση στά πιό 
έμπιστευτικά άρχεία τού Η/Υ άλλων 
χρηστών καί τήν ικανότητα νά διαβάζει 
καί νά άλλάζει καταχωρήσεις σ’ αύτά 
κατά τή θέλησή του. Δέν χρησιμοποιού
σε ειδικά τεχνικά μηχανήματα καί άρχι
σε χωρίς νά έχει ειδικές γνώσεις τής 
λειτουργίας τού Η/Υ, χρησιμοποίησε 
μόνο τήν έφυία του καί τό τερματικό 
τηλέτυπο τού σχολείου του. ’ Εργάστη
κε στό τερματικό γιά 4 μήνες καί μετά 
διώχθηκε άπό τό δάσκαλό του. Τό 
τέχνασμα πού άκολουθοΰσε ήταν νά 
άκούει τά μηνύματα γιά σύνδεση καί νά 
μαθαίνει τό όνομα τού λογαριασμού καί 
τό μυστικό άριθμό γιά τή σύνδεση 
(PASSWORD) τών προνομιούχων χρη

στών, κατόπιν έκανε πρόσβαση στό 
σύστημα δίνοντας τήν ταυτότητα τών 
χρηστών πού είχε ύποκλέψει. Ηχε 
άποκτήσει τή δυνατότητα νά μπαίνει 
στό σύστημα, νά άποκόβει τούς άλλους 
χρήστες, νά τούς άλλάζει τά PASSW
ORDS καί άκόμη νά άλλάζει τούς 
λογαριασμούς πού οί πελάτες έπρεπε 
νά πληρώσουν. "Εγραψε στό γραφείο 
έξυπηρετήσεως τού συστήματος καί 
τούς είπε τί έκανε άλλά ποτέ δέν πήρε 
άπάντηση. Πλήν όμως μιά νέα έκδοση 
τού λειτουργικού συστήματος μπήκε 
άμέσως στόν Η/Υ.

Συστήματα Η/Υ μπορούν νά χρησιμο
ποιηθούν άπό μή έξουσιοδοτημένα 
άτομα πού έπιτυγχάνουν μιά μή έξουσι- 
οδοτημένη πρόσβαση καί χρησιμοποι
ούν τόν Η/Υ γιά δικούς τους σκοπούς.

Αύτό μπορεί έπίσης νά γίνει άπό 
ύπαλλήλους κέντρων Η/Υ κάνοντας 
χρήση τών συστημάτων Η/Υ σέ μεγαλύ- 
τρο βαθμό άπό όσο έπιτρέπεται.

Τό σύνολο αύτών τών άπατών μέσω 
Η/Υ πού περιγράφονται σάν κλοπή 
χρόνου ή μή έξουσιοδοτημένη χρήση 
μπορεί νά οδηγήσει σέ σημαντική άπώ- 
λεια τής άγοραστικής άξίας τοϋχ ρόνου 
Η/Υ. Τέτοιες παράνομες πράξεις έ 
χουν ουμβεΐ άρκετές στις ΗΠΑ άλλά 
στήν Εύρώπη οί περιπτώσεις αύτές 
σπανίζουν.

' Η οικονομική κατασκοπεία είναι έπί
σης ένα έγκλημα στό περιβάλλον τών
Η/Υ.

Συνήθως τά περιεχόμενα τών μέσων 
τών Η/Υ είναι δεδομένα έρευνας, 
κατάλογοι πελατών, σχέδια κατασκευα
στών, κλπ. ' Η οικονομική κατασκοπεία 
προσβάλει τέτοιας μορφής δεδομένα.

Στό Βερολίνο τό 1964 έκτελέστηκε 
ένα μακροχρόνιο σχέδιο στό όποιο 
καλυμμένοι πράκτορες, στήν άρχή πή
ραν μιά βασική έκπαίδευση στήν E.D.P. 
μέ προορισμό νά πάρουν μιά πιό πέρα 
έκπαίδευση στήν τεχνολογία τού E.D.P. 
στή Δ. Γερμανία.

Τήν περιοχή αύτή τής Δ. Γερμανίας 
πού σχεδόν είχε άπλωθεϊ άπό τούς 
ξένους πράκτορες έφερε σέ δημοσιό
τητα μιά σειρά άπό δίκες. Σέ μιά 
περίπτωση 12 άτομα είχαν άποστείλει 
διαγράμματα, λειτουργούσες έγκατα- 
στάσεις, μαγνητικές ταινίες, δίσκους, 
λειτουργικά συστήματα καί προγράμμα
τα σέ ένα παραλλαγμένο οργανισμό 
άνατολικής μυστικής ύπηρεσίας.

'Ηλεκτρονικοί ύπολογιστές, έφόδια 
Η/Υ, δεδομένα καί προγράμματα μπο
ρούν νά καταστραφοϋν ή νά πάθουν 
βλάβη, Αύτό μπορεί νά γίνει μέ κτυπή
ματα, κλωτσιές, έμπρησμούς, έκρήξεις
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κ.λ.π. "Εχουν σημειωθεί περιπτώσεις 
πού υπάλληλοι έχουν ρίξει κλειδιά καί 
κατσαβίδια μέσα στον Η/Υ γιά νά τό 
καταστρέψουν.

Οί υπολογιστές καί τά εφόδια τους 
είναι σέ μερικές χώρες ό στόχος τών 
τρομοκρατών. "Εχουν γίνει γνωστές 
πολλές τέτοιες περιπτώσεις στην ' Ιτα
λία καί Γαλλία.

' Εκτός άπό τήν πρόκληση καταστρο
φών στά έφόδια, πού πολλές φορές 
φθάνουν άρκετά έκατομμύρια δρα
χμές, έχουν παρατηρηθεί ζημιές δεδο
μένων καί προγραμμάτων.

Καθώς ή κοινωνία καί οί οργανισμοί 
έξαρτώνται δλο καί περισσότερο άπό τά 
συστήματα Η/Υ, οί τρομοκράτες μπο
ρούν μέ τούς τρόπους πού άναφέρθη- 
καν προηγούμενα νά προκαλέσουν άρ- 
κετές ζημιές. ' Ιδιαίτερα τά 2 τελευταία 
χρόνια ύπήρξε ένας άριθμός περιπτώ
σεων πού άφοροϋσαν καταστροφή Η/Υ 
στήν Εύρώπη.

Τό 1978 τό σύστημα Η/Υ πού ρυθμί
ζει τις Δημόσιες μεταφορές στή Ρώμα 
καταστράφηκε, πιθανώς άπό τρομοκρά
τες.

Στό σύστημα ήταν, άποθηκευμένα 
δεδομένα πού άφοροϋσαν άδειες οδη
γών αύτοκινήτων, άπό τότε έχει παρα
τηρηθεί δτι ένας άριθμός άτόμων κατέ
χει πλαστές άδειες όδηγήσεως στή 
Ρώμη.

Στή Γαλλία οί αύστηρά προφυλαγμέ- 
νες έγκαταστάσεις τού συστήματος 
Η/Υ τής air trance στήν περιοχή τής 
RIVIERA ύπέστει έπίθεση άπό τρομο
κράτες πού κτύπησαν τις έξωτερικές 
γραμμές τηλεπικοινωνιών καί έπέφε- 
ραν οϋσιώδεις άπώλειες. Τό σύστημα 
τής έταιρείας γιά κράτημα θέσεων 
καταστράφηκε μερικώς καί παρέμεινε 
έκτος χρήσεως γιά 5 ώρες.

'Ακόμη στή Γαλλία τό 1981 δύο 
κέντρα Η/Υ, τό PHILIPS DATA SY
STEM καί μιά έγκατάσταση τής CII 
HONEYWELLBULL κάηκαν μέ άποτέ- 
λεσμα νά καταστραφούν τά συστήματα 
Η/Υ, κατάλογοι πελατών, άρχεία καί 
προγράμματα. Δύο διαφορετικές ομά
δες τρομοκρατών, άνέλαβαν τήν εύθύ- 
νη γιά τούς έμπρησμούς. Καί μιά άπό 
αύτές άνακοίνωσε ότι οί έπιθέσεις 
αύτές ήταν ή άρχή μιας συστηματικής 
έκστρατείας γιά νά κτυπηθοΰν οί έται- 
ρείες Η/Υ καί τά κέντρα Η/Υ στή 
Γαλλία. ' Η άλλη ομάδα ϋποστήριξε δτι 
άντιπροσωπεύει τούς έργαζόμενους 
στά κέντρα Η/Υ.

Καί άνακοίνωσε ότι οί Η/Υ είναι τά 
εύνοούμενα (άγαπημένα) όργανα τών

ισχυρών. Αϋτοί τούς χρησιμοποιούν γιά 
νά ταξινομούν, έλέγχουν καί καταστέ- 
λουν καί δέ θέλουμε νά κλεινόμαστε 
στά γκέτα τών προγραμμάτων καί τών 
οργανωτικών τύπων.

Τό 1980 στή Νορβηγία έναέργοστά- 
σιο χρειάσθηκε νά άπολύσει 20 ύπαλλή- 
λους. Ή  αιτία ήταν ή βλάβη τριών 
μονάδων έλέγχου Η/Υ άπό τούς όποι
ους έξαρτώταν ολόκληρη ή παραγωγή 
τής έταιρείας. Η ζημιά έγινε άπό 
κάποιον πού είχε ρίξει κάποιο ισχυρό 
διαβρωτικό ύγρό μέσα στή μηχανή τού 
Η/Υ. Οί άπώλειες ήταν σημαντικές.' Ο 
ένοχος πρέπει νά ήταν πολύ καλός 
γνώστης τού τρόπου πού θά έθετε τόν 
Η/Υ έκτος μάχης.

Μιά σοβαρή άπειλή καταστροφής στό 
περιβάλλον τών Η/Υ είναι τό σβήσιμο 
τών δεδομένων καί τών προγραμμάτων. 
"Ενας Γάλλος προγραμματιστής πού 
διώχθηκε άπό τή δουλειά του πριν 
μερικά χρόνια μηχανεύθηκε ένα τέχνα
σμα γιά νά έκδικηθεϊτόν έργοδότη του. 
Τό πρόγραμμα πού δούλευε ό ύπάλλη- 
λος τό χρόνο τής άπολύσεώς του ήταν 
ένα πρόγραμμα ένημερώσεως. (UPDA
TE) τών καταχωρήσεων στά άρχεία τού 
έργοδότη του. Όταν τού άνακοινώθη- 
κε ή άπόλυσή του τροποποίησε τό 
πρόγραμμα νά σβήσει όλα τά δεδομένα 
τής έπιχειρήσεως μετά δύο χρόνια άπό 
τήν άναχώρησή του. Πράγμα τό όποιο 
καί έγινε.

Στά προηγούμενα έγινε προσπάθεια 
ύποδείξεως μερικών κατηγοριών παρα
νόμων πράξεων πού άπαντήθηκαν καί 
"ίσως στό μέλλον μάς άπασχολήσουν

στόν Εύρωπάΐκό χώρο.
Οί πιό πάνω άδικες πράξεις μπορούν 

νά χωρισθοΰν σέ δύο κατηγορίες: 
“ Οταν ό Η/Υ είναι έργαλείο άπάτης π.χ. 
κλοπή, άπάτη ή ύπεξαίρεση καί όταν ό 
Η/Υ είναι τό άντικείμενο τής προσβο
λής, π.χ. SABOTAGE κλοπή πληροφο
ριών, κλοπή χρόνου καί άλλαγή (άλλοίω- 
ση πληροφοριών).

Αύτές οί κατηγορίες τών άδικων 
πράξεων μέ Η/Υ καί οί καταστάσεις πού 
δημιουργούν, θά γίνουν συνήθη φαινό
μενα στόν Εύρωπάΐκό χώρο. Γιαυτό 
είναι άναγκαΐο νά άντιμετωπίσουμε τό 
πρόβλημα τής προστασίας άπό τέτοιες 
παράνομες πράξεις μέ όλα τά ύπάρχον- 
τα καί δυνάμενα νά χρησιμοποιηθούν 
μέσα. Τά προβλήματα πού πρέπει νά 
άντιμετωπιστοΰν είναι ή άσφάλεια. Θά 
πρέπει νά δημιουργηθοϋν έπαρκεΐς 
οουτίνες άσφαλείας στά συστήματα

Η/Υ καί πρέπει νά έλέγχονται συχνά γιά 
νά άποφεύγονται έγκληματικές έπιθέ- 
σεις. Χρήστες καί πωλητές πρέπει άπό 
κοινού νά δημιουργήσουν κανόνες ά
σφαλείας βασισμένους στήν πείρα καί 
στήν έρευνα. 2) ή νομοθετική ρύθμιση. 
Οί Εύρωπαΐκές χώρες πρέπει νά έξετά- 
σουν τούς ποινικούς κώδικες των καί νά 
άποφασίσουν άν οί ύπάρχοντες ποινικοί 
νόμοι καλύπτουν μέ σαφήνεια καί ικα
νοποιητικά τις νέες μεθόδους έγκλη- 
ματικών δραστηριοτήτων.

' Ιδίως αύτό άφορά τό σβήσιμο, κλο
πή, άλλαγή πληροφοριών καί κλοπή 
χρόνου ή ύπηρεσιών. ' Υπάρχει μεγάλη 
άνάγκη γιά νομοθετική προφύλαξη άπό 
παράνομες πράξεις γιά νά άποφύγουμε 
σοβαρές ζημιές στήν κοινωνία καί 
βιομηχανία.

Για νά καλυφθεί ή άνάγκη νομικής 
προστασίας, πρέπει νά καθορισθοϋν 
ποινικοί νόμοι μέ άρκετά αύστηρές 
ποινές. Τό ομοσπονδιακό γραφείο προ
στασίας συστημάτων Η/Υ τών ΗΠΑ μέ 
μιά πράξη του τό 1979 δίνει ένα 
ϋπόδειγμα πώς είναι δυνατή ή νομική 
κάλυψη τού θέματος. "Αλλο ένα ύπό- 
δειγμα είναι καί τό προτεινόμενο σχέ
διο ποινικού κώδικα στή Δ. Γερμανία.

Μιά πρόταση πού έγινε στό 'Υπουρ
γείο Δικαιοσύνης στή Νορβηγία είναι 
«όποιος παράνομα κατακρατεί, άλλάσ- 
σει, σβήνει δεδομένα άποθηκευμένα 
σέ Η /Υ . καί τά μαγνητικά μέσα πού 
χρησιμοποιούνται άπό Η/Υ, νά τιμωρεί
ται μέ πρόστιμο ή φυλάκιση μέχρι 3 
έτών ή καί μέ τά δύο. ”Αν ή ζημιά είναι 
μεγάλη ή πράξη πρέπει νά τιμωρείται μέ 
φυλάκιση μέχρι 6 έτών. Τόΐδιο ισχύει 
καί γιά όποιον χρησιμοποιεί ή κατέχει
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παράνομα Η/Υ χωρίς τήν άδεια τοΰ 
νομίμου ιδιοκτήτου...

3) τό θέμα τής ανήθικης συμπεριφο
ράς τήν όποια δέν καλύπτει ή νομοθετι
κή ρύθμιση. Πρέπει νά θεσπισθούν 
ήθικά STANDARS στό περιβάλλον τών 
Η/Υ γιά τό τί θεωρείται άσχημο ή 
παράνομο (άντίστοιχο ή ήθική τών 
συναλλαγών). Πρέπει νά καθορισθεΐ σέ 
ποιά έκταση οί ύπάλληλοι καί οί χρήστες 
θά μπορούν νά χρησιμοποιούν τά δεδο
μένα γιά άλλους σκοπούς, έκτος άπό 
αύτούς πού καθορίζονται άπό τούς 
έργοδότες καί τά συμβόλαιά των. δ) Τό 
πρόβλημα πού συνδέεται μέ τήν προα
νάκριση καί άνάκριση τών παρανόμων 
πράξεων στό περιβάλλον τών Η/Υ. 
Πολλές άπό τίς άναφερόμενες περι
πτώσεις ιδίως στις ΗΠΑ έχουν σχέση 
μέ προηγμένη τεχνολογία. 'Υπάρχει 
μεγάλη άνάγκη έκπαιδεύσεως 'Αστυ
νομικών άνακριτικών ύπαλλήλων στόν 
τρόπο έρευνας συνθέτων παρανόμων 
πράξεων στό περιβάλλον τών Η/Υ. Στίς 
ΗΠΑ τό F.B.I. λειτουργεί ειδικά σεμινά
ρια γιά τό σκοπό αύτό. Στήν Εύρώπη 
παρόμοια έκπαίδευση δέν είναι άκόμη 
γνωστή μέ έξαίρεση τή Δανία καί τή 
Σουηδία. Μιά προσπάθεια έγινε τό 
Δεκέμβριο τοΰ 1981 άπό τήν INTER- 
POL-PARIS πού οργάνωσε ένα σεμινά
ριο γιά άνακριτικούς ύπαλλήλους μέ 
θέμα «Παράνομες πράξεις γύρω άπό 
τούς Η/Υ. ε) Τό πρόβλημα τών άποδείξε- 
ων (άν τά μέσα πού χρησιμοποιούνται 
άπό τούς Η/Υ είναι άποδείξεις).

Στήν περίπτωση αύτή τά προβλήματα 
περιορίζονται στίς άποδείξεις καί τήν 
άποθήκευση. Ή  έρευνα στόν τομέα 
αύτό κατέληξε δτι οί άποδείξεις θά 
πρέπει νά συλλέγονται μέ τή βοήθεια 
ειδικών στά θέματα Η/Υ πού νά έχουν 
καλή γνώση τής δίκης σέ μερικές 
χώρες είναι άρκετά προληματική. στ) 
' Η διεθνής διαμετακίνηση δεδομένων. 
Διεθνείς έπικοινωνίες μέσω τηλεφωνι
κών συστημάτων, χρήση μικροκυμάτων, 
δορυφόροι καί ραδιοσυστήματα δημίτ 
ουργοϋν δυσκολίες έπισημάνσεως ϋ- 
ποκλοπών ή άλλων μορφών προσβολές 
καί άκόμη δυσκολίες στήν κατηγόρηση 
κάποιων διότι πιθανώς ό ποινικός κώδι
κας τής χώρας του νά μή δίνει τέτοια 
δυνατότητα.

Στά έγκλήματα πού γίνονται στό 
περιβάλλον τών Η/Υ καί στίς καταστά
σεις πού δημιουργούν θά πρέπει νά 
δοθεί προτεραιότητα στό μελλοντικό 
σχεδίασμά ομαλής έπιβιώσεως τής κοι
νωνίας. "Ολες οί άποφάσεις θά πρέπει 
νά άναθεωρηθοΰν καί νά λάβουν σοβα
ρά ύπόψη τή συνεχή ήλεκτρονική έπα- 
νάσταση.
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Κ ΑΝΕΝΑΣ δέν μπορεί νά καταγρά
ψει στ' άληθινά τής Πόλης τό 

θρηνικό συναξάρι καί τό κούρσεμα 
όπούγραψε τό άμοιρο ριζικό της σέ 
δίσεχτους χρόνους τά πάθη άν δέν 
διαβή, μέσα άπ' τήν πολύαθλη μορφή 
τοΰ τελευταίου τών Βυζαντινών Κων
σταντίνου Παλαιολόγου Δραγάτση πι
στού άχρι θανάτου Βασιλιά κι' αύτοκρά- 
τορα τής ρωμιοσύνης όλης.

Τούτο τοΰ άνθρώπου όπου τό βίο καί 
τήν πολιτεία τή θαυμαστή μαρτύριο 
στάθηκε ή ζωή του.

Πικρό ήτανε τό ψωμί πούβαζε στό 
στόμα του φαρμάκι τό νερό.

' Η Κορώνα πού στέφανε τό κεφάλι 
του μέ τιμιολίθους ποικιλμένη όμοια μέ 
τήν στ' άγκαθόπλεκτη κορώνα τοΰ 
Χριστού έγινε. Κι τούτη άκόμα ή πορφυ
ρή άλουργίδα τής δόξας καί τοϋ πλού
του σέ νεκροσάβανο μετατράπηκε σάν 
άπαίτησε ή μαύρη ώρα.

Τοΰ Κύρ - Μιχαήλ Παλαιολόγου καί 
τής Ειρήνης Δραγάτσαινας τούτος ό 
βλαστός βλεφάρισε στό πρώτο τοΰ 
ήλιου φώς στήν Βασιλεύουσα έν έτει 
1404.

Είχε τέσσερα άδέρφια άλλ' έκεΐνος 
ήτανε ό λατρευτός τοϋ λαού γιά τή 
φρονιμάδα του τήνάντρειωσύνη του καί 
τήν θεοσέβειά του.

Ό  Πατέρας άφήνοντας τό μάταιο 
τούτο κόσμο άφησε στούς γιούς του τό 
κουτσουρεμένο καί άπό Βαρβάρους 
' Αγαρηνούς μαγαρισμένο Βασίλειό του 
στόν Δημήτριο καί στόν Θεόδωρον τό 
Δεσποτάτο τοΰ Μωρέως στόν Θωμά τά 
Καλάβρυτα καί στόν Κων/νο τά μέρη 
τής Μαύρης Θάλασσας τήν Άγχίαλο

καί τή Μεσημβρίου τοΰ Πόντου.
Στά 1428 φεύγει γιά τό Μωριά ό 

Βασιλεύς ' Ιωάννης Παλαιολόγος παίρ
νοντας μαζί του καί τόν νεαρό Κων
σταντίνο γιά νά τόν καταλείψη Δεσπότη 
τοϋ Μυστρά έπειδή ό άδελφός του 
Θεόδωρος ήθελε νά καλογερέψη στ' 
Άγιονόρος.
"Οταν μαζεύτηκε ή οικογένεια ή 

μεγάλη καί πολυάνθρωπη άπεφάσισε νά 
δώση νύφη τοΰ Κωνσταντίνου τήν 
πεντάμορφη άνηψιά τοΰ Καρόλου Ρόκ- 
κου Φράγκου ήγεμόνα πού διαφέντευε 
στήν Βόνιτσα, τήν Κεφαλλονιά, τήν 
Ζάκυνθο καί τήν Λευκάδα, Προίκα τοϋ 
δόθηκαν όλα τά Κάστρα πού είχε στόν 
Μωρηά έπάνω.

' Εκείνα τά χρόνια πιάσανε πόλεμοι οί 
Παλαιολόγοι μέ τούς Φράγκους τής 
Πάτρας ποϋμεινε χωρίς νικηφόρα άπο- 
τελέσματα γιατί μόνο τρία χωριά κατα-

Κ. Παλαιολόγος, ό «Μαρμαρωμένος 
Βασιλιάς», έργο τοϋ γλύπτη Νικόλα 
( ’Εθνολογικό Μουσείο).



Ό  μαρτυρικός βασιλιάς Κωνσταντίνος ό Παλαιολόγος αντιμετωπίζει τούς 
πολιορκητές τής Βασιλεύουσας. "Εργο τού λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου.

λάβανε άπό τά γύρω τής Πάτρας μέ τήν 
ύποχρέωσι νά πληρώνουν κάθε χρόνο 
στον Κωνσταντίνο πεντακόσια χρυσά 
νομίσματα σάν φόρο τής ύποτέλειας.

"Ετσι κυλούσε ή ζωή τού Δεσπότη 
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου μέσα σέ 
πίκρες καί φαρμάκι.

Μετά άπό κάμποσο χρόνια πέθανε ό 
άδελφός τού Αϋτοκράτορας ' Ιωάννης 
Παλαιολόγος γιάτοϋτο ή κορώνα ή 
Βασιλική πέρασε στό δικό του κεφάλι 
έπειδή ό λαός τόν γύρεψε άπ' τόν 
Μωρηά.

Στάλθηκαν άποσταλμένοι καί τόν 
πίεσαν νά δεχθή τό θρόνο τής Θεόχτι- 
στης πόλης χάριν τού δοκιμασμένου 
λαού κΓ έκεΐνος υπεύθυνα ντυμένος 
τή σεμνότητα δέχτηκε τό βαρύ του 
κλήρο.

Στις 6.1.1449 έγινε ή στέψη του στήν 
έκκλησία μέσα τού Άγιου Δημητρίου 
τού Μυστρά πού μέχρι σήμερα σώζεται. 
Δύο μήνες μετά έφυγε ιερή θεωρία άπ' 
τά παλάτια τού Μυστρά γιά νά τόν φέρη 
στή Βασιλεύουσα.

Μαρτύριο καταστάθηκε ή ζωή του 
άπό τή μέρα έκείνη μέχρι τά τέλη του 
γ ι' αύτό τό μαρτυρικό συναξάρι πιότερο 
τού πρέπει άπ' οτιδήποτε άλλο άκολου- 
θία γιά νά λογιάζεται μεταξύ τών ' Αγίων 
τής Ορθοδοξίας.

Γιατί αύτός ό μακάριος Στρατηλάτης 
αύτοπροαίρετα μετέβαλε τόν έαυτό 
του σέ καλό ποιμένα λογικών προβά
των.

' Η Πινακοθήκη τών μαρτύρων ήγετών 
φυλής πλουτίσθηκε μ' ένα άκόμη 
σεμνό Κόδρο κι ένανήρωικότερο ' Επα
μεινώνδα.

' Η Πόλη τά χρόνια έκεΐνα σιγουρεμέ- 
νη δέν ήτανε.

' Ο Σουλτάνος Μουράτ είχε πάρει τή 
Θεσσαλονίκη στό 1430.

Ό  φημισμένος έκεΐνος πολέμαρχος 
'Ιωάννης Ούνιάδης μπαρουτοκαπνι- 
σμένο κόκκαλο νικήθηκε άπό τούς 
Τούρκους στή μάχη τής Βάρνας στά 
1444.

Μόνος σοβαρός πολέμιος τών Τούρ
κων είχε άπομείνει ό.Γεώργιος Καστρι- 
ώτης.

ΚΓ ή Πόλη ή πεντάμορφη καί μυριο- 
πλουμισμένη είχε χάσει τόνπλοϋτο τών 
παληών καλών έκείνων ημερών πού 
θάμπωνε καί μαγνήτιζε τούς Βαρβά
ρους.

Πού οί μυρμηκιές τών ποικίλων καρα
βιών μέ τά πολύχρωμα μπαϊράκια καί τίς 
παντιέρες όλων τών μερών τού τότε 
γνωστού κόσμου ξεφορτώνανε.

Πού τά γιορτάσια τά πασίχαρα τά

πανηγύρια κΓ οί τροφές άρχόντων καί 
άρχομένων.

Πού τών θυμιαμάτων οί εύωδίες οί 
λειτουργικές φωνές καί συμφωνίες οί 
μεγαλοπρεπείς τών ιερών παρουσίες, 
πάντα τέφρα σκιάς καί ονείρων άπατη- 
λοτέρα.

ΚΓ ή έξωτερική της δύναμις πού 
είναι;

Μερικά λείψανα οχυρωματικά στό 
Μωρηά κάτι στό Μαρμαρά, στή Συλή- 
βρια κάτι άλλο στή Μεσημβρία, τήν 
' Αγχίαλο καί τήν Καβάρνα κάτι άσθενι- 
κούς καστρόπυργους γιά νά θυμίζουν 
τά εύτυχισμένα χρόνια τής δυνάμεως 
καί τού πλούτου. Καί κατ' λίγα νησιά 
ρημαγμένα κΓ αύτά άπό τό κοϋρσος 
τών βαρβάρων άπομεινάρια θλιβερά 
τής «πάλαι ποτέ» άνθηρής αίγαιοπελα- 
γίτικης Πολυνησίας. ' Η "Ιμβρος, Τένε
δος καί ή Θάσος, ή Λήμνος ή πρίγκηπος 
ή Χάλκη.

Στόν άβάσταχτο πόνο του έπάνω γιά 
τό ξέφτισμα τής χιλιόχρονης Βασιλείας 
όταν άλλοτε άπλωνότανε άπό τήν Κα- 
σπία Θάλασσα μέχρι τού Γιβραλτάρ τά 
μέρη καί τά βάθη τής μαγεμένης 
' Ανατολίας.
Άπό τούς κακούς πάπες καί τούς 

φθονερούς Δόγηδες κΓ άπ' τούς 
ύπουλους φραγκολεβαντίνους όλους 
τίποτα δέν προσδοκούσε ή πονεμένη 
Ρωμιοσύνη τών χρόνων έκείνων.

' Η πρώτη του γυναίκα ή Μαγδαληνή 
θυγατέρα Λεονάρδου Τόκκου πού όταν 
τήν πήρε μετεστράφη είλικρινά στήν 
Όροθοδοξία μέ τό Βυζαντιακώτερο 
όνομα Θεοδώρα άπέθανεν τόν Νοέμ
βριον τού 1429.

Γιά τόν Κωνσταντίνο Δραγάτση Πα- 
λαιολόγον ή Πόλη ήτανε τό θεόκτιστον 
φρούριο τής Ορθοδοξίας καί τού 
έλληνισμοϋ «ή διαμαντόπετρατής γής 
τό δαχτυλίδι» ή πολύτιμη παρακαταθή
κη τήν όποια άλώβητη έπρεπε νά 
διαφυλάξει γιά νά τήν παραδώσει στόν 
' Αφέντη τό Χριστό.

ΓΓ αύτό δέν φείσθηκε ό άοίδιμος 
έκεΐνος πιστός τού Θεού καί τού λαού 
θεράποντος ούτε πόνους ούτε κόπους 
θυσίες καί δάκρυα. ΚΓ όταν ή σκληρή 
στιγμή τό άπαίτησε, έδωσε αύτοπροαι- 
ρέτως ότι πιό πολύτιμο έχει άνθρωπος 
στόν Κόσμο τούτο τό άλικο αίμα του. 

"Επεσε πολεμώντας παλλικαρίσια ό 
Κυναίγειρος αύτός τού μέσου ' Ελληνι
σμού μπροστά στήν Πύλη τού Άγιου 
Ρωμανού καταμεσίς τού τείχους στις 
29 Μ ΑΙΌΥ 1453.

«τ Ην δέ πάσα ζωή τού άοιδίμου έν 
Βασιλεύσι καί γαληνοτάτου μάρτυρος 
τούτου χρόνοι τεσσαράκοντα έννέα καί 
μήνες τρεις καί ήμέρες είκοσι κατά τό 
έπιστήθιό του Φρατζή».

Άπό τήν ώρα πού σκοτώθηκε μέχρι 
σήμερα μνημονεύεται πεντακόσια είκο
σι ολόκληρα χρόνια καί θά μνημονεύε
ται στόν αιώνα.

Άπό τή Μαύρη Θάλασσα ίσα τήν 
Αττάλεια κΓ άπό τόν Αίμο μέχρι τήν 
Κύπρο κΓ όπου γής κτυπά καρδιά 
Ορθόδοξη Ελληνική μέ τούτο τό 

θρησκευτικό Συναξάρι. « Εσείς βουνά 
θρηνήσετε καί πέτρες ραγισθεΐτε καί 
ποταμοί φοράνετε καί βρύσες ξεραν- 
θεΐτε διότι έχάθη τό κλειδί όλης τής 
Οικουμένης τό μάτι τής ' Ανατολής καί 
τής Χριστιανοσύνης».

455



Δ Υ Σ Ο Ι Ω Ν Ο Σ  Κ Α Ι Γ Ρ Ο Υ Σ Ο Υ Ζ Ι Κ Ο Σ

«Μανιάτικος θρήνος καί μοιρολόγι» 
έργο τής Χριστίνας Μηνακάκη. Ο 
αριθμός 13 είχε συνδεθεί άπό τό λαό 
μας μέ τό θάνατο καί τόν άλλο κόσμο 
(Λεπτομέρεια).

Ο

ΑΡΙΘΜΟΣ
13

Τοϋ κ. θεολόγου θεολογίδη

φόβος καί τρόμος των προληπτικών — Μιά άντιδεισι- 
δαιμονική έταιρεία κατά τής δεκατριοφοβίας — Συμ
πληρωματικά προλήψεων καί δεισιδαιμονιών.

Μ ΕΓΑΛΗ προκατάληψη τόσο στόν 
' Ελληνικό χώρο, όσο καί σέ πολ

λές χώρες τής Εύρώπης, υπάρχει γιά 
τόν άριθμό 13. ΕΙν' αλήθεια, μερικές 
περίεργες συμπτώσεις, έχουν δημι
ουργήσει στή συνείδηση κΓ αύτών 
άκόμη τών άναπτυγμένων τήν πίστη, 
στήν ύπαρξη κάποιας μυστήριας σχέ
σης μεταξύ ορισμένων άριθμών καί τοϋ 
μέλλοντος. Λόγου χάρη, ό άριθμός 13, 
θεωρείται τόσο άπαίσιος, δυσοίωνος, 
κακότυχος, ώστε νά υπάρχουν άνθρω
ποι -κα ί μορφωμένοι άκόμη- πού μέ 
κανένα τρόπο δέ δέχονται νά καθήσουν 
στό τραπέζι, στό όποιο οι προσκαλε- 
σμένοι είναι 13.
"Ενας παλιός λόγιος ιστορούσε δτι, 

κάποτε, ήτανε προσκαλεσμένος σ' ένα 
γεύμα· ή οικοδέσποινα άνακάλυψε μέ 
τρόμο τήν τελευταία στιγμή, δτι οί 
ομοτράπεζοι ήτανε 13. Καί γιά νά 
έξορκίσει τό κακό πνεϋμα, δέ βρήκε 
άλλο τρόπο, κείνη τή στιγμή, κι' έβαλε 
τήν ύπηρέτριά της νά καθήσει στό 
τραπέζι, γιά νά γίνει ό άριθμός 14!

Ποτέ, λοιπόν, δέν κάθονται 13 στό 
τραπέζι, ποτέ δέν συνταξιδεύουν 13, 
ποτέ δέν προσκαλούνται σέ σπίτι 13, 
ποτέ δέν συνδιασκεδάζουν 13, γιατί 
πιστεύεται, πώς ένας άπό τούς 13 θά 
πεθάνει μέσα στό χρόνο!

Στό Βυζάντιο, όταν ή ναυτική δύναμη 
τού Βυζαντινού κράτους βρίσκονταν

στήν άκμή της, πολλές νίκες έδρεψε ό 
στόλος του. ' Ο Μιχαήλ Η' ό Παλαιολό- 
γος έναυπήγησε 150 μεγάλα καράβια, ό 
Ανδρόνικος Β' όμως, θεωρώντας τή 

δαπάνη τοϋ στόλου σάν έπιζήμια στό 
Δημόσιο, περίκοψε τά κοντύλια, κΓ 
όπως γράφει ό χρονογράφος τής έπο- 
χής έκείνης «έγένετο δυστυχημάτων 
άρχή». Γιατί, κατά τήν άλωση τής Πόλης 
ύπήρχαν πίσω άπό τις άλυσίδες τοϋ 
Κεράτιου κόλπου μόνον 13 καράβια, 
έναντι τών 300 πού είχε τό Βυζαντινό 
κράτος κατά τόν Θ' αιώνα.

'Αναρίθμητοι είναι οί άνθρωποι πού 
πιστεύουν στις προλήψεις καί στή 
δεκατριοφοβία. Υπάρχουν άνθρωποι 
πού καμιά δουλειά δέν έπιχειροϋν μέρα 
Παρασκευή, γιατί είναι μέρα Σταύρω
σης τοϋ Χριστού. ' Υπάρχουν άλλοι πού 
φοβούνται τή μέρα Τρίτη, πού τή 
θεωρούν γρουσούζικη, καί δέν άρχί- 
ζουν καμιά σοβαρή δουλειά ή νά 
διεκπεραιώσουν καμιά ύπόθεσή τους:

-  Τρίτη, νά βάλω θεμέλιο στήν οικο
δομή μου; άδύνατο! Δέν μοΰ κόβεται 
καλλίτερα τό χέρι;

-  Καί γιά ποιό λόγο είναι γρουσούζα 
μέρα ή Τρίτη;

-Άποφράς, ήμέρα, σοϋ άπαντά...
-  Καί γιατί άποφράς;
-  Είναι σ' όλους γνωστό, πώς τή 

καταραμένη αύτή μέρα έπεσε ή Βασι
λεύουσα!

-  Καλά, κΓ άν έπεσε ή Βασιλεύου
σα!

-  Καλά, κΓ άν έπεφτε Τετάρτη;
-  Τότε ασφαλώς θάταν «άποφράς» 

ήμέρα ή Τετάρτη, γιά τόν ' Ελληνισμό!...
"Ετσι, ή Τρίτη, γιά τούς προληπτικούς 

είναι μιά πολύ κακή μέρα. Ασφαλώς 
δέ, όταν άκούγεται' Ελληνικότατα στήν 
άγοραία διάλεκτο:

-  «Τήν κακή καί τή ψυχρή σου 
μέρα!».

Σίγουρα κείνος πού βρίζει, θά έννοεί 
τήν Τρίτη, μέ μόνη τή διαφορά ότι δέν 
ήτανε ψυχρή, άλλά μάλλον θερμή γιατί 
συνέπεσε νάναι 29 τοϋ Μάη, έδώ πέντε 
αιώνες καί κάτι...

'Υπάρχουν άνθρωποι πού όταν έχει ό 
μήνας 13 όχι μόνο δέν έπιχειροϋν τό 
παραμικρό, άλλά κΓ όταν βγοϋν άπ' τό 
σπίτι τους φροντίζουν νά κάνουν τό 
πρώτο βήμα μέ τό δεξί πόδι.

Πιθανόν οί προλήψεις αύτές γιά τόν 
άριθμό 13 νάχουν θρησκευτική τήν 
προέλευση, γιατί 13 ήτανε οί συνδαιτη- 
μόνες κατά τό Μυστικό Δείπνο, ένας δέ 
άπ' αύτούς, ό Ιούδας, ήτανε -ώ ς 
γνωστό- ό προδώσας τόν Ιησού, καί 
γΓ αύτό ό άριθμός 13 θεωρείται άπαίσι
ος, κΓ ονομάζεται άπ' τό λαό «όβρέϊ- 
κος πόντος» σ' άντίθεση μ' άλλους 
άριθμούς πού θεωρούνται αίσιοι όπως ό 
3 κΓ ό 7 γιά τούς όποιους γράψαμε, 
όπως λέμε στήν άρχή τοϋ σημειώματος
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Ή  άλωαη τής Κωνσταντινουπόλεως. Σκέψη Μακρυγιάννη. Σχέδιο Παναγ. 
Ζωγράφου. ' Η ήμέρα πού έπεσε ή Βασιλεύουσα ήταν Τρίτη καί άπό τότε ή Τρίτη 
είναι γιά τούς προληπτικούς ή πιό άσχημη μέρα.

μας...
Καί στή χώρα μας υπήρχε (δέ ξέρω 

άν υπάρχει ακόμη) μιά άντιδεισιδαιμονι- 
κή επιτροπή εναντίον τής δεκατριοφο- 
βίας! Δηλ. ένα αναγνωρισμένο σωμα
τείο κατά τής πρόληψης τού 13, πού 
άποτελοΰσε μέλος, τής άπό πολλά 
χρόνια ύπάρχουσας ομώνυμης ' Αμερι
κανικής οργάνωσης, τήν όποια είχε 
ιδρύσει ό ομογενής μας Ν. Μουστάκας.

' Η ' Ελληνική αυτή έπιτροπή, σ' άνα- 
κοίνωσή της -άν θυμάμαι καλά, τό 
1973- έλεγε δτι άποτελεΐται άπό 13 
μέλη, ότι οργάνωσε γιά τις 13 Φλεβάρη 
τό πρώτο της συνέδριο κατά τής 
δεισιδαιμονίας, μέ θέμα:

«Τό 13 έναντίον τής Δεκατριοφοβί- 
ας».

Σ' αύτό τό συνέδριο, 13 νέες κοπέλ- 
λες θά λάβαιναν μέρος γιά νά καταπο
λεμήσουν τή πρόληψη αυτή!...

Τό έκδοθέν, τότε, σχετικό άνακοινω- 
θέν έλεγε:

Ό  «ύπ' άριθ. 1 άντιδεισιδαίμων σ' 
όλο τόν κόσμο Νικ. Μουστάκας, γεννή
θηκε στή Πύλο τής Μεσσηνίας στις 13 
' Ιουνίου, είναι τό 13ο παιδί τής οικογέ
νειας του, καί τ ' όνομά του έχει 13 
γράμματα.

(Νίκος Μουστάκα). Πριν άπό 54 
χρόνια ταξίδεψε γιά πρώτη φορά στήν 
' Αμερική, άλλά θυμήθηκε νά ξαναγυρί- 
σει στήν ' Ελλάδα μόλις τό περασμένο 
καλοκαίρι. "Οταν έφτασε στήν 'Αμερι
κή ήτανε 13 του Φλεβάρη, τό ' Αμερικά
νικο διαβατήριό του είχε έκδοθεΤ στις 
13 τού μηνάς, κι' άποφοίτησε άπ' τό 
Πανεπιστήυιο τού Σικάνου στίσ 13 
' Ιουνίου μέ βαθμό Ρ.Η.Β. στήν άνθρω- 
πολογία καί τήν ' Εθνολογία. Τό άγαπη- 
μένο του χόμπυ μετά τή μαγειρική
Ελληνικών καί Κινέζικων φαγητών, 

είναι ό έξευτελισμός τών δεισιδαιμονι
ών, κι' ή πάλη έναντίον προλήψεων καί 
φόβων».

Οί 13 κοπέλλες, λοιπόν, πού θά 
λάβουν μέρος στό συνέδριο, θά παρε- 
λάσουν στόν κήπο τού κτιρίου τής 
έταιρείας στό όποιο θά συνέλθει τό 
συνέδριο, θά κρατούν πινακίδες στις 
όποΤες θάναι γραμμένες 13 έντολές 
κατά τής δεισιδαιμονίας καί τής δεκα- 
τριφοβίας!

Τό πρόγραμμα τού συνεδρίου περι
λάμβανε πολλές άντιδεκατροφοβικές 
έκδηλώσεις, κι' έπιδείξεις, ομιλίες 
κάθε Τρίτη, καί 13 τόϋ μηνός κ.ά....

Οί 13 κοπέλλες, μετά τήν παρέλασή 
τους, θά συγκεντρωθούν κάτω άπό ένα 
μεγάλο κάκτο, καί μέ τήν παρουσία μιας 
μαύρης γάτας, θά σπάσουν καθρέφτες, 
θ ' άνάψουν τρία τσιγάρα μ' ένα σπίρτο, 
θά περάσουν κάτω άπό σκάλα, θ' 
άνοίξουν μαύρες όμπρέλλες σέ κλει
στό χώρο, θά ρίξουν άλάτιπάνω άπ' τόν 
άριστερό τους ώμο! Κατόπιν, ό Μου
στάκας θά σπάσει ένα καθρέφτη· σύμ

φωνα δέ μέ πρόληψη, τό σπάσιμο ένός 
καθρέφτη ίσοδυναμεί μέ 7 χρόνια 
γρουσουζιά, «κακής τύχης». Ό  Μου
στάκας όμως έχει λόγους νά τήν 
άμφισβητήσει, γιατί τά τελευταία 27 
χρόνια πού άρχισε τόν άγώνα του 
έναντίον τών δεισιδαιμονιών, άν κι' έχει 
σπάσει πάνω άπό 500 καθρέφτες, ή 
κακή τύχη, ή φοβία, ή ψευτιά, δέ 
πέρασε!!!...

«' Η δεισιδαιμονία δέν έχει θέση στήν
Ελλάδα, τή χώρα μέ τή τετράγωνη 

λογική, έλεγε ό Μουστάκας.' Ο άνθρω
πος γεννιέται χωρίς προλήψεις καί 
δεισιδαιμονίες. Μαθαίνει όμως νά γίνε
ται δεισιδαίμονας καί προληπτικός όταν 
είναι άκόμη παιδί, μαθαίνει νά μισεί 
τούς άνθρώπους καί τούς λαούς όσο 
μεγαλώνει, καί τελικά φοβάται τόν 
έαυτό του...».

' Ο Μουστάκας, άπό τά προηγούμενα, 
συμπεραίνει ότι προκύπτει ή κατωτέρω 
«θεωρία τής άποβλακώσεως».

Δ + Π = Φ
(Δεισιδαιμονίες σύν προλήψεις, ίσον 

φόβος)
' Η άντιδεισιδαιμονική αύτή έπιτροπή, 

πιστεύει, ότι θά καταπολεμήσει τή 
πρόληψη τού 13. ' Ο χρόνος θά μάς τό 
δείξει.,.. Φαίνεται όμως, πώς οί προλή
ψεις κι' οί δεισιδαιμονίες έξακολου- 
θούν νά μάς έπηρεάζουν, κι' άποτε- 
λούν ένα άναπόσπαστο μέρος τής ζωής 
μας.

' Υπάρχουν άνθρωποι πού δέ δέχονται
νά μποΰν σέ δωμάτιο ξενοδοχείου ή 
νοσοκομείου πού έχει άριθμό 13, άλλοι 
πού βρίσκονται κακόκεφοι σάν περάσει 
μιά μαύρη γάτα άπό μπροστά τους, κι' 
άλλοι πού τρομοκρατούνται σάν σπάει 
ένας καθρέφτης...

Σπάνια βρίσκεται άνθρωπος άπαλλα- 
γμένος άπό κάτι τέτοιες φοβίες. Κάπο
τε, σέ μιά συντροφιά, πού ό καθένας 
έλεγε τή γνώμη του ώς πρός τις 
παροιμιώδεις φράσεις.

«Χτύπα ξύλο» καί «κούφια ή ώρα» 
κατά διαφορετικό τρόπο, τό πώς προέ- 
κυψαν αύτά τά δυό. Λέγεται πώς ό 
άνθρωπος τής παλιάς έποχής είχε τήν 
έντύπωση ότι τις περισσότερες φορές 
θά μπορούσε νά σωθεί άπό ένα κεραυ
νό ή άπό μιά μεγάλη φωτιά άν κρατούσε 
ένα κορμό δέντρου ή κι' άκόμη άν 
πατούσε πάνω σέ πεσμένο κορμό. Γι' 
αύτό τό ξύλο κι’ ιδιαίτερα τό κούφιο καί 
ξερό είχε μαγικές ιδιότητες ή καλλίτε
ρα μαγικές ικανότητες καί τή δύναμη νά 
τόν προφυλάξει. Έτσι πίστευαν οϊ 
πρωτόγονοι άνθρωποι, ότι μέσα ατούς 
κορμούς τών δέντρων (κουφάλες) κα
τοικούσαν τ ' άγαθά πνεύματα. "Οταν, 
λοιπόν, ήθελαν τήν βοήθειά τους, 
χτυπούσαν τό ξύλο γιά νά τά ειδοποιή
σουν νά βγοΰν έξω. ’ Από τότε έμειναν 
οί φράσεις: «Χτύπα ξύλο» καί «κούφια ή 
ώρα πού τ ' άκούει»...
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"Οπως είπαμε, πάρα πολλοί προληπτι
κοί τάχουν βάλει μέ τό 13. 'Υπάρχει 
δμως καί διχογνωμία. Πολλοί τόν θεω
ρούν, όπως είπαμε «όβρέϊκο πόντο» κι' 
άποφεύγουν τό 13, όπως ό έξωαποδώ 
τό λιβάνι! ’ Αντίθετα, μερικοί λιβανίζουν 
τό 13 καί τόν πιστεύουν γουρλούδικον 
άριθμό, μεταξύ τών όποιων, τό πάλαι 
ποτέ, ήτανε οί μεγάλες άδυναμίες τών 
Σουλτάνων, στά χαρέμια τους νάχουν 
όδαλίσκες τών 13 Μαΐων, δηλ. ένα 
είδος σημερινού «Γεροβιτάλ» τό όποι
ον δέν είχε καμιά σχέση μέ τά γεροντο- 
λογικά φάρμακα τής Ρουμάνας κυρίας 
Άσλάν!...

Προσωπικά, άνκι' είμαι μοιρολάτρης, 
πιστεύω πώς οί άριθμοί στό κύκλωμα καί 
στό άνακύκλωμα τής ζωής μας, δέν 
παίζουν κανένα ρόλο. Κάποτε, μιά 
τέτοια ήμερομηνία δηλ. 13 τού μηνός, 
έδώ καί έξι δεκαετίες πριν, λίγο έλειψε 
ό 13 νά μέ στείλει στάς «αιωνίους 
μονάς».

' Αλλ’ άπό τότε, άντί νά τρέφω άντιπά- 
θεια γιά τό 13 -όπως θάκανε ό καθέ
νας- τόν θεωρώ γουρλούδικο καί τυχε
ρό. Δέ φάνηκε όμως κι' αύτόάχάριστο 
δηλ. τό 13, γιά τή τιμή πού τού κάνω. Μ' 
άνταπόδωσε όσα προοδοκοϋοα άπ' 
αύτό, κι' άς μή πάτησε ποτέ τό πόδι μου 
σέ ρουλέτα, κΓ άς μήν άγόρασα ποτέ 
λαχείο, πού νά λήγει σέ 13, κΓ άς μήν 
έπιασα ποτέ στό Πρό - πό τό 13άρι, γιατί 
ούτε παίζω, ούτε ξέρω πώς παίζεται 
αύτό. Γιά τήν τιμή πού τού κάνω, ό 13 
μοϋ χάρισε τή ζωή καί τή χαρά τής 
ζωής, κάποια 13 τού μηνός σώθηκα άπό 
μιά βαρειά άρρώστεια, καί κάποια άλλη 
13 τού μηνός, γνώρισα τήν άνεκτίμητη 
κΓ άσυναγώνιστη σύντροφο τής ζωής 
μου, πού σέ λίγους μήνες θά γιορτά
σουμε τήν πεντηκονταετία τών γάμων 
μας, δηλ. τούς χρυσούς.

Χαρά, στό κουράγιο καί τών δυό μας!
'  Οσο γιά τούς άδαμάντινους, δηλ. τήν 

έξηκονταετία, θά γιορτασθεϊ αύτή μετά 
βεβαιότητος -πέραν τής... ' Αχερουσί- 
ας!ϋ—.

Τό ξακουστό νησιωτικό μας σύμπλε
γμα τών Δωδεκανήσων, έπαθε, κΓ αύτό 
μέ τό 13. Γιατί, τά νησιά μας αύτά είναι 
13 μέ τούς ΛΕΙΨΟΥΣ, καί τελευταία, 
γίνονται 14 μέ τό ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ. Δέν 
τάπανε Δεκατριάνησα γιά νά ύπερκερά- 
σουνε, φαίνεται, τή γρουσουζιά τού 
«όβρέϊκου πόντου» κΓ άκόμη δέν τά 
όνομάτισαν Δεκατεσεράνησα, γιατί τό 
14άρι θυμίζει, ίσως, τό χαρτοπαικτικό 
31!

«Μείναμε στό 12 έγραφε ό Ίουλια- 
νός, σ' ένα χρονογράφημά του στή 
«ΠΡΟΟΔΟ» τής Ρόδου, γιατί τό 12 έχει 
καί θρησκευτικό συμβολισμό, άφού καί 
τά Εύαγγέλια είναι 12. Αλλά καί τά 12 
Εύαγγέλια ύπέστησαν στή παράδοξη 
κΓ άνοικονόμητη Κεφαλονιά κάποια 
άπίθανη παραποίηση άπό τόν κλήρο τού

νησιού. Έτσι, όπως λέει τό λαϊκό 
τραγούδι:

«Κεφαλονίτικος παπάς 
πού ψέλνει μ' άρμονία 
τά 12 Εύαγγέλια τά βγάζει δεκατρία!» 

' Επαναλαμβάνουμε, πώς γιά τόν άρι
θμό 13 ύπάρχει άποστροφή καί προκα
τάληψη...

Στό Βυζάντιο, ό τελευταίος αύτοκρά- 
τορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ΙΒ' 
είχε τόν άριθμό «12» στόν πίνακα τών 
Κωνσταντίνων πού κάθησαν στό θρόνο. 
Τόν έλεγαν όμως «ένδέκατο» -κατά 
παραχάραξιν, -  ορισμένοι ιστορικοί τής 
προηγούμενης γενιάς, οί όποιοι θέλον
τας νά κολακεύσουν τήν Αύλή τών 
Αθηνών, άνέλαβαν ν' άποδείξουν ότι 

ό τραγικός κείνος αύτοκράτορας πού 
έπεσε μαχόμενος τών έπάλξεων τής 
«Πόλης τού Παμβασιλέως», ήταν 11ος 
κΓ όχι 12ος στόν κατάλογο τών Κων
σταντίνων τού Βυζαντίου. Καί κατεβλή- 
θη αύτή ή προσπάθεια γιά νά μή φέρει, 
λέγει, δυσοίωνο άριθμό 13 ό Κωνσταν
τίνος τής νεότερης ' Ελλάδος, ό όποιος 
καί προοριζόταν -  άπό διάδοχος άκόμη 
ώς έλευθερωτής τής Πόλης.

«Κωνσταντίνος τήν έκτισε, Κωνσταν
τίνος τήν έχασε, Κωνσταντίνος θά τήν 
ξαναπάρει», έλεγαν, έν είδη χρησμού, 
οί προπαγανδιστές τής μελλοντικής 
δόξας τού τρίτου κατά σειράν έστεμμέ- 
νου άρχοντος τής συγχρόνου 'Ελλά
δος. Κι ένα τέτοιο μεγαλουργό κατόρ
θωμα, δέ θά μπορούσε νά τό πραγματο
ποιήσει ένας έστεμμένος πού θά έφε
ρε πλάι στ' όνομά του, τό γρουσούζικο 
νούμερο 13, έσκέπτετο κΓ έλεγε, ό 
άπλοϊκώτερος. ’ Ακριβώς, λοιπόν, γιά ν' 
άντιμετωπισθεί αύτή ή λαϊκή πρόληψη, 
έκλήθησαν ορισμένοι 'ιστορικοί, μ' έπι- 
κεφαλής τόν Σπ. Λάμπρου, τόν όποιον 
έκαμαν κατόπιν πρωθυπουργόν, σέ μιά 
άπό τίς προσωπικές κυβερνήσεις τού 
βασιλέως έκείνου, ν ' άποδείξουν ότι ό 
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ήταν 11ος. 
Φυσικά τό άπέδειξαν μέ διάφορες 
άλχημεΐες! "Εχει καί ή ιστορική έπιστή- 
μη τούς Ταχυδακτυλουργούς της!

' Οπωσδήποτε όμως, ούτε ό άριθμός 
12 ύπήρξε ιδιαιτέρως τυχερός διά τόν 
βασιλέα Κωνσταντίνο, μέ τίς δύο έκ- 
θρονίσεις του, καί μέ τό θάνατό του έν 
έξορία. Άλλωστε, ό ίδιος είχε άποβά- 
λει ένωρίς τό έπίζηλο άριθμητικό, γιά τό 
όποιο τόσο έπιστημονικό ιδρώτα είχαν 
χύσει οί ιστορικοί τής εύνοιας του.

Κατά τούς Βαλκανικούς πολέμους, 
ύπεγράφετο έμφαντικά «Κωνσταντίνος 
ΙΒ'». Οταν όμως έξερράγη ό Εύρωπαϊ- 
κός πόλεμος, καί πρό πάντων όταν 
άρχισε ό διχασμός, τό ΙΒ’ τού Σπ. 
Λάμπρου, έφυγε άπό τήν βασιλική 
ύπογραφή. Άντικατεστάθη άπό ένα 
άπλό Β' πού έσήμαινε βασιλεύς, άλλά 
πού φαινομενικά μόνο ήταν μετριοφρο- 
νέστερο άπό τό ΙΒ'. Διότι στήν ούσία 
άποτελοΰσε μίμηση τού περιβόητου A

πού έβαζε ό κουνιάδος τού Κωνσταντί
νου, Κάϊζερ Γουλιέλμος ό Β '. Τό A 
αύτό έσήμαινε αύτοκράτωρ, καί φιγου- 
ράριζε έτσι έπιδεικτικά στήν ύπογραφή 
τού Κάϊζερ έκείνου γιά νά ύποδηλώσει, 
λέγει, τό μεγαλεϊον του, ένώ πραγματι
κά έφανέρωνε τήνάλαζονείατου μονά
χα!...

Αύτά, δηλ. τήν ιστορία τών Κωνσταν
τίνων καί γιά τό 13, γράφει ό Γ. Ροΰσσος 
στήν ΝΕΩΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑ. 
ΕΘΝΟΥΣ (Τόμος Α ' σελίς 153).

’ Ο άριθμός 13 έχει, όμως, καί τά καλά 
του.

α) Υπάρχει ό 13ος μισθός κάθε 
χρόνο.

β) Υπάρχει τό 13άρι τού Πρό πό, 
όπως ξέρετε, πού κερδίζει τό μεγαλύ
τερο ποσό.

γ) ' Υπάρχουν 13 φεγγάρια στούς 12 
μήνες τού χρόνου, καί

δ) Υπάρχει καί 13ος Απόστολος!
Ή  φήμη τού Πατριάρχου Αλεξάν

δρειάς.
«Μακαριωτάτου καί Θειοτάτου καί 

Παναγιωτάτου Πατριάρχου τής μεγά
λης πόλεως Αλεξάνδρειάς, Πάπα καί 
Πατριάρχου πάσης Γής Αίγύπτου, Λιβύ
ης, Αιθιοπίας, ’ Αφρικής, Πατρός Πατέ
ρων, Ποιμένος Ποιμένων, άρχιερέως 
άρχιερέων, Τρίτου καί δεκάτου τών
Αποστόλων, καί κριτοϋ τής Οικουμέ

νης, πολλά τά έτη...».
' Η πρόληψη, δέν είναι κανένα φαινό

μενο τής έποχής μας. Χρονολογείται 
άπό τήν άρχαιότητα, όταν οί μακρινοί 
πρόγονοί μας ξεχώριζαν τίς μέρες, στό 
δημόσιο καί στόν ιδιωτικό τους βίο, σέ 
«μιαρές», «άπόρρητες» «άπρακτες» 
«άποφράδες» κ.λ.π. ' Η διάκριση αύτή 
ήτανε μάλιστα έπίσημη, άφού στή διάρ- 
κειά τους ούτε ή Βουλή, ούτε ή 
έκκλησία τού Δήμου, ούτε Δικαστήρια, 
ούτε τά μαντεία έργάζονταν. Οί ' Αθη
ναίοι, άποφράδες μέρες δηλ. γρουσού- 
ζικες, είχαν τίς μέρες τών Άνθεστη- 
ρέων, δηλ. τό τριήμερο πού ήτανε 
άφιερωμένο στό Διόνυσο, καθώς καί τίς 
μέρες τών Πλυντηρίων, οπότε γίνονταν 
ό καθαρισμός τού ξοάνου τής ' Αθηνάς, 
στή θάλασσα...

' Από τούς άρχαιότατους, λοιπόν, προ
γόνους μας κληρονομήσαμε τή δεισι
δαιμονία καί τίς προλήψεις, καί πιό 
ύστερα τή Σολομωνική, τόν ονειροκρί
τη, τόν Καζαμία, καί διάφροες άλλες 
παραδόσεις καί παροιμίες. Όπως οί 
περασμένοι λαοί, έτσι κΓ ό έλληνικός, 
έχει τίς άποφράδες μέρες του. Μιάάπ' 
αύτές, έπαναλαμβάνουμε, είναι κι, ή 
29η Μαίου, πού άλώθηκε ή Πόλη. 
Ήτανε τό 1453, τού όποιου, άν προ
στεθούν οί άριθμοί, δίνουν τόν άριθμό 
13 (1+4+5+3=13) γεγονός πού δικαιο
λογεί τήν πρόληψη τών ' Ελλήνων γιά 
τόν άριθμό αύτό., "Οσο γιά τή μέρα 
Τρίτη, τή γρουσούζικη, δέν είναι άπόλυ- 
τα έξακριβωμένο πώς προήλθε ή λαϊκή
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αυτή δεισιδαιμονία. Μιά εκδοχή υπάρ
χει, πού λέει, πώς τή Τρίτη ή επίδραση 
τοϋ πλανήτη "Αρη επηρεάζει τήν τύχη 
τών ανθρώπων μέ αναποδιές καί κακο- 
τυχίες! ' Αλλ' αύτές, είναι άστρολογι- 
κές δοξασίες, κΓ έμείς σηκώνουμε 
ψηλά τά χέρια!

Συχνό σημερινό φαινόμενο, τά γράμ
ματα πού στέλνονται σέ διαφόρους 
άνθρώπους, μέ στερεότυπο, σχεδόν 
περιεχόμενο:

«Ίησοΰ Χριστέ μου, καί θαυματουρ
γέ Θεέ μου. Αύτό τό γράμμα νά τό 
διαβάσεις μέ προσοχή καί νά μή τό 
πετάξεις. Βοήθησε καί σύ, νά κάνει τό 
γράμμα αύτό τό γύρο τοϋ κόσμου.

Γράψτο 13 φορές καί στεϊλτο σέ 13 
άνθρώπους, σέ 13 πόλεις καί σέ 13 
χωριά. Ο 'Ιησούς Χριστός θά σέ 
άνταμείψει σέ 13 μέρες.

' Η Ούρανία τάδε τό έσχισε, κι' έχασε 
τό παιδί της σέ 13 μέρες. ' Ο Γιώργος 
τάδε καθυστέρησε, κι έχασε τή μάνα 
του σέ 13 μέρες. Ό  Προκοπής τάδε,

τδγραψε καί κέρδισε τό 13άρι στό Πρό - 
πό!

' Ο ' Ιησοΰς Χριστός, ό θαυματουργός 
καί θεραπευτής τών άρρώστων. Α
μήν...»

' Αναρωτιέται όμως κανείς, πόση άναι- 
σχυντία καί σατανικότης χρειάζεται έκ 
μέρους τών άποστολέων τών γραμμά
των αϋτών, πού χρησιμοποιούν τόνομα 
τού Χριστού γιά νά φοβερίσουν μέ τόσα 
δεινά άν δέν τό άντιγράψουν 13 φορές;
" Η πόση άφέλεια καί ήλιθιότης χρειάζε
ται γι' αύτούς πού θά τήν άντιγράψουν 
13 φορές καί θά εύτυχίσουν σέ 13 
μέρες;

Διαβάστε προσεκτικά, άγαπητοί μου, 
καί μή ξεχνάτε τόν Προκοπή τάδε, πού 
κέρδισε τό 13άρι στό Πρό-πόϋϋ

Στήν έφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
(18.5.81) σ’ ένα ρεπορτάζ του ό Γ. 
Φύτρας έγραφε μέ τίτλο:

Καί ϋπουργός πελάτης σέ... χαρτορί
χτρα; «Μιά άστραφτερή κρατική λιμου- 
ζίνα στάθμευσε, προχθές, έξω άπό ένα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ

ΘΥΜΑΜΑΙ...
Μ Ε ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ τής «μητέρας», 

θυμήθηκα τή μάνα μου, άκόμα 
καί τήν παραμάνα μου, τήν ' Ελιά, 
όπού μέ βύζαξε κΓ αύτή σά μ' 
άπόκοψε ή πρωΤομάνα μου, καί μέ 
στήλωσε, καί μ' άνάστησε, καθώς 
έτρωγα ψωμί μέ τίς έλιές καί λάδι, 
καί τίποτ' άλλο, άπό τ ' άλλο ή 
περίπου τίποτ' άλλο. Θυμήθηκα καί 
όλες τίς μανάδες τής Μάνης, τίς 
χαροκαμένες παιδομάνες τίς μοιρο
λογίστρες, πού ζοΰσαν μέ τήν καρ
τερία καί τήν ύπομονή κΓ άλλίμονο 
καί μέ τήν κάποια άπιαστη έλπίδα. 
Θυμήθηκα καί τίς μητέρες τής 
Κατοχής μέ τά παιδιά στήν κοιλιά, 
στήν άγκαλιά ή στό χέρι, στήν ούρά, 
στά λαϊκά, στήν Τσαμαδοΰ στόν 
Πειραιά, θυμήθηκα καί τή γυναίκα, 
τή «μάνα τής Κατοχής», πού τό 
χειμώνα τοϋ '41, βρέθηκε ένα 
πρωινό στά έκδοτή'ρια τού ' Ηλεκτρι
κού, νά τή βυζαίνει τό παιδί της 
νεκρή, άπό τήν πείνα καί άπό τήν 
παγωνιά. Καί τί δέ θυμήθηκα. Θυμή
θηκα πολλά, μά πάρα πολλά. ' Αλλά 
τό συγκλονιστικό είναι, πώς βλέπον
τας τήν νεκρή, έβλεπα μέσα της καί 
τήν ' Ελληνική ψυχή, σά θυμήθηκα, 
πώς λίγους μήνες πριν, στό μέτωπο 
τοϋ Πειραιά, άκουσα άπό τό στόμα

της καί άπό τό στόμα όλων τών 
«μητέρων» τής ούράς στά λαϊκά τήν 
ιαχή τών Πανελλήνων άέρα κατά 
πρόσωπο σέ ' Ιταλούς ναύτες περα
στικούς, βγαλμένους άπό τό πρώτο 
άντιτορπιλικό πού μπήκε στό λιμάνι 
καί πού τή πλήρωσα μέ ένα μήνα 
άργία.

Κάθε φορά πού θυμάμαι τή νεκρή 
γυναίκα τού 'Ηλεκτρικού, τή «μάνα 
τής κατοχής», πού τήν έβλεπα άπό 
ζωντανή, άλλά μελλοθάνατη τοϋ 
Χίτλερ, στις ούρές, στήν ένορία γιά 
έφεδρικό έπίδομα ή καί γιά νά 
βαπτήσει τό παιδί της καί νά τού 
δώσει τ ’ όνομα τοϋ πεθερού της 
κατά πού τής έγραψε ό άντρας της 
άπό τό μέτωπο,πού στό τέλος γύρι
σε κΓ αύτός άρρωστος άπό κρυοπα
γήματα, ή θύμισή μου πηγαίνει καί 
λίγο πάρα πέρα. Πήγαινε στούς 
ήρωες τοϋ μετώπου πού τούς έβλε
πα στό μέτωπο τού Πειραιά. Γιατί ό 
Πειραιάς ήταν σωστό μέτωπο στόν 
πόλεμο κατά τών ' Ιταλών, καί κατό
πιν σωστό πάλι μέτωπο μέ τούς 
βομβαρδισμούς άλλά καί φρούριο 
τών Γερμανών.

Τούς έβλεπα τούς ήρωες καί 
τούς άκουγα κάθε πρωί καθώς 
πήγαιναν τά νοσοκομειακά κι έτυχε

σπιτάκι τής "Ανω Χαραυγής, καί ένας 
ϋπουργός βγήκε καί γρήγορα - γρήγορα 
«τρύπωσε» μέσα.
"Οπως βλέπουμε, πρόκειται γιά οργα

νωμένους άπατεώνες καί τσαρλατά
νους, οί όποιοι έξαπατοΰν τίς γυναικού
λες, κυρίως. Αλλά, έκτός άπό τίς 
γυναικούλες, θύματα πέφτουν καί δια
κεκριμένοι πολίτες, όσο κι' άν φαίνεται 
αύτό, άπίθανο...

Μπορεί, όλοι, λίγο - πολύ, νάμαστε 
προληπτικοί. Δέ πρέπει όμως ν' άφή- 
νουμε τίς προλήψεις νά μάς παρασύ
ρουν. "Ας προσπαθήσουμε μέ τή λογι
κή νά τίς κρίνουμε, καί μέ τή βοήθεια 
τής έπιστήμης νά τίς ξεχάσουμε καί νά 
μάς ξεχάσουν. "Ας προσπαθήσουμε νά 
διώξουμε άπό πάνω μας τό φόβο γιά μιά 
άβέβαιη ζωή, κι έτσι θά κερδίσουμε τή 
μάχη κατά τής πρόληψης, τής δεισιδαι
μονίας καί τής δεκατριοφοβίας.

Τοϋ Ή λία  Χαϊδεμένου

κιόλας καί μέ συναγερμό έτσι πού νά 
μή σαλεύη ψυχή στήν Τρούμπα, καί 
μολαταύτα, νά ξεψυχούν γιά τήν 
' Ελλάδα καί νά γίνουνται καί αύτο- 
σχέδιοι ποιητές, όπως είναι αύτο- 
σχεδιασμένοι από τούς ήρωες τοϋ 
πολέμου τού 40-41 οί πάρα κάτω 
στίχοι πού άκούστηκαν άπό γέφυρα 
νοσοκομειακού.

' Επήγανε στό Καλαμά 
τοϋ Ντοϋτσε τά μπουλούκια, 
κΓ άντί γιά δόξα βρήκανε 
μπαστούνια καί παλούκια

Σά θυμάμαι όλα τούτα, καί τή 
τραγική μορφή τής γυναίκας τοϋ 
'Ηλεκτρικού, τή «μάνα τής Κατο
χής» πού είχε κλεισμένη μέσα της 
μαζί μέ τήν οδύνη καί τήν ' Ελληνική 
ψυχή, σά θυμάμαι τίς «μητέρες» 
τών λαϊκών συσσιτίων καί τήν ιαχή 
τοϋ άέρα πού άκούστηκε στό μέτω
πο τού Πειραιά κΓ άκόμα σά θυμάμαι 
τίς χαροκαμένες μανάδες τής Μά
νης μέ τά μοιρολόγια τους όχι μόνο 
τά σπαραχτικά, άλλά καί τά ήρωϊκά, 
ξέρω, πώς άν είναι έτσι πάντα, 
πραγματικά ' Η ' Ελλάδα ποτέ δέν 
πεθαίνει
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ΤΕΡΕΖΑ ΜΑΚΡΗ
Η ΚΟΡΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Η ΜΟΥΣΑ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΟΙΗΤΗ

Κ ό ρ η  τ ώ ν  ’ Α θ η ν ώ ν ,  πριν
χωριστούμε

<5ος μου, αχ! δός μου πίσω την καρδιά μου 
ή, μιά καί πάταξε πια από το στήθος 
φύλαχτη, πάρε κ ι όλα τά δικά μου 
πριν φύγω άπό τον όρκο πού θά πώ: 
Ζ ω ή  μ ο υ  σ '  α γ α π ώ

Μα τις λυτές πλεξούδες σου πού ο! ώρες 
τού Αιγαίου τις έρωτολογοΰνε 
τά βλέφαρά σου πού με μαύρα κρόσια 
τ ’ ανθισμένα σου μάγουλα φιλούνε

μά τ ’ άλαφίσιο βλέμμα τ ’ αγριωπό.
Ζ ω ή  μ ο υ  σ ’ α γ α π ώ

Μά τά χείλη σου πού θέλω ν’ απολαύσω 
μά τή μέση σου τη ζωνοσφιγμένη, 
μά τά λ,ουλούδια, πού ποτέ τά λόγια 
δέ Αέν τό νόημά τους τ ί σημαίνει 
μά την αγάπη πού μιά χαίρω, μιά πονώ. 
Ζ ω ή  μ ο υ  σ ’ α γ α π ώ

Κόρη τών ’Αθηνών, γρήγορα φεύγω.
Σάν θασαι μόνη, σκέψου με, γλυκειά μου.

άν καί πετώ στην Πόλο], μά ή ’Αθήνα 
κρατεί καί την ψυχή καί την καρδιά μου. 
Μήπως νά σβήσω την αγάπη μου μπορώ; 
Ζ  ο) ή μ ο υ  σ ’ αγ απώ)

Είναι τό άριστουργηματικό ποίημα 
πού έγραψε ό λόρδος Βύρων γιά τήν ώ- 
ραιότατη Τερέζα Μάκρη, τήν Κόρη τών 
'Αθηνών. Είμαστε στά 1809. Ό  λόρδος 
Βύρων (Μπάϋρον), ό μεγάλος "Αγγλος 
ποιητής καί μεγάλος φιλέλλην είναι τώρα 
21 έτών. Γόνος μεγάλης οικογένειας ό 
Γεώργιος Γκόρντον Μπάϋρον, πού δια- 
κρινόταν γιά τήν αριστοκρατική κατα
γωγή του καί τήν έκκεντρικότητά του, 
είχε κληρονομήσει άπό τόν πατέρα του 
τό θάρρος, τήν γενναιότητα, τήν όρμη- 
τικότητα, τή δίψα τοϋ ταξιδιού καί τήν 
περιφρόνηση σέ κάθε κοινωνική συμβα
τικότητα. Παρά τή μικρή χωλότητα τών 
ποδιών του ό λόρδος Βύρων άπό τήν παι
δική του ήλικία, διακρίθηκε γιά τό πεί
σμα, τό θάρρος, τή φιλομάθεια καί τήν 
κλίση του στήν ποίηση. Διάβαζε πολύ 
καί έγραφε στίχους πού προκαλοΰσαν 
τό θαυμασμό όλων τών φίλων καί γνω
στών του. Τόν συγκινούσε ιδιαίτερα ή 
ιστορία τής Ελλάδος καί ή ακμή τοϋ 
έλληνικοΰ πνεύματος.

Μόλις πήρε τό δίπλωμά του άπό τό 
Πανεπιστήμιο τοϋ Καΐμπριτζ, όπου σπού
δασε, τόν κυρίευσε ή έπιθυμία τοϋ ταξι- 
διοϋ. Στις 26 ’Ιουνίου 1809 άναχωρεί άπό 
τήν ’Αγγλία μαζί μέ τό φίλο του Χομπ- 
χάους. Διασχίζουν τήν Πορτογαλία, τήν 
Ισπανία, τό Γιβραλτάρ, τή Μάλτα γιά 
νά καταλήξουν στήν ’Αλβανία. Μά τό 
πάθος του ήταν ή Ελλάδα, πού τήν είχε 
γνωρίσει διά μέσου τών ποιητών καί τών 
ιστορικών. "Υστερα άπό πολλές περιπέ
τειες στις 24 Δεκεμβρίου 1809 ένώ έβάδι- 
ζαν μέ τά άλογά τους ανάμεσα στά πεϋκα 
καί στους απέραντους έλαιώνες τής ’Ατ
τικής, ένας άπό τούς όδηγούς φωνάζει 
πρός τό Βύρωνα:

« ’Αφέντη! 'Αφέντη! Νά τό χωριό!»
Τό χωριό ήταν ή ’Αθήνα. Ό  Βύρων 

είδε άπό μακριά, στό βάθος τοϋ κάμπου
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μιά μικρή πολιτεία, χτισμένη γύρω από 
ένα βράχο (τόν 'Ιερό Βράχο) καί πέρα 
στό βάθος ξεδιάλυνε τή θάλασσα. Ή ’Α
θήνα των ποιητικών του όνείρων, ή κοι
τίδα τοΟ πολιτισμού καί τής τέχνης ήταν 
μπροστά του, σέ πλήρη παρακμή, 6να 
χωριό πού οί Τούρκοι τό είχαν έγκατα- 
λείψει στήν τύχη του. Οί άγάδες, καθι
σμένοι νωχελικά στό καλύτερο καφενείο 
τού χωριού κάπνιζαν τό ναργιλέ τους μέ 
τά μάτια μισόκλειστα. Μιά τούρκικη 
φρουρά βρισκόταν πάνω στήν ’Ακρό
πολη. Στό διοικητή τους ό Βύρων τού 
έδωσε γιά «πεσκέσι» ζάχαρη καί τσάι. 
Ό  ’Οθωμανός αξιωματικός, ένθουσια- 
σμένος άπό τά δώρα, φάνηκε πρόθυμος 
νά τούς έξυπηρετήση σέ δ,τι τού ζήτησε. 
Καί πρώτα απ’ δλα νά τούς στείλη γιά 
νά μείνουν στά καλύτερα σπίτια πού είχε 
τότε ή Αθήνα. Ό  Χομπχάους καί ό Βύ
ρων βρήκαν δωμάτια σέ δυό γειτονικά 
σπίτια. Ό  Μπάύρον έγκαταστάθηκε στό 
σπίτι τής χήρας ένός "Αγγλου προξένου 
τής Θεοδώρας Μακρή. Χαρακτηριστικό 
τής άγάπης τού ποιητή γιά τήν Ελλάδα 
είναι δτι ανέβαινε συχνά στήν ’Ακρόπο
λη καί μέ συγκίνηση άναλογιζόταν τήν 
άντίθεση ανάμεσα στή λαμπρότητα τού 
παρελθόντος καί στά σημερινά έρείπια. 
Ή σκλαβιά τών Ελλήνω ν τού προκα- 
λοΰσε τήν άγανάχτησή του καί μιά μέρα 
πού συνάντησε ένα νεαρό "Ελληνα στό 
δρόμο, έπιασε συζήτηση μαζί του καί 
τόν έκάκισε γιά τήν υποδούλωσή του.

Τό Ειδύλλιο

Στό σπίτι τής «Κονσουλίνας», δπως 
τήν έλεγαν οί τότε ’Αθηναίοι, έγκατα
στάθηκε ό Μπάύρον. 'Η «Κονσουλίνα», 
ήταν χήρα τού προξένου τής ’Αγγλίας 
Προκοπή Μακρή, μέ τόν όποιον ειχεν 
άποκτήσει τρεις κόρες τή Θηρεσία ή Τε- 
ρέζα ή Ταρσή, τήν Κατίγκω καί τήν Μα- 
ριάννα. Ή Τερέζα ή πρωτότοκος, ήταν 
έξαιρετικά όμορφη, πού οί ’Αθηναίοι τήν 
άποκαλούσαν «νεραϊδογέννητη» γιά τήν 
γοητεία καί τό κάλλος πού είχε. Καί οί 
άλλες άδερφές ήταν έξ ίσου ωραίες, αλλά 
ή Τερέζα ύπερεΐχε δχι μόνο στήν όμορ- 
φιά, άλλά καί στή μόρφωση, τήν έξυ- 
πνάδα καί στούς τρόπους. Ό  Άγγλος 
Χάγκ Ούίλλιαμς πού ήρθε στήν ’Αθήνα, 
λίγο μετά τόν Βύρωνα, περιγράφει στό 
βιβλίο του «Ταξίδια στήν Ελλάδα καί 
στήν ’Ιταλία» τις έντυπώσεις του άπό τή 
γνωριμία τών τριών γοητευτικών άδελ- 
φών: «Έχουν καί οί τρεις μέτριο άνά- 
στημα καί φορούν ενα κόκκινο αλβανικό 

φεσάκι μέ μία ρόγα γαλανή στήν κορυφή, 
σάν άστράκι. Κάτω άπό τό φεσάκι, περι-

7ο σπίτι τής Τερέζας Μακρή στοϋ Ψυρρή.

δένεται πολύχρωμο τσεμπέρι πού σκε
πάζει τούς κροτάφους. Τά μαλλιά τών 
δύο μεγάλων άδελφών είναι συνήθως άνα- 
σηκωμένα, κάτω άπό τό τσεμπέρι, ένώ 
τής μικρότερης είναι άνακατεμένα μέ 
μπρισίμια, χύνονται στούς ώμους καί 
φτάνουν ώς τή μέση της. Φορούν καί οί 
τρεις μακρύ σιγκούνι, μέ γούνα άπό μέσα, 
πού πέφτει ώς τούς άστράγαλους, μέ με
γάλες διπλές. Μιά μαντήλα άπό μουσε
λίνα τυλίγει σφιχτά τό στήθος ώς τή ζώνη 
καί κάτω άπ’ αύτό κατεβαίνει τό μετα
ξωτό φουστάνι, σφιγμένο άπό ζώνη με
ταξωτή πού κομποδένεται μπροστά καί 
πέφτει γεμάτο άπό χαριτωμένη άπλότη- 
τα. Άσπρες κάλτσες καί πασούμια κί
τρινα συμπληρώνουν τό κοστούμι.

Οί δυό μεγάλες έχουν μαύρα μάτια 
καί μαλλιά, πρόσωπο μακρουλό καί χλω
μό, δόντια κάτασπρα, μάγουλα γεμάτα, 
μύτη κονδυλένια καί λίγο κυρτή. Ή μι
κρότερη — ή Μαριάννα — είναι κάτα
σπρη, λιγώτερο στρογγυλοπρόσωπη άπό 
τις δυό άλλες άδελφές της καί πιό γελα
στή άπ’ αύτές.

Ή ποιητική ψυχή τού Μπάύρον συγ- 
κινήθηκε άπό τή γνωριμία τών τριών αύ- 
τών κοριτσιών. Έ τσ ι έγραψε τήν έποχή 
έκείνη στήν Α γγλία : «Ξέχασα νά σάς 
πώ δτι πεθαίνω άπό έρωτα γιά τρία κο
ρίτσια τών Αθηνών, τρεις άδελφές. Έ - 
ζησα μαζί τους στό ίδιο σπίτι. Αυτές τις 
τρεις θεές τις λένε: Τερέζα, Κατίγκω καί 
Μαριάννα. Όμως ή προτίμηση καί ή με
γάλη συμπάθεια τού ποιητή έκδηλώθηκε

στήν Τερέζα, γιά τήν όποια έγραψε τό 
ώραϊο ποίημά του: «Κόρη τών ’Αθηνών». 
'Η έπωδός του «Ζωή μου σ’ άγαπώ» είναι 
γραμμένη έλληνικά γιά νά έκφράση ό 
ποιητής μέ περισσότερη τρυφερότητα 
τόν έρωτά του γιά τήν ώραία Τερέζα. Φαι
νόταν τόσο έρωτευμένος ό Βύρων μέ τήν 
Ταρσή ώστε μιά μέρα άρπαξε ένα μαχαίρι 
καί ξέσκισε τό στήθος του, σύμφωνα μέ 
μιά έρωτική συνήθεια τής Ανατολής.

Οί ήμέρες τού ποιητή καί τού φίλου 
του Χομπχάους περνούσαν πολύ εύχά- 
ριστα μέ έκδρομές καί έπισκέψεις στούς 
άρχαιολογικούς χώρους τής Α ττικής. 
Μιά μέρα έφτασαν ώς τό Σούνιο, δπου 
σέ μιά λευκή στήλη τού άρχαίου ναού 
τού Ποσειδώνος, ό Βύρων «αιώνιος μα
θητής», χάραξε τό δνομά του, έμεινε κα
τάπληκτος άπό τήν όμορφιά καί τήν ή ρε- 
μία τού τοπίου καί έθαύμαζε τήν άνοιξη 
τής ’Αττικής καί τόν φωτεινό της ουρα
νό. Στις έκδρομές αυτές τούς συνώδευε 
συνήθως ό πρόξενος τής Γαλλίας Φω- 
βέλ.

"Ομως ό Μπάύρον ήταν πάντα άστα
τος στούς έρωτές του. Έ τσ ι, μόλις είδε 
ένα έγγλέζικο πλοίο νά φεύγη γιά τή 
Σμύρνη καί τήν Πόλη έσπευσε νά έπιβι- 
βασθή μαζί μέ τό φίλο του. ’Εκεί ό ποιη
τής τών «'Ωρών ’Αργίας» άποτελείωσε 
τό δεύτερο άσμα τού «Τσάϊλδ Χάρολδ».

Ό  έρωτας τού Μπάύρον μέ τήν ώραία 
Θηρεσία έζησε δσο ζή ένα λουλούδι, ένα 
ρόδινο σύννεφο καί χάθηκε μέσα στό 
πλούσιο έρωτικό άλμπουμ τού ποιητή,
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ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ

αφήνοντας μιά έντονη ζωηρή ανάμνηση, 
μιά μεθυστική εύωδιά πού τή διατήρησε 
σέ δλη τήν τόσο σύντομη ζωή του.

Επιστροφή στή ’Αθήνα

Στις 24 'Ιουλίου 1810 ό Βύρων καί ό 
Χομπχάους έγκατέλειψαν τήν Κωνσταν
τινούπολη. Ό  φίλος του έφυγε γιά τήν 
’Αγγλία καί ό ποιητής γύρισε στήν Α 
θήνα. Μά δέν έμεινε στό σπίτι τής «Κον- 
σουλίνας», άλλα στό μοναστήρι των Κα
πουτσίνων πού βρισκόταν στούς Ά έρη- 
δες, πλάι στό μνημείο τού Λυσικράτους 
πού είχε μιά θαυμάσια θέα: Μπροστά ή
ταν ό Υμηττός, πίσω ή ’Ακρόπολη, δε
ξιά ό ναός τοϋ 'Ολυμπίου Διός καί άρι- 
στερά ή πόλη. ’Εκεί ό Βύρων ξανάρχισε 
τις ερωτικές του περιπέτειες. Κάποια μέ
ρα ή μητέρα τής Θηρεσίας, ή Θεοδώρα 
Μακρή τόν έπισκέφθηκε καί τοΰ ζήτησε 
νά νυμφευθή τήν κόρη της. Ό  Βύρων άρ- 
νήθηκε καί έγραψε σ’ ένα φίλο του: «Ε ί
ναι τόσο τρελλή πού φαντάζεται δτι θά 
νυμφευθώ τή μικρούλα. Μά έγώ έχω δια
σκεδάσεις πού άξίζουν περισσότερο».

Τό τέλος τής Τερέζας

Ή Τερέζα, δταν έχασε τό Βύρωνα, 
έζησε άρκετά χρόνια άκόμη μέ τή μητέ
ρα της καί τις δυό άδελφές της στό πα
τρικό της σπίτι, στήν Πλάκα, δπου συ
χνά φιλοξενούσαν επίλεκτους ξένους πού 
περνούσαν άπό τ ή ν . 'Αθήνα. Στήν πε
ρίοδο τής Έπαναστάσεως τοΰ 1821 έζησε 
στήν 'Αθήνα καί στήν Αίγινα καί στά 
1829 παντρεύτηκε τόν πρόξενο τής 'Αγ
γλίας στό Μεσολόγγι ’Ιάκωβο Μπλάκ, 
μέ τόν όποιο άπέκτησε μία κόρη.

Ποιό ήταν τό τέλος της; Σέ μιά Γαλ
λική έφημερίδα τού 1884 δημοσιεύθηκε 
τό έξής: Σέ μιά τρώγλη τοΰ Λονδίνου 
πέθανε μιά γριά, ή κυρία Μπλάκ, έγκα- 
ταλελειμμένη καί μόνη. Ό  μεγάλος συν
θέτης Κάρολος Γκουνώ πληροφορήθηκε 
τή φτώχεια καί τή δυστυχία τής κυρίας 
«Μπλάκ», τής ώραιότατης Τερέζας καί 
έμελοποίησε τό ποίημα τοΰ Βύρωνος, 
έστειλε τή μελωδία στον έκδοτη του, γρά
φοντας :

« ’Εκχωρώ στήν κ. Μπλάκ τά κέρδη 
άπό τή σύνθεσή μου αύτή. Τό έργο μου 
αύτό δέν άνήκει πιά σέ μένα, άνήκει σέ 
κείνη πού τραγούδησε ό Βύρων, στήν 
«Κόρη των Αθηνών».

"Ετσι πέθανε ή Τερέζα Μακρή πού 
ύπήρξε ή μούσα δυό μεγάλων άνδρών 
τής Τέχνης: τοΰ Βύρωνος μέ τό ποίημά 
του ή «Κόρη τών Αθηνών» καί τοϋ Γκου
νώ μέ τή μελοποίηση τοΰ περίφημου 
ποιήματος τοϋ Μπάϋρον.

Από τήν «ΠΕΙΡΑ Ι ΚΗ - ΠΑΤΡΑΊ ΚΗ»

i. uv ργεις στόν πηγαιμό γιά τήν Ιθάκη  
νά εύχεσαι νάναι μακρύς ό δρόμος 
γεμάτος περιπέτειες γεμάτος γνώσεις

Πάντα στόν νοΰ σου νάχης τήν Ιθάκη  
τό φτάσιμο έκεϊ είναι 
ό προορισμός

Άλλα μή βιάζης τό ταξίδι διόλου 
Καλλίτερα χρόνια πολλά 
νά διαρκέση

Κ ι άν φτωχική τή βρής 
Ή  ’Ιθάκη δέν σε γέλασε 
Έ τσ ι σοφός πού έγινες μέ 
τόση πείρα
ήδη θά τό κατάλαβες. . .
Ο ί Ίθάκες τ ί σημαίνουν.

Τό άριστουργηματικό αύτό ποίημα 
τοϋ Καβάφη μέ τό βαθύ συμβολικό του 
χαρακτήρα μάς όδηγεΐ στό δρόμο έκεΐνο 
πού μάς φέρνει στήν ’Ιθάκη τό νησί τοΰ 
πολυμήχανου Όδυσσέα.

Τό νησί μέ τή μεγάλη ιδιορρυθμία καί τις 
άσύγκριτες όμορφιές Ό  μεγάλος μας 
Σολωμός έλεγε: «Κ λείσε μέσα στήν ψυ
χή σου τήν 'Ελλάδα γιά νά νοιώσης κάθε 
είδους μεγαλείο».

’Εμείς μπορούμε νά ποΰμε:
«Ζήσε ένα πρωινό στό Θιάκι γιά νά 

δής τόν ήλιο νά ξεπροβάλη άπό τά βουνά 
καί τούς λόφους πού πλαισιώνουν αύτή 
τήν πολιτεία καί τήν μεγάλη άγκάλη πού 
τό Ίόνιον εισχωρεί τόσο βαθειά ώστε δέν 
μπορείς νά καταλάβης άπό ποΰ μπήκε».

Τήν ώρα τούτη τής ’Ανατολής δταν 
οί πρώτες άκτΐνες τοϋ μεγάλου άφέντη 
χής Υής λούζουν τό όνειρεμένο νησί θά 
διακρίνης τούς άπειρους κολπίσκους, τά 
πολλά λιλιπούτεια νησάκια καί σιγά- 
σιγά, έτσι δπως θά τό βλέπης πάνω άπό 
τό Ομηρικό «Ν ήϊον» θά θαυμάζης τό 
κομμάτι αύτό τής ξηράς τό κομμένο στά 
δυό πού συνδέεται μ’ έναν στενό ’Ισθμό 
καί θά χαίρεσαι δλη τή θέα άπό τό Βόρειο 
Ακρωτήρι τή «Μέλισσα» έως τή Νοτιο

ανατολική άκρη τοΰ Ά γ. Άνδρέα έκεϊ
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πού ό Τηλέμαχος έσπευσε νά συνανιήση 
τόν Πατέρα του.

Τά σπίτια έτσι δπως ξετυλίγεται ή 
εικόνα τους μέσα στό πρωινό σύθαμπο, 
μοιάζουν σάν άέρινα σκαρφαλωμένα στις 
πλαγιές, γεμάτα πρασινάδα καί όμορφιά.

Τό Βαθύ ή πρωτεύουσα τοΰ νησιού 
είνα ι χωμένο στό μυχό ένός άσφαλοϋς 
τέρματος. Είναι τό λιμάνι« Φόρκυς» στό 
όποιο κατά τούς μελετητές αποβιβάστηκε 
ό Όδυσσέας. "Οπως μπαίνεις μέ τό καρά
βι στό λιμάνι χαίρεσαι μέ τό μάτι τούς 
όρμους, τις γλώσσες, τούς κάβους καί 
τά στενά περάσματα καί άναπνέεις τό 
άρωμα τής γαλήνης αύτής τής βαθύτατης 
πού είναι ένα άπό τά βασικά χαρακτηρι
στικά τοΰ νησιού, τής γαληνης πού δη
μιούργησε στόν περιπλανώμενο ηρώα 
τού 'Ομήρου τήν άγιάτρευτη νοσταλγία 
καί τόν εμψύχωνε στόν άγώνα του γιά 
τήν έπιστροφή.

Μικρό 'Ιστορικό

Ή ’Ιθάκη πέρασε άπό πολλές περιπέ
τειες καί άπό πολλούς κατακτητές ώσπου 
νά φθάση στήν άγκαλιά τής μητέρας 
Ελλάδος. Άπό τήν νεολιθική καί άπό 
τήν εποχή τού χαλκού άρχίζουν νά πα
ρουσιάζονται τά ίχνη τής προϊστορικής 
’Ιθάκης. "Υστερα έρχεται ή άκμή των 
Μυκηναϊκών χρόνων, τών 'Ομηρικών 
έπών καί τοΰ Όδυσσέα. Τήν άκολουθεϊ 
ή εισβολή τών Δωριέων καί ή περίοδος 
τών Ελληνικών Χρόνων άπό τόΰ 800 π.Χ. 
έως τό 300 μ.Χ. Ή ’Ιθάκη μετέπειτα γίνε
ται κτήσις τών Ρωμαίων καί υπάγεται 
κατόπιν στήν Βυζαντινή Αύτοκρατορία. 
"Επεται μιά σειρά κατακτητών μέ πρώ
τους τούς Νορμανδούς, τούς Άνδεγαυούς 
καί γιά λίγο καιρό τούς Τούρκους καί 
καί άπό τό 1500 μ.χ. τούς Βενετούς πού 
τούς διαδέχονται οί δημοκρατικοί Γάλλοι, 
ύστερα οί Ρώσσοι, οί Τούρκοι, οί Αΰτο- 
κρατορικοί Γάλλοι καί τέλος οί Ά γγλοι 
πού κράτησαν τό νησί στήν κυριαρχία 
τους έπί 54 χρόνια έως τό 1864 πού ένώ- 
θηκε μέ τήν Ελλάδα.

Ό  χώρος δέν μας έπιτρέπει νά έπεκτα- 
θοΰμε στήν ιστορία τοΰ νησιού καί στήν 
άπαρίθμηση τών περιπετειών του. Θά 
τονίσουμε μόνο ότι άπό τό 1500 π.Χ. είχε 
γνωρίσει μεγάλη άκμή καί είχε γίνει ή 
πρωτεύουσα μεγάλου κράτους πού περιε- 
λάμβανε τήν Κεφαλονιά^ τήν Λευκάδα, 
τήν Ζάκυνθο καί ένα μεγάλο μέρος τής 
Αιτωλοακαρνανίας. Ή δόξα κορυφώνε- 
ται μέ τόν Τρωικό πόλεμο καί μέ τόν πε
ρίφημο βασιλιά Όδυσσέα, γιά τόν όποιον 
τόσα πολλά άναφέρει ό Ό μηρος στήν 
Ίλιάδα καί τήν ’Οδύσσειά του, εξυμνών

τας τήν έξυπνάδα του, τις πανουργίες του 
καί τήν γενναιότητά του.

Ό  Όδυσσέας πήγε στήν Τροία μέ 12 
πλοία γεμάτα πολεμιστές καί ένωσε όλους 
τούς "Ελληνες μέ τήν έξυπνάδα καί τήν 
παλληκαριά του. Δέκα χρόνια έβάσταξε 
ό πόλεμος αυτός καί σ’ αύτά τά δέκα 
χρόνια ό βασιλιάς τής ’Ιθάκης περιπλα- 
νήθηκε σέ όλη τήν Μεσόγειο, έφτασε 
στόν Ατλαντικό, κατέβηκε έως τόν Ά δη 
γιά νά ρωτήση τόν Μάντη Τειρεσία, 
πότε θά γυρίση στήν πατρίδα του, ξεσή
κωσε τήν μήνιν τού Δία πού μ’ ένα κε
ραυνό του κατέστρεψε όλους τούς συντρό
φους καί τό τελευταίο καράβι πού τοΰ 
άπέμεινε, καί γλύτωσε κολυμπώντας μό
νος μέσα στή θάλασσα, στήν νήσο Ώγυ- 
γία. Άπό έκεϊ μέ μιά σχεδία έφθασε στήν 
Κέρκυρα καί άπό έκεΐ μέ τή βοήθεια τών 
Φαιάκων έφθασε στήν ’Ιθάκη ύστερα άπό 
είκοσι έτών άπουσία.

Οί ’Ιθακήσιοι μυήθηκαν άπό τούς πρώ
τους στήν Φιλική Εταιρία. Άπό τό 1816

μυήθηκε ό Νικόλαος Γαλάτης, ό Ευστρά
τιος Γαλάτης, ό Παναγής Χαλκιόπουλος, 
ό Ά γγελος Ροδοθέατος, ό Γεράσιμος 
Πέτας κ.ά. Οί ’Ιθακήσιοι άκόμη κατατά
χθηκαν καί πολέμησαν μέ τόν ’Ιερό Λόχο, 
άλλοι πέρασαν στήν Αιτωλοακαρνανία 
καί ένώθηκαν μέ τούς Ρουμελιώτες επα
ναστάτες καί άλλοι πολέμησαν σέ διά
φορα σημεία τής Ελλάδος.

Ά πότό βορρειότατο άκρο, τήν «Έξω γή» 
("Εξω—γής) τήν Πλατηθρία μέ τή θαυμά

σια θέα έως τήν «Ά νω γή» (Ά νω —γή) τό 
Περαχώρι, τό αύτοκίνητο σέ μεταφέρει 
στή Μονή «Κ  α θ α ρ ώ ν» σέ ύψος 650 μ. 
άπό τήν θάλασσα.

Άπό τό θαυμάσιο αύτό μοναστήρι, 
θαυμάζεις μιάν άσύγκριτη θέα. Τά χωριά 
κάτω, ξαναχτισμένα μετά τούς καταστρε
πτικούς σεισμούς τού 1953 φαντάζουν 
σάν άέρινα άνάμεσα στις έλιές, τις κου
μαριές, τις καρυδιές καί τά θρεμμένα 
πουρνάρια.

Στόν Σταυρό ένα γραφικό καί περιποι- 
ημένο χωριουδάκι, υπάρχει άξιόλογο 
μουσείο καί όλοι σχεδόν οί κάτοικοι θ ί
γονται φοβερά, άμα τολμήσεις νά πής 
πώς ύπάρχουν Α ρχαιολόγοι καί έρευνη- 
τές πού άμφισβητοΰν πώς ή ’Ιθάκη τους 
δέν είναι ή χώρα τοΰ Όδυσσέα πού ή 
κάθε γωνιά της μιλάει γιά τις περιπέτειες 
καί τούς άθλους του.

Ή θεωρία τοΰ Καρόλου Νταΐρπφελντ 
πώς ή 'Ομηρική ’Ιθάκη είναι ή Λευκάδα 
είχε άναστατώσει κάποτε τούς καλούς 
νησιώτες πού καμαρώνουν πάντα γιά τήν 
'Ομηρική ταυτότητα τοΰ νησιού τους.

Ευτυχώς οί νεώτερες έρευνες διαπρε
πών άρχαιολόγων καί οί άνασκαφές τής 
Α γγλικής Α ρχαιολογικής Σχολής έδω
σαν μεγαλύτερες άποδείξεις γιά τήν 'Ομη
ρική ’Ιθάκη καί έπεισαν μερικούς διατα
κτικούς γιά τήν ομοιότητα άρκετών λι- 
μανιών καί τόπων μέ τις 'Ομηρικές περι
γραφές.

"Ετσι όπως άγκαλιάζουμε άπό τά ψη
λώματα μέ τό βλέμμα τό νησί αύτό μέ τις
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άπειρες όμορφιές δικαιολογούμε τόν 
Όδυσσέα πού τό τοποθέτησε στήν καρδιά 
τής έπικράτειάς του γιατί άπό δώ μπορού
σε νά κυβερνήση εύκολα τά νησιά καί 
τούς τόπους πού εξούσιαζε.

Τό Βασίλειο τού Όδυσσέα

"Ολα τά γύρω νησιά καί πέρα βαθειά 
ώς τά Άκαρνανικά βουνά άνήκαν στό 
βασίλειο τού Όδυσσέα άπό τά μεγαλύ
τερα τής Μυκηναϊκής έποχής καί είναι 
στιγμές πού νομίζετε ότι άκοϋτε τόν 
χτύπο των κουπιών των δώδεκα πλοίων 
όταν φεύγη γιά τήν Αυλίδα γιά νά ένωθή 
μέ τούς άλλους βασιλιάδες των Ε λ λ ή 
νων πού θά χτυπήσουν τήν Τροία.

Καί ήταν τά άγήματα τού στόλου 
αύτοΰ: Κεφαλονίτες, Λευκαδίτες, Ζα-
κυνθινοί καί Άκαρνάνες μαζί μέ τούς 
Θιακούς πού άκολουθοϋσαν τόν Όδυσσέα 
σ’ έκεΐνο τό μεγάλο πόλεμο.

Ή γοητεία τής ’Ιθάκης έχει σκλαβώ
σει διαλεχτά πνεύματα. Ό ταν ό μεγάλος 
ποιητής καί φιλέλλην Μπάϋρον πέρασε 
άπό τό νησί γιά νά τό γνωρίση καί νά

μοιράση βοηθήματα στούς πρόσφυγες 
τού ’Εθνικού μας άγώνα, καί τό Θιάκι 
φιλοξενούσε τότε πολλούς άγωνιστές άπό 
τό Λάμπρο Κατσώνη, έως τόν πατέρα 
τού Άνδρούτσου πού σ’ αύτό τό νησί 
άπόκτησε τόν ήρωα τής Γραβιάς γ ι’αύτό 
καί τόν έβγαλε Όδυσσέα, έμεινε τόσο 
μαγεμένος πού είπε ότι ό μεγαλύτερος, 
πόθος τής ζωής του θά ήταν νά είχε άπο- 
κλειστικά δικό του ένα τέτοιο νησί.

Ά λλος μεγάλος Βρεταννός ό Κόμης 
Γκίλφορτν, ό ιδρυτής τής Ίονίας ’Ακαδη
μίας γοητεύτηκε τόσο άπό τήν όμορφιά 
τού νησιού πού είχε δηλώσει ότι θά τήν 
έφτιαχνε στήν ’Ιθάκη, άλλά ό Άγγλος 
άρμοστής των Ίονίων νήσων Μαϊτλαντ 
ματαίωσε τά σχέδιά του.

Οί Θιακοί κληρονομώντας άπό τόν 
Όδυσσέα τή δίψα τής άποδημίας ταξί
δευαν πάντα σ’ όλες τις άκρες τής γής 
καί θαυματούργησαν. Καί οί ξενητεμένοι 
ποτέ δέν λησμόνησαν τήν πατρίδα τους. 
Άφθονο πάντα κατέφθανε τό μεταναστευ- 
τικό συνάλλαγμα μέ τό όποιο γινόντου- 
σαν διάφορα έργα στό νησί, καί όταν 
ξαναγύριζαν στήν πατρώα γή έσπευδαν

νά προσκυνήσουν τό πατρικό τους σπίτι, 
τήν εκκλησία πού πρωτογνώρισαν, τό 
περιβόλι πού πρωτόπαιξαν μικροί καί 
προσπάθησαν πάντα νά προσφέρουν τις 
ύπηρεσίες τους στόν τόπο πού τούς γέν
νησε καί νά ξαναγαντζωθούν στό νησί 
πού νοσταλγούσαν χρόνια ταξιδεύοντας.

Μέσα στά έπιτεύγματα τού νησιού 
ήταν καί ή απαράμιλλη ναυπηγική τέχνη 

πού είχε φθάσει σέ τέτοιο βαθμό άκμής 
ώστε ό Καπποδίστριας σέ ένα γράμμα του 
πρός τούς Άγγλους νά γράφη ότι άριθμεΐ 
400 καράβια νηολογημένα στήν ’Ιθάκη 
καί στήν Κεφαλονιά καί ότι τά Ρωσικά 
λιμάνια τής Μαύρης Θάλασσας είναι 
γεμάτα άπό Θιακούς. Ακόμη ότι Καπετα- 
ναΐοι άπό τό Θιάκι όπως ό Γαβριήλ Κα- 
ραβίας βρίσκονται Κυβερνήτες σέ Ρωσι
κά πολεμικά καί ναυμαχούν μέ τήν τουρ
κική άρμάδα.

Στό μεγάλο κίνημα τής πνευματικής 
άναγεννήσεως των 'Ελλήνων πού άποτε- 
λεϊ πρόλογο τού ξεσηκωμού τού 1821 θά 
άπαντήσουμε μιά επιβλητική στρατιά άπό 
δασκάλους τού γένους πού κατάγονται 
άπό τήν ’Ιθάκη, όπως ό πρώτος διευθυν-
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τής τής Ευαγγελικής Σχολής Γιάννης 
Δενδρινός, όπως ό Χρύσανθος Καραβίας 
ό μαθητής τοϋ Ευγενίου Βουλγάρεως 
όπως οί τρεις ’Ιθακήσιοι ό Άντώνης, 
’Αναστάσιος καί Κων/νος, δπως ό Γρηγό- 
ριος Ξανθόπουλος καί Βασίλειος Κανέλ- 
Αος, όπως ό Εύστάθιος Καραβίας πού 
έδίδαξε στ ή σχολή Κυδωνιών, δπως ό 
Έθνομάρτυς ’Επίσκοπος Ευγένιος Καρα
βίας πού κρεμάστηκε μαζί μέ τόν Πα
τριάρχη Γρηγόριο καί τόσοι άλλοι.

Ή ’Ιθάκη δταν απελευθερώθηκε μιά 
γωνιά τής Ελλάδος, έμεινε έξω άπό τό 
μικρό καινούργιο βασίλειο, ύπό ’Αγγλική 
Κατοχή. Θά άγωνισθή έναντίον της καί 
θά άπλώση τή ναυπηγική της δύναμη καί 
τις ναυτικές της επιχειρήσεις στή Ρουμα
νία καί στή Ρωσία. Μεγάλοι έφοπλιστές 
δπως οί Θεοφίλατοι, οί Σταθάτοι, οί 
Βλασσόπουλοι κ.ά. θά λάμψουν σάν φω
τεινά μετέωρα τής ναυτικής της αίγλης.

"Ομως ή ’Ιθάκη είναι τό νησί πού άπό 
τούς βράχους του υψώθηκε ή άσύγκριτη 
μορφή τοϋ αιώνιου "Ελληνα, τοϋ 
Ό  δ υ σ σ έ α σύμβολο άνησυχίας, έρευ
νας, εύφυΐας, δίψας ταξιδιού, σύμβολο 
τής φυλής μας μέ τά μεγάλα προτερήματα 
τά μεγαλόπρεπα πετάγματα καί τις μι
κρές κακίες καί μιζέριες πού μάς δια
κρίνουν.

Είναι ακόμα ή ’Ιθάκη τό νησί πού σέ 
σκλαβώνει μέ τήν όμορφιά του καί μέ 
τό φυσικό του κάλλος, μέ τήν ιδιορ
ρυθμία του μέ τά άπειρα« φ ι ό ρ δ » πού τό 
στολίζουν μέ τά παιχνιδίσματα τής ξηρός 
καί τής θάλασσας πού μοιάζουν σάν δυό 
αιώνιοι έρωτευμένοι πού χώνεται ό ένας 
στήν άγκαλιά τοϋ άλλου.

Κλείνοντας αύτό τό σημείωμα, δέν 
ξέρω άν άπ’ αύτόν τόν σύντομο γϋρο 
καί τις γρήγορες ματιές μέ τις όποιες 
άγκαλιάσαμε τήν ’Ιθάκη κατώρθωσα νά 
σάς δώσω κάτι άπό τήν άπέραντη γοη
τεία τοϋ νησιού. ’Εάν δέν τό κατάφερα 
σ’ αύτό βέβαια δέν φταίει ή ’Ιθάκη άλλά 
ή δική μου αδυναμία.

’ Επάνω: Μοναστήρι Καθαρών, 
μέ τήν πανοραμική θέα  καί τήν 
περίφημη εικόνα «' Ιησούς έλκύ- 
μενος» τοϋ Θ εοτοκόπ ουλου. 
Κάτω: Μιά όμορφη γωνιά άπό τό 
ξακουσμένο νησί τοϋ Ό δ υσ - 
σέα.
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01 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΗΣ ΕΔΕΜ

Πολλοί σοφοί συγγράφεις χριστιανοί ή μη, 
προσπαθούν επί αιώνες να εντοπίσουν τον κήπο της 
Έ δ έμ , διατυπώνοντας καί υποστηρίζοντας 
διάφορες θεωρίες. 5Αλλά καμμία από αυτές δεν 
ετυχε γενικής αποδοχής. 5Εδώ δεν πρόκειται 
να λύσωμε το μυστήριο, άλλ' απλώς να 
παραθέσω μ ε μερικές από τις  πιο σημαντικές 
εκδοχές γύρω από το πάντα ενδιαφέρον αυτό θέμα.

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ
ΤΟΝ ΕΠΙΓΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ
Ο Ι ΣΥΓΓΡΑ Φ ΕΙΣ των -πρώ

των αιώνων μετά την γέννησι 
τοΰ Χριστού ήσαν πολύ έπιφυλα- 
κτικοί, o to c v  Ασχολούνταν μέ το 
θέμα αύτό, και πριν άπό τον 7ο 
αιώνα κανείς δεν είχε την τόλμη 
νά μιλήση για την γεωγραφία τοΰ 
έπιγείου Παραδείσου. 'Ο Φίλων 
και ό ’Ωριγένης εξηγούν άλληγο- 
ρικά την άφήγησι τοΰ Μωυσέως 
καί αποκλείουν την κυριολεκτική 
ή ιστορική έρμηνεία. ‘Ο αιρετικός 
Βαλεντίνος, πού έζησε τον 2ο αι
ώνα, βασίσθηκε στα λόγια τοΰ 
Αποστόλου Παύλου, πού λέει δτι 
Απήχθη στον τρίτο ουρανό και έ- 
ψθασε στον Παράδεισο (Β ' Κορ. 
ια ', 2, 4 ) , γιά νά υποστήριξή ό
τι ό Παράδεισος βρισκόταν λίγο 
πιο πάνω άπό τον τρίτο ουρανό. 
Τήν άποψι αυτή καταπολέμησε ό 
άγιος Αυγουστίνος. Έν τούτοις 
το 1925 ό πατήρ Ίλδεφόνσος ντέ 
Βούιππενς, ένας Καπουτσίνος ιε
ρωμένος, έπανέλαβε τήν άποψι 
τοΰ Βαλεντίνου στό έργο του «Ό  
Παράδεισος στον τρίτο ουρανό». 
*0  Κήπος τής Έδέμ, έλεγε, τό
σο κατά τούς Εδραίους, όσο και> 
κατά τούς χριστιανούς, δεν ήταν 
στήν Υή/ γιατί οΐ περιγραφές του 
άπό τούς άρχαίους συγγραφείς 
δεν συμπίπτουν μέ κανένα έπί- 
γειο κήπο. Τήν λύσι στό αίνιγμα,

υποστήριζε ό ντε Βούιππενς, τήν 
δίνει ό Απόστολος Παΰλος: ό Πα
ράδεισος βρίσκεται στον τρίτο 
ούρανό ή πολύ κοντά σ’ αυτόν, 
σύμφωνα μέ τήν περιγραφή τοΰ 
στερεώματος άπό τούς άρχαίους 
Έλληνες. Εκείνο πράγματι, κα
τά τον 'Ολλανδό ιερέα, ήταν τό 
τμήμα τοΰ κόσμου πού έγινε Α
πρόσιτο στούς Ανθρώπους άπό 
τήν εποχή τοΰ προπατορικοΰ α
μαρτήματος καί όπου μεταφέρθη
καν ό Ένώχ καί ό Ήλίας, περί μέ
νοντας τό τέλος τοΰ κόσμου, κα
θώς καί ό καλός ληστής, πού έ- 
λαβε άπό τον Κύριο τήν ΰπόσχεσι 
ότι θά περνοΰσε μαζί του τήν πύ
λη τοΰ Παραδείσου. ’Αλλά, όσο 
σοβαρά κι αν είναι τά ντοκουμέν
τα τοΰ πατρός Ίλδεφόνσου, εΐναι 
έκτεθειμένα σέ μερικές άκόμη σο- 
βαρώτερες Αντιρρήσεις, πού δη
μιουργούν βάσιμες Αμφιβολίες γιά 
τήν άξία τής άπόψεώς του.

"Ας γυρίσωμε όμως γιά λίγο 
στις πεποιθήσεις τών Αρχαίων. 
Αυτές συμπίπτουν γενικά μέ έκεΐ- 
νες τοΰ Θεοδώρητου, έπισκόπου 
τής. Σύρ, στήν Συρία, καί έκκλη- 
σιαστικού συγγραφέως, πού έζη
σε κοττά τό πρώτο ήμισυ τοΰ 5ου 
αίώνος. Ό  Θεοδώρητος πίστευε 
ότι ή Γή δέν είναι σφαιρική, Αλ
λά τετράγωνη, ή μάλλον εΐχε σχή

μα όρθογωνίου παραλληλογράμ
μου. ‘Ο ουρανός στηριζόταν στά 
άκρα της. Πέρα άπό τον ώκεανό 
υπήρχε μιά άλλη ξηρά, πού πε
ρί έβαλλε όλόκληρη τήν Γή, καί 
εκεί άκριβώς βρισκόταν ό έπί- 
γειος Παράδεισος. Σημειώνομε μέ 
τήν ευκαιρία ότι πολλοί πίστευαν, 
σύμφωνα ,μέ τήν Γραφή, ότι ό 
κόσμος ήταν στρογγυλός, άφοΰ 
άλλωστε άναφέρεται ότι ό ’ Ιεχω
βάς χάραξε ένα κύκλο στήν έπι- 
φάνεια τής ’Αβύσσου (Παρ. η' 
27, ’ Ιώβ κε' 10) καί ότι ή Γή 
είχε τις βάσεις της μέσα στό νε-
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ρό (Ίώδ λη' 6).
Μετά την άπεπτο μττή του άπό 

τον Παράδεισο, ό Άδάμ έμεινε 
λίγον καιρό στην περιοχή αυτού 
τού τόπου τής ήδονής καί τής μα- 
καριότητος και έπειτα πέρασε 
τον 'Ωκεανό και έφθασε στην Γή 
μας. Oi άρχαΤοι συγγραφείς διε- 
κήρυσσαν ότι oi τέσσερις ποτα
μοί, πού πήγαζαν άπό τον έπί- 
γειο Παράδεισο, περνούσαν κάτω 
άπό τον Ωκεανό και κατέληγαν 
στον δικό μας κόσμο. ΠΗσαν ό 
Ευφράτης καί ό Τίγρης στην ’Αρ
μενία, ό Φισών ή ό Γάγγης στην 
’ Ινδία, και ό Γιων ή ό Νείλος 
στην Αιθιοπία. Βλέπομε πόσο ά- 
σαφής ήταν ή κοσμολογία την έ- 
ποχή έκείνη! *0  άγιος Θωμάς
Άκινάτος, μετά τόν Τερτυλλιανό 
και μερικούς άλλους, κήρυσσε άτι 
ό έπίγειος Παράδεισος χωριζόταν 
άπό τόν κόσμο των άνθρώπων μέ 
ένα πύρινο τείχος. Τό τείχος αυ
τό, έλεγε, άναφέρεται στην Γρα
φή ώς άστράπτουσα ρομφαία των 
Χερουβείμ, πού έτέθη μεταξύ του 
Άδάμ και του Παραδείσου, γιά 
νά έμποδίση τήν έπιστροφή του 
σ’ αυτόν.

Μετά τήν έκθεσι των ιδιωτικών 
αυτών άπόψεων γιά τήν θέσι τής 
Έδέμ, πρέπει νά άναφερθούμε 
στήν χωρογραφία τής Γενέσεως 
και στά κείμενα τής Γραφής, πού 
περιγράφουν τόν περίφημο «Κή
πο»: «Μήπως οί θεοί τών έθνών», 
διερωτάται ό βασιλεύς τής ’Ασ
συρίας, «έλύτρωσαν έκείνους τούς 
οποίους οί πατέρες μου κατέστρε- 
ψαν, τήν Γωζάν, καί τήν Χαρράν, 
καί Ρεσέφ, καί τούς υιούς τού Έ- 
δέμ, τούς έν Τελασσάρ;» (Ήσ. 
λζ' 12). Στο Βιβλίο τών Βασι
λέων έξ άλλου διαβάζομε δτι ό 
Σαλμοτνασάρ, βασιλεύς τών ’Ασ
συριών, «μετώκισε τόν ’ Ισραήλ 
εις τήν ’Ασσυρίαν, και έθεσεν αύ- 
τους έν Άλά καί έν Άβώρ παρά 
τόν ποταμόν Γωζάρ, καί έν ταΐς 
πόλεσι τών Μήδων» (ιη ' 11). 
Στήν θέσι τους έφερε σ,τήν Σα
μάρεια «άνθρώπους έκ Βαβυλώ- 
νος, καί άπό Χουθά, καί άπό Αύά, 
καί άπό Αίμάθ, καί άπό Σεφα- 
ρουΐμ» (Βασ, Β ' ιζ' 24 ).

"Α ν ό Τίγρης καί ό Ευφράτης

Ο ί δυο πρω τόπλαστοι, ό Ά δ ά μ  
καί ή Ευα, εκδιώ κονται άπό τόν 

Παράδεισο μετά τό αμάρτημά τους 
( Πίνακας τοΰ Τζιοβάννι ντί Π ά ο λο ).
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δέν παρουσιάζουν μεγαΛες δυσκο
λίες, δέν συμβαίνει τό Τδιο καί 
μέ τους δυο άλλους ποταμούς τοΰ 
επιγείου Παραδείσου. «Τό όνομα 
τοΰ ενός, Φισών· ούτος είναι ό 
περί κυκλώνων πάσαν την γην Ά - 
βιλά» (Γεν. β ' 11), «καί τό όνο
μα του ποταμοί) τοΰ δευτέρου, 
Γιών ουτος είναι ό περικυκλώνων 
πάσαν την γην Χούς» (Γέν. β ' 
13). Τό όνομα τοΰ πρώτου ση
μαίνει, στην εβραϊκή, πλούτο, α
φθονία. Τοΰ δευτέρου σημαίνει τα
χύτητα, άρμη, μεγαλοπρέπεια.

Ποιά είναι αυτή ή Ά βιλά, ό
που ρέει ό Φισών; Δυο άνδρες έ
χουν τό ίδιο όνομα στην Γραφή. 
Ό  ένας είναι γιος του Χούς καί 
έγκαταστάθηκε στην ’Αραβική

καί τών Άργοναυπόν. *0  Στρά
βων λέει ότι σώζονταν άκόμη στην 
έποχή του τά ίχνη αυτής τής πε
ρίφημης εκστρατείας σε πολλά 
σημεία τής χώρας, καί ό Πλίνιος 
αφιερώνει μεγάλες περιγραφές 
στον πλούτο τοΰ Φάσιος, στα ά- 
νάκτορα μέ τους επίχρυσους τοί
χους καί τούς ασημένιους κίονες. 
"Αν άφαιρέσωμε καί εδώ τό στοι
χείο τής υπερβολής, απομένει ο
πωσδήποτε ένας κόσμος που προ- 
κάλεσε μεγάλη έντυπωσι μέ τον 
πλούτο του στην άνθρωπότητα 
τής εποχής του.

"Οσο για τόν Γ ιών, όλοι σχε
δόν οί αρχαίοι συγγραφείς ακο
λουθούν τον Φλάβιο Ίώσηπο, πού 
εννοούσε μέ τό όνομα αυτό τόν

"Ερημο, δηλαδή στον κλότδο τοΰ 
Ευφράτη που άπλώνεται προς την 
Αίγυπτο, στην περιοχή τής έρή- 
μου τής Σούρ. Είναι φανερό ότι 
δέν πρόκειται για τόν Ά βιλά τοΰ 
Φισών. *0  δεύτερος Ά βιλά έγκα
ταστάθηκε στην Αρμενία καί τό 
γένος του άπλώθηκε σέ όλη την 
περιοχή, άπό Μησά ως την Σε- 
φαρά (Γέν. Γ ,  30). ‘Ο Άβιλά 
αυτός ήτοτν γιος τοΰ Ίοκτάν. Ή 
περιοχή Μησά ώς Σεφαρά π ι
στεύεται ότι συμπίπτει μέ τά όρη 
Μάσιος καί Σεράπανης τής Α ρ
μενίας, που άναφέρει ό Στράβων 
στό ένδέκατο βιβλίο του. Ή ιδιο
μορφία τοΰ Φισών, στήν κοίτη τοΰ 
όποιου «εϋρίσκεται τό χρυσίον», 
κατα τήν Γένεσι, επιτρέπει νά 
άναγνωρίσωμε σ’ αυτόν τόν Φά- 
σι, που ή φήμη του ένέπνευσε 
τους μύθους για τό Χρυσόμαλλο 
Δέρας καί τά ταξίδια τοΰ Φρίξου

Νείλο. Ό  ποταμός αυτός πηγά
ζει στήν Αιθιοπία, στήν περιοχή 
Κους (χαραχτηριστ ική ή όμοιό- 
της του όνόματος μέ τό Χούς). 
’Αλλά ό Νείλος απέχει πολύ άπό 
τόν Τίγρητα καί τόν Ευφράτη. 
Πώς είναι δυνατόν νά ποτίζη τόν 
ίδιο κήπο μέ έκείνους; Πρέπει 
μάλλον νά άναζητήσωμε μια άλ
λη χώρα Χούς, κοντά στούς δί
δυμους ποταμούς —  καί κοντά 
στον Φισών. Πρόκειται λοιπόν γ ι’ 
αυτόν πού βρίσκεται στήν Ά βι- 
λά, στά βόρεια τοΰ ποταμού Α 
ράξου, πού ξεκινά άπό τό Αρα
ράτ, όχι μακριά άπό τόν Ευφρά
τη, καί χύνεται στήν Κασπία Θά
λασσα. "Ενας δεύτερος Άραξος, 
λιγώτερο σημαντικός, δίπλα στον 
όποιο κτίσθηκε ή Περσέπολις, έκ- 
βάλλει στον Περσικό Κόλπο. Ό  
έντοπισμός τών περιοχών γίνε
ται δυσκολώτερος, γιατί συχνά

Ό  Παράδεισος καί ή ζωή τών 
πρωτοπλάστων μέσα σ’ αυτόν 
ενέπνευσαν πάντοτε τούς καλλιτέχνες  
’Αριστερά : ένα ζωγραφικό έργο 
τοΰ Ρολάν Σαβερύ, στό Μ ουσείο  
Β ερβ ιέ, μ έ  τόν τίτλο  «Ε ιδυλλιακός  
Π αράδεισος». Α πέναντι : ό ’Αδάμ 
καί ή Εϋα σέ ιταλικό μω σαϊκό.

τό ίδιο άνομα άποδόθηκε σέ δυο 
ή περισσότερα βουνά, ποταμούς, 
πόλεις. "Οσο γιά τόν "Αραξο, δέν 
επιτρέπεται καμμιά άμφιβολία: 
Είναι αυτός πού έκβάλλει στήν 
Κασπία. Τό ρεΰμα του, άγριο 
καί όρμητικό, γκρέμισε όλες τις 
γέφυρες πού έκτισαν έπάνω του, 
άκόμη καί έκείνη πού κατασκεύα
σε ό Μέγας Αλέξανδρος. Αύτό 
έκανε τόν Βιργίλιο νά χαρακτηρί
ση τόν ποταμό «pontem indigna- 
tus Arax», στό βιβλίο VIII τής 
Αϊνειάδος (στ. 728). ‘Ο Ηρόδο
τος περιγράφει τόν "Αραξο μέ τά 
πιο ζωηρά χρώματα. Τά νερά του, 
λέει, πηγάζουν άπό σαράντα στό
ματα καί τρέχουν όρμητικά, ώσ
που νά καταλήξουν τά 39 άπό 
αυτά σέ διάφορα βαλτοτόπια. 
Μόνο τό τεσσαρακοστό ρεΰμα του 
φθάνει στήν θάλασσα. "Οσο γιά 
τήν ευφορία τής γής πού αρδεύει
ό Άραξος, ό Στράβων βεβαιώ
νει ότι εδώ φυτρώνουν όλα τά ε ί
δη τοΰ άμπελιοΰ —  καί μάλιστα 
χωρίς νά χρειάζωνται καλλιέρ
γεια — , πού παράγουν τόσο πολ
λά σταφύλια, ώστε οί κάτοικοι τά

468



έχουν χορτάσει και δέν τά κόβουν 
πιά. Σ έ πολλές περιοχές ή γή 
παράγει τρεις φορές καρπούς με
τά την πρώτη σπορά καί, γενικά, 
θερίζει κανείς 50 φορές περισσό
τερα άπό δσα σπέρνει.

Μιά ιδιότητα τού Γιών, πού ά- 
ναφέρεται στον Εκκλησιαστή, 
ταιριάζει πολύ στον "Αραξο, πού 
θά μπορούσε θαυμάσια νά είναι 
ένα άπό τά ποτάμια τής Έδέμ. 
‘Ο συγγραφεύς γράφει δτι ό Κύ
ριος ύποσχέθηκε στόν Δαβίδ δτι 
άπό αύτόν θά γεννηθή ένας βασι
λεύς, πού θά κάνη τήν γνώσι νά 
προβάλη δπως τό φώς καί πού 
θά πολλαπλασιάση τά ύδατά της, 
δπως ό Γιων στην φουσκονεριά... 
‘Ο Άραξος, δπως καί ό Φισών 
καί ό Τίγρης καί ό Ευφράτης, γιά 
τούς οποίους γίνεται λόγος στούς 
στίχους πού άκολουθοΰν, ξεχειλί
ζουν πράγματι κάθε φορά πού 
λειώνουν τά χιόνια στά βουνά τής 
’Αρμενίας καί τής Κολχίδας, ά
πό δπου πηγάζουν.

Είπαμε παραπάνω δτι υπήρ
χαν δυο χώρες Χούς (ή Κούς): 
ή μιά στην Αιθιοπία, ή όίλλη στά 
νότια τής γής Ά βιλά. Ή ποικι
λία των απόψεων δυσχεραίνει τον 
εντοπισμό αυτής τής χώρας. Φαί
νεται πιθανόν δτι οΐ δυο Χούς ά- 
πεΐχαν πολύ ή ιμιά άπό τήν άλλη. 
ΟΪ Έβδομήκοντα μετέφρασαν 
τήν Χούς ώς Αιθιοπία. Μαζί 
τους συμφωνεί καί ό άγιος Ιερώ
νυμος, πού παρατηρεί, στά έρω- 
τήματά του γιά τήν Γένεσι, δτι 
οΐ 'Εβραίοι άποκαλοΰσαν γενικά 
την Αιθιοπία γή Χούς. Ό  Φλά- 
βιος Ίώσηπος στην « ’ Ιουδαϊκή 
’Αρχαιολογία» του κάνει τήν ίδια 
παρατήρησι γ ιά  τούς Αίθίοπες, οΐ 
όποιοι άπεκαλοΰντο μεταξύ τους 
Χούς, ά λλα  προσθέτει δτι καί δ- 
λη ή ’Ασία όνομαζόταν Χούς. ’Α
λίμονο στήν γή πού βρίσκεται πέ
ρα άπό τούς ποταμούς τής Αι
θιοπίας, λέει ό Ήσαΐας. Τό ε
βραϊκό κείμενο δμως γράφει «πέ
ρα άπό τά ύδατα τού Χούς». Τά 
δυο ονόματα συγχέονται. Τούτο 
προκύπτει καί άπό τά' σχετικά 
χωρία τού ’ Ιεζεκιήλ στό Βιβλίο 
των Βασιλέων. "Αν δμως λάβη 
κανείς ύπ’ δψι τούς Χουθΐτες πού 
άναφέρονται στό Βιβλίο των Βα
σιλέων, πρέπει νά παραδεχθή τήν 
ΰπαρξι καί μιας άλλης γής Χούς, 
στόν Γ ιών ή ’Άραξο. Είδαμε δτι
ό Σαλμανασάρ άντι κατέστησε 
στην Σαμάρεια τούς ’ Ισραηλίτες, 
πού εξόρισε στην ’Ασσυρία, έγ-

καθιστώντας στήν θέσι τους άποί- 
κους άπό διάφορες περιοχές τής 
κασπιακής άκτής καί προ πάν
των τούς Χουθά —  δηλαδή Χούς; 
’Αλλά ή ονομασία Χουθά —  πού 
μοιάζει πολύ μέ τήν Χούς —  θυ
μίζει έντονα καί τούς Σκΰθες. Ό  
Διόδωρος ό Σικελιώτης καί ό Η 
ρόδοτος άναφέρουν πραγματικά 
δτι οΐ Σκΰθες έκαναν τέτοιες με
τακινήσεις καί κατέκτησαν περιο
χές σέ μεγάλη άπόστασι άπό τήν 
Κασπία. Στό τέταρτο βιβλίο του, 
δπου άναφέρεται στήν ιστορία καί 
στήν καταγωγή αι/τοΰ τού λαού, 
ό ‘Ηρόδοτος τοποθετεί τήν πρώ
τη έγκατάστασι τών Σκυθών στήν 
περιοχή τού ’Αράξου. ’Από εκεί, 
λέει, τούς έδιωξαν οι Μεσαγέτες. 
Καί ό ’ Ιουστίνος άναγνωρίζει ώς

νοτιώτατο δ,ριο τών Σκυθών τον" 
Φάσι (άλλως Φισών) καί τον "Α- 
ραξθ·

Τό μόνο συμπέρασμα πού μπο
ρεί νά βγάλη κανείς άπό τά κεί
μενα αυτά είναι, προφανώς, δτι 
ό επίγειος Παράδεισος βρισκόταν 
στήν περιοχή τής ’Αρμενίας, άπό 
δπου πηγάζουν οϊ τέσσερις πο
ταμοί πού άναφέρονται στην Γέ
νεσι. Κι αυτό παρά τό γεγονός 
δτι δυο άπό αυτούς παρουσιάζουν 
άρκετή δυσκολία στόν συσχετισμό 
τους μέ τόν Φάσι καί τον ‘Ά ρ α 
ξα καί παρά τις μικρές άποδεί- 
ξεις γιά τήν ΰπαρξι τής γής Χούς 
στούς πρόποδες τού Καυκάσου, 
δπου κυλούσε ό Γ ιών, καθώς μάς 
λέει καί ό Μωυσής στήν Γένεσι.

M ICHEL DE M AUNY
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Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
Κ ΑΤΑ την περίοδο της Έπανα- 

στάσεως, μερικοί ετερόδοξοι 
Έλληνες (όχι ’Ορθόδοξοι Χριστια
νοί δηλαδή) δεν ττήραν μέρος στο 
γενικό ξεσήκωμα καί έκινοϋντο κα
τά τρόττο πού ττείραζε την ελληνι
κή διοίκησι. ‘Ορισμένοι, Ιξ άλλου, 
που ήλθαν έδώ άπ’ εξω, κινήθηκαν 
σάν ιεραπόστολοι σέ παρθένα γη. 
‘Ο ελληνομαθής ’Άρτλεϋ, π .χ., ί 
δρυσε σχολή στήν Αίγινα καί, όσο 
κι άν φαίνεται παράξενο, έκήρυττε 
ελεύθερα τίς ιδέες του από ...τον 
άμβωνα των ορθοδόξων ναών τής 
νήσου. (Τό ίδιο εκανε αργότερα 
καί ό ’Αμερικανός ’ Ιωνάς Κίγκ, ό 
όποιος ίδρυσε σχολή στήν Σύρο). 
"Ολοι αυτοί, είτε "Ελληνες είτε ξέ
νοι, έρχονταν σέ άντεγκλήσεις με 
τους έπάρχους καί γ ι ’ αυτό κάθε 
φορά κατέφευγαν στά ξένα προξε
νεία, ’Αγγλίας, Γαλλίας, Αυστρίας 
κ.λπ., όπου εύρισκαν συμπαρά
σταση

'Η στάσις τους αυτή άναφέρθη- 
κε τελικά στο υπουργείο ’ Εσωτε
ρικών, οπότε ό ΤΤαπαφλέσσας I- 
φούντωσε άπό τό κακό του καί 
έκοινοποίησε αμέσως τήν παρακά
τω (ανέκδοτη ώς τώρα) έγκύκλιό 
του. Με αυτή υποδεικνύει τό χρέος, 
άφ’ ενός, τών ετεροδόξων Ε λ λή 
νων, αλλά καί καθορίζει, άφ’ ετέ
ρου, άπό θέσεως κυριάρχου κρά
τους, τά δικαιώματα τών προξέ
νων.

Είναι ένδιαφέρον κείμενο καί αρ
κετά αποκαλυπτικό, γ ια τί με αύ- 
τό παρουσιάζεται ένας άλλος, ά
γνωστος, ΤΤαπαφλέσσας. 
Π ροσω ρινή Δ ιο ίκ ησ ις  τής 'Ελλάδος  
Ά ρ ιθ .  786

Τό Ύ πουργεϊον τώ ν ’Ε σω τερ ικώ ν  
ΙΙρ ό ς  τούς "Ελληνας  

τής Δ οτικής ’Ε κκλησ ία ς  
Και ο ί φυσικοί και δσοι ε ις  τήν  

φόσιν τοΰ ανθρώπου θεμελιοϋνται 
Π ο λ ιτ ικ ο ί Ν όμοι, δεν σογχωροϋσι 
ποτέ ε ις  κανέν "Εθνος, μόνον διά  
θρησκευτικός διαφοράς νά είνα ι διη- 
ρ η μ ένο ν  δ ιό τ ι ό εθνισμός δέν στηρί
ζεται απάνω εις  θρησκευτικός βάσεις, 
αλλά θεμελιώ νετα ι απάνω εις  τόσα 
κα ί τόσα κοινά όλου τοΰ "Εθνους καί 
υλικά κα ί ηθικά συμφέροντα, τά ό
ποια ώς άλλοι δεσ μο ί συνέχουσι καί 
κρατοϋσι ε ις  εν, δλον τό "Εθνος. 
‘Εάν ρ ίψ ω μ εν  τούς οφθαλμούς μας 
είςτόν φωτισμένον κόσμον, βλέπο- 
μεν πολλά "Εθνη, έκαστον τώ ν ό
ποιων συνίσταται άπό θρησκευτάς

διαφόρω ν διδασκαλιώ ν, ο ϊτινες μ ’ δ
λον τούτο είνα ι ε ις  εν "Εθνος συνδε- 
δεμένοι. Παραδείγματα τούτων έχο- 
μεν τό Γερμα νικόν "Εθνος, τό 'Ο λ 
λανδικόν, τό Γ α λλ ικ ό ν  κ .λπ ., έκα
στον τώ ν όποιω ν συνίσταται άπό 
Ευαγγελικούς, Κατολίκους κα ί άλ
λω ν διαφόρων διδασκαλιώ ν χρ ισ τια 
νούς, ενώ τό Γερμανικόν είνα ι εν μό
νον Έ θ ν ο ς , τό 'Ο λλανδικόν ομοίω ς, 
τό Γα λλ ικόν  παρομοίως κ .λπ . Μ ό 
νον τά βάρβαρα έθνη ταυτίζουν τήν  
θρησκείαν μ ε τον εθνισμόν κα ί διά 
τούτο, μ ικρά  μόνη διαφορά θρησκευ
τική , είνα ι ικανή νά δια ίρεση  εν έ
θνος.

Τό 'Ε λλην ικόν  Έ θ ν ο ς  έλαβε τά 
δπλα διά νά έλευθερω θή άπό τήν φρι- 
κτήν τυραννίαν τώ ν Τούρκω ν καί νά 
ζήση ώ ς "Εθνος, "Εθνος άνεξάρτη- 
τον, "Εθνος ελεύθερον, Έ θ ν ο ς  τό ό
ποιον νά δ ιο ικήτα ι άπό νόμους, έπι- 
τά ϊτόντας τήν ισονομίαν κα ί νά Οεω- 
ρή  δλους τούς εις  τήν Ε λ λ ά δ α  γεν- 
νηθέντας "Ελληνας κα ί τούς τής ’Α 
νατολικής κα ί τούς ~ής Δ υτική ς  εκ 
κλησίας καί έν γένει δλους τούς π ι
στεύοντας ε ις  Χ ρισ τόν, ώ ς ίδ ιά  του 
μέλη.

Τούτο έδειξε πραγματικώς ή Σ ε 
βαστή Ε θ ν ικ ή  Συνέλευσ ις, ή  όποια  
άκολουθοΰσα τόν φυσικόν νόμον, δέν 
άποκλείει κανένα χριστιανόν άπό τό  
Έ θ ν ο ς . ’Α λλά προσκαλεϊ δλους, ό
σοι πιστεύουσιν ε ις  τόν Χ ρ ισ τόν  καί 
έχουσι πάτριον τήν Ε λ λ η ν ικ ή ν  γλώ σ
σαν, νά μεθέξω σι τοΰ υπέρ π ίστεω ς  
καί πατρίδος ιερού άγώνος, ώς φαί
νεται καταχωρισμένον εις  τόν §  Β '  1 
τοΰ συνταγματικού Χάρτου, δ σ τις  πε
ρ ιέχε ι τήν βά σιν τού Ε λ λ η ν ικ ο ύ  Π ο 
λιτεύματος.

Κ α ί σ είς  λοιπόν ο ί χριστιανοί τής  
Δ υτικής εκκλησίας, δσοι ε ίσ θ ε γεν
νημένοι ε ις  τήν 'Ελλάδα, ε ίσ θ ε άχώ- 
ρ ισ το ι άπό τό "Εθνος μας. Έ ά ν έκα- 
τηχήθητε άπό ιερ είς  τής Δ υτικής εκ 
κλησίας, έπαύσατε τάχα νά είσ θ ε τοΰ 
αυτού "Εθνους μ έ  τούς δσοι έκατη- 
χήθησαν άπό ιερ είς  τής ’Α νατολικής  
εκ κλη σ ία ς ; Μ ή  γένο ιτο ! Ά λ λ ο  ε
θνισμός καί άλλο θρησκεία' καί σ είς  
είσ θ ε "Ελληνες κα ί ύπόκεισθε άπαρα- 
σάλευτα εις  τά αυτά εθνικά χρέη καί 
έχετε τά αυτά εθνικά δικαιώματα, κα
θώ ς κα ί ο ί τής ’Α νατολικής εκ κλη 
σίας χριστιανοί.

"Ο θεν σάς συμβουλεύομεν πατρι- 
κώ ς νά γνω ρίσετε τά όποια έχετε 
προς τήν κοινήν πατρίδα χρέη, νά 
ύπόκεισθε εύπειθώ ς ε ις  τούς νόμους

τοΰ "Εθνους σας, νά πληρώνετε τό 
δέκατον τώ ν προϊόντω ν τής ιδ ιο κτή 
του γής σας καί τάς λοιπάς νομίμους 
συνεισφοράς, ώς κα ί ο ί λο ιπο ί "Ε λλη 
νες.

Έ ά ν δμω ς τινές άπό σάς, άναισθη- 
τοΰντες ε ις  τόν φυσικόν νόμον τοΰ  
εθνισμού κα ί κωφεύοντες ε ις  τήν  ίε- 
ράν φωνήν τής πατρίδος, προφασί
ζονται τάχα, δ τ ι επ ειδή είνα ι τή ς  Δ υ
τ ική ς  εκκλησίας χριστια νοί, διά τού
το μόνον έπεται νά είνα ι μέλη  τοΰ 
Γα λλικού  έθνους, τοΰ Αυστριακού  
κ .λ π ., τούς τοιούτους, ώ ς παραλογι
σ μ έν ο υ ς , άφήνομεν κατά τό παρόν 
εις  τήν άναισθησίαν κα ί κουφότητά  
των, ε ω ς  νά ε λ  θ  ω  σ  ι ν ε ι ς  
α ί σ θ η μ α .  Συγχρόνω ς δμω ς τούς 
έπ ιϊά ττο μεν  νά γνωρίσουν τά χρέη  
των.

"Αν φαντάζωνται ο ί τοιοΰτοι, δτι 
ο ί Π ρόξενοι τάχα τώ ν Ευρω παϊκώ ν  
Α υλών τούς υπερασπίζονται κα ί διά  
τούτο δέν πληρώνουν τά χρέη  των, 
λανθάνονταν δ ιότι ο ί Π ρόξενο ι β έ 
βαια γνωρίζουν, δ τ ι δέν έστάλησαν 
παρά τώ ν Αυλών των, διά νά κάμουν 
προσηλύτους καί νά μεταπλάττουν  
τούς "Ελληνας εις  Γαλλικούς κα ί Αύ- 
οτριακούς κ .λπ . "Ελληνας, ούτε έ
στάλησαν διά  νά άποκόψουν εν ολό
κληρον μέρος άπό τό Έ θ ν ο ς  μας, 
ούτε διά νά γίνωνται εμπόδια εις  τά 
εθνικά μας πράγματα. Ο ί Π ρόξενοι, 
λέγω, γνωρίζουν εντελώ ς δλα αυτά 
καί, ώ ς φρόνιμοι, περιορίζονται ε ις  
τά αληθινά χρέη τοΰ όπουργήματός 
των, κα ί δέν ανακατώνονται ε ις  ξένα 
πράγματα.

Τούτους λοιπόν, τούς άπό οικείαν  
θέλησιν άποξενουμένους, έπ ιτά ϊτο -  
μεν κα θ’ δλην τήν αυστηρότητα τής 
Δικαιοσύνης, νά πληρώσουν άπρο- 
φασίστως κα ί χω ρίς  άντιλογίας τό  
δέκατον καί τάς λοιπάς νομίμους 
συνεισφοράς, ώ ς κα ί ο ί "Ελληνες.
Έ ν  Τριπολιτζα τή  9 ’ Ιουνίου 1823  

Ό  υπουργός τών ’Εσω τερ ικώ ν  
Γρηγόριος Δ ίκ α ιο ς  

Ό  Γ εν . Γραμματεύς  
Γ . Γλαράκης

Πραγματικά μεγαλόπνευστη εί
ναι ή παραπάνω παραινετική τού 
Παπαφλέσσα, άλλά καί αρκετά δυ
ναμική, άν σκεφθή κανείς τις συν
θήκες καί τήν έποχή πού έξεδόθη. 
Τά είπε «εξω άπό τά δόντια» καί 
ασφαλώς τά πράγματα Θά μπή
καν ομόγνωμα στήν θέσι τους.

ΗΛ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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Η ΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΙΣ ΕΙΣ ΔΡΑΣΙΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 15-3-1982

"Ωρα 20.45' τής 1-3-82 Πλ. ’ Αθωρή
των (Θ' Α/Τ). Συνελήφθη ό άνήλικος 
Κ.Γ., ετών 15, ίδ. ύπάλληλος, όστις 
εΐχεν άφαιρέαει δίκ. μοτ/τον άνευ άριθ. 
κυκλοφορίας.

"Ωρα 02.45' τής 4-3-82 Β. Γεωργίου 
-  Άλίμου(ΛΔ' Α/Τ). Συνελήφθησαν οί 
έπιβαίνοντες του ύπ’ άριθ. ΡΥ 2702 IX 
αύτ/του, τό όποιον ήτο κλεμμένο: α) 
ΧΩΜΑΤΑΣ Δημήτριος του Παναγιώτου 
γεν. τό 1964 εις Αθήνας, κατ. Ά β έ- 
ρωφ 42 ' Αργυρούπολις καί β) ΖΗΝΔΡΑ 
’Όλγα του Δη μητριού κατ. Λαέρτου 1.

"Ωρα 03.50' τής 4-3-82 Πλ. Κου- 
μουνδούρου (ΣΤ' Α/Τ). Συνελήφθησαν 
οί έπιβαίνοντες του ύπ’ άριθ. ΕΑ 7939 
δικ. μοτ/του, τό οποίον ήτο κλεμμένο: 
α) ΑΛΗ ΧΑΣΑΝ τοΰ ΦΕΖΟΥΛΑ καί τής 
ΜΕΝΤΙΧΑ γεν. τό 1968 εις Κομοτηνή 
καί β) ΝΤΟΥΡΑΛΗ ΧΑΛΙΤ τοΰ ΧΑΛΙΑ 
καί τής ΕΜΙΝΕ γεν. τό 1963 εις 
Κομοτηνή, κατ. Γεφυραίων 8 (Ρούφ).

"Ωρα 04.30' τής 4-3-92 Κρήτης 5 
(Δ' Α/Τ). Συνελήφθησαν οί: α) ΤΣΟΥΡ- 
ΛΟΣ Παντελής τοϋ Μιχαήλ γεν. τό 
1966, κάτ. Πειραιώς Κουντουριώτου 
210 καί β) ΣΤΕΦΟΣ Σωτήριος τοϋ 
Στεφάνου κατ. Λ. Ιωνίας 2, γεν. τό 
1968, οί όποιοι είχαν διαρρήξει τό έπί 
τής όδοϋ Λιοσίων 55 κατάστημα ψιλι
κών καί πρακτορείον «ΠΡΟΠΟ» καί 
είχαν άφαιρέσει χρήματα καί διάφορα 
άντικείυενα.

"Ωρα 08.10' τής 5-3-82 Γ. Παπαν- 
δρέου 88 (ΛΑ' Α/Τ). Συνελήφθη ό 
ΦΟΥΚΑΣ Κων/νος τοϋ Γρηγορίου γεν. 
τό 1962 εις Εύρυτανία κατ. ' Αριστομέ- 
νους 27, έργάτης, δστις έπέβαινε 
κλαπέντος δικ. μοτ/του άνευ άριθμοϋ.

"Ωρα 02.53' τής 13-3-82 Ήρακλέ- 
ους - Χίου (ΙΑ' Α/Τ). Συνελήφθησαν οί: 
α) ΚΟΥΣΤΟΥΡΟΣ Βασίλειος τοϋ Νικο
λάου γεν. τό 1958 εις Αρκαδία, κατ. 
Άγν. Στρατιώτου (ΙΑ' Α/Τ), 2) ΚΩ- 
ΣΤΟΥΡΟΥ Εύθαλία τοϋ Νικολάου γεν. 
τό 1961, κάτοικος ’ Αγν. Στρατιώτου 16 
(ΙΑ' Α/Τ) καί γ) ΚΕΣΕΜΙΔΟΥ Χαρούλα 
τοϋ Δημητρίου γεν. τό 1962 εις Αθή
νας, κατ. όδοϋ Φλαβιανοϋ 10 Ν. Φιλα
δέλφεια, οί όποιοι εϊχον άφαιρέσει 
διάφορα άντικείμενα (γλάστρα μέ λου
λούδια, πατάκι εισόδου πολυκατοικίας, 
1 πουλόβερ καί 1 ύποκάμισον).

"Ωρα 01.39' τής 14-3-82 Καυκάσου- 
Δελβίνου (Ζ' Α/Τ). Συνελήφθησαν οί:

ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος τοϋ Κων- 
/νου γεν. τό 1963 φοιτητής, κάτοικος 
όδοϋ Άχαρνών 155 (Η' Α/Τ) καί 
ΣΚΕΝΤΖΟΣ Χαράλαμπος τοϋ Γεωργίου 
γεν. τό 1963, φοιτητής, κατ. Ψαρρών 
38-40 (Δ' Α/Τ), οΐτινες προσεπάθουν 
νά άφαιρέσουν ένα τροχό άπό δικ. 
μοτ/το.

"Ωρα 13.08' τής 15-3-82 Άσκληπι- 
οϋ-Πρασσά. Συνελήφθη καί προσήχθη 
εις ΥΓΑ Αθηνών ό έμπορος ναρκωτι
κών ΚΩΣΤΑΡΑΣ Κοσμάς τοϋ Γεωργίου 
καί τής Κωνσταντινέας γεν. τό 1951 εις 
Ίστιαία Εύβοιας, κάτοικος Φιλότιμου 7 
(Ζ' Α/Τ)

"Ωρα 16.00 τής 15-3-82 Κριναγόρου- 
Δημόνακτος (ΙΓ' Α/Τ). Συνελήφθη ό 
ΚΡ. Η., γεν. τό 1965, μαθητής, διότι 
είχε άφαιρέσει δικ. μοτ/τα.

"Ωρα 04.15' τής 17-3-82 Μεγαλου- 
πόλεως 6 (ΛΡ Α/Τ). Συνελήφθη κατό
πιν καταδιώξεως ό ΤΣΕΛΗΣ Βασίλειος 
τοϋ Νικολάου γεν. τό 1958 εις "Αγιον 
Βασίλειον Άχαΐας, κάτοικος Μεγαλου- 
πόλεως 7 (ΛΓ' Α/Τ) διότι είχε διαρρήξει 
ολίγον πρό τής συλλήψεώς του: 1) τήν 
ταβέρνα «ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ» Μεγαλουπό- 
λεως 6, 2)Καφενεϊον έπί τής Μεγαλου- 
πόλεως 4 καί 3) "Εκθεσιν αύτ/των έπί 
τής Θησέως 269.

"Ωρα 13,45' τής 18-3-82 Κων/νου 
Χρεμμωνίδου (ΙΘ' Α/Τ). Συνελήφθη ό 
Κ.Σ., έτών 16, κάτοικος Κολοκοτρώνη 
156 όστις είχε άφαιρέσει δικ. μοτ/το.

"Ωρα 03.54' τής 19-3-82 Γκύζη 41 
(Ε' Α/Τ). Συνελήφθη καί προσήχθη εις 
ΥΓΑ ό ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χαράλαμπος 
τοϋ Γεωργίου, έτών 21, έκ Λουσών 

Αχαΐας, σμηνίτης, κάτοικος Βαλτινών 
34, δστις είχε θραύσει βιτρίνα καταστή
ματος ειδών «ΣΠΟΡ» έπί τής όδοϋ 
Γκύζη 30 καί άφήρεσεν χρήματα.

"Ωρα 22.35' τής 20-3-82 Γρ. Αύξεν- 
τίου 56 (ΛΑ' Α/Τ). Συνελήφθησαν οί: 1) 
ΖΥΓΟΥΡΗΣ Κων/νος τοϋ Δημητρίου 
γεν. τό 1963, κατ. όδοϋ Καλλιστράτους 
95-97, έλαιοχρωματιστής καί 2) ΣΟΥ- 
ΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης τοϋ Γ εωργίου 
γεν. τό 1961 κατ. Δαμασίπου 28, 
έλαιοχρωματιστής, διότι προσεπάθη- 
σαν νά διαρρήξουν διαμέρισμα στήν 
όδό Γρ. Αύξεντίου 56.

"Ωρα 23.30' τής 22-3-82 Λένορμαν- 
Κηφισσοϋ (ΙΕ' Α/Τ). Συνελήφθη ό 
ΑΛΙΑΓΑΣ Γεώργιος τοϋ Χρήστου γεν.

τό 1960 εις ' Αγγελόκαστρο Αίτ/νίας, 
έργάτης, κάτοικος Δημητσάνης 25 Αι
γάλεω, διότι είχε άφαιρέσει τό ύπ’ άριθ. 
ΝΡ 4902 ΔΧΦ αύτ/τον.

"Ωρα 16.35' τής 22-3-82 Χίου-Άγ. 
Παύλου (Δ' Α/Τ). Συνελήφθη ό Α.Στ. 
γεν. τό 1966, κάτ. "Ανω Λιοσίων όδοϋ 
Βοιωτίας 6, διότι έπεχείρησε νά άφαι- 
ρέσει τήν τσάντα τής ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ- 
ΚΟΥ Εύμορφίας τοΰ Ίωάννου.

"Ωρα 19.40' τής 23-3-82 Γρ. Αύξεν
τίου - Ά γ . Γερασίμου. Συνελήφθη ό 
έπιδειξίας ΓΙΑΝΕΛΛΟΣ Νικόλαος τοϋ 
Βασιλείου γεν. τό 1955 εις Φθιώτιδα 
κάτ. Νυμφαίου 10 (ΛΑ' Α/Τ), ίδ. ύπάλ
ληλος. Προσήχθη εις τό ΛΑ' Α/Τ διά 
τήν αύτόφωρον διαδικασίαν.

"Ωρα 09.10' τής 25-3-82 Πλάτωνος- 
” Αργους. Συνελήφθη κατόπιν καταδιώ
ξεως ό Ζ.Π., γεν. τό 1968, εις ' Αθήνας, 
μαθ. Γυμνασίου, κάτοικος Συρράκου 
20-22 (ΙΕ' Α/Τ) όστις είχε άφαιρέσει 
δίκ. μοτ/το. Προσήχθη εις τό ΙΕ' Α/Τ.

Η ΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 
ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 1982

α) Έκλήθη διά παροχήν βοήθειας εις 
τό τηλέφωνο «100» εις 13636 περιπτώ
σεις.

β) Μετέφερεν εις Νοσοκομεία καί 
Σταθμούς Πρώτων Βοηθειών 191 αίφνι- 
δίως άσθενήσαντα άτομα καί παρέσχε 
βοήθεια εις 788 παθόντας εις Τροχαία 
άτυχήματα.

γ) Παρέσχε βοήθεια εις 84 άτομα 
διατελοϋντα έν μέθη.

δ) Ένήργησε έλεγχον εις 113 Κέν
τρα Τεχνικών Παιγνίων διά τήν προστα
σία τών άνηλίκων.

ε) 'Έδωσε λύσιν εις 1248 έπεισόδια 
μεταξύ ιδιωτών.

στ) ' Επελήφθη εις 1865 συγκρού
σεις μέ ύλικάς ζημίας.

ζ) Άνεϋρε καί παράδωσε εις τούς 
κατόχους των 50 κλαπέντα οχήματα.

η) Διά τήν έξασφάλισιν τής καθαριό- 
τητος καί διά τήν προστασίαν τών 
πολιτών έκ θορύβων άπηύθυνε 750 
συστάσεις καί εύρέθη εις τήν δυσάρε- 
στον θέσιν νά έπιδώσει κλήσεις εις 132 
παραβάτες.

θ) Προσήγαγε εις διάφορα 'Αστυνο
μικά Τμήματα 1152 άτομα.
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Λ η

Π Ω Σ ΔΕΝ ΓΛΥΤΩ ΣΑ Ν  Α Π Ο  Τ Η Ν  «ΤΣΙΜ Π ΙΔ Α » ΤΟ Υ Ν Ο Μ Ο Υ

το
«ΠΑΝΘΕΟΝ»
ΤΟΥ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

’Ά ντρο οργίων σέ ίνσιτοϋτο αισθητικής ·  Γυναίκες 
βασανίζουν καί ληστεύουν εργάτη στόν Πειραιά ·  Με... τη 
«σέσουλα» μοίραζαν διπλώματα ·  ' Η γαλλική σαμπάνια 
ήταν λαγουδάκια.

"Αντρο οργίων σέ ινστιτούτο αι
σθητικής

' Η «σπέσιαλ» περιποίηση πού -  όπως 
διαφήμιζε- προσέφερε τό Ίντιτοϋτο 
Αισθητικής, στή διασταύρωση τής λεω
φόρου Συγγροϋ 1 μέ τήν οδό ’ Αθανασί
ου Διάκου 20, ήταν «σκληρό πορνό» έκ 
του φυσικού. Καί οί ϋπάλληλοι αισθητι
κοί ήταν «κουνελάκια» πού δέχονταν μέ 
4-6 χιλιάδες δραχμές νά ικανοποιή
σουν καί τά πιό ιδιότροπα γούστα.

'Αλλά ή «δραστηριότητα» τού 'Ινστι
τούτου έγινε γνωστή στή Γενική Α
σφάλεια 'Αθηνών, πού έπέδραμε καί 
συνέλαβε τις δύο «ύπεύθυνες» τού 
' Ινστιτούτου καί τήν ένοικιάστρια.

Όπως έγινε γνωστό, τό διαμέρισμα 
τού β' ορόφου τής όδοϋ Διάκου 20, 
είχε ένοικιαστεΤ άπό τήν Ειρήνη Π. 
Δομνάκη, έτών 51 γιά 'Ινστιτούτο 
Αισθητικής, όπως τουλάχιστον είπε 
στούς ιδιοκτήτες του.

Ή  Δομνάκη έπενοικίασε τό «’ Ινστι
τούτο» στήν Αναστασία Β. Γεωργο- 
πούλου, έτών 28 καί τή Στυλιανή Ε 
Λαστινέλη, έτών 27, μέ τή συμφωνία ότι 
θά τής έδιναν 32.000 δραχμές τό μήνα 
γιά ένοίκιο καί 15.000 δραχμές γιά τήν 
«άδεια λειτουργίας».

Φαίνεται, όμως, ότι ή Αναστασία καί 
ή Στυλιανή σκάφτηκαν ότι θά μπορού
σαν νά κερδίσουν πολύ περισσότερα 
χρήματα, άν άλλαζαν τή «μορφή» τού 
«’ Ινστιτούτου».

" Ετσι, έβαζαν κάθε λίγο στις έφη μερί
δες άγγελίες καί ζητούσαν «νεαρές καί

εύπαρουσίαστες κοπέλλες» γιά νά έρ- 
γαστοϋν ατό ινστιτούτο τους.

Οί άγγελίες έφεραν στό διαμέρισμα 
τής όδοϋ Διάκου πολλές νέες καί 
άνάμεσα στις πιό όμορφες, οί δύο 
«αισθητικοί» διάλεξαν τις καλύτερες.
"Επειτα, κατέφυγαν καί πάλι στίς 

άγγελίες τών έφημερίδων. Καί έκεΤ 
διαφήμιζαν τις «έξαιρετικές» ύπηρεσί- 
ες πού πρόσφερε τό ινστιτούτο τους, 
καθώς καί τά προσόντα τών κοριτσιών 
πού «έργάζονταν» έκεΤ.

' Η πελατεία τού ινστιτούτου άρχισε 
έτσι νά μεγαλώνει καί πελάτες μέ 
«ιδιαίτερες άπαιτήσεις» άρχισαν νά 
συρρέουν σ' αύτό.

Ή  'Αστυνομία βεβαιώθηκε άπό τά 
ίδια τά κορίτσια πού «έργάζονταν» έκεΤ 
ότι καθημερινά περνούσαν άπό τό 
'Ινστιτούτο 20 ώς 25 πελάτες γιά 
«σπέσιαλ μασσάζ» καί άλλες περιποιή
σεις.

Τό γεγονός, όμως έγινε γνωστό καί 
στή Γενική Ασφάλεια Αθηνών, πού 
κινήθηκε έναντίον τής Γεωργοπούλου 
καί τής Λαστινέλη.
"Ενας άστυνομικός, προσποιήθηκε 

τόν πελάτη καί ζήτησε τίς ύπηρεσίες 
μιάς όμορφης μικρής. 'Αλλά όταν ή 
πρότασή του έγινε άποδεκτή, ειδοποίη
σε τούς συναδέλφους του, πού είχαν 
στήσει ένέδρα καί εισέβαλαν στό ινστι
τούτο.

Κατά τήν εισβολή τών άστυνομικών 
ξετυλίχθηκαν κωμικοτραγικές σκηνές, 
όταν γυμνοί άνδρες προσπαθοϋσν νά 
κρυφτούν όπως - όπως, ένώ τά γυμνά

«κουνελάκια» έτρεχαν άλαφιασμένα.
'Αργότερα, στήν Γενική 'Ασφάλεια, 

πού οδηγήθηκαν όλοι, μαθεύτηκε ότι οί 
πελάτες πλήρωναν -άνάλογα μέ τίς 
προτιμήσεις τους άπό 4.000 μέχρι
6.000 δραχμές. Καί άπό αύτές τίς 1.500 
κρατούσαν οί κοπέλες πού τούς περι- 
ποιόντουσαν ένώ τίς ύπόλοιπες έπαιρ
ναν οί ίδιοκτήτριες τού ινστιτούτου.

’ Αναφέρθηκε άκόμη ότι ύπήρχαν πε
λάτες μέ ιδιαίτερα γούστα, έπαιρναν 
φιλοδώρημα μέχρι 1.500 δραχμές, έ 
κτος άπό τήν κανονική άμοιβή τού 
ινστιτούτου.

Στή Γενική ' Ασφάλεια ' Αθηνών, κρα
τήθηκαν γιά νά σταλούν στήν Εισαγγε
λία ή Δομνάκη καί ή Γεωργοπούλου, 
ένώ σέ βάρος τής Λαστινέλη, πού 
άπουσίαζε κατά τήν έφοδο τών άστυνο
μικών, σχηματίσθηκε δικογραφία γιά 
έκμετάλλευση γυναικών κλπ.

Οί πελάτες τού ινστιτούτου καί τά 
«κουνελάκια», άφοΰ έδωσαν κατάθεση 
γιά τά όργια πού γίνονταν έκεΤ, άφέθη- 
σαν έλεύθεροι.

Γυναίκες βασανίζουν καί λη
στεύουν εργάτη στόν Πειραιά.

«Λουλούδια» πού μάς ήρθαν άπ' τό 
έξωτερικό, δέρνουν, βασανίζουν, καί 
ληστεύουν. Δέν κάνουν «έπιλογές» 
όταν χτυπούν. "Ετσι, τά ξημερώματα, 
δυό ζευγάρια άλλοδαπών, λήστεψαν 
έργάτη σέ κεντρικό σημείο τού Πει
ραιά, άφοΰ, προηγούμενα, τόν κακοποί
ησαν.

Θύμα τους είναι ό ήλεκτροσυγκολλη- 
τής Βάιος Κόκκινος, 44 έτών Καί 
δράστες οί Στρόμπλ Κούρτ, 21 έτών, 
άπό τήν Αύστρία, Θωμάς Λάχερ 20 
έτών, άπό τό Μόναχο, Τίνα Μαρία 
Ίκμπουρ, σύζυγος Πέτερ, 24 έτών, καί 
Άγγέλικα Λεπέρ, 26 έτών, άπό τήν 
' Ολλανδία.
Ή  έπίθεση κατά τού έργάτη Κόκκι

νου, πού είχε πιε! μερικά ποτηράκια, 
έγινε στή διασταύρωση τών όδών Λυ
κούργου καί 'Ακτής Ποσειδώνος. Οί 
ξένοι κακοποιοί, τόν πλησίασαν, καί, 
άφοΰ βεβαιώθηκαν ότι ήταν μόνος, 
έστειλαν τήν Λεπέρ καί τού ζήτησε 
χρήματα.

Παρά τήν κατάστασή του, ό έργάτης 
άρνήθηκε νά ύπακούσει. Τότε, μέ μιάς, 
καί τά δύο ζευγάρια τών ξένων, όρμη- 
σαν έναντίον του, τόν κακοποίησαν, τόν 
άκινητοποίησαν, τόν έριξαν στήν ά
σφαλτο καί τού πήραν 14.400 δραχμές 
άπό τήν τσέπη του.

Οί δράστες καταδιώχθηκαν άπό τά 
περιπολικά τής ' Αμέσου Δράσεως καί 
συνελήφθησαν μερικές ώρες άργότε-
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ρα.
' Εναντίον τους, σχηματίσθηκε δικο

γραφία καί άπεστάλησαν στόν Εισαγγε
λέα, ό οποίος τούς παρέπεμψε (σέ 
βαθμό κακουργήματος) νά άπολογη- 
θοΰν στό δεύτερο ανακριτή Πειραιώς.

Ο'ι συλληφθέντες άλλοδαποί, φαίνε
ται δτι κατ’ επάγγελμα ασχολούνται μέ 
τίς ληστείες άργοπορημένων περαστι
κών. Πρό τρμήνου, περίπου, ή Τίνα 
Μαρία Ίμπουρ, συνοδευόμενη άπό 
τούς άλλους, πλησίασε στήν περιοχή 
τής Πλάκας τόν σερβιτόρο Δημ. Νταλ- 
ντούμη, πού γύριζε στις 4 τά ξημερώ
ματα στό σπίτι του καί τού ζήτησε 50 
δραχμές.

"Οταν ό σερβιτόρος άρνήθηκε, οί 
δράστες τού έπετέθησαν μέ τόν ίδιο 
τρόπο καί τού πήραν δσα λεφτά είχε 
έπάνω του.

Γιά τήν πράξη τους αύτή, είχαν 
καταδικαστεί άπ' τό Τριμελές Πλημμε
λειοδικείο Πειραιώς, σέ φυλάκιση 4 
μηνών ό καθένας, άλλά έξαγόρασαν 
τήν ποινή τους καί άφέθησαν έλεύθε- 
ροι. Τώρα, συνεχίζουν...

Μέ τή... «σέσουλα» μοίραζαν 
«διπλώματα»

Πλαστά διπλώματα όδηγήσεως αύτο- 
κινήτου έξέδιδε ή τριμελής σπείρα πού 
έξαρθρώθηκε άπό τά δργανα τής Γενι
κής 'Ασφαλείας Πειραιώς.

Οί συλληφθέντες είναι ο ί ' Αντ. Κου- 
σουλάκος, 55 έτών, έκπαιδευτής αύτο- 
κινήτων, Χαρ. Χαδιάρης, 42 έτών,

Γεωργοπούλου ’Αναστασία. Μ α ζ ίμ έ τή  
Δομνάκη έστησαν τήν επιχείρηση στό 
Ιν σ τ ιτο ύ το  α ισθητικής «σκληρό πορ· 
νό» έ κ  τού φυσικού.

Utt

ναυτικός, καί Αν. Γκολέμης, 31 έτών 
άεργος.
ΜΗ σπείρα, πού άρχισε τή δραστηριό- 

τητά της πρό δ ιετίας, είσέπραττε
30.000 δρχ. γιά κάθε πλαστό δίπλωμα. 
Αρχισαν τίς δουλειές τους άνοίγον- 

τας γραφείο στήν όδό Κολοκοτρώνη 95 
τού Πειραιά, μέ διπλή δραστηριότητα: 
Ή  μία δραστηριότητα ήταν ή σχολή 
οδηγών καί ή άλλη ή συγκρότηση 
πληρωμάτων μέ τήν έπωνυμία «Λάγκος 
Τζένεραλ Άτζενσυ».

Περισσότερο έπικερδής ήταν ή σχο
λή οδηγών. Γιά τούς μαθητές τής 
σχολής Κουσουλάκου - Χαδιάρη δέν 
ήταν άπαιραίτητα τά μαθήματα, ούτε οί 
έξετάσεις, οί πορείες καί οί «σαλίγκα
ροι» τού ϋπουργείου Συγκοινωνιών.
' Αρκοϋσαν 6 φωτογραφίες τού ύποψή- 
φιου οδηγού, ή άστυνομική του ταυτό
τητα καί 30.000 δρχ.

Μέ τήν ταρίφααύτή, σέ λίγες ήμέρες 
ό ένδιαφερόμενος έπαιρνε δίπλωμα 
όποιας κατηγορίας ήθελε, άπόέρασιτε- 
χνικό μέχρι έπαγγελματικό. Ό λες οί 
διαδικασίες γίνονταν στό γραφείο τής 
οδού Κολοκοτρώνη, πού είχε άντικατα- 
στήσει τό ύπουργείο Συγκοινωνιών., Μέ 
τόν τρόπο αύτό, απέκτησαν διπλώματα 
άγνωστος αριθμός άνδρών καί γυναι
κών, χωρίς φυσικά νά έχουν ιδέα άπό 
οδήγηση.

Ό  τρίτος τής σπείρας, Γκολέμης, 
έμφανιζόταν μόνο στούς ύποψήφιους 
πού ζητούσαν έπίμονα νά δώσουν 
έξετάσεις. Καί στήν περίπτωση όμως 
αύτή, παρίστανε τόν... μηχανολόγο τού 
ϋπουργείου συγκοινωνιών καί έξέταζε 
τούς ύποψήφιους κατ' οίκον.

Στήν έρευνα πού έγινε στό γραφείο 
τών δραστών στήν όδό Κολοκοτρώνη, 
βρέθηκαν σφραγίδες καί άλλα άντικεί- 
μενα πού χρησιμοποιούσε ή σπείρα γιά 
νά κατασκευάζει τά πλαστά διπλώματα. 
Στά χέρια 15 άτόμων κατασχέθηκαν 
μέχρι τώρα ισάριθμα πλαστά διπλώματα.

Πουλούσε ολλανδική φέτα γιά 
έλληνική...

"Αλλαξε «ιθαγένεια» στήν όλλανδέζι- 
κη φέτα ό ' Αθηναίος τυρέμπορος Κων. 
Κορομπίλιας (Νεφέλης 1) καί τήν που
λούσε γιά έλληνική -  συσκευασμένη 
ένδεικτικά σέ βαρέλι...

"Ετσι, κέρδιζε έπί πλέον τήν διαφορά

Δομνάκη Ειρήνη: Ψ άρευε τά «κουνελά
κια» μ έ  μ ικρές  ά γγελ ίες  άπό τ ίς  έφ ημε-  
οίδες.

τής τιμής (214, άντί 197 δρχ. τό κιλό) 
όπως διαπιστώθηκε κατά τόν έλεγχο 
τής ' Αστυκτηνιατρικής 'Υπηρεσίας 
' Αθηνών.

Τελικά, τό Άγορανομικό Δικαστήριο 
-όπου παραπέμφθηκε γιά αισχροκέρ
δεια- τού έπέβαλε ποινή φυλακίσεως 9 
μηνών. Τήν έξαγόρασε όμως καί άφέ- 
θηκε έλεύθερος.

' Η γαλλική σαμπάνια ήταν «λα- 
γουδάκια» άπ’ τόν Ά γιο  Δομίνι

κο!

Μέ τό σύνθημα: «Μιά γαλλική σαμπά
νια παρακαλώ» ή διεύθυνση τού μπάρ 
«Λάβ-μι» (οδός Μενάνδρου 38) «σερβί
ριζε» στούς έκλεκτούς πελάτες... «λα- 
γουδάκια» άπό τόν Αγιο Δομίνικο!

' Ο πελάτης πλήρωνε τή σαμπάνια, σέ 
άρκετά τσουχτερή τιμή, άλλά δέν τήν 
έπινε. ΚΓ αύτό γιατί ή γαλλική σαμπάνια 
τού άνοιγε... πράσινο φώς γιά νά τόν 
συντροφεύσει μιά άπό τίς δυό χορεύ
τριες, πού έκείνος λιμπιζόταν.

Δυό όμορφα καί μελαψά «λαγουδά- 
κια» -ή  Μαρίντζα Βάρκας καί ή Μαρία 
Βιτσιόζο- έτρεχαν στό ξενοδοχείο 
«Κισσός». Εκεί τίς περίμεναν -έκ  
περιτροπής- οί πελάτες. Καί πλήρωναν 
γι' αύτή τή συντροφιά 3.000 δρχ. ό 
καθένας.

Τό Τμήμα ' Ηθών πληροφορήθηκε τό
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Μ ατθαίου Ή λ ία ς : "Ενα από τά μέλη  
σπείρας ναρκομανών.

γεγονός. Καί φυσικά τό σύνθημα καί 
τό.. παρασύνθημα!

” Ετσι, έδρασαν οί αστυνομικοί αστρα
πιαία, μέ αποτέλεσμα νά πιαστούν γιά 
τήν «έρωτική κομπίνα» τρία άτομα:

' Η Κύπρια ' Ελένη Ζόζεφ Κάουαρ, 
έτών 40, σερβιτόρα τού μπάρ.

Ο Ευάγγελος Χρ. ’ Αγγελοκωστό- 
πουλος, ιδιοκτήτης τού μπάρ «Λάβ-μι» 
καί

' Ο ιμπρεσάριος ' Αναστ. Μιχαήλ.
Σύμφωνα μέ τά στοιχεία τής προανα- 

κρίσεως, οί τρεις κατηγορούμενοι κάτι 
χρήματα είσέπρατταν άπό τίς έπαφές 
πελατών μέ τά «λαγουδάκια».

Όμως, τόσο ή Μαρίντζα όσο καί ή 
Μαρία είπαν στούς άστυνομικούς: «Ού
τε τσακιστή δεκάρα δέν δώσαμε».

' Από ' δώ καί πέρα, οί δικαστές θά 
κρίνουν άν ή «γαλλική σαμπάνια» πού 
πλήρωναν οί πελάτες -χωρίς νά τήν 
πίνουν- ήταν ή όχι μιά προκαταβολή έκ 
τών πορνικών κερδών.

Πάντως γεγονός είναι ότι ό εισαγγε
λέας Ποινικής ' Αγωγής άσκησε δίωξη 
κατά τών τριών κατηγορουμένων γιά:

Μαστροπεία σέ βάρος τών δύο άλλο- 
δαπών.

Εφοπλιστής φιλοδόξησε νά γί
νει... ληστής

Ό  37χρονος έφοπλιστής Βσ. Ζ. Εύ- 
σταθίου, τά είχε όλα, γιά νά ζεΤ εύτυχι-

σμένα. Νέος ήταν. Καί πλούσιος. Είχε 
καί πλοία, μά καί πολλά χρήματα. ' Εν 
τούτοις, αισθανόταν πνιγμένος στήν 
πλήξη καί τήν άνία. Κι έτσι, τού δημιουρ- 
γήθηκε μιά έπιθυμία γιά δράση: «"Ας 
κάνω καμμιά κλοπή ή καμμιά ληστεία», 
σκέφτηκε ό έφοπλιστής.

Αμέσως άρχισε νά έξοπλίζεται μέ 
όλα έκείνα τά σύνεργα πού έξυπηρε- 
τοϋν τούς κακοποιούς στίς... «δουλει
ές» τους! Καί τί δέν άγόρασε: Πιστόλια 
πού σκοτώνουν άλλά καί πιστόλια πού 
άναισθητοποιοΰν τόν άνθρωπο γιά μιά 
ώρα! Μαχαίρια, στιλέτα, κατσαβίδια, 
γάντια - μάλλινα καί πλαστικά γιά ν ά μήν 
άφήνει άποτυπώματα, μαντήλια πολύ
χρωμα γιά νά κρύβει τό πρόσωπό του. 
Μουστάκια, μύτες πλαστικές, μαλλιά 
γιά νά σπάζει τά χαρακτηριστικά του. 
Μαύρες καί πράσινες κουκούλες. Σχοι
νιά νάιλον καί λευκοπλάστες. Σπρέϋ 
πού τύφλωναν προσωρινά -έτσ ι πού τά 
ϋποψήφια θύματα νά μήνάναγνωρίζουν 
τούς δράστες- ή σπρέϋ πού δημιουρ
γούσαν λιποθυμίες ομαδικές!

Γιά τό σκοπό αύτό βρήκε ώς συνερ
γάτη τόν 30χρονο ναυτικό Μαν. Δασκα- 
λάκη, στόν όποιο πρότεινε νά άρχίσουν 
τίς «έπιχειρήσεις».

Συμφώνησαν νά ξεκινήσουν μέ μιά 
διάρρηξη σέ μιά μονοκατοικία στό 
Παλαιό Φάληρο (Μουσών καί "Αρεως 
γωνία). Καί άφοϋ έκαναν άναγνώριση 
άποφάσισαν τό βράδυ τής 6ης ' Οκτω
βρίου 1981 νά κάνουν τό πρώτο διαρρη- 
κτικό τους βήμα! Ντύθηκαν στά μαύρα, 
-γιά νά μήν διακρίνονται μέσα στό 
σκοτάδι- καί περίμεναν τήν κατάλληλη 
στιγμή. ' Αλλά δέν είναι καί τόσο εύκολο 
πράγμα νά γίνεις διαρρήκτης. Καί τό 
κατάλαβαν καί οί δυό τους λίγο πριν 
ξεκινήσουν γιά τήν πρώτη τους «έπιχεί- 
ρηση».

Τούς έπιασαν όμως άνδρες ένός 
περιπολικού ένώ βρίσκονταν μέσα σέ 
ένα αύτοκίνητο μέ τά διαρρηκτικά 
έργαλεία έτοιμοι πρός δράση!

Πρωτοδίκως είχε έπιβληθεί στόν 
καθένα ποινή φυλακίσεως 2 έτών καί 4 
μηνών.

Μέ τήν ίδια ύπόθεση άπασχολήθηκε 
τό Β' Τριμελές ' Εφετείο 'Αθηνών πού 
έπέβαλε: Στόν έφοπλιστή Βασ. Εύστα- 
θίου, φυλάκιση 18 μηνών (γιά σύσταση 
συμμορίας καί παράνομη όπλοφορία) 
καί στόν ναυτικό Γιάννη Δασκαλάκη 
φυλάκιση 13 μηνών.

Αξίζει νά σημειωθεί πώς ό κατηγο
ρούμενος έφοπλιστής πρόβαλε σάν 
δικαιολογία στήν άπολογία του, τόν 
έξής νομικό ισχυρισμό:

«Ναί, δέν τό άρνοΰμε πώς σκέφθηκα 
νά κάνω κάτι. ' Αλλά άλλο πράγμα νά 
σκεφθείς καί άλλο νά πραγματοποιή
σεις τήν σκέψη σου. Καί όπως ξέρω ή 
σκέψη, δέν δικάζεται» είπε.

Στό προαύλιο εκκλησίας έβγαι
νε ή κρυφή «έξοδος κινδύνου», 

τού τεκέ...

' Από όργανα τής Γ ενικής ' Ασφαλείας 
Πειραιώς, «ξηλώθηκε» ένας άκόμη 
«τεκές» πού λειτουργούσε στήν όδό 
Ζάϊμη τών ’ Αθηνών.

Μέ τό ξήλωμα συνελήφθησαν τρία 
άτομα, οί Ήλίας Ματθαίου 31 έτών 
μικροπωλητής, Λεμονιά Κούρμπαλη 20 
έτών καί Ειρήνη Σαντίκ 24 έτών. ' Επί
σης καταζητούνται άλλα τέσσερα άτο
μα.

Ό  τεκές έντοπίστηκε ύστερα άπό 
άξιοποίηση σχετικής πληροφορίας. ' Η 
παρακολούθηση ήταν δύσκολη διότι τό 
σπίτι είχε κρυφή έξοδο κινδύνου πού 
οδηγούσε στό πραύλιο τής διπλανής 
έκκλησίας.

Κατά τήν έφοδο τών άστυνομικών 
συνελήφθηαν τό ζευγάρι Σαντίκ - Ματ
θαίου καθώς καί ή «οικοδέσποινα» 
Κούρμπαλη. ' Επάνω σ' ένα τραπέζι 
ύπήρχαν πολλές σύριγγες άλλες έτοι
μες γιά χρήση καί άλλες χρησιμοποιη
μένες μέ ύπολείμματα αίματος καί 
ήρωΐνης.

' Επίσης βρέθηκαν 15 χάπια Ρομιντόν 
καί άφίσες στούς τοίχους μέ ψυχεδελι
κές παραστάσεις.

"Υστερα άπό λεπτομερέστερη έρευ
να βρέθηκαν έπίσης μικροποσότητες

Σαντίκ  Ειρήνη: ~Εκανε χρήση ναρκωτι
κών μαζί μ έ  άλλα μέλη  σέ «τεκέ» .
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Στολτίδης Δημήτρ ιος: Μ έλος σπείρας 
πού ε ίχ ε  «ε ίδ ικευθεϊ»  στά χρηματοκι
βώτια καί κοσμηματοπωλεία.

χασίς καί ηρωίνης, υπόλοιπα άπό αύτά 
πού έκαναν χρήση οί συλληφθέντες καί 
οί καταζητούμενοι πελάτες.

Μέ τό χασίς στην τσέπη πιάστη
κε ό Πορτογάλος στην Τρούμπα

Πορτογάλος έμπορος ναρκωτικών συ- 
νελήφθη μέ 2 κιλά όπιούχου χασίς, 
άξίας 500.000 δραχμών, άπό όργανα 
τής Γενικής Ασφαλείας Πειραιώς.

Πρόκειται γιά τόν Μανουέλ - ' Αντό- 
νιο Φονσέκα, 31 ετών, ό οποίος κυκλο
φορούσε στήν Τρούμπα καί άναζητοΰ- 
σε άγοραστή γιά μεγάλη ποσότηα χα
σίς.
' Η πληροφορία έφθασε στόν διοικητή 

τής Γενικής Ασφαλείας Πειρειώς κ. 
Έμ. Μποσινάκη καί τόν προϊστάμενο 
τής 'Υπηρεσίας Διώξεως Ναρκωτικών 
κ. Δ. Βασιλείου, οί όποιοι έστησαν τήν 
παγίδα στόν Πορτογάλο κακοποιό. Κα
τόπιν άναζητήσεων τά «λαγωνικά» τής 
Γενικής Ασφαλείας έπεσήμαναν τόν 
έμπορο. "Ενας άστυνομικός, παριστά- 
νοντας τόν άγοραστή χασίς, τόν πλησί
ασε καί τόν έπεισε, ύστερα άπό έπανει- 
λημμένες συναντήσεις, γιά τήν τελική 
συναλλαγή. Συμφωνήθηκε ή τιμή τού 
μισού εκατομμυρίου.

Ό  «άγοραστής» άστυνομικός πήγε 
στό ραντεβού, έπιτηρούμενος έξ άπο- 
στάσεως άπό άλλους συναδέλφους 
του, οί όποϊοι έπενέβησαν καί συνέλα

βαν τόν Πορτογάλο στήν κατάλληλη 
στιγμή, όταν δηλαδή ό «άγοραστής» 
τούς έκανε τό σχετικό σινιάλο, βλέπον
τας τό χασίς πού είχε ό έμπορος σέ 
πλάκες μέσα σέ μιά τσάντα.

' Από τήν προανάκριση προέκυψε ότι ό 
Φονσέκα έφερε τό χασίς άπό τήν 
Βομβάη, όπου βρέθηκε μέ τό πλοίο του 
(εϊναι ναυτικός). Προόριζε τό χασίς γιά 
τήν Ελλάδα, όπου πίστευε ότι θά 
έπιανε καλή τιμή. "Ετσι έφθασε στήν 
'Ιτέα, όπου ξεμπαρκάρισε, κατορθώ
νοντας νά περάσει τό χασίς μέσα στόν 
διπλό πάτο τής βαλίτσας του. ’ Ακολού
θως έφθασε στόν Πειραιά, όπου άντί νά 
πιάσει μιά καλή τιμή, όπως πίστευε, 
έξαφάλισε μιά καλή θέση στις φυλακές 
Κορυδαλλού.

Σέντερ - φόρ τής σπείρας ήταν ό 
Καλαϊτζίδης

Μιά άκόμη πολυμελής σπείρα έμπο
ρων ναρκωτικών έξαρθρώθηκε άπό τή 
Γενική ' Ασφάλεια Πειραιώς. ' Η σπείρα 
δροΰσε στις περιοχές Κορυδαλλού, 
Αγίας Βαρβάρας, πλατείας Βάθης καί 

' Εξαρχείων, μοιράζοντας τό «λευκό 
θάνατο» στούς τοξικομανείς.

Οί συλληφθέντες είναι οί έξής: Παν. 
Βασιλικιώτης 37 έτών, άνεργος, ’ Εμμ. 
Μπισμακόπουλος 35 έτών έμπορος 
αύτοκινήτων, ' Ηλ. Πεΐδης 25 έτών 
ναυτικός, ' Ιω. Καλαϊτζίδης 37 έτών, 
έργάτης ΟΛΠ παλιός ποδοσφαιριστής 
τού Παναθηναϊκού, Στ. Βατίστας 44 
έτών βαφέας αύτοκινήτων, Περ. Παπα- 
δάκης 33 έτών άνεργος, Ά ρ . Βραχά- 
λης 49 έτών πλανόδιος οπωροπώλης, 
Ίω. Καρτελιάς 39 έτών ναυτικός Ά λ. 
Μαρτέν 30 έτών ιδιωτικός ύπάλληλος 
καί ' Αναστ. Δούκας 32 έτών ναυτικός.

Στά χέρια τών συλληφθέντων βρέθη
καν καί κατασχέθηκαν: Ποσότητα ήρωί- 
νης 49 γραμμαρίων, πολλές κάψουλες 
τού ναρκωτικού φαρμάκου Ρομιντόν, 
μικροποσότητες κατεργασμένης ινδι
κής καννάβεως, ένα περίστροφο πλή
ρες σφαιρών, ένα στιλέτο, ένα χρηματι
κό ποσό 109.000 δρχ. πού προερχόταν 
άπό έμπορία ναρκωτικών, ζυγαριές 
άκριβείας, σύριγγες καί όλα τά σύνεργα 
γιά τήν χρήση τής ήρωίνης.

' Η άντίστροφη μέτρηση γιά τούς 
συλληφθέντες άρχισε όταν στόν διοι
κητή τής Γενικής ' Ασφαλείας Πειραιώς 
κ. Στέφ. Κοντό έφθασαν πληροφορίες 
γιά τή δραστηριότητα τού Πείδη, πού 
ήταν ό «πιστολέρο» καί ό σκληρός τής 
παρέας, καθώς καί γιά τόν Μπισμακό- 
πουλο, πού διατηρώντας έκθεση αϋτο- 
κινήτων στή λεωφόρο ' Αθηνών τού

Κορυδαλλού, άπό καιρό τήν είχε μετα
τρέψει σέ «τεκέ» καί στέκι.

Πιάστηκαν οί άριστοτέχνες τών 
χρηματοκιβωτίων

Πενταμελής σπείρα, πού «ειδικευό
ταν» στά χρηματοκιβώτια καί τά κοσμη
ματοπωλεία, άποκαλύφθηκε άπό τή 
Γενική 'Ασφάλεια 'Αθηνών.

Εναντίον τών μελών της, πού είχαν 
διαπράξει 30 σοβαρές διαρρήξεις καί 
είχαν συναποκομίσει χρήματα καί κο
σμήματα άξίας 5.000.000 δραχμών, 
σχηματίστηκε δικογραφία γιατί ή σύλλη
ψη δέν έγινε έπ' αύτοφώρω.

Μέλη τής σπείρας είναι οί Δημήτριος 
Δ Στολτίδης, έτών 27, Νικόλαος Δ. 
Κιτσούλης, έτών 28, Γεώργιος Σ. Τα- 
ταρκιώτης, έτών 30, ' Ιωσήφ Γ. Σαρικού- 
δης, έτών 39, καί Ήλίας Π. Τάκος, 
έτών 27.

' Ο πρώτος συνελήφθη άπό τήν Γ ενική 
Ασφάλεια Αθηνών καί -έκτος τών 

άλλων- ομολόγησε ότι ή σπείρα διέπρα- 
ξε 10 διαρρήξεις καταστημάτων καί 
παραβιάσεις χρηματοκιβωτίων καί τέσ
σερις άκόμη παρόμοιες άπόπειρες, οί 
όποιες εύτυχώς άπέτυχαν.

Μαριχουάνα στόπ στό Φάληρο 
γιά τόν Κολομβιανό έμπορο

Μαριχουάνα στόπ, στό Νέο Φάληρο 
γιά τόν έπίδοξο 31χρονο Κολομβιανό 
έμπορο τού είδους Χάρβεί Τσαμπράνο 
καί τις δύο συμπατριώτισσες - συνεργά- 
τιδές του Μαρία Γκαρσία καί Μαρία 
' Αλβαρέζ, 35 καί 53 χρόνων άντίστοιχα.

Στά χέρια τους βρέθηκε ή πρωτοφα
νής γιά τά έλληνικά δεδομένα ποσότη
τα τών πεντέμιση κιλών μαριχουάνας.

' Η σύλληψή τους έγινε ύστερα άπό 
μπλόκο τής ' Αστυνομίας στά φαληριώ- 
τικα ξενοδοχεία πού έμεναν.

Οί γυναίκες είχαν έλθει στήν ' Ελλά
δα πιό μπροστά, ένώ ό Χάρβεϊ 16 
ήμέρες κουβαλώντας μαζί του τό «πρά
μα» πού κατόρθωσε νά τό περάσει άπό 
τούς διαφόρους έλέγχους τού άερο- 
δρομίου μέ... έπιστημονικό τρόπο.

Σύμφωνα μέ τήν ομολογία τού Χάρ- 
βεϋ,τά πεντέμιση κιλά δέν ήταν παρά ή 
άρχή τής εισαγωγής μαριχουάνας στή 
χώρα μας. Οί Κολομβιανοί έμποροι 
ναρκωτικών θά έφερναν πολύ μεγαλύ
τερες ποσότητες άνάλογα μέ τό ένδια- 
φέρον πού θά παρουσίαζε ή έλληνική 
άγορά.
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ΧΙΟΥΜΟΡ
Στό δρομάκι τού νεκροταφείου, συ

ναντιούνται δύο κυρίες. Καί οί δυό 
φορούν πλερέζες. Ρωτάει τότε ή μία 
τήν άλλη κλαίγοντας:
-  Αχ κυρία μου! Κι εσείς βεβαίως θά 
είστε χήρα.
-  "Οχι! άπαντάει ή άλλη.‘ Εγώ είμαι 
άσχημη.

Ή  δασκάλα άποτείνεται σ' ένα 
μαθητή καί ρωτάει:
-  Πές μου, Τάκη δύο άντωνυμίες.
-  Ποιος; εγώ;
-  Πολύ καλά. Μπράβο!!

-  ” Εχεις πάει ποτέ οτό Παρίσι; ρωτάει 
κάποιος τόν φίλο του.
-  " Οχι δέν έχω πάει.
-  ”Α, άν πήγαινες θά έβλεπες καί σύ 
πόσο εύγενεΤς είναι οί Παριζιάνοι, 
συνεχίζει ό πρώτος. Σκέψου, δτι μόλις 
φθάσης στόν σταθμό σοΰ παίρνουνε 
τήν βαλίτσα σου, σέ οδηγούν μέ ταξί 
στό έστιατόριο, τρως, σέ πηγαίνουν στό 
σινεμά, σέ συνοδεύουν στό ξενοδοχείο 
καί όταν έρθη ή ώρα νά φύγης σέ πάνε 
μέχρι τό τραίνο. Δηλαδή δέν πληρώνεις 
δεκάρα.
-  Μωρέ τί λές! Σοΰ έτυχε αύτόέσένα;
-  ” Οχι σέ μένα, άλλάστήν γυναίκα μου. 
Τό ίδιο είναι.

Ό  νεαρός τεντυμπόϋς βγήκε άπό 
τήν αίθουσα τού σινεμά καί ζήτησε νά 
δή τόν διευθυντή...
-  Αύτό τό φιλμ είναι «κρεμάλα» θέλω 
πίσω τά λεφτά μου.

' Ο διευθυντής, γιά νά μή γίνη φασα
ρία, βγάζει καί τού δίνει ένα δεκάρικο.
-  ” Α όχι δά, άναφωνεΐ ό τέντυμπόϋς. 
Θά μοΰ δώσης ένα είκοσάρι γιατί τό 
είδα δυό φορές...

Στό θέατρο, δυό νόστιμες νεαρές 
δεσποινίδες παρακολουθούν τήν παρά
σταση. Σέ μιά στιγμή, ή μιά σκύβει στό 
αϋτί τής φίλης της:
-  Δέν μπορώ πιά νά ύποφέρω αύτόν 
τόν άνθρωπο πού μέ κοιτάζει. Μ'

ένοχλεΐ δέν κατορθώνω νά καταλάβω 
τό έργο.
-  Μά ποιος είναι; ρωτάει ή φίλη.
-  Μή γυρίσης άμέσως... νά, έκεΐνος, ό 
μελαχροινός νέος πού κάθεται στό 
τέταρτο κάθισμα άπό τά δεξιά πέντε 
σειρές πίσω μας.

-  Τό δικαστήριον, λέει ό δικαστής, σάς 
κηρύσσει άθώον τής κατηγορίας τής 
διγαμίας. Δύνασθε νά έπιστρέψετε εις 
τήν οικίαν σας.
-  ' Ωραία άπαντά, ό κατηγορούμενος, 
άλλά σέ ποιά οικία άπό τις δύο;

Κάποιος μπαίνει σέ ένα σκωτσέζικο 
μπάρ καί παραγγέλει μιά μπύρα.' Ο 
πελάτης φωνάζει τόν διευθυντή καί τού 
λέει:
-  Θέλεις νά αύξήσης τήν κατανάλωση 
τής μπύρας σου;
-  Ναι, άπαντά χαρούμενα έκεΐνος.
-  ” Ε, τότε, νά γεμίζης τά ποτήρια!

Ό  «πολυταξιδεμένος» κύριος διη
γείται ατούς φίλους του, τό τελευταίο 
ταξίδι του στήν 'Αφρική:
-  ' Εγώ φίλοι μου, παίζω στά δάκτυλα 
όλη τήν 'Αφρική. Τήν έχω στήν τσέπη 
μου κυριολεκτικά.
-  Τότε, χωρίς άλλο, λέει κάποιος, θά 
έπισκεφθήκατε καί τίς Πυραμίδες!
-  Βέβαια! Πριν άπό λίγες μέρες μάλι
στα. έχόρευα μέ τή νεώτερή τους!

Στήν έρημο, δυό βεδούίνοι συναν
τούν ένα άνθρωπο πού βαδίζει φορών
τας τό μαγιό του. ' Ο άνθρωπος σταμα
τάει καί τούς άπευθύνει τό λόγο:
-  Μέ συγχωρεΐτε, πόσο άπέχει ή θά
λασσα;
-  Δυόμιση χιλιάδες χιλιόμετρα.

Στά χείλη τού οδοιπόρου διαγράφε
ται ένα χαμόγελο θαυμασμού καί καθώς 
άπομακρύνεται μουρμουρίζει:
-  Τί άμμουδιά φίλε μου;

' Ο παλιός Γάλλος συγγραφέας Πον- 
σόν ντύ Τερράιγ συνάντησε μιά μέρα 
στό δρόμο ένα νέο ποιητή, τόν όποιο 
πριν άπό μερικά χρόνια είχε συμβου
λεύσει ν ' άλλάξη δουλειά. Μέ φανερή

αύταρέσκεια, ό νέος τού είπε: «Ξέρε
τε, μαιτρ, σήμερα τά ποιήματά μου 
έχουν διπλάσιους άναγνώστες άπό άλ
λοτε».

Καί ό Πονσόν ντύ Τερράιγ: «Συγχα
ρητήρια. Δέν ήξερα ότι παντρευτήκα
τε».

Όταν ό Ιταλός λαϊκός ποιητής 
Πασκαρέλλα φόρεσε γιά πρώτη φορά 
τό έπίσημο ένδυμα τού άκαδημαϊκοΰ, 
στάθηκε άρκετή ώρα μπροστά στόν 
καθρέφτη. 'Αφού περιεργάστηκε τήν 
τήβεννο, τό τετράκωχο καί τό ξιφίδιο, 
στό τέλος έκανε έναν μορφασμό καί 
φώναξε: «Μά έγώ έγινα σάν ένεχυρο- 
δανειστήριο!»

Τ ο υ  Α λ .  Β α σ ι λ ε ί ο υ
ΕΛΕΝΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ: «Σαλώμη». 

Τριλογία ( ’Αθήνα 1980, οελ. 103).
' Η θεατρική τριλογία «Σαλώμη» τής κας 

'Ελένης Κ. Γεωργοπούλου, πού ζεΐ στόν 
Καναδά, είναι πραγματικά μιά σπουδαία 
εθνική συμβολή στό χώρο τού άποδήμου 
ελληνισμού καί όπως παρατήρησε ό Α. 
' Αγγελόπουλος στήν εφημερίδα «' Ακρόπο- 
λις», ή συγγραφέας είναι ό καλύτερος 
πρέσβυς τής Ελλάδας στήν 'Αμερική.

Δέν έχει τήν μεγάλη έκταση, πού θά 
έπέτρεπε νά ξεδιπλωθούν τά άσφυκτικά 
σωρωμένα έπεισόδια, άλλά δέν παύει νά 
είναι μιά πυκνή θεατρική δράση, πού άνελέη- 
τη διαμαρτύρεται έναντίον τής κάθε βίας μέ 
μήνυμα τήν έπιστροφή στήν πανανθρώπινη 
δικαίωση μέ βάθρο τήν άνθρωπιά καί τήν 
ειλικρίνεια.

ΒΑΣΙΛΗ ΚΡΑΨΙΤΗ: « Ή  άληθινή ιστορία 
τοϋ Σουλιου» (1600 -  1803), ’Αθήνα, 1982.

Σέ πολυτελέστατη έκδοση σχήματος 8ου, 
σελ. 176, έκυκλοφόρησε τό νέο έργο τοϋ 
γνωστού Λογοτέχνη, κριτικού καί ιστορικού 
Βασίλη Κραψίτη γιά τό ΣΟΥΛΙ, πού μετά τήν 
έμπεριστατωμένη εισαγωγή τού συγγραφέα 
καί τό έμπνευσμένο ποίημά του μέ τίτλο «Γή 
τοϋ Σουλίου» περιλαμβάνει τά Κεφάλαια: 

α) ' Η καταγωγή τών Σουλιωτών, β) ή 
Δημιουργία τής Συμπολιτείας, γ) ή ' Ιδιωτική 
ζωή (οικοδομές, έκκλησίες, οικογένεια, φο
ρεσιά, έθιμα γάμου καίάδελφοποίϊας, σεβα
σμός στή μνήμη τών νεκρών), δ ) ' Αγωγή καί 
πολεμική ζωή (χαρακτηρισμός τοϋ Σουλιώ
τη, άγωγή τών νέων, πολεμική άρετή, καί

476



ήθος, παιδεία, θρησκεία, αγωγή τής Σουλιώ- 
τισσας), ε) Δικαστική καί ’ Εκκλησιαστική 
'Εξουσία, στ) Οί σημαντικώτεροι πόλεμοι 
τών Σουλιωτών καί τά βαθύτερα αίτιά τους, 
ζ) Ή Αύλαία τοΰ τέλους τού έπους τών 
Σουλιωτών (Δεκέμβριος 1803), η) ' Η κατα
γωγή του Καλόγερου Σαμουήλ τού Κουγκι- 
οϋ, καί θ) τό έπος τών Σουλιωτών μέ τήν 
φωνή τών αρχαίων προγόνων.

"Υστερα άπό πολυάριθμα έργα καί μελέτες 
πού ώς τώρα έχει δημοσιεύσει γιά τό Σούλι 
καί τούς Σουλιώτες ό Β.Κ., άριστος δέ 
ιστοριοδίφης καί ιστοριογράφος, έκρινε βά
σιμα ότι ήταν καιρός νά συγγράφει ή 
αύθεντική ιστορία τής Σουλιώτικης Συμπολι
τείας σέ έπιστημονικές έδραιώσεις. "Ετσι,

μέ ύποδειγματική άξιοποίηση τών νέων 
στοιχείων «ντοκουμέντων» πού ή έρευνά 
του έφερε σέ φώς, μέ μεθοδική χρήση καί 
κρίση τών παλαιών κειμένων, μέ άκλόνητες 
έπιστημονικές θέσεις, ένάργεια καίγλαφυ- 
ρότητα, έδωκε ένα άριστο δημιούργημα τής 
ιστορικής έπιστήμης καί ένα έργο έθνικό. 
Πρόκειται γιά μοναδικό βιβλίο πού έπιβάλλε- 
ται νά κοσμεί κάθε βιβλιοθήκη.

ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΛΗ: «Μώβ σημαία». Ποιήματα. 
( ’Αθήνα, 1981, αελ. 48).

Αποφθεγματική μαζί καί άποσταγματική 
θά μπορούσε νά χαρακτηρίσει τήν ποίηση 
πού περιλαμβάνει ή συλλογή «Μώβ σημαία»

τού Γιάννη Τόλη. Οί στίχοι του άνιχνευτικοί 
θαρρείς έλάχιστα περιγραφικοί, κοφτοί καί 
εύκίνητοι, παρέχουν τή δυαδική ένάργεια 
άπό τόν ποιητή στό άντικείμενο καί άντίστρο- 
φα. ’ Ο ποιητικός λόγος ρέειάβίαστος μέ μιά 
άνεπαίσθητη νοσταλγία καί θλίψη μαζί γιά 
όσα έγιναν ή γιά όσα δέν θά γίνουν. "Ετσι, 
έχουμε μιά διαλογική διαδρομή ύποφώσκου- 
σα γεμάτη συντομία καί χάρη.

"Αν τούτα τά λαμπρά δείγματα ποιητικής 
γραφής πλουτίζονταν μέ μιά εύρύτερη 
θεματογραφία -γιατί ή εύαισθησία τού ποιη
τή είναι δεδομένη- κι άν άποφεύγονταν 
κάποιες κοινότυπες καταγραφές, θά μπο
ρούσαμε σίγουρα νά μιλήσουμε γιά μεγάλες 
ποιητικές προσδοκίες.

ΤΟ
Μιά άπό τίς γνωστότερες, άλλά καί 

περισσότερο συνηθισμένες λέξεις τής 
καθημερινότητας είναι ή λέξη συμφέ
ρον. "Αν έπιχειρήσουμε νά άναλύσουμε 
τό περιεχόμενό της, νά άναλύσουμε τό 
νόημά της, τή σημασία της, τήν έννοιά 
της, θά δούμε, θά διαπιστώσουμε, θά 
άντιληφθοϋμε ότι, πρόκειται γιά μιά 
λέξη, πού έκφράζει κατά κανόνα πάντο
τε μιά καταστροφή, μιά θύελλα, μιά 
θεομηνία, ένα όλεθρο. Δέν είμαστε 
ύπερβολικοί, τήν άναλύουμε καλοπροαί
ρετα, μή παραξενευόμαστε, έτσι είναι 
καί έχουμε τή γνώμη ότι, όλοι μας τό 
γνωρίζουμε.

Συμφέρον λοιπόν σημαίνει άδιαφορία, 
γιά κάθε συνάνθρωπό μας, έκτός τού 
έαυτοϋ μας, σημαίνει κακότητα, σημαίνει 
καταστροφή, συμφέρον σημαίνει πόλε
μος, σημαίνει καταιγίδα, συμφέρον ση
μαίνει ό έαυτούλης μας καί έμείς καθώς 
λέμε.

Γιά τό συμφέρον μας καί μόνο μπορού
με καί ιδανικά νά προδόσουμε καί παρα
δόσεις νά άπαρνηθοϋμε, καί ήθη καί 
άρχέςκαί έθιμα νά τίς πετάξουμε στόν 
κάλαθο τών άχρήστων καί ήθικούς φρα
γμούς άκόμη καί συγγένειες καί φιλίες 
καί θρησκεία καί ύποχρεώσεις καί τά 
πάντα νά τά ποδοπατήσουμε μπορούμε 
γιά τό συμφέρον καί μόνον.

Τό συμφέρον είναι μιά πολύ δυνατή καί 
πολύ άξιαγάπητη λέξη πού κυριαρχεί 
πάνω μας καί μάς πλέκει σάν τήν άράχνη 
στά φαρμακερά της γρανάζια ώστε νά μή 
μπορούμε νά τής ξεφύγουμε καί τό 
δυστύχημα είναι ότι κοντά σ’ αύτή τή 
λέξη πηγαίνουμε σχεδόν όλοι μας μικροί 
καί μεγάλοι, μορφωμένοι καί άμόρφωτοι, 
πλούσιοι καί φτωχοί, δυνατοί καί άδύνα- 
τοι. Όλα γιά τό συμφέρον καί τίποτα 
χωρίς αύτό.

' Εμείς οί άνθρωποι καί όταν λέμε 
έμείς οί άνθρωποι έννοοϋμε όλους τούς 
άνθρώπους τής γής, διότι τό συμφέρον

ΣΥΜΦΕΡΟΝ
δέν έχει σύνορα, δέν έχει όρια, ύπάρχει 
σ' όλους τούς άνθρώπους τού πλανήτη 
μας, σ' όλους τούς άνθρώπους τής 
ύδρογείου.

'Εμείς λοιπόν οί άνθρωποι οί δήθεν 
πολιτισμένοι, όταν θέλουμε νά πλουτί
σουμε, πλουτίζουμε πάντοτε εις βάρος 
τών άλλων συνανθρώπου μας, διότι κατά 
κανόνα αύτό συμβαίνει, όταν θέλουμε νά 
έπεκτείνουμε τά όρια ή τά σύνορα τού 
κράτους μας κάνουμε τούς κατακτητι
κούς πολέμους, δημιουργούμε τίς καται
γίδες, τίς συμφορές, τίς καταστροφές, 
καταστρέφουμε τό πάν καί τά πάντα γιά 
νά ικανοποιήσουμε τόν έαυτό μας, τό 
είναι μας, τό σκοπό μας. Θέλουμε νά 
γίνουμε άπ’ τό τίποτε, γίγαντες, παραβι
άζουμε τήν τιμή μας, τήν συνείδησή μας, 
τό ήθικό μας ύπόβαθρο, παραβιάζουμε 
τήν άνθρωπιά μας, τό έγώ μας. 'Ακόμα 
καί πατροκτόνοι, άδελφοκτόνοι, δολοφό
νοι γινόμαστε άρκεϊ νά ικανοποιήσουμε 
τόν έαυτούλη μας, νάέξυπηρετηθούντά 
συμφέροντά μας.

"Οπου ύπάρχει τό συμφέρον καί ή 
ιδιοτέλεια, έκεϊ ύπάρχει καί ή άδιαφορία, 
γιά τόν συνάνθρωπό μας, βλέπετε τά δυό 
αύτά συμβαδίζουν καί δέν μπορούν νά 
ζήσουν χωριστά, συνυπάρχουν καί συ- 
ζοϋν σά σιαμαία άδέλφια, ώστε νά μήν 
μπορεί τό ένα νά ζήσει χωρίς τό άλλο.

' Ακολουθούν τόν ίδιο δρόμο, τό ίδιο 
μονοπάτι στή ζωή τους.

' Ο άνθρωπος καί σήμερα καί χθές καί 
στό άπώτερο παρελθόν, άλλά καί στό 
μέλλον είχε, έχει καί θά έχει, τήν ίδια 
νοοτροπία δυστυχώς, τήν ίδια άδυναμία. 
Πάντοτε τό συμφέρον καί ή ιδιοτέλεια 
τόν μάγευε, τόν ξεμιάλιζε, τόν έκανε νά 
άδιαφορεΐ γιά τό κάθε τι πού δέν τόν 
ικανοποιούσε, πού δέν τόν συγκινοϋσε, 
έστω κι άν αύτό τό κάτι ήταν τόσο ώραΐο 
καί τόσο καλό γιά όποιονδήποτε συνάν
θρωπό του. Τό θεωρούσε σάν κάτι χωρίς 
καμμιά άξια, κανένα νόημα, χωρίς καμμία

Τοΰ Άστυν. Α' κ. Ματθ. Φελώνη

σημασία χωρίς κανένα ένδιαφέρον.
Είναι βλέπετε ή μοίρα τού άνθρώπου, 

άπό τά γεννοφάσκια του μέχρι τό θάνατό 
του, νά προσπαθεί μέ κάθε τρόπο νά 
ικανοποιεί τόν έαυτό του, τά γούστα του, 
τήν έπιθυμία του, νά προσπαθεί πώς θά 
περάσει τήν ζωούλα του καλύτερα, πιό 
όμορφα, πιό χαρούμενα, άδιαφορώντας 
γιά τούς γύρω μας, άν ζοϋν, άν πεθαί
νουν, άν ύπάρχουν κάν. Αύτό είχε σάν 
μόνη του άποστολή, σάν μόνη του 
άπασχόληση.

' Ο άνθρωπος άγαπητοί μας άναγνώ- 
στες είναι θηρίο άνήμερο, δέν δαμάζεται 
μέ τίποτε, μέ καμμία δύναμη, διότι όλες 
οί δυνάμεις προέρχονται άπ' αύτόν, 
άνήκουν σ' αύτόν, δημιουργοϋνται άπ' 
αύτόν, είναι σέ θέση νά δημιουργήσει τό 
κάθε τι στή ζωή καί σέ θέση νά καταστρέ
ψει τό κάθε τι στή ζωή, άρκεϊ νά έχει 
κάποιο συμφέρον καί δέν διστάζει γιά 
τίποτε, μή μάς κακοφαίνεται, αύτή είναιή 
πραγματικότητα, αύτή είναιή άλήθεια καί 
πού θά καταλήξει μ' αύτή του τή 
συμπεριφορά μόνον ένας Θεός ξέρει.

"Αν σήμερα άγαπητοί μας άναγνώ- 
στες, ή γή τρέμει συθέμελα άπό τούς 
πολέμους πού γίνονται, άπό σεισμούς 
καί καταποντισμούς, άπό καταστροφές 
καί ολέθρους, άν σήμερα χάνονται χιλιά
δες ζωές καί χύνονται άδικα ποτάμι τό 
αίμα άθώων συνανθρώπων μας στά πεδία 
τών μαχών, άν σήμερα δολοφονούνται 
χωρίς καμμία αιτία, χωρίς κανένα σπου
δαίο λόγο συνάνθρωποί μας, άν σήμερα 
άλλά καί στό παρελθόν γίνονται ληστεί
ες, κλοπές, διαρρήξεις, αιμομιξίες καί 
άλλες διαφθορές πού δέν έχουν άρχή 
καί τέλος, όλα αύτά καί άλλα άκόμα πού 
δέν άναφέρουμε είναι άποτελέσματα 
τού συμφέροντος, τής ιδιοτέλειας, τής 
άδιαφορίας.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΦΕΛΩΝΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α'
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Στιγμιότυπο άπό τήν παρουσίαση τών πεπραγμένων τής ’Αστυνομίας Πόλεων. 
Διακρίνονται ό Αρχηγός Άατυν. Πόλεων κ. Νίτσος, οί Ύπαρχηγοί κ.κ. 
Ραφτόπουλος καί Παπασωτηρίου, ό Δ/ντής Αθηνών κ. Σηφάκης, οί δημοσιογρά
φοι τών αθηναϊκών έφημερίδων κ.ά. Άπό τήν ίδια εκδήλωση είναι καί τό 
στιγμιότυπο στήν άπέναντι σελίδα. (Σχετικό ρεπορτάζ στή σελίδα 329).

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Αξιότιμε κ. 'Υπουργέ,

Μέ άδιάπτωτον ενδιαφέρον, έπί σειράν 
έτών, παρακολουθώ τό έγκριτον Περιοδικόν, 
’ Αστυνομικά Χρονικά, καί παρακαλώ, όπως 
μοϋ έπιτρέψετε νά έκφράσω τά λιτά καί 
άληθή συμπεράσματά μου, άπό την μελέτην 
τούτου:

Βεβαίως τό Περιοδικόν τούτο άπευθύνε- 
ται, κυρίως, εις τό Σώμα τής Αστυνομίας 
τών Πόλεων, άλλά, τό πολυποίκιλον καί 
γενικόν περιεχόμενόν του έπισύρει τήν 
προσοχήν παντός φιλομαθούς καί, τοιουτο
τρόπως, καθίσταται διδακτικόν βήμα, μέτόν 
σαφή, άπλοϋν καί πειστικόν λόγον του, τόν, 
δομικώς, άκοπον καί έλκοντα, έπαγωγικώς 
μέ γλώσσαν άναπαυτικήν.

Ή ύλη έπιλέγεται, έπιμελώς, ώστε νά 
άποφεύγεται ή άνία τής μελέτης, μέ τήν 
ποικιλίαν καί τούτο, διότι αί σελίδες του 
διατίθενται έλευθέρως, εις πάσαν έμπειρί- 
αν, διά τόν δέοντα ήθικόν οπλισμόν, γνώρι
σμα τής υψηλής άποστολής τούτου.

Δέν στενοϋται, μέ μόνην τήν έπαγγελμα- 
τικήν, τυπικήν, πληροφοριοδότησιν τής ά- 
στυνομικής δράσεως, άλλά διδάσκει καί 
πληροφορεί, ποικιλοτρόπως καί, οϋτω, ή 
άποστολή του καταδεικνύει ότι ή ' Αστυνομία 
τών Πόλεων είναι Σώμα ' Ανθρωπιστικόν, μέ 
γενικόν σκοπόν άφυπνιστικόν, καί έπιδιώκει 
τό πρέπον, τήν ψυχοπνευματικήν στροφήν, 
εις τό εύγενικό καί εις τόν σωτήριον άπό 
τήν, δυστυχώς, αϋξουσαν κοινωνικήν άδια- 
φορίαν, πρός τό ορθόν καί τήν ροπήν, πρός 
τό άπρεπές, τών όποιων ' Επόπται, άναχαι-

τισταί καί πλήκται όρθοΰνται οί άνύστακτοι 
" Ανδρες τού ' Ιστορικού Σώματος, τού όποι
ου πρόϊστασθε.

Μετά τιμής
Νικόλαος ' Αρτ. Κελέσης 

έπ. Λυκειάρχης

Κύριε Αρχηγέ

Είμαι ό πατέρας τών προσφάτως συλλη- 
φθέντων άδελφών ΑΝΔΡΕΟΥ καί ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΥ, διά χρήσιν ναρκωτικών. 
Συγκεκριμένως τήν 23ην Μαρτίου 1982 περί 
τήν 18ην ώραν δύναμις τής άνωτέρω ύπηρε- 
σίας μέ έπικεφαλής τούς Ύπαστ. Β' Γ. 
Γιουβρήν καί Π. Σταματογιάννη συνέλαβαν 
τούς υιούς μου έντός τής οικίας των 
Χριστοφή 29, Ν. Φάληρον καθ' όν χρόνον 
έποιοϋντο χρήσιν ναρκωτικών. Διά τής συλ- 
λήψεώς των πιστεύω ότι έτέθη τέρμα στήν 
φθοροποιόν των δράσιν ή όποια τούς οδη
γούσε στόν θάνατον.

Κε ' Αρχηγέ, θέλω νά δεχθήτε τίς εύχαρι- 
στίες μου διά τόν διοικητήν τής ΥΓΑ 
Πειραιώς Άστυν. Δ/ντήν Β' Κον Μποσινά- 
κην 'Εμμανουήλ καί τούς άνωτέρω Ύπα- 
στυνόμους οί όποιοι άπό τής στιγμής τής 
συλλήψεως τών υιών μου μέχρις τής μετα
γωγής των εις τάς Φυλακάς Κορυδαλλού, 
μού συμπαρεστάθησαν ψυχικώς καί ήθικώς.

Τό γεγονός αύτό θά μείνη βαθειά χαρα
γμένο στήν ψυχή μου, στήν ψυχή ένός 
πονεμένου πατέρα καί εύχομαι ή ' Υπηρεσία 
Ναρκωτικών νά συνέχιση τήνδραστηριότητά 
της γιά νά σταματήση ή πορεία τής Νεολαίας

πρός τόν άργόν θάνατον.
Μέ αίτησή μου πρός τόν κ. Δ/ντήν τού 

ΕΤΥΑΠ ζητώ όπως έγκριθή ή συμβολική μου 
ένίσχυσις μέ τό ποσόν τών 10.000 δρχ. εις 
ένδειξιν εύγνωμοσύνης πρός τό ' Αστυνομι
κόν Σώμα.

' Επίσης σάς παρακαλώ όπως μού σταλή τό 
περιοδικόν ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ μέ τήν 
δημοσιευμένη έπιστολή μου στή Δ/νση 
Χριστοφή 19 Ν. Φάληρον.

Μετά τιμής
Ιωάννης Σαραφόπουλος

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ 
Γ' Σεπτεμβρίου 11 
' Αθήνα

Κύριε 'Αρχηγέ,

Σάς έκφράζουμε τίς θερμές εύχαριστίες 
τού Διοικητικού Συμβουλίου τής Σκοπευτι
κής ' Ομοσπονδίας ' Ελλάδος καί τής Διορ
γανωτικής ' Επιτροπής γιά τή πολύτιμη συμ
παράσταση καί συμβολή τής 'Αστυνομίας 
Πόλεων στή διοργάνωση καί διεξαγωγή τών 
χνων Βαλκανικών Αγώνων Πυροβόλων 
* Οπλων πού έγιναν στήν ’ Αθήνα άπό 21 -25 
' Απριλίου 1982 καί έπέτυχαν νά προβάλουν 
τή Χώρα μας σέ διεθνές έπίπεδο.

Οί 'Αγώνες διεξήχθησαν κατά τρόπον 
άψογον καί μεγάλο μέρος τής έπιτυχίας 
αύτής οφείλεται σοτύς έργασθέντες ' Αξιω
ματικούς καί άνδρες τής ' Αστυνομίας Πόλε
ων, στή παρουσία τής μουσικής μπάντας, καί 
στή διάθεση ένός πούλμαν γιά τήν άνετη 
διακίνηση τών φιλοξενουμένων μας.

' Επίσης σάς εύχαριστοϋμε θερμά γιά τήν 
εύγενική σας προσφορά νά άθλοθετήσετε 
έπαθλο γιά νικητή τών ' Αγώνων.

' Η ' Αστυνομία Πόλεων τιμά τήν μακρά 
παράδοσή της στή σκοποβολή καί άποτελεΐ, 
κατάτή γνώμη μας, παράδειγμα πρός μίμηση.

Δέν παραλείπουμε νά σάς γνωρίσουμε ότι 
καί ή Σκοπευτική ' Ομοσπονδία είναι πάντα 
πρόθυμη, μέσ' τίς δυνατότητάς της, νά σάς 
συμπαρασταθεί σ' όποιαδήποτε έκδήλωσή 
σας.

Πρός τήν
' Υποδιεύθυνσιν Γενικής 
' Ασφαλείας ' Αθηνών

Κύριε Διευθυντά,

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τής ' Ομοσπονδί
ας μας μέ τήν λήξη τών Διεθνών ' Αγώνων 
Πάλης πού διεξήχθησαν στό Γυμναστήριο 
τού Α.Ο. «ΣΠΟΡΤΙΓΚ» (Ήλία Ζερβού 89 -  
Άθήναι) 27 καί 28 Μαρτίου 1982, σπεύδει 
νά σάς έκφράση τίς πλέον θερμές εύχαρι- 
στίες του γιά τήν πολύτιμη συμβολή σας 
στήν έπιτυχία τής διεξαγωγής τών έν λόγω 
άγώνων διά τής άποστολής 'Αστυνομικής 
Δυνάμεως γιά τήν τήρηση τής τάξεως κλπ.

Εύχαριστοϋμε καί πάλι καί διατελοΰμε μέ 
κάθε τιμή
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Πρός
Τ ροχαίαν' Αθηνών 

Κύριοι,

Άναφερόμενος εις τήν άπό 10.3.82 επι
στολήν σας, δΓ ής ή υπηρεσία σας άπήντη- 
σεν εις τό άπό 29.1.82 έγγραφόν μου, 
σχετικώς μέ τήν απαλλαγήν τής λεωφόρου 
Κων/νου Τσαλδάρη εις Πολύγωνον, περιο
χής ΚΖ' άστυν. τμήματος Αθηνών, άφ' 
ενός ύπό έγκαταλελειμμένων αχρήστων 
αύτοκινήτων, άφ' ετέρου ύπό παντοειδών 
διαφημιστικών πινακίδων έπί τών δένδρων, 
τών στύλων τής ΔΕΗ, τών πεζοδρομίων, τών 
νησίδων, κ.ο.κ., μέ μεγάλην μου ίκανοποίη- 
σιν σάς πληροφορώ δτι άπό σήμερον ή 
άνωτέρω περιοχή εύπρεπίσθη παντελώς, ή 
δέ κυκλοφορία τών όχημάτων έπανήλθεν 
κατ' αύτόν τόν τρόπον εις τά φυσιολογικά 
όρια.

Θά έπιτρέψη έλπίζω ή υπηρεσία σας νά 
σάς ΣΥΓΧΑΡΩ τόσον έσάς, όσο καί τήν 
οίκείαν άστυνομικήν άρχήν, πού τόσον άπο- 
τελεσματικά έπιλύσατε αύτό τό διπλούν 
πρόβλημα τής περιοχής.

Είλικρινώς Ύμέτερος 
Δ. Πλήθας

Πρός τήν 
ΑΜΕΣΗ ΔΑΡΣΗ 
'Αστυνομίας Πόλεων 
ΕΝΤΑΥΘΑ

Κύριοι,

Μέτήν παρούσα έπιστολή θά θέλαμε νά 
σάς εύχαριστήσουμε γιά τήν ταχύτητα καί 
τήν άκρίβεια μέ τήν οποία άνταποκριθήκατε 
στήν έπείγουσα κλίση μας τής 14ης ' Απριλί
ου.

Είδικώτερα σάς συγχαίρουμε γιά τόν 
'Αστυφύλακα τής Αμέσου Δράσεως κ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΟΛΟΚΥΘΑ, ό οποίος κατώρθω- 
σε νά συμβιβάσει τά πράγματα μέ τήν λογική 
καί τήν ήρεμία, στό επεισόδιο πού είχε 
δημιουργηθεϊ άπό έναν κακόβουλο έπισκέ- 
πτη τών γραφείων μας. Νομίζουμε πώς μέ 
τήν τακτική αύτή πού άκολούθησε ό κ. 
Κολοκυθάς, άποφύγαμε περαιτέρω ταλαι
πωρίες καί έπιπλοκές πού τυχόν θά δημιουρ
γούσε ό αύτουργός τού επεισοδίου.

Σάς συγχαίρουμε γιά άλλη μιά φορά καί 
έχουμε τήν γνώμη ότι τέτοιοι άνδρες τιμούν 
τό Σώμα σας.

Μέ τιμή
ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΡΩΝΕΣ Α.Ε.

Κύριε Διοικητά

Διά τής παρούσης έπιστολής μου θά 
ήθελα νά τονίσω τις εύχαριστίες μου πρός 
τόν άρχιφύλακα τής ' Αμέσου Δράσεως ΑΔ 
51, διότι εις τάς 23.3.1982 εις τήν Φιλολάου 
82 όπου είχα συγκρουσθή μετά τού ύπ'

άριθμ. ΟΝ 5947 αύτοκινήτου ταξί, συμπεριε- 
φέρθη κατά άψογον τρόπον εις τήν όλην 
διευθέτησιν τού προβλήματος καί μέ εύρύ- 
τητα πνεύματος.

Νομίζω κ. Διοικητά ότι τέτοιου είδους 
άστυνομικά όργανα τιμούν τό Σώμα τής 
' Αστυνομίας καί έμπεδώνουν έτι περαιτέρω 
τήν έμπιστοσύνην μας διά μίαν δικαία μετα- 
χείρισιν.

Πρό τήν
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΩΝ
Σταδίου 10
ΑΘΗΝΑ

Κύριε Γενικέ,

Μέτήν παρούσα επιθυμώ νά έκφράσω τά

συγχαρητήριά μου στήν ' Υπηρεσία ' Αμέσου 
Δράσεως γιά τήν ταχύτατη άνεύρεση τού 
κλαπέντος τήν 25η ' Απριλίου 1982 αύτοκι- 
νήτου μου BMW 525, μέ άριθμό κυκλοφορί
ας ΖΡ 3643.

' Ιδιαίτερα έπιθυμώ νά εύχαριστήσω τούς 
άστυφύλακες
-  Κράβαρη Κωνσταντίνο ΑΔ 549
-  ΜΤχο Βασίλιεο ΑΔ 367
Πού οάν πλήρωμα περιπολικού, καταδίωξαν 
μέ κίνδυνο τής ζωής τους τά άτομα πού 
έπέβαιναν τού αύτοκινήτου μου καί μέ τόν 
τρόπο αύτό τά ύποχρέωσαν νά τό έγκαταλεί- 
ψουν

Μέ τιμή
Ν. Κουλεϊμάνης
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ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΤ 
ΑΣΤΤΝ. Δ/ΝΤΗΣ Α.'

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΤΣΟΣ 
ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΣΤΤΝ. ΣΩΜΑΤΟΣ

ΟΣ ΜΚΧΖΏΤΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α :

ΚΛΑΔΟΙ ΥΓΕΙΑΣ 
τπίΛΛΗΛοη ΐΓΓΤΒ. ΠΟΛΕΩΝ 
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Κ.Α. 0672 Δαπάνη Φαρμακευτικές Περιθάλψεως
Κ . λ . 0673 " rΝοσοκομειακής "
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Κ.Α. 0251 'Επίδομα Ανθυγιεινόν
Κ.Α. 0264 'Αποζημίωσις Μελών Διοικ. Συμβουλίου
Κ.Α. 0521 Εΐσφοραί Ι.Κ .Α .
Κ.Α. 0433 Προμήθεια Τραπεζών
Κ.Α. 0832 Τηλεφωνικά Τέλη
Κ.Α. 0842 Φωτισμός
Κ.Α. C887 Συντήρησις ΑοιπΟν Μηχανών
Κ.Α . 0891 Εκδόσεις Δημ. Προσκλ. Βιβλιοδ.
Κ.Α. 1259 Προμήθεια Βιβλίων,Περιοδικήν
Κ.Α. 1261 Γραφική "Υλη
Κ.Α. 0845 Δαπάναι ΚαθαρισμοΟ Γραφείων
Κ.Α. 1292 Προμήθεια 'Ηλεκτρικών Λαμπτήρων
Κ.Α. 1381 " ΕΐδΟν Καθαριότ.Α ΕυπρεπισμοΟ
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Κ.Α. 0911 Φόροι
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ΔΑΠΛΠΛΙ προληπτικής δρλςεως 2.500.000
Κ.Α. 2632 Χορηγίαι διά τήν Λειτουργίαν τών 

Παιδικών Κατασκηνώσεων Α.Α.Πόλεων 2.500.000 -
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΟΝ ΤΠΚΡ ΤΡΙΤΟΝ ΓΕΓΟΚΕΝΩΝ ΒΙΣΠΡΑΞΕΟΝ 12.722.126
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. ΓιΟΣΣΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ -  ΣΚΕΤΟΝ -  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 66.756
ΠΛΐΟΝΑΙΚΑ ΚΡΗΣΕΩΣ 1981 13.377.907

ΚΑΤΛΒΟΔΑΙ ΗΣΟΑΛΙΣΚΗΝΩΝ 50.354.463 -

Κ.Α. 2121 Κρατήσεις έν ’Ενεργείφ 33.709.152 -

'Αστυν.Δ/νσις ‘Αθηνών 25.569.525 -
■ " Πειραιώς 5.078.935 -
■ ■ Πατρών 2.041.898 -
" ·  Κερκόρας 1.018.794 -

Κ.Α. 2121 Κρατήσεις εκ τΟν Συν/χων 16.645.311 -

’λστυν.Δ/νσις 'Αθηνών 12.635.834 -
■ ■ Πειραιώς 2.659.893 -
* " Πατρών 911.065 -
■ "  Κερκόρας ____ 12§δ312_π

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 7.810.357 -

Κ.Α. 3411 'Ενοίκια 1.219.700 -
Κ.Α. 3511 Τόκοι Τραπεζών 6.590.657 -

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 13-133.750 -

Κ.Α. 5291 "Εσοδα υπέρ Δημοσίου 13.091 -
Κ.Α. 5294 " "  Φυσικών Προσώπων 12.524.949 -
Κ.Α. 5511 Καταθ. υπολοίπων χρημ.έν αλμάτων 583.210 -
Κ.Α. 5529 Αοιπαί 'Επιστρ.'Αχρ.Καταβλ. ποσών —

Κ.Α. 5612 'Εγγυήσεις 2.5CO -
Κ.Α. 5411 ΠροΥόν ΔωρεΒς 5.CC0 -

’Αθέναι, 4 Μαρτίου 1982 71.298.570 -

-jj! Δ Χ Ζ Τ β Τ Β Τ Η Σ

- I
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’Επάνω: Τήν 12-4-82 έγινε ατό ’Αρχηγείο ’Αστυνομίας Πόλεων ή παράδοση άπό τόν τέως Β Υπαρχηγο κ. 
Κοντογιάννη, ατό νέοΒ ' ' Υπαρχηγό κ. Παπασωτηρίου. Στή φωτογραφία στιγμιότυπο. Κάτω: "Οπως κάθε χρόνο 
έτσι καί φέτος έγινε στό ήρώο τής Σχολής ’Αξιωματικών ’Αστυνομίας πόλεων μνημόσυνο γιά τούς θανόντες 
άστυνομικους. Τό μνημόσυνο έτέλεσε ή Πανελλήνιος "Ενωσις ’Αποστράτων ’Αξιωματικών Άστυν. Πόλεων. 
Στή φωτογραφία ό πρόεδρός τής Ένώσεως κ. Νικόλαος Νέρης κατά τήν κατάθεση τού στεφάνου.



Γήν 1-4-82 ή Άνωτέρα Σχολή ’Αεροπορίας έπιοκέφθηκε τήν 'Αμεσο Δράση, όπου οί άξιωματικοί 
ενημερώθηκαν γιά τήν αποστολή καί τήν οργάνωση τής σπουδαιοτάτης αυτής υπηρεσίας της Αστυνομίας 
Πόλεων.

Επάνω. Σέ ειδική τελετή πού έγινε στήν ΑστυνομικήΔ/νση Πατρών άνέλαβε τά καθήκοντά του ό νέος Γενικός 
Αστυνομικός Διευθυντής κ. Φαραντούρης Δημ., σέ άντικατάσταση τούάποχωρήσαντος κ. Τοτώνη Γεωργ. Ό κ. 

Γενικός ένώ άπευθύνει συμβουλές καί οδηγίες στους συγκεντρωθέντες Άξ/κούς τής Δ/νσεως. Κάτω: Ο 
Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής κ. Επαμεινώνδας Πρίμπας, ένώ άποχαιρετά τούς ύπαλλήλους τής Δ.Ε.Υ. μέ 
έμπνευσμένη ομιλία λόγω συνταξιοδοτήσεώς του, ώς συμπληρώσας 35 χρόνια ύπηρεσία ατό Σώμα.



ΥΠΟΘΕΣΗ
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-  Τότε, ποιος είναι; έκανε άνυπό- 
μονα ό δικηγόρος.

-  ' Ο Πιέτρο Γκινάτζιϋ!
-  Πώς τό ξέρετε αύτό; Τί άποδείξεις 

έχετε;
-  Δέν έχω άποδείξεις παρά μόνο ότι 

ήμουν έρωμένη του. Σάς φτάνει αυτό;
Πράγματι αύτό έφτανε. Ή  Έβελίνα 

κατέθεσε σ ’ ένα συμβολαιογράφο ότι ό 
έραστής της, τύπος μέ άναρχικές 
ιδέες σκότωσε στήν Πύλη Ζαμπόνι τόν 
Τορνάτι, μαζί μέ τόν φίλο της έπίσης 
άναρχικό Βιττόριο Μπιλντράτι, κινούμε
νοι άπότίς πολιτικές των ιδέες. "Ετσι ή 
κινητήριος αιτία τού φόνου είχε βρεθή. 
Ί-Ιταν τρομοκρατική ένέργεια δύο α
ναρχικών, όπαδών τοϋ Μπακούνιν. Τήν 
κατάθεση αύτή ό Σαμπατίνι τήν έφύλα- 
ξε στό θησαυροφυλάκιο μιας Τραπέζης 
καί μαζί μέ τόν Άθυπαστυνόμο Σκόττι 
άρχισαν νά έρευνοΰν γιά τήν άνεύρεσι 
τού Γκινάτζι. Τόν βρήκε ό Σκόττι έπειτα 
άπό πολλές έρευνες κρατούμενο στίς 
φυλακές τής"Ρώμης γιά έκνομες άναρ
χικές πράξεις. Άρνήθηκε τό φόνο, ενώ 
αντίθετα ό φίλος του Μπιλντράτι βεβαί
ωσε τό αντίθετο. Ό  Σκόττι πήρε μιά 
φωτογραφία τοϋ πραγματικού δολοφό
νου καί κάλεσε τόν Μελλίνι ένώπιον 
τρίτων.

-  Γνωρίζεις Μελλίνι τό πρόσωπο τής 
φωτογραφίας;

-  Βεβαίως, είναι ό Κάλμπι, άπήντησε 
αύθόρμητα.

-  Μήπως κάνεις λάθος; Πρόσεξε 
καλύτερα.

-  Καί έκατό χρόνια νά περάσουν 
πάντα θά άναγνωρίζω τό δολοφόνο τοϋ 
Τορνάτι.

-  Καί όμως, Μελλίνι, δέν είναι ό 
Κάλμπι. Είναι ένας άλλος, ό Γκινάτζι.

-  ’ Εσείς μπορείτε νά λέτε ό, τι θέλε
τε. Αντίθετα έγώ λέγω ότι ή φωτογρα
φία είναι τοϋ Κάλμπι.

Άπό μιά μεριά ό Μελλίνι είχε δίκαιο. 
Τόσο ό Κάλμπι όσο καί ό Γκινάτζι

έμοιαζαν καταπληκτικά.
Άφοϋ συνεπληρώθησαν οί νόμιμες 

διατυπώσεις, στίς άρχές τοϋ 1926, στό 
κακουργιοδικείο τής Μπολόνια, ό Γκινά- 
τζι προσήχθη κατηγορούμενος γιά τό 
φόνο τοϋ Τορνάτι. Οί ίδιοι μάρτυρες 
τής προηγουμένης δίκης άνεγνώρισαν 
τόν κατηγορούμενο ώς τό φονέα τοϋ 
άστυφύλακος. ’ Ακόμη καί ό Μελλίνι τόν 
άνεγνώρισε.

-  "Αν αύτός είναι ό Κάλμπι, είναι ό 
δολοφόνος τοϋ Τορνάτι. ’ Εάν δέν είναι 
ό Κάλμπι, τότε κάνετε λάθος ή κωμω
δία.

Τή στιγμή αύτή ό πρόεδρος τοϋ 
δικαστηρίου διέταξε νά παρουσιασθή 
καί ό καταδικασθείς Κάλμπι. Τούς έβα
λε τόν ένα δίπλα στόν άλλο. Οί δικασταί 
έμειναν κατάπληκτοι. ' Ο Μελλίνι κατά 
μέτωπον τών δύο καταδίκων όμοιόμορ- 
φα ντυμένων μέ τή στολή τών φυλακών 
είχε άπομείνει μέ τό στόμα άνοιχτό καί 
τά μάτια ύπέρμετρα διεσταλμένα. Καί οί 
δύο, ήσαν όμοιοι μεταξύ τους δπώς δύο 
χοντρές σταγόνες νερού. Ο προέ- 
δρος έπίσημα άλλά άργά, άπηυθύνθη

πρός τόν μάρτυρα.
-  Μάρτυς Μελλίνι, καλείσαι γιά τε

λευταία φορά νά ύποδείξης, ποιος άπό 
τούς δύο αύτούς άνθρώπους πού έχεις 
μπροστά σου, είναι ό δολοφόνος τοϋ 
Τορνάτι. Πρόσεξε, δέν θά προφέρης 
όνομα, άλλά μόνον θά δείξης.

-  Δέν καταλαβαίνω, ψέλλισε ωχρός 
ό Μελλίνι. Καί όμως, συνεπλήρωσε μέ 
θέρμη, ό δολοφόνος είναι ό Κάλμπι.

' Ο άνθρωπος πού είχε μέ τή μαρτυ
ρία του καταδικάσει έναν άθώο, ένοιω
σε νά κλονίζεται ή άκράδαντος πεποί- 
θησίς του μπρος ατούς δύο σωσίες. 
Ποιος είναι ό δολοφόνος; Στή συνείδη
σή του, είχε έδραιωθεί ένα μεγάλο 
οικοδόμημα τοϋ ότι ό Κάλμπι είναι ό 
δολοφόνος. Στό ύποσυνείδητό του 
όμως, άρχισε νά σχηματίζεται μιά σκιά 
άμφιβολίας. Καί αύτή ή σκιά, τόν 
τυράννησε γιά άρκετά χρόνια, περισσό
τερο άπ’ ότι αύτός είχε τυραννήσει μέ 
τήν κατάθεσί του ένα άθώο.

' Ο Κάλμπι στήν έπανάληψι τής δίκης 
ήθωώθη ένώ ό Γκινάτζι κατεδικάσθη αέ 
20 χρόνια ειρκτής. "Ετσι μετά άπό 4 
χρόνια φυλακίσεως έπέστρεψε στήν 
έλευθερία, ύποφέρων μόνον καί μόνον 
γιατί ήταν ό σωσίας τοϋ δολοφόνου. 
"Ετσι ή δικαστική αύτή πλάνη στηριζο- 
μένη στήν καλόπιστο μαρτυρία ενός 
άνθρώπου καί προερχόμενη άπό τήν 
άσυνήθη όμοιότητα δύο άνδρών έμεινε 
εις τά χρονικά ώς ή «περίπτωσις 
Κάλμπι-Γκινάτζι».

Η E S P E R A N T O  
ΩΣ
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΙΔΕΑ 
ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
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προπαγάνδα, αντίπαλη δύναμη κάθε 
ώραίου, κάθε ιδεώδους, κάθε ιδανικού.

Μπορεί νά άργήσει ή άναμενόμενη 
άναγνώριοη, ίσως έπέλθει καί συντριβή, 
«καταστροφή», γιά νά χρησιμοποιήσω 
δραματικό ποιητικό δρο. ' Εκεί όμως 
έγκειται ή τραγική εσωτερική έλευθε
ρία, πού καθιστά τήν άνθρώπινη ύπαρξη 
άγια, τή σηκώνει ψηλά, τή φωτίζει καί τή 
προβάλλει ώς ιδανικό πρότυπο, γιατί 
πάλαιψε, άγωνίστηκε ελεύθερη καί 
τελικά νίκησε...

Αύτή είναι ή τραγική δοκιμασία, ή 
έσωτερική έλευθερία κάθε άνθρωπι- 
στή, κάθε Έσπεραντιστή, πού μόνο ή 
έπιμονή (obstino), ή ελπίδα (espero) καί 
ή ύπομονή (pacienco) τούς κρατάειστή 
ζωή. Αύτό τό τρίπτυχο τούς καθοδηγεί 
μέσα στή μαύρη νύχτα σάν τού άστερι- 
ού τό φώς. ' Η κούραση δέν έχει 
σταμάτημα στόν άγώνα τής ιερής σπο
ράς, ή ξηρασία καί οί άνεμοι θεριεύουν 
τίς καρδιές. Ό  άγώνας πού είναι 
βλογημένος, γιατί τόν χρίζει ή μεγάλη 
άνθρωπιστική ιδέα, στήν αύγή μιάς 
ήμέρας θά δικαιωθεί, θά καταξιωθεί, θά 
καθαγιασθεΐ.

L’ Espero, Γ obstino Kaj la pacieco,
' Η ύπομονή κ' ή έλπίδα θά μάς είναι ή 
σημαία
jenestas la signoj, per Kies potenco, 
πού μ' αύτήν όλοι θά πάμε καταχτών
τας κάθε βήμα
Ni paso post paso, post longa laboro, 
Στήν αύγή όπου χαράζει, στήν ύπέροχη 
ιδέα,
Atingos la celon en gloro.*
'κ ε ΐ θά φθάσουμε στή δόξα μ’ ένός 
θείου παλμού τό κύμα.

' Η άνάπτυξη τού θέματος έγινε ανα
φορικά μέ τό διεθνή χώρο. ' Η ' Ελληνι
κή ' Εσπεραντική Κίνηση καί ή συμβολή 
της στό παγκόσμιο κίνημα τοϋ ' Εσπε- 
ραντισμοϋ θά άποτελέσει ιδιαίτερο θέ
μα άνάπτυξης.

* ’ Απόσπασμα άπό τό ποίημα τοϋ 
Ζάμενχωη «La vojo» = ό δρόμος.
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ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ

ΗΛ. ΓΑΦΟΣ
Υπό Δ. Ντζιώρα 

Υπαρχηγοϋ Α.Π. έ.ά.

ΜΕΓΑΛΟΣ πανεπιστημιακός δά
σκαλος καί καθηγητής τών Σχολών 

'Αξιωματικών 'Αστυνομίας πού έφυγε.
Πρόσφατα ή σημαία μεσίστια κυμάτιζε 

στό εθνικό μας Πανεπιστήμιο. Αίτια ό 
θάνατος ενός μεγάλου όμοτίμου Καθηγη
τή του τοϋ ’ Ηλία Γάφου. Πρόκειται γιά τό 
γνωστό, στόν άστυνομικό κόσμο, διακε
κριμένο έλληνα ποινικολόγο, πού έπ 50 
ολόκληρα χρόνια τίμησε μέ τή διδασκαλί- 
ατου όχι μονάχα τίς νομικές μας Σχολές 
(Θεσσαλονίκης -  ' Αθηνών) άλλά καί τίς 
Σχολές 'Αξιωματικών τής 'Αστυνομίας, 
στις όποιες έδίδασκε, έπίσης, τό Ούσια- 
στικό Ποινικό Δίκαιο, έπί δεκαετίες ολό
κληρες. Λίγοι είναι οί σημερινοί άξιωματι- 
κοί τοϋ Σώματος, πού δέν ύπήρξαν 
μαθητές του. 'Αντίθετα, όλοι ή σχεδόν 
όλοι εμείς οί παλαιότεροι καί τώρα συντα
ξιούχοι, είχαμε τή μεγάλη τύχη νά μαθη
τεύσουμε σ' αύτόν τόν μεγάλο πανεπι
στημιακό νομοδιδάσκαλο, γιατί ήταν Κα- 
θηγητής τής Σχολής ' Υπαστυνόμων, άπό 
τήν 'ίδρυσή της, δηλαδή άπό τό 1939, πού 
άρχισε νά λειτουργεί ή Α' εκπαιδευτική 
της περίοδος. Ήταν άκόμα ό Γάφος, 
φίλος καλός τής Αστυνομίας. Γι' αύτόό 
άστυνομικός κόσμος μέ βαθύτατη λύπη 
πληροφορήθηκε τό θάνατο τοϋ διαπρεπή 
αύτοϋ έλληνα έπιστήμονα - νομομαθούς. 
Καθήκο, έπομένως, ιερό άνακύπτει, νά 
τοϋ άπονείμωμε τόν ύστατο φόρο τιμής, 
άπό τίς στήλες τοϋ περιοδικού «Άστυν. 
Χρονικά», μέ τίς λίγες γραμμές πού 
άκολουθοϋν, μέ τήν έπιφύλαξη, πάντοτε, 
ότι ή σκιαγράφηση έπιστημονικής φυσιο
γνωμίας, όπως ή τοϋ 'Ηλία Γάφου, σ' 
αύτές τίς λίγες γραμμές, ούτε δυνατή 
ούτε εύκολη είναι.

Ώ ς  άνθρωπος ό ' Ηλ. Γάφος ύπήρξε 
ύπόδειγμα άδαμαντίνου χαρακτήρος, ά
δολου άνθρωπιστή, προσηλωμένου στήν 
άλήθεια καί τό Δίκαιο, προτύπου οικογε
νειάρχη, πού είχε τήν εύτυχία νά ίδεϊ 
άπογόνους, νά βαδίζουν τό δρόμο πού 
έκεΐνος είχε χαράξει. ' Ο γαμβρός του κ. 
Σπ. Μεταλληνός είναι Καθηγητής, τοϋ 
' Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου στή Νομική 
Σχολή 'Αθηνών, ή δέ κόρη του είναι 
νομικός, έπίσης πλήρης μέλλοντος. Στίς 
σχέσεις του, μέ τούς συνανθρώπους του, 
ό μακαρίτης δάσκαλός μας, συνεπικου-

ρούμενος καί άπό μιά έξαίρετη σύντροφο 
τής ζωής του, τήν κα Λιλή Γάφου, γόνο 
άρχοντικής Κερκυραϊκής οικογένειας, 
πού βίωμά της είναι ή άνταπόκριση πρός 
τίς άπαιτήσεις άναλλοίωτων άξιών καί 
ήθικών άρχών, δέν ξεχώριζε ποτέ άξιώμα- 
τα, κοινωνική θέση καί βαθμούς. Τά 
άνθρωπιστικά του αισθήματα μποροϋσε 
νά τά διαγνώσει ό οποιοσδήποτε, άκόμα 
καί άπό μιά άπλή έπαφή πού θά είχε μαζί 
του.

Ως καθηγητής καί πανεπιστημιακός 
πάλι Δάσκαλος ό ' Ηλίας Γάφος ήταν 
άσυναγώνιστος. Τό όνομά του δέν ήταν 
γνωστό μονάχα στά στενά πλαίσια - όρια 
τοϋ έλληνικοϋ χώρου- ήταν έπιστήμονας 
διεθνούς κύρους καί άκτινοβολίας. Έτί- 
μησε καί έξύψωσε τό λειτούργημα πού 
τού έμπιστεύθηκε ή πολιτεία, τήν έδρα 
τού Ποινικού Δικαίου, στίς νομικές μας 
Σχολές, ώς ό έκλεκτώτερος μεταξύ τών 
έκλεκτών. ' Ο θάνατός του καταλείπει 
στήν έλληνική έπιστήμη -έγραφε μέχρι 
τοϋ τελευταίου σταδίου τής ζωής του- 
μεγάλο κενό- προσωπικότητες τοϋ ύψους 
τού ' Ηλία Γάφου, πού έπί χρόνια ολόκλη
ρα έδέσποζε στήν έπιστήμη τού Ποιν. 
Δικαίου, σπανίζουν, γιά τόν τόπο μας.

Ό  Ήλίας Γάφος, δέν ήταν μόνο ό 
έμβριθής έπιστήμονας καί μελετητής τών 
προβλημάτων τού Ποινικού Δικαίου- δέν 
είναι ό διακεκριμένος καί άφθαστος, 
έστω, έρμηνευτής τού Ποινικού Δικαίου, 
πού μέ συγγράμματα, βοηθήματα σπου
δών, διατριβές, μονογραφίες, γνωμοδο
τήσεις, παρατηρήσεις στή νομολογία, 
κριτικά σημειώματα καί άλλες νομικές 
ένασχολήσεις, κατηύθυνε καί διεμόρφω- 
σε, κατά πολύ, τή νομολογία τών δικαστη
ρίων τής ούσίας, καθώς καί τοϋ άνωτάτου 
άκυρωτικοϋ μας- ό ίδιος, δέν άρκέστηκε 
m μεταφέρει, άπλώς, στήν ' Ελλάδα τίς 
/νώσεις πού άπόκτησε στήν ' Ιταλία σάν 
μαθητής τοϋ διαπρεπούς Καθηγητή καί 
άρχηγού τής Θετικής Σχολής τού Ποιν. 
Δικαίου Enr. Ferri καθώς καί στή Γερμανία, 
πού μαθήτευσε στούς γίγαντες ποινικο- 
λόγους τής έποχής- είναι έκεΐνος πού 
διαμόρφωσε, σέ πολλά θέματα, ίδια δο
γματική διδασκαλία (όπως π.χ. γιά τά 
προβλήματα τής συμμετοχής στό έγκλη
μα, τών άπατών καί τής πλαστογραφίας 
κ.λπ.), πού φέρει τή σφραγίδα τής προσω
πικής του έπιστημονικής άξιωσύνης.

Θά πρέπει νά τονισθεΐ άκόμα ότι έπί 
πολλά χρόνια -καί μετά τήν άποχώρησή 
του άπό τό Πανεπιστήμιο, λόγω ορίου 
ήλικίας- διετέλεσε τακτικό μέλος τής 
μόνιμης νομοπαρασκευαστικής έπιτρο- 
πής τοϋ ' Υπουργείου Δικαιοσύνης, άξιο, 
ιδιαιτέρας έξάρσεως είναι, έπίσης, τό 
γεγονός, ότι άπό τού 1939 έως 1948 
διετέλεσε μέλος τών νομοπαρασκευαστι

κών έπιτροπών τοϋ Ποινικού μας Κώδικα, 
πού όπως είναι γνωστό άρχισε νά ισχύει 
άπό τής 1/1/1951, ύπήρξεδέόείσηγητής 
πολλών ομάδων έγκλημάτων τοϋ ειδικού 
αύτοϋ μέρους. Ήταν άκόμα, μέλος τής 
συντακτικής έπιτροπής τοϋ Στρατ. Ποιν. 
Κώδικα. Τέλος, μετά τό θάνατο τοϋ 
άειμνήστου Είσαγγελέως τοϋ Α.Π. ' Αγγ., 
Μπουροπούλου, ήταν ό μόνιμος Πρόε
δρος τοϋ ' Επιστημονικού Σωματείου 
«' Ελληνική ' Εταιρία τοϋ Ποινικού Δικαί
ου», μόλις δέ, τελευταία, ότανάποσύρθη- 
κε άπό τήν ένεργό δράση, τόν διαδέχθηκε 
ό Καθηγητής κ. Νικ. ' Ανδρουλάκης. 
Παράλειψή μας θά ήταν άν δέν άναφερό- 
μεθα καί στό ότι είναι ό μόνος, ίσως στήν 
' Ελλάδα έρμηνευτής τοϋ Είδικοϋ Μέ
ρους τοϋ Ποινικού Δικαίου, μετά τόν Κων. 
Κωστήν, μέ τρόπο συστηματικό - συγκριτι
κό, πρός τά άντίστοιχα Δίκαια τών διαφό
ρων άλλων χωρών. Πρέπει άκόμα νά 
σημειωθεί ότι ό Γ άφος είναι ό συνιδρυτής 
καί τακτικώτατος συνεργάτης τοϋ 'Επι
στημονικού Περιοδικού «Ποινικά Χρονι
κά». "Εχει δημοσιεύσει σ' αύτό πλείστα, 
όσα έπιστημονικά άρθρα, τά οποία, όπως 
άλλως τε καί όλο τό μεγάλο σέ όγκο καί 
ποιότητα έργο του, διακρίνει ή σαφήνεια, 
ή εύστάθεια τών γνωμών του, ή μετριο
φροσύνη, ή κριτική καί συνθετική σκέψη.

Γαλήνια, ώραία, άλλά καί δυναμική ή 
μορφή τοϋ ' Ηλία Γάφου σάν διδασκάλου - 
άπαράμιλου παιδαγωγού, τών Σχολών 
'Αξιωματικών Άστυν. Πόλεων τοϋ Πρυ- 
τάνεως τοϋ διδακτικού τους προσωπικού.
' Η έπιστήμη ήταν γι' αύτόν λειτούργημα- 
κανένας μας δέν μπορεί νά ξεχάσει ότι οί 
έπιστημονικές του άντιλήψεις καί θεωρί
ες άναπτύσσονταν μέ πάθος- πάθος, 
όμως, ώραίο καί εύγενές- ό ταπεινός του 
μαθητής στό Πανεπιστήμιο, κυρίως δέ, 
στή Σχολή ' Υπαστυνόμων 1949 -  1950, ό 
ύπογραφόμενος, θά ύποκλίνεται πάντο- 
τες πρό τής μνήμης έκείνου γιατί σ' 
αύτόν οφείλει, κατά πρώτιστο λόγο τήν 
τροπή του στήν καθαρή καί πραγματική 
νομική σκέψη. 'Αλησμόνητος θά μείνει 
στούς άξιωματικούς τής 'Αστυνομίας 
μαθητές του ό δάσκαλός τους Γάφος- 
βαθειά ή καλωσύνη καί άπέραντη ή άγαπη 
καί έπιείκειά του- έπαγωγός ή διδασκαλία 
του- δυναμικός καί μέ ζωή ό τρόπος πού 
έξεδήλωνε τή σοφία του. ' Αλησμόνητος 
θά μείνει, άκόμα, ή προσήλωσή του στό 
έπιστημονικά καθήκο καί σέ ό,τι ύπαγό- 
ρευε σ' αύτόν, ώς όρθό, ή συνείδηση καί 
τό άνώτερο καί ύψηλό ήθος αύτοϋ τοϋ 
εύθυτενοΰς καί άκμαίου στό σώμα, τό 
πνεϋμα καί τήν ψυχή, διδασκάλου.

Νομίζω ότι τά έλάχιστα πού άναφέρθη- 
καν παραπάνω είναι άρκετά, σάν φόρος 
τιμής τοϋ διδασκάλου πού μάς έφυγε. 
Παρακαλώ, όμως, νά μοΰ έπιτραπεΐ νά 
έξωτερικεύσω ορισμένες σκέψεις τής
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στιγμής πρίν κλείσω τό σημείωμά μου 
αύτό. ' Ιδού αύτές: ' Ορισμένοι έρχονται 
στόν κόσμο τούτο προικισμένοι άπό τή 
φύση, μέ τό προνόμιο τού πνεύματος καί 
τή σφραγίδα τής δωρεάς καί αγωνίζονται 
τόν άγώνα τόν καλό, γιά τό καλό τής 
κοινωνίας, γιά νά καταστήσουν τή δράση 
τους έπωφελή, άλλά, πολλές φορές, 
ύποχρεώνονται νά πληρώσουν βαρύ, άν 
όχι καί πικρό, τίμημα, σ' αύτό τους τό 
προνόμιο1 τά τελευταία τους, δηλαδή 
χρόνια έφησυχάζουν καί φιλοσοφούν, 
γεμάτοι μέ ιδέες, πλήν ή έντονη παρουσία 
τους στή ζωή, άρχίζει νά μή γίνεται πλέον 
αισθητή1 ορισμένοι, όμως, έξακολουθοϋν, 
μέχρι τέλος τής ζωής τους, νά είναι 
παρόντες καί νέοι καί ή προσωπικότητά 
τους νά άκτινοβολεΐ καί νά έμπνέει τό 
περιβάλλον τους- μεταξύ αύτών καί ό' Ηλ. 
Γάφος, πού είδε τό φως τής ζωής στό 
νησί τής Μεγαλόχαρης, πού τόν προίκισε 
μ' αύτό τό πνεύμα όπου τύχη άγαθή 
γεννήθηκε καί ό άλλος σχεδόν σύγχρο
νός του, γίγαντας ποινικολόγος μας Νικ, 
Χωραφάς.

"Ετσι, ό Ήλίας Γάφος, μετά τήν 
άποχώρησή του άπό τό Πανεπιστήμιο, 
έξακολούθησε τήν καρποφόρο δράση του 
σάν Καθηγητής διαφόρων άλλων ' Ανωτά- 
των Σχολών, όπως καί τής ' Αστυνομίας 
Πόλεων, σάν μέλος τής Νομοπαρασκευα
στικής ' Επιτροπής τού ' Υπουργείου Δι
καιοσύνης, σάν Πρόεδρος τής ' Ελληνι
κής 'Εταιρείας Ποιν. Δικαίου καί μέλος 
-έξέχον- τής Διεθνούς 'Εταιρίας Ποιν. 
Δικαίου. Γι’ αύτό, όλοι δσοι τόν γνωρίσαμε 
έχομε τήν έντύπωση ότι έφυγε άπό τόν 
κόσμο αύτόν πολύ πρόωρα, κι' ότι έσβυσε 
άπότομα τό φώς τής ζωντανής παρουσίας 
του. Γιατί, μέχρι των τελευταίων ήμερων 
τής ζωής του, διατηρούσε πάντοτε τήν 
ψυχή καί τή διάνοιά του νέα καί δροσερή. 
Δύσκολο νά πιστέψει κανένας ότι ή ώραία 
αϋτή διάθεση, ή πάντοτε δημιουργική καί 
άκαταμάχητη, έδωσε τώρα τή θέση της 
στή σιωπή τήν οριστική καί άμετάκλητη. 
Αύτό, δυστυχώς, είναι άλήθεια. Γεγονός, 
όμως, άποτελεΐ καί μιά άλλη παρήγορη 
άλήθεια1 ότι τό έργο τού Γάφου δέν 
πρόκειται νά σβύσει εύκολα. Γιά πάρα 
πολλά χρόνια τό όνομα «Ήλίας Γάφος» 
θά ζεϊ καί θά κυριαρχεί άνάμεσα στό 
νομικό κόσμο τής χώρας. Οί έρμηνευτές 
καί έφαρμοστές τού Δικαίου μας (Καθη
γητές, δικαστές, δικηγόροι καί όλοι, γενι
κά οί παράγοντες τής ποινικής δίκης) θά 
άνευρίσκουν πάντοτε λύσεις καί θά άντι- 
μετωπίζουν έρμηνευτικά προβλήματα, 
βασιζόμενοι στό άθραυστο σέ όγκο καί 
ποιότητα έργο, ένός άπό τούς διαπρεπείς 
ποινικολόγους τής νεώτερης ' Ελλάδας,

τού άείμνηστου Νομοδιδασκάλου ΗΛΙΑ 
ΓΑΦΟΥ.

Αιώνια του ή Μνήμη.

Δημ. Κ. Ντζιώρας 
Ύπαρχηγός Άστυν. Πόλεων έ.ά.
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
1. Συνέτριψε τήν έκ 300 χιλιάδων 

άνδρών στρατιάν τού Μαρδονίου εις 
τάς Πλαταιάς τώ 479 π.Χ.

2. ' Εκάστη τών μαχίμων μονάδων ένός
στρατεύματος, λαμβανομένη εις τό 
σύνολόντης (πληθ.)-Ξενικής προε- 
λεύσεως όρος τού ποδοσφαίρου.

3 Άρθρον τής καθαρευούσης, άντικα- 
τασταθέν σήμερον διά τού «τίς» -  
' Επίρρημα έπιτακτικόν άρνήσεως.

4. Μεταφορικώς, σημαίνει χρησιμο
ποιώ, έπιβάλλω κάτι. -  ' Η πλέον 
άφθονος έπί τού πλανήτου μας 
χημική ένωσις (καθ.).

5. ' Ο οίνος τής θείας μεταλήψεως.

6. "Εχει καί αύτό σφύραν καί άκμωνα 
(καθ.). -  Αίτιολογικόν τής Λατινικής 
καί άντιστρόφως μάρκα αύτοκινή- 
του.

7. Ό  άριθμός 370 -  Πρόθεσις πρό 
φωνήεντος -  Προσωπική άντωνυμία 
τής καθαρευούσης.

8. Υιός τού Άμύντορος καί έπιστήθιος 
φίλος, άπό παιδικής ήλικίας, τού Μ. 
' Αλεξάνδρου.

9. Έσπευσε πρός ένίσχυσιν τού ' Ανα- 
γνωσταρά εις Σφακτηρίαν, ένθα καί 
έφονεύθη ύπό Αιγυπτίου στρατιώ
του τού ’ Ιμβραήμ.

ΚΑΘΕΤΩΣ
1. Εύτέλεια, άσυνειδησία, ούτιδανό- 

της.

2. “ Ολος, σύμπας -  Ώ ς  αίτιολογικόν
σημαίνει έφ' όσον,έπειδή(άνστρφ).

3. Τάς άναφέρομεν κατ’ άντιδιαστο- 
λήν πρός τό πνεύμα καί τήν ψυχήν. -  
' Ιερογλυφικόν όνομα τών αιγυπτια
κών πόλεων ' Ερμιονθίδος καί ’ Ηλι
ουπόλεως.

4. Μικρά νήσος τής Αλβανίας εις τό 
Ίόνιον πέλαγος. -  Ύπήρξεν ό 
νεώτερος πρωθυπουργός τής Α γ 
γλίας.

5. Τό θηλυκόν τού 2α καθέτως.

6. * Οσιος καί θαυματουργός, τιμώμενος
μεταξύ τών σλάβων, διατελέσας 
μαθητής τών άδελφών Κυρίλλου καί 
Μεθοδίου. -  Σύμφωνα... άπό τήν 
ρήτρα.

7. Ή  χριστιανική λαϊκή φαντασία, τόν 
παρέλαβε χωρίς έλεος καί έπλεξε 
γύρω του τίς παραδόσειςτης. -
Αριθμός όπτικώς.

8. ' Αντωνυμία δεικτική, οριστική ή άντι-
διασταλτική καί έπαναληπτική τής 
καθαρευούσης (δοτ.). -  Εις τήν 
κλασικήν μηχανικήν, ή δύναμις ή 
έκφραζομένη μέ τό ήμισυ τού γινο
μένου τής μάζης έπί τό τετράγωνον 
τής ταχύτητος (άντιστρόφως).

9. Ζοΰν μέ στερήσεις (κυριολ.).

(I. Κο.)

Η λύση στό επόμενο
ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓ. ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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ΠΕΝΘΗ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τήν 30.4.82καί έκ τοϋ ' Ιερού Ναού τού 
Νεκροταφείου Ν. Σμύρνης, έγένετο ή 
κηδεία τού άποβιώσαντος τέως Άστυν. 
Δ/ντοϋ A (54) ’ Αναγνωστοπούλου Γεωρ- 
γίου τοϋ ' Ιωάννου.

' Ο έκλιπών έγεννήθη εις Βιτολίταα 
Ναυπακτίας τό έτος 1900. Εις τό ' Αστυν. 
Σώμα κατετάγη τήν 29.9.1921 μέ τόν 
βαθμό τού ύπαστυνόμου Β. Προήχθη σέ 
ύπαστυν. A ' τό έτος 1925, σέ ' Αστυν. Β' 
τό 1934, σέ Άστυν. Α' τό 1942, σέ 
Άστυν. Δ/ντήν Β' τό 1952 καί εις 
Άστυν. Δ/ντήν Α' τό 1957.
Άπεστρατεύθη, καταληθείς ύπό τού 

ορίου ήλικίας τήν 31.12.1958.

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Τήν 30.3.82 καί έκ τού 'Ιερού Ναού 
Αγίου Κων/νου τού Νεκροταφείου Ζω
γράφου έγένετο ή κηδεία τού τέως 
άστυν. Δ/ντού Β' (14736) Ραφτοπούλου 
Αποστόλου τού Βασιλείου.
Ό  έκλιπών έγεννήθη τήν 12.10.1928 

εις Καταφύγιον Ναυπακτίας. Εις τό ' Α
στυν. Σώμα κατετάγη τήν 30.11.1953 μέ 
τόν βαθμό τοϋ άστυφύλακα.

Προήχθη εις ύπαστυν. Β' τήν7.7.1964, 
εις ύπαστυν. Α' τήν 30.3.1967, εις 
Άστυν. Β' τήν23.4.1973, εις Άστυν. Α' 
τήν 24.5.1979 καί Άστυν. Δ/ντή Β' τήν

31.10.1980 άποστρατευθείς τή αιτήσει 
του.

' Ο ' Αστυν. Δ/ντής Β' κ. Παναγόπουλος 
' Ηλίας, δστις ήτο έπικεφαλής τής άστυν. 
άντιπροσωπείας, κατέθεσε στέφανον, έπί 
τής σορού του καί έξεφώνησε τόν έπική- 
δειον.

ΚΑΛΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τήν 30.4.82 έγένετο έκ τού Ιερού 
Ναού ' Αγίας Τριάδος Βύρωνος, ή νεκρώ
σιμος άκολουθία τού άποβιώσαντος τέως 
άρχιφύλακος Καλτσά ' Ιωάννου τού Βασι
λείου.

' Ο έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1902 εις 
Λευκάδα Φθιώτιδος. Εις τήν Αστυνομίαν 
κατετάγη τό έτος 1929. Προήχθη εις 
άρχκρύλακα τό έτος 1944.

ΜΑΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τήν 18.5.82 καί έκτοϋ ' Ιερού Ναού τοϋ 
Νεκροταφείου Καλλιθέας, έγένετο ή 
κηδεία τού άποβιώσαντος τέως ύπαρχι- 
φύλακος (3605) Μανιού Γεωργίου τοϋ 
' Ιωάννου.
' Ο έκλιπών συνάδελφος έγεννήθη εις 

Δήμον Νεοχωρίου Φθιώτιδος τό έτος 
1907. Εις τήν ' Αστυνομίαν Πόλεων κατε
τάγη τήν 28.11.1928 μέ τόν βαθμόν τού 
άστυφύλακος. Προήχθη εις ύπαρχιφύλα- 
κα τήν 5.7.1944.

ΣΠΕΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τήν 17.3.82 άπεβίωσε καί τήν έπομέ- 
νην έκηδεύθη εις Γ' Νεοκροταφεϊον 
Νίκαιας Πειραιώς ό έ.σ. άρχιφύλαξ (7055) 
Σπέγγος ' Ιωάννης τού Νικολάου.

' Ο έκλιπών έγεννήθη εις Δήμον Τσέργι- 
αννη Ίωαννίνων τό έτος 1913.

Εις τήν ' Αστυν. Πόλεων κατετάγη τήν 
27.10.1938. Προήχθη εις ύπαρχιφ. τήν 
5.8.1963 καί τό 1964 εις άρχιφύλακα.

ΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τήν 13.3.1982 άπεβίωσε έκτάκτως καί 
τήν έπομένην 14.3.82 καί ώραν 16.30 
έκηδεύθη εις Νεκροταφεΐον ' Αγ. Μαρί
νας ' Ηλιουπόλεως ' Αττικής, ό έν ένερ- 
γεία άστυφύλαξ Β. 51 (28174) Γοΰλος 
Γεώργιος τού Νικολάου.

Ό  έκλιπών συνάδελφος έγεννήθη τό 
έτος 1960 εις ' Ηλιούπολιν ' Αττικής. Εις 
τήν Αστυνομίαν Πόλεων κατετάγη τήν 
21.5.1979. 'Υπηρετούσε εις Β' Αστυνο
μικόν Τμήμα Αθηνών. Τό Άστυν. Σώμα 
παρέστη δΓ άντιπροσωπείας του εις τήν 
κηδείαν τοϋ νεαρού συναδέλφου, ό έπι
κεφαλής τής όποιας κατέθεσε έπί τής 
σορού Του στέφανον τιμής ένεκεν καί 
άποχαιρέτησε αύτόν διά συγκινητικών 
λόγων.

ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τήν 11.00 ώραν τής 16.3.1982 καί εις 
τό χωρίον Τιθορέα Λοκρίδος Φθιώτιδος 
έγένετο ή κηδεία τού έν ένεργεία αίφ- 
νιδίως άποβιώσαντος άστυφύλακος 
(27687) Μίχου Δημητρίου τού Χρήστου.

' Ο έκλιπών συνάδελφος έγεννήθη εις 
Τιθορέα Λοκρίδος Φθιώτιδος τό έτος 
1959. Εις τό Άστυν. Σώμα κατετάγη τήν 
3.4.1978. Υπηρετούσε εις Λ Τμήμα 
’ Αθηνών.

Εις τήν κηδείαν του πού έγένετο στήν 
ιδιαιτέραν του πατρίδα, παρέστη έκ μέ
ρους τού ’ Αστυν. Σώματος άντιπροσω- 
πεία ό έπικεφαλής τής όποιας κατέθεσε 
στέφανον έπί τής σορού του καί έξεφώ
νησε τόν έπικήδειον.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΕΚΔΟΣΙΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΠΟΛΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 
ΕΤΟΣ Λ ' ΤΕΥΧ. 552 -  553 
Μ Α ΙΟ Σ -  ΙΟΥΝΙΟΣ 1982

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 

’ Αστυνόμος Α'

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 41 ΑΘΗΝΑΙ (1.13) 
ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ: 3217.180

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
ΓΡΑφΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ 

ΑΦΟΙ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ & Σια Ε.Π.Ε. 
ΥΠΑΤΗΣ 45 ΤΗΛ.: 57.43.410

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ: Γιάννης Πρωτοπαπας

Οί κ.κ. συνδρομητές τού περιοδικοί) μας 
μπορούν νά άποστέλλουν τή συνδρομή τους 
καί ταχυδρομικώς δ ί επιταγής.

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΕΤΗΣΙΑΙ
Εοωτερικοϋ.........................  Λρχ 300
Εξωτερικού....................................Δολλ 10
Οργανισμών. Συλλόγων κλπ Δρχ 400
Τιμή τεύχους: ............................ Δρχ 60

Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευόμενων ή μή, δόν έπιστρέφον- 
ται. Αί δημοσιευόμενοι μελέται άπηχοϋν τήν πνευματικήν 

εργασίαν τών συντακτών καί τάς γνώμας αυτών.

ΦωτογραφΙαι έπικαιρότητος τού Φωτογραφικού Συνεργείου 
τού Αρχηγείου Αστυν. Πόλεων.

ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΣ 
Ή  άγάπη τής ’Αστυνομίας Πόλεων 
πρός τήν ελληνική νεολαία καί ή προφύ
λαξή της άπό τούς κινδύνους πού τήν 
άπειλούν αποτελούν πρωταρχικό καθή
κον γιά όλους τούς άστυνομικούς.

Η Δ ' ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΜΑΣ 
Γλωσσομαθής άστυφύλακας τής Τουρι
στικής 'Αστυνομίας ξεναγεί αλλοδα
πούς στό χώρο τής Άκροπόλεως.
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