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Τήν 5-7-82 έγινε στή Σχολή ’Αξιωματικών Άστυν. Πόλεων ή ορκωμοσία των νέων ' Υπαστυνόμων. Στις
φωτογραφίες μας σχετικά στιγμιότυπα. 'Επάνω: Ό Υπουργός Δημ. Τάξεως κ. Σκουλαρίκης, ό Γενικός
Γραμματέας τοΰ ίδιου Υπουργείου κ. Άναγνωστόπουλος, ό Αρχηγός τής Άστυν. Πόλεων κ. Νίτσος καί ό
Διοικητής των Σχολών κ. Μιχελουδάκης μέ τούς νέους ’Αξιωματικούς, πρό τού κτιρίου τής Σχολής. Κάτω: Ό
'Υπουργός Δημ. Τάξεως κ. Σκουλαρίκης, κατά τήν επίδοση τών πτυχίων.

ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
' Εξήντα χρόνια πέρασαν από τότε... ' Εξήντα χρόνια άπό τήν ώρα τοϋ θρήνου. ' Εξήντα χρόνια από
τό άνείποτο, τό απερίγραπτο, τό φρικώδες δράμα ενός ολόκληρου λαοΰ. Μνήμες πόνου και
δακρύων, μνήμες οδύνης καί σπαραγμού.
Πριν άπό εξήντα ακριβώς χρόνια χάθηκε ό Ελληνισμός τής Μικρασίας.
'Η σκέψη τού Έθνους, πρέπει, τούτες τίς ζεστές καλοκαιριάτικες ήμέρες νά φτερουγίσει εξήντα
χρόνια πίσω, γιά νά διδαχθεί άπό τά παθήματα, γιά νά χαλυβδώσει μέσα άπό τη συμφορά τη θέλησή
του, γιά επιβίωση, πρόοδο καί προκοπή.
Οί «χαμένες πατρίδες» πρέπει νά γιγαντώσουν στή μνήμη των Ε λλή νω ν τήν τραγική
πραγματικότητα, ότι αιώνες ολόκληρους ό « ’Αττίλας» ήταν ή αιτία τής δυστυχίας καί τής
κακοδαιμονίας τους.
Είναι λάθος άσυγχώρητο ή λήθη. Λάθος ή λησμονιά γιά τό πάρσιμο τής Πόλης. Λάθος ή
λησμονιά γιά τήν τραγική ’Ιωνία. Λάθος άνεπίτρεπτο ή λήθη γιά τή μαρτυρική Κύπρο. Μπρος στις
ύπερχρόνιες καί άκατάλυτες εθνικές καταβολές, μπρος στήν ιστορία καί τό χρέος, καμμιάς μορφής
σκοπιμότητα δέν έχει θέσει, άφοΰ ό εισβολέας κάθε λίγο «υπενθυμίζει» τήν παρουσία του. Μετά τήν
Κύπρο «θυμήθηκε» τό Αιγαίο. Καί «εξοργίζεται» γιατί εξοπλίζονται τά Ε λληνικά νησιά. Καί
«άγωνιά» γιά τήν «παραβίαση» τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων τών ομοθρήσκων του τής Θράκης.
Αυτό βέβαια ξεπερνά κάθε όριο θράσους καί ύποκρισίας. Ξεχάστηκαν φαίνεται καί μάλιστα τόσο
γρήγορα, οί άγριότητες καί οί βανδαλισμοί στήν Κύπρο. Ξεχάστηκαν οί βεβηλώσεις καί οί
διαρπαγές... Καί οί «άγνοούμενοι», πού έξω άπό κάθε ήθικό καί διεθνή κανόνα, σαπίζουν οκτώ
ολόκληρα χρόνια στά μπουντρούμια τών τουρκικών φυλακών. Χιλιάδες μητέρες και άδελφές,
χήρες γυναίκες καί άπροστάτευτα ορφανά, άναζητοΰν τό γιό, τό σύζυγο, τόν πατέρα.
Τό τραγικό γιά τή διεθνή κοινωνία είναι ότι μένει άσυγκίνητη, ψυχρή κι άνέκφραστη, μπρος
σ ’αύτό τό βουβό άνθρώπινο δράμα. Μπρος στό δράμα αύτό χάθηκαν οί διεθνείς οργανισμοί μέ τά
συμβούλια καί τά παρασυμβούλιά τους, χάθηκαν οί οργανώσεις πού «κόπτωνται» γιά τά άνθρώπινα
δικαιώματα καί τίς άνθρώπινες έλευθερίες. Χάθηκαν όμοια μ ’εκείνο τόν Αύγουστο τού 1922 οί
«προστάτες», πού άφησαν άβοήθητα τά γυναικόπαιδα τής Σμύρνης, πού δέν λύγισαν άπό τούς
λιγμούς ενός κατατρεγμένου λαοΰ.
Τώρα, ύστερα άπό εξήντα χρόνια, χώρια άπό τό θρήνο γιά τή συμφορά, πρέπει τού Γένους ή
θέληση νά χαλυβδωθεΐ, πρέπει ν ’άντρειωθοΰν οί κρυμμένες δυνάμεις του, γιά νά μήν
άκολουθήσουν καινούργιες συμφορές. Αδελφωμένοι οί Έλληνες, άς κάνουν τό θρήνο τραγούδι
θριαμβικό καί τήν οδύνη δύναμη, μέ τήν άκλόνητη πεποίθηση, ότι κάποτε τό δίκαιο θά έπικρατήσει.
ΣΑΡ. Π. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
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Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΠΟΙΗΣΗ
Τοϋ κ. Ι.Μ. Χατζηφώτη

Στίς μέρες μας ή Π αναγία στέ
κεται πηγή έμπνευσης γιά πολ
λούς σ ύ γχρονου ς μας "Ελληνες
ποιητές, καί δέν εννοούμε τούς
αύτολεγόμενους «χριστιανούς»,
άλλά τούς δόκιμους ποιητές τού
καιρού μας, πού τής άφιερώ νουν
β ιβ λ ία ο λ ό κ λ η ρ α , α υ τοτελείς
συνθέσεις, συχνές άναφορές.

ΠΑΝΑΓΙΑ ύπήρξε πάντα άντικείΗ μενον
άγάπης καί τιμής άπό τούς
Έλληνες. Τό μαρτυρούν οί πάμπολλοι
ναοί, τό πλήθος τών ξωκκλησιών, ό
μεγάλος άριθμός τών είκονογραφικών
τύπων, οί άφθονες παραδόσεις, ή
άφιέρωση τού Αγίου Όρους, πού καί
«περιβόλι της» καλείται, καί πάμπολλα
κείμενα πεζά καί έμμετρα άπό τή
βυζαντινή περίοδο έως τίς μέρες μας
πού άναφέρονται στό πανάγιο πρόσωπό
Της. Γιά τή βυζαντινή ποίηση μπορεί νά
δή τώρα κανείς τό βιβλίο τοϋ Θεοδώ
ρου Ξύδη: Βυζαντινή Ύμνογραφία,
έκδ. «Νικόδημος» 1978, σσ. 169-197,
297-305 κ. ά. Είδικώτερα γιά τήν
Παναγία στή λειτουργική ποίηση τών
Χριστουγέννων έχει πραγματευθή ό
Π.Β. Πάσχος στό περιοδικό «Κοινωνία»
τό 1974. Γιά τή νεοελληνική ποίηση
ύπάρχει τό μελέτη μα τού Καθηγητή
Γεωργίου Θ. Ζώρα «' Η Παναγία εις τήν
Νεοελληνικήν Ποίησιν», Κείμενα καί
Μελέται Νεοελληνικής Φιλολογίας άριθμ. 112, Άθήναι 1977, περιορίζεται
όμως στούς παλαιότερους ποιητές καί
κατά παράδοξο τρόπο δέν άναφέρει
άπό τήν ποίηση τοϋ Τάκη Παπατοώνη
τουλάχιστον τίς «Λιτανείες τής Παναγί490

Στίς φωτογραφίες καί τών δύο σελίδων,
δείγματα τής λατρείας τοϋ λαοϋ μας
πρός τήν Παναγίαν. ' Επάνω: Μιά βυζαν
τινή εκκλησία, άπό τίς εκατοντάδες πού
τιμώνται στό όνομα τής Θεομήτορος σέ
ολόκληρη τήν 'Ελλάδα. Σύγχρονο ψη
φιδωτό μέ εικόνα τής Παναγίας. Στήν
άπέναντι σελίδα: Παναγία ή Γαλακτοτροφοϋσα. Φορητή εικόνα τοϋ 7 783.
(Βυζαντινό Μουσείο).
ας» (1919), άπό τήν ποίηση τοϋ "Αγγέ
λου Σικελιανοϋ τόν «'Ύμνο στήν Πανα
γιά» (Λυρικός βίος, τόμ. δ ', έκδ.
«"Ικαρου», σσ. 139-141), τή «Δέηση»
(στήν Παναγιά) τοϋ Κ.Π. Καβάφη κ.ά.,
ένώ τόν Παλαμά πού έδωσε τόσους
συγκινη μένους στίχους μέ θέμα τήν
Παναγιά μας άναφέρει άπλώς.
Αλλά τό σημαντικώτερο είναι δτι καί
στίς μέρες μας ή Παναγία στέκεται
πηγή έμπνευσης γιά πολλούς σύγχρονούς μας "Ελληνες ποιητές, καί δέν
έννοούμε τούς αύτολεγόμενους «χρι
στιανούς», άλλά τούς δόκιμους ποιητές
τοϋ καιροϋ μας, πού τής άφιερώνουν
βιβλία ολόκληρα, αύτοτελείς συνθέ
σεις, συχνές άναφορές. Ή Μαρία
γενικά είναι ένα μοτίβο, πού έπανέρχε-

ται συχνά στή νεοελληνική ποίηση.
Εδώ όμως μας ένδιαφέρει ή συγκεκρι
μένη μορφή τής Παναγίας. "Ετσι άπό
τήν άνθολόγησή της θά άπουσιάσουν
ποιήματα άξιόλογα, όπως τοϋ Μήτσου
Λυγίζου, τοϋ Δημήτρη Σταθόπουλου ή
τοϋ Γ.Ξ. Στογιαννίδη, πού έχουν ώς
θέμα μιά Μαρία άόριστα καί όχι συγκε
κριμένα τήν Παναγία (βλ. καί τίς Μορ
φές αιθρίας τό πρόσφατο βιβλίο δοκιμί-

ών τής Εύ. Παπαχρήστου - Πάνου, δπου
γίνεται λόγος γιά τις θαλασσινές Μαρί
ες).
” Ενα ολόκληρο ποιητικό βιβλίο μέ τόν
τίτλο «Ταπεινός αίνος πρός τήν Παρθέ
νο Μαρία» (Θεσσαλονίκη 1977) γραμ
μένο μέ τό χέρι καί στολισμένο από τόν
Άργύρη Κούντουρα έδωσε ό γνωστός
ποιητής τής Θεσσαλονίκης Τάκης Βαρβιτσιώτης. 'Ελληνική θάλασοα, καλο
καίρι, ολόλευκα μοναστήρια, Δεκαπενταύγουστο, άποτελοϋν τόν περίγυρο
όπου άνθίζει ή εύλάβεια τοϋ ποιητή
πρός τήν Κεχαριτωμένη:
«'Αχτίδα Έαύ τοϋ ρυακιοϋ
Σύσκιο πασίχαρο κρινάκι
Ζεστό φτερό περιστεριού
Στό πέτρινο μας τό σπιτάκι
"Ω Παναγίτσα ήλιόκαλη δική μας
Παρηγοριά μας καί καταφυγή μας...».
Σέ κάθε σχεδόν ποιητική συλλογή
τοϋ ' Οδυσσέα ' Ελύτη, τοϋ τιμημένου
μέ τό βραβείο Νόμπελ γιά τή λογοτε
χνία ποιητή μας ή Παναγιά έρχεται καί
ξανάρχεται δεμένη πάντα μέ τό Αιγαίο,
τό πέλαγος πού συμβολίζει τή δύναμη
καί τήν καρτερία τής Ρωμιοσύνης,
σκέπη καί προστασία της. Στούς «Προ
σανατολισμούς» του κιόλας τραγου
δούσε:
«Μέ τό καΐκι καί μέ τά πανιά τής
Παναγίας
"Εφυγαν κατευόδιο των άνέμων...
Στά πρώτα σπλάχνα του ό καιρός.
Μπορείς νά δεις άκόμη
Πριν άπ' τήν άρχική φωτιά τήν ομορφιά
τής άμμου
"Οπου έπαιζες τόν όρκο σου κι όπου
είχες τήν εήχή
' Εκατόφυλλη, άνοιχτή στόν άνεμο τής
Παναγίας».
Στό άριστουργηματικό «’Ά ξιον έστί»
ή Παναγία μνημονεύεται καί πάλι μαζί
μέ τό έλληνικό πέλαγος:
«Οι σημαντόρες άνεμοι πού ιερουρ
γούσε
πού σηκώνουν τό πέλαγος ρά Θεοτόκο
πού φυσούν καί άνάβουνε τά πορτοκά
λια
πού σφυρίζουν στά όρη κι έρχονται...».
Στόν «"Ηλιο τόν πρώτο», άλλη ση
μαντική ουλλογή του, ή Παναγία δένε
ται περισσότερο μέ τό πέλαγός μας:
«Κι ή Παναγία χαίρεται ή Παναγία
χαμογελά
Τό πέλαγο έτσι πού κυλάει βαθιά πόσο

ττϊς μοιάζει...»
' Ο ίδιος πάντα ποιητής σέ ποίημά του
άλλης συλλογής του, «Τά τζιτζίκια»,
παρομοιάζει τό πέλαγο μέ ποδιά τής
Παναγίας, ύποδηλώνοντας μέ τήν έξο
χη αύτή μεταφορά τήν κυριαρχία της
πάνω σ' αύτό καί στόν ' Ελληνισμό:
« Ή Παναγιά τό πέλαγο κρατούσε στήν
ποδιά της
Τή Σίκινο, τήν Αμοργό καί τ ’ άλλα τά
παιδιά της...»
' Η Παναγία είναι στήν ποίηση τοϋ
'Οδυσσέα 'Ελύτη μοτίβο κυριαρχικό,
όπως ό ήλιος, τό νερό, τά κοχύλια, τό
φώς τό έλληνικό. Στοιχείο - κύτταρο
τής φυλής, πού έκφράζει. Θαλασσινή,
Αίγαιοπελαγίτισσα είναι καί ή Παναγία
τοϋ "Αγγέλου Παρθένη, πού τής άφιερώνει ένα άπό τά ώραιότερα ποιήματα
τής συλλογής του «Τά σήμαντρα τοϋ
Αιγαίου», τόν «Εύαγγελισμό»:
«Νά ή Μεγάλη Παναγιά πού ξεδιπλώνει
τις φτεροΰγες Της,
χρυσές, γαλάζιες καί λευκές, νά μάς
περισκεπάσει.
Ανθίζουν τά χαμόγελα στής προσδοκί

ας τό φράχτη
καί ραίνουνε λεμονασθούς οί αύρες τά
μαλλιά μου, πού άπλώνουν ίσκιους ως
τό βαθύ πέλαγος!
Καλή Κυρά, Καλή Κυρά, μιάνάσπρη δός
μου φορεσιά...».
'Ακόμη πιό ζεστή είναι ή άφή τοϋ
Δημήτρη Φερούση στή «Μαρία Θαλασ
σινή» ένα άπό τά καλύτερα ποιήματα
τής τελευταίας του συλλογής «Ή
Τρίτη ώρα» (Ζαχαρόπουλος, 1980) καί
μιά άπό τις εύτυχέστερες έμπνεύσεις
καί έπιτυχέστερες πραγματώσεις του
στόν ποιητικό χώρο. Τό ποίημα διακρίνει
άδρότητα, συγκινησιακός συνειρμός
καί έντονη αίσθηση τοϋ αίγαιοπελαγίτικου χώρου. Παραθέτουμε μόνο τήν
πρώτη καί τελευταία στροφή του:
«Μέ τήν Παναγιά χέρι χέρι
περπάτησα όλο τό Αιγαίο
Βγήκα στις άκτές τού Νοτιά
καί σ τ' άκρωτήρια τών άνέμων
Πήρα βήμα βήμα
τά μελτέμια τών καρδιών
κι έφαγα μαζί τους νεράτζι θαλασσινό...
Μέ τήν Παναγιά χέρι χέρι
περπάτησα όλο τό Αιγαίο
491

τού ποιητή πάλλει στόν ίδιο μέ τής
δικής μας ρυθμό. Στήν Παναγιά τής
Πάφου, ποΰναι κι αύτή θαλασσινή,
άπευθύνεται, γιά νά τής ζητήση νά
λυτρώση τό πολύπαθο νησί του:
«Θαλασσινή Παναγιά Θεοσκέπαστη
έλεήσου τήν πατρίδα τής «Πέτρας τού
Διγενή»
περισκέπασε μέ ούράνιο δρόσο τήν
στήλη
τού μαρτυρίου
τού όδοιπόρου ’Αποστόλου. Κράτησε
κάτω άπό τήν σεπτή
προστασία σου τήν « Αγία Σολωμονή»
τήν κόχη του ιαματικού άγιάσματος,
τήν βραχοσπηλιά τής Έγκλείστρας...».

Παναγία ή Δεόμενη. Φορητή εικόνα
τού 13ου-74ου αιώνα. (Βυζαντινό Μου
σείο).
Στά μάτια της
είναι γραμμένα δρομολόγια καί τόξα
Θαλασσινή γλαυκή Κυρά
ε ισ ’ ό μαγνήτης κι ή βελόνα τής
πυξίδας
Εσαι ή σάρκα του άγέρα πού φυσά
Χαϊρε τιμόνι τής καρδιάς
καί τής έλπίδας».
'Αληθινή ζωγραφιά είναι τό μικρό
ποίημα πού μέ τόν τίτλο « Ή Χαρά τής
Παναγιάς» έγραψε ένας άπό τούς
άξιολογώτερους σύγχρονους ποιητές
μας ό Νικηφόρος Βρεττάκος (' Οδοιπο
ρία, β ', σελ. 111). 'Ομορφιά άνείπωτη
δοσμένη οέ στίχους:
« Ή Παναγία χτενίζει τά χρυσά της
μαλλιά
ατό μικρό της παράθυρο
μιά
θαλασσιά πεταλούδα πετά γύρωάπ’ τή
μία της
πλεξούδα πού κρέμεται.
Βασιλεύει ό ήλιος.
Ο ’Ιωσήφ άνεβαίνει πιό ψηλά, νά τής
κόψει ένα κόκκινο άνθος».
Τμήμα άναπόσπαοτο τού Ελληνι
σμού, ή Κύπρος, ζεΐ καί άναπνέει μέ τις
ίδιες άξιες, τις Ιδιες παραδόσεις, εκδη
λώνει τήν Ιδια ορθόδοξη αίσθηση. Στό
«Χρυσό δισκοπότηρο» τού Παύλου Κριναίου θά χαροϋμε τήν «Παναγιά τή
Θεοσκέπαστη (τής Πάφου)», όπου ή
όμοούσια κι άδιαίρετη ελληνική καρδιά
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Δέηση στήν Παναγιά μας άπευθύνει
κι ένας άλλος ποιητής, ό Θεσσαλονικός
Σαράντιος Παυλέας μέ τό ποίημα «Στή
Μητέρα τού Θεού», πού περιλαμβάνε
ται στήν τελευταία του συλλογή «"Υ
μνος στόν ήρωα Κωνσταντίνο Δαβάκη»
(Θεσσαλονίκη 1979) γιά νά σκύψη
στούς «καημούς τού Κόσμου». Μακρύ,
παραδοσιακό τό ποίημα «'Ωδή, στήν
Παναγία» τού Θεοδώρου Ξύδη πού
περιλαμβάνεται στό δεύτερο τόμο τών
«Ποιημάτων» του («Ίωλκός», σσ. 3436) Πλούσιο σέ εικόνες, φανερώνει
βαθειά καί άδολη πίστη στό σεπτό
πρόσωπο τής Θεοτόκου:
«... Ή λατρεία ή άκατάλυτη σέ στύλω
σε μπροσια μας
Πλατυτέρα, Οδηγήτρια, ΓλυκοφιλοΟσα, Δεομένη.
Δίπλα στήν 'Ωραία Πύλη, μένεις στερ
νή καταφυγή,
παρηγοριά γιά τόν άπελπισμένο».
Πρωτότυπη, λιτή ή σύνθεση τής
"Εφης Αίλιανοΰ «Στήν Παναγιά τή
Μακάρενα» («Θάλασσα τού Ζόφου»),
μαρτυράει πνευματικότητα καί λεπτή
αίσθηση:
«... Έφόρτωσαν πολλά διαμαντικά κι
άσημικά στό πρόσωπό Σου
σά να'σουν ή βασίλισσα τής Γής
κι όχι τών Ούρανών ή Πλατυτέρα...».
Γιά τήν «Παναγιά τής "Ανοιξης» καί
«τών Λουλουδιών» μιλάει μέ τόν σεμνό,
ύποβλητικό καί στοχαστικό ποιητικό του
λόγο, πού τόν διαποτίζει πάντοτε εύαισθησία καί χαρακτηρίζει λεπτότητα, ό
'Ακαδημαϊκός Μιχαήλ Δ. Στασινόπουλος («Ποιήματα - δυό έποχές, 1979,
σελ. 177):
«Στήν Παναγιά τής "Ανοιξης ε ίν ’ ή

ψυχή ταμένη,
στά φρέσκα φύλλα τού κήπου ριγεί ή
πνοή σου
κι ό Αρχάγγελος τού μεγάλου κάμπου
πέρασε χτές βράδυ
(φτερουγώντας σάν άσπρο λάβαρο
στόν άγέρα)
νά πάει μακριά τό μήνυμα τής νέας
ζωής,
νά φτάσει μέ τήν άσημένια χαραυγή
στούς κήπους τής Παναγιάς τών Λου
λουδιών...».
«Παράκληση στήν Π αναγία τού
Προυσοΰ» (Νέα 'Εστία, 15Αύγ. 1975)
έχει γράψει ό νεώτερος ποιητής Θαν
Παπαθανασόπουλος κι ό παλαίμαχος
κορυφαίος ποιητής τής Θεσσαλονίκης
Γ.Θ.Βαφόπουλος γιά τήν Παναγιά μιλά
ει στή «Μικρή Παναγία τών Αγγέλων»
(«Ποιήματα», έκδ. Κέδρους, 1978, σσ.
228-230. ' Η άνθολόγηση θά μπορούσε
νά συνεχισθή. Θά κλείσουμε μέ μιά
χαρακτηριστική εικόνα άπό τήν ποιητική
συλλογή «Αϊδι(μ)α» τού Δημήτρη Σταθόπουλου:
«Στό καπνισμένο παραγόνι
άμέτρητη κούρνιαζε μύγα
καί στό καντήλι κολυμποΰσ’ ή Πανα
γιά!»
Στήν έμπνευση καί στήν καρδιά τών
ποιητών μας κολυμπάει πάντα ή Πανα
γιά. Μιά έλπίδα.
Εικόνα τής Παναγίας τής Λαβριωτίσσης. (Μονή Αγίας Λάβρας).

ΕΝΑ ΦΛΕΓΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΠΩΣ ΤΟ «ΒΛΕΠΕΙ» Ο J E A N D E F A B R E C U E S

3 ΚΕΝΟ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΙ
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ αυξάνει, όταν
οί άξιες ύποχωρούν». Έτσι
εκφραζόταν ή «Καθημερινή του ’ Ια
τρού» (8 Ιουλίου 1981), άναφερομένη
ατό δεύτερο Διεθνές Συνέδριο γιά τήν
πρόληψη τής αυτοκτονίας. Ή Ιατρική
έφημερίδα προσθέτει σ ’ αύτόν τόν
τίτλο έναν υπότιτλο: « Ή αύτοκτονία,
φόρος πού πληρώνομε ατό μοντερνι
σμό». Τί θέλει νά πει;
Τήν ίδια στιγμή τό δελτίο «Πληθυ
σμός καί Κοινωνία» τού ’ Εθνικού ’ Ινστι
τούτου Δημογραφικών Μελετών άφιέρωνε έπίσης ένα τεύχος στή θέση πού
κατέχει ή αύτοκτονία μέσα στόν κόσμο.
"Οπως γράφει ό δόκτωρ Donsimorin,
συγγραφεύς του άρθρου τής «Καθημε
ρινής του Ιατρού», είναι εντυπωσιακό
νά διαπιστώνομε μία κανονική αύξηση
τού δείκτου τών αύτοκτονιών αύτά τά
τελευταία πέντε χρόνια στή Γαλλία καί
στό σύνολο τών χωρών τής Εύρωπαϊκής
Κοινότητος. Στή Γαλλία ό δείκτης πού
είχ ε σ ταθεροπ οιηθεί στό 15,5 γιά
100.000 κατοίκους ανάμεσα στό 1950
καί στό 1976 θά έφθανε στό 20 τό 1980.
Δεδομένου δτι τήν ίδια περίοδο είχε
αύξηθεΐ παράλληλα καί ό άριθμός τών
άνέργων σ' αύτές τις χώρες ό κοινωνι
ολόγος G. Mendel διέκρινε σ' αύτό μιά
άμοιβαία σχέση. Εδώ κι έναν αιώνα
περίπου τώρα ό Durkheim, εισηγητής
τής γαλλικής κοινωνιολογίας καί μελε
τητής τού φαινομένου τής αύτοκτονίας, διαπίστωσε τήν ύπαρξη ρευμάτων
«γενεσιουργών αύτοκτονιών».
'Αλλά οί μετέχοντες στό Συνέδριο
γιά τήν αύτοκτονία τόνισαν κι άλλους
συντελεστές. Ό δόκτωρ Menahem
έδειξε δτι έκεΤ άντικατοπτρίζονται δυ
σκολίες έπικοινωνίας μέ τή γλώσσα,
θδαν ν' άντανακλοΰν έκεΐ οί συνέπει
ες καί άλλων συγκρούσεων: πολιτιστι
κών, κοινωνικών, άτομικών, άκόμη καί
έπαγγελματικών. ' Εκτός άπό τις συνέ
πειες τής οικονομικής άναπτύξεως (ή
ϋπαναπτύξεως), ή μαζί μ’ αύτές, άναφάνηκε τό φόντο τών θρηκευτικών καί
πολιτιστικών συντελεστών.
Τά άφρικανικά κράτη - Μαύρη ' Αφρι
κή ή Καραβαϊκή - μερικές χώρες μέ
λατινική κουλτούρα - Ισπανία, Βενε
ζουέλα κλπ. - παρουσιάζουν δείκτες

αυτοκτονίας χαμηλούς: 4 ή 5 γιά
100.000 κατοίκους. Σ 'αύτές τις Λατινοκαθολικές χώρες πρόσθεσαν καί τήν
περίπτωση τής 'Ιταλίας, μέ χαμηλό
δείκτη έπίσης, ένώ άντίθετα ό δείκτης
είναι υψηλός στις χώρες μέ διαμαρτυρομένη κουλτούρα. (Σκανδιναυικά κρά
τη καί Βόρεια Εύρώπη). Οί χώρες πού
έχουν ισχυρά έμποτισθεΐ άπό τό Κορά
νιο γνώρισαν έως τώρα χαμηλούς δεί
κτες, άλλά οί ψυχίατροι Αίγύπτου,
'Αλγερίας, καί Τυνησίας σημείωσαν
στό Συνέδριο μιά πρόσφατη αύξηση. Σ'
αύτό βλέπουν τό άντάλλαγμα τής πολι
τιστικής μεταμορφώσεως στις συνθή
κες διαβιώσεως.
«Οικονομικές» (άνεργία, άλλαγή έπιπέδου ζωής καί τρόπου ζωής) καί
πολιτιστικές ή θρησκευτικές έρμηνεΐες
φαίνονται νά συνθέτουν ένα σύνολο
πού άφήνει νά διαβλέπομε μερικές
βαθειές ύποδείξεις. ' Η οικονομική καί
κοινωνική μεταμόρφωση προκαλεΐ με
ταμόρφωση τών σκοπών τής ζωής ή
συνοδεύεται άπ' αύτήν." Αν ή έξαφάνιση ή ή έξασθένηση τών παλαιών σκο
πών ζωής καί τού παλαιού τρόπου ζωής
πού στήριζαν τήν ύπαρξη καί τής
πρόσφεραν μιάν έννοια καί νόμους δέν
συνοδεύονται άπό ένα νέο νόημα αύτής τής ύπαρξης ή άν αύτό τό νόημα
δέν έμφανίζεται άρκετά δυνατό, άρκετά μεστό, τό έρώτημα γιατί νά ζής
άναπηδά καί έγκαταλείπεται χωρίς άπάντηση.

' Εδώ καί είκοσι χρόνια, ένας ολόκλη
ρος συλλογισμός γεννήθηκε στόν τρό
πο τού νά άντιλαμβάνεται κανείς καί νά
δέχεται τό θάνατο. Γιά λόγους συγχρό
νως σχημάτων ζωής - πολλές γεννή
σεις, άλλά καί πολλοί θάνατοι κοντινοί:
θάνατοι μέσα στό σπίτι, ό θάνατος δέν
κρύβεται, ή κηδεία είναι τελετουργική,
τό νεκροταφείο κοντινό, κλπ. - άλλά
έπίσης γιά λόγους βαθύτερους καί
γενικότερους: πολιτιστικούς, θρησκευ
τικούς - οί νεκροί ζοΰν στήν αιωνιότη
τα, μάς συνοδεύουν, ό πόνος έχει
νόημα στήν ένωση μέ τό θάνατο τού
Χριστού - γιά δλους αύτούς τούς

λόγους ό θάνατος δέν είναι άπόκρυφος
στή Μεσαιωνική Εύρώπη καί σ' δλο τό
χριστιανικό κόσμο πού συνέχιζε τή
σκέψη της. Αντίθετα, ένα ολόκληρο
ρεύμα τού χθές καί τού σήμερα προ
σπάθησε νά κρύψει τό θάνατο - παρα
μερισμό τού νεκρού, έγκατά λειψ η
ατούς «ειδικούς» στό περιβάλλον τού
νοσοκομείου, τροποποίηση τού λεξιλο
γίου, άρνηση τού πένθους κλπ.
Ό Pierre Chaunu, γράφει πολύ
σωστά: « Ό άνθρωπος παρουσιάζεται
μπρος στό θάνατο,άρα μπρος σέ δλη
τήν κοινωνία τών ζωντανών, μέ τό
σύνολο τών ζωτικών έμπειριών τών πιό
νέων καί τών πιό ήλικιωμένων, μέ τή
μνήμη πού ό κάθε ένας διαθέτει άπό
τόν έαυτό του καί άπό τις γενηές πού
γνώρισε στήν παιδική του ήλικία. "Οποι
ος δέν βρίσκει πιά άπέναντί του, στόν
κόσμο πού τόν λούζει, μιά έννοια τού
θανάτου, πάντα άχώριστη άπό τήν
έννοια τής ζωής, παραδίδεται σίγουρα
στήν άκληρία, στήν άπελπισία.
"Αν δέν έμφανισθεΐ μιά καινούργια
έννοια ή μιά βαθειά δικαίωση τής
παληάς έννοιας πού ξαναζήσαμε, πώς
νά ζή κανείς; γιατί νά ζή;
Ζοϋμε τό τέλος τής «φιλοσοφίας τού
διαφωτισμού» πού διετείνετο ότι όλα θά
τά έξηγήσει καί θά τά οργανώσει μέ τήν
«έπιστημονική» λογική. Ό θάνατος
δέν άφέθηκε ούτε νά έξηγηθεΤ ούτε νά
οργανωθεί άπό τήν έπιστημονική λογι
κή. Άποπειράθηκαν λοιπόν νά τόν
κρύψουν γιά νά «θριαμβεύσει ή ζωή».
' Αλλά ό θάνατος δέν άφήνεται ούτε νά
κρυφτεί ούτε νά ξεχαστεί, έπειδή είναι
άχώριστος άπό τήν έννοια τής ζωής: άν
ό θάνατος δέν έχει νόημα, ούτε ή ζωή
έχει. Αύτό άκριβώς ξεπηδά άνάμεσά
μας μόλις ξεπηδήσει τό θέμα τού
θανάτου. Καί άπό τούς άνθρώπους
στούς όποιους είχαμε διδάξει ότι «ή
πρόοδος τής έπιστήμης» θά έλυνε τά
προβλήματα τής ζωής τους, τούς άφαιρέσαμε αύτομάτως τή δική τους έννοια
γιά τό θάνατό τους.
Αύτό είναι έκεΐνο πού βασανίζει τόν
κόσμο.
Μετάφρ. ΕΙΡ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗ
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Καί στις δύο σελίδες μερι
κά αντιπροσωπευτικά έρ
γα τού Πώλ Γκωγκέν. Δ ε
ξιά: «Τό όραμα μετά τό
κήρυγμα». (1888) Λεπτο
μέρεια. Κάτω: « Η άγορά» (1892). Ο πίνακας,
πού χαρακτηρίζεται άπό
αιγυπτιακή τεχνοτροπία
β ρίσ κετα ι στό Μ ουσείο
Τέχνης τής Βασιλείας
(Λεπτομέρεια). Στήν άπέναντι σελίδα: Λεπ τομέ
ρεια άπό τήν « Αγορά».
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01 ΜΕΓΑΛΟΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ N A Z Z A R E N O
D ’E R R Y C O

’Α ρ νη τή ς κά θε ήθικής, σκληρός καί άπάνθρωπος ό ζωγράφος των
έξω τικώ ν γυναικών Πώλ Γκωγκέν άφ ησε πίσω του, πέρα άπό τό
κα λλιτεχνικό του έργο, μιά ιστορία π εριπ ετειώ ν καί σκανδάλων, χλιδής καί
ά θλιότητας. Καί π έθανε τυ φ λό ς καί έρημος.

θέλετε να ψυχαγωγήσετε τά
Α Νπαιδιά
αας, στείλτε τα στήν
έκθεση τού Γκωγκέν. Θά διασκεδά
σουν βλέποντας εικόνες χρωματιστές,
πού δείχνουν γυναίκες ολόγυμνες ξα
πλωμένες σέ τραπέζια του μπιλιάρ
δου». Αύτά έγραφαν τό 1893 οι παρισι
νές έφημερίδες. Σήμερα, γιά τις Ίδιες
αυτές έφημερίδες, ό Πώλ Γκωγκέν
έχει γίνει, έξ αίτιας τής «γραφικής»
ζωής του, ήρωας «σινερομάντσου». ' Ο
ζωγράφος τής Ταϊτής γνώριοε άπό τήν
μιά μεριά τήν έπιδοκιμασία αυτών πού
άγαποϋσαν τόν εύκολο έξωτισμό καί
άπό τήν άλλη τήν άποδοκιμαοία τών
πνευματικών άνθρώπων τής έποχής.
Στό γεγονός αύτό οφείλεται Ίσως τό
ότι ή δόξα του άμφιοβητήθηκε περισ
σότερο παρά τών άλλων μεγάλων
«προφητών» τής μοντέρνας τέχνης.
Ό Γκωγκέν γεννήθηκε στό Παρίσι τό
1848, τήν χρονιά τών μεγάλων πολιτι
κών ταραχών. Λίγο άργότερα, ό Ναπο
λέων Βοναπάρτης ξαναπήρε σταθερά
στά χέρια του τά ήνία τής έξουσίας. ' Ο
πατέρας του, ένας άσήμαντος δημοσι
ογράφος της 'Ορλεάνης, παρουσίασε
τότε μιά ξαφνική καί άπροσδόκητη
άντίδραση έναντίον τού τυράννου, πού
ύπονόμευε τήν Δεύτερη Δημοκρατία,
καί έγκατέλειψε τήν Γαλλία σέ ένδειξη
διαμαρτυρίας. Κατευθύνθηκε σέ χώρα
πιό δημοκρατική; "Οχι. Ό πιστός οπα
δός τών σοσιαλιστικών θεωριών τού
Σαίν-Σιμόν, άποφάσιοε νά έγκατασταθή στό Περού, όπου ή λέξη σοσιαλι
σμός ήταν έξ ολοκλήρου άγνωστη καί ή

έλευθερία συνώνυμη μέ τήν βλασφη
μία.
' Από τά τρία ως τά έπτά του χρόνια, ό
μικρός Πώλ έζησε στό πλούσιο άρχοντικό ένός θείου άπό τήν πλευρά τής
μητέρας του, τού Δόν Πιο Τριστάν
Μοσκόζο, περιστοιχισμένος άπό μι
κρούς μαύρους ύπηρέτες, έτοιμους
νά ικανοποιήσουν άδιαμαρτύρητα κάθε
του έπιθυμία. ' Η ψυχή του έπηρεά-

σθηκε όχι μόνο άπό τήν έξωτική καί
οργιαστική βλάστηση, άλλά καί άπό τήν
δουλεμπορική άντίληψη τού προνομι
ούχου άνθρώπου, πού άσκεί έξουσία
έπάνω σέ άλλα πλάσματα. Σέ όλη του
τήν ζωή ό Πώλ Γκωγκέν χρησιμοποιού
σε τούς άνθρώπους τού περιβάλλον
τος του καί τούς έκμεταλλευόταν
χωρίς νά τούς παραχωρήση τίποτε σέ
άντάλλαγμα.
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ΠΩΛ ΓΚΩΓΚΕΝ
Δεξιά: «'Από πού έρχόμαστε;, ποιοι
ήμαστε καί πού πάμε;» (1897). Στήν
απέναντι σελίδα επάνω: Γελοιογραφική
αϋτοπροσωπία τοϋ Γκωγκέν. Κάτω: Μιά
άκόμα αυτοπροσωπογραφία τοϋ Πώλ
Γκωγκέν. Είναι ή τελευταία εικόνα πού
άφησε ό καλλιτέχνης γιά τόνέαυτό του.

Τό 1855, ή μητέρα του, πού έμεινε
χήρα κατά τήν διάρκεια τοϋ ταξιδιού
στό Περοϋ, άποφάσισε νά γυρίση στήν
Γαλλία. "Εσπευσε στήν 'Ορλεάνη γιά
νά πάρη μερίδιο άπό τήν κληρονομιά
τοϋ πεθερού της πού είχε πεθάνει.' Ο
Γ κωγκέν τήν έχει ζωγραφίσει στά νιάτα
της. ' Η ' Αλίν Γκωγκέν, μέ τό μελαγχολικό ϋφος, τά αισθησιακά της χείλη, τά
μαύρα κορακίσια μαλλιά, είναι τό πρό
τυπο τής γυναίκας πού ό Γκωγκέν
άγάπησε καί ζωγράφισε. Ή άλλαγή
περιβάλλοντος καί ζωής, προκάλεσε
τις βίαιες άντιδράσεις τοϋ Πώλ έναντίον τών Γάλλων συντρόφων του, πού
ήσαν λιγώτερο ύπάκουοι στις έπιθυμίες του άπό τά νεγράκια καί τά χωριατό
πουλά τού θείου του στό Περού.
Πολλές φορές τό έσκασε άπό τό σπίτι
μέ τήν άπλοϊκή παιδική ψευδαίσθηση
νά ξαναγυρίση στόν ονειρεμένο κόσμο
πού είχε ζήσει. Τόν έβαλαν στό Κολλέγιο τοϋ Πετί-Σεμιναίρ, άλλά έκεΐνος
βαριόταν τις σπουδές.
Δεκαέξη έτών παράτησε βιβλία καί
τετράδια καί μπαρκάρησε σάν ναυτι
κός, γιά νά γυρίση τόν κόσμο, σπρω
γμένος άπό τήν δίψα του γιά περιπέ
τειες. Έπέστρεψε στήν Γαλλία είκοσι
τριών έτών, μέ τό κορμί δυναμωμένο
καί φαινομενικά θεραπευμένος άπό τό
πάθος τής φυγής. Κάποιος οικογενεια
κός φίλος, ό Γκουστάβο Άρόζα, στόν
οποίο είχε έμπιστευθή τόν Πώλ ή
μητέρα του πεθαίνοντας, τοϋ βρήκε
μιά θέση στό Χρηματιστήριο. ' Ο άνήσυχος ναυτικός μεταμορφώθηκε σέ
ένα τυπικό καί μετρημένο ύπάλληλο
τοϋ χρηματιστοϋ Μπερντέν.
Βρισκόμαστε στά 1871. Τά μεγάλα
πολιτικά καί πολεμικά γεγονότα, πού
έκαναν τήν Γαλλία νά έμπλακή σέ
πόλεμο έναντίον τής Πρωσσίας, καί
τόν παρισινό λαό νά ζητωκραυγάζη
έπάνω στά οδοφράγματα τής Κομμού
νας, άφηναν τόν Γκωγκέν άδιάφορο.
Τό 1873 σταθεροποίησε τίς άσπκές
του ρίζες μέ τόν γάμο του. Παντρεύ496

θηκε τήν Δανέζα Μ έττε Σοφί Γκάντ καί
έσπευσε νά φέρη στόν κόσμο οϋτε
λίγο οϋτε πολύ πέντε παιδιά. Κέρδιζε
άρκετά. Άπ ό τήν οίκογένειά του δέν
έλειπαν τά άπαραίτητα, άλλά οϋτε καί
τά περιττά. Δέν είχε πολυέξοδες συ
νήθειες. Περνούσε τίς έλεύθερες ώ
ρες του διασκεδάζοντας μέ τό σχέδιο
καί τήν ζωγραφική. Απασχόληση συ
νηθισμένη γιά πολλούς Παριζιάνους
τοϋ καιροϋ του. ' Ακόμη καί ό φίλος του
καί συνάδελφός του ' Εμίλ Σουφφενεκέρ ζωγράφιζε γιά νά περνά ή ώρα. Τό
"ίδιο έκανε καί ή κόρη τοϋ προστάτη του
Γκουστάβο Άρόζα. Στό σπίτι τοϋ τε
λευταίου τοϋ σύστησαν μιά μέρα τόν
ζωγράφο Πισαρρό. ' Ο Γ κωγκέν έδειξε
ένδιαφέρον γιά τήν νέα έμπρεσσιονιστική τέχνη, πού έκανε τόσο θόρυβο
έκεΐνα τά χρόνια. ' Επένδυσε τίς οικο
νομίες του 15.000 φράγκα, στήν άγορά
έργων τοϋ Πισαρρό, τοϋ Μονέ, τοϋ
Σισλέ, τοϋ Ρενουάρ, τοϋ Μανέ καί τοϋ
Σεζάν, τοϋ μονόχνωτου έκείνου πού
ήταν ό περίγελως άκόμη καί τών ζω
γράφων τής πρωτοπορίας. Στήν γυναί
κα του έξηγοϋσε δτι έπρόκειτο γιά μιά
καλή τοποθέτηση χρημάτων. ' Η Μέττε
δέν είχε κανένα λόγο νά διαφωνήση.
Ό Γκωγκέν άρχισε νά συχνάζη στά
καφενεία τοϋ λόφου τής Μονμάρτρης,
όπου συγκεντρώνονταν οί έμπρεσσιονισταί. Ό Πισαρρό, πού έβλεπε στό
πρόσωπο τοϋ νεαροϋ ύπαλλήλου έναν
εύπορο άγοραστή, έπέμενε νά τόν
δεχθούν στήν παρέα.

Τό 1880 πέτυχε νά έκθέση ένα
γλυπτό καί μερικούς πίνακες στήν
τέταρτη έκθεση τών ' Εμπρεσσιονιστών. ' Ο Ρενουάρ καί ό Μονέ άπέσυραν τά έργα τους σέ ένδειξη διαμαρτυ
ρίας, άλλά ό κριτικός Υίσμάν χαρακτή
ρισε τό «Γυμνό γυναίκας πού ράβει»,
«πίνακα πού άνοίγει νέους δρόμους
στήν τέχνη». Ό Γκωγκέν είχε πάρει
πιά τό χρίσμα τοϋ καλλιτέχνη. Βγήκε
άπό τόν περιφρονημένο σωρό τών
«ζωγράφων τής Κυριακής». Έγκατέλειψε δουλειά καί οικογένεια, άποφασισμένος νά άκολουθήση μέχρι τέλους
τόν καλλιτεχνικό δρόμο. Πέντε παιδιά
έχασαν τόν πατέρα τους, άλλά ό
κόσμος κέρδισε ένα ίερομάντη τής
τέχνης.
' Από πού προερχόταν αύτός ό ριζο
σπαστισμός, πού τόν έκανε νά θεωρήση τήν τέχνη μοναδική άξια στήν όποια
θυσίασε τά πάντα; Ανάμεσα στούς
προγόνους του άνακάλυψε ξαφνικά
μιά ιδιόρρυθμη φυσιογνωμία, τήν γιαγιά
του άπό τήν μητέρα του. Ή Φλώρα
Τριστάν Μοσκόζο ύπήρξε περιλάλητη.
"Ηταν διανοούμενη. Είχε έμβαθύνει
στις σοσιαλιστικές θεωρίες τοϋ Σαίν Σιμόν καί είχε γίνει ή πιό έπαναστατική
καί ριζοσπαστική φεμινίστρια. Μεταξύ
άλλων διακήρυσσε τό δικαίωμα τής
γυναίκας, νά διαθέτη όπως ήθελε τό
κορμί της στήν άσκηση τοϋ έλεύθερου
έρωτα. Καί δέν τής άρκοϋσε μόνο νά
διακηρύσση τίς θεωρίες της. Α π ' ό,τι
είχε άντιληφθή ό σύζυγός της, συνό-
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δευε τά λόγια της μέ έργα, έως δτου
έκεΐνος, απελπισμένος άπό τίς συνε
χείς απουσίες της άπό τό συζυγικό
κρεβάτι, τής φύτεψε μιά σφαίρα στήν
καρδιά. Καταδικάσθηκε σέ εικοσαετή
καταναγκαστικά έργα.
' Εκτός άπό τήν γιαγιά του, ό Γκωγκέν
καυχόταν καί γιά άλλους θρυλικούς
προγόνους, Ισπανούς άντιβασιλεϊς
τοϋ Περού, ή ιθαγενείς. Τού άρεσε νά
θεωρή τόν εαυτό του τό άποτέλεσμα
διασταυρώσεως πολιτισμού καί πρωτο
γονισμού, καΓισως σ' αύτή τήν ματαιοδοξία του νά οφειλόταν ή προτίμηση,
πού είχε άρχίσει νά έκδηλώνη γιά τίς
μιγάδες. Κυκλοφορούσε στούς δρό
μους τοϋ Παρισιού ντυμένος έκκεντρικά - ζωηρόχρωμα ξυλοπάπουτσα ή
μπόττες κάου - μπόυ, πολύχρωμα γιλέ
κα, καπέλλα φανταχτερά ή χρυσοποί
κιλτα. Συνήθως είχε μιά μαϊμουδίτσα
σκαρφαλωμένη στόν ώμο του. Άπό
τήν γιαγιά του δέν είχε κληρονομήσει,
βέβαια, τό πάθος γιά τήν πολιτική, άλλά
μόνο τήν μανία γιά έπίδειξη. Καί οπωσ
δήποτε, άπό τούς θρυλικούς Βοργίες
τής Άραγωνίας τήν σκληρότητα τής
ψυχής καί τήν έλλειψη άνθρωπίνων
αισθημάτων.
"Οταν ό Γ κωγκέν άποφάσισε νά έγκαταλείψη τήν θέση του στό Χρηματιστή
ριο, δέν φανταζόταν, βέβαια, ότι θά
είχε νά άντιμετωπίση μιά ζωή γεμάτη
στερήσεις καί άθλιότητα. Πίστευε δτι
θά μπορούσε νά ζήση ό 'ίδιος καί νά
συντηρήση καί τήν οίκογένειά του
μόνο μέ τήν τέχνη του. 'Αλλά μόλις
σώθηκε τό κομπόδεμα, πού είχε στήν
άκρη, βρέθηκε χωρίς φράγκο στήν
τσέπη. Κανείς δέν ήθελε τούς πίνακές
του ούτε γιά χάρισμα. Ακολούθησε
τήν γυναίκα του στήν Κοπεγχάγη, μέ

την παιδιάστικη έλπίδα δτι θά έβρισκε
στήν πρωτεύουσα τής Δανίας τήν έπιτυχία, πού τό Παρίσι καί ή Γαλλία τού
είχαν άρνηθή.
Ή ψευδαίσθηση διαλύθηκε ύστερα
άπό λίγους μήνες. ' Ο ζωγράφος γύρι
σε στό Παρίσι φέρνοντας μαζί του τόν
έξάχρονο γιό του Κλοβίς. 'Έσερνε τό
παιδί άπό τό ένα σπίτι στό άλλο, κι
ύστερα τό έκλεισε σέ μιά παγωμένη
σοφίτα, ώσπου ό μικρός τελικά άρρώστησε. 'Αλλά ό μικρός ήταν έμπόδιο
στις κινήσεις του καί έπειδή ό Γκωγκέν
δέν ήταν σέ θέση νά τόν φροντίζη, τόν
έγκατέλειψε σέ κάποια πανσιόν. Κά
ποιος θά άναλάμβανε τήν φροντίδα
του. Ό καλλιτέχνης ένοιωθε νά τόν
καλούν πράγματα πολύ πιό μεγάλα.
Πραγματικά του παιδιά ήσαν οι πίνακές
του καί μόνη του οικογένεια ή τέχνη.
Περνούσε τά καλοκαίρια στήν Βρε
τάνη, στήν πανσιόν τής Μαρί Γκλοανέκ
στό Πόντ - ' Αβάν (δπου ζωγράφισε τόν
πρώτο του πίνακα πού προαγγέλλει τήν
οριστική τεχνοτροπία του («Χορός τεσ
σάρων γυναικών τής Βρετάνης») καί

τούς χειμώνες στό Παρίσι έπωφελούμενος άπό τήν φιλοξενία τού Σουφφενεκέρ. Καλλιεργούσε τήν ματαιοδοξία
τοϋ τελευταίου, έπιβάλλοντας τά μετριώτατα έργα του στις έκθέσεις τών
' Εμπρεσσιονιστών. ” Εκανε τό 'ίδιο καί
μέ άλλους νεαρούς ζωγράφους, πού
τόν περιστοίχιζαν, καλλιτέχνες πού
άξιζαν τόν έπαινο τού δασκάλου μόνο
άν τόν ένίσχυαν οικονομικά. Ό σο γιά
τόν άπένταρο Πισαρρό, πού τόν είχε
εισαγάγει στούς κύκλους τής καλλιτε
χνικής πρωτοπορίας καί πού ήταν φί
λος του, τόν παράτησε στήν τύχη του,
γιατί δέν μπορούσε πιά νά τοϋ χρησιμεύση σέ τίποτε. Ο Γκωγκέν άρχισε
νά μιλά γΓ αύτόν στά καφενεία τής
Μονμάρτρης μέ ύφος προσβλητικό,
έπικρίνοντάς τον μέ σαρκαστικά σχό

λια. "Υστερα έπιτέθηκε στόν Σινιάκ καί
τόν Σερά, πού τούς άποκαλοϋσε «χημι
κούς».
Μόνο γιά τόν ' Εμίλ Μπερνάρ, «παιδί
θαύμα» τοϋ παρισινού καλλιτεχνικού
κόσμου, είχε έγκωμιαστικά λόγια. Ό
Μπερνάρ καταγόταν άπό πλούσια οικο
γένεια, καί έπί πλέον είχε μιά άδελφή,
πού ό Γκωγκέν είχε βάλει στό μάτι.
'Αλλά ή Μαντελέν Μπερνάρ διέθετε
πολλά προσόντα. "Ηταν μορφωμένη,
μέ βαθειές χριστιανικές πεποιθήσεις.
Δέχθηκε τό φλέρτ τοϋ Γκωγκέν, χωρίς
δμως νά τοϋ έπιτρέψη ποτέ νά ξεπεράση τά δρια μιας πλατωνικής φιλίας.
' Η νεαρή κοπέλλα είχε πιθανώς άποφασίσει νά κάνη νά βλαστήσουν θρη
σκευτικά αισθήματα σ' αύτή τήν άγονη
καρδιά. Ή παρουσία της στό Πόντ Άβάν, δίπλα στόν καλλιτέχνη, φάνηκε
νά άποδίδη καρπούς. Ό Γκωγκέν
άρχισε νά άσχολήται μέ θέματα θρη
σκευτικά, καί ζωγράφισε μιά ολόκληρη
σειρά άπό άριστουργήματα: «Τό όραμα
μετά τό κήρυγμα», « Ό κίτρινος Χρι
στός στό "Ορος τών Έλαιών», « Ό
Γολγοθάς».
' Η θρησκευτική έπιρροή τής Μαντε
λέν, μαζί μέ τήν μορφωτική έπίδραση
τοϋ άδελφοΰ της ' Εμίλ, έδωσαν άποφασιστική στροφή στήν τέχνη τού
ζωγράφου. Δέν έπιθυμοϋσε πιά νά
άποτυπώνη στόν μουσαμά τίς έντυπώσεις πού τού γεννούσαν τά τοπία, άλλά
νά έκφράζη μέ χρώματα καί σύμβολα
τόν έσωτερικό κόσμο τού άνθρώπου.
Ό Γκωγκέν έμεινε πιστός στόν συμ
βολισμό ως τόν θάνατό του. Τήν θέση
τού Χριστού καί τού Γολγοθά τής
Βρετάνης πήραν οί άνησυχητικές μορ
φές τών Ταϊτιανών ειδώλων, πού άτενίζουν μέ τό στοιχειωμένο τους βλέμμα
γυμνά κορίτσια καθισμένα καταγής ή
πού ύψώνονται πένθιμα, λουσμένα σέ
πράσινο φώς, άνάμεσα στά δένδρα τού
δάσους, γεννώντας άγωνιώδη έρωτηματικά έπάνω στό νόημα τής ζωής. ' Η
άρνηση τής προοπτικής στούς πίνακές
του συντελεί στήν διαμόρφωση μιάς
εικονιστικής μέ χαρακτήρα έξωλογικό,
πού εύνοεί ιδιαίτερα τήν έκφραση τής
πνευματικής πραγματικότητας.
Οί καλλιτέχνες τής έποχής δέν
έκτιμοϋσαν τό έργο τοϋ Γκωγκέν. Ή
ϋπεροπτική καί άδιάφορη συμπεριφορά
του καί ή άδιάντροπη έπιδειξιομανία
του έκαναν οπωσδήποτε κακό στήν
κατανόηση τής τέχνης του. ' Ο Ρενουάρ καί ό Μονέ τόν άποκαλοϋσαν περι
φρονητικά «μπογιατζή». Ό Τουλούζ
Λωτρέκ τόν στιγμάτιζε μέ λεπτή ειρω
νεία καί τόν άποκαλοϋσε, έξ αιτίας τής
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"Ενας άπό τούς πιό γνωστούς πίνα
κες τού μεγάλου ζωγράφου. Ο «Κίτρι
νος Χριστός» (1889). Στήν άπέναντι
σελίδα: «Παραού-Γίαραού». ' Η παιδική
ζωή του στό Περού άφησε βαθιά ίχνη
στήν ψυχή τού Γκωγκέν.

κουστωδίας τών νεαρών, πού τόν περι
στοίχιζαν, «δάσκαλο». Ο Σεζάν άρνιόταν άκόμη καί νά τόν βλέπη καί τοΰ
είχε δώσει πολλές φορές νά καταλάβη
πώς δέν ήθελε νά τόν ένοχλή. ' Ακόμη
κι 6 ' Εμίλ Μπερνάρ τού πέταξε κατά
μουτρα τήν κατηγορία πώς κόμπαζε γιά
ιδέες πού είχε κλέψει άπό αυτόν.
Μόνο ένα άρρωστημένο μυαλό, σάν
τού Βάν Γκόγκ, μπορούσε νά έπιθυμή
τήν φιλία ένός άνθρώπου αάν τόν
Γ κωγκέν.
' Ο Βάν Γ κόγκ έτρεφε άληθινό σεβα
σμό γιά τόν καλλιτέχνη καί τόν έκλιπαροϋσε νά τόν έπισκεφθή στήν Ά ρ λ,
όπου θά είχε τά πάντα στήν διάθεσή
του. Παρακαλοϋσε γιά πολύ καιρό τόν
Γκωγκέν, πού δίσταζε, προβάλλοντας
χίλιες δικαιολογίες. Ό Τεό, ό άδελφός τού Βάν Γκόγκ, έβλεπε καθαρά
πώς πίσω άπό τούς δισταγμούς τού
Γ κωγκέν κρυβόταν ή άνάγκη. Δέν είχε
τά άπαραίτητα χρήματα γιά τό ταξίδι.
Τού τά έστειλε λοιπόν αύτός καί, στις
22 Οκτωβρίου 1888, ό ζωγράφος
έφυγε γιά νά περάσει τόν χειμώνα
στήν Προβηγκία.
Ό 'Ολλανδός, ένθουσιασμένος άπό
τήν παρουσία τού φίλου του, άποδείχθηκε πολύ φιλόξενος. Τήν ήμέρα
δούλευαν στό ύπαιθρο, τό βράδυ συζη
τούσαν γιά ζωγραφική καί τήν νύχτα
έπισκέπτονταν συχνά κακόφημα σπίτια.
Χάρη στήν άκατάβλητη σεξουαλικότητά του, ό Γκωγκέν κέρδιζε τήν εύνοια
όλων τών κοριτσιών, κι αύτό τόν έκανε
άκόμη πιό έπιβλητικό στά μάτια τού
φίλου του. ' Ο Βάν Γκόγκ, φύση άσθενική, ένοιωθε βαθιά μέσα στήν ταρα
γμένη του ψυχή, τόν άντίκτυπο αύτών
τών ταπεινώσεων. Αρχισε νά έπικρίνη
τήν συμπεριφορά τοΰ φίλου του καί νά
τόν κατασκοπεύη, άλλά δέν μπορούσε
νά κάνη καί χωρίς αύτόν. Συχνά τις
νύχτες σηκωνόταν καί στεκόταν όρθι
ος δίπλα στό κρεβάτι τοΰ Γ κωγκέν,
παρατηρώντας τον μέ τό θολό του
βλέμμα. "Υστερα άρχισε νά τού κάνη
σκηνές ζηλοτυπίας. Μόνο τό ήπιο
κλίμα τής Προβηγκίας καί τό χαμηλό
κόστος ζωής έκαναν τόν Γκωγκέν νά
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μένη κοντά του. 'Αλλά κάθε μέρα ό
Βάν γινόταν καί πιό άνυπόφορος. « Ο
Βίνσεντ κι έγώ δέν βλέπομε τίποτε μέ
τόν "ίδιο τρόπο. Αύτός είναι ρομαντι
κός, έγώ πρωτόγονος».
Μιά μέρα, ένώ ό Γκωγκέν τελείωνε
ένα πορτραΐτο τοΰ φίλου του, πού τόν
παρίστανε νά ζωγραφίζη ήλιοτρόπια,
έφθασε ό Βάν Γκόγκ καί, βλέποντας
τόν έαυτό του στόν πίνακα, άρχισε νά
ούρλιάζη: «Έγώ είμαι αύτός; "Εχω
λοιπόν τρελλαθή στ' άλήθεια;». Τό’ίδιο
βράδυ τού άδειασε κατά πρόσωπο ένα
ποτήρι άψέντι. "Ηταν Χριστούγεννα
τοΰ 1888. Ή νευρική αύτή κρίση
ξεχάσθηκε στόν λήθαργο πού έπακολούθησε, άλλά τήν έπομένη, ό Βάν
Γ κόγκ βλέποντας τόν Γκωγκέν νά φτιάχνη τις βαλίτσες του, έχασε πάλι τά
λογικά του. Τόν κυνήγησε, οπλισμένος
μέ ένα ξυράφι, καί προσπάθησε νά τοΰ
έπιτεθή. ' Ο Γ κωγκέν κατέφυγε σέ ένα
ξενοδοχείο κι ό Βάν Γκόγκ, γυρίζοντας
στό σπίτι, έκοψε μέ τό ξυράφι σύρριζα
τό αύτί του, καί κατόπιν τό πήγε «γιά
ένθύμιο» στήν Ραχήλ, πού συνήθιζε νά
έπισκέπτεται μαζί μέ τόν φίλο του.
Λίγο άργότερα ό Βάν Γ κόγκ έκλιπάρη-

σε γιά άλλη μιά φορά τόν Γ κωγκέν νά
τόν συναντήση, κι δταν αύτός άρνήθηκε, έβαλε τέλος στήν βασανισμένη του
ζωή μέ μιά σφαίρα.
Τί ήταν αύτό πού έσπρωξε τόν
Γκωγκέν νά καταφύγη σέ μακρινές
χώρες; Οί βιογράφοι του άπαντοϋν
σχεδόν ομόφωνα ότι, γυρίζοντας στόν
έξωτικό καί πρωτόγονο κόσμο τών
παιδικών του χρόνων, άναζητοΰσε και
νούργιες έμπνεύσεις. Ά λλά ύπάρχει
ένα άκόμη κίνητρο, "ίσως πιό άποφασιστικό. ’ Ο Γκωγκέν ήθελε νά έπιβληθή
στό παρισινό κοινό μέ τήν πρωτοτυπία
τής έκλογής του. Πράγματι, ύστερα
άπό κάθε ταξίδι, έσπευδε νά γυρίση
στό Παρίσι σάν νά ήθελε νά διαπιστώση
τό άποτέλεσμα τού διαφημιστικού του
κόλπου. ' Η πρώτη του έπίσκεψη στήν
Μαρτινίκα κράτησε λίγους μήνες. Ζω
γράφισε μερικούς πίνακες καί γύρισε
βιαστικά στό Παρίσι, γιά νά έξακριβώση
πόσο ύπολογίσιμος ήταν. Κατόρθωσε
νά βρεθή στό έπίκεντρο τής προσοχής
τών νεαρών ζωγράφων καί νά κάνη τόν
κόσμο νά μιλά γΓ αύτόν.
Τρία χρόνια άργότερα, δεύτερο ταξί
δι. Ηχε προηγηθή ή διαφημιστική προ-

ι

ΠΩΛ ΓΚΩΓΚΕΝ
βολή στό Μέγαρο Ντρουό, δπου ε ξ έ 
θεσε σέ πλειοτηριασμό όλα τά έργα
πού είχε ζωγραφίσει ώς τότε. Κατόρ
θωσε νά τά πουλήοη όλα καί νά
κερδίση 9.160 φράγκα. "Ολοι έκεΐνοι
οί άπένταροι, πού τόν θαύμαζαν σάν
δάσκαλο, έκαναν έρανο μεταξύ τους
καί άγόραοαν ένα πίνακα, πού τόν
κρατούσαν στό σπίτι τους ό καθένας
μέ τήν σειρά του. Ή γυναίκα του
άπαιτούσε άπό τήν Κοπεγχάγη ένα
μέρος άπό τά κέρδη, άλλά ό Γκωγκέν
τήν άγνόησε κι έσπευσε νά φύγη γιά
τήν Ταϊτή, γιά νά γλυτώση έτσι καί άπό
κάποια Ζουλιέτ, πού τόν κατηγορούσε
ότι τήν είχε άφήοει έγκυο. Έμεινε
στήν Παπεέτε, τήν πρωτεύουσα τού
νησιού, δυό χρόνια καί ύστερα γύρισε
οτό Παρίοι, έγκαταλείποντας στήν Ταϊτή τήν δεκατετράχρονη έρωμένη του,
πού περίμενε κι αύτή παδί.
Στήν γαλλική πρωτεύουσα τόν περί
μενε μιά «εύχάριστη» έκπληξη. Ό
θείος ’ Ισίδωρος, ό Ζιζί, είχε πεθάνει
καί τού είχε άφήοει 9.000 φράγκα
κληρονομιά. ' Ο Γκωγκέν έπίπλωσε ένα
ώραίο διαμέρισμα στό Παρίσι καί ζούσε
σάν βαθύπλουτος μαζί μέ τήν "Αννα.
Υστερα άπό ένα χρόνο ή κληρονομιά
είχε έξανεμισθή καί μαζί της έξαφανί-

σθηκε καί ή έξωτική "Αννα, άφοϋ
προηγουμένως άδειασε τό διαμέρισμα.
Νέος πλειστηριασμός, νέα άναχώρηση
γιά τήν Ταϊτή, καί μιά καινούργια δεκαεπτάχρονη έρωμένη, ή Παχούρα. Καί
ένώ αύτή τού χάρισε ένα γιό, ό Γκωγκέν σκεπτόταν πάλι νά γυρίση στό
Παρίσι, άλλά ήταν τελείως άπένταρος.
Επί πλέον ήταν σοβαρά άρρωστος. ' Η
σύφιλη, πού τού είχε μεταδώσει μιά
γυναίκα τής Μονμάρτρης, τόν έκανε
νά ύποφέρη φρικτά. Δέν μπορούσε πιά
νά ζωγραφίση.
Τόν μετέφεραν στήν πρωτεύουσα
Παπεέτε, γιά νά νοσηλευθή στό νοσο
κομείο. ” Επασχε άπό έπιπεφυκίτιδα, τά
πόδια του είχαν πρησθή, έφτυνε αίμα.
Τά χρήματα πού τού έστελναν άπό τήν
Γαλλία δέν τού έφθαναν γιά νά ζήση,
Υΐ’ αύτό έπιχείρησε νά αύτοκτονήση
μέ μιά δόση άρσενικοΰ. Σώθηκε, καί τό
μόνο πού κατόρθωσε ήταν νά χειροτερέψη. "Ενοιωθε πώς οϊ δυνάμεις του
άρχιζαν νά τόν έγκαταλείπουν καί
ζωγράφισε τήν «Διαθήκη» του: «Άπό
πού έρχόμαστε, ποιοι είμαστε, πού
πάμε;». Είναι ένας πίνακας τεράστιος,
γεμάτος μαγεία.
’ Εν τώ μεταξύ, στό Παρίσι, τά έργα
του άρχισαν νά κινούν τό ένδιαφέρον

τών άγοραστών. " Ενας ιδιοκτήτης γκαλερί, ό Βολλάρ, τού πρόσφερε μισθό
300 φράγκα τόν μήνα γιά νά ζωγραφίζη
είκοσι πέντε πίνακες τόν χρόνο. Ό
Γκωγκέν άρχισε νά στηλώνεται στά
πόδια του. Σχεδίαζε νά γυρίση στήν
Γαλλία, άλλά τού έδωσαν νά καταλάβη
ότι ή τέχνη του άπέδιδε μόνο όταν
αύτός δέν ένοχλούσε τό κοινό μέ τήν
παρουσία του. Κι ύστερα, πώς θά
μπορούσε, έτσι άρρωστος, νά άντιμετωπίση ένα τόσο μακρύ ταξίδι; Ό
Γκωγκέν άπό μνησικακία έξέδωσε μία
έφημεριδούλα, καί έξαπέλυσε έπίθεση
έναντίον τής άποικιακής διοικήσεως
καί τών ιεραποστόλων. ' Η άντίδραση
ήταν άμεση, κανείς πιά στό νησί δέν
ήθελε νά τού ποζάρη γιά μοντέλο.
Έφυγε, λοιπόν, καί έγκαταστάθηκε
στά νησιά τών Μαρκησίων, όπου πέθανε μόνος, τυφλός, μέ τό κορμί φαγω
μένο άπό τήν γάγγραινα, στίς 8 Μάϊου
1903. Κανείς δέν θρήνησε γιά τόν
θάνατό του, έκτος άπό τόν φίλο του,
τόν γέρο μάγο, πού άνήγγειλε τό νέο
άπό χωριό σέ χωριό: «Πέθανε ό λευ
κός, πέθανε ό λευκός...».
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ΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ
ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ

«ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΑΓΟΙ»
«Δυό βοηθοί, τό μέντιο υμ, ένα ήσυχο δωμάτιο πού νά μπορή νά γίνη
σκοτεινό, μ ερ ικ ο ί ά φ ε λ ε ϊς καί καλή θέλησι είνα ι τά άπαραίτητα... Οί
«πιστοί» καί τό μ έν τιο υ μ αύτοσυγκεντρώ νονται καί σχηματίζουν ένα
κύκλο, πιασμένοι χέρι-χέρι. Μ ετά σβήνουν τά φώτα... Ακρασιωπή... "Ολοι
ψ ιθυρίζουν μ υ σ τικ ές «προσευχές» καί περιμένουν... Σ έ μιά στιγμή
παρουσιάζεται, στή μέσ η τού κύκλου, ένα... «πνεύμα»! Σ κ ο τειν ό στήν
άρχή κι ύσ τερα πιό λαμπερό... Σ έ λίγο, τό «πνεύμα» άρχίζει νά σ κοτεινιάζη
κι έπ ειτα έξα φ ανίζετα ι...».

ι —ρ Λ Λ Ο Ι άνθρωποι, παλιότερα καί
I I στις μέρες μας, ύποστηρίζουν μέ
πάθος τόν «πνευματισμό». Παραδέ
χονται δτι οτίς πνευματικές τελ ετές
παρουσιάζονται πνεύματα, κινούνται ή
αίωρούνται τραπέζια καί άλλα άντικείμενα, παίζουν μουσικά όργανα κ.λπ.
Τά φαινόμενα αύτά οφείλονται στήν
«τηλεκίνησι», στήν «ψυχοκίνησι», στήν
έπενέργεια των καλών (;) πνευμάτων,
ύποστηρίζουν άκόμη οί πνευματιστές.
Αύτό όμως άποκλείεται, σύμφωνα μέ
τή διδασκαλία του χριστιανισμού καί
όπως άπέδειξε τελευταία ό άείμνηστος
θεολόγος Π. Τρεμπέλας, μέ τό βιβλίο
του «' Ο Πνευματισμός».
Οί τελ ετές πάντως τού πνευματι
σμού γίνονται πάντα στό σκοτάδι ή στό
ήμίφως καί αύτό, έπί πλέον, βάζει σέ
πολλές σκέψεις καί άμφιβολίες. Μή
πως, δηλαδή πίσω άπό όλους αύτούς
τούς έντυπωσιασμούς, σέ πολλές περι
πτώσεις, κρύβεται ή άπάτη. "Υστερα τά
«πειράματα» αύτά, όπως καί πολλοί
άλλοι έντυπωσιασμοί τής μαγείας γενι
κά, δέν έχουν έρευνηθή γιά νά έπιβεβαιωθοΰν ή όχι άπό τήν έπιστήμη. Γιατί
οί πνευματιστές καί γενικά οί μάγοι,
έκτος έλαχίστων έξαιρέσεων, δέν δ έ
χονται μέ κανένα τρόπο νά ύποβληθούν
σέ έπιστημονική παρατήρησι.
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Τις άμφιβολίες μας λοιπόν αύτές τις
έπιβεβαίωσε ένα βιβλίο, τό όποιο έκδόθηκε τόν περασμένο χρόνο στήν ’Αγ
γλία μέ τίτλο: «Οί μεγάλοι μάγοι καί τά
μυστικά τους».
Άπό τό βιβλίο αύτό παραθέτουμε
τρία «έντυπωσιακά πνευματιστικά πει
ράματα», τά όποια έχουν γίνει πολλές
φορές καί στήν πατρίδα μας καί έχουν
προκαλέσει τόν θαυμασμό καί τήν
κατάπληξι πολλών άφελών, πού τά
έχουν παρακολουθήσει.
"Ενα άπό αύτά είναι:

Τό ύπερπέραν
Δηλαδή τό νά ύποχρεώση ό πνευματιστής ένα ή περισσότερα «πνεύματα»
τού άλλου κόσμου νά παρουσιασθούν,
έστω καί γιά λίγο, σέ μιά πνευματιστική
«συνεδρίασι»!
Αύτό λοιπόν τό άδύνατο ή δύσκολο
γιά τούς άλλους, μερικά μέντιουμ τό
καταφέρνουν μέ μεγάλη εύκολία! Νά
πώς:
«Δύο βοηθοί, τό μέντιουμ, ένα ήσυχο
δωμάτιο πού νά μπορή νά γίνη σκοτεινό,
μερικοί άφελεϊς καί καλή θέλησι είναι
τά άπαραίτητα... Οί «πιστοί» καί τό
μ έντιο υ μ αύτοσυγκεντρώ νονται καί
σχηματίζουν ένα κύκλο, πιασμένοι χέριχέρι. Μετά σβήνουν τά φώτα... Άκρα

σιωπή...
Ολοι ψιθυρίζουν μυστικές
«προσευχές» καί περιμένουν... Σέ μιά
στιγμή παρουσιάζεται, στή μέση τού
κύκλου, ένα... «πνεύμα»! Σκοτεινό
στήν άρχή κι ύστερα πιό λαμπερό... Σέ
λίγο, τό «πνεύμα» άρχίζει νά σκοτεινιάζη κι έπειτα έξαφανίζεται...».
Ή έξήγησι είναι πολύ άπλή...
Ο ένας βοηθός τού μέντιουμ, ό
όποιος παριστάνει τό... «πνεύμα», φορ εί κατάσαρκα ένα λευκό χιτώνα κι άπό
πάνω μιά μαύρη μακρυά ρόμπα πού
βρίσκεται κρυμμένος σέ μιά γωνιά τού
σκοτεινού δωματίου. Παρουσοάζεται
τήν κατάλληλη στιγμή στή μέση τού
κύκλου, περνώντας άπό τό άνοιγμα πού
τού έξασφαλίζουν τό μέντιουμ μέ τόν
άλλο συνεργάτη. Τό «πνεύμα» σηκώνει
με σιγανές κινήσεις τή μαύρη ρόμπα...
' Ο λευκός χιτώνας λάμπει στό λιγοστό
φώς... Καί τό «πνεύμα» είναι γεγονός.
Σιγά σιγά μετά, τό φώς σβήνει. Τό
«πνεύμα» παράλληλα κατεβάζει τή
μαύρη ρόμπα καί έξαφανίζεται άπό τή
μέση τού κύκλου. Μερικές φορές
μάλιστα, αύτός πού παριστάνει τό
«πνεύμα», έχει τό θράσος νά βγάζη καί
άναρθρες κραυγές, μέ άποτέλεσμα νά
φθάνουν σέ ύπερέντασι ή όρασι, ή άκοή
καί ό φόβος τών άφελών, πού θέλουν
νά γνωρίσουν τό.. «ύπερπέραν».
Πείραμα δεύτερο...

"Οργανα πού παίζουν μόνα
τους
Τό σκηνικό ατό «πείραμα» αύτό
μοιάζει μέ τό προηγούμενο. Μέ τή
διαφορά πώς στή μέση τού δωματίου
υπάρχει ένα στρογγυλό τραπέζι, φορ
τωμένο μέ διάφορα έγχορδα μουσικά
όργανα.
Οι «πιστοί» πάλι, άντί νά βρίσκονται
όρθιοι, είναι καθισμένοι γύρω άπό τό
τραπέζι, κρατώντας ό ένας τό μικρό
δάκτυλο τοϋ άλλου.
' Υπάρχει κι ένας άπαράβατος όρος:
«Νά μήν άφήση κανένας, σέ καμμιά
περίπτωσι, τό δάκτυλο τοϋ διπλανού
του».
"Οταν άρχίση ή «τελετή», τό μέντι
ουμ πέφτει δήθεν σέ κατάστασι ύπνώσεως καί τά φώτα άρχίζουν νά σβήνουν
σιγά-σιγά...
Τι συμβαίνει όμως;
Μιά μικρή λεπτομέρεια, τήν όποια
δέν μπορούν νά καταλάβουν οί συμμετέχοντες έπισκέπτες, είναι ότι τό μέν
τιουμ έχει δίπλα του ένα συνεργάτη...
"Οταν λοιπόν ό άλλος βοηθός άνάβη τό
κρυφό φως, τό μέντιουμ καί ό ...
συνένοχος μέ τό ένα τους χέρι, τό
όποιο έλευθερώνουν, μετακινούν έδώ
κι έ κ ε ί τά όργανα πού γυαλίζουν στό
λιγοστό φως ή τά παίζουν κιόλας...

Λίγο πριν άνάψουν τά φώτα, τό
μισοπεθαμένο);) άπό τήν ϋπνωσι μέντι
ουμ δίδει έντολή νά λύσουν τά χέρια
τους, άφοΰ προηγουμένως μέ τό βοηθό
του έχουν τοποθετήσει τά όργανα στή
θέσι τους.
"Ετσι, γιά μιά άλλη φορά, τά «πνεύμα
τα» έχουν κάνει τήν παρουσία τους καί
μάλιστα μετά μουσικής.

Τό τραπέζι πού «αίωρείται»
"Ενα τρίτο πείραμα, άπάτη κι αύτό,
μάς άποκαλύπτει τό βιβλίο «Οι μεγάλοι
μάγοι καί τά μυστικά τους». Πρόκειται
γιά τό τραπέζι πού κουνάει, χτυπά,
«αίωρείται» καί έπανέρχεται στή θέσι
του...
Ή έξήγησι ή μάλλον οί έξηγήσεις
είναι κι έδώ πολύ άπλές, εύκολες καί
άποκαλυπτικές.
Οί «πιστοί», πού κάθονται γύρω-γύρω
καί έχουν τις παλάμες τους στό ελαφρύ
τρίποδο ή τετράποδο τραπέζι, δοκιμά
ζουν - χωρίς νά τό καταλαβαίνουν - τίς
δυνάμεις τους πάνω σ ’ αύτό. Είναι
φυσικό λοιπόν νά ύπερισχύη ή μιά
πλευρά, όπόταν σηκώνεται επάνω ή
άντίθετη μεριά. Αύτό όμως άναγκάζει
τούς άλλους νά πιέσουν περισσότερο,
όπότε τό τραπέζι χτυπά μέ τά πόδια του
στό έδαφος καί κινείται συνέχεια...

Στήν άπέναντι σελίδα έπάνω: Προ
σφυγή στίς συμβουλές μάγου. Ψηφιδω
τό τού Διοσκουρίδη τοΰ Σαμίου άπό τήν
"Επαυλη τού Κικέρωνος στήν Πομπηία.
Κάτω: Μαγικό φυλακτό άπό τό Θιβέτ.
Επάνω: Ο πνευματισμός όχι σπάνια
χρησιμοποιεί καί τήν άπάτη! Στή φωτο
γραφία ένα διάμεσο (Μέντιουμ) σέ
ύπνωση μέ τούς «συνεργάτες του» πού
προσπαθούν νά άποκρυπτογραφήσουν
όσα προβλέπει γιά τό μέλλον.
Γιά νά σηκωθή ψηλά τό τραπέζι,
ενώνουν κάτω άπ' αύτό τό μέντιουμ καί
ό βοηθός του μιά ζώνη πού φυσικά δέν
φαίνεται στό σκοτάδι...
’Ακόμη, γιά νά σηκώνεται πολύ ψηλά
τό τραπέζι, χρησιμοποιούν ένα γερό
σύρμα, τό όποιο χειρίζεται άπό τή στέγη
τού σπιτιού ό δεύτερος βοηθός!
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τά παραπάνω η και
άλλα άπό τά λεγάμενα «ύπερφυσικά
πειράματα» τής μαγείας έχουν πάντα
τήν έπιστημονική ή λογική τους έξήγησι, πού είναι οί δυνάμεις τοΰ άνθρώπου
ή ή άπάτη. Καλά θά κάνουν λοιπόν όλοι
οί αφελείς οπαδοί τώνάστρολόγων, τών
μέντιουμ, τών πνευματικών καί τών
μάγων γενικά, νά άναζητοΰν λογικές
έξηγήσεις γιά όλα αύτά.
π. ΕΜΜ. ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ
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ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΑΝΔΡ. ΚΑΡΑΝΤΟΝΗ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ:
ΕΝΑ
ΛΙΜΝΑΙΟ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΣΤΟΛΙΔΙ

Στίς φωτογραφίες μας «γωνιές» άπό
τήν όμορφη Καστοριά. ’Αριστερά: Ό
δρόμος μέ τό άρχοντικό τών αδελφών
Εμμανουήλ.
Κάτω: Τοιχογραφία άπό τόν "Αγιο Νικό
λαο τόν Κασνίτζη. Στήν άπέναντι σελίδα
έπάνω: ' Ανταύγειες στήν λίμνη. Κάτω:
Μερική άποψη τής Καστοριάς.

' Ο ιστορικός χ ρ ό ν ο ς πού έχει συμ πυκνω θεί’ε δώ καί έχει τυλίξει στίς
σκιές του τά δρομάκια, τά σπίτια, τίς εκκλησίες τής Καστοριάς, έχει
ένα ύφος αρχοντιάς καί μεγαλείου, γιατί ό χ ρ ό ν ο ς αυτός, είναι
συνυφ ασμένος με τή δόξα, τή δύναμη, τόν πλούτο, τό χριστιανικό
π ά θος καί τό αύτοκρατορικό μεγαλείο τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας.
ΚΑΣΤΟΡΙΑ είναι μιά άπό τίς ελλη
νικές έπαρχιακές πόλεις πού τίς
όνειρεύεται κανείς είτε τίς έχει έπισκεφ θεϊ είτε όχι. Γιά τούς "Ελληνες,
μάλιστα, τού Νότου, ή Καστοριά πλέκε
ται μέσα τους σάν ένα «βόρειο όνειρο»
κάτι σάν τό μυθικό ύπερβόρειο κράτος
τής Θούλης. Δ έν έχει καμμιά σχέση μέ
τή μελαμψή, νευρώδη καί ήλιογέλαστη
φυσιογνωμία τής μεσογειακής Ελλά
δας - άλλ' αυτή, ακριβώς ή άντίθεση,
τής δίνει μιά μοναδικότητα κ ι’ έναν
ρόλο: μέ τή δική της βόρεια καί
παραμυθένια φυσιογνωμία, νά πλουτί
ζει τόν έδαφικό μας χώρο μέ ομορφιές
ύποβλητικές καί έξωτικές που έχουν
άλλη όψη τό χειμώνα κΤ άλλη τό
καλοκαίρι ή τίς δυό άλλες εποχές τού
χρόνου. Μιά φορά πλανήθηκα μέσα
στον μύθο τής Καστοριάς, κι ’ άπό τότε
τή συλλογίζουμε σάν ένα δυσκολοπλησίαστο όνειρο. Κ ι’ όπως τά όνειρα
κινούνται, μετατοπίζονται σάν τά φαν
τάσματα καί τά σύννεφα, έτσι καί ή
Καστοριά, τό χειμώνα χάνεται μέσα
στήν άπομόνωση τού μακεδονίτικου
χιονιού καί τούς πάγους τής λίμνης της,
γιά νά ξεπεταχθεϊ, τήν άνοιξη μέσα άπό
τήν ίδια λίμνη πού άπό θάμπος, ξανανίγεται καθρέφτης άπέραντος, καί νά
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ξαναχτιστεί στά ίδια λιμναία σημεία καί
θέμελά της, προσκλητήριο τών έκδρομέων καί τών φιλοτάξιδων, τών ρομαντι
κών καί τών έραστών τού Βυζαντίου,
τών μυστικοπαθών φυσιολατρών πού
τούς αρέσουν τά ανοιχτά τοπία, τά
γαληνεμένα μέσα στήν ίδια τους τήν
σιωπηλή έκσταση.
Λοιπόν, πόλη ποιητική, καλλιτεχνική
καί ιστορική ή Καστοριά - καί κατά
συνέπεια, έξαιρετικά τουριστική, άν
θέλουμε νά τήν κοιτάξουμε καί μέ τά
γιαλιά αύτής τής τόσο έπίκαιρης σκοπι
μότητας. Τήν άμεση ποίηση πού τής
δίνει καί τήν άτμόσφαιρα, τήν άντλεί
άπό τή μεγάλη μακεδονίτικη λίμνη, τήν
Ορεστιάδα. Σέ τριάντα τετραγωνικά
χιλιόμετρα άπλώνεται ή άσημένια έπιφάνεια τής λίμνης αύτής όπου, πολύ
παλαιότερα, στίς όχθες της ζούσαν
άγεληδόν έκατομμύρια Κάστορες. Αύτά τά παράξενα έξυπνα καί δραστήρια
ζωάκια, αύτά τά φυτοφάγα, πού τούς
δίνει τόση άξια τό πυκνό καί λεπτότατο
δέρμα τους έχουν σχεδόν έκλείψ ει άπό
τήν Εύρώπη καί μόνο μέ καλλιέργεια
άναπαράγονται. "Αν τά παραλίμνια δέν
τρα τής Καστοριάς είχαν συνείδηση
άνθρώπινη (όπως συμβαίνει στά παρα
μύθια καί στά διηγήματα τού Ήλία

Βενέζη) θά είχαν κηρύξει τούς κάστο
ρες σάν τούς χειρότερους κι ’ άπό τούς
ξυκολόπους κι ’ άπό τή φωτιά κι ’ άπό
τούς κεραυνούς τού φθινοπώρου καί
τού χειμώνα. Γιατί οί κάστορες, μέ τό
δικαίωμα πού έχουν κι ’ αύτοι νά «άποκτήσουν στέγην», κόβουν ή μάλλον
«λιανίζουν» τίς λεύκες καί τά κομματά
κια τους, μέ ξυλαράκια, πηλό καί χόρτα.
Είναι λοιπόν κι ’ αύτή ή διαδικασία, μιά
κάποια «ποιητική διεργασία» - καί μιά
πού ή Καστοριά, άπό τούς κάστορες
πήρε τό όνομα της, αύτό κάτι τό
ούσιαστικό έχει προσθέσει στήν άρχική
της λιμναία ποιητικότητα. "Αν σκεφθούμε τώρα πώς κ ι’ οί κάστορες,
χωρίς βέβαια κι ’ αύτοι νά τό ξέρουν ή
τό θέλουν, είναι τυλιγμένοι μ ’ αύτό τό
τόσο άκριβοπούλητο δέρμα - γουναρι
κό, γιά νά λαμπρύνεται περισσότερο ή
έξωτερική έμφάνιση τού ωραίου φύλου,
τότε θά νιώσουμε μέσα μας όλοκληρωμένη τήν ποιητικότητα τής Καστοριάς.
Ξέρουμε πώς ή φύση, όσο όμορφη
κι ’ άν είναι, άποτελεϊ πάντα μιά «πρώτη
ποιητική ύλη». Μά τήν καλλιτεχνία, τή
δημιουργεί ή άνθρώπινη παρουσία, ή
άνθρώπινη ιστορία, ό νοϋς, τό αίσθημα,
ή φαντασία καί ό μόχθος τού άνθρώπου.
"Ετσι, οί διάφοροι παράγοντες «συνήρ-

i

%

γησαν» σέ μιά δεδομένη περίοδο γιά νά
σχηματιστεί καί νά διαμορφωθεί ή Κα
στοριά όπως τή ζοΰμε καί τή θαυμάζου
με σήμερα, σάν μιά «παραλίμνια καί
δροσόχλωρη πόλη βυζαντινών έκκλησιών». Χτίστηκε σέ ϋψος 670μέτρωνάπό
τήν έπιφάνεια της θάλασσας, πάνω σέ
χαμηλούς λόφους μιάς χερσονήσου.
Σιγά-σιγά, τά σπίτια της άπλώθηκαν καί
κατέβηκαν ώς τήν όχθη τής βόρειας
πλευράς τής χερσονήσου, γιατί καί οι
πόλεις, δέν είναι στατικά κτίσματα, μά
ζωντανοί οργανισμοί πού καί τή μεγάλη
άνάπτυξη γνωρίζουν καί τή φθορά καί
τόν άφανισμό.
Οι καταβολές της είναι παμπάλαιες,
όπως τό κάθε τι σχεδόν στήν 'Ελλάδα.
Ο ιστορικός Τίτος Λίβιος ύποστηρίζει
πώς ή Καστοριά χτίστηκε τόν πέμπτο
προχριστιανικό αιώνα καί πώς λέγονταν
Κέλετρον. Οι Ρωμαίοι τήν κατάστρεψαν
γιά νά τήν ξανακτίσει ό Ιουστινιανός.
Αύτό δείχνει πώς ή τοποθεσία αύτή
είχε μεγάλη σημασία, κυρίως άλιευτική,
άφοϋ καί οΐ πρώτοι Μακεδόνες είχαν
κοιτίδα τους τήν Ό ρεστιάδα καί ζοϋσαν άπό τό ψάρεμα. Στό ξανακτισμένο
Κέλετρο δόθηκε τό όνομα Ίουστινιανούπολις. Μά χάνεται τ ’ όνομα αύτό γιά
νά τής δοθεί στόν Μεσαίωνα, τό σημε503
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ρινό της όνομα καί νά ειπωθεί Καστο
ριά, άπό τούς κάστορες, καθώς είπαμε
μά καθώς άλλοι ύποστηρίζουν άπό τό
ώραϊο κάστρο πού τήν προστάτευε
(«Καστροχώριο») καί πού τώρα δέν
υπάρχουν πιά παρά ελάχιστα ίχνη του.
Μά έκεϊνο πού δίνει τήν ξεχωριστή
ομορφιά στή φυσιογνωμία τής Καστορι
άς, έκτος άπ ’ αύτή τήν «ώοειδή» λίμνη
καί τήν ύγρή της άνάσα, μέ τούς
πυκνούς πλαταμώνες τών παραλίων
της, είναι ό συνδυασμός τών γραφικών
στενόδρομων πού σκαρφαλώνουν άπό
τήν όχθη ώς τις κορυφές τών λόφων, τά
μακεδονίτικα σπίτια ολόγυρα καί οί
πολλές καί ψηλές βυζαντικές έκκλησίες, πού οί τρούλλοι τους καί τά
καμπαναριά τους ξεπηδάν πάνω άπό τις
στέγες, δημιουργώντας μιά δυνατή
έντύπωση θείου μυστηρίου. ' Ο ιστορι
κός χρόνος πού έχει ένα ύφος άρχοντιάς καί μεγαλείου, γιατί ό χρόνος αύτός,
είναι συνυφασμένος μέ τή δόξα, τή
δύναμη, τόν πλούτο, τό χριστιανικό
πάθος καί τό αύτοκρατορικό μεγαλείο
τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας. Ή
καθαυτό Καστοριά, έκείμέσα μάς έλκει
πρός τά βυζαντινά της περασμένα. Καί
τό Βυζάντιο, είναι κάτι τό αύστηρό, τό
μεγαλόπρεπο καί τό μυστηριακό. Κάτι
όλότελα διαφορετικό άπό τό χαριτωμέ
νο καί νεανικό καί γελαστό ύφος τής
είδωλολατρικής καί τόσο «έγκόσμιας»
κλασσικής Ελλάδας.
Έτσι σοβαρά καί θεοκρατικά αισθά
νεται κανείς καί ρεμβάζει μπροστά στά
παλαιό μεγάλα σπίτια τής Καστοριάς,
αύτά τά τριόροφα κτίσματα, πού δέν
έχουν άνοίγματα ατούς δυό πρώτους
ορόφους. Κι ’ άκόμα περισσότερο, σάν
βυθίζεται μέσα στή σιγαλιά τών βυζαντι
νών της ναών μέ τις ύπερούσιες
τοιχογραφίες τών Αγίων καί Μαρτύ
ρων τής Ορθοδοξίας καί τις σκηνές
τού Θείου Πάθους. Μά καί τό εσωτερι
κό τών σπιτιών - όχι βέβαια όλων, μά
τών πιό χαρακτηριστικών, όπως είναι τό
σπίτι του άρχοντα Νανζή έχει έξαιρετικόν ένδιαφέρον γιά τή διακοσμητική
του. Οί ειδικοί μελετητές τής λαϊκής
διακοσμητικής στήν περιφέρεια τής
Καστοριάς, έχουν παρατηρήσει πώς
στό άρχέτυπο βυζαντινό στύλ έχει
περάσει καί κάτι άπό τήν αισθητική τού
μπαρόκ, ξεχωριστά στά σπίτια τού 17ου
αιώνα. Αύτό τό κράμα, τό βλέπει κανείς
στις λαϊκές τοιχογραφίες τών σπιτιών.
Μά ή δόξα ή καλλιτεχνική τής Καστορι
άς, είναι οί πολλές έκκλησίες της.
Αύτό τό έκκλησιαστικό σύνολο, έφτασε
στόν άριθμό τών έβδομήντα δύο μεγά
λων ναών, πλουτισμένο άπό πολλά
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Παναγία ή Κουμπελίδικη, ή μοναδική
έκκλησία τής Καστοριάς μέ τρούλλο.
παρεκκλήσια. "Ομως άπό τις έβδομήν
τα δύο αύτές έκκλησίες μονάχα οί
μισές σώζονται. Καί οί πιό ξεχωριστές
είναι οί «"Αγιοι Ανάργυροι» καί οί
«"Αγιοι Ταξιάρχαι», μέ τοιχογραφίες
του ένδεκάτου αιώνα, ή «Κοίμηση τής
Θεοτόκου» ώραϊο δείγμα τής ζωγραφι
κής κατά τήν έποχή τών Παλαιολόγων,
καί ό «"Αγιος Στέφανος» μέ τοιχογρα
φίες τοϋ 14ου αιώνα.
Μά ή πιό σπουδαία έκκλησία τής
Καστοριάς, είναι ή «Παναγία ή Κουμπε
λίδικη». Χτίστηκε στόν 11ο αιώνα καί
έχει τήν άκόλουθη άρχιτεκτονική ιδιορ
ρυθμία: ένα λεπτό κτίριο κρατάει έναν
τρούλλο πού τό μεγάλο του ύψος είναι
δυσανάλογο μέ τό σύνολο. "Ομως, δέν
είναι πάντα άσκημη ή άποκρουστική ή
δυσαναλογία ούτε πάντα όμορφη καί
έλκυστική ή τέλεια συμμετρία. Τό μυ
στικό τής καλλιτεχνικής έντύπωσης
μπορεί κάποτε νά φωλιάσει καί σέ μιά
δυσαναλογία - κ ι’ έτσι, είναι άδύνατο
νά μή νιώσει κανείς δέος άντικρύζοντας τήν Παναγία τήν Κουμπελίδικη,
χτισμένη μέσα στό κέντρο τής Καστορι
άς.
Ποιά είναι ή αιτία πού προκάλεσε τήν
οικοδόμηση τόσων βυζαντινών ναών
στους παραλίμνιους λόφους τής Κα
στοριάς; Τήν αίτια τή βρήκαν στά
περιστατικά καί στήν ύφή τών κρατικών
καί αύτοκρατορικών ήθών τής Βυζαντι
νής Αύτοκρατορίας. Τίς σχέσεις αύτές,

τις διέκρινε σέ πολλά τό πνεύμα τής
συνομωσίας, τής δημιουργίας καί τής
«εύνοιας τών ισχυρών» πού μέ όση
εύκολία παρέχονταν σέ διάφορα πρό
σωπα τής άριστοκρατίας, τού κλήρου
καί τοΰ στρατού, μέ άλλη τόση άφαιρούνταν. Έτσι, τό πιό συνηθισμένο
γεγονός ήταν νά έξορίζουνται άπό τήν
Πόλη, ύψηλά πρόσωπα πού γιά μιά
στιγμή ερχόταν σέ διάσταση μέ τό
Παλάτι - κι ’ έτσι γίνοντανάνεπιθύμητα.
Κι ’ έτυχε νά χρησιμοποιηθεί ή Καστο
ριά, σάν τόπος έξορίας αύτών τών
προσώπων. Εκεί, ζώντας άνθρωποι
μορφωμένοι πού είχαν φτάσει καί σέ
ύψηλά άξιώματα, καί διέθεταν καί μεγά
λο πλούτο, άλλο δέν είχαν παρά νά
δώσουν ένα «περιεχόμενο μεγαλείου
καί ήθους» στήν έξορία τους. Καί,
ύψηλώτερη άπασχόληση άπό τή θρη
σκεία, δέν ύπήρχε σέ όλη σχεδόν τή
μακρότατη διάρκεια τής βυζαντινής
Αύτοκρατορίας. Τά πάντα βρήσκαν «δι
έξοδο» στή θρησκεία. ’Έτσι, καί οί
τέχνες, ή άρχιτεκτονική, ή ζωγραφική,
ή διακοσμητική, ύπηρέτησαν μέ μεγαλοφυία καί μεγάλη τεχνική τό χριστιανι
κό πνεύμα, ή μάλλον τήν έκστατική
ένατένιση τών ουρανών μέσα άπό τή
διδασκαλία, τό πάθος καί τήν άνάσταση
τού Χριστού. Μά τό νά θεμελιωθεί, νά
ύψωθεϊ καί νά άποτελειωθεϊ μιά έκκλη
σία σάν τήν «Παναγία τήν Κουμπελίδι
κη» δέν ήταν μόνο μιά άπλή καλλιτεχνι
κή ύπόθεση. "Ηταν καί μιά μεγάλη καί
μεγάλης διάρκειας «κοινωνική πράξη»
πού έδινε έργασία καί τροφή σέ πλήθος
τεχνίτες καί έργάτες - θεοσεβείς
όλους - καί πού άνάγκαζε τούς έξόριστους ιδρυτές της νά άντιμετωπίζουν
διαρκώς καί νά λύνουν λογής πρακτικά
προβλήματα σχετικά μέ τίς άνάγκες καί
τήν οικονομική καί έμπορική ζωή τής
πολιτείας. Τής ώραίας καί μεγαλόπρε
πα χριστιανικής Καστοριάς: Αύτή ή
Καστοριά διαμορφώθηκε στήν έποχή
πού καθώς λέει ό Παλαμάς στόν
«Δωδεκάλογο τού Γύφτου» ήταν παν
τού «λεγεώνες τά παλάτια - καί στρατοί
τά μοναστήρια».
"Ένα τέτοιο μοναστήρι, άπόμεινε άπό
τά παλιά, σιμά στήν Καστοριά, γιά νά
θυμίζει έκείνη τήν θρησκευτικοκαλλιτεχνική έξαρση. Είναι ή «Μονή τής
Παναγίας τή Μαυριώτισσας», χτισμένη
σέ θαυμάσια τοποθεσία.
Άπό τίς πιό αιθέρια γοητευτικές
στιγμές τής ζωής στήν Καστοριά, είναι
τά ξάστερα καί γαλήνια πρωινά. Τότε
στά ολόστρωτα νερά τής λίμνης πού
σχεδόν παίρνουν μιά καθρέφτινη άϋλο-

αύνη, άναποδογυρίζουνται ώς τό βάθος
τους τά κτιριακά είδωλα τής πολιτείας.
Καί τότε, παμπάλαιες βυζαντινές έκκλησίες, τό πανύψηλο καμπαναριό τής
Παναγιάς τής Κουμπελίδικης, κοντά
κοντά κΓ άνάκατα μέ τά τριώροφα
άρχοντικά πού τά στεφανώνουν γυρτές
στέγες καί τά διακοσμούν μπαλκόνια
καί χαγιάτια, άλλά καί σπίτια νέα τής
έποχής, άκόμα καί πολυκατοικίες ύψωμένες στις κορυφές των λόφων βλέπετε, κάθε έποχή έχει καί τις
άρχιτεκτονικές της άπαιτήσεις - δέν
τρα πολύφυλλο καί μοντέρνα ξενοδο
χεία, σά νά άρχίζουν ένα τρεμουλιαστό
καί άδιάκοπο κατέβασμα κάτω άπό τά
νερά τής Όρεστιάδας, χάνουν τήν
άπαρασάλευτη πραγματικότητά τους
καί φαίνουνται σάν μακρουλά, άφηρημένα συνθέματα μοντέρνας τέχνης,
κυματιστά, ονειρευτά, άκόμα καί έμπρεσσιονιστικά. Καί τότε, θυμάται κα
νείς τούς ώραίους στίχους τού Παλαμά:
«Πρωί μέσα στά άκύμαντα νερά, πρός
τ ’ άκρογιάλι - των σπιτιών, βαθειά,
όλόλευκη, ή ζωγραφιά προβάλλει. Σάν άπό χέρι άπότολμο ξεχωριστού
τεχνίτη, - φανταστικό, σάν άϋλο δείχνεται κάθε σπίτι. - Ά λ λ ' ό ήλιος
ύψώθηκεν ήρθε τό μεσημέρτ - κ ι’ ή
ζωγραφιά; - τήν έσβυσε τό κύμα καί τό
άγέρι». Ναι, όλα τά ίδανικώς ώραϊα,

είναι γοργόσβυστα. Ή ζωγραφιά στή
λίμνη τής Καστοριάς, μπορεί νά σβύνει
κάθε πού θά φυσήξει ό άέρας. Μά
όποιος μιά φορά τήν είδε καί τήν
άποτύπωσε μέσα του, ξέρει πώς δέν θά
σβύσει ποτέ. Κ ι’ αύτού τού είδους οί
γνώσεις είναι πού μάς άνακουφίζουν
καί μάς λυτρώνουν άπό τό βάρος τής
καθημερινής ζωής. Και γ ι' αύτό, πόθος
άένναος μάς παρορμά νά πάμε καί νά
ξαναπάμε στήν Καστοριά, στήν «Καστο
ριά, πού άπλώνεται χλωρή σιμά στή
λίμνη», καθώς είπε ό ίδιος ό ποιητής.
Μά ύπάρχει καί κάτι άλλο πού, έκτος
άπό τήν ποίηση καί τήν καλλιτεχνία ή
τήν καθάρια φυσιολατρική ικανοποίηση,
θά προκαλέσει τό ένδιαφέρον τού
σημερινού έπισκέπτη τής Καστοριάς.
Είναι ή βιοτεχνία τών γουναρικών πού
άνθεί έξαιρετικά, σήμερα, στήν «πόλη
τών έκκλησιών». Οί Καστοριανοί, έχον
τας κληρονομήσει άπό γενεά σέ γενεά
αύτό τό ώραίο «έπιτήδευμα», τό διατή
ρησαν καί τό άνάπτυξαν σά μιά ομαδική
βιοποριστική παράδοση πού ή άπόδοσή
της τόσο συμβάλλει στήν οικονομική
τους εύημερία. Καί δέν είναι πιά οί
κάστορες πού τούς προμηθεύουν μέ τό
δέρμα τους τό πρώτο πολύτιμο ύλικό.
Τά γουναρικά τής Καστοριάς, κατα
σκευάζονται άπό τόν έπιδέξιο συνδυα
σμό λογής δερμάτων πού οί Καστορια-

νοί τά προμηθεύονται άπό «ρετάλια»
τού έξωτερικοΰ πού τούς τά στέλνουν
άλλοι Καστοριανοί, μένοντας σέ διάφο
ρα μέρη τού κόσμου, ξέρουν νά τά
βρίσκουν, νά τά διαλέγουν καί νά τούς
τά στέλνουν. Οί ντόπιοι τεχνίτες, τά
παραλαμβάνουν, τά χωρίζουν σέ όμοιειδεϊς κατηγορίες καί ποιότητες δερμά
των καί χρωμάτων, τά συγκολλούν κι ’
άπ ’ αύτές τις συνθέσεις, φτιάχνουν τά
θαυμάσια καστοριανά γουναρικά πού
είναι πάρα πολύ φθηνώτερα άπό τά
άνάλογα ξένα, χωρίς νά είναι καί πολύ
κατώτερα. Τά γουναρικά αύτά, έχουν
μεγάλη ζήτηση όχι μόνο στό έσωτερικό
μά καί στό έξωτερικό.
”Ηταν λοιπόν πολύ φυσικό ν ’ άναπτυχθεί, όπως άναπτύχθηκε, ό τουρι
σμός τής Καστοριάς. Καί σήμερα ή
πόλη διαθέτει ξενοδοχεία πρώτης, δευτέρας καί τρίτης τάξεως, μέ συνολική
«δύναμη φιλοξενίας» τριακόσια πενήν
τα έξι κρεβάτια. Κι ’ άν ύπολογίσουμε
πώς καί πολλά σπίτια διαθέτουν γιά
τούς ξένους άπλά καί καθαρά δωμάτια,
κατά τίς έποχές καί τις ώρες τής
λεγάμενης «τουριστικής αιχμής», πο
λύς κόσμος μπορεί νά χαρεί αύτό τό
βόρειο καί λιμναίο βυζαντινό στολίδι
τής αιώνιας Ελλάδας...
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ

' Η Κοίμηση τής Θεοτόκου^ Τοιχογραφία στή Μονή τής Παναγίας τής Μαβριώτισσας. ' Η σύνθεση τού 12ου αιώνα είναι μιά άπό
τίς μεγαλοπρεπέστερες τής βυζαντινής τέχνης γιά τή δομή της, τήν κατανομή τών προσώπων, τίς ψυχικές έκφράσεις κ.λ.π.
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Μ ΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ Α Ν Α Δ ΡΟ Μ Η

01 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΔΑ
Τρεις άπό τούς παλαιούς δημάρχους τής ’Αθήνας, τό
όνομα των όποιων έχει συνδεθή άρρηκτα μέ τήν νεώτερη
ιστορία τής έλληνικής πρωτεύουσας. 'Επάνω, ό Σπΰρος
Μερκούρης καί άπέναντι οί ’Εμμανουήλ Μπενάκης καί
Σπΰρος Πάτσης.
ΟΝ άλλο μήνα 6 ελληνικός λαός
καλείται καί πάλι ατίς κάλπες, γιά
νά έκλέξη νέους δημοτικούς καί κοινο
τικούς άρχοντες. Είκοσι οκτώ φορές,
έως τό 1964, έγιναν δημοτικές έκλο"έ ς στήν ' Ελλάδα, άπό τήν ϊδρυσι τού
κράτους. Οί πρώτες δημοτικές έκλογές έγιναν τόν Μάρτιο τού 1835.
Ειδικό Βασιλικό Διάταγμα, στις 27/91-1834 «περί σχηματισμού καί τις διαιρέσεως τών Δήμων» καθόριζε τά τής
έκλογής καί στηριζόταν στήν άρχή, άτι
«οί δήμαρχοι καί πάρεδροι δέν είναι
μόνον ύπάλληλοι τού Δήμου, άλλά καί
υπάλληλοι τού Βασιλέως».
Ξεκινώντας άπό αύτή τήν άρχή, τό
διάταγμα όριζε άτι: «Οί δημοτικοί σύμ
βουλοι έκλέγονται άπό τούς «μάλλον
φορολογουμένους» δημότας ύπό τόν
άρον άτι ούτοι δέν θά είναι όλιγώτεροι
τού 1/3 τού συνόλου τών κατοίκων».
' Ακόμη,στό ίδιο διάταγμα, άναφέρεται ότι: «Οί δημοτικοί σύμβουλοι καί
ισάριθμοι (μάλλον φορολογούμενοι)
δημόται (τό δημαιρεσιακόν συμβούλιο)
έκλέγουν τρείς ύποψηφίους δημάρ
χους, έκ τών όποιων έκλέγει τόν ένα ό
Βασιλεύς ή ό Νομάρχης». Καί τέλος ότι
«ή κυβέρνησις έχει τό δικαίωμα νά παύη

Τ
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Από τό ίτος 1835 £ος
τις ήμ£ρ£ς μας

άνά πάσαν στιγμήν τούς Δημάρχους,
παρέδρους καί δημοτικούς συμβού
λους». "Οπως βλέπομε, οί πρώτες
αύτές έκλογές έγιναν μέ τό σύστημα
τών έκλεκτόρων, μέ έμμεση έκλογή καί
όχι άμεση, μέ μυστική καί καθολική
ψηφοφορία.
Κατακρίθηκε αύτός ό τρόπος έκλογής. Μιά κορυφαία φυσιογνωμία τής
οθωνικής έποχής, ό σοφός καθηγητής
τού Διοικητικού Δικαίου Περικλής ' Αργυρόπουλος, έπιφανής ύπερασπιστής
τής έλευθεροτυπίας καί σπάνιος πολιτι
κός, γράφει στό σύγγραμμά του, « Ή
δημοτική διοίκησις έν Έλλάδι» (έκδοσις 1839): «Τό έκλογικόν σύστημα
στενοχωρούν τά τών δημοτών δικαιώ
ματα δΓ έντέχνων συνδυασμών τής
έμμέσου ψηφοφορίας, μακρυνόμενον
τής άρχεγόνου πανδήλου έκλογής έπί
τών δημοτικών άρχών, κατέστη έωλον,
μετά τήν έκδοσιν μάλιστα τού έκλογικοϋ τών βουλευτών νόμου, διαστρέφον
τήν περί έκλογής έννοιαν καί παριστάνον πυραμίδα άνατετραμμένην, διότι ή
εύρυτέρα τής έκλογής βάσις πρέπει
άναγκαίως νά είναι ή κοινοτική».
Από αύτά πού γράφει ό Περικλής
Άργυρόπουλος, εύκολα συμπεραίνει

κανείς γιά τόν τρόπο πού έγιναν όλες οί
«έκλογές» αύτές στά χρόνια τού 'Όθωνος. "Οπως οί βουλευτικές, έτσι καί οί
δημοτικές ήσαν παρωδία έκλογών καί
δέν ύστέρησαν καθόλου σέ αύλικές
έπεμβάσεις. σέ καλπονοθεύσεις καί
τρομοκρατικό όργιο. ' Εννέα φορές
οδηγήθηκε στις κάλπες, άπό τις οθωνι
κές κυβερνήσεις, ό λαός, γιά νά «έκλέ
ξη» τούς δημοτικούς καί κοινοτικούς
άρχοντες. Στά 1835,1837,1841,1850,
1853, 1855, 1857 καί 1861.
Οί δήμαρχοι καί οί πρόεδροι πού
βγήκαν άπό τις «έκλογές» αύτές, ήσαν
οί χειρότεροι φαυλοκράτες πού οργία
σαν εις βάρος τού λαού.
Μετά τήν έξωσιτοϋ "Οθωνος ξανάγιναν δημοτικές έκλογές τό 1866. Είναι
οί πρώτες έκλογές στά χρόνια τού
Γεωργίου Α' καί μάλιστα οί πρώτες πού
έγιναν μέ τό σύστημα τής άμέσου
ψηφοφορίας, τόσο γιά τούς δημάρ
χους, όσο καί γιά τούς παρέδρους καί
τούς δημοτικούς συμβούλους.
' Από τότε, κανονικά, κάθε τέσσερα
χρόνια, έχομε έκλογές έως τό 1907.
"Ετσι έκλογές έγιναν στά 1866, 1970,
1874, 1879, 1883, 1887, 1891, 1895,
1899, 1903 καί 1907.

Λ

Τό σύντομο χρονικό πού άκολουθεί καί ενδιαφέρει
λόγω έπικαιρότητος, δημοσιεύθηκε στό περιοδικό
« Ιστορία Εικονογραφημένη». Ο συγγραφέας του κ.
Γ.Δ. Καρανικόλας, έχει ιδιαίτερα ασχοληθεί μέ τά
θέματα των έκλογών στήν Ελλάδσ.
Στήν περίοδο αυτή οί δημοτικές
εκλογές, μέ τούς φανατισμούς τών
οπαδών τών αντιπάλων υποψηφίων, μέ
τις θορυβώδεις προεκλογικές διαδηλώ
σεις καί τά επεισόδια, έχουν πλουτίσει
τήν ιστορία τών έλληνικών δημοτικών
εκλογών μέ τήν ώραιότερη καί γραφικώτερη άνεκδοτολογία.
Ή περιοχή του Ψυρρή ήταν πιά ή
καρδιά τής προεκλογικής 'Αθήνας,
' Εκεί οί «κουτσαβάκηδες» μέ τά κουμ
πούρια προσπαθούσαν νά έμποδίσουν
τήν εϊοοδο τών διαδηλωτών τού άντιπάλου κόμματος.
'Αλησμόνητος τύπος τής εποχής
ήταν ό διευθυντής τής άστυνομίας, ό
γνωστός Μπαϊρακτάρης πού έτρεχε νά
διαλύση τούς διαδηλώτάς μέτήνάντλία
καί έκεΐνοι, καθώς σκορπίζονταν στούς
γύρω δρόμους, φώναζαν δυνατά καί
χλευαστικά: « Έρχεται ή Αγγλία». Χα
ρακτηριστικός εκλογικός τύπος ήταν
καί ό φανοκόρος Τσελεπίτσαρης, πού
ήγεΐτο τών προεκλογικών διαδηλώσεων
έχοντας γιά λάβαρο ένα τσαρούχι. Οί
άντίπαλοι αύτούς τούς διαδηλώτάς
τούς κοροΐδευαν καί τούς άποκαλοΰσαν «Τό ξυπόλυτο Τάγμα».
Ακόμη, στήν ίδια έποχή, έδιναν κι

έπαιρναν τά στοιχήματα σέ εύρεΐα
κλίμακα καί τά στεφανώματα τών άντιπάλων μέ βαρελοστέφανα.
Στις έκλογές τού 1895 άντίπαλοι
στήν 'Αθήνα ήταν ό Λ.Καλλιφρονας καί
ό δημοσιογράφος Τιμ. Φιλήμων. Οί
φίλοι τού Καλλιφρονα γυρίζοντας παρέες-παρέες στούς δρόμους τής μι
κρής ' Αθήνας, χαλούσαν τόν κόσμο μέ
τό ρυθμικό σύνθημά τους: «Ζήτω - νά ζήτω νά - Ζήτω - τού Καλλιφρονα».
Γιά τούς φίλους όμως τού Φιλήμονος
τά πράγματα ήσαν δύσκολα γιά νά
άπαντήσουν μέ τόν 'ίδιο τρόπο. Τό
καθαρευουσιάνικο όνομα τού Φιλήμονος δυσκόλευε τήν άνεύρεσι ρυθμικού
συνθήματος. Αναγκαστικά, όμως, καί
αύτοί, σάν σεμνότυφες άρσακειάδες,
κραύγαζαν άνοστα καί άρρυθμα:«" Ολοι
είναι Φίλοι ήμών, Φιλήμων».
Καί μιά πού άναφερόμαστε στήν
έποχή αύτή, πρέπει νά σημειωθή ότι οί
καλύτεροι κομματάρχες τών ύποψηφίων δημάρχων στήν Αθήνα ήσαν οί
φανοκόροι καί οί νερουλάδες!. Αύτοί οί
δημοτικοί ϋπάλληλοι άσκοϋσαν μεγάλη
επιρροή στις γειτονιές καί Ιδιαίτερα οί
νερουλάδες πού άνοιγαν τις βρύσες
καί είχαν καθημερινή συναλλαγή μέ τις

νοικοκυρές.
Οί έκλογές τής 5ης Σεπτεμβρίου
1899 άποτελοϋν τόν σημαντικώτερο
σταθμό στήν ιστορία τών δημοτικών
έκλογών τής ’ Αθήνας. Δυό ήσαν οί
ύποψήφιοι: ό Λάμπρος Καλλιφρονάς,
γιός τής παλαιός άθηναϊκής άρχοντικής
οικογένειας. Εκπροσωπούσε, στις έκλογές αύτές, τήν «καλή» άθηναϊκή
κοινωνία, τά «τζάκια». 'Από τήν άλλη
μεριά, ό γιατρός Σπΰρος Μερκούρης,
μόλις 43 έτών τότε, πού στις προηγού
μενες έκλογές είχε βγή πρώτος δημο
τικός σύμβουλος καί είχε άκυρωθή ή
έκλογή του γιά τυπικούς λόγους.τ Ηταν
διευθυντής τού Δημοτικού Νοσοκομεί
ου. Από τά πιό συμπαθή μέλη τής
άθηναϊκής κοινωνίας, γλεντζές, λαϊκός
τύπος, έξυπηρετικός γιατρός, άνθρω
πος τών έθνικών έξορμήσεων στόν
θεσσαλικό καί κρητικό άγώνα.
Πέντε άπό τις σοβαρώτερες εφημε
ρίδες τής έποχής τάχθηκαν μέ τήν
ύποψηφιότητα τού Σπ. Μερκούρη γιά
νά χτυπήσουν τά «τζάκια». ' Η «’ Ακρόπολις» τού Βλάση Γαβριηλίδη. Τό « Αστυ» τού Θέμου Άννινου καί Δημ.
Κακλαμάνου. Οί «Καιροί» τού Κανελλίδη. Ή «' Εστία» τού ’ Αδώνιδος Κύρου
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Ή περιοχή τών « ’Αέριδων» στήν ’ Αθήνα στά μέσα τού περασμένου αιώνα.
Διακρίνονται τό Ωρολόγιο του ’Ανδρονίκου Κυρρίστου καί δεξιά ό Μεντρεοές.
καί ή «Έφημερίς» του Κορόμηλά.
Ο Βλ. Γαβριηλίδης δημοσιεύει τό
περίφημο άρθρο του «Λαός» εξηγών
τας τούς λόγους πού ύποοτηρίζει τόν
Μερκούρη. Συγκλονιστική ή έντύπωσις
τού άρθρου. Άναφέρεται μάλιστα, δτι
καίαύτή ή «’ Αρχόντισσα», αδελφή τού
Καλλιφρονά, έγινε έξω φρενών καί
έλεγε στούς κύκλους της: « Ό Μερκούρης μέ τούς ξυπόλυτους δέν ρίχνει
τούς Καλλιφρονάδες.
' Η χαριστική βολή γιά τόν Καλλιφρονά στάθηκε, όταν ύπέρ τού Μερκούρη,
ξεσπάθωσε καί ό Γ. Σουρής μέ τόν
«Ρωμηό» του, ρίχνοντας τό σύνθημα:
«Μερκούρης - Μερκούραρος, Μερκουρορούμπαρος». Οί οπαδοί τού Μερ
κούρη δέν πτοήθηκαν πού τούς άποκαλούσαν «ξυπόλυτους». Στις 10 Αύγούστου έγιναν τά εγκαίνια τού εκλογικού
του κέντρου, πού ήταν στήν όδό
' Αθηνάς. Μίλησε ό μετέπειτα πρωθυ
πουργός Στέφανος Δραγούμης. Άπό
έκεΐ ξεχύθηκαν οί διαδηλωταί στούς
δρόμους, πού, στό μεταξύ, ειδικά συ
νεργεία είχαν καλύψει μέ φωτογραφίες
τού Μερκούρη. Τότε μάλιστα φόρεσαν
άνάποδα τά σακκάκια τους, γιά νά
φαίνωνται παλιά, καί κραύγαζαν ρυθμι
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κά: «Ζήτω οί ξυπόλυτοι. Ζήτωή ξυπολυσιά».
' Η τύχη τού Καλλιφρονά κρίθηκε.
Εναι ή πρώτη φορά πού τά «τζάκια»
ύπέστησαν φοβερή ήττα άπό τούς
«ξυπόλυτους», τόν λαό, πού έκπροσωποϋσε ό Σπΰρος Μερκούρης.
"Οταν άνοίχθηκαν οί κάλπες, είχαν
ψηφίσει 12.943. Ό Μερκούρης πήρε
7.785 ψήφους καί ό Καλλιφρονάς
5.537. Άπ ό τότε τό άστρο τού Μερ
κούρη μεσουρανεί καί έπανεκλέγεται
στις έκλογές τού 1903 καί 1907 καί
παραμένει δήμαρχος συνέχεια έως τό
1914.
Άπ ό τό 1907 κι ύστερα δέν έχομε
κανονικές έκλογές δημάρχων. "Υστε
ρα άπό έπτά χρόνια, τό 1914 ξαναγίνον
ται έκλογές. Μετά τό 1914 ό έθνικός
διχασμός καί τά σκληρά χρόνια έξωτερικών καί έσωτερικών άνωμαλιών έχουν
τις άρνητικές τους έπιπτώσεις καί
στούς δήμους. Οί δήμαρχοι διορίζονται
άπό τό κυβερνών κόμμα. Πέρασαν
έντεκα ολόκληρα χρόνια γιά νά ξαναγίνουν κανονικές δημοτικές έκλογές,
στις 15 Οκτωβρίου τού 1925.
Μετά 4 χρόνια, τό 1929, έχομε
κανονικές έκλογές κι ύστερα πάλι μετά

5 χρόνια, στις 11 Φεβρουάριου τού
1934. Οί έκλογές τού 1934 είναι
σημαδιακές. Εναι οί τελευταίες προπο
λεμικές έκλογές. Τις έκανε τό Λαϊκό
Κόμμα καί θεωρήθηκαν προϊόν βίας καί
νοθείας στις περισσότερες πόλεις τής
' Ελλάδος. ' Ακόμη τότε άποσπάσθηκαν
οί προσφυγικοί συνοικισμοί καί έγιναν
Δήμοι καί Κοινότητες μέ σκοπό νά μή
βγή βενιζελικός δήμαρχος στήν 'Αθή
να μιά καί τό προσφυγικό στοιχείο ήταν
στήν πλειονοψηφία του δημοκρατικό.
Τότε βγήκαν καί οί πρώτοι δημοτικοί
άρχοντες τών νέων δήμων, πού, γιά τήν
ιστορία, άναφέρομε τά όνόματά τους
Καλλιθέας, Ά ραπ άκης- Βύρωνος,
Φραγκιάδης· Καισαριανής, ΚυπραϊοςΝ. 'Ιωνίας Φελέκης· Περιστεριού, Καστριωτης- in. κοκκινιάς, Κοραής- Αγί
ου Γεωργίου Κερατσινίου, Φίλανδρος·
Ν. Φ ιλα δέλφ ειας, Ά γ γ ε λ ίδ η ς · Ν.
Σμύρνης, Καρίλλος· Κουκουβάουνων,
Σινόπουλος· Καματερού, Ρεντούμης·
Καλογρέζας, Μαυρόπουλος· 'Υμηττού
Βαλαβάνης- Αιγάλεω, ΠαυλόπουλοςΦιλοθέης, Μαλαματιανός καί Π εντέ
λης, Καπελοϋζος.
Άπ ό τό 1934 ξανάγιναν δημοτικές
έκλογές μετά 17 χρόνια, στις 15
Απριλίου 1951. Στά 17 αύτά χρόνια ή
πατρίδα μας ύποδουλώθηκε στό φασι
στικό καθεστώς τής 4ης Αύγούστου,
πού κατήργησε τις έκλογές.
Μετά τήν μεταξική δικτατορία έρχε
ται ό πόλεμος τού 1940 καί ή έχθρική
Κατοχή. ' Επακολουθούν οίέσωτερικές
άνωμαλίες έως τό 1949 καί τελικά μόλις
τό 1951 έπανερχόμαστε στό καθεστώς
τής έκλογής τών δημοτικών άρχόντων.
Στις πρώτες αύτές μεταπελευθερωτικές έκλογές τρεις ύποψήφιοι διεκδικούν τό άξίωμα τού δημάρχου: Οί Κ.
Κοτζιάς, Σταμ. Μερκούρης καί Γ. Σπηλιόπουλος, ’ Εξελέγη ό πρώτος. Τό
1954 έχομε νέες κανονικές δημοτικές
έκλογές στις 21 Νοεμβρίου. 'Υποψή
φιοι στήν Αθήνα είναι ό στρατηγός
Κατσώτας, ό Σταμ. Μερκούρης, ό Ν.
Κρανιωτάκης καί ό Κ. Νικολόπουλος.
'Εξελέγη ό στρατηγός Κατσώτας.
Στά 1959, στις 5 Απριλίου, τό άξίωμα
τού δημάρχου διεκδικοϋν ό "Αγγελος
Τσουκαλάς, ό Παυσανίας Κατσώτας, ό
' Αθ. Ρουσσόπουλος, ό Δημ. Βρανόπουλος καί ό Κ. Νικολόπουλος. ’ Εξελέγη ό
'Άγγελος Τσουκαλάς.
Στις 5 Ιουλίου 1964, έγιναν οί
τελ ευ τα ίες δημοτικές έκλογές. Δή
μαρχος στήν ' Αθήνα έξελέγη ό Γεώργιος Πλυτάς.
Γ.Δ.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

Η ΖΟΥΓΚΛΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
ΓΕΓΟΝΟΣ οτι ή διαδρομή καΕ ΝΑΙ
τοικια-έργασία δημιουργείμεγάλε
δυσκολίες προσαρμογής στις άναπτυο
σόμενες πόλεις. Πραγματικά,τόκέντρο
των πόλεων λόγω τών υψηλών ενοικίων
άδειάζει άπό κατοικίες. "Οσοι δέν
έχουν άνθηρά οικονομικά εγκαταλεί
πουν τά διαμερίοματά τους πού μετατρέπονται σέ γραφεία ή εξακολουθούν
νά χρησιμεύουν γιά κατοικίες οέ οικο
γένειες περισσότερο εύπορες πού
επιθυμούν νά κατοικούν κοντά στις
εργασίες τους.
Σέ όλες τίς μεγάλες πόλεις παρουσι
άζεται τό φαινόμενο αύτό τής κερδο
σκοπίας. Οί τιμές π.χ. τών ένοικίων ή
πωλήσεων κατοικιών έπολλαπλασιάσθηκαν έπί 13, 5 άπό τό 1955 μέχρι τό
1967 στό Τόκιο. Στό Λονδίνο τό έμπόριο τών οικοπέδων, έφθασε σέ τέτοια
κερδοσκοπικά ύψη τό 1959, ώστε χρειάσθηκε τό 1967 νά συσταθή μίαέπιτροπή γιά νά σταματήση τήν περαιτέρω
άνοδο. Στήν Νέα ' Υόρκη οί τιμές τού
τετραγωνικού μέτρου ποικίλλουν άπό
26.000 μέχρι 210.000 χιλιάδες δρα
χμές άνάλογα μέ τήν θέσι. ' Η αϋξησις
αύτή τών τιμών τών άκινήτων άπομάκρυνε τίς βιομηχανικές έπιχειρήσεις
άπό τό κέντρο τήν θέσι τους δέ
κατέλαβαν γραφεία.
Τά οικοδομικά έργα πού γίνονται
πυρετωδώς οδηγούν στήν άπομάκρυνσι
άπό τό κέντρο τών οικογενειών πού
έχουν χαμηλό εισόδημα καί τήν έγκατάστασί τους στά περίχωρα. "Ετσι ή νέα
κοινωνική δομή (πολλοί φτωχοί, καί
μικρός άριθμός πλουσίων) δημιουργεί
σοβαρά οικονομικά προβλήματα σέ (ορι
σμένους δήμους ή κοινότητες. Οί
διαδοχικές πτωχεύσεις τού δήμου τής
Νέας Ύόρκης μιλούν εύγλωττα σχετι
κά μέ τήν κατάστασι αύτή.

Ολο καί ψηλότερα
κτίρια
) δημόσιες Αρχές για να σταματή
σουν αύτές τίς μεταναστεύσεις έπιδιώκουν είτε τήν κατασκευή όσο τό δυνα
τόν περισσοτέρων κατοικιών, πλησίον
τών κέντρων, αύξάνοντας τό ύψος τών
οικοδομών είτε τήν άπομάκρυνσι τών
τόπων έργασιών άπό τά κέντρα." Άπό
τό 1945 παρά τίς προσπάθειες πού

έγιναν σέ δλες τίς χώρες ή κρίσις τής
στέγης έξακολουθεί νά είναι ένα σοβα
ρό πρόβλημα. Στό Τόκυο τό 27% τών
οικογενειών έχει δυσκολίες στεγαστικής φύσεως καί τελικώς τό 5% ζή σέ
διαμερίσματα ύπερβολικά μικρά ένώ ή
αϋξησι τών ένοικίων είναι κατά πολύ
μεταλύτερη άπό αύτή τών μισθών.
Στήν Νέα Ύόρκη, ένώ οί έτήσιες
άνάγκες μέχρι τό 1965 έφθαναν στόν
άριθμό τών 170.000 κατοικιών οί κατα
σκευές δέν ξεπερνούσαν τίς 130.000.
Άπ ό τό 1965 δέ μέχρι σήμερα μέ τήν
κερδοσκοπική κρίση δέν κατασκευά
ζονται παρά 100.000 κατοικίες έτησίως. Τέλος θά πρέπει νά τονισθή ότι δέν
είναι μόνο ό άριθμός τών κατοικιών πού
δέν είναι ικανοποιητικός άλλά καί ή
ποιότης τής κατασκευής. Συχνά βλέ
πουμε νά συνυπάρχουν πολυτελείς
οικοδομές γραφείων ή κατοικιών μέ
φθηνές κατασκευές λαϊκών διαμερι
σμάτων. Τό φαινόμενο αύτό είναι πιό
αισθητό στό Μπουένος Ά ϊρ ε ς .

Κυκλοφοριακό
' Η έγκατάστασις τών γραφείων στά
κέντρα καί τών ύπαλλήλων στις περιφέ
ρειες, καθιστά καθημερινώς όξύτερο
τό κυκλοφοριακό πρόβλημα στις πρω
τεύουσες τών βιομηχανικών χωρών. Τό
Τόκιο π.χ. δέν έχει παρά 400.000
κατοικίες καί στις τρεις κεντρικές
συνοικίες του, ένώ ύπολογίζεται ότι
στήν περιοχή αύτή έργάζονται 2,2
έκατομμύρια άνθρωποι καί εύρίσκονται
τά 69% δλων τών γραφείων.
Στήν Νέα Ύόρκη συμβαίνει τό ίδιοάπό τά 2 έκατομμύρια περίπου αύτών
πού έργάζονται στό Μανχάταν τά 28%
μόνο ζοΰν στήν ίδια περιοχή. Τό ίδιο καί
στήν Μόσχα παρόλο πού ό πληθυσμός
είναι καλύτερα κατανεμημένος βάσει
προγραμματισμού καί δέν ύπάρχει έλευθερία στίς τιμές τών κατοικιών. Οί
ειδικοί ύπολογίζουν ότι τό έτος 1985 οί
μετακινούμενοι στό άστικό δίκτυο τής
Μόσχας θά φθάσουν τά 7,2 έκατομμύ
ρια έναντι τών 4,4 τού 1960. Αύτοί οί
άνθρωποι πού είναι ύποχρεωμένοι νά
μετακινούνται γιά νά πάνε στόν τόπο
τής έργασίας τους, χρησιμοποιούν κυ
ρίως τά άστικά μέσα συγκοινωνίας.
Στήν Νέα Ύόρκη τά 4/5 τών καθημερι

νών μετακινήσεων πραγματοποιούνται
μέ τά άστικά μέσα συγκοινωνίας. Στό
Τόκιο ό σιδηρόδρομος έξασφαλίζει τό
90% τών μετακινήσεων άπό τά πλέον
άπομεμακρυσμένα περίχωρα καί τό
50% τών όλων μετακινήσεων. ' Εν
τούτοις ή κυκλοφορία τών Ι.Χ.αύξάνεται κατά τρόπο άνησυχητικό καί ή
ταχύτης τών αύτοκινήτων είναι τής
τάξεως τών 18 χ.μ. τήν ώρα κατά τήν
διάρκεια τής αιχμής.
Τελικώς, όμως, ή μεταμόρφωσι τών
πόλεων οφείλεται περισσότερο σέ μα
κροπρόθεσμους σκοπούς. 'Ενώπιον
τών προβλημάτων πού δημιουργεί ή
άνάπτυξις (μόλυνσις τής άτμοσφαίρας,
έγκληματικότης, συγκοινωνιακές δυ
σχέρειες) οί δημόσιες Αρχές έχουν
πάρει τριών ειδών μέτρα πού θά οδηγή
σουν τίς μητροπόλεις σέ διαφορετι
κούς τρόπους άναπτύξεως.
Τό πρώτο μέτρο συνίσταται στό
σταμάτημα τής αύξήσεως τής πόλεως:
είναι ή πολιτική πού άκολουθοΰν οί
άρχές τής Μόσχας καί πού έπιδιώκεται
μέ γερό προγραμματισμό.
Οί διοικητικές άρχές, όμως, τού
Λονδίνου προτίμησαν νά προσανατολί
σουν τήν αύξησι. ' Επιδιώκεται δηλαδή
άπό τώρα καί στό έξής ή άκόμη
μεγαλύτερη άπομάκρυνσις τών περιο
χών τών συνοικισμών άπό τόν πυρήνα
τού Λονδίνου μέ τήν προώθησί τους
μέχρι τής περιφέρειας τής νοτιοανα
τολικής περιοχής.
' Η παραδοχή, άλλά διευθέτησις τής
αύξήσεως είναι τέλος ή άρχή τού
Μπουένος Ά ϊρ ες, τής Νέας Ύόρκης,
τού Τόκιο καί τού Παρισιού. Στίς δύο
πόλεις τής άμερικανικής ήπείρου τά
οικιστικά μέτρα έχουν χαρακτήρα έλάχιστα κατευθυνόμενο καί ή έλευθερία
αύτή οδηγεί σέ μία κατά κάποιο τρόπο
άκατάστατη αύξηση.
Τό Τόκιο καί τό Παρίσι προσπαθούν
νά πετύχουν τήν άποσυμφόρησι δημι
ουργώντας ζώνες κατοικιών έξω άπό
τήν πυκνοκατωκημένη περιοχή. Αύτή,
όμως, ή άποκέντρωσις, δέν άκολουθεΐται άκόμη καί άπό τήν άποκέντρωσι τών
διαφόρων έπιχειρήσεων πού θά μπο
ρούσαν νά προσφέρουν έργασία στούς
νέους κατοίκους καί νά έπιτευχθή έτσι
ή οριστική τους έγκατάστασι στίς περιο
χές αύτές.
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ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΕΣ ΕΚ
ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ ΤΟ 1981
Τοϋ Ά σ τυφ . κ. Βασιλ. Σχίζα

Τά εγκλήματα κατά τής ζωής απασχο
λούν συνεχώς τις άοτυνομικές ύπηρεσίες σέ όλες τις χώρες τού κόσμου.
ύποχρέωση τής 'Αστυνομί
ΠΡΩΤΗ
ας, όπως είναι γνωστό, είναι ή
προστασία τής ανθρώπινης ζωής. "Ο
λες οί άλλες ύποχρεώσεις της, πού
γενικά άναφέρονται στην τιμή, τήν
ελευθερία, τήν προστασία τής περιου
σίας τού άνθρώπου, έξυπακούεται ότι
είναι συνακόλουθες τής άρχικής υπο
χρέωσής της. Ή άποστολή αύτή τής
'Αστυνομίας καθορίζεται άπό τούς
κανόνες πού στοχεύουν στήν προστα
σία τής ζωής τού άνθρώπου άπό παρά
νομες πράξεις ή καί παραλείψεις άλ
λων άνθρώπων οί όποιες συνιστούν τά
εγκλήματα πού στρέφονται κατά τής
ζωής.
Τά έγκλήματα λοιπόν αύτά, παρά τό
γεγονός ότι στρέφονται όλα κατά τής
ανθρώπινης ζωής, δέν έχουν τήν ίδια
σπουδαιότητα στό χώρο μελέτης καί
άξιολόγησης τής έγκληματικότητας.
Τούτο έρμηνεύεται άπό τό γεγονός
ότι άλλα έγκλήματα κατά τής ζωής,
καταγράφονται στήν έγκληματικότητα,
έξαιτίας κάποιας παράλειψης τού δρά
στη πρός τό συνάνθρωπο πού κινδυνεύ
ει, άλλα γιατί γίνονται άπό άμέλεια,
όπως π.χ. τά τροχαία ατυχήματα, άλλα
γιατί άφορούν άμβλώσεις, άφοϋ ή ζωή
αρχίζει άπό τό έμβρυο καί άλλα γιατί
γίνονται έκ προμελέτης.
Τό σπουδαιότερο έγκλημα κατά τής
ζωής είναι τής άνθρωποκτονίας έκ
570

Κατά τό 1974 στό χώρο δικαιοδοσίας τής Ά σ τυ ν . Πόλεων, σημειώ θηκαν
π έντε άνθρω ποκτονίες έ κ προθέσεως. Τό 1975, τά κρούσματα ήταν
έννέα , τό 1976 δέκα έξη, τό 1977 έννέα , τό 1978 π έντε, τό 1 9 7 9 έ π ίσ η ς
π έντε, τό 1980 δώ δεκα καί τό 1981 ένδεκα .
προθέσεως, όπου είναι δυνατό, σέ
ώρισμένες περιπτώσεις, οί όποιες άναφέρονται κυρίως στά αίτια τοϋ έγκλήματος, νά θεωρηθεί άπό τά βιαιότερα τών
ποινικών νόμων μέ δράστες έπικίνδυνους δολοφόνους, σέ αντίθεση μέ
άλλες περισώσεις όπου τό έγκλημα
νίνεται «έν βρασμώ ψυχικής όουήο».
' Η άναφορά έδώ θά περιορισθεΐ στις
άνθρωποκτονίες έκ προθέσεως μέ τις
οποίες άπασχολήθηκαν οί ύπηρεσίες
τής Αστυνομίας Πόλεων στις πόλεις
' Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών καί Κέρκυ
ρας κατά τό 1981, μέ άναδρομική
καταγραφή τών παράνομων έγκλημάτων άπό τό 1974.
'Υπενθυμίζεται ότι στήν άνθρωποκτονία έκ προθέσεως χαρακτηρίζεται
τετελεσμένο κακούργημα ή έγκληματική πράξη όταν πεθάνει τό θύμα καί
άπόπειρα τό κακούργημα κατά τό οποίο
παρόλο ότι ό παθών ύπέστη άμεσο
κίνδυνο τής ζωής του δέν πέθανε. Καί
στις δύο λοιπόν περιπτώσεις οί δρά
στες διώκονται γιά άνθρωποκτονία έκ
προθέσεως.
Οί άνθρωποι οί οποίοι έχασαν τή ζωή
τους άπό δολοφονικές ένέργειες, ό
πως καταγράφηκαν στούς πίνακες τών
άνθρωποκτονιών έκ προθέσεως, στις
πόλεις δικαιοδοσίας τής 'Αστυνομίας
Πόλεων, άπό τό 1974 μέχρι τό 1981
είναι όπως κατωτέρω:

α) Κατά τό 1974 τά θύματα άνθρω
ποκτονίας έκ προθέσεως πού πέθαναν
ή σαν 5 άτομα.
β) Τό 1975 ήσαν 9
γ) Τό 1976 άνήλθαν σέ 15
δ) Τό 1977 δολοφονήθηκαν 9
ε) Τό 1978 ήσαν 5
στ) Τό 1979 έπίσης 5
ζ) Τό 1980 άνήλθον σέ 12
η) Τό προηγούμενο έτος 1981 τά
θύματα άνήλθαν σέ 11.
"Οπως προελέχθη μέ τόν 'ίδιο νόμο,
μέ τόν οποίο διώκονται οί δράστες πού
θανάτωσαν τό θύμα τους, διώκονται καί
οί δράστες πού άποπειράθηκαν, χωρίς
αποτέλεσμα, νά φονεύσουν κάποιο.
Βέβαια όρθά άποδίδεται ή ίδια σπουδαι
ότητα στις άνθρωποκτονίες έκ προθέ
σεως πού έχουν άποτέλεσμα τό θάνατο
τοϋ παθόντα, μέ έκεΐνες πού έγινε
άπόπειρα θανάτωσης, άφοϋ ό σκοπός
τοϋ δράστη ήταν ό Ιδιος, όμως δέν θά
πρέπει νά παραβλέπεται, στις παρατη
ρήσεις τής έγκληματικότητας, τό γεγο
νός ότι σέ μία άπόπειρα τό θύμα είναι
δυνατό νά άποφύγει καί τήν παραμικρή
σωματική κάκωση.
' Αντίθετα ή έντύπωση ή όποια φθά
νει συνήθως στό μέσο πολίτη, δημιουρ
γεί τήν πλασματική καί άνησυχητική
Ισως εικόνα τοϋ αύξημένου άριθμοϋ
τών συνανθρώπων πού δολοφονήθη
καν, έάν στις συνοπτικές κοινοποιήσεις

τής πορείας τής εγκληματικότητας δέν
διευκρινιαθεϊ δτι στόν πίνακα τών αν
θρωποκτονιών έκ προθέσεως άναφέρονται τετελεσμένες εγκληματικές
πράξεις καί απόπειρες μαζί.
Τό τελευταίο αύτό γίνεται καταφα
νές στίς άνθρωποκτονίες έκ προθέσε
ως πού απασχόλησαν τήν 'Αστυνομία
Πόλεων τό 1981. Τά αδικήματα αυτά
άνήλθαν σέ 38 καί άποτελοϋν σημαντι
κή αύξηση, σέ σχέση μέ τά προηγούμε
να χρόνια. "Ομως άπό τά 38 αύτά
άδικήματα τά 27 είναι άπόπειρες άνθρωποκτονίας έκ προθέσεως, πού είναι
διάφορης βαρύτητας στόν πίνακα τών
κακουργημάτων, καί τά 11 τετελεσμέ
νες πράξεις. ’ Αλλά άν κριθεί τό άδίκημα άπό τό άποτέλεσμά του, τότε οί
δολοφονίες τό 1981 βρίσκονται στάίδια
έπίπεδα μέ τά προηγούμενα χρόνια.
"Ετσι τά άδικήματα τής άνθρωποκτονίας έκ προθέσεως, τά οποία βεβαιώθη
καν τά προηγούμενα χρόνια του 1981,
πού έξετάζονται έδώ, μέ διαχωρισμό
τών άπόπειρων άνθρωποκτονιών έκ
προθέσεως, είναι τά έξής:
α) Τό 1980 βεβαιώθηκαν 26 άνθρω
ποκτονίες έκ προθέσεως. 'Από αύτές
οί 14 ήσαν άπόπειρες.
β) Τό 1979 βεβαιώθηκαν 13 παρό
μοια άδικήματα άπό τά όποια τά 8 ήσαν
άπόπειρες.
Στήν ' Ελλάδα σέ πάρα πολλές περιπτώ
σεις οί «λόγοι τιμής» προβάλλονται σάν
δικαιολογία γιά τό έγκλημα τής ανθρω
ποκτονίας.

Τό περίστροφο άποτελεί ένα άπό τά πιό συνηθισμένα μέσα γιά τήν διάπραξη
έγκλημάτων κατά τής ζωής.
γ) Τό 1978 βεβαιώθηκαν 20. Οί
άπόπειρες ήσαν 15.
δ) Τό 1977 καταγράφηκαν 24 άδική
ματα άπό τά όποια τά 15 ήσαν άπόπειρες.
ε) Τό 1976 άνήλθαν σέ 34. Οί
άπόπειρες άνθρωποκτονίας έκ προθέ
σεως ήσαν 19.
στ) Τό 1975 άνήλθαν σέ 19 καί άπό τά
άδικήματα αύτά τά 10 ήσαν άπόπειρες.
ζ) Τέλος τό 1974 βεβαιώθηκαν 12
άνθρωποκτονίες έκ προθέσεως άπό τίς
όποιες οί 7 ήσαν άπόπειρες.
Αναλυτικά οί 11 άνθρωποκτονίες έκ
προθέσεως πού διαπράχθηκαν τό 1981,
κατά τίς όποιες δολοφονήθηκαν 11
άνθρωποι, σέ κατάταξη, σύμφωνα μέ
τήν ήλικία, τό φύλο καί τή σχέση
δράστη-παθόντα, είναι οί έξής:
1) Ά νδρας 34 έτών σκότωσε τή
μνηστή του ήλικίας 33 έτών.
2) "Ανδρας 46 έτών σκότωσε τή
σύζυγό του ήλικίας 48 έτών.
3) Άνδρας 60 έτών σκότωσε τή
σύζυγό του ήλικίας 48 έτών.
4) "Άνδρας 49 έτών σκότωσε τή
θυγατέρα του ήλικίας 26 έτών.
5) "Άνδρας 53 έτών σκότωσε τήν
έρωμένη του ήλικίας 45 έτών.
6) Άνδρας 25 έτών σκότωσε τήν
έρωμένη του ήλικίας 21 έτών.
7) Γυναίκα 37 έτών σκότωσε τή
θυγατέρα της ήλικίας 11 έτών.

8) Δύο (2) άνδρες, ό ένας 21 έτών
άπό τήν Συρία καί ό άλλος 23 έτών άπό
τήν Τυνησία, σκότωσαν φίλο τους Αιγύ
πτιο ήλικίας 31 έτών.
9) Δύο (2) άνδρες ήλικίας 31 καί 34
έτών σκότωσαν άνδρα ήλικίας 42 έτών
μέ τόν οποίο είχαν φιλικές σχέσεις.
10) "Άνδρας 52 έτών σκότωσε άν
δρα 52 έτών.
11) Άνδρας 52 έτών σκότωσε άν
δρα 50 έτών.
Δηλαδή 13 δολοφόνοι (12 άνδρες καί
μία (1) γυναίκα) έφόνευσαν 7 γυναίκες
καί 4 άδρες.
" Εγκλήματα άνθρωποκτονίας έκ προ
θέσεως, πού τά κίνητρά τους καί οί
μέθοδοι διάπραξης θά μπορούσαν νά
διαγράψουν οργανωμένες δολοφονί
ες, δένάπασχόλησαντίς "Αστυνομικές
"Υπηρεσίες. Δέν ξεφεύγει δμως τής
"Αστυνομικής έπαγρύπνησης τό γεγο
νός δτι παλαιότερα διαπράχθηκαν άν
θρωποκτονίες μέ μεθόδους ξένες στά
' Ελληνικά δεδομένα. ' Η προσβολή τής
τιμής, ή ζηλοτυπία τού έραστή ή τού
συζύγου κ.λ.π. είναι οί σπουδαιότερες
αίτιες τών έγκλημάτων μέ θύματα
κυρίως γυναίκες. Τό τελευταίο αύτό
διαφαίνεται έπίσης καί στίς άπόπειρες
άνθρωποκτονίας έκ προθέσεως τού
1981. Οί άπόπειρες αύτές είναι οί έξής:
1) "Άνδρας 34 έτών άποπειράθηκε
νά φονεύσει τή σύζυγό του ήλικίας 24
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ετών.
2) "Ανδρας 63 ετών θέλησε νά
φονεύσει τη σύζυγό οτυ ηλικίας 48
ετών.
3) "Ανδρας 30 ετών θέλησε νά
φονεύσει τή σύζυγό του ήλικίας 20
έτών.
4) Ανδρας 53 έτών θέλησε νά
φονεύσει τήν έρωμένη του ήλικίας 29
έτών.
5) "Ανδρας 30 έτών θέλησε νά
φονεύσει τήν έρωμένη του 30 έτών.
6) Γυναίκα 32 έτών θέλησε νά φονεύσει τόν έραστή της 45 έτών.
7) "Ανδρας 34 έτών θέλησε νά
φονεύσει γυναίκα 25 έτών.
8) Νεαρός 18 έτών θέλησε νά φονεύσει γυναίκα 25 έτών.
9) "Ανδρας 30 έτών θέλησε νά
φονεύσει γυναίκα, ύφιστάμενη στήν
έργασία του, ήλικίας 18 έτών.
Οι αιτίες πού οδηγούν πολλούς
δράστες στήν τέλεση ή τήν άπόπειρα
άνθρωποκτονιών είναι δυσανάλογες μέ
τίς άποφάσεις γιά διάπραξη τού βιαιοτάτου έγκλήματος τής άφαίρεσης τής
ζωής άπό τό θύμα τού έγκλήματος.
"Ετσι οί έγκληματίες τού 1981, έγιναν
έγκληματίες έπειδή κάποια στιγμή βρέ
θηκαν σέ βρασμό ψυχικής ορμής.
Περιπτώσεις άπόπειρας άνθρωποκτονίας έκ προθέσεως μέ κάποια συγ
γενική ή άλλη σχέση μεταξύ τού
δράστη καί τού θύματος είναι καί οί
έξής:
1) '"Ανδρας 61 έτών άποπειράθηκε
νά φονεύσει στήν άδελφή του ήλικίας
58 έτών καί τήν άνηψιά του 35 έτών.
2) Παιδί ήλικίας 13 έτών προσπάθη
σε νά σκοτώσει τόν πατέρα του ήλικίας
30 έτών.
3) "Ανδρας 29 έτών θέλησε νά
σκοτώσει τόν πατέρα του ήλικίας 61
έτών.
4) Νεαρός 18 έτών θέλησε νά σκο
τώσει τή γιαγιά του ήλικίας 58 έτών.
5) "Ανδρας 27 έτών θέλησε νά
σκοτώσει γυναίκα ήλικίας 37 έτών καί
τήν θυγατέρα της ήλικίας 9 έτών.
' Υπενθυνίζεται δτι ή άνθρωποκτονία
έκ προθέσεως μπορεί νά γίνει «κατά
συναυτουργία» τού ήθικοϋ αύτουργοΰ
μέ τόν άμεσο αύτουργό. Δράστες τού
έγκλήματος μπορεί νά είναι περισσότε
ροι άπό δύο. 'Επίσης είναι δυνατή ή
συρροή μέ άλλα έγκλήματα καθώς καί ή
συρροή πολλών άνθρωποκτονιών στόν
ίδιο τόπο άλληλοδιαδόχως. ' Εκτός τών
περιπτώσεων, πού προαναφέρθηκαν,
τό 1981 βεβαιώθηκαν καί οί έπόμενες
άπόπειρες άνθρωποκτονίας έκ προθέ
σεως, στις όποιες ένα θύμα έγκληματι512

κής άπόπειρας, ύπέστη άνθρωποκτόνο
παράνομη πράξη ή ένας δράστης προ
σπάθησε νά φονεύσει περισσότερα άπό
ένα άτομα. Οί έγκληματικές πράξεις
έγιναν κυρίως σέ συμπλοκές άνδρών
μέ αίτια όμοια μέ έκεΐνα τών άλλων
άνθρωποκτονιών πού έξετάζονται έδώ.
Οί περιπτώσεις αύτές ήσαν οί έξής:
1) Π έ ν τε (5) ά ν δ ρ ες ή λ ικ ία ς
45,30.29,21 καί 21 έτών προσπάθησαν
νά φονεύσουν άνδρα ήλικίας 35 έτών.
2) Τέσσερις (4) άνδρες ήλικίας
21,23,36 καί42έτώνάποπειράθηκαννά
φονεύσουν άνδρα ήλικίας 28 έτών.
3) Τρεις (3) άνδρες ήλικίας 21,17 καί
43 έτών άποπειράθηκαν νά φονεύσουν
νεαρό ήλικίας 19 έτών.
4) "Ενας (1) άνδρας ήλικίας 23 έτών
προσπάθησε νά φονεύσει δύο (2) άν
δρες ήλικίας 30 καί 38 έτών.
Τήν 'Αστυνομία Πόλεων άπασχόλησαν έπίσης τό 1981, οί έπόμενες
άπόπειρες άνθρωποκτονίας.
1) "Ανδρας 22 έτών άποπειράθηκε
νά φονεύσει άνδρα 50 έτών.
2) "Ανδρας 37 έτών ομοίως άποπειράθηκε νά φονεύσει άνδρα 44 έτών.
3) "Ανδρας 21 έτών, άνδρα 21 έτών.
4) "Ανδρας 53 έτών, άνδρα 24έτών.
5) Νεαρός 18 έτών, άνδρα 35 έτών.
6) "Ανδρας 26 έτών, άνδρα 23έτών.
7) Ανδρας 26 έτών, άνδρα 44 έτών.
8) ” Ανδρας 26 έτών, άνδρα 40 έτών.
9) ” Ανδρας 60 έτών, άνδρα 42 έτών.
Συνολικά δηλαδή τό 1981, 36 δρά
στες (35 άνδρες καί 1 γυναίκα) άποπειράθηκαν νά φονεύσουν 30 άνθρώπους
(17 άνδρες καί 13 γυναίκες).
'Εκτός άπό τή λήψη προληπτικών
μέτρων σέ συγκεκριμένες περιπτώσεις
(άπειλής τής ζωής κάποιου) καίέκείνων
πού άφοροΰν τήν προστασία τής ζωής,
ύψηλών προσώπων ή έπίσημων έπισκεπτών στή χώρα μας, άπό πολιτικές,
ένδεχόμενα άπόπειρες, δολοφονίες
κ.λ.π., τό έργο τής 'Αστυνομίας, στις
άνθρωποκτονίες έκ προθέσεως είναι
κυρίως κατασταλτικό. Τόσο ή έπιτυχία,
ή κατασταλτική τής Αστυνομίας, πού
συνίσταται στή σύντομη άνακάλυψη
τών δραστών καί τήν άμεση παραπομπή
τους στή Δικαιοσύνη, όσο καί αύτή ή
ύπαρξη καί παρουσία τής 'Αστυνομίας,
έξουδετερώνουν τό συναίσθημα τής
άτιμωρησίας πού είναι δυνατό νά δημιουργηθεϊ στούς έπικίνδυνους έγκλημα
τίες, οί όποιοι μπορούν νά φονεύσουν
χωρίς νά δίνουν ιδιαίτερη σημασία στήν
πράξη τους. ' Η κατασταλτική αύτή
έπιτυχία οπωσδήποτε συμβάλλει στήν
πρόληψη τού έγκλήματος.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΔΙΗΓΗΜΑ

ΛΑΘΟΣ
ΣΤΟ
ΣΚΕΛΕΤΟ...
Τού
Τζέης Χόβαρτ

ΥΣΙΚΑ οί π εριστάσεις μ έ ε υ 
νόησαν ώς ένα σημείο, άρχισε ό
καθηγητής βγάζοντας τά γυαλιά του,
άλλά όχι ώς τό τέλος. Γιατί, τότε, θά
μπορούσα νά είχα διαπράξει ένα τέλειο
έγκλημα.
Ό δεσμοφύλακας έπνιξε ένα χα
σμουρητό. Αυτοί οι γραμματιζούμενοι,
σκέφτηκε, είναι δλοι τους ίδιοι. Κάθε
φορά πού κάνουν ένα έγκλημα, νομί
ζουν ότι ήταν τέλειο μόνο... πού οί
άστυνομικοί τό άνακαλύπτουν πολύ
εύκολα...
- Καθώς καταλαβαίνετε, συνέχισε ό
καθηγητής άφοϋ σκούπισε καί φόρεσε
τά γυαλιά του, ή σύλληψή μου όφείλεται στήν κακή μου τύχη. Θά πρέπει νά τό
παραδεχτείτε.
- Φυσικά, συμφώνησε ό δεσμοφύλα
κας νυσταγμένα.
- "Ημουν άτυχος σέ όλα, είπε
αναστενάζοντας ό καθηγητής. Στάθη
κα άτυχος στήν έκλογή έπαγγέλματος,
άτυχος στήν έκλογή συζύγου, άτυχος
σέ όλα! Καί ειδικότερα άτυχος στή δίκη
μου! Οί ένορκοι, είμαι σίγουρος, πώς
ήταν εύνοϊκά διατεθειμένοι άπέναντί
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μου, ώς τή στιγμή πού άγόρευαε ό
εισαγγελέας καί τούς έπεισε γιά τήν
ένοχή μου. ’ Εκείνο, όμως πού μέ κάνει
ν ' άγανακτώ περισσότερο είναι ό ισχυ
ρισμός του, πώς διέπραξα τό έγκλημα
ψύχραιμα καί προμελετημένα. Θέλησε
μάλιστα νά δημιουργήσει έντυπώσεις
από τό γεγονός ότι είμαι διανοούμενος.
Προσωπικά δέν καταλαβαίνω τί τρομε
ρό ύπάρχει σ ’ αύτή τήν ύπόθεση. Κι
άλλοι άνθρωποι σκότωσαν τή γυναίκα
τους γιά πολύ πιό άσήμαντους λόγους.
’ Εγώ, τουλάχιστο είχα κάθε λόγο νά τήν
σκοτώσω. "Ομως, είναι φρικτό ψέμα,
ότι τό έγκλημά μου ήταν προμελετημένο! Παραδέχομαι ότι τή σκότωσα καί
δέν μετανιώνω γι ’ αύτό. Γιατί αύτή ή
γυναίκα άξιζε νά πεθάνει. Μερικοί λένε
ότι ή πένα είναι δυνατότερη άπό τό
σπαθί. ' Η γλώσσα τής γυναίκας, όμως,
βάζει κάτω καί τά δυό. Καί ή γλώσσα τής
γυναίκας μου ήταν πιό κοφτερή άπό
κάθε σπαθί πού χρησιμοποίησε ποτέ
άνθρωπος.
»Αύτός ό φανφαρόνος ό εισαγγελέ
ας, πρέπει, σίγουρα, νά είναι γεροντοπαλίκαρο. Γιατί διαφορετικά, δέν θά
μπορούσε νά κάνει τέτοιες άνόητες
παρατηρήσεις σχετικά μέ τό ζήτημα
τού γάμου. Σάς ορκίζομαι ότι, όλα όσα
τραβούσα ήταν αρκετά γιά νά μέ
στείλουν στό τρελοκομείο. Άπό τά
ξημερώματα ώς τά μεσάνυχτα μού
έτρωγε τ ’ αύτιά καί μου τσάκιζε τά
νεύρα. Μονάχα έγώ ξέρω τί τραβούσα!
Καί, κάποια μέρα, ή ύπομονή μου
έξαντλήθηκε καί τή χτύπησα! Καί μονά
χα όταν ξεθόλωσε τό μυαλό μου,
κατάλαβα τί είχα χτυπήσει μέ τό σφυρί
πού κρατούσα. Προσπαθούσαν’ άνοίξω
ένα κιβώτιο μέ βιβλία πού είχα λάβει,
όταν έκείνη μέ διέκοψε. Πιστέψτε με
δέν είχα καμιά πρόθεση νά χρησιμοποι
ήσω τό σφυρί γιά νά τής σπάσω τό
κρανίο, άλλά γιά ν ’ άνοίξω τό κιβώτιο.
" Ομως, κανένας δέν μπορεί νά ξεφύγει
άπό τή μοίρα του.
«Δέν ένιωσα καμιά τύψη όταν τήν
είδα στό πάτωμα μέσα στά αίματα. Ούτε
λύπη, άλλά μονάχα άνακούφιση. Γιά
πρώτη φορά, ύστερα άπό τόσα χρόνια, ή
γλώσσα της έμεινε ήσυχη. Θά ήταν
έπόμενο νά μέ πιάσει πανικός γιά τό
έγκλημα πού είχα διαπράξει, άλλά,
άντίθετα, ποτέ δέν ένιωσα πιό ήρεμος
στή ζωή μου όσο τή στιγμή έκείνη.
Μόλις σχεδόν είχαμε μετακομίσει σ ’
έκείνο τό σπίτι. Οί προηγούμενοι ένοικιαστές είχαν άφήσει στό ύπόγειο ένα
σακί τής άνατομίας καί τής φυσιολογί

γυναίκα πού είχε «έξαφανιστεί» άπό
τήν περασμένη νύχτα...
- Καί πήρατε μαζί σας στό πανεπιστή
μιο τόν σκελετό της; ρώτησε ό δεσμο
φύλακας.
- Φυσικά, είπε ό καθηγητής. Δέν
καταλαβαίνετε ότι αύτό ήταν τό σπου
δαιότερο μέρος τού σχεδίου μου; Στό
πανεπιστήμιο ύπάρχει ένα μεγάλο έργαστήριο άνατομίας, όπου έχουμε εκα
τοντάδες σκελετούς. Καταλαβαίνετε
τώρα πώς σκέφτηκα;
' Ο δεσμοφύλακας κούνησε άρνητικά
τό κεφάλι του.
- Υπήρχαν έκατοντάδες σκελετοί
έ κ εί μέσα, έπανέλαβε ό καθηγητής
ήσυχα, τούς έχουμε γιά νά μελετούν οί
φοιτητές τής ιατρικής. Έκατοντάδες
σκελετοί, όρθιοι, σέ γυάλινες βιτρίνες,
σέ κιβώτια... Ποιος θά παρατηρούσε
ένα σκελετό παραπάνω, άνάμεσα σέ
τόσους άλλους; Δ έν θά μπορούσα νά
έβρισκα πιό κατάλληλο μέρος.
» "Εμεινα, σκόπιμα, άργά έκείνο τό
βράδυ στό πανεπιστήμιο, λέγοντας ότι
είχα νά τελειώσω μιά έπείγουσα δου
λειά. Μόλις σκοτείνιασε, μπήκα κρυφά
καί άφησα τό σκελετό έ κ εί μέσα. Τό ίδιο
πρωί, είχε φτάσει ένα μεγάλο κιβώτιο
μέ σκελετούς καί οί φοιτητές είχαν
βγάλει πέντε-έξι άπ' αύτούς καί τούς
είχαν άπλώσει πάνω σ ’ ένα τραπέζι. Ή
Σάλυ μπήκε άνάμεσά τους...
Σταμάτησε γιά λίγο γιά νά καθαρίσει
πάλι τά γυαλιά του καί μετά συνέχισε:
- Τή νύχτα έκείνη είδα ένα διασκεδαστικό όνειρο. ’ Ονειρεύτηκα ότι ό φίλος
μου, ό καθηγητής Χέρμπερτ, πού δίδα
- "Ημουν άτυχος σέ όλα: είπε αναστε σκε στό πανεπιστήμιο φυσιολογία, έκα
νάζοντας ό καθηγητής.
νε μιά διάλεξη ατούς φοιτητές καί
χρησιμοποιώντας τό σκελετό τής Σάλυ,
προσπαθούσε νά έξηγήσει μερικά ση
μεία τής διαλέξεώς του. Καί τότε,
άναπάντεχα, ή Σάλυ σηκώθηκε πάνω κι
άρχισε ν ’ άντιμιλά στόν καθηγητή
Χέρμπερτ.
»Ξύπνησα γελώντας άκόμα, ήπια τό
καφέ μου καί έφυγα γιά τό πανεπιστή
μιο, όπως συνήθως. Τό πρωινό πέρασε
εύχάριστα. τό μεσημέρι μού είχε ξεφύγει μιά μικρή λεπτομέρεια: Οί σκελετοί
πού περιείχε τό κιβώτιο άνήκαν σέ
άνθρωποειδείς πιθήκους!
' Ο καθηγητής άφησε ένα μελαγχολικό στεναγμό.
"Εκανα έκείνο τό μικρό λάθος καί
τώρα... περιμένω νά ξημερώσει γιά νά
έρθει ό δήμιος νά μέ παραλάβει...

ας, ξέρω πώς ό άσβέστης έχει τήν
ιδιότητα νά διαλύει τις σάρκες. Χρειά
στηκε νά δουλέψω λίγη ώρα, ώσπου νά
τή μεταφέρω στό ύπόγειο, νά σκάψω
ένα λάκκο καί νά...
- “Ας άφήσουμε τις λεπτομέρειες,
τόν διέκοψε ό δεσμοφύλακας.
- Σωστά, είπε ό καθηγητής. Δέν
καταλαβαίνω, ωστόσο, γιατί οί άνθρωποι
άποφεύγουν ν ' άκοΰναύτά τά πράγμα
τα... Λοιπόν, τό πρωί, έκείνο πού
άπόμεινε άπό τή Σάλα, τή γυναίκα μου,
ήταν ό σκελετός της. ' Ο εισαγγελέας
καί οί ένορκοι δέν μπόρεσαν νά καταλά
βουν γιατί δέν τήν έθαψα στό ύπόγειο.
Αύτός, όμως, είναι ένας πρόχειρος κι
έρασιτεχνικός τρόπος γιά νά κρύψεις
ένα πτώμα. Τό σχέδιό μου...
- Μά νομίζω, πώς είπατε ότι τό
έγκλημα δέν ήταν προμελετημένο,
παρατήρησε ό δεσμοφύλακας.
- Φυσικά καί δέν ήταν, άπάντησε ό
καθηγητής μέ άπάθεια. Τό σχέδιο
σχηματίστηκε στό μυαλό μου, μόλις τήν
είδα νεκρή στό πάτωμα... τότε πού
ξεκαθάρισε τό μυαλό μου. Προσπάθησα
νά τά έξηγήσω όλα αύτά στή δίκη, άλλά
κανένας δέν μέ πίστεψε... Είναι ήλίθιοι,
τυφλοί καί άμόρφωτοι...
«Τά ύπόλοιπα, θά τά διαβάσατε,
σίγουρα στις έφημερίδες. "Εβαλα τό
σκελετό σέ μιά βαλίτσα καί ξεκίνησα,
όπως συνήθως, γιά τό πανεπιστήμιο,
όπου ήμουν τακτικός καθηγητής, άφοΰ
προηγουμένως τηλεφώνησα σέ άρκετά
νοσοκομεία καί άστυνομικά τμήματα νά
ρωτήσω άν ήξεραν τίποτα γιά τήν
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ΥΤΟΝΟΗΤΟ είναι ότι ή τροφή,
ενδυμασία καί γενικώτερα ή συν
τήρηση του στρατευομένου πολίτη άπετέλεσε πάντοτε ένα πρόβλημα γιά
κάθε στρατιωτικό σχηματισμό. ’ Εντού
τοις πρέπει άπό τήν άρχή νά τονίσουμε
ότι ουδέποτε οί στρατοί των κλασικών
χρόνων είχαν κανονική έπιμελητεία,
στή γενική της έστω έννοια. Κάθε
στρατιώτης καί κάθε ναύτης έπρεπε ν '
άγοράζη μόνος τήν τροφή του. Κ ι’ ή
τροφή αύτή άποτελεϊτο συνήθως άπό
κριθαρένιο ή σταρένιο άλεύρι, άπό τυρί
καί κρεμμύδια. "Επρεπε άκόμη νά
φέρνουν μαζί τους κρασί, τό όποιο
έπιναν μετά τό γεύμα, σέ μικρή ποσότη
τα μέχρις δτου κατέληγαν νά πίνουν,
μόνο νερό - δέν έκοβαν άπότομα τό
κρασί γιά νά μήν έπηρεάση ή στέρησή
του τήν ύγεία τους!
Τό σύστημα τής άγοράς άπό τούς
ναύτες καί τούς στρατιώτες τής ατομι
κής τους τροφής είχε μεγάλα μειονε
κτήματα, γιατί σκορπίζονταν τις κρίσι
μες ήμέρες μιας πολεμικής έπιχειρήσεως καί τις ώρες τής μάχης άκόμη.
"Ετσι σέ περίπτωση ξαφνικής έπιθέσεως δέν βρίσκονταν στή θέση τους. Ή
κυριώτερη αιτία τής ήττας, πού ύπέστη
ό ‘Αθηναϊκός στόλος στήν ’ Ερέτρια τό
411 καί ατούς Αιγός Ποταμούς τό 405
π.χ., όφείλεται ατό γεγονός ότι έλειπαν
τά πληρώματα άπό τά πλοία γιά ν ’
αγοράσουν τροφές.
Γενικά ή έλλειψη ατούς αρχαίους
ενός συστήματος έφοδιασμοϋ ή κάποι
ας μορφής έπιμελητείας στάθηκε μιά
άπό τις άδυναμίες τού ναυτικού (καί τού
στρατού) τών άρχαίων.
Δ έν πρέπει νά παραβλάψουμε ότι οί
ναύτες ήταν σέ χειρότερη κατάσταση
άπό τούς στρατιώτες. Οί οπλίτες στήν
ξηρά δικαιοϋντο νά φέρουν μαζί τόν
ύπηρέτη τους, ό όποιος μετέφ ερε τά
σκεύη καθώς καί τά τρόφιμά τους.
Τούτο δέν μπορούσε νά γίνη στά
έλαφρά πολεμικά, γιά τήν έλλειψη
χώρου. ’ Επομένως σέ μιά ώρα κινδύνου
οί οπλίτες όπως καί οί λοιποί άνδρες
τού πληρώματος μπορούσαν νά λεί
πουν γιά νά προμηθευτούν τήν τροφή
τους. ’ Εξ άλλου οί ναύτες ήσαν κατά
κανόνα φτωχοί έρ έτες ή ναυτικοί κι
έπρεπε μόνοι τους νά φροντίζουν,
έπομένως ύπέφεραν άκόμη περισσότε
ρο άπ’ ό,τι οί στεριανοί συνάδελφοί
τους.
Τό θέμα τής τροφοδοσίας τό έπέλυαν κατά κάποιον τρόπον διάφοροι έμπο
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’Αριστερά: Τριήρης (ομοίωμα). Πολεμι
κό πλοίο τών άρχαίων Ελλήνων. Κάτω:
' Ο Λεωνίδας. "Αγαλμα τού Σπαρτιάτη
βασιλιά στό Μουσείο τής Σπάρτης.
Δεξιά: Παράσταση πολεμιστών άπό
κρατήρα τής τελευταίας Μυκηναϊκής
περιόδου άπό τήν Τίρυνθα. Γενικά ή
έλλειψη ατούς άρχαίους ενός συστή
ματος έφοδιασμοϋ ή κάποιας μορφής
έπιμελητείας στάθηκε μία άπό τίς
άδυναμίες τού Ναυτικού καί τού στρα
τού τών άρχαίων.

Η ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ
ΣΤΟΝ
ΑΡΧΑΙΟ ΚΟΣΜΟ
Τ ου Αρχιπλ.
κ. Μ ά ρ ιου Σ ίμ ψ α
ροι πού συνόδευαν τό στόλο μέ δικά
τους πλοία καί μάλιστα συνοδευόμενοι
άπό τις οίκογένειές τους. Γνωρίζομε
άπό τούς άρχαίους συγγραφείς ότι
πολλοί έμποροι ακολουθούσαν συνή
θως τό στρατό καί πουλούσαν ατούς
στρατιώτες ό,τι χρειάζονταν, άγόραζαν
δέ άπ’ αύτούς τά λάφυρα. ( Υπήρχαν
μάλιστα καί οί καθ' αύτό «λαφυροπώλες», ιδιώτες πού έκποιοΰσαν τά λάφυ
ρα γιά λογαριασμό τού στρατού καί τό
εισόδημα διατίθετο γιά τις άνάγκες τών
στρατιωτών ή τά γενικά έξοδα τού
πολέμου).
Συνήθως οί στρατηγοί (καί οί ναύαρ
χοι) εύνοοΰσαν τούς έμπορους αύ
τούς, γιατί έκαναν - μέ τό άζημίωτο
βέβαια - έκεϊνο πού άργότερα θ'
άποτελούσε έργο μιας κάπως οργανω
μένης έπιμελητείας. Πρέπει ίσως νά
δεχθούμε ότι άσκούσαν πάνω τους
κάποιον έλεγχο, κυρίως στό ζήτημα τών
τιμών.
Τό 366 π.Χ. κατά τήν πολιορκία τής
Σάμου ό στρατηγός Τιμόθεος τούς
άπαγόρευσε νά πωλοΰν δημητριακά μέ
σταθμά μικρότερα άπό τόν μέδιμνο,
κρασί δέ καί λάδι μέ μέτρο άλλο άπό τόν

μετρητή, πού ίσοδυναμούσε μέ 24
χοίνικες ή 144 κοτύλες. ’Απαγόρευσε
έπίσης νά χρησιμοποιούνται άλλοι χειρόμυλοι, έκτος άπό κείνους πού είχαν
οί λόχοι.
Σέ μερικές περιπτώσεις προχωρού
σαν άκόμη πιό πέρα. Άπό τόν Ξενοφώντα (στήν Κόρου Παιδεία) μαθαίνομε

ότι ό Κύρος ύποσχόταν άμοιβή καί τιμές
στοάς έμπορους, πού προσκόμιζαν τά
περισσότερα έφόδια γιά τό στράτευμα
- γιατί δέν ήταν μόνο οί τροφές αλλά
καί τά λοιπά είδη, τά άπαραίτητα στόν
οπλίτη καί γενικά τό στρατιώτη. Έπί
πλέον χρηματοδοτούσε τούς φερέγγυ
ους έμπορους, πού είχαν διάθεση ν ’
άκολουθήσουν τό στράτευμα.
Γιά τήνάγορά τών τροφίμων έπαιρναν
οί στρατιώτες χρήματα, είδος άντιτίμου
τροφής, ε ίτε μισθοφόροι ήταν είτε όχι.
Τό έπίδομα τούτο μπορούσε νά περι
λαμβάνεται ατό μισθό πού έπαιρνε ό
ναύτης(3 ή 6 οβολούς) καί μάλιστα σέ
«λαμπρό» νόμισμα. "Οπως έγινε στή
διάρκεια τού Πελοποννησιακοϋ Πολέ
μου, όπότε οί ναϋ-τες τού στόλου τών
Λακεδαιμονίων πληρώνονταν άπό τό
περσικό χρήμα.
Βρίσκομε στόν Ξενοφώντα τήν πλη
ροφορία ή άποψη ότι τό ν ' άποζή ό
στρατιώτης άπό τήν εχθρική γη συνδύα
ζε οικονομία καί δόξα. Τό νά ζή ένας
στρατός άπό λεηλασία δέν ήταν άσφαλής λύση, μόνον πού ό Ξενοφών (V
1,17) γράφει ότι ή άφθονη λεία έν καιρώ
πολέμου άπό τή χώρα τού εχθρού

Ή άνάγκη τής άγοράς τροφίμων
περιέκλειε τόν κίνδυνο νά παρασυρθή ό
άντίπαλος σέ άγορές καί κείνη τήν ώρα
νά ύποστή έπίθεση. Αύτό τό είπαμε.
’ Ημπορούσε όμως νά γίνη κάτι άλλο: νά
φέρουν τήν άγορά κοντά ατούς μαχο
μένους, ώστε νά μήν άπομακρυνθοΰν
άπό τίς θέσεις μάχης. Έχομε γΓ αύτό
συγκεκριμένο παράδειγμα στις Συρα
κούσες, κατά τόν Πελοποννησιακό Πό
λεμο. Στις ναυτικές συγκρούσεις μέσα
στόν Μεγάλο Λιμένα καί σέ μιά περίστα
ση πού ήταν άμφίρροπος ό Αγώνας
Συρακουσίων καί ’Αθηναίων, ό ναύαρ
χος τών πρώτων Γύλιππος «άλεσε τούς
πωλητές τής άγοράς νά φέρουν στήν
προκυμαία τά τρόφιμα, κοντά στά καρά
βια. Έτσι οί ναύτες βγήκαν γιά λίγο άπό
τά πλοία καί γευμάτισαν, χωρίς ν'
άπομακρυνθοΰν άπό τά πλοία τους. Οί
’Αθηναίοι παρερμηνεύοντας τήν άπροσδόκηση αύτή άποχώρηση τών Συ
ρακουσίων, πίστεψαν πώς ή μάχη γιά
κείνη τήν ήμέρα έτελείωσε καί άποβίβασαν τά πληρώματά τους, τά όποια
άρχισαν χωρίς βία νά ετοιμάζουν τό
φαγητό τους. Πήδησαν τότε οί άνδρες
τού Γύλιππου στά πλοία τους, καί
ρίχθηκαν έναντίον τους άπροσδόκητα,
πριν έκείνοι τελειώσουν τό γεύμα τους.
Κάπως διαφορετικά ήταν τά πράγμα
τα ατούς Σπαρτιάτες, πού ύπερτεροΰπροσκομίζει «όχι μόνο τροφές άλλά καί
σαν στή στρατιωτική οργάνωση άπένανδόξα γιά τό στρατό». Ό Δημοσθένης
τι στοάς ’Αθηναίους. Αύτοί είχαν κά
όμως, κατά τόν πόλεμο έναντίον τού
ποιο σύστημα εφοδιασμού καί μεταφο
Φιλίππου άποδοκιμάζει τή λεηλασία ώς
ρών. Τό σιτηρέσιο ήταν τό ίδιο γιά
μέσον ανεφοδιασμού. Έν τούτοις ό
όλους, άπλούς όπλίτες καί βαθμοφό
Χαβρίας μιά γενιά πριν, είχε φέρει στήν
ρους. ’ Αποτελεϊτο συνήθως, έκτος
πόλη τής 'Αθήνας λεία περισσότερη
άπό τό άλεύρι, άπό άλάτι άρωματισμένο
άπό 110 τάλαντα. (Δημοσθ. XX, 75 - 77).
μέ θυμάρι, ξερό βακαλάο καί κρεμμύ
Πραγματικά άνακούφιζε έφοδιαστικά
δια. ’ Ο κανονισμός όριζε στοάς άνδρες
τό στρατό τό νά βρή στήν εχθρική ή τή
νά λαμβάνουν «ΐσην μερίδα συσσιτίου»
φιλική χώρα τά άπαραίτητα γιά τή
καί μόνον οί βασιλείς έπαιρναν διπλή
συμπλήρωση τών έφοδίων τρόφιμα. ' Ο
μερίδα, όχι γιά νά γευματίσουν δυό
τρόπος όμως αύτός δέν έλυε πάντοτε
φορές άλλάγιά νά φιλοξενήσουν κάποι
τό πρόβλημα, γιατί μπορούσαν νά κατα
ον στό τραπέζι τους. Οί ύπηρέτες (στό
στρέφουν τή συγκομιδή χωρίς νά κερδί
στρατό δηλαδή οί είλωτες) έπαιρναν
σουν οί μαχητές σπουδαία πράγματα.
μισή μερίδα, άλλά ή τροφή ήταν ή ίδια).
Βασικό έπομένως παρέμενε νά μπορή
Ό λα αύτά σημαίνουν πώς ύπήρχε
ό ναύτης ν ’ άγοράζη τά τρόφιμα στήν
κάποια έπιμελητειακή μέριμνα, πού
κατεχόμενη χώρα ή άπό τούς συνοδούς
συντόνιζε άν μή τι άλλο τήν προσπάθεια
έμπορους.
γιά τή διατροφή τών πληρωμάτων.
Τό ίδιο γινόταν καί γιά τόν όπλισμό
Πάντως δέν ύπήρχαν γραπτές άναφοτους, βασίζονταν δηλαδή ατούς έμπο
ρές γιά τόν έφοδιασμό καί δέν πρέπει
ρους. Κρατική βιοτεχνία ή κρατικές
νά είχαν καθημερινή άναφορά «τών
άποθήκες μέ όπλα δέν ύπήρχαν. Εύκο
παρόντων» δηλ. τού άνθρωπίνου δυνα
λο είναι νά υποθέσουμε ότι οί προϊστά
μικού.
μενοι τών στρατευμάτων ή μισθωτών
Έν τούτοις και στήν Αθήνα οί
βαθμοφόροι έλεγχαν τόν οπλισμό τού
τριήραρχοι δέν άρκοΰντο στό νά έξοτο.
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πλίσουν τήν τριήρη, πού τούς ανέθε
ταν, άλλά έστελναν οτό πλήρωμά της
κριθαρένιο άλεΰρι, μέ τυρί καί κρεμμύ
δια. "Οπως δέ έχω καί οέ άλλη περίπτω
ση σημειώσει, έπειδή οι τριήρεις δέν
είχαν χώρο γιά τρόφιμα ή άλλα ύλικά,
όταν έπρόκειτο γιά μακρυνή στρατεία,
στρογγυλό ή στρογγύλα πλοία έφοδιασμοϋ συνόδευαν τήν τριηρική μοίρα.
Είναι δέ γνωστό ότι στήν έκστρατεία
έναντίον τής Σικελίας, όπου γιά χρονικό
διάστημα τεσσάρων μηνών τού χειμώνα
θά ήταν άδύνατη κάθε άποστολή, συνο
δέυσαν τήν έκστρατευτική δύναμη τρι
άντα φορτηγά καί έκατό μικρότερα,
φορτωμένα μέ ύλικά διάφορα.
Καί στήν περίπτωση όμως αύτή δέν
πρόλαβαν νά πλευρίσουν στις ’ Ιταλικές
ή Σικελικές άκτές καί χρειάστηκαν
άνεφοδιασμό. "Εγινε όμως κάτι πού δέν
περίμεναν: «οί 'Ιταλικές πόλεις έκλει
ναν ατούς ’Αθηναίους τις πύλες τους
καθώς καί τίς άγορές τους καί τό μόνο
πού τούς έπέτρεψαν όρισμένοι (ό
Τάρας καί οί ’ Επιζεφύριοι Λοκροί) ήταν
νά παίρνουν νερό άπό τίς παραθαλάσσι
ες πηγές». Ακόμη δέ καί οί κάτοικοι
τού Ρηγίου, λιγότερο έχθρικοί άλλά
ούδέτεροι τό μόνο πού δέχθηκαν «ήταν
νά τούς άνοίξουν άγορά, γιά νά προμηθεύωνται τά χρειώδη». Καί τούτο,
μόλον πού πολλοί έμποροι είχαν συνο
δεύσει μέ τή θέλησή τους τήν έπιστρατευτική των ’Αθηναίων δύναμη.
Ά λλά καί στούς Σπαρτιάτες έχομε
τέτοιο παράδειγμα διοικητικής μερίμνης. Ο σπαρτιατικός στόλος πού
έκτελούσε άποκλεισμό τής Μυτιλήνης
τό 406 π.Χ., οί όποιες βρίσκονταν ύπό
τόν άμεσο έλεγχο τού διοικητή τού
στόλου Έτεονίκου. Κ ι’ οί όλκάδες
αύτές βοήθησαν σημαντικά στήν ταχεία
καί σιωπηλή άποχώρηση των Λακεδαι
μονίων, πού άκολούθησε τήν ήττα τους
στις Άργινούσες.
Πάντως πρόβλεπαν οί θεσμοί στήν
’Αθήνα ότι μέ τήν έπιστράτευση οφεί
λε ό στρατευόμενος πολίτης νά παρουσιασθή, φέρνοντας μαζί του καί τροφή
τριών ήμερων. Μόλις δηλαδή κρεμού
σαν τούς καταλόγους των καλουμένων
πρός στράτευση, έπρεπε όποιος έβλε
πε τόνομά του, νά σπεύση στά γύρω
«καταστήματα» ν ’ άγοράση τρόφιμα,
διαφορετικά τόν περίμενε ή πείνα.
Συνέβαινε άκόμη καί τό άντίθετο: όταν
τά πληρώματα μιάς τριηρικής μοίρας
διατάσσονταν νά προμηθευθούν τήν
άτομική τους τροφή, τούτο σήμαινε ότι
έπέκειτο κάποια έπιχείρηση καί άπαρ
ση „

Οταν μιά πολιτεία ζητούσε τήν
516

Ο Χάνς Κρίστιαν "Αντερσεν. Στηριζόμενος στά γραπτά τού Ξενοφώντα
άναφέρει ότι γιά τόν έφοδιααμό τους οί
"Ελληνες βασίζονται στήν ιδιωτική πρω
τοβουλία.
προστασία τής ‘Αθήνας ή τής Σπάρτης
σέ περίπτωση κινδύνου καί άναλάμβανε
τίς δαπάνες τής ναυτικής δυνάμεως, τό
πιό συνηθισμένο ήταν νά διατρέφη τά
πληρώματά της άπό τήν έντόπια άγορά.
Αύτό γινόταν ή μέ τήν παροχή τής
τροφής σέ είδος ή μέ χρήματα, πού
δίνονταν ώς άντίτιμο τροφής.
' Υπό τίς συνθήκες αύτές ό έφοδιασμός μιάς έκστρατευτικής μοίρας μέ
χειρόμυλους ήταν μιά άπό τίς γενικότε
ρες φροντίδες τής διοικήσεως. Καί
τούτο γιατί ό ναύτης, άγόραζε τό σιτάρι
ή κριθάρι καί τά μετέφ ερ ε σέ μακρυνή
άπόσταση όχι άλεσμένα, γιά νά μή
χαλάσουν ώς άλεύρι μέ τόν καιρό.
Ποιά ήταν ή ήμερησία μερίδα τροφής
τού ’Αθηναίου ή Σπαρτιάτη ναύτη,
παίρνομε μιά ιδέα άπό τίς έπιχειρήσεις
τών ’Αθηναίων στή Σφακτηρία τό 425,
κατά τή διάρκεια τού Πελοποννησιακού
Πολέμου. "Οταν δέχθηκαν οί Αθηναί
οι τήν άνακωχή μέ τούς Λακεδαιμονί
ους, άνέλαβαν τήν ύποχρέωση νά
έπιτρέψουν τή μεταφορά τροφίμων σέ
περιορισμένη κλίμακα ατούς άποκλεισμένους στό νησί άνδρες. Καί όρισαν
τήν ποσότητα σέ δυό άττικές χοίνικες
άλεσμένο κριθάρι, δυό κοτύλες κρασί
καί μιά μερίδα κρέας γιά κάθε στρατιώ
τη - τό μισό δέ άπό τίς ποσότητες
αύτές γιά τόν ύπηρέτη.
Κάθε μιά άπό τίς χοίνικες (χοίνιξ, χοίνικος) = 6 κοτύλες (4 κοτύλες έπί
Σόλωνος). Κάθε άττική κοτύλη = 6
κύαθοι ή 204 γρ. κρασιού (1 κύαθος=
0,0456 λίτρ. ή 34 γρ.) ή 227 γρ. λαδιού.
Κοτύλη καί χοίνιξ μέτρο όγκου στερεών
καί ύγρών, άλλά καί τό κύπελο μέ τό
όποιο έπιναν τό κρασί ή τό άντλούσαν
άπό κρατήρα.
Τούτο δέν ήταν καί φτωχό έδεσμα ή,
τό άντίθετο, άπ' αύτό βλέπομε πόσο
φτωχό έδεσμα ήταν έκείνο πού δόθηκε

άπό τούς Συρακουσίους στούς ’Αθη
ναίους αιχμαλώτους, μετά τήν κατάρευση τού έκστρατευτικού των σώμα
τος. Τούς έδιναν μισή χοίνικα κριθάρι
καί μία κοτύλη νερό, δηλαδή πολύ
λιγότερο άπό τό κανονικό σιτηρέσιο τού
δούλου.
Στούς Σπαρτιάτες, σύμφωνα μέ πλη
ροφορίες πού μάς δίνει ό ιστορικός
Άθήναιος, χορηγούσαν κατά μήνα 1,5
περίπου μέδιμνο κριθαρένιο άλεύρι καί
11-12 μετρητές κρασιού. (1 μετρητής
= 24 χοίνικες ή 144 κοτύλες). Επίσης
ορισμένη ποσότητα τυριού καί σύκα (1
μέδιμνος = 48 χοίνικες ή 75 λίτρες
αιγίνης, άντίστοιχες πρός 51,84 λίτρες
Αθηνών. Άπό τόν 3ον π.χ. αιώνα
58,92 άθηναϊκές λίτρες).
" Οσο γιά τό τυρί καί τά σύκα, κατά τόν
Πλούταρχο τό τυρί ήταν κατά μήνα 5
μναί καί τά σύκα 2 μναϊ. (Μιά μνά ίση
πρός 100 δραχμές). Κρέας οί Σπαρτιά
τες δέν είχαν στις έκστρατείες, καί
όσάκις είχαν τούτο ήταν σέ μικρότερη
ποσότητα άπό τούς Αθηναίους.
Ή δημιουργία σταθμών άνεφοδιασμοϋ σέ μιά ναυτική έκστρατεία, όπως
έγινε μέ τούς Πέρσες κατά τήν εισβολή
τους στήν Ελλάδα στούς Μηδικούς
πολέμους, ήταν κάτι άγνωστο στις
ελληνικές πολιτείες.
Περίπτωση έξασφαλίσεως τροφίμων
μέ ναυτική έπιχείρηση έχομε τού 7ελευτία στήν Αίγινα, τό 386 π.χ., γιά τήν
όποια γίνεται λόγος άπό τόν Θουκυδί
δη, στήν ιστορία τού Πελοποννησιακού
Πολέμου. Κατώρθωσε ό Τελευτίας μέ
παραινετικούς λόγους νά παρασύρη
τούς άνδρες του στήν έπιχείρηση κατά
τού Πειραιώς, στήν όποια συνέλαβαν
πολλά σιτοφόρα πλοία καί αιχμαλώτους.
Καί ένώ πριν είχαν οί άνδρες πεσμένο
τό ήθικόν τους άπό τήν ήττα καί τήν
έλλειψη έφοδίων, τώρα όχι μόνο τρόφι
μα τούς έδωσε άλλά κατέβαλε καί
προκαταβολικώς μισθόν ένός μηνάς
ώστε κρατούσε τά πλοία του έπανδρωμένα πλήρως καί τούς στρατιώτες
φαιδρούς καί προθύμως ύπακούοντας
(Ξενοφ. Ελληνικά V.1, 13).
Χαρακτηριστικά άναφέρει ό J. Κ.
ANDERSON, μέ βάση τά γραπτά τού
Ξενοφώντος, ότι σέ τελευταία άνάλυση
γιά τόν έφοδιασμό τους οί "Ελληνες
βασίζονταν στήν ιδιωτική πρωτοβουλία
δηλαδή τούς έμπορους, οί όποιοι κυνη
γώντας τό προσωπικόν όφελος έκάλυπταν μιά πραγματική άνόγκη. Καί ότι
τελικά άναγνωρίσθηκε πώς ήταν προτι
μότερο νά διαλέξουν στρατηγό έναν
πετυχημένο έμπορο παρά ένα διανοού
μενο!!

«ΙΣΤΟΡΙΕΣ» ΑΠΟ
ΤΟ Γ ΡΑ Ι Χ

ΟΙ
«ΑΠ Ο 
ΚΑΛΥΨΕΙΣ»
ΤΟΥ
Φ ΡΑΝΤΣ
ΤΣΙΡΑΪΣ
Τά ελάχιστα πού
ό μο λο γ ε ΐό
δ ιο ικ η τή ς τοϋ Μ α ο υ τχ ά ο υ ζε ν
δείχνο υ ν γιά
μιά ακόμα φορά
τό μ έ γ ε θ ο ς τ ή ς
θηριω δίας
των ν α ζ ί.
ΦΡΑΝΤΣ Τσίραϊς, γενικός διοικη
τής ατό στρατόπεδο συγκέντρω
σης τού Μαουτχάουζεν, είχε κατορθώ
σει νά δραπετέψει από τούς προελαύνοντες, μέσα στό αυστηρό έδαφος,
’Αμερικανούς. Τό στρατόπεδο αύτό,
πού βρισκότανε παράπλευρα τού Δού
ναβη, κοντά στήνπόλη τοΟΛίντς, ήτανε
ένα άπό τά πιό φριχτά, τά πιό άπαίσια καί
τά πιό άγρια πού διαθέτανε οί Γερμανοί
τόν καιρό έκείνο. Γιά τούτο κι ό Φράντς
Τσίραϊς, πού ήξερε πώς θά συλλαμβανότανε οπωσδήποτε σάν έγκληματίας
πολέμου, κατάφερε νά ξεφύγει καί νά
πάει νά κρυφτεί σέ μιά άγροτική καλύ
βα, ξεμοναχιασμένη, πάνω στό βουνό
Πύρν, σιμά στήν πόλη Σπιτάλ τής
Αύστρίας. ’Αλλά τόν τρομερό αύτό
άνθρωπο δέν τόν συμπαθούσε κανέ
νας. Ούτε κι αύτοί ακόμα οί δικοί του.

Ο

«...Μέ τραυματίσανε μέ αύτόματοόπλο
στό άριστερό χέρι καί στά νώτα. Μία
σφαίρα διαπέρασε τήν κοιλιακή μου
χώρα...».

ΟΤΑΝ ΞΕΨ Υ ΧΟ ΥΣΕ Ο Ν Α Ζ ΙΣ Μ Ο Σ
Γι' αύτό καί καταδόθηκε ό κρυψώνας
του έπειτα άπό λίγες μέρες. Οί Α μ ερ ι
κανοί, φυσικά, στείλανε ένα άπόσπασμα
γιά νά τόν βουτήξει. Αύτός, όμως, πού
τό άντιλήφθηκε νά πλησιάζει, έκανε μιά
άπεγνωσμένη προσπάθεια νά ξεγλι
στρήσει γιά δεύτερη φορά άπό τά χέρια
τους. Μά δέν πέτυχε τό σκοπό του. Οί
Αμερικανοί στρατιώτες, πού τόν είδα
νε νά φεύγει, τοϋ φωνάξανε νά σταθεί.
Εκείνος άρνήθηκε νά ύπακούσει κι οί
διώχτες του τόν πυροβολήσανε, τόν
τραυματίσανε καί τόν μεταφέρανε στό
νοσοκομείο. ’ Επειδή ή κατάστασή του
θεωρήθηκε κρίσιμη, τόν άνακρίνανε,
άφού τόν συνεφέρανε γιά λίγο οί
στρατιωτικοί γιατροί.
Νά τί είπε: « ’ Ονομάζομαι Φράντς
Τσίραϊς καί γεννήθηκα στις 13 Αύγούστου 1905. 'Υπήρξα διοικητής στό
στρατόπεδο τοϋ Μαουτχάουζεν, καθώς
καί στά διάφορα παραρτήματά του.
Κατά τή φυγή μου άπό τήν καλύβα τού
βουνού Πύρν, στις 23 Μαΐου 1945, στις
έξι τό άπόγεμα, μέ τραυματίσανε μέ
αύτόματο όπλο στό άριστερό χέρι καί
στά νώτα. Μιά σφαίρα διαπέρασε τήν
κοιλιακή μου χώρα καί τρύπησε τό
διάφραγμά της. Μεταφέρθηκα στό 131
Αμερικανικό στρατιωτικό νοσοκομείο,
στήν πόλη Γκοΰζεν καί θέλω ν ’ άποκαλύψω τά παρακάτω:"Επειτα άπό έντολή
τοϋ δρα Καλτενμπροϋνερ, άρχηγοϋ τής
άστυνομίας τού έθνικοσοσιαλιστικού
κράτους τής Γερμανίας, πού είχε τήν
προέλευσή της, σέ διαταγή τούΧίμλερ,
διατάχτηκα όπως μέσα σέ σαρανταοχτώ
ώρες έκτελέσω όλους τούς αιχμάλω
τους. Συγκεκριμένα, έπρεπε νά τούς

οδηγήσω στις ύπόγειες στοές τών Β1
καί Β2 κτιρίων. Οί πόρτες τών κτιρίων
αύτών θά χτίζονταν μέ τσιμέντο καί
σιδερόσκονη, χωρίς ν ’ άφήσω τήν
παραμικρή έξοδο. Τις στοές αύτές
έπρεπε νά τις άνατινάξωμέ όποιαδήποτε έκρηχτική ύλη είχα στή διάθεσή μου.
Έπρόκειτο γιά τούς αιχμάλωτους τών
στρατοπέδων Γκούζεν I καί Γκούζεν II,
πού βρίσκονταν σέ άπόσταση έξι χιλιό
μετρα περίπου άπό τό κεντρικό στρατό
πεδο τού Μαουτχάουζεν.
»Τή διαταγή αύτή άρνήθηκα νά τήν
έκτελέσω. Δέν είναι άλήθεια ότι μ ’
έμποδίσανε οί αιχμάλωτοι νά τό κάνω
αύτό, όπως είπανε οί ίδιοι άργότερα
στις καταθέσεις τους. Οί αιχμάλωτοι ό
Ζάκ Μανασέ, ό Ρίκο Τόρνο, ό Μωρίς
Άλμπανές, ό Τζών Κούπερ, ό Γουίλιαμ
Σέντερ, ό Βλαντιμίρ Σεκώφ, ό Ίβάν
Κορσάκωφ, ό Δημήτρης Σαραντίδης, ό
Θόδωρος Κολιαλέξης, ό Νίκος Χρυσόπουλος, ό Στέλιος Μαρκάτος, ο οαυιλης Εύαγγελίου, ό Άναστάσης Φορόπουλος, ό Γιάννης Κυβέλος καί μερικοί
άλλοι, δέν είναι άξιόπιστοι μάρτυρες.
Αύτό πού λέω, μπορώ νά τό άποδείξω
αν έπιζήσω τελικά. Αύτοί πάλι πού
συνεργαστήκανε μαζί μου άπό τούς
έγκάθειρχτους, προσπαθούνε τώρα νά
σώσουνε τόνέαυτό τους, λέγοντας ένα
σωρό ψέματα ένάντιά μου. "Ολα τά
ονόματα τών άνθρώπων αύτών, πού
καταδίνανε τούς συντρόφους τους γιά
νά φάνε ένα πιάτο φαγητό παραπάνω,
θά τ ’ άναφέρω στό τέλος τής άπολογίας μου. Καί τότε θά λάμψει ή άλήθεια,
άν γίνουνε κανονικές άνακρίσεις.
»Στό Μαουτχάουζεν, έπίσης, χτίστη
κε ένας θάλαμος άερίων, καμουφλαρισμένος σέ λουτρό, έπειτα άπό διαταγή
τού Έ ς "Ες έπίατρου δρα Κρέπσμπαχ.
Στό λουτρό αύτό δηλητηριάζονταν οί
αιχμάλωτοι. Έχτός άπ' αύτό, όμως,
άπό τό Μαουτχάουζεν στό Γκοΰζεν,
κυκλοφορούσε ένα ειδικό αύτοκίνητο,
όπου στή διάρκεια τού ταξιδιού δηλητη
ριάζονταν οί αιχμάλωτοι πού ήτανε
μέσα ή υποχρεώνονταν νά καταπιούνε
πινέζες, καρφίτσες, λεπίδες κι άλλα
παρόμοια. Αύτό ήτανε ένα είδος πειρά
ματος σχετικού μέ τήν άντοχή τού
στομαχιού σέ αιχμηρά άντικείμενα. ' Ο
Κροάτης ύπολοχαγός Βάσκο Πάβελτς,
αιχμάλωτος τού Γκοΰζεν II, ύποχρεώθηκε νά καταπιεί εκατόν έντεκα λάμες
ξυρίσματος, μέσα σέ τρεις ώρες. "Εζησε μιά ολόκληρη βδομάδα μέ φριχτούς
πόνους. Κατόπιν πέθανε.
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ΝΙΚΟΛΑΣ
ΚΟΛΜΑΝΙΑΤΗΣ
Αρχικά ύπηρέτησε στον τουρκικό στόλο, επιστρατευμένος,
όπως πολλοί νέοι των έλληνικών νησιών κατά τήν
προεπαναστατική περίοδο. Φλογερός πατριώτης, όμως,
λιποτάκτησε καί πήγε στήν Ρωσία, όπου, μέ τήν
δραστηριότητα πού άνέπ τυξε, ονομάσθηκε πλωτάρχης
τού ρωσικού ναυτικού. Τό 1811 βρίσκεται στήν
' Αργεντινή, γιά νά άγωνισθή ύπέρ τής άνεξαρτησίας της.
ΛΙΜΑΝΙ τής "Υδρας, δίπλα ατό
ΣΤΟαρχοντικό
του ' Αναστάση Τσαμαδοϋ, όπου, άπό πεντηκονταετίας σχε
δόν, στεγάζεται ή άνασυσταθεϊσα κατά
τό 1 927, Σχολή Πλοιάρχων του ' Εμπο
ρικού Ναυτικού, έχει κτισθή μιά επι
βλητική αναμνηστική στήλη στήν όποια
έχει έντοιχισθή ωραία χάλκινη ανάγλυ
φη πλάκα γιά τόν Υδραίο καπετάνιο
Νικόλα Κολμανιάτη, ηρώα των πολέ
μων άνεξαρτησίας τής 'Αργεντινής.
Πώς όμως ό 'Υδραίος αυτός βρέθηκε,
έδρασε καί δοξάστηκε στίς μακρινές
θάλασσες τής Νότιας ' Αμερικής; ' Από
παλιά περιοδικά καί εφημερίδες τής
' Ελλάδος καί τής ' Αργεντινής εξακρι
βώσαμε τά ακόλουθα:
' Ο Νικόλας Κολμανιάτης ή Γεωργίου
γεννήθηκε στήν 'Ύδρα τό 1784. Α 
φού τελείωσε τήν στοιχειώδη εκπαί
δευση φοίτησε στήν Ναυτική Σχολή
τής "Υδρας, πού άπό τότε λειτουργού
σε. "Υστερα όπως όλοι οί νέοι τού
νησιού άρχισε τά ταξίδια. Καθώς ήταν
έξυπνος καί δραστήριος γρήγορα διακρίθηκε καί έγινε καπετάνιος. Νεώτατος, μόλις συμπλήρωσε τά είκοσι,
νυμφεύθηκε. ’ Ο γάμοςτουέγινεάφορμή νά ξενητευθή. Κάποιος άπό τούς
θρασείς παλληκαράδες τού νησιού
ενοχλούσε τή γυναίκα του. ' Ο Κολμα
νιάτης τότε ύπηρετοΰσε σάν «μελάχης»
στόν τουρκικό στόλο, ύποχρεωτικά,
όπως οί νέοι καί άλλων έλληνικών
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νησιών, πού ήσαν ύποχρεωμένοι νά
στέλνουν κάθε χρόνο ένα σημαντικό
άριθμό νέων ναυτικών γιά ύπηρεσία
στά τούρκικα πολεμικά. ' Ο Κολμανιά
της δέν άργησε πολύ νά μάθη τά
δυσάρεστα νέα καί καθώς ήτανάνδρας
γενναίος, ορμητικός καί οξύθυμος δέν
μπόρεσε νά άνεχθή τήν κατάσταση
Διαφορετικά θά ήταν άξιος τής περιφρονήσεως όλων. Χωρίς πολλούς δι
σταγμούς λιποτάκτησε άπό τόν Νπή
σταθμό τής Κωνσταντινουπόλεως καί
έφθασε στήν "Υδρα. ’ Αμέσως προκάλεσε τόν άνθρωπο πού είχε τό θράσος
νά προσβάλη τή τιμή του. Οί δυό
άνδρες χτυπήθηκαν άγρια καί ό παλληκαραςτραυματίστηκε θανάσιμα. "Ετσι,
γιά νά γλυτώση τήν σύλληψι άπό τόν
αύστηρό διοικητή τού νησιού καπετάν
Γιώργη Βούλγαρη καί τήν άποστολή
του στήν Κωνσταντινούπολη όπου α
σφαλώς τόν περίμενε βαρύτατη ποινή
κυρίως γιά τήν λιποταξία άπό τήν
τουρκική άρμάδα, ό Κολμανιάτης πήρε
ένα μικρό ιστιοφόρο καί έξαφανίσθηκε.
Μετά άπό μερικά χρόνια τόν βρίσκο
με στή Μάλτα καί άργότερα στό
Βασίλειο τής Νεαπόλεως. ' Εκεί, ποτι
σμένος καθώς ήταν μέ τίς φιλελεύθερες
ιδέες τής ' Υδρας, άντιστάθηκε άποφασιστικά στίς πιέσεις καί διωγμούς πολι
τών πού άρχισε ή κυβέρνησις γιά νά
έξουδετερώση τό έπαναστατικό ρεύμα
πού κατέκλυσε τήν Εύρώπη μετά τήν

Γαλλική ' Επανάσταση Τελικά άναγκάσθηκε νά φύγη άπό τή Νεάπολι έγκαταλείποντας σημαντική περιουσία πού
άμέσως δημεύθηκε. Κατέφυγε στή Ρω
σία όπου κατατάχθηκε στό πολεμικό
ναυτικό καί σύντομα έπειδή άναγνωρίσθηκε ή άξια, ή κατάρτισις καί ή
ίκανότης του, ονομάσθηκε πλωτάρχης.
" Ετρεφε τήν μάταιη ελπίδα ότι σύντομα
νέος ρωσοτουρκικός πόλεμος θά άρχι
ζε καί έτσι θά τού δινόταν εύκαιρία νά
πολεμήση τόν μισητό δυνάστη τής
πατρίδας του.
Τό 1810 άρχισαν οί πρώτεςάψιμαχίες μεταξύ τών ' Αργεντινών καί ' Ισπα
νών δεσποτών τους. ' Ο Κολμανιάτης
έγκαταλείπει άμέσως τό ρωσικό ναυτι
κό καί τήν έξαιρετική σταδιοδρομία πού
είχε ήδη έξασφαλισμένη καί τό 1811
άποβιβάζεται στήν Αργεντινή, μέ τήν
ψυχή πλημμυρισμένη άπό ύψηλά ιδα
νικά άλλά καί διψασμένη γιά περιπέτει
ες. Μαζί του είναι καί ό Μυτιληναϊος
καπετάνιος Μιχάλης Σαμουήλ Σπύρου
πού πίστευε στά ίδια ιδανικά. Στήν
' Αργεντινή ό Κολμανιάτης γνωρίσθηκε
μέ τόν Γενοβέζο Πιάτζιο καί σύντομα
έγινε στενός φίλος τής οικογένειας του.
Στό πρόσωπο τής ώραίας κόρης τού
Πιάτζιο βρίσκει τήν γυναίκα τών ονεί
ρων του, ένώ κι αυτή στό ύψηλόκορμο
παλληκάρι μέ τά μαύρα μάτια καί τά
άδρά χαρακτηριστικά βλέπει τόν ιππό
τη τών μεσαιωνικών μυθιστορημάτων.
' 0 γάμος γρήγορα τούς ένωσε.
Στήν 'Αργεντινή, ό Κολμανιάτης πή
ρε γιά πρώτη φορά τό έπώνυμο Γεωργίου (Ξοργε - Χόρχε) πού ήταν τό
οικογενειακό όνομα τής μητέρας του.
Μέ αύτό δοξάσθηκε καί πρόσθεσε
μυθιστορηματικές σελίδες στήν ναυτιΤόν έκπαιδευτικό «Liberia» τοΰ Πολε
μικού Ναυτικού τής 'Αργεντινής, εκτο
πίσματος 3.720 τόννων, μέ πανιά συνο
λικής επιφάνειας 2.652 τ.μ.
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κή ιστορία τής 'Αργεντινής." Αλλαξε τό
επώνυμο του πιθανώς γιά νά άποφύγη
την δημιουργία ζητήματος μεταξύ Ι 
σπανίας καί Ρωσίας πού διατηρούσαν
φιλικές σχέσεις. ’ Ο Κολμανιάτης, αν
δρείος, φιλελεύθερος καί φανατικός
δημοκράτης, έτρεφε άσπονδο μίσος
γιά όλουςτούςτυράννους. Μιάπού δέν
μπορούσε νά άγωνισθή κατά τού δυνά
στη τής πατρίδας του, έσπευσε νά
προσφέρη τις ύπηρεσίες του σέ άλλο
λαό πού άγωνιζόταν γιά τή λευτεριά
του. "Αν πετύχαινε, τό όφελος θά ήταν
γενικό. Τότε, ό ' Ιρλανδός θαλασσόλυκος Ούίλλιαμ Μπράουν είχε λάβει άπό
τήν κυβέρνηση των 'Αργεντινών έπαναστατών, έντολή νά όργανώση στόλο
προς άντιμετώπισιν τών Ισπανών. Ό
Μπράουν πού έξετίμησε τά έξαιρετικά
προσόντα καί τήν ως τότε δρασι τού
Κολμανιάτη καί τού Σπύρου τούς περι
έλαβε καί τούς δύο στόν πίνακα τών
πρώτων πεπειραμένων στελεχών τού
πολεμικού ναυτικού τής 'Αργεντινής.
' 0 νεοσύστατος στόλος ύπό τήν
άρχηγία τού Μπράουν, στις 10 Μαρτί
ου 1814, συναντήθηκε μέ τόν ισπανικό
σέ μιά ομηρική πραγματικά γιγαντομα
χία κοντά στό νησί Μάρτιν Γκάρθια καί
μετά πολύωρη καί πεισματώδη πάλη
έτρεψε σέ φυγή τούς 'Ισπανούς. Σ'
αύτή τήν ναυμαχία, πού δόξασε τόν
νεαρό άργεντινό στόλο ό Κολμανιάτης
έλαβε μέρος σάν επιτελής άξιωματικός
τής ναυαρχίδος «’ Ηρακλής» καί διακρίθηκε γιά τήν Ικανότητα καί τήν απαρά
μιλλη άνδρεία του. ’ Ο Σπύρου ήταν
κυβερνήτης τής «Κάρμεν» πού σκληρά
πολέμησε δίπλα στήν ναυαρχίδα.
Ο Ισπανικός στόλος ύποχώρησε
πρός τή βάσι του τής Κονθεπσιόν. ’ Ο
Μπράουν διατάσσει τόν ναύαρχο Θω
μά Νόθερ νά καταδιώξη τούς ' Ισπα
νούς επί κεφαλής μιας μοίρας τού
στόλου τής όποιας μετέχει ή«Τρινιτάντ»
μέ κυβερνήτη τόν Κολμανιάτη καί ή ήδη
ένδοξη «Κάρμεν» μέ κυβερνήτη τόν
Σπύρου.
Κατά τήν μεγάλη ναυμαχία τού ' Αρόι, έπειτα άπό έξοντωτικό αγώνα
τριών ώρών καί πρό τής μεγάλης
άριθμητικής ύπεροχής τών ' Ισπανών,
άποφασίζεται ή ύποχώρησις τών Αρ
γεντινών. Τό «Τρινιτάντ» μάχεται στήν
πρώτη γραμμή. Κατά τήν ένδοξη άλλά
τραγική ήμέρα τής 20ής Μαρτίου
1814, ό γενναίος Μιχάλης Σπύρου, γιά
νά μήν πέση στά χέρια τών ' Ισπανών,
άν καί βαριά τραυματισμένος, άνατι-

Τό μνημείο τοϋ Νικόλα Κολμανιάτη οτήν " Υδρα.
νάσσει τήν «Κάρμεν» βάζοντας φωτιά
στήν πυριτιδαποθήκη. "Αξιος καί ένδο
ξος πρόδρομος τού καλόγερου Σαμου
ήλ τού Σουλίου, τού Βρατσάνου καί
τού Σίδερη τών Ψαρών καί τού Μεσολογγίτη γέρο-Καψάλη. Κατά τήν ναυ
μαχία αύτή σκοτώθηκε ό Νόθερ καί
πολλοί αξιωματικοί καί ναύτες τής
μοίρας του. Ό Κολμανιάτης παρέμεινε
ήρεμος μέσα στήν θεομηνία. Μέ τόν
ύπαρχό του, μόνον έπιζώντα άξιωματικό καί έλάχιστους απ' τό κατώτερο
πλήρωμα, πολεμά άπεγνωσμένα. Ά π ό
τό σακατεμένο καράβι του βλέπει τήν
«Κάρμεν» τού Σπύρου νά άνατινάσσεται. ' Η ψυχή του, άντί νά λυγίση,
χαλυβδώνεται. Τελικά τό«Τρινιτάντ» μέ
κουρελιασμένα πανιά κατορθώνει καί
ξεφεύγει άπό τόν κλοιό τών πλωτών
φρουρίων τού έχθροΰ, όπωςάργότερα
ξέφυγε άπό τό στενό τής Σφακτηρίας ό
έπίσης Υδραίος Νικόλας Βότσης κυ
βερνώντας τόν ξακουσμένο «" Αρη» τού
ήρωϊκοΰ Άναστάση Τσαμαδοΰ.
Ό Κολμανιάτης, αμέσως έπειτα,
έλαβε μέρος στήν έκστρατεία κατά τού
Μοντεβίδεο, πρωτεύουσας τής Ούρουγουάης πού κατεχόταν κι αύτή άπό
τούς Ισπανούς. Ή γενναιότης καί ή
άσύγκριτη όρμητικότης του έκαναν καί
έδώ θαύματα. Πρώτος μπήκε μέ τό
καράβι του στήν έξαιρετικά οχυρή αύτή
θέσι. Τήν μεγάλη στρατιωτική του
έπιτυχία στεφάνωσε καί σημαντικώτερη

διπλωματική. Κατόρθωσε δηλαδή νά
προσεταιρισθή υπέρ τών Αργεντινών
τόν άξιόμαχο στρατό καί στόλο τής
Ούρουγουάης. "Ετσι μέ τούς κοινούς
αγώνες τους κατά τών ' Ισπανών έπέτυχαν καί οι Ούρουγουανοί τήν άνεξαρτησία τους κατά τό 1814.
” Οταν τό 1826 κηρύχθηκε ό πόλεμος
κατά τής Βραζιλίας ό Κολμανιάτης
άνήκε στό ανώτερο έπιτελείο τοϋ
στόλου. Έλαβε μέρος σάν άρχηγός
μοίρας σέ πολλές ναυμαχίες καί συγ
κρούσεις. "Οταν μετά τήν ειρήνη τού
1828 γύρισε στό Μπουένος Αύρες, μέ
τήν φρεγάτα «Αύτοκράτειρα» τιμήθηκε
γιά τις έξαιρετικές του ύπηρεσίες μέ τό
άνώτατο παράσημο τού Τάγματος τής
Άργυρός Άσπίδος. "Ηδη άπό πολλά
χρόνια έφερε τόν βαθμό τού πλοιάρχου
καί καθώς ήταν κουρασμένος άπό τούς
συνεχείς άγώνες δέν άργησε νά παραιτηθή. Σεμνός καί μετριόφρων σάν
όλους τούς πραγματικούς ήρωες έζησε άποτραβηγμένος τό ύπόλοιπο τής
ζωής του. Τό 1866 πέθανε στήν θετή
του πατρίδα. Τά όστά του φυλάσσονται
στό κοιμητήριο τοϋ Μορόν, προαστίου
τού Μπουένος "Αύρες.
' Η άτομική του μερίδα στά μητρώα
τών άξιωματικών τού πολεμικού ναυτι
κού τής Αργεντινής, ύπό τό δνομα
Νικόλας Χόρχε, γεμάτη άπό έξαιρετικές πράξεις άνδρείας, δικαιολογεί άπόλυτα τόν τίτλο τοϋ ήρωος τοϋ άγώνος
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άνεξαρτησίας τής ’ Αργεντινής πού
τόσο δίκαια τοΰ άπένειμε ή αμερόληπτη
ιστορία.
Συγγενείς τού Υδραίου ήρωος
τής 'Αργεντινής έδρασαν κατά τήν
Ε λληνική Έπανάστασι. Ο Γκίκας
Κολμανιάτης διακρίθηκε σάν κυβερνή
της πολεμικού. ’ Επίσης ό Ίκέσιος
Γεωργίου διετέλεσε έπί χρόνια γραμματεύς τής ναυρχίδος τού Μιαούλη, ό
Ή λίας Γεωργίου κυβέρνησε πολεμικό
σέ πολλές επιχειρήσεις καί ένας άλλος
Γεωργίου προσέφερε τις υπηρεσίες
του σάν πυρπολητής.
Τό 1937 εντοιχίσθηκε στήν "Υδρα ή
άναμνησχική πλάκα γιά τόν Κολμανιάτη.
' Αργότερα, τό 1949, ή κυβέρνησις τής
'Αργεντινής δώρησε στήν Δημαρχία
"Υδρας μιά ώραία προτομή τού Κολμα
νιάτη καί μιά άλλη όμοια στήν "Ενωση
Συντακτών ' Ημερησίων ’ Εφημερίδων
’ Αθηνών. Τήν άναμνηστική πλάκα έφ ε
ρε στήν "Υδρα τό άντιτορπιλλικό τής
’ Αργεντινής «Σαρμιέντο» στόν κυβερ
νήτη τού όποιου ό Δήμαρχος ’ Αθηναί
ων προσέφερε πολυτελείς έλληνικές
σημαίες γιά τά δυό πολεμικά τού
στόλου τής Αργεντινής πού έφεραν
τά ονόματα «JORGE» καί «SPIRO».
’ Από τότε, όποτε καταπλέη στίς έλλη
νικές θάλασσες πολεμικό πλοίο τής
Δημοκρατίας τής Αργεντινής, ό κυ
βερνήτης του θεωρεί ιερή ύποχρέωσι
νά τιμήση όπως τού άξίζει τόν ' Υδραίο
αύτό ναυμάχο πού τόσο δοξάστηκε στίς
μακρινές θάλασσες τής Νότιας ’ Αμερι
κής. Τήν παράδοσι αύτή συνέχισε καί ό
κυβερνήτης τού θαυμάσιου μεγάλου
έκπαιδευτικοΰ τού πολεμικού ναυτικού
τής ’ Αργεντινής «Libertad», πού κατέ
πλευσε στόν Πειραιά. ' Η ώραία φρεγά
τα, μέ τρία πανύψηλα κατάρτια, πού
ξανάφερε γιά λίγο στίς έλληνικές θά
λασσες, τήν γοητεία καί τήν ποίησι τών
μεγάλων ιστιοφόρων, κατέπλευσε καί
στήν Ύδρα. Εκεί, μέ έπισημότητα.
παρισταμένης καί άντιπροσωπείας τού
Πολεμικού μας Ναυτικού, ό κυβερνή
της τού έκπαιδευτικοΰ, πλοίαρχος Π.Ν.
Ντ. Άλουράλντε, κατάθεσε δάφνινο
στεφάνι στήν πλάκα αύτή , πού μέ
μεγάλα άνάγλυφα γράμματα διαιωνίζει
τόν δίκαιο χαρακτηρισμό τού ναυάρχου
Μπράουν γιά τόν 'Υδραίο ήρωα τής
Αργεντινής Νικόλα Γεωργίου ή Κολ
μανιάτη: «Fue tan valiente como modesto». Υπήρξε τόσο γενναίος όσο καί
μετριόφρων.
Μιά άναγνώρισις πού, πράγματι, πολύ
τοΰ άξιζε.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΛΑΙΤΣΑΣ
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟ Μ ΗΤΟΡΑΣ
ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΑΛΛΟΤΕ ΑΝΘΟΥΣΕ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

ΟΙ ΠΑΝΑΓΙΕΣ
ΤΩΝ
«ΧΑΜΕΝΩΝ
ΠΑΤΡΙΔΩΝ»
Ε ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ χέρι χέρι /
περπάτησα όλο τό Αιγαίο. /
Στά μάτια της είναι γραμμένα δρομολό
για καί τόξα. / θαλασσινή γλαυκή Κυρά,
/ είσ ’ ό μαγνήτης κι ή βελόνα τής
πυξίδας».
Τούτοι οί άδροί στίχοι τοΰ ποιητή
Δημήτρη Φερούση, άπό τήν τελευταία
του συλλογή «Τρίτη ώρα», «τόν μήνα
τής Παναγιάς», σέ κάθε γωνιά τού
' Αρχιπελάγους, όπου τόσο τιμάται καί
γεραίρεται ή μνήμη της. Μάς ταξιδεύ
ουν πέρα μακριά στή χερσόνησο τ '
' Αγιονόρους κι άπό κεΐ στίς Σποράδες,
τά Κυκλαδονήσια, τά Δωδεκάνησα, γιά
νά μάς άφήσουνε γεΰσι πικρή τή θύμησι
τών «Χαμένων Πατρίδων», τίς Παναγι
ές τών άνατολικών παράλιων τοΰ Αιγαί
ου, τής Πόλης, τού Πόντου, τής Καππα
δοκίας.
Τίς Παναγιές πού λείψανε πιά, άλλες
πού έρημώθηκαν κι άλλες πού μένουνε
άλειτούργητες ή μετράνε στά δάχτυλά
τους πιστούς. Τήν Παναγιά τήν Μπαλουκλιώτισσα καί τήν Παναγιά τοΰ
Σουμελά τήν Παναγιά τή ©εραπιώτισσα
καί τίς Παναγιές τών Μοσχονησιών, τ '
Άϊβαλιοϋ, τής Μάδυτος.
Τότε, πού σφάζανε τέτοιες μέρες
άπό ζωή, πού γνώριζαν μέρες δόξας.
Ό Πάνος Βαλσαμάκης, στό ώραίο
βιβλίο του «' Η πολιτεία δίχως κάστρα Άϊβαλί 1914-1918», άναθυμάται τ ’

Μ

ολόφωτο Δεκαπενταύγουστο στήν Πα
ναγιά τή Μοσχονησιώτισσα, πού τή
γιόρταζε μέ έξαρσι ορθόδοξη καί ρω
μαϊκή ολόκληρο τ ' ’ Αϊβαλί, - ή πατρίδα
τοΰ Βαλσαμάκη καί τοΰ Κόντογλου:
« Ή Γιορτή τής Μάνας τοΰ θεού. Τό
Δεκαπενταύγουστο. Τούτες τίς μέρες,
άλλοτες γιόμιζε ό τόπος ήλιο ζεστό κι ή
γής άβγάτιζε κι ήτανε πολλές οί προ
σφορές της. Σάν σήμερα γιόρταζε ή
θαυματουργή Παναγιά, ή Μοσχονησιώ
τισσα. Στή μεγαλόπρεπεπη έκκλησιά
της άχολογοΰσε άπό νωρίς τό πελώριο
Πάνου Βαλσαμάκη Κυδωνιέως: Τό Ά ιβαλί. ( Ή καταστροφή).

Πάνου Βαλσαμάκη Κυδωνιέως: Τό Ά ιβαλ'ι (Οί εκκλησίες).
σήμαντρο κι άντιβούϊζε, μέ τή γαλήνη, ό
αγέρας κι ό κόσμος έκανε μέ κατάνυξη
τό σημείο του Σταυρού. ’ Από τά
χαράματα οί προσκυνητές παίρνανε
θέση στά λογής πλεούμενα, νά περά
σουνε άπό τήν πολιτεία στό νησί, νά
τάξουνε καί νά προσκυνήσουνε. ' Ολημερίς, σάν φούντωνε τό πανηγύρι, οί
χασομέρηδες γυροφέρνανε στις φρίτσες μέ τά παιχνίδια, τρώγανε γλυκά
ατό πόδι, κόβανε βόλτες καί χαζεύανε.
Τό βραδινό γιομίζανε τά καφενεία καί
τά κέντρα. Αντιλαλούσανε τά βιολιά
καί τά τραγούδια ώς τά βαθιά χαράμα
τα...».
Πού πήγε τούτη ή ζωή, τί γίνανε
τούτες οί γιορτάδες, πώς χάθηκε τ ’
Άϊβαλί! "Εμεινε μόνο ή μνήμη, οδυνη
ρή καί πυρακτωμένη, νά κατεβάζη
δάκρυα στά μάτια, νά βαραίνη τήν
καρδιά, νά κάνη τό ολοζώντανο χτές
ιστορία χάρτινη.

«Κρυφά σχολειά»
Είναι ένα μικρό, θαυμάσιο βιβλιαράκι
χωρίς όνομα συγγραφέα!' Εχει τόν τίτλο
« Ό πατήρ Αρσένιος ό Καππαδόκης»
κι έκδόθηκε τό 1975 άπό τό Ιερό
'Ησυχαστήριο Μοναζουσών «Εύαγγελιστής ’ Ιωάννης ό Θεολόγος» στή
Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Λέγεται πώς
τδγραψε ό όσιώτατος μοναχός Παΐσιος

στ' ' Αγιονόρος, πού κρατάει άπό κείνα
τά μέρη. Στις σελίδες του, ύπάρχει
άναφορά σέ μιά Παναγιά τής Καππαδο
κίας. Δέ μιλάει γιά λειτουργίες, δέ
μνημονεύει πανηγύρια. Μάς δίνει μιάν
άλλη πτυχή, βαρυσήμαντη καί διδακτική
τόσο γιά μάς όσο καί γιά άλλους.
ΆφηγεΤται ό γέροντας Πάΐσιος:
«” Ερχεται λοιπόν στήν πατρίδα του ό
διάκο-’ Αρσένιος καί άρχίζει μέ θείο
ζήλο τό έργο του, γιά νά διώξη τό
σκοτάδι τής άγραμματοσύνης. Αιτία τού
σκοταδιού ήταν φυσικά οί Τούρκοι, διότι
τά χριστιανικά έκεΐνα χωριά τών Φαράσων, πού άποτελοΰσαν ένα μικρό έλληνικό κομμάτι, τά έβλεπαν πάντοτε μέ
κακό μάτι. ΓΓ αύτό προχωρούσε άθόρυβα τό έργο του, μέ διάκριση μεγάλη,
παρ ’ όλο πού ήταν νέος. Ηχε έτοιμάσει
αίθουσα γιά σχολείο καί άντί γιά θρανία,
δέρματα άπό κατσίκες ή άπό πρόβατα
μέ τό τρίχωμά τους καί έπάνω στά
δέρματα γονατισμένα τά παιδιά παρα
κολουθούσαν τά μαθήματα. Μέ αύτόν
τό σοφό τρόπο, δέν έρέθιζε τούς
τούρκους καί όταν άκόμη τύχαινε νά
βλέπουν τά παιδιά, γιατί νόμιζαν πώς
προσεύχονταν. Τις περισσότερες δέ
φορές, συγκέντρωνε ό πατήρ τά παιδιά
στό Έξωκκλήσι τής Παναγίας (στό
Κάντσι), πού ήταν ψηλά στό βράχο μέσα
σέ σπηλιά καί τό είχε γιά Κρυφό
Σχολειό. Παρ’ όλο πού είχε δοθή μιά
σχετική έλευθερία στούς χριστιανούς,
διότι είχε πιέσει τότε τούς τούρκους ή
’ Ορθόδοξη Ρωσία, στά Φάρασα σχεδόν
ήταν ό ίδιος φόβος, έπειδή ήταν
ξεκομμένα στά βάθη τής Καππαδοκί
ας».
Κι ή Παναγιά έβλεπε άπ ’ τό θρονί της
τά μικρά ' Ελληνόπουλα καί τάεύλογοϋσε καί τά προστάτευε.
Στά Νιάμερα, γιόρταζε τό περίφημο
μοναστήρι τής Κοιμήσεως τής Θεοτό
κου, κοντά στήν πεδιάδα τού Μπαμπάτεπέ, στή Μάδυτο. Μαζεύονταν τότε
Ρωμιοί άπ’ όλα τά μέρη τού ' Ελλησπόν
του κι άπό τήν Πάλι. «Προσήρχοντο»
γράφει στό έργο του «’ Η Μάδυτος» ό
άείμνηστος Σιταράς, πολλοί πανηγυρισταί (σχεδόν όλος ό κόσμος τής Μαδύτου), άκόμη δέ καί άπό τά πέριξ χωριά
καί ιδίως άπό τά Δαρδανέλια καί έσχηματίζετο, ούτως είπεϊν, μία πολυπλη
θής κατασκήνωσις, μία νέα αύτοσύστατος πόλις, μέ όλον τό νοικοκυριό της.
Πρός τόν σκοπόν τούτον έργολάβοι
πευκοπλέκτων καλυβών άπό ήμερών
έφρόντιζαν νά προετοιμάσουν τήν πρό
χειρον ταύτην κατασκήνωσιν, στήνοντες τσαρδάκια άπό κλάδους πεύκων ή
άλλων δένδρων, εις πολλαπλός σειράς,

πού ένοικίαζον άπό 10 γρόσια καί άνω,
άναλόγως τής θέσεως. Καί ή μέν μία
πλευρά ή πρός τά άριστερά, περιείχε τά
καταστήματα μέ τά άγνά κρασιά τους
καί τούς έκλεκτούς μεζέδες, ή δέ άλλη
πλευρά, ή πρός τά δεξιά περιελάμβανε
τά μικρομάγαζα, όπου έπωλοϋντο διά
φορα παιδικά παιγνίδια, ήτοι ζουρνά
δες, σφυριχτές κ.λ.π.».
Τό θαυματουργό εικόνισμα τής Πα
ναγιάς τής Μαδυτινής, μέ τή φροντίδα
τού Χρίστου ' Αγιάσματζη, μεταφέρθη
κε μέ τήν Καταστροφή τού Είκοσιδύο
καί βρίσκεται σήμερα στή Μύρινα τής
Λήμνου. Όπως, άλλωστε κ ’ ή Παναγιά
τού Σουμελά, τό σέμνωμα τού Πόντου,
έκεΤ κοντά στή Βέροια.
Κι όμως ή Παναγιά τού Σουμελά, τό
ποντιακό μοναστήρι, στέκει άκόμη άγνοώντας κάθε άντιξοότητα, σέ πείσμα
τού χρόνου καί τών άνθρώπων. Τό
έπισκέφθηκε τό 1963 ό γνωστός συγ
γραφέας Χρήστος Σαμουηλίδης κι έδω
σε τις έντυπώσεις του στό βιβλίο του
« Οδοιπορικό στόν Πόντο»:
«... Πήραμε τό δεξιό μονοπάτι. Δέν
κάναμε πάνω άπό πέντε λεπτά ποδαρό
δρομο καί, ξαφνικά, νά την ή Παναγία
Σουμελά! Τό μεγαλόπρεπο χτίσμα έτσι
ξαφνικά πού άποκαλύφθηκε στά μάτια
μας, μετά άπό τόση έρημιά, μάς γέμισε
μέ θαυμασμό. Θαυμασμό γιά τήν παρα
μυθένια ομορφιά του καί γιά τό θρίαμβο
τού άνθρώπου, τού ρωμιού, πού τά
χέρια του κατάφεραν νά χτίσουν ένα
τεράστιο οικοδόμημα τόσο ψηλά... Ή
μεγάλη ξύλινη πόρτα τής εισόδου ήταν
κλειστή, τήν άνοιξε ό Χουσε’ίν μ' ένα
τεράστιο κλειδί, πού τό είχε πάρει άπό
κάτω άπ’ τό μετεωρολογικό σταθμό
Μπήκαμε μέσα, τό θέαμα πού άντικρύσαμε, ήταν άπελπιστικό. Τέλεια κατα
στροφή. ρημαδιό, σάν νά είχε γίνει
κάποιος φοβερός σεισμός. Σοΰ έρχόταν νά κλάψεις».
Κελλιά καταστραμμένα, τά πάντα
γυμνά. Μόνο οί νωποχογραφίες σωσμένες στούς τοίχους. Ερημωμένο κι
άνέλπιδο, τό Μοναστήρι τού Σουμελά
ήταν πάντως στή θέσιτου. "Οπωςή νέα
Μονή Σουμελά στή Μακεδονία ύψώνεται δεητικά στόν ούρανό νά έκφράζη
στήν Κυρία Θεοτόκο τήν προσδοκία τού
' Ελληνισμού στήν αιώνια σκέπη της.
’ Ελεύθερος ή ύπόδουλος, διωγμένος
ή οχι, ό ' Ελληνισμός γνωρίζει πάντα νά
τιμά ’ Εκείνη, πού στάθηκε γι' αύτόν σέ
καιρούς χαράς καί λύπης μεσίτρια,
προστασία, άπαντοχή, μητέρα στοργι
κή, μάνα τής Ρωμιοσύνης.
Ι.Μ. ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ
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ΜΥβΟΑΟΠΗΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Η Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Α Τ Η Σ Μ Υ Θ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Γ Ν Ω Σ Ε Ο Σ
ΑΠΟ ΤΗΝ Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Ο Ν ΙΚ Η
' Η αρχαία έλληνική έπιοτήμη καί φιλοσοφία άσχολεϊται μέ τά ίδια προβλήματα,
μέ τά όποια ασχολήθηκε καί ή μυθολογία. Ή διαφορά συνίσταται στον τρόπο
έρεύνης καί διαπραγματεύσεως. ' Ως επιστήμη έρευνα καί άναζητεϊ, άγνοώντας
κάθε κατεστημένο τής έποχής εκείνης όπως καί ή φιλοσοφία. Τά προβλήματα πού
έξετάζει, είναι τά ίδια προβλήματα πού περιέχονται καί στήν μυθολογία. Οί
έσωτερικές καί έξωτερικές άνάγκες του άνθρώπου σ ’ όλες τις έποχές τής
ιστορίας είναι οί ίδιες.
περίοδος τής άνθρωπότητος
Κ ΑΘΕ
περιλαμβάνει τίς ενέργειες καίτίς
δραστηριότητες τών άνθρώπων, μέσα
στό χρονικό διάστημα τής περιόδου
αύτής. "Αλλωστε ό διαχωρισμός τής
άνθρώπινης ζωής σέ ιστορικές περιό
δους βάσιν έχει σημαντικά γεγονότα,
κοινωνικές έξελίξεις, πνευματικές κα
τακτήσεις, ή καί άντιθέτως άπότομες
άνασχέσεις προόδου, ή καί καταπτώ
σεις. Μέ άλλους λόγους στίς ιστορικές
περιόδους τής άνθρωπότητος άπαντάνται ή άκμή, ή στασιμότης, ή καί ή
παρακμή.
' Ο χρόνος πού χρειάζεται μιά κοινω
νία άνθρώπων γιά νά είσέλθει στήν
τροχιά τής άνόδου τοϋ πολιτισμού, είναι
πολύ μεγάλος έν σχέσει πρός τόν
χρόνον τής συντελέσεως μιας παρακ
μής. ’ Η παρακμή μιάς κοινωνίας, ένός
λαού, ένός έθνους, άπό τήν στιγμή πού
θ' άρχίσειή κάμψις, έπέρχεται μέταχύ
ρυθμό. Γι’ αύτό έπιβάλλεται ή άνθρωπότης νά είναι πολύ προσεκτική στίς
ένέργειές της, ώστε αύτό πού μέ
μεγάλους άγώνες κερδίζει, νά μήν τό
άφήνει νά προσφέρεται στήν φθορά.
' Οφείλει νά τό διατηρεί, νά τό προσφέ
ρει στίς έπερχόμενες γενεές, οί οποί
ες καί αύτές μέ τή σειρά τους νά τό
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έπεξεργάζονται, καί νά άνασυγκροτοΰν
μέ άνόρθωση όσα παρέλαβαν άπό τούς
προγόνους τους. "Αλλωστε, όλη ή
ιστορία αύτό μάς διδάσκει. Τίποτε δέν
είναι έργον ένός άνθρώπου, ή ένός
λαού, ή μιάς έποχής. "Ο,τι κερδίζεται,
είναι μιά συνισταμένη τών προσπαθειών
τού παρελθόντος καί τοϋ παρόντος. Τό
έκάστοτε παρόν είναι αύτό πού κατέχει
τήν έκάστοτε μορφή όλων τών προσπα
θειών τής ιστορίας, μορφή ή όποια καί
πάλιν θά έπεξεργασθή καί θά προσφερθή τελειότερη άπό τίς γενεές πού θά
έλθουν άπό τό μέλλον καί οϋτω καθ'
έξης.
Τό φαινόμενο αύτό τής άνθρωπότη
τος άποτελεΤ μιά μορφή διαιωνίσεως
τής όλονέν τελειοποιουμένης πνευμα
τικότητας τών άνθρώπων, σέ μιά συνο
λική διαιώνιση τοϋ άνθρωπίνου λόγου
καί τών δραστηριοτήτων του στόν αι
σθητό κόσμο, όπως καί μέ τήνάναπαραγωγή διαιωνίζεται τό άνθρώπινο είδος
ώς ζωή συνόλου μέσα στόν κόσμο τής
ύλης. Τό έκάστοτε παρόν τής ιστορίας
τής άνθρωπότητος προϋποθέτει όλο τό
παρελθόν, τό οποίον άπέδωσε στόν
άνθρωπο τήν πείρα καί τίς γνώσεις τών
προγόνων του. Σέ μιά τέτοια σχέσι
έννοιών παρελθόντος καί παρόντος θά

έξετάσουμε μερικά άπό τήν έλληνική
μυθολογία σάν παρελθόν πρός τήν
έλληνικήν έπιστήμην καί φιλοσοφία σάν
τό τότε παρόν.
Πρώτιστα όλων άς δοϋμε τί είναι καί τί
έκπροσωποϋσε ή μυθολογία στόν καιρό
της.
' Η μυθολογία δέν είναι κάτι τό
πλαστό, τό ψεύτικο, όπως συνηθίζουμε
σήμερα νά έκφραζόμαστε «μύθος εί
ναι», δηλ. παραμύθι, κάτι τό ψεύτικο, τό
φανταστικό. ' Η μυθολογία έχει γεννη-

Στήν άπέναντί σελίδα επάνω: ' Ο Δημόκριτος. Στις άλλες φωτογραφίες καί τών δύο σελίδων παραστάσεως άπό την έλληνική
μυθολογία. Απέναντι κάτω: Ό έρως. Αντίγραφο έργο τού Λυσίππου. Σ ’ αυτή τήν σελίδα έπάνω ό Ηρακλής προσπαθεί νά
άπαγάγει τόν Κέρβερο. Παράσταση άμφορέα του Άνδοκίδου.
θή άπό αξιοσημείωτα γεγονότα καί άπό
συλλήψεις ιδεών, τήν ανάγκην τών
οποίων ό άνθρωπος αισθανόταν άπό τήν
φύσι του. Αξιοσημείωτα φαινόμενα
πού συνέβαιναν στήν φύσι, ό άνθρωπος
ήθελε νά τά γνωρίσει. Τά κατακτούσε,
σάν εντυπώσεις μέσα στό νοϋ του
συναισθηματικά, χωρίς νά μπορεί νά τά
εξηγήσει στήν φυσικήτους αιτιολογία
καί πλοκή. Φανταζόταν ότι όντα δυνατά
προκαλοϋσαν αύτά, πού περιέβαλλε τά
φαινόμενα με ένα πέπλο μυστηριακό.
Στήν ψυχή του γεννιώνταν ιδέες γιά
τόν θάνατο καί γιά τά μετά θάνατον.
Πώς έγινε ό κόσμος αύτός καί ποιά
είναι ή θέσις τού άνθρώπου στόν κόσμο
αύτό. ’ Απορούσε έμπρός στό αίσθημα
τής άγάπης, τού μίσους, τής καλωσύνης, τής κακίας, τής δικαιοσύνης, τού
οίκτου, καί καταλαμβανόταν άπό δέος
στήν έννοια τής μοίρας... Γιά δλα αύτά
σκεπτόταν, διότι τόν βασάνιζαν, καί μέ
τήν φαντασία του προσπαθούσε νά βρει
λύσεις. Τις λύσεις γιά όλα αύτά τις
έδινε ή περιγραφική του φαντασία μέσα
σέ μιά μυθολογική σκέψι καί κάποτε
στήν σκέψι τού λόγου.
Τήν διέξοδο τήν εϋρισκε συνδέον
τας αύτά μέ κάποια δυνατή άλλά
άγνωστη αιτία, ή όποια τού τά έπέβαλ-

λε. Δηλαδή τά έγνώριζε έντυπωσιακά,
καί μέ ένα άλμα, δογματικά τά άντιστοιχοΰσε σέ μυστηριακές δυνάμεις, πού
ήσαν γι' αύτόν διάσπαρτες στήν φύσι
καί στό σύμπαν. Οί έντυπώσεις σάν
γνώσεις δέν περνούσαν άπό τόν αύστηρό κριτικό έλεγχο τού λόγου, νά γίνουν
έννοιολογικές καί νά εύρεθοΰν καί
έξετασθοϋν τά φυσικά αίτια άπό τά
όποια προήρχονταν τά φαινόμενα. "Ο
λες αύτές τίς έντυπώσεις τις καλλιερ
γούσε μέτήν φαντασία του καί τίς
συγκροτούσε σέ συστήματα, στήν βάσι
τών όποιων πάντοτε ύπήρχε τό άνεξήγητο, πού έξηγείτο μέ τήν παρουσία
μιάς κρυφής δυνάμεως πού συνέχεια
παρενέβαινε. Τά συστήματα αύτά πού
συγκροτούσε ό άνθρωπος τής μυθολο
γικής σκέψεως ήσαν οί θεογονίες,
κοσμογονίες, καί οντογονίες. ' Ανεπι
φύλακτα μπορεί νά πει κανείς, ότι τά
συστήματα αύτά είναι ή άπαρχή μιάς
πρωτογενούς έπιστήμης καί φιλοσοφί
ας, μέ γνωσιολογικά μέσα στις αισθή
σεις, τήν φαντασία καί τό συναίσθημα,
χωρίς τήν καθαρή παρεμβολή καί τόν
αύστηρό έλεγχο τού λόγου. Ενώ ή
έπιστήμη έργάζεται μέ γνωσιολογικά
μέσα τίς αισθήσεις, καί μάλιστα σήμερα
πολύ έξωπλισμένες, τήν έπιστημονική

φαντασία καί τήν καθαρή ένέργεια τού
λόγου.
' Εδώ άκριβώς συνίσταται καί ούσιαστικοποιεϊται ή διαφορά τής μυθολογι
κής γνώσεως άπό τήν έπιστημονική. Γιά
τό λόγο αύτό ή πρώτη χαρακτηρίζεται
ώς μυθολογική σκέψις, ένώ ή δευτέρα
ώς σκέψις τού λόγου. Ή μυθολογική
σκέψις παρατηρεί, φαντάζεται, συλ
λαμβάνει, συγκροτεί καί τοποθετεί τήν
ύπόστασί της άκαθόριστα, άλλοτε στόν
μύθο καί άλλοτε στόν λόγο καί άπλοποιεΐ τά πάντα, άνάγοντας τό κάθε τι σέ
κάποιαν αιτίαν είτε λογικήν, είτε μυστη
ριώδη. ' Εν άνάγκη, έάν δέν μπορεί νά
τήν φαντασθή καί νά τήν διαχωρίσει πιό
ξεκάθαρα, τήν μεταφέρει, ιδιαίτερα σέ
γεγονότα τής ζωής του, καί τήν ταυτίζει
πρός τήν ύπεράνω δλων κρυφή δύναμι,
τήν Ειμαρμένη.
' Η έννοιολογική σκέψις παρατηρεί,
φαντάζεται, συλλαμβάνει, συγκροτεί,
τοποθετώντας τήν ύπόστασί της στήν
καθαρή ένέργεια τού λόγου, καί άπλοποιεί τά πάντα, ζητώντας νά εϋρει τήν
έξήγησι μέ τόν έλεγχο τού νοϋ, μέσα
στήν αιτιώδη άρχή τών φαινομένων.
' Αφαιρεί καί άπομακρύνει τήν άναγωγή
τού κάθε τι πού έρευνα, ώς νά συντελεΐται ύπό τό κράτος μυστηριωδών καί
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έξωφυσικών δυνάμεων.
Η άρχαία ελληνική επιστήμη είναι
φυσική επιστήμη. 'Επειδή όμως οί
άρχαίοι " Ελληνες φυσικοί δέν περιορί
ζονταν μόνο στόν προσδιορισμό τών
φαινομένων, ήτοι τό γιατί καί πώς
συμβαίνουν, άλλά αναζητούσαν μέσα
άπό τήν πολλαπλότητα νά βρουν τήν
απλότητα , τήν ένότητα, νά φθάσουν
στήν πρώτη άρχή, καί νά γνωρίσουν τήν
θέσι καί τήν έξάρτησι τού άνθρώπου
άπό τήν άρχή αύτή καί τήν σύνταξη τής
ζωής του πρός αύτά πού άπορρέουν
άπό τήν πρώτη άρχή, διά τούτο ή άρχαία
έλληνική φυσική χαρακτηρίσθηκε καί
ώς άρχαία έλληνική φιλοσοφία. "Αλλω
στε φιλοσοφία καί έπιστήμη πηγάζουν
άπό τόν ίδιο κορμό, τήν μυθολογία, καί
έχουν μεταξύ τους μεγάλη έσωτερική
σχέσι. Σχέσι ή όποια διαιωνίζεται καθ’
όλες τίς περιόδους τής ιστορίας.
Ή άρχαία έλληνική έπιστήμη καί
φιλοσοφία άσχολεΐται μέ τά ίδια προ
βλήματα, μέ τά οποία άσχολήθηκε καί ή
μυθολογία. Ή διαφορά συνίσταται στόν
τρόπο έρεύνης καίδιαπραγματεύσεως.
Ώ ς έπιστήμη έρευνα καί άναζητεϊ,
άγνοώντας κάθε καταστημένο τής έποχής έκείνης όπως καί ή φιλοσοφία. Τά
προβλήματα πού έξετάζει, είναι τάϊδια
προβλήματα πού περιέχονται καί στήν
μυθολογία. Οί έσωτερικές καί έξωτερικές άνάγκες τού άνθρώπου σ' όλες τίς
έποχές τής ιστορίας είναι οί ίδιες. Κάθε
έποχή διαφέρει άπό τήν άλλη γιά τά ίδια
προβλήματα μόνον άπό τή σκοπιά πού
τά παρατηρεί, καί άπό τόν τρόπο πού τά
διαπραγματεύεται καί τά κατανοεί. ' Η
άρχαία έλληνική έπιστήμη καί φιλοσο
φία είναιή πρώτη, πού διάνοιξε παγκό
σμια τήν άλλαγή τού τρόπου διαπραγματεύσεως τών προβλημάτων διά τής
άναζητήσεως, άνεξάρτητα άπό κάθε
άμεση πρακτική ώφέλεια.
"Αλλαξε τό σκεπτικό τής άνθρωπότητος καί άπό μυθολογικό τό κατέστησε
καθαρά έννοιολογικό. Διότι κότα βάθος
ξετυλίγει, άποκαλύπτει καί έλευθερώνει μέ τήν καθαρή σκέψι τού λόγου, τίς
έννοιολογικές σκέψεις πού βρίσκονται
τυλιγμένες στόν μύθο ύπό μορφήν
συμβόλων καί άλληγοριών. Τίς διαμορ
φώνει διά τού λόγου καί τίς συστηματο
ποιεί. ' Η νεώτερη καί σύγχρονη έπιστή
μη μέ τήν άνάπτυξι τού πειραματισμού,
δΤ έξειδικευμένων πειραμάτων, έπαληθεύει, συμπληρώνει ή τροποποιεί τά
πορίσματα έπί τών προβλημάτων, έπί
ένός τελειοτέρου έπιπέδου. Συστημα
τοποιεί τά δεδομένα τών πειραμάτων,
τά άνάγει σέ θεωρίες, τροποποιεί ή καί
καταρρίπτει ύπάρχουσες θεωρίες. Τά
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άξιοποιεΐ σέ μιά μεγάλη τεχνολογική
σειρά, ή όποια διευκολύνει τήν άπόκτησι καλλιτέρων καί βεβαιοτέρων γνώσε
ων, άλλά καί πρός βελτίωσι καί ώφελιμότητα τού βίου τής άνθρωπότητος.
Καί τώρα διεισδύουμε σέ ώρισμένες
θεογονίες καί κοσμογονίες τής μυθο
λογίας, έν σχέσει πρός τήν έλληνική
φιλοσοφία καί έπιστήμη.
' Ο " Ομηρος ώς πρώτη άρχή γενέσεως τών πάντων άναφέρει τόν ' Ωκεανό,
καί μαζί μ' αύτόν τήν Τηθύν, ή όποια
έκφράζει καί όλο τό ύπόλοιπο ύγρό
στοιχείο τής ξηρός, τών λιμνών καί τών
ποταμών. Θαλής ό Μιλήσιος, ό πρώτος
πού φιλοσόφησε, ώς πρώτην ύλικήν
άρχήν τού κόομου θεωρεί τό νερό, καί
άπό αύτό παραδέχεται ότι άπέρρευσαν
τά όντα.
' Ο ' Ησίοδος ώς πρώτην άρχή άναφέρει τό Χάος καί κατόπιν τήν Γή καί
τόν "Ερωτα. Άπ ό τό Χάος προήλθε ό
Αιθήρ καί ή 'Ημέρα. Άπ ό τήν Γή ό
" Ερεβος καί ή Νύξ καί άπό τά δύο αύτά,
άπό τήν Γή πρός τήν θάλασσα προήλ
θε ν ό ούρανός.
Συλλήψεις καθαρά καί άπ' εύθείας
προερχόμενες καί συνδεόμενες πρός
τίς έντυπώσεις τών αισθήσεων, οί
όποιες είχαν παρθεί άπό τήν φύσι.
' Η κοσμογονία αύτή τού ' Ησιόδου
έχει πολλά συγγενή σημεία πρός τήν
θεοκρατική κοσμογονία τού Μωϋσέως.
Τό Χάος, τόν Έρεβον, τήν Νύκτα,
τήν ' Ημέρα καί τήν οντογονία έν γένει,
ή όποια συντελείται μέ τόν "Ερωτα,
στόν Μωϋσή άπανταται ώς «Λόγος τού
Θεού», διά τής ένεργείας τού όποιου
έγιναν τά πάντα. Ά λλά τό ίδιο αύτό
Χάος δίνει τήν έννοια τής έκτάσεως,
δηλ. τόν χώρο, τό κενό, πού δίδει τήν
πρώτη βάσι γιά τήν κοσμογονία καί
οντογονία μέ τά άτομα τού Δημοκρίτου.
Τήν ίδια κοσμογονία πρός τόν ' Ησίο
δο διετύπωσε καί ό Άκουσίλαος ό
Α ρ γείο ς τού στ' αίώνος π.χ.

Μιά άρχαία ορφική κοσμογονία, ώς
πρώτες άρχές θέλει τήν Νύκτα, τήν Γή
καίτόνΟύρανόκαίάπ' αύτέςπροέρχεται ό Ωκεανός καί ή Τηθύς.
Μιά δεύτερη νεώτερη καί διασκευα
σμένη ορφική θεωρία, ή όποια είναι
συγχρόνως θεογονία καί κοσμογονία,
ώς πρώτη άρχή θέτει τόν Χρόνο. Αιώνια
καί δημιουργική άρχή έκτος ύλης.
’ Από τόν Χρόνο προήλθε ό Αιθήρ καί
τό Χάος. ’ Από τόν στροβιλισμό τών δύο
αύτών καί τήν συμπύκνωσι σ' ένα
μεγάλο αύγό, άργυροκαστανοΰ χρώμα
τος, προήλθε ώς πρώτον ” Ον ό Φάνης.
Αύτός μέσα του περιείχε τά σπέρματα
τών θεών καί όλων τών άλλων όντων.
Άπό τόν Φάνη προήλθε πρώτη ή Νύξ,
κατόπιν ό Ούρανός, ή Γή
καί οί
γενάρχαι τών θεών. ' Η διασκευασμένη
αύτή ορφική θεωρία είναι πολύ άξιοπαρατήρητη. Διότι θέτει τρείς σταθμούς
μέ τρείς σαφείς διαχωριστικές ζώνες
ώς πρός τήν πρώτη άπόλυτη ' Αρχή, τήν
όποια ονομάζει Χρόνο, καί είναι κάτι τό
μή ύλικό, τό νοερό, πού δέν ύποπίπτει
στίς αισθήσεις. Είναι ή πρώτη ύποτυπώδης έκφρασις τού ιδεαλισμού. Ό
Αιθήρ καί τό Χάος έκφράζουν κάτι σάν
τήν έννοια πού έχουμε σήμερα περί τής
καθαρής ένεργείας, πού δέν είναι ύλη,
ούτε καί πνεύμα. ' Η συμπύκνωσις τού
Αίθέρος καί τού Χάους διά στροβιλι
σμού άπ' όπου προήλθε τό πρώτο "Ον
ό Φάνης, έκφράζει τήν ύλη.
" Ητοι άπό τήν καθαρή νοερότητα τόν
Χρόνο, έπηκολούθησε ό Αιθήρ καί τό
Χάος, μιά ένεργειακή κατάστασις διασποράς καί διαχύσεως, καί μετά άπ'
αϋτήν διά στροβιλισμού προήλθεν ό
Φάνης, τό πρώτο "Ον, δηλ. ή κατάστασις τής ύλης. Καί στήν τελική αύτή
κατάστασι τής ύλης περιέχονταν όλα τά
σπέρματα τών όντων, συμπεριλαμβανο
μένων καί τών γεννητών θεών (ή
πολυθεΐα τών άρχαίων ώς προσωποποίησις φυσικών καί ήθικών δυνάμεων).
Καί άπό τού σημείου αύτοΰ άρχίζει ή
μορφοποίησις καί συγκρότησις τού αι
σθητού κόσμου. Κατά πρώτο προέρχε
ται ή Νύξ, κατόπιν ό Ούρανός, ή Γή καί
οί γενάρχαι τών θεών καί τών λοιπών
όντων κατά σειρά.
Είναι μιά κοσμογονία, ή όποια άποτελεΐ τόν σκελετό μιάς πλήρους κοσμο
θεωρίας. Ανάλογα δέ άπό ποιό σημείο
τού σκελετού θά έκκινήσει κανείς, θά
καταλήξει καί σέ άνάλογη κοσμοθεω
ρία.
Οί πρώτοι ” Ιωνες φιλόσοφοι έλαβαν
ώς άφετηρία τό σημείο τού σκελετού
τής κοσμογονίας πού άρχίζει άπό τόν
Φάνη, τήν κατάστασι τής ύλης. ΓΓ αύτό

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
καί όλοι τήν πρώτη άρχή τήν χαρακτήρι
σαν ώς ύλική. ' Επειδή όμως ή ϋλη είναι
κινούμενη, καί στά ύλικά όντα ύπάρχει
ζωή καί φρόνησις, απέδωσαν στήν
πρώτη αύτή ύλική άρχή ζωή καί φρόνησι. 'Ήτοι, άντέστρεψαν τήν σειρά τών
σταδίων τής ορφικής θεωρίας. Τό
τέλος της τό έθεσαν ώς άρχή καί βάσιν,
καί τήν άρχήν της έθεσαν ώς τέλος, ώς
άπόρροια, άλλά μέ τήν έννοια τής
σύγχρονης καί σύμφυτης ϋπάρξεως.
Έτσι προήλθε ή ύλοζωϊστική θεωρία
τών πρώτων ' Ιώνων φυσικών καί φιλο
σόφων πού στήν ούσία είναι ένας
ύλίζων πανθεϊσμός.
’ Από τήν πρώτη φάσι τού άργυροκαστανού αύγοϋ, άπό τό οποίον έβγήκε ό
Φάνης, μιά ύλική πού περιέκλειε μέσα
της όλα τά σπέρματα τών γεννητών
θεών καί τών όντων, διακρίνεται άρκετά
καθαρά μιά άκτίνα συλλήψεως γιά τήν
πρώτη άρχή τού Άναξιμάνδρου. Ή
άρχή αύτή είναι μιά ύλική ούσία, άπειρη
κατά τό πλήθος, άόριστη κατά τό είδος
καί τήν ποιότητα, ή όποια «δυνάμει»
ούδέν τό ώρισμένον έχει, «ένεργεία»
όμως, στήν έξελικτική της μορφή είναι
αύτό πού είναι.
' Από τήν άρχή τής ορφικής κοσμογο
νίας περί μιας νοερός άρχής τού
Χρόνου, άπό τόν οποίο προήλθε ό
Αιθήρ καί τό Χάος μιά μορφή κινήσεως,
ένεργείας, πού άπό τόν στροβιλισμό

του προήλθε τό πρώτον "Ον ό Φάνης,
οί Πυθαγόρειοι συνέλαβαν τήν πρώτη
άρχή ώς νοερόν, μέ ζωή καί φρόνησι καί
ότι ύπάρχει σ’ αύτή καί ή ϋλη ώς ίδιότης
καί έτσι σχηματίσθηκε ό αισθητός κό
σμος. Μιά άντίληψις πανενθεϊστική.
Ή κοσμογονία τού Φερεκύδη άπό
τήν Σύρο θεωρεί ότι ό κόσμος αύτός
προήλθε άπό στοιχειώδεις άτελεϊς
πρώτες άρχές, καί κατόπιν άγώνων
έπεκράτησαν τά τελειότερα έπί τών
άτελεστέρων. ' Η μυθική αύτή καί άκαθόριστη σκέψις είναι ένας άδύνατος
καί έμβρυώδης λαμπυρισμός τής άτομικής συλλήψεως τής πρώτης άρχής άπό
τόν Λεύκιππο καί τόν Δημόκριτο. Καί
μέσα άπό τις στοιχειώδεις άρχές τής
ίδιας κοσμογονίας, άπό τόν αιώνιο
άγώνα τών τελειοτέρων δυνάμεων καί
τών άτελεστέρων προβάλλει ή Φιλότης
καί τό Νεϊκος τού ' Εμπεδοκλή, ή αίωνία
ροή τού ' Ηρακλείτου μέ τό πΰρ,
σύμβολο τής ένεργείας, καί τά ομοιο
μερή καί ό Νοΰς τού ' Αναξαγόρα.
’ Από όλα αύτά παρατηρούμε ότι οί
άξιολογότερες μυθικές κοσμογονικές
είναι ή νεότερη ορφική, καί ή τού
Φερεκύδου. Επίσης άπό τήν μυθολο
γική έποχή διανοίγεται άσαφώς ό χωρι
σμός κατευθύνσεων ιδεαλισμού καί
ύλισμοΰ. Χωρισμός ό οποίος λαμβάνει
σαφείς κατευθύνσεις άπό τούς άρχαίους Ίωνας φιλοσόφους, τούς Πυθαγο-

ρείους, ' Ελεάτας καί Νεοΐωνας φιλο
σόφους. Ρεύμα άντιθέσεως σκέψεων,
τό όποιον συνεχίζεται καί σήμερον καί
θά συνεχίζεται.
Παρατηρώντας τις μυθικές αύτές
κοσμογονίες άντιλαμβάνεται ό καθέ
νας, ότι ό άνθρωπος τής μυθολογικής
σκέψεως διακατεχόταν άπό τίς ίδιες
άγωνίες, άπό τίς όποΤες καί ό άνθρωπος
τής έννοιολογικής σκέψεως. Ζητούσε
νά γνωρίσει άπό ποιά άρχή προήλθε ό
κόσμος καί τά όντα, καί ποιά ή θέσις καί
ό προορισμός τού άνθρώπου στόν
κόσμο αύτό. Καί οί ίδιες άγωνίες καί
άναμονές στά ίδια προβλήματα συνεχί
ζονται στόν άνθρωπο καί σήμερον.
Ή έπιστήμη μέ τήν άγρυπνή της
έρευνα συνεχώς καί κάτι βρίσκει. Καί
όσο διαρκώς βρίσκει, τόσο άδιάκοπα
κατανοεί ό άνθρωπος ότι περισσότερα
άγνοεί. Διότι τό πρόβλημα πού λύεται,
διανοίγει ένα άπέραντο ορίζοντα σέ
νέα προβαλλόμενα προβλήματα πού
γεννιούνται άπ' αύτό πού λύθηκε καί
οϋτω καθ' έξής.
Συνεχώς πλησιάζουμε σέ ένα τέρμα,
τό όποιο άδιάκοπα μετατίθεται έπί μιας
άτέρμονης γραμμής, μέ εύαίσθητες
κατευθύνσεις καί στό διαρκώς άνανεούμενο μέ μεταθέσεις αύτό τέρμα,
πλέκεται ή μοίρα τού έπιστήμονος
έρευνητοϋ καί ό στοχασμός τού φιλο
σόφου.

Στήνάπέναντι σελίδα: Ο Μωυσής έργο τού Ισπανού ζωγράφου Π.Μπερρουγκέτε. Τόχάος, τό Έρεβος, ή Νύκτα, ή Ημέρα,
καί ή Οντογονία ή όποια συντελειται μέ τόν Ερωτα, στόν Μωυσή άπαντάται ώς «Λόγος τού Θεού». Κάτω: Η πτώση τών
Τιτάνων. Πίνακας τού Ροϋμπενς.
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'Ey ράψε στήν εποχή του την ιστορία τον
μέλλοντος. Και γι’ αυτό, σήμερα,
στην δική μας εποχή, είναι πάντα επίκαιρος,
είναι ένας «σύγχρονος».
Είναι ό συγγραφευς - προφήτης. Στο κείμενο που
ακολουθεί, τέσσερις Γάλλοι, κορυφαίοι
των γραμμάτων και τής επιστήμης,
μιλούν για τον άνθρωπο και τό έργο του.

IA ΕΚΘΕΣΙΣ πού άνοιξε πριν από
καιρό στό Παρίσι μέ χειρόγραφα,
πορτραΐτα, μακέττες καί μινιατούρες
τού 'Ιουλίου Βέρν είχε μιά επιτυχία
πέρα άπό κάθε πρόβλεψι. «'Ιούλιος
Βέρν, χθές καί αύριο»: αύτή ή ονομα
σία δόθηκε σέ αύτή τήν έκθεσι, τήν
όποια μικροί καί μεγάλοι κατέκλυσαν.
Ταυτόχρονα, ή ουνέχισις τής έκδόσεως μιας σειράς αναγνωσμάτων τού
Βέρν, πού έγιναν κυριολεκτικά άνάρπαστα, άποδεικνύει πώς ό «προφήτης»
είναι πάντα ζωντανός μέσα στις καρδι
ές τής νεολαίας - άκόμη καί σήμερα
πού τόσο πολλές άπό τις προφητείες
του άποτελοΰν πιά χειροπιαστή πρα
γματικότητα.
Τά παλιά έργα τού Βέρν κυκλοφόρη
σαν σέ στύλ βιβλίων τσέπης. «Μιχαήλ
Στρογγώφ», «20.000 λεύγες κάτω άπό
τή θάλασσα», « Ό γύρος τού κόσμου
σέ 80 ήμέρες», «Ροβήρος ό κατακτητής», «Ταξίδι στό κέντρο τής γής»,
«'Από τήν γή στήν σελήνη», « Ό
πύργος τών Καρπαθίων», «Πέντε ε 
βδομάδες μέ άερόστατο», «Τά έκατομμύρια τής Μπεγκούμ» - τά περισ
σότερα δηλαδή μυθιστορήματα τού
προδρόμου τής σύγχρονης έπιστήμης,
σέ 100.000 άντίτυπα τό καθένα.
"Ετσι ό Βέρν ξαναγυρίζει στήν έπιφάνεια, στήν μόδα. Τά βιβλιοπωλεία
προβάλλουν στις προθήκες τους καί
τήν πρώτη μονογραφία τού συγγραφέ-
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ως, γραμμένη άπό τόν Μαρσέλ Μορέ,
ύπό τόν τίτλο: «' Ο πολύ παράξενος
'Ιούλιος Βέρν». Κατά τόν βιογράφο
του, ό Βέρν ήταν μιά ιδιόρρυθμη
προσωπικότης, ταλέντο πολύπλευρο,
δραματουργός, πρόδρομος τής «έπιστημονικής φαντασίας», συγγραφεύς
περιπετειωδών άναγνωσμάτων καί λά
τρης τής ειρωνείας καί τού πρωτοτύ
που. Μέτόν πλούτο καί τήν ποικιλία τής
πέννας του δέν διασκέδασε άπλώς ή
ένθουσίασε ή έμόρφωσε έκατομμύρια
παιδιά. Τούς προσέφερε κι ένα όραμα
τού κόσμου, έπηρεάζοντας (σέ μερι
κές περιπτώσεις Ίσως καί άποφασιστικά) τήν κατοπινή διαμόρφωσι τού χαρα
κτήρα τους καί τού τρόπου θεωρήσεως
τών πραγμάτων.
Στό μεταξύ, μιά έβδομαδιαία γαλλική
έπιθεώρησις θέλησε νά έρευνήση άν
οί άνθρωποι πού σήμερα είναι μέσης
ήλικίας θυμούνται πραγματικά τήν
πνευματική τροφή τους τών παιδικών ή
έφηβικών τους χρόνων. Καί ϋπέβαλε
τήν σχετική έρώτησι σέ τέσσερις γνω
στές προσωπικότητες - τρεις συγγρα
φείς καί έναν έπιστήμονα. ' Ιδού οί
άπαντήσεις τους:
Ζ. ΛΕΚΛΕΖΙΟ (μυθιστοριογράφος,
βραβείο Ρενωντό):Ό Βέρν έπαιξε τε 
ράστιο ρόλο στήν παιδική του ήλικία.
Διάβασα τότε άλα του τά βιβλία καί
αύτή ύπήρξε ή πρώτη έπαφή μου μέ
τήν λογοτεχνία. Δέν ξέρω άν τό έργο

τού Βέρν είναι μεγάλο έργο, άλλά θά
μπορούσα νά παραβάλω αύτό πού
άξίζει γιά τήν σημερινή νεολαία μέ
έκεϊνο πού άξιζε ή ' Ιλιάδα καί ή
'Οδύσσεια γιά τούς νεαρούς "Ελλη
νες τής άρχαιότητος. Τόσο σ' αύτό
δσο καί σ' έκεϊνο βρίσκει κανείς
περιπέτειες πού δέν είναι τόσο φαντα
στικές, δσο φαίνονται, άλλά μάς πα
ρουσιάζουν άνθρώπινα πλάσματα μέ τά
προτερήματα καί τά έλαττώματά τους,
άνθρώπινα πλάσματα συνηθισμένα,
πού ή μόνη διαφορά τους άπό τούς
τοτινούς άνθρώπους είναι ότι ταξιδεύ
ουν.
Σάν συγγραφέας πιστεύω ότι οφείλω
πάρα πολλά στόν 'Ιούλιο Βέρν. Γιά τήν
άκρίβεια, θά έλεγα πώς κάθε τι πού
άποκρυσταλλώθηκε μέσα μου προέρ
χεται άπ' αύτόν. Θ έλετε ένα παράδει
γμα; ' Η ιδέα τού θανάτου μοΰ άποκαλύφθηκε άπό μιά χαλκογραφία πού
παριστάνει τόν πλοίαρχο Νέμο νά κά
θεται στό παράθυρο τού υποβρυχίου
του καί νά παρατηρή τό πτώμα ένός
πνιγμένου πού περνάει δίπλα του.
' Αλλά καί γιά τήν καλλιέργεια τού στύλ
καί τής φαντασίας καί τού χιούμορ καί
τής έμπνεύσεως καί τών έγκυκλοπαιδικών γνώσεων, πιστεύω πώς ό Βέρν
είναι κάτι τό πολύ σπουδαίο γιά τό
παιδί.
Στήν άπέναντι σελίδα: Μιά άπό τις
πρώτες εικονογραφήσεις τών έργων
τού Ιουλίου Βέρν: «Επιστροφή στήν
Γή άπό τήν Σελήνη». ’ Ο Βέρν «προέβλεψε» άκόμη καί τό μέρος τής προσθαλασσώσεως τών άστροναυτών στόν
Ειρηνικόν Ωκεανό. Κάτω: Ό Ιούλιος
Βέρν.

ΜΙΣΕΛ ΜΠΥΤΟΡ (ουγγραφεύς): Εί
ναι βέβαιο πώς ή σημερινή έπικαιρότης
του ' Ιουλίου Βέρν οφείλεται κατ'
άρχήν στις επιτυχίες τής αστροναυτι
κής, ιδιαιτέρως στήν έναρξι τής έξερευνήσεως τής Σελήνης. Αύτό όμως
μόνο «κατ' άρχήν». Διότι, άπό τήν
στιγμή πού θά δοθή ή παραπάνω άφορμή, ό άναγνώστης ξαναδιαβιάζει τόν
Βέρν γιά νά ξαναζήση τά παιδικά του
χρόνια. Οί άνθρωποι πού άναζητοϋν
στόν Βέρν «τά παλιά» είναι τώρα
ήλικίας 40 ή 50 έτών. Καί γιά νά
καταλάβωμε τήν άξια τοϋ συγγραφέα,
άρκεΐ νά θυμηθούμε πώς αύτοί δέν
ήσαν οί πρώτοι μικροί άναγνώστες πού
τόν διάβασαν. τ Ηταν ή δεύτερη ή ή
τρίτη γενιά. Μπορούσαν νά συζητούν
τις ιστορίες του μέ τούς γονείς τους ή
μέ τούς παππούδες τους. Καί τά
σημερινά παιδιά κάνουν τό ίδιο. "Αν
αύτό δέν είναι τό χαρακτηριστικό ένός
συγγραφέως μέ δλη τή σημασία τής
λέξεως, δέν ξέρω' τί άλλο μπορεί νά
είναι.
Κατά τήν γνώμη μου, τά χαρακτηρι
στικά στοιχεία τού Βέρν είναι: περιπέ
τεια, έπιστημονική φαντασία, καθαρή
φαντασία. Στραμμένος πρός τό μέλλον
λόγω τών έπιστημονικών του εύρημάτων, είναι συγχρόνως συνδεδεμένος
μέ τήν παράδοσι λόγω τής κλίσεώς του
πρός τήν όνειροπόλησι, τό παράξενο
καί τήν πνευματική του συγγένεια μέ

τόν Έντγκαρ Πόε. Περίεργο, άλήθεια:
αύτός ό 'Αμερικανός συγγραφέας,
πού τόσο περιφρονήθηκε στήν πατρίδα
του πήρε τήν έκδίκησί του στό έξωτερικό «γεννώντας» τόν Μπωντλαίρ, τόν
Μαλλαρμέ καί τόν ’ Ιούλιο Βέρν.
ΜΑΡΣΕΛ ΣΝΑΊ ΝΤΕΡ (μυθιστοριογράφος, δοκιμιογράφος): Τό προφητι
κό μυθιστόρημα πού δέν τολμά νά πή
τό όνομά του. ' Εδώ ό έπιστήμων παίζει
τόν ρόλο τού μάγου. Σάν άληθινό παιδί
τοϋ
19ου αιώνα καί τής τεχνικής
προόδου, ό ' Ιούλιος Βέρν καμουφλάρισε τό ντελίριο τής φαντασίας του πίσω
άπό τίς κατακτήσεις τής άτμομηχανής.
Κατάφερε νά προσφέρη ίκανοποίησι
στόν ρασιοναλιστή άναγνώστη, πού
σκέπτεται δτι φαντασία σήμερα σημαί
νει πραγματικότης αύριο, καθώς έπίσης καί στόν προσωπικό πόθο του τής
προωθήσεως όλο καί μακρύτερα, βα
θύτερα, ψηλότερα. Καί όλ' αύτάχωρίς
νά μοιάση καθόλου σ' έκείνους πού
έπιδίδονται σέ φανταστικά ταξίδια γιατί; Γιατί είχε γερές έπιστημονικές
γνώσεις πού τόν προφύλαξαν καί τόν
θωράκισαν άπό τόν πειρασμό μιάς
έξατμίσεως πού έξαφανίζεται χωρίς ν '
άφήση ίχνη.
ΜΠΕΡΝΑΡ ΝΤΟΡΛΕΑΚ (μηχανικός,
«πατέρας» τού γαλλικού πυραύλου
«Ντιαμάντ»): 'Απ' δλα τά άναγνώσματα τής παιδικής μου ήλικίας μέ έπηρέασαν περισσότερο τά μυθιστορήματα

τού Βέρν, πού διάβασα μεταξύ 12 καί
14 έτών. Βέβαια δέν έχω παρά άμυδρές άναμνήσεις τών λεπτομερειών,
άλλά θυμάμαι: π.χ. πολύ καλά τό μεγά
λο κανόνι βολής πρός τήν Σελήνη, τού
«Ναυτίλου». ' Εκείνο πού μοΰ φαίνεται
σημαντικώτερο άπ' δλα στόν Ιούλιο
Βέρν είναι δτι οί κατασκευές του, γιά
τήν έποχή δπου τίς έπενόησε, δέν
ήσαν ποτέ παράλογες. Αν καί ή
πραγματοποίησίς τους ήταν έπιστημονικώς άδύνατη, τίς παρουσίαζε μέ
τρόπο εύφυέστατο, πού έδειχνε.τίς
γερές του τεχνικές γνώσεις καί τήν
έξαιρετική του φαντασία.
Σ' αύτά πρέπει νά προσθέσω τό
μεγάλο ταλέντο του ώς μυθιστοριογράφου καί τήν μεγαλοφυΐα του ώς
ψυχολόγου. Οί μηχανικοί του είναι
πρόσωπα άληθινά καί θαυμάσια, μέ τόν
κοινό νοΰ τους, μέ τήν γνώσι τους τής
τεχνικής, μέ τήν πίστι τους στήν καλωσύνη τοϋ άνθρώπου, μέ τήν άθωότητά
τους μπροστά στις πολύπλοκες βασα
νιστικές περιστάσεις τής ζωής. Ό
χαρακτήρας αύτός δέν είναι μόνο τού
μηχανικού, είναι τοϋ σύγχρονου άν
θρώπου. Γιά όλα αύτά ό ' Ιούλιος Βέρν
είναι ταυτόχρονα ένα κλασικό κι ένα
φαινόμενο μοναδικό στήν ιστορία τών
γραμμάτων. Μήπως οί ' Αμερικανοί έπιστήμονες δέν τοϋ έκαναν τήν ύψίστη
τιμή βαφτίζοντας «Ναυτίλο» τό πρώτο
άτομικό τους ύποβρύχιο;
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΥΥΧΘΠΑ&ΗΠΚΑ
ΑΤΟΜ Α
Πέτρου Μάτσα
Διευθυντοϋ Ψυχιατρικών

Ιδρυμάτων

Τό ψυχοπαθητικό άτομο είναι
δημιούργημα τή ς αμοιβαίας έπενεργείας ελαττωματικής
κληρονομιάς ή προδιαθέσεως
καί διαφόρων δυσμενών συνθηκών
στό περιβάλλον
μικρή ομάδα ατόμων ατά οποία
ΜΙΑδόθηκε
ό χαρακτηρισμός «ψυχοπαθητικά» άτομα, παρά τό μικρό τους
άριθμό συνιστοϋν έναν άπό τά πιό
σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα άπό τή μιά πλευρά ή άντικοινωνική τους
συμπεριφορά επαναλαμβάνεται άμετάκλητα καί άπό τήν άλλη πλευρά οί
διάφορες μορφές θεραπείας πού χρη
σιμοποιούνται γιά τήν άλλαγή τής συμ
περιφοράς των ψυχοπαθητικώνάτόμων
καί γιά τήν άναμόρφωση τους έχουν
πολύ περιορισμένα ευεργετικά άποτελέσματα.
Τό ψυχοπαθητικό άτομο δέν πάσχει
άπό καθορισμένη ψυχική ή ψυχωσική
διαταραχή, ούτε παρουσιάζει πνευματι
κή καθυστέρηση. Χωρίς κανένα συναί
σθημα ένοχης, χωρίς τύψεις, καταπα
τε ί κάθε κοινωνικό κανόνα, κάθε ιερό
καί όσιο' χωρίς νά δείχνει νομιμοφροσύ
νη σέ κανένα άτομο ή σύστημα, ή
συμπεριφορά τους δέν φαίνεται νά
διέπεται ούτε νά συντηρείται άπό τίς
συνήθεις ένισχύσεις, έπιβραβεύσεις
καί συγκυρίες πού είναι άποτελεσματικές γιά τούς πιό πολλούς άνθρώπους.
Παρουσιάζοντας προσωπείο πού δί
δει στό ψυχοπαθητικό άτομο τήν έντύπωση ώριμου άτόμου, συχνά σαγηνεύει,
ξεγελά καί έξαπατεΤ μέ τή γλωσσική του
έφράδεια, τή γοητεία του καί τή φαινο
μενική του προσήνεια. Κτητικό, άκρως
έγωκεντρικό καί παρορμητικό, τό ψυχο
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παθητικό άτομο προβαίνει συστηματικά
σέ κάθε έγκληματική πράξη καί άντικοινωνική συμπεριφορά χωρίς νά νοιώθει
Οίκτο καί συμπόνοια γιά τούς άλλους,
τύψεις συνειδήσεως ή άγχος γιά τίς
άντικοινωνικές του πράξεις.
Πράγματι οδηγείται στις άντικοινωνικές του πράξεις άπό άκατάσχετες
παρορμητικές ώσεις, καί χωρίς νά
ύπολογίζει τίς συνέπειες των πράξεων
του, πού τόν οδηγούν μόνο στή δική του
αύτοκαταστροφή, δέν φαίνεται νά μα
θαίνει άπό τά λάθη ή τίς άποτυχίες του.
Οί άμετανόητοι λωποδύτες, οίάδιόρθωτοι άπατεώνες καί οί άποπλανητές,
οί βιαστές, οί παραχαράκτες, οί άδυσώπητοι έγκληματίες καί δολοφόνοι, οί
χρόνιοι παθολογικοί ψεύτες, οί ψυχροί
καί βάναυσοι, άδιόρθωτοι έγκληματίες,
καί άλλοι, συνήθως προέρχονται άπό
τήν τάξη τών ψυχοπαθητικών άτόμων.
Λάτρης τών έπιφανειακών, παροδι
κών καί άμεσων άπολαύσεων, τό ψυχο
παθητικό άτομο, μένει πάντοτε άνικανοποίητο, άναζητά συνεχώς νέες έντο
νες έμπειρίες, γιατί εύκολα φθάνει τόν
κορεσμό. Δυσκολεύεται νά άναβάλει
κάτι γιά εύθετώτερο χρόνο, ψεύδεται
τόσο εύκολα καί τόσο συχνά καί δμως
δύσκολα έξιχνιάζεται τό ψέμα του γιατί
τό έκφράζει μέ μιά ξεχωριστή φαινομε
νική ειλικρίνεια καί άληθοφάνεια.
Χωρίς νά νοιώθει συναισθήματα ένο
χης, συχνά έκφράζει τή λύπη του καί

άπολογείται μέ σκοπό νά έξευμενίσει
προσωρινά ή νά έξαπατήσει...
Τά πλήγματα, ή οδύνη, ό πόνος, πού
ό ίδιος προξενεί στούς άλλους, οί
πράξεις του πού τόν οδηγούν στήν
αύτοκαταστροφή δέν φαίνεται νά τόν
συνετίζουν. Οί τιμωρίες καί οί ποινές,
άπλώς προσωρινά άναστέλλουν τήν
άντικοινωνική συμπεριφορά του καί
άπλώς τόν έξωθοϋν σέ πιό έντονη
έγκληματική δράση μόλις τού δοθούν
ν έες εύκαιρίες.
Τό ψυχοπαθητικό άτομο δέν είναι σέ
Τό ψυχοπαθητικό άτομο δέν είναι σέ
θέση νά διατηρήσει μόνιμες διαπροσω
πικές σχέσεις, ν ' άγαπήσει, νά δώσει
τόν έαυτό του.

θέση νά διατηρήσει μόνιμες διαπροσω
πικές σχέσεις, νά αγαπήσει, νά δώσει
άπό τόν έαυτό του. 'Εκμεταλλεύεται
καί χρησιμοποιεί τούς άλλους σάν νά
είναι άψυχα άντικείμενα παρά άνθρω
ποι. Δέν ταυτίζεται μέ άλλους, δέν
συμμορφώνεται καί δέν δέχεται τις
άπόψεις τών άλλων. Παντελώς άναξιόπιστος καί άσταθής σ' όλες του τις
συναλλαγές, ζητά νά τοϋ δοθούν καί
άλλες ευκαιρίες, πείθει μέ τις διαβε
βαιώσεις του δείχνοντας μεταμέλεια μόνο γιά νά προβεΐ στήν Ιδια άντικοινωνική συμπεριφορά ύστερα άπό λίγο. Τό
έφήμερο, τό παροδικό, τό άμεοο είναι ή
έπιδίωξη του, γΓ αυτό δέν έχει σχέδια
γιά τό μέλλον.
Γενικά τό ψυχοπαθητικό άτομο είναι
δημιούργημα τής άμοιβαίας έπενεργείας έλαττωματικής κληρονομιάς ή προδιαθέσεως καί διαφόρων δυσμενών
συνθηκών στό περιβάλλον.
Πράγματι μερικά ψυχοπαθητικό άτο
μα παρουσιάζουν κάποια χρωμοσωματική άνωμαλία1 έξ άλλου όρισμένες
έγκεφαλογραφικές άνωμαλίες μεταξύ
τών άτόμων αύτών, άποτελοΰν ένδειξη
πώς ή κληρονομικότητα παίζει κάποιο
ρόλο στήν ψυχοπάθεια.
Πιό πρόσφατες μελέτες έχουν άποδείξει πώς άρκετά ψυχοπαθητικό άτο
μα πού δύσκολα σχηματίζουν έξηρτημένα άντανακλαστικά καί δύσκολα κοι
νωνικοποιούνται, πράγμα πού άποδίδεται άπό τή μιά πλευρά σέ κάποιο
ίδιοσυστατικό έλάττωμα ή άπό τήν άλλη
πλευρά στό είδος, στήν ποσότητα καί τή
δομή τοϋ προγραμματισμού τής άνατροφής καί τής διαπαιδαγωγήσεως των
στήν παιδική ήλικία. Διαπαιδαγώγηση
καί άνατροφή πού χαρακτηρίζεται άπό
ύπερβολική συναισθηματική άπόρριψη
καί άποστέρηση, άσυνέπεια ψυχρότη
τα, αύθαιρεσίες, έξαναγκασμούς, ύ
περβολικές τιμωρίες, κ. άλλ. δυνατό νά
οδηγούν στήν άνάπτυξη άτόμων μέ
ψυχοπαθητική προσωπικότητα.
Είναι βέβαιο πώς τά έρεθίσματα καί οί
συγκυρίες έκείνες πού είναι άποτελεσματικές νά έλέγξουν τή συμπεριφορά
άλλων άτόμων δέν είναι ικανές νά
θέσουν ύπό έλεγχο' τή συμπεριφορά
τού ψυχοπαθητικοϋ άτόμου, πράγμα
πού δείχνει ότι τό ψυχοπαθητικό άτομο
είτε έχει έξασκηθεΤ άνεπαρκώς στις
ούσιώδεις βαθμίδες τής κοινωνικοποιήσεως ή ότι έχει διαπαιδαγωγηθεϊ διαφο
ρετικά σέ σύγκριση μέ άλλα άτομα.
' Η συνεχής άναζήτηση άπό μέρους
τοϋ ψυχοπαθητικοϋ άτόμου νέων έντόνων έμπειριών, τό ότι γρήγορα φθάνει
σέ κατάσταση κορεσμού, δηλαδή σέ μιά

Τό ψυχοπαθητικό άτομο είναι δημιούργημα τής άμοιβαίας έπενεργίας έλαττωματικής κληρονομιάς ή προδιαθέσεως καί διαφόρων δυόμενων συνθηκών ατό
περιβάλλον.
δυσάρεστη κατάσταση, όπως καί ή
χαλαρή συνείδηση του, τό ότι δέν
νοιώθει ένοχή καί άγχος, δείχνουν πώς
τό ψυχοπαθητικό άτομο, έχει κάποιο
ίδιοσυστατικό έλάττωμα, δηλαδή είτε
δέν μπορεί νά διδαχθεί άπό τις έμπειρίες του, τά λάθη καί τις άποτυχίες του,
είτε αύτή αϋτη ή διαπαιδαγώγηση του
ήταν έλαττωματική, οίδέ ουνηθιομένες
ένισχύσεις πού είναι άποτελεσματικές
καί άπαραίτητες γιά τή ζωή τών άλλων
άνθρώπων, δέν έχουν νόημα γιά τό
ψυχοπαθητικό άτομο.
Στό δύσκολο καί τεράστιο αύτό πρό
βλημα τών ψυχοπαθητικών άτόμων, τί
προσφέρουν ή τί μπορούν νά προσφέ
ρουν οί ϋπηρεσίες ψυχικής ύγείας τού
Υπουργείου 'Υγείας;
Οί σύγχρονες γνώσεις τόσο γιά τή
φύση, τήν αιτιολογία τοϋ προβλήματος
καί τή διατήρηση τής συμπεριφοράς
τού ψυχοπαθητικοϋ άτόμου όσο καί οί
σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγί
σεις μάς έπιτρέπουν σήμερα πιό έπιτυχημένη άντιμετώπιση τοϋ προβλήμα
τος.
Γνωρίζουμε πώς οί ποινές καί οί
τιμωρίες δέν δροϋν εύεργετικά πάνω
στά ψυχοπαθητικό άτομα, ένώ έκείνες
οί θεραπευτικές προσεγγίσεις πού
προσφέρουν προγραμματισμένες, καί
άμεσες θετικές ένισχύσεις, είτε άτομικές είτε ομαδικές, σ' έναπεριβάλλο μέ
καθορισμένη δομή, οδηγούν στήν άνα-

μόρφωση.
Προγράμματα ρεαλιστικά, διαβαθμι
σμένα γιά τή σταδιακή άποκατάσταση
τών άτόμων, σ' ένα προστατευτικό
περιβάλλο πού έξανθρωπίζει, πού τά
ψυχοπαθητικό άτομα βοηθοϋνται νά
βροΰν νόημα στις έμπειρίες τους, νά
ζήσουν σέ βάθος τή ζωή, βοηθούν στή
σταδιακή τους άποκατάσταση.
' Εξάλλου ή χρήση ορισμένων ψυχο
φαρμάκων μειώνει τόν παρορμητισμό,
τήν άκατάσχετη άναζήτηση τοϋ ψυχοπαθητικοΰ άτόμου, γιά νέες πιό έντο
νες έμπειρίες.
Βέβαια, γιά έκείνες τις χρόνιες
περιπτώσεις ψυχοπαθητικών άτόμων,
τό μόνο πού προσφέρεται είναι ό
κοινωνικός έλεγχος σ' ένα προστατευ
τικό περιβάλλο καί ή κατά τό δυνατό
έξάσκηση καί άπασχόληση τους.
Άπ ό πλευράς προλήψεως, είμαστε
σήμερα σέ καλύτερη θέση νά έξακριβώσουμε έκείνες τις περιπτώσεις πού
έμπίπτουν στήν οϋτω καλούμενη «έπισφαλή» ζώνη καί νά προσφέρουμε
στούς γονείς καί τούς έκπαιδευτικούς
πιό άποτελεσματικές άρχές καί στρατη
γικές στήν άνατροφή καί διαπαιδαγώγη
ση τών παιδιών, άφοϋ γνωρίζουμε
σήμερα πιό καλά τήν σχετική σημασία
τής κληρονομικότητας καί τών ίδιοσυστασιακών παραγόντων καί τών συγκυ
ριών τοϋ περιβάλλοντος πού είναι
ύπεύθυνοι γιά τήν άνάπτυξη.
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«Ματιές στή διδασκαλία;

0 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ!
Η «πόλις» προορισμό έχει τό
«ευ ζην»

Στοιχεία συναπαρτίζοντα τό «εϋ ζήν» άποτελοϋν έ ξ ενός ή
ήθικότης, ή τάσις δηλονότι πρός ήθικήν διαπαιδαγώγηση/ καί
τελείωσιν, καί έ ξ ετέρ ο υ ή διανοητική δραστηριότης. ' Η πόλις-κράτος γενετικώ ς απ οτελεί θεσμόν κατά πολύ μετα γενέσ τερ ον
έκείνο υ τής οικογένειας καί τοϋ χωρίου, άποτελοϋσα άλλοις λόγοις
υσ τερο γενές προϊόν καί δημιούργημα μακράς έξελικτική ς πορείας.
ΗΛΟΝ είναι τοίς πάσι ότι ό ' Αρι
Δ στοτέλης
ήτο πανεπιστήμων, συ
νεπώς καί πολιτικός επιστήμων. Ό
' Αριστοτέλης προέβη εις τήν τελείωσιν τής έν ' Ελλάδι φιλοσοφίας καί ιδία
τής πολιτικής τοιαύτης. Εις τό έργον
αϋτοϋ «Πολιτικά» ό 'Αριστοτέλης α)
αναλύει τήν οικιακήν μονάδα, άρχής
γενομένης ότι τό κράτος διαμορφοϋται
καί σχηματίζεται έκ τής οικογένειας, β)
προτείνει τάς πλέον ιδανικός πολιτεί
ας, ώς καί τήν δυνατότητα πραγματώ
σ ε ις τίνος έκ τών ύπαρκτών πολιτευ
μάτων, γ) ποιείται άναφοράν περί κρά
τους, πολίτου καί κατά κατηγορίας
διαχωρισμού τών πολιτευμάτων, δ) άναφέρεται σχετικώς πρός τά έν τή
πραγματικότητι ύπάρχοντα πολιτεύμα
τα καί εις ό,τι αύτά πάσχουν καί ε)
άναφέρεται σχετικώς πρός τόν τύπον
τού ιδανικού κράτους, (βλ. Sir David
Ross, “ Aristotle” , London, 1968).
’ Εν τή έρεύνη τής πολιτικής φιλοσο
φίας ό 'Αριστοτέλης έρχεται άντιμέτωπος πρός τήν διδασκαλίαν τών σοφι
στών, πρεσβευόντων τών τελευταίων
ότι ή πολιτική κοινότης άποτελεί θε
σμόν συγκροτηθέντα κατόπιν συμβάσεως τών άτόμων τών άπαρτιζόντων
τήν έν λόγω κοινότητα, ήτοι τό κράτος.
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' Ο ' Αριστοτέλης άντιθέτως, άντικρούων τάς δοξασίας τών σοφιστών διακη
ρύσσει περιτράνως ότι ή πολιτική κοινότης άποτελεί δημιούργημα τής φύσεως. « Ό γάρ άνθρωπος ού μόνον
πολιτικόν, άλλά καί οικονομικόν ζώον...
άλλά κοινωνικόν άνθρωπος ζώον πρός
οϋς φύσει συγγένειά έστιν». (Ή θ.
Εύδήμεια 1242α22). Ά λλά τί σημαίνει
«πόλις» κατά τόν Άριστοτέλην; Σημαί
νει τό κράτος, όπερ έχει όντολογικήν
προτεραιότητα έναντι τοϋ άτόμου.
«Καί πρότερον δέ τή φύσει πόλις ή
οικία καί έκαστος ήμών έστιν. Τό γάρ
όλον πρότερον άναγκαΐον είναι τού
μέρους, άναιρουμένου γάρ τοϋ όλου
ούκ έσται πούς ούδέ χειρ». (Πολιτικά
1253α18). Διαχωρίζονται καί άντιπαρατίθενται πρός τό κράτος αί άλλαι
μορφαί κοινότητος, αί συνθέτουσαι τό
άνωτέρω, ήτοι ή οικογένεια καί τό
χωρίον, τό σχηματιζόμενον έκ πλειόνων οικογενειών. Χαρακτηριστικόν εί
ναι τό τελεολογικόν στοιχεϊον σχετι
κώς πρός τήν έννοιαν τής «πόλεως κράτους». Τό καθ' έαυτό λαμβανόμενον άτομον πρός τήν πολιτείαν άποτελεΐ λογικήν άφαίρεσιν καί έπινοεΐται
διά τής σκέψεως, μή ύπάρχον έν τή
πραγματικότητι. Τό άτομον δέν ύφίστα-

ται μεμονωμένον, άλλ' ώς οργανικόν
μέλος μιάς πολιτικής κοινότητος. Σχε
τικώς πρός τήν μορφήν κοινότητος
«οικογένεια» παρατηροϋμεν ότι αϋτη
λαμβάνει σάρκα καί όστά έκ τών ένστι
κτων τής αύτοσυντηρήσεως καί άναπαραγωγής, άποβλέπει δέ εις τήν έξασφάλισιν τών άπαραιτήτων όρων πρός
τό ζήν. Δήλον είναι ότι καί ή οικογένεια
δέν εύρίσκεται μεμονωμένη, άλλ’ άν
τιθέτως αϋτη ύπάρχει έντεταγμένη εις
έν εύρύτερον σύνολον, τήν πολιτικήν
κοινωνίαν. Σχετικώς πρός τήν μορφήν
κοινότητος «χωρίον» παρατηροϋμεν
ότι τοϋτο τήν προέλευοιν άρύεται έκ
τοϋ ένστικτου, τοϋ ύφισταμένου πρός
μείζονα άσφάλειαν καί προσταοίαν έν
τή ζωή άποβλέπει δέ εις τήν όρθοτέραν όργάνωσιν τής έπιλύσεως τών
καθ’ ήμέραν άναγκών καί προβλημά
των. Διά τής συνενώσεως πλειόνων
χωρίων δημιουργεϊται καί σχηματίζεται
ή «πόλις». Αϋτη άποβλέπει καί τελικόν
προορισμόν έχει τό «εΰ ζήν». Στοιχεία
συναπαρτίζοντα τό «ευ ζήν» άποτε
λοϋν έξ ένός ή ήθικότης, ή τάσις
δηλονότι πρός ήθικήν διαπαιδαγώγηση/
καί τελείωσιν, καί έξ έτέρου ή διανοη
τική δραστηριότης. Ή πόλις-κράτος
γενετικώς άποτελεί θεσμόν κατά πολύ

καί τά «πιστεύω» τοΰ φιλοσόφου.
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μεταγενέστερον εκείνου τής οικογέ
νειας καί τού χωρίου, αποτελούσα
άλλοις λόγοις ύστερογενές προϊόν καί
δημιούργημα μακράς εξελικτικής πο
ρείας. Διότι, κατά τόν Άριστοτέλην, τό
έν τή γενέσει «ύστερον», έν τή φύσει
«πρότερον». Ό 'Αριστοτέλης παραλ
ληλίζει τά άνωτέρω περί «πόλεως»
πρός τόν άνθρώπινον οργανισμόν. Συγκεκριμένως, λαμβάνεται ό άνθρώπινος
οργανισμός ώς «μοντέλον»,'ίνα συσχετισθή πρός τά τής «πόλεως». "Οπως
άκριβώς ή άποκοπεϊσα τού όλου σώμα
τος χειρ καί καταστραφεΐσα, άπολύει
τόν έαυτής προορισμόν, δηλονότι τού
«δράττειν», τοΰ προορισμού τούτου
έπιτυγχανομένου μόνον διά τοΰ συν
δέσμου τής έπί μέρους χειρός πρός τό
όλον σώμα καί διά τής συνοχής αύτών
άμα, οϋτω καί διά τήν διερμηνείαν τής
«πόλεως» ό προορισμός τοΰ έπί μέ
ρους άτόμου δέν δύναται νά έπιτευχθή
καί πραγματωθή είμή μόνον διά τοΰ
συνδέσμου τοΰ έν λόγω άτόμου πρός
τήν «πόλιν». Συμφώνως τή άνθρωπίνη
ταύτη φύσει, ό άνθρωπος άποτελεϊ
ζώον έκ φύσεως κοινωνικόν, διότι
άλλως, διαβιών έκτος των όρίων τής
κοινωνίας, θά άπετέλει ή θηρίον ή
θεόν». Ό δέ δυνάμενος κοινωνεΐν ή
μηδέν δεόμενος δι' αύτάρκειαν ούδέν
μέρος πόλεως, ώστε ή θηρίον ή θεός».
(Πολιτικά 1253α14). ' Η άνθρωπίνη φύσις δημιουργεί τήν «πόλιν», άτε άγούσης τής πρώτης πρός τήν κοινωνικότη
τα. ' Η άτομική εύτυχία δύναται νά
έπιτευχθή έν τή κοινωνική οργανώσει,
ήτις έκ τοΰ πρωτογόνου δεσμού τής
οικογένειας έξελίσσεται καί βαίνει εις
τήν πλέον τελείαν μορφήν της, τήν
πολιτείαν.
Έ ν τή γενετική έξελίξει τής πολιτι
κής κοινότητος έμφανίζεται ό οίκος,
άποτελούμενος έκ τής οικογένειας
(άνήρ, γυνή, τέκνα, δούλοι, ιδιοκτησία).
Περαιτέρω σχηματίζεται τό χωρίον
(κώμη) έκ πλειόνων οίκων άποτελούμενον, καί εις τελικόν στάδιον ή «πόλις»
(σημερινόν κράτος), άποτελουμένη έκ
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Υπό ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΠΑΛΑΗ
ΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΟΛΙΤΟΛΟΓΟΥ

πολλών κωμών. «Γενών καί κωμών
κοινωνία ζωής τελ εία ς καί αύτάρκους». (Πολιτικά 1280β40). Υπήρξε
μακρά καί συνεχής ή έξελικτική πορεία
πρός γένεσιν καί δημιουργίαν τής
«πόλεως», οϋσης τής τελευταίας τό
ύστερογενές άποτέλεσμα τής πορείας
ταύτης. Συμφώνως πρός τάς δοξασίας
τών σοφιστών ή «πόλις» άποτελεϊ άναγκαϊον κακόν, δπερ προώρισται πρός
ύπεράσπισιν τών πολιτών έξ έξωτερικών καί έσωτερικών έχθρών καί πρός
πραγματοποίησή άνωτέρου έξ ύλικής
άπόψεως τοΰ βίου αύτών. ' Αντιθέτως,
ό 'Αριστοτέλης πρεσβεύει ότι ή πολι
τεία έχει ήθικήν άποστολήν καί προορι
σμόν. ' Η «πόλις» άποτελεϊ τελείαν
κοινωνίαν, ώς «γινομένη μέν ούν τοΰ

ζήν ένεκα, οΰσα δέ τοΰ εύ ζήν».
(Πολιτικά 1252β29). Οί πολΐται προορι
σμόν έχουν νά ζοϋν έναρέτω ς.' Υπάρ
χει όθεν συνάφεια ήθικής καί πολιτι
κής. Ή πολιτεία δέν άποτελεϊ αύτοσκοπόν, άλλά προϋπόθεσιν διά τήν
άπόκτησιν τής άρετής. Τό μέσον πρός
κτήσιν τής άρετής είναι ή παιδεία. ' Η
πολιτεία δέον νά μεριμνή διά τήν
ορθήν παιδείαν καί ήθικότητα τών έαυ
τής πολιτών, άποτελοϋντος τοΰ κρά
τους ιδρύματος παιδευτικού καί ήθοπλαστικοϋ, οπερ προορισμόν έχει τήν
έξύψωσιν τοΰ άνθρώπου πρός τό ένα
ρέτως ζήν. "Εσχατον ήθικόν σκοπόν
τών έν τή πολιτεία οίκούντων πολιτών
άποτελεϊ ή θεωρητική ένασχόλησις
τούτων. Δέον νά παρέχηται ύπό τοΰ

Στήν απέναντι σελίδα: Ο 'Αριστοτέλης. Ανδριάντας τού διακεκριμμένου
σύγχρονου "Ελληνα γλύπτη Νικόλα. Κάτω: ’Αρχαία έλληνική έπιγραφή πού
άναφέρεται στήν οργάνωση καί τήν λειτουργία τής Πολιτείας. Κατά τόν
Αριστοτέλη ή «Πόλις» άποτελεϊ τελείαν κοινωνία.
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κράτους πρός τούς πολίτας ή δυνατότης καί ευχέρεια άναπτύξεως τών
πνευματικών δυνάμεων αύτών. Ό 'Α 
ριστοτέλης άντιτίθεται πρός τά τυραν
νικά καθεστώτα, τάς σήμερον καλουμένας δικτατορίας τοϋ διεθνιστικοϋ
ολοκληρωτισμού. ' Η «πόλις» άποτελεΤ
ένότητα, οργανικήν, θίασον κοινής λα
τρείας, σχολεΐον, ένθα οί παΐδες έκπαιδεύονται συμφώνως πρός ώρισμένα
ύπό πάντων άναγνωριζόμενα ιδεώδη.
Σκοπόν δθεν καί άποστολήν τής άρχαίας πολιτείας άποτελεΤ ή όδήγησις καί
άγωγή τών νέων εις τόν κατ’ άρετήν
βίον, διά τής εις έλευθέρους άνθρώπους άρμοζούσης παιδείας καί ούχί
τής διαστροφής αύτών δΓ άνελευθέρου πολιτικής προπαγάνδας, όπως εις
τά σύγχρονα όλοκληρωτικά καθεστώ
τα.
' Η πολιτική κοινωνία άποτελεΤ τό
δημιούργημα έκεΐνο τής φύοεως, έντός τού όποιου ό άνθρωπος άναπτύσοει ικανότητα πρός τό έννοεΐν ιδέας,
όπως τού δικαίου (δικαιοσύνης), τοϋ
άγαθοϋ καί τοϋ ώφελίμου, καί πρός τό
έκφράζειν αύτάς διά λόγου (λογι
κής). ' Αντιθέτως, ή κοινωνία έν γένει
άποτελεΤ συγκρότησιν καί έτέρων ζώ
ων, τά όποια φύσει έχουν τήν τάσιν
πρός τόν κοινωνικόν βίον. Τά ζώα
προσέτι άποτελοϋν άναμφιβόλως έκφραστάς μόνον συναισθημάτων, έν
άντιθέσει πρός τόν άνθρωπον, όστις
είναι πεπροικισμένος διά τοϋ λόγου
(λογικής). «Λόγον δέ μόνον άνθρωπος
έχει τών ζώων ή μέν οΰν φωνή τοϋ
λυπηροϋ καί ήδέος έστί σημεΐον, διό
καί τοΤς άλλοις ύπάρχει ζώοις (μέχρι
γάρ τούτου ή φύσις αύτών έλήλυθε,
τοϋ έχειν άίσθησιν λυπηροϋ καί ήδέος
καί ταϋτα σημαίνειν άλλήλοις), ό δέ
λόγος έπί τώ δηλοϋν έστι τό συμφέρον
καί τό βλαβερόν, ώστε καί τό δίκαιον
καί τό άδικον τοϋτο γάρ πρός τά άλλα
ζώα τοΐς άνθρώποις "ίδιον, τό μόνον
άγαθοϋ καί κακοϋ καί δικαίου καί
άδικου καί τών άλλων αϊσθησιν έ χ ε ιν ή
δέ τούτων κοινωνία ποιεί οικίαν καί
πόλιν». (Πολιτικά 1253α9). Ή τών
άνθρώπων κοινωνία συνέχεται καί ύπάρχει διά τής άντιλήψεως ύπό τών
άνθρώπων τών ποιοτήτων τών πρα
γμάτων, δηλονότι τών ιδεών καί ούχί
τών συναισθημάτων. ' Η πολιτική κοινότης άποτελεΤ ύπερβιολογικήν μονάδα,
οϋσης τής έν λόγω έν τινι τρόπω
κοινότητος ιδεών, τάς όποιας εννο
ούν, εκφράζουν καί αντιλαμβάνον
ται τά έν τή πολιτική κοινότητι διαβιοϋντα έλλογα όντα. ' Ο άνθρωπος
άποτελεΤ πρωτίστως ζώον πολιτικόν καί
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«κατ' άρετήν» καί νά προωθηθή έκ

Ό ’Αριστοτέλης. Μαρμάρινο κεφάλι
τού Μουσείου τοϋ Λούβρου.
δευτερευόντως κοινωνικόν καί οικονο
μικόν τοιοΰτον. Ουτος, συμφώνως τή
φύσει του, πρέπει νά είναι εις θέσιν νά
έννοήση τό δίκαιον καί άδικον, τό
άγαθόν καί κακόν, τό ώφέλιμον καί
βλαβερόν, ώς καί πάσας τάς γενικός
έννοιας τάς συναπαρτιζούσας καί συναποτελούσας τόν πνευματικόν κό
σμον. Δέν νοείται προσέτι κοινωνία
άνευ νόμων. «"Ωσπερ γάρ καί τελειωθέν βέλτιστον τών ζώων άνθρωπός
έστιν, οϋτω καί χωρισθέν νόμου καί
δίκης χείριστον πάντων. Χαλεπωτάτη
γάρ άδικία έχουσα όπλα». (Πολιτικά
1253α31). Έ ν τή κοινωνία ο νομος
εύρίσκεται ϋπεράνω κυβερνώντων καί
κυβερνωμένων, θεωρουμένης τής τών
άρχόντων έξουσίας ώς άποκτούσης καί
έχούσης ήθικόν χαρακτήρα. ' Ο νόμος
άποτελεΤ «λογικήν άνεπηρέαστον έκ
τοϋ πάθους». Τό έθιμον, κατά τήν
άριστοτελικήν φιλοσοφίαν, λαμβάνει
μεγαλυτέραν σημασίαν έναντι έκείνης
τοϋ νόμου, καί τοϋτο, διότι άποτελεΤ
προϊόν συλλογικής σοφίας ένός λαού ή
ό νόμος ώς άποτελών προϊόν ένός
νομοθέτου. ' Ο πολιτικός θεσμός τής
δικαιοσύνης άποτελεΤ μεγίστην έπιταγήν, άπορρέουσαν έκ τής πολιτικής
κοινότητος. « Ή δέ δικαιοσύνη πολιτι
κόν ή γάρ δίκη πολιτικής κοινωνίας
τάξις έσ τιν ή δέ δίκη τοϋ δικαίου
κρίσις». (Πολιτικά 1253α37). Δίδεται
πρωταρχική σημασία εις τό πολιτικόν
φαινόμενον, άποτελοΰντος τοϋ τελευ
ταίου δημιούργημα πνευματικόν, όπερ
καθιστά τόν άνθρωπον ικανόν νά ζήση

τοϋ «ζήν» πρός τό «εύ ζή ν».' Η έννοια
τοϋ «ήθικοϋ» (ήθικής) προσδίδεται
ύπό τής έννοιας «άρετή».
Σχετικώς πρός τά τής ιδιοκτησίας ό
' Αριστοτέλης έρχόμενος εις άντίθεσιν
πρός τήν τοϋ Πλάτωνος θεωρίαν περί
κοινοκτημοσύνης δέχεται ότι ή κατάργησις τής άτομικής ιδιοκτησίας θά
καθίστατο πρόξενος μεγάλων άμφισβητήσεων, αϊτινες θά είναι ή άπόρροια έκ
τής φυσικής προελεύσεως τής ιδιοκτη
σίας, θεωρουμένης τής τελευταίας,κα
τά τόν Άριστοτέλην, ώς προεκτάσεως
τής άτομικής προσωπικότητος έν έλευθέρα κοινωνία. ' Ο ' Αριστοτέλης βεβαί
ως διείδε καί τήν περίπτωσιν, καθ' ήν
θά ήτο δυνατή ή συσσώρευσις πλούτου
έκ μέρους τών όλίων εις βάρος τών
πολλών. ' Αλλά τοϋτο, κατά τόν έν λόγω
φιλόσοφον, λόγω τοϋ άτομικοϋ έγωϊσμοΰ τοϋ άνθρώπου, δέν δύναται νά
έκδιωχθή καί έκριζωθή ύφ' οίουδήποτε
καταδικάζοντος αύτό νόμου. Ό Ά ρ ι-

Κατά τόν ‘Αριστοτέλη ή πολιτική κοινω
νία άποτελεϊ τό δημιούργημα έκεΐνο
της φύοεως έντός τού όποιου ό άνθρω
πος άναπτύσσει ικανότητα πρός τό
έννοεΐν ιδέας.
στοτέλης δέχεται ότι ή μόρφωσις καί ή
παιδεία τών άτόμων είναι έκείνη, ήτις
θά άγάγη τά τελευταία εις τήν άνευ
φειδοϋς χρήσιν τοϋ ίδιου αύτών πλού
του, ώς καί εις τήν συγκατάθεσιν καί
συμφωνίαν έλευθέρως τής κοινής χρήσεως τοϋ κεκτημένου ύπ’ αύτών πλού
του. Κατά τόν φιλόσοφον, ή ιδιοκτησία
δέον νά είναι άτομική, άλλά προσέτι θά
πρέπη νά ύπάρξη διαπαιδαγώγησή τών
άνθρώπων, ώστε καλή τή προαιρέσει ή
χρήσις τής ιδιοκτησίας νά βαίνη πρός τό
κοινόν συμφέρον. «Χρηματιστικήν»
κτήσιν άποτελεΤ ή προμήθεια τών χρησί
μων καί ώφελίμων τώ άνθρώπω πραγμά-
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Προτομή τού Πλάτωνος. Ο ’Αριστοτέ
λης διαφωνεί μέ τόν μεγάλο φιλόσοφο
στό θέμα τής ιδιοκτησίας.
των εις τήν υπηρεσίαν τών οικογενεια
κών αναγκών. «Οικιακήν οικονομίαν»
άποτελεΐ ή χρήοις, άλλως ό τρόπος
χρησιμοποιήσεως τών, ώς άνω, χρησί
μων καί ώφελίμων τώ άνθρώπω πραγμά
των. ' Η «χρηματιστική» κτήδις διακρίνεται εις «κατά φύσιν» καί εις «παρά
φύσιν» τοιαύτην. ' Η χρήοις ενός έκάστου πράγματος διακρίνεται προσέτι
εις «άρμόζουσαν» καί εις «μή άρμόζουσαν» τοιαύτην. Διά τής «κατά φύσιν»
κτήσεως καί τής «άρμοζούσης» χρήσεως τών κτημάτων προκαλεϊται ό φυσιο
λογικός τρόπος πλουτισμού, ήτοι ή
κατά τρόπον έπιδέξιον καί ορθόν διαχείρισις τής οικιακής οικονομίας καί τής
γής, ύφισταμένου ένπροκειμένω ορίου
έν τώ πλουτισμώ. Άντιθέτω ς, διά τής
«παρά φύοιν» κτήσεως καί τής «μή
άρμοζούσης» χρήσεως προκαλεϊται ό
μή φυσιολογικός τρόπος πλουτισμού,
δστις καί κατακριτέος άποβαίνει. Μερικώτερα είδη τής «παρά φύσιν» χρηματι
κής τέχνης άποτελοΰν ή έμπορία, ή
καπηλική, ή όβολαστιτική ή τοκογλυφία
καί ή μισθαρνία. ΤρεΤς είναι, κατά τόν
' Αριστοτέλην, οί συνδυασμοί έν σχέοει
πρός τήν περιουσίαν: "Ητοι: 1) Ή
ιδιωτική περιουσία έν συνδυασμώ πρός
κοινή χρήσιν τής παραγωγής, 2) ή κοινή
περιουσία, άλλ' έντός πλαισίων ιδιωτι
κής χρήσεως καί 3) ή κοινή περιουσία
έν συνδυασμώ πρός κοινήν χρήσιν. ' Ο
Αριστοτέλης ύποστηρικτής τυγχάνει
τού πρώτου, ώς άνω, συνδυασμού.
' Η διακυβέρνησις, κατά τόν Σταγειρίτην φιλόσοφον, δέον νά πραγματο-

ποιήται τή συγκαταθέσει τών ύπηκόων
έν μια πολιτεία καί είδικώτερον έπί τή
βάσει ώρισμένων κανόνων νομικής (ρύ
σεως, έλεγχόντων τήν τών κυβερνώντων έξουσίαν. Δίδεται ύπό τού ' Αριστοτέλους ό ορισμός τού πολιτεύματος ώς
όργανώσεως τών «πόλεων» έν άναφορά τά αξιώματα, τήν άσκησιν τών
έξουσιών, τόν τρόπον, καθ' δν έχουν
διανεμηθή αΰται, ώς καίέντίνιέξουσία,
άσκεΐται ή πολιτική κυριαρχία. Κατά τόν
'Αριστοτέλην, θά ήτο καλόν, άλλ’ οϋχί
τέλειον, νά έδράζηται ή έξουσία έπί τής
μεσαίας τάξεως. Τρία είναι τά είδη,
άλλως λειτουργίαι, άσκήσεως έξουσίας
έν τώ πολιτεύματι, ε ίτε τό τελευταϊον
είναι δημοκρατικής, είτε ολιγαρχικής
φύσεως. 'Ήτοι: 1) Ή νομοθετική, 2) ή
έκτελεστική καί 3) ή δικαστική λειτουρ
γία. ' Ο ' Αριστοτέλης πρός συγγραφήν
τού έργου του «Πολιτικά» προέβη εις
γνώσιν μιας έκάστης τών διαφόρων
πολιτειών, συναθροίζουσα ή σχολή αύτού πρός τόν έν λόγω σκοπόν ύλικόν διά
τήν ιστορίαν 158 ' Ελληνικών «πόλεων».
' Ο ' Αριστοτέλης έκθέτει τρεις άνωτέρας μορφάς πολιτευμάτων, τήν «βασι
λείαν» (άλλως μοναρχίαν), τήν «άριστοκρατίαν» καί τήν «πολιτείαν» (άλλως
δημοκρατίαν κατά σημερινόν χαρακτη
ρισμόν), καί τάς τρεΤς κατωτέρας μορ
φάς (παρεκβάσεις) τών, ώς άνω, άντιστοίχως, τήν «τυραννίδα», τήν «ολιγαρ
χίαν» κα/ τήν «δημοκρατίαν» (άλλως
οχλοκρατίαν κατά σημερινόν χαρακτη
ρισμόν). Προτιμητέον, κατά τόν Ά ρ ιστοτέλην, τό πολίτευμα έκεΐνο, ένθα
πάντες οί πολίται έχουνι τά αύτά
δικαιώματα έναντι τού Νόμου, άλλά καί
έν τώ όποίω οί κυβερνώντας άποτελοΰν
τά παλαιότερα μέλη τής μεσαίας τάξε
ως, τούς καλλιτέρους πολϊτας, τήν
άριστοκρατίαν τού πνεύματος καί τής
άρετής μάλλον ή τήν άριστοκρατίαν τού
πλούτου καί τού αίματος. Ό θεσμός
τής δουλείας, κατά τόν φιλόσοφον,
είναι παραδεκτός, τή δικαιολογία δτι εις
πάσας τάς περιοχάς τής φύσεως ύφίστανται δύο τμήματα, έν τι άνώτερον
καί έν τι κατώτερον. Οϋτω καί εις τόν
άνθρωπον άπαντώνται έξ ένός τό σώμα
καί έξ έτέρου ή ψυχή. Εις τήν ψυχήν
άνευρίσκονται ομοίως δύο τμήματα, τό
λογικόν καί τό άλογον τοιοΰτον. Νόμον
τής φύσεως άποτελεί, όπου ύφίστανται
τοιαύτα ποιοτικώς διαφορετικά τμήμα
τα, νά άρχη τό ποιοτικώς άνώτερον
τμήμα. Τοιουτοτρόπως έξηγεΤται καί
έρμηνεύεται ή ϋπαρξις άτόμων διαφο
ρετικών κατηγοριών, δηλονότι τών μέν
πρώτων ικανών δντων πρός έπιτέλεσιν
πολιτικής ένεργείας καί δράσεως, άλλ'

άκαταλλήλων πρός έκτέλεσιν σκληρός
καί βαρείας έργασίας, τών δέ δευτέρων
έχόντων δλως άντιθέτους πρός τά
πρώτα ιδιότητας. ' Ο θεσμός τής δου
λείας ώς άποτέλεσμα κατακτήσεως
αίτια πολέμου δέν είναι έπιδοκιμαστέος, κατά τόν 'Αριστοτέλην. Οι έκ τών
πολέμων αιχμάλωτοι δέν άποτελοΰν
δούλους, αίχμαλωτισθέντες τή πολεμι
κή ύπεροχή τού άντιπάλου. Τέκνα
δούλων δυνατόν, κατά τόν ' Αριστοτέλην, νά καταστούν έλεύθεροι πολίται.
' Η δουλεία θά ήδύνατο νά καταλυθή καί
έκλειψη μόνον διά τού ύψηλοΰ βαθμού
τελειοποιήσεως καί προαγωγής τής
τεχνικής.
Τό κράτος θά ήδύνατο νά συσχετισθή
πρός ένωσίν τινα οικογενειών καί χωρί
ων προορισμόν έχόντων τό τέλειον καί
αΰταρκες τής διαβιώσεως. ' Ως έλέχθη
καί άλλαχοϋ, τρία είδη πολιτευμάτων
παρατίθενται, ήτοι ή «βασιλεία» (άλλως
μοναρχία), ή «άριστοκρατία» καί ή «πο
λιτεία». Αί διακρίσεις αύταί τών πολι
τευμάτων κριτήριον έχουν τήν τού
άνωτάτου οργάνου άριθμητικήν σύνθεσιν καί ή λειτουργία αύτών συνίσταται
πρός τό κοινόν συμφέρον. Παρεκβά
σεις τών, ώς άνω, μορφών πολιτευμά
των είναι: 1) Διά τήν «βασιλείαν» ή
«τυραννίς», 2) διά τήν «άριστοκρατίαν»
ή «ολιγαρχία» καί 3) διά τήν «πολιτείαν»
ή «δημοκρατία». (Πολιτικά, Βιβλ. Ρ .
Κεφ. V, Βιβλ.Δ'. Κεφ. 11). Προϋποθέ
σεις, κατά τόν φιλόσοφον, ύπάρξεως
τής πόλεως-κράτους άποτελοΰν: 1) Ό
πληθυσμός τής πόλεως-κράτους, 2) ή
έδαφική περιοχή καί 3) ό χαρακτήρ τών
πολιτών. Χαρακτηριστικά στοιχεία τής
έννοιας «πολίτης» άποτελοΰν έξ ένός
ή συμμετοχή τού τελευταίου έν τή
άπονομή τής δικαιοσύνης συμμετοχής
εις τήν διοίκησιν έν τή συνελεύσει τής
πόλεως-κράτους. Οί πολίται, κατά τόν
Αριστοτέλην, διακρίνονται εις τάς
έξής τρεΤς κατηγορίας: α) Οί νεαρός
ήλικίας πολίται, β) οί μέσης ήλικίας
πολίται καί γ) οί γεροντικής ήλικίας
πολίται. ' Ο ' Αριστοτέλης τάσσεται
ύπέρ τού τύπου τής «πολιτείας» ώς
τής καλλιτέρας μορφής πολιτεύματος.
Ό τύπος τής «πολιτείας» τού Ά ρ ιστοτέλους έδράζεται έπί τής ύπάρξε
ως μεγάλης μεσαίας τάξεως άπαρτιζομένης καί συντιθεμένης έξ άτόμων, μή
δντων τά μάλα πλουσίων ούδέ πτωχών.
Παραδέχεται ό φιλόσοφος δτι ή έλλειψις τής έν λόγω μεσαίας τάξεως
δυνατόν νά άγάγη πρός τήν οδόν τής
«δημοκρατίας», τής «ολιγαρχίας», προΣυνέχεια στή σελίδα 540
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HATIΑΔΗΣ Μαλακάσης πέθανε
ένα μήνα πριν άπό τόν Κωστή
Παλαμά. Μεοολογγίτης κι ’ ό Μαλακά
σης, - γεννήθηκε στήν 'Ιερή Πόλη, στις
3 Μαρτίου του 1869, πέθανε στήν
’Αθήνα, στίς 27 Ιανουάριου τό 1943 Μεοολογγίτης περισσότερο κι ’ άπό τόν
Παλαμά κι ’ άπό κάθε άλλον συντοπίτη
του, καί ποιητής, θέλω νά πώ άποκλετ
στικά ποιητής, όσο κανένας άλλος τής
έποχής του καί τής γενεάς του. Ό
Μαλακάσης δέν είναι ό πνευματικός
άνθρωπος στή γενικότητα καί στήν
πολυμορφία του. Είναι ό ποιητής πού
μόνο τραγούδησε: Καί γιά νά του
δώσετε τόν τίτλο αυτόν μέ τήν πεποίθη
ση ότι τού κάνετε τό πιό άνεπιφύλακτο
έγκώμιο, δέν έχ ετε παρά νά τόν συγκρί
νετε μέ τούς νεωτέρους του. Γύρω
του, άρκετοί οί άξιοι καί οί όνομαστοί: ή
νέα έλληνική ποίηση στήν άνανεωτική
της προσπάθεια, - μέ πρώτο καί σημαν
τικότερο τόν Παλαμά, - ό νέος έλληνικός στίχος στήν όρμή του, στήν άπληστία του, στίς μεγάλες καί κάποτε
πρόωρες προσπάθειές του, χαρά καί
πόνος, αισιοδοξία καί θρήνος, περιγρα
φή καί σκέψή, ύπαιθρο καί κλειστός
χώρος. ’Αλλά τό τραγούδι τού Μαλακάση, ό κελαηδισμός του, μοναδικός καί
ύποδειγματικός, καθαρός καί μακρυά
άπ ’ όλα έκεϊνα τά στοιχεία πού παρα
φορτώνουν ή σκοτεινιάζουν τόν ποιητι
κό λόγο. Μπορούσε ό Μαλακάσης νά
έπιχειρήσει, μαζί μέ τόσους άλλους,
όλες εκείνες τις δοκιμές πού έδωσαν
καί έξαίσιους καί καλούς καί μέτριους
καί κακούς στίχους στά πενήντα εξήντα χρόνια τής Παλαμικής περιό
δου. Μά δέν έκαμε παρά νά τραγουδή
σει καί δέν θέλησε παρά νά μείνει
άπλός καί άνόθευτος τραγουδιστής.
Αύτό είχε νά δώσει ό Μαλακάσης,
άλλα κι ’ αύτό κατάλαβε πώς έλειπε άπό
τή νέα έλληνική ποίηση περισσότερο
άπό πολλά άλλα. Ο ποιητικός μας
λόγος έκανε γύρω του δύσκολους
άγώνες, είχε άρκετές εύτυχισμένες
στιγμές κι ’ έφτανε κάποτε σέ μερικές
ύψηλές κατακτήσεις. "Ομως δέν έ μ ε 
νε όσο έπρεπε στό τραγούδι, συχνά
ξέχναγε τήν καταγωγή του καί προσπα
θούσε νά τήν σκεπάσει μέ διαθέσεις καί
μέ κείμενα πού δέν τού έξασφάλιζαν
εύγενέστερη έμφάνιση καί βαρύτερο
όπλισμό. Κ ι' αύτήν ίσα -ίσα τήν καταγω
γή θέλησε νά ύψώσει ό Μαλακάσης καί
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σ ' αύτήν έμεινε μέ κέφι καί φανατισμό.
Τραγούδησε, λοιπόν, έλεύθερος, άπροσποίητος, χωρίς τά δεσμό τού
στοχασμού καί χωρίς τις κρυφές καί
φανερές ύποχρεώσεις πού δημιουρ
γούν οί μεγάλες προθέσεις. ΚΓ άπ’ τίς
27 Ιανουάριου τού 1943 πού άναπαύθηκε μένω μέ τήν αϊσθησι ότι κόπηκε
άπό τήν έλληνική λύρα ή χορδή πού
έδινε άληθινούς κελαηδισμούς.
Καί στίς έπτά ποιητικές συλλογές
του καθαρό τό κύριο αύτό γνώρισμα. Τό
πρώτο του βιβλίο, τά «Συντρίμματα»,
τυπώθηκε τό 1898, καί τό τελευταίο, τό
« ’Ερωτικό», στά 1939. ΚΓ άπό τή
μακρινή άφετηρία ως τήν πλήρη ώριμότητα, έδωσε άκόμα πέντε ποιητικές
συλλογές: Τό 1905 τίς « 'Ωρες», τό
1909 τά «Πεπρωμένα», τό 1918 τούς
« ’ Ασφοδέλους», τό 1920 τήν πλακέττα
κ. «Μπαταρίας - Τάκης Πλούμας Μπάϋρον», τό 1931 τά « ’Αντίφωνα».
Μετέφρασε καί τίς «Στροφές» τού
Μορεάς καί τίς τύπωσε σέ βιβλίο τό
1920, έγραψε τό έμμετρο παραμυθόδραμα « Ή Κυρά τού Πύργου» κ ’
έπ ειτ' άπ’ τό θάνατό του, τό 1946, οί
φίλοι του συγκέντρωσαν σέ τόμο τά
«Μεσολογγίτικα» άπό χειρόγραφα πού
ό ίδιος είχε θεωρήσει. Είτε όμως
ψιθυρίζει τούς καημούς του ό νοσταλγός κΓ ό έλεγειακός, είτε ύψώνει τή

’ Επάνω: Ο έλατος. Τό άγαπημένο
δένδρο τού Μιλτιάδη Μαλακάση, πού
τόσο χαρακτηριστικά τραγούδησε στό
περίφημο «Δάσος» του. Απέναντι: Τό
μνημείο τών Φιλελλήνων στό Μεσολόγ
γι τήν πατρίδα τού Μιλτιάδη Μαλακάση.
φωνή ό λεβέντης τής Ρούμελης, τρα
γουδιστής καί Μεοολογγίτης μένει πάν
τα ό Μαλακάσης.
' Ο δεσμός τουμέ τό Μεσολόγγι είναι
στενός καί άκατάλυτος. Ή οίκογένειά
του κατέβηκε στήν πόλη τών «ελευθέ
ρων πολιορκημένων» λίγα χρόνια πριν
άπό τό '21 κΓ ό παποϋς του, ό
Χαράλαμπος Μαλακάσης, έγινε όνομαστός στόν Αγώνα γιά τήν παλληκαριά
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του. Γιός του ό Μέμος Μαλακάσης, ό
πατέρας τού ποιητή, άντρας μέ καλή
καρδιά καί μέ έπιβλητική έμφάνιση.
”Αντρες καί γυναίκες στήν οικογένεια
Μαλακάση είχαν ομορφιά πού έκανε
έντύπωση κι ’ ό ποιητής δέν ϋστέρησε
σέ τούτο καθόλου. Είχε καί φωνή πού
γινόταν μουσικό όργανο όταν άπάγγελλε κ ’ έπρόσθετε πολλή ομορφιά ατό
στίχο του. ’Απόλαυση προπάντων ήταν
νά τόν άκούς ν ’ άπαγγέλλει τά Μεσολογγίτικα, πού ήταν καί ή προτίμησή
του. Τό 1934 τόν ρώτησαν ποιά τραγού
δια του θά ξεχώριζε άν τόν ύποχρέωναν
νά κάμει μιάν αύστηρή έκλογή σ ’ έναν
τόμο μόνο μέ 50-60 σελίδες. Δέν
σκέφτηκε πολύ καί είπε: « ’ Εκείνα πού
θά είχαν κάποια σημασία στό όλο έργο
μου, "Οπως αίφνης τό «Δάσος», τόν
«Μπαταρία», τόν «Τάκη Πλούμα», τό
«Μεσολογγίτικο». Θά διάλεγα τραγού
δια, πού κατά τήν άντίληψήμου, έπηρέασαν τήν έποχή μου, καί είναι χαρακτη
ριστικά τής σταδιοδρομίας μου. Μπορεί
βέβαια ν ’ άγαπώ καί άλλα, πού έχουν
προσωπική σημασία γιά μένα, άλλά ή
άγάπη μου είναι τελείως ύποκειμενική.
Δέν μέ "ικανοποιούν ώς ποιητή, τ '
άγαπώ γιατί άντιπροσωπεύουν μόνο τή
ζωή μου, μου θυμίζουν πράγματα πού
τά έζησα μέ πολλή συγκίνηση, όμως
αύτά θά μπορούσε νά τά γράψει καί

όποιοσδήποτε άλλος, πού έζησε τήν
αύτή συγκίνηση. Πιθανόν νά είναι ω
ραία, άλλά είναι περιττά. «Τήν προτίμη
σή του γιά τόν «Μπαταριά» ό ποιητής
τήν είχε έκδηλώσει καί μέ άλλη εύκαιρία καί μέ άλλους τρόπους. Κι ’ ό φίλος
του καί θαυμαστής του Καθηγητής
Νίκος Βέης γράφει: «Καί σέ μένα
έλεγε ό άξέχαστος Μίλτος, ότι άν ήταν
γραφτό νά χαθούν όλα του τά τραγού
δια καί νά σωθεί μόνο ένα, αύτό θά
ήθελε νά είναι ό «Μπαταρίας», γιατί
αύτό λογάριαζε γιά τό καλύτερό του
ποιητικό κατόρθωμα».
Ή ζωή καί ή ποιητική σταδιοδρομία
τού Μαλακάση χωρίζονται σέ τρία μέρη:
ατά πρώτα χρόνια τής γενέτειρας, στίς
καλοθύμητες ήμέρες τού Παρισιού,
άπό τό 1909 ώς τό 1915, τότε πού
έζησε κοντά στόν όνομαστό έξάδελφό
του τόν Ζάν Μορεάς, τέλος στίς
δεκαετίες πού πέρασε στήν ’Αθήνα.
Η τε όμως στήν "Ελλάδα ζούσε ό
Μαλακάσης ε ίτε στά ξένα, ήταν μιά
παρουσία πού προκαλοΰσε τήν προσο
χή καί γρήγορα κέρδιζε τήν έκτίμηση.
Ή τα ν κοινωνικός άνθρωπος, κ ι’ άς
έπεφτε συχνά σέ μελαγχολία καί σέ
σιωπή, ιδίως τά τελευταία χρόνια τής
ζωής του, είχε καί περιόδους έκτακτης
δραστηριότητος, τότε πού προσπαθού
σε νά συγκεντρώσει τόν λογοτεχνικό
μας κόσμο σέ μιάν οργάνωση μέ κύρος,
καί ή άγάπη του γιά τούς νέους ήταν
μεγάλη καί χρήσιμη. "Οταν ένας συνά
δελφος, μέ έμμεσο τρόπο, θέλησε νά
έλέγξει αύτή τήν άγάπη καί τήν έπιείκειά του γιά νέους, ό Μαλακάσης
πειραγμένος τού είπε: «Τό θράσος τής
άγνοιας τών νέων καί τής προχειρολογί
ας τους άς τά δοϋν άργότερα οι κριτικοί
κ ι’ άς τούς σταματήσουν. ’ Εγώ τούς
παρουσιάζω, τούς φέρνω στό ναό τής
τέχνης, κ ι’ άν είναι άξιοι άς μποΰν
μέσα. Πόσα τελέντα συντρίφτηκαν άπ ’
τίς πρώτες άποκαρδιώσεις καί τις ψυχρολουσίες άποκλειστικών κριτικών μέ
τέσσερα γυαλιά!. Παρουσιάζοντας ένα
νέο στά γράμματα, νομίζω πώς γράφω
τό καλύτερό μου ποίημα. Αισθάνομαι
τήν ίδια χαρά! Νομίζω πώς άνανεώνομαι!».
Γιά τόν κοινωνικό άνθρωπο, γενικώτερα γιά τόν άνθρωπο Μαλακάση ,
έχουμε μιά άξιόλογη μαρτυρία. Είναι
τού Γρηγορίου Ξενοπούλου καί μάς
δίνει χαρακτηριστικές πληροφορίες:

«Κάπου-κάπου μαλώναμε, μάς λ έει ό
Ξενόπουλος, άλλά γιά λίγον καιρό. ' Ο
άκακος άνθρωπος γρήγορα μέ συγχω
ρούσε, κι όταν άκόμα είχα άδικο, καί
μοΰ χάριζε πάλι τή χαρά, τήν άπόλαυση
τής συντροφιάς του. Τόν έβλεπα συχνά
στά φιλολογικά σαλόνια, τού Παλαμά,
τής κυρίας Παρρέν, κ ’ άργότερα, στό
σπίτι τού Μιχαηλίδη, όπου ήταν καί τά
γραφεία τών «Παναθηναίων». Δέν θά
ξεχύσω ποτέ τά άστεϊα πού μάς έλεγε
καί τ ’ άνέκδοτα πού μάς διηγόταν. Τ ’
άνέκδοτα αύτά είναι άπ’ τά πιό χαρα
κτηριστικά τού άνθρώπου. Μεγάλες
συζητήσεις μέ τόν Μαλακάση δέν
κάναμε. Δέν ήταν πολυδιαβασμένος
σάν τόν ’ Επισκοπόπουλο π.χ., τό «σο
φό» τής παρέας μας ■δέν ήταν άπόστολος καμμιάς "ιδέας γιά νά μάς μιλά
όλοένα γ ι’ αύτήν, σάν τόν Περικλή
Γιαννόπουλο π.χ. ή σήμερα τόν "Αγγε
λο Σικελιανό■ δέν παρακολουθούσε
πολύ τά πνευματικά προβλήματα καί
ρεύματα τών ιδεών, π.χ., σάν τόν
Παλαμά. Τήν γνώμη του γιά τό κάθε τί,
μορφωμένη μάλλον άπό ένστικτο, λογι
κή καί πείρα, πάρ' άπό βιβλία, μάς τήν
έλεγε λακωνικά, άποφθεγματικά■ καί
δέν έβλεπε τήν ώρα νά τελειώση ή
συζήτηση - γιά γλώσσα, γιά πράγματα
καί πρόσωπα - γιά νά μάς άπαγγείλη, πόσο ώραία, πόσο ύποβλητικά, - τό
τελευταίο του ποίημα, ή γιά νά μάς
διηγηθή, όπως ήξερε μόνο έκείνος, τό
τελευταίο του άνέκδοτο. Άπ ό τό ποίη
μα είχαμε πάντα μιά ζωηρή αισθητική
συγκίνηση, γιατ ’ ήταν πάντα ώραία καί
τό έκανε ώραιότερο ή όπαγγελία. Κ ι'
άπό τό άνέκδοτο είχαμε τό μεγάλο, τ ’
όλόψυχο, τό ζείδωρο γέλιο. Γιά νά
κρίνετε όμως τί λογής ήταν τ ’ άνέκδο
τα τού Μαλακάση, - συνεχίζει ό Ξενό
πουλος - γιά νά ίδήτε τήν πρωτοτυπία
τους, τήν ιδιορρυθμία τους, τό λεπτό
τους πνεύμα, τό ιδιαίτερό τους χιού
μορ, πού θυμίζει πολύ Μάρκ - Τουαίν, μόνο πού ό Μαλακάσης δέν τά έγραφε
σάν τόν άμερικανό χιουμοριστή - πρέ
πει νά σάς πώ ένα - δυό. Κάποτε, λέει,
στό Μεσολόγγι, έδωσε σ ' ένα ρολογά
τό ρολόι του νά τού τό διορθώση. Οταν
ξαναπήγε νά τό πάρη, τό βρήκε έτοιμο,
διορθωμένο, κουρδισμένο, νά δουλεύη
λαμπρά. Τό έβαλε πρώτα σ τ ’ αύτί του,
έπλήρωσε - ένα πεντάδραχμο μόνο
είχε πέσει τότε μέσα στό ρολόι τού
Μαλακάση, - εύχαρίστησε κ ι' έκαμε νά
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φύγη. ’Αλλά ό ρολογάς τόν έκράτησε.
«Κύριε, τού είπε: πάρτε, σάς παρακα
λώ, κ ι’ αύτά». Καί τού έδωσε, σ ’ ένα
χαρτάκι, κάτι ροδίτσες, κάτι βιδίτσες...
«Τ’ ειν αύτά;» άπόρησε ό Μαλακάσης.
Κι ’ ό ρολογάς άφελέστατα: «Περίσσε
ψαν μέσ ’ άπ’ τό ρολόι σας είναι δικά
σας». «"Εκαμα τό σταυρό μου, ήταν ό
έπίλογός to w τί ευσυνειδησία μά καί τί
άσυνειδησία μαζί!».
Καί διηγείται ό Ξενόπουλος άκόμα
ένα άπό τά άνέκδοτα τού Μαλακάση:
«"Αλλη φορά, στην ’Αθήνα, καί μέσα
στό τράμ τοϊι Κολωνακιοϋ, παραστάθη
κε, λέει, στήν άκόλουθη σκηνή: Είχε
άνεβή ένας στρατιώτης μ ' ένα ταψί
γεμιστές ντομάτες άπό τό φούρνο, πού
είχε άκουμπήσει χάμω, στόν πίσω έξώστη, καί στεκόταν κοντά του νά τό
φυλάη. Σέ λίγο άνεβαίνει κ ι' ένας
γηραιός κύριος, σωματώδης, βαρύς, μέ
πελώρια πόδια καί χοντρά παπούτσια,
πού άπό μεγάλη μυωπία, ίσως κ ι’ άπό
άψηφησιά ή καί άδεξιότητα, καθώς
περνούσε γιά νά μπή παραμέσα, κατάφερε νά πατήση μέ τήν ποδάρα του στό
ταψί καταμεσίς. Φανταστήτε τί έγιναν
οί γεμιστές ντομάτες! Φυσικά, ό στρα
τιώτης άρχισε νά φωνάζη, νά βρίζη, νά
φοβερίζη. Αλλά ό γηραιός κύριος τόν
άποπήρε: «"Ε, γιά αυμμαζέψου, παρα
καλώ! Ξέρεις ποιος είμαι έγώ; Είμαι ό
στρατηγός τάδε!».
' Ο κακομοίρης ό στρατιώτης συμμα
ζεύτηκε καί μουρμούρισε: «Μά καί
μένα ό κύριός μου είναι συνταγματάρ
χης. Καί τί θά μέ κάμη, όταν θά τού πάω
τίς ντομάτες σέ τέτοια χάλια; - Καλά,
τού λέει ό στρατηγός, πές μου ποιος
είναι ό κύριός σου κ ι’ έγώ θά τόν
παρακαλέσω νά μή σέ τιμωρήση». «' Ο
κ. Γουλιμής» άπαντά ό στρατιώτης.
«-"Ω , δυστυχία μου!» φωνάζει τώρα ό
στρατηγός- Ο Γουλιμής; Καί μοϋχει
σήμερα τραπέζι! Νά, στό σπίτι του πάω
τώρα! Καί θά φάω άπ' αύτές τίς
ντομάτες;».
"Εχω κ ’ έγώ νά δώσω μιά συνομιλία
μου μέ τόν ποιητή, - τήν τελευταία. Τόν
περιμέναμε στό σπίτι κοινού φίλου,
κοντά στόν «Εύαγγελισμό», - νοσηλευ
όταν άλλα έκανε καί άραιές εξόδους καί μόλις παρουσιάστηκε, είδαμε όλοι
τό πρόσωπό του ότι ή μάχη ζωής καί
θανάτου είχε κριθεϊ πιά. Ωστόσο, τό
ντύσιμό του ήταν άψογο, οί τρόποι του
άνετοι, ή κουβέντα του ιδιότυπη καί
πολιτισμένη. Οί φίλοι, γύρω άπό τόν
ποιητή, μιλούσαμε λίγο κ ι’ άκούγαμε
περισσότερο. Ξέραμε, βλέπαμε ότι
ένας άνθρωπος, - κι ’ αύτός ό άνθρω
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πος ήταν ό Μαλακάσης, - μιλούσε μέ
μικρή προθεσμία καί είχαμε βάλει αυ
στηρότατο περιορισμό ατά λόγια μας.
Μάς είπε, θυμάμαι, ό ποιητής πολλά,
καί πάντα έμενε ό νοσταλγός τής
έποχής καί τού κύκλου τού Μορεάς στό
Παρίσι, άλλά καί ό φίλος κι ’ ό ύποστηρικτής τών νέων λογοτεχνών. Πήδαγε
άπό θέμα σέ θέμα καί, καθώς γινόταν
πολύς λόγος γιά τό φρεσκοτυπωμένο
τότε άφιέρωμα τής «Νέας Εστίας»
στόν Γρυπάρη, ήρθε καί σ ’ αύτό κ ’
έπέμεινε στό περιεχόμενό του. "Εκαμε
πολλές παρατηρήσεις καί προπάντων
είχε άντιρρήσεις γιά τόν τόνο μερικών
άρθρων, πού νόμιζε ότι δέν έδειχναν
τόν όφειλόμενο σεβασμό στόν ποιητή
τών «Σκαραβαίων». Καί καθώς ήταν
κοντά του δυό άπό τούς πιό ύπεύθυνους έκείνου τού άφιερώματος, ό
Καθηγητής Κακριδής, πού έκρινε τίς
μεταφράσεις τών άρχαίων τραγικών
άπό τόν Γρυπάρη, κι ’ ό διευθυντής τού
περιοδικού πού είχε δηλώσει ότι ή
κριτική σύνθεση τών τιμητικών τευχών
τής «Νέας Εστίας» δέν είναι τυχαία
άλλά καταστρώνεται άπάνω σέ δικό του
σχέδιο, ό Μαλακάσης έγινε όξύτερος,
άλλά πάντα έμενε ό κύριος πού ξέρει
νά συζητήσει σ ’ ένα σαλόνι. Καί μόνο
σέ δυό - τρεις φράσεις, - καθαρά
άπαιτοϋσε περισσότερο σεβασμό άπό
τήν κριτική, - μόνο σ ’ αύτές τίς
φράσεις βγήκε κάπως άπό τίς συνήθει
ές του έγινε άπόλυτος, όχι τραχύς,
ύψωσε τή φωνή του. Τότε μάς έκύκλωσε, τόν κ. Κακριδή κ ’ έμένα, ή άγωνια
Ό Κωστής Παλαμάς άφιέρωσε μερι
κούς άπό τούς πιό όμορφους στίχους
του στόν Μιλτιάδη Μαλακάση.

τών φίλων. Είχαμε νά πούμε κ ’ έμείς
πολλά, άλλά, δέν έπρεπε ν ’ άπαντήσουμε. Μιλούσε ό Μαλακάσης. Άλλά
μιλούσε κι ό μελλοθάνατος, πού δέν
μπορούσε νάχει άντοχή σέ μιά διένεξη.
Καί μιά στιγμή, οί ματιές άπ ’ όλους ήταν
τόσο εύγλωττες, πού άνησύχησα μή
πως έρεθιστει ό ποιητής άπό τήν σιωπή
μας καί τίς ύπεκφυγές μας, καί μάς πεί:
«Μά πήτε, λοιπόν τί σκέφτεστε! Μιλή
στε, άπαντήστε καθαρά καί ξάστερα σ
αύτό πού σάο λέω».
Κι ’ όσο ό Μαλακάσης έπέμενε στις
άντιρρήσεις του, τόσο βυθιζόμουν στη
σιωπή κΓ άκουγα τόν πνευματικό άν
θρωπο πού έκανε τίς τελευταίες ύποδείξεις του. Ά λλά κ ’ ένιωθα μέσα μου
μεγάλο κύμα άγόπης καί λίγο έλειψ ε νά
σκύψω, νά τού φιλήσω τό χέρι καί νά τού
πώ:
- Μήν άνησυχείς, τραγουδιστή μου!
Πήγαινε ήρεμος, πήγαινε στό καλό! Τό
τραγούδι σου θά σταθεί άπάνω άπό τόν
κοινωνικό σεβασμό καί θά μείνει δροσε
ρό κάτω άπό κάθε κριτικό έλεγχο.
Πήγαινε καί μήν άνησυχείς. Τόν«Πλούμα» σου καί τόν «Μπαταριά» σου δέν θά
τόν σεβαστούμε μόνο όπως θέλεις,
άλλά θά τόν τραγουδούμε, θά τόν
άπαγγέλλουμε, θά τόν έχουμε συχνά
στά χείλη μας καί θά κρατούμε έτσι τ ’
όνομά σου άπάνω άπό συμβατικές
έκδηλώσεις.
Τά ίδια περίπου λόγια τού τά είπαν,
καί δυό ομότεχνοί του. ' Ο Παλαμάς κι ’
ό Άθάνας. "Ας θυμηθούμε τούς στί
χους των κΓ ας τελειώσουμε μ ’ αυ
τούς. ' Ο Παλαμάς τού έγραφε:
Μίλτο, πώς μέ τό στίχο μού ξυπνάς
τ ’ όνειρο τής παλιάς πού δέ σβεΐ
χάρης!
Ωραίο παιδί άπ’ τό σπίτι μου περνάς,
καβαλλάρης
ΚΓ ό Άθάνας τού άφιέρωσε περισ
σότερους άκόμα στίχους:
«..."Ας μή γυρίσει ό λογισμός στά
χρόνια έκείνα πίσω...»
Δέν είναι πίσω, είναι μπροστά, κι ’ όλο
μπροστά κ ’ αιώνια,
Τραγουδιστή άπαράμιλλε, πού σοΰ κρά
τησαν ίσο
Οί καρδερίνες τού Ζυγού, τού Παρνασ
σού τ ’ άηδόνια.
Τούς φιλικούς άσφόδελους σάν προ
σπερνά ή ψυχή σου
"Ω, ποιές σού κάνουν, σίγαση τού
θρηνεροΰ καϋμοϋ μας,
Μεσολογγίτικες χαρές, άθάνατοι δικοί
σου,
Μέ τό βιολί του ό Μπαταριάς, μέ τό φαρί
του ό Πλούμας!
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ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΟΣ
' Η παρασημοφορία έγινε στήν Αίγυπτο
τό 1855 κατά τήν διακοπή τών ελληνο
τουρκικών σχέσεων. Τά δεινά τής
έκτραχύνσεως τά ύπέστη καί ό έλληνισμός τής Αίγύπτου. Τότε ό Γενικός,
στήν Αλεξάνδρεια, Πρόξενος τής
'Αμερικής, ύψωσε τό άνάστημα τής
μακρυνής άλλά μεγάλης του χώρας.
Τά επόμενα, άνέκδοτα έγγραφα
(Α.Υ.Ε.Φ. 36/1, β-1855), βεβαιώνουν
τού λόγου τό άσφαλές. Σέ τούτη όμως
τήν περίπτωσι, τήν άπονομή τού παρα
σήμου έσκέφθη ό ίδιος ό βασιλεύς, ό
όποιος, άν καί ήτανάρχηγέτης τού Τάγ
ματος, ήθελε νά έχη σύμφωνη καί τήν
γνώμη τού ύπουργοΰ του, καί τότε ήταν
ό νομοδιδάσκαλος καί καθηγητής τού
Πανεπιστημίου, ό Μιχαήλ Ποτλής (18121863), καί τού άπευθύνει, μέ πολλή άβρότητα, τό άκόλουθο έγγραφο:
Πρός τόν ύπουργόν τών Εξωτερι
κών
Κύριε 'Υπουργέ,
Έπιθυμοϊιντες νά δώοωμεν δεί
γμα τι τής Ή μετέρας εύαρεσκείας,
εις τόν έν Αίγύπτω Γενικόν Πρόξενον
τών Ομόσπονδων ’Επαρχιών τής Α
μερικής κύριον Edwin de Leon, διά
τήν πρόθυμον συνδρομήν καί προστα
σίαν, τάς όποιας έχορήγησε πρός τούς
έκεϊσε παρεπιδημοϋντας Ή μετέρους
ύπηκόους, έκ καιρώ τών διακοπεισών
μετά τής 'Υψηλής Πύλης σχέσεων,
είμεθα εύδιάθετοι ν ’ άπονείμωμεν
πρός αυτόν τόν Χρυσοϋν Σταυρόν τών
'Ιπποτών τού Ή μετέρου Τάγματος
τού Σωτήρος.
Προκαλεϊσθε νά Μάς ύποβάλητε έν
τάχει τήν άνήκουσαν πρότασιν, άν
άλλως δέν έχετε τι ν' άντιπαρατηρήσητε. ' Ο είρημένος Γενικός Πρόξενος
μέλλει, ώς έπληροφορήθημεν, ν ' ανα
χώρηση έντεΰθεν αΰριον.
Άθήναι τή 4 'Οκτωβρίου 1855
' Οθων
Ή άπάντησις τού ύπουργοΰ: Εν 'Αθήναις τή 4 'Οκτωβρίου 1855 Άριθ.
5484.
Πρός τήν Α.Μ. τόν Βασιλέα
Μεγαλειότατε,
Συμμορφούμενος μέ τήν ύπό σημε
ρινήν ημερομηνίαν διαταγήν τής Υ.Μ.
σπεύδω νά υποβάλω τό άνήκον σχέδι-

ον Διατάγματος, περί άπονομής τού
Χρυσού Σταυρού τού Σωτήρος, εις τόν
κατά τήν Αίγυπτον Γενικόν Πρόξενον
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής Βορεί
ου 'Αμερικής κύριον Edwin de Leon,
Ώ ς πρός τήν άπονομήν ταύτη, κρίνω
μόνον χρέος μου νά παρατηρήσω εύσεβάστως, ότι ό κ. Edwin de Leon, άν
καί άλλως τε έκ τών φιλελληνικών
αύτοϋ αισθημάτων, ών έδ^σ ε τρανά
δείγματα εις τάς περυσινάς κρίσιμους
περιστάσεις, καθίσταται άξιος τής διακρίοεως ταύτης, άμφιβάλλω άν δύναται, καθ' δ 'Αμερικανός ύπήκοος, νά
δεχθή τό άπονεμόμενον αύτώ Παράσημον, επειδή δέν είναι έπιτετραμμένον εις τούς 'Αμερικανούς πολίτας,
καθώς καί εις τούς "Αγγλους, νά
δέχωνται ξένα Παράσημα.
Συνάμα δμως παρ^ηρώ, δτι ή Β.
Κυβέρνησις εις διαφόρους έποχάς,
άπένειμε παράσημα εις τοιούτους ξέ 
νους, εις ένδειξιν τών αισθημάτων καί
τής ϋπολήψεως αύτής, τά όποια έπεστράφησαν μέν έκάστοτε, άλλά ουνωδευμένα μέ τήν έκφρασιν τής εύγνωμοσύνης καί τών εύχαριστιών τών δΓ
αύτών τιμηθέντων.
Ό "Οθωνας ό A ' Βασιλιάς τής 'Ελλά
δας.

' Υποβάλλων ταϋτα ύπ' όψιν τής Υ.Μ.
ύποσημειοΰμαι μετά βαθυτάτου σεβα
σμού τής Υ.Μ. Βαοιλεϋ,
εύπειθέστατος καί πιστός ύπήκοος
Μιχαήλ Ποτλής
Τό Διάταγμα:
"Οθων, έλέω Θεού, Βασιλεύς τής
'Ελλάδος
'Επί τή προτάσει τού έπί τού Βασ.
Ο’ικου καί τών ’Εξωτερικών Υπουργού
ευδοκούμεν ν ’ άπονείμωμεν τόν Χρυ
σοϋν Σταυρόν τών 'Ιπποτών τού ' Ημετέρου Τάγματος τού Σωτήρος, εις τόν
κατά τήν Αίγυπτον Γενικόν Πρόξενον
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής Βορεί
ου ’Αμερικής κύριον Edwin de Leon,
εις άμοιβήν τής προθύμου συνδρομής
καί προστασίας, ας έχορήγησε πρός
τούς έν Αίγύπτω παρεπιδημοϋντας
' Έλληνας ύπηκόους, κατά τήν έποχήν
τής διακοπής τών μετά τής 'Υψηλής
Πύλης σχέσεων.
'Εν Άθήναις τή 4 'Οκτωβρίου 1855
"Οθων
Μ. Ποτλής
Μέ τό ύπ' άριθμ. 5454 τής 4/16
Οκτωβρίου συνοδευτικό έγγραφο δλα έγιναν τήν'ίδια ήμερα - έστάλησαν
τό Δίπλωμα καί τό Παράσημον στόν
τιμηθέντα. Άξιοπρόσεχτη όμως είναι
ή άπάντησις πού άποδίδεται σέ μετάφρασι:
Γενικόν Προξενεϊον τών Η.Π. τής 'Α 
μερικής έν Αίγύπτω
Αλεξάνδρεια 25 Οκτωβρίου 1855
Κύριον Μ. Ποτλήν 'Υπουργόν Εξωτε
ρικών εις 'Αθήνας
Κύριε,
”Εχω τήν τιμήν νά σάς αναγγείλω διά
τής παρούσης, τήν λήψιν τής ύπό
χρονολογίαν 16 ' Οκτωβρίου διακοινώσεώς σας, δ ι’ ής μοί διαβιβάσατε τό
Δίπλωμα μετά τού Σταυρού τού Τάγμα
τος τού Σωτήρος, δπερ ή Α.Μ. ό
Βασιλεύς τής Ελλάδος εύηρεστήθη
νά μοί άπονείμη, εις άνταμοιβήν τής
πρός τούς έν Αίγύπτω "Ελληνας συν
δρομής μου, ότε κατά τό 1854 ήπειλούντο νά έξωσθώσι βιαίως τής χώρας
ταύτης.
Μετά τίνος συστολής δμως αναγκά
ζομαι νά ζητήσω παρ’ υμών, κύριε,
Συνέχεια στή σελίδα 540
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ΕΝΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ
__ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦ ΟΣ
ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΩ Η Σ
Σήμερα πέρα άπό τήν καλλιτεχνική του άξια το έργο τού Κουμεντάκη
άποκτά πρόσθετη σημασία, σάν μιά προσεκτική, εύσυνειδητή μαρτυρία γιά
μιά έποχή πού πέρασε, πού τήν έξαφάνισαν οί νέοι καιροί, μαζί μέ τούς
άνθρώπους της, τά κτίσματα τή μόδα της, ώς καί τά φυσικά της τοπία.
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καθηγητών καί συμμαθητών του. Διακο
σμεί τή μαθητική Ίλιάδα του - έκδοση
1895 - μέ ζωηρότατες γελοιογραφίες,
πού παριστάνουν τούς ’Αχαιούς νά
λογομαχούν, νά τρωγοπίνουν, νά πολε
μούν ή νά παζαρεύουν μέ τούς θεούς.
Άπό τόσο μικρός, δείχνει πώς διαθέτει
πηγαίο ταλέντο καί έντονη διαίσθηση
τού χιούμορ. Κανείς όμως άπό τούς
συγγενείς δέν συλλογιέται νά γράψει
τό νεαρό Κουμετάκη σέ κάποια σχολή
σχεδίου.
Ο ίδιος, άγνοώντας τήν
ποιότητα τής δουλειάς του, άποτολμά
τέλος, νά στείλει πολιτικές γελοιογρα
φίες του στις έφημερίδες «Χρόνος»
καί «Άθήναι» τού Πώπ, όταν πιά είναι
είκοσι χρόνων. Κι ούτε κάν τού περνάει
άπό τό νοϋ νά ζητήσει άμοιβή γιά τή
δουλειά του.
Τό πρώτο αύτό ξεκίνημα διακόπτεται
άπό τή στράτευσή του, τό 1910. Τό
1914 άποστρατεύεται καί έρχεται νά
έγκατασταθεί στήν Αθήνα, άποφασισμένος νά κερδίσει τή ζωή του ώς
γελοιογράφος. Τόν καιρό αύτό γνωρίζε
ται μέ τούς καλλιτεχνικούς κύκλους
τής πρωτεύουσας, χωρίς όμως νά
δημιουργήσει στενές φιλίες. Είναι επι
φυλακτικός, συγκρατημένος, πουριτα

νός. ' Υπερβολικά έντιμος, πληγώνεται
εύκολα κι άδικαιολόγητα. Οί ίδιότητές
του αύτές θά τόν κάνουν σιγά-σιγά νά
άπομακρυνθεί καί νά άπομονωθεϊ.

VCXCV!-\

ΗΛΙΑΣ Κουμετάκης ήρθε στον
κόσμο τό 1889, μέ τήν πικρή
σφραγίδα τής όρφάνιας. Ό πατέρας
του Γεώργιος, άξιωματικός τής χωρο
φυλακής, είχε άρρωστήσει καί πεθάνει
μακριά άπό τό σπιτικό του, πριν άκόμα
γεννηθεί τό παιδί, κι έπτά χρόνια
άργότερα χάθηκε κι ή μάνα του, ή
Κερκυραία Μαρία Αύγούστη. ’Αδέλφια
δέν είχε. 'Από τότε, τήν άνατροφή του
άνέλαβε ή θεία Τζούλια, μιά στερημένη
άνύπαντρη γυναίκα πού του άφοσιώθηκε.
Ο Ή λίας έζησε τά νεανικά του
χρόνια στό κερκυρέϊκο σπίτι του, δίπλα
στή Μητρόπολη, παίζοντας μέ τά ξαδέλφια του ή τριγυρνώντας στήν έξοχή.
' Η στέρηση τών γονιών του κι ή γοητεία
τής κερκυραϊκής φύσης καί κουλτού
ρας είναι δυό στοιχεία πού έπηρέασαν
πολύ τή διαμόρφωση τού χαρακτήρα
του. "Εγινε άνθρωπος συνεσταλμένος
καί κλειστός, σχεδόν άκοινώνητος καί,
ταυτόχρονα εύαίσθητος, μέ ποιητική
διάθεση καί βαθύ ρομαντισμό. Σέ όλη
του τή ζωή λάτρεψε τήν Κέρκυρα.
" Αρχισε νά σκιτσάρει άπό πολύ νωρίς
καί μέ έξαιρετική άνεση. Τά σχολικά του
τετράδια γεμίζουν μέ πορτραϊτα τών
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'Ωστόσο, άπό επαγγελματικής πλευ
ράς, ξεκινάει πολύ καλά. Αναλαμβάνει
νά γεμίζει τήν πρώτη σελίδα τής κυρια
κάτικης « Άθήναι», ένώ συνεργάζεται
άκόμα μέ τό «Χρόνο», τό « ' Ημερολό
γιο του Σκόκου» κι άλλες έφημερίδες
καί περιοδικά. "Ομως, ένώ άρχικά οι
πολιτικές πεποιθήσεις του ταίριαζαν μέ
τίς άπόψεις τών έκδοτων του (ήταν
φανατικός βενιζελικός), τώρα οί έφη
μερίδες μέ τίς όποιες συνεργάζεται
άνήκουν στην άντίθετη παράταξη, κι
άναγκάζεται συχνά νά δουλεύει πάνω
σέ δοσμένες λεζάντες.
Κρατιέται δμως πάντα σέ έπίπεδα
άξιοπρέπειας καί μέτρου. Τό πολιτικό
γαϊτανάκι πού ζωντανεύει, ξετυλίγεται
συνεχώς, χοροπηδάει, μασκαρεύεται
καί μορφάζει κάτω άπό τήν πέννα του,
δέν παίρνει ποτέ οξείες προεκτάσεις,
μά είναι πιό συχνά ένα γραφικό πανηγύ
ρι, πού σέ κάνει νά χαμογελάς καί
σήμερα, πού οί περισσότερες άπό τίς
μορφές αύτές έχουν λησμονηθεί
Πολλοί είναι οί καλοί γελοιογράφοι
τής έποχής έκείνης: Καστανάκης, Νουάρ, Ντίνο-Μπέης, Δημητριάδης. Κι ό
ίδιος θεωρείται άπό τούς καλύτερους.
Είναι, ώστόσο, έποχή ισχνών αγελάδων
γιά τούς καλλιτέχνες. Οί έφημερίδες
δέν πληρώνουν καλά καί, γιά νά έπιζήσει κανείς, πρέπει νά ξέρει νά κυνηγάει
τή δουλειά, νά γνωρίζεται, νά παλεύει
νά έπιβληθει. Ο Κουμετάκης είναι
ανίκανος γιά δλα αύτά. "Οταν μέ τό
ξέσπασμα τού πρώτου παγκοσμίου πο
λέμου τά πράγματα δυσκολεύουν άκό
μα περισσότερο, άναγκάζεται, γιά νά
μπορέσει νά ζήσει, νά μπει στήν ’ Εθνι
κή Τράπεζα, πού τόν στέλνει άρχικά στό
ύποκατάστημα Θεσσαλονίκης καί στή
συνέχεια σέ άλλες έπαρχίες.
’Εκείνο τόν καιρό σταματά τή συνερ
γασία του μέ τό Τύπο καί περιορίζεται
νά σκιτσάρει διάφορες μικρές συνθέ
σεις, τούς πιό χαρακτηριστικούς συνα
δέλφους του. "Οταν πιά γυρίζει στήν
'Αθήνα, έγκαθίσταται σέ μιά μονοκα
τοικία στήν Καλλιθέα. Θά πρέπει πάν
τως νά ύποφέρειάρκετά στόάσφυκτικό
κλίμα τής Τράπεζας μέ τήν άναπόφευκτη ρουτίνα. Πεισματικά άντιστέκεται
στις κοινωνικές συμβάσεις. Πολύ αν
θρώπινος κι εύγενικός μέ τούς συνα
δέλφους καί τούς ύφισταμένους του.
κρατιέται μακριά άπό τούς χώρους τής
διοικήσεως, άποφεύγοντας μέ ξεροκεφαλιά τά «σέβη» καί τίς δουλοπρεπείς
χαιρετούρες.
"Εχει στό μεταξύ παντρευτεί τή
Μαρία Ζωγράφου κι άποκτήσει δυό

κόρες. Τόν έλεύθερο χρόνο του τόν
μοιράζεται άνάμεσα στήν οίκογένειά
του καί στή συνεργασία, πού ξαναρχίζει,
μέ τόν Τύπο. Δίνει σκίτσα στήν «Πρω
ία», τήν «Καθημερινή», τήν «Πολιτεία»,
τόν βραχύβιο «Πρωινό Τηλέγραφο» καί
στά περιοδικά: «Παναθήναια», «Σατιρι
κόν Πΰρ», «Σατανάς». Δουλεύει εντα
τικά καί συμμετέχει σέ πολλές εκθέ
σεις σκιτσογράφων. Σ έ μιά άπ’ όλες,
χρησιμοποιούν σάν πελώρια διαφημιστι
κή άφίσα της τό έργο του «' Ο Πήγασος
τών γελοιογράφων», όπου ένας γελα
στός καλλιτέχνης, ορθός πάνω στό
φτερωτό γαϊδούρι του, άπειλεϊ έναν
περιδεή καί κοιλαρά έκπρόσωπο του
κατεστημένου. Ταυτόχρονα, κάνει καί
πολλές διαφημίσεις σέ έφημερίδες,
περιοδικά, πανώ, στόν κινηματογράφο,
κλπ. Μιά άπό τίς διαφημίσεις αύτές
έπιζεϊ ώς σήμερα. Είναι ό « ’Ακάκιος», ό
καλόγερος τών μακαρονιών «Μίσκο»,
πού τόν είχε σκιτσάρει γιά τά τσιγάρα
Γιαννουκάκη καί τόν άντέγραψε μιά
άσχετη διαφημιστική έταιρία.
Ώστόσο, τό πολιτικό κλίμα τής 'Ελ
λάδας έπιδεινώνεται διαρκώς. Τό 1933
ό Κουμετάκης, άηδιασμένος άπό τήν
άθλιότητα τών πολιτικών πραγμάτων καί

άπογοητευμένος άπό τούς έκδοτες
του, έγκαταλείπει τή συνεργασία μέ τίς
έφημερίδες. "Ως τό 1940 συνεχίζει νά
δουλεύει μέ τά περιοδικά κι ύστερα
άποσύρεται εντελώς άπό τή δουλειά
του σκιτσογράφου. Δέν σταματάει, βέ
βαια, νά φτιάχνει σκίτσα καί άκουαρέλλες, πού χαρίζει σέ φίλους καί γνω
στούς. Ή τελευταία φορά πού πήρε
μέρος σέ έκθεση γελοιογράφων ήταν
στήν Πανελλήνιο τού Ζαπείου, τό 1951.
Μά ήσαν πιά άποξενωμένος κι έξω άπό
τό κλίμα τής έποχής.
Όπως έλεγε κάποτε κι ό ίδιος, στήν
καλλιτεχνική του καριέρα στάθηκε άτυ
χος. Δέν βρήκε μιά σταθερή, μόνιμη
συνεργασία. Πολλές έφημερίδες στις
όποιες δούλεψε, έκλεισαν πρόωρα,
ένώ άλλου άναγκάστηκε νά άποχωρήσει γιά νά γλυτώσει άπό άθλια παζάρια
καί έξευτελισμούς. Εχε, άλλωστε, μιά
συστολή, πού τόν έμπόδιζε νά προβάλ
λει τόν έαυτό του καί νά άγωνίζεται.
Φαίνεται, πάντως, ότι δλα αύτά τόν
πλήγωσαν βαθύτερα άπό όσο ήθελε νά
όμολογήσει, γιατί άπό τό 1940 κι
ύστερα ή συμπεριφορά του μοιάζει μέ
ήθελημένη άποστράτευση. ’ Αποτραβιέται άπό κάθε έκδήλωση. Ζ ε ί πολύ
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άπόμερα, μέ τήν οικογένεια του, τά
βιβλία του, τήν ποίηση του Σολωμού,
τού Παλαμά καί τού Μαβίλη, πού
άγαπουοε, καί τήν αιώνια νοσταλγία του
γιά τήν Κέρκυρα καί τόν κόσμο της,
νιώθοντας λιγάκι σάν έξόριστος μακριά
της. Πέθανε τελευταίος σχεδόν άπό
τούς άνθρώπους τής έποχής του, στά
ένενήντα του, κι ίσως αύτός ήταν ό
λόγος πού ό θανατάς του πέρασε
άπαρατήρητος. 'Εξαίρεση, ένα σχόλιο
στήν « ’ Ελευθεροτυπία» καί λίγα θερμά
λόγια, πού είπε γι ’ αύτόν ό παλιός του
συνάδελφος ’Αρχέλαος, σέ έκπομπή
τής τηλεοράσεως, άναφέροντάς τον
σάν «έναν άπό τούς καλύτερους τής
έποχής του».
'Ωστόσο, τό καλλιτεχνικό έργο τού
άνθρώπου αυτού μέ τή μοναχική κι
«άσάλευτη» ζωή, έρχεται σέ κραυγα
λέα άντίθεση μέ τόν πουριτανικό χαρα
κτήρα του. Είναι χαρούμενο, γεμάτο
ζωντάνια, κίνηση, χρώμα, τρυφερότητα,
αισθησιασμό. ' Ο Κουμετάκης δέν σαρ
κάζει. Περιγράφει τό κάθε τι μέ άγάπη,
κέφι καί λυρισμό, κατανόηση κι έξαιρετική παρατηρητικότητα. ’ Εκτός άπό τις
φιγούρες των πολιτικών τής περιόδου
1909-1935, άπέδωσε μέ ιδιαίτερη ευαι
σθησία καί τούς άνώνυμους καθημερι
νούς άνθρώπους: Κερκυραίους άγρότες, άρχοντοχωριάτες τής ’Αττικής,
φιλάρεσκες άστές καί λιμοκοντόρους,
πού σχεδιάζει μέ κομψή, άνάλαφρη
γραμμή. 'Ωραιότατες είναι καίοίάκουαρέλλες του, πού μαρτυράνε τήν άγά
πη του γιά τή ζωγραφική σύνθεση καί τό
χρώμα.
Μά, σήμερα, πέρα άπό τήν καλλιτε
χνική άξια του, τό έργο αύτό άποκτά
πρόσθετη σημασία, σάν μιά προσεκτική,
εύσυνείδητη μαρτυρία γιά μιά έποχή
πού πέρασε, πού τήν έξαφάνισαν οι
νέοι καιροί, μαζί μέ τούς άνθρώπους
της, τά κτίσματα, τή μόδα της, ως καί τά
φυσικά της τοπία.
Α.Π.

ΠΑΡΑΣΗΜ ΟΦ ΟΡΙΑ
ΑΜ ΕΡΙΚΑΝΟ Υ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΟΣ
Συνέχεια άπό τή σελ. 537
όπως πληροφορήσετε τήν Α.Μ. ότι,
καίτοι διακαώς εύγνωμονών διά τήν
κολακευτικήν ταύτην προσφοράν, όφείλω ν ’ άποποιηθώ τήν προσφερομένην μοι τιμήν. "Αν καί πιθανόν νά μή
ύπάρχη δμοιον προηγούμενον, τρέφω
όμως τήν εύάρεστον έλπίδα, ότι τά
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0 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΩΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

αίτια τής άρνήσεώς μου θέλουσιν έκτιμηθή δεόντως, άνευ άνάγκης περαιτέ
ρω άπολογίας, ε ’ιμή μόνης τής διαβεβαιώσεως, ότι ούτε οί κανόνες τής
Διπλωματικής ήμών ύπηρεσίας, ούτε αί
δημοκρατικοί ήμών άρχαί μοι έπιτρέπωσι νά δεχθώ, ή νά φέρω τήν ταινίαν
οίουδήποτε ξένου Τάγματος, ή νά
λάβω ο'ιουσδήποτε τίτλους άλλους ή
προνόμια, πλήν τών τού ’Αμερικανού
πολίτου. Επομένως τό μέν Παράσημον θέλω έγχειρίσει εις τόν ένταύθα
Ελληνικόν Πρόξενον, τήν δέ συνο' δεύουσαν αύτό έπιστολήν τής Α.Μ.
θέλω κρατήσει παρ ’ έμοί, ώς προσωπι
κόν τι ένθύμημα, άναμνηστήριον ενός
τών εύαρεστοτέρων συμβεβηκότων,
όσα διέκριναν τό βραχύ Προξενικόν
μου στάδιον.
Πληρέστατα ήδη άνταμειφθείς διά
τής εύγνωμοσύνης των καί τής τού
Μονάρχου αύτών, φρονώ ικανήν δι ’
έμέ τιμήν, ότι τό όνομά μου έγράφη,
ώς Φιλέλληνος, εις τόν κατάλογον
όστις περιέχει τόσα άλλα, πολλώ τού
έμοΰ ένδοξότερα.
Μετά τών ευχαριστιών μου διά τόν
τρόπον μ ε θ ’ ου μοί διερμηνεύσατε,
κύριε, τήν κολακευτικήν πρόθεσιν τού
ύμετέρου Μονάρχου, δέξασθε τήν διαβεβαίωσιν τής ύψηλής ύπολήψεώς
μου.
Edwin de Leon
ΗΜΑΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Συνέχεια άπό τή σελ. 533
σέτι καί της «τυραννίδος». ’ Αποστολήν
τής ιδανικής πόλεως-κράτους αποτελεί
ή δομή τής παιδείας, ήτις δέον νά είναι
τοιαύτη, ώστε νά διαπαιδαγωγώνται οί
πολίται εις τόν κατ' άρετήν βίον.
Κατά τόν Άριστοτέλην, τό περιεχόμενον τών επαναστάσεων συνίσταται
είτε εις τήν του συντάγματος άλλαγήν,
είτε ένεκα του ότι τό αύτό σύνταγμα
καθίσταται μέσον άποκτήσεως δυνάμεως ύπέρ τό δέον ύπό τών συνταξάντων
αύτό, είτε πρός τούτοις ένεκα τού οτι οί
έπαναστάται δέν διάκεινται εύνοίκώς
πρός τινα θεσμόν, έν τή πόλει-κράτει,
άλλά διατηροΰντες τήν αύτήν μορφήν
διακυβερνήσεως. Τό γενεσιουργόν τής
έπαναστάσεως αίτιον θά πρέπη νά
άναζητηθή εις τήν ψυχολογίαν του
άτόμου καί είδικώτερον τού πολίτου. Οί
πολίται, κατά τόν Άριστοτέλην, 'ρ έ 
πουν πρός τό έπαναστατεΐν καί έξεγείρεσθαι ένεκα άγανακτήσεως διά τήν
συγκέντρωσιν πλούτου εις χείρας ώρισμένων προσώπων καί τής μονοπωλήσεως τών τιμών έκ μέρους τής κοινωνί
ας πρός ώρισμένα άτομα. Αί «πολιτείαι», κατά τόν φιλόσοφον, έκπίπτουν τής
έξουσίας ένεκα τών διαφόρων ύφισταμένων άντιθέσεων μεταξύ τών ολιγαρ
χικών καί δημοκρατικών στοιχείων. Αί
«άριστοκρατίαι» έκπίπτουν τής έξουσί
ας ένεκα τού περιορισμού τών τιμών καί
άξιωμάτων έν τή πόλει-κράτει εις άριθμόν τινα έλαχίστων προσώπων. Αί
«δημοκρατία!» έκπίπτουν τής έξουσίας
ένεκα τής δημαγωγίας ώρισμένων άτόμων, τών δημαγωγών, πρός τούς πλου
σίους δ ι' ένωσιν έναντίον τής δημοκρα
τικής διακυβερνήσεως έν τή πόλει-κράτει. Αί «όλιγαρχίαι» έκπίπτουν τής
έξουσίας ένεκα τής ύπό τών ολιγαρχι
κών έφαρμοζομένης καταπιέσεως ή έκ
διαμαχών μεταξύ αύτών τούτων τών
ολιγαρχικών. Προληπτικά τών έπαναστάσεων μέτρα άποτελοϋν: ' Η τήρησις
τής ύπακοής πρός τόν χρόνον, ή μή
έξαπάτησις τού λαού ένεκα χρησιμοποιήσεως διαφόρων τεχνασμάτων, ή
τήρησις τής άλληλεγγύης έν τή διοικούση τάξει, ό καταμερισμός νά μή
καθίσταται αίτιος δημιουργίας τάξεων ή
έπί μέρους προσώπων έχόντων ύπερ
βολικήν οικονομικήν δύναμιν, ή μή
δυνατότης κτήσεως πλούτου έκ μέ
ρους τών άσκούντων ύψηλά άξιώματα
καί έχόντων ύψηλάς θέσεις, έν τή

πόλει-κράτει καί ή ϋπαρξις άμεροληψίας καί εύσυνειδησίας πρός πάντας
τούς κυβερνωμένους έκ μέρους των
κυβερνώντων. Κατά τόν ' Αριστοτέλην,
ή «βασιλεία» θά ήδύνατο νά ένταχθή
εντός τών πλαισίων τής «άριστοκρατίας». Ή παρέκβασις τής «βασιλείας»,
δηλονότι ή «τυραννίς» άποτελεΤ, συν
δυασμόν άκραίας τινός μορφής «δημο
κρατίας» μετ' άκραίας μορφής «ολι
γαρχίας». ' Η «τυραννίς» δύναται. κατά
τόν φιλόσοφον, νά διατηρηθή ή παρα
δοσιακό) τώ τρόπω ή τή ταπεινώσει του
λαού ή έτι τή μεταβολή του τυράννου
εις βασιλέα καί έμφανίσει αύτοϋ ώς
πατρός τοϋ κράτους.καί έπί τό άκριβέοτερον του λαού καί φύλακος τών έν τή
π ό λει-κρ άτει διαβιούντων πολιτών.
Προσόντα τών άποκτώντων ύψηλά άξιώματα προσώπων είναι ή προσήλωσις
πρός τάς συνταγματικός άρχάς, ή
ίκανότης τοϋ διοικεΐν καί τό ήθος καί

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ

άκέραιον τοϋ χαρακτήρος τών, ώς άνω,
προσώπων.
Ό 'Αριστοτέλης άποτελεΤ άναμφισβητήτως τόν έκφραστήν τής πολιτι
κής φιλοσοφίας, συμβολών τά μάλα εις
τήν τελείωσιν τής τελευταίας. ’ Αποτε
λεί τόν φιλόσοφον έκεΐνον, δστις προέβη εις τήν έξέτασιν τών έπιστημών,
καί τής πολιτικής τοιαύτης, διά «τής
παραγωγής τών καθ' εκαστα έκ τών
καθόλου, τού αίτιατοϋ έκ τών πρώτων
αύτοϋ αίτιων». Τό γνωσιολογικόν πρό
βλημα είναι τό πρόβλημα, δπερ άπησχόλησε τόν μέγαν φιλόσοφον. Ο
’ Αριστοτέλης βαίνει «έκ τής αίσθήσεως διά τής μνήμης πρός τήν έμπειρίαν» καί τοϋτο πρός κτήοιν τής γνώσεως. Ό τρόπος ούτος ονομάζεται «έπαγωγή». Έ ν άναφορά τά έμψυχα
όντα, «είδος» άποτελεΤ ή ψυχή τούτων
καί «ϋλην» τό σώμα αύτών. Ή ψυχή

(«είδος») είναι έκείνη, ή όποια θέτει
εις κίνησιν τό οργανικόν σώμα («ϋλη»)
καί προδιαγράφει προσέτι τήν κατα
σκευήν του. Διά τών, ώς άνω, θεωρητι
κών άπόψεων τού Άριστοτέλους έγένετο έξέτασις καί έρευνα σύν τοΐς
άλλοις καί περί τήν πολιτικήν φιλοσοφί
αν εις πάσαν πτυχήν αύτής. Τοιουτο
τρόπως, ήχθη ό 'Αριστοτέλης εις τήν
έρμηνείαν τών πολιτικών φαινομένων
καί τής έν γένει πολιτικής πραγματικό
τητας τής έποχής του, θέσας τάς
βάσεις τής πολιτικής φιλοσοφίας καί
δούς τά φώτα τής πολιτικής έπιστήμης
δΤ δλας τάς μεταγενεστέρας αύτοϋ
έποχάς. "Εβη τώ δντι ό Αριστοτέλης
μέγας πολιτικός έπιστήμων τής άρχαιότητος καί όλων τών έποχών, ίδών διά
πραγματιστικού βλέμματος τά περί τήν
πολιτικήν έπιστήμην καί φιλοσοφίαν καί
έμβαθύνας εις τήν πολιτικήν σκέψιν
καί θεωρίαν.

Μιά σταλαματιά νερό
Τοϋ Χάνς Κρ. "Αντερσεν

” ΕΡΕΤΕ όλοι σας, βέβαια τό μικρο— σκόπιο, τό έργαλεϊο πού μάς δεί
χνει τά πράγματα χίλες φορές μεγαλύ
τερα άπό δ,τι είναι. "Αμα παρατηρήσει
κανείς μ' αύτό μιά σταλαγματιά νερού
λίμνης, θ' άνακαλύψει πάμπολλα ζώα
πού είναι άδύνατο νά τά ίδεϊ μέ τό μάτι.
Αύτή ή σταλαγματιά μοιάζει μέ πιάτο
γεμμδτο μικρές καραβίδες, πού τρέ
χουν έπάνω κάτω μέ μιά γρηγοράδα
άπίστευτη. Καί πόσο άχόρταγα είναι
αύτά τά πλάσματα, καί πόσο έπιδέξια
άρπάζουν καί τρώνε τό πόδι καί τό
κεφάλι τό ένα τ ’ άλλουνοΰ!
Μιά φορά ήταν ένας γέρος ιδιόρρυ
θμος πού όλοι τόν έλεγαν Κρίβελ-Κράβελ. Ηθελε καί καλά νάχει τά σπανιό
τερα πράγματα, κι άμα δέ μπορούσε νά
τ ’ άποκτήσει διαφορετικά, μεταχειρι
ζότανε μαγικά. Κάποια μέρα καθότανε
σ' ένα σκαμνί έξω άπό τό σπίτι του καί
μέ τό μικροσκόπιό του παρατηρούσε
μιά σταλαγματιά νερού, πού είχε πάρει
άπό τό βούρκο. Τί κόσμο έβλεπε, τί
άνακατωσούρα! Ζώα άπειράριθμα χτυ
πιόνταν έκεϊ, σκοτώνονταν άναμεταξύ
τους!
- Τί άηδία, είπε μέσα του. Δέν
ύπάρχει τρόπος νά κάνει κανείς αύτό τό
λυσσασμένο πλήθος νά ζεί μέ άγάπη,

νά τό έμποδίσει τουλάχιστον ν ' άλληλοτρώγεται;
Σκέφτηκε γ ι’ αύτό πολύν καιρό. Μ'
δλες όμως τις γνώσεις του δέν κατόρ
θωσε νά βρε! γιατρειά τοϋ κακού.
- Καιρός είναι νά βάλω μπροστά τά
μαγικά μου, είπε άποφασιστικά.
Σάν τί νομίζετε έκανε; Πρώτ’ άπό
δλα άνακάτεψε τή σταλαγματιά τοϋ
νερού μέ κάτι πού έμοιαζε σά μαύρο
κρασί. "Ηταν βγαλμένο άπό τ ' αύτίμιάς
μάγισσας, ένα ροσόλι πρώτης γραμμής,
πανάκριβο.
Αφού τ ' άνακάτεψε καλά, όλα
έκείνα τά περίεργα ζωάκια γίνανε
κοκκινωπά, έτσι πού ή σταλαγματιά τοϋ
νερού κατάντησε νά μοιάζει μέ πολι
τεία όπου κατοικούσαν γυμνοί άγριοι
άνθρωποι.
- Τί κάνεις έκεϊ; τόν ρώτησε, περα
στικός, ένας άλλος μάγος πού δέν είχε
όνομα - κι αύτό ϊσια-ϊσια ήτανε τό
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του.
- "Αμα μπορέσεις νά νιώσεις τί είναι,
σοϋ τό χαρίζω, άποκρίθηκε ό ΚρίβελΚράβελ. Μά πιστεύω πώς τέτοιος κίν
δυνος δέν ύπάρχει...
Ο δίχως όνομα μάγος πήρε τό
μικροσκόπιο κι άρχισε νά κοιτάζει μέ
προσοχή. Είδε τήν πόλη γεμάτη άπό

άσχημα άνθρωπάκια ολόγυμνα κι άνατρίχιασε. Πώς σκουντούσε τό ένα τό
άλλο, πώς δαγκώνονταν μεταξύ τους
καί ξεσχίζονταν! "Οσα βρισκόντανε
ψηλά γκρεμίζονταν στό βάθος, έπειτα
έκείνα πού ήτανε βαθιά, ξανανέβαιναν
ψηλά. Τό ένα είχε πόδια μακριά, τό
άλλο όρμοϋσε νά τοϋ τά κόψει.
Κάποιο πληγωμένο τ' άρπαζαν δυότρία καί τό κομματιάζανε. "Αμα τύχαινε
νά είναι κανένα φρόνιμο σάν καλό
κοριτσάκι, τρέχανε νά καυγαδίσουν
μαζί του μερικά. Κάποια θέλανε νά
γίνουν άρχηγοί καί κανένα δέν ύποχωρούσε. "Ενα άνακάτωμα φοβερό.
- Τί άπαίσιο θέαμα, είπε ό άνώνυμος
μάγος.
- Απαίσιο, σύμφωνοι. Πές όμως τί
νομίζεις πώς είναι.
- Μά πρέπει νά είναι τό Παρίσι ή
κάποια άλλη μεγάλη πολιτεία...
- Κάνεις λάθος. Μιά σταλαγματιά
νερού είναι, φίλε μου.
- ' Αλήθεια; άποκρίθηκε ό άλλος. Δέν
είναι δά τόσο σπουδαίο τό λάθος μου.
Πρόκειται μονάχα γιά τή διαφορά πού
ύπάρχει άνάμεσα στό μεγάλο καί στό
μικρό!
Διασκευή ΣΠ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

541

«ΑΠΟ ΤΗΝ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Ο Ν Ε Ι Ρ Ο ΜΕ Σ

ΤΗ Χ Α Ρ Α Τ ΟΥ

ΜΑΗ

ΩΣ ΤΟΝ Κ Α Β Ο ΜΑ Λ Ι Α . . . »

ΕΤΑ
ΕΠΤΑΝΗΕΑ

'Αριστερά: Ή πηγή τής Άρέθουσας
καί ή τοποθεσία Κόρακος Πέτρα στήν
’Ιθάκη (Παλαιά Γκραβούρα). Κάτω: Δεί
γμα άπό τήν έπτανησιακή ζωγραφική.
Ο "Αγιος Ιωάννης ό ’ Ερημίτης. Στήν
άπέναντι σελίδα έπάνω: «Τσιρίγο» Πί
νακας τοϋ Γ. Σικελιώτη. Κάτω: ' Η πόλη,
τό φρούριο καί τό λιμάνι άπό τό νησάκι
Βίδο στήν Κέρκυρα.

'Ο ’ Ιόνιος πολιτισμός, έχοντας πάντα τό σπαθί γιά έμβλημα, τό
’ε θνικό σπαθί, έτοιμος πάντα ό ιόνιος άνθρ ω πος νά πέσει με τό σπαθί
στό χέρι, (σέ γνω ρίζω άπό την όψη τοϋ σπαθιού τήν τρομερή!) έτυχε
νά μείνει πρισσότερο σά Λ όγος καί λιγώ τερο σά σπαθί! Εμεινε σάν
παύγκριτης άξίας πνευματική καί καλλιτεχνική παρακαταθήκη,
πρώ τα-πρώ τα μέ τά κάλλη τής φυσικής πηγής πού τόν γέννησαν: μέ
τώ ν νησιώ ν τού ’ Ιονίου τά κάλλη!
• /ΕΝΑ τεράσηο γεωγραφικό πήδηΙ ν Ι μα, βρισκόμαστε άπό τό Αιγαίο
πέλαγος στή θάλασσα τοϋ Ίονίου.
"Αν υπάρχουν «άξιες τοϋ άρχαίου καί
τοϋ νεοελληνικού πολιτισμού», υπάρ
χουν γιατί πριν άπ’ αυτές, μέσα άπ'
αυτές προμύνημά τους καί άθροισμά
τους, ύπάρχει ή μία καί μόνη διηνεκής,
άπόλυτη καί πρωταρχικά μητρική άξια: ή
άξια τής Ελλάδας! "Αν αϋτή - άξια
κλονιστεί, όλα τά μεγάλα μας άμαυρώνονται καί κλονίζονται. "Αν αυτή ή άξια
χαθεί, θά παρασύρει στήν άβυσσο τοϋ
χαμού όλα όσα τήν είχαν πλάσεικαί
άποτελέσει! Αλλά ή 'Ελλάδα, δέν
χάνεται, έπειδή άκριβώς είναι μιά άξια
πανανθρώπινη! Δέν είναι μόνο άναγκαία
γιά νά ζήσουμε, νά έπιβιώσουμε καί νά
υπάρξουμε εμείς οί σημερινοί "Ελλη
νες καί οί αυριανοί πού κιόλας έχουν
άρχίσει νά γεφυρώνονται μέ τό μέλλον!
' Η ' Ελλάδα, είναι μιά άξια, μιά κατάστα
ση, μιά ποιότητα ϋπάρξεως, άναγκαία
γιά όλη τήν άνθρωπότητα!
Γι ’ αύτό, μιά υπέρτερη βιολογική καί
ιστορική δύναμη καί μοίρα, τήν κρατεί
στή ζωή άφοϋ ή Ελλάδα έδωσε στον
άνθρωπο έναν τύπο ζωής, πού κανείς
άλλος δέν τόν έφτασε. Μέσα σ ’ αυτόν
τόν τύπο, άποκρυσταλλώθηκαν όλες οί
άξιες πού έκαμαν τόν άνθρωπο νά
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νιώθει περήφανος γιατί είναι άνθρω
πος, νά ξέρει γιατί είναι άνθρωπος. Καί
άνάμεσα σ ’ αύτές τις άξιες, είναι καί ή
συνείδηση τοϋ "Εθνους συνυφασμένου
μέ τό αίτημα τής 'Ελευθερίας μέ τήν
άξια τής έθνικής άνεξαρτησίας! Μ ’
αύτή τή συνείδηση, γιορτάζεται κάθε
χρόνο ή έπέτειο τής Ένώσεως τών
έπτά νησιών τοϋ Ίονίου πελάγους μέ
τήν 'Ελλάδα, πού ϋστερ’ άπό άγώνες
καί έλπίδες καί άπογοητεύσεις, πρα
γματοποιήθηκε στις 21 Μάϊου 1864.
Από τή στιγμή εκείνη, ό ώς τότε
αύθύπαρκτος μέσα στό χώρο τής Με
σογείου ίονικός ή επτανησιακός πολιτι
σμός, συνδέθηκε μέ τήν έλεύθερη
' Ελλάδα πού είχε προκόψει άπό τήν
Παλιγγενεσία τοϋ 1821. καί ή τραχεία
καί παλληκαρίσια ' Ελλάδα, ή ' Ελλάδα
τοϋ Μωριά καί τής Ρούμελης, τοϋ
Κολοκοτρώνη καί τοϋ Καραϊσκάκη, δέ
χτηκε στήν άγκαλιά της τήν Ιόνια
θυγατέρα της, τήν κόρη μέ τή δυτική
πνευματική καί κοινωνική καλλιέργεια
καί μέ τήν άδούλωτη καί άθόλωτη
έλληνική ψυχή. Ή Βενετιά, μέσα άπό
τήν Κέρκυρα καί τή Ζάκυνθο, τήν
Λευκάδα καί τήν ' Ιθάκη, έρχόταν πρός
τήν Αθήνα πού τώρα ήταν ή πρωτεύου
σα τοϋ ξαναγεννημένου έλληνισμοϋ.
Μονομιάς πλατύνθηκε ό κύκλος τής

έθνικής έπικράτειας, «έσμιξε ή 'Ανα
τολή, μ' ένα φιλί, τή Δύση», καθώς είχε
τραγουδήσει ό ποιητής, καί ό Παλαμάς,
ύποδέχτηκε τό Σολωμό, ύψώνοντας τό
τραγούδι τής πανεθνικής χαράς γιά τήν
τόσο λαχταρισμένη Ένωση:
Άπ ό τήν Κέρκυρα, όνειρο μεσ' στή
χαρά τοϋ Μάη,
ώς τόν Καβομαλιά,
Λάμπεις ' Ιόνιο πέλαγο σά νάσαι άπό
διαμάντια.
Μιά όρμή πάντα οδηγεί,
σά χάϊδια, άπ' τήν Ελλάδα σου τά
κύματά σου, άγνάντια
ώς τοϋ ' Ιταλοϋ τή γή.
Καί μέσα άπό τό πέλαγο, τά έφτάνησα χαράζουν
πλασμένα άπ' τόν άφρό,
καί ύψώνονται καί πλέκονται σεμνά
κι' άναγαλλιάζουν
καί στήσανε χορό

Σά νά είστε ' Ηλύσια, σ' έσάς άρχαία
στοιχειά καί νέα,
μακάρια, δοξαστά,
τοϋ Καποδίστρια ή ψυχή καί ό ίσκιος
τοϋ Όδυσσέα,
φιλιούνται ταιριαστά.
Ά μπ οτε άπό τό ταίριασμα κι' άπό τό
φίλημά τους

κάποιος νά γεννηθεί,
πλάστης, άπάνου άπ' τούς γκρεμούς
κΓ άπάνου άπ' τούς θανάτους,
μέ λόγο ή μέ σπαθί!
Λόγος καί σπαθί, οί δυό κινητήριες
δυνάμεις τού διαιώνιου ελληνικού πολι
τισμού! Πότε μέ τό Λόγο πότε μέ τό
σπαθί πότε καί μέ δύο ό έλληνισμός
δικαίωσε τήν ύπαρξή του καί πραγμάτω
σε τόν ϋψιστο πνευματικό του προορι
σμό!
' Αλλά ό ' Ιόνιος πολιτισμός, έχοντας
πάντα τό σπαθί γιά έμβλημα, τό έθνικό
σπαθί, έτοιμος πάντα ό ιόνιος άνθρω
πος νά πέσει μέ τό σπαθί στό χέρι, (σέ
γνωρίζω άπό τήν όψη τού σπαθιού τήν
τρομερή!) έτυχε νά μείνει περισσότερο
σά Λόγος καί λιγώτερο σά σπαθί!
Έμεινε σάν παύγκριτης άξίας πνευμα
τική καί καλλιτεχνική παρακαταθήκη,
πρώτα-πρώτα μέ τά κάλλη τής φυσικής
πηγής πού τόν γέννησαν: μέ τών νησιών
τού Ίονίου τά κάλη! Καί δέν είναι
άνάμνηση, καί δέν είναι φήμη, καί δέν
είναι ίστόριση κόσμου χαμένου αύτά τά
κάλλη, «ή μαγεύτρα Κέρκυρα» ή «όλόανθη Ζάκυνθος», ή «άκουστή Ιθάκη»,
ή Λευκάδα ή άδρή πού μοιάζει μ' ένα
κομμάτι Ρούμελης ξεκολλημένο καί
άφησμένο μέσα στό μελλωδικό καί
τριανταφυλλένιο Ίόνιο, ή Κεφαλλονιά
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ή ψηλομέτωπη, παράδειγμα διαμόνιου
δημιουργικού, αξιοσύνης καί προκο
πής, ή οί «Παξοί κι' άντιπάξοι Λύνρες
δεκάξι» καί τά φελέρημα Κύθηρα, τής
'Αφροδίτης τό νησί, πού λές καί
κύλησαν ώς εκεί κάτω ατού Καβομαλιά
τά νερά, γιά νά φυλάνε τά νότια πέλαγα
τής ' Ελλάδας - ώ, δέν είναι μόνο
άνάμνηοη όλ' αύτά!
Είναι πάντα «αχώριστα κομμάτια» τής
μεγάλης Μητέρας, καί μπορούμε ν ’
άράζουμε στά λιμάνια τους, νά πατάμε
στά χώματά τους, νά μεθούμε μέ τις
κάλβειες μοσχοβολιές της Ζακύνθου ή
νά βυθιζόμαστε ο ' έκείνη τήν έκστατική γαλήνη πού άνοίγει μέσα μας τό
άγνάντεμα τής παραδείσιας Κέρκυρας!
Κι ’ όταν μπαίνουμε στό άληθινά βαθύκολπο λιμάνι τής ’ Ιθάκης, νά χάνουμε
τήν αίσθηση τού σήμερα καί νά νομίζου
με πώς κάτω στό γιαλό θ ’ άντικρύσουμε
νά σεργιανίζει άνάμεσα στοάς ψαρόμαλλους ποντοπόρους συντρόφους
του, ό «Θείος ’ Οδυσσέας»! Κι ’ άπό τό
Κανόνι ή άπό τό ‘ Αχίλλειο τής Κέρκυ
ρας, καθώς ή ματιά μας θά χύνεται
ατούς γλυκύτατους έλαιοσκέπαστους
λόφους καί τίς κοιλάδες τής «νήσου
των Φαιάκων», νά άντιλάμπουν τά
πάντα άπό τή παρθενική, φεγγοβολή
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όμορφιά τής Ναυσικάς, ένώ άπό τό
παλάτι τού ’Αλκινόου τό βυθισμένο
μέσα σέ μυστηριακό καί πάμπλουτο άπό
λογής ώποροφόρα κ ι’ άλλα δέντρα
περιβόλι, θά ξεχύνουνται μελωδίες καί
αρμονίες λύρας καί θεία λόγια άπό
στίχους ραψωδιών καθώς θά ιστορού
σαν τά μύρια θαλασσινά παθήματα καί
άνδραγαθήματα τού άντρα τής Πηνελό
πης!
ΤΩ, νά τριγυρίζαμε γιά λίγο σέ κείνο
τό θαυμαστό περιβόλι τού Άλκυνόου
τής μυθολογικής Κέρκυρας, καθώς τό
ξαναφυτεύουν στή φαντασία μας οί
δακτυλικοί έξάμετροι τού ' Ομήρου!
Παρύξω άπ ’ τήν αυλή, σιμά στή θύρα,
έχει περβόλι,
τεσσάρων ζευγαριών παντού καλοφραγμένο γύρω,
πού δέντρα πλήθος φαίνουνται άψηλά καί φουντωμένα■
έ κ εί άπιδιές, ροδιές, μηλιές μέ τά
λαμπρά τά μήλα,
συκιές γλυκύτατες κ ι’ ελιές γερές
καί φουντωμένες.
Δέ λείπει όλοχρονίς καρπός, χειμώνα
καλοκαίρι·
τί, άλλα τ ’ άγέρι τό γλυκό γεννάει κι ’
άλλα ώριμάζει.
Μεστώνει άπίδι κ ι' άλλο άνθεί, καί

μήλο πάς στό μήλο,
πάς στό σταφύλι άλλο τσαμπί καί
σύκο πάς στό σύκο.
Βρίσκεται φυτεμένο έ κ εί καί πλούσιο
άμπελοκήπι,
μέ αλώνι μέσα λιακωτό, σέ γής
καλοστρωμένη,
πού άπό τόν ήλιο δέρνετατ σταφύλια
αλλού τρυγιοΰνται,
αλλού πατιούντατ παραμπρός κρεμνιένται οί άγουρίδες
στό ξάνθισμά τους■ παρακεί νά βά
φουν άρχινάνε.
"Εχει κ ι’ ώρίπλουμες βραγιές στού
περβολιού τίς άκρες,
κάθε λογής, πού όλοχρονίς σφαντάζουνε στό μάτι'
καί βρύσες δυό■ σκορπιέται ή μιά
μ έ σ ’ σ ’ όλο τό περβόλι,
καί ή άλλη κάτω άπ’ τής αύλής
διαβαίνει τό κατώφλι,
πρός τό παλάτι, κ ι' έπαιρναν κείθε
νερό οί πολίτες.
Τέτοια οί θεοί χαρίζανε λαμπρά τού
’Αλκινόου δώρα!
Τέτοια φυσικά, άγροτικά δώρα χαρί
ζουν οί θεοί καί σήμερα στήν Κέρκυρα,
στή Ζάκυνθο, στή Λευκάδα, στήν Κεφαλλονιά στήν Ιθάκη! Μπορούμε νά τά
χαροϋμε τώρα πιό πολλοί άνθρωποι καί

ΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ
'Αριστερά: «Παξοί» Πίνακας του Γ.
Βαρλάμου. Δεξιά: Λευκάδα. "Αποψη
άπό τήν ’Ακρόπολη τής άρχαίας Πό
λης. (Παλαιό Γκραβούρα). Κάτω: Λευ
κάδα. Τό «Πήδημα τής Σαπφούς» ατό
Άκρωτήρι.

πιό πλούσια, σά νάναι όλα τά έπτάνησα
ένα χρυσοπράσινο κέντημα άπό τά
χέρια τής Δήμητρας καί τής Περσεφόνης ξετυλιγμένο! Μά δέ χαίρεται αυτό
μόνο κανείς στά έπτά μας τά νησιά! Κ ι'
άλλα ώραϊα, γλυκύτατα ή άρρενωπά
τοπία, έχει πάμπολα ό τόπος μας.
’ Εκείνο όμως τό μοναδικό, τό δικό τους
πού έχουν, είναι ό πνευματικός άέρας
τού έκλεπτυσμένου πολιτισμού πού τόν
άνασαίνει κανείς παντού στήν 'Επτάνη
σο, είναι μιά άτμόσφαιρα έλαφριά καί
ραφινάτη, άπό παληά τέχνη, άπό σοφία
καί γράμματα, άπό ποίηση καί μουσική,
άπό εύγενική ομιλία καί εύπρεπέστατο
φέρσιμο, άπό μιά γλώσσα πού τή μιλάν
οί έπτανήσιοι σά νά τήν τραγουδούν
άκόμα, άπό σπόρια ψηλά καί άρχοντικά
μέ παλιά άριστοκρατικά έμβλήματα στό
ύπέρθυρό τους - σπίτια πού τά μεγάλα
τους σκιερά δωμάτια, είναι γιομάτα
παλιά πολύτιμα καί καλλιτέχνη μένα
έπιπλα, καί άπέραντες βιβλιοθήκες καί
πού θά δεις στά σαλόνια τους πορτραΐτα παλιών έπτανησίωνάρχόντων ζωγρα
φισμένα μέ τήν τέχνη τής ιταλικής
’Αναγέννησης! Τούρκου ποδάρι δέν
πάτησε έδώ, μαύρο σαρίκι δέν πέρασε
άνάμεσα άπό τούς ξανθούς ελαιώνες,
τζαμί δέν ύψώθηκε σιμά στις αμέτρη
τες «βασιλικές» τής 'Ορθοδοξίας, τις
άγιογραφημένες άπό τούς Δοξαράδες,
τούς Κουτούζηδες καί τούς άλλους
λαμπρούς ζωγράφους τούς δασκαλε
μένους στά μεγάλα έργαστήρια τής
Βενετιάς, τής Φλωρεντίας, τής Γένο

βας. Καί θ ’ άκούσεις όνόματα έπιχρυσωμένα άπό τίτλους φεουδαλικής αρι
στοκρατίας καί έπίθετα πού συμβολί
ζουν μεγάλες παλιές οικογένειες μέ
μακρόσυρτα άρχοντοσόγια, καί σεπτές
μορφές 'Ελλήνων πού δόξασαν τά
Γράμματα, τις ’Επιστήμες, τις Τέχνες,
τήν άνεπτυγμένη κοινωνική ζωή, τήν
τόσο δύσκολη στά ' Επτάνησα πολιτική,
καί τό μέγα ιδανικό τής έθνικής άνεξαρτησίας! Ή Ίόνιος Άκαδημεία, αύτότό
έλεύθερο έλληνικό Πανεπιστήμιο μέ τή
δυτική άτμόσφαιρα καί διάρθρωση σ'
έποχές μαύρης σκλαβιάς γιά τήν άλλη
' Ελλάδα, είναι ό Ναός πού συγκεντρώ
νει καί άποταμιδεύει μέσα του όλες τίς
άξιες τού έπτανησιακοΰ πολιτισμού.
Πόλεμοι, σεισμοί, λογής χαλασμοί, ξ ε 
πεσμοί καί σταματήματα, έσωτερικές
έλληνικές κρίσεις καί παγκόσμιες, άγγι
ζαν άπειλητικά, σαρωτικά κάποτε, αυ
τόν τόν πολιτισμό. Μά όσα κι ’ άν τού
πήραν ή χάλασαν, έκείνο πού άπόμεινε,
δέν είναι μιά θύμηση, δέν είναι σχήμα ή
σύμβολο, είναι σωστός καί άνυπολόγιστος πνευματικός πλούτος κ α ί«μέτρο
γενικής εύγένειας καί τελειωμένης
έκφρασης», γιά κάθε Έλληνα πού
θέλει κάτι νά δημιουργήσει.

Όνόματα ένδοξα τής πνευματικής
Έπτανήσου, γύρω άπό τό είκοσιένα,
πριν τήν "Ενωση, καί μέ άποκορύφωμα
τόν ψάλτη τής Ελευθερίας: Ό Σολω
μός, ό Κάλβος, οί αδελφοί Ζαμπέλιοι, ό
Πολυλάς, ό Βαλαωρίτης, ό Μαρκοράς,
ό Τυπάλδος, ό Τερτσέτης, ό Μάντζαρος, ό Μάτεσις, ό Δε-Βιάζης, ό Λασκαράτος - γιά νά σταθούμε στά πιό
γνωστά! Μά καί ύστερα άπό τήν "Ενω
ση, ή Επτάνησος, άναγκαστικά στραμ
μένη τώρα περισσότερο πρός τήν νέα
'Ελλάδα παρά στήν Δύση, δέν έπαψε
νά ζεί πνευματικά καί νά δημιουργεί,
δίνοντας μεγάλες μονάδες στά νεοελ
ληνικά γράμματα καί στή νέα λογοτε
χνία. ' Ο Λορέντζος Μαβίλης, ό Κώστας
Θεοτόκης, ό Γρηγόριος Ξενόπουλος
καί ό "Αγγελος Σικελιανός, άστρα
πρώτου μεγέθους, λάμπρυναν καί λαμ
πρύνουν τή Λογοτεχνία μας. Καί γύρω
άπ' αυτούς, άλλοι σημαντικοί ή ένδιαφέροντες ό Κονεμένος, ό Καλοσγοϋρος, ό Μαρζτώκης, ό Μικέλης "Αβλιχος, ό Τσακασιάνος, ό Γεράσιμος Σπαταλάς, ό Μαρίνος Σιγοϋρος. Καί οί
σημερινοί, πού συνεχίζουν τήν μεγάλη
παράδοση: ό Διονύσιος Ρώμας, θεατρι
κός καί μυθιστοριογράφος όλκής, καί ό
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«... λάμπεις ’ Ιόνιο Πέλαγο σά νάσαι
άπό διαμάντια».
Από τό Κανόνι ή άπό τό Αχίλλειο
τής Κέρκυρας, καθώς ή ματιά μας θά
χύνεται ατούς γλυκύτατους έλαιοσκέπαστους λόφους καί τίς κοιλάδες τής
«νήσου των Φαιάκων», νά άντιλάμπουν
τά πάντα άπό τήν παρθενική, φεγγοβο
λή ομορφιά τής Ναυσικάς, ένώ άπό τό
παλάτι τού Αλκινόου τό βυθισμένο
μέσα σέ μυστηριακό καί πάμπλουτο άπό
λογής ώποροφόρα κι ’ άλλα δέντρα
περιβόλι, θά ξεχύνουνται μελωδίες καί
άρμονίες λύρας καί θεία λόγια άπό
στίχους ραψωδιών καθώς θά ιστορού
σαν τά μύρια θαλασσινά παθήματα καί
άνδραγαθήματα τού άντρα τής Πηνελό
πης!

άείμνηστος Γρηγόρης Δαφνής, όξύνους καί σοφός ιστορικός τής νεοελλη
νικής πολιτικής, ό Κώστας Δαφνής,
έρευνητής των πλουσιωτάτων ιστορι
κών άρχείων τής Κέρκυρας, ό Ντίνος
Κονόμος, φανατικά άφοσιωμένος στή
διάσωση όλων τών πολιτιστικών κειμηλί
ων τής πολύπαθης άπό τούς σεισμούς,
Ζακύνθου. «"Ολους πώς νά τούς θυμη
θείς, πώς νά τούς μνημονέψεις»!
Κανενός τό πνεύμα άπό τούς μεγά
λους ' Επτανησίους δέν θά συνυφρωθεϊ
άν, ξαναγυρίζοντας έορταστικά, σήμε
ρα, στά ώραϊα νησιά τού ’ Ιονίου, περιο
ριστούμε στήν πατριδολάτρισσα ποίηση
τού θαυμάσιου σονετογράφου Λορέντζου Μαβίλλη. Γιατί αύτός κράτησε καί
τό Σπαθί καί τή Λύρα κ ι' έδωσε γιά τήν
' Ελλάδα όλο του τό αίμα καί όλη του τήν
άβρή μά υψηλά πνευματική ποίηση.
Μέσα ατό μυρογιάλι τών χρυσόπλεχτων
σονέτων του έκλεισε δλη τή λεπτή
ευωδιά τού κερκυραϊκοϋ κάλλους, μά
πού μέ τό νά είναι κερκυραϊκό, είναι
άκριβώς γενικώτερα καί πνευματικώτερα έπτανησιακό! ~Ω, άρμονική καί
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’ Επάνω: Λευκάδα. Τό 'Υγειονομείο
(Παλαιό Γκραβούρα). Δεξιά: Ο "Αγιος
Δημήτριος, φορητή εικόνα τού 16ου
αιώνα (Μουσείο Κερκύρας). Στήν απέ
ναντι σελίδα: «Ζάκυνθος, τό Φιόρο τού
Λεβάντε» Πίνακας τού Μ. Μακρουλάκη.

λεπτόηχη λύρα τού μελαγχολικοϋ καί
ίδανιστή Μαβίλλη, άφησε νά κυλήσουν
άπό τίς χορδές σου μερικά άπό τά
θαυμάσια έκείνα σονέττα-πίνακες τής
νήσου τών Φαιάκων:
(Κέρκυρα)
Ή θάλασα έσπαρτάρησε ώς τόν
πάτο,
κι ’ άφησε σάν έδέχτηκε στόν κρύο
κόρφο, άκόμα όλοζώνταντο τό θείο
Σπόρο, άπ’ τόν ούρανό σταγμένον
κάτω.

Τότες, βγήκε άπ’ τό πέλαγο τό
άφράτο,
Τέρας τής ομορφάδας καί σημείο,
τ ' άγιο τής ’Αφροδίτης μεγαλείο,

γλύκες έρωτικές όλο γιομάτο
Μά τό δρεπάνι, πούχε αυτού σκορπί
σει
τού Θεού τ ’ άμελέτητα, καί κείνο
μέσ ’ ατό γιαλό μελλόντουν νά καρπίσει.
Κ ι’ έτσι, ’Αφροδίτη των νησιών, μέ
κρίνο
καί ρόδο πλουμιστή, γιομάτη γλύκες,
Κέρκυρα, άπ ’ τού Ούρανού τό αίμα
έβγήκες.
(Παλαιοκαστρίτσα)
Σάν πεθάνω, έδώ θάρθω μέ τά μύρια
φαντάσματα άϋπνα μέσα σ ’ άϋλα
γνέφια,
ή σέ άσημοβολής μαϊκά σεντέφια
τ ’ άγια τής νύχτας νάχαρώμυστήρια.
Νά ίδώ τών ξωτικών τά πανηγύρια,
τών τελωνιών τά θεότρελλα κέφια,
τού νεραϊδοχοροΰ ν ’ άκούσω ντέφια
καί Σειρήνων τραγούδια ή καί μαρτύ
ρια.
Κι ’ άμα στά άστερινά τους χρυαοαμάξια
οί άγγέλοι φύγουν κ ι' ό ήλιος φέξει

πίσω,
ύμνο στήν τετραγάλανη μονάξια
πουλί τ ’ άγριου γιαλού θά κελαίδήσω■
τεχνίτρα ή πικροθάλασσα παράξια
τής λαλησιάς μου θά βαστάει τό ίσιο.
Ή ποιητική «λαλησιά» τού Μαβίλη,
μίλησε γιά τις όμορφιές τής Κέρκυρας
πού τόσο ψυχικά, μέ νεραϊδένια χάρη,
τις έκλεισε στά σονέττα του. Μά καί
πόσες άλλες «λαλησιές», σέ στίχο καί
σέ πεζό, δέν θά είχαν τόσα νά μάς πουν
καί νά μάς τραγουδήσουν άπό τις
όμορφιές, τόν πολιτισμό καί τούς αγώ
νες τής Έπτανήσου γιά τήν πολυπόθη
τη "Ενωση! Έγινε ή "Ενωση, μ έ σ ’ στές
χαρές ενός Μάη, έκείνου τού Μάη τού
1864. Κ ι’ άλήθεια, Μάης, Μάης θεριε
μένος καί λουλουδοστεφάνωτος έπρε
πε νάναι ό μήνας τής έπιστροφής τών
'Επτά νησιών στή μητρικήν άγκάλη!'
Μάης πασίχαρος καί εύωδιασμένος,
Μάης-τραγούδι νερών πού «πέφτουνε
μεσ ’ στήν άβυσσο τή μοσχοβολισμένη
- καί πέρνουνε τό μόσκο της κ ι’
άφήνουν τήν δροσιά τους - κ ι’ ούλα
στόν ήλιο δείχνοντας τά πλούτια τής

πηγής τους - τρέχουν έδώ, τρέχουν
έ κ εί καί κάνουν σάν άηδόνια»! Καί
τώρα, μιά άλλη «έπτανησιακή λαλησιά»!
Αύτή ακούστηκε, βροντερή, στήν έν
Αθήναις Βουλή τών 'Ελλήνων, πού
είχαν έρθει οί πληρεξούσιοι τής ' Επτα
νήσου γιά νά ορκιστούν, στις 22,
‘Ιουλίου 1864. ’ Εκεί μέσα, είχε βροντοφωνήσει ό Αευκάδιος ποιητής Αρι
στοτέλης Βαλαωρίτης:
«ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΡΟΣΦΙΛΕΣΤΑΤΟΙ! Μό
λις ή έθνική σημαία έθεάθει κυματίζουσα έπί τών φρουρίων μας, πάντες
προσήλθομεν ύπό τήν σκιάν τών πτερύ
γων αυτής καί συγχωρήσαντες άλλήλοις τά παραπτώματα υμών έ ν μιά ψυχή
και μιά καρδία έδοξάσαμε τόν Κύριον
καί μετά δακρύων χαράς καί μετάνοιας,
ήσπάσθημεν τόν άδελφικόν άσπασμόν.
Πάντες άποθέσαντες τόν παλαιόν χιτώ
να προσήλθομεν εις τόν μυστικόν
δείπνον ίνα κοινωνήσωμεν τής μεγάλης
χαράς καί ίνα συνεορτάσωμεν τήν
ήμέραν τών πολιτικών γενεθλίων μας»!
A Κ.
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Ο
ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ
Κατά τήν αρχαιότητα οί ' Εβραίοι επικοινωνούσαν
εξ άποστάσεως χρησιμοποιώντας πυρσούς καί οί
άρχαϊοι "Ελληνες χρωματιστές σημαιοΰλες.
Οί Ρωμαίοι είχαν τούς δαυλούς.
Τόν 16ο αιώνα τά κυρτά κάτοπτρα άξιοποίησαν
τό ηλιακό φως. Στά μέσα τοΰ 19ου αίώνος
ό Μόρς άνοιξε τόν δρόμο στόν ηλεκτρικό
τηλέγραφο. Μέ τόν άσύρματο τηλέγραφο
τοΰ Μαρκόνι ή άνθρωπότης ’έπαυσε νά έχη σύνορα.
του 1832, επάνω
ΤΟστόΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
ιστιοφόρο «Σάλλυ» πού ταξί
δευε άπό τό Λονδίνο στήν Νέα Ύόρκη
δύο Αμερικανοί φοιτηταί τράβηξαν
τήν προσοχή τών επιβατών μέ τά
πειράματά τους στόν ήλεκτρισμό. Πριν
άναχωρήσουν άπό τό Παρίσι δπου
παρακολούθησαν μαθήματα άπό τόν
περίφημο Ά ν τρ έ Μαρί Αμπέρ είχαν
άγοράσει τά άπαραίτητα όργανα γιά
τήν παραγωγή ήλεκτρικού ρεύματος
καί γιά τήν μελέτη τής έπιδράσεώς του
έπάνω στά μαγνητικά σώματα.
’ Ανάμεσα ατούς έπιβάτες πού έδει
ξαν μεγάλο ένδιαφέρον γιά τά πειρά
ματα τών δυό φοιτητών ήταν καί ό
Σαμουήλ Φίνλεϋ Μπρίζ Μόρς, ένας
σαραντάρης ζωγράφος άπό τήν Μασσαχουσέττη, μέ περιουσία καί ταλέντο,
πού έπέστρεφε στις ' Ηνωμένες Πολι
τείες μετά άπό ένα μορφωτικό ταξίδι
στήν Εύρώπη. Ό ήλεκτροκαλαμίτης,
πού γινόταν μαγνητικός μόλις τό ρεύ
μα διέσχιζε τό πηνίο του, τού προκάλεσε μιά περιέργεια πού κράτησε μήνες.
Δυό χρόνια άργότερα, τήν άνοιξι τού
1835 ό Σαμουήλ Μόρς έπέδειξε μιά
πλήρη συσκευή γιά τήν μετάδοσι καί
λήψι ήλεκτρικών τηλεγραφικών σημά
των. Ή τα ν έφοδιασμένο μέ ένα διακό
πτη, καί έξέπεμπε ήλεκτρωθήσεις
στήν τηλεγραφική γραμμή.
Ό δέκτης, τοποθετημένος στήν
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άκρη τής γραμμής, συνίστατο σέ ένα
πηνίο μέ πυρήνα άπό μαλακό σίδηρο
πού γινόταν μαγνητικό όσο διάστημα
διαρκοϋσε ή κάθε ήλεκτρώθησις καί
άσκοϋσε έλξι σ' ένα μικρό σιδερένιο
δίσκο. Τό τελευταίο αύτό έξάρτημα
ήταν έφοδιασμένο μέ μιά γραφίδα πού
χάραζε έπάνω σέ μιά λωρίδα χάρτου
μιά σειρά άπό σημεία πού είχαν τό
μήκος τών άντιστοίχων σημάτων. 'Ε 
πειδή ή γραφίς μπορούσε νά χαράξη
έπάνω στό χαρτί σημεία ορισμένου
μόνο μήκους, ό Μόρς έξεπόνησε ένα
κώδικα στόν οποίο τά φωνήεντα καί τά
σύμφωνα ύποδεικνύονταν μέ μιά μετα
βλητή διαδοχή άπό τελείες καί παύλες.
' Η συσκευή τού Μόρς ήταν ό πρώτος
ήλεκτρικός τηλέγραφος άξιος τού ο
νόματος. Καί όμως οί κυβερνητικές
ύπηρεσίες τής ' Αμερικής, στις όποιες
ό Μόρς ύπέβαλε τήν έφεύρεσί του,
δέν τήν έθεώρησαν άξια προσοχής.
Πέρασαν οχτώ χρόνια γεμάτα άπογοητεύσεις, ψευδαισθήσεις, καί άναμονές στούς προθαλάμους τών πολιτι
κών. Ξαφνικά, τόν Σεπτέμβριο τού
1843, όταν ό Μόρς είχε πιά έγκαταλείψει τόν τηλέγραφο καί είχε έπανέλθει
στήν ζωγραφική, τό Κογκρέσσο άποφάσισε νά τού διαθέση 30.000 δολλάρια γιά τήν κατασκευή μιάς πειραματι
κής γραμμής μεταξύ Ούάσιγκτον καί
Βαλτιμόρης. "Εξη μήνες άργότερα οί

έγκαταστάσεις ήσαν έτοιμες. Στις 24
Μαΐου 1844, χτυπώντας τόν διακόπτη
ένός πομπού τοποθετημένου σέ μιά
αίθουσα τού Καπιτωλίου στήν Ούάσιγκτον, ό Μόρς μετέδωσε στόν δέκτη
πού ήταν έγκατεστημένος στό Δημαρ
χείο τής Βαλτιμόρης τό πρώτο αύτό
μήνυμα: «Τί θαυμάσιο δώρο μάς προσέφερε ό Θεός».
’ Από τις πιό παλαιές έποχές οί λαοί
χρησιμοποιούσαν άκουστικά καί οπτικά
μέσα γιά νά έπικοινωνοϋν γρήγορα άπό
μεγάλες άποστάσεις. Οί φυλές τού
'Ισραήλ άναβαν φωτιές έπάνω στά
ύψώματα. Οί Κινέζοι χρησιμοποιούσαν
μιά ύλη έμποτισμένη μέ πυρίτιδα, πού
δέν έσβηνε μέ τήν βροχή καί τόν
άνεμο. ' Ο Αισχύλος στόν «' Αγαμέμνονα» έμφανίζει τήν Κλυταιμνήστρα νάπεριμένη ένα φωτεινό σημείο άπό ένα
μακρινό πύργο γιά νά πληροφορηθή
τήν πτώσι τής Τροίας. Οί άρχαϊοι
"Ελληνες ήσαν οί πρώτοι πού χρησιμο
ποίησαν έγχρωμες σημαίες γιά τις
έπικοινωνίες τους στό διάστημα τής
ήμέρας. Οί Καρχηδόνιοι πέτυχαν νά
συνδεθοΰν μέ τήν Σικελία μέ τήν
βοήθεια μιάς οπτικής γέφυρας στήν
Παντελλάρια.
Στά «Σχόλιά» του ό ' Ιούλιος Καΐσαρ
άναφέρει ότι οί Γαλάτες χρησιμοποιού
σαν φωτιές καί κραυγές γιά νά γνωστο
ποιήσουν τις μετακινήσεις καί τόν όγκο
τών ρωμαϊκών λεγεώνων. ' Επρόκειτο
γιά άρκετά καλά οργανωμένο σύστημα.
Τήν έποχή τοΰ Αύγούστου, ή εϊδησις
τής πτώσεως τής ' Ορλεάνης καί τής
έξοντώσεως τών λεγεώνων τού Βάρου
μετεδόθη σέ άπόσταση 200 χιλιομέ
τρων στήν Άλβέρνια, σέ διάστημα
μικρότερο τών 12 ώρών. Λίγο άργότε-

Στήν απέναντι σελίδα κάτω: ' Ο Σα
μουήλ Μόρς, ό όποιος έπενόησε τό
1835 τό ήλεκτρομαγνητικό τηλέγραφο
καί τό φερώνυμο γιά τήν χρήση του
άλφάβητου. Δεξιά: Ό Τσάρος Νικόλα
ος A ' έγκαινιάζει έναν πειραματικό
σταθμό ήλεκρομαγνητικου τηλεγρά
φου στήν Ρωσία.

ρα οί Ρωμαίοι υιοθέτησαν ένα ειδικό
σύστημα διαβιβάσεων: πίσω άπό τήν
πολεμίστρα ενός πύργου κινούσαν μέ
διαφορετική συχνότητα καί τροχιά μιά
άναμμένη δάδα. Τόν 16ο αιώνα μέ τήν
άνακάλυψη των νόμων τής άνακλήσεως τών κυρτών κατόπτρων έγινε δυνα
τή ή κατασκευή τού ήλιογράφου. ’’Η
ταν μιά συσκευή πού μετέδιδε σέ
σημαντική άπόστασι οπτικά σήματα
χρησιμοποιώντας τίς ήλιακές άκτίνες.
Τό 1663 ό Γάλλος μαθηματικός Γουλιέλμος Άμοντόν βελτίωσε τήν λει
τουργία τού οπτικού τηλεγράφου έφοδιάζοντας τούς σταθμούς λήψεως τών
σημάτων μέ τηλεσκόπια.
' Η πρώτη πραγματική συσκευή οπτι
κού τηλεγράφου έκανε τήν έμφάνισί
της τό 1791, στήν περίοδο τής Γαλλι
κής Έπαναστάσεως. τ ήν παρουσίασε
στήν Γαλλική ’ Εθνοσυνέλευσι ό Κλώντ
Σάπ, ένας νεαρός σπουδαστής ιερατι
κής σχολής. Ό τηλέγραφός του ήταν
μιά δοκός τοποθετημένη καθέτως στό
έδαφος. Στήν κορυφή της περιεστρέφοντο μέ καλώδια δυό κινητοί βραχίο
νες άπό ξύλο ή μέταλλο. Μέ τίς
διάφορες θέσεις πού έπαιρναν οί βρα
χίονες αύτοί σχημάτιζαν ένα συμβολι
κό άλφάβητο. Μετά άπό τά πρώτα
έπιτυχή πειράματα ό Σάπ έλαβε άπό
τήν γαλλική κυβέρνησι μιά έπιχορήγησι
6.000 φράγκων γιά τήν κατασκευή τής
πρώτης πειραματικής γραμμής μεταξύ
Παρισίων καί Λίλλης. ' Η γραμμή έγκαινιάσθηκε στις 19 ’ Ιουλίου 1794. Μετά
άπό λίγα χρόνια τό δίκτυο τού Σάπ είχε
μήκος 5.000 χιλιομέτρων καί περνούσε
άπό 29 πόλεις τής Γαλλίας, τού Βελγί
ου καί τής 'Ιταλίας. Οί σταθμοί τού
δικτύου ήταν σέ άπόσχαση δέκα χιλιο
μέτρων ό ένας άπό τόν άλλο. Μέσα σέ
τρεΤς ώρες ένα μήνυμα έφθασε άπό τό
Μιλάνο στό Παρίσι. Φυσικά ή λειτουρ
γία τού οπτικού τηλεγράφου άπαιτοϋσε
συνθήκες καλής όρατότητος.
Από τό 1753 ό Σκώτος φυσικός
Μάρσαλ είχε προτείνει ένα τηλέγραφο
πού οί σταθμοί του θά συνδέονταν μέ
μιά γραμμή 25 συρμάτων (ένα σύρμα
γιά τό κάθε γράμμα τού άλφαβήτου).

Τόν έπόμενο χρόνο ό ' Ελβετός φυσι
κομαθηματικός Π.Σ. Λεσάζ κατεσκεύασε στήν Γενεύη ένα τηλέγραφο μέ
ήλεκτροσκόπια, όμοιον μέ έκείνον τού
Μάρσαλ. Τό 1810 δυό άλλοι έφευρέτες ό Γερμανός Κόξες καί ό Ρώσος
Σόμμερινγκ πρότειναν μιά συσκευή
πού χρησιμοποιούσε τήν ήλεκτρόλυσιν
τού ϋδατος.
Οί μέθοδοι όμως αύτές δέν ήσαν
πρακτικές καί έτσι έξηγείται ό άργός
ρυθμός τών πρώτων βημάτων τού ήλεκτρικοΰ τηλεγράφου. Τό 1819 ό Δανός
φυσιοδίφης ’ Ιωάννης - Χριστιανός
'Έρστεντ άνεκάλυψε ότι τό ήλεκτρικό
ρεύμα όταν διέτρεχε άπό ένα μεταλλι
κό σπειροειδή σωλήνα παράγει μιά
ήλεκτρομαγνητική ένέργεια μιας βελό
νης άπό καλαμίτη τοποθετημένης στό
κέντρο τού σωλήνος. Τόν έπόμενο
χρόνο ό Γάλλος φυσικομαθηματικός
Ά ν τρ έ Μ. 'Αμπέρ πρότεινε νά τοπο
θετηθούν στά άκρα ένός τηλεγραφι
κού δέκτου μικροί μεταλλικοί δακτύλιοι
μέ μαγνητικές βελόνες ρτό κέντρο
τους.
Στήν ’ Αγγλία ό φυσικός Σέρ Κάρο
λος Ούίτστον, σέ συνεργασία μέ τόν
Ο.Φ. Κούκ, έφεϋρε τό 1835 τόν «τηλέ
γραφο μέ βελόνη» ’ Επρόκειτο γιά ένα
πολύπλοκο σύστημα μέ πέντε σύρμα
τα. Συνδέονταν μέ ισάριθμες μαγνητικές βελόνες οί οποίες κάτω άπό τήν

έπίδρασι τού ρεύματος έπαιρναν θέ
σεις πού άντιστοιχοϋσαν σέ γράμματα
καί άριθμούς. Ό τηλέγραφος τού
Ούίτστον, παρ' όλο πού δέν ήταν πολύ
πρακτικός, ήταν ό πρώτος πού έτέθη
σέ κανονική χρήσι.
' Η έφεύρεσις τού Μόρς έγινε άκριβώς έκείνη τήν έποχή καί άπεδείχθη
άμέσως ή άπλούστερη καί πρακτικώτερη όλων. Παρ' όλο πού ή φήμη τού
Ούίτστον μεγάλωνε διαρκώς (τό 1840
παρουσίασε τόν νέο του «τηλέγραφο
μέ γνώμονα» καί τόν έπόμενο χρόνο
τόν «τυποτηλέγραφο») τό σύστημα τού
Μόρς άρχισε νά έπιβάλλεται όχι μόνο
στήν 'Αμερική άλλά καί στήν Εύρώπη.
Τό 1835 ό Αμερικανός Δαυίδ Ε.
Χιούζ κατασκεύασε μιά τυποτηλεγραφική συσκευή πού μετέδιδε γράμματα
καί άριθμούς μέ μιά μόνη μετάδοσι
ρεύματος καί τύπωνε τά μηνύματα σέ
χαρτί μέ κανονικά στοιχεία. Υπήρχε
μεγάλος ό άνταγωνισμός τών δυό
συστημάτων, άλλά τό σύστημα Μόρς,
παρ' όλο πού δέν ήταν τόσο ταχύ,
έπεβλήθη παντού μέ τήν άπλότητα καί
τήν πρακτικότητα τού κώδικός του.
Ό ήλεκτρικός τηλέγραφος άρχισε
νά χρησιμοποιήται στις στρατιωτικές
διαβιβάσεις τό 1848. Μεταξύ τών πρώ
των κρατών πού τόν έχρησιμοποίησαν
ήσαν ή Πρωσσία, ή ’ Αγγλία καί ή Ρωσία.
Ή Γαλλία τόν έχρησιμοποίησε στόν
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Κριμαϊκό Πόλεμο, τό 1856. Αντίθετα
ή ' Ιταλία άργησε νά τόν χρησιμοποίη
ση. Οι διάφορες τελειοποιήσεις καί
«αυτοματισμοί» τής λειτουργίας του
άρχισαν άπό τά μέσα τοϋ 19ου αϊώνος.
Τό 1850 ό Γάλλος Μπρέν έφεϋρε ένα
αυτόματο πομπό μέ διάτρητη ταινία. Τό
1860 έκαναν τήν πρώτη τους έμφάνισι
τά συστήματα πολλαπλής μεταδόσεως,
πού μετέδιδαν πολλά μηνύματα ταυτοχρόνως, χρησιμοποιώντας τήν ίδια
γραμμή. Τήν ίδια εποχή ό Γάλλος Ε.
Μπωντό πρότεινε ένα νέο τηλεγραφι
κό κώδικα. Μετέδιδε τά διάφορα γράμ
ματα μέ σήματα ίσης διάρκειας, πού
προέρχονταν άπό διαφορετικούς συν
δυασμούς πέντε ήλεκτρωθήσεων θετι
κής καί άρνητικής πολιτικότητος.
Περί τά μέσα τοΰ 19ου αϊώνος
άρχισαν έπίσης τά πρώτα πειράματα
γιά τήν έγκατάστασι ϋποβρυχίου τηλε
γράφου. "Υστερα άπό μερικές δοκιμές
ϋποβρυχίου μεταδόσεως σέ μικρές
αποστάσεις, τό πλοίο «Γολιάθ» έτοποθέτησε στήν Μάγχη τό πρώτο καλώδιο,
στις 23 Αύγούστου 1851. "Ενα μήνα
άργότερα τό καλώδιο κόπηκε καί χρειάσθηκε νά άντικατασταθή. ' Η ύποβρύχιος τηλεγραφική έπικοινωνία άρχισε
κανονικά στις 13 Νοεμβρίου τοϋ ίδιου
έτους. Τήν άνοιξι τοΰ 1858, τοποθετή
θηκε τό ύποβρύχιο καλώδιο πού συνέ
δεε τήν Αγγλία μέ τήν ’ Ιρλανδία. Τόν
έπόμενο Αύγουστο, μετά άπό τέσσε
ρις άνεπιτυχεϊς άπόπειρες, πέντε βρεταννικά πολεμικά έτοποθέτησαν τό
πρώτο ύπερατλαντικό καλώδιο πού συ
νέδεσε τηλεγραφικώς τήν 'Ιρλανδία
μέ τήν Νέα Γή. Τό πρώτο τηλεγράφημα
πού μετεδόθη άπό τήν Εύρώπη στήν
Βόρειο 'Αμερική έλεγε: « Ό τα ν θά
λάβετε αύτό τό μήνυμα γονατιστέ καί
εύχαριστήτε τόν Κύριο».
Στις άρχές τοΰ αϊώνος μας ό Γουλιέλμος Μαρκόνι άπέδειξε άτι ό τηλέ
γραφος ήταν δυνατό ν' άπαλλαγή άπό
τόν ζυγό τών καλωδίων καί νά έπιτύχη
άμεση έπικοινωνία μέ όποιοδήποτε
σημείο τής γής. Κανείς πριν άπ' αύτόν
δέν είχε σκεφθή νά χρησιμοποιήση τά
έρτζιανά κύματα στήν τηλεγραφία. Τόν
Δεκέμβριο τοϋ 1901 ό «άσύρματος
τηλέγραφος» τοϋ Μαρκόνι μετέδωσε
τό πρώτο μήνυμα άπό τό Κέιπ Κόντ τών
Ηνωμένων Πολιτειών στό Πούλντου
τής Αγγλίας, άποδεικνύοντας τήν δυ
νατότητα πραγματοποιήοεως μιάς διη
πειρωτικής άσυρμάτου έπικοινωνίας.
Τό 1907 άρχισε ή κανονική λειτουργία
τού άσυρμάτου τηλεγράφου.
BRUNO GHIBAUDI
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' Ο συγγραφέας τοϋ άρθρου
πού άκολουθεϊ Dr L’Etang είναι άναπληρωτής
άρχισυντάκτης τοΰ «The Practitioner».
Εχει ασχοληθεί με θέματα εξωτερικής
πολιτικής καί είναι γιατρός. Τό
1969 δημοσίευσε ένα πρωτότυπο βιβλίο μέ τόν τίτλο
«Παθολογία τής ' Ηγεσίας». Τά σκίτσα
πού δημοσιεύονται είναι τοϋ
Βρετανού ζωγράφου καί σκιτσογράφου
Felikj Topolski.

τών πολιτικών άνΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
δρών πού κατέλαβαν τίς ύψηλότερες θέσεις παρ' ό,τι έπασχαν άπό
άρρώστιες πού συνήθως θεωρείται δτι
κάνουν τόν άνθρωπο άνίκανο γιά δρά
ση, έχει σημαντική έκταση- άν σκα
φθούμε πόση δύναμη καί πόση εύθύνη
κατέχουν αύτοί οί άνάπηροι, ή κατάστα
σή τους θά έπρεπε νά άπασχολή
σοβαρά τό κοινό. Υπάρχουν κριτικοί
πού ισχυρίζονται δτι τά άποτελέσματα
μιά τέτοιας μελέτης δέν μπορούν νά
έχουν ισχύ, έφόσον όποιαδήποτε έν
δειξη μιάς θετικής συσχετίσεως άνάμεσα στήν άρρώστια καί στά έπιτεύγματα
ένός άνθρώπου πρέπει νά άπορριφθή
σάν συμπέρασμα post hoc ergo propter
hoc. 'Υπάρχουν καί οί λεπτολόγοι, πού
ύποστηρίζουν δτι μιά τέτοια έρευνα
άπαιτεΐ άκριβείς ιατρικές πληροφορίες,
άλλά σπεύδουν νά προσθέσουν δτι
αύτές δέν είναι δυνατόν νά δοθούν,
γιατί τούτο θά ήταν άντίθετο μέ τήν
έπαγγελματική έχεμύθεια. ' Εντυπώ
σεις άπό πρώτο χέρι στις σύγχρονες
έφημερίδες ή περιοδικά, ήμερολόγια,
βιογραφίες, αϋτοβιογραφίες καί ιστορι
κά βιβλία, άκόμα κι όταν συγκεντρώνον
ται άπό έμπειρους, διορατικούς καί
έξυπνους παρατηρητάς έξω άπό τό

ιατρικό έπάγγελμα, συνήθως άπορρίπτονται σάν άναξιόπιστα ή άσήμαντα, άν
έκφρασθή σ' αύτά κάποια γνώμη γιά τή
σωματική έμφάνιση ή τήν ψυχική κατά
σταση τών έν λόγω πολιτικών.

' Εμποδίζεται ή έκθεση τών
συμπερασμάτων
' Εδώ ύπάρχει ένα κενό στις γνώσεις
τοϋ κοινού καί άν δέν κατορθώσουμε νά

τό γεφυρώοουμε, μπορεί νά έχουμε
τραγικές συνέπειες. Μιά ιατρική έμπειρογνωμοσύνη ύψηλής κλάσεως μπορεί
νά ύπερπηδήση τά έμπόδια τής διαγνώσεως καί τής προγνώσεως άλλά νά
έμποδιστή νά έκθέση τά συμπέρασματά
της. Τό έργο ένός Πρωθυπουργοϋ,
ένός Προέδρου ή ένός Ύπουργοϋ
’ Εξωτερικών δέν μπορεί νά έλεγχθή ή
νά έκτιμηθή μέ τόν ίδιο τρόπο πού ένας
μελετητής στήν ιατρική τής έργασίας
μπορεί νά παρακολουθήση ένανάνθρακωρύχο ένώ βγάζει κάρβουνο, νάπαρατηρήση έναν πιλότο μέοα ατό θαλαμί
σκο του ή νά καταγράψη ώρα' μέ τήν
ώρα τό χρονοδιάγραμμα ένός υπαλλή
λου. Άντιθέτω ς, ό πολιτικός ή ό
δημοσιογράφος θά πρέπει νά ξέρη
καλύτερα- τήν ύπερένταση καί τίς
άπαιτήσεις τών κρατικών ύποθέσεων,
ένώ ή καθημερινή πείρα μπορεί νά τόν
έχη έφοδιάσει μέ διαίσθηση γιά τίς
ψυχικές καί τίς σωματικές άδυναμίες
τών άλλων καί γ ι’ αύτά τά πολυσήμαντα
συμπτώματα «άδιαθεσίας», έστω κι άν
δέν είναι ικανός, καί έπιπλέον διστάζει
καί δυσκολεύεται νά τά έκφράση ή νά
τά προσδιορίση μέ ιατρικούς όρους.
Δέ θά έπρεπε νά άγνοήσουμε τό
τρομακτικό γεγονός ότι ύπήρξαν άν
θρωποι πού προσκολλήθηκαν στό άξίωμα καί στή δύναμη ένώ άγωνίζονταν μέ
παθήσεις πού θά τούς έξασφάλιζαν
άναρρωτική άδεια, άναβολή προαγω
γής, άποκλεισμό άπό ύπηρεσία σέ
ύπερπόντιες χώρες, άκόμα καί πρόωρη
συνταξιοδότηση, άν κατείχαν μιά θέση
λιγότερο σημαντική. Μερικοί θά άνταπαντοϋσαν, έν τούτοις, ότι οί κανόνες
πού έφαρμόζονται στούς χαμηλότε
ρους βαθμούς τής ιεραρχίας είναι
άδίκως σκληροί καί περιοριστικοί, ή ότι
ένα έντελώς διαφορετικό σύνολο κανό
νων καί μέτρων έφαρμόζονται σέ άνθρώπους μέ έξαιρετική ικανότητα καί
άποφασιστικότητα, όπως ό Ούίνστον
Τσώρτσιλ καί ό Φραγκλίνος Ρούσβελτ.
"Αλλοι θά έλεγαν ότι ή κρίση γιά τούς
σύγχρονους ήγέτες θά πρέπει νά άναβληθή γιά μιά περίοδο 50 ή 100 χρόνων,
ώσπου νά γίνουν προσιτά όλα τά έγγρα
φα τού 'Υπουργείου ■καί ώσπου νά
πεθάνουν όλοι οί συγγενείς τών συγγε
νών. Μόνο τότε, μέ τό πλεονέκτημα
τής έκ τών ύστέρων κρίσεως καί τής
άποστάσεως, θά μπορούσε όάκαδημαϊκός ιστορικός νά δώση τήν προσωπική
του γνώμη γιά τό άν ή άρρώστια ήταν
άπλώς μιά βολική διαγνωστική έτικέτα ή
ήταν πραγματικά ή αιτία τής άνικανότητος, καί άν ύπό τό φώς άλλων ένδείξε-

Στήν άπέναντι σελίδα: Ο Παντίτ Γιαβαχαρλάλ Νεχρού (1889-1964). Μερικές
έβδομάδες προτού άναγγελή ή ήμιπληγία τού Νεχρού, τόν ’Ιανουάριο τού 1964, ή
Μαρί Σέτον, ή βιογράφος του, είχε παρατηρήσει προειδοποιητικά σημεία στο
άριστερό του χέρι. Καί όμως, άπό τό1958 μέ μιά μυστηριώδη διαίσθηση τραγικό καί
προφητικό πορτραίτο. ’ Επάνω: ' Ο "Αντονυ "Ηντεν. Ό τοπόλσκι τον ζωγράφισε τό
1956 άκριβώς πριν άπό τήν κρίση τού Σουέζ. Οί κρίσεις πυρετού άπό τίς όποιες
ύπέφερε ό "Ηντεν τόν άνάγκασαν νά παραιτηθή άπό τήν πρωθυπουργία τό 1957.
ων, ή άλυσίδα τών ιστορικών γεγονότων
σχετιζόταν άμεσα ή έμμεσα μέ μιά
πτώση τής ψυχικής καί τής σωματικής
ίκανότητος τού πολιτικού κάτω άπό ένα
ώς τώρα παραδεκτό έπίπεδο. "Ανόμως
περιμένουμε άπό τήν καθαρή ιστορική
έπιστήμη νά βρή τήν άκρη σ' αύτό τό
μπέρδεμα, ή τύχη τών έγγονιών μας καί
τών παιδιών μας ίσως νά έχη άποφασισθή άπό άρρωστους ήγέτες. Δέν είναι
λοιπόν πολύ νωρίς γιά νά δούμε τούς
πολιτικούς τού αιώνα μας μέ τά μάτια
τών συγχρόνων τους, έτσι ώστε τά
άποτελέσματα τών ψυχικών καί σωματι
κών έλλείψεων στό παρελθόν νά γίνουν
γνωστά καί όσο τό δυνατό ν ' άποφευχθοϋν στό μέλλον.

Προσδοκία παρατεταμένης
ζωής
Τά θεραπευτικά καί τεχνικά έπιτεύγματα τής ιατρικής καί τής χειρουργι
κής τού 20οϋ αιώνα μάς έπιτρέπουν νά
θεωρούμε τήν άρρώστια μόλις σάν μιά
πρόσκαιρη άτυχία. ' Η θνησιμότης καί ή
νοσηρότης έχουν περιορισθή, ή άρρώστια δέν έχει σάν άπαραίτητο έπακόλουθο τήν τραγωδία ή τό πένθος· καί ή
έπίγνωση τής βικτωριανής έποχής γιά
τό άναπόφευκτο τού θανάτου άντικατα-

στάθηκε άπό τήν προσδοκία μιάς παρα
τεταμένης, άν όχι αιώνιας ζωής. « Ή
έγχείρησις έπέτυχε, άλλά ό άσθενής
άπέθανε» ίσως δέν είναι πιά γεγονός,
άλλά ή ένιαία χειρουργική ή ό έλεγχος
τών μολύνσεων, ιδίως άν κριθή μέ
έργαστηριακές μάλλον παρά μέ κλινι
κές μεθόδους, δέν σημαίνει ότι τό
σώμα σάν σύνολο λειτουργεί κανονικά.
Τό νά πή κανείς ότι ό "Αντονυ "Ηντεν,
Πρωθυπουργός τής Μεγάλης Βρετανί
ας άπό τό 1955 ώς τό 1957, είχε
κρίσεις, πυρετού καί ότι ό Χάρολντ
Μακμίλλαν, πού τόν διαδέχθηκε στό
άξίωμα αύτό άπό τό 1957 ώς τό 1963,
ύπέστη προστατεκτομή, ίσως νά μήν
παρουσιάζη καί τόσο ένδιαφέρον γιά
έκείνους πού παρακολούθησαν συνηθι
σμένους άσθενεΐς κατά τήν πορεία
άνάλογων έπεισοδίων. Ά λ λ ' όμως ό
"Ηντεν έγραψε άργότερα γιά τούς
πυρετούς πού τόν έξασθένιζαν καί
καθιστούσαν άδύνατο γι' αύτόν νά
παραμείνη στό άξίωμά του, ένώ μιά
έβδομάδα μετά τήν προστατεκτομή του
ό Μακμίλλαν δέν είχε άκόμα τή δύναμη
νά μιλήση μέ τή Βασίλισσα άνετα, καί
μόνο πού αύτή ή ένέργεια δένάπαιτοΰσε πνευματική προσπάθεια, ύπέβαλε
τήν παραίτησή του.
551

“ Οποιες κι άν είναι οί άπόψεις μας
γιά τήν ευπρέπεια τών αποκαλύψεων
τού Λόρδου Μόραν, αναφέρει ρητώς τό
1944 σάν τό έτος όπου ή ένεργητικότητα τού Τοώρτσιλ άρχισε νά κάμπτεται.
' Ακόμα κι άν άποδεχθοΰμε τή γνώμη
τού προσωπικού έπιτελείου τού Τσώρτσιλ, πού δέν ήταν πιό κουρασμένος
άπό δ,τι θά ήταν ό καθένας ύστερα άπό
πέντε χρόνια πολέμου, 'ίσως νά μήν
είμαστε τόσο βέβαιοι, άν κρίνουμε μέ
τά συνηθισμένα μέτρα, γιά τό πόσο
ικανός ήταν νά ξαναγίνη Πρωθυπουρ
γός τό 1951, σέ ήλικία 76 χρόνων, καί
μάλιστα ϋστερ' άπό τήν έλαφρά ήμιπληγία πού είχε πάθει δυό χρόνια
πρωτύτερα. ' Η διακριτικότητα καί ή
άβρότητα άπέναντι στούς έπιζώντες
συγγενείς μπορούν μάλιστα νά κάνουν
άκόμα καί τις κρίσεις τού θεράποντος
ιατρού λιγότερο χρήσιμες άπ' όσο
φανταζόμαστε. ' Ο ναύαρχος Ross
Mclhtire, προσωπικός γιατρός τού Ροΰσβελτ, έγραψε κάπως συγκεχυμένα, τό
1946, ότι ό άσθενής του δέν είχε καμιά
σοβαρή καρδιακή πάθηση, άλλά ότι
ύπήρχε κάποια άνησυχία γιά τήν καρδιά
του. Τό 1970, έν τούτοις, ό καρδιολό
γος πού είχε καλέσειό Mclntire τό 1944
έγραψε ότι είχε κάνει στόν Ροϋσβελτ
θεραπεία γιά ύπέρταση καί άριστερή
καρδιακή άνεπάρκεια.
' Η άξια τών κλινικών παρατηρήσεων
τού Μόραν δυσφημίσθηκαν άπό τόν
ιδιαίτερο κύκλο τού Τοώρτσιλ μέ τή
δικαιολογία ότι τόν Μόραν τόν καλοΰσαν μόνον όταν χρειαζόταν ιατρική

συμβουλή κι ότι σπάνια έβλεπε τόν
Τοώρτσιλ κατά τά μακρά καί πολυάρι
θμα διαλείμματα άνάμεσα στις ιατρικές
έπισκέψεις. Τό έπιχείρημα έχει κάποια
βάση, κι είναι κι αύτό ένας λόγος άκόμα
γιά τόν όποιο οί έντυπώσεις τών μαρτύ
ρων πού δέν είναι γιατροί δέν μπορούν
νά άγνοηθοϋν ούτε νά περιφρονηθοΰν.
Πρέπει νά θυμηθούμε ότι δέν ήταν οί
έχθροί τού Ροϋσβελτ, άλλά οί ύποστηρικτές του - άνθρωποι άπό διαφορετικά
περιβάλλοντα καί μέ διαφορετικές άσχολίες όπως ό Τοώρτσιλ, ό “ Ηντεν, ό
Μάκενζι Κίγκ, Πρωθυπουργός τού Κα
ναδά, ό James F. Byrnes, Διευθυντής
τής Πολεμικής Έπιστρατεύσεως καί
' Αποκαταστάσεως τών ' Ηνωμένων Πο
λιτειών - πού συνειδητοποίησαν πρώτοι
ότι οί δυνάμεις τού Προέδρου τόν
έγκατέλειπαν τό 1945' στήν πραγματι
κότητα, πολλοί, καί ιδίως ό γιός του ό
Τζέιμς, ήξεραν πώς δέν πήγαινε καλά
τό καλοκαίρι τού 1944, όταν συμφώνη
σε νά ύποβάλη ύποψηφιότητα γιά τέ 
ταρτη φορά. Θά τολμήσουμε νά παρα
μερίσουμε, σάν νά μήν είχαν άξια, τις
άπόψεις Βρετανών άξιωματικών όπως ό
Λόρδος Τέντερ, Διοικητής ' Αναπληρω
τής τού Άιζενχάουερ, πού έγραψε
πώς ό Τοώρτσιλ ήταν έξαντλημένος τό
1944; "Η τήν συγκινητική περιγραφή
τού Ντήν "Ατσεσον - μόνο καί μόνο
έπειδή ήταν ό ' Αμερικανός ' Υπουργός
τών ' Εξωτερικών - πού έδειχνε τόν
'Έρνεστ Μπέβιν, τό Βρετανό 'Υπουρ
γό τών ' Εξωτερικών, σάν άνθρωπο πού
έπαιρνε ισχυρά καταπραϋντικά καί μισο-

Ο Ούίνστον Τοώρτσιλ (1874-1965). ' Ο Λόρδος Μόραν καθορίζει ρητώς Τ01944,
τή χρονιά όπου ή ένεργητικότητα τού Τοώρτσιλ άρχισε νά πέφτη. Αύτό τό
πορτραϊτο, άπό τό «Χρονικό τού Τοπόλσκι», σχεδιάσθηκε τό 1948.
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κοιμόταν σ' όλη τή διάρκεια τής Διασκέψεως;
Δέν χρειαζόταν σχεδόν ιατρική γνω
μάτευση στήν περίπτωση τού έτοιμοθάνατου Τζών Φόστερ Ντάλλες, πού ήταν
άκόμα 'Υπουργός 'Εξωτερικών τών
ΗΠΑ κι έκανε τόν τελευταίο του γύρο
στις εύρωπαϊκές πρωτεύουσες, τό
1959, άποφεύγοντας τά ναρκωτικά τήν
ήμέρα, άλλά σέ τέτοια θλιβερή κατά
σταση ώστε ό Κόνραντ ' Αντενάουερ, ό
Γερμανός Καγκελάριος, έκανε παρατή
ρηση γιά τό «ιπποκρατικό προσωπείο»
του. Ο Λόρδος Λόθιαν, ό Βρετανός
Πρεσβευτής στις ΗΠΑ άπό τό 1939 ώς
τό 1940, ήταν οπαδός τής Χριστιανικής
’ Επιστήμης, κι έτσι δέν μπορούμε νά
έχουμε γι' αύτόν μιά συμβατική ιατρική
γνωμάτευση. 'Αλλά άν τό ότι πέθανε
άπό ούραιμία είναι άπλή ύπόθεση, ή
παθολογική του ύπνηλία, πού δέν μπο
ρούσε παρά νά γίνη άντιληπτή άπό τούς
συναδέλφους του, άφοΰ κοιμόταν στις
διασκέψεις καί στά γεύματα, δέν μπο
ρεί νά θεωρηθή άσήμαντο κουτσομπο
λιό. Τό νά ύποστηρίζουμε ότι μόνο οί
άρρώστιες πού βλέπει καί καταγράφει ό
γιατρός άξίζουν τήν προσοχή τού ιστο
ρικού είναι μιά άντίληψη άρνητική καί
περιοριστική. Είναι σάν νά άγνοούσαμε
τό άναμφισβήτητο γεγονός ότι ό για
τρός άσχολεΐται μόνο μέ τήν κορυφή
μιάς μεγάλης πυραμίδας άπό έκδηλα,
ύποκλινικά, αύτοθεραπευόμενα ή άνεκδήλωτα νοσήματα. Θά ήταν σάν νά
άγνοούσαμε, έπειδή δέν μπορούμε νά
έχουμε ιατρική μαρτυρία, τή βεβαιότη
τα ότι ό Τζέιμς Φόρρεσταλ, ' Αμερικα
νός 'Υπουργός Άμύνης, έδειχνε όλα
τά σημεία μιάς ψυχωτικής καταθλίψεως
- καί ίσως έπίτηδες άπόφευγε νά
συμβουλευθή ψυχίατρο - μερικούς
μήνες πριν τού ζητηθή νά παραιτηθή,
τό Φεβρουάριο 1949. Θά ήταν σάν νά
άγνοούσαμε ή σάν νά μήν είχαν ιατρική
ή ιστορική σημασία, τήν όλο καί πιό
μεγάλη κόπωση, τήν άπώλεια βάρους,
τήν άπώλεια τής όρέξεως, τήν άναποφασιστικότητα καί τις περίεργες ιδιορ
ρυθμίες πού άπασχολοϋσαν τό προσω
πικό του έπιτελεΐο.
Τό 'Ιανουάριο τού 1964, άνακοινώθηκε ότι ό Παντίτ Νεχρού, ό ’ Ινδός
Πρωθυπουργός, είχε παρουσιάσει ξα
φνικά άριστερή ήμιπληγία. Δέν έχει
ιατρική καί ιστορική σημασία, πού ή
βιογράφος του Μαρί Σέτον, άν καί δέν
είχε ιατρικά διπλώματα, θυμόταν πώς τά
τρία δάχτυλα τού άριστεροϋ του χεριού
«έπαιζαν άβέβαια», καί πώς έσερνε τό
χέρι του μερικές έβδομάδες πριν άπό
τήν κρίση;

ΠΑΡΟΙΜΙΟΜΥΘΟΣ

Κ Α Ν ΕΙ
ΑΓΓΑΡΕΙΑ
Τοΰ κ.
Γιώργου Σιέττου

ΑΝΕΙ άγγαρεία λέμε στις περιπτώ
σεις πού κάποιος δέν καταβάλλει
τό άνάλογο ένδιαφέρον γιά τήν μέ
έπιμέλεια έκτέλεση μιας έργασίας.
Άγγαρεία είναι ή υποχρεωτική έργαοία
γιά τήν όποια δέν καταβάλλεται καμμιά
άμοιβή' γίνεται ύστερα άπό έντολή μιας
άνώτερης άρχής ή ένός ισχυρότερου
προσώπου.
Στις "Ενοπλες Δυνάμεις, οί στρατιώ
τες, ναύτες καί σμηνίτες, έκτελούν,
κατά κανόνα έκ περιτροπής, τίς διάφο
ρες έργασίες λ.χ. καθάρισμα τουαλέττας, κοινοχρήστων χώρων, άποψίλωση
χόρτων, πλύσιμο καζανιών, πού όλες
λέγονται άγγαρείες.
' Η ά γγαρεία είναι λέξη Περσική πού
παράγεται άπ’ τό agar Ό 'Ηρόδοτος
(Η98) όνομάζει άγγαρήιον τό ταχυ
δρομικό σύστημα τών Περσών.
Βραδύτερα ή λέξη, ή όποια είσήλθε
στή λαϊκή γλώσσα, γενικεύτηκε. Στά
χρόνια τών Ρωμαίων Αύτοκρατόρων
σημαίνει κάθε ύποχρεωτική έργαοία,
πού έπιβάλλεται άπ’ τό κράτος ή τήν
πόλη, λ.χ. ύπηρεσία μεταφοράς, συντη-

Κ

Δούλοι έργάζονται σέ έργαστήριο στήν
άρχαία Αίγυπτο.

«ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ρήσεως ή κατασκευής οδικού δικτύου
κλπ.
"Ετσι (Ματθαίος ΚΖ 32) οί στρατιώ
τες τού Πιλάτου άγγαρεύουντό Σίμωνα
τόν Κυρηναϊο νά σηκώσει τό σταυρό τού
Χριστού. Ο ίδιος δέ (Ματθαίος Ε41)
γράφει: «Καί όστις σέ άγγαρεύσει
μίλιον εν, ύπαγε μ ε τ ’ αύτοϋ δύο».
Λίγο άργότερα ό Λιβάνιος παραπονι
έται γιά τίς βαρειές άγγαρείες πού
έπιβάλλονται ατούς χωρικούς (Λόγος
περί άγγαρειών).
Τόν Τ' αιώνα ή άγγαρεία θεσπίστηκε
μέ αύτοκρατορικό νόμο.
Τό σύστημα τής άγγαρείας διατηρή
θηκε καί στά Γερμανικά καί νεολατινικά
κράτη- χρησιμοποιήθηκε άκόμη άπ’
τούς Βυζαντινούς καί τούς Άραβες.
Κατά τά χρόνια τής Τουρκοκρατίας ό
κατακτητής άγγάρευε τούς ύπόδουλους γιά νά καλλιεργούν τά χτήματα.
' Ο Μέντελσον μάλιστα παρατηρεί πώς
μεγάλα δημόσια κτίρια, γέφυρες, φρού
ρια, ιδιωτικά χάνια κατασκευάζονταν μέ
τίς άγγαρείες τών Ελλήνων.
Χαρακτηριστική εικόνα τής άγγαρείας στήν Αθήνα τήν έποχή τούΧασεκή
μάς δίνει ό Παναγιώτης Σκουζές στά
άπομνημονεύματά του: « Ή κάθε ένορία ειχεν έναν καί τόν ώνόμαζε Γαϊδο-

ρεπίτροπον κάθε Κυριακήν έπήγαιναν
έναν τεσκερέν εις αύτόν, διά νά
έτοιμάση τόσους γαϊδάρους μέ τά
τσουβάλια τους καί μέ τόσους άνθρώπους διά νά κουβαλήσουν τήν άμμον
εις δλας τάς τριάντα έξ ένορίας μαχα
λάδες έγίνετουν αύτό- μόνον τούς
μαστόρους κτίστας έπλήρωνεν (ό Χασεκής) εικοσιττέσαρες παράδες τήν
ήμέραν καί όχι άλλο, τούς δέ λοιπούς
όλην τήν ήμέραν ραβδισμούς».
Κατά τά χρόνια τής ’ Ενετοκρατίας
έπίσης οί καταναγκαστικές έργασίες
ήταν στήν ήμερήσια διάταξη. Κυρίως,
κάθε φεουδάρχης ύπέβαλλε τούς κα
τοίκους σέ τακτικές άγγαρείες, είτε
αύθαίρετα ε ίτε όρισμένες ήμέρες τό
χρόνο ( ’ Εγκυκλοπαίδεια Έλευθερουδάκη).

Αγγαρεία καί Διοικητικό Δίκαιο
Στό διοικητικό δίκαιο ή άγγαρεία
θεωρείται φόρος σέ προσωπική έργασία μέ τή διαφορά πώς ό ύπόχρεως έχει
τήν εύχέρεια νά τήν έκτελέσει μέ
άντικατάστασή του ή καί νά καταβάλλει
ένα καθορισμένο χρηματικό άντάλλαγμα.
Ή άγγαρεία ήταν ό κύριος φόρος
τήν έποχή τής Φεουδαρχίας- σήμερα
άπαντά στήν τοπική ιδίως φορολογία
τών αύτοδιοικουμένων περιφερειών.
Ο περί δήμων νόμος τού 1833 (1834)
στό κεφ. Δ ονόμαζε τήν άγγαρεία
τοπικό φόρο. ' Ο νόμος δέ πού ισχύει
σήμερα περί δήμων καί κοινοτήτων τήν
όνομάζει προσωπική εργασία.
Ο νόμος τού 1833 στό περί άγγαρεί
ας κεφάλαιο κατέτασσε καί τήν ύποχρέωση τών δημοτών όπως χορηγούν
καταλύματα στούς «διερχομένους ή
σταθμευομένους» στρατιώτες καί ό
πως παρέχουν μέ άποζημίωση τά ύποζύγιά τους ή φορτηγά ζώα γιά τήν
έκτέλεση άγγαρείας.

Αγγαρεία καί Διεθνές Δίκαιο
Άγγαρεία χαρακτηρίζεται άπό άπόψεως διεθνούς δικαίου ή περίπτωση
τής έκ μέρους έμπόλεμης χώρας έπιτάξεως καί χρησιμοποίησης γιά πολεμι
κούς ή άλλους σκοπούς ή στήν άνάγκη
καί καταστροφής ούδετέρων πλοίων
πού βασίζονται στά λιμάνια ή στά χωρικά
της ΰδατα.
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ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ
SUPERM EN

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟ
Από τό περιοδικό « P O L IZ IA M O D E R N A »
Μετάφρ. άπό τόν Αστυν. Α' κ. Ηλία Κοτταρίδη
«’ Η διάσωσις του Ζ. Dozier είναι μία πράξις αποφασιστικότητας
καί ικανότητας άπό την πλευρά τής ' Ιταλικής ' Αστυνομίας. Βναι
μία επιχείρηση σπουδαιοτάτη τό νά διασώσεις ένα κρατούμενο
ζωντανό καί αύτή ή επιτυχία διαβεβαιώ νει γιά τό μεγάλο άριθμό
των άνθρώπων πού είναι άντίθετοι στήν τρομοκρατία.
ΡΟΚΕΙΤΑΙ γιά τούς άνδρες τής
ειδικής όμάδος άσφαλείας τής
Ιταλικής ’Αστυνομίας (Nccs=Nuclec
operativo centrale di sicurezza) oi
όποιοι μ έ τή ν άστραπιαία καί επιτυχημέ
νη επέμβασή τους, πού κράτησε μονά
χα έννενήντα δευτερόλεπτα (9 0 '')
κατόρθωσαν νά άπελευθερώσουν τόν
’Αμερικανό Στρατηγό Dozier ύστερα
άπό όμηρία σαράντα (40) καί πλέον
ήμερων καί νά καταπλήξουν έτσι τόν
κόσμο.

Π

«Είμαι υποχρεωμένος νά έκφράσω τή
συγκινητική άναγνώριση τής Κυβερνήσεως πρός όλους τούς άστυνομικούς
γιά τήνάφοσίωσή τους στήν πατρίδα, τό
θάρρος, καί τήν τέλεια έπαγγελματική
τους έκπαίδευση. Τά τελευταία γεγο
νότα έναντίον τής τρομοκρατίας, μέ
άποκορύφωμα τήν άπελευθέρωση τού
Στρατηγού Dozier, μιλάνε γιά τά παρα
πάνω. ’ Ιδιαίτερα θέλω νά συγχαρώ τήν
ειδική ομάδα άσφαλείας ή όποια άπέσπασε τόν θαυμασμό όλου τού κόσμου
μέ τό κεραυνοβόλο καί τέλειο έγχείρημά της, τήν άπελευθέρωση τού Στρατη
γού. Σάς ευχαριστώ άπό μέρους όλης
τής Ιταλίας».
Μέ αυτά τά συγκινητικά λόγια ευχαρι
στίας έξέφρασε αυτοπροσώπως τά αι
σθήματα τού κράτους ό 'Ιταλός Άξιω554

τες») Ώ ρ α 12.
(ANSA) Ρώμη 28 ’ Ιανουάριου. « Ό
' Υπουργός τών ' ΕσωτερικώνR ognoni,
μόλις έπληροφορήθη τήν άπελευθέρω
ση τού Στρατηγού Dozier ειδοποίησε
άμέσως τόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας
Pertini καί τόν ’Αμερικανό Πρέσβυ
Rabb.». Ώ ρ α 12.10'.
Αύτά είναι τά πρώτα “Elashes" τού
’Ιταλικού είδησεογραφικού πρακτορεί
ου ANSA τά όποια άπό τήν 11.45' έως
12.10' ώρα τής Πέμπτης 28 Ιανουάρι
ου άναστάτωσαν τις έφημερίδες καί
έκαναν τόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας
Pertini νά άναφωνήσει μέ χαρά “Bravi,
Bravissim i”, δηλαδή « Ικανοί, Ικανό
τατοι».
Στή συνέχεια άρχισαν νά καταφθά
νουν βροχή οί λεπτομέρειες τής έπιχείρησης πού έδωσε τό πρώτο νικηφόρο
κτύπημα κατά τής τρομοκρατίας καί τών
’ Ερυθρών Ταξιαρχιών (B.R. Brigate
Rosse).
Ολα άρχισαν στις 11.15' όταν γύρω
άπό τό μέγαρο όπου είχε έπισημανθεί
τό κρησφύγετο τών τρομοκρατών καί
τών άπαγωγέων τού Στρατηγού άρχισε
νά γίνεται ένας κλοιός άπό άστυνομικούς μέ πολιτική περιβολή. "Ενας
άλλος κλοιός άπό αύτοκίνητα πιό εύ-

ματοϋχος Spadolini (presidente del
consigIίο) πρός τις ‘ Αστυνομικές Δυ
νάμεις, προορισμένες γιά τήν καταπο
λέμηση τής τρομοκρατίας δηλαδή ’Α
στυνομία, Καραμπινιέροι, Οικονομική
Αστυνομία.
Τι έγινε τήν πανηγυρική έκείνη Πέμπτη
τού ’Ιανουάριου.
(ANSA) Roma 28 ’ Ιανουάριου ώρα
11.45'
« Ό Στρατηγός Dozier άπελευθερώθη άπό τήν ’Αστυνομία»
Ή είδηση τής άπελευθερώσεως τού
Στρατηγού Dozier έδόθη στόν ’Αρχη
γό τής ’Αστυνομίας άπό τόν υπεύθυνο
γιά τις άναζητήσεις καί τις έρευνες πού
είχαν σχέση μέ τήν άπαγωγή καί τήν
φυλάκιση τού ’ Αμερικανού Στρατηγού.
Ή ANSA, τό ’ Ιταλικό πρακτορείο
ειδήσεων, μέ άνταπόκριση άπό Ρώμη 28
'Ιανουάριου άνέφερε: « Ό Στρατηγός
Dozier άπελευθερώθη an)vPADOVA.
Εύρίσκετο σέ διαμέρισμα τό όποιο
έφρουρεϊτο άπό πέντε (5) τρομοκρά
τες. Στό διαμέρισμα αύτό είσόρμησε
μιά ομάδα άπό έπίλεκτους άοτυνομικούς καί άφοϋ άπελευθέρωσαν τόν
' Ανώτατο ' Αξιωματικό τού NATO Do
zier, συνέλαβαν τούς πέντε τρομοκρά

' Ο Ντόζιερ μέ τήν γυναίκα του χαρού
μενος μετά τήν άπελευθέρωσή τού.
ρύς, άπέκλειε τήν περιοχή. Μπροστά
άπό ένα μεγάλο κατάστημα (supermarcato) κοντά στό κρησφύγετο τών τρο
μοκρατών, γεμάτο άπό πελάτες έκείνη
τή στιγμή, εύρίσκετο ένας έκσκαφέας
καί διάφοροι έργάτες οί όποιοι «έργάζοντο» στό δρόμο. τΗταν μία έργασία
πού είχε σκοπό νά καλυφθούν οί
θόρυβοι καί νά άποσπασθεί ή προσοχή
όλων όσων εύρίσκοντο έ κ εί πλησίον.
Ώ ρα 11.17'. "Οσοι πελάτες βγαίνουν
άπό τό superm arket βλέπουν νά έχει
άποκλεισθεί ή είσοδος άπό διάφορα
άτομα μέ πολιτική περιβολή: «παραμεί-

νετε μέσα μόνον γιά λίγα λεπτά» τούς
λένε αυτοί, οί όποιοι είναι άστυνομικοί
καί μέ ήρεμη φωνή γιά νά μή προκαλέσουν τόν πανικό. "Ωρα 11.20'. Μπρο
στά άπό τήν είσοδο τού μεγάρου, στήν
όδό Pindemonte 2 σταματάει ένα
καμιόνι μιας έταιρείας μεταφορών.
’Από ε κ ε ί κατεβαίνουν καμιά δεκαριά
νεαροί μέ τζίν ντύσιμο, παπούτσια μέ
σόλα λαστιχένια, άλεξίσφαιρα γιλέκα,
αύτόματα στό χέρι καί τά πρόσωπά τους
καλυμένα. Κάποιος άπό μία βίλλα έ κ εϊ
κοντά τηλεφωνεί «έμπρός 113; Ά μ ε 
σος 'Επέμβαση; Τρέξετε, γίνεται μία
ληστεία...».
"Ωρα 11. 2 1 ' Οίμασκοφόροι έχουν ήδη
άνέβει σιωπηλοί τά είκοσι σκαλοπάτια
πού τούς όδηγοϋν στό κρησφύγετο,
του όποιου ή πόρτα, όπως θά διαπιστω
θεί μετά, είναι ένισχυμένη άπό μέσα μέ
μπάρες, σιδερένιες. Ή πόρτα πέφτει
μέ ένα μόνο δυνατό κτύπημα τό οποίο
έγινε μέ τήν πλάτη.
"Ωρα 11.21'. "Ενα δευτερόλεπτο μετά
οί άνδρες έχουν μπει ήδη στό διαμέρι
σμα πού χρησίμευε γιά κρησφύγετο. Ή
ειδική όμάδα ένήργησε άστραπιαία.
"Ενας τρομοκράτης είχε τό πιστόλι του
γυρισμένο πρός τό κεφάλι τού στρατη
γού Dozier. ’Εάν δλα δέν είχαν γίνει
αιφνιδιαστικά, τότε ή έπιχείρηση θά
είχε έξελιχθεί διαφορετικά.
Οί πράκτορες άμέσως δύο-δύο κατέ
λαβαν δλα τά δωμάτια. Κραυγές καί
έκφράσεις άπό έκπληξη άκούγονται.
Ο πρώτος τρομοκράτης έξοντώθηκε
' Ο Ντόζιερ άμέσως μετά τήν άπελευθέρωσή του άπό τήν ειδική όμάδα τής
’Ιταλικής Αστυνομίας.

"Ανδρες τής όμάδος τής 'Ιταλικής 'Αστυνομίας πού απελευθέρωσε τόνΝτόζιερ.
άμέσως στήν είσοδο πρωτού προφθάσει νά άντισταθεϊ ή άκόμη καί νά πει ένα
«παραδίδομαι». "Ενας άλλος βρίσκεται
μπροστά στούς πράκτορες στό διάδρο
μο. Δέν υπάρχει χρόνος γιά τήν σύλλη
ψή του, γ ι' αύτό καί έξουδετερώνεται
μέ ένα ισχυρό κτύπημα έπάνω σέ ένα
τοίχο. Στό δεύτερο δωμάτιο εύρίσκεται
ό τρομοκράτης Giovanni Ciucci, 32
έτών μέ έκπαίδευση ατό έξωτερικό.
Είναι έφοδιασμένος μέ πιστόλι πού έχει
σιγαστήρα. Δέν έχει χρόνο νά τραβήξει
τή σκανδάλη, γιατί ένα χτύπημα (κλω
τσιά) καράτε άπό ένα άπό τούς πράκτο
ρες τόν κτύπησε στό χέρι καί τού έπεσε
τό όπλο, ένώ άμέσως ένα κτύπημα μέ
τή λαβή τού πιστολιού τού πράκτορα
τόν έξουδετερώνει.
"Ωρα 11.22'. Ο Στρατηγός Dozier,
πού εύρίσκεται μέσα σέ μιά σκηνή πού
χρησιμοποιείται στά κάμπιγκς καί πού
είναι στημένη στό δεύτερο δωμάτιο καί
πού φρουρός είναι ό τρομοκράτης
Ciucci, κατάλαβε τί συμβαίνει καί
φωνάζει «περίφημα! όλα εντάξει. Α 
στυνομία». Απελευθερώθηκε άπό τήν
άλυσσίδα πού τού έδενε τά πόδια, ένώ
άλλοι πράκτορες υπό τήν άπειλή τών
αυτόματων όπλων κρατούσαν άκίνητους τούς πέντε τρομοκράτες, δύο
γυναίκες καί τρεις άνδρες, οί όποιοι

βρέθηκαν μέσα στό διαμέρισμα καί έτσι
όπως ήταν χωρίς παπούτσια οδηγήθη
καν στό δρόμο. "Εξω υπάρχει πλήθος
κόσμου: "Ενας χαιρετισμός καί χειρο
κροτήματα άπό μέρους τού πλήθους,
χαιρετισμούς πρός τόν Στρατηγό, ό
όποιος άνέβηκε σέ ένα περιπολικό καί
άμέσως ξεκίνησε γιά τό Αρχηγείο τής
Αστυνομίας.
Γιά τήν έπιτυχία αύτή τής Αστυνομί
ας άρχισαν νά καταφθάνουν τηλεγρα
φήματα άπό διάφορα σημεία, ένώ ό
διεθνής τύπος έχαιρέτιζε τήν έπιτυχία
αύτή μέ κολακευτικά λόγια.
Ή έφημερίδα Washington Post σέ
μία έκδοσή της υπογράμμιζε « Ή διάσωσις τού Ζ. Dozier είναι μία πράξις
άποφασιστικότητας καί ικανότητας άπό
τήν πλευρά τής ’Ιταλικής Αστυνομίας.
Είναι μία έπιχείρηση σπουδαιοτάτη τό
νά διασώσεις ένα κρατούμενο ζωντανό
καί αύτή ή έπιτυχία διαβεβαιώνει γιά τό
μεγάλο άριθμό τών άνθρώπων πού είναι
άντίθετοι στήν τρομοκρατία».
Μέ τήν καταπληκτική αύτή έπιτυχία
τής ’Ιταλικής Αστυνομίας καί τήν
άπελευθέρωση τού Στρατηγού Dozier,
τέρμα στήν πολυήμερη όμηρία
τοϋ Στρατηγού Dozier άλλά καί ένα
κεραυνοβόλο κτύπημα στις ’Ερυθρές
Ταξιαρχίες.

ετέθη
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Αριστερά: ένα γκρούπ θεατών στή
δίκη τής συμμορίας Κόχ, πού έγινε τό
θέρος τού 1945 στό Μιλάνο. Μέ άγωνια
παρακολουθούν τήν διαδικασία.
Στήν άπέναντι σελίδα: Μέλη τής συμ
μορίας Κόχ στό δικαστήριο τού Μιλά
νου. Δικάσθηκαν μετά τόν Κόχ, τόν
Αύγουστο τού 1945. Είχαν ληφθή έκτα
κτα μέτρα άσφαλείας. Τά έδώλια ήσαν
καγκελλόφρακτα.

καί τούς φίλους. Πράγματι, μεταξύ τών
φασιστικών ομάδων άφθονοϋν οί διενέ
ξεις.
"Εως τότε, όμως ό «άγών εναντίον
τών επαναστατών», πού γινόταν μέ
τόοη σκληρότητα, είχε ώς μόνο άποτέλεσμα τήν αύξηση τών έπαναστατών.
' Ιδιαίτερα στό Μιλάνο, ύπήρχε ένας
πυρετός κατασκοπευτικής δραστηριό-

Στό άρθρο πού ακολουθεί περιγράφονται τά ανήκουστα έγκλημα
μέ τήν άναφορά τού
ΣΥΜΦΩΝΑ
στρατηγού Μίσκι, πού συνετάγη
στό Μπέργκαμο, στις 15 Ιουνίου
1944, πρός τούς άνωτέρους του τού
φασιστικού στρατηγού:
« Ό στρατηγός Ντιαμάντι έπισημαίνει, ότι στό Μιλάνο έχουν έξεγερθή
κυρίως οί 30.000 έργάται τών βιομηχα
νιών. Ό στρατηγός Μίσκι, διά τό
ένδεχόμενον έπαναστατικής απεργίας
καί καταλήψεως τών έργοστασίων έκ
μέρους τών κομμουνιστών, θεωρεί ότι
θά ήτο σκόπιμον νά γνωσθή δτι, έάν
συμβή κάτι τέτοιο, τά γερμανικά άεροπλάνα θά βομβαρδίσουν άνηλεώς τά
βιομηχανικά συγκροτήματα, τά οποία
θά καταληφθούν άπό τούς έπαναστάτας. Πρέπει νά ένημερωθή ό στρατη
γός Λουνγκερσχάουζεν, διότι έν τοιαύτη περιπτώσει θά πρέπει ή στρατιω
τική διοίκησις νά φέρη εις γνώσιν τού
κοινού δτι οί Γερμανοί είναι έτοιμοι νά
δράσουν τήν κατάλληλη στιγμή, διότι
κυκλοφορούν πολλαί φήμαι».
Προφανώς, ό στρατηγός δέν δίστα
σε νά ζητήση τόν βομβαρδισμό τών
έργοστασίων,. Αύτό τόν έξυπηρετοϋσε, γιατί θά καθυστερούσε ή άπόδοσις
λογαριασμού έκ μέρους του καί τών
λίγων φαύλων πού διοικούσε.
Ή Δημοκρατία τού Σαλό, χωρίς
όπλα καί άνδρες, καί σέ πλήρη έξάρτη556

σι άπό τις γερμανικές δυνάμεις, ψυ
χορραγούσε. Στήν 'ίδια άναφορά, ό
στρατηγός Μοντάνα, στρατιωτικός δι
οικητής τού Πιεμόντε, έτόνισε, ότι ή
πρόσκλησις νέων κλάοεων στόν στρα
τό θά ήταν λάθος, γιατί «θά ένίσχυε
μόνον τις έπαναστατικές δυνάμεις».
Οί Γερμανοί έφέροντο στούς φασίστες
μέ τυπική εύγένεια, άλλά γενικά τούς
μεταχειρίζονταν όπως καί τούς άλλους
'Ιταλούς, άν όχι χειρότερα: σάν λακέ
δες γιά νά τούς ύπηρετοΰν καί νά τούς
τιμούν. ' Ακόμη καί ό ίδιος ό Μουσσολίνι έχει σωματοφυλακή άπό Ρουμάνους
” Ες ” Ες, πού δεν ξέρουν λέξι ιταλική ή
γερμανική.
' Η έπιγραφή «Προσοχή, συμμορί
τες» ύποδεικνύει τήν παρουσία «έπα
ναστατών», πού θά μπορούσαν νά
ένεδρεύουν σέ κάθε συνοικία, σέ κάθε
δρόμο τής πόλεως. Οί φασίστες προ
σπαθούσαν μέ κάθε τρόπο νά σταματή
σουν αύτές τις συνεχώς αύξανόμενες
πράξεις δολιοφθοράς, τις δολοφονι
κές άπόπειρες, νά κατευνάσουν τά
πάθη καί νά διαλύσουν τήν άτμόσφαιρα
τής άνοικτής καί γενικής έχθρότητος.
Στις παράνομες έπιχειρήσεις έπαιρναν
μέρος χιλιάδες άνθρωποι, χωρισμένοι
κατά δεκάδες σέ άποσπάσματα, ομί
λους, συμμορίες. Δέν φυλάγονταν,
όμως, μόνον άπό τούς έχθρούς, άλλά

τητος έναντίον τών άνταρτών, πού, δχι
σπάνια, κατάφερνε σκληρά χτυπήματα
στις παράνομες οργανώσεις. Μέ μιά
σύλληψι, μιά ομολογία έξόντωναν λί
γους άντάρτες, άλλά στή θέσι τους
ξεφύτρωναν περισσότεροι. Στό Μιλάνο
ύπάρχει ένα μέρος, όπου τούς ύποβάλλουν σέ βασανιστήρια γιά νά ομο
λογήσουν. Κανείς δέν ξέρει ποιό είναι
τό όριο άντοχής τού βασανιζομένου.
Μερικοί πεθαίνουν χωρίς νά ομολογή
σουν, άλλοι ύποκύπτουν στόν φυσικό
πόνο.
Οί άντάρτες φοβούνται πολύ αύτό
τό μέρος, όχι τόσο γιά τά μαρτύρια πού
θά ύποφέρουν άν τούς κλείσουν έκεΤ,
άλλά γιά τό ένδεχόμενο νά ομολογή
σουν καί νά θέσουν έτσι σέ κίνδυνο
άλλους συμπολεμιστάς τους. Είναι μιά
βίλλα στήν περιοχή Σάν Σίρο, μεταξύ
τών οδών Πάολο Ούτσέλλο καί Μασάτσια, ένα παλιό κτίριο, πού άνήκε άπό
τόν 16ο αιώνα στήν οικογένεια Πέκιο.
Τήν ονόμασαν «Βίλλα Τρίστε» (Βίλλα
ΘλΤψι), άπό ένα τραγούδι πού ήταν
τότε τής μόδας καί έπειδή έκεΤ γίνον
ταν φοβερά πράγματα. Είναι τό κέντρο
έπιχειρήσεων τής πιό σκληρής φασιστι
κής συμμορίας: τής συμμορίας Κόχ,
άπό τό όνομα τού άρχηγοϋ της Πιέτρο
Κόχ.
Ό Κόχ ένας ψηλός άθλητικός άν-
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Τά σκοτεινά χρόνια
τής Δημοκρατίας του Σαλό
Μετά τήν συνθηκολόγησι τής Ιταλίας, μέ πρωτοβουλία τοϋ στρατηγού Μπαντόλιο στις 25 Ιουλίου 1943, ό
Μπενίτο Μουσσολίνι συλλαμβάνεται. Απελευθερώνεται όμως αργότερα άπό τούς Γερμανούς, μέ τήν γνωστή
τολμηρή ενέργεια τοϋ άξιωματικοϋ τών ”Ες-~ Ες Σκορτσένι, καί αμέσως άνακηρύσσει τήν πόλι Σαλό τήν δορυφόρο
ατούς Γερμανούς « Ιταλική Σοσιαλιστική Δημοκρατία».

τής « Ιταλικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας» τοϋ Μουσσολίνι.

δρας είκοσι έξη έτών, κομψός μέχρι
θηλυπρεπείας, πάντα ύπερβολικά αρω
ματισμένος, μέ μαλλιά καλοχτενισμένα, στρωμένα μέ άφθονη μπριγιαντίνη.
Μιλά μέ κάποια έπιτήδευσι, θέλει νά
τόν άποκαλοϋν «δόκτωρ», άν καί ποτέ
δέν πήρε διδακτορικό δίπλωμα. Περι
στοιχίζεται άπό κακοποιούς, κτηνώδεις
καί ρωμαλέους.
Γιά νά δώση κάποιο ένδυμα νομιμότητος στις ωμότητες τής συμμορίας
του έχει καί δικηγόρο, τόν «προϊστάμε

νο τοϋ νομικού τμήματος» Αύγουστο
Τρίνκα Ά ρμάτι άπό τήν Περούτζια.
Είναι πάμπλουτος (ή περιουσία του
ύπολογίζεται σέ 20 έκατομμύρια λιρέ
τες τής έποχής, έχει σπίτια στήν Ρώμη
καί στήν Περούνζια καί δυό άγροκτήματα, ένα κοντά στό Ταβερνέλε τής
Περούνζια καί ένα στήν Νοτσέρα Οϋμπρα). ' Υπαρχηγός τής συμμορίας είναι
ό λογιστής Άρμάντο Τέλα, Ίταλοαργεντινός πού είχε διακριθή στήν Το
σκάνη, στόν άγώνα έναντίον τών άνταρτών, δπου μιά βόμβα τού προξένη
σε είκοσι τέσσαρα τραύματα. "Ηταν
βιομήχανος καί κέρδιζε 800 χιλιάδες
λιοέττε^, τόν χρόνο (1940).
Στήν συντροφιά ήσαν πολλοί άπό τήν
Τοσκάνη. Ό «πνευματικός σύμβου
λος» τού Κόχ, δόν ' Ιλντεφόνσο ' Επαμεινόντα Τρόγια, ήταν έφημέριος τής
έκκλησίας τής ' Αγ. Τριάδος στήν Φλω
ρεντία. Ή αίτια είναι άπλή. Ό Πιέτρο
Κόχ κατοικούσε στήν Φλωρεντία καί
ήταν μέλος τής «συμμορίας Καριτά»,
άπό τό όνομα ένός άλλου φασίστα
«μπράβου». Άπ ό αύτήν πήρε τά έμπι
στα, τά πιό σκληρά στοιχεία. 'Αλλά τό
όνομα τοϋ Πιέτρο Κόχ δέν έγινε
γνωστό άπό τήν «Βίλλα Θλίψι». "Ηταν
ήδη γνωστό στούς ' Ιταλούς πατριώτες
καί. παρ' ότι ύπήρχαν άρκετές φασιστι
κές συμμορίες, τά βασανιστήρια τής

πανσιόν Ζακαρίνο είχαν γίνει γνωστά
στούς άρχηγούς τών άνταρτών.
Ή «Συμμορία Κόχ», τό «Ειδικό τμή
μα τής άστυνομίας τής Δημοκρατίας»,
όπως έγραφαν μέ ώραία γράμματα στά
έπιστολόχαρτά τους ιδρύθηκε τόν Ι α 
νουάριο 1944. Ό Πέτρο Κόχ, είχε
διαβεβαιώσει, ότι ή συμμορία δημιουργήθηκε κατόπιν έπιθυμίας τού άρχηγοϋ
τής άστυνομίας Ταμπουρίνι. "Ισως ό
μως έγινε κατόπιν πιέσεως τού Κόχ.
Προφανώς καί οί δυό έπιθυμοϋσαν νά
δημιουργήσουν ένα ιδιαίτερο σώμα
αύτόνομο, χωρίς νά ύπάρχουν νομικά
κωλύματα. Ούσιαστικά ήταν μιά ομάδα
κατασκόπων-προδοτών μέ σκοπό νά
πλήξουν καίρια τόν άνταρτοπόλεμο.
Στήν γενική διάλυσι μετά τήν 8η Σε
πτεμβρίου 1943 άπεδείχθη ότι είχε
άπόλυτη καί άνεξέλεγκτη δύναμι.
Στίς 8 Σεπτεμβρίου 1943, ό νεαρός
άξιωματικός Πιέτρο Κόχ βρίσκεται στό
Λιβόρνο γιά νά πάη άτμοπλοϊκώς στήν
Σαρδηνία καί νά καταταγή στό 2ο
Σύνταγμα Γρεναδιέρων. Δέν γυρνά,
όπως όλοι, στό σπίτι του, γιατί πριν άπό
δυό χρόνια, είχε χωρίσει τήν γυναίκα
του “ Εντζα Γκρεγκόρι. ’ Αντί νά κατευθυνθή στήν Σαρδηνία, πηγαίνει στήν
Φλωρεντία καί ένώνεται μέ τήν ομάδα
τοϋ ταγματάρχη Καριτά, ένα πυρήνα
άνηλεών διωκτών τών άνταρτών, πού
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’Αριστερά: Ο Γουλιέλμο Μπλουζι, ό έπιλεγόμενος «Μέμμο» ατό εδώλιο τού
κατηγορουμένου κατά τήν διάρκεια τής δίκης. Ο εισαγγελέας ζήτησε τήν ποινή
τοϋ θανάτου. Τό δικαστήριο τού έπέβαλλε φυλάκιση 30 ετών. Κάτω: ' Ο Πιέτρο Κόχ
σέ μιά φωτογραφία άπό δελτίο ταυτότητος. Ή τα ν γερμανικής καταγωγής. Ανήκε
στή συμμορία τοϊι ταγματάρχη Μάριο Καριτά. Στήν άπέναντι σελίδα: ' Η Τρίστε τό
κέντρο έπιχειρήσεων τής συμμορίας Κόχ ατό Μιλάνο.

έσπερνε τόν τρόμο σέ όλη τήν Τοσκά
νη. Τόν Δεκέμβριο τοϋ 1943 πηγαίνει
στήν Ρώμη καί παρουσιάζεται στόν
άρχηγό τής άστυνομίας. Λέει ότι έχει
εντολή άπό τόν στρατηγό Λοϋνα νά
άναφέρη ότι ό στρατηγός Καρατσιόλο,
πρώην διοικητής τής 5ης Στρατιάς,
καταζητούμενος άπό τούς φασίστες,
κρύβεται στό μοναστήριο τού Σάν
Σεμπαστιάνο.
« Ό Ταμπουρίνι ήθελε νά μοϋ άναθέση τήν σύλληψί του. ’ Ενήργησα τήν
σύλληψι καί μού προσέφερε τήν διοίκησι ενός στρατιωτικού άποσπάσματος. Δέχθηκα», λέει ό Κόχ. "Εφερε
τόν άρχηγό τής μυστικής άστυνομίας
πρό τετελεσμένου γεγονότος. Δημιουργείται τό «Ειδικό τμήμα τής άστυ
νομίας τής Δημοκρατίας» μέ διοικητή
τόν Κόχ, ύποδιοικητή τόν Άρμάντο
Τέλα, προϊστάμενο τοϋ νομικού τμήμα
τος τόν Αύγουστο Τρίνκα Άρμάτι,
τούς Γκούιντο Στάμπα, Βάλτερ ντί
Φράνκο, Σέρτζιο Σπαντάρι, Φραντσέσκο ' Αρτζεντίνο, γνωστό σάν Φράνκο,
καί μερικούς άλλους.
' Ο Πιέτρο Κόχ γεννήθηκε στό Μπενεβέντο, στις 18 Αύγούστου 1918. Ό
πατέρας του ήταν πρώην άξιωματικός
τοϋ γερμανικού ναυτικού, πού εγκατα
στάθηκε στήν Ιταλία. Λεγόταν Ρινάλντο Κόχ καί ήταν άντιπρόσωπος μιας
έταιρίας κρασιών. ' Η μητέρα του "Ολ
γα Πολίτι είχε άπό προηγούμενο γάμο
της καί μιά κόρη. "Ηθελε όλοι νά
πιστεύουν ότι ήταν (καί ίσως πράγματι
νά ήταν) φανατικός φασίστας, δέν
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ήταν όμως καλός στρατιώτης καί άξιω
ματικός, ούτε διακρίθηκε γιά τό θάρ
ρος του ή τήν προσήλωσί του στό
καθήκον.
' Η έδρα τής συμμορίας στήν Ρώμη
ήταν προσωρινά στήν όδό Τάσσο 115,
όπου οί δεσμοφύλακες τών "Ες "Ες,
μέ τήν βοήθεια μερικών φασιστών,
βασανίζουν τούς κρατούμενους άντάρτες ή όσους ύποπτεύονται ώς άντάρτες. ' Η δραστηριότης άρχίζει άμέσως καί ό Κόχ περιγράφει στήν άναφορά του πρός τόν Γερμανό διοικητή τής
Ρώμης στρατηγό Μαίλτσερ: « Ή πρώτη
έπιχείρηοις, πού έφερε εις πέρας σέ
πολύ μικρό χρονικό διάστημα, τό τμήμα
του, είναι - χωρίς φόβο νά θεωρηθού
με θρασείς γιά τόν χαρακτηρισμό ϊσως ή πιό λαμπρή σύγχρονη στρατιωτι
κή καί πολιτική έπιχείρηοις. Καταφέρα
με νά δώσωμε στήν Κυβέρνησί μας καί
στήν Συμμαχική διοίκησι μιά πραγματι
κή εικόνα τών πολιτικοστρατιωτικών
μηχανορραφιών πού άποδιοργάνωσαν
τό ιταλικό στρατό, καί αύτό, μέ τήν
σύλληψι ένός άκόμη στρατηγού, ύπευθύνου γιά τήν κατάρρευσι, ό όποιος
τόν Δεκέμβριο τού 1943 ζοΰσε στήν
Ρώμη μεταμφιεσμένος σέ φραγκισκα
νό καλόγηρο. Είναι ό στρατηγός Μάριο
Καρατσιόλο τού Φερολέτο, πρώην διοι
κητής τής 5ης Στρατιάς (...). Σέ λίγο
καιρό έπηκολούθησαν έπιχειρήσεις έναντίον μερικών
μοναστηριών καί,
τελικά, συνελήφθη ό πρόεδρος τής
Κεντρικής Επιτροπής τού 'Ιταλικού
Κομμουνιστικού Κόμματος Τζιοβάνι
Ροβέντα (...).
«Ταυτοχρόνως, μελετάται καί έπιτελεΐται ή έπίθεσις έναντίον τοϋ άββαείου τής βασιλικής τού Αγίου Παύλου
καί οί έπιχειρήσεις, πού είχαν διεθνή
άπήχησι, έστέφθηοαν άπό έπιτυχία μέ
τήν φυλάκιοι τών άλλων στρατηγών τοϋ
τέως 'Ιταλικού Βασιλικού Στρατού
(Μόντι καί Φορτουνάτο), καθώς καί
άλλων προσωπικοτήτων άναμφιβόλως
ύπευθύνων. Τότε ό Πάπας άναγκάσθηκε νά άπευθύνη έπιστολή πρός όλους
τούς διευθυντάς τών Ινστιτούτων Πίι
(Παπικών ’ Ινστιτούτων) καί τούς καθι
στούσε ύπευθύνους άν συνέχιζαν νά
παρέχουν, γιά όποιονδήποτε λόγο, φι
λοξενία οέ ξένους, στις έδρες τών
' Ινστιτούτων. ' Η έπιοτολή κοινοποιή

θηκε στό Ανώτατο Γερμανικό ’ Αρχη
γείο, στήν ιταλική Κυβέρνηση καί
ατούς άντιπροσώπους όλων τών κρα
τών».
Τό Φεβρουάριο ή συμμορία έγκαθίσταται σέ τρία διαμερίσματα τής πανσιόν Ό λτρεμάρε, στήν όδό Πρίντσιπε
Ά μ εν τέο άριθ. 2. Ό Κόχ έγκαταστάθηκε στό «νυφικό διαμέριασμα», ένώ
τό γραφείο, όπου γίνονταν οί άνακρίσεις (ύπάρχουν σάν άπόδειξις μεγάλες
κηλίδες πηγμένου αίματος), είναι στό
No 15. Στό No 16 κοιμούνται οί δυό του
γραμματείς ' Ανίτα καί Μαρτσέλλα. Καί
οί δυό βοηθούν συχνά στις άνακρίσεις
μέ κυνική άπάθεια. ' Η Μαρτσέλλα
φτιάχνει ένα ποίημα, πού έγινε σχεδόν
ό ύμνος τής συμμορίας.

Ή «έπιχείρηοις» τών μοναστηριών
έκανε μεγάλη έντύπωσι καί στοίχισε
πολύ στό Βατικανό. ' Η σύλληψις τού
Τζιοβάννι Ροβέντα καί τοϋ καθηγητοΰ
Πίλο Άλμπερτέλλι, τόν όποιο κατέδω
σε ό Φραντοέσκο Ά ρ ζεντίνο καί βα
σανίσθηκε άγρια πριν τουφεκισθή, εί
ναι μεγάλο άτοϋ γιά τόν Κόχ έναντι τών
Γερμανών. Οί δεσμοφύλακες τού Κόχ
φέρονται μέ κτηνώδη τρόπο σ' όποιον
πέση στά χέρια τους. Γιά νά μάθουν
ένα όνομα, μιά διεύθυνσι, μιά ήμερομηνία, έπιβάλλουν τά φρικτότερα βα
σανιστήρια. Στά κρυφά δωμάτια τής
πανσιόν συγκεντρώνονται παραμορφω-
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μένα όντα μέ τσακισμένα πλευρά καί
σπασμένες οδοντοστοιχίες. Μερικοί
μιλοϋν, άλλά μόνο άφοϋ περάση ό
«χρόνος άσφαλείας», οπότε οί σύντρο
φοί τους θά έχουν διαπιστώσει τήν
σύλληψί τους άπό τήν άπουσία τους
κατά τις τακτικές συγκεντρώσεις καί
θά έχουν διαφύγει.
Στις 17 Μαρτίου 1944 συλλαμβάνεται ό ύπολοχαγός Μαουρίτσιο Τζίλιο,
πού διατηρούσε έπαφή μέ τόν Νότο
διά τού ραδιοφώνου καί, σύμφωνα μέ
τήν κατηγορία τού Κόχ, μέ τήν στρατιά
τού στρατηγού Κλάρκ. ' Ο Μαουρίτσιο
Τζίλιο βασανίζεται πολλές ήμέρες μαζί
μέ τόν πράκτορα Τζιοβάννι Σκότου τής
μυστικής ’ Αστυνομίας, άλλά μόνο ό
Τζίλιο έπιζή. Ή ένορκος κατάθεσις,
πού έκανε στό τέλος τού πολέμου,
είναι ένα άμείλικτο κατηγορητήριο γιά
τόν Κόχ καί τούς συντρόφους του.
Στίς 23 Μαρτίου 1944 γίνεται ή
άπόπειρα τής όδοΰ Ρασσέλλα, πού
χρησιμεύει στούς Γερμανούς σάν πρό
σχημα γιά τήν φοβερή σφαγή τού
Φόσσε Άρντεατίνι. Οί άντάρτες, μέ
άρχηγό τόν Φράνκο Καλαμαντερέι,
προκαλοϋν μιά έκρηξι μέ άποτέλεσμα
τόν θάνατο 32 Γερμανών Στρατιωτών.
Οί δεσμοφύλακες τού Κόχ γίνονται
θηρία καί τό αύμα τών κρατουμένων
ρέει ποτάμι. ' Ο Κόχ παρίσταται, άλλά
σπάνια άγγίζει τούς κρατουμένους (καί
άν τό κάνη φορά γάντια), έπινοεϊ όμως
νέες μεθόδους βασανιστηρίων. ' Η έ 
δρα τής συμμορίας έπισημαίνεται. Οί
άνδρες τού τμήματος ξέρουν ότι οί
άντάρτες θ ’ άρχίσουν άντίποινα.
Τά μεσάνυχτα τής 21ης ’ Απριλίου, ή
συμμορία άλλάζει «άργηγείο». Είναι ή
πανσιόν Τζακαρίνο, στήν γωνία τών
οδών Ρομάνα 38 καί Σιτσίλια. Οί άνθρω
ποι τού Κόχ συλλαμβάνουν πολλούς
άντάρτες καί κάποιος προδίδει τό όνο
μα τού Φράνκ Καλαμανταρέι. Ό Κόχ
μαθαίνει γρήγορα τά πάντα γιά τήν
άπόπειρα τής όδοΰ Ρασσέλλα, πώς
έγινε, ποιοι συμμετείχαν.
Γράφει σχετικά στόν στρατηγό Μαΐλτσερ καί τονίζει κυρίως τήν νομιμότητα
τών πράξεων τού τμήματός του. Αύτό
δέν είναι τυχαίο. ’ Ο Κόχ ξέρει ότι έχει
έχθρούς τόσο μεταξύ τών "Ες "Ες όσο
καί μεταξύ τών φασιστών. Ο Κόχ
θυμίζει στόν Γερμανό στρατηγό ότι
ύπήρχε δυσπιστία γ ι’ αύτόν «πρώτον,
έπειδή δέν έμεινε στήν Ρώμη, δεύτε
ρον, έπειδή δέν έπέστρεψε άπό τήν
Φλωρεντία στήν Ρώμη. Τήν τρίτη φορά
θά συλληφθή οπωσδήποτε. Αύτό ήταν
έργο τών γερμανικών "Ες "Ες». Ό

τύραννος παραπονεΐται καί γιά μιά
εισβολή τών ” Ες "Ες στήν παλαιά έδρα
τής συμμορίας, γιά τήν προσπάθειά
τους νά καταλάβουν τήν νέα έδρα.

Μαρτύρια στό
κελλί - φ έρ ετρ ο
’ Αναγγέλλει, τότε, ότι γιά νά άντιμετωπισθοϋν πιθανές έχθρικές ένέργειες έχει δημιουργηθή μιά ύπηρεσία
έπαγρυπνήσεως. Κάτω άπό τήν μικρή
σκάλα ύπηρεσίας τής πανσιόν Τζακαρί
νο, έσκαψαν μιά τρύπα πλάτους ένενήντα περίπου έκατοστών. Είναι ένα
φοβερό κελλί, ένα είδος φερέτρου,
όπου μόνο κουλουριασμένος χωρά έ 
νας άνθρωπος. ’ Από κεί μέσα πέρασαν
πολλοί πατριώτες (ό Κόχ στήν άναφορά του πρός τό Γερμανικό Αρχηγείο
μιλά γιά διακόσιους). Σ ’ αύτούς έπιφυλάσσει μιά σειρά βασανιστηρίων, πού
άρχίζουν άπό τό κόψιμο τών εύαίσθητων σημείων τού σώματος, τό ξερρίζωμα τών μαλλιών, βγάλσιμο τών νυχιών
κ.ά. ' Η τεχνική τής άνακρίσεως είναι
συνηθισμνένη. Ό κρατούμενος οδη
γείται στό «γραφείο», όπου κάθονται οί
Κόχ, Τρίνκα, Τέλα καί έχουν κοντά
τους τόν Βάλτερ καί καμμιά δεκαριά
πούρα. ’ Εάν ή άπάντησις στήν πρώτη
έρώτηση δέν είναι ικανοποιητική, τά
-«παιδιά» δίνουν τό πρώτο δείγμα τών
ικανοτήτων τους. Γροθιές, κλωτσιές,
χαστούκια, χτυπήματα στόν τοίχο ή στό
πάτωμα. Οί «γραμματείς» βοηθούν χω
ρίς καμμιά συγκίνησι.
Ό Κόχ έχει καταληφθή άπό μανία

δραστηριότητες. Θά μπορούσε νά συλλάβη όλο τόν κόσμο. Συνεχώς άποδεικνύει τόν ζήλο του. Τόν έμποδίζουν οί
Γερμανοί καί άλλα φασιστικά τμήματα.
Παραπονείται στόν συνταγματάρχη Κάπλερ τών "Ες "Ες. Πώς γίνεται, ένώ
έχει ειδικά προνόμια άπό τόν άρχηγό
τού φασισμού, νά τού φέρνουν έμπόδια οί Γερμανοί πού διοικοΰνται άπό
τόν κόμητα Έρβιν φόν Τούν; Γίνεται
γνωστό ότι άξιωματικοί τού στολίσκου
X τής MAS, μέ έπί κεφαλής τόν
διοικητή τους, συνωμοτούν γιά νά
έξοντώσουν μερικά μέλη τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας. ’ Ενώ ό
Μουσσολίνι τού έχει άναθέσει τήν
παρακολούθησι του πρίγκιπος Βαλέριο
Μποργκέζε, οί Γερμανοί παίρνουν τό
μέρος τών συνομωτών; Οί έπεμβάσεις
τού φόν Τούν, πού θεωρεί τό τμήμα
τού Κόχ παράνομο, γίνονται πιό συ
χνές. ’ Αξίζει νά σημειωθεί ότι ό Μουσ
σολίνι δέν τρέφει καμμιά έμπιστοσύνη
στόν Βαλέριο Μποργκέζε καί ότι μετα
ξύ τών φασιστών ύπήρχαν μεγάλες
διαμάχες.
Στήν πανσιόν Τζακαρίνο έξακολουθοϋσαν τά βασανιστήρια. Φυλάκισαν,
άλλά άπέλυσαν σύντομα καί τήν Έστερ Μαρία Μπεομόντι, ήθοποιό τού
κινηματογράφουμ γνωστή μέ τό ψευ
δώνυμο Μαρία Ντενίς. Συνέλαβαν καί
τόν σκηνοθέτη Λουκίνο Βισκόντι.
« Ό τα ν μέ συνέλαβαν, ό Κόχ διέτα
ξε νά μέ τουφεκίσουν νύχτα. Οκτώ
ήμέρες συνέχεια μέ είχαν κλείσει στήν
λεγάμενη «τρύπα» τής πανσιόν Τζακα559
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ρίνο, έν αναμονή τής έκτελέσεως τής
ποινής, τήν όποια μου ύπενθύμιζε
συνεχώς ό βασανιστής μου. "Ενα βρά
δυ ήλθε γιά έπίσκεψι ό Καροϋζο, καί ό
Κόχ, γιά νά διασκεδάσουν λίγο, τού
έδειξε δυό πατριώτες πού μόλις είχαν
ξεψυχήσει άπό τά βασανιστήρια. ' Εν
συνεχεία μέ μετέφεραν εκεί, πού στήν
γλώσσα τής πανσιόν Τζακαρίνο ονομα
ζόταν ό «σωρός». "Ηταν ένα μεγάλο
βρώμικο δωμάτιο μέ λίγα άχυρα στό
πάτωμα» κατέθεσε ό Βισκόντι στήν
δίκη.
' Ο δικηγόρος Πιέρ Λοιίΐτζι Σαγκόνα,
του Κόμματος τής Δράσεως, ήταν
τόσο πρησμένος μετά τήν άνάκρισι
ώστε, όταν, περνώντας άπό τό χώλ τής
βίλλας, κοίταξε στόν καθρέφτη δέν
άναγνώρισε τόν εαυτό του. 'Αλλά τά
κανόνια τών Συμμάχων άκούγονταν
τώρα ως τήν Ρώμη. "Ηταν καιρός νά
φύγη ή συμμορία. "Οσοι άπό τούς
κρατουμένους ζοϋν καί δέν μεταφέρονται στήν φυλακή, πού είναι στήν
διάθεση τών Γερμανών, άπελευθερώνονται. Γιατί άλλωστε νά τούς κρατού
σαν; ” Εφθαναν οί ' Αγγλοαμερικανοί κι
έπρεπε νά τό σκάσουν πρός βορράν.
Γιά τόν Κόχ ήταν πολύ εύκολο. Φεύγει
μέ τό αύτοκίνητο τού Εύγένιου Ντόλμαν. Σταματά γιά λίγο στήν Φλωρεντία
(πόλι μέ ιδιαίτερη σημασία γιά τήν
μοίρα τού Πιέτρο Κόχ) καί έν συνεχεία
ό διοικητής τού Ειδικού Τμήματος τής
άστυνομίας τής Δημοκρατίας τού Σαλό
βρίσκεται στό Μιλάνο, όπου άναουγκροτεϊ τήν συμμορία. Ό ίδιος ό Κόχ
δίνει στόν λοχαγό Ζααβέκε τών "Ες
” Ες κατάλογο μέ τά στοιχεία τών
συντρόφων του. (Πολλοί άλλοι πράκτο
ρες είναι διεσπαρμένοι σέ άλλες πό
λεις).
' Η νέα έδρα τής συμμορίας είναι ή
Βίλλα Θλϊψις στήν όδό Πάολο Ούτσέλλο. ' Η μυστική οργάνωση τού Μιλάνου
ύφίσταται τις πράξεις βίας τών δημίων.
' Επαναλαμβάνονται οί σκηνές τρόμου
τών πανσιόν Ό λτρεμάρε καί Τζακαρί
νο. Συνεχίζονται οί συλλήψεις, άλλά ή
συμμορία Κόχ δέν περιορίζεται στήν
σύλληψι άνταρτών. Χτυπά καί τούς
δικούς της, τις άλλες φασιστικές συμ
μορίες πού ύπάρχουν στό Μιλάνο. Οί
πράκτορές της καταφέρνουν πάντοτε
νά ψαρέψουν πράκτορες τών «Μούτι»,
τής όμάδος ' Αστραπή καί άλλων, ένώ
παράλληλα κλέβουν, άγοράζουν κλοπι
μαία, άρπάζουν, έκβιάζουν. Υπάρ
χουν δέκα περίπου συμμορίες φασιστι
κές πού δροΰν άνεξέλεγκτες.
Εναι εύγλωττη ή «έμπιστευτική 560

προσωπική άναφορά» μέ ήμερομηνία
14 Ιουλίου 1944, πού άνεκαλύφθη στό
άρχείο τής συμμορίας. Είναι κατάλο
γος τών έπιχειρήσεων τής Δικαστικής
άστυνομίας, πού έγιναν άπό τό φασι
στικό «τμήμα άμέσου δράσεως» τής
ιδίας συμμορίας, πού ήταν έπιφορτισμένο μέ τήν παρακολούθησι τών με
λών τής φασιστικής όργανώσεως τών
«Μούτι» καί τών άλλων φασιστικών
οργανώσεων δράσεως, πού έχουν άναμιχθή σέ έγκλήματα. Εναι ένας κατά
λογος άπό τόν όποιο λείπουν πολλά
έγκλήματα, άλλά ύπάρχουν πάρα πολ
λές άπάτες, άρπαγές, κλοπές καί άποδοχές κλοπιμαίων. ' Ο άστυνομικός
διοικητής ντέ Λαρντερέλ (γιά τόν ο
ποίο είχε κάνει έρευνες ή συμμορία
Κόχ), φθάνει στό Μιλάνο καί ύποβάλλει
άναφορά στόν ύπουργό 'Εσωτερικών
στό Μοντέρνο.
«Εναι άνάγκη νά σταματήση οριστικά
κάθε παράνομος δραστηριότης τών
άστυνομικών καί νά λείψουν όσοι έμπο-

Στήν απέναντι
σελίδα μιά κοπέλλα πού
είχε κατηγορηθεϊ
ότι άνήκε στή συμμορία
δίνει
συνέντευξη σέ δημοσιογράφους

δίζουν τό έργο τής άστυνομίας. Πρέ
πει ό έλεγχος όλων αύτών τών τμημά
των νά περιέλθη εις χείρας τού άστυνομικού διοικητοΰ, ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι θά έχη τήν δύναμιν ό διοικητής
νά τούς έπιβληθή.
»ΕΤναι άνάγκη νά καθορισθοΰν μέ
τρόπον άκριβή καί κατηγορηματικόν αί
σχέσεις μέ τά άρχηγεϊα καί τάς γερμα
νικός άρχάς καί νά όρισθοϋν κατά
τρόπον σαφή τά όρια τών ιδιαιτέρων
ένεργειών. Μεταξύ τών «πολλών» ορ
γανισμών τής άστυνομίας, πού ύπάρ
χουν στό Μιλάνο, βασιλεύει ή κακο
βουλία καί ή συκοφαντία. "Ολοι άλληλοϋποβλέπονται καί άλληλοκατηγοροΰνται. Τά πνεύματα είναι άνήσυχα
καί λείπει κάθε διάθεσις γιά σοβαρή
έργασία.
» Ή δράσις τού Φεντεράλε είναι
φθοροποιός, διότι είναι άνθρωπος χω
ρίς καμμιά ήθική καί τελείως άκατάλληλος.

»Τό πολιτικό γραφείο τών Μπόσσι
συνεχίζει τήν παράνομη δραστηριότητά του, μέ τήν ύποστήριξη τών Γερμα
νών, ατούς όποιους παραδίδει ' Ιτα
λούς καί ιταλικά ύλικά. ' Η δραστηριό
της τών «Μούτι» είναι πασίγνωστη καί
δέν χρειάζεται σχόλια. 'Ακόμη καί ή
Μαύρη Ταξιαρχία ένεργεΐ ώς άστυνομία».
Οί «τρικλοποδιές» μεταξύ τών φασι
στών δέν περιορίζονται στούς συνα
δέλφους τών τμημάτων πού είναι πε
ρισσότερο ή λιγώτερο νόμιμα. "Εχουν
πολύ βαθύτερες ρίζες.
Στις 17 Αύγούστου 1944, ένας πρά
κτορας τού Κόχ, ό οποίος στις 19
Ιουλίου είχε σταλή στήν Πάδοβα καί
στήν Βενετία προκειμένου νά συλλέξη
πληροφορίες γιά τήν δραστηριότητα
τού Ρομπέρτο Φαρινάτσι, έστειλε τήν
άναφορά του. Ό Μουσσολίνι φοβάται
ότι «ό ράς τής Κρεμόνα» θά θελήση νά
γίνη αύτόνομος καί θά δημιουργήση
φασαρίες. Στήν άναφορά περιγράφεται «ή συμπεριφορά τού Ρομπέρτο
Φαρινάτσι όσον άφορά εις τήν προ
σφορά προσωπικής έργασίας καί τής
πολιτικής του νά καταφέρη νά άποφύγουν τήν έφαρμογή τού φυλετικού
νόμου, πολλοί ' Εβραίοι καινά δημιουργήση ψευδοαρίους». Καί συνεχίζει:
« Ή Πάδοβα, όπως ή Βερόνα καί ή
Κρεμόνα, είναι ή περιοχή όπου ό
Ρομπέρτο Φαρινάτσι έχει τήν μεγαλύ
τερη έπιρροή. Τρέμει καί μόνο στό
άκουσμα τού ονόματος του. Ό λαός
θεωρεί βέβαιο ότι ύπάρχουν παντού
σκορπισμένοι άνθρωποι τού Φαρινάτσι,
ώστε νά έλέγχουν, νά άναφέρουν καί,
όταν χρειάζεται, νά δέρνουν όποιον
δέν είναι οπαδός του». Καί ή άναφορά
συνεχίζεται: «Τό όνομα τών 'Εβραίων
πού έχουν γίνει άριοι, ό τρόπος πού
ένεργοΰν γιά νά έπιτύχουν τόν σκοπό
τους, τά ποσά πού έχουν καταβληθή
άπό τόν Τοφανίνι (δικηγόρο μέ γρα
φείο στήν Πάδοβα κλπ.), τό ένδιαφέρον τού Φαρινάτσι, άπαρτίζουν μιά
σειρά γεγονότων, άπό τά όποια, ένώ
λείπουν οί άποδείξεις γιά τήν διακίνησι
χρημάτων, δημιουργούν τήν ύπόθεσι
ότι τά χρήματα έμοιράσθησαν μεταξύ
Τοφανίνι καί Φαρινάτσι».
'Από τήν έδρα τής συμμορίας Κόχ
φεύγει γιά τόν «Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως - Γενικόν Άρχηγείον» μιά
άναφορά μέ τήν ένδειξι «'Αποστολή
No 2 - Θέμα: Φαρινάτσι, ’ Εκθεσις No
1». Παραθέτουν τούς έλιγμούς τού
Φαρινάτσι γιά νά τοποθετήση σέ θέ
σεις - κλειδιά άνθρώπους τής έμπιστο-
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ούνης του καί καταλήγουν: «Είναι άξεις ήρωισμοΰ. Κάθε ώρα σιωπής τών
ναμφισβητήτως μεγάλη ή δυσκολία
άγωνιζομένων είναι μιά ώρα κερδισμέ
προκειμένου νά πιστοποιηθή ή έκτασις
νη γιά τό πατριωτικό κίνημα. ' Ο συντα
καί τό βάθος τοϋ κινήματος Φαρινάτσι,
γματάρχης Τζούλιο Ά λ ό ν τσ ι μόνο
διότι ή ύπόθεσις διευθύνεται άπό ολίγα
στήν τρίτη άνάκρισι είπε τό όνομά του.
έμπιστα πρόσωπα, τά όποια εκμεταλ
' Ο κατάλογος Ολων αύτών πού ύπέλεύονται τό κύμα συμπάθειας πού
στησαν τά βασανιστήρια τών άνθρώπων
ύπάρχει σέ μερικές περιοχές λόγω τής
τοϋ «Ειδικού τμήματος τής άστυνομίας
έξτρεμιστικής δράσεως τού Φαρινάτσι.
τής Δημοκρατίας» είναι πολύ μακρύς.
Δίδονται πολλές ύποσχέσεις πολιτικής
' Αλλά ξαφνικά ή συμμορία Κόχ διελύφύσεως».
θη. Ό πρόεδρος τού Δικηγορικού
Ή άποστολή No 3 τής συμμορίας
Συλλόγου τού Μιλάνου, δικηγόρος
Κόχ έχει ώς άντικείμενο τόν στολίσκο
' Εντουάρντο Μάγνιο, στέλνει μιά θαρ
X MAS, γιατί ύπάρχει ένας τέτοιος
ραλέα έπιστολή διαμαρτυρίας στόν
οργανισμός πού έχει έπιρροή σέ δλο
ύπουργό Δικαιοσύνης Πιζέντι. «Έχω
τό Ναυτικό; "Αλλο έπιχείρημα είναι ό
καθήκον νά σάς άναφέρω ότι στό
στρατιωτικός οργανισμός πού δημιουρΜιλάνο στήν όδό Πάολο Ούτσέλι 15,
γήθηκε μετά τήν άτυχία τής 8ης Σε
μιά φασιστική όργάνωσις έχει δημιουρ
πτεμβρίου. Τό μεγαλύτερο μέρος τών
γήσει ένα τόπο βασανιστηρίων, όπου οί
μεταφορικών μέσων καί τού έξοπλιάνακρινόμενοι, άνδρες καί γυναίκες,
σμού τής X έχει άποκτηθή άπό τήν
ύφίστανται συστηματικώς σκληρά βα
μαύρη άγορά. Στήν X έρωτοΰν: Γιατί
σανιστήρια, άπίστευτα γιά όσους δέν
αϋτή ή κατάστασις, όταν σέ πολλούς
τά έχουν ύποστή, καί φθάνουν σέ
στρατιωτικούς καί άστυνομικούς προ
άπελπιστική κατάστασι. Πρό τών άναμηθεύει όπλα ή ιταλική κυβέρνησις καί
κρίσεων ρίχνουν στούς γυμνούς άν
τά γερμανικά άρχηγεία;
δρες καί γυναίκες έναλλάξ κρύο καί
Προφανώς ή άπάντησις είναι δτι ό ζεματιστό νερό καί μαστιγώνουν όσους
Μουσσολίνι δέν βασίζεται πλέον στόν προσπαθούν νά ξεφύγουν. Είναι ' Ιτα
Βαλέριο Μποργκέζε, τόν οποίο θεω λοί καί συμπεριφέρονται έτσι σέ ' Ιτα
ρούσε τόν πλέον έμπιστό του. Είναι λούς προσβάλλοντας τό δημόσιο άξίωπράγματι ένδιαφέρουσα ή άποκάλυψις μά τους καί δείχνουν έλλειψι κάθε έλέγδτι ή X MAS προμηθεύεται όπλα άπό χου καί έξουσίας. Ή ύπόθεσις είναι
τήν μαύρη άγορά.
γνωστή σέ όλους σάν καταισχύνη καί
Άπό τό βρώμικο ήμιυπόγειο τής έφιάλτης τού Μιλάνου. "Εχω τήν γνώ
«Βίλλας Θλιψις», πού έχει μετατροπή μη ότι ή διοίκησις τής άστυνομίας έχει
σέ κελλί, πέρασαν τά πιό γνωστά γνώσι τοϋ πράγματος καί μπορεί νά
ονόματα Μιλανέζων καί Λομβαρδών σάς πληροφορήση».
τής άντιστάσεως. ' Αμέτρητες οί πρά
Τά νερά ταράσσονται. 'Ακόμη καί ό

άρχιεπίσκοπος τού Μιλάνου καρδινάλι
ος Ίλντεφόνσο Σκοϋστερ ορίζει συνάντησι μέ τόν Πιέτρο Κόχ γιά τις 25
Σεπτεμβρίου. Ό άστυνομικός διοικη
τής τού Μιλάνου, πιεζόμενος άπό
πολλές πλευρές πηγαίνει στήν «Βίλλα
Θλίψι». Πιστεύεται ότι έχουν θάψει
έκεϊ τό πτώμα τού άρχιτέκτονος Πάγκανο. Τόν διώχνουν μέ άγριο τρόπο.
Ό λαχαγός Μάσσομ άργηγός τής
συμμορίας «Μούτι», κάνει, στίς 17
Σεπτεμβρίου, μιά έπιθεώρησι στήν
«Βίλλα Θλίψι». Τό άποτέλεσμα είναι
θλιβερό. Παρά τίς άντιθέσεις μεταξύ
τών δύο συμμοριών, ό λοχαγός Μάσσα
γράφει στήν άναφορά του ότι «ή τροφή
είναι άρκετά καλή» καί οί «συνθήκες
ύγιεινής ικανοποιητικές». Καί πάλι ό
μως οί «Μούτι» θέτουν τέρμα στήν
άσχήμια. Ποιό ήταν τό κίνητρο; Ίσως
τό έπεισόδιο τής βενζίνης δέν είναι
άσχετο. "Ενας νεαρός μηχανικός πού
συνελήφθη άπό τήν συμμορία Κόχ,
έχει στήν τσάντα του ένα έπισκεπτήριο
μέ ένα άριθμό τηλεφώνου. Λ έει ότι τό
τηλέφωνο άνήκει σέ μιά άποθηκη, άπ'
όπου ό προϊστάμενός του θά έπαιρνε
βενζίνη. Βενζίνη; Τό ειδικό τμήμα έχει
πάντα έλλειψι βενζίνης. Οί άνθρωποι
τού Κόχ σπεύδουν, άλλά άνακαλύπτουν ότι οί «Μούτι» έχουν ήδη πάρει
τήν βενζίνη, χωρίς νά ύπολογίζουν
καθόλου ότι ή συμμορία Κόχ ένδιαφέρεται πάρα πολύ γι' αύτήν. Κάθε
φασιστικό τμήμα θεωρεί ότι είναι άποκλειστικό του προνόμιο ή ύπεροχή του
έναντι τών άλλων.
Στίς 6 τό άπόγευμα μερικοί άνδρες
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σέ θέοι μάχης έφορμοϋν στήν βίλλα
τής όδοϋ Πάολο Ούτοέλο. Μερικές
μαρτυρίες άναφέρουν δτι ή άντίστασις
ήταν μικρή. Άντιθέτω ς, ή άναφορά
τών «Μούτι» λέγει δτι ή έπιχείρησις
τελείωσε χωρίς δυσκολία, γιατί οί άνήκοντες στόν ειδικό πυρήνα τής άστυνομίας κοιμοϋνταν βαθιά. Είναι, δμως.
κάπως άπίθανο νά μήν υπήρχε κάποιος
φρουρός. ' Η συμμορία καταλήγει στήν
φυλακή του Σάν Βιττόρε.
Τήν στιγμή τής εισβολής τών «Μού
τι», στά κελλιά τής βίλλας βρίσκονται
43 άνθρωποι, άπό τούς όποιους τά δύο
τρίτα σέ άθλια κατάστασι. Πέντε είναι
οτό νοσοκομείο ύπό τήν φρούρησι τών
ιδίων τών βασανιστών τους, πού άκόμη
έλπίζουν δτι θά τούς άποσπάσουν
κάποια ομολογία. Άντιθέτω ς, έχουν
ήδη στείλει είκοσι τρείς στίς φυλακές
τού Σάν Βιττόρε καί οί δήμιοι κλείνονται άπό φασίστες στήν ίδια φυλακή μέ
τά θύματά τους.
Στό τέλος τού έτους συλλαμβάνεται
άπό τούς φασίστες καί ό Πιέτρο Κόχ.
'Αποδίδει τό γεγονός στήν έρευνα
πού έκανε γιά τόν Ρομπέρτο Φαρινάτσι
γιά τόν Βαλέριο Μποργκέζε, ιδιαίτερα
τόν πρώτο (ό πρίγκιψ διοικητής τής X
MAS δέν ύπολογίζεται πολύ ώς πολιτι
κή δύναμις). Τήν παραμονή τής 25ης
'Απριλίου 1945, οί κρατούμενοι άποφυλακίζονται βιαστικά καί φροντίζουν
νά έξαφανισθούν τό ουντομώτερο πρίν
πέσουν στά χέρια τών άνταρτών πού
έχουν βασανίσει καί θανατώσει στό
ναζιστικό στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Μερικοί καταφέρνουν νά ξεφύγουν, άλλά δίνουν γρήγορα λόγο στήν
δικαιοσύνη. Ά λλά πού είναι ό Πιέτρο
Κόχ; ΓΓ αύτόν ψάχνουν πιό πολύ, σέ
αύτόν στρέφεται ή προσοχή τών έχθρών του στήν Ρώμη, στήν Φλωρεν
τία, στό Μιλάνο.
' Ο ' Οσβάλντο Βαλέντι καί ή Λουΐζα
Φερίντα (άντίθετα άπό ό,τι πιστεύεται)
δέν λαμβάνουν μέρος στά βασανιστή
ρια, άλλά συχνάζουν στήν «Βίλλα Θλίψι», συλλαμβάνονται άπό τόν Τζουζέππε Μαροζίν καί έκτελοϋνται τήν αύγή
τής 30ής Μαΐου στήν όδό Πολιτσιάνο,
μπροστά στόν άριθμό 13. ' Επί κεφαλής
τού έκτελεστικοϋ άποσπάσματος είναι
ό ' Εττόρε Κοράτσα. Οί ήθοποιοί πέ
φτουν άκριβώς οτό σημείο όπου έκτελέσθηκε άπό φαοίστες στίς 26 Μαρτί
ου 1922, ό άδελφός τού Εττόρε,
' Εμίλιο.
' Η ώρα τής δικαιοσύνης φθάνει καί
γιά τόν Κόχ. Άπελύθη τό άπόγευμα
τής 25ης ' Απριλίου, βγήκε άπό τό Σάν.
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Βιττόρε καί χάθηκαν τά ίχνη του. ' Αλλά
τήν 1η Ιουνίου κυκλοφορεί ή ε'ίδησις.
' Ο δήμιος τών άνταρτών, συλλαμβάνεται στήν Φλωρεντία έκεΐ, πού, στό
«σπίτι τού τρόμου» στήν όδό Μπολονιέζε, είχε κάνει τόσα βασανιστήρια. Ή
σύλληψίς του δέν ήταν δύσκολη. Ό
Κόχ παρεδόθη μόνος του. ' Η μητέρα
του φυλακίσθηκε άπό τούς άντάρτες,
ή «μνηστή» του Ταμάρα Τσέρρι βρίσκε
ται έπίσης στά χέρια τών άνταρτών. ' Ο
Κόχ κατάλαβε ότι δέν ύπήρχε σωτηρία
καί τό όνειρό του νά φύγη μέ τήν
Ταμάρα θά έμενε οριστικά άπραγματοποίητο.
Μόλις βγήκε άπό τήν φυλακή τού
Μιλάνου, ό Πιέτρο Κόχ έκοψε τά
μουστάκια του καί έβαψε τά μαλλιά του
ξανθά. Σέ μιά ομάδα άνταρτών πού τόν
συνέλαβε, διηγήθηκε ότι πήγαινε στήν
μητέρα του στό Κόμο καί τούς έδωσε
μιά ταυτότητα καί άδεια διελεύσεως,
μέ τό όνομα «Άριόστο Μαλλαρίν».
Τόν μετέφεραν μερικά χιλιόμετρα μέ
τό αύτοκίνητο, ένώ ό Κόχ είχε στήν
τσέπη του, έκτος άπό τά χαρτιά μέ τό
όνομα Μαλλαρίν, τήν πραγματική του
ταυτότητα καί ένα περίστροφο. Άπό
τό Κόμο, άφοΰ διαπίστωσε ότι δέν
μπορούσε νά διαφύγη στήν ' Ελβετία,
πήρε τόν δρόμο γιά τήν Φλωρεντία.
Φθάνει οτήν πόλι, ψάχνει γιά τήν
Ταμάρα, μαθαίνει ότι έχει συλληφθή
όπως καί ή μητέρα του άπό τούς
άντάρτες., Παρουσιάζεται στήν στρατι
ωτική διοίκησι, λέει ότι έρχεται άπό τόν
βορρά, ότι έμαθε τήν σύλληψι τής
Ταμάρα καί προσθέτει ότι βρίσκεται
στά ίχνη τού Κόχ. Ό άνθυπασπιστής
στόν όποιο άπευθύνεται χρονοτριβεί
καί ό Κόχ καταλαβαίνει ότι οί γυναίκες
πράγματι είναι στήν φυλακή. Τότε
έγκαταλείπει τήν προσπάθεια. «'Εγώ
είμαι ό Πιέτρο Κόχ» λέει. Χρειάσθηκε
νά τό πή δυό φορές πρίν ό άστυνομικός βγάλη τό πιστόλι άπό τήν θήκη του.
Ό Κόχ μεταφέρεται άμέσως στήν
Ρώμη καί δικάζεται έπειγόντως. ' Η
προανάκρισις τελείωσε σέ δυό ημέ
ρες, τόσο γνωστά ήταν τά έγκλήματά
του. Προβλέπεται ποινή θανάτου. Στίς
4 ' Ιουνίου ό Πιέτρο Κόχ παρουσιάζεται
ένώπιον τού δικαστηρίου στήν μεγάλη
αίθουσα τής Σαπιέντσα. Χρειάσθηκαν
δυό ώρες γιά τήν άπολογία τού κατηγο
ρουμένου, τίς καταθέσεις δυό μαρτύ
ρων κατηγορίας (τού πρώην άστυνομικού διοικητοΰ τής Ρώμης Μορατσίνίκαί
τού άστυνόμου τής μυστικής άστυνομίας Μαρίτολι) καί ένός ύπερασπίσεως

πού έκ τών ύστέρων γίνεται καί αύτός
μάρτυς κατηγορίας (Λουκίνο Βισκότι)
μισή ώρα γιά τήν άγόρευσι τού είσαγγελέως καί τήν άγόρευσι τού συνηγό
ρου δικηγόρου Φεντερίκο Κομαντίνι.
Στίς 11.55' ό κατηγορούμενος οδηγεί
ται στό κρατητήριο. Στίς 12.17' τό
δικαστήριο συνέρχεται πάλι καί ό πρόε
δρος Βαρόνι διαβάζει τό σκεπτικό τής
άποφάσεως: «έν όνόματι τής Α.Υ. τού
άντιβασιλέως Ούμβέρτου τής Σαβοΐας,
πρίγκιπος τού Πιεμόντε, τό ’ Ανώτατον
Δικαστήριον κατά τήν δίκην τού Πιέτρο
Κόχ τού Ρινάλντο, εύρε τούτον ένοχον
παραβάσεως τού άρθρου 5 τού Κώδικος Ποινικής Δικονομίας τής 27ης
Ιουλίου 1944 Ά ρ . 159, έν σχέσει
πρός τό άρθρον 51 τού Ποινικού
Στρατιωτικού Κώδικος. Κατά συνέπει
αν, λαβόν ύπ' όψιν τά προαναφερθέντα άρθρα, καταδικάζει τόν Πιέτρο Κόχ
εϊς τήν ποινήν τού θανάτου διά τυφεκι
σμού».
Αργά τό άπόγευμα τής 4ης Ιο υ νί
ου, ό Πιέτρο Κόχ μαθαίνει ότι άπερρίφθη ή αϊτησις χάριτος. Ζητά νά μιλήση
μέ τήν Ταμάρα Τσέρι, μέ μερικούς
δημοσιογράφους (μεταξύ τών όποιων ό
άνταποκριτής τών «Τάιμς» στήν Ρώμη)
καί μέ τήν γυναίκα του. Περνά όλο τό
πρωί τής 5ης ' Ιουνίου μέ τόν έφημέριο
τών φυλακών Ρεγγίνα Κοέλι, ντόν
Μοκάντα. Στίς 2 τό άπόγευμα τόν
μεταφέρουν στό δάσος Μπραγέττα.
Τό έκτελεστικό άπόσπασμα έχει παραταχθή. Είναι δεκαεπτά άνδρες τής
μητροπολιτικής άστυνομίας μέ τουφέ
κια. ' Ο έφημέριος τού δίνει άφεσι, ό
Πιέτρο Κόχ γονατίζει γιά μιά στιγμή.
"Επειτα σηκώνεται καί πάει στήν καρέ
κλα πού είχαν στερεώσει στήν γή. Δέν
άφήνει νά τού δέοουν τά μάτια, δέν
ήθελε ούτε κάν νά τόν δέοουν, άλλά
αύτό δέν ήταν δυνατόν νά τό άποφύγη.
Καθ' όλη τήν διαδικασία ήταν ήρε
μος, άπαθής άδιάφορος. Ούτε στίς
τελευταίες οτιγμές άλλαξε ή στάσις
του. Δέν είναι συγκινημένος. Τά του
φέκια σημαδεύουν, δίδεται τό παράγ
γελμα «πϋρ», καί, έκείνη άκριβώς τήν
στιγμή ό Πιέτρο Κόχ προσπαθεί νά
στρίψει τό κεφάλι του. Οί σφαίρες τού
διέλυσαν κυριολεκτικά τό πρόσωπο. ' Ο
δήμιος τών άνταρτών τελειώνει τήν
καριέρα του σέ ήλικία είκοσι έπτά
έτών. Στούς δρόμους τής ' Ιταλίας
έκατοντάδες άνθρωποι έχουν στά σώ
ματά τους σημάδια τής άγριότητός
του, πολλοί άλλοι είναι θαμμένοι σέ
μακρυνά κοιμητήρια.
ALTO LUALDI
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ΒΙΚΤΩΡ 0ΥΠΚΩ
ΑΛΛΟΣ ποιητής, πεζογράφος,
φιλόσοφος καί κριτικός Βίκτωρ
Ούγκώ, πού πέθανε τό 1885 σέ ήλικία
83 χρόνων, ήταν ένας άπό τούς πιό
φλογερούς έλληνολάτρες. Οϊ ύπηρεσίες πού προσέφερε οτή Χώρα μας μέ τή
φτερωμένη πέννα του είναι άνεκτιμη
τές. Γιατί ή ακτινοβολία τού μεγαλό
πνευστου έκείνου δημιουργού δέν πε
ριοριζότανε ατά όρια τής ωραίας, εύγενικής καί φιλελεύθερης πατρίδας του,
πού άπό τόν καιρό τών πρώτων του
πτήσεων τόν περιέλαβε μέ αγάπη καί
θαυμασμό. Ξεπερνοϋσε και τής Εύρώπης τά σύνορα άκόμη. Καί τό τραγούδι
πού έξυμνοϋσε τόνηρωισμό τών 'Ελλή
νων αγωνιστών τού Είκοσιένα καθώς κ ι'
έκείνων τών Κρητικών επαναστάσεων,
κι έκαυτηρίαζε τις θηριωδίες τών βαρ
βάρων κατακτητών, κι έχαιρέτιζε τά
έλληνικά όπλα, αύτό τό γεμάτο πάθος
καί όρμή τραγούδι, ξεσήκωνε τις ψυχές
όλων έκείνων πού σεβόντατε τήν αν
θρώπινη άξιοπρέπεια καί λατρεύανε
τήν ’Ελευθερία.
«Στην Ελλάδα, στήν 'Ελλάδα! Σ '
όλους σας άφήνω γειά.
Φτάνει πιά όσο μαρτυρήσαν τά γεν
ναία της παιδιά.
Τών τυρράνων μαύρο τό αίμα άς τρέξει
τώρα.
'Αδελφοί έμπρός! Στήν 'Ελλάδα
γδικιωμό καί λευτεριά!»,
λέει, σ ’ ένα πολύστιχο νεανικό ποίημά
του.
' Η μεγαλοφυΐα τού Ούγκώ φανερώ
θηκε άπό τόν καιρό τής έφηβείας.
"Ητανε 16 χρόνων όταν έκέρδισε ένα
βραβείο τής Γαλλικής ’Ακαδημίας. Παι
δί, μετέφρασε παίζοντας έργα κλασσι
κών Λατίνων ποιητών. Τότε άκριβώς
μεσουρανούσε τό άστρο ενός άλλου
σπουδαίου έλληνολάτρη, τού Σατωβριάνδου. Κι ό Ούγκώ έγραψε σ ’ ένα
σημειωματάριο πού βρέθηκε μετά τόν
θάνατό του. « Ή θ ά γίνωΣατωμπριάν, ή
τίποτα».
' Ο κατά πολύ μεγαλύτερος του στήν
ήλικία διάσημος κριτικός τής Γαλλίας
Σαίν Μπέβ χαιρέτησε σ ’ ένα σονέττο
του τό νεαρό ποιητή τής Γαλλίας μέ τά

α

Τ ο ϋ κ. Σττύρ. Π α ν α γ ιω το π ο ύ λ ο υ
λόγια: «Σκύβουμε μπροστά σου, καθώς
λυγίζεται τό καλάμι. Περνάς κι ή πνοή
σου είναι ικανή νά μάς άνατρέψει». ' Ο
έπίσης φημισμένος ποιητής καί πεζο
γράφος Θ εόφ ιλος Γκωτιέ έγραψ ε:
«' Ομηρική καί ναπολεόντειος ή κεφα
λή τοϋ βασιλιά μας Ούγκώ». Σ ’ ένα
σύντομο σημείωμά του ό Νίκος Καζαντζάκης τονίζει ότι τά « 'Ανατολικά» του
έχουν έπαναστατική ζωηρότητα ρυ
θμών. Γιά τό μυθιστόρημα «' Η Παναγία
τών Παρισίων» λέει ότι είναι γεμάτο άπό
πάθος, σκοτεινό, ύπερβολικό κάποτε
άλλά πάντοτε ισχυρής πνοής. Καί συνε
χίζει: « Ο Ούγκώ, άπαράμιλλος δημι
ουργός εικόνων καί μεγαλοφυΐα γλωσ
σική καί μετρική, ύπήρξε λογοτέχνης
πλήρης θέρμης καί πάθους. Τό ύφος
του ήτανε προφητικό καί μεγάλη ή πνοή
του». Ο Κωστής Παλαμάς άφιέρωσε
στόν μεγάλο φιλέλληνα έκτενέστατο
έγκωμιαστικό μελέτημα, άπό τό όποιον
άξίζει ν ’ άποσπάσουμε μερικές χαρα
κτηριστικές φράσεις:«' Ο Ούγκώ ύπήρξεν ό μέγιστος τών ποιητών τής Γαλλίας
καί είς τών μεγαλυτέρων λυρικών όλων
τών καιρών. Ή ποίησίς του προφητεία
καί ή κριτική του χρησμός. Κατέπλησσεν ή φλέγουσα ισχυρά φυσιογνωμία
' Ο Βίκτω Ούγκώ. Πρωσοπογραφία, έρ
γο τού Λούϊ Μπουλανζέ.

του. Δέν ήδύνατο νά προσβλέψη είς τά
πράγματα χωρίς νά παρεμβάλη μεταξύ
έαυτοΟ καί έκείνων τό συνταρακτικόν
δαιμόνιον τοϋ προσώπου του, πού τό
μεγέθυνεν ή τό ήλλοίωνεν. Μέγας
φιλοσοφικός διανοητής, λυρικός είς
τήν κριτικήν πραγματείαν του, ε ίτε τόν
Βολταίρον καί τόν Μιραμπώ έμελέτα,
ε ίτε είς τό φημισθέν περί τοϋ Σαιξπήρου βιβλίον του, τήν ίδικήν του ψυχο
γραφίαν ύπέβαλλε. Τά έργα του διακρίνονται διά τήν τόλμην, τήν ένάργειαν,
τήν γνώσιν καί τήν ορμήν συνθέσεως
ρυθμών, μέτρων, στίχων... ρητορική ή
όποια, άπαράμιλλος είς γραφικότητα,
παραμένει μουσική. Διαισθανόμεθα ότι
δ ι' αϋτόν ό λυρισμός δέν είναι είδος
ποιήσεως, άλλ’ αϋτή ή ψυχή της...
Απ’ τ ’ « ’Ανατολικά» κυρίως άρχίζει
νά διαφαίνεται ή είκονογραφική καί
χρυσογλυπτική ένέργεια τοϋ λόγου
του, ή ύλοποιούσα τήν ιδέαν καί άπογυμνοϋσα ώχράς καί άναιμικάς τάς έμμε
τρους αισθηματολογίας, θαυμαζομένας τότε συγχρόνων του συνομιλλητών... ’ Ηθικόν κάλλος, άνυπόκριτος
οίστρος, όραματικόν μυστήριον, σκιόφως καί σκιερή διαφάνεια, όνειρον καί
οπτασία, ή τέχνη του...» Ο Κωστής
Παλαμάς παραδέχεται ότι ό Ούγκώ δέν
ήτανε άδιάπτωτος, ότι είχε ελαττώμα
τα, πού όμως έσβηναν μπροστά στήν
άκτινοβολία τών αρετών του. Σχετικά
μ ’ αύτά είπε ό Έρνέστος Ρενάν: «καί
τά ελαττώματα του ήταν άναγκαία, γιατί
χωρίς έκεΐνα δέν θά ύπήρχε».
Ή φήμη τοϋ βάρδου πού συνεπαρμένος άπό τό βυρωνισμό ύψωσε τή
σημαία τοϋ ρωμαντισμοϋ κι έδωσε νέο
αίμα στή γαλλική ποίηση, μεγάλωνε
ολοένα. "Ολοι τόν ήξεραν, όλοι οί φίλοι
τής λογοτεχνίας τόν λατρεύανε. "Ε
φτασε νά παίρνει γράμματα μέ τήν
έπιγραφή « Ωκεανός» κι όχι μέ τ ’
όνομά του. Ό ίδιος έλεγε: «Δέν
γνωρίζω πιά τ ' όνομά μου. Μέ λένε
πατρίδα».
Στή χώρα μας ό άσύγκριτος δημιουρ
γός έγινε περισσότερο γνωστός άπό τό
πεζογραφικό του έργο. "Ολα του σχε-
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Η ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ ΣΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ
Από τό Περιοδικό « Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ »
' Ο προϋπολογισμός ενός κράτους, ιδία τά μυστικά κονδύλια, διά
πολεμικός προπαρασκευάς, ιός καί ή σταθερότης τοΰ ’ε θνικού νομίσματος, τό
εις χρυσόν κάλυμμα, τά δάνεια τοΰ κράτους, τά ’έ σοδα καί αί φορολογίαι
’ε νδιαφέρουν πολύ την κατασκοπείαν.
ΠΟ τών άρχαιοτάτων χρόνων ό
Πλάτων προέβη εις μίαν διαπίατωοιν τήν όποιαν διετύπωσεν ώς
άκολούθως: «"Ηνγάρ τών Ανθρώπων οί
πλεϊατοί καλοϋαιν ειρήνην to u t ’ είναι
μόνον όνομα, τώ δ ' έργω... άεί πόλεμον
άκήρυκτον».
Δηλαδή, ειρήνη πραγματική καί μόνι
μος μεταξύ τώνάνθρώπων ούτε ύπήρξε
ποτέ ούτε θά ύπαρξη, άλλά πάντοτε
ύπό τήν έπίφασιν καί μόνον κ α τ’ όνομα
ειρήνην κρύπτεται καί διεξάγεται, μετά
πολυσχιδούς δεξιοτεχνίας ένας συνε
χής καί Ακήρυκτος πόλεμος.
’ Εξακολουθεί δέ πράγματι διά μέσου
των αιώνων νά παραμένη άναπάντητον
καί πάλιν τό έρώτημα τού Πλάτωνος:
« Ά ρ α γε ή άνθρωπότης εύρ'ισκεται έν
πολέμω μέ διαλείμματα ειρήνης, ή εις
κατάστασιν ειρήνης μέ διαλείμματα
πολέμου;».
Τώ δντι οι πόλεμοι μέχρι σήμερον δέν
έσταμάτησαν. "Ηδη άπό τού πέρατος
τού Β ' Παγκοσμίου πολέμου, έαημειώθησαν 40 πόλεμοι τοπικής ή εύρυτέρας
μεταξύ τών όποιων καί ό ίδικός μας, ό
πόλεμος τής Κορέας καί τού Βιετνάμ.
Καί σήμερον άκόμη ύφίστανται έν
έξελίξει θερμαί έστίαι εις Μέσην 'Ανα
τολήν, εις Βόρειον ’ Ιρλανδίαν καί μικροτέρας κάπως έκτάσεως μορφαί
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τοπικού άναβρασμού εις τήν Λατινικήν
Αμερικήν καί τήν ’Αφρικήν, ώς καί εις
τήν ΝΑ ’Ασίαν,
’Αλλά καί εις τά ύπόλοιπά κράτη τής
άνθρωπότητος διεξάγεται ένας ψυ
χρός πόλεμος, άλλου έντονώτερος καί
άλλού άσθενέστερος. ύπό τό κάλυμμα
διαφόρων μορφών.
' Οπισθεν τών ειρηνικών Απασχολή
σεων τών κρατών καί φαινομενικώς
όμαλών ή καί τεταμένων διπλωματικών
σχέσεων, διεξάγεται ένας άμείλικτος,
συνεχής, σκληρός καί συνωμοτικός
πόλεμος. Ο πόλεμος τών μυστικών
ύπηρεσιών τών κρατών. "Εκαστον κρά
τος διά νά κατοχύρωση τήν έθνικήν του
Ασφάλειαν, προσπαθεί ν ' άντιληφθή τι
συμβαίνει εις τά άλλα κράτη καί δή εις
έκείνα έξ ών διαγράφεται άπειλή, ίνα
άποφύγη τόν αιφνιδιασμόν. Ή Ανησυ
χία αύτη δέν άφορά εις τάς έξελίξεις
άπό τής ένάρξεως τού θερμού πολέ
μου, άλλ' άφορά εις γεγονότα καί
έξελίξεις, άτινα λαμβάνουν χώραν κα
θημερινώς. Αί ραγδαϊαι τεχνολογικοί
έξελίξεις, οί οικονομικοί ανταγωνισμοί
καί γενικώς άπαντα τά επιστημονικά καί
βιομηχανικά έπιτεύγμαα κρατών καί
οικονομικών όργανισμών Αποτελούν
τούς στόχους Ανησυχίας καί έρεύνης
κρατικών καί ιδιωτικών όργανισμών.

' Η κατασκοπεία σήμερα, τόσο ή στρατι
ωτική όσο καί ή οικονομική διενεργείται
μέ τά πιό τέλεια μέσα. Στις φωτογραφί
ες μας κεραία κατευθυνομένης λήψεως γιά τήν Ανίχνευση καί τόν προσδιορι
σμό τής θέσεως δορυφόρων, συγκρό
τημα κεραιών κατευθυνομένης λήψεως μιας έγκαταστάσεως ραντάρ σέ
πολεμικό πλοίο, ψηφιακός ύπολογιστής
κ.ά.

Κατωτέρω, θά έπιχειρηθή μία διείσδυοίς δαον τό δυνατόν βαθύτερον εις
τό σκοτεινόν πολεμικόν πεδίον του
οικονομικού πολέμου, δστις μέ τό νά
καταστούν οί πόλεμοι Ολοκληρωτικοί,
άποτελεί μίαν σιωπηρόν πολεμικήν συ
νέχειαν μεταξύ δύο θερμών πολέμων,
ών ή έκβασις υπέρ τού ενός ή τού
άλλου άντιπάλου, έξαρτάται άπό τήν
έκβασιν αυτού τούτου τού οικονομικού
πολέμου κατά μεγάλο ποσοστόν. Αλλά
πριν ή είσέλθω εις τό κυρίως θέμα μου
κρίνω σκόπιμον όπως παρέξω γενικά
στοιχεία περί τής «κατασκοπείας» καί
τής «βιομηχανίας», τά όποια κρίνονται
άπαραίτητα διά τήν κατανόησιν τού
μεγέθους τού παγκοσμίου ένδιαφέροντος σήμερον.
Θά προσπαθήσω νά άναπτύξω τήν
δράσιν τής κατασκοπείας εις τόν οικο
νομικόν τομέα, μέ ιδιαιτέραν βαρύτητα
εις τήν βιομηχανίαν, νά έκθέσω τήν
σοβαρότητα τού έκ τής τοιαύτης κατα
σκοπείας δημιουργουμένου κινδύνου
καί νά έξαγόγω ωφέλιμα συμπεράσμα
τα, πρός άποτελεσματικήν άντιμετώπισιν τών έκ ταύτης ύφισταμένων 'Εθνι
κών κινδύνων έν καιρώ ειρήνης καί έν
καιρώ πολέμου.

ΜΕΡΟΣ Α'
ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ
’ Εμφάνισις
Ή κατασκοπεία άποτελεί φαινόμε
νο ν τόσον παλαιόν, όσον καί τό φαινόμενον τής ύπάρξεως τού άνθρώπου έπί
τής γής. Άπό τής γενέσεως τών λαών
ένεφανίσθησαν οί κατάσκοποι. Ή έμφάνισις όμως τής κατασκοπείας καί τών
κατασκόπων είναι κυρίως συνυφασμένη
μέ τήν ιστορίαν τών πολέμων.
Ή όνάγκη τής γνώσεως, ιδία τής
σ τρατιω τικής όργανώσεως καί τών
στρατιωτικών σχεδίων τού άντιπάλου,
έπιμελώς διαφυλάσσοντος τήν μυστι
κότητα τούτων, πορήγαγε τήν όνάγκην
τής παραβιάσεως τής τοιαύτης μυστικότητος, τή χρήσει δολίων μέσων καί τή
δράσει κρύφα δρώντων κατασκόπων.
Πρός έκτέλεσιν τόΰ σκοπού τούτου,
τής άποκαλύψεως τών στρατιωτικών
μυστικών τού άντιπάλου, οί πολέμιοι
έχρησιμοποίησαν τό πολεμικόν μέσον
τού τεχνάσματος τής κατασκοπείας.
Τό ύπό τοιαύτην χρησιμότητα καί
τοιοϋτον προορισμόν έμφανισθέν καί
χρησιμοποιηθέν πολεμικόν μέσον τής
κατασκοπείας καί τών κατασκόπων,
ιδιαιτέραν προσλαβόν έν τή ιστορική

έξελίξει τών πολέμων σπουδαιότητα καί
πνευματικώς άπασχολήσαν πάντας
τούς λαούς καί πάσας τάς έποχάς,
διετήρησε μέχρι σήμερο», καί παρά τήν
έκπληκτικήν άλλαγήν τών μέσων καί
τών μεθόδων τού στρατιωτικώς καί
πολεμικώς ένεργεϊν, τήν αύτήν χρησι
μότητα καί τόν αύτόν προορισμόν. Τό
φαινόμενον όμως τούτο τής κατασκο
πείας άπό τής έμφανίαεώς του μέχρι
σήμερον, διά τών πραγματοποιηθεισών
ιστορικών καί έθνολογικών άνακατατάξεων προσέλαβεν ιδία διαρκοΰντος τού
πρώτου ήμίσεος τού παρόντος αίώνος
καί έτέραν νέαν μορφήν, τήν τοιαύτην
τής έμφανίσεως τής κατασκοπείας καί
τών κατασκόπων έν καιρώ ειρήνης.
Ως γνωστόν, οί δύο τελευταίοι
μεγάλοι πόλεμοι ήσαν όλοκληρωτικοί.
Τούτο σημαίνει, ότι διεξήχθησαν όχι
μόνον εις τόν καθαρά στρατιωτικόν
τομέα, άλλά καί σέ κάθε άλλο τομέα τής
άνθρωπίνης δραστηριότητος. Είναι ε 
πόμενον λοιπόν καί τά πρόσωπα πού
διεξάγουν έναν σύγχρονον πόλεμον, νά
έχουν έκπαιδευθή κατά τέτοιον τρό
πον, ώστε νά δύνανται νά χρησιμοποιη
θούν όλα τά νεώτερα έπιστημονικά καί
τεχνικά μέσα. ' Εφθάσαμεν δηλαδή εις
τό σημείον νά θεωροϋμεν άναγκαίαν
πλέον τήν χρησιμοποίησιν όλων τών

τεχνικών καί τών έπιστημόνων εις
τοιοϋτον βαθμόν, ώστε νά άποτολμά
κανείς τήν σκέψιν, ότι ό μελλοντικός
πόλεμος θά διεξαχθή άπό μικρός μονά
δας, τάς οποίας θά τάς αποτελούν
κυρίως τεχνικοί καί έπιστήμονες, οϊτινες θά χειρίζωνται κομβία όπλων μαζι
κής καταστροφής.
’Αναμφισβήτητα, λοιπόν, σήμερον ή
προπαρασκευή, ή όργάνωσις καί ή
διεξαγωγή ενός πολέμου, γίνεται κατά
τρόπον έπιστημονικόν.
'Επομένως, ή άντιμετώπισις μιάς
τέτοιας προπαρασκευής, όργανώσεως
καί διεξαγωγής πολέμου θά πρέπει νά
γίνεται έπίσης κατά τρόπον έπιστημονι
κόν. Πρός τούτοις, κάθε κράτος ή
συνασπισμός κρατών ή οίοσδήποτε
έπιστημονικός ή τεχνικός ή οικονομι
κός όργανισμός χρειάζεται όπως άφ ’
ενός μέν διασφαλίζη τά μυστικά τά
όποια έχουν στρατηγικήν σημασίαν,
ά φ ’ έτέρου δέ προσπαθή νά μάθη τά
μυστικά τού άντιπάλου.
Οϋτω, τό άρχαίον φαινόμενον τής
κατασκοπείας, μή άπωλέσαν τόν άρχικόν του προορισμόν, άλΑ ’ έξελιχθένκαί
έκσυγχρονισθέν ήδη, άπασχολεί έν
ειρήνη καί έν πολέμω τόσον τάς ώργανωμένας πολιτείας, όσον καί τούς
διαφόρους επιστημονικούς καί οίκονο565
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μικούς οργανισμούς καί επιχειρήσεις,
διά μιάς άνυπολογίστου έκτάοεως μυ
στικής δράσεως.

' Ε ξέλιξις
Κατά τήν άρχαίανέποχήν, ή κατασκο
πεία δέν ήτο (Οργανωμένη, ένεφανίζετο δέ μόνον κατά τάς πολεμικάς
περιόδους. Πολύ δέ βραδύτερον, κατά
τόν 14ον καί 15ον αιώνα, παρουσίασε
στοιχειωδεστάστην όργάνωσιν, περιωρίζετο δέ εις τό έσωτερικόν, δέν είχε
τήν μορφήν κρατικής ύπηρεσίας καί
ήσχολεϊτο άποκλειστικώς μέ τάς ανα
τρεπτικός κινήσεις καί τήν έξυπηρέτησιν τών προσωπικών συμφερόντων τοϋ
ήγεμόνος.
Από τοϋ 16ου αίώνος, έξηπλώθη είς
τό έξωτερικόν καί ήρχισε νά άποτελή
τροχόν τής κυβερνητικής μηχανής,
χωρίς όμως άξιόλογον σύστημα.
Τόν 18ον αιώνα διεδόθη είς όλας τάς
χώρας, έξηκολούθησεν όμως νά μή έχη
σύστημα καί νά χρησιμοποιήται διά
στρατιωτικούς σκοπούς μόνον.
Έξαίρεσιν τούτου άπετέλεσαν ή
Αγγλία, ή όποια ώς κοσμοκράτειρα,
έχουσα ν ’ άντικρούση τεράστια καί
πολύπλοκα συμφέροντα, ένήργει πα
ράλληλα πρός στήν στρατιωτικήν, πολι
τικήν καί οικονομικήν κατασκοπείαν.
Σήμερον ότε οί πόλεμοι φαίνεται ότι
δέν θά κρίνωνται πλέον είς τά πεδία τών
μαχών ά λλ' είς τά πεδία τού οικονομι
κού κυρίως άνταγωνιαμοΰ, έχει άναπτυχθή ένα είδος νέας κατασκοπείας, ή
λεγομένη «οικονομική» ή «βιομηχανι
κή», μέ κυρίους στόχους τήν πολιτική
διακυβέρνησιν τών κρατών καί τάς
τεχνολογικός, έπιστημονικάς καί γενι
κώς οικονομικός εξελίξεις τοϋ μέλλον
τος άντιπάλου, μέ άποτέλεσμα νά
διατίθεται όλόκληρος στρατός εμφα
νών καί άφανών κατασκόπων κα τ’
άρχήν άπό τά βιομηχανικώς προηγμένα
κράτη, άλλά καί άπό τά έπιδιώκοντα τήν
βιομηχανικήν άνάπτυξιν.

"Εργον τής κατασκοπείας
Ή όλη τέχνη τής κατασκοπείας
συνίσταται είς τρεις φάσεις, αί όποίαι
συνδέονται στενώτατα μεταξύ των καί
αί όποίαι είναι:
- Ή συλλογή, άκριβών καί σοβαρών
πληροφοριών.
- Ή ταχεία μεταβίβασις αυτών.
- "Αγνοια τοϋ άντιπάλου περί τού
του, ώστε ά φ ' ενός μέν νά μή ανακαλύ
πτεται ό κατάσκοπος, άφ ’ έτέρου δέ νά
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0 εξοπλισμός τοϋ
αντιπάλου αποτελεί
τό κυριώτερο
πεδίο δράσεως τών
κατασκόπων.
Στήν σελίδα άπέναντι
Σοβιετικό αντιαρματικό
πυροβολικό βάλλει
εναντίον τών Γερμανών

μή έπιφέρωνται ύπό τοϋ άντιπάλου
άλλαγαί είς τά άντικείμενα εις τά οποία
άφοροϋν αί συλλεγεϊσαι πληροφορίαι.
Τό εργον τοϋ κατασκόπου ομοιάζει
πολύ πρός τό τοϋ άνταποκριτοϋ έφημερίδος, διότι διαρκώς προσπαθεί νά πάρη
μίαν πληροφορίαν, τήν όποιαν όμως τό
άλλο μέρος καταβάλλει κάθε προσπά
θειαν διά νά τήν άποκρύψη. Κατά
συνέπειαν ό κατάσκοπος έχει ν ’ άντιτάξη μίαν μεμονωμένην θέλησιν, άπέναντι μιάς μεγάλης έπισήμου όργανώσεως. Εύρίσκεται, κατά τό πλείστον,
ενώπιον σειράς ύψηλών τειχών, χωρίς
κανένα άπολύτως, ρήγμα καί όπισθεν
τών όποιων, ούδείς οφθαλμός θά ήδύνατο νά ϊδη καί ούδέν πνεύμα, θά
ήδύνατο νά είσδύση.
Τό έργον λοιπόν τοϋ κατασκόπου
είναι άρκετά δύσκολον. Παρά τό ότι
άσυλλήπτου φαντασίας σύγχρονα μέσα
είναι είς τήν διάθεσίν του καί τοϋ
έπιτρέπουν νά έργάζεται τελείως άφανώς, έν τούτοις, έπειδή άπαντα τά
κράτη λαμβάνουν δρακόντεια μέτρα
προστασίας, τό έργον τοϋ κατασκόπου
έχει καταστή έξαιρετικά έπικίνδυνον.
Έν ειρήνη, βεβαίως, τό έργον τοϋ
κατασκόπου είναι περισσότερον εϋκολον, διότι οί άλληλοκατασκοπευόμενοι
συνδέονται, έστω καί έπιφανειακώς,
διά φιλικών σχέσεων καί ώς έκ τούτου ή
έπίβλεψις είναι χαλαρωμένη, τά λαμβανόμενα μέτρα είναι ήπιώτερα καί ή
καχυποψία τοϋ κοινού πολύ μικροτέρα.
Κατά συνέπειαν, ή κυκλοφορία τοϋ
κατασκόπου δέν προσκρούει είς μεγά
λα έμπόδια, αί μεταμφιέσεις του είναι
εύκολώτεραι καί ή μεταβίβασις πληρο
φοριών δέν παρουσιάζει δυσκολίαν. Τό
έργον λοιπόν έν ειρήνη τοϋ κατασκό
που μπορεί νά πή κανείς ότι είναι
καθαρά διασκέδασις, πολλώ μάλλον
όταν ούτος καλύπτεται ύπό τόν μανδύ
αν τοϋ διπλωμάτου, ώς θά ίδωμεν έν
συνεχεία.

Πράκτορες πληροφοριών
Ύπό τόν όρον «Πράκτορες πληρο
φοριών», νοοϋμεν τούς άνθρώπους
έκείνους οί όποιοι μεταδίδουν μυστικός
πληροφορίας, έν γνώσει των ότι ή
πράξις αϋτη θά προξενήση ζημίαν είς τό
κράτος καί ότι αϋτη συνεπάγεται αύστηροτάτας ποινάς.
Οί πράκτορες πληροφοριών ή κατα
σκοπείας διαιρούνται είς δύο κατηγορί
ας, τούς ύπηρεσιακούς (όργανα τοϋ
κράτους) καί τούς ίδιώτας. Οί ύπηρεσιακοί έκτελοϋν τό έργον των κατόπιν
διαταγής, ή προσφερόμενοι μόνοι των
καί ίσως μέ τήν μεγαλυτέραν άφοσίωσιν
καί άπόδοσιν, έναντι οιουδήποτε άλλου
ώς θά ίδωμεν κατωτέρω. Είς τήν κατη
γορίαν ταύτην δύνανται νά ύπαχθοΰν
καί αί διπλωματικοί άντιπροσωπεϊαι τών
κρατών, αΐτινες διεθνώς τείνουν νά
άναγνωρισθοϋν οί έπίσημοι κατάσκοποι.
Οί κατάσκοποι ούτοι (διπλωμάται) δέν
διατρέχουν κίνδυνον, διότι καλύπτονται
ύπό τής διπλωματικής άσυλίας καί ή
μόνη των ποινή είναι ή άπέλασίς των.
Οί ίδιώται πράκτορες διαιρούνται είς
δύο κατηγορίας, τούς ’Εθνικούς καί
τούς έξ έπαγγέλματος κατασκόπους.
Οί πρώτοι άποτελοϋνται άπό πατριώτας, άνήκουν είς όλας τάς τάξεις τής
κοινωνίας καί προσφέρουν τάς ύπηρε
σίας των χωρίς άμοιβήν, έργάζονται μέ
πραγματικήν άφοσίωσιν καί είναι έπικίνδυνοι διά τόν άντίπαλον, σπανιώτατα
έξαγοραζόμενοι. Ούτοι όμως δέν δύνανται νά προσφέρουν πολύ ρεγάλας
ύπηρεσίας, έλλείψει τής λίαν άπαραιτήτου ειδικής μορφώσεως καί πρακτικής
πείρας.
Οί έξ έπαγγέλματος κατάσκοποι έ 
χουν ώς κίνητρον τοϋ έργου των μόνον
τό χρήμα. ' Ο εύκολος πλουτισμός τούς
ώθεΐ είς τήνάσκησιν τοϋ έπαγγέλματος
τής κατασκοπείας καί δέν ήμπορεί
κανείς, παρά νά παραδεχθή ότι οί
πράκτορες αύτοί δέν έχουν ποτέ ούτε
ιερόν, ούτε όσιον. Φροντίζουν νά άποκομίζουν όσον τό δυνατόν περισσότερα
χρήματα καί δέν διστάζουν πολλάκις νά
έργάζωνται ύπό δύο κυρίους.
Ή ψυχολογία τοϋ τύπου αύτοϋ τοϋ
πράκτορος είναι καθαρώς έμπορική.
Τάς περισσοτέρας φοράς ό έξ έπαγγέλματος κατάσκοπος δένάνήκει ούτε
εις τό κράτος, διά τό όποιον έργάζεται,
οϋτε εις τόν άλλον τόν όποιον κατασκο
πεύει. Συνήθως είναι τυχοδιώκτης τοϋ
όποιου δέν λείπει οϋτε ή μόρφωσις,
οϋτε ή έπιτηδειότης, οϋτε ή τέχνη,
οϋτε καί τό θάρρος.
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ΜΕΡΟΣ Β'
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
' Εξελικτικά στάδια τής βιομη
χανίας
Πνεύμα καί ύλη σιινίστούν τό δίπτυχον τής άνθρωπίνης ύπάρξεως. Δι ’ δ
καί άνέκαθεν ή άνθρωπίνη δραστηριότης έστράφη πρός δύο κυρίας κατευ
θύνσεις: τήν προαγωγήν τού πνεύμα
τος καί τήν έπιδίωξιν ύλικής εύημερίας.
Είναι δέ γνωστόν δτι ή προαγωγή τού
πνεύματος έπιτυγχάνεται διά τού «φιλοσοφείν», ή δέ πληρέστερα ίκανοποίησις των άναγκών τής ύλης διά τού
«οίκονομείν».
Οίκονομείν λοιπόν καί έκ τού οίκονο
μείν έπήγασε τό «Μηχανάσθαι τά τού
βίου», έξ ού καί προήλθεν ή λεξικογραφηθείσα ήδη λέξις «βιομηχανία».
' Ο όρος «βιομηχανία» χρησιμοποιεί
ται ενίοτε διά νά καλύψη όλόκληρον
σειράν διαδικασιών, διά τών όποιων
έπιθυμητά πράγματα λαμβάνονται έκ
τής φύσεως, διαμορφοΰνται καί μετα 
σχηματίζονται ύπό τού άνθρώπου, μεταφέρονται άπό τόπου εις τόπον καί
παραδίδονται εις χείρας εκείνων οί
όποιοι είναι πρόθυμοι νά τά άγοράσουν.
’ Επί τώ έπιστημονικώτερον, ή βιομη
χανία είναι κλάδος τής δευτερογενούς
παραγωγής, διά τής όποιας οί φυσικοί
πόροι μετατρέπονται, διά τής άνθρωπί
νης προσπάθειας, είς ύπηρεσίας καί
άγαθά χρήσιμα διά τήνίκανοποίησιντών
άναγκών τού άνθρώπου καί μάλιστα έν
άμέσω συσχετισμώ πρός τό «έργοστάσιον», δοθέντος ότι εις τό τελευταίον
τούτο άποκαλύπτονται έμφανέστερα
τά διακριτικά γνωρίσματα τής νεωτέρας
βιομηχανίας.
Ή βιομηχανία ήχθη εις τήν σημερι
νήν μορφήν της άφοϋ διήλθε διάφορα
έξελικτικά στάδια κυριώτερα τών όποι
ων είναι τά άκόλουθα:
Πρώτον Στάδιον: Τό στάδιον τούτο,
είναι τό στάδιον τής «οικιακής οικονομί
ας». Κ α τ’ αύτό κάθε οικογένεια φρον
τίζει, έκτος έλαχίστων έξαιρέσεων, δ ι'
δλας τάς άνάγκας της, άπό τροφίμων
μέχρι ένδυμάτων.
Δεύτερον Στάδιον: Κύριον γνώρισμα
τού σταδίου τούτου είναι τό «χειροτε
χνικόν σύστημα». Κατά τό στάδιον
τούτο, ή άρχή τής διαφοροποιήσεως
έχει γενικήν έφαρμογήν. Κ α τ’ αύτό
κάθε άνθρωπος ειδικεύεται εις μίαν καί
μόνον έργασίαν καί άρχίζει ή άνταλλαγή
καί άγορά προϊόντων καί ή εύρυτέρα
διακίνησις τούτων. Τέλος, εις αύτό

λαμβάνει χώραν μεγαλυτέρα διάκρισις
τεχνών καί έπαγγελμάτων.
Τρίτον Στάδιον: Τό στάδιον τούτο
δύναται νά χαρακτηρισθή ώς στάδιον
«άγοραστικοΰ συστήματος» ή «άγοραστικής παραγωγής». Ο τύπος ούτος
τής βιομηχανικής παραγωγής, κατά τόν
όποιον ό παραγωγός έργάζεται κατά
παραγγελίαν τού έμπορου καί ή προσω
πική του κατάστασις ολίγον διαφέρει
τού σημερινού μισθωτού, χαρακτηρίζει
τήν όργάνωσιν τής βιομηχανίας μέχρι
τών άρχών τού 19ου αίώνος. Ή βιομη
χανία αϋτη είναι γνωστή καί ώς «κατ’
οίκον βιομηχανία».
Τέταρτον Στάδιον: Τό στάδιον τούτο
έκανε τήν έμφάνισίν του κατά τά τέλη
τού 18ου καί τάς άρχάς του 19ου
αίώνος. Κατά τό στάδιον τούτο έγένετο
ή μεγάλη βιομηχανική έπανάστασις διά
τής έφευρέσεως τού άτμοϋ δι δ καί
καλείται καί « ’Εργοστασιακόν σύστη
μα».

Βιομηχανική έπανάστασις
« Ή άνάγκη είναι ή μήτηρ τής έφ ευ
ρέσεως», λέει μιά ξένη παλαιό παροι
μία, ήτις άποτελεϊ καί άπάντησιν είς τό
έρώτημα διατί ή βιομηχανική έπανάστασις έγινε περί τά τέλη τού 18ου αίώνος.
Ύπό τόν όρον «Βιομηχανική ’ Επανάστασις» έννοϋμεν τήν μεγάλην έκείνην
μεταβολήν ή όποια ήρχισε πρό διακοσίων έτών καί έπήλθε δι ’ άνακαλύψεων
καί έφευρέσεων, αί όποίαι ήλλαξαν
θεμελιωδώς τάς μεθόδους παραγωγής
καί διανομής τών άγαθών καί κ α τ’
άκολουθίαν μετέβαλον μαζικώς δλας

τάς οικονομικός λειτουργίας τής κοινω
νίας.

Εφ ευρέσεις καί βιομηχανική
έπανάστασις
Ή ουσία τής βιομηχανικής έπαναστάσεως οφείλεται άποκλειστικώς καί
μόνον είς τάς έφευρέσεις. ’Αποφασι
στικήν άλλαγήν άπετέλεσε πράγματι ή
προσαρμογή ένός έργαλείου, τό όποιον
έχειρίζετο πρότερον άνθρωπίνη χειρ,
είς ένα μηχανισμόν. Άπό τήν στιγμήν
έκείνην μία μηχανή άντικαταθιστά έν
έργαλεϊον, άνεξαρτήτως τού άν ή
κινητήριος δύναμις προέρχεται άπό τόν
άνθρωπον ή κάποιαν άλλην μηχανήν.
"Ολαι όμως αί έφευρέσεις τήν έποχήν
έκείνην θά έμενον άνευ άξίας, έά νδ έν
είχε έφευρεθή ύπό τού ZAMMES
ΝΑ ΤΤ τό 1769 ή άτμομηχανή καί δέν
έπραγματοποιεϊτο, δέκα πέντε έτη άργότερον, ή έφαρμογή αύτής είς τήν
βιομηχανίαν βάμβακος.
Χάρις είς τάς έφευρέσεις, ή οικονο
μία άπηλευθερώθη τών δεσμών τά
όποια έπέβαλεν ή χρησιμοποίησις τής
δυνάμεως τών ζώων, ή δέ βιομηχανία
κατέστη δυνατόν νά έξυπηρετή πλέον
όχι περιωρισμένας άνάγκας πολυτελεί
ας, άλλα καί άνάγκας όλοκλήρων άγορών καί μάλιστα τής μεγάλης μάζης τών
καταναλωτών.
Ή τεράστια λοιπόν αύτή άνάπτυξις
τής βιομηχανίας άπετέλεσε νέον στοιχεϊον.τοϋ οικονομικού κόσμου καί τήν
άπαρχήν ένός νέου οικονομικού άνταγωνισμοϋ, έπί παγκοσμίου έθνικής βάσεως, άνταγωνισμού όστις πολλάκις
έγένετο καί αιτία πολεμικών συγκρού
σεων, έστω καί άν τά έμφανή αίτια ήσαν
διάφορα.
Τέλος, έξ αιτίας τού άνταγωνισμού
τούτου έλαβε τεραστίαν άνάπτυξιν μία
νέα μορφή τής κατασκοπείας, ή «Οικο
νομική Κατασκοπεία», ήτις άναπτύσσεται έν συνεχεία.

ΜΕΡΟΣ Γ'
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ
Γενικά
Ώ ς γνωστόν, τά πλούσια κράτη
δύνανται ν ’ άντιμετωπίζουν εύχερέστερον οίανδήποτε έπίθεσιν, ιδεολογι
κήν, οικονομικήν, κοινωνικήν ή καί
ένοπλον τοιαύτην. Διά τόν λόγον αύτόν
άκριβώς κάθε κράτος προσπαθεί ά φ '
ένός μέν νά άνεβάση τήν στάθμην τής
οικονομίας του, τής έθνικής καί τής
ιδιωτικής, ά φ ' έτέρου δέ νά προκαλέση
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Η ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ
κάμψιν τής οικονομίας τού μέλλοντος
άντιπάλου του ή τοΟ σημερινού του
άνταγωνιστοϋ.
Τούτο έπιτυγχάνεται διά δύο τρόπων:
' Ο ένας τρόπος είναι έκεϊνος εις τά
πλαίσια τού όποιου περιλαμβάνονται
όλαι αί ένέργειαι τών συνηθισμένων
οικονομικών άνταγωνισμών. Α ντικει
μενικός δέ σκοπός τών άνταγωνισμών
τούτων είναι ή οικονομική έπικράτησις,
είτε μερικώς, ε ίτε έν τώ συνόλω τής
διεθνούς άγοράς, διά τήν καλυτέραν
τοποθέτησιν τών βιομηχανικών καί άγροτικών, ώς καί πόσης φύσεως προϊ
όντων. ’ Επίσης, εις τάς ένεργείας τών
θεμιτών αυτών οικονομικών άνταγωνισμών περιλαμβάνονται καί τά μέσα τού
συνηθισμένου οικονομικού πολέμου,
όπως είναι ή διακοπή οίκονομικοεμπορικών σχέσεων, ή κατάσχεσις έχθρικών
περιουσιών, ή δέσμευσις τών καταθέ
σεων, τό λόκ άουτ, τό μποϋκοτάζ κλπ.
Ο άλλος τρόπος άνήκει εις τόν
ψυχολογικόν πόλεμον καί περιλαμβάνει
οικονομικός δολιοφθοράς, τήν πτώσιν
τής άνταλλακτικής άξίας τού νομίσμα
τος, τήν παθητικήν άντίστασιν, τόν
οικονομικόν άποκλεισμόν καί τάς οικο
νομικός ένισχύσεις τών πτωχών χωρών.
Διά τήν έπιτυχίαν όμως οίουδήποτε
τών ώς άνω δύο τρόπων, άπαραίτητος
προϋπόθεσις τυγχάνει ή όργάνωσις
ενός καλού δικτύου οικονομικών πρα
κτόρων.
Τό δίκτυον τούτο δέον νά άπλώνεται
εις κάθε δημοσίαν ύπηρεσίαν, εις κάθε
οργανισμόν, εις κάθε έπιχείρησιν ώς
καί εις κάθε έργασίαν ή όποια έχει

Ο Ούίνστον
Τσώρτσιλ, ό θρυλικός
νικητής τού
Β ' Πολέμου άπέδιδε
ιδιαίτερα μεγάλη
σημασία
στίς μυστικές υπηρεσίες
σχέσιν μέ τήν οικονομικήν κατάστασιν
τής χώρας τοΰ άντιπάλου.
Κατ ’ αυτόν τόν τρόπον κάθε οικονο
μικόν μέτρον μιάς χώρας γίνεται γνω
στόν εις τόν άντίπαλον πριν ή τεθή εις
έφαρμογήν άκόμη.

Φύσις τών πληροφοριών
Αί πληροφορίαι αϊτινες κυρίως θά
άποτελέσουν άντικείμενον έπιμόνου
άναζητήσεως καί έρεύνης τών οικονο
μικών πρακτόρων (κατασκόπων) θά α
φορούν εις τούς κάτωθι κυρίως τομείς
άναλυτικώτερον:
Ή Οικονομική πολιτική ενός κρά
τους άποτελεί άντικείμενον παρακολουθήσεως υπό τών οικονομικών κατα
σκόπων, ϊνα είναι πάντοτε ένήμεροι έπί
τών λαμβανομένων μέτρων βελτιώσεως τής οικονομικής καταστάσεως τής
χώρας καί τούτο διότι ή δυσάρεστος
οικονομική κατάστασις έπιδρά έπί τής
έν γένει διαβιώσεως τοΰ λαού καί δέν
παρέχει δυνατότητας όργανώσεως τής
άμύνης ταύτης. Άναλόγως λοιπόν τής
οικονομικής καταστάσεως καί βάσει
τών άφορώντων εις τούτην στοιχείων,
έξάγονται συμπεράσματα διά τάς πρός
άντίστασιν δυνατότητας τής χώρας.

Τά τελευταία χρόνια
τά άτομικά
όπλα άπετέλεσαν
πεδίο δράσεως τών
κατασκόπων
τών Μεγάλων
Δυνάμεων.
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Ο προϋπολογισμός τού κράτους,
ίδια τά μυστικά κονδύλια, διά πολεμικός
προπαρασκευάς, ώς καί ή σταθερότης
τοΰ έθνικοϋ νομίσματος, τό εις χρυσόν
κάλυμμα, τά δάνεια τού κράτους, τά
έσοδα καί αί φορολογίαι ένδιαφέρουν
πολύ τήν κατασκοπείαν.
’ Επίσης, διά τήν κατασκοπείαν πα
ρουσιάζουν μεγάλο ένδιαφέρον οικο
νομικοί οργανισμοί, αί μεγάλαι έταιρείαι
ώς καί όλα τά έργα κοινής ώφελείας
(ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.), αί άποθήκαι συγκεντρώσεως τροφίμων, ιματισμού καί προϊ
όντων, ίδια δέ αί άποθήκαι στρατιωτικών
υλικών.
Ά λ λ ’ εις πρώτον βαθμόν ενδιαφέ
ροντος διά τήν κατασκοπείαν έρχονται
αί βιομηχανίαι καί ιδία αί πολεμικοί
τοιαύται.
Διά τήν συλλογήν πληφοροριών καί
στοιχείων περί τών βιομηχανιών, ή
κατασκοπεία ένεργεί μέ όλην της τήν
δραστηριότητα καί διαθέτει πρός τούτο
τά πλέον σύγχρονα μέσα καί τά ίκανώτερα όργανά της. Αί τελειοποιήσεις τών
όπλων, αί άνακαλύψεις καί αί έφευρέσεις νέων πολεμικών μέσων, άποτελούν άντικείμενον διαρκούς καί έπιμό
νου προσπάθειας, πρός έξακρίβωσιν
καί κλοπήν τών μυστικών πρακτόρων. Αί
γενόμεναι παραγγελίαι καί παραλαβαί
πολεμικού ύλικού, αί πηγα'ι τών πρώτων
υλών, αί κατηγορίαι τών βιομηχανιών καί
ή άπόδοσις αύτών, ή τεχνική καί επιστη
μονική παράδοσις καί ίκανότης τού
έπιστημονικού προσωπικού, ώς καί αί
τεχνικοί εξελίξεις, άποτελούν πληρο
φορίας ίσου ενδιαφέροντος διά τούς
πράκτορας τού εχθρού.
Άκόμη καί αί έμπορικαί συμβάσεις
καί αί διαπραγματεύσεις διά τήν προμή
θειαν πολεμικού ή ύλικού βιομηχανικού
έξοπλισμού άποτελούν άντικείμενον
ένδιαφέροντος διά τήν κατασκοπείαν.

Οικονομικοί δολιοφθοραί καί
άντιμετώπισις τούτων
’ Εκτός άπό τάς γνωστός έντυπωσιακάς δολιοφθοράς, αί όποΐαι γίνονται μέ
έκρηκτικά μέσα κλπ., αί όποΐαι άναμφισβήτητα επιδρούν εις τό ήθικόν τοΰ
λαού ή καί εις τήν έξέλιξιν πολεμικών
έπιχειρήσεων, όργανούνται καί άλλαι
δολιοφθοράί, άθόρυβοι, μέ μέσα κατάλ
ληλα καί μέ στόχους κ α τ’ εξοχήν
οικονομικούς τών αντιπάλων. ' Η κατα
στροφή ή ή έξουδετέρωσις τών στόχων
αύτών, έπιδρούν εις τήν οικονομικήν
άνάπτυξιν καί εις τήν δυναμικότητα τών
άντιπάλων κατά διαφόρους τρόπους.

Η ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ
Τά άποτελέαματα τών οικονομικών
δολιοφθορών, αί όηοϊαι σπανίως έντοπίζονται, είναι άλλοτε άμεσα καί άλλοτε
έμμεσα. Τό χαρακτηριστικόν πάντως
τών δολιοφθορών αυτών είναι δτι τά
πλήγματα είναι πολύ πιό σκληρά, άπό τά
εις τάς δολιοφθοράς επί τού στρατιωτι
κού τομέως.
Διά τάς οικονομικός δολιοφθοράς,
ένθα τά άποτέλεσματα έκδηλώνονται
έμμέσως, εφαρμόζεται στρατηγικόν
σχέδιον μακράς πνοής καί έξαιρετικά
λεπτής διαχειρίσεως.
Τό σχέδιον αυτό πρέπει νά προβλέπη
βαθμιαίαν καί μακροχρόνιον διείσδυσιν
εις τήν οικονομικήν ζωήν τών άντιπάλων χωρών, διά τών οικονομικών κατα
σκόπων, οϊτινες δύνανται νά είναι άπό
οικονομολόγοι, μηχανικοί καί γενικώς
επιστήμονες μέχρις έργάται καί γενι
κώς τεχνσαι διαφόρων ειδικοτήτων.
Ουτοι δέον νά είναι άριστα κατηρτισμένοι καί νά γνωρίζουν πολύ καλά τόν
οικονομικόν μηχανισμόν τού τομέως
εις δν πρόκειται νά έργασθούν.
Φυσικά οί πράκτορες αύτοί έκπαιδεύονται πριν χρησιμοποιηθούν καί
διδάσκονται δτι, όχι μόνον πρέπει νά
έχουν έξαιρετικάς ικανότητας εις τόν
τομέα ένασχολήσεώς των, άλλά καί ή
συμπεριφορά των δέον νά είναι άρίστη,
'ίνα κερδίσουν τήν έκτίμησιν καί τήν
έμπιστοσύνην τών προϊσταμένων των.
Κ α τ’ αυτόν τόν τρόπον κατορθώνουν
νά κατέχουν θέσεις (πόστα) μεγάλης
σπουδαιότητος (γενικών διευθυντών,
τεχνικών συμβούλων κλπ), απ' όπου
άρχίζουν κατά τρόπον συστηματικόν,
άριστοτεχνικόν καί άθόρυβον νά οργα
νώνουν καί νά έκτελοϋν οικονομικός
δολιοφθοράς. Πρός τόν σκοπόν τούτον
κατορθώνουν νά τοποθετούν έπίσης
εις τά διάφορα τμήματα τής ύπ' αύτών
άρμοδιότητος προϊσταμένους τής απο
λύτου έμπιστοσύνης των, οί όποιοι είναι
μεμυημένοι εις τήν άπόρρητον άποστολή των καί μέ τούς όποιους ή προσβολή
τών στόχων γίνεται βαθμιαίως καί εις
τήν άρχήν μάλιστα κατά τρόπον άνεπαίσθητον π.χ. οί δολιοφθορεις αύτοί
φροντίζουν, ώστε εις ζωτικά όργανα
διαφόρων μηχανών,.όπλων, κατασκευ
ών κλπ. νά τοποθετώνται ύλικά κατωτέρας ποιότητος, ή έλαττωματικά ή καί
έφθαρμένα.
Πρός πληρεστέραν ένημέρωσιν κρίνεται σκόπιμον όπως παρασχεθούν
κατωτέρω μερικοί ένέργειαι τών οικο
νομικών κατασκόπων:
- Κατασκευαί έπικρουστήρων τών
όπλων άπό μαλακόν σίδηρον.

- Κατασκευή κονσερβών διά πολεμι
κά άποθέματα μέ συντηρητικά, άτινα
αλλοιώνουν τό περιεχόμενόν των εις
ώρισμένον χρονικόν διάστημα.
- Χορήγησις άντιβιοτικών τής A
έταιρείας μέ μειωμένην μικροβιοκτόνον ικανότητα.
- Τά ύφάσματα έργοστασίου τινός,
μετά άπό έντεχνον βιομηχανικήν κατα
λυτικήν παρεμβολήν, παρουσιάζουν μι
κρόν άντοχήν καί καταστρέφονται συντόμως.
Παρόμοιοι, λοιπόν, ένέργειαι πρός
τάς άνωτέρω ήδύναντο νά είναι πάρα
πολλοί, διά τών όποιων διάφορα εϊδη
καθίστανται είτε άχρηστα, είτε ήλαττωμένης άξίας ή άντοχής μέ συνέπειας
άπροσδιορίστως επιβλαβείς. Ούτω, ή
δημιουργουμένη ζημία δέν άφορά μό
νον εις τήν εσωτερικήν κατανάλωσιν,
άλλά κυρίως εις τήν τού εξωτερικού,
ένθα τά προϊόντα δυσφημίζονται καί
ύποσκελίζονται άπό τά προϊόντα τών
αντιπάλων χωρών. Ακόμη καί ό κλονι
σμός τής έμπιστοσύνης τού κοινού
πρός τό έθνικόν νόμισμα είναι άποτέλεσμα οικονομικής κατασκοπευτικής ένεργείας. "Ας μή ξεχνώμεν έπί πόσα
χρόνια ή έλλειψις αύτής τής εμπιστο
σύνης κατεταλαιπώρησε τήν 'Ελληνι
κήν οικονομίαν μέ τήν είσοδον τής
χρυσής λίρας εις τήν χώραν μας άπό
τήν κερκόπορτα τής κατοχής.

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑ
ΝΙΑ
' Ανταγωνιστική Βιομηχανία
Ή βιομηχανική έπανάστασις έδημιούργησεν, ώς είναι γνωστόν, τάς προϋ
ποθέσεις άναπτύξεως τής βιομηχανίας
εργοστασιακού τύπου, μέ συνέπειαν
τήν παραγωγήν άγαθών τόσον ποιότη
τος όσον καί εις μεγάλας ποσότητας.
' Η εις ποσότητας παραγωγή βιομηχανι
κών προϊόντων έμείωσε τό κόστος καί
κατέστησε σύν τώ χρόνω ταύτα προσιτά
εις δλας τάς τάξεις. Μέχρι πρό τίνος ή
βιομηχανική παραγωγή δέν έπήρκει διά
τήν κάλυιμιν τών άγορών. Μέ τήν
πάροδον τού χρόνου όμως, αί άγοραί
έκορέσθησαν καί αί βιομηχανικοί έπιχειρήσεις ήρχισαν ένα φοβερόν καί
ένίοτε εξοντωτικόν μεταξύ των πόλε
μον, τόν πόλεμον τού άνταγωνισμοϋ.
Ή έκτασις καί ή φύσις τού άνταγωνισμοϋ, ή όποια ύφίσταται εις βιομηχανί
αν τινά, εις οίονδήποτε χρόνον, διαμορφοΰται άπό τήν έπίδρασιν πλείστων
παραγόντων, ήτοι τής φάσεως τού
οικονομικού κύκλου, τής μακροχρονίου
τάσεως τών τιμών, τής φύσεως τού
προϊόντος κλπ.
Ή άνταγωνιστική συμπεριφορά μιας

Τό πετρέλαιο καί οί άλλες πηγές ένεργείας, άποτελοΰν τόν κυριώτερο στόχο τής
οικονομικής κατασκοπείας. Στήν φωτογραφία κάτω: Σταθμός πετρελαιαγωγού στό
"Αλ Τουμπάιρ, στό Νοτιοανατολικό ’ Ιράκ.
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έμφάνισις νέων βιομηχανιών είς τήν
άγοράν έπιτείνει τήν μειονεκτικήν θέσιν τής παλαιός βιομηχανίας, λόγω τού
άνταγωνισμού είς τήν άπόκτησιν τών
παραγωγικών συντελεστών καί τής έκ
τούτου προκαλουμένης αύξήσεως τής
τιμής των.
Είδικώτερον, ώς πρός τήν έπέκτασιν
τών βιομηχανιών, αϊτινες πωλούν όχι είς
τόν τελευταϊον καταναλωτήν άλλ' είς
άλλας βιομηχανίας, δέον νά σημειωθή
ότι αϋτη περιορίζεται έκ τών έξελίξεων
τής καταναλωτρίας βιομηχανίας καί τής
τεχνικής προόδου.

"Οτι έχει σχέση μέ τήν θάλασσα
αποτελεί αντικείμενο της οικονομικής
κατασκοπείας. Πολλές φορές άθώα
άλιευτικά σκάφη είναι τελειότατοι κατα
σκοπευτικοί σταθμοί.
βιομηχανίας είναι τό άποτέλεσμα τής
έπιδράσεως ενός συνθέτου συμπλέ
γματος παραγόντων, άλλων γενικών δι
όλας τάς βιομηχανίας καί άλλων ειδι
κών, διά τήν δεδομένην βιομηχανίαν.
' Ο άνταγωνισμός εις τήν βιομηχανί
αν άρχεται κατά τήν τρίτην φάσιν, ήτοι
τήν φάσιν του ήλαττωμένου ρυθμού
καθ' ήν, ό ρυθμός τεχνικής προόδου
άρχίζει νά μετριάζεται. Βασικαί βελτιώ
σεις μεθόδου είναι δυσκολώτερον νά
γίνουν. Τελειοποιήσεις μόνον τών υφι
σταμένων μεθόδων πραγματοποιούν
ται. Τό κόστος καί συνεπώς αί τιμαί, δέν
δύνανται νά ύποβιβασθοϋν εις τήν ιδίαν
μέ πρότερον έκτασιν, περαιτέρω δέ
αΰξησις τών πωλήσεων μόνον μέ μεγά
λος προσπάθειας δύναται νά έπιτευχθή. Ή ζήτησις αυξάνει, άλλ’ είς
χαμηλότερον ποσοστόν. Κατά τήν ίδιαν
φάσιν, δυνατόν νά τεθούν είς κίνησιν
έξωτερικαί δυνάμεις, άντιδρώσαι είς
τήν πρός έπέκτασιν προσπάθειαν τής
βιομηχανίας, όπως ή ϊδρυσις ξένων
άνταγωνιστικών βιομηχανιών, ή ή ϊδρυσις έντός τής ιδίας τής χώρας βιομηχα
νιών παραγωγής ύποκαταστάτων προϊ
όντων κλπ., μέ άποτέλεσμα τήν μετατόπισιν τής άγοραστικής δυνάμεως πρός
άλλα προϊόντα. Είναι προφανές ότι αί
άνταγωνιστικαί αϋται δυνάμεις ένισχύονται έτι μάλλον κατά τήν τέταρτην
φάσιν (φάσις σταθερότητος ή παρακ
μής) άνατττύξεως τής βιομηχανίας. Ή
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Τέλος, ή έπέκτασις έπιβραδύνεται
ένίοτε έκ τού υποβιβασμού τού ποσο
στού αύξήσεως τού πληθυσμού. Τούτο
ισχύει πρό πάντων διά βιομηχανίας
παραγωγής ειδών άνελαστικής σχετικώς ζητήσεως, όπως τά τρόφιμα.
Συνάγεται, όθεν, έκ τών άνωτέρω ότι
ή έντασις άνταγωνισμού είς τήν βιομη
χανίαν έξαρτάται ώς έπί τό πλεϊστον
άμέσως έκ τού άριθμοϋ τών έπιχειρήσεων έν τή βιομηχανία (όμοειδεϊς
βιομηχανίαι). "Οσον μεγαλύτερος ό
άριθμός τών έπιχειρήσεων, τόσον μ ε 
γαλύτερος ό άνταγωνισμός. ' Η ϋπαρξις
μεγάλου άριθμοϋ έπιχειρήσεων είς τινα
βιομηχανίαν, δύναται νά θεωρηθή ότι
καθιστά τήν βιομηχανίαν όργανικώς
άνταγωνιστικήν καί δυσχεραίνει τήν
έπίτευξιν καί διατήρησιν συμφωνιών
πεοιστολής τού άντανωνισμού.
Εξ άλλου ό άνταγωνισμός είς τάς
βιομηχανικός έπιχειρήσεις είναι συνυφασμένος καί μέ τά κάτωθι:
- Τάς άνάγκας κεφαλαίου, τό όποιον
άπαιτεϊται διά τήν είσοδον μιας έπιχειρήσεως είς τήν βιομηχανίαν.
Περιωρισμέναι άνάγκαι κεφαλαίου
διευκολύνουν τήν είσοδον καί είς περι
όδους εύημερίας νέαι έπιχειρήσεις
εισέρχονται είς τόν κλάδον καί έπιτείνουν τόν άνταγωνισμόν, άντιθέτως είς
περίοδον κρίσεως πολλαί έπιχειρήσεις
έγκαταλείπουν τόν κλάδον.
- Τόν βαθμόν τυποποιήσεως τού
προϊόντος ή μάλλον τόν βαθμόν διαφοροποιήσεως έκ τών προϊόντων τών
άλλων βιομηχανιών, δημιουργουμένης
ούτως ήμιμονοπωλιακής θέσεως ήτις
άποφεύγει έ ν μέρει τόν άνταγωνισμόν.
Τέλος δυνάμεθα νά είπωμεν δτι ό
άνταγωνισμός είς τήν βιομηχανίαν σή
μερον εύρίσκεται είς όξυτάτην μορ
φήν, διότι έκτος τών παραδοσιακώς
βιομηχανικών χωρών, ένας άριθμός
κρατών, έν οις καί τό ίδικόν μας,
εύρίσκονται είς τό στάδιον τής ταχείας
άναπτύξεως καί καταβάλλουν προσπά

θειας άνταγωνισμού τών βιομηχανικών
κολοσσών.
Δέν είναι τυχαϊον ότι αί ΗΠΑ καί ή
Εύρώπη τών δέκα εύρίσκονται ήδη είς
τά πρόθυρα σκληρού Ο ικονομικού ’ Εμπορικού πολέμου καί ότι οί δύο
αύτοί πόλοι οικονομικής ισχύος συγ
κρούονται έκαστος κεχωρισμένως καί
δ ι’ ίδιον λογαριασμόν μέ τήν ’Ιαπωνίαν.
Ο πόλεμος ούτος, παρ’ ό,τι δέν
προκαλεϊ καταστροφές τού κλασσικού
πολέμου, έν τούτοις συντελεί:
α. Εις εντάσεις δυναμένας νά φθάσουν καί είς θερμόν πόλεμον περιωρισμένης έκτάσεως.
β. Είς οικονομικήν άσφυξίαν τών ύπό
άνάπτυξιν καί ύποαναπτύκτων χωρών.
γ. Είς διαταραχήν τής έσωτερικής
τάξεως τών χωρών.
δ. Είς ένίσχυσιν τών άπομονωτικών
τάσεων καί εις έξάψεις στενού έθνικού
έγωϊσμοϋ.
ε. Είς έξαρσιν διαφοράς μεταξύ
πλουσίων καί πτωχών χωρών καί συνε
πώς είς όξυνσιν τής νέας μορφής
«Πάλης τών Τάξεων» έπί διεθνούς
έπιπέδου.
στ. Είς ψύχρανσιν τών σχέσεων
άκόμη καί μεταξύ τών έκ παραδόσεως
φίλων κρατών καί διάσπασιν τών συμμαχιών.
Ο άνταγωνισμός αύτός έχει έξελιχθή εις άκήρυκτον πόλεμον χρησιμοποιών πάν κατά τήν κρίσιν του μέσον,
άπό τής άπλής καί ανώδυνου προπα
γάνδας, μέχρι τής φοβερός καί ύπούλου κατασκοπείας τής βιομηχανίας ήτις
εύρίσκεται έν πλήρει έξελίξει.
Καί ή γεωργική παραγωγή μιάς χώρας
«έμπίπτει» στις άρμοδιότητες τών κα
τασκόπων μιάς άλλης χώρας.

Βιομηχανικοί Κατάσκοποι
' Ο οικονομικός άνταγωνισμός είναι ή
αιτία ούχι μόνον του ψυχρού πολέμου
άλλά καί τού θερμού τοιοάτου.
Έν πάοη, όμως περιπτώοει άπό τής
ουμπήξεως κοινωνιών ήρχισεν ό άνταγωνισμός τών άνθρώπων, ύπό τήν πρω
τόγονον μορφήν του, έπί τώ σκοπώ
έπιβιώσεως καί μόνον, μέ τήν πάροδον
όμως τού χρόνου καί τήν άνάπτυξιν τής
βιομηχανίας ιδίως, έξελίχθη εις τήν
σημερινήν του μορφήνήτις κατευθύνεται υπό τής κερδοσκοπίας.
Θά ήδυνάμεθα μάλιστα νά εϊπωμεν
ότι διά τήν οικονομικήν κατάστασιν τών
κρατών δέν ύπάρχει ποτέ ειρήνη. Τά
οικονομικά έπιτελεϊα διεξάγουν οϋτω
ένα πόλεμον σκληρόν, μέ ποικίλα κάθε
φορά μέτωπα. ”Αλλοτε εύρίσκονται εις
τήν άνάγκην νά πολεμήσουν κάποιον
δυνατόν έσωτερικόν έχθρόν, ό όποίος
λέγεται κερδοσκοπία, κατάχρησις ή
σπατάλη, άλλοτε εύρίσκονται εις τήν
άνάγκην νά πολεμήσουν έναν άλλον
έχθρόν, ό όποίος ξεσπάει είτε άπό τό
έσωτερικόν τής χώρας, ε ίτε άπό τό
έξωτερικό καί λέγται οικονομική κρίσις
καί άλλοτε έχουν νά συναγωνισθούν μέ
τάς ξένας άγοράς, μέ τά ξένα χρηματι
στήρια, τά όποια έχουν συμφέρον νά
προσβάλλουν τήν οικονομικήν πίστιν καί
σταθερότητα τοΰ άντιπάλου κράτους.
Οϋτω, κα θ’ ήν ώραν αί ένοπλοι
συρράξεις τείνουν εις τό νά γίνουν
σπάνιοι, ένας άλλος πόλεμος, μόνιμος
καί έντατικός, ό οικονομικός πόλεμος,
έξαπολύει τούς «κομμάντος» του εις
τά διάφορα πεδία μαχών τής βιομηχανι
κής κατασκοπείας.
Πράγματι, ένέχει ζωτικήν σημασίαν
διά κάθε κυβέρνησιν τό νά γνωριζη τάς
μυστικός επιτυχίας τών άλλων κρατών,
τά όποια αποτελούν ισαρίθμους άντιπάλους της. ’Αρκεί εις ένα κράτος νά
είναι γνωστή ή οικονομική κατάστασις
τού άντιπάλου του, διά νά βαδίση μέ
άσφάλειαν εις τήν καταστροφήν αύτού,
όταν τό νομίζει συμφέρον του.
Ή άνακάλυψις μιας νέας μεθόδου
κατασκευής, ή κλοπή μιάς έλπιδοφόρου ιδέας, ή παρεμβολή έμποδίων είς
τόν « ’ Εχθρόν» διά νά μή δυνηθή νά
φέρη είς αίσιον πέρας τήν άλφα ή βήτα
έρευναν, σημαίνει ταύτοχρόνως οικο
νομίαν χρήματος, φαιάς ουσίας καί
χρόνου. Τό γέρας τού πολέμου τούτου
είναι τόσον σπουδαίον, ώστε αί ύπηρεσίαι πληροφοριών στρέφουν τάς κυρίας
προσπάθειας των μάλλον πρός τούς
έπιστημονικούς, τεχνικούς ή οικονομι

κούς στόχους παρά πρός τούς καθαρώς στρατιωτικούς.
Ό πρώτος έν τώ κόσμω μεγάλος
οικονομικός κατάσκοπος ύπήρξεν άναμφιβόλως ό κατά τήν μυθολογίαν
άναφερόμενος «Π ρομηθεύς» όστις
έκλεψ εν έκ τοΰ ' Ηφαίστου τό πυρ καί
τό προσέφερεν είς τούς άνθρώπους.
"Αλλα παραδείγματα οικονομικής κα
τασκοπείας τής άρχαιότητος καί τού
Μεσαίωνος είναι: Αί προσπάθεια ύποκλοπής τής άγγειοπλαστικής τέχνης
τών Αίγινιτών, ή τής τέχνης μέ τήν
όποιαν οί Δαμασκηνοί κατειργάζοντο
τόν χάλυβα (περίφημα Δαμασκηνά σπα
θιά).
Τό 555 μ.Χ. Μεστοριανοί μοναχοί έκ
Κων/λεως μετέφ ερον έκ Κίνας ώά
μεταξοσκωλήκων έντός τών κοίλων
μπαστουνιών των καί έγκατεστάθησαν
οϋτω βομβυκοτροφεία είς όλόκληρον
τήν Πελοπόννησον.
Σήμερον οί κατάσκοποι βρίθουν πέριξ τών έργοστασίων καί έργαστηριων
έρεύνης. Συμφώνως πρός τάς ύπηρεσίας άντικατασκοπείας, ό άριθμός των
είς τάς ΗΠΑ άνέρχεται είς 200.000
περίπου.
Ή βιομηχανική κατασκοπεία διεξά
γεται κ α τ’ άρχήν ύπό ξένων πρακτό
ρων, οί όποιοι προσπαθούν νά άνακαλύιμουν τά μυστικά τών άλλων δυνάμεων
πρός όφελος τής πατρίδος των. Διεξά
γεται όμως καί είς τά έθνικά πλαίσια ύπό
τών άνταγωνιζομένων έπιχειρήσεων.
Τόν ύπ’ άριθμόν 1 στόχον σήμερον
άποτελούν αί πρωτοπόροι βιομηχανίαι,
αί όποίαι παρουσιάζουν μέγα ένδιαφέρον, διότι δέν ύπήρχον πρό 15 ή 20
έτών ή διότι έγκαινιάζουν νέας τεχνι
κός μεθόδους ώς: ' Η άτομική έρευνα,
ή ήλεκτρονική βιομηχανία, ή ύψηλή
ραπτική, ή σύγχρονος χημεία, ή ώρολογοποιία κ.λ.π.
Είναι γνωστή είς όλους ύμάς ή
σοβιετική κατασκοπεία είς τήνάτομικήν
πόλιν τών ΗΠΑ Λός Άλάμος, όπου
κατεσκευάσθησαν αί δύο πρώται άτομικαί βόμβαι καί ήτις ήρχισε πρό τής
Συμμαχικής άποβάσεως είς τήν Εύρώπην.
Πρωταγωνισταί τής κατασκοπείας
ταύτης ήσαν τό ζεύγος Τζούλιος καί
"Εθελ Ρόζεμπεργκ, 'Αμερικανοί 'Ε 
βραϊκής καταγωγής καί ό Γερμανικής
καταγωγής καί πολιτογραφηθείς "Αγ
γλος Κλάους "Εμιλ Φούκς.
Ή κατασκοπευτική αϋτη ένέργεια
συνετέλεσε κατά μέγα μέρος είς τήν
έπίθεσιν κατά τής Νοτίου Κορέας, ήτις
έστοίχισεν έκατόμβας θυμάτων καί

' Η βιομηχανία καί ιδίως τά έργοστάσια
παραγωγής χημικών προϊόντων γίνονται
συνήθως άντικείμενο τής οικονομικής
κατασκοπείας.
γενικώς μετέβαλε τόν ρούν τής ιστορί
ας είς βάρος τών ’Αμερικανών.
' Ομοίως, είναι γνωστόν ότι σήμερον
τό ένδιαφέρον τής βιομηχανικής κατα
σκοπείας κατευθύνεται ούχι πρός τά
πολεμικά όπλα μαζικής καταστροφής
μόνον, άλλά καί πρός άλλους στόχους
οϊτινες έκ πρώτης όψεως φαίνονται
άσήμαντοι καί μηδαμινοί καί έν τούτοις
παίζουν σημαντικόν ρόλον είς τήν
οικονομίαν τών κρατών, ώς έπί παραδείγματι:
- Τό ένδιαφέρον τών Σοβιετικών διά
τήν έπεξεργασιαν τών σπανίων μετάλ
λων διά τήν χρήσιν τών έπιταχυντών
σωματιδίων.
- Τό ένδιαφέρον τών Πολωνών διά
τήν κατασκευήν τών μεταλλικών πλε
γμάτων καί τών έπισώτρων αύτοκινήτων.
- Τό ένδιαφέρον τών Αμερικανών
διά τάς πλαστικός ϋλας καί δι ’ όλα τά
ήλεκτρονικά ύλικά καί έξαρτήματα.
- Τό ένδιαφέρον τής Γαλλίας διά τήν
γυναικείαν μόδαν.
- Τό ένδιαφέρον τής Ιαπωνίας διά
κάθε τεχνικόν έπίτευγμα τής Δύσεως.
Διά τών παραδειγμάτων αύτών παρεσχέθη μόνον μία ιδέα τού καταλόγου
τών ένδιαφερόντων.
"Ενας έκλεκτός στόχος τής βιομηχα
νικής κατασκοπείας σήμερον είναι ή
άεροπορία. Πρό έτών προεκλήθη σά
λος έκ τής συλλήψεως έν Παρισίοις,
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ένός υπαλλήλου τής σοβιετικής έταιρείας « Ά ε ρ ο φ λ ό τ» , όστις κατείχεν
εις τήν οικίαν του πληφορορίας σχετι
κός μέ τό γαλλο-βρεττανικόν σχέδιον
του ύπερηχητικοϋ άεροπλάνου «Κονκόρντ». "Οταν τελικά ένεφανίσθη μ ε
τά τέσσαρας μήνας τό ρωσσικόν «Τουπόλεφ 144» μερικοί δημοσιογράφοι
του έδωσαν σκωπτικώς τήν ονομασίαν
«Κονκόρντωφ».
Οί βιομηχανικοί κατάσκοποι λατρεύ
ουν έπίσης τούς ήλεκτρονικούς εγκε
φάλους, οί όποιοι κρύπτουν εις τήν
μνήμην των, ολόκληρον τό λογιστήριον
μιας έπιχειρήσεως, τάς λεπτομέρειας
τών σχεδίων της, καί τά στάδια των
έπιτευγμάτων της. Δέν άπαιτεϊται πλέ
ον νά κλαποΰν εύμεγέθη κατάστιχα.
Οί λαθροκυνηγοί τών βιομηχανικών
μυστικών άνήκουν εις όλα τά έπαγγέλματα, κινούνται εις όλους τούς κύ
κλους, ποικίλλουν άπό του προικισμέ
νου έρασιτέχνου, μέχρι του έπαγγελματίου κατασκόπου, όστις ύπεβλήθη
εις έπιστημονικήν κατάρτισιν. Ως έκ
τούτου, είναι λίαν δυσχερής ή άνακάλυψίς των καί ύπήρξεν όλως τυχαία ή πρό
έτών σύλληψις ένός μέλους τού διοικη
τικού συμβουλίου μεγάλου γαλλικού
οίκου, όστις παρίστατο εις σημαντικάς
συνεδριάσεις, έχων εις τό αύτί μικροσκοπικόν μαγνητόφωνον, καμουφλαρισμένον είς μικρόφωνον βαρηκοΐας.
Εύρυτάτη είναι ή κλϊμαξ, άπό τής
καθαρίστριας, ή όποια προβαίνει είς
διαλογήν τού καλάθου τών άχρήστων,
μέχρι τού κοσμικού κυρίου, όστις δρα
είς τά γραφεία τών ' Υπουργείων.
' Υπάρχουν έπίσης οί «Γίατριώται
Τουρίσται», οί όποιοι δέν προσελκύονται μόνον άπό τά μουσεία ■οί συνεργάται «γραφείων μελέτης τής άγοράς»
οϊτινες έπιδιώκουν, ύπό τό πρόσχημα
γενικής έρεύνης, λίαν συγκεκριμένον
κρύφιον σκοπόν, (εν τοιούτον γραφείον
άνεκαλύφθη πρό έτών είς τήν Ελβετί
αν). Τά «έπιφανή πρόσωπα» τά οποία
προσκαλούνται νά έπισκεφθούν τό άλ
φα ή βήτα έργοστάσιον ή έργαστήριον
καί φωτογραφούν, κυριολεκτικώς, όσα
έπιδεικνύονται άπερισκέπτως. Οί «με
τεκπαιδευόμενοι», οϊτινες έρχονται έξ
άλλης χώρας διά νά έργασθοΰν έπ ’
όλίγους μήνας είς μίαν έπιχείρησιν καί
άναχωρούν φορτωμένοι μέ «μικρά μυ
στικά» παραγωγής, τά όποια άξίζουν
πολλά χρήματα.
Υπάρχουν τέλος, οί έπαγγελματίαι
κατάσκοποι, οί άποφοιτήσαντες έξ ειδι
κών σχολών, αί όποϊαι λειτουργούν είς
τήν ’ Ιαπωνίαν, τάς Ηνωμένας Πολιτεί572

Τό ατομικό μανιτάρι. ' Η άτομική ένέργεια καί οί δυνατότητάς της δημιούργη
σαν τά τελευταία χρόνια τις πιό πολύ
πλοκες «ιστορίες κατασκοπείας».
ας, τήν Σοβ. "Ενωσιν.
Αί μέθοδοι τών βιομηχανικών κατα
σκόπων είναι αί αύταί τών μυστικών
πρακτόρων.
Διά νά στρατολογηθή ένας πληροφο
ριοδότης ή νά προσεταιρισθή τόν μηχα
νικόν ένός ανταγωνιστικού οίκου, ό
βιομηχανικός κατάσκοπος μετέρχεται
πάν μέσον, κατά τό πλείστον άθέμιτον,
ήτοι έπικαλείται τά κοινά ιδεολογικά
φρονήματα, προβάλλει τό δέλεαρ τού
χρήματος καί έάν αύτά δέν φέρουν
άποτελέσματα, εκμεταλλεύεται τάς
άνθρωπίνας άδυναμίας (ναρκωτικά, άνώμαλα ήθη κλπ.). Συνηθέσταται είναι ή
πλαστογραφία, ή ύπεξαγωγή αλληλο
γραφίας, ή ύποκλοπή τηλεφωνημάτων,
ή κοινή κλοπή (έν άνάγκη μέ διάρρηξιν)
κλπ.
Τό πεδίον δράσεως τών άνθρώπων
αύτών, είς τάς τάξεις τών όποιων
περιλαμβάνονται καί γυναίκες, ποικίλ
λει όσον καί αί μέθοδοί των. Συχνάζουν
είς τά συνέδρια, τάς δεξιώσεις, τάς
έμπορικάς έκθέσεις, τάς συναντήσεις
ειδικών, τά έγκαίνια ιδρυμάτων κλπ.
Εύρίσκονται έπίσης, είς τάς άθλητικάς
λέσχας, τά γήπεδα τού γκολφ, έν
όλίγοις είς όλα τά μέρη, όπου έλπίζουν
νά συναντήσουν «χρήσιμα» πρόσωπα.
Εις τόν τομέα τών εύρεσιτεχνιών, τό
άποτελεσματικώτετον δίκτυοντών πλη
ροφοριοδοτών κατώρθωσε νά προμηθεύση είς τήν ’Ιαπωνίαν, χώραν, ήτις

φέρεται έπικεφαλής τής βιομηχανικής
κατασκοπείας, τάς άπαραιτήτους πλη
ροφορίας διά τήν τεχνολογικήν προε
τοιμασίαν της μετά τήν λήξιν τού Β '
Παγκοσμίου πολέμου. Συμφώνως πρός
τόν Γάλλον Ά λα ίν Πυζόλ, πρώην μυστι
κό πράκτορα, άκόμη καί σήμερον έργάζονται είς τό Τόκιο περισσότεροι άπό
έκατόν χιλιάδας βιομηχανικοί κατάσκο
ποι.
' Η βιομηχανική κατασκοπεία είς τήν
’ Ιαπωνίαν άποτελεί συνέχειαν τής μαζι
κής ύστερίας, έν όνόματι τής πατρίδος,
ήτις είχε προκαλέσει κύματα ψυχώσεως κατά τήν διάρκειαν τού τελευταίου
πολέμου.
Ή προσπάθεια αυτή τών ’Ιαπώνων
συνετέλεσεν, ούχίμόνον ή χώρα των νά
διασπάση τό φράγμα τού έμπορικοϋ
άπομονωτισμοΰ, είς όν εύρίσκετο προπολεμικώς, άλλά καί νά κατακτήση άλας
τάς άγοράς τού κόσμου.
Ά λ λ ' ή οικονομική κατασκοπεία γί
νεται άκόμη καί είς τάς καθημερινός
έμπορικάς συναλλαγάς, είς τό καθημε
ρινό «άλισιβέρι» όπως λέγεται τής
άγοράς. Μάλιστα, λέγεται ότι διά νά

' Η μεγαλούπολις μέ τήν συγκεντρωμέ
νη οικονομική δραστηριότητα γίνονται
έπίσης στόχος τής κατασκοπείας τών
Μεγάλων ιδίως Δυνάμεων.
είναι κανείς έπιτυχημένος έμπορος
δέν πρέπει νά έχη μόνον τήν ικανότητα
νά άντιλαμβάνεται έγκα'φως τάς προτι
μήσεις τού άγοραστικού κοινού, άλλά
καί νά διαθέτη ένα άρκετά έκτεταμένον
δίκτυον «πληροφοριοδοτών».
Αύτοί οί Ι.Χ. πληροφοριοδόται έχουν
καταστή τά τελευταία έτη, άπαραίτητοι
είς τάς μεγάλος έπιχειρήσεις, άφου

«μάτι κουκουσαγιας», χώρεϊ εις το
κοίλον τής παλάμης καί έπιτρέπει τήν
όρασινείς τό σκότος, έν μικρόν ραντάρ,
τό όποιον καταλλήλως προσανατολιζόμενον, συλλέγει έκ τού εσωτερικού
ένός παραθύρου τούς παλμούς οί
όποιοι προκαλούνται είς τά τζάμια άπό
τάς φωνάς τών όμιλούντων εντός τού
δωματίου.

Μ έθο δ ο ι χρησιμοποιούμενοι
ύπό τών κατασκόπων

Τά κοινωφελή έργα, όπως γέφυρες, υδραγωγεία, έργοστάσια παραγωγής
ηλεκτρικού ρεύματος κ.λ.π.
τάς προφυλάσσουν κατά τόν δυνατόν
άπό έπισφαλεϊς πελότας.
Μάς παρακολουθούν λοιπόν παντού.
’Ακόμη, δέν θά ήτο ύπερβολή νά
εϊπωμεν ότι τό κατάστημα άπό τό
όποιον θέλομεν νά άγοράσωμεν μέ
δόσεις (άνεξάρτητα άν θά ύπογράψωμεν γραμμάτια ή όχι), δέν θά δεχθή τήν
συναλλαγήν, αν δέν τίάρη προηγουμέ
νως, σχετικά μέ τήν φερεγγυότητά μας
πληφορορίας.
’ Ωργανωμένον εις έπιστημονικάς
βάσεις είναι τό σύστημα παρακολουθήσεως εις τάς ρεγάλας επιχειρήσεις.
"Ολοι οί πελάται, άκόμη καί οι πιθανοί
πελάται, έχουν καρτέλλας εις τάς
όποιας συνήθως άναγράφεται κάθε
χρήσιμος πληροφορία, ήτοι πώς ζοϋν,
πόσα ξοδεύουν, άν ξενυχτάνε εις τά
διάφορα πανάκριβα νυκτερινά κέντρα,
άκόμη καί άν έχουν άλλου είδους
δραστηριότητας, άπό έκείνας αί όποίαι
άπαιτοΰν συνήθως άνθεκτικόν πορτο
φόλι.
Τό σύστημα αύτό τής οικονομικής
κατασκοπείας τό έδανείσθησαν αί μ ε
γάλοι έπιχειρήσεις άπό τάς τραπέζας
καί τά άλλα πιστωτικά ιδρύματα.
Εις τό σύστημα αύτό οφείλεται καί τό
περίφημον «μπλάκ λίστ» (μαύρος κατά
λογος), εις τό όποιον καταχωροϋνται
όλοι οί πελάται τών Τραπεζών οϊτινες
άνεξάρτητα πρός τήν ιδιότητά των, δέν
είναι συνεπείς πρός τάς οικονομικός

υποχρεώσεις των.
Είτε, λοιπόν, είναι σήμερον κανείς
έμπορος, ε ίτε άνήκει άπλώς εις τό
άνώνυμον καταναλωτικόν κοινόν, χιλιά
δες μάτια τόν παρακολουθούν καί
έκτιμοϋν τάς οικονομικός του δυνατό
τητας καί τήν φερεγγυότητά του.
’Αλλά πριν κλείσωμεν τό θέμα τών
βιομηχανικών κατασκόπων άξίζει τόν
κόπον να ρίξωμεν μιά ματιά εις τήν
ειδικήν πανοπλίαν αύτών.
Ή φαντασία τών κατασκευαστών
ειδικών συσκευών διά τήν κατασκοπεί
αν δέν έχει όρια. Χάρις εις τήν ήλεκτρονικήν καί τήν σμίκρυνσιν, έχουν
κατασκευάσει φωτογραφικός μηχανάς,
αί όποίαι χωρούν είς εν μανικετόκουμπον ε ίτε είς τήν πέτραν τού δακτυλιδι
ού. Αί ταινίαι τού Τζαίημς Μπόντ κατέ
στησαν πασίγνωστον τόν ραδιοφωνικόν
πομπόν, ύπό μορφήν έληάς, ή όποια
εμβαπτίζεται είς ποτόν μέ μίαν «οδον
τογλυφίδαν» καρφωμένην έ π ’ αυτής,
ήτις είς τήν πραγματικότητα είναι ή
κεραία τού πομπού.
Ωρισμενοι μικροπομποί έχουν βά
ρος μικρότερον τού γραμμαρίου καί δέν
διακρίνονται διά γυμνού οφθαλμού.
Υπάρχουν υποδήματα, ή σόλα τών
όποιων περιέχει ένα μικροσκοπικόν
μικρόφωνον καί τό τακούνι μαγνητόγραφον έπί σύρματος■ αναπτήρες οί
όποιοι περικλείουν τελειότατον όπτικόν
σύστημα - μία συσκευή, ή όποια καλείται

Αί προσφορώτεραι καί συνηθέστεραι
μέθοδοι αί χρησιμοποιούμενοι ύπό τών
βιομηχανικών κατασκόπων σήμερον ε ί
ναι:
- ' Η συγκρότησις ειδικής ύπηρεσίας
μελετών. Παρ’ έκάστου οικονομικού
οργανισμού ή βιομηχανίας πρός μ ελ έ
την άπάντων τών έκδιδομένων καί
έλευθέρως κυκλοφορούντων τεχνικών
περιοδικών, μελετών ή έκδόσεων. Αί
ύπηρεσίαι αύται παρακολουθούν άπάσας τάς έκθέσεις διαφόρων προϊόντων,
έθνικάς καί διεθνείς. ' Ο πλούτος τών
υυστικών έκ τής άνωτέρω παρακολουθήσεως είναι άφάνταστος.
- Ή Γαλλική υπηρεσία πληφοροριών
ή όποια ήσχολήθη μέ τό θέμα τής
κλοπής μυστικών τού άγγλογαλλικοϋ
άεροσκάφους «Κόνκορντ» άπό τούς
Ρώσους, κατέληξεν είς τό συμπέρασμα
ότι, μόνον τό 10% τών πληροφοριών
συνεκέντρωσαν ούτοι άπό τούς κατα
σκόπους των, τά υπόλοιπα 90% τά
συνέλεξαν άπό τήν μελέτην τών τεχνι
κών δελτίων καί τεχνικών έπιθεωρήσεων.
- Ή μέθοδος τού Καννιβαλισμού.
Δι ’ αύτής τής μεθόδου, μία έπιχείρησις άγοράζει τό προϊόν τής άντιπάλου
έπιχειρήσεως, τό διαλύει «είς τά έξ ών
συνετέθη» διά νά μάθη τά μυστικά τής
κατασκευής του. ’ Εν συνεχεία προβαί
νει είς τήν κατασκευήν νέου ίδικοΰ της
προϊόντος μέ άλλου όνομα καί μέ
μερικός τροποποιήσεις, διά νά μή κινήση κ α τ’ αύτής ή έτέρα έπιχείρησις τόν
περί αύτοϋ ίσχύοντα νόμον. Παράδει
γμα, τό προσφάτως παραδοθέν άεροσκάφος MIG -2 5 τής Σοβ. Ένώσεως
ύπό τού πιλότου είς τους ’Ιάπωνες καί
’Αμερικανούς.
- Ή μέθοδος τής έξαγοράς.
Διά τής μεθόδου αύτής επιδιώκεται ή
έξαγορά τών τεχνικών καί ύπαλλήλων
τής άντιπάλου έπιχειρήσεως. Ως γνω
στόν, ό άριθμός εκείνων οί όποιοι
γνωρίζουν έν ή περισσότερα μυστικά
είς μίαν έπιχείρησιν δέν είναι πάντα
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μικρός. Τούτο συνδυαζόμενον μέ τό
γεγονός ότι τό χρήμα εις τήν έποχήν
μας παρά ποτέ άλλοτε έχει διαφθείρει
συνειδήσεις, αντιλαμβάνεται κανείς
τήν ευκολίαν μέ τήν όποιαν δύναται
κάποιος νά έξαγορασθή καί νά παραδώση μυστικά τής έπιχειρήσεως εις τήν
όποιαν έργάζεται καί εις τήν όποιαν
όπωσδήποτε θά χαίρη έμπιστοσύνης,
άφοϋ δύναται νά γνωρίζη ταϋτα.
- Ή μέθοδος τή χρήσει τεχνικών
μέσων.
"Οπως προανεφέρθη ύφίστανται σή
μερον εις τήν υπηρεσίαν τών κατασκό
πων τελειότατα τεχνικά μέσα, διά τών
όποιων συλλέγεται πλήθος μυστικών,
χωρίς τόν κίνδυνον άποκαλύψεως τής
ταύτότητος τής ένδιαφερομένης πρός
τούτο έπιχειρήσεως. Τήν έφαρμογήν
τής μεθόδου αύτής άναλαμβάνουν ειδι
κευμένοι έταιρειαι έναντι άδράς άμοιβής.

Μ ΕΡΟ Σ Ε'
Α Μ Υ Ν Α - Α Ν ΤΙΚ Α ΤΑ ΣΚ Ο Π ΕΙΑ
Εις τά πλαίσια τοΰ κράτους
Αντικατασκοπεία είναι ή ώργανωμένη άντιμετώπισις υπό τού κράτους,
τόσον εις τό έσωτερικόν όσον καί εις τό
έξωτερικόν, προληπτικώς καί κατασταλτικώς, τών ένεργειών τών κατα
σκοπευτικών υπηρεσιών τών άντιπάλων
κρατών.
Είναι αυτονόητον, λοιπόν, πόσην μεγάλην άξίαν δύναται νά έχη μιά πληρο
φορία περί τής δραστηριότητος τής
άντιπάλου κατασκοπείας. Αί πληροφο
ρίαι άποτελοΰν τόν βασικώτερον παρά
γοντα διά λήψινάποφάσεως εις οίονδήποτε κλιμάκιον διοικήσεως.
Ά λ λ ' έάν, δ ι’ οίανδήποτε έπιχείρησιν πολεμικήν ή άλλης μορφής, αί
πληροφορίαι γενικώς είναι πρωταρχι
κής σημασίας, διά τήν έπιτυχίαν τής
έπιχειρήσεως εις τόν τομέα τής άντικατασκοπείας αί πληροφορίαι είναι ζωτι
κής σημασίας διά τήν άσφάλειαν τής
χώρας.
Ή ιδιαιτέρα σημασία τών πληροφορι
ών άντικατασκοπείας είναι ότι άποκαλύΓΓΤουν τούς τομείς καί τούς στόχους
ένδιαφέροντος τού άντιπάλου, τάς
πιθανός προθέσεις του, τάς δυνατότη
τας καί τόν βαθμόν έπιτεύξως πληρο
φοριών άπό τάς ήμετέρας διαρροάς.
Οϋτω, παρέχεται ή δυνατότης εις τήν
Κυβέρνησιν ν ' άντιδράση έγκαίρως καί
άποτελεσματικώς.
Άντιθέτω ς, ή έλλειψις πληροφορι
ών καί ή άποστέρησις συλλογής τούτων
υπό τού άντιπάλου έχει έξ ίσου μεγάλην
σημασίαν διά τήν άσφάλειαν τής χώρας.
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Ή άσφάλεια, λοιπόν ενός κράτους
καί ή άμυνα γενικώς έναντι τής δράσεως τών ξένων πρακτόρων, άντιμετωπίζεται υπό τής ύπηρεσίας διά μέτρων
ά φ ' ενός μέν παθητικών καί προληπτι
κών, ά φ ’ έτέρου δέ δ ι’ ένεργητικών
μέτρων καί ένεργοΰ δραστηριότητος,
ήτοι έπιχειρήσεων άντικατασκοπείας.
Αί έπιχειρήσεις άντικατασκοπείας
σχεδιάζονται έν πάση λεπτομέρεια κα
τά έπιτελικόν τρόπον, ώς περίπου
συμβαίνει μέ τάς πολεμικός έπιχειρήσεις.

Εις τά πλαίσια τής βιομηχανίας
"Οπως προανεφέραμεν, ή βιομηχα
νία σήμερον άποτελεί τόν ύπ’ άριθ. 1
στόχον τής έν ειρήνη κατασκοπείας.
' Ο άόρατος αυτός στρατός τών κατα
σκόπων ό όποιος ζή καί κινείται μεταξύ
μας καί όμιλείτήνγλώσσανμας ενδεχο
μένως κατορθώνει νά είσχωρή παντού
άπό τάς πλέον σημαντικός καί έμπιστευτικάς θέσεις, μέχρι τάς πλέον
άσημάντους τοιαύτας.
Εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας καί
βαθμηδόν εις τάς άλλας χώρας τού
κόσμου, προσλαμβάνονται πρώην πρά
κτορες τών ειδικών υπηρεσιών διά νά
προφυλάξουν τήν ’ Εθνικήν οικονομίαν
άπό τούς έν λόγω έπιφόβους «τερμίτας».
Οϋτω, διά τήν άμυναν κατά τής
βιομηχανικής κατασκοπείας, ή μεγάλη
Αμερικανική 'Εταιρεία αυτοκινήτων
«Τζένεραλ Μότορς» διαθέτει κονδύλιον άνώτερον έκείνου τών Γαλλικών
Υπηρεσιών Άντικατασκοπείας. Εις
τήν Γαλλίαν ό οίκος «Μισελέν», έκ τών
μεγαλυτέρων βιομηχανιών έπισώτρων,
προσέλαβεν ειδικούς τής άντικατασκοπείας. 'Επίσης πρέπει νά λαμβάνεται
ειδική φροντίς διά νά μή «διαρρέουν»
έκ παραδρομής είς τά διαφημιστικά
βιβλιάρια καί τά φυλλάδια τών έπιχειρή
σεων, πολύτιμοι πληροφορίαι. Παρετηρήθη έπί παραδείγματι ότι οί ’ Ιάπωνες
οσάκις παρίστανται εις διεθνή έπιστημονικά ή τεχνικά συνέδρια, έπιστρέφουν είς τήν χώραν των μέ τάς
βαλίτσας των π αραγεμισμένος μέ
«προσπέκτους», τά όποια έν συνεχεία
θά διερευνηθοΰν έπιμελώς είς τήν
χώραν των.

Μ ΕΡΟΣ Σ Τ
ΣΥΜ Π ΕΡΑ ΣΜ Α ΤΑ
'Εκ τών έκτεθέντων έν γένει κατα
φαίνεται ότι ή οικονομική κατασκοπεία
έχει μέν τάς ρίζας της είς τά βάθη τής
ιστορίας τού άνθρώπου, εύρίσκεται
όμως έν πλήρει αναπτύξει σήμερον,
ότε ή οικονομία διέπει κάθε έκδήλωσιν

άτομικήν, όμαδικήν ή κρατικήν. Αί οικο
νομικοί κρατικοί ύπηρεσίαι, οί διάφοροι
οργανισμοί καί έταιρειαι καί γενικώς τά
διάφορα ισχυρά οικονομικά συγκροτή
ματα, παρακολουθοϋνται συνεχώς άπό
άφανείς πράκτορας. Ίσως θεωρηθούν
λίγο ύπερβολικά τά άναφερθέντα, έν
τούτοις πολλάς φοράς κατεστράφησαν
όλόκληροι οικονομικοί κολοσσοί, έχάθησαν τεράστιοι περιούσιοι, έζημιώθησαν χιλιάδες πρόσωπα, έπεσαν είς τήν
ένδειαν έκατομμύρια άνθρώπων, άπό
μίαν έπιτυχημένην οικονομικήν έπίθεσιν ε ίτε υπό μορφήν κατασκοπείας, είτε
υπό μορφήν οικονομικού άνταγωνισμοϋ, άπό τού άντιπάλου.
' Ο άνελέητος οικονομικός άνταγωνισμός τών ύπερδυνάμεων, έχει μετα
τρέψει τόν βιομηχανικόν κατάσκοπον
είς ειδικόν, ό όποιος κατακτά όλο καί
σημαντικωτέραν θέσιν έντός τής μεγά
λης οικογένειας τών κατασκόπων, μέ
τούς πολλαπλούς στρατιωτικούς καί μή
στρατιωτικούς κλάδους όπως: τόν κα
τάσκοπον τών πετρελαίων, τόν διπλω
ματικόν κατάσκοπον, τόν δολιοφθορέα,
τόν κατάσκοπον έν υπνώσει, όστις
παραμένει έν έφεδρεία διά νά δράση
μίαν καί μόνον φοράν, τόν διπλόν ή
τριπλόν κατάσκοπον καί τέλος τόν
κατάσκοπον δημοσιογράφον.
Ιδιαιτέρα προσοχή πρέπει νά κατα
βάλλεται κατά τήνέπιλογήν τών προσώ
πων τών διαφόρων κρατικών ή ’ιδιωτικών
οικονομικών ύπηρεσιών καί βιομηχανι
ών, ϊνα ταϋτα έχουν ούχίμόνονάνεπτυΥμένην αυνείδησιν τού καθήκοντος,
άλλά καί σχετικήν μόρφωσιν ώστε νά μή
παραπλανώνται άπό πάκτορας τού άντι
πάλου.
’ Επιβάλλεται νά πραγματοποιήται συ
χνός έλεγχος τών διαφόρων βιομηχανι
κών προϊόντων, είς τρόπον ώστε νά
προλαμβάνεται οίαδήποτε άπόπειρα
δολιοφθοράς. Είς περίπτωσιν δέ ύπάρξεως καί ύποψίας άποπείρας δολιοφθο
ράς, πρέπει άμέσως νά άντικαθίσταται
τό άντίστοιχον προσωπικόν έστω καί άν
τούτο έθεωρεϊτο μέχρι τότε έμπιστον.
Γενικά πρέπει νά μή είμεθα εύπιστοι,
άλλά έπιφυλακτικοί πρός όλους ιδιαιτέ
ρως δέ πρός τούς άλλοεθνεϊς υπηκό
ους.
Επιβεβλημένη δέ καί σκόπιμος είναι
ή στενή παρακολούθησις τών έπαφών
τάς όποιας έχουν μέ άλλα πρόσωπα
εκείνοι, οί όποιοι διευθύνουν ή χειρί
ζονται άξιολόγους έργασίας κλάδων
πολεμικής βιομηχανίας.
Ή οικονομική κατάστασις τών προ
σώπων τών χειριζομένων οικονομικά
πόστα ώς καί τών συγγενών καί τών
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φίλων αυτών άκόμη, δέον ν ' άποτελή
έ ν συνεχές άντικείμενον μυστικής έρεύνης καί γενικώς νά μάς κινεί τήν
ύποψίαν, διότι οϋδείς δύναται νά δαπα
νά περισσότερα τών είσπραττομένων.
'Εδώ ισχύει άπολύτως ή λαϊκή παροιμία
«"Απλωσε τά πόδια σου ώς έ κ εί πού
φθάνει τό πάπλωμα».
Τέλος, τό γενικόν συμπέρασμα είναι
ότι ό οικονομικός πόλεμος είναι ό
πλέον δύσκολος πόλεμος.
Κατά τήν σύγχρονον μάλιστα έποχήν
καθ’ ήν συνέπεια τής άπειλής τών
άτομικών όπλων καταβάλλεται προσπά
θεια άφοπλισμοϋ καί διαρκούς ειρήνης,
ό «ειρηνικός άνταγωνισμός» έπί τού
οικονομικού πεδίου θ ’ άποτελή τήν
υόνιυον υοοωήν πολέυου.

Ή οικονομική συγκρότησις τών λαών
καί τού κόσμου ολοκλήρου είναι σήμε
ρον έν άπό τά μεγαλύτερα προβλήματα
όλων τών έποχών.
' Ομολογουμένως, ό οικονομικός πα
ράγων είναι πολύ εύαίσθητος καί χρειά
ζεται έξαιρετικήν έπιστημονικήν κατάρτισιν, έμπειρίαν καί τεχνικήν μόρφωσιν
κατά τήν διαχείρισιν τούτου, διότι πολλάς φοράς έπιδροϋν καί τόν κατευθύ
νουν άστάθμητοι παράγοντες, οϊτινες
δέν είναι οικονομικοί άλλ ’ έξωοικονομικοί, ώς π.χ. ή διεθνής έντασις, ή
κοινωνική διαμόρφωσις, ή σύγχρονος
ψυχολογία, αί νεώτεραι άντιλήψεις τών
άνθρώπων καί τών λαών κλπ.
Διά τόν λόγον αύτόν άκριβώς άπαιτεϊ-

Γιατί νά ύπάρχουν Πόλεμοι;
ΠΟ μιά στατιστική πού έγινε πρό
καιρού άπό τόν Ο.Η.Ε διαπιστώθη
κε ότι, τά χρήματα πού καταβάλλονται
γιά άγορές όπλων μιας ήμέρας, στοιχί
ζουν όοο ή τροφή όλων τών παιδιών τού
κόομου άπό 6 χρόνων καί κάτω γιά ένα
ολόκληρο χρόνο.
Δέν νομίζουμε ότι είναι άνάγκη νά
σχολιάσουμε τό γεγονός αυτό; Τό
πράγμα είναι ολοφάνερο καί δέν χρειά
ζεται άνάλυση. Έάν δέν ύπήρχαν
πόλεμοι τά χρήματα πού καταναλώνον
ται γιά άγορά όπλων, τροφής, ένδυμασίας κ.λ.π. θά μπορούσαν νά καλύψουν
τις άνάγκες διατροφής όλου τού κό
ομου τού πλανήτη μας, χωρίς νά
άναφέρουμε τά έκατομμύρια άθώων
ψυχών πού σκοτώνονται στις μάχες.
Πόσο άλήθεια σκληρός κ' άπάνθρωπος είναι ό πόλεμος. Πόσο άπαίσιος,
πόσο καταστρεπτικός, πόσο πικρός κι'
άνάλγητος είναι. Στόν πόλεμο πηγαί
νουν τά παιδιά όλου τού κόσμου γιά νά
ύπερασπίσουν τήν πατρίδα τους, τή γή
τών πατέρων τους, τή μεγάλη μάνα γή
πού τούς προσφέρει τό κάθε τί στή ζωή
τους. Στόν πόλεμο πηγαίνουν πάντοτε
σχεδόν οί νέοι μας κάθε ήλικίας καί
γένους, κάθε άποχρώσεως καί έπαγγελματικής κατευθύνσεως. Πολλές
φορές στούς πολέμους οί νέοι μας,
άλλοι σκοτώνονται άδικα γιατί νικώνται
άπ' τόν έχθρό, κι' άλλοτε σκοτώνονται
δίκαια συνηθίζουμε νά λέμε, γιατί νι
κούν καί καταβάλλουν τούς άντιπάλους. Ποιά σημασία άγαπητοί μας άναγνώστες μπορεί νά έχει αϋτό τό γεγο
νός καί γιά τούς μέν καί γιά τούς δέ,
άφοϋ καί στήν πρώτη περίπτωση καί στή
δεύτερη περίπτωση, άνθρωποι σκοτώ
νονται, άνθρωποι χάνονται, νεαρά βλα
στάρια, πού δέν έφταιξαν σέ τίποτα,
σωριάζονται πάνω στή μετέρα μας γή,
πού τή βάφουν μέ τό ζεστό άλυκο αίμα
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Του ' Αστυν. Α'
κ. Ματθ. Φελώνη

τους καί τήν ποτίζουν βαθιά, γιά νά
φυτρώσει, ίσως κάποια μέρα τό αιώνιο
δένδρο τής λευτεριάς καί τής ειρήνης.
Ποιά σημασία μπορεί νά έχει αύτή, ή
θυσία, άφοϋ καί στήν πρώτη περίπτωση
καί στήν δεύτερη περίπτωση σπίτια
κλείνοντας οικογένειες καταστρέφονται παιδιά μένουν ορφανά, γυναίκες
χήρες καί χαροκαμένες μένουν χωρίς
σύντροφο, χωρίς προστάτη καί άνεμοδέρνονται σάν καρυδότσουφλια μέσα
στό φουρτουνιασμένο πέλαγος τής
ζωής καί βιοπάλης; 'Αφού μανάδες
μαυροντυμένες καί καμπουριασμένες,
στενάζουν κάτω άπό τό βαρύ πόνο, άπ'
τή βαριά θλίψη γιά τό άδικοχαμένο
μοναχογιό τους γιά τό μονάκριβο στή
ζωή τους βλαστάρι, γιά τή μοναδική στή
ζωή τους ψυχή πού έφυγε γιά νά μή
ξαναγυρίσει πιά.
' Αγωνίζεσαι καημένη μανούλα γιά τό
σπλάχνο σου γιά νά τό δεις καί νά τό
καμαρώσεις γαμπρό καί καλό οικογενει
άρχη μιά μέρα, μά δέν προφταίνεις νά
τό δεΤς γιατί σοϋ φεύγει καί χάνεται σάν
τήν ήλιοαχτίδα, σάν τή σκιά. Τά όνειρά
σου καί οί έλπίδες σου χάνονται,
γκρεμίζονται κι' έσύ στέκεις όλόρθια
μόνη μέσα στή ζωή σάν καλαμιά στό
κάμπο, πού νά πεις τόν πόνο σου καί
πού τά βάσανά σου γυναίκα άμοιρη...
όπου κι’ άν τόν πεις, κι όσους κι άν
λυπήσεις, έσύ κακομοίρη καί δυστυχι
σμένη θά έχεις τήν πρωτιά, έσύ θά
έχεις τό προβάδισμα, έσύ καί μόνο έσύ
θά έχεις τά πρωτεία σ' αύτή τή φάση
Trie ζωής. Κανείς δέν θά μπορεί νά σοΰ

ται έξαιρετική προσοχή κατά τόν χειρι
σμόν τών οικονομικών προβλημάτων καί
ιδιαιτέρως εις τάς περιπτώσεις καθ ’ άς
εύρίσκεται έν δράσει ό «οικονομικός
ψυχολογικός πόλεμος».
Οϋτω, έντός τού κύκλου τής δράσεως, τής άντιδράσεως καί τής συνθέσέ
ως τού οικονομικού παράγοντος, έπιβάλλεται ή συνεχής μελέτη όλων τών
οικονομικών προβλημάτων άπό έπιστήμονας κύρους, οί όποιοι δέον νά είναι
εις θέσιν όπως έκάστην φοράν έκτελοϋν έγκαίρως τάς έπιβαλλομένας άναπροσαρμογάς τών μεθόδων καί τών
συστημάτων, τόσον εις τήν κατάρτισιν
τών οικονομικών σχεδίων, όσον καί εις
τήν έκτέλεσιν τούτων.

άπαλύνει τόν πόνο σου, τήν πίκρα σου
τά βάσανά σου.
Πόσο όμορφα θάτανε νά μή ύπάρχουν
πόλεμοι καί καταιγίδες σέ τούτη τή ζωή.
Πόσο όμορφα θάτανε άντί γιά πολέμους
καί συμφορές νά βασίλευε ή ειρήνη, ή
γαλήνη, ή άγάπη τών άνθρώπων πάνω στή
γή. Πόσο όμορφα θάτανε άντί γιά πτώματα
πάνω στή φιλόξενη γή μας, νά φυτρώνανε
άγριολούλουδα πού νά μοσχομυρίζει γύ
ρω μας όλη ή φύση, όλη ή πλάση, άντί γιά
ζεστό κόκκινο αίμα ή γή νά δέχεται τό
πεντακάθαρο δροσερό νεράκι τής βρο
χής. ' Αντί νά θάβουμε τούς νεκρούς μας
οτά πεδία τών μαχών νά θάβουμε τό
μίσος, τήν όργή, τό πάθος, τήν πίκρα, τή
θλίψη, τήν στενοχώρια, τό συμφέρο καί
πάνω άπ' τά μνήματα όλων αύτών νά
άνθίζουν περιβόλια καί κήποι μέ λογιών,
λογιών λουλούδια, τριαντάφυλλα, μενε
ξέδες καί γαρύφαλλα. Πόσο όμορφα
άκόμα θάτανε άν στή θέση τών πολέμων
καί τών ολέθρων ύπήρχε ή ομόνοια, ή
άγάπη, ή γαλήνη καί ή πρόοδος σ' όλους
τούς λαούς τής γής καί έτσι άδελφομένοι
καθώς θά εΐμασταν νά ζοϋμε ό ένας γιά
τόν άλλο, χωρίς συμφέροντα καί πάθη;
Στή θέση τής λύπης νά ύπήρχε,ή χαρά,
στή θέση τής τρικυμίας, ή γαλήνη καί ή
εύτυχία, στή θέση τού μίσους καί τής
οργής, ή θέση τής άγάπης καί τής
στοργής, στή θέση τής καταστροφής, ή
θέση τής προόδου καί τής προκοπής.
"Ολα αύτά δέ θάτανε καλύτερα;
Μή δημιουργούμε λοιπόν τούς πολέ
μους καί τις καταστροφές, μή γινόμαστε
γενοκτώνοι, μή καταστρέφομε πολύτιμες
ζωές.
Μιάεύχή καί μιά προσευχή κάνουμε, ό
Θεός νά βάλλει τό χέρι του καί όλοι έμεΐς
νά μονιάσουμε καί νά άγαπηθοΰμε γιά νά
μπορέσουμε έτσι νά ζήσουμε ήσυχα,
όμορφα καί χριστιανικά καί στις καρδιές
μας νά βασιλεύει ή άγάπη, τό φώς, ή
άλήθεια καί ή δικαιοσύνη.
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ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ!
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Τ Ο Υ Ο Ρ Ο Υ « Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Σ »

Τοΰ Γενικού
' Αστυ ν. Δ / ν τ ο ΰ κ. Ε. Σ η φ ά κ η

' Ο άστυνομικός διορίζεται γιά νά προλαμβάνει καί
νά καταστέλλει τό ’έ γκλημα. Ποιος, τό κάνει τό έγκλη μ α
δέν μετράει, γ ια τί οποίος καί νά είναι, δηλαδή οποιοσ
δήποτε είναι ό ’ε γκληματίας θά έχει τήν τύχη καί τή
μεταχείρηση πού λέει ό νόμος. Υ π έ ρ καί πάνω άπό τό
νόμο δέν ύπάρχει άνθρωπος ούτε καί αύτός ό συντά
κτης τοΰ νόμου.

είναι ένας πολίτης,
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
πού διορίζεται υπάλληλος τοΰ
Κράτους μέ σκοπό νά προστατεύει,
ζωή καί περιουσία, τή δημόσια τάξη, νά
προλαμβάνει καί νά καταστέλλει τό
έγκλημα καί νά καταδιώκει τούς εγκλη
ματίες.
' Από μιά σύντομη άνάλυοη τού ορι
σμού αύτοϋ βγαίνουν τά έξης στοιχεία:
Ό άστυνομικός είναι ένας πολίτης
πού προσλαμβάνεται, δηλαδή διορίζε
ται άπό τήν Πολιτεία, καί έναντι ένός
μισθού, πού είναι ή άμοιβή τής έργασίας του, είναι ύποχρεωμένος νά κάνει
αύστηρά ώρισμένες άποοτολές.
Ά π ό τό διορισμό καί τήν άμοιβή
άπορρέουν δικαιώματα καί ύποχρεώσεις, δπως δικαιώματα καί ύποχρεώσεις
γεννώνται άπό όλες τις συμβάσεις
έργαοίας.
Είναι ύποχρεωμένος νά προστατεύει
ζωή καί περιουσία. Τή ζωή κάθε άνθρώπου πού διαμένει ή διακινείται στήν
' Ελλάδα καί μέσα δέ στήν έννοια τής
ζωής περιλαμβάνεται καί ή σωματική
άκεραιότης τών άνθρώπων.
Ή περιουσία προστατεύεται είτε
άνήκει σέ φυσικό ε’ίτε σέ νομικό πρόσω
πο.
' Η διατήρηση τής δημοσίας τάξεως
είναι έπίσης ύποχρέωση τού άστυνομικοϋ καί τό τί είναι δημοσία τάξις είναι
κάτι πού ποικίλλει καί έπηρεάζεται μέν
άπό πολλούς παράγοντες όμως μπορεί
νά όρισθεΐ ώς ή προστασία τών πολιτών
καί τού Κράτους άπό κάθε ένόχληση.
' Η πρόληψη καί ή καταστολή τοΰ
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έγκλήματος είναι άπό τά κυριώτερα
έργα τοΰ άστυνομικοΰ, γιατί, έ φ ’ όσον
έκπληρωθοΰν οί σκοποί τής προλήψεως καί καταστολής τοΰ έγκλήματος,
αύτόματα έκπληρώνονται καί οί άλλοι
στόχοι - σκοποί, δηλαδή ή προστασία
ζωής καί περιουσίας καί ή διατήρηση
τής δημοσίας τάξεως.
Είναι ύποχρεωμένος ό άστυνομικός
νά καταδιώξει, δηλαδή, νά συλλάβει καί
νά προσαγάγει ένώπιον τής δικαιοσύ
νης, κάθε άνθρωπο πού κάνει έγκλημα,
διαταράσσει τή δημοσία τάξη ή προ
σβάλλει τή ζωή, σωματική άκεραιότητα
ή ξένη περιουσία.
Μέ ποιό τρόπο, μέ ποιά διαδικασία μέ
ποιά μέθοδο καί γενικά σέ τί περιθώρια
θά κινηθεί ό σωστός άστυνομικός γιά νά
κάνει όλα πού έγράφησαν πιό πάνω θά
τοΰ τά πει ό νόμος καί ούδείς άλλος. ' Ο
νόμος τοΰ Κράτους άρχίζει άπό τό
Σύνταγμα προχωρεί στούς νόμους πού
ψηφίζει ή Βουλή ή άλλο άρμόδιο
όργανο καί καταλήγει στά διατάγματα,
διάφορες διατάξεις καί διαταγές πού
έκδίδονται σέ έκτέλεση τοΰ Συντάγμα
τος καί τών νόμων. Κατά κανόνα τό
Σύνταγμα καί οί νόμοι ένός Κράτους
θεωρούνται ότι άντιπροσωπεύουν τή
βούληση τών πολιτών. Τά διατάγματα,
οί διάφορες διατάξεις καί διαταγές,
πολλές φορές, δέν άντιπροσωπεύουν
τή βούληση τών πολλών, άλλά τή
θέληση τών φορέων τής έξουσίας. Οί
έκάστοτε δέ φορείς τής έξουσίας δέν
άντιπροσωπεύουν πάντοτε τή βούληση
τής πλειοψηφίας ένός λαού, καί όταν

συμβαίνει αύτό δημιουργοΰνται τά γνω
στά, άνυπέρβλητα καί άγχώδη προβλή
ματα γιά τούς καλούς έπαγγελματίες
άστυνομικούς.

Έννοια τοΰ κράτους ώς
εργοδότου
' Ο άστυνομικός διορίζεται γιά νά
άσκήσει ένα πολύ σοβαρό έπάγγελμα
καί πρέπει νά τό άσκήσει όχι όπως τό
έπιθυμεΐ αύτός πού τόν διορίζει, άλλά
όπως άκριβώς προδιαγράφεται άπό τό
Σύνταγμα καί τούς νόμους τοΰ Κρά
τους στήν έπικράτεια τοΰ όποιου άσκεΐται τό έπάγγελμα τοΰ άστυνομικοΰ.
Αύτός πού διορίζει τόν άστυνομικό
μπορεί νά είναι τό Κράτος, ό Νομάρχης,
ό "Επαρχος, ό Δήμαρχος ή άλλος
φορέας έξουσίας μέ όποιαδήποτε ονο
μασία. Έ φ ’ όσον αύτός πού διορίζεται
λέγεται άστυνομικός είναι ύποχρεωμέ
νος, άπό τά στοχεία τοΰ ορισμού πού
έγράφησαν πιό πάνω, νά έφαρμόσει τό
ΝΟΜΟ άκόμη καί σέ βάρος αύτοΰ πού
τόν διόρισε, έ φ ’ όσον έκανε έγκλημα.
’ Εάν ό διοριζόμενος, ώς άστυνομι
κός, δέν έχει μιά τέτοια δυνατότητα
τότε δέν άπαντάται στό πρόσωπό του ή
ιδιότητα τοΰ άστυνομικοΰ.
ΓΙάνωσ' αύτάτά«χνάρια»,σ’ αύτότό
περίγραμμα, σ’ αύτή τή ξεκάθαρη
έννοια δέχονται όλες οί δημοκρατικές
χώρες τήν άποστολή τοΰ άστυνομικοΰ.
"Οπου αύτή ή έννοιολογική διαύγεια
θολώνεται έκ εΐ δέν λειτουργεί πραγμα
τική δημοκρατία.

<

, ΚΑΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Ό άστυνομικός διορίζεται γιά νά
προλαμβάνει καί νά καταστέλλει τό
έγκλημα. Ποιος, τό κάνει τό έγκλημα
δέν μετράει, γιατί οποίος καί νά είναι,
δηλαδή οποιοσδήποτε είναι ό έγκληματίας θά έχει τήν τύχη καί τή μεταχείρηση πού λέει ό νόμος. 'Υπέρ καί πάνω
άπό τόν νόμο δέν υπάρχει άνθρωπος
ούτε καί αύτός ό συντάκτης του νόμου.
Δέν ύπερίπταται τού νόμου ούτε ό
άστυνομικός, ούτε ό δικαστής, ούτε ό
οικονομικά ή πολιτικά Ισχυρός, ούτε ό
άδύνατος, ούτε ό τρελλός, ούτε ό
άσθενής. ' Ο κάθε ένας, σέ οίανδήποτε
κατηγορία καί άν άνήκει πρέπει νά τύχει
τής μεταχειρήσεως πού ό νόμος ορίζει
γιά τή περίπτωσή του.
Τό Κράτος, ώς έργοδότης, τοϋ αστυ
νομικού, έκπροσωπείται άπό τήν έκάστοτε Κυβέρνηση. ' Η Κυβέρνηση μπο
ρεί νά έκφράζει τή βούληση τής πλειοψηφίας τού λαού, μπορεί καί όχι. ' Η
άπάντηση εϊτε είναι κατάφαση είτε
είναι άρνηση δέν μεταβάλλειτόέννοιολογικό περιεχόμενο τής άποστολής τοϋ
άστυνομικοϋ πού παραμένει «ύπηρέτης τού Συντάγματος καί των Νόμων»
καί όχι μισθοφόρος, πράκτωρ, ή «πραιτωριανός» τής Κυβερνήσεως. ' Η ίδια ή
Κυβέρνηση πρέπει νά ύποχρεωθεΤ άπό
τήν ' Αστυνομία καί έν συνεχεία άπό τή
δικαιοσύνη νά κινείται μέσα στή νομιμό
τητα. Ή ' Αστυνομία δέν άπαλλάσσεται
τής ύποχρεώσεως νά καταδιώξει τή
Κυβέρνηση οσάκις δλη συλλογικά ή
μέλος της παραβεί τό Σύνταγμα καί

τούς Νόμους τοϋ Κράτους. Ούτε έχει
τό δικαίωμα ή σωστή δημοκρατική Κυ
βέρνηση νά διατάσσει τήν ’ Αστυνομία
νά κάνει διακρίσεις μεταξύ των πολιτών
εις ό,τι αφορά τό έγκλημα. Δέν μπορεί
ή Κυβέρνηση νά πεί στήν 'Αστυνομία
αύτόν μήν τόν συλλαμβάνεις γιατί είναι
δικός μου άνθρωπος, άσχετα άν αύτός
έκλεψε, λήστεψε, τραυμάτισε ή σκότω
σε . Ούτε μπορεί νά πει ότι γ ι' αύτόν θά
πεις ψέμματα ότι έκλεψε, λήστεψε ή
σκότωσε έστω καί άν αύτό είναι άναληθές, έν γνώσει τής ’ Αστυνομίας, γιατί
αύτός είναι έχθρός ή αντίπαλος τής
Κυβερνήσεως.
Μόνο μέ τήν παρουσία αύτών τών
συνθηκών έργασίας τών ' Αστυνομικών
καί τών δικαστών εύρισκόμεθα πρό
πραγματικής καί όχι μόνο κατ' όνομα
δημοκρατίας.
’ Εάν καί έφ ’ όσον οί όροι αύτοί είναι
άπόντες, ό πρώτος πού θά πληρώσει
είναι ό λαός καί έν συνεχεία οί ίδιοι οί
άστυνομικοί πού δέν μέτρησαν τις
πραγματικές διαστάσεις τοϋ έπαγγελματικοϋ τους περιγράμματος, δέν προ
στάτεψαν τό έπάγγελμά τους, άφησαν
τούς ολίγους έπιπολαίους συναδέλ
φους τους νά έκθέσουν τό σύνολον
τών άστυνομικών καί τελικά όλοι, μαζί
καί ή Κυβέρνηση βγαίνουν ζημιωμένοι.
' Η άπουσία έγκληματικότητας γιά μιά
κοινωνία, ή διατήρηση ήσυχίας καί
τάξεως είναι σπουδαία άγαθά, μά άφαντάστως σπουδαία γιατί άπό αύτά γεννάται ένα άκόμη πιό σπουδαίο άγαθό πού
λέγεται δικαιοσύνη. Καί όπου ύπάρχει
δικαιοσύνη ύπάρχει εύτυχία.
Τήν 23η Αύγούστου 1979 κυκλοφό
ρησε μιά διαταγή τοϋ Αρχηγείου ’ Α
στυνομίας Πόλεων, πού κοινοποιούσε
σ έ μ ε τά φ ρ α σ η τ ή ν ύπ' ά ρ ιθ μ '
690/1979 άπόφαση τοϋ Συμβουλίου
τής Εύρώπης, τή σχετική μέ τά δικαιώ
ματα καί τις ύποχρεώσεις τής ’ Αστυνο
μίας. ' Η διαταγή αύτή τοϋ 'Αρχηγείου
' Αστυνομίας άπευθυνόταν σέ όλες τίς
'Αστυνομικές 'Υπηρεσίες «τήνεύρεΐα
κοινοποίηση αύτής σέ όλους τούς
άστυνομικούς ύπαλλήλους».
' Η διαταγή αύτή, προφορικά, άνεκλήθει πριν λάβουν γνώση οί άστυνομικοί. ' Ωρισμένοι άξιωματικοί καί κατώτε
ροι έδειξαν ιδιαίτερο ένδιαφέρον στήν
έκτέλεση τής προφορικής διαταγής,
μάζεψαν πίσω τίς διαταγές καί ή τίς

κατέστρεψαν ή τίς έστειλαν πίσω στό
'Αρχηγείο γιά καταστροφή. Τό άξιο
ιδιαιτέρας μνείας γεγονός σ' αύτή τή
περίπτωση δέν είναι τό γιατί άνεκλήθη ή
κοινοποίηση τοϋ περιεχομένου τής
άποφάσεως, όσο άξιοσημείωτο είναι τό
ένδιαφέρον ώρισμένων άξιωματικών
καί κατωτέρων νά μαζέψουν τήν άπό
φαση καί νά τήν καταστρέψουν. Τό ίδιο
περίπου συνέβη καί στήν Χωροφυλακή.
Αύτοί πού άνακάλεσαν τήν κοινοποί
ηση τοϋ περιεχομένου τής άποφάσε
ως, άπό έσφαλμένη έκτίμηση οπωσδή
ποτε, δέν θέλησαν νά δοϋν οί άστυνομικοί πώς οί άλλοι σκέπτονται γιά τό
έπάγγελμά τους. Οί άλλοι «αύτοί» τοϋ
Συμβουλίου τής Εύρώπης, ίσως έθεωρήθησαν ώς ύπέρ τό δέον προοδευτι
κοί, ίσως ώς δημεγέρτες, ίσως ώς
έξωπραγματιστές, ίσως κάτι άλλο. Αύτό
συνέφερε τούς άποφασίσαντες ή αύτό
νόμισαν ότι τούς έξυπηρετοϋσε καί
αύτό καί άπεφάσισαν. "Ισως νά νομί
ζουν σωστό τό νά μήν άφίενται οί
άστυνομικοί νά μαθαίνουν τίς πραγματι
κές όψεις τοϋ έπαγγέλματός των. 10
άστυνομικός όμως όποιουδήποτε βα
θμού πρέπει νά έχει τήν περιέργεια νά
δει τί πιστεύουν οί άλλοι γιά τό έπάγγελ
μά του. Έρωτάται έάν ό ίδιος ό
άστυνομικός δέν γνωρίζει τίς πραγματι
κές διαστάσεις τοϋ έπαγγελματικοϋ
περιγράμματος πώς μπορεί νά κάνει
σωστά τή δουλειά του. ’ Επίσης έρωτάται έάν δέν κάνει σωστά τή δουλειά του,
ποιος θά ζημιωθεί έκτος άπό αύτόν τόν
ίδιο. Έ ν συνεχεία έάν ή Αστυνομία
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δέν εύθύνεται ό άστυνομικός άλλά
άλλοι, πού δέν φαίνονται άπό τήν πρώτη
έπιπόλαιη καί πρόχειρη έκτίμηση. Σέ
πολλές περιπτώσεις διακεκριμένοι νο
μικοί έπετίμησαν άστυ νομικούς μέ γενι
κή έκπαίδευση δημοτικού σχολείου
γιατί δέν έγνώριζαν νά έφαρμόσουν
δύσκολες, καί γιά νομικούς διατάξεις,
τού Ποινικού Κώδικος, τής Ποινικής
Δικονομίας καί πολλές φορές καί τής
Πολιτικής Δικονομίας. Δέν εύθύνεται
στις περιπτώσεις αύτές ό συγκεκριμέ
νος άστυνομικός ούτε καί ό προϊστάμε
νός του. Εύθύνεται αύτός ή αύτοί πού
δέν άνύψωσαν τά προσόντα τών άστυ
νομικών είς τό ύψος τών κοινωνικών
άπαιτήσεων.

Σύμφωνα μ έ τή ν απόφαση τού Συμβουλίου τής Εύρώπης ό αστυνομικός έκ τελ εϊ τά
καθήκοντα πού τού έπιβάλλει ό νόμος, προστατεύοντας τούς συμπολίτες του καί
τήν κοινότητα άπό βίαιες, αύθαίρετες καί άλλες βλαπτικές πράξεις όπως ορίζει ό
Νόμος.
δέν προσφέρει σωστή δουλειά μέχρι
πότε μπορεί νά έμπαίζει τήν κοινωνία
καί τό Κράτος. Δεχόμενοι ότι ό έμπαιζόμενος, στήν προκειμένη περίπτωση,
είναι ό λαός καί έν συνεχεία καί άμεσα
οί ίδιοι οί άστυνομικοί, προτείνεται
ατούς ’ Αστυνομικούς:
α. - Νά μάθουν πολύ καλά ποιό
είναι τό έπάγγελμά τους.
β. - Νά μάθουν πολύ καλά τις
μεθόδους έργασίας των.
γ. - Νά μάθουν καί νά πιστέψουν
ότι όλοι μαζί καί καθένας χωριστά θά
πρέπει νά έργάζεται σωστά, γιατί έργάζεται πρώτα γιά τόν έαυτό του καί μετά
γιά τούς συγγενείς του καί τούς συναν
θρώπους του.
Μέσα σ' αύτά τά περιθώρια καί μέ
μεγάλη πίστη ώς πρός τήν χρησιμότητα
του 'Αστυνομικού Θεσμού μέσα στή
κοινωνία ρίπτεται ένα κριτικό βλέμμα
στό περιεχόμενο τής άποφάσεως αύτής. ' Η κριτική άποβλέπει στόντονισμό
τών σημείων πού πρέπει νά έξαρθοϋν
ώς σπουδαία, στήν άποβολή τών σημεί
ων πού δέν συμφωνεί ή έπιστήμη
σήμερα, στή συμπλήρωση έλλείψεων
καί στή σχολίαση μέ σκοπό τήν άπλούστευση καί καλύτερα κατανόηση τού
Κειμένου.
Συνετάγει άπό τήν 36η τακτική σύνο
δο τής Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως τού Συμβουλίου τής Εύρώπης, τήν
ονομάζει διακήρυξη γιά τήν ' Αστυνομία
καί «παραγγέλλει» νά δοθή σ' αύτήν
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μεγαλύτερη δημοσιότητα.
Παράγραφος Α-1
« Ό άστυνομικός έκτελεϊ τά καθή
κοντα πού τού έπιβάλλει ό νόμος
προστατεύοντας τούς συμπολίτες του
καί τήν κοινότητα άπό βίαιες, αύθαίρε
τες καί άλλες βλαπτικές πράξεις, όπως
ορίζει ό νόμος».
' Εκτελεϊ τά καθήκοντα πού έπιβάλλει ό νόμος καί προστατεύει όπως
ορίζει ό νόμος. Πέραν τού νόμου δέν
μπορεί νά κινηθεί ό άστυνομικός, τά
έπαγγελματικά του περιθώρια είναι
σαφώς ώρισμένα γι' αύτό πρέπει νά
γνωρίζει πολύ καλά τί λέγει καί τί δέ
λέγει ό νόμος. ' Εάν δέν γνωρίζει τό
νόμο δέ μπορεί νά είναι βέβαιος
πάντοτε ότι κινείται μέσα στά πλαίσια
τού νόμου. Γιά νά μάθει όμως τό νόμο
πρέπει νά έχει τήν άνάλογο έκπαίδευση
γενική καί έπαγγελματική. "Ενας άστυ
νομικός άνεπαρκοΰς γενικής έκπαιδεύσεως, δέν μπορεί νά μάθει τούς
νόμους όπως πρέπει. Αύτό τό πραγμα
τικό γεγονός πρέπει νά λαμβάνεται
σοβαρώς ύπ' όψιν όταν σχεδιάζονται
τά προσόντα τών νεο-προσλαμβανομένων άστυνομικών. Δέν μπορεί ή κοινω
νία νά άπαιτεϊ άπό ένα άστυνομικό μέ
προσόντα γενικής έκπαιδεύσεως πτω
χά να μαυει τους νόμους όπως τό
άπαιτεϊ τό έπάγγελμά του. ' Εάν τέτοια
άπαίτηση έγερθεί καί δέν ικανοποιηθεί

Παράγραφος Α-2
« Ό άστυνομικός ένεργεϊ μέ έντιμότητα, άμεροληψία καί άξιοπρέπεια. Είδικώτερα, θά πρέπει νά άπέχει καί νά
άντιτίθεται σέ κάθε πράξη διαφθοράς».
Σωστά τοποθετούνται τά ήθικά προ
σόντα τού άστυνομικοϋ έντιμότης, άμε
ροληψία, άξιοπρέπεια καί άποχή άπό
κάθε πράξη διαφθοράς. Δέν ύπάρχει
άνθρωπος πού νά διαφωνεί σέ όλα αύτά
καί μερικοί προσθέτουν καί άλλα ήθικά
προσόντα όπως είναι ή εύσυνειδησία, ή
ειλικρίνεια, ή σεμνότης, ή δικαιοσύνη,
τό αίσθημα εύθύνης καί άλλα. Ό
άστυνομικός κινείται μέσα στό χρήμα
καί στό πλούτο. Φυλάει κοσμηματοπω
λεία, μεγάλα καταστήματα τροφίμων,
λαμβάνει μέτρα σέ δεξιώσεις πλουσί
ων, φυλάει χώρους καί άνθρώπους πού
έχουν πλούτο καί χρήμα. Οί πειρασμοί
είναι μεγάλοι. Οί προσφορές άφθονες
καί δελεαστικές. Ό κομπιναδόρος
έπιχειρηματίας δέν έχει ήθικούς διστα
γμούς. ' Εάν προσφέρει ένα στόν άστυ
νομικό, ίσως κερδίσει άπό τήν άλλη
δέκα. Έ άν ό άστυνομικός στερείται
οικονομικών πόρων, τά παιδιά του, ή
σύζυγος του καί ό ίδιος, στερούνται τά
στοιχειώδη είδη τής διατροφής, ένδύσεως, ύποδήσεως καί ψυχαγωγίας, ή
προτροπή γιά τήρηση τώνήθικώνάρχών
κάποτε δέν θά εισακουστεί. Καί έάν
κάποτε, μιά φορά, ό άστυνομικός σπά
σει, τότε γιά πάντοτε καί στή συνέχεια
θά ύποπίπτει σέ πράξεις διαφθοράς.
Οί προτροπές, οί συμβουλές καί οί
άπειλές γιά παραπομπή στά δικαστήρια
τά ποινικά ή πειθαρχικά ολίγους άστυνομικούς άπό τούς στερρύμενους οικο
νομικούς πόρους συγκροτούν. Κάποιο
τρόπο θά βροϋν γιά νά ένισχύσουν τά
οικονομικά τής οικογένειας των. Ο
τρόπος δέ αύτός θά είναι είς βάρος τών
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ήθικών του προσφορών. Πέρασαν, χω
ρίς επιστροφή, οί εποχές πού τό
αστυνομικό έπάγγελμα έθεωρεΐτο σάν
ένα λειτούργημα πού μπορούσε νά
διεκπεραιωθεΤ άπό τούς λειτουργούς
του άστυνομικούς μέ τήν άπουσία
οικονομικών άπαιτήσεων. Δέν πιστεύε
ται δέ ότι τότε πού οί οικονομικές
αποδοχές τών αστυνομικών ήσαν μηδα
μινές οί οϋτω άμοιβόμενοι αστυνομικοί
ήσαν σωστοί καί καλοί έπαγγελματίες.
Παράγραφος Α-3
«’ Εκτελέσεις, ύστερα άπό συνοπτι
κή διαδικασία, βασανισμοί καθώς καί
άλλες μορφές άπάνθρωπης ή έξευτελιστικής μεταχειρίσεως ή τιμωρίας,
άπαγορεύονται σέ όλες τις περιπτώ
σεις. Ό άστυνομικός ύποχρεοϋται νά
μήν ύπακούει ή νά παραβλάψει κάθε
διαταγή, ή οδηγία πού συνεπάγεται
τέτοια μέτρα».
Είναι έξαιρετικά δύσκολη ή θέσις τού
άστυνομικοϋ όταν ύπηρετεΐ σέ κράτος
μέ όχι δημοκρατικό πολίτευμα. Είναι
άπιστεύτως δύσκολη ή άποφυγή ύπερβάσεως όταν οί διαταγές πού λαμβάνει
είναι σαφώς κατά τών δικαιωμάτων τού
άνθρώπου. Άπ ό τήν γνωστή άνθρώπινη
ιστορία έκτελέσεις καί βασανισμοί άνθρώπων έγιναν άπό έθελοντάς καί όχι
άπό ύποχρεωμένους νά τό κάνουν αύτό
άστυνομικούς. "Εχει τρόπους νά άποφύγει ό άστυνομικός τις ύπερβολές
έάν αύτό τό έπιδιώξει μέ σιωπή καί
σωστό τρόπο. Λέγει ή άνωτέρω σύστασις ύποχρεοϋται νά «παραβλάψει κάθε
διαταγή ή οδηγία πού συνεπάγεται
Κατά τήν ϊδια άπόφαση τού Συμβουλίου
τής Ευρώπης διάφορες μορφές άπάν
θρωπης ή εξευτελιστικής μεταχειρίσεως άπαγορεύονται σέ όλες τις περιπτώ
σεις.
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τέτοια μέτρα». Καί πράγματι δύναται
οσάκις ό άστυνομικός είναι κάτοχος
αισθημάτων σεβασμού τής άνθρώπινης
άξιοπρεπείας. ' Οσάκις όμως είναι ποτι
σμένος μέ άντιδημοκρατικές άρχές,
ύποστή δέ καί τήν δέουσαν πλύση
έγκεφάλου είναι πολύ πιθανόν νά λάβει
μέρος σέ άπάνθρωπες δραστηριότητες
γιά τή σωτηρία τής πατρίδος καί τής
φυλής. 'Ό λα αύτά είναι συνάρτηση τού
έπικρατοΰντος πολιτικού κλίματος καί
τού βαθμού έξαρτίσεως τού άστυνομικοΰ οργανισμού άπό τήν Κυβέρνηση.
'Αστυνομία τής όποιας ή έξάρτηση
μέ τήν Κυβέρνηση είναι έκ παραδόσεως πολύ στενή είναι ύποχρεωμένη νά
ύπακούει στή Κυβέρνηση, έστω καί άν
οί Κυβερνητικές έντολές είναι παράνο
μες. Σέ περιπτώσεις πού ή έξάρτηση
της Αστυνομίας είναι περισσότερό
στενή μέ τό Σύνταγμα καί τούς νόμους
καί όλιγώτερον μέ τήν Κυβέρνηση, οί
ύπερβάσεις τής ' Αστυνομίας είναι πλέ
ον σπάνιες. Οί άστυνομικοί όμως εις
άμφοτέρας τάς περιπτώσεις οφείλουν
νά παραβλέπουν, νά άμελοϋν, νά άποφεύγουν τήν έκτέλεση άπανθρώπων
καί έξευτελιστικών πράξεων εις βάρος
τών συνανθρώπων των. Ή έπίδειξη
ύπερβάλοντος ζήλου έκ μέρους τού
άστυνομικοϋ πρέπει νά έπισύρει άτομική εύθύνη τού άστυνομικοϋ καί σέ
πρώτη εύκαιρία θά πρέπει νά τιμωρείται
πειθαρχικά καί ποινικά πολύ αύστηρά.
' Η άναπόφευκτος συμμετοχή σέ τέτοι
ες άπάνθρωπες πράξεις πρέπει νά
έξετάζεται άτομικά γιά κάθε ένα άστυνομικό καί νά έπιβάλλονται κυρώσεις
οπωσδήποτε γιά ό,τι μπορούσε νά
παραβλάψει καί δέν τό παράλειψε.
Πάντοτε σχεδόν ύπάρχουν περιθώρια
παραλείψεων σέ τέτοιες άπάνθρωπες
καί έξευτελιστικές πράξεις.
” Εχει διαπιστωθεί ότι οί συμμετέχοντες σέ τέτοιες πράξεις άστυνομικοί,
είναι έκεΐνοι πού άπό έσφαλμένη έκτίμηση πίστευσαν ότι θά τύχουν ειδικής
καί εύνοϊκής μεταχειρήσεως, έκ μέ
ρους αύτών πού κυβερνούν τή χώρα
τήν συγκεκριμένη έποχή. Στήν πραγμα
τικότητα οί κυβερνώντες γνωρίζοντες
τή χυδαιότητα, αισχρότητα καί άσυνειδησία τών άστυνομικών αύτών, ψά
χνουν νά βροϋν τρόπους νά άπαλλαγοϋν άπό τέτοιους έπικίνδυνους άστυνομικούς. Στή πραγματικότητα τά πρά
γματα όπως έμπλέκονται, γίνεται ένας
έναγκαλισμός μεταξύ βασανιστών καί
κυβερνώντων καί ίσως καί άλλων φορέ
ων τής έξουσίας, πού δημιουργεί τέ 
τοια σύγχυση καί θολούρα, πού στό

Κατά τά διεθνώς παραδεδεγμένα, ό
άστυνομικός ένερ γεί μέ έντιμότητα,
άμεροληψία καί άξιοπρέπεια. Ειδικότε
ρα θά πρέπει νά άπέχει καί νά άντιτίθεται σέ κάθε πράξη διαφθοράς.
τέλος όλοι διαφεύγουν τις άτομικές
εύθΰνες. Διαφεύγουν δέ όχι γιατί είναι
δύσκολο νά βρεθούν, άλλά γιατί οί ίδιοι
δημιουργούν τό κλίμα τής ΛΗΘΗΣ γιά
νά γλυτώσουν άπό τήν τιμωρία.
'Αστυνομικός πού μετέχει ένεργά
σέ βασανισμούς πολιτών, δέν πρέπει νά
παραμένει στόν 'Αστυνομικό 'Οργανι
σμό. Βλάπτει όλο τόν ' Οργανισμό τής
' Αστυνομίας καί μεταβάλλει τή μορφή
καί τό χρώμα τού ' Αστυνομικού έπαγγέλματος, γιατί ό άστυνομικός προστα
τεύ ει τόν όποιονδήποτε, χωρίς νά
έξετάζει ποιος είναι αύτός, πού πρέπει
νά προστατευθεί. Καί ό βασανισμένος
''Ελλην πολίτης είναι ύποκείμενον πού
χρειάζεται προστασία έκ μέρους τού
άστυνομικοϋ καί ό άστυνομικός πού δέν
προστατεύει είναι παραβάτης τού κα
θήκοντος του, τού όρκου του. Μά
μπορεί νά ειπωθεί «τί νά κάνει ό
άστυνομικός όταν ό βασανιστής είναι
άνώτερος ή ισχυρό πρόσωπο τής έξου
σίας». ' Εάν δέν μπορεί νά προστατεύ
σει άμεσα, θά πρέπει νά κρατήσει
άθόρυβα, μυστικά καί μέ προφύλαξη
όλα τά στοιχεία έκεΐνα πού χρειάζονται
γιά νά καταγγείλη τόν βασανιστή ένώπιον τής δικαιοσύνης, οπότε οί συνθήκες
τού τό έπιτρέψουν. Αύτό πού ζητείται
άπό τήν παράγραφο αύτή τής διακηρύξεως είναι ή άποφυγή ύπακοής, όπου
τούτο είναι άνθρωπίνως δυνατόν καί
πάντοτε ύπάρχουν περιθώρια άποφυγής καί παραβλέψεως.
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΘΡΗ ΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΔΡΑΜ ΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
Α π ο δ ιο π ο μ π α ίο τό αρχαίο ε λληνικό δ ρ ά μ α .
Ή αντίδραση τής ’ Εκκλησίας στην παρουσίαση έργων άπό τό
άρχαΐο ελληνικό δραματολόγιο, γ ια τί ’ε ξυμνούντο’έτσι οί είδω λολατρικο ί θεοί, συνέτεινε ώστε νά δημιουργηθή, σ ιγά σιγά, ένα νέο είδος
θεάτρου: τό θρησκευτικό. Οί ρίζες του βρίσκονται στό 4ο αιώνα. Η
κατοπινή εξέλιξις έχει ενδιαφέρουσες πτυχές, όπως θά ίδή ό άναγνώστης στό άρθρο πού άκολουθεϊ.
γίνεται λόγος γιά τήν βυ
Ο ΠΟΤΕ
ζαντινή λογοτεχνία, άκοϋμε νά
μιλούν γιά ύμνογράφους καί ποιητάς,
γιά ιστορικούς καί χρονογράφους, γιά
ρήτορες καί γιά γραμματικούς, καθώς
καί γιά επιστολογράφους. Καί γεννάται
τό ερώτημα: «Δέν είχε θεατρικούς
συγγραφείς τό Βυζάντιο; Δέν είχαν
θέατρο οί Βυζαντινοί;» Στό έρώτημα
αύτό θά προσπαθήση νά δώση άπάντησι τό άρθρο αύτό. "Οπως είναι γνωστό,
οί άρχαίοι "Ελληνες όχι μόνο καλλιέρ
γησαν τόν θεατρικό λόγο, άλλά καί
άνέδειξαν συγγραφείς, όπως ό Αισχύ
λος, ό Σοφοκλής, ό Εύριπίδης, ό
'Αριστοφάνης κ.ά., οί όποιοι κατέχουν
κορυφαία θέσι ατό παγκόσμιο θέατρο.
' Η λαμπρή αύτή παράδοσις δέν συνεχίσθηκε στό Βυζάντιο. Βέβαια, στά
πρώτα ιδίως χρόνια, δίνονταν παραστά
σεις άρχαίων δραμάτων, ένώ τά κείμε
να τής άρχαίας δραματουργίας δέν
έπαυσαν ποτέ νά μελετώνται καί νά
διδάσκωνται." Ομως οί παραστάσεις μέ
τόν καιρό άραίωσαν καί τελικά σταμά
τησαν, γιατί ή 'Εκκλησία είχε σοβα
ρούς λόγους νά άντιδρα στήν παράστασι άρχαίων δραμάτων, τά οποία
έξυμνοϋσαν τούς θεούς τών ' Εθνικών.
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Οί έκκλησιαστικοί άνδρες άποκαλοϋσαν τις παραστάσεις αύτές «σατανικήν
πομπήν» καί «προτροπήν αίσχρότητος»
καί τις καταπολεμούσαν. ” Ετσι τήν θέσι
τους πήραν στά λαϊκά θεάματα, τά
μικροδράματα. Σχετικά, ό Φαίδων Κου
κούλάς, στό μνημειώδες σύγγραμμά
του «Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός»,
μάς πληροφορεί:
«'Αρχαία δράματα κατά τούς μετα
γενεστέρους χρόνους έξηκολούθουν
νά παριστάνουν οί όρχησταί, καί οί
θαυματοποιοί καλούμενοι, μή όμιλοΰντες, άλλά μόνον διά τών κινήσεων τών
μελών τού σώματος καί τού χορού.
Ούτοι, κατ’ άντίθεσιν πρός τούς μί
μους, έλάμβανον τάς ύποθέσεις τών
παραστάσεών των έκ τής μυθολογίας ή
έκ τών ομηρικών έπών, παριστάνοντες
έκ παραλλήλου βασιλείς καί ίατοούο
καί φιλοσόφους καί ρήτορας. ’ Εννοεί
ται δτι κατά τών ορχηστρών τούτων τών
όποιων αί παραστάσεις ήρεσκον εις
τόν λαόν, ύπήρχε κατακραυγή έκ μέ
ρους τών έκκλησιαστικών άνδρών, οί
όποιοι τούς έθεώρουν ώς λύμην τής
κοινωνίας, προτρέποντες τούς νέους
ν ’ άπέχουν τών άτόπων τών θαυματο
ποιών έπιδείξεων. "Οταν εις τά βυζαν

τινά κέντρα ήρχισαν νά άτονοϋν αί
παραστάσεις τών άρχαίων δραμάτων
καί κωμωδιών, καί τούτο έγένετο έν τή
Ανατολή άπό τού πέμπτου μ.χ. αίώνος, οπότε οί Πέρσαι ήρχισαν νά
δηώνουν τάς έλληνικάς έπαρχίας, καί
έπειτα μετά τήν κατά τό 526 περικοπήν
ύπό τού 'Ιουστινιανού τών θεατρικών
δαπανών, πρός δέ καί τού πολέμου τής
’ Εκκλησίας, έπεκράτησαν έπί τής σκη
νής καί έτερπον οί άπό τής Ρωμαϊκής
έποχής γνωστοί μίμοι, παίζοντες καί
τών άρχαίων κωμικών έργα, άλλά καί
κωμικός σκηνάς έκ τού καθ’ ήμέραν
βίου άναπαριστώντες, μέ κύρια πρόσω
πα ιατρούς, ρήτορας, ύπηρέτας, καπήλους καί, πλήν άλλων, συνήθως τόν
μοιχόν».
Μέ άφορμήν τό βιβλίο τού Γρηγορίου Παπαμιχαήλ «’ Εκκλησία καί Θέατρον», πού είδε τό φώς στήν ’ Αλεξάν
δρεια, ό μεγάλος ’ Αλεξανδρινός ποιη
τής Κωνσταντίνος Καβάφης έγραψε
ένα πολύ ένδιαφέρον άρθρο, πού δημοσιεύθηκε τόν 'Ιούλιο 1918 στό άλεξανδρινό περιοδικό «Γράμματα». Στό
άρθρο αύτό ό Καβάφης διατυπώνει
πολύ εύστοχες άπόψεις γιά τό θέατρο
στό Βυζάντιο. ’ Ανάμεσα σέ άλλα,
γράφει: «' Η στάσις τών άρχαίων Χρι
στιανών διδασκάλων δέν μέ ξαφνίζει,
άλλά ένα πράγμα άρκετά περίεργον
άξίζει νά σημειωθεί - τό πόσον ήσαν
πεπεισμένοι περί τής έπιρροής (βλα
βερής κατ’ αύτούς), τήν όποιαν τό
θέατρον έξασκοϋσεν έπί τών θαμώνων
του1 τό πόσον ζωηρήν έντύπωσιν άπεκόμιζαν οί θεαταί άπό τήν παράστασιν.
Οί Χριστιανοί διδάσκαλοι πιθανώτατα
νά είχαν δίκιο εις τόν χαρακτηρισμό
τών παραστάσεων ώς λάγνων άλλά
μπορούμε νά συμπεράνουμε δτι οί
ήθοποιοί οί ικανοί νά κάμουν τόσο
δυνατή έντύπωοιν - ώς μάς τήν περι
γράφουν οί διδάσκαλοι - θά ήσαν πολύ
καλοί τεχνΐται». «Δέν πρέπει νά νομί
σουμε», συνεχίζει ό 'Αλεξανδρινός
ποιητής, «δτι ή άπαγόρευσις τών διδα
σκάλων τής 'Εκκλησίας εις τό νά
προσέρχωνται εις τά θεάματα οί καλοί
Χριστιανοί δέν έγέννησε διαμαρτυρί
ες. Διάφοροι δυσανασχετούσαν. “ Πού
τής ' Αγίας Γ ραφής - έλεγον - γέγραπται περί τούτου; Πού άπαγορεύεται;
Μή τοι ό ' Ηλίας δέν παρουσιάζεται ώς
δκρρηλάτης τού Ισραήλ, καί αύτός δ'
ό Δαυίδ δέν έχόρευσεν ένώπιον τής
Κιβωτού; Δέν άναγιγνώσκομεν δ' έν

Αύτοκρατορικό θεωρείο οτόν Ιππόδρομο τής Κων/πόλεως ( Οβελίσκος Θεοδοσίου τοϋ A ' στήν Κων/πολη).
αύτή περί ψαλτηρίων καί σαλπίγγων,
περί τυμπάνων καί αύλών, περί κιθάρας
καί χορών;” »
Τις ρίζες τοϋ θρησκευτικού θεάτρου
θά τις άναζητήσωμε οτόν 4ο αιώνα μ.χ.
Τότε ό επίσκοπος Πατάρων Μεθόδιος
έγραψε τό «Συμπόσιον τών δέκα παρ
θένων». Στό έργο αυτό, πού διαδραμα
τίζεται οτόν κήπο τής Αρετής, δέκα
παρθένες έγκωμιάζουν τήν παρθενία
καί στό τέλος όλες μαζί άναπέμπουν
ύμνο πρός τόν Θεό. Τόν 5ο αιώνα π.χ.,
ό Σελεύκειας Βασίλειος γράφει ένα
δράμα μέ θέμα τήν ζωή τοϋ όσιομάρτυρος Θέκλη. Μετά, ό Δαμασκηνός δρα
ματουργέ! τήν Σωσάννα καί ό Στέφα
νος ό Σαββάϊτης τόν θάνατο τοϋ
Χριστοϋ. Όμως τό θρησκευτικό θέα
τρο άκμάζει καί άναπτύσσεται στόν 8ο
αιώνα. Κύριο θέμα του είναι ή ζωή τοϋ
Χριστοϋ καί έχει τήν άρχή του στήν
παλαιότερη συνήθεια νά άναπαρίσταται
ή είσοδος τοϋ Ίησοϋ στά 'Ιεροσόλυ
μα. Τό Σάββατο τοϋ Λαζάρου ό πατρι
άρχης ' Ιεροσολύμων πήγαινε μετά τό
μεσημέρι στό Ό ρ ο ς τών Έλαιών.
’ Εκεί έψελναν ύμνους καί διάβαζαν
τήν περικοπή τοϋ Εύαγγελίου, όπου
γινόταν λόγος γιά τήν είσοδο τοϋ

' Ιησοϋ στά ' Ιεροσόλυμα. Μετά άρχιζε
ή μεγαλοπρεπής πομπή άπό τό ” Ορος
στά ' Ιεροσόλυμα, όπου έπαιρναν μέ
ρος πολλά παιδιά καί πλήθος λαοϋ μέ
κλαδιά χουρμαδιάς. Πάνω σέ πώλο
όνου άκολουθοϋσε ό πατριάρχης, πού
παρίστανε τόν Χριστό, καί δώδεκα
ιερείς, πού παρίσταναν τούς Δώδεκα
'Αποστόλους καί μαθητάς. Ένώ ή
πομπή προχωρούσε, άκουγόταν: « Ώ σανά έν τοΐς ύψίστοις, εύλογημένος ό
έρχόμενος έν όνόματι Κυρίου».
' Ο βατικανός έλληνικός κώδικας
τοϋ 13ου αϊώνος, πού μελετήθηκε άπό
τόν μεσαιωνοδίφη Σπυρίδωνα Λάμπρο,
μάς παρέχει πολύτιμες πληροφορίες
γιά τόν τρόπο μέ τόν οποίο γίνονταν οί
θρησκευτικές παραστάσεις. Τό κείμε
νο αύτό, πού, μετά τόν Λάμπρο, έξέδωσε καί ό Βόγκτ, είναι γραμμένο στήν
δημοτική καί πιθανώς άντιγράφει κεί
μενο τοϋ 10ου αϊώνος. Τό κείμενο
άποτελεΐται άπό έννέα δράματα, τά
έξής: «' Η έγερσις τοϋ Λαζάρου», «' Η
Βαίοφόρος», « Ή Τράπεζα», « Ό Νιπτήρ», « Ή προδοσία», « Ή άρνησις
τοϋ Πέτρου», « Ή έξουθένωσις τοϋ
Ήρώδου», « Ή Σταύρωσις» καί « Ή
ψηλάφησις». Στις παραστάσεις αύτές

πρέπει νά προστεθή καί ή «Εις "Αδου
κάθοδος». Όπως μάς πληροφορείτο
κείμενο τοϋ 13ου αϊώνος, τά γεγονότα
παριστάνονταν όπως περιγράφονται
στά Εύαγγέλια, μέ κατάλληλη σύνδεσι
τών σχετικών κομματιών, στά όποια
προσέθεταν χωρία άπό τά άπόκρυφα
Εύαγγέλια. Οί ήθοποιοί άπέδιδαν τό
διαλογικό μέρος μέ προσθήκες καί
ήθοποίϊα. Ά π ό τίς βυζαντινές θρη
σκευτικές παραστάσεις, τήν μεγαλύτε
ρη διάδοσι είχε έκείνη τοϋ Νιπτήρος,
πού τήν ζωγράφιζαν στόν νάρθηκα τών
ναών καί γινόταν τήν Μεγάλη Παρα
σκευή. ' Η παράστασις αύτή είχε διατηρηθή ως τελευταία στήν Ζάκυνθο καί
στήν Μάδυτο καί παλαιότερα στήν
Καππαδοκία. Σήμερα γίνεται άκόμη στό
ιερό νησί τής Πάτμου καί στά ' Ιεροσό
λυμα. Στήν Πάτμο ό ήγούμενος πλένει
τά πόδια δώδεκα μοναχών καί στά
' Ιεροσόλυμα ό πατριάρχης τά πόδια
δώδεκα άρχιμανδριτών.
' Από διάφορες πηγές καί ιδίως άπό
χρονογράφους, πληροφορούμεθα ότι
ή τελετή τοϋ Νιπτήρος γινόταν καί στά
άνάκτορα, καί μάλιστα στόν βασιλικό
θάλαμο, όπου ό αύτοκράτωρ έπλενε τά
πόδια δώδεκα πτωχών, ένώ άπαγγελ581
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’Αριστερά: Σκηνή μιμοδράματος σέ
δίπτυχο τού 6ου αιών. μ.χ. (Λούβρο).
Άπό τά άλογα φαίνεται ότι παιζόταν
σάν Ίντερμέδιο στις ιπποδρομίες. Στήν
άπέναντι σελίδα: Σκηνή τσίρκου στόν
ιππόδρομο.

λόταν άπό τό Εύαγγέλιο ή περικοπή
«Καί ήρξατο νίπτειν τούς πόδας τών
μαθητών». Μετά τήν τελετή, ό αύτοκράτωρ έδινε ατούς πτωχούς νομίσμα
τα σέ άνάμνησι τών τριάκοντα άργυρίων, άμοιβή πού πήρε γιά τήν προδοσία
ό ’ Ιούδας. ' Η λεπτομέρεια αύτή έχει
ώς σήμερα διατηρηθή στήν τελετή τής
Πάτμου. Συχνά, τά θρησκευτικά δρά
ματα έπαιρναν τήν ϋπόθεσί τους άπό
τήν Παλαιά Διαθήκη. ' Ο επίσκοπος τής
Κρεμώνης Λιουτπράνδος, πού πήγε
στήν Κωνσταντινούπολι ώς πρεσβευ
τής έπί Νικηφόρου Φωκά, άναφέρει δτι
στις 20 'Ιουλίου στόν ναό τής τού
Θεού Σοφίας «οί κουφοί Γραικοί πανη
γυρίζουν διά θεατρικών θεαμάτων τήν
εις τούς ούρανούς άνάβασιν τού προ
φήτου ' Ηλιού», μαρτυρία πού επιβε
βαιώνει τό 1389 ό Ρώσος περιηγητής
Σιμολιάνιν. Λίγα έτη πριν άπό τήν
πτώσι, ό Γάλλος περιηγητής ντέ λά
Μπροκιέρ άναφέρει ότι παρακολούθη
σε στήν Κωνσταντινούπολι έπί μιά
ολόκληρη ήμερα τήν παράστασι τών
Τριών Παίδων έν καμίνω. ΟίτρεΤς αύτοί
παϊδες είναι ό Άζαρίας, ό Άνανίας
καί ό Μισαήλ καί είχαν ριχθή έπί
Ναβουχοδονόσορος στήν κάμινο, δπου
κάηκαν, γιατί άρνήθηκαν νά λατρεύσουν τό άγαλμα τού έχθροϋ τους.
Στά δράματα αύτά δέν έπαιζαν κλη
ρικοί, άλλά λαϊκοί μέ κάποια θεατρική
ικανότητα. Τό κείμενο, γιά τό όποιο
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έγινε λόγος, άναφέρει δτι ό διευθυν
τής τής παραστάσεως, ό σκηνοθέτης
θά λέγαμε σήμερα, οφείλει «έκλογήν
ποιήσασθαι τοιαϋτα πρόσωπα τά δυνάμενα ύποκρίνεσθαι καί μιμεϊσθαι τά
πρωτότυπα πρόσωπα, άλλά καί έπισταμένους γράμματα». Τό ίδιο κείμενο
συμβουλεύει σέ άλλο σημείο: «Οί παίζοντες άς προσέχωσιν ϊνα μή προσκόπτη ή περικόπτη ό εΤς τόν έτερον καί
γένηται σύγχυσις καί νά μή ποιή έκα
στος τι καί λέγη τών κινούντων τούς
θεωροϋντας εις γέλωτα». Στις θρη
σκευτικές αύτές παραστάσεις γνωρί
ζομε δτι οί Βυζαντινοί χρησιμοποιού
σαν καί μηχανικά μέσα. ' Ο Θεσσαλονί
κης Συμεών άναφέρει ότι τόν 15ο
αιώνα, γιά τήν παράστασι τών Τριών
Παίδων, κτιζόταν κάμινος, μέσα στήν
όποια άναβαν, άντί φωτιάς, λαμπάδες
καί έκαιγαν θυμιάματα. "Οταν ψαλλό
ταν τό « Ό δέ άγγελος Κυρίου συγκατέβη άμα τοϊς παισί τοίς περί τόν
Άζαρίαν εις τήν κάμινον», κατέβαζον
άπό τήν οροφή, μέ ένα μηχάνημα,
ομοίωμα άγγέλου. Οί Βυζαντινοί χρησι
μοποιούσαν έπίσης βροντεϊο στήν παράστασι τής Άναστάσεως καί άλλα
τεχνικά μέσα.
Πολύ άργότερα, κατά τόν Μεσαίωνα,
δημιουργήθηκαν τά λεγάμενα μυστή
ρια. Πρέπει, κατά πρώτο λόγο, νά
πούμε ότι τά μυστήρια αύτά είχαν πολύ
μεγάλη έκτασι. Τό «Μυστήριο τής

Παλαιός Διαθήκης» έφ θανε τούς
50.000 στίχους, τό «Μυστήριο τών
' Αγίων Παθών» τούς 35.000 καί τό
«Μυστήριο τών Πράξεων τών ’ Αποστό
λων» τούς 60.000 στίχους.
«Εύρισκόμεθα», γράφει ό καθηγητής
τού Πανεπιστημίου τής Ρώμης Γεώργι
ος Ζώρας, «εις μίαν έποχήν κατά τήν
όποιαν ή λατινική γλώσσα δέν ήτο
προσιτή εις τόν πολύν λαόν. Ώ ς έκ
τούτου δυσχερής καθίστατο ή παρα
κολούθησή τής Θείας Λειτουργίας,
ήτις ώς γνωστόν έγίγνετο καί γίνεται
άκόμη σήμερον εις τήν λατινικήν γλώσ
σαν. Διά νά καταστήσουν περισσότε
ρον ζωηρόν τήν εικόνα τών λειτουργι
κών πράξεων καί διά νά φέρουν πλησιέστερον εις τάς μάζας τό νόημα τής
λειτουργικής μυσταγωγίας, οί κληρικοί
τής Δύσεως άπεφάσισαν νά εισαγά
γουν έκφραστικάς τινας σχηματοποιίας
καί διαλόγους τινάς σχετικούς πρός τό
τελούμενον μυστήριον. Τοιουτοτρό
πως π.χ. κατά τήν τελετήν τών Χρι
στουγέννων όπισθεν τής 'Αγίας Τραπέζης έτοποθετεϊτο φάτνη, πλησίον
τής όποιας διεκρίνετο ή μορφή τής
Θεοτόκου, Ά φ ' ύψηλοΰ πεδίου κά
ποιος, τόν άγγελον παριστάνων, άνήγγελλε τήν γέννησιν τού Χριστού, ένώ
άλλα παιδιά έκ τού θόλου τού ναού
έψαλλον τό “ Δόξα έν ύφίστοις Θεώ...” , οί δέ ποιμένες προέβαινον ψάλλοντες “ Καί έπί γής ειρήνη” ».
' Ανάλογες τελετές γίνονταν τό Πά
σχα καί τις άλλες μεγάλες έορτές.
Κατά τήν λειτουργίαν τής Άναστάσε
ως, άντί νά διαβάζουν άπλώς τό Εύαγγέλιο, στεκόταν κοντά στήν Ά γ ια
Τράπεζα άγγελος Κυρίου, ό όποιος
άνήγγελλε τήν ' Ανάστασι τού Χριστού,
στις Μαρίες, πού έρχονταν γιά νά
προσευχηθούν στόν τάφο τού 'Ιησού.
Ό διάλογος θά γινόταν κάπως έτσι:
Άγγελος: «Τίνα ζητείτε;»
Μυροφόρος: «' Ιησοϋν τόν Ναζωραί
ον».
"Αγγελος: «Ούκ έστιν ώδε. Ά ν έ στη, ώς προείπεν, ύπάγετε καί άναγγείλατε ότι ήγέρθη έκ νεκρών».
Μυροφόρος: «Χριστός Ά νέσ τη ».
"Αγγελος: « Έ λθετε καί ίδετε τόν
τάφον».
Μυροφόρος: «Χριστός Άνέστη».
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Μέ τόν καιρό, οί σύντομες καί μι
κρές αύτές ερωταποκρίσεις έξελίχθησαν στό λειτουργικό όραμα, πού γινό
ταν μέσα στόν ναό. Αργότερα, τά
λειτουργικά δράματα άπέκτησαν μεγα
λύτερες διαστάσεις καί συγκέντρωναν
περισσότερους θεατάς. ' Ο χώρος των
ναών δέν έπαρκοΰσε καί τά δράματα
δέν τά έγραφαν μόνο κληρικοί, άλλά
καί λαϊκοί έμπνεόμενοι άπό θρησκευτι
κά αισθήματα. "Ετσι άνεξαρτητοποιήθηκαν άπό τήν Λειτουργία καί έγιναν
αύτοτελεϊς παραστάσεις. Τελικά, άπομακρύνθηκαν άπό τόν έκκλησιαστικό
χώρο καί διατήρησαν μόνον τό θρη
σκευτικό τους χαρακτήρα, άποβάλλοντας κάθε λειτουργικό στοιχείο. Οί
παραστάσεις διαρκούσαν πολλές ήμέρες καί άπαιτοϋσαν πολλούς κόπους
καί έξοδα. "Οπως φαίνεται, ένθουσίαζαν ιδιαίτερα τά λαϊκά στρώματα καί
συχνά παρετηροϋντο περιπτώσεις
συμφορήσεως. Στά δράματα αύτά έ 
παιρναν μέρος άτομα άπό όλα τά
κοινωνικά στρώματα, πού θεωρούσαν
τήν συμμετοχή τους στίς παραστάσεις
ιδιαίτερη τιμή.
Αν καί ή λογοτεχνική άξια τών
δραμάτων αύτών είναι άμφίβολη, ωστό
σο ή συμβολή τους στήν άνάπτυξι τού
μεταγενεστέρου θεάτρου είναι τερά
στια. «Τό μυστήριο, γράφει νεώτερος
μελετητής, «θέαμα ιερό καί κοσμικό
μαζί, έκλεινε όλη τήν μυστικοπαθή
θρησκευτικότητα, τούς όραματισμούς,
τίς δεισιδαιμονίες, τόν γεμάτο εύσέβεια ύλισμό του, άκόμη καί τήν οατιρική
ροπή τού μεσαιωνικού άνθρώπου. Τά
θέματά του πάντα ήσαν άντλημένα άπό
τήν 'Αγία Γραφή καί πάντα έμεναν
κοντά στό πνεύμα μιας στενής θρη
σκευτικής άντιλήψεως. "Αφηνε, βε
βαίως, κάποια έλευθερία στήν άτομική
έφευρετικότητα, δέν άνήκε όμως στήν
άτομική ποίησι. Δραματικό είδος προαισθητικό, ομαδικό δημιούργημα τής με
σαιωνικής κοινωνίας τών Χριστιανών
είναι μεγαλόπρεπο, όπως τά έργα τά
μεγάλα, τά όποια πλάθονται άπό τήν
ομαδική ψυχή καί φαντασία τού λαού.
Τό μυστήριο, θέατρο καί ταυτοχρόνως
τελετή, ύμνος πρός.τόνθεό καίγλέντι
γιά τόν λαό, άνέτειλε καί έδυσε μαζί μέ
τό πνεύμα τού Μεσαιωνισμού. Πλούσιο
σέ θεατρικό ρυθμό, έπλαοε μιά μεγάλη
έποχή λαϊκού θεάτρου καί έκαλλιέργησε τό έδαφος γιά νά ριζώση τό νεώτερο θέατρο. Μέσα στόν σκοτεινό μά καί
τόσο γόνιμο σέ έσώτατους χυμούς
Μεσαίωνα, τό θρησκευτικό δράμα σμίλεψε όλα τά στοιχεία πού κορυφώθη-

καν στό σαιξπηρικό άριστούργημα.
Προετοίμασε ένα κοινό ικανό νά δεχθή
τό μεθελληνικό δραματικό άνθιομα καί
άνέστησε μέσα στά θρησκευτικά θεά
ματα, έστω καί προσκαίρως, τήν ιερο
πρεπή άτμόσφαιρα, ή όποια κάποτε
στήν έλληνική άκμή στάθηκε ένα βασι
κό χαρακτηριστικό τού θεάτρου. "Ηλθε
όμως ή Αναγέννησις καί διετάραξε
τήν ιερά πνοή. ' Η χαρωπή διάθεσίς της
έδωσε βεβαίως νέες ικμάδες στήν
δραματική τέχνη, μά, καθώς ήταν πο
λέμια τού μεσαιωνικού πνεύματος έξαφάνισε τήν μεγαλόπρεπη θρησκευτικό
τητα τών μεσαιωνικών μυστηρίων».
' Από τήν Δύσι τά μυστήρια πέρασαν
καί στήν Ανατολή, όμως προσέκρουσαν στήν άντίδρασι τών ' Ορθοδόξων.
' Ο Μπόντ Μποβύ άναφέρει μιά σχετι
κή άπόπειρα στήν Κύπρο κατά τήν
έποχή τού Λουζινιάν καί ίσως σέ αύτή
νά οφείλεται καί ό θάνατος στήν πυρά
τών Αγίων Ίωάννου καί Κόνωνος τό
1231.
' Επίσης, ό Κωνσταντίνος Σάθας, στό
«' Ιστορικόν Δοκίμιον περί τού θεάτρου
καί τής μουσικής τών Βυζαντινών»
(Βενετία 1878), μέ βάσιτόν Θεοφύλα
κτο Σιμοκάττα, ΰποστηρίζει ότι οί Βυ
ζαντινοί είχαν μυστήρια. Καθώς γρά
φει: «Τοιαύτη παντομιμική λατρεία ήν
πιθανώς καί ή ύπό τού αύτοκράτορος
Μαυρίκιου (591) ίδρυθεϊσα έν τή έκκλησία τών Βλαχερνών πανήγυρις τών
Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, τήν όποιαν
ό Σιμοκάττας άποκαλεΐ θεανδρικά μυ
στήρια ή θεανδρικήν πανδαισίαν: έν τή

λιτανεία ταύτη παρίσταντο δ' "έ ν μέ
σω τής έκκλησίας τών τροπαίων τά
σύμβολα έπί τών ώμων” περιφερόμε
νος».
Τήν άποψι αύτή τήν δέχθηκε καί ό
μέγας Γερμανός βυζαντινολόγος Κά
ρολος Κρουμπάχερ, τήν άρνήθηκε ό
μως ό κριτικός ’ Ηλίας Π. Βουτιερίδης.
Στήν «Σύντομη ' Ιστορία τής Νεοελλη
νικής Λογοτεχνίας» (1930) έγραφε:
«Μά ό Σιμοκάττας δέν λέει τίποτε άπ'
αύτά’ μιλάει μόνο γιά τήν δοξολογία καί
/ιά τήν γιορτή πού έγινε στή Μαρτυρότολη τής Αρμενίας. Ή θεανδρική
τανδαισία τού Σιμοκάττα είναι κι αύτή ή
άγια μετάληψη. Ό τα ν ό αύτοκράτο)ας Μαυρίκιος έτοιμαζότανε νά πάη
ττήν Άγχίαλο γιά νά χτυπήση τούς
Αβαρούς καί έγινε έκλειψη ήλιου,
έκαμε παράκληση μαζί μέ τό λαό στήν
Αγία Σοφία ολοήμερη καί μετάλαβε
("τής θεανδρικής μετελέγχανε παν
δαισίας” , Σιμοκάττας V 16, 8). "Οσο
γιά τήν πληροφορία, πώς στή λιτανεία
“ παρίστατο καί ό έν τώ μέσω τής
έκκλησίας κλπ.” , φτάνει νά είποΰμε,
ότι ή φράση αύτή βρίσκεται μέσα στό
λόγο, πού έβγαλε ό δεσπότης στή
Μαρτυρόπολη· είναι ρητορικό οχήμα, ή
πιό σωστά, ό ένθουσιασμένος άπό
θρησκευτική πίστη δεσπότης, θέλον
τας νά κάμη τά λόγια του μιά ώραία
εικόνα, λέει "καί τόν έγκαινιάζοντα
βλέπω Χριστόν έν μέσω τής έκκλησίας
κλπ.” , .(Σιμοκάττας IV, 16, 21)».
Γεγονός πάντως είναι ότι οί Βυζαντι
νοί είχαν δικό τους θρησκευτικό θέα-
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τρο. ' Από τά περιφημότερα θρησκευ
τικά δράματά τους είναι τό έπιγραφόμενο «Στίχοι Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου
εις τό σωτήριον πάθος τού Κυρίου
ημών ' Ιησού Χριστού καί εις τόν μαθη
τήν ’ Ιούδαν, πώς φιλήματι δολίω παρέδωκε τόν Κύριον», πού όμως είναι
έργο μεταγενέστερο τοϋ 12ου αίώνος
καί όχι τού Γ ρηγορίου τοϋ Ναζιανζηνοϋ. Τό έργο αύτό τυπώθηκε γιά πρώτη
φορά τό 1542 μέ τόν τίτλο «Χριοτός
Πάσχων» καί έτοι έμεινε γνωστό. Τό
θρησκευτικό αύτό δράμα άποτελεΤται
άπό 2.640 τρίμετρους στίχους, έκτος
άπό μερικούς άνάπαιστους. Ή ύπόθεσίς του άρχίζει άπό τόν Γολγοθά καί
τελειώνει μέ τήν ’ Ανάστασι τού Κυρί
ου. Κύριο πρόσωπο τού έργου είναι ή
Παναγία. Γύρω της κινούνται πολλά
δευτερεύοντα, ό Χριστός, ό Θεολό
γος, ό Ιωσήφ ό Άριμαθείας, ό Νικό
δημος, ή Μαρία ή Μαγδαληνή, ό Πιλά
τος, άγγελιαφόροι, ένας άγγελος καί ή
κουστωδία. Τόν χορό άπαρτίζουν δυό
ήμιχόρια γυναικών άπό τήν Γαλιλαία. Τό
έργο διδάχθηκε άπό τό ' Εθνικό Θέα
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τρο τό 1964, σέ μετάφρασι τού Θρασύ
βουλου Σταύρου.
Ό ποιητής τών άρχών τοϋ 16ου
αίώνος Μαρίνος Φαλιέρος έγραψε ένα
σύντομο δραματικό στιχούργημα 402
στίχων μέ τήν έπιγραφή «Θρήνος εις
τά Πάθη καί τήν Σταύρωσιν τού Χρι
στού». "Ενα άλλο έργο άνάλογο, τής
ίδιας εποχής, στιχούργημα άνώνυμου
Κρητικού, κολοβό όμως (σώζονται μό
νο 112 στίχοι του) έχει τόν τίτλο
«Λόγοι Παρακλητικοί εις τά Πάθη τού
Χριστού καί θρήνος τής Θεοτόκου».
Καί οί δυό αύτοί ποιηταί δίνουν σέ
διαλογικούς στίχους τις εύαγγελικές
άφηγήσεις γιά τήν Σταύρωσι τού Χρι
στού. «Οί στίχοι αύτοί», παρατηρεί ό
καθηγητής Μανοΰσος Μανούσακας,
«δέν ξέρομε άν προορίζονταν γιά
θεατρική παράσταση ή άπλώς γιά διά
βασμα».
Ως πρός τό κοσμικό θέατρο στό
Βυζάντιο, ό Κάρολος Κρουμπάχερ,
στήν μνημειώδη του «'Ιστορία τής
Βυζαντινής Λογοτεχνίας», μάς πληρο
φορεί δτι «λείψανά του έξηκολούθη-

σαν ζώντα έν τώ ίπποδρομίω καί έν
όμοίοις τόποις ούχί έντιμον πάντοτε
βίον. Πόσον ολίγον ύπό τής εύκοσμίας
έδεσμεύοντο οί άπόγονοι τών Διονυσι
ακών κατά τούς χριστιανικούς αύτούς
χρόνους ένώπιον τών φιλήδονων κα
τοίκων τών μεγαλουπόλεων δεικνύουσι
τού Προκοπίου αί άφηγήσεις περί τού
προηγουμένου βίου τής κατόπιν συζύ
γου τού 'Ιουστινιανού Θεοδώρας. Ό
Σάθας, πρός ύποστήριξιν τήςθεωρίας
του περί τής μή έκλιπούσης άρχαίας
σκηνής, φέρει εις μαρτυρίαν τάς έπιφωνήσεις τών φατριών τού ιπποδρό
μου καί τού στρατού πρός τόν αύτοκράτορα, τάς διαπομπεύσεις, ήτοι
τούς δημοσίους χλευασμούς, τήν ύπό
Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου περιγραφομένην γοτθικήν κατά τά Χρι
στούγεννα παράστασιν καί τά δμοια.
Μολονότι εις ταΰτα δέν δύναταίτις ν ’
άρνηθή δραματικόν τινα χαρακτήρα,
άλλά πάς οφθαλμούς έχων βλέπει δτι
πάντα ταΰτα δέν είναι άποδείξεις τής
έν τοϊς βυζαντινοίς έτι χρόνοις ϋπάρξεως άληθοϋς θεάτρου. 'Ίσως κατά
τόν έκτον αιώνα έδώ καί έκ εϊ παριστάνοντο έτι δράματα τής νεωτέρας κω
μωδίας- άλλ' εις τάς προσπάθειας
ταύτας έδωκε τέλος ή είσβαλοΰσα
βαρβαρότης, καί δτε μετά τινας αιώνας
άνέζησεν αύθις ή πρός τήν άρχαίαν
λογοτεχνίαν άγάπη, τόσον εΐχον μεταβληθή αί συνθήκαι τοϋ πολιτικού βίου,
ώστε δέν ήτο δυνατόν πλέον νά σκεφθώμεν περί τής πρακτικής άναβιώσεως τού άρχαίου θεάτρου. "Οπως έν τή
λογοτεχνία καί έν παντί τώ πνευματικώ
βίω, τοιουτοτρόπως καί εις τά θεατρικά
πράγματα», έγραφε ό Κρουμπάχερ,
«άνοίγει μέγα ρήγμα μεταξύ άρχαιότητος καί μέσου αίώνος ή σκοτεινή άπό
τοϋ έβδομου μέχρι τού όγδοου αίώνος
περίοδος».
Σήμερα όμως, μέ βάσι νεώτερα
πορίσματα τής έπιστήμης, ή άντίληψις
γιά τήν περίοδο αύτή έχει μεταβληθή.
Σχετικά παραπέμπομε τόν ένδιαφερόμενο άναγνώστη στήν μελέτη τοϋ
όμοτίμου καθηγητοΰ τής Βυζαντινής
Φιλολογίας στό Πανεπιστήμιο 'Αθηνών
Νικολάου Τωμαδάκη « Ή δήθεν μεγά
λη σιγή τών Γραμμάτων έν Βυζαντίω
(650-850)». Γεγονός πάντως παραμέ
νει ή έλλειψις κοσμικού θεάτρου καί τό
λογικώτερο είναι νά τήν άποδώσωμε
στήν έπίδρασι τής ' Εκκλησίας καί στήν
άντίδρασί της στήν συνέχισι τού άρχαί
ου θεάτρου, ένός θεάτρου πού ϋμνοϋσε τούς θεούς τών Εθνικών.
Οπωσδήποτε, στις άρχές τού 17ου

αίώνος έχομε στήν Κρήτη ένα άρτιο
θρησκευτικό δράμα, τήν «Θυσία του
Αβραάμ» τό άριστουργηματικό έργο
του Βιτσένζου Κορνάρου, πού είχε ώς
πρότυπο τόν «' Ισάχ» του ΛοιΛτζι Γκρό
το (1586), Ό αλεξανδρινός κώδικας
366 παραδίδει ανέκδοτο ήθικοδιδακτικό δραμάτιο τοϋ φωτισμένου πατριάρ
χη Μελετίου Πηγό, πού καταγόταν άπό
τήν Κρήτη, Τό έργο, γραμμένο λατινικά
καί άρχαΐα έλληνικά, άποτελεΤται άπό
δυό μέρη, χορικά. Στό πρώτο παρουσι
άζονται ύπό τό άνομα τοϋ ' Ερμή οί
άρετές καί στό δεύτερο ύπό τό άνομα
τού 'Απόλλωνος οί Μούσες.
Στήν Κρήτη, οί συγγραφείς ξεφεύ
γουν μέ τόν καιρό άπό τό θρησκευτικό
δράμα καί επεξεργάζονται πιό έλεύθερα θέματα. "Ετσι άναπτύσσεται τό
θέατρο, πού θά φθάση στήν άκμή του
μέ τόν «Έρωτόκριτο» καί τά άλλα
άριστουργήματα τού Κρητικού Θεά
τρου. 'Έτσι, στις άρχές τοϋ 16ου
αίώνος, ό ' Ιωάννης Πικατόρος γράφει
τήν «Ρίμα θρηνητική εις τόν πικρόν καί
άκόρεστον "Αδην», σέ 563 ομοιοκατά
ληκτους δεκαπεντασύλλαβους, τής ό
ποιας όμως δέν σώζεται τό τέλος. Τό
ποίημα χρονολογείται μετά τό 1519 καί
περιέχει στοιχεία άνάμικτα άπό τόν

Βυζαντινή μικρογραφία. Άπό τή Σλαβονική μετάφραση τοϋ Χρονικού τοϋ
Κων/νου Μανασσή.
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Βυζαντινή «Παντομϊμος» σέ ελεφαντόδοντο τοϋ 4ου αιώνα. (Μουσείο Βερολίνου).
Στόν 4ον αιώνα βρίσκονται οί ρίζες τού βυζαντινού θρησκευτικού θεάτρου.
άρχαΐο κόσμο, τήν βιβλική διδασκαλία
καί τήν λαϊκή παράδοσι. 10 ποιητής τής
«Ρίμας θρηνητικής» οραματίζεται στήν
άρχή δτι τόν καταδιώκει ένας δράκος
καί, γιά νά σωθή, μπαίνει σέ ένα
σπήλαιο, άπό όπου κατεβαίνει στόν
Κάτω Κόσμο. ’ Εκεί συναντά τόν Χάρο,
πού τόν άνεβάζει στό άλογό του καί
τόν ξεναγεί στό βασίλειο τοϋ Κάτω
Κόσμου. Μέ φρίκη βλέπει τούς νε
κρούς νά κινούνται έστερημένοι άπό
κάθε γήινη άπόλαυσι. Τότε ό Χάρος
άρχίζει νά μιλά γιά τήν δημιουργία τοϋ
κόσμου καί συνεχίζει γιά τό προπατορι
κό άμάρτημα καί τήν έξωσι τοϋ άνθρώπου άπό τόν Παράδεισο. Χαρακτηριστι
κή είναι ή περιγραφή τοϋ Χάρου άπό
τόν Πικατόρο:
«Κι έφάνη μου έγκρεμνίσθηκα
στής μαύρης γής τόν πάτο
κι έβούλησα κι έδιάβηκα στόν
"Αδην άποκάτω.
Κι ηύρα τις πόρτες σφαλιστές
καί τά κλειδιά παρμένα
καί μέ τά μαϋρα φλάμπουρα
άπέξω τεντωμένα.

Κι είδα τόν Χάρον κι έμπαινε
κι έβγαινε θυμωμένος,
σάν μακελλάρης καί φονιάς, στά
χέρια ματωμένος.
Μαΰρον έκαβαλίκευεν, έβάσταν
καί γεράκιν,
κι έκράτειεν, εις τήν χέραν του
σαγίταν καί τοξάκιν,
κι είχεν θωριάν άγριόθωρη μαύρη
και άλλοτριωμένη,
κι ή φορεσιά του χάλκινη καί
καταματωμένη».
Στό τέλος τοϋ 16ου ή στις άρχές
τοϋ 17ου αίώνος τοποθετείται ή «Πα
λαιό καί Νέα Διαθήκη», έκτενέστατο
άνώνυμο ποίημα άνω τών 5.000 στίχων,
πού έπαναλαμβάνει τό θέμα τοϋ Πικατόρου μέ μορφή διαλογική άνάμεσα
στόν άνθρωπο καί στόν Χάρο. ' Η
γλώσσα τοϋ έργου είναι έξελιγμένη καί
έχει έντονη δυτική έπίδρασι, ώστε
μερικοί στίχοι, νά μάς θυμίζουν τήν
Κόλασι τοϋ Δάντη. Πέρα όμως άπό τις
δυτικές έπιδράσεις, τά έργα αύτά
συνεχίζουν σαφώς τήν βυζαντινή παράδοσι.
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ΘΕΜΑΤΑ
ΤΕΧΝΗΣ

ΤΑ “ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» ΣΤΟ ΧΟΡΟ ΤΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ ΛΗΜΙΟΥΡΓΠΝ

Μ ΙΑ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗ Ν ΙΚ Η ΖΩ ΓΡ Α Φ ΙΚ Η

Ή Μηνακάκη είναι μιά ζω γρ άφ ος μέ πολλή χρωματική ευαισθη
σία καί εξαιρετική τεχνική κατάρτιση πού τής δίνουν τή δυνατότητα
ν ά ζωντανεύει τά θέματά της, ώστε νά γίνω νται κτήμα τών
φ ιλοτέχνω ν.
Νικόλαος-Γλύπτης
η - Α «ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»
/
σ τήν προσπάθεια τους νά φ έ 
ρ ο υ ν τούς άναγνώ στες τους κοντά
στή σύγχρονη ελληνική τέχνη, πα
ρο υσ ιά ζο υν ρ ία άκόμα νέα ζω γρά
φο. Π ρ όκειτα ι γιά τή Χριστίνα Μ η 
νακάκη, ένα πολύπλευρο ταλέντο,
πού μ έ έξα ιρ ετική εύαισθησ ία δ ο υ 
λεύ ει όλα τά ύλ/κά, τό ξύλο, τό
γυ α λ ί τό χαλκό, τήν πέτρα, τό
δέρμα.
Ή Μ ηνακάκη, χώ ρια άπό τό
ταλέντο της είχε τήν τύχη νά φ ο ιτή 
σει στή σχολή τού γνω στού ζω γρά
φ ο υ Μ πότη Θαλασσινού. Π ήρε
μέρος σέ πολλές έκθέσεις ομαδικές
κ α ί ά τομικές κ α ί άπέσπασε τις πιό
ευμενείς κριτικές. Ο ί σπ ουδαιότε
ρες άπό τις έκθέσεις α ύτές έγιναν
στή Σπάρτη, στή Μ εγ ά λ η αίθουσα
τού Παρνασσού, στή G a lerie «Ο»
ατό Κολωνάκι, ατό Βόλο κ.ά. Ή
ζω γράφος πιστεύει ό τι «ή τέχνη
πρέπει νά είνα ι κατανοητή, νά τήν
χαρα κτηρίζει ή χά ρη κ α ί ή άρμονία,
νά δένετα ι μ έ τό χώ ρο δ η μ ιο υ ρ γώ ν
τας, ένα αίσ θημα ήρ εμ ία ς κα ι α λ η 
θινής έπ ικοινω νίας μ έ τή φύση.

Φ αίνεται ότι ή Μ ηνα κά κη άκολουθ ε ϊ μ έ συνέπεια τό «πιστεύω» της

αύτό ατά έργα της. Γ\ά τήν κα λλιτέχ νιδα έχουν έκ φ ρ α σ θ εί μ έ τά πιό
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’ Επάνω: Ή ζωγράφος Χριστίνα Μηνακάκη σέ μία έκθεσή της διακοσμητικών αντικειμένων καί επίπλων. Ολα είναι
κατασκευασμένα από τήν ίδια. Κάτω: "Ενα άπό τά πιό εντυπωσιακά έργα της. «.Χειμώνας καί γεράματα στό Θεσσαλικό Κάμπο».

κο λα κευτικά λόγια γνω σ το ίέλληνες
κ ρ ιτικ ο ί κ α ί καλλιτέχνες. « Ή Μ ή να κάκη, γράφ ει ό γλύπτης Νικόλας,
είνα ι μ ιά ζω γράφος μ έ πολλή χ ρ ω 
μ α τικ ή ευαισθησ ία κ α ί εξαιρετική
τεχνική κα τάρ τισ η πού τής δίνουν
τή δ υ ν α τό τη τα νά ζω ντανεύει τά
θέματά της ώ στε νά γίνοντα ι κτήμα
των φιλοτέχνων.
Ίκ α ν ό τη ς σπάνια συναντομένη».
«Χάρη, άρμονία, α ίσ θη μα ήρ εμίας κ α ί ά ληθινής έπικοινω νίας μ έ τή
φ ύσ η χα ρα κτηρίζου ν τό έργο τής
Μ ηνα κά κη έγραψ ε ό τεχνοκρίτης
Σταύρος Βασαρδάνης. ' Ο χ ρ ω σ τή 
ρα ς της κινή τα ι άνετα κ α ί σέ πλήρη
άρμονία μ έ τό ρ υ θμό τής ομορφιάς
πού ύπάρχει κ α ί συνδέει τή φύση.
Σ έ μ ερ ικ ά έργα της έπ ισ ημαίνεται
άξιόλογο φ ολκλορικό στοιχείο.
Τά χ ρ ώ μ α τά της κα τανέμο ντα ι
ήρεμα έν άκρα λιτό τη τι. Κάτω άπό
τόν ρέοντα ρ υ θμό του χρω στήρα
της π αρατηρούμε η ύ ξημένη εύαισθησία πού έπηρεάζει τούς έρεθι-

σμούς της κ α ί μ ά ς δίνει έργα μ έ
άξ/οπρόσεκτο λυρισμό. Εργα άληθινής καλής τέχνης».
Γιά τήν ιδ ια ιτερ ό τη τα τής Μ η ν α 
κάκη κ α ί τήν προσήλω σή της στήν
έλλην/κή παράδοση, έγραψ ε ό δ η 
μο σ ιο γρά φ ος Εάάγγελος Δ/κήτας.
«Χάρισμα τής Μ ηνα κά κη είναι
πώς τά έργα της μ ιλ ά ν ε στό εάρύ
κοινό στούς άπλούς άνθρώπους,
πού ο ί πίνακές της θυμίζουν β ιώ μ α 
τα κ α ί σκηνές τής καθημερινής
ζωής άπό τό κοντινό παρελθόν κ α ί
τήν Πατρίδα, τό «χωριό» τήν «έπαρχία» λέξεις τόσο π αρεξηγημένες
άλλοτε, μ ά πού σήμερα δίνο υν τό
σω στό μ έτρ ο τής άνθρωπ/άς τής
παράδοσης κ α ί τής Ε λληνικότη
τας».
Κ α ί ό ζω γράφ ος Δ η μ ή τρ η ς Γ>ολδάσης:
«Χρω ματική άρμονία κ α ί άνεπτυγμένο τό στοιχείο τής χάρης». Σ τό 
χος τής Χριστίνας Μ ηνα κά κη είναι
γιά τό μ έλ λο ν ή άποτύπωση χώ ρω ν
τής πατρίδας μας, πού έπαιξαν

ιδια ίτερο ρόλο στή διαμόρφ ω ση
τής ιστορίας κ α ί τής π ολιτισ τικής
της φυσιογνω μίας. Ά π ό τούς χ ώ 
ρο υς α ύτο ύς έπέλεξε σέ πρώτη
φάση τό Μ υ σ τρ ά κ α ί τή Μ άνη. Γιά
τό λόγο αύτό έγκα τα σ τά θη κε λίγο
έξω άπό τά τείχη τής «νεκρής
πολιτείας» στό Ν έο Μ όστρα.
Η
μεγά λη καλλιτεχνική παράδοση τής
πρω τεύουσας τού Δ εσπ οτάτου θά
ά π οτελεϊ ά σ φ αλώ ς μ ιά πηγή έ μ 
πνευσης κ α ί δύ να μης γιά τή ν κ α λ λιτέχνιόα. Είναι σίγουρα παρήγορο,
ό τι στις μ έρες μας, πού ή μ η χ α ν ο 
κρατία κ α ί ο ί ξένες έπψροές άλλοίω σαν τήν έθνική μ α ς φ υσιογνω μία,
ύπ ά ρ χο υν δ η μ ιο υ ρ γ ο ί πού γ υ ρ 
νούν στις ρίζες, τις ρίζες πού πρέπει
νά δια τηρ ήσ ο υμ ε μ έ κάθε θυσία, αν
θέλουμε νά ύπάρχουμε σάν ιδ ια ίτε 
ρ η έθνική ο ντό τη τα στόν εύρωπαίκό κ α ί τόν εύρύτερο χώρο. Ά π ό
τήν άποψη α ύτή ή Μ ηνα κά κη
προσφέρει ένα πολύ σημαντικό
έργο, πού πρέπει μ έ κά θε τρόπο νά
ένισχυθεί.

Στήν φωτογραφία κάτω στιγμιότυπο άπό τόν άγιασμά πού έγινε τήν 7-7-82
στις Παιδικές Κατασκηνώσεις τής Αστυν. Πόλεων στόν Αγιο Άνδρέα Αττικής μέ τήν έναρξη τής
Κατασκηνωτικής περιόδου. Διακρίνονται κατά τήν προσέλευσή τους στις Κατασκηνώσεις ό Γεν. Γραμματέας τού
Ύπουρ. Δημ. Τάξεως κ. Άναγνωστόπουλος, ό Αρχηγός τής Άστυν. Πόλεων κ. Νίτσος, οι Υπαρχηγοί κ.κ.
Ραφτόπουλος καί Παπααωτηρίου καί ό Γεν. Άστυν. Διευθυντής κ. Σαυπάνπο.

5 89

'Αριστερά: "Ενα μαγκούτ (Κατοικίδιο
ζώο) πού προφυλάσσει τούς χωρικούς
άπό τά φίδια. Στήν άπέναντι σελίδα:
"Ενας γέρος τής Κεϋλάνης προσεύχε
ται εμπρός σέ ένα άγαλμα τού Βούδδα
μέ πίστη στήν διδασκαλία του ότι οί
άνθρωποι μέ τήν άσκηση μπορούν νά
άπαλλαγοϊιν άπό τόν πόνο καί άπό τήν
ματαιοδοξία.

ή Κεϋλάνη ήταν γιά
ΕΠΙτούςΑΙΩΝΕΣ
ναυτικούς ή ύποχρεωτική
πύλη τών Ινδιών ή τής "Απω 'Ανατο
λής. Σταματούσαν στό Κολόμπο πριν
φθάσουν τό Μαντράς, στήν Καλκούττα, τήν Ρανγκούν, τήν Σιγκαπούρη...
Τήν εποχή τών άεροπορικών μεταφο
ρών, αύτή ή παλαιά γεωγραφική πορεία
τών ταξιδιών ξεπεράσθηκε. Ταξιδεύει
κανείς άκόμη ατήν Κεϋλάνη, εάν τό
θέλη, άλλά αύτή δέν είναι πλέον ένας
ύποχρεωτικός σταθμός γιά τόν ” Ινδικό
’ Ωκεανό.
Τά κύματα τής θάλασσας τού ' Ομάν,
πού τήν σαρώνουν οί μουσώνες, άνε
μοι τών 'Ινδιών, μάς μεταφέρουν σ'
αύτά τά μαγικά άκρογιάλια, όπου τά
κλαδιά τών φοινικιών γέρνουν στήν
θάλασσα.
Τήν έξωτερική άτμόσφαιρα τής πόλεως τού Κολόμπο, τήν συνθέτουν
συσσωρευμένες έντυπώσεις. Οί κούληδες γυμνοί στούς μώλους, ή ραγδαία
βροχή πού πέφτει τό βράδυ, τό πολύ
βουο πλήθος πού συνωστίζεται στις
ύπαίθριες άγορές, ή έπιτηδευμένη
ζωή τών Εύρωπαίων.
’ Αλλά τό Κολόμπο παρουσιάζει στόν
έπισκέπτη μιά μοναδική εικόνα, πού
κρύβει τις πολυάριθμες εικόνες τής
πολυμορφίας τής Κεϋλάνης, ένα είδος
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στερεότυπης εικόνας, πού ύποκαθιστά
τήν πραγματική. Καί μπορούμε νά πού
με ότι, άκόμη καί σήμερα, τό Κολόμπο,
ύποχρεωτική πύλη τής Κεϋλάνης, παί
ζει τόν ρόλο μιας γοητευτικής καί
παραπλανητικής εικόνας.
Τό Κολόμπο, πού έχει σήμερα περισ
σότερους άπό ένα έκατομμύριο κατοί
κους, συγκεντρώνει τά κυριώτερα συ
στατικά τής ζωής τών πόλεων τής
Κεϋλάνης.
' Η θεαματική του έλξις κατεδίκασε
τις άλλες πόλεις στήν άφάνεια. Δημι
ούργημα τών άποίκων, άναπτύχθηκε
γύρω άπό ένα οχυρό πού κατασκεύα
σαν οί Πορτογάλοι τό 1518, σέ μιά
πολύ άγονη περιοχή. Τά άργιλώδη
νησιά, οίάμμόλοφοι, οί λιμνοθάλασσες,
ή ένδοχώρα γεμάτη άπό έλη καί ορυ
ζώνες, όλα αύτά θυμίζουν τό Μαν
τράς. Τό καλύτερο έδαφος βρίσκεται
στήν συνοικία τού Κάστρου, όχι μακριά
άπό τό λιμάνι. ' Εκεί ιδρύθηκε ό άστικός πυρήνας, εύρωπαϊκής μορφής, μέ
τά κτίρια τής διοικήσεως, τά ξενοδο
χεία καί τό παλιό ινδικό παζάρι πού
ονομάζεται πεττάχ. Στό έλώδες έδα
φος τού έσωτερικοΰ άπλώνονται οί
φτωχικές συνοικίες. Οικισμοί άπό κα
λύβες, παράγκες, άθλια παζάρια, όπου
τό έδαφος δέν έχει άποξηρανθή έντε-

λώς, όπου τά άγαθά τής άστικής ζωής
δέν είναι πλούσια κατανεμημένα. Τέ
λος, πρός νότον, κατά μήκος τών
άμμολόφων τής άκρογιαλιάς, κτίσθηκαν οί άριστοκρατικές συνοικίες,όπου
κατοικεί τό πλέον δυτικοποιημένο τμή
μα τού πληθυσμού.
Καί ό έπισκέπτης, συνεπαρμένος
άπό τήν τροπική ομορφιά, δέν θά
παράλειψη νά άκολουθήση τό άκρογιάλι ώς τό Μάουντ Λαβίνια, γιά νά
θαυμάση τις κομψές βίλλες πού βλέ
πουν στήν θάλασσα, αύτή τή θάλασσα
τήν φουσκωμένη άπό τήν βροχή πού
φέρνει ό μουσσώνας. Βίλλες πού βλέ
πουν στήν θάλασσα; Μά αύτό είναι μιά
πρόκλησις στήν παραδοσιακή 'Ασία!
Διότι ή παραδοσιακή ’ Ασία δέν άγαπά
τήν θάλασσα, άπομακρύνει άπό κοντά
της τις κατοικίες της, τής γυρίζει τήν
πλάτη.
'Έτσι άναρωτιέται κανείς, μήπως
όλο τό Κολόμπο δέν είναι μιά πρόκλησις γιά τήν Κεϋλάνη! "Ηταν άρχικά ή
άποικιακή πρόκλησις πρός τήν βασιλική
πρωτεύουσα Κάντυ. Μετά ή πρόκλησις
μιάς κοινωνίας πού ζοΰσε μέ εύρωπαϊκές συνήθειες, ένώ τό ύπόλοιπο τής
Κεϋλάνης ήταν δεμένο μέ τις παραδό
σεις.

Περίεργη
κοινωνική σύνθεσις
Ή δομή αύτής τής κοινωνίας μάς
άποκαλύπτει ένα περίεργο φαινόμενο.
Οί Σινγκαλέζοι βουδδισταί δέν είναι ή
πλειονότης, άν καί άποτελοΰν τήν
μεγάλη μάζα τού πληθυσμού τής Κεϋ
λάνης. Τό Κολόμπο συγκεντρώνει μιά
πλειοψηφία άλλογενών φυλών καί θρη
σκείας μή βουδδιστικής. Ά λλά ένας
γνώστης τών μητροπόλεων τής Νοτιο
ανατολικής 'Ασίας δέν θά έκπλαγή
καθόλου. Πράγματι, είναι γνωστό ότι οί
ιθαγενείς πληθυσμοί, δεμένοι μέ τήν
καλλιέργεια γιά λόγους διατροφής,
αίσθάνθηκαν τήν έλξι τής άστικής
ζωής μόνο άργότερα, κυρίως στά μέσα
τού 20ού αίώνος, άφήνοντας σέ αλλο
γενείς καί ξένους τήν φροντίδα τής
άναπτύξεως τών πόλεων. 'Έτσι, ή

Έ νας Παράδεισος στον Ινδικό
’ Ωκεανό

Τήν «μαγεία τής Κεϋλάνης» τήν ξαναζούμε, μέ τόν Φρανσίς ντέ
Κρουασσέ, στήν μεγαλοπρέπεια τοϋ ισημερινού δάσους. "Ενα
άρμονικό πλήθος άπό ελ έφ α ντες, άλλιγάτορες, πιθήκους, τίγρεις
καί φωλιές τερμιτών, άρκει γιά νά μάς θυμίση τήν παρουσία τής
παρθένου φύσεως, χωρίς όμως τήν άγωνία-τοϋ κινδύνου. Λυπούμεθα μόνο γιά τήν άπουσία των λιονταριών, πού έδωσανστήν Κεϋλάνη
τό όνομά της. Αρχισαν έδώ καί πολύ καιρό νά έκλείπουν άπά-τόν
ινδικό χώρο (σήμερα τά βρίσκομε μόνο στό δάσος τοϋ Γκουζεράτ).
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πρωτεύουσα τής Κεϋλάνης δέν μάς
κρατά καθόλου. Μέσα άπό τίς διάφο
ρες τοποθεσίες τού νηοιοϋ, θά άναζητήσωμε τίς αύθεντικές όψεις τής Κεϋ
λάνης καί θά καταλάβωμε ίσως τόν
κρυφό άνταγωνιομό τής ύπαίθρου καί
τών πόλεων.

Στήν ύγρή ζώνη - νοτιοδυτικές πεδι
άδες καί ορεινός όγκος τής Κεϋλάνης
- έμφανίζεται κυρίως ή μεγαλοπρέ
πεια τού νησιού. Έδώ βασιλεύει τό
κλίμα τού ισημερινού, Φωτεινά πρωινά,
άπογεύματα πού γίνονται σιγά-σιγά όλο
καί πιό μουντά, καθώς ό

σκεπάζεται άπό σύννεφα, βροχερά
βράδια. Στήν ούσία δέν ύπάρχουν
εποχές. 'Ό λο τόν χρόνο, τό θερμόμε
τρο κυμαίνεται γύρω ατούς 26 βα
θμούς. ' Η συνεχής ύγρασία εύνοείτήν
άνάπτυξι τού πρασίνου. 'Αλλά ή πυκνότης τοϋ πληθυσμού είναι τέτοια,
ώστε μένουν πιά λίγα άπό τά άρχικά
δάση. Μέ μέση πυκνώτητα έπάνω άπό
τετρακόσια άτομα άνά τετραγωνικό
χιλιόμετρο (καί περισσότερα άπό έπτακόσια οτήν περιοχή τού Κολόμπο), ή
ύγρή ζώνη τής Κεϋλάνης είναι μιά άπό
τίς πλέον πυκνοκατοικημένες τής Γής.
Καί τό δάσος τοϋ ισημερινού ύπεχώρησε έδώ, μπροστά στήν προσπάθεια τοϋ
άνθρώπου.
Παντού, τά πυκνοκατοικημένα χωριά
περιτριγυρίζονται άπό ένα άριθμό μι
κρότερων χωριών, πού είναι διασκορπι
σμένα κάτω άπό τίς φοινικιές. Ό ταν
εισχωρούμε στήν ορεινή χώρα, τό
τοπίο άποκαλύπτει τόν δυϊσμό τής
οικονομίας, μέ τούς ορυζώνες της στό
βάθος τών κοιλάδων καί τίς φυτείες
τής έβέας στις πιό χαμηλές πλαγιές,
έπειτα τίς φυτείες τού τσαγιού, πού
άνεβαίνουν ψηλά, έπάνω άπό δυό
χιλιάδες μέτρα, στις έπιβλητικές κορυ
φές τού βουνού.
Αλλά αύτόν τόν πλούτο, αύτή τήν
γεναιόδωρη φύσι, διαδέχεται ένα άλλο
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τοπίο, πέρα άπό τά βουνά. "Οταν
ξανακατεβαίνωμε στήν ξηρή ζώνη τού
Βορρά, οί συνθήκες μοιάζουν πολύ μέ
εκείνες τής Νοτιοανατολικής 'Ινδίας
(χώρας τών Ταμίλων). ' Η βλάστησις,
πού διατηρεί άκόμα τά ίχνη τής μακρυάς εποχής τής ξηρασίας, γίνεται πιό
φτωχή καί εξηγεί τήν σπανιότητα τής
άνθρωπίνης παρουσίας (ή πυκνότης
τοϋ πληθυσμού μόλις ξεπερνά τούς
σαράντα κατοίκους άνά τετραγωνικό
χιλιόμετρο, έκτος άπό μερικές εύνοημένες περιοχές, όπως ή χερσόνησος
τής Τζάφνα). ' Η διαφορά όμως άπό
τήν ύγρή ζώνη είναι, ότι τό δάσος
καταλαμβάνει μεγάλη έκτασι στούς
λόφους τής 'Ανατολής, στά οροπέδια,
πού είναι σπαρμένα μέ όγκους βρά
χων. Τό γεγονός οφείλεται άραγε στήν
στειρότητα τού έδάφους ή στήν έγκατάλειψι, πού έπεβλήθη άλλοτε άπό τά
ιστορικά γεγονότα; "Ομως αύτή ή ξερή
ζώνη, τό φτωχό κομμάτι τής Κεϋλάνης,
καλύπτει τά 70% τού νησιού.
Τήν «μαγεία τής Κεϋλάνης» τήν
ξαναζούμε, μέ τόν Φρανστίς ντέ
Κρουασσέ, στήν μεγαλοπρέπεια τοϋ
ισημερινού δάσους. "Ενα άρμονικό
πλήθος άπό έλέφαντες, άλλιγάτορες,
πιθήκους, τίγρεις καί φωλιές τερμιτών,
άρκεΤ γιά νά μάς θυμίση τήν παρουσία
τής παρθένου φύσεως, χωρίς όμως
τήν άγωνία τού κινδύνου. Λυπούμεθα
μόνο γιά τήν άπουσία τών λιονταρών,
πού έδωσαν στήν Κεϋλάνη τό όνομά
της. "Αρχισαν έδώ καί πολύ καιρό νά
έκλείπουν άπό τόν ινδικό χώρο (σήμε
ρα τά βρίσκομε μόνο στό δάσος τού
Γ κουζεράτ).
Μπορεί ή άγωνία νά μήν προέρχεται
άπό τήν φύσι, είναι όμως διάχυτη στά
'ίχνη τού άνθρώπου. Αύτά τά έρειπωμένα τοπία, τά διάσπαρτα έρείπια σ' αύτή
τήν παμφάγο ζούγκλα, θά μάς έπαναλάβουν, όπως καί σέ πολλές άλλες
χώρες, άπό τήν Καμπότζη έως τό
Γιουκατάν, τόν άντίλαλο μιάς άπάνθρωπης ιστορίας.
Διότι τό τροπικό περιβάλλον έξουσιαζόταν σοφά. Οί Ίνδοάριοι, ξεκινών
τας άπό τήν Βεγγάλη γύρω στόν 6ον
π.χ. αιώνα, κατέλαβαν τήν χώρα πού
ήταν σκεπασμένη άπό δάση καί τήν
ονόμασαν «Νησί τών λιονταρών».
Μετεφύτευσαν τις συνήθειές τους
καί τήν τεχνική τους, πού άπετέλεσαν
τις βάσεις τής κοινωνικής τους ζωής.
' Αντίθετα μέ ό,τι συμβαίνει σήμερα, οί
πρώτοι Σινγκαλέζοι κατέλαβαν τίς κοι
λάδες τών ποταμών τής ξερής ζώνης
όπου έφτιαξαν πολλά άρδευτικά έργα.
Τά έρείπια τών φραγμάτων καί τών
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"Ενας άγώνας
χιλίων ετών

Στό άκουσμα μιάς υπόκωφης μουσικής
οί πιστοί φορτωμένοι δώρα πορεύονται
πρός τόν ναό τοϋ « Ιεροϋ Δοντιοϋ» τοϋ
Βοϋδδα.
καναλών τους, πού σήμερα τά έχει
πνίξει τό δάσος (έχουν καταμετρηθή
δώδεκα χιλιάδες φράγματα - δεξαμε
νές) καί έκεΤνα τής πρώτης τους
πρωτεύουσας ’ Ανουραντάμπουρα,
μαρτυρούν τόν άρχαίο αύτό πολιτισμό.
' Η δυτική οροσειρά, πολύ πιό ύγρή καί
σκεπασμένη άπό πυκνή βλάστησι, έμει
νε άκατοίκητη γιά αιώνες, όπως άλλω
στε καί όλα τά βουνά τής τροπικής
’ Ασίας, τά οποία ό άνθρωπος δέν είχε
τά τεχνικά μέσα νά ύποτάξη.
’ Από τήν ’ Ινδία μάς έρχεται ή
άρχαιότερη ιστορική μαρτυρία γιά τήν
Κεϋλάνη. Τόν τρίτο αιώνα π.χ., οί
έπιγραφές τού αύτοκράτορος Ά ζό κα
μάς πληροφορούν ότι αύτός ό μεγάλος
δυνάστης διατηρούσε ειρηνικές σχέ
σεις μέ τό βασίλειο τής Κεϋλάνης.
Αύτή τήν έποχή οί πρώτοι βουδδισταί
ιεραπόστολοι πήγαν στό νησί. Καί ή
παράδοσις λέγει ότι ό προσηλυτισμός
τών Σινγκαλέζων στόν βουδδισμό έγι
νε άπό τόν ίδιο τόν γιό τοϋ Άζόκα.
Δείχνουν άκόμη καί σήμερα, κοντά
στήν ’ Ανουραντάμπουρα, τήν σπηλιά
στήν όποια έμενε, καί τήν πέτρα έπάνω
στήν όποια κοιμόταν. Αύτή ή ιεραπο
στολική δράσις ύπήρξε άποφασιστική
γιά τήν μοίρα τής Κεϋλάνης. Αύτός ό
λαός, όπως καί ό λαός τής ’ Ινδοκίνας,
άκολούθησε τήν άρχαία μορφή τοϋ
Βουδδισμοΰ, τήν Χιναγιάνα, ένώ ό
Βραχμανισμός πού θά έπιβάλη πολύ
άργότερα τό δόγμα του καί τήν κοινω
νική του ιεραρχία στήν ’ Ινδία, δέν θά
είσχωρήση στό σινγκαλέζικο περιβάλ
λον.

Κατά τόν 2ο αιώνα π.χ. άρχίζει μιά
μετανάστευσις, άπό τά δυτικά ταμιλικά
βασίλεια, κυρίως άπό τίς άκτές τής
Κεράλα, άπό τήν όποια οί Κεϋλανοί
Ταμίλοι διετήρησαν τίς πιό παλιές τους
συνήθειες. Αύτοί οί άποικοι έγκατεστάθηκαν στήν βόρεια περιοχή τοϋ
νησιού, στήν περιοχή τής Τζάφνα, πού
είναι καί ή πλησιέστερη στήν άσιατική
ήπειρο.
Τά κύματα τών μεταναστών, οί άπόπειρες κατακτήσεως, προκάλεσαν μιά
σύγκρουσι μεταξύ Ταμίλων καί Σινγκαλέζων, πού κράτησε περισσότερο άπό
χίλια χρόνια. ' Ο σινγκαλέζικος πολιτι
σμός έπέζησε μόνο στήν ύγρή ζώνη,
κυρίως στις κοιλάδες τού ορεινού
όγκου, πού ήσαν κατάλληλες γιά τήν
όρυζοκαλλιέργεια. Ό πλούτος αύτής
τής ύγρής ζώνης, πού κατελήφθη τόν
Μεσαίωνα, έπέτρεψε στήν σινγκαλέζικη φυλή νά διατηρήση τήν πλειοψηφία
στό νησί.
' Αλλά τά παλιά χωράφια τής ξηράς
ζώνης πού άρδεύονταν, κατεστραμμέ
να άπό τούς πολέμους, έγκατελείφθησαν οριστικά. ' Η ϋπαρξις τής έλονοσίας δέν έπέτρεπε τήν άποκατάστασι
τών άρδευτικών έργων καί τό τροπικό
δάσος ξανακέρδιζε τήν παλιά του
έκτασι. Καί όταν οί ΕύρωπαΤοι άποβιβάσθηκαν στό νησί στις άρχές τού 16ου
αίώνος, τό βρήκαν κατά τό μεγαλύτερο
μέρος έρημο.
Στούς Σινγκαλέζους τοϋ βασιλείου
τοϋ Κάντυ άντιτίθεντο οί Ταμίλοι, έγκατεστημένοι, κυρίως στήν χερσόνησο
τής Τζάφνα, τής όποιας ή στειρότης,
όφειλομένη στό άσβεστολιθικό έδα
φος καί στό κλίμα, έπέτρεπε μεγαλύ
τερη άντίσταση στήν έλονοσία.
'Επομένως, ή σημερινή ένότης τής
Κεϋλάνης οφείλεται στήν βρεταννική
άποικιοκρατία. Χωρίς αύτή τήν ξένη
κατοχή, πιθανόν ό άνταγωνισμός Ταμί
λων καί Σινγκαλέζων νά διαιώνιζε τήν
διαίρεσι τοϋ νησιού. Καί ή αύστηρή
διαίρεσις τής κεϋλανικής κοινωνίας,
πού θέτει σήμερα ούσιαστικά προβλή
ματα, έχει τήν ιστορική της έξήγησι.
' Η συνγκαλέζικη κοινωνία διετήρησε μιά μεγάλη πρωτοτυπία, πού τήν
ξεχωρίζει άπό τίς άλλες, ινδικού τύ
που, κοινω νίες.' Η έξέλιξις προκάλεσε
άντιθέσεις στό Κολόμπο καί σέ όλη τήν
Νοτιοδυτική άκτή, κυρίως στις πόλεις
τού Νεγκόμπο καί τοϋ Γκάλλο. Σέ όλη
αύτή τήν άλυσίδα τών μεγάλων χωρών,
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πού στριμώχνονται οτήν άκρογιαλιά, ζή
ένας λαός επηρεασμένος άπό τήν
Δύσι, τουλάχιστον στις εξωτερικές συ
νήθειες (όπως ή ενδυμασία) καί στήν
άρκετά διαδεδομένη γνώσι τής άγγλικής γλώσσας. ' Η σημαντική κάστα τών
ψαράδων τών Καράβα έχει άπό πολύ
καιρό προσηλυτισθή στόν καθολικισμό,
όπως οί άνάλογες τάξεις τής Νοτίου
' Ινδίας.
’ Αλλά μόλις είσχωρήσωμε μερικά
χιλιόμετρα στό έσωτερικό τής χώρας,
βρίσκομε τόν παραδοσιακό άγροτικό
πληθυσμό, πού δέν ύπέστη καθόλου
τήν δυτική έπίδρασι. Ντύνεται μέ σαρόνγκ σέ χτυπητά χρώματα καί δέν
καταλαβαίνει άγγλικά. Έ ξ άλλου, τά
χωριά έχουν μιά όψι γελαστή, άνοιχτόκαρδη, πού έρχεται σέ άντίθεσι μέ τήν
αύστηρή καί κλειστή όψι τών βορείων
Ταμιλικών χωριών.
Ή οικογενειακή ζωή ξετυλίγεται
στό ύπαιθρο, μπροστά στά μάτια τού
ξένου. Οί φράχτες γύρω άπό τά σπίτια,
όταν ύπάρχουν, είναι ύποτυπώδεις.
Μπορούμε λοιπόν νά έλθωμε σέ έπαφή μέ τόν γνήσιο σινγκαλέζικο πληθυ
σμό, ήσυχο., καί φιλόξενο, άξιόπιστο καί
περίεργο.
Νά λοιπόν, στήν καρδιά τής ξερής
ζώνης, τό χωριό Πύλ-' Ελιγιά, πού άπέχει 20 χιλιόμετρα άπό τήν Άνουντάμπουρα, σέ μιά περιοχή διάσπαρτη άπό
άρχαιολογικά έρείπια, πού μαρτυρούν
τό μεγαλείο τού άρχαίου πολιτισμού.
Είναι ή μή εύνοημένη περιοχή, τήν
όποια ή κεϋλανική οικονομία ξανακερ
δίζει σήμερα, άπό τήν έποχή πού ή
πρόοδος τής ιατρικής συνετέλεσε
στόν περιορισμό τών τροπικών ένδημικών άσθενειών. Τό έδαφος είναι σχε
δόν ομαλό καί πολύ φτωχό σέ λιπάσμα
τα. Οί βροχές (ύψους περίπου 1500
χιλιοστομέτρων τόν χρόνο) πέφτουν
ορμητικά καί σχηματίζουν χειμάρρους,
άπογυμνώνοντας τό έδαφος.
' Η ζωή λοιπόν τού χωριού έξαρτάται
άπό τήν τεχνητή λίμνη, πού μοιράζει τό
νερό ατούς καλλιεργητάς, σύμφωνα
μέ ένα άρδευτικό σύστημα πού χρησι
μοποιείται έπίσης στήν δυτική Ινδία.
Τό χωριό είναι έγκατεστημένο στήν
μέση τών κήπων του, μέ τά αιωνόβια
δένδρα καί φυτά: φοινικιές, μπανανιές,
πιπεριές... Γύρω άπό τούς κήπους, τό
προγονικό χωράφι, τό «παραβένι», δεκαέξη έκτάρια, είναι άφιερωμένο κυρί
ως στήν όρυζοκαλλιέργεια. 'Αλλά κα
θώς αύτά τά άρδευόμενα χωράφια δέν
έπαρκοϋν γιά τόν πληθυσμό, πολλοί
χωρικοί καλλιεργούν ένα μέρος τής

ζούγκλας πού έκχέρσωσαν - φαινόμε
νο πολύ συνηθισμένο στήν Κεϋλάνη.
' Η κυβέρνησις θά ήθελε νά τό άπαγορεύση, άλλά είναι ύποχρεωμένη νά τό
άνέχεται, έφ ' όσον τό καλλιεργήσιμο
έδαφος δέν έπαρκεί.
Ή κοινωνία τού Πύλ-' Ελιγιά, χωρι
σμένη σέ ένδοοικογενειακές κόστες,
κατά τά ινδικά πρότυπα, μάς δίνει ένα
πιστό πίνακα τού άγροτικοΰ σινγκαλέζικου πληθυσμού.
Είναι μιά άντεστραμμένη πυραμίδα
(ή ινδική κοινωνία είναι μιά κανονική
πυραμίδα, καθώς οί άνώτερες τάξεις
είναι οί όλιγαριθμότερες). Πράγματι
στήν Κεϋλάνη, ή άνωτέρα τάξις είναι ή
πιό σημαντική άριθμητικά. Είναι ή μεγά
λη τάξις τών καλλιεργητών Γκογιγκάμα. "Ενα άμεσο άποτέλεσμα τού προ
σηλυτισμού στόν Βουδδισμό ήταν ότι
έπέτρεψε στήν Κεϋλάνη νά διατηρήση
μιά πολύ παλιά άγροτική κοινωνική
δομή. ' Η κατοχή γής θεωρείται ότι
έξασφαλίζει ύψηλότερη κοινωνική θέσι, ένώ στήν 'Ινδία ό θρίαμβος τού
Βραχμανισμού έδωσε άξια σέ μιά άλλη
ιεραρχία. Κάτω άπό τούς Γκογιγκάμα
ύπάρχουν διάφορες τάξεις λιγώτερο
πολυάριθμες. Ούσιαστικά καί αύτοί ε ί
ναι γεωργοί.
Συναντούμε έπίσης στό Πύλ-' Ελιγιά,
Μαρακκάλ (μουσουλμάνους) καί Ταμίλους (ίνδοϊστάς), φαινόμενο όχι τόσο
συνηθισμένο. Βλέπομε συχνά στήν
ύπαιθρο τής Κεϋλάνης ομοιογενή χω
ριά Σιγκαλέζων, Μαυριτανών, Ταμίλων,
στά οποία άποκαλύπτεται ένας κάποιος
διαχωρισμός έθνοτήτων καί θρησκει
ών.

Ο Βουδδισμός δηλώνει τήν παρου
σία του, σέ ολόκληρη τήν Κεϋλάνη.
Δέν είναι τόσο έκδηλη ή παρουσία του
αύτή στό Κολόμπο, πού είναι ένα
κοσμοπολίτικο καί έμπορικό κέντρο.
' Ο Βουδδισμός βασιλεύει φανερά στά
χωριά τού έσωτερικοΰ, πού ψυχή τους
παραμένει ή παγόδα. ’ Επηρέασε πολύ
τήν τέχνη ατούς ναούς του καί στά
άναρίθμητα άγάλματα τού «Σοφού».
' Ο Βουδδισμός θριαμβεύει στό Κάντυ,
όπου ό «Ναός τού ’ Οδόντος» συγκεν
τρώνει κάθε βράδυ, μέ τό κάλεσμα
μιας ύπόκωφης μουσικής, ένα πλήθος
πιστών πού λατρεύουν ένα δόντι μαστόδοντος, στό όποιο πιστεύουν ότι
άναγνωρίζουν χωρίς δυσκολία, φαίνε
ται, ένα δόντι τού Βούδδα.
Αύτές είναι οί εικόνες πού προξε
νούν έκπληξι στόν ξένο. Αύτός δέν
αισθάνεται άπιστος όπως σέ μουσουλ
μανική χώρα, ούτε παρίας σέ βραχμανική χώρα. ' Ανακατεύεται χωρίς δυσκο
λία μέ τούς προσευχομένους πιστούς.
Καί ό,τι διάβασε στά βιβλία, τόν κάνουν
νά καταλάβη ότι ό Βουδδισμός φέρνει
ένα μήνυμα γιά όλους τούς άνθρώπους, όποια κι άν είναι ή θρησκευτική
του πίστις. Ά λλά, στήν πραγματικότη
τα, αύτός ό διεθνισμός έπέτρεψε νά
έπιβιώσουν σέ κάθε λαό ιδιομορφίες
πού άποτελοϋν τήν ποικιλία τού βουδδιστικοΰ κόσμου. Γι' αύτό άκριβώς ό
Βουδδισμός τής Κεϋλάνης είναι έπηρεασμένος βαθιά, άπό τήν άρχαία
κοινωνία ινδικού τύπου, στήν όποια
προσαρμόσθηκε. Πράγματι, οί Σινγκαλέζοι λατρεύουν τις ινδικές θεότητες,
κυρίως τόν λαοφιλή Γκανές, μέ προβο-

7ο φρούριο Σιγκιρίγια, πού έχει σχήμα λιονταριού .Δεξιά: τά σκαλοπάτια στόν
βράχο, πού οδηγούν σέ αύτό τό φρούριο.
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ΚΕΫΛΑΝΗ
Δεξιά: Θεότητα τής καλλιέργειας καί τής γεωργικής εύφορίας. Κάτω: Κολοσσιαία
πέτρινα αγάλματα στήν Πολονναρούβα. Ή άρχαία αύτή πρωτεύουσα τής
Κεϋλάνης πού είναι πλούσια σέ βουδδιστικά μνημεία, γνώρισε μία περίοδο
μεγάλης λαμπρότητας. Στήν άπέναντι σελίδα: Μία τίγρις τής Κεϋλάνης άπό τις
λίγες αύτοϋ τού είδους πού έχουν άπομείνει, γιατί τείνουν άπό καιρό νά
έξαφανιστοϋν.
σκίδα έλέφαντος.
Οί αρχές τής κεϋλανικής κόστας
είναι ο ί’ιδιες μέ τίς αρχές τής ινδικής.
Τά μέλη της δέν δέχονται τροφή πού
τούς προσφέρει ένα πρόσωπο πού
ανήκει σέ κατώτερη κόστα άπό τήν
δική τους. ' Ακόμη καί ατούς δυτικοποιημένους κύκλους - όπου λέγουν συχνά
ότι οί κόστες δέν ύπάρχουν πιά στήν
Κεϋλάνη - μένουν πιστοί στόν ένδογαμικό κανόνα. Ό Βουδδισμός δέν έπιβάλλει καθόλου, σέ γενικές γραμμές,
νηστείες καί τροφικούς περιορισμούς.
'Α γνοεί τά ταμπού έπάνω σ' αύτό τό
θέμα.
Οί Σινγκαλέζοι δμως έφαρμόζουν
χωρίς αύστηρότητα τήν συνήθεια τών
καλών ' Ινδών νά τρέφωνται μέ φυτικά
προϊόντα. Στερούνται τό βοδινό κρέας,
άλλά δχι καί τό ψάρι. 'Υπάρχει μιά
ήθική άρχή, ή άχίμσα, δηλαδή ή μή
βιαιότης, πού άπαγορεύει νά σκοτώ
νουν ζώα καί νά ψαρεύουν. ' Αλλά καί
αύτός ό κανόνας δέν είναι άπαραβίαστος.
Τό γάλα θέτει ένα άλλο πρόβλημα.
Είναι γνωστό ότι οί Σινγκαλέζοι διαφέ
ρουν άπό τούς ' Ινδούς καί δέν άρμέγουν τίς άγελάδες τους. Τίς τρέφουν
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μόνο γιά τήν άναπαραγωγή καί τίς
διάφορες άγροτικές έργασίες. Τό γά
λα δέν έχει καμμιά θέσι στήν διατροφή
τους. Αύτή ή περίεργη κοινή άποδοχή
τών βουδδιστικών λαών τής "Απω ’ Α
νατολής μάς κάνει νά πιστεύωμε ότι
οφείλεται σέ θρησκευτική έπίδρασι.
Δέν συμβαίνει δμως κάτι τέτοιο. ' Η μή
κατανάλωσις γάλακτος παρατηρεΤται
έπίσης καί ατούς μουσουλμανικούς
λαούς, Μαλαισίους, καί στούς άνιμιστάς, στό Άσσάμ, τήν Βιρμανία κλπ.
Στήν πραγματικότητα πρόκειται γιά τίς
άρχές ένός πολύ παλαιού οικονομικού
συστήματος, τό όποιο διατηρήθηκε σέ
μερικές περιοχές τής 'Αφρικής καί
τής 'Ασίας.
Μέ τήν ύπογράμμισι όμως τών συνη
θειών, κινδυνεύομε νά περιγράφωμε
μιά πραγματικότητα, χωρίς νά είσερχώμεθα στό βαθύτερο νόημά της, τήν
ούσία της.
Θά άντιληφθοϋμε τήν σημερινή άξια
τού βουδδιστικοΰ μηνύματος, μόνο άν
έξετάσωμε τά σύγχρονα προβλήματα
τών Σινγκαλέζων. Πρίν άπό λίγο άκόμη
καιρό κατέτασσαν τήν Κεϋλάνη στήν
«εύτυχισμένη Άσία» τών βουδδιστικών χωρών μέ τό φιλόξενο χαμόγελο,

άνάμεσα στίς ειρηνικές καί συντηρητι
κές κοινωνίες, πού έμοιαζαν νά λαγο
κοιμούνται μέσα στό τόσο γενναιόδω
ρο φυσικό περιβάλλον. Αύτή ή ρομαντι
κή εικόνα χάθηκε γιά πάντα. Τό ξεσήκωμα τών χωρικών καί τά γεγονότα τού
'Απριλίου τού 1971 άπεκάλυψαν μιά
πραγματικότητα, πού οί άριθμοί τής
δημογραφίας καί τής οίκονομίας φανέ
ρωναν άπό καιρό.
Ή Κεϋλάνη, πού τό 1871 είχ ε
2.400.000 κατοίκους (δηλαδή 37 κατοί
κους άνά τετραγωνικό χιλιόμετρο), έθεωρείτο, τήν άποικιακή έποχή, άραιοκατοικημένο καί όχι πλήρως άξιοποιημένο έδαφος.
' Η ιατρική όμως πρόοδος περιόρισε
τό ποσοστό τής θνησιμότητος σέ 8%
(ένα άπό τά χαμηλότερα ποσοστά τού
κόσμου). ' Ο μέσος όρος ζωής ήταν τά
61 χρόνια τό 1970, ένώ τό ποσοστό
τών γεννήσεων παρέμενε σχεδόν τό
"ίδιο.
Έτσι τό «εύτυχισμένο νησί» ξύπνησε
μιά ήμέρα μέ τό πρόβλημα τού ϋπερπληθυσμοΰ.
Φαινομενικά, ό πληθυσμός δέν ύποφέρει άπό πείνα. ' Αλλά οί στατιστικές
άποδεικνύουν ένα χρόνιο ύποσιτισμό:
άναλογοϋσαν μόνο 2.050 θερμίδες τήν
ήμέρα κατ' άτομο. Σ ’ αύτό τόν τόπο,

τόν αφιερωμένο στην γεωργία, ή παρα
γωγή τοϋ ρυζιού είναι σαφώς άνεπαρκής καί καλλιεργούν όλο καί περισσό
τερο μανιόκα, ένα είδος δημητριακοϋ,
ύστατο καταφύγιο γιά τούς φτωχούς.
Τέλος, πώς νά λυθή τό πρόβλημα
τής άνεργίας; Μέ ένα ποσοστό δημογραφικής αύξήσεως πού φθάνει τό 3%,
ό πληθυσμός τής Κεϋλάνης αύξάνεται
περίπου κατά 350 έως 400.000 άτομα
τόν χρόνο. Πού νά βρεθούν οί κατάλ
ληλες έργασίες γιά τό αύξανόμενο
κύμα τών νέων πού φθάνουν κάθε
χρόνο στήν άγορά τής έργασίας;
' Η καθυστέρησις τής βιομηχανίας
έξηγείται έν μέρει άπό τήν έλλειψι
έγχωρίων πόρων. Πρέπει νά ύπογραμμίσωμε πράγματι, τό παραδοσιακό
πνεύμα τών εύπορων στοιχείων τοϋ
πληθυσμού, κυρίως τών Γκογιγκάμα,
πού πριν άπ' όλα ζητούσαν τήν άοφάλεια τών δημοσίων θέοεων καί τής
ιδιοκτησίας, άποφεύγοντας τις δημι
ουργικές έπιχειρήοεις. "Οσο γιά τά
βρεταννικά κεφάλαια, έπενδύονταν
σχεδόν άποκλειστικά στις φυτείες, άλλά λόγω έλλείψεως έργατικών χειρών
τής περιοχής γιά τήν συγκομιδή τού
τσαγιού, χρειάσθηκε νά στρατολογή
σουν άπό τήν ' Ινδία Ταμίλους έργάτες,
πού άποτελοΰν ένα πληθυσμό ένός
έκατομμυρίου άτόμων.
' Η οικονομία τής Κεϋλάνης φαίνεται
έτσι άφιερωμένη, γιά πολύ καιρό άκόμη
στήν γεωργία, πού περιλαμβάνει τις
παραδοσιακές καλλιέργειες καί τις φυ
τείες. Σέ μερικές περιπτώσεις, όπως
οτόν «παλιό Νότο», στήν ένδοχώρα
τής Γκάλλ, οί μικρές γεωργικές καλλι
έργειες, συνδυάζουν δυό στοιχεία: τήν
πατροπαράδοτη παραγωγή καί τις φυ
τείες τής έβέας καί τοϋ τσαγιού.
' Αλλά, γενικώτερα, οί δυό τομείς τής
δισυπόστατης οικονομίας είναι σαφώς
χωρισμένοι: γεωργικές παραδοσιακές
έκμεταλλεύσεις καί μεγάλα κτήματα,
πού διαχειρίζονται οί καπιταλιστικές
κοινωνίες.

εισάγουν κάθε χρόνο έπάνω άπό
500.000 τόννους άλεύρι, γιατί οί Μαυριτανοί, πού είναι άραβικής καταγωγής,
τρέφονται έκ παραδόσεως μέ σιτάρι
καί ή έξευρωπαϊσμένη τάξις τού Κολόμπο καταναλίσκει όλο καί περισσότε
ρο ψωμί. Είναι άλήθεια, ότι τά σχέδια
τής γεωργικής άναπτύξεως καί τής
άξιοποιήσεως τής ξηρής ζώνης πρέπει
μερικώς νά άναπληρώσουν τις έλλείψεις, καί ή εισαγωγή τοϋ σιταριού θά
είναι δυνατόν νά σταματήση.
Αύτά τά μέτρα, όμως δέν θά δημι
ουργήσουν έργατική άπασχόλησι άνάλογη μέ τή δημογραφική αΰξησι τοϋ
πληθυσμού.
Ό σο γιά τις φυτείες, θέτουν ένα
διαφορετικό πρόβλημα. Τό τσάι τής
Κεϋλάνης χρωστά τήν ξεχωριστή φήμη
του στό γεγονός, ότι παράγεται σέ
ποσοστό 90% στις φυτείες μέ κάποιο
ύψόμετρο. 'Αλλά αύτή ή άποικιακή
οικονομία έπέτυχε άπόλυτα!
Μονοπώλησε τις έξαγωγές τής χώ
ρας. Τά προϊόντα τών φυτειών άντιπροσωπεύουν τό 95% τών έξαγωγών καί
μόνο τό τσάι τό 65%. Δυστυχώς, στήν
παγκόσμιο άγορά, τό τσάι καί τό καου
τσούκ έχουν τιμές κυμαινόμενες πού
τείνουν νά μειωθούν περισσότερο. Καί
άντιλαμβάνεται κανείς ότι ή Κεϋλάνη,
όπως καί άλλες χώρες, στήν όδό τής
άναπτύξεως αισθάνεται τήν άνάγκη νά
διαφοροποιήση τις έξαγωγές της.
'Απορούμε γιά τήν έννοια καί τήν

πραγματική άξια τής «βουδδιστικής καί
σινγκαλέζικης» έπαναστάσεως, πού άκολουθεΐ άπό τό 1956, μέσω τών
έκλογικών διακυμάνσεων, τήν άβέβαιη
πορεία της. Σινγκαλέζικη, ναί: άντιστοιχεΐ στήν άφύπνισι ένός έθνους, πού
διατηρείται μέ τήν ιστορία καί θέλει νά
άνακτήση μιά πολιτιστική κληρονομιά,
νά ξαναπάρη τόν έλεγχο τής οικονομι
κής ζωής, πού κρατούν ξένοι καί
άλλογενεΐς. Αλλά βουδδιστική; Τί έρ
χεται νά κάνη έδώ τό μήνυμα αύτοϋ,
πού δέν ένδιαφέρεται γιά τόν κόσμο
καί εύχεται τό τέλος τής ζωής;
Ή σινγκαλέζικη θέλησις, πού τείνει
νά έπαναφέρη τήν πολιτιστική ένότητα
τής χώρας, χωρίς τήν έθνική ένότητα,
άντιμετωπίζει άμέσως άνυπέρβλητα
έμπόδια. Πρώτοι οί άρχαΐοι Ταμίλοι δέν
θά άφήσουν νά ύποστοΰν τήν πολιτιστι
κή έπιρροή τών Σινγκαλέζων, ούτε νά
φύγουν. Θά διατηρήσουν τήν γλώσσα
τους, τά σχολεία τους, τά έθιμά τους.
Ή ίνδοκεϋλανική συμφωνία τοϋ 1964,
πού προέβλεπε τόν έπαναπατρισμό
525.000 Ινδών σέ δεκαπέντε χρόνια,
δέν είναι πραγματοποιήσιμη, έφ ' όσον
δέν βρίσκουν έργάτες νά τούς άντικαταστήσουν. "Ελεγαν κάποτε, ότι οί
Σινγκαλέζοι είναι οκνηροί, γι' αύτό δέν
τούς άρέσει ή δουλειά στις φυτείες.
Στήν πραγματικότητα, ή θέσις τών
κούληδων είναι τόσο άθλια, πού δέν
άρέσει σέ κανένα.
' Η πολιτική θέλησις τού Βουδδισμοΰ

Κανείς άπό τούς δυό αύτούς τομείς
δέν λειτουργεί μέ ικανοποιητικό ρυ
θμό. Οί γεωργικές καλλιέργειες διατη
ρούν πολύ συχνά ένα άρχαϊκό χαρα
κτήρα, καί ή πενιχρότης τού έδάφους
άποτελεΐ έμπόδιο γιά τήν πρόοδο.
" Ετσι έξηγείται τό παράδοξο φαινόμε
νο, ότι άπό τή γεωργική αύτή χώρα
λείπει τό ρύζι, καί τό 45% τών εισαγω
γών άφιερώνεται σέ προϊόντα διατρο
φής.
"Αλλο παράδοξο στήν χώρα αύτή,
όπου δέν καλλιεργούν σιτάρι, είναι ότι
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φαίνεται συγκεχυμένη, άντιφατική. "Ο
ταν ταυτίζεται μέ τήν πολιτιστική άναγέννησι, αντιμετωπίζει τά ’ίδια άνυπέρβλητα προβλήματα.
’ Αλλά δταν άναφέρεται σέ ένα ιδανι
κό, οι στόχοι του είναι ακόμη πιό
αβέβαιοι. Ή κατάργησις τής Κυρια
κής, ώς ήμέρας αργίας, καί ό καθορι
σμός τών άργιών βάσει τοϋ σεληνιακού
ήμερολογίου δέν ήταν παρά μιά μάταιη
έπιτυχία μιας στενοκέφαλης εύλαβείας. "Ολες οί παραδοσιακές κοινωνίες
ξέρουν αύτές τίς ρομαντικές έπιστροφές.
Χρειάζεται μόχθος καί οδύνες γιά νά
άρχίση ένας λαός νά σχεδιάζη γιά τό
μέλλον ένα καινούργιο πεπρωμένο,
πού θά τό γύρευε μάταια σέ μιά
έπιστροφή στό παρελθόν, κυρίως όταν
ή «έλίτ» δέν θά τού έδειχνε τό δρόμο
αυτού τοϋ πεπρωμένου.
' Αλλά ώς τά μέσα τοϋ 20οϋ αίώνος, ή
«έλίτ» τής Κεϋλάνης άπετελεΐτο άπό
δυό στοιχεία: άπό τήν μιά πλευρά τον
συντηρητικό προμαχώνα τής παλιάς
σινγκαλέζικης κοινωνίας, πού τήν άντιπροσωπεύουν κυρίως οί ιερείς.

' Υπολείμματα
παλαιών φυλών
Οί ιε ρ ε ίς ήσαν γ α ιο κ τή μ ο ν ε ς
(160.000 έκτάρια). Άπό τήν άλλη
δυτικοποιημένη κοινωνία, άρκετά άνεπτυγμένη, πού έχει τίς οικονομικές
βάσεις της στόν τομέα τών φυτειών
(αϋτών πού δέν είναι στά βρεταννικά
χέρια), στις δημόσιες ή ιδιωτικές έπιχειρήσεις, στό εισαγωγικό καί έξαγωγικό έμπόριο καί στά έλεύθερα έπαγγέλυατα.
Άποτελούμενη άπό άνόμοια στοι
χεία, πού άνήκουν στις τάξεις τών
Γκογιγκάμα καί Καράβα, καί άπό μου
σουλμάνους όπως οί Μπόχρα - πού
πλούτισαν μονοπωλώντας τό έμπόριο
τών σιτηρών - αύτή ή δυτικοποιημένη
κοινωνία δέν μπορούσε νά έννοήση
λύσεις, έξω άπό τά θεμελιώδη σχήμα
τα μιας άποικιακής οικονομίας, πού
κατά τήν γνώμη της ήταν έπιτυχημένη.
Έτσι μπορούμε νά έξηγήσωμε τόν
κλασικό προσανατολιομό τών κυβερνή
σεων τής περιόδου 1956-1970.
Μόνο τό μαρξιστικής άποκλίσεως
κίνημα, πού έφερε στήν έξουσία τήν
Μπανταρανάικε τό 1970, προσπάθησε
νά έφαρμόση τίς νέες άντιλήψεις, τίς
προσαρμοσμένες στήν πραγματικότη
τα.
Αύτή ή πραγματικότης, όμως, φέρει
όλο καί περισσότερο στό φώς τίς
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συνέπειες τής δημογραφικής αύξήσεως: Τήν αϋξησι τού άριθμοϋ τών άκτημόνων χωρικών, τήν άνησυχητική άνο
δο τής άνεργίας τών άγροτών καί τών
άστών, τήν άφύπνησι μιας πολυάρι
θμης νεολαίας, τήν όποια ή έκπαίδευσις άφηνε άνεπάγγελτη καί χωρίς καμμιά προοπτική γιά τό μέλλον.
' Η έμφάνισις τής πόλεως τού Κολόμπο δείχνει στόν έπισκέπτη τήν έπίδρασι τής Δύσεως έπάνω στήν δυσκίνητη
' Ασία.
’ Αλλά ή πολύπλοκη πραγματικότης
συμπλέκεται μέ τήν άπλότητα. Στήν
καρδιά τής ορεινής χώρας τού Κάντυ,
στούς αιώνια άνθισμένους κήπους τού
Περαντένιγια, μπορούμε νά όνειρευθοϋμε ομορφιά, ήδύτητα καί ότι άλλο
μάς ύποσχέθηκε ή διαμονή στήν παρα
δεισιακή Κεϋλάνη.
Άπ ό τά κατάλοιπα τών παλαιών φυ
λών, τό 1946 μέτρησαν μόνο 6.000
ψυχές. Περιπλανώνται στούς λόφους
τής περιοχής τού Μπαττικάλοα, στά
πιό άπάτητα μέρη τών άνατολικών
δασών.
Προνόμιο τής Ασίας, πού διατηρεί,
χάρις στόν άναλλοίωτο χαρακτήρα τών
κοινωνιών της, μάρτυρες χαμένων έποχών. ' Εδώ καί πολύ καιρό οί Βέδδες
δέν είναι πιά τίηοτε άνάμεσα σ' έκεΐνες τίς φυλές πού έξακολουθοϋν νά
διαδραματίζουν ένα ρόλο στήν ιστορία.
Μάς είναι μόνο πολύτιμοι γιά όσα μάς
διδάσκει ή παρουσία τους. Οί παλαιότεροι κάτοικοι τής Κεϋλάνης μπόρε
σαν νά πάνε έκεΐ μιά έποχή πού ή
ναυσιπλοΐα ήταν άγνωστη, άλλά πού ή
Κεϋλάνη συνδεόταν μέ τήν άσιατική
ήπειρο μέ έναν ισθμό. "Ισως 20.000
χρόνια π.Χ.
Οί Βέδδες τής Κεϋλάνης άνήκουν
οέ μιά άπό τίς άρχαΐες έθνολογικές
οικογένειες τής Νοτίου Ασίας, τούς
Βέδδες ή Πρωτοαυστραλοειδείς, άπό
τούς όποιους βρίσκομε σήμερα μικρές
ομάδες διασκορπισμένες στό Ντεκκάν
ώς καί τό Ίνσυλίντ. ’ Ορεσίβιοι, πού
ζοϋσαν άπό τήν συγκομιδή καί τό
κυνήγι, άγνοούσαν τήν γεωργία. Σαρώ
θηκαν άπό τά κύματα τού νεολιθικού
έποικισμοϋ. ’ Αλλά τό έθιμο τών ένδογαμικών κοινοτήτων διέσωσε μερικούς
άπ’ αϋτούς.
Σήμερα ή ζωή τών Βεδδών, όπως καί
τών περισσοτέρων Πρωτοαυοτραλοειδών, έξελίχθηκε οέ μιά μορφή στοιχει
ώδους γεωργίας. Καλλιεργούν κυρίως
καλαμπόκι. Πολλοί έγιναν βουδδισταί ή
ίνδοϊσταί.
JACQUES DUPUIS

Η Γ Ι Ο Ρ Τ Η ΤΗ
Τοϋ κ. Πάρ. Σεκέρογλου
ΥΠΑΡΧΕΙ, ένας λαός στόν Κόσμο
ΑΝπού
θά πρέπει νά είναι περήφανος
γιά τό Ναυτικό του περισσότερο άπό
τούς άλλους λαούς και’ αύτούς άκόμη
τούς κάποτε θαλασσοκράτορες δέν
είναι άλλος άπό τόν ' Ελληνικό.
' Η γνωριμία τού άνθρώπου μέ τό
νερό πρέπει νά έγινε πρώτα στις λίμνες
καί τά ποτάμια καί κατόπιν στήν θάλασ
σα.
"Υστερα ήρθε ή θάλασσα λογικό
είναι νά ύποθέσουμε ότι πολλοί άνθρω
ποι στίς άπέραντες άκτές καί παραλίες
τοϋ πλανήτη μας θά άπάντησαν στό
κάλεσμά της.
Οί "Ελληνες μπήκαν στή θάλασσα
άκολουθώντας τό παράδειγμα τοϋ κύ
κνου πού τά πόδια είναι άληθινά κουπιά
καί τά φτερά του ιστία μισανοιγμένα
στόν άνεμο. Τό πότε έγινε αύτό δέν
ήμποροϋμε νά τό προσδιορίσουμε.
Γνωρίζουμε όμως ότι 5 μέ 6 χιλιάδες
χρόνια πρό Χριστού μονόξυλα καί πυρόγες τών Πολυνησίων καί Πόνγκας τών
Κινέζων ταξίδεψαν άνάμεσα στά μακρυνά νησιά τού Ειρηνικού ή στή
θάλασσα τής Κίνας γιά μετανάστευση ή
γιά μεταφορά προϊόντων. Μονόξυλα
πρέπει νά κυκλοφόρησαν στό Αιγαίο καί
γενικώτερα στήν ' Ανατολική Μεσόγειο
γιατί άφθονοϋσαν τά δάση στίς άκτές
της.
Τά πιό πολλά έπιτεύγματα, θαύματα
τοϋ ' Ελληνισμού στηρίχτηκαν πάνω σ’
ένα άλλο θαύμα τό Ναυτιλιακό.
Παλεύοντας οί "Ελληνες μέ τόν
χρόνο καί τά κύματα άνέπτυξαν μιά
γιγάντια προσπάθεια καί χάραξαν πάνω
στό νερό δρόμους πού τούς έοβησαν
βέβαια τά κύματα, άλλά τούς κράτησε ή
μνήμη της ή ' Ιστορία.
Χρησιμοποίησαν γι' αύτό τόν σκοπό
τήν τριαντακόντορο καί πεντηκόντορο,
τήν φημισμένη τριήρη, τίς βαριές τετριήρεις καί τό έλαφρό καί μαχητικό
δρόμονα, τά μεταναστευτικά ναυπηγή
ματα τής ειρηνικής ναυσιπλοΐας, ώς τήν
σημερινή πλειάδα τών έμπορικών σκα
φών.
Ταξίδευσαν μέ τό κουπί, τό ιστίο καί
τόν άτμό, ταξίδεψαν μέ τόν ήλιο καί τά
άστρα, άλλά καί μέ βοηθήματα αιώνιοι
πλανήτες στό ύγρό στοιχείο τό τόσο

ΘΑΛΑΣΣΑΣ
δικό τους καί κυνηγοί ενός ονείρου πού
ταυτίζει τή φυλή μας μέ τήν θάλασσα.
Βασική αίτια γιά τήν ασυναγώνιστη
ανάπτυξη τής 'Ελληνικής ’ Εμπορικής
Ναυτιλίας ήταν ή μεγαλειώδης άποικιακή εξόρμηση τών Αχαιών, Αίολών,
' Ιώνων, Δωριέων, όλων τών ' Ελλήνων
πού άντιμετώπισαν τό δημογραφικό
πρόβλημα τής εποχής των μέ τή
διοχέτευση τού πλεονάζοντος ' Ελλη
νικού πολιτισμού στις Μεσογειακές
άκτές. Μέ μιά πυρετώδη δραστηριότη
τα άποικίες καί Μητροπόλεις ναυπη
γούσαν έμπορικά σκάφη γιά τήν διατή
ρηση τής έπικοινωνίας των καί γιά τή
διακίνηση τών έμπορευμάτων των.
Γι' αύτό καί ένας άπό τούς άρχαίους
φιλοσόφους είχε άποκαλέσειτή Μεσό
γειο «' Ελληνική λίμνη πού στίς όχθες
της σάν βάτραχοι κόαξαν ο ί" Ελληνες».
Στή Μυκηναϊκή έποχή τό Γένος μας
γνώρισε μιά άπό τις μεγάλες του δόξες.
Ό "Ομηρος λέει, γιά τόν Τρωικό
Πόλεμο ξεκίνησαν 1.200 καράβια έναντίον τής Τροίας γιά νά τιμωρήσουν τόν
άπαγωγέα - τάχα - τής «'Ωραίας
' Ελένης» Πάριν, στήν πραγματικότητα
όμως γιά νά βάλουν χέρι στίς πλούσιες
περιοχές τής Μικρός 'Ασίας, όπως καί
έγινε.
Εκπληκτικό τό φαινόμενο, άναμφισβήτητο τό θαύμα πού άποθανατίσθηκε
μέ τόν μύθο τής Άργοναυτικής έκστρατείας.

Στό μακρύ πέρασμα τών αίώνων ό
λαός μας έζησε καί ζ εί μέ τήν ναυτιλία.
Ο λαός ζεί στή θάλασσα καί ή θάλασσα
ζε ϊ στό λαό.
Κυκλώνοντας τά άκρογιάλια καί τίς
άκτές μας γλυκαίνει τό κλίμα καί γεμίζει
μέ τήν ύγρή της άνάσα τόν άέρα πού
άναπνέουμε.
Βαραίνει πάνω στά πεπρωμένα τής
φυλής μας, μάς έφερε καί μάς φέρνει
πολιτισμούς, ιδέες θρησκείες, φίλους
καί έχθρούς. Οί κουρσάροι, καί οί
έπιδρομεϊς άπ’ αύτή ήρθαν καί άλλους
πάλι έμπόδισε νά έλθουν.
Μάς φέρνει άγαθά καί μάς παίρνει τά
προϊόντα τής γής μας καί τού μόχθου
μας νά τά πάει μακρυά άντίδωρο τών
άγαθών πού μάς φέρνει.
' Η παρουσία της είναι παντού κυρί
αρχη. Πρίν τήν άντικρύση κανείς μαν
τεύει τή δεσποτική της παρουσία, είναι
ή δροσερή της άνάσα. Είναι τό μακρυνό
βουητό της σύμπυκνο καί άνάλλαχτο.
"Υστερα όσο έρχόμαστε κοντά της
γίνεται λαγαρό, πολύφθογγο στήν άμμουδερή παραλία, κροταλίζει μέ βαρι
ούς τόννους, στά βότσαλα καί νάτη ή
θάλασσα ολόκληρη βροντερή καί έλεγειακή μέ τήν καταιγίδα ειδυλλιακά
εύφρόσυνη καί λεπτή τραγουδίστρια μέ
τό σιγανό τ ' άγέρι. 'Ό λοι οί άλλοι
θόρυβοι ύποχωροϋν καί σβήνουν κοντά
της. Είναι ή φωνή τής θάλασσας πού

δεσπόζει άλλοτε κάλεσμα χαράς, άλλο
τε μήνυμα τρομάρας ή ίδια ή μανία τών
στοιχείων στή δυναμικώτερη έκφρασή
τους.
Ή θάλασσα στάθηκε πρωταγωνί
στρια όχι στόν άγώνα τού 1821 μά καί σ
όλους τούς άγώνες ειρηνικούς καί
πολεμικούς άπό τήν πρώτη άρχή τού
κόσμου.
Κάθε έθνικό μεγαλείο καί κάθε έθνικό άτύχημα πρέπει νά έχει κάποια
σχέση μέ τή θάλασσά μας. Είναι εύκολο
νά δ εί κανείς τό ρόλο τής θάλασσας,
τήν έπίδρασή της πού διαμόρφωσε τήν
άφετηρία τού νεωτέρου ' Ελληνικού
βίου.
' Η ' Εμπορική Ναυτιλία στάθηκε ή
αίματοδότης τής 'Ελευθερίας μας.
Καί σήμερα στή θάλασσα ό ' Ελληνι
κός δυναμισμός βρίσκει τήν έπιβλητική
του έκφραση. Νά λοιπόν τό πολύτιμο
αύτό κεφάλαιο συνεχίζεται. Χιλιάδες
χρόνια τώρα. Νά τό ύγρό πεδίο όπου
συντελοϋνται καί δημιουργοϋνται έκπλητικά θαύματα.
’ Ιδές τη, τή θάλασσα έχει μιά παρά
ξενη ζωντάνια, τό κορμί της, τρέμει
παλμώδες σέ άκατάλυτη έναλλαγή,
χαμόγελο οργασμού καί οδύνης.
' Η κίνηση άκολουθεΐ τήν άκινησία καί
αύτή ή κίνηση άνεβοκατεβαίνει άμέτρητους τόννους σέ μιά τιτανική κλίμα
κα. ΚΓ άλλάζει χρώμα, άλλάζει όψη,
άπό τή βραδυνή τήν ήσυχη ομορφιά
ύστερα στή χρυσορόδινη σάρκα τής
όδαλίσκης μέ τό πολύ νάζι στήν άνήσυχη φρικίαση τόν ταραγμένο κυμάτισμά
στόν τρομερό τέλος καγχασμό τού
χάους πού άνοίγει χαράδρες στά σπλά
χνα της καί πυργώνει κύματα σάν
βουνά.
'Απέναντι στό φώς ή θάλασσα έχει
μιά δική της θέση.
Τό δέχεται άπληστα καί εύφρόσυνα
τό χωνεύει καί μετουσιώνοντάς το, τό
ξαναδίνει στόν γύρω άέρα καί στίς
άκτές πλούσιο ύγρό πιό φωτεινό.
Ή χαρά στή θάλασσα παίρνει τίς
διαστάσεις έκστάσεως καί ή συμφορά
όταν έρχεται, κινείται πάντα στόν κύκλο
τής τοανωδίας.
'Αντίθετα τό έρωτικό ειδύλλιο σ
αύτή παίρνει τήν έκφραση μιάς οπτασί
ας άγγέλων.
Είναι ή θάλασσα τό πιό έλπιδοφόρον
λίκνο ζωής, ή γλυκύτερη παστάδα τής
δημιουργίας, άλλά καί τό σκοτεινότερο
φέρετρο πού τελειώνει μιά ζωή.
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ΑΣΦ ΑΛΕΙΑ
ΣΤΙΣ ΕΠ ΙΚΟΙΝΩ ΝΙΕΣ
Τοϋ Ύ π α σ τυ ν. Α ' κ. Παν. Ά π ο σ το λ ο π ο ύ λ ο υ
Κρυπτοηνάλυση είναι είτε ή προσπάθεια
άποκρυπτογραιρήοεως ενός μηνύματος, είτε ή κρυπτογράφηση
ενός μή αυθεντικού κειμένου χωρίς
νά είναι γνωστό τό κλειδί.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ τής πληροφορίας είναι
Η
ένα άπό τά βασικά προβλήματα
στις σημερινές τηλεπικοινωνίες. Λέ-

' Επάνω: Συσκευές κρυπτογραφίας γενικών εφαρμογών. Στήν άπέναντι σελίδα:
Συσκευή κρυπτογραφίας γιά υποστήριξη επικοινωνιών στό περιβάλλον τών
ήλεκτρονικών ύπολογιστών.
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γοντες άσφάλεια εννοούμε τή διαβίβα
ση μιας πληροφορίας μέσω ένός δικτύ
ου πληροφοριών καί τή λήψη της άπό
τόν έξουσιοδοτημένο λήπτη χωρίς νά
έχει παραλλαγή καί χωρίς νά έχει γίνει
γνωστή σέ άλλους μή έξουσιοδοτημένους λήπτες.
' Ο τρόπος διαβιβάσεως τών πληρο
φοριών (μηνυμάτων) μπορεί νά γίνει
είτε ένσύρματα είτε άσύρματα. Οί
πληροφορίες πού διαβιβάζονται μπορεί
νά είναι είτε άναλογικές είτε ψηφιακές.
Γιά τήν άποστολή οί ψηφιακές πληρο
φορίες είναι άπαραίτητο νά μετατραποϋν σέ άναλογικές, αυτό μπορούμε νά
τό έπιτύχουμε μέ τή μεσολάβηση ένός
MODEM (μετατρέπει τά ψηφιακά σέ
άναλογικά σήματα (παλμούς) καί κατό
πιν τά άναλογικά σέ ψηφιακά). (MO
DULATION καί DEMODULATION).
Οί πληροφορίες όταν φύγουν μέ
μορφή σημάτων άπό τόν πομπό μέχρι νά
φθάσουν στόν λήπτη κινδυνεύουν είτε
νά καταστραφοϋν είτε νά άλλοιωθοϋν ή
μετατραποΰν. "Αραοίάπειλές κατά τής
άσφαλοϋς διαβιβάσεως πληροφοριών
είναι οί έξείς:
α. ' Υποκλοπή (άποκάλυψη):
Στήν περίπτωση αύτή πρόσωπα
τρίτα μή έξουσιοδοτημένο γίνονται
κύριοι τών διαβιβαζομένων πληροφορι
ών (άπειλή κατά τής ίδιωτικότητας τών
μηνυμάτων).

dm totmk m e

model Ώ5-Ι3Θ
■

β. Παρεμβολή:
Στήν περίπτωση αύτή μηνύματα
ξένα, μή ελεγχόμενα άπό τόν πομπό
παρεμβάλλονται σέ κάποιο ιδιωτικό
κανάλι, ή μηνύματα διαβιβαζόμενα άπό
τόν άποστολέα άλλοιώνονται άπό τρίτα
παρεμβαλλόμενα πρόσωπα έτοι πού ό
δέκτης νά τά λαμβάνει παραποιημένα
άνάλογα μέ τή βούληση του παρεμβολέα (άπειλή κατά τής αύθεντικότητας
τών μηνυμάτων).
Πολλές φορές δέν έπαρκεΤ μόνο νά
πιστοποιηθεί ότι κάποιο μήνυμα δέν
μεταβλήθηκε άλλά άκόμη άπαιτείται νά
μπορεί ό παραλήπτης νά άποδείξει ότι
τό μήνυμα προέρχεται άπό συγκεκριμέ
νο άποστολέα καί ότι δέν τό μεταποίησε
ή τό κατασκεύασε ό ίδιος ό παραλή
πτης. (Στό μήνυμα πρέπει νά ύπάρχει
νόμιμη άπόδειξη ότι προέρχεται άπό
τόν άποστολέα). Σέ πολλές περιπτώ
σεις ή ίδιωτικότηταάπειλείταιάμεσότερα ένώ σέ άλλες άπειλεΐται ή αύθεντικότητα.
Στίς άσύρματες έπικοινωνίες ή ύποκλοπή είναι μιά παθητική κατάσταση
πού δέν μπορεί νά άποκαλυφθεΐ. ' Ενώ
ή παρεμβολή έκθέτει τόν παρεμβολέα
σέ διαφόρους κινδύνους.
Στίς ένσύρματες έπικοινωνίες ή ύποκλοπή είναι τεχνικά δύσκολη (χρειάζε
ται ειδική έγκατάσταση), ένώ ή αύθεντικότητα είναι προβληματική.
' Από τις άνωτέρωάπειλές μπορούμε
νά προστατευθοϋμε τεχνικά μέ τήν
κρυπτογραφία.

Κρυπτογραφία είναι ή χρησιμοποίηση
μετασχηματισμών στίς πληροφορίες
πριν διαβιβασθοϋν έτοι πού νά είναι
άχρηστες σέ μή έξουσιοδοτημένους
παραλήπτες.
Στό σχήμα 1 φαίνεται ή ροή πληροφο
ριών σέ ένα κλασικό σύστημα πού
χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση. ' Ο πομ
πός, πού μπορεί νά είναι καί ένα
MODEM, γεννά ένα μήνυμα (Μ) τό
όποιο άποστέλλεται σ' ένα νόμιμο
παραλήπτη πριν όμως τό λάβει ό
παραλήπτης τό μήνυμα κρυπτογραφεΐται καί άποκρυπτογραφεΐται έτσι πού σέ
όλο τό διάστημα πού εύρίσκεται έκτεθειμένο νά είναι κρυπτογραφημένο (Κ).
"Ενας τυχόν ύποκλοπέας μπορεί νά
παρεμβληθεί μεταξύ τής κρυπτογραφήσεως καί άποκρυπτογραφήσεως καί
έτσι τά μηνύματα πού θά ύποκλέψει θά
είναι κρυπτογραφημένο καί ώς έκ
τούτου άδύνατο νά χρησιμοποιηθούν
ώς έχουν.
Τό μήνυμα μετατρέπεται στόν πομπό
μέ κάποιο άντιστρεπτό μηχανισμό γιά
νά μάς δώσει αύτό πού λέμε κρυπτο
γράφημα Κ = Τκ (Π).
' Ο δέκτης παίρνει τό Κ τό άποκρυπτογραφεΐ μέ τόν άντίστροφο μετασχη
ματισμό Τκ-' ώς έξής:
r
Τκ-' (Κ) = Λ Τκ-’ Τκ (Π) = Π παίρνει
δηλαδή τό άρχικό μήνυμα.
Ό μετασχηματισμός Τκ έχει έπιλεγεΐ άπό ένα σύνολο (οικογένεια) μετα
σχηματισμών πού είναι γνωστοί σάν
κρυπτογραφικό σύστημα.

■

Ή παράμετρος κ άντιστοιχεΐ σέ
κάποιο δυνατό μετασχηματισμό καί λέ
γεται κλειδί.
Τό κρυπτογραφικό σύστημα μπορεί
νά είναι:
- Μιά σειρά διαδικαστικών έντολών.
- Μιά συσκευή.
- "Ενα πρόγραμμα.
Τό κρυπτογραφικό σύστημα προσφέ
ρει ένα πλήθος συμπεριφορών καί τό
κλειδί έπιλέγει μιά άπ' αύτές. Τό κλειδί
τό έπιλέγουμε άπό ένα σύνολο δυνα
τών κλειδιών πού ονομάζουμε χώρο
τών κλειδιών.
' Η κρυπτογράφηση έχει άξια άν τό
κρυπτογραφικό σύστημα είναι φανερό
καί μόνο τό κλειδί είναι κρυφό. Αύτό
σημαίνει ότι πρέπει νά έξασφαλίσουμε
έναν τρόπο άσφαλείας μεταβιβάσεως
τού κλειδιού.
Στό σχήμα 2 ό πομπός έκπέμπει τό
μήνυμα τό όποιο κρυπτογραφεΐται πρός
τό δέκτη, ό δέκτης τό λαμβάνει τό
άποκρυπτογραφεΐ καί τό χρησιμοποιεί.
Πιθανά σημεία πού μπορεί νά παρεμβλη
θεί ό παρεμβολέας είναι ή άπόσταση
μεταξύ κρυπτογραφήσεως καί άποκρυπτογραφήσεως. Τά μηνύματα πού θά
παρεμβάλει στό δίκτυο ό παρεμβολέας θά
άποκρυπτογραφηθοΰν καί άμέσως θά
φανεί ή δτι δέν είναι σέ κώδικα ή άτι είναι
άσχετα, μέ τά άλλα μηνύματα πού συνή
θως λαμβάνει ό δέκτης ή ότι δέν έχει
ταυτότητα.
Κρυπτοανάλυση είναι είτε ή προσπά599

θεία άποκρυπτογραφήσεως ενός μηνύ
ματος είτε ή κρυπτογράφηση ενός μή
αυθεντικού κειμένου χωρίς νά είναι γνω
στό τό κλειδί.
"Ενα κρυπτογραφικό σύστημα είναι
ασφαλές άν ή κρυπτοανάλυση είναι αδύ
νατη χωρίς τήν γνώση τού κλειδιού. Οί
τρόποι έργασίας ένός κρυπτοαναλυτή
λέγονται προσβολές.
' Η πιό δύσκολη περίπτωση είναι ή
προσβολή κρυπτογραφημένου κειμένου.
Στήν περίπτωση αύτή ό κρυπτοαναλυτής
γνωρίζει μόνο τό κρυπτογραφημένο κεί
μενο καί ίσως τό SOFTWARE ή HARDW
ARE ή τόν αλγόριθμο κρυπτογραφήσεως
ή τή γλώσσα πού χρησιμοποιείται γιά τήν
έπικοινωνία. Κάποιο σύστημα πού άντέχει
σέ μιά τέτοια προσβολή δέν θεωρείται
τελείως άσφαλές, ένώ κάποιο πού δέν
άντέχει θεωρείται τελείως άνασφαλές.
Πολλές φορές σέ έπικοινωνίες Η/Υ ή
περιπτώσεις μεταβιβάσεως δεδομένων
έπιχειρήσεων, ό κρυπτοαναλυτής έχει
στή διάθεσή του περισσότερα έφόδια γιά
νά πραγματοποιήσει τό σκοπό του (γλώσ
σες περιορισμένου λεξιλογίου, συνήθει
ες στήν άνταλλαγή έπιχειρηματικών μη
νυμάτων, κ.λ.π.).
Γιά νά χαρακτηρισθεΐ ένα σύστημα
άνασφαλές λαμβάνεται ύπ' όψη πώς
άντιδρά στή χειρότερη περίπτωση. Στήν
περίπτωση πού οί διατιθέμενες πληροφο
ρίες στόν κρυπτοαναλυτή είναι άνεπαρκείς τότε μιλάμε γιά σύστημα άσφαλές
χωρίς συνθήκη άνεξάρτητα άπό τήν ύπολογιστική δύναμη τού κρυπτοαναλυτή.
Στήν περίπτωση πού δέν συμβαίνουν τά
άνωτέρω τότε άφοϋ ή κρυπτοανάλυση
έξαρτάται άπό τήν ύπολογιστική δύναμη
τού κρυπτοαναλυτή γίνεται προσπάθεια ό
άλγόριθμος μετατροπής νά είναι τόσο
πολύπλοκος ώστε νά είναι άδύνατη ή
κρυπτοανάλυση τού κειμένου.
Στά ύπάρχοντα δίκτυα έπικοινωνιών τού
Ο.Τ.Ε. είναι δυνατές δύο μορφές συζεύξεως:
α. ' Επιλεγόμενες καί
β. Σταθεροζευκτικές γραμμές.
Στό έπιλεγόμενο (κοινό) δίκτυο τού
ΟΤΕ μπορούν νά γίνουν μεταδόσεις
ψηφιακών πληροφοριών μέχρι καί 1200
BITS/SEC μέ πιθανότητα σφάλματος άπό
1/100000 έως 1/1000000. Σημαντική
έπίδραση στήν ποιότητα τής ζεύξεως
έχουν τά κέντρα έπιλογής όπως (ραβδεπαφικά, ύποστροφικά κ.λ.π.).
Στό σταθεροζευκτικό δίκτυο οί γραμ
μές δέν διέρχονται άπό τά μηχανήματα
έπιλογής τών κέντρων καί μπορούν νά
ένοικιασθοϋν άπό όποιοδήποτε συνδρο
μητή.
Γιά τήν περιοχή ' Αθηνών οί γραμμές
αύτές έπιτρέπουν μετάδοση 4800 BITS/SEC μέ π ιθ α νό τη τα σ φ ά λμ α τος
1/100000000. Σέ ύπεραστικές ζεύξεις
στις κεντρικές άρτηρίες μπορούμε νά
έχουμε τήν ίδια όπως στήν περιοχή
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'Αθηνών, άπόδοση. Σέ δευτερεύοντες
άρτηρίες οί ρυθμοί ποικίλουν από 24004800 BITS/SEC μέ άγνωστη πιθανότητα
σφάλματος.
Στά διεθνή δίκτυα έπιτυγχάνεται δυνα
τότητα μεταδόσεως 9600 BITS/SEC μέ
πολύ μικρές πιθανότητες σφάλματος.
Στις σύγχρονες έπικοινωνίες μπορού
με νά διακρίνουμε τά έξής ήδη σημάτων:
α. Τηλέτυπου,
β. Δεδομένων Η/Υ
γ. Φωνής καί
δ. Εικόνων.
Στά πιό πάνω είδη σημάτων μπορΰμε νά
διακρίνουμε ούσιαστικές διαφορές.

1. Τηλετυπικά σήματα.
Τά σήματα τού Τ/Π είναι ψηφιακά
σήματα (ON-OFF) πού διέρχονται άπό
ειδικό δίκτυο τηλεφωνικών γραμμών χω
ρίς νά διαμορφώνονται. Ό ρυθμός μεταβάσεως είναι μικρός (50 έως 75 BAUDS).
Αν καί ή παραμόρφωση τών παλμών είναι
μεγάλη (μέχει 40%) ή άνίχνευση είναι
δυνατή.
Λόγω τού χαμηλού ρυθμού είναι εύκο
λη ή κρυπτογράφηση τών σημάτων άκόμη
καί μέ πολύπλοκους άλγορίθμους πού
παρέχουν βέβαια μεγάλη άσφάλεια.

2. Δεδομένα Η/Υ.
Οί ρυθμοί μεταδόσεως στήν περίπτωση
αύτή έξαρτώνται άπό τόν τύπο τών
περιφερειακών τού Η/Υ (ρυθμοί μεταδό
σεως άπό 10-10000 BITS/SEC). Στήν
πράξη οί άριθμοί πού έπιτυγχάνονται είναι
600, 1200, 2400, 4800, 7200, 9600
BITS/SEC.
"Οταν συνδέονται ύπολογιστές μεταξύ
τους οί ρυθμοί είναι μεγαλύτεροι.
Τά ύπάρχοντα δίκτυα έπιλεγόμενα καί
σταθεροζευτικά έπειδή δέν είναι σχεδια
σμένα γιά ψηφιακές έπικοινωνίες δέν
προσφέρονται γιά άποστολή δεδομένων
μέ τή μορφή τών παλμών. Γιά τό λόγο αύτό
χρησιμοποιούνται ειδικές συσκευές (MO
DEM) γιά τή μετατροπή τών ψηφιακών
σημάτων σέ άναλογικά.
Στήν έρευνα γιά μελλοντικές μεταβιβά
σεις ύπάρχουν δύο τεχνικές (MESSAGE
SWITCHING, PACKET SWITCHING). 'Ε 
πικρατέστερη είναι ή δεύτερη τεχνική
έπειδή προσφέρει πολύ καλούς βαθμούς
άποδόσεως κυρίως στις περιπτώσεις συ
νομιλίας, όπως είναι οί περιπτώσεις τών
Η/Υ πού χρησιμοποιούν άπόμακρα τερμα
τικά (REMOTE TERMINALS).
Κάθε πακέτο στήν περίπτωση αύτή
περιέχει δύο τύπους πληροφοριών.
- Σχετικές μέ τή διεύθυνση πού κατευθύνονται καί
- Τίς άποστελλόμενες πληροφορίες.
Στις άποστολές δεδομένων Η/Υ ή
κρυπτογράφηση είναι πολύ δύσκολη καί
πολυέξοδη καί γίνεται δυσκολότερη όσο
μεγαλύτερη είναι οί ρυθμοί μεταβιβάσε-

ως. Σέ πολύ ύψηλούς ρυθμούς γιά νά
έχουμε άξιόλογη άσφάλεια χρειάζεται
ειδική τεχνολογία σέ HARDWARE (Μηχα
νολογικό έξοπλισμό).

γ. Φωνή.
' Η φωνή είναι έκ φύσεως άναλογικής
μορφής. Οί μηχανισμοί μεταδόσεως τέ
τοιων σημάτων δέν μπορούν νά προσφέ
ρουν καμιά άσφάλεια. Γιά νά έπιτύχουμε
άσφαλή φωνητική έπικοινωνία πρέπει νά
μετατρέψουμε τά άναλογικά σέ ψηφιακά
σήματα. Οί συσκευές πού κάνουν τή
μετατροπή λέγονται CODECS καί είναι
τόσο μεγάλης πολυπλοκότητας όσο μι
κρότερος θέλουμε νά είναι ό ρυθμός τής
ψηφιακής πληροφορίας (BITS/SEC).
Μέ τήν αύξηση τής πολυπλοκότητας
αύξάνει καί τό κόστος. Οί συσκευές
αύτές μέ τή μετατροπή τού άναλογικού
σήματος σέ ψηφιακό κάνουν καί συμπίεση
τού σήματος τής φωνής. ' Ανάλογα μέ τό
ρυθμό συμπιέσεως μπορούμε νά διακρί
νουμε τίς έξεις κατηγορίες CODECS:
- 'Υψηλού ρυθμού (64000-16000 BI
TS/SEC).
- Μέσου ρυθμού (16000-9600 BITS/·
SEC).
- Χαμηλού ρυθμού (μικρότεροι άπό
9600 BITS/SEC).
Στούς ψηλούς ρυθμούς οί CODECS
είναι πολύ άπλοι ένώ στούς μέσους καί
χαμηλούς άποκτοΰν δομή Η/Υ καί μάλιστα
μέ γρήγορη έπεξεργασία. Στά ύπάρχοντα
άναλογικά δίκτυα μπορεί νά χρησιμοποιη
θεί ψηφιακή φωνή (σέ χαμηλούς ρυ
θμούς) σέ συνδυασμό μέ MODEM.
' Η μέθοδος τών πακέτων φωνής μπο
ρεί νά χρησιμοποιηθεί άλλά ύπάρχουν
διάφορα προβλήματα πού άκόμη δέν
έχουν διερευνηθεΐ. Τά προβλήματα είναι:
- Καθυστερήσεις τών πακέτων τής
Συσκευή κρυπτογραφίας γιά ψηφιακή
φωνητική έπικοινωνία.

μετατροπή τών σημάτων άλλά καί τήν
αύξηση τού ρυθμού (BITS/SEC) πού
μπορούν νά περάσουν άπό γραμμές
δεδομένου εύρους. ' Ακόμη τά MODEMS
έκτελοϋν καί τίς έξεις διεργασίες.
- Μετατρέπουν τή σειρά τών παλμών
σέ τυχαία μέ τή χρήση ψευδογεννήτριας.
Σκοπός είναι ή ομοιόμορφη ένεργειακή
κατανομή τοϋ σήματος.
- ' Αντιμετωπίζουν τίς παραμορφώσεις
τών γραμμών μέ έξισορρόπηση. Σκοπός
είναι ό περιορισμός τοϋ σφάλματος άπό
έπικαλύψεις παλμών.
- Διορθώνουν τά σφάλματα. Γίνεται
άνίχνευση καί διόρθωση τών σφαλμάτων
κατά τή μετάδοση.

A. Times sharing περιβάλλον.

’Ασύρματος έπικοινωνία μέ χρήση ειδι
κής συσκευής κρυπτογραφίας.
φωνής στό δίκτυο.
- Οι επιδράσεις τοϋ δικτύου στήν
ποιότητα τής φωνής.
Τό πρώτο πρόβλημα έχει τά εξής αίτια:
- Τή δημιουργία τού πακέτου ατήν
είσοδο (μέγεθος πακέτου, ρυθμός ψηφι
ακής φωνής).
- Τή δημιουργία ούρων στούς κόμβους
κατά τή δρομολόγηση.
- Τή μεταβίβαση των πακέτων.
- Τό μετασχηματισμό πριν τή μετατρο
πή σέ αναλογικό σήμα στήν έξοδο.
Τό δεύτερο πρόβλημα έχει τά έξής
αίτια.
- Απώλεια πακέτου, ρυθμός άπωλείας
τών πακέτων καί ή τεχνική άνακατασκευής τού σήματος έπισφραγίζουν τήν ποιό
τητα τής φωνής τού δέκτου.
- Τό μέγεθος τού πακέτου, δσο μεγα
λύτερο τό πακέτο πού χάθηκε τόσο
χειρότερη είναι ή ποιότητα τής φωνής,

δ. Εικόνες
Τά σήματα πού βγαίνουν άπό μιά
σύγχρονη συσκευή τηλεομοιοτυπίας είναι
άναλογικά καί μέ εύρος ζώνης όμοιο μέ
αύτό τής φωνής. Τά δσα ισχύουν γιά τήν
εξασφάλιση τών σημάτων τής φωνής
ισχύουν καί γιά τήν περίπτωση τών εικό
νων. "Ηδη σήμερα κατασκευάζονται συ
σκευές τηλεομοιοτυπίας πού δίνουν πλή
ρη άσφάλεια (λειτουργούν στό επιλεγό
μενο δίκτυο σέ 2400 BITS/SEC).
Οί παλμοί τών ψηφιακών σημάτων είναι
πλούσιοι σέ ύψηλές συχνότητες πού δέν
μπορούν νά διέλθουν άπό τίς ύπάρχουσες
γραμμές. Γιαυτό κρίνεται άπαραίτητη ή
μετατροπή τών ψηφιακών σημάτων σέ
άναλογικά ή έργασία μετατροπής λέγεται
ψηφιακή διαμόρφωση. Ή ψηφιακή δια
μόρφωση γίνεται μέ τά MODEM. Τά
MODEM δέν έχουν σκοπό μόνο τή

α. Κρυπτογράφηση τής λέξεως κλειδί
(PASSWORD).
Είναι γνωστό ότι γιά νά έπικοινωνήσουμε (LOGIN) άπό ένα άπόμακρο τερματικό
μέ τόν Η/Υ σέ περιβάλλον μέ μοίρασμα
χρόνου (TIME SHARING) πρέπει νά τοϋ
δόσουμε τό PASSWORD πού καθορίζει
τήν ταυτότητά μας.
' Ο Η/Υ όταν λάβει ένα PASSWORD τό
συγκρίνει μέ έκείνα τών έξουσιοδοτημένων χρηστών πού έχει στή μνήμη του καί
άποφαίνεται άν ό χρηστής πού αίτεΐται
LOGIN είναι έξουσιοδοτημένος ή όχι
κάνοντας άποδεκτό ή όχιτό PASSWORD.
Επειδή ό πίνακας τών PASSWORD
τών έξουσιοδοτημένων κλειδιών εύρίσκεται στή μνήμη καί είναι εύκολο νά
προσπελαθεϊ τόν κρυπτογραφούμε μέ μία
μονοκατευθυντική συνάρτηση (ONEWAY
FANCTION) καί έτσι στόν πίνακα ύπάρχουν μόνο τά κρυπτογραφημένα κείμενα
τών λέξεων κλειδιών PASSWORD καί άπό
τά οποία είναι άδύνατη ή προσέγγιση τών
κλειδιών, μέ τήν άντίστροφη χρήση τής
' Ενσύρματος επικοινωνία (τηλεφωνική)
μέ χρήση ειδικής συσκευής κρυπτο
γραφίας.

συναρτήσεως, γιά τόν άπλούστερο λόγο
ότι ή συνάρτηση δέν έχει άντίστροφη
πορεία. "Ετσι όταν ό ύπολογιστής λάβει
ένα PASSWORD τό έπεξεργάζεται μέ τή
μονοκατευθυντική συνάρτηση καί τό άποτέλεσμα ψάχνει νά τό εύρη μόνο όμοιο μέ
κάποια καταχώρηση στόν πίνακα τών
κρυπτογραφημένων PASSWORD πού έ
χει στή μνήμη του καί άποφαίνεται άν ό
χρήστης πού έχει δώσει τό συγκεκριμένο
PASSWORD είναι έξουσιοδοτημένος. β.
Εφαρμογή τής κρυπτογραφίας γιά τήν
προστασία τών άρχείων. "Αν ή έργασία
γίνεται άπό τό SOFTWARE χρειάζεται
πάρα πολύ χρόνο. Γιαυτό γίνεται προσπά
θεια ή κρυπτογραφική προστασία νά
γίνεται άπό τό HARDWARE. ' Η κρυπτο
γραφία έναντι τών άλλων μέτρων προστα
σίας άπελευθερώνει τό χρήστη άπό τούς
διευθυντές ένα κέντρο Η/Υ, πού μπο
ρούν νά διαπεράσουν όποιοδήποτε κλασι
κό μέτρο προστασίας, καί άκόμη άπελευθερώνει τούς διευθύνοντες άπό τή συνε
χή πίεση καί εύθύνη γιά προστασία τών
άρχείων τών χρηστών.

Β. Προστασία μιας συνομιλίας.
' Η έπικοινωνία δύο άνταποκριτών μπο
ρεί νά προστατευθεΐ μέ χρησιμοποίηση
ειδικών τερματικών συσκευών. 'Υπάρ
χουν πολλές τέτοιες συσκευές καί ό
τύπος πού θά χρησιμοποιηθεί κάθε φορά
έξαρτάται άπό τό είδος τοϋ σήματος τής
έπικοινωνίας (φωνή, δεδομένων Η/Υ,
TELEX, τηλεομοιοτυπία).
' Ο τύπος τού σήματος καί τοϋ ρυθμού
έπικοινωνίας καθορίζουν τήν πολυπλοκότητα καί τό κόστος τής συσκευής. Οί πιό
άπλές καί φθηνές συσκευές είναι οί
άναλογικές κρυπτοφωνικές, όμως δέν
παρέχουν ικανοποιητική άσφάλεια.
Μετά είναι οί συσκευές κρυπτογραφήσεως κειμένου (σήματα TELEX) (OF-LINE
ή ON-LINE).
Καί τέλος οί πιό πολύπλοκες είναι οί
συσκευές κρυπτογραφήσεως δεδομένων
σέ υψηλούς ρυθμούς (9600 BITS/SEC)
καί φωνής σέ ψηφιακή μορφή.

Γ. Προστασία δικτύου.
' Η προστασία δικτύου είναι πολύπλοκο
πρόβλημα καί έχει μεγάλες δυσκολίες
στή διανομή καί διαχείρηση τών κλειδιών.
Σ' ένα έπεκταμένο σέ μεγάλες άποστάσεις δίκτυο, βασικά δεδομένα διαβιβάζον
ται μέσω γραμμών μέ άντιοικονομική
φυσική έξασφάλιση. Οί γραμμές λοιπόν
αύτές πρέπει νά προστατευθοΰν κρυπτο
γραφικά. Αύτό μπορεί νά γίνει μέ τούς
έξής δύο τρόπους:
α. LINK ENCRYPTION.
Μέ τή μέθοδο αύτή κάθε μήνυμα
κρυπτογραφείται καί άποκρυπτογραφεΐται σέ κάθε κόμβο πού περνάει. "Ετσι
έπιτρέπεται όλα τά δεδομένα πού διαβι
βάζονται μέσω τοϋ δικτύου νά είναι
κρυπτογραφημένα. 'Ακόμη καίοίδιεθύνσεις όδεύσεως μπορούν νά κρυπτογρα601

ψηθούν.
β. END - ΤΟ - END ENCRYPTION.
Στήν περίπτωοη αύτή τό μήνυμα κρυπτογραφεΐται στή μορφή τοϋ τελικού
προορισμού του. Μέ τή μέθοδο αύτή τό
μήνυμα είναι κρυπτογραφημένο καί όταν
περνάει άπό τούς κόμβους καί έτσι δέν
απειλείται όταν απειλείται κάποιος κόμ
βος. Βέβαια οί διευθύνσεις τών μηνυμά
των δέν μπορούν νά κρυπτογραφηθοΰν.
Μέτή μέθοδο αύτή, κάθε χρήστης πρέπει
νά γνωρίζει όλα τά κλειδιά τών χρηστών
πού έρχεται σέ έπικοινωνία ένώ μέ τήν
άλλη μέθοδο άρκεϊ νά γνωρίζει μόνο ένα
κλειδί τοϋ πρώτου κόμβου πού έπικοινωνεϊ.
' Η έπιλογή κρυπτογραφικού συστήμα
τος είναι πολύ δύσκολη έργασία καί
άπαιτεϊ ειδικές γνώσεις. Στήν έπιλογή
κρυπτογραφικού συστήματος τό κόστος
δέν παίζει πρωτεύοντα ρόλλο, βασικό
ρόλλο παίζουν ό βαθμός άσφαλείας καί ή
άξιοπιστία.
' Ο βαθμός άσφαλείας είναι συνάρτηση
τών μαθηματικών άλγορίθμων πού χρησι
μοποιούνται κατά τήν κρυπτογράφηση. Οί
τιμές τών συστημάτων κρυπτογραφήσεως κυμαίνονται άπό 200.000 έως
2.000.000.
Μερικές άπό τις πιό πάνω συσκευές
(άπό τις φθηνότερες πρός τις άκριβώτερες) είναι:
- Αναλογικές κρυπτοφωνικές.
- Κρυπτογραφήσεως κειμένου.
- Κρυπτογραφήσεως δεδομένων χαμη
λού ρυθμού.
- Κρυπτογραφήσεως σέ ύψηλούς ρυ
θμούς.
- Κρυπτογραφήσεως ύψηλών ρυθμών.
- Κρυπτογράφηση σέ χαμηλούς ρυ
θμούς.
Τό πρόβλημα τού διαμοιρασμοΰ τών
κλειδιών είναι ένας σοβαρός παράγοντας
περιορισμού τής χρησιμοποιήσεως τής
μέχρι τούδε (κλασικής) κρυπτογραφίας.
Σέ μεγάλα έμπορικά δίκτυα ό άριθμός τών
δυνατών συνδέσεων γιά χρήστες είναι X
(Χ-2): 2 καί σ' ένα δίκτυο μέ ένα
έκατομμύριο χρήστες έχουμε 500 δισε
κατομμύρια συνδέσεις καί τό κόστος
διαμοιρασμοΰ τών κλειδιών δέν είναι
μετρήσιμο, Τό πιό πάνω πρόβλημα ξεπερνιέται μέ τήν εισαγωγή κρυπτογραφικού
συστήματος μέ δημόσιον (μή κρυφό
κλειδί). Στό σύστημα αύτό μέ άλλο κλειδί
γίνεται ή κρυπτογράφηση. Μέ τή μέθοδο
αύτή μπορεί τά χρησιμοποιούμενα γιά τήν
κρυπτογράφηση κλειδιά νά μήν είναι
μυστικά καθ' όσο δέν χρησιμοποιούνται
τά ίδια γιά τήν άποκρυπτογράφηση. Τό
σύστημα πρέπει νά μπορεί νά γεννά ένα
ζευγάρι κλειδιά γιά κάθε μεταβίβαση,
εύκολα στή χρησιμοποίησή τους άλλά
άδύνατο νά εύρεθεϊ τό ένα άπό τό άλλο.
Τέτοια συστήματα άκόμη δέν έχουν
ύλοποιηθεϊ άλλά γίνεται μεγάλη προσπά
θεια έρευνας πρός τό χώρο αύτό.
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Ο ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Χεμινγουαίη: Δ ια ισ θά νθη κα
δτι είχε ήδη τή σ φ ρα γίδα τοϋ θανάτου
στό μέτωπό του.
χρόνια πέρασαν άπό κείνη
ΕΞΗΝΤΑ
τήν Παρασκευή τού ’ 22, πού ή
συμφορά καί τό χάος σκεπάσανε τή
Μικρασία. Πού τά μαύρα καράβια παίρναν 5,τι άπόμεινε άπό τόν έλληνισμό
τής Σμύρνης.
Νά τί έγραφε σέ μιά άνταπόκρισί του
ό Αμερικανός συγγραφεύς "Ερνεστ
Χεμινγουαίη, πού παρακολούθησε τά
τραγικά γεγονότα άπό κοντά σάν δημο
σιογράφος:
«"Οταν είδα τόν "Ελληνα μητροπολί
τη νά κατεβαίνη τίς σκάλες τού Διοικη
τηρίου, διαισθάνθηκα ότι ό άνθρωπος
αύτός είχε ήδη τή σφραγίδα τοϋ θανά
του στό μέτωπό του».
Ό Χρυσόστομος Καλαφάτης δέν
ήταν γόνος άριστοκρατικής γενιάς.
Στήν Τριγλιά, μιά μικρή κωμόπολι τής
Βιθυνίας, γεννήθηκε τόν ' Ιανουάριο
τού 1868. Σπούδασε στή Θεολογική
Σχολή τής Χάλκης καί τό 1897 άνέλαβε
τό άξίωμα τού Μεγάλου Πρωτοσυγκέλλου.
Στή νέα του αύτή θέσι, πού ήταν
γεμάτη εύθϋνες, διεκρίθη γιά τήν
έκτακτη δραστηριότητά του καί συνέ
βαλε ιδιαιτέρως στή ματαίωσι τών σχε
δίων τοϋ Ποποδονότσεφ, άρχηγοϋ τής
Πανσλαυιστικής Παλαιστινείου ' Εταιρί
ας, πού έπεδίωκε ν' άλλοιώση τόν
ελληνικό χαρακτήρα τού Αγίου "Ο
ρους καί νά έκσλαυίση τό Πατριαρχείο
τής 'Αντιόχειας καί τών ’ Ιεροσολύμων.

Τό 1902 προήχθη σέ μητροπολίτη
Δράμας. Στήν έπίκαιρη έκείνη θέσι,
άντιμετωπίζοντας τίς τρομοκρατικές
επιθέσεις τοϋ Κομιτάτου, ό Χρυσόστο
μος βρήκε τήν εύκαιρία ν' άναπτύξη
έξοχη έθνική δράσι καί σπουδαίο φιλαν
θρωπικό έργο.
Οί Τούρκοι τής Θράκης τά έβλεπαν
όλ' αύτά καί λυσσοϋσαν. Καί έκαναν
άμέσως ενέργειες στήν πόλη νά τόν
μεταθέσουν άλλού. Τό διάβημά τους
πέτυχε καί σέ λίγο ή Πύλη πίεσε τό
Πατριαρχείο νά μεταθέση τόν Χρυσό
στομο τό ταχύτερο. Καί τόν μετέθεσε
Ο έθνομάρτυς Χρυσόστομος ώς Μη
τροπολίτης Δράμας.

Η Β. ΙΩ Α Ν Ν ΙΔ Η
στή Θεσσαλονίκη. Άπό κεΤ, μ' ενέρ
γειες πάλι των σαρικοφόρων, τόν έστει
λαν στή Σμύρνη. Ή τα ν Μάρτιος τού
1911. Γεμάτος ενθουσιασμό άποβιβάσθηκε στήν πρωτεύουσα τής Ιωνίας.
Ή τα ν μιά συγκλονιστική έποποίία ή
δράσι τού Χρυσοστόμου στή Σμύρνη.
Δέν έκανε μόνο Λειτουργίες. Δέν τού
άρκοΰσε νά ίδρύη έκκλησίες καί φιλαν
θρωπικούς συλλόγους. "Εκτιζε τά θε
μέλια τής Μεγάλης 'Ελλάδος. "Οταν
στις 20 Μάϊου 1914 άρχισε άπό τούς
Τούρκους ό μεγάλος διωγμός τού
έλληνικοϋ στοιχείου στή Μικρασία, έρημώνοντας τή Νέα Φώκαια, τή Μαινεμένη, τήν Κρήνη, τήν Πέργαμο κι έκατοντάδες άλλα χωριά καί κωμοπόλεις, ό
Χρυσόστομος οργάνωσε στρατό σωτη
ρίας γιά νά μεταφέρη τρόφιμα στούς
πεινασμένους. Ναύλωσε άκόμα μερικά
καράβια γιά νά τούς περάση άπέναντι,
στις έλεύθερες άκτές. 'Αλλά δέν τού
έφθανε αύτό. "Εγραψε στά Πατριαρ
χεία, έτρ εξε στούς προξένους τών
Μεγάλων Δυνάμεων, στούς άρχηγούς
τών άλλων χριστιανικών ’ Εκκλησιών.
Καί κατόρθωσε νά ξεσηκώση τόν χριστι
ανικό κόσμο κατά τής τουρκικής θηριω
δίας. Ό Ραχμή μπέης, ό διψασμένος
γιά αίμα διοικητής τής Σμύρνης, άρχισε
ν' άπειλή μέ θάνατο τόν τολμηρό
ιεράρχη. ' Ο Χρυσόστομος, ήρεμος όσο
ποτέ άλλοτε, τού άπάντησε:
- Δέν φοβάμαι τόν δυνάστη. Τήν
όργή τού Κυρίου μου φοβάμαι, πού θά
πέση δίκαια έπάνω μου, άν δέν ϋψώσω
φωνή διαμαρτυρίας γιά τούς διωγμούς
τών χριστιανών.
" Οταν λίγους μήνες άργότερα, κηρύ
χθηκε ό παγκόσμιος πόλεμος καί οί
Μεγάλες Δυνάμεις ξέχασαν τήν Τουρ
κία, ό Ραχμή βρήκε τήν εύκαιρία νά
έκδικηθή: Πέτυχε τήν έκτόπισι τού
μητροπολίτη στήν Κωνσταντινούπολι
ώς «έπικινδύνου διά τήν δημοσίαν
τάξιν». "Ηταν φθονερός άνθρωπος ό
διοικητής τής Σμύρνης. Επιζητούσε
τήν εύκαιρία νά ταπεινώση τόν ύψηλό
ρασοφόρο. Καί τήνώρα πού ό μητροπο
λίτης άνέβαινε στήν άμαξα, πού θά τόν
μετέφερε στήν έξορία, ό Ραχμή πέρα
σε έπιδεικτικά μέ τό δικό του άμάξι
μπρος άπό τό μητροπολιτικό μέγαρο.
Φυσικά, δέν μπορούσε νά φαντασθή
ούτε ήταν δυνατόν νά προβλέψη, τί θά
συνέβαινε λίγα χρόνια άργότερα. Τόν
Σεπτέμβριο τού 1918, ή Τουρκία ύπέ-

γραφε άνακωχή μέ τούς Συμμάχους.
' Ο Χρυσόστομος έτοιμαζόταν τώρα νά
ξαναγυρίση στήν έδρα του. Προηγου
μένως, όμως, έκανε διαβήματα στούς
Συμμάχους άρμοστάς καί πέτυχε τόσο
τήν άνάκλησι τού Ραχμή μπέη, δσο καί
τού Νουρεντίν πασά, πού ήταν ύπεύθυνοι τών άνθελληνικών διωγμών.
Ό Νουρεντίν, αίμοβόρος στό έπα
κρο, κόντεψε νά πεθάνη άπό τό κακό
του. Καί, άπό τή στιγμή έκείνη, τ '
όνειρό του, ή μοναδική φιλοδοξία τής
ζωής του, ήταν πώς νά τόν έκδικηθή.
Έτσι, όταν τόν Αύγουστο τού 1922 οί
Τούρκοι ξαναμπήκαν στή Σμύρνη, αύτός ήταν πού παρέδωσε τόν δεσπότη
στό έξαλλο σκυλολόι του, γιά νά τόν
κομματιάση. Δέν άντεξε όμως. Τόν
μισούσε τόσο, ώστε τήν ώρα πού τό
άπόσπασμα μέ τούς τρεϊς μελλοθανά
τους - μαζί μέ τόν Χρυσόστομο είχαν
καταδικασθή καί δύο δημογέροντες, ό
Κλιμάνογλου κι ό Τσουρουκτσόγλου κατέβαινε τίς σκάλες τού Διοικητηρίου,
ό πασάς πρόβαλε στό κεφαλόσκαλο καί
τού φώναξε:
- Σκυλί, άπό δικό μου βόλι θά πάς!
Καί, τραβώντας τό περίστροφό του,
τόν πυροβόλησε άπό μικρή άπόστασι.
Ά λ λ ’ ή σφαίρα άστόχησε καί άντί νά
πλήξη τόν Χρυσόστομο, τραυμάτισε
θανάσιμα τόν Κλιμάνογλου.' Ο πυροβο
λισμός τού Νουρεντίν, ώστόσο ήταν τό
σύνθημα. Στό προαύλιο τού Διοικητηρί

ου ήταν συγκεντρωμένοι όλοι οί φονιά
δες, οί λησταί, τ ' άποβράσματα τής
τουρκικής θηριωδίας τής Σμύρνης. Μέ
μιάς έπεσαν έπάνω στόν μητροπολίτη
καί μέ άπαίσια ούρλιάσματα τόν έσυραν
άπό τά γένια σ' ένα κοντινό μπαρμπέρι
κο. ' Εκεί τού τύλιξαν ειρωνικά μιά
πετσέτα στό λαιμό καί άρχισαν νά τόν
ξυρίζουν. "Υστερα τού έβγαλαν μέ τά
μαχαίρια τά μάτια, τού έκοψαν τ ' αύτιά,
τή γλώσσα, τά χέρια καί τελικά τόν
άποτελείωσε μέ πυροβολισμό ένας
τουρκοκρητικός γιά νά θέσει τέρμα στό
μαρτύριο. "Ηταν, θά μπορούσε νά πή
κανείς, ένα άπό τά μεγαλύτερα έγκλήματά τού αιώνα. Γιατί, ένώ όλες οί
Μεγάλες Δυνάμεις βρίσκονταν έκεΐέπί
τόπου, δέν έπιχείρησαν νά τό σταματή
σουν.
Οί Τούρκοι θανάτωσαν τόν Δεσπότη.
Ήλπιζαν έτσι ν' άποκόψουν κάθε
δεσμό τού ' Ελληνισμού μέ τήν ιωνική
γή. Σφάλμα τους. Τόν Χρυσόστομο,
πού είχε βάψει μέ τό α"ιμα του τά
καλντερίμια τού λιμανιού, τόν άνέβασαν στήν πρώτη σειρά τών Μεγαλομαρ
τύρων τής 'Εκκλησίας μας. "Εγινε ό
άρρηκτος δεσμός τών νοσταλγών ολο
κλήρου τής Φυλής, μέ τίς χαμένες μας
καί άλησμόνητες Πατρίδες. "Οσοθάζή
ή άνάμνησι τού μαρτυρίου τού Χρυσο
στόμου, ή ιωνική γή θά παραμένη
έλληνική. Καί τό μαρτύριό του δέν θά
λησμονηθή ποτέ.
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ΝΟΥΡΕΝΤΙΝ ΠΑΣΑΣ

Εξήντα χρ όνια πέρασαν άπό τότε, όταν στίς 13 Αύγουστου 1922, ό
' Ελληνισμός έδέχετο κατά καρ δα κ α ί δεύτερο πλήγμα στην ’ Ανατολή, βαρύ
καί σκληρό όπως ’ε κείνο τής 29ης Μ αϊου 1453. Μ ιά νεα θύελλα εσάρωνε καί
πάλι με καταλυτική δύναμι ό,τι είχαν στεριώσει οί αιώνες τής ιστορίας καί τοϋ
θρύλου καί ό,τι είχε καταξιώσει τά τελευταία χρόνια μέ τό άίμα του ό
ελληνικός στρατός. Ή Μ ικρ ά ’ Ασία, ή 'Ε λλη νική Μ ικρ ά Ασία, ’έ γινε ή
σκηνή μιας εθνικής τραγωδίας: ένα νεκροταφείο άπέραντο, πού άν
ύψώνονταν σταυροί επάνω σέ κάθε τάφο θά ’ε σχηματίζετο στήν φαντασία
καθενός μιά φ ρικαλέα άναπαράστασις άνθρωποσφαγής σάν ’ε κείνες πού
έχουν νά έπιδείξουν οί πιό μακάβριες εποχές τής παγκόσμιας ιστορίας. Π ρίν
άπό τρ ία χρόνια, τό 1919, ό 'ελληνικός στρατός είχε έδραιώσει εκεί τήν θέσι
του μέ νίκες πού κατέχουν περίλαμπρη θέσι στήν ισ τορ ία μας. Δέν χαρήκαμε
όμως τά ’ε θνικά μας εκείνα επιτεύγματα. ' Η Μ ικρ α σ ια τική Καταστροφή
άποτελεΐ μιά ζωντανή μνήμη τοϋ ’Έθνους. Τ ή ν σ τρ α τιω τικ ή πλευρά αύτοϋ
τοϋ γεγονότος, πού ξετυλίχθηκε μέσα σέ δυό έβδομάδες, καλύπτει αύτό τό
άρθρο, πού δημοσιεύθηκε παλαιότερα στό περιοδικό ή ' Ιστορία Εικονογρα
φημένη καί γράφτηκε άπό τόν άείμνηστο Δημήτρη ’ Αστερινό.

Η Μ ΕΓΑΛΗ ΕΠ ΙΘ ΕΣΗ
ΤΟΥ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΚΕΜΑΑ

ΙΣΜΕΤ ΠΑΣΑΣ
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ΡΧΕΤΑΙ ό Κεμάλ!
Τό σύνθημα αύτό τοϋ πανικού
καί τής φυγής έδέσποζε σέ όλη τήν
έκταοι τής Μικραοίας άπό τίς πρώτες
ήμερες τής ϋποχωρήσεως τοϋ στρα
τού ώς τίς τελευταίες. 'Εκατοντάδες
χιλιάδες πανικοβλήτου πληθυσμού, μέ
μιά άπερίγραπτη σύγχυσι, πού άγγιζε
τά όρια τής παραφροσύνης, προσπα
θούσαν νά βροϋν διέξοδο σωτηρίας
στήν άσταμάτητη πορεία τους πρός τά
Ιωνικά παράλια, γιά νά διαπεραιωθοϋν
άπέναντι, στά νησιά τοϋ Αιγαίου καί
στήν άλλη ' Ελλάδα. Καί ένώ κινοΰνται
σέ θλιβερή πορεία Βιβλικής 'Εξόδου
άπό τήν πατρώα γή, στρέφουν μέ
άγωνία τά μάτια πρός τά πίσω, γιά νά
δοϋν μήπως φανοϋν πουθενά οι όρδές
τών Τσετών, πού άκολουθοϋσαν κατα
πόδι, μέ τό δρεπάνι τοϋ ολέθρου, τίς
φάλαγγες τών ξερριζωμένων.
-Έ ρ χ ετα ι ό Κεμάλ!
Οί τρείς αύτές λέξεις άντηχοΰσαν
παντοϋ σάν σπαρακτική έπωδός ένός
μεγάλου δράματος κι έδιναν, έκείνες
τίς ημέρες τοϋ Αύγούστου τοϋ 1922,
όλη τήν ψυχολογία δυό έκατομμυρίων
περίπου άνθρώπων, καθώς πορεύον
ταν άτακτα, κυνηγημένοι άπό τό καλ-

πάζον ιππικό τοϋ Κεμάλ, πού έσπευδε
πρός τήν Σμύρνη, γιά νά στεριώση καί
πάλι έκεϊ τήν ' Ημισέληνο.
Μέσα σέ λίγες ήμέρες, σέ δυό
έβδομάδες άκριβώς, τό έθνος δοκίμα
σε τήν τρομακτική δόνησι ένός μεγά
λου σεισμού, πού σώριασε, σέ θλιβερά
συντρίμμια, λαμπρά έπιτεύγματα καί
όνειρα αιώνων τής φυλής. Κρουνοί
έλληνικοϋ αίματος καί δεκάδες χιλιά
δες τάφοι έσφράγισαν τήν άνείπωτη
αύτή έθνική τραγωδία, πού παίχθηκε
στήν γή τής Μικρασίας. Καί 6λ' αύτά
έγιναν τόσο έξαφνα καί τόσο γρήγορα!
Μέσα στό μικρό αύτό διάστημα τών
δυό έβδομάδων, ό στρατός μας στήν
Μ. ' Ασία διαλύθηκε καί τό κράτος στήν
Αθήνα παρέλυσε. Τρεις άρχιστράτηγοι άλλαξαν μέσα σέ τρεις ήμέρες καί
τρεις κυβερνήσεις στήν 'Αθήνα. Πρω
τοφανές στά παγκόσμια χρονικά. Στίς
22 Αύγούστου, άντικαθιστάται στήν
διοίκησι τής Στρατιάς ό Γεώργιος Χατζανέστης άπό τόν Νικόλαο Τρικούπη.
' Ο τελευταίος όμως δέν έλαβε ποτέ
τόν διορισμό του, γιατί ήδη είχε συλληφθή αιχμάλωτος. Καί άντ' αύτοϋ τοπο
θετείται άμέσως ώς διοικητής τής
Στρατιάς ό Γεώργιος Πολυμενάκος.

■
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Στις 25 Αύγουστου παραιτεϊται ή κυβέρνησις του Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη
καί αναλαμβάνει ό Νικόλαος Καλογερόπουλος. Δέν περνούν, δμως, δυό
μέρες, πέφτει καί αύτός. Καί στίς 27
τού μηνάς σχηματίζει κυβέρνησι ό
Νικόλαος Τριανταφυλλάκος. Είναι ή
τελευταία κυβέρνησις τού Βασιλέως
Κωνσταντίνου, ή όποια θά κληθή σέ
λίγο, μετά τό πέσιμο τής αύλαίας στήν
Μικρά Άσία, νά παραδώση τήν έξουσία σέ μιά έπαναστατική τριανδρία
στρατιωτικών. Τά πάντα, τις ημέρες
έκείνες, είχαν κλονισθή στήν βάσι
τους, καί ή σύγχυσις τών ύπευθύνων
παραγόντων, έμπρός στόν μεγάλο κα
τακλυσμό, βρισκόταν στήν τραγική της
άποκορύφωσι. Δέν χρειαζόταν πιά πο
λύ πιπέρι γιά νά άνατραποΰν θρόνοι, νά
θρυμματισθοϋν είδωλα, καί νά έμφανισθούν νέοι πρωταγωνισταί στήν ζωή
τού τόπου. Μιά ήττα παταγώδης, μέ
φινάλε τήν έθνική συμφορά, έχει πάν
τοτε μύρια συγκλονιστικά έπακόλουθα...
' Η μεγάλη έπίθεσις τού Μουσταφά
Κεμάλ, προετοιμασμένη σέ όλες της
τίς λεπτομέρειες άπό καιρό, έκδηλώθηκε τίς πρωινές ώρες τής 13ης
Αύγούστου (μέ τό παλιό ήμερολόγιο)
στήν περιοχή τού ' Αφιόν Καραχισσάρ.
Ή πόλις κατείχετο1άπό τούς "Ελλη
νες, άλλά οί Τούρκοι είχαν πλησιάσει
στά πέριξ, μέ τό παρατηρητήριό τους
έπάνω στήν κορυφή τού Κοτζά Τεπέ,
όπου είχε στήσει τό στρατηγείο του ό
Νουρεντίν Πασάς, διοικητής τής Πρώ
της Τουρκικής Στρατιάς. ’ Εκεί έπάνω
άνέβηκαν, πρίν άπό τό χάραγμα αύτής
τής ήμέρας, ώρα 3 άκριβώς, ό άρχιστράτηγος Μουσταφά Κεμάλ, ό Γενι
κός ' Επιτελάρχης Φεβζή Πασάς καί ό
Διοικητής τού Δυτικού Μετώπου Ίσμέτ Πασάς (ό γνωστός σήμερα ώς
’ Ισμέτ ' Ινονοΰ).
Από τό Κοτζά Τεπέ μπορούσε κα
νείς νά βλέπη έλεύθερα όχι μόνο τίς
κινήσεις τών τουρκικών μονάδων, άλλά
καί τών έλληνικών. ’ Τό μέτωπό μας
δηλαδή, στήν κρίσιμη αύτή ώρα, ήταν
έμπρός στά μάτια τού τουρκικού στρα
τηγείου. Δέν χρειάζονταν, μάλιστα, οί
Τούρκοι ούτε κιάλια, γιά νά μάς βλέ
πουν. ' Αρκοϋσε τό γυμνό μάτι! ' Αργό
τερα, ό Κεμάλ, μιλώντας στήν τουρκική
έθνοσυνέλευσι, άνέφερε τά έξής: «Τό
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Ο Νικόλαος Τρικούπης, διοικητής τού Νοτίου Συγκροτήματος τής Στρατιάς
Μικρός Ασίας (Α ' καί Β ' Σωμάτων Στρατού). Κάτω: ό ύποστράτηγος Δημήτριος
Δημαράς, διοικητής τής 4ης Μεραρχίας, ή όποια, συγχρόνως μέ τ ήνΐ η, δέχθηκε
τήν τουρκική έπίθεσι στις 13 Αύγούστου. Απέναντι: οί στρατηγοί Τρικούπης καί
Δημαράς σέ έπιθεώρησι μονάδων τού A ' Σώματος λίγο πριν άπό τήν έπίθεσι τής
13ης Αύγούστου. ( Ή φωτογραφία αύτή έλήφθη άπό τό βιβλίο « Ή Κάθοδος των
Νεωτέρων Μυρίων» τού Δ. Τ. Άμπελό).

παρατηρητήριό μας επάνω ατό Κοτζά
Τεπέ ήταν τέταιο ώστε δέν είχαν
ανάγκη οί Τούρκοι στρατιωτικοί νά
χρησιμοποιούν τηλεσκόπιο, γιά νά πα
ρακολουθούν τις κινήσεις τών άντιπάλων». Άντιθέτω ς, ή Διοίκησις τής
'Ελληνικής Στρατιάς βρισκόταν πολύ
μακριά άπό τήν γραμμή τού μετώπου.
Ό άντιστράτηγος Γ. Σπυρίδωνος, δι
ευθυντής τού τετάρτου επιτελικού
γραφείου τής Στρατιάς (άντισυνταγματάρχης τότε), γράφει τά έξης στό
βιβλίο του «Πόλεμος καί Ελευθερία»,
σελ. 231: « Ή Τουρκική Διοίκησις,
ούτως άγρυπνοϋοα, έλάμβανεν άποφάσεις άμέσως, εις ίδιαν προσωπικήν
παρατήρησιν οτηριζομένη, ένώ ή Διοίκησις τής ' Ελληνικής Στρατιάς, εύρισκομένη εις Σμύρνην, τετρακόσια εϊ"κοσι χιλιόμετρα μακράν τών μαχών,
βλέπουσα δΤ οφθαλμών άλλων καί
λαμβάνουσα πληροφορίας καί έκδίδουσα διαταγάς διά τού άσυρμάτου, έπρε
πε νά διαθέτη τούλάχιστον τέσσαρας
ώρας δΤ έκάστην σύνταξιν τηλεγραφή
ματος, κρυπτογράφησιν, άποστολήν,
άποκρυπτογράφησιν καί παράδοοιν. ' Η
κατάστασις έν τούτοις μετεβάλλετο
άπό τετάρτου εις τέταρτον τής ώρας».
Τήν έπίθεσι, λοιπόν, διηύθυνε ό
"ίδιος ό Κεμάλ μαζί μέ τούς άνωτάτους
άξιωματούχους τού στρατού του. ' Η
θρυαλλίς άνάβει στις τέσσερις τό πρωί,
μιά ώρα, δηλαδή, μετά τήν άνοδο τού
Κεμάλ στό στρατηγείο τού Κοτζά Τ ε
πέ. Ή τα ν μιά βολή πυροβολικού, πού
διήρκεσε δέκα πέντε μόνο λεπτά.
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Συνέβη, άκριβώς, έκεΐνο πού βλέπει
κανείς μέ τήν θύελλα, δταν σέ προειδοποιή μέ έκθαμβωτικές άστραπές καί
μέ άραιές σταγόνες βροχής πώς κον
τοζυγώνει νά ξεσπάση γύρω σου καί νά
σέ παρασύρη στήν δίνη της. "Ετσι
έμοιαζαν οί πρώτες έκεΐνες τουρκικές
οβίδες στό πρωινό τής 13ης Αύγού
στου: χοντρές σταγόνες πριν φθάση τό
δυνατό μαστίγωμα τού κατακλυσμού.
Στις τέσσερις καί μιοή, ή βολή
έπαναλαμβάνεται, μέ μεγαλύτερη, όμως, έντασι καί διάρκεια αύτή τήν
φορά: Μιάμιση ώρα, ώς τις έξη. Βάλ
λονται, κυρίως, μονάδες δυό μεραρχι
ών μας: τής 1ης, στήν γραμμή Μπελέν
Τεπέ καί Τανάζ Τεπέ έπί μετώπου 45
χιλιομέτρων, καί τής 4ης, στήν γραμμή
Κελεντζίκ Τεπέ έπί μετώπου 15 χιλιο
μέτρων. Ή 1η μεραρχία, μέ διοικητή
τόν 'Αθανάσιο Φράγκου, διέθετε έκεΤ
δύναμι 12 ταγμάτων, τά οποία αύξήθηκαν κατόπιν σέ 21 μέ ένισχύσεις άπό
τήν 7η μεραρχία, άλλά, δυστυχώς,
όταν πιά τό μέτωπο είχε ραγίσει. ' Η 4η
μεραρχία, μέ διοικητή τόν Δημήτριο
Δημαρά, διέθετε δύναμι 9 ταγμάτων.
Βρισκόταν, όμως, σέ άπόστασι βολής
πολυβόλου άπό τήν τουρκική γραμμή,
καί τό μέτωπό της ήταν ορατό σέ
βάθος άπό τούς Τούρκους.
Καί οί δυό αύτές μεραρχίες, πού
δέχθηκαν πρώτες τό τουρκικό πΰρ,
άνήκαν στό Α' Σώμα Στρατού, τό όποιο
είχε διοικητή τόν Νικόλαο Τρικούπη μέ
έδρα τό Ά φ ιό ν Καραχισσάρ.
'Εναντίον τών θέσεων τής 1ης με
ραρχίας, ό έχθρός έπετέθη μέ δύναμι
πέντε δικών του μεραρχιών καί μέ ένα
Σώμα ' Ιππικού. ' Εναντίον τών θέσεων
τής 4ης μεραρχίας, μέ τέσσερις δικές
του. ' Εδώ, όμως, πρέπει νά σημειώσωμε, πώς οί τουρκικές μεραρχίες δέν
ήσαν ίδιες, σέ σύνθεσι καί σέ άριθμό
άνδρών, μέ τις έλληνικές. Κάθε μιά
άπ’ αύτές άριθμοΰσε 2.500 μαχίμους
περίπου.
"Ως τις έξη, λοιπόν, τό πρωί, οί
θέσεις μας έβάλλοντο άπό τό πυροβο
λικό τού έχθρού. Στις έξη καί μιοή, μέ
τόν ήλιο ψηλά, δταν πιά οί οβίδες είχαν
άνασκάψει τόν τόπο, όρμά τό πεζικό
καί συμπλέκεται σέ σκληρό καί φονικώ-

τατο άγώνα μέ τις δικές μας δυνάμεις.
Οί Τούρκοι, σέ πολλά σημεία, φθάνουν
ώς τά έλληνικά χαρακώματα. Μάχη
σώμα μέ σώμα. Οί "Ελληνες άνθίστανται ήρωϊκά καί ένεργούν, όπου μπο
ρούν, ισχυρές άντεπιθέσεις. Δέν περ
νά άπό τήν σκέψι τους πώς είναι
δυνατόν νά ήττηθοΰν. Βλέπουν τήν
ύπεροχή τών Τούρκων σέ άνδρες καί
σέ δραστικά πυρά, άλλά δέν μπορούν
νά φαντασθοΰν πώς ό έχθρός τελικά
θά τούς καταβάλη καί πώς ή μέρα
αύτή, ή 13η Αύγούστου τού 1922, θά
είναι μοιραία γιά τόν ' Ελληνισμό τής
Μικρός 'Ασίας καί γιά τό έθνος ολό
κληρο. Οί διοικηταί τών μεγάλων μονά

δων στέκονται στό ύψος τής περιστάσεως καί ένεργούν μέ ψυχραιμία καί
περίσκεψι' καί διαπνέονται άπό τήν
πεποίθησι πώς ή νίκη θά στεφανώση
καί τώρα τά όπλα μας. ΓΓ αύτό,
άλλωστε, οί Τούρκοι, τήν πρώτη αύτή
μέρα, δέν πέτυχαν γενικά στούς άντικειμενικούς τους σκοπούς. Σέ πολλά
σημεία έκάμφθησαν, άν καί πολεμού
σαν μέ τόση όρμή, μέ τόση μανία καί μέ
όργάνωσι θαυμαστή. ' Η άποφασιστικότης τους ήταν τόσο άλύγιστη, ώστε
άνώτεροι άξιωματικοί νά δίνουν ύποσχέσεις στόν Κεμάλ περί καταλήψεως
ορισμένων στόχων έντός τακτής προ
θεσμίας ώρών! Ό Ρεσάτ Πασάς, διοι-
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κητής τής 57ης μεραρχίας, έδήλωσε
στόν Κεμάλ, δτι θά αύτοκτονοΰσε άν
δέν κατόρθωνε νά διώξη τούς "Ελλη
νες άπό τό Χασάν Μπέλ μέσα σέ μιά
ώρα. Καί πράγματι αύτοκτόνησε, μέ μιά
σφαίρα στό κεφάλι εμπρός στούς
στρατιώτες του, γιατί τό ελληνικό τμή
μα πού τό ύπεράσπιζε έματαίωσε τό
σχέδιο τού Ρεσάτ.
Μιά άπό τίς σπουδαίες τοποθεσίες
τού μετώπου στόν τομέα τής 1ης
μεραρχίας ήταν τό Τιλκί Κυρί Μπέλ,
πού στήν κορυφή του είχε ένα οροπέ
διο μέ βάθος χιλίων μέτρων καί μέτωπο
χιλίων πεντακοσίων. Στό μέσον διετέμνετο άπό μιά βαθειά γραμμή, ή όποια
σχημάτιζε, δυτικά καί άνατολικά, δυό
μαστούς (Λόφος Κιτρινιάρη καί Λόφος
Κολιοπούλου). Στό μέσον δέ άκριβώς
τού όλου κέντρου άντιστάσεως ύπήρχε καί τρίτος μαστός (Λόφος Ά σ β ε 
στά). Σέ αύτά τά ύψώματα κατηύθυναν
άμέσως τά πυρά τους οί Τούρκοι καί
κατέλαβαν άρχικά τόν Λόφο ' Ασβεστά.
Μέ τήν έκδήλωσι τής τουρκικής έπιθέσεως, ό "Ελλην διοικητής έκεϊ (ταγμα
τάρχης), παίρνει διαταγή νά άγωνισθή
καί νά μείνη στήν θέσι του μέχρι τής
άφίξεως ένός τάγματος πού ξεκίνησε
άπό τό Σινίρκιοϊ. 'Αλλά ό Λόφος Ά 
σβεστά έγκατελείφθη μέ όλα έκεϊ τά
βαρέα καί πεδινά πυροβόλα.
"Ομως, οί παραπάνω άπό τόν ταγμα
τάρχη (άπόλεμον καί άνήκοντα στις
οικονομικές ύπηρεσίες) δέν έστερξαν,
όπως αύτός, νά χαρίσουν στούς Τούρ
κους αύτό τό «μάτι». Άποφασίσθηκε

άμέσως νά γίνη άντεπίθεσις, πού πρα
γματοποιήθηκε στήν μιάμιση τό άπόγευμα μέ τέσσερα τάγματα. ' Ο μέραρ
χος Φράγκου κινήθηκε άστραπιαία καί,
μέσα σέ μιά έξαρσι άνωτέρου ήθους
καί ύψηλοϋ πατριωτισμού, έμψύχωσε
άξιωματικούς καί οπλίτες, στούς όποι
ους ύποσχέθηκε καί ήθικές άμοιβές.
' Η άντεπίθεσις πέτυχε, καί ό Λόφος
Άσβεστά άνακατελήφθη. 'Υπέροχο
δείγμα μαχητικότητος καί συναισθήσεως εύθύνης τών διοικητών τών μεγά
λων μονάδων τού μετώπου, οί οποίοι
βρίσκονταν τετρακόσια χιλιόμετρα μα
κριά άπό τό Γενικό Στρατηγείο.
' Αλλά ό Κεμάλ είχε πρόχειρες έφεδρεϊες, γιά νά τίς χρησιμοποιήει όπου
θά έκρινε ότι τό μέτωπό του, μέ τήν
έξέλιξι τών έπιχειρήσεων, θά είχε
άνάγκη ένισχύσεως. Καί ρίχνει τώρα
τρεΤς άκόμη μεραρχίες του στό Τιλκί
Κυρί Μπέλ. Δέν τό παίρνει όμως πάλι,
άλλά κατωρθώνει καί άγκιστρώνεται
στήν γραμμή συρματοπλεγμάτων τού
κέντρου άντιστάσεως αύτοΰ τού ϋψώματος.
' Η μεραρχία άπεφάσισε νά τούς πετάξη καί άπό έκεϊ, γιατί ήξερε πώς, τήν
έπομένη, οί Τούρκοι θά χρησιμοποιού
σαν τό μέρος αύτό ώς βάσι έξορμήσεως. ' Η ραγδαία, όμως, έξέλιξις τών
γεγονότων δέν τό έπέτρεψε αύτό. Τίς
"ίδιες έκεΐνες ώρες κινδύνευε νά πέση
τό ύψωμα τού Χασάν Μπέλ, βασικό καί
αύτό σημείο τού μετώπου στόν τομέα
Σινάν Πασά. Είναι αύτό πού δέν τό
πήρε «έντός μιάς ώρας» ό Ρεσάτ

Πασάς καί αύτοκτόνησε. Έβάλλετο
άπό τήν ένάτη πρωινή ώρα, καί τώρα,
ώρα δυό μετά τό μεσημέρι, καταλαμ
βάνεται τό άκρο δεξιό σημείο του (δυό
λόφοι άπό τούς έξη έν συνόλω). "Εγινε
καί έδώ ό,τι καί στό Τιλκί Κυρί Μπέλ:
"Ενας ταγματάρχης, «άπόλεμος καί
άπότακτος», έγκα τέλειψ ε τήν θέσι
του, ένώ, δίπλα, τούς τέσσερις άλλους
λόφους μπόρεσε καί κράτησε ένας
λοχαγός. (Πρέπει νά άναφέρωμε τό
όνομά του: Αθανάσιος Γαλής).
Μεγάλη σύγχυσι στις έλληνικές δυ
νάμεις έπέφερε καί τό τουρκικό ιππικό,
πού είχε δεσπόσει έπί τού πεδίου τής
μάχης άπό τήν πρώτη στιγμή. Κατέ
στρεψε πολλές σιδηροδρομικές καί
τηλεγραφικές γραμμές, καί ήδη, τίς
άπογευματινές αύτές ώρες, δυό χιλιά
δες έφιπποι Τούρκοι στρατιώτες άπειλούσαν σοβαρά πολλές θέσεις τών
μαχομένων μονάδων μας.
Γιά τήν ύποστήριξι τών θέσεων τού
κινδυνεύοντος Χασάν Μπέλ καί γιά τήν
κάλυψι τών κενών τού μετώπου άνάμεσα στίς μαχόμενες δυνάμεις τών με
ραρχιών 1ης καί 4ης, καλείται νά
καταφθάση ή 7η μεραρχία τού Β'
Σώματος Στρατού. Ό έχθρός μάς
έπίεζε παντού καί, παρ' όλη τήν
δραστηριότητα τής ήγεσίας τού μετώ
που, ζοφερή άρχισε νά διαγράφεται ή
κατάστασις γιά τήν έπομένη. "Οσο
περνούσε ή μέρα, τόσο κορυφώνονταν
οί άνησυχίες. Οί άντεπιθέσεις, τίς
όποΤες σημειώνει στόν χάρτη ό Τρικούπης μέ τό έπιτελείο του, δέν πρόκειται
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νά πραγματοποιηθούν, ούτε απόψε
ούτε αύριο. Καί οί σχετικές διαταγές,
πού δίνονται άπό τούς μεράρχους, δέν
θά έκτελεσθοΰν. ' Η κατάστασις αλλά
ζει άπό λέπτο σέ λεπτό, καί ή '7η
μεραρχία, πού θά έλθη νά ένισχύση
τήν 1η καί 4η, δέν θά προλάβη νά
κινηθή έπί τών στόχων, οί όποιοι ορί
σθηκαν σέ αύτή.
Η 14η Αύγούστου, ή δεύτερη μέρα
τής μεγάλης έπιθέσεως τού Μουσταφά Κεμάλ, βρίσκει τό μέτωπό μας σέ
κατάστασι κάμψεως καί έντελώς άπομονωμένο άπό τήν Διοίκησι τής Στρατι
άς, στήν Σμύρνη. Ο Τρικούπης, στόν
οποίο έπεσε ό κλήρος νά διευθύνη τίς
έπιχειρήσεις, προσπαθεί άπεγνωσμένα
νά συντονίση τίς δυνάμεις τού Νοτίου
Συγκροτήματος (Α' καί Β' Σωμάτων
Στρατού) γιά τήν άναχαίτισι τού έχθροϋ
καί τήν συγκράτησί μας στίς θέσεις
πού είχαμε χθές. Μάταιος όμως ό
άγων, ό έως θανάτου άγών. Τά πλήγμα
τα έρχονται συντριπτικά τό ένα ύστερα
άπό τό άλλο. Οί Τούρκοι προχωρούν
ορμητικοί, ισχυροί, άκάθεκτοι - κατά
κύματα στίς σφοδρές τους έπιθέσεις.
Οί μάχες είναι φονικώτατες καί οί
"Ελληνες, στήν ήρωϊκή τους άντίστασι
ένώπιον τών μεγάλων σχηματισμών τού
έχθροϋ, δέν άφήνουν σπιθαμή έδά-

φους πού νά μήν τό ποτίσουν μέ τό
αίμα τους. Στίς έξη τό πρωί οί Τούρκοι
καταλαμβάνουν τό Καμελάρ καί τό
Καλεντζίκ, ισχυρά σημεία άντιστάσεως
τών γραμμών μας. Λίγο άργότερα, ένα
τάγμα τού 5/42 Συντάγματος Εύζώνων
τού Πλαστήρα ένεργεί άντεπίθεσι στό
Καλεντζίκ. 1Η άπόπειρα ήταν άληθινό
άλμα θανάτου. Τά στήθη τών εύζώνων
βροχηδόν έδέχοντο τίς σφαίρες τού
οχυρωμένου έχθροϋ. Αλλά ή σημαία
τους, τρυπημένη παντού, μέ όρθιο,
όμως, τό ματωμένο κοντάρι, προχω
ρούσε άφοβα στίς γραμμές τών Τούρ
κων, ένώ γύρω της τά κορμιά έπεφταν
τό ένα πάνω στό άλλο καί τό ζεστό αίμα
έφτιαχνε ρυάκια άνάμεσα στά φρυγανιασμένα χαμόκλαδα. 'Ώσπου, ήλθε μιά
στιγμή καί δέν ύπήρχαν άλλοι νά προ
χωρήσουν. Μόνο τά δυό έβδομα τής
δυνάμεώς των είχαν μείνει! Καί τό
Καλεντζίκ δέν έπάρθηκε...
' Αντεπιθέσεις καί προσπάθειες άνακαταλήψεως έγιναν καί σέ άλλα ση
μεία, όπως στό Χασάν Μπέλ καίάλλοΰ,
άλλά τό έχθρικό κύμα ήταν δυνατό καί
δέν ύπήρξαν άποτελέσματα. Παράλλη
λα, σέ πολλές μονάδες είχε άρχίσει ή
«διάβρωσις». « Ή κατάστασις ήδη είχε
καταστή κρίσιμος καί ή ήττα έφαίνετο
άναπόφευκτος όχι μόνο λόγω τής

' Ο Συνταγματάρχης Ν. Πλαστήρας άνάμεσα σέ εϋζώνους του στήν Μ. ’Ασία.
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σφοδρότητος τών έχθρικών έπιθέσεων
καί τής έντόνου δράσεως τού έχθρικού πυροβολικού, άλλά κυρίως λόγω
τής άπροθυμίας τών ήμετέρων, όπως
πολεμήσουν. Καθηλωμένοι εις τά χα
ρακώματα, όσοι δέν εΐχον άκόμη διαορεύσει, δέν ήγείροντο, όπως βάλωσι
κατά τού έχθροϋ, ένώ ή δύναμις τών
ταγμάτων είχε άπομειωθή σοβαρώς
λόγω τών πολλών άπωλειών καί λόγω
σημαντικής διαρροής... Τό ρεύμα τής
φυγής ήτο άκατάσχετον καί ό πανικός
είχε κυριαρχήσει έπί τών ύποχωρούντων». ('Αντιστράτηγου Κλεάνθη Κ.
Μπουλαλά, « Ή Μικρασιατική ' Εκστρα
τεία», σελ. 274).
Στήν μιά μετά τό μεσημέρι πέφτει
καί τό Τιλκί Κυρί Μπέλ. Ό Φράγκου,
έπειτα άπό αύτό, άναγκάζεται νά διατάξη ύποχώρησι. "Ωρα δύο καί μισή
έκδίδει τήν σχετική διαταγή, ή όποια,
μεταξύ άλλων, όριζε: «Μετά πείσμονα
άντίστασιν άντιταχθείσαν έπί τής πρώ
της τοποθεσίας, ό έχθρός κατώρθωσε
νά άνακαταλάβη τό κέντρον άντιστάσεως Τιλκί Κυρί Μπέλ, διαδοχικώς δέ καί
τά περί αύτό κέντρα άντιστάσεως.
Κατόπιν τής οϋτω δημιουργηθείσης
καταστάσεως, αί δυνάμεις τού τομέως
θά συμπτυχθοϋν έπί δευτέρας τοποθε
σίας...».
Αύτή είναι ή πρώτη διαταγή ύποχωρήσεως τών μαχομένων μονάδων. ' Αρ
χίζει ή κάμψις, πού σέ λίγο - αύριο καί
μεθαύριο - θά έξελιχθή σέ κατάρρευσι.
Ό Φράγκου ύποχωρεί στήν περιοχή
τού Μπάλ Μαχμούτ, μέ τίς μεραρχίες
1η, 4η καί 7η, μέ δυό τάγματα τής
12ης, μέ μιά μοίρα πεδινού πυροβολι
κού καί μέ άπόσπασμα τού 5/42 Συντά
γματος Εύζώνων τού Πλαστήρα. ("Ο
λες αύτές οί μονάδες πήραν τήν
ονομασία «Ό μ άς Φράγκου», καί έτσι
άναφέρονται στήν ιστορία τών τελευ
ταίων ήμερών τής Μικρασιατικής Ε κ 
στρατείας). Δυό - τρεις ώρες ένωρίτερα, γύρω στό μεσημέρι, ό στρατηγός
Τρικούπης, έμπρός στήν άσφυκτική
πίεσι δέκα τουρκικών μεραρχιών, είχε
άποχωρήσει άπό τό Ά φ ιό ν Καραχισσάρ μέ τήν 5η μεραρχία. Τό ίδιο έκανε
καί τό Β' Σώμα Στρατού, πού τό
διοικούσε ό στρατηγός Διγενής. Έ γκατέλειψε καί αύτό τήν έδρα του, τήν
οποία είχε στό Χαμάμ Χάλτ, καί ύπεχώρησε. Τό Β' Σώμα ήταν άθικτο ως
τώρα. Δέν είχε έμπλακή σέ μάχη μέ
τούς Τούρκους. 'Αλλά μετά τήν ύποχώρησι τού Α ' Σώματος, ήταν ύποχρεωμένο νά άκολουθήση τήν τύχη έκείνου.
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’ Επάνω: Ο στρατηγός Φράγκου μέ τό έπιτελείο του. Κάτω: Ο διοικητής τής Μεραρχίας Ιππικού Άνδρ. Καλλίνσκης.
Τά γεγονότα έν τώ μεταξύ έξελίσοονται μέ ρυθμό εκπληκτικής ταχύτητος. Συνοχή, όμως, μεταξύ τών δυό
ομάδων τού Α ' Σώματος Στρατού (τής
Ό μάδος τού Τρικούπη καί τής Ό μάδος τού Φράγκου) δέν ύπάρχει. ' Η
' Ομάς Φράγκου, άν καί ύπάγεται στόν
Τρικούπη, δέν παίρνει διαταγές άπό
αύτόν. Ό ασύρματος τού A ' Σώματος
έχει παύσει νά λειτουργή καί έχει
διακοπή κάθε έπαφή τού Τρικούπη μέ
τόν Φράγκου, ό οποίος αύτοβούλως
κινείται, έπιτιθέμενος ή άμυνόμενος ή
ύποχωρών, χωρίς κατεύθυνοι έκ τών
άνω. ' Αλλού έπήγαινε ό ένας καί
άλλοΰ ό άλλος, χωρίς τελικά νά κατορ
θώσουν νά έπικοινωνήσουν. Τό πανί
σχυρο έως προχθές Νότιο Συγκρότημα
τής Στρατιάς έχει πλέον διχοτομηθή.
' Από τό ένα μέρος ό Φράγκου καί άπό
τό άλλο ό Τρικούπης, ό όποΤος, μέ
διαταγή τού Στρατηγείου Σμύρνης,
άνέλαβε καί τήν διοίκησι τού Β' Σώμα
τος (μεραρχίες 2α, 9η, 12η καί 13η).
"Ενας μεγάλος ορεινός δγκος, τό
Ρεσίλ Τεπέ, έχώριζε τούς δυό αύτούς
σχηματισμούς, καί τούς άφηνε έτσι
έκτεθειμένους στήν βουλιμία τού κα
λώς οργανωμένου έχθροΰ.

Σκοπός καί τών δυό ήταν νά καταλή
ξουν στήν οχυρωμένη τοποθεσία τού
Τουμλοΰ Μπουνάρ, έξήντα χιλιόμετρα
άπό τό ’ Αφιόν, όπου θά μπορούσαν νά
συνδεθοΰν, διά τής σιδηροδρομικής
γραμμής, μέ τήν Σμύρνη. Φυσικά, δέν
συμφώνησαν άπό κοινού γιά τήν ύποχωρητική αύτή κίνησι, άφοΰ έπαφή
μεταξύ τους δέν ύπήρχε, άλλά ό
καθένας, χωριστά, έκανε τήν λογική
σκέψι ότι έκεΤ θά έπήγαινε καί ό άλλος,
γιατί ήταν ή άσφαλέστερη οδός ύποχωρήσεως.
Ή Ό μ ά ς Φράγκου κατόρθωσε νά
συμπτυχθή έκεΤ τις άπογευματινές ώ
ρες τής 15ης τού μηνός. Ά λλά έντώ
μεταξύ είχε κατακερματισθή. Ή 4η
μεραρχία, κυρίως, είχε ύποστή δεινό
τατο πλήγμα τό πρωί αύτής τής ήμέρας. ' Ενώ βρισκόταν σέ πορεία μεταξύ
Μπάλ Μαχμούτ καί Κιουπρολοϋ, προσεβλήθη άπό έχθρικό πεζικό καί ιππικό
καί διεσπάσθη. Δυό συντάγματά της,
τό 8ο καί τό 11 ο, διασκορπίσθησαν στις
χαράδρες. Έτσι, ή 4η μεραρχία έχασε
τήν συνοχή της, διχοτομήθηκε καί
αύτή, καί συνέχισε τήν πορεία της ώς
τό Τουμλοΰ Μπουνάρ διαλελυμένη,
χωρίς τήν συγκρότησι καί τήν ένιαία
6
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διοίκησι πού είχε έως χθες.
Ο στρατηγός Φράγκου, δραστήριος
καί μαχητικός, άποφασίζει, μετά τήν
άφιξί του ατό Τουμλοϋ Μπουνάρ, νά
άνασυντάξη τις μονάδες του, ώστε νά
είναι έτοιμες δχι μόνο γιά άμυνα, άλλά
καί γιά άντεπίθεσι. Τό πρωί τής 16ης
Αύγουστου, ώρα 7, εκδίδει τήν έξης
διαταγή πρός πάοα κατεύθυνσι τού
τομέως του: «Γνωρίζω ύμίν δτι ή
άποφασιστική μάχη τών συμπτυχθέντων τμημάτων τού Α ' Σώματος Στρα
τού, έκτος εναντίας διαταγής, όοϋησεται έπί τής ώχυρωμένης γραμμής ' Ακάρ Ντάγ - Χασάν Ντεντέ Τεπέ, ήν
γραμμήν όργανοϋσιν ήδη άμυντικώς αί
1η καί 7η μεραρχίαι καί τό 'Απόσπασμα
τού Συνταγματάρχου Πλαστήρα. ' Ελείψει συνδέσμου μετά τού Α ' Σώματος
Στρατού Δηλαδή, μέ τόν Τρικούπη),
διατάσσω δπως διά παντός μέσου έπιβολής συντάξητε τά ύψ' ύμάς τμήμα
τα καί συγκεντρώσητε ταϋτα περί χώ
ρον σιδηροδρομικού σταθμού Ό το υ ράκ, γνωρίζοντας τοίς πάσιν δτι πάσα
πρός νότον ύποχώρησις έμποδισθήσεται δΓ ένόπλου βίας...».
Ό Φράγκου, δπως βλέπομε, μιλά
έδώ γιά ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ μάχη. Καί
πολύ σωστά γιατί μιά σύμπτυξις σέ
δεύτερη γραμμή μετώπου δέν σημαί
νει πάντοτε καί ήττα. Μέ άλλεπάλληλες άλλες διαταγές του όριζε, λεπτο
μερέστατα, τίς θέσεις πού θά έπρεπε
νά καταλάβουν τά διάφορα συντάγματα
καί τάγματα, γιά νά είναι έτοιμα πρός
μάχην. Έ ν τώ μεταξύ προσπαθούσε,
μέ κάθε τρόπο, νά έλθη σέ έπαφή μέ
τήν ομάδα Τρικούπη. Ή άγωνία του
ήταν, πράγματι, δραματική. Ά λλά τελι
κά δέν έγινε ή σύνδεσις μέ τό άλλο
τμήμα τού Νοτίου Συγκροτήματος.
Ο Φράγκου, λοιπόν, μόνος του,
χωρίς καμμιά κατεύθυνσι έκ τών άνω,
μέ άξιοθαύμαστες πρωτοβουλίες, πού
άνταποκρίνονταν στις άνάγκες τής κά
θε στιγμής, προσπαθούσε νά συγκρά
τηση τό μέτωπο καί νά άνατρέψη την
κατάστασι ύπέρ τών έλληνικών όπλων.
Δέν σκεπτόταν μόνο τήν άμυνα, άλλά
καί τήν έπίθεσι. Αύτές τίς ώρες είχε
έμπρός του όχι μόνο τόν πολεμικό
χάρτη, άλλά καί τό διάγραμμα τής
ένδοξης έλληνικής ιστορίας. Μέσα του
μιλούσαν οί αιώνες τού έλληνικοΰ
κλέους. Ά λλά - vis magior - διαψεύσθηκε στίς έλπίδες του καί στις προσ
δοκίες του. Οί Τούρκοι διατηρούσαν
παντού τήν πρωτοβουλία. Νέες δυνά
μεις τους ρίχνονται στόν άγώνα. "Ωρα
10 τό πρωί, γίνεται έπίθεσις στόν
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Στην άπέναντι
σελίδα, ό Συνταγματάρ

χης
Δημ. θεοτόκης
διοικητής τής
Ανεξάρτητης Μεραρχίας
Τοϋ Γ. Σώματος
ή οποία κατώρθωσε
νά μήν διαλυθεί.

τομέα τού Καραγκιοσελί. ΤόέκεΤέγκατεστημένο 1/38 Σύνταγμα Εύζώνων
άγωνίσθηκε μέ ήρωισμό καί κράτησε
τίς θέσεις του. Άλλά, λίγο άργότερα,
πολυάριθμες τουρκικές φάλαγγες άπειλοϋν τίς έλληνικές θέσεις σέ δλα
τά σημεία. Ό Φράγκου διατάσσει
έξόρμησι πριν άκόμη έκδηλωθή ή
τουρκική έπίθεσις. Ό διοικητής τής
7ης μεραρχίας φρονεί δτι θά έπρεπε
νά φανή πρώτα σέ ποιά σημεία θά
έπιτεθοϋν οί Τούρκοι καί κατόπιν νά
ένεργούσαμε έμείς τήν άντεπίθεσι. ' Η
γνώμη του αύτή διαβιβάζεται στόν
Φράγκου, ό όποιος, έξοργισμένος, λέει
στόν σύνδεσμο:
-Π ές του δτι τού δίνω μισή ώρα καιρό
διά νά έξορμήση καί δέν δέχομαι καμμιά
άναβολή. Νά είδοποιήση δέ όλο τόν
κόσμο δτι θά πάνε δλοι έμπρός θέλον
τας καί μή διά παντός μέσου! (Μαρτυ
ρία τού άντιστρατήγου Κλεάνθη Μπουλαλά).
Ενώ, όμως, γινόταν ή προετοιμασία
τής έξορμήσεως, σχηματισμοί έχθρικού ιππικού καί πεζικού κατέλαβαν τό
Τοκλοΰ Τεπέ, ισχυρή άμυντική θέσι
τών έλληνικών δυνάμεων. Οί μονάδες
πού τό κρατούσαν (4ο Σύνταγμα καί
1/38 Σύνταγμα Εύζώνων) έκάμφθησαν
καί έγκατέλειψαν τήν τοποθεσία. Ό
Φράγκου διατάσσει άνασύνταξι τών
τμημάτων αύτών καί άντεπίθεσι γιά τήν
άνακατάληψι τού Τοκλοΰ Τεπέ, ή ό
ποια, όμως, δέν πραγματοποιήθηκε. ' Η
κατάστασις έπαιρνε άλλαγές άπό στι
γμή σέ στιγμή. Ν έες ισχυρές τουρκι
κές δυνάμεις άπειλοΰσαν κύκλωσι, καί
ό Μέραρχος έρχεται στήν δύσκολη
θέσι νά διατάξη ύποχώρησι σέ τρίτη
γραμμή μετώπου, στήν τοποθεσία Χα
σάν Ντεντέ - Τσορούμ Ντάγ. Τό Τουμλού Μπουνάρ, πού τόσες έλπίδες είχε
δώσει γιά τήν σωτηρία τού μετώπου,
έγκαταλείπεται πλέον.
Καί στήν νέα αύτή τοποθεσία -

έχομε τώρα 17 Αύγούστου - ό Φράγ
κου προσπαθεί νά συγκρατήση τό μέ
τωπο μέ άπανωτές διαταγές άνασυντάξεων τών τμημάτων καί άντεπιθέσεων
έναντίον τού προελαύνοντος έχθροΰ.
Ά λλά τά πάντα έχουν παραλύσει. Οί
περισσότερες άπό τίς διαταγές δέν
έκτελοΰνται. Ό Μέραρχος, έφιππος,
τίθεται έπικεφαλής όλων τών άξιωματικών καί ιππέων τού στρατηγείου του
καί σχηματίζει άκροβολιστική διάταξι
γιά νά άνακόψη τό ρεύμα τής ύποχωρήσεως. Είναι ή τελευταία του άγωνιώδης προσπάθεια γιά νά συγκρατηθή ή
συνοχή τών μονάδων καί νά περισωθή
τό μέτωπο. Συλλαμβάνει μιά ομάδα
άπό το ύ ς ϋποχωροϋντας, ένδεκα
στρατιώτες καί ένα λοχία, τούς όποι
ους παραπέμπει, άμέσως, γιά παραδει
γματισμό, σέ έκτακτο στρατοδικείο. Σέ
μιά ώρα είχε έκδοθή ή άπόφασις: ΕΙΣ
ΘΑΝΑΤΟΝ! Ό Φράγκου διατάσσει
άμεση έκτέλεσι τής άποφάσεως. Ά λ 
λά ό Βασιλικός ’ Επίτροπος δέν συμφώ
νησε, έπειδή, δπως είπε, έπρεπε νά
ληφθή προηγουμένως ή έγκρισις τού
Στρατηγείου τής Σμύρνης. ' Η έγκρισις
ζητήθηκε, άλλά, φυσικά, δέν πρόλαβε
νά δοθή. Καί ή έκτέλεσις δέν έγινε.
' Η συνεχής πίεσις τών δυνάμεων τοϋ
έχθροΰ, μέ έπικεφαλής τόν Νουρεντίν
Πασά, άνάγκασε τήν ' Ομάδα Φράγκου
νά ύποχωρήση στό Καπακλάρ. Τό άπόγευμα τής έπομένης, 18 Αύγούστου, ή
μάχη έφούντωσε κι έκεΐ. ' Ο Νουρεντίν
έπετίθετο μέ σφοδρότητα καί οί άπώλειες έκατέρωθεν ήσαν μεγάλες. Ό
Φράγκου, άπό τήν έντασι τής έχθρικής
έπιθέσεως καί άπό τό μέτρο άντοχής
τών μονάδων του, έκρινε ότι περαιτέ
ρω παραμονή καί στήν νέα αύτή γραμ
μή άντιστάσεως θά σήμαινε άνεπανόρθωτη καταστροφή. ' Ο Νουρεντίν έπίεζε βασανιστικά, έπίμονα, μέ σκοπό τήν
ολοκληρωτική έξουθένωσι τών έλληνι
κών δυνάμεων αύτοϋ τού τομέως.
Τό Καπακλάρ έγκαταλείπεται καί
άρχίζει ύποχώρησις πρός τήν γραμμή
Τσακμάκ - Έλβανλάρ - Έ λεχέν, ο
γδόντα άκριβώς χιλιόμετρα πίσω. Ή
πορεία κράτησε άπό τήν τετάρτη άπογευματινή ώρα τής 18ης Αύγούστου
ώς τό βράδυ τής μεθεπομένης. ' Εκεί,
δμως, δέν έφθασαν στρατιωτικές μο
νάδες μέ συγκρότησι, πειθαρχία καί
μαχητικότητα, άλλά μάζες ένοπλων
άπειθάρχητες, χωρίς κανένα συντονι
σμό καί χωρίς κοινή κατεύθυνσι στίς
κινήσεις των. ' Η ' Ομάς τού στρατηγού
Φράγκου δέν ύφίστατο πλέον! Τά ύπολείμματά της έβάδισαν πρός τήν Σμύρ-

Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ
νη, γιά νά φθάσουν, περί τό τέλος τοϋ
μηνός, μαζί μέ δλο τόν ύποχωροϋντα
στρατό, διά μέσου τής 'Ερυθραίας,
στό λιμάνι τής σωτηρίας: στόν Τσεσμέ.
"Ας παρακολουθήσωμε τώρα τήν πο
ρεία τοϋ άλλου τμήματος του Νοτίου
Συγκροτήματος, τής Ό μάδος Τρικούπη, στήν όποια έπεφυλάσσετο δραμα
τικό τέλος, άσυγκρίτως χειρότερο έκείνου τής Ό μάδος Φράγκου. ’ Απο
κομμένες οί μεραρχίες τοϋ Τρικούπη
άπό τά μετόπισθεν, δέν μπορούσαν νά
άνεφοδιάζωνται σέ πυρομαχικά καί
τρόφιμα. Κάθε φαντάρος θά έπρεπε
νά πολεμήση μέ ό,τι είχε μαζί του
ώσπου νά έβγαινε ή ' Ομάς αύτή - άν
τελικά θά τό κατόρθωνε - άπό τό
άδιέξοδο στό όποιο είχε περιέλθει. Γιά
τόν ’ίδιο λόγο είχε σταματήσει καί ή
διακομιδή τραυματιών. Δηλαδή, καί χω
ρίς καμμιά έπέμβαοι, έστω, τών Τούρ
κων, τά τμήματα τού Τρικούπη κινδύ
νευαν νά καταστραφοϋν μόνα των,
άφού σέ λίγο θά τούς έλειπαν τά
πάντα. Χάος, άγωνία, άπόγνωσις. Καί
ύπό τό κράτος τής άπογνώσεως αύτής,
ό στρατηγός διατάσσει, τό πρωί τής
16ης Αύγούστου, άπό τό Ούλατζάκ,
όπου βρισκόταν, κίνησι τών μεραρχιών
του πρός τό Τομπλού Μπουνάρ. Ηχε
τήν έλπίδα, άλλωστε, πώς θά εϋρισκε
έκεΤ καί τήν 'Ομάδα Φράγκου.
' Αλλά ή ' Ομάς Τρικούπη δέν έφθασε
ποτέ στό Τομπλού Μπουνάρ. Οί Τούρ
κοι, στήν τοποθεσία αύτή πού βρέθη
κε, δέν τήν άφησαν νά προχωρήση έκεΐ
όπου ήθελε. Τ ή ν ’ίδια αύτή ήμέρα ή
φάλαγξ άναγκάζεται νά έμπλακή σέ
σφοδρότατο άγώνα μέ πολυάριθμες
τουρκικές δυνάμεις. Οί άνδρες τών
έλληνικών μεραρχιών πολεμούσαν νη
στικοί, έξαντλημένοι, καί χωρίς καμμιά
έλπίδα πώς θά έκινεΐτο πίσω τους ό
έφοδιασμός. Έ ν τώ μεταξύ, άλλα
τουρκικά τμήματα έκινοΰντο έξω άπό
τήν ζώνη τής έπιχειρήσεως, μέ προφα
νή σκοπό νά ματαιώσουν άποχώρησι
τών μαχομένων μονάδων μας καί νά τις
ύποχρεώσουν σέ έγκλωβισμό. Μιά άποφασιστική όμως ένέργεια τής 9ης
μεραρχίας, ή όποια κατόρθωσε νά
καθηλώση γιά πολύ τις έχθρικές δυνά
μεις, έδωσε τήν εύχέρεια στήν 'Ομά
δα Τρικούπη νά προχωρήση. Συνεχί
ζοντας τήν πορεία της, φθάνει τήν
έπομένη, 17 Αύγούστου, στό Σάλκιοϊ.
' Εκεί βάλλεται άπό τούς Τούρκους, οί
όποιοι τήν άκολουθοϋν καταπόδι. Ό
Τρικούπης βαδίζει πρός νότον, μέ τήν
άπόφασι νά φθάση οπωσδήποτε στό
Τομπλού Μπουνάρ. Ή δύναμίς του
όμως τώρα δέν είναι έκείνη μέ τήν

όποια ξεκίνησε. Μετά τό Σάλκιοϊ ξέκο
ψαν άπό τήν φάλαγγα οί μεραρχίες 5η
καί 9η, μέ έπικεφαλής τούς διοικητάς
τους Ν. Ρόκκα καί Π. Γαρδίκα. Πήραν
άλλο δρόμο καί, μαζί μέ πολλούς
άλλους πού προσκολλήθηκαν, έφθασαν, στις 19 τοϋ μηνός, στήν περιοχή
τοϋ Ούσάκ, λίγο πριν ή πόλις αύτή
έγκαταλειφθή άπό τά έκεϊ τμήματα τοϋ
έλληνικού στρατού.
Ο Τρικούπης συνεχίζει τήν πορεία
του μέ τούς ύπολοίπους. Τήν ένδεκάτη όμως πρωινή ώρα έμφανίζονται
τουρκικές φάλαγγες άπό τήν κατεύθυνσι πρός τήν όποια έβάδιζε. "Εμεινε
έκπληκτος καί τότε άντελήφθη πώς τό
Τουμλοΰ Μπουνάρ καί όλη τήν περιοχή
είχαν καταλάβει οί Τούρκοι. Δέν ήξε
ρε, ώς έκείνη τήν στιγμή, άφού δέν
ύπήρχε σύνδεσις, πώς ή 'Ομάς Φράγ
κου είχε ύποχωρήσει.
Οί στιγμές είναι όύσκοΛες. π ο 
μάς Τρικούπη κινδυνεύει. ' Ο διοικητής
της, όμως, καί όλα τά στελέχη δέν
χάνουν τήν ψυχραιμία τους. Αλλαγή
κατευθύνσεως. Βαδίζουν τώρα πρός
τό Μπανάζ. "Αλλη διέξοδος δέν ύπήρ
χε. 'Αλλά - ύποχρεωτικά - πέφτουν
στήν περιοχή τοϋ ’ Αλή Βέράν, πού τήν
ορίζουν δυό μεγάλοι ορεινοί όγκοι: τό
Καραμπέλ πρός βορράν, έπί μήκους
οκτώ χιλιομέτρων, καί τό Μουράτ Ντάγ
πρός νότον καί δυσμάς, έπί μήκους
δώδεκα χιλιομέτρων.
Μέσα σέ αύτή τήν κοιλάδα, πού τήν
φρουρούσαν σάν δράκοντες οί Τούρ
κοι άπό όλες τις πλευρές, πέφτει ό
Τρικούπης. ' Ελιγμός δέν μπορούσε νά
γίνη. "Επρεπε, οπωσδήποτε, νά έμπλα

κή σέ μάχη. Μόνο τήν νύχτα θά
μπορούσε νά άπαγκιστρωθή. ’ Αλλά
ήταν άκόμη μέρα, λίγο μετά τό μεση
μέρι. Οί Τούρκοι είχαν στήσει ψηλά τά
κανόνια τους καί περίμεναν μέ σιγου
ριά τήν διέλευσι τών έλληνικών μεραρ
χιών. Στεκόταν έκεΤ καί ό'ίδιος ό Κεμάλ
μαζί μέ τόν Φεφζή καί τόν ’ Ισμέτ.
Αύτοί θά διηύθυναν τήν μάχη, πού δέν
άργησε νά ξεσπάση γύρω, μέ ένα
συγκλονιστικό ορυμαγδό πυρών. Τά
δυό βουνά ξερνοϋσαν άπό τις πυρα
κτωμένες πλαγιές τους τό καυτό σίδε
ρο, λές καί τό έφ ερ ν’ έκεΤ μιά ήφαιστειώδης όρμή μέσα άπό τά έγκατά
τους. "Ηταν, άληθινά, μιά μάχη περίερ
γη, στήν όποια ο ί" Ελληνες είχαν ριφθή
μέ πεισματική άποφασιστικότητα, χω
ρίς, όμως, νά μπορούν νά βλέπουν άπό
πού άκριβώς τούς χτυπούσε ό έχθρός.
Καί δέν μπορούσαν νά κινηθούν οϋτ'
έμπρός ούτε πίσω. Θά έπρεπε νά έλθη
τό σούρουπο, γιά νά μπορέσουν νά
φύγουν. Οί άπώλειες ήσαν μεγάλες. Οί
άξιωματικοί καί οί φαντάροι, πού έπε
φταν κάτω τραυματισμένοι, έμεναν
άβοήθητοι, γιά νά τούς βρή άργότερα
τό τουρκικό λεπίδι, άφού καμμιά διακο
μιδή δέν μπορούσε τώρα νά γίνη.
Άνάμεσά τους,έκ τών πρώτων, καί ό
ήρωϊκός διοικητής τού 26ου πεζικού
συντάγματος, συνταγματάρχης Δημήτριος Καλιαγκάκης: « Ό άξιωματικός
Δ. Καλιαγκάκης ήτοεύρείας μορφώσεως καί σεμνότατος πολεμιστής, όστις,
τήν έπομένην τοϋ τραυματισμού του
έπέπρωτο νά εύρη τόν θάνατον εις τάς
χαράδρας τοϋ Αλή Βέράν. Τραυματι
σμένος βαρέως, έγκατελείφθη καί άπετελειώθη ύπό τών Τούρκων». «Στρα
τηγού Κ. Κανελλοπούλου, « Ή Μικρα
σιατική "Ηττα τού 1922»).
"Ενας άλλος συνταγματάρχης, ό
Κωνσταντίνος Τσάκαλος, διοικητής
τού 2ου πεζικού συντάγματος, έπεσε
άπό θραύσμα έχθρικής όβίδος. Καί ένώ
τό άιμα έτρεχε καί οί πόνοι τρυποΰσαν
τήν ψυχή του καί τό σώμα του, αύτός
ρωτούσε - έτοιμοθάνατος - νά μάθη
σέ ποιό σημείο βρισκόταν ή μάχη. Γιά
νά μήν τόν πικράνουν στις τελευταίες
του στιγμές, τού έλεγαν ψέματα: πώς
ό στρατηγός μας νικούσε καί οί Τούρ
κοι τσακίζονταν. Μέ τήν βεβαιότητα
αύτή, ότι οί “ Ελληνες θά κέρδιζαν τήν
μάχη, πρόλαβε καί είπε δυό λέξεις, μέ
ένα ήρεμο χαμόγελο, πριν κλείση τά
μάτια του:
- Πεθαίνω εύχαριστημένος!
"Ολοι πολεμούσαν μέ τήν άγωνία
τού θανάτου. "Οσοι θά κατόρθωναν νά
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Αριστερά: Επέλαση Ελληνικού 'Ιππι
κού στή Μ. Άσία. Στό έδαφος διακρίνεται Τούρκος σκοτωμένος. Έπάνω: Συν
ταγματάρχης Στυλιανός Γονατάς, διοι
κητής τής Β ' Μεραρχίας τού A '
Σώματος Στρατού ή όποια έμεινε ως τό
τέλος συγκροτημένη καί έκάλυπτε τήν
ύποχώρηση. Δεξιά: Ή αύλαία πέφτει
στό Τσεσμέ (ή φωτογραφία άπό τό
βιβλίο « Ή Κάθοδος τών Νεωτέρων
Μυρίων». τού Δ.Τ. Άμπελά.
ξεφύγουν άπό τήν άρπάγη του έως τό
βράδυ, θά ήσαν οί τυχεροί. ' Ο Τρικόύπης είχε δώσει ήδη τήν διαταγή του:
«... Μετά τήν έπέλευσιν τού σκότους
αί μεραρχίαι θά ύποχωρήσωσι πρός τό
μή καταληφθέν έτι δυτικόν πλευράν
τής κοιλάδος».
Αύτό ήταν τό μόνο σημείο διαφυγής,
άπό τό οποίο πέρασαν, τσακισμένοι,
εξουθενωμένοι, οί άνδρες τής Ό μάδος Τρικούπη. Πίσω τους άφηναν,
άναγκαστικά, τούς νεκρούς καί τραυ
ματίες, στήν μοναξιά τής μακάβριας
νύχτας. Στίς χαράδρες τού Ά λ ή Βέ
ράν φθάνει, έως σήμερα άκόμη, ό
άντίλαλος άπό ένα σπαρακτικό μοιρο
λόι, πού τό είπαν χιλιάδες μανάδες καί
άδελφές στήν Ελλάδα!
Τά τμήματα πορεύονται δλη τήν
νύκτα, παραλυμένα έντελώς άπό τόν
κάματο τών τελευταίων ήμερων. Τό
μεσημέρι τής έπομένης, 18 Αύγούστου, φθάνουν στό χωριό Ούγιουτζούκ. ' Εκεί, πλέον, ό καθένας παίρνει
τόν δρόμο του. Πλήρης διάσπασις. ' Η
συρρίκνωσις τού Νοτίου Συγκροτήμα
τος τής Στρατιάς είναι άπίστευτη. ' Ο
Τρικούπης μένει τώρα μέ πέντε περί
που χιλιάδες άνδρών, έκ τών όποιων
190 άξιωματικοί. Συνεχίζει, μέ τά ύπολείμματα αύτά τήν πορεία του πρός
νότον, μέ κατεύθυνσι πρός τό Ούσάκ.
Εχε τήν έλπίδα πώς θά συναντούσε
έκεΐ τήν Ομάδα Φράγκου. Πόση,
όμως, ύπήρξε ή έκπληξίς του όταν
έμαθε, στό χωριό Καρατζά Χισσάρ,

όπου έστάθμευσαν τήν έπομένη, ότι τό
Ούσάκ είχε έγκαταλειφθή, καί ότι τό
κατείχαν τώρα οί Τούρκοι. Κατάλαβε,
πλέον, ότι βρισκόταν στό κενόν!" Οπου
καί νά προχωρούσε, θά έπεφτε έπάνω
σέ τουρκικές δυνάμεις. Καί πράγματι,
μετά τήν άναχώρησί του άπό τό Καρα
τζά Χισσάρ, έμπρός βρέθηκε τήν έπο
μένη έμπρός σέ έχθρικές φάλαγγες.
Αξιωματικός μέ ψυχή, όμως, δέν
σκέφθηκε τήν παράδοσι, άν καί έβλεπε
ότι είχε νά άντιπαλαίση μέ όγκο πού θά
τούς ουνέτριβε μέχρις ένός. Διατάσσει άνάπτυξι τών δυνάμεων καί έναρξις
βολής πυροβολικού. 'Εκείνη, όμως,
τήν στιγμή βρέθηκε δέσμιος μιας ύπερτέρας δυνάμεως, πού δέν μπόρε
σε νά τήν έξουδετερώση. Οί άνδρες
τών τμημάτων του, κουρασμένοι, άπελπισμένοι, νηστικοί, άποδεκατισμένοι,
δέν δέχθηκαν νά πολεμήσουν. Στίς
προτροπές τών άξιωματικών, ότι έπεβάλλετο νά άντισταθοΰν, άπάντησαν
μέ άρνηση καί μέ άπειλές.
Έ ν τώ μεταξύ τό τουρκικό ιππικό
προχωρούσε πρός τήν κατεύθυνσι
τους χωρίς νά βάλλεται. Καί όταν οί
προφυλακές του έφθαναν πολύ κοντά,
ό Τρικούπης - μέ συντριβή καί οδύνη άναγκάσθηκε νά ύποκύψη καί νά έπιτρέψη τήν ϋψωσι λευκής σημαίας.
τ Ηταν πιά αιχμάλωτος τών Τούρκων.
Ένας, όμως, άπό τόν άριθμό τών
πέντε χιλιάδων δέν δέχθηκε νά παραδοθή. Δήλωσε πώς θά πολεμούσε
μόνος του έναντίον τής τουρκικής

φάλαγγος, άδιαφορώντας γιά τόν σί
γουρο θάνατο πού θά τόν έπληττε
άμέσως. Έπρεπε, καθώς έπίστευε, νά
πολεμήση, άσχετα πρός τό άποτέλεσμα πού θά είχε ό άγών του. Ό ένας
αύτός ήταν ό Τριακοσιοστός Πρώτος
τών Θερμοπυλών: ό άντισυνταγματάρχης ' Αθανάσιος Σακέτας, άπό τήν
Σπάρτη, έπιτελάρχης τής 12ης μεραρ
χίας. Προχώρησε πρός τόν έχθρό,
έβγαλε τό πιστόλι του, πυροβόλησε,
σκότωσε, καί σκοτώθηκε καί αύτός,
άπό έχθρική σφαίρα άμέσως. ' Η πράξις του έχει τό μεγαλείο καί τόν
φωτοστέφανο τής θυσίας έπί τής άσπίδος. Διότι οί άνθρωποι τών Θερμοπυ
λών δέν μετρούν τό άποτέλεσμα τής
μάχης μέ τήν νίκη, άλλά μέ τό μέγεθος
τής θυσίας. Καί έκεί, πρό παντός,
ζυγίζουν τόν έαυτό τους: ” Η τάν ή έπί
τάς! « Ό Αθανάσιος Σακέτας, όταν
πλέον είχε άποφασισθή ή παράδοσις
τών Σωμάτων Στρατού τού Τρικούπη
εις τούς Τούρκους, έμπνευσμένος
άπό τάς παραδόσεις, τής ιδιαιτέρας
του πατρίδος, διότι ήτο γέννημα θρέμ
μα τής Σπάρτης, έξώρμησε ένοπλος
πρός τάς φάλαγγας τού Μουράτ Ντάγ,
όχι διά τήν ζωήν του, άλλά γιά νά
τηρήση τόν σπαρτιατικόν όρκον: Διά νά
πεθάνη έπί τάς!» (Γ. Σπυρίδωνος,
«Πόλεμος καί Ελευθερία», σελ. 243).
Μετά τό ' Αλή Βέράν, ό Κεμάλ,
θέλησε νά κυνηγήση τόν έλληνικό
στρατό μέχρι σημείου ολοκληρωτικής
συντριβής. "Ηξερε πώς ύπήρχαν μεγά-
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λες μονάδες ανέπαφες ακόμη. "Ολες
αύτές, μαζί μέ εκείνες πού άποσπάσθησαν από τήν 'Ομάδα Τρικούπη,
άποτελοϋσαν μιά δύναμι ύπολονίσιμπ
γι' αύτόν. Καί, φυοικά, θά έπρεπε νά
κάνη έκμετάλλευσι τών ώς τώρα επιτυ
χιών του καί νά μή δώση οτόν άντίπαλό
τους τήν εύχέρεια νά άνασυνταχθή.
' Η διαταγή τήν όποια έξέδωσε στις 18
Αύγούστου άποκαλύπτει τίς προθέσεις
του αύτές. "Ελεγε μεταξύ τών άλλων:
«'Απαιτώ άπό τούς συναδέλφους μου
νά προχωρούν καί νά έχουν ύπ' δψι
τους δτι θά συναφθοΰν καί άλλες
άποφαοιστικές μάχες. Όλοι, νά έξακολουθοϋν νά διαθέτουν μέ άμιλλα τίς
διανοητικές τους δυνάμεις καί τίς
πηγές γενναιότητος καί ζήλου. 'Α ντι
κειμενικός μας σκοπός είναι τό Αιγαίο
Πέλαγος».
Έ ν συνεχεία:
«Τό σώμα 'Ιππικού θά προχωρήση
πρός τό Σαλιχλή, μέ άποστολή νά
άποκόψη τήν ύποχώρηση τών έχθρικών
δυνάμεων, πού άποσύρονται άπό τό
Ούσάκ, νά μή τίς άφήση νά κρατηθούν
σέ άλλες τοποθεσίες, καί νά καταστρέψη τήν σιδηροδρομική γραμμή, ώστε
νά έμποδισθοΰν οί έχθρικές μεταφο
ρές».
Στό Σαλιχλή, λοιπόν τώρα, θά κρινόταν ή τύχη τού ύποχωροϋντος στρατού
μας. Είναι ένα χωριό σέ μιά στενή
λωρίδα γης, άνάμεσα στό βουνό Μπόζ
Ντάγ καί στόν ποταμό " Ερμο, πού είχε
τότε μεγάλη στρατηγική σημασία. Ή

μάχη έδώ έγινε στις 23 Αύγούστου.
Είναι ή τελευταία άποφασιστική μάχη
μεταξύ τών ' Ελλήνων καί τών Τούρκων
στήν Μικρά ' Ασία. ' Αποφασιστική κατά
τούτο: ότι ό έχθρός άπωθήθηκε καί
δόθηκε ή δυνατότης στις έλληνικές
μονάδες νά ύποχωρήσουν έλεύθερα,
χωρίς νά πέσουν στόν κλοιό τής αιχμα
λωσίας, πού είχε σχεδιάσει μέ τήν
διαταγή του έκείνη ό Κεμάλ. ' Η έπιτυχία οφείλεται στήν Μεραρχία ' Ιππικού,
μέ διοικητή τόν ϋποστράτηγο ' Ανδρέα
Καλλίνσκη καί έπιτελάρχη τόν άντισυνταγματάρχη Αλέξανδρο Παπάγο, καί
στό 5/42 Σύνταγμα Εύζώνων. ' Ο διοι
κητής του, ό συνταγματάρχης Νικόλα
ος Πλαστήρας, έσώθηκε ώς έκ θαύμα
τος άπό τά πυρά τού έχθροϋ. Σκοτώθη
κε τό άλογό του, ένώ αύτός γλύτωσε.
'Ώρα 2 μετά τό μεσημέρι, οί Τούρκοι
έφυγαν άπό τό Σαλιχλή. Ο Κεμάλ
άπέτυχε έδώ.
'Αλλά τό δράμα τής Στρατιάς τής
Μικράς ' Ασίας δέν τελειώνει έδώ, μέ
τήν ύποχώρησι τών ύποιλειμμάτων τού
Νοτίου Συγκροτήματος. Στήν Μικρά
' Ασία ύπήρχε καί τό Ρ Σώμα Στρατού.
Είχε τήν έδρα του στό Έσκή Σεχήρ,
μέ διοικητή τόν ύποστράτηγο Πέτρο
Σουμίλα, καί περιελάμβανε τίς μεραρ
χίες 3η, 10η, 11η, τήν λεγάμενη Ανε
ξάρτητη καί τό άνεξάρτητο άπόσπασμα
(τέσσερα τάγματα) τού συνταγματάρχη
Γεωργίου Ζήρα. Ό Κεμάλ δέν χτύπη
σε έκεΤ, στόν βόρειο τομέα τού έλληνικού μετώπου καί, έτσι, τό Ρ Σώμα δέν

ένεπλάκη σέ μάχες. Μετά τήν έξέλιξι
όμως πού πήραν οί έπιχειρήσεις στόν
νότιο τομέα, οί μεραρχίες αύτές άρχι
σαν νά κινούνται ύποχωρητικώς. Ή
'Ανεξάρτητη, μέ διοικητή τόν συντα
γματάρχη Δημήτριο Θεοτόκη καί έδρα
τό Ά κίν, έτέθη σέ πορεία στις 15
Αύγούστου πρός τήν περιοχή τού ' Αφιόν, γιά νά βοηθήση τό Α ' Σώμα
Στρατού. Στις 18 φθάνει στήν Κιουτάχεια, ή όποια όμως είχε καταληφθή
άπό έχθρικό ιππικό. Τά γεγονότα έν τώ
μεταξύ πήραν ραγδαία τροπή, καί ή
μεραρχία αύτή δέν πρόλαβε νά έκπληρώση τόν άντικειμενικό της σκοπό.
Πήρε άλλη κατεύθυνσι καί κατόρθωσε,
ώς τό τέλος, νά κρατήση συνοχή καί
πειθαρχημένη διάρθρωσι, παρ' όλους
τούς κινδύνους πού διέτρεχε άπό
έχθρικές έπιθέσεις κατά τήν πορεία
της. Κατέληξε στό Δικελή (έπίνειο τής
Περγάμου) καί άπό έκεί, στίς 31 Αύ
γούστου, διαπεραιώθηκε άπέναντι,
στήν Λέσβο, μαζί μέ οκτώ χιλιάδες
Μικρασιάτες Έλληνες.
Οί άλλες τρεις μεραρχίες τού Γ'
Σώματος καί τό Απόσπασμα Ζήρα
άρχιαν νά ύποχωροϋν στίς 20 Αύγού
στου, χωρίς σοβαρές ένοχλήσεις άπό
τόν έχθρό. Μικρές μόνο έπιθέσεις
είχαν, άπό Τσέτες κυρίως, στήν πορεία
τους πρός τήν Προποντίδα, όπου κατευθύνονταν, γιά νά διαπεραιωθοΰν,
άπό έκεί, στήν Θράκη. Στίς 24 τού
μηνός φθάνουν στήν Προύσα καί στίς
26 στήν Κίο. Σέ όλο αύτό τό διάστημα
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υπήρχε επαφή πού ακολούθησε, 27-30
Αύγούστου, ή επαφή τής 11ης μεραρ
χίας μέ τις άλλες δυό χάθηκε. Καί όχι
μόνο ή επαφή. 'Αλλά καί ή ίδια ή
μεραρχία χάθηκε! Στήν πορεία της
πρός τά Μουδανιά ακολούθησε, περι
έργως, τόν δυσκολώτερο δρόμο καί όχι
τόν εύκολώτερο καί συντομώτερο. Α
νέβηκε έπάνω οέ βουνό, ένώ, όπως
σημειώνουν διάφοροι στρατιωτικοί κρι
τικοί, θά έπρεπε νά άκολουθήση πεδι
νό δρομολόγιο. Οί συνέπειες ύπήρξαν
ολέθριες. Ή κίνησις τής μεγάλης
αύτής φάλαγγος έβράδυνε καταπλη
κτικά, ώστε κατά τά ξημερώματα τής
30ής Αύγούοτου νά βρίσκεται άκόμη
καρφωμένη στόν ορεινό έκεΐνο όγκο,
πού έδιάλεξε γιά δρόμο της, μεταξύ
Ά χμέτκιοϊ καί Μουδανιών. Οί Τούρκοι
έν τώ μεταξύ τήν είχαν πλησιάσει.
Αύτή τήν ώρα ό διοικητής της συντα
γματάρχης Νικόλαος Κλαδάς κατάλα
βε τόν κίνδυνο στόν οποίο είχε περιέλθει, άλλά ήταν άργά. Στέλνει άμέσως
έπιστολή στόν Ζήρα, ό οποίος μέ τά
τμήματά του είχε προχωρήσει πολύ
μπροστά, καί τόν παρακαλεΤ νά άνακόψη τήν πορεία του, γιά νά τόν ένισχύση
στήν άπαγκίστρωσι, έν όψει έπιθέσεως
έναντίον του άπό τήν 19η τουρκική
μεραρχία . Ό Ζήρας δέν έλαβε ύπ'
όψι του τήν έπιστολή τού Κλαδά, διότι
έβλεπε πώς καί ό ίδιος θά έκινδύνευε
έξ ίσου.
Οί φόβοι τού Κλαδά έπαληθεύθηκαν. Τό πρωινό τής 30ής Αύγούστου ή
19η τουρκική μεραρχία έπιτίθεται μέ
καταιγιστικά πυρά έναντίον τής δικής
μας. Οί άνδρες τής 11ης άντέστησαν
μέ όση δύναμι μπορούσαν, χωρίς όμως
νά ύποστηρίζωνται άπό πυροβολικό,
γιατί αύτό είχε άράξει έν πλήρει άδρανεία στόν δημόσιο δρόμο πρός τά
Μουδανιά. ’ Αναγκάσθηκαν έτσι τά μαχόμενα τμήματα νά ύποχωρήσουν καί
νά φθάσουν ώς τά Μουδανιά. ' Εκεί
όμως έκλείσθηκε ό δρόμος τους. Καί
όχι άπό τούς Τούρκους, άλλά άπό τούς
Γάλλους. Είναι ένα περιστατικό, πού σέ
άφήνει έμβρόντητο. "Ενα άπό τά πολ
λά τών ήμερων έκείνων στήν Μικρά
Άσία, πού, όλα μαζί καί τό καθένα
χωριστά, συνθέτουν τήν μεγαλύτερη
έλληνική τραγωδία τού 1922. Τά Μουδανιά τά κατείχαν διακόσιοι Γάλλοι ώς
άπεσταλμένοι τών Εύρωπαίων άρμοστών στήν Κωνσταντινούπολή γιά τήν
προφύλαξι τών τάφων τών σουλτάνων
καί άλλων μνημείων τής Προύσας. (Γιά
τά οθωμανικά μνημεία ένδιαφέρθηκαν,
βέβαια, οί άρμοσταί - μή χάση ή
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Βενετιά βελόνι. Γιά τόν έλληνικό πλη
θυσμό όμως τής Μικρός 'Ασίας, πού
έσφάζετο, ούτε φωνή ούτε άκρόασις...). Αύτοί, λοιπόν, οί διακόσιοι Γάλ
λοι φιλότουρκοι μέχρι μυελού όστέων,
έκήρυξαν - σίκ! - «ούδετέρα ζώνη»
τήν πάλι τών Μουδανιών καί δέν άφη
σαν τήν 11η μεραρχία νά περάση!
'Αποτέλεσμα: Ή μεραρχία Κλαδά αι
σθάνεται γύρω της τόν άσφυκτικό
βρόγχο τής έχθρικής πιέσεως καί κάμ
πτεται. ' Ο διοικητής της έπιλέγει τήν
όδό τής παραδόσεως. Μιά, άκόμη,
μεγάλη έλληνική στρατιωτική μονάς
πέφτει αιχμάλωτη στά χέρια τών Τούρ
κων.
Οί άλλες δυό μεραρχίες τού Γ'
Σώματος Στρατού, ή 3η καί ή 10η,
καθώς καί τό άπόσπασμα τού Ζήρα,
έφθασαν, μέ κανονική ύποχώρησι,
στήν Πάνορμο, καί στήν ’ Αρτάκη. ' Ε
κεί, άπό τις 30 Αύγούστου ώς τις 6
Σεπτεμβρίου, έπιβιβάσθηκαν σέ καρά
βια, μέ προπομπό τόν θρυλικό καί
πανταχοΰ παρόντα «Άβέρωφ», καί
διαπεραιώθησαν στήν Θράκη.
' Η τελευταία έβδομός τού Αύγούστου
ύπήρξε ή Έβδομός τών Παθών τής
Μικρός ’ Ασίας. Ο στρατός έχειούσιαστικά διαλυθή, καί, ένώ σπεύδει πρός
τή θάλασσα πληθυσμοί πίσω του έξανδραποδίζονται, ή Σμύρνη καίγεται καί
πνίγεται στό άιμα, ό Χρυσόστομος
σφαγιάζεται, ό ανεκδιήγητος άρμοστής Στεργιάδης δραπετεύει, καί ένα
άλλόφρον πλήθος έκατοντάδων χιλιά
δων άνθρώπων σύρει τά βήματα τού
μαρτυρίου, μέ ματωμένα τά πέλματα
άπό τίς πολυήμερες πορείες, γιά νά
φθάση κάπου καί νά σωθή. ' Η ιστορία
δέν έχει ίσως νά παρουσιάσει τέτοια
μετακίνηση πληθυσμών, μέ βίαιη ώθησι
- καί σέ τόσο μικρό διάστημα άπό μιά
χώρα σέ άλλη. "Ηταν σάν ένα άπό τά
τρομακτικά έκεΐνα κύματα τής σκοτει
νής προϊστορίας, όταν άκόμη ή γή
έπλάθετο, πού σάρωναν μέ καταλυτική
δύναμι ό,τι εϋρισκαν έμπρός τους. Τήν
ήττα τού στρατού στήν Μικρά 'Ασία
άκολούθησαν γεγονότα ασύλληπτης
τραγικότητος, πού δέν θά μπορούσε
ποτέ νά συλλάβη καί ή πιό ξέφρενη
φαντασία.
Τί έγινε όμως τό Νότιο Συγκρότημα
τής Στρατιάς, αύτό πού έδωσε τή μάχη
μέ τόν έχθρό, κατά τήν ύποχωρητική
του πορεία μετά τό Σαλιχλή; (Τό κείμε
νό μας αύτό, όπως θά άντελήφθη ό
άναγνώστης, περιορίζεται στήν στρατι
ωτική πλευρά τής Μικρασιατικής Κατα
στροφής. Καί πρέπει νά τελειώση έκεΤ

πού θά καταλήξουν οί σχηματισμοί τού
Νοτίου Συγκροτήματος).
Δέκα ήμέρες χρειάσθηκαν, μετά τήν
μάχη τού Σαλιχλή, ώσπου νά πέση ή
αύλαία. Στό διάστημα αύτό τά τμήματα
πορεύονταν γιά νά φθάσουν στις απο
βάθρες τού Τσεσμέ, κάτω στήν ’ Ερυ
θραία. ' Η ύποχώρησις έκαλύπτετο άπό
μερικές μονάδες πού είχαν κατορθώ
σει νά διατηρήσουν πειθαρχημένη συγκρότησι. "Ηταν τό 5/42 Σύνταγμα Εύζώνων τού Πλαστή ρα, ή 2α μεραρχία
τού Β' Σώματος Στρατού, ύπό τόν
συνταγματάρχη Στυλιανό Γόνατά τό
23ο σύνταγμα πεζικού, ή Μεραρχία
Ιππικού καί άλλες μικρότερες μονά
δες.
Ή Ερυθραία, ή χερσόνησις αύτή
τής Ιωνίας, πού έκτείνεται άπό τήν
Σμύρνη ώς τόν Τσεσμέ καί διασχίζεται
άπό έναν έλικοειδή δρόμο, έκατό περί
που χιλιομέτρων, άνάμεσα άπό βουνά,
χαράδρες καί κοιλάδες, έκλήθη νά
πληρώση τελευταία τόν φόρο τού αίμα
τος στό θυσιαστήριο τής Μικρός ’ Ασί
ας. Ή μ έρ ες καί νύχτες έβούιζαν τά
φαράγγια της άπό τό ντουφεκίδι καί τό
κανονίδι, καί οί κάτοικοι, πανικόβλητοι
άπό τόν αιφνιδιασμό τού πρωτοφανούς
αύτοΰ σεισμού, έτρεχαν σάν τρελλοί,
άλλοι φεύγοντες πρός τόν Τσεσμέ, καί
άλλοι κρυπτόμενοι.
Στήν ’ Ερυθραία έπεσαν οί τελευταί
ες βολές τιμής τού στρατού μας. Καί
στόν Τσεσμέ, όταν πιά όλοι είχαν
φθάσει έκεΤ, έκλεισε ή αύλαία τής
τελευταίας πράξεως τής καταρρεύσεως τού Νοτίου Συγκροτήματος. ’Άλλα
τμήματα σπεύδουν νά έπιβιβασθοϋν
στά πλοία καί νά άναχωρήσουν τό
γρηγορώτερο καί άλλα καλύπτουν μέ
τά πυρά τους τούς έπιβιβαζομένους.
"Εχουν πιάσει καραούλι καί άγωνίζονται νά μή άφήσουν τόν έχθρό νά
προσέγγιση. ' Η τελευταία διαταγή τής
Στρατιάς (άριθμός 6,371) έξεδόθη τήν
1η Σεπτεμβρίου, ώρα οκτώ καί μισή τό
βράδυ. "Οριζε τήν σειρά έπιβιβάσεως
καί τά τμήματα πού θά τήν έκάλυπταν
μέ τά πυρά τους. Αύτή ήταν ή τελευ
ταία φωνή τού έλληνικοΰ στρατού στήν
Μικρά Άσία. "Επειτα άπό λίγες ώρες
θά ήχοϋσαν οί σάλπιγγες, γιά νά σημάνουν τήν άναχώρησι άπό τά νερά τής
’ Ιωνίας.
Ή Στρατιά είχε διατάξει τήν 2α
μεραρχία νά συγκροτήση ένα άπόσπα
σμα προκαλύψεως γιά τήν έπιβίβασι.
Τήν έπομένη συγκροτείται ένα άξιόμαχο τμήμα άπό τό 1ο σύνταγμα πεζικού
καί άπό τήν άνεξάρτητη ορεινή πυρο-

βολαρχία τής 7ης μεραρχίας. Διοικη
τής τοΰ αποσπάσματος αύτοΰ ορίσθη
κε ό άντιουνταγματάρχης ' Οδυσσεύς
Μαρούλης. Ό άξιωματικός αύτός εί
ναι ό τελευταίος του Νοτίου Συγκροτή
ματος πού άνεχώρησε άπό τά μικρασι
ατικά χώματα, ώρα μία καί τέταρτο
άκριβώς μετά τά μεσάνυχτα τής 2ας
πρός τήν 3η Σεπτεμβρίου. Καί καθώς
πατούσε τό πόδι του στό καράβι,
άντιλαλούσαν γύρω, σάν ένας σπαρα
κτικός θρήνος, οί ήχοι τών σαλπίγγων
τού 1ου συντάγματος, πού έσήμαιναν
τήν άπαρσι τών πλοίων. ’ Η ιστορία μας
εκείνη τήν στιγμή έγραφε στίς σελίδες
της μιά τρομερή λέξι: «Τετέλεσται!»
Ό λα πλέον είχαν τελειώσει στίς
τρεις άποβάθρες τού Τσεσμέ. Δέν
άπέμενε παρά ένα τορπιλλοβόλο μας
άκόμη έκεί, πού είχε κι αύτό καλύψει
μέ τά πυρά του τήν έπιβίβασι τών
τελευταίων παρεμποδίζοντας τήν προσέγγισι τοΰ έχθροΰ στήν προκυμαία.
Αύτή τήν ώρα είχε πλησιάσει πολύ
κοντά στήν άκτή. ' Ο άνθρωπος πού τό
διοικούσε, ό πλωτάρχης Γ. Χατζίσκος,

περίμενε νά άναχωρήσουν δλα τά
πλοία καί νά άκολουθήση καί αύτός. Οί
Τούρκοι όμως ήσαν κοντά, γύρω στά
ύψώματα, καί έρριχναν τις τελευταίες
τους βολές έναντίον τοΰ άναχωροΰντος στρατού μας. "Ενα τμήμα τοΰ
ιππικού τους κατόρθωσε νά κατεβή
κρυφά στήν παραλία άπό μιά πλαγιά
τοΰ στενού τοΰ Τσεσμέ, τήν στιγμή
άκριβώς πού τό σκάφος τοΰ Χατζίσκου
έτοιμαζόταν νά άποπλεύση. Τό πΰρ
κατά τοΰ έλληνικοϋ πολεμικού ήταν
σφοδρό καί άκατάσχετο. ' Ο Χατζίσκος
παρέταξε άμέσως όλους τούς άνδρες
του στήν γέφυρα καί διηύθυνε έκεί τήν
πρωτότυπη αύτή μάχη μεταξύ θαλάσ
σης καί ξηρός, όρθιος καί άκάλυπτος.
Αλλά, δυστυχώς ή άγκυρα είχε κάπου
σφηνώσει καί δέν άνεσύρετο. Τό πλοίο
έμενε άκίνητο στήν θέσι του καί συνέ
χιζε νά δίνη τήν μάχη του. Ό Χατζί
σκος, όρθιος συνεχώς, έδινε τις διατα
γές του, ένώ γύρω τά βλήμματα έπε
φταν βροχή. ' Η άγωνία αύτή κράτησε
άρκετά λεπτά, ώσπου μιά δέσμη άπό
σφαίρες έπεσε στό στήθος του καί τόν

έρριξε κάτω νεκρό!
Ή ταν, πράγματι, μιά σκληρή ειρω
νεία τής τύχης αύτός ό θάνατος, πού
έδιάλεξε νά έλθη όταν όλοι οί διασωθέντες είχαν άποπλεύσει άπό τά ματοβαμμένα άκρογιάλια τής Μικρός ’ Ασί
ας καί άτένιζαν μέ χαρά τό σίγουρο
τέρμα τής πορείας τους στό βάθος τοΰ
πελάγους.
Ό πλωτάρχης Χατζίσκος είναι ό
τελευταίος νεκρός άξιωματικός τοΰ
Μικρασιατικού Μετώπου. Ά λλά ό μό
νος πού δέν έμεινε στήν άξενη έκείνη
γή. Τό πλοίο του έγινε ή νεκροφόρος
του. Καί τόν μετέφερε στήν Χίο, όπου
έκηδεύθη καί έτάφη μέ όλες τίς τιμές.
Άπ ό τό τάφο του, στέλνει άπέναντι
συνεχώς, άπό τότε, μέ τόν άπαλό
ψίθυρο τών κυμάτων, τόν γλυκό χαιρε
τισμό τής πατρίδος στίς χιλιάδες τών
νεκρών τοΰ στρατοΰ μας, πού έπεσαν
στό πεδίο τής τιμής!.

+ ΔΗΜ. Α ΣΤ ΕΡΙΝ Ο Σ

Τό ό ν ειρ ο μιας μ ικρ ής
Τής Δίδος
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ΠΟ πολύ μικρή άκόμη άποφάσισα
νά γίνω μιά θαυμάσια άστυνομικίνα.
Μικρό κοριτσάκι άγάπησα τό υπέροχο
καπέλο, τήν θαυμάσια στολή τήν καλωσύνη καί τό λεβέντικο παράστημα του
"Ελληνος 'Αστυνομικού. Στίς φλέβες
μου κυλάει γαλάζιο άιμα, έλεγα καί
ξανάλεγα. Θείοι, φίλοι άξιωματικοί ό
παπούς μου άξιωματικός, γιατί όχι καί
γώ; καί όλο στεκόμουν καί καμάρωνα
μπροστά στόν καθρέπτη. Χαιρετούσα
στρατιωτικά, έδενα τά χέρια πίσω έδινα
διαταγές.
- Άστυφύλαξ πήγαινε στό γραφείο
τού ύπαατυνόμου.
"Αλλοτε δεχόμουν διαταγές.
- Διατάξτε κύριε διοικητά!
Καί τά χρόνια περνούσαν, περνούν.
Καί ή αγάπη μου γιά τήν 'Αστυνομία
μεγάλωσε τόσο πού τώρα άγαπώ δλα
αύτά τά παιδιά πού ύπηρετούν καί
κατέχουν τήν πρώτη θέση στήν καρδιά
μου. Καί δέν πρόκειται ποτέ νά νοιώσω
μίσος γιά τούς λεβέντες τής άσφάλτου.
"Εδωσε λοιπόν ό Θεός καί ξημέρωσε
ή μέρα πού θά διαγωνιζόμουν προκειμένου νά καταταγώ στό σώμα. ’Αλλά

δυστυχώς ήρθε ή πρώτη άπογοήτευση.
ή χαρά μου σταμάτησε σ ’ έκείνο τό
πρωινό. Μού είπαν μέ ύπέροχο τρόπο
ότι δέν έχω τό άνάλογο ύψος καί ώς έκ
τούτου ή έπιλογή μου είναι άδύνατη.
"Εκλαψα πολύ, πόνεσα άλλά όλο έπαιρ
να κουράγιο γιά κάποια άλλη φορά.
Πέρασαν άπό τότε τρία όλόκληρα χρό
νια. "Ολο αύτό τόν καιρό δέν σταμάτη
σα νά 'ρωτώ στό 'Αρχηγείο άν υπάρχει
προκήρυξη διαγωνισμού γιά κατάταξη
γυναικών.
'Επιτέλους αύτές τίς μέρες προκη
ρύχθηκε νέος διαγωνισμός άλλά γιά
αύτή τουλάχιστον τήν φορά άλλά ...
λέγω ... γιά ύπέρτυ Χερέςί! Γιατί έγώ
δυστυχώς δέν ψήλωσα καθόλου, καί
έχω περάσει τό όριο ήλικίας.
Δύο ά π αραίτητες προϋποθέσεις
φέρνουν γιά μένα μιά δυστυχία πού θά
μείνη γιά πάντα στήν πληγωμένη μου
καρδιά, πού πάντα θά άναρωτιέται. Τί
ρόλο παίζει τάχα τό ύψος όταν ύπάρχουν άνθρωποι, νέα παιδιά, πού δίνουν
τήν ίδια τους τήν ζωή, τήν ψυχή γιά κάτι
πού άγαπούν; ’ Επειδή δέν λέγονται
ψηλοί είναι καί άχρηστοι;
Στή ζωή μου παρά τά είκοσιπέντε

χρόνια έχω περάσει πολλές δυσκολίες,
πίκρες, άγωνίες, άλλά έμαθα νά μήν
παραπονιέμαι νά μήν λυγίζω νά είμαι
πάντα δυνατή. Θά προσπαθήσω νά γίνω
μιά θαυμάσια δημοσιογράφος γιατί νο
μίζω ότι αυτό τό έπάγγελμα θά μέ
φέρνει πιό κοντά στήν Αστυνομία,
κάθε μέρα καί περισσότερο.
Σύντροφο τής ζωής μου θά διαλέξω
άπό τό Σώμα, καί τά παιδιά του θά τά
οδηγήσω νά άγαπούν καί νά σέβονται τά
Σώματα ‘Ασφαλείας. 'Ελπίζω καί παρα
καλώ τόν Θεό νά μέ άξιώσει μιά ήμέρα
νά καμαρώσω τά παιδιά μου άγόρια ή
κορίτσια μέ τήν στολή τής Δόξης τής
Τιμής, τής Παλικαριάς τής Αυτοθυσίας.
' Εγώ θά προσεύχομαι γιά όλους έσάς
πού ξαγρυπνάτε, πού ιδρώνετε, πού
κουράζεσθε, πού κινδυνεύετε γιά νά
ύποστηρίζετε τήν τιμή μας καί τήν
περιουσία μας, καί θά σάς άγαπώ πάντα
ίσως είμαι ή μόνη σ ’ όλη τήν 'Ελληνική
γή πού σάς άγαπώ καί σάς σκέπτομαι
τόσο μά τόσο πολύ.

’Αγγελική Κατσώνη
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Ηλείας

στοιχεία κρίσεως).
λογία τής διοικητικής πράξεως πού
ΙΤΙΟΛΟΓΙΑ, οτήν προκειμένη περί
γ) έκεΐνες πού δέν συμφωνοΰν μέ
έκδίδεται μέ βάση τή γνωμοδότηση
πτωση σημαίνει τή μνεία τών
ούσιώδη στοιχεία τοϋ φακέλλου (όταν
αύτή.
συνθηκών εκείνων ή τών σκέψεων, πού
π.χ. ύπάρχει στό φάκελλο άντίθετη
Ή αιτιολογία πού έπιβάλλεται άπό
αντιστοιχούν ειδικά, στήν ύπόψη πράξη
δικαστική άπόφαση ή συμβολαιογραφι
διάταξη νόμου, συνιστά έσωτερικό τύ
της διοικήσεως, δηλαδή τών περιστατι
κό έγγραφο κ.λ.π.)
πο τής διοικητικής πράξεως καί τίθεται
κών, πού ό νόμος προϋποθέτει γιά τήν
δ) έκεΐνες πού έκδίδονται κατ' έέπί ποινή άκυρότητος, πρέπει δέ α) νά
έφαρμογή του, καθώς καί τών λόγων
φαρμογή νόμου, ό όποιος έπιτρέπειτήν
ύπάρχει στό ίδιο τό σώμα τής πράξεως
πού θεωρήθηκαν αύτά άποδεδειγμένα
έκδοση διοικητικής πράξεως γιά ορι
ή σέ άλλο στοιχείο πού ύπάρχει κατά
καί στηρίζουν, κατά τήν κρίση τού
σμένους περιοριστικά όριζομένους λό
τήν έκδοση τής πράξεως καί τοϋ όποιου
άρμοδίου οργάνου, τήν έκδοση τής
γους (π.χ. ή πράξη πρέπει νά παραπέμ
γίνεται ρητή μνεία σ' αύτή καί β) νά
διοικητικής πράξεως.
πει σέ κάποιο άπό τούς λόγους αύείναι σαφής, πλήρης, ειδική καί συγκε
01 διοικητικές πράξεις καί ιδίως οί
τούς).
κριμένη κατά τήν πραγματική της βάση.
δυσμενείς γιά τούς διοικουμένους,
ε) έκεΐνες πού έκδίδονται κατ' έΕιδικότερα: ' Η αιτιολογία πού περιέ
πρέπει, κατά κανόνα, νά άναφέρουν
φαρμογή νόμου, ό όποιος όμως άπαιτεΐ
χει άσάφειες, ή άντιφάσεις, πού άναιτήν αιτιολογία πάνω στήν όποια στηρίτήν αιτιολόγηση γιά άκριβώς άντίθετη
ροϋν ή μιά τήν άλλη, γενικότητες ή
χθηκαν, γιατί, διαφορετικά, ή δυσμενής
ένέργεια (όταν π.χ. έπιτάσσεται άπό τό
γιά τόν διοικούμενο έπέμβαση κινδυ άοριστίες, (όπως π.χ. «γιά λόγους
νόμο ή αιτιολόγηση συγκεκριμένης
δημοσίου συμφέροντος», ή «γιά λό
νεύει νά θεωρηθεί σάν αύθαίρετη καί
άρνητικής πράξεως, έξ άντιδιαστολής,
γους κοινής άνάγκης» ή «έπειδή ό
άδικαιολόγητη, οπότε μπορεί νάάκυρωθά πρέπει νά αιτιολογείται καί ή όμοιας
διοικούμενος διατελεΐ σέ κακή πίστη»
θοΰν οί σχετικές διοικητικές πράξεις
φύσεως θετική πράξη).
κλπ.) χωρίς νά συγκεκριμενοποιείται καί
άπό ύπέρτερες διοικητικές άρχές ή
στ) έκεΐνες πού άπαγγέλουν δυσμε
ν' άποδεικνύεται, ή πού θεμελιώνεται
διοικητικά δικαστήρια, γιά παράβαση
νή μέτρα κατά τών διοικουμένων (όπως
σέ εικασίες καί ύποθέσεις πού δέν
γενικής άρχής τοϋ Διοικητικού Δικαίου,
π.χ. άπόρριψη αιτήματος, στέρηση εύόδηγοϋν άναγκαία στό συμπέρασμα
πού ισοδύναμε! μέ παράβαση νόμου σέ
εργετήματος, έκπτωση άπό λειτούργη
πού καταλήγει ή διοικητική πράξη,
εύρεία έννοια.
μα, διακοπή κοινωνικής παροχής, έπιισοδύναμε! μέ έλλειψη αιτιολογίας,
Τήν αιτιολογία, άρα, τής διοικητικής
βολή διοικητικών κυρώσεων, άναδρομι’ Επίσης, γιά νά είναι ειδική καί έπαρκής
πράξεως έπιβάλλει ή άρχή τής νομιμόκή έφαρμογή διοικητικής πράξεως
ή αιτιολογία, πρέπει νά περιέχει τά
τητος τής Διοικήσεως.
κλπ.)
' Η άνάγκη τής αιτιολογίας, είτε είναι έξής: I) Τή νομική βάση, δηλαδή νά
ζ) έκεΐνες πού έρχονται σέ άντίθεση
συνέπεια έπιταγής τοϋ νόμου (ή σχετι μνημονεύει τή διάταξη πού έφαρμόζεμέ άλλες προηγούμενες
κή, δηλαδή, διάταξη άπαιτε! ρητά τήν ται στή συγκεκριμένη περίπτωση καί II)
η) έκεΐνες πού άποκλίνουν άπό πρό
αιτιολογία), είτε έπιβάλλεται άπό τήν τήν πραγματική βάση, δηλαδή νά καθο
ταση ή γνωμοδότηση, (όταν είναι άπαρίζει μέ σαφήνεια καί έξαντλητικά τά
ίδια τή φύση τής διοικητικής πράξεως.
ραίτητο κατά νόμο νά προηγηθεΐ ή
πραγματικά περιστατικά καί τούς λό
Πιό άναλυτικά:
πρόταση ή γνωμοδότηση αύτή πριν άπό
1)
Στήν περίπτωση έκδόσεως διοικη γους πού βασίσθηκε καί άπό τά όποια ή
τήν έκδοση τής διοικητικής πράξεως).
"Υπηρεσία οδηγήθηκε σέ ορισμένη
τικών πράξεων πού πρέπει νά αιτιολο
θ) έκεΐνες πού άποτελοϋν πράξεις
γούνται κατ' έπιταγή τοϋ νόμου, ή ένέργεια.
2)
Στήν άλλη περίπτωση, τής έκδό έποπτείας ή ίεραρχικοϋ έλέγχου καί
αιτιολογία άποσκοπε! στή διαπίστωση
πού δέν έγκρίνουν ή πού άκυρώνουν ή
σεως, δηλαδή, διοικητικών πράξεων
δτι ή διοικητική ένέργεια έγινε γιά τό
τροποποιούν τήν πράξη τοϋ έλεγχομέσυμφέρον τής ύπηρεσίας καί γιά δια πού έπιβάλλεται νά αιτιολογούνται άπό
νου οργάνου.
σφάλιση τοϋ διοικουμένου, σύμφωνα τήν ίδια τή φύση τους περιλαμβάνονται
ι) έκεΐνες πού έκδίδονται μετά άπό
μέ τήν έννοια τοϋ νόμου καθώς καί στήν ιδίως, οί έξής ομάδες διοικητικών πρά
αίτηση θεραπείας ή προσφυγή κατά
έξασφάλιση τής νομιμότητος καί τόν ξεων:
πράξεως κατώτερου διοικητικού οργά
πιό εύχερή δικαστικό έλεγχο γιά τή
α) έκεΐνες πού καταλύουν κάποια
νου.
διακρίβωση τής νομιμότητας τών πρά εύνοϊκή γιά τό διοικούμενο διοικητική
ια) έκεΐνες πού έκδίδονται σέ περι
ξεων αύτών.
κατάσταση, ή όποια είχε δημιουργήσει
πτώσεις πού ύπάρχει οξεία άντίθεση.
μέ άλλη πράξη (π.χ. άνάκληση διοικητι
Τό ίδιο ισχύει καί γιά τις περιπτώσεις,
Τά ίδια ισχύουν καί στις περιπτώσεις
κής πράξεως έπωφελοϋς γιά τό διοι
πού ό νόμος άπαιτε! νά προηγηθεΐ τής
γνωμοδοτήσεων καί προτάσεων, πού
κούμε νο).
διοικητικής πράξεως αιτιολογημένη
β) έκεΐνες πού όδηγοϋν σέ μεταβο προηγούνται άπό τήν έκδοση διοικητι
σύμφωνη γνωμοδότηση, δπου τυχόν
κών πράξεων.
έλλειψη τής αιτιολογίας αύτής δέν λή διοικητικής πρακτικής (π.χ. μεταβο
Ή παραπάνω άπαρίθμηση ομάδων
μπορεί ν' άναπληρωθεΐ άπό τήν αιτιο λή τακτικής, χωρίς ν ' άλλάζουν τά
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διοικητικών πράξεων είναι εντελώς
ενδεικτική. ' Οδηγός, κάθε φορά, πρέ
πει νά είναι ό βαθμός τής δυσμενούς
έπιδράσεως πού μπορεί νά έχει ή
διοικητική πράξη στά νόμιμα συμφέρον
τα τού διοικουμένου.
ί
Κυρίως άφοροΰν πράξεις διακριτικής
έξουσίας τής Διοικήσεως (όπου ή
αιτιολογία άναφέρεται στήν έπιλογή
μεταξύ περισσοτέρων λύσεων έξ ίσου
νομίμων).
Στις περιπτώσεις τών διοικητικών
πράξεων τών ομάδων αύτών πού αιτιο
λογούνται λόγω τής ιδιαίτερης φύσεώς
τους, ή αιτιολογία άποτελεί μέσο έλέγχου τής ούσιαστικής νομιμότητος τού
περιεχομένου τής πράξεως καί τής
όρθότητος άσκήσεως τής διακριτικής
έξουσίας. Δέν ουνιστά τύπο τής πράξε
ως (δπως ή έπιβαλλόμενη άπό τό νόμο
αιτιολογία) καί γι' αύτό μπορεί νά μή
άναφέρεται στό σώμα τής διοικητικής
πράξεως, άλλά νά προκύπτει άπό τά
στοιχεία τού φακέλλου.
Έάν ή αιτιολογία αύτή άναφέρεται
στό σώμα τής πράξεως, πρέπει, έκτος
άπό τή νομική καί πραγματική βάοη (πού

έκτέθηκαν παραπάνω, στήν περίπτωοη
τής έπιβαλλομένης άπό τό νόμο αιτιο
λογίας), νά περιέχει καί τό σκοπό πού
έπιδιώκει ή διοικητική πράξη, γιά ν'
άποδεικνύεται ή όρθή άσκηση τής
διακριτικής έξουσίας.
Καί στήν περίπτωση τών αίτιολογουμένων άπό τή φύση τους πράξεων, ή
αιτιολογία πρέπει πάλι νά είναι ειδική,
σαφής, έπαρκής έμπεριστατωμένη καί
έπισταμένην.
"Οσο άφορά τίς κανονιστικές πρά
ξεις (πού περιέχουν άφηρημένους κα
νόνες γενικότερης έφαρμογής) δέν
χρήζουν κατ' άρχήν ειδικής αιτιολογί
ας. Ή αιτιολογία στήν περίπτωση αύτή
χρειάζεται μόνο γιά νά έλέγχεται ή
νομιμότητα τού πλαισίου, καθώς καί
όταν ή κανονιστική πράξη άφορά περιο
ρισμένο κύκλο προσώπων.
"Οταν ή αιτιολογία είναι έπιβεβλημένη άπό τό νόμο, ή έλλειψη της ουνιστά
παράλειψη ούσιώδους τύπου.
"Οταν ή αιτιολογία έπιβάλλεται άπό
τή φύση τής ίδιας τής διοικητικής
πράξεως, ή έλλειψή της θεωρείται ότι
ουνιστά παράβαση νόμου.

' Η συνέπεια καί στίς δύο αύτές
περιπτώσεις είναι ότι ύπάρχει άκυρότητα τής σχετικής διοικητικής πράξεως,
πού άπαγγέλλεται είτε άπό προϊστάμε
νες διοικητικές άρχές, είτε άπό διοικη
τικά δικαστήρια.
Ή σημασία τής αίτιολογήσεως τών
πράξεων τής Διοικήσεως είναι πολύ
μεγάλη. Σκοπό έχει νά παρέχει άποδείξεις άσκήσεως χρηστής διοικήσεως καί
μή έξυπηρετήσεως σκοπού ξένου πρός
τό νόμο.
Στή τελευταία αύτή περίπτωση ή
αιτιολογία χρησιμεύει καί σάν δείκτης
καταχρήσεως έξουσίας, ή όποιαάποτελεΐ κρυφό έλάττωμα τής διοικητικής
πράξεως, πού δέν ζεΐόμως κάτω άπό τό
φώς τής ρητής αιτιολογίας. ’ Εκτός
όμως άπ' αύτό, ή αιτιολογία παρέχει
ύπηρεσίες καί πρός τή Δημόσια Διοίκη
ση, γιατί χρησιμεύει γιά τήν πληρέστε
ρη καθοδήγηση τού ύφισταμένου οργά
νου, τό όποιο έχοντας γνώση τής
αιτιολογίας καί χρησιμοποιώντας την
σάν πυξίδα, είναι σέ θέση νά έφαρμόσει
πρός τήν ίδια κατεύθυνση τό νόμο καί
σ’ άλλες άνάλογες περιπτώσεις.

Στή φωτογραφία επάνω: Οι νέοι μοτοσυκλεττιστές τής Τροχαίας, οι όποιοι εκπαιδεύτηκαν πρόσφατα στή χρήση
όλων τών τύπων τών μοτοσυκλεττών γιά τήν κάλυψη τών αναγκών τής υπηρεσίας.

617

ρός τών Σουλιωτισσών στό Ζάλογγο) ή
όταν πρόκειται νά άντιμετωπισθή τό
δίλημμα θάνατος ή προδοσία. (Σέ παρό
μοια κατάσταση λέγεται ότι βρέθηκε ό
Θεμιστοκλής καί έπροτίμησε τόν θάνα
το). Γενικά όμως ή αύτοκτονία άπό
φιλοσόφους, νομοθέτες καί άρχηγούς
θρησκειών καταδικάσθηκε σάν δειλία,
λιποταξία, προσβολή κατά τής κοινωνί
ας καί άσέβεια κατά τού Θεού. Σύμφω
να μέ τις άπόψεις τών Πυθαγορείων
φιλοσόφων ό άνθρωπος μέσα στόν
κόσμο τούτο είναι τεταγμένος άπό τόν
Θεό καί δέν τού έπιτρέπεται νά έγκαταλείψη αύτογνωμώνως τόν βίον. ' Η
έκκλησία πάλι δέχεται ότι ή ζωή είναι
δώρο τού θεού καί είναι άσέβεια νά τήν

Ε ΤΗΝ αύτοχειρία ή τόν αύτοχειριασμό ή τήν αυτοκτονία ό ίδιος ό
άνθρωπος, θέτει τέρμα στή ζωή του μέ
προσωπική του έπέμβαση, ένώ άντίθετα στήν άθρωποκτονία έπιτυγχάνεται ή
αφαίρεση τής ζωής δχι του 'ίδιου τού
έαυτοϋ του, αλλά τής ζωής ένός άλλου
άτόμου. Γι'αυτό ό άνθρωπος, πού
«κτείνει έαυτόν», λέγεται αϋτοκτόνος
ή αύτόχειρ, έπειδή χρησιμοποιεί τό ίδιο
του τό χέρι στήν καταστροφή τής ζωής
του.
Τό νοσηρό τούτο φαινόμενο, «τού
φονεύειν δηλ. τις έαυτόν ιδία χειρί»,
παρατηρεϊται άπό τά πολύ παληά χρόνια
στήν ιστορία τής άνθρωπότητας, έχει
όμως διαπιστωθή ότι ή συχνότητά του

Μ

Η ΑΥΤΟΧΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ
ΠΑΡΕΜ ΠΟΔΙΣΕΩΣ ΤΗΣ
είναι πιό μεγάλη στά ύψηλότερα έπίπεδα πολιτισμού.
Ο'ι λόγοι, γιά τούς όποιους οί άνθρω
ποι προβαίνουν στό άπονενοημένο διά
βημα τής αύτοκαταστροφής είναι κατά
κύριον λόγον κοινωνικοί καί λιγώτερο
ατομικοί. ' Εκείνοι, πού άνάγονται στόν
άνθρωπο σάν μέλος τής κοινωνίας
είναι: ή άπόγνωση άπό άποτυχίες οικο
νομικές ή οικογενειακές στή πιό μεγά
λη τους άναλογία, ή αισχύνη, ή πληγω
μένη φιλοτιμία καί ύπερηφάνεια, ή
μίμηση καί οί διάφορες πολιτικοκοινωνι
κές θεωρίες ή θρησκευτικές έπιταγές
(τό χαρακίρι τών ' Ιαπώνων, ό θάνατος
τής χήρας έπάνω στόν τάφο τού
άποβιώσαντος συζύγου σέ ώρισμένους
άνατολικούς λαούς) οί φιλοσοφικές
πεισιθάνατες θεωρίες, οί φιλολογικές
παρορμήσεις (όπως μετά τήν δημοσί
ευση τού Βέρθερου τού Γκαίτε), ό
συρμός ή τά κύματα αύτοκτονιών, όλα
αύτά φτάνουν γιά τόν κοινωνικό άνθρω
πο. Οί φιλολογικές παρορμήσεις έπί
παραδείγματι βρήκαν θύματα πολλούς
ρωμαντικούς, έραστές παντού καί έδώ
στήν ' Ελλάδα, όπου έρωτικά ζευγάρια
έπεφταν άπό τά τείχη τής ' Ακροπόλεως ύστερα άπό τήν αύτοκτονίαν τού
Μιμικού, καί τής Μαίρης, κατά τό τέλος
τού 19ου αιώνα. Στή δεύτερη καί τρίτη
δεκαετία τού αιώνα πού διανύομε,
παρατηρήθηκαν κύματα αύτοκτονιών,
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Υπό Ίωάννου Σταθαρα
τ. Ύπαρχηγοΰ
Ά στυν. Πόλεων

πού άπασχόλησαν ψυχιάτρους καί κοι
νωνιολόγους στήν έρευνα τής μιμήσεως ή άλλων γενουσιουργών λόγων, γιατί
έπί σειράν έτών κοντά σέ μιά τριαντα
φυλλιά τού A ' Νεκροταφείου Αθηνών
πολλά έρωτικά ζευγάρια τήν άνοιξη καί
τό φθινόπωρο άλλεπάλληλα αύτοκτονοϋσαν. Οί άνθρωποι αύτοχειριάζονται
έπίσης γιά άτομικούς λόγους, άλλά
σπανιώτερα. Τέτοιοι λόγοι είναι λ.χ. οί
άνίατες καί οδυνηρές άσθένειες. Οί
έρωτικοί λεγόμενοι λόγοι μπορούν νά
θεωρηθούν καί σάν άτομικοί καί σάν
κοινωνικοί.
' Η αύτοκτονία άνέκαθεν έχει θεωρηθή σάν άντικοινωνικό κίνημα καί έχει
καταδικασθή άπό τις διάφορες θρη
σκείες καί πολιτείες μέ μόνη έξαίρεσι
τις περιπτώσεις, πού ήσαν έπιβεβλημένο άπό έθιμο ή νόμο (χαρακίρι κλπ.) ή
πρός άποφυγήν καταισχύνης, έξευτελισμού, άτιμώσεως (Καψάλης στό Με
σολόγγι, ολοκαύτωμα Άρκαδίου, χο

άπορρίψη ό άνθρωπος. ( Ό θεός έδω
σε τή ζωή, ό θεός δικαιούται νά τήν
πάρει όπίσω).' Ο Κάντ ύποστηρίζει ότι ή
αύτοκτονία είναι έκφαυλισμός τής άνθρωπίνης φύσεως. Ό 'Αριστοτέλης
τήν χαρακτηρίζει άπερισκεψία καί δει
λία καί ό Πλάτων ότι είναι άδικη μα πρός
έαυτόν καί πρός τήν κοινωνία. Καί οί
νεώτεροι φιλόσοφοι καταδικάζουν έπί
σης τήν αύτοκτονία.
Συνέπεια τής κοινωνικής καταδίκης
είναι τό γεγονός ότι άπό τά πολύ άκόμα
παλαιό χρόνια οί νομοθεσίες προέβλεπαν ποινές κατά τών αύτοκτονούντων ή
τών έπιχειρούντων αύτοκτονίαν. Τά
σώματα τών αύτοκτονούντων διεπομπεύοντο, άπηγχονίζοντο, έρρίπτοντο
άταφα ή άλλως έξυβρίζοντο. Στή Γαλ
λία κατά τόν Μεσαίωνα έδημεύετο καί ή
περιουσία τους. Σύμφωνα μέ έλληνικό
έθιμο τό λείψανο τού αύτόχειρα έμουτζώνετο καί έβλασφημεΐτο. ' Ο Πλάτω
νας συνιστοϋσε τά πτώματά τους νά
θάπτωνται χωριστά άπό τούς άλλους
νεκρούς. Οί άρχαίοι Μασσαλιώτες ε ί
χαν θεσπίσει ένα παράξενο νόμο, γι'
αύτό καί έμεινε άνεφάρμοστος σύμφω
να μέ τόν όποιον οί προτιθέμενοι νά
αύτοκτονήσουν θά έπρεπε νά ζητή
σουν τήν άδεια τής Βουλής τού Δήμου,
προβάλλοντες καί τούς λόγους.
Στήν Αρχαία Μίλητο, είχε ένσκήψει
ένα άγριο κύμα καί μιά πραγματική έπιδη-

μία αυτοκτονιών των νεανίδων παρθένων
μέ άπαγχονισμό. Τό κακό σταμάτησε
αυτόματα ύστερα άπό νόμο, πού έθεσαν
καί πού ώριζε ότι τά σώματα τών αύτοκτονουσών θά διεπομπεύοντο γυμνά διά
μέσου τής Αγοράς. Στήν 'Ιαπωνία είχε
έπικρατήσει ή μόδα οί αύτόχειρες νά
πέφτουν στόν κρατήρα τού ήφαιστείου
καί οί αυτοκτονίες έπαυσαν όταν ή όδός
πρός τό ήφαίστειο κλείσθηκε μέ ένα απλό
σχοινί, στό όποιο άναρτήθηκε πινακίδα μέ
τήν έπιγραφή <<' Απαγορεύεται ή δίοδος».
Καί οί άντίθετες θεωρίες πού συνιστοϋν τήν αυτοκτονία «ώς πράξιν φρονί
μου άνδρός», πού έχει κατανοήσει τό
κενό, τό άνιαρό, τό οδυνηρό καί τό
άφόρητο τής άνθρωπίνης ύπάρξεως δέν
λείπουν. Παραδίδεται ότι ό φιλόσοφος
' Ηράκλειτος έθεσε τέρμα στήν ζωή του,
«κρατήσας τήν αναπνοήν του». Οί Κυνικοί
πρώτοι έπήνεσαν τήν αύτοχειρία καί άπό
τούς Ακαδημαϊκούς ηύτοκτόνησαν ό
Σπεύσιππος, ό Κλειτόμαχος, πολλοί Κυνικοί (Μένιππος, Δημώναξ). Ό Ήγησίας
τής Στωϊκής Σχολής καλείται καί «Πεισι
θάνατος», γιατί «πολλούς προήγαγεν εις
αύτοκτονίαν» μέ όσα στό σύγγραμμά του
«ό άποκαρτερών» έγραψεν. ' Ο ιδρυτής
τής Στοάς Ζήνων καθώς καί ό Κλέανθος
ηύτοκτόνησαν. Κατά τούς Ρωμαϊκούς
χρόνους κυρίως ή αύτοκτονία άπόκτησε
μεγάλη συχνότητα μεταξύ τών θιασωτών
τής στωϊκής φιλοσοφίας. Μεταξύ τών
μεγάλων φιλοσόφων τής έποχής έκείνης
καί ό Λουκρήτιος έτέλεσε αύτοκτονίαν.
' Αναστολή τού κύματος τών αύτοκτονιών παρατηρεΐται μετά τήν έπικράτησι τής
Χριστιανικής θρησκείας μέ τήν ολοκλη
ρωτικήν άφιέρωσι τού άνθρώπου στό
θέλημα τού θεού. Κατά τόν 1δον αιώνα οί
"Αγγλοι φιλόσοφος Χιούμ καί ποιητής
Ντάουν ύποστηρίζουν ότι κανένα καθή
κον δέν παραβαίνει αύτός πού αύτοκτονεί, γιατί άν θεωρηθή άσεβής πρός τόν
θεόν, γιατί τερματίζει τήν ζωή του, έξ
ίσου άσεβής είναι καί ό ζητών νά παρατείνη τήν ζωήν καί ότι μπορεί κανείς νά
άποχωρήση τού βίου, όπως δύναται νά
φύγη άπό μιά συντροφιά πού δέν τού
άρέσει. Τά ίδια έκήρυτταν στήν Γαλλία ό
Μπυνταίν, ό Μοντεσκιέ, ό Χόλμπαχ καί
άλλοι άπό τούς έγκυκλοπαιδιστές ό δέ
Βολταϊρος έχαρακτήριζε τήν αύτοκτονία
σάν καθήκον όταν άπολίπη ή έλπίς.
Θιασώτες τής ιδέας τής αύτοκτονίας
ήταν καί πολλοί ποιητές μεταξύ τών
οποίων καί ό ήμέτερος Καρυωτάκης, πού
έφτασε μέχρι τό σημείο νά πραγματοποιήση τήν πεισιθάνατη ιδεολογία του. ' Ο
κήρυκας τής άπαισιοδοξίας, ό Σοπενάουερ, «ό παριστών τόν βίον ώς κοιλάδα

βασάνων», ούτε ό ίδιος αύτοκτόνησε,
ούτε καί άλλους παρώτρυνε νά αύτοκτονήσουν, διότι λέγει ένδιαφέρει ό άνθρω
πος νά καταλύση όχι τήν ζωήν άλλά τήν
άρχήν τής ζωής, όχι τόν βλαστό, άλλά τήν
ρίζα. Τό ίδιο έπρέσβευε καί ό έξ ίσου
άπαισιόδοξος καί έπί πλέον άσθενής καί
μελαγχολικός ποιητής καί φιλόσοφος
Λεοπάρντι.
' Η χριστιανική έκκλησία άρνεΐται ατούς
αύτόχειρες έπικήδειες καί έπιμνημόσυνες εύχές.
Ό "Ελληνας νομοθέτης, δέν έχει
θεσπίσει νόμο κατά τής αύτοκτονίας ή
κατά τής άποπείρας αύτής, έχει όμως
προνοήσει ένα ιδιώνυμο έγκλημα (DELIC
TUM SUIS GENERIS) μέ τό άρθρο 301
τού Ποινικού Κώδικα, «Συμμετοχή εις
αύτοκτονίαν», πού ορίζονται τά έξής: «' Ο
έκ προθέσεως καταπείσας έτερον εις
αύτοκτονίαν, έάν αϋτη έτελέσθη ή έγένετο άπόπειρα αύτής, ώς καί ό παρασχών
βοήθειαν κατ' αύτήν τιμωρείται διά φυλακίσεως».
Πέραν όμως άπό τίς θεωρητικές κατα
σκευές καί άνεξάρτητα άπό τό πώς
άντιμετωπίζεται ή αύτοκτονία άπό τό
Δίκαιον τών Πολιτειών καί άπό τίς ήθικοθρησκευτικές πεποιθήσεις τών λαών τό
πρόβλημα παραμένει πρόβλημα καί τό
κοινωνικό νόσημα - ή αύτοκτονία άπασχόλησε καί άπασχολεϊ τήν άνθρωπότητα. ' Εκείνο, πού τίθεται σάν έρώτημα
•είναι: Αφού ή αύτοκτονία δέν μπορεί
παρ’ όλες τίς νομικές καί θρησκευτικές
Οί λόγοι γιά τούς όποιους οί άνθρωποι
αύτοκτονοϋν είναι κατά κύριο λόγο
κοινωνικοί και λιγότερο άτομικοί. Στή
φωτογραφία άπέναντι: ' Η μεγάλη οτάρ
τού Κινηματογράφου Μαίρυλιν Μονρόε
πού έθεσε τέρμα στή ζωή της μετά άπό
συνεχή χρήση βαρβιτουρικών.

άπαγορεύσεις νά έκλειψη, μπορεί τούλάχιστον νά παρεμποδισθή, έστω καί στίς
περιπτώσεις έκεΐνες, πού οί λόγοι είναι
άτομικοί.
' Η άπάντηση στό έρώτημα, άς άφήσωμε καλύτερα νά μάς δοθή άπό τόν
Αμερικανό συγγραφέα ROBERT LEA,
τόν όποιον άπασχόλησε ιδιαίτερα τό θέμα.
' Από τό γνωστό μηνιαίο περιοδικό REA
DER’S DIGEST τού Φεβρουάριου 1981,
πού έχει δημοσιευθή ύπό τόν τίτλο «ΓΙΑΤΙ
ΔΕΒΒΟΡΑ» τό μεταφέρομε στήν παρού
σα μελέτη, ύστερα άπό διασκευή καί
έξελλήνισή του άπό τόν γράφοντα:
Μπροστά άπό 4 χρόνια ένα Σάββατο,
προτού άκόμη ξημερώση, ή σύζυγός μου,
ή Δεββόρα ξεγλύστρησε άπό τό σπίτι μας
πού βρίσκεται στό Δήμο Μαρίν τής
Καλιφορνίας, καί μπαίνοντας στό αύτοκίνητότης έφτασε στή Γέφυρα τής Χρυσής
Πύλης, άπ' όπου πήδησε στό κενό γιά νά
άνταμώση τόν θανατο. μέ τό κεφάλι πρός
τά κάτω. Δυό ώρες άργότερα ένας
άστυφύλακας μέ τό τσαντάκι της κρεμα
σμένο στό χέρι, χτύπησε τό κουδούνι καί
μόϋ άνακοίνωσε ότι ήταν νεκρή. Ακόμα
δέν είχα άντιληφθή ότι είχε φύγει άπό τό
σπίτι.
' Η μικρούλα μας κόρη, βγαίνοντας άπό
τό δωμάτιό της ήρθε κοντά μου καί τά
δάκρυά μου κύλισαν, καθώς τής μίλησα
γιά τήν συμφορά, πού μάς χτύπησε.
Πεσμένη, όπως ήταν στήν άγκαλιά μου καί
κρατούσε ό ένας τόν άλλο κλαίγαμε μέσα
σέ μιά άτμόσφαιρα δυσπιστίας. Τότε
βρήκα τό σημείωμα τής Δεββόρας μέσα
σ’ ένα βιβλίο. Στό κάλυμμα αύτού τού
βιβλίου τά μάτια μου μπόρεσαν ν ' άρπάξουν άμέσως τίς λέξεις «αύτομίσητη» ,
«πολυαγαπημένε τί μπορώ νά πώ», άρχιζε
τό σημείωμα. «Αύτή είναι ή πιό έγωϊστική
πράξη τής ζωής μου, χάνω τή δουλειά
μου, έχω πανικοβληθή, έχω τόσο κατατρομοκρατηθή. Δέν τό μπορώ νά τό
άντέξω άλλο, νά συνεχίσω νά ύποφέρω
άκόμη πιό πέρα, άκόμη πιό πολύ. Αγάπη
μου σύ σέ τίποτα δέν μοΰ φταις. Τάπα ίδιά
δέν φταίνε. Σ' άφήνω ν' άντιμετωπίσης
μόνος σου όλη τήν άνακατοσούρα πού
σάς έκανα τήν ταραχή πού σάς έφερα,
"τόν άπέραντο κυκεώνα πού σάς δημιούρ
γησα. Λυπάμαι γιατί είναι Πάσχα μά δέν
μπορώ νά περιμένω. Λυπάμαι γιατί χρησι
μοποιώ αύτό τό τέχνασμα γιά νά άπαλλαγώ άπό τά βάσανα καί τίς οδύνες τού βίου.
Διάβασε ότι έχω σημειώσει μέσα στό
βιβλίο. Όλους σάς άγαπώ, όλους έκτός
άπό τόν έαυτό μου. Δεββόρα».
Τό σημείωμα ήταν κολλημένο έπάνω
μπροστά στό έσωτερικό φύλλο τού βιβλί
ου. Μιά παράγραφος ήταν κλεισμένη
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μέσα σ' ένα κύκλο μέ μαύρο μελάνι καί οί
δυό τελευταίες λέξεις είχαν ύπογραμμισθή: «Αισθήματα αύτοκαταφρονήσεως
καί μίσους έναντίον τοϋ έαυτοϋ μου
άποτελοϋν μέρος μιας έξελισσομένης
διαδικασίας, πού περικλείει αποφάσεις
ένεργειών καί δραστηριοτήτων έναντίον
τού έαυτοϋ μου καί πού έτειναν στήν
αύτοκαταστροφή καί πού πράγματι μέ
ώδήγησαν στήν αύτοκτονία τελικά».
Πέταξα τό βιβλίο κάτω στό πάτωμα καί
χτύπησα τις γροθιές έπάνω στά γόνατά
μου. «Κατάρα στό βιβλίο, κατάρα στό
συγγραφέα». Ή Δεββόρα ήταν άπασχολημένη διαρκώς μέ θέματα ύγείας της άπό τά είκοσι της άκόμα χρόνια έπί δύο
έτη έκανε ψυχαναλύσεις καί στά σαράντα
της άρχισε τήν θεραπεία. Τίποτα ώστόσο
δέν κατάφερε νά διασκεδάση τίς άνησυχίες καί τίς άμφιβολίες της. Τώρα έβρισκε
μιά λογική δικαιολόγηση γιά τήν τελευταία
της πράξη.
Τά τρία μας τά παιδιά καί έγώ μαζύ,
δαπανώντας ώρες ολόκληρες, προσπα
θήσαμε νά έρευνήσωμε γιά τίς εύθύνες
καί τήν ένοχή μας, ύστερα άπό τήν
άναπόληση τών τελευταίων της καταθλιπτικών καταστάσεων. Μέ βασάνιζε ή
σκέψη, γιατί στάθηκα άνίκανος ν ’ άρπάξω
ώρισμένες εύκαιρίες άπό σημεία πού
παρουσίαζε, νά έκμεταλλευθώ τίς ένδείξεις αύτές τής άθυμίας της καί νά
προλάβωμε τό μοιραίο. ' Ακόμα δέν μπο
ρώ νά καταλάβω, γιατί δέν θέλησα νά
συλλάβω τά θλιβερά μηνύματα.
' Η συμφορά πού μέ έπληξε μετά τό
άπροσδόκητο μέ ώδήγησε στήν έπιχείρηση μιας έρευνας γιά νά μπορέσω τυχόν νά
μάθω γιά ποιό λόγο αύτοκτονοϋν οί
άνθρωποι Στή πορεία αύτής τής διαδικα
σίας μίλησα μέ τόν Δρα Ρίτσαρτ Ρομπίν,
τόν Διευθυντή τοϋ Κέντρου προλήψεως
αύτοκτονιών τοϋ Δήμου Μαρίν. «Γιατί δέν
προσχωρείτε σέ μιά άπό τίς έκπαιδευόμενες ομάδες μας γιά τήν παρεμπόδιση
αύτοκτονιών σέ άτομα πάσχοντα άπό
κατάθλιψη;» έρώτησε. «Χρειαζόμαστε
τηλεφωνικούς συμβούλους. ' Η προσωπι
κή σας έμπειρία μπορεί νά μάς φανή
χρήσιμη καί έπιβοηθητική γιά άλλους».
Νοιώθοντας τύψεις καί τήν άνάγκη έξιλέωσης μου, γιατί άφησα τή Δεββόρα νά
χάση τήν μάχη της γιά τή ζωή, δέχθηκα τή
πρόσκληση. Δέν είχα ιδέα γιά τό είδος τής
έργασίας, πού θά έφερνε καινούργιο
νόημα στή ζωή μου.
Κατά τή διάρκεια τών 33 ωρών τής
έκπαιδεύσεώς μας διδαχθήκαμε θεωρίες
στατιστικής, μάς παρουσίασαν φακέλλους αύτοκτονιών καί μάς έδωσαν ποικί
λες συμβουλές έν σχέσει μέ τήν τεχνική
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Νεανικό πορτραίτο τοϋ Βολταίρου. Ο
Βολταϊρος έχαρακτήριζε τήν αύτοκτο
νία οάν καθήκον, όταν έξέλειπε ή
έλπίδα.
καί τούς τρόπους έκτιμήσεων τής καταστάσεως καί τής σοβαρότητος τών προ
θέσεων τών πασχόντων άπό άθυμίες καί
καταθλίψεις. Μάθαμε πώς θά πρέπει νά
φτονίζωμε ένα πρόσωπο στή πορεία τής
αύτοκτονίας του, πότε θά δίνωμε σημασία
καί προσοχή σ' αύτούς πού μάς τηλεφω
νούν καί πού έχουν άνάγκη μόνο άπό
κουβέντα, πώς νά διατυπώνωμε μιά ανα
φορά σ' ένα έπαγγελματία τοϋ είδους,
δταν είναι άναγκαϊο νά συνταχθή άναφορά. Μάς έδίδαξαν νά διερευνούμε τίς
προθέσεις τών ύπό κρίσιν προσώπων, νά
δείχνωμεν δτι συμμεριζόμαστε τά αίσθήματά τους, νά συζητάμε άλλα μέσα
έκλογής πέρα άπό τήν αύτοκτονία, νά
τραινάρωμε τή συζήτηση μέ έρωτήσεις,
άμφισβητήσεις καί ύπαναχωρήσεις.
’ Εκείνο πού είναι πολύ οδυνηρό είναι
αύτό πού σκέφτομαι σήμερα, άτι ή βοή
θεια δηλαδή βρισκότανε τόσο κοντά στή
Δεββόρα - ένα άπλό τηλεφώνημα άρκοϋσε - καί έγώ τό άγνοοϋσα. Τήν τηλεφωνι
κή συσκευή, πού δέν μπορεί νά ήταν
μακρυά, δέν τήν πλησιάσαμε ούτε αύτή
ούτε έγώ. Είμαι τώρα πεπεισμένος δτι άν
ό ένας άπό τούς δυό μας τό είχε κάνει
αύτό ή Δεββόρα θά ζοϋσε σήμερα.
' Η τηλεφωνική προσέγγιση σημαίνει ότι
ή συζήτηση δέν πραγματοποιείται στό
ιατρείο τοϋ γιατρού ή στό Νοσοκομείο,
άλλά συνήθως στό ίδιο τό σπίτι, τοϋ
δοκιμαζομένου άπό κατάθλιψη προσώ
που, έκεΐ μέσα πού ό άγώνας τοϋ θανάτου
έναντίον τής ζωής διαδραματίζεται πιό
συχνά.
' Η τηλεφωνική προσιτότητα, τό κοινό
αύτό είδος τής άνθρώπινης έπικοινωνίας
είναι μιά γραμμή ζωής γιά πολλούς πού,

άλλιώς δέ θά ζητούσαν βοήθεια κάποιου
πιό τυπικού χαρακτήρα.
Τό τηλεφωνικό Κέντρο είναι άπησχολημένο 24 ώρες τό 24ωρο. ' Επάνω άπό
1300 τηλεφωνικά σήματα τό βομβαρδί
ζουν κάθε μήνα. Οί έντολές καί οί
κανόνες είναι σαφείς." Οταν σηκώνετε τό
άκουστικό θά πρέπει νά έχετε ύπομονή
καί νά τό κατεβάζετε τότε μόνο πού θα
βεβαιωθήτε ότι δέν χρειάζεται νά τό
κρατάτε σηκωμένο άλλο. Οί συνεργάτες
καί τό προσωπικό πάντοτε θά είναι πρόθυ
μοι νά σάς βοηθήσουν.
Μιά βραδυά έφτασα στις 10 καί 45 καί
βρήκα κάποια σύμβουλο, πού θά άντικαταστοϋσα στή βάρδια νά όμιλή στό τηλέφω
νο μέ έναν άνδρα, πού ήταν έτοιμος νά
πιέση τήν σκανδάλη έναντίον τοϋ έαυτοϋ
του. ' Η γυναίκα πού τηλεφωνούσε ήταν
στά 25 της χρόνια, μέ μακρυά μαλλιά καί
φοροϋσε τζήν. Αύτός είπε δτι ήταν στά 50
του καί ζοϋσε μόνος του, έργένης.
' Η κοπέλα στεκότανε στά νύχια τών
ποδιών της, κουνούσε τά χέρια της σάν νά
χαιρετούσε, βημάτιζε νευρικά, μιλοϋσε

'Αναφαίρετοι ότι μερικοί άρχαϊοι φιλό
σοφοι όπως ό ιδρυτής τής Στοάς Ζήνων
(Προτομή έπάνω) ό Κλέανθος καί ό
' Ηράκλειτος αύτοκτόνησαν.
μεγαλοφώνως. «Βγάλε τό όπλο έξω άπό
τό στόμα σου Μπίλ. Πές μου ναί. ' Ωραία.
Τώρα άδειασε τίς σφαίρες έπάνω στό
τραπέζι - θέλω νά τίς άκούσω νά βροντά
νε έπάνω στό τραπέζι. Κάνε το τώρα
Μπίλ. "Εξοχα, τίς άκουσα. Τίς άδειασες
δλες; Ρίξε της τή μία ύστερα άπό τήν
άλλη, ώστε νά μπορέσω νά τίς μετρήσω.
' Εν τάξει, αύτό είναι ύπέροχο Μπίλ. Τώρα
οί άνθρωποί μας έρχονται νά σέ έπισκευφθοΰν - θά πρέπει νά φτάσουν πολύ
γρήγορα. Θέλω νά ξεκλειδώσης τήν
μπροστινή πόρτα καί κατόπιν νά γυρίσης

Η ΑΥΤΟΧΕΙΡΙΑ

Ο Κάντ σέ πίνακα τοϋ Νταϊμλερ. Ό
μεγάλος φιλόσοφος υποστηρίζει ότι ή
αύτοκτονία είναι έκφαυλισμός τής αν
θρώπινης φύσεως.
πίσω γιά νά κουβεντιάζωμε καθ' ον
χρόνον θά περιμένης. Σύμφωνοι;».
Χωρίς νά πή λέξη άφησε κάτω τό
τηλέφωνο καί ή κοπέλα άκουσε κάτω στό
υπόγειο μιά πόρτα νά χτυπά. Γιά 20 λεπτά
στή συνέχεια προσπαθούσε νά μιλήση, καί
πάλι μαζύ του στό τηλέφωνο καί νά
συλλάβη τίποτα άλλους ήχους, γιατί δέν
ήξερε άν είχε ουμμορφωθή μέ έκεΐνα πού
τοϋ είχε πή νά κάνη ή άν είχε μπή σέ
κανένα άλλο δωμάτιο γιά νά αύτοκτονήση.
Τό χρονικό αύτό διάστημα πού έκανε τις
άγωνιώδεις προσπάθειες τής τηλεφωνι
κής έπικοινωνίας μαζύ του μέχρι πού
μπόρεσε νά άκούση κάτι πνιγμένες φω
νές τής έφάνταζε σάν αιωνιότητα. Σέ λίγα
δευτερόλεπτα ένα μέλος τής όμάδας
’ Αμέσου ' Επεμβάσεως γιά τήν πρόληψη
αύτοκτονιών, σήκωσε τό άκουστικό καί
είπε «Έν τάξει, βρίσκεται στό διπλανό
δωμάτιο καί παρακολουθεί τηλεόραση».
' Επί τέλους ή σύμβουλος κρέμασε τό
άκουστικό καί σωριάστηκε σέ ένα καναπέ
γιά νά καλμάρη.
'Επάνω άπό 25.000 θανάτους στήν
Αμερική κατά τό 1980 είχαν έπισήμως
ταξινομηθή σάν αύτοκτονίες, πλήν δμως
σύμφωνα μέ τις έκτιμήσεις καί τούς
ύπολογισμούς των ειδικών ό πραγματικός
άριθμός ύπερβαίνει τις 50.000 καί ό
άριθμός τών άποπειρών αύτοκτονιών ένδέχεται νά πλησιάζη τίς 500.000.
Μόνο ένα κλάσμα αυτού τοϋ άριθμού
τών προσώπων μπόρεσε νά πλησιάση τά
225 ειδικά τηλεφωνικά Κέντρα, πού έ
χουν έξαπλωθή στις ' Ηνωμένες Πολιτεί
ες μέσα στά 20 τελευταία χρόνια. Μολο
νότι μέστα στά 11 χρόνια άφ' ότου έχει
ίδρυθή τό Κέντρο προλήψεως αύτοκτονι
ών στήν ' Επαρχία μου έχουν λάβει χώραν
έπάνω άπό500 αύτοκτονίες, νοιώθομε ότι
έχει έπιτευχθή κάποιο άποτέλεσμα. Κάθε

50 ώρες κατά μέσον όρον παίρνομε μιά
τηλεφωνική κλήσι, ώστόσο μόνο μιά φορά
- πού δέν είχαμε τήν δυνατότητα νά
έπιτύχωμε μιά τηλεφωνική έπαφή μέ τό
πρόσωπο, πού καλοϋσε στό τηλέφωνο μιά άπό κείνες τίς τηλεφωνικές κλήσεις
έλαβε τό μοιραίο τέλος. ' Εάν έχωμεν τόν
καιρό νά καθιερώσωμε μιά σχέση, μπο
ρούμε συνήθως νά βοηθήσωμε τόπάσχον
πρόσωπο έπάνω στή κρίση. "Αλλα Κέντρα
άναφέρουν όμοια άποτελέσματα.
Ή κίνησις προλήψεως αύτοκτονιών
λειτουργεί καί στηρίζεται σ' ένα άπλό
συλλογισμό: Καθ' ήν στιγμήν κάποιος ζή,
ύπάρχει άκόμα κάποια εύκαιρία. ' Ο ' Εντγουϊν Σνάϊντμαν καθηγητής τής θανατολογίας στό Πανεπιστήμιο Καλιφορνίας
δέχεται καί άποδεικνύει ότι τό πρόσωπο
πού προτίθεται νά αύτοκτονήση τυπικά
βρίσκεται στό ζενίθ, στό κορύφωμα τής
έπιθυμίας γιά τήν αύτοκαταστροφή μόνο
γιά ένα βραχύ χρονικό διάστημα καί
κατόπιν τού παρέχεται βοήθεια, καταπραΐνεται πεθαίνει.
' Η έπέμβαση έπίσης έπιτρέπει δεύτε
ρες σκέψεις. Τά προτιθέμενα νά θέσουν
τέρμα στή ζωή τους άτομα είναι άμφιβόλων διαθέσεων καί έκτιμήσεων όσον
άφορά τήν ποιότητα καί τήν άξια τής
ζωής. Διεξάγουν μιά φοβερή πάλη, ένα
τιτάνειο άγώνα, μεταξύ τής σχεδιάσεως
τοϋ θανάτου τους καί τής ιδέας τής
διασώσεώς τους άπό αύτόν τήν τελευταία
στιγμή. Αύτή ή διευθυνομένη άντίληψη
περί ζωής έκπέμπει μηνύματα σέ κείνους
πού βρίσκονται πλησίον τού ύπό κρίσιν
προσώπου καί παρέχεται έλπίδα ότι θά
μπορέσουν νά τό προσεγγίσουν καί νά
άναθερμάνουν τίς πηγές ζωής. Πώς
μπορούμε νά γνωρίζομε ότι ένα άτομο
έχει πράγματι τήν πρόθεση νά αύτοκτονή
ση; Οί σύμβουλοι έκπαιδεύονται, έξασκούνται πρακτικά, γιά νά μπορούν νά
διακρίνουν τίς νύξεις, αύτά τά ένδεικτικά
σημεία: άθυμικές καταστάσεις, κατάθλι
ψη, άνησυχίες, στενοχώριες μονήρης
θλίψη, άπόγνωση, άπελπισία. Απευθύ
νουν έρωτήσεις γιά ένα τους «ναί» ή ένα
τους «όχι»; «Σκέφτεστε νά αύτοκονήσετε;» Τά πιό πολλά καταθλιπτικά άτομα
άπαντοϋν μέ άνακούφιση - έπί τέλους
τούς δίνεται ή εύκαιρία νά μιλήσουν στά
ίσα γιά τό θέμα, πού τά άπασχολεΤ. Φίλοι
καί συγγενείς συχνά θά διαμαρτυρηθοΰν.
«Μά τί κάνετε τέλος πάντων, τί κουβέν
τες είναι αύτές; Πρέπει νά ζήση!» (Αύτό
τό είχα πή καί έγώ στή Δεββόρα).' Αλλά οί
σύμβουλοί μας έξακολουθοΰν νά έπιμένουν στις άσυνείθιστες έρωτήσεις τους.
«Μέ τί τρόπο σκοπεύετε νά αύτοκτονήσετε; Τί προπαρασκευαστικές πράξεις, έχε
τε κάνει; Πότε σχεδιάζετε νά πραγματο
ποιήσετε τήν άπόφασή σας;».
Οί άπαντήσεις άξιολογοϋνται καί προσ
διορίζονται οί δυνατότητες αύτοκτονίας:
1) Δέν ύπάρχει σοβαρή σκέψη αύτοκτονί
ας, 2) ύπάρχει πράγματι σκέψη γι’ αύτό,
3) έπισείει μιά άπειλή, 4) τακτοποιεί τίς

ύποθέσεις του σέ βαθμό, πού νά είναι
έτοιμος νά πραγματοποιήση τήν άπειλή,
5) φαίνεται ότι άναλαμβάνει δράση μέ τή
προμήθεια ένός όπλου ή άλλου φονικού
οργάνου ή μέσου, 6) άποπειρόται στή
πραγματικότητα αύτοκτονία. Μιά άπόπειρα κινητοποιεί τόν σύμβουλο γιά δράση:
ιατρική βοήθεια έκτάκτου καί έπειγούσης
άνάγκης, τηλεφωνήματα ατούς συγγε
νείς, φίλους καί στήν 'Αστυνομία.
Οί προσπάθειες έπεμβάσεως, όπωσδήποτε θά πρέπει νά γίνωνται έπανειλημμένως στή περίπτωση, πού οί πάσχοντες
παρουσιάζουν έπιμόνως αύτοκτόνες προ
θέσεις καί τίς συνεχίζουν αύτές τίς
παρορμήσεις έπί μήνες ή έτη μέ άποτέλε
σμα νά καταλήγουν σέ άπειρες κρίσεις καί
άπόπειρες. Καί έάν ή έπιθυμία γιά αύτο
κτονία συνδυάζεται μέ τόν άλκοολισμό ή
παρέμβαση άποβαίνει άκόμα πιό δύσκολη.
"Ερχομαι νά πιστέψω ότι σχεδόν ό
καθένας μας μπορεί νά γίνη αύτόχειρ.
' Από καιρού εις καιρόν όλοι μας αίσθανόμασθε άνησυχίες ή κατάθλιψη έπάνω σέ
φανταστικές ή πραγματικές άποτυχίες καί
οί πιό πολλοί άπό μάς έχουν συμβιβασθή
μέτήν ιδέα ότι ή ζωή δέν έχει πιά άξια νά
τήν ζής. ' Εκείνο πού διακρίνει καί ξεχωρί
ζει έκείνους πού γίνονται αύτόχειρες
είναι ή στενοκεφαλιά, ή έλλειψη διορατι
κότητας, καταστάσεις ψυχικές καί διανο
ητικές μέσα στις όποιες αισθάνεται κα
νείς μόνος καί έρημος στήν κυριολεξία
έγκαταλελειμμένος.
Εχω διδαχθή έπίσης ότι τώρα γνωρίζο
με άρκετά πράγματα γιά νά μπορούμε νά
προλαμβάνωμε τό άπονενοημένο διάβη
μα σέ άλλους. Λίγα σημεία είναι σαφή.
Κλήσεις γιά βοήθεια πρέπει νάλαμβάνωνται σοβαρώς ύπ' όψιν. Έάν παρατηρη
θούν ένδείξεις αύτοκτόνων προθέσεων,
ρωτήσατε μέ εύγένεια εύθέως γιά νά
άνακαλύψετε τήν σοβαρότητα τών προ
θέσεων. Έ φ ' όσον διαπιστώσετε μιά
τέτοια πρόθεση, έλέγξατε τόν τηλεφωνι
κό κατάλογο γιά νά ίδήτε έάν ύπάρχη
κάποιο Κέντρο προλήψεως αύτοκτονιών.
’ Εάν δέν ύπάρχη στή πόλη σας ρωτήστε
τίς πληροφορίες γιά νά σάς ποΰν σέ ποιά
γειτονική πόλη ύπάρχει. Τηλεφωνήσατε
καί ζητήσατε βοήθειες. Απασχολήσατε
εί τό δυνατόν, τό δοκιμαζόμενο άπό
κρίσεις άτομο στό τηλέφωνο όσο περισ
σότερο μπορείτε. ' Ο πιό μεγάλος κίνδυ
νος τοϋ προσώπου πού περνάει μιά τέτοια
κρίση είναι ή αίσθησή του ότι είναι μονάχο
καί άβοήθητο. Οί άνθρωποι είναι άνάγκη
νά μάθουν ότι δέν είναι μόνοι. ” Οταν μέσα
στή ψυχή ένός άνθρώπου συντελεΐται μιά
σύγκρουση, μιά πάλη γιά ζωή ή γιά θάνατο
καί όταν τότε ξέρει ότι μπορεί νά στραφή
κάπου γιά νά γευθή βοήθεια, τότε σίγουρα
αύτό τού δίνει τήν δύναμη γιά τήν
ύπερνίκηση τού διλήμματος. ' Η βοήθεια
είναι τόσο κοντά μας, όσο τό τηλέφωνο.
Καί έμαθα αύτό τό μάθημα τόσο άργά: ή
αύτοκτονία μπορεί νά παρεμποδισθή.
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«...Αισθάνομαι τη άληθεία άνίσχυρον, πολύ άνίσχυρον τόν έαυτόν μου νά
πραγματευθώ περί του έργου του Καλλιόστρο, τοΰ τόσον συντελέσαντος νά
καταπέσει εν κράτος του οποίου εργον ύπήρξεν ή έκφαύλισις πόσης εις τόν
κόσμον έρχομένης συνειδήσεως».
ΝΑ άπό τά πιό αινιγματικά πρόσω
πα τής ιστορίας ύπήρξεν ό Καλλιό
στρο. Κατά τούς επικριτές του έπρόκειτο περί τού Ιωσήφ Μπαλσάμο, τού
άπατεώνα, πού γεννήθηκε στή Σικελία
τό έτος 1746. Γ ι' αύτούς ήταν ένας
άνθρωπος εύτελής, μεσίτης των ερωτι
κών συναντήσεων τής άόελφής του,
πλαστογράφος καί δολοφόνος.
Οί θαυμαστές του άρνούνται κατηγο
ρηματικά τήν 'εκδοχή αύτή καί ισχυρί
ζονται ότι τά παραπάνω είναι σκευωρία
τής «Ίεράς ' Εξετάσεως» καί τής Γαλλικής κατασκοπείας τής 'εποχής 'εκείνης.
' Ονομάζουν δέ τό ίνδαλμά τους Αλέ
ξανδρο Κόμη Καλλιόστρο καί ισχυρί
ζονται ότι δέν είχε καμιά σχέση μέ τόν
Σικελό άγύρτη Ιωσήφ Βαλσάμο. Α ν 
τίθετα, γράφουν, τό πρόσωπο αύτό
ήταν μιά «ύπέροχη φυσιογνωμία».
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'ερευνητής του, κατά τό 1904. Καί
συνεχίζει:
«Τό όνομα Καλλιόστρο άλληγορεϊ
άνθρωπον μεμυημένον εις τά μυστήρια
καί έχοντα ύπέρ αύτού τόν άριθμόν
«(ένδεκα), τού όποιου ή έξήγησις σημαί
νει ότι δέν παλαίουν πλέον τό καλόν
μετά τού κακού εις τήν ύπόστασιν τού
άνθρώπου τού φέροντος τό όνομα
τούτο, αλλά τό καλόν άποτελεϊ τό
άντικείμενον τής δράσεώς του... Ο
Καλλιόστρο μυηθείς κατά πρώτον ύπό
τού Αλτοτάς εις τάς άποκρύφους
έπιστήμας, έξεδήλωσε τόν πόθον νά
έπισκεφθεϊ τά μέρη εις τά όποια παλαιότερον έδιδάσκοντο τά μυστήρια καί
παρήξαν τάς πρώτος γνώσεις προκειμένου περί τής άναγεννήσεως τών ψυ
χών. ' Επεσκέφθη μετά τού διδασκάλου
του τήν Ελλάδα καί τήν Αίγυπτον.

μέσον τού ύπνωτισμού διά τού όποιου
θά ήδύνατο νά έμάνθανε τίς σκέψεις
τών άνθρώπων».
Έτσι ό Μάγος αύτός, μέσω τού
ύπνωτισμού καί άλλων μεθόδων, έγνώριζε καί άπεκάλυπτε τίς σκέψεις τών
ιθυνόντων.
Στό σημείο αύτό τόν βοήθησε ή
γυναίκα του, ή όποια «ταχέως κατέστη
δύναμις ύπνωτιστική. Α ί άρεταί της
έξόχως έπέδρασαν έπί τής Γαλλίας.
πλείστων γυναικών μυηθεισών, ότι
πρέπει νά σείσουν τόν ζυγόν τού
Τυράννου συζύγου των. ' Η κοινωνική
της άρετή, ήτο πρότυπον διά τάς
άριστοκράτιδας τής Γαλλίας».
"Ας δούμε όμως πώς μάς παρουσιά
ζονται οί μυήσεις αύτές τών άριστοκράτιδων τής τότε Γαλλίας άπό μιά άλλη,
σοβαρή πηγή:

01 ΕΠ ΑΝ ΑΣΤΑΤΙΚ ΕΣ ΔΙΔΑΧΕΣ ΚΑΙ Η ΜΥΙ
Του ' Αρχιφ. κ. Μηνά ’ Αναστασάκη
Κατά τούς φίλους του λοιπόν ό
Καλλιόστρο γεννήθηκε στή Μεδίνα τής
Αραβίας τό έτος 1749. 'Ιστορική ή
πρώτη 'εμφάνισή του έγινε στό Λονδί
νο, τό έτος 1769. Συνοδευόταν δέ άπό
τή συνεργάτιόα καί σύζυγό του Σεραφίνα ή Λαυρεντίνα φελιτσιάνι.
Οί γνώσεις, τά ταξίδια, ή άπόκρυφη
καί φανερή δράση τού άνθρώπου
αύτοϋ δέν είναι δυνατόν νά περιγρά
φουν στόν περιορισμένο χώρο ένός
περιοδικού, θά προσπαθήσωμε όμως
νά παρουσιάσωμε ατούς αναγνώστες
μας μερικά στοιχεία άπό τίς διδασκαλίες
του, άντλημένα άπό πηγές μάλλον
δυσπρόσιτες στό πλατύ κοινό.
«...Αισθάνομαι τή άληθεία άνίσχυρον,
πολύ άνίσχυρον τόν έαυτόν μου νά
πραγματευθώ περί τού έργου τού Καλ
λιόστρο, τού τόσον συντελέσαντος νά
καταπέσει έν κράτος τού όποιου έργον
ύπήρξεν ή έκφαύλισις πόσης εις τόν
κόσμον έρχομένης συνειδήσεως».
"Ετσι άρχιζει τήν παρουσίαση τής
διδασκαλίας τού άνθρώπου αύτού ένας

Κατά τόν χρόνον αύτόν ήδυνήθη νά
’εξακριβώσει τάς διδασκαλίας τών πυ
ραμίδων, τών ' Ελευσινίων, τών Ορφι
κών καί Καβειρείων...
' Επανελθών εις τήν δυτικήν Εύρώπην
πλειότερον ή ώς πρότερον ισχυρός,
έζήτησε καί είσήχθη μετά τής γυναικός
του» εις άλλα τότε λεπουργούντα μ υ 
στικά τάγματα.
Σιγά σιγά ό άνθρωποςαύτός 'εννόησε
τό σκοπό τής ύπάρξεώς του στή γή:
Επρεπε νά συντελέσει στήν αναμόρ
φωση τής άνθρωπότητος. "Επρεπε ό
μως άπό κάπου ν' άρχισε/. Προέκρινε
έτσι τή Γαλλία, «ώς χώραν δεικνυομένην ύπό τής άποκρύφου ’επιστήμης εις
τό νά μεταβάλει μίαν κατάστασιν, [καί]
έσπευσε πρός αύτήν νά έμπνεύσει
ιδέας».
Πριν όμως πάει στή Γαλλία καί
άρχισει άγώνα κατά τών Τυράννων τής
εποχής, έπρεπε νά ένισχυθεί μέ μυστι
κές δυνάμεις, πού θά έκαναν ανίσχυ
ρους τούς άρχοντες τής χώρας 'εκείνης.
Μ ία άπό τίς δυνάμεις αύτές ήτο «τό

«Τόν Αύγουστο τού 1779 έλαβε
χώραν ή μύησις 36 γυναικών έκάστη
τών όποιων έπλήρωσε 100 λουδοβίκια.
Α ί ύποψήφιαι έξεόύοντο τών ’ε νδυμά
των των καί ένεδύοντο λευκήν έσθήτα.
Η κυρία Καλλιόστρο κατεβίβαζε τό
φώς καί έκάλει τάς ύποψηφίας νά
χειραφετηθώσι τού ζυγού τών άνόρών.
Είτα αί ύποψήφιαι έξήρχοντο εις τόν
παρακείμενον κήπον ένθα εύρίσκοντο
άνδρες ά λλ' αύται 'ενθυμούμενα/ τόν
όρκον των ήρνούντο νά έλθουν εις
'επαφήνμετ' αύτών καίέπέστρεφον εις
τόν Ναόν. ' Εκ τής οροφής κατήρχετο ό
Καλλιόστρο γυμνός ώς έγεννήθη, κρα
τών όφιν άνά χεϊρας. ’ Η Μεγάλη
Διδάσκαλος άνήγγειλεν ότι ουτος ήτο
τό πνεύμα τής αλήθειας καί ότι θά τάς
έμύει εις τά μυστήρια...
’ Ο Καλλιόστρο διέτασσε τάς ύποψηφίους νά γυμνωθώσι, νά δεχθώσι
γυμνοί τήν άλήθειανήτιςήτο γυμνή. 'Η
κυρία Καλλιόστρο έγυμνώνετο πρώτη
καί είτα αί άλλαι. Ώ μίλει ό Καλλιόστρο
όστις είτα άνήρχετο διά τής οροφής καί
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διαδήματα»...
Πώς όμως θά έμπαιναν σε εφαρμογή
οί διακηρύξεις αύτές τού Καλλιόστρο, ό
οποίος, ας σημειωθεί, ήταν κατά τής
αιματηρής βίας;
’Από πολλές πηγές έχομε τήν πληρο
φορία ότι ό άνθρωπος αυτός έλαβε
μέρος σέμιά σπουδαία Μυστική Σύσκε
ψη, πού έγινε μερικά χρόνια πριν
'εκδηλωθεί ή μεγάλη Γαλλική ’επανά
σταση, καί στήν όποια σύσκεψη διαγράφηκε - θά έλεγε κα νείς-ή μελλοντι
κή πορεία τού Κόσμου...
Στή σύσκεψη ’εκείνη έλαβεν μέρος ό
λεγόμενος Κόμ/ς τού Αγίου Γερμανού
- τό 77/ό παράδοξο - πρόσωπο στόν
κόσμο τού αποκρυφισμού - ό Μεσμέρ,
ό Lavater, ό Wollner, ό Καλλιόστρο καί
άλλοι. Στή σύναξη 'εκείνη ούτε λίγο ούτε
πολύ «συνεζητήθη καί έξητόσθη ή
δύναμ/ς τής έξελίξεως τής ψυχής τής
άνθρωπότητος».
Μιά άλλη πηγή μας δίδει ώς έξής τή
συμμετοχή τού Καλλιόστρο καί τό
άντικείμενο τής Τρομερής ’εκείνης Συσκέψεως:
' Ο «Καλλιόστρο έν έτει 1770, είκοσι
περίπου έτη, πρό τής άρχής τής Μ εγά
λης Γαλλικής έπαναστάσεως [προσήλ-

I ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΣΤΡΟ
άπήρχετο».
Ενα/ λοιπόν πολύ περίεργο τί τρό
πους βρίσκει ή ιστορία γιά νά κάνει τά
μικρά ή τά μεγάλα της βήματα...
"Ας δούμε τώρα ατόφιες τις διδαχές
τού Καλλιόστρο, όπως μάς τις δίδει μιά
άξιοσέβαστη, στόν κύκλο της, πηγή:
«Τί νομίζετε ότι είναι δικαιοσύνη, 'εάν
δέν είναι μέριμνα ήμών ύπέρ τής
έξασφαλίσεως τής ζωής των αδελφών
μας άνθρώπων;
Τί είναι ’ελευθερία, ’εάν δέν είναι ή
πράξις τού άνθρώπου ή μή σκοπούσα
νά παρεμποδίσει τήν άρμονίαν καί τήν
πρόοδον πάντων τών άδελφών μας;
Καταρρίψατε συντρίβοντες ύπό τούς
πόδας σας τά άξιώματα καί ύπερασπίσατε τόν άνθρωπονέπαναφέροντές τον
εις τήν 'εστίαν, τήν παρέχουααν εις
αύτόν όύναμιν νά άγαπά τούς άδελφούς του καί σέβεται τάς πράξεις των
έκείνας αί όποίαι δέν εμποδίζουν τήν
πρόοδον ούόενός. Πατάξατε τούς τίτ
λους καί καταστήσατέ τους πρό τών
όμμάτων τού ,σύμπαντος κόσμου, ότι

είναι μηδέν πρό αίασδήποτε άνθρωπίνηςμορφής. ' Απαλλάξατε τόν άδελφόν
άνθρωπον άπό τά δεσμό τά καλούμενα
κοινωνικά προνόμια... Άνδρωθεϊτε άδελφοί μου, καί παρατηρούντες τό
Σύμπαν, τήν γλυκεϊαν μητέρα φύσιν,
είπατε εις εαυτούς ούδεις τών άνθρώ
πων είναι τέκνον ξένης μητρός. Συντρί
ψατε τά πόσης φύσεως κοινωνικά
δεσμό... Ποδοπατήσατε τά σκήπτρα
τών τυράννων φειόόμενοι τού άνθρώ
που καί γελωτοποιήσατε τάς τιάρας τών
παπών διότι είναι πηγή παντός κακού
εις τήν άνθρωπότητα. Κηρύξατε διά
τών κηρύκων τού τάγματός σας πρός
πάσαν ζώσαν ψυχήν, ότι δέν διαφέρει
κατά τά δικαιώματα καί τάς ύποχρεώσεις άπό ούόεμίαν άλλην τοιαύτην.
Διδάξατε ώς διδάσκαλοι 'εμπνευσμένοι
καί άπηλλαγμένοι παθών τόν άνθρω
πον διά νά ’εννοήσει, ότι ούδείς τόν
προώρισε νά είναι τυφλός καί νά
πάσχει, έκτος εκείνων οί όποιοι καταχρώνται τής άδυναμίας του καί αύτοί
είναι οί φέροντες έπί τών κεφαλών των

Στή φωτογραφία αριστερά επάνω; Ο
Καλλιόστρο σέ χαρακτηριστική προσω
πογραφία. Στήν έπάνω φωτογραφία ή
Κα Καλλιόστρο.
θε] εις μυστικήν συνεόρίασιν [άτόμων]
προερχομένων έκ διαφόρων ’ Εθνών
τής μοναρχικής τότε Εύρώπης καί έκ
τής ’Αμερικής, ή όποια ήτο ύπόδουλος
τών Άγγλων. Τό άντικείμενον τής
συσκέψεως ήτο πολιτικόν καί κοινωνι
κόν. Εσχεδιάζετο παγκόσμιος έξέγερσις κατά τής τότε κρατούσης πολιτικής
καί πνευματικής τυραννίας. Τής συνέ
δριά σεως φέρεται προεδρεύων ό Σουη
δός μύστης Swendenborg. Ο Καλλιό
στρο οδηγείται εις τήν συνεδρίαν παρ'
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αγνώστου. Τόν υποβάλλουν εις δοκιμα
σίας, τώ απευθύνουν ερωτήσεις. Πλήν
αυτός φαίνεται ενήμερος εις όλα τά
αφορώντα τήν μυστηριακήν γνώσιν καί
τήν προπαρασκευαζομένην έξέγερσιν.
Τέλος τοϊς αποκαλύπτεται: Είναι ό Μέγας Κόπτης - ό πεφωτισμένος. Μετά
ταϋτα σχεδιάζουν άπό κοινού τήν έπανάστασιν των 'Αμερικανών κατά τών
"Αγγλων δυναστών των, τής Γαλλίας
κατά τών δεσποτών της καί τών Ααών
κατά τής πνευματικής τυραννίας τού
Πάπα»...
«Μυστικώ τφ τρόπω» έφτασε έως τις
μέρες μας ένα μέρος όσων ειπώθηκαν
κατά τις συζητήσεις εκείνες, εκ μέρους
τού Καλλιόστρο. Είπε λοιπόν ό Μάγος:
«...Μού 'επιρρίπτετε, άδελφοί, τήν
εύθύνην τού μέλλοντος νά χυθεί αίμα
τος, αλλά άναλογισθήκατε ότι ό Θεός
είναι ύπέρτατος πάντων ημών: Τό
άστρολογικόν φώς δεικνύει τήν Γαλλίαν ώς μέλλουσαν νά συνταραχθεί ύπό
μεγάλων γεγονότων. Εις αυτήν θά
συντελεσθεί μία μεταμόρφωσις. Τούτο
βεβαίως δέν είναι έργον ίδικόν μου,
άλλά τού Θεού. Τήν γήν ταύτην προώρισεν ό Θεός ώς 'εστίαν όυναμένην νά
μεταδώσει πρός όλην τήν γήν δύναμιν
κοινωνικής όναμορφώσεως. (...) Μετά
τήν τρικυμιώδη κατά στάσιν τήν όποιαν
προβλέπετε εις τήν Γαλλίαν, ό κόσμος
θά είσέλθει εις ήρεμον τροχιάν. Τότε αί
έπιστήμαι άπαλλαγμέναι άπό τά δεσμό
τών τυράννων θά άποτελέσουν τήν
φοβερωτέραν πρός τήν άμάθειαν έπανάστασιν. Η άνθρωπότης θά ήρεμεί
άλλά τό πνεύμα της θά 'επαναστατεί
διαρκώς κατά τού καταθλίβοντος τήν
άνθρωπίνην ψυχήν ζυγού τής δουλεί
ας. ' Ο άνταγωνισμός εις τήν 'επιστήμην
καί τήν βιομηχανίαν θά άποτελούν
έπίφοβον χαρακτήρα καί θά άπειληθεί
καί πάλιν πρός χρόνον τινά ή ’ελευθερία
τών συνειδήσεων. 'Αλλά τότε θά γεν
νηθεί έτερος πόθος εις τήν άνθρωπίνην
ψυχήν. ' Ο πόθος τού νά μή διακρίνεται
τών άλλων κατά τήν κοινωνικήν έμφάνισιν. ’ Ο πόθος τού είδους αύτού μάς
έγγυάται ότι ή άνθρωπότης δέν θά
έπανέλθει εις τήν πλήρη οργίων σημερι
νήν [1 78 5] κοινωνίαν. Τά Δουκικά
στέμματα καί αί Κομητείαι θά είναι
άντικείμενα τά όποια μόνον εις τά
θέατρα θά μεταχειρίζωνται οί άνθρω
ποι. Ο άνταγωνισμός βαθμιαίως θά
πείσει τόν κόσμον, ότι τό δόγμα τής
ιδιοκτησίας είναι όλέθριον...».
Κάποιος άπό τούς συμμετέχοντες στή
Σύναξη έκείνη παρετήρησε ότι «μόνον
όιανοητικώς ήόύνατο ή Γαλλία νά
άλλάξει κατάστασιν». Καί τότε ό Καλλιό
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στρο άντιπαρετήρησε:
«Δέν άρνούμαι ότι ή διανοητική
μεταβολή είναι φυσικός νόμος καί ό, τι ό
φυσικός νόμος υπαγορεύει είναι τό
άριστον πόσης μεταβολής. ’Αλλά μή
βλέπετε τόν άνθρωπον εις τήν φύσιν.
Ούτος πρό πολλού έχει άποστεί άπό
αύτήν καί ό ι' αύτόν άκριβώς τόν λόγον
ή μεταβολή τής άνθρωπίνης αύτού
καταστάσεως θά άπαιτήσει θυσίαν άνθρωπίνων ύπάρξεων. ’ Εάν εύρίσκετο
ύπό τήν φυσική 'επιρροήν καί τήν
εύεργετικήν τών νόμων αύτής έπίδρασιν, δέν θά άπετέλει διάφορον έκαστος
τών άλλων άνθρώπων κοινωνικήν ύπόστασιν καί τότε συμφωνώ ότι θά
άνεγεννάτο ή διάνοιά του έπηρεαζομένη ύπό τού νόμου τήςμεταμορφώσεως
τής ούσίας της. Αλλά δυστυχώς δέν
δύνασθε νά μού ύποδείξετε ότι ό
άνθρωπος ’επηρεαζόμενος ύπό τών
φυσικών νόμων ακολουθεί τήν πρόο
δον καί δ ί αύτό, έπί έκτροπου κατα
στάσεως έκτροπος μεταβολή θά συντε
λεσθεί... "Ας μή ταράσσονται λοιπόν οί
οπαδοί μας πρό τής θέας τής έπαναστάσεως, διότι κατ' αύτήν θά ζημιωθούν οί
προξενήσαντες άλλοτε ζημίας εις άλλας
συνειδήσεις. Οί Μαρκήσιοι καί οί Κομή
τες θά πληρώσουν διά τού αίματός των
διπλάσιον αίμα τό όποιον άλλοτε έχυ
σαν πρόςμόνοντόνσκοπόν τής προσω
ρινής εύχαριστήσεως»...
Αύτά, κατά τις πηγές μας, είπεν ό
Κόμης Αλέξανδρος Καλλιόστρο στήν
τρομερή σύσκεψη τού 1770 ή 1785, τή
σύσκεψη έκείνη πού γύρισε γρήγορα
τόν τροχό τής ιστορίας.
'Η 'εξουσία τής 'εποχής συνέλαβε,
όπως ήτο επόμενο, τόν Καλλιόστρο καί
τόν πέρασε άπό Ίεροδοκείο.
Η άπολογία του 'ενώπιον τών δικα
στών ήτο πλήρης συμβολισμών καί
άλληγορίας, άλλά καί πλήρης ’επίσης
άπό εωσφορικήν άλαζονία, ιδιαίτερα σέ
μερικές φράσεις της.
Παραθέτομε, άποσπασματικά, αύτήν
τήν άπολογία:
«Δέν άνήκω εις καμίαν 'εποχήν, εις
κανένα τόπον. Εκτός χρόνου καί χώ
ρου τό πνευματικόν μου είναι ζή τήν
αιωνίαν του ϋπαρξιν... Μετέχων ένσυνειδήτως τού 'Απολύτου "Οντος. κα
νονίζω τάς πράξεις μου κατά τό περι
βάλλον μου. Είμαι ’εκείνος ό όποιος
είμαι... [Σημ. γραφ.: Τό ίδιο άκριβώς
είπε ό Θεός γιά τόν 'εαυτό του, όταν
’ε μφανίστηκε στόν Μωϋσή], Ιδ ο ύ έγώ:
Είμαι εύγενής καί ταξειδιώτης. Ομιλώ
καί ή ψυχή σας δονείται, άναγνωρίζουσα λόγους άρχαίους μία φωνή, ή όποια
εύρίσκεται εις τά ένδον σας καί ή όποια

έσίγησεν άπό πολλού, άπαντά εις τήν
πρόσκλησιν τής ίδικής μου. Δρώ, καί ή
ειρήνη 'επανέρχεται εις τάςκαρδίας σας,
ή ύγεία εις τά σώματά σας, ή 'ελπίς καί τό
θάρρος εις τάς ψυχάς σας...
»"Ως ό άνεμος τού Νότου, ώς τό
άπαστράπτον φώς τής Μεσημβρίας, τό
όποιον έχαρακτήρισε τήν πλήρη γνώσιν
τών πραγμάτων καί τήν 'ενεργόν'επικοι
νωνίαν μετά τού Θεού, έρχομαι πρός
τόν Βορράν, πρός τήν άχλύν καί τό
ψύχος, καταλοίπων παντού, κατά τήν
διάβασίν μου, ψυχία τινά τού 'εαυτού
μου, αύτοδαπανώμενος, έλαττούμενος
εις κάθε σταθμόν μου, ά λλ' άφίνων
πρός ύμάς ολίγον φώς, ολίγη ν θερμό
τητα. όλίγην δύναμιν έως ότου φθάσω,
τέλος, καί στερεωθώ όριστικώς εις τό
τέρμα τής σταδιοδρομίας μου τήν ώ
ραν, κ α θ ' ήν τό ρόδον θ ' άναθάλη έπί
τού σταυρού. Είμαι ό Καλλιόστρος...
» 'Αλλά σάς χρειάζονται λεπτομέρει
α/, σημεία καί παραβολαί. 'Ακούσατε,
λοιπόν: "Ας άνατρέξωμεν πολύ μακράν
εις τό παρελθόν, άφού τό θέλετε!
Είπε καί άλλα ό Καλλιόστρο, περίεργι
καί μυστηριώδη. Τόν καταδίκασαν σί
θάνατο. Τελικά ή ποινή του μετριάστηκε
σέ ισόβια δεσμό.
Τό έτος 1797 οί λεγεώνες τής Γαλλικής Επαναστάσεως, τήν όποια ό ίδιος
«προετοίμασε», έκρουαν τις πύλες τής
Ρώμης. Οί άξιωματικοί ζήτησαν άμέσως νά πληροφορηθούν πού έκρατείτο
ό Καλλιόστρο. Ο Καλλιόστρο όμως
είχε πιά πεθάνει, τό δέ πτώμα του δέν
άξιώθηκε ταφής. Τό είχαν πετάξει στήν
τάφρο τού φρουρίου.
Κατά μία άλλη πηγή «κατά διαταγήν
τού στρατηγού Ντομπρόβσκυ, ό όποιος
έκυρίευσε τό φρούριο, μερικοί στρατι
ώτες άνέσκαψαν τόν ύποδειχθέντα τά
φο τού Καλλιόστρο καί έβγαλαν τό
κρανίο του όπου έβαλαν κρασί καί
ήπιαν εις μνήμην τού μάρτυρος τής
'Ελευθερίας...».
Οί 'ελευθερωτές του, τέλος, άρκέστηκαν ν ’ άπελευθερώσουν τούς άλλους
καταδίκους, μ ' αύτά τά λόγια:
«φίλοι είσθε 'ελεύθεροι. ' Η Δημοκρα
τία άνατρέπουσα μίαν [άκόμη] Βαστίλην σάς άποδίδει πάντα τά δικαιώματά
σας».
Καί αμέσως μετά άνατίναξαν τήν
ειρκτή.
"Εκλεισε έτσι ό κύκλος μιάς ζωής,
ένός άπό τά μέλη τής Μεγάλης Αευκής
' Αδελφότητος πού, κατά τούς άποκρυφιστές, έχουν ατά χέρια τους τις τύχες
τού Κόσμου...
Μηνάς 'Αναστασάκης

ΧΙΟΥΜ ΟΡΙΣΤΙΚΑ

Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι Ε Κ ΤΟ Σ Ε Π Ο Χ Η Σ

Αύξάνεσθε
καί
πληθύνεσθε...
Τοϋ κ.
Σπύρ. Δεμέναγα

άνθρωπος ό κύριος ' Ιγνά
Χ ΡΥΣΟΣ
τιος. Πηγαίνει κάθε Κυριακή στήν
εκκλησία, ελεεί τούς φτωχούς καί γενι
κά πορεύεται στήν ζωή κατά πώς θέλει
ό Κύριος ήμών. Μέσα στ’ άλλα δέ άρέακεται νά κάνη προξενιά καί νά κλεινή
συνοικέσια ακολουθώντας τήν χριστια
νική ρήσι: «Αύξάνεσθε καί πληθύνε
σθε...... Ίσως νά πρόκειται καί γιά
χόμπυ. Ό κύριος 'Ιγνάτιος όμως δέν
τό παραδέχεται. Πιστεύει ότι μέ τό νά
παντρεύη τούς ανθρώπους έκπληροΤ
μιά χριστιανική αποστολή καί τονίζει
διαρκώς:
-'Ό τα ν παντρεύης δυό άνθρώπους
είναι σάν νά χτίζης μιά έκκλησία!
Στήν προσπάθειά του αύτή βέβαια
συναντάει δυσκολίες. Διότι σήμερα οί
άνθρωποι καί ιδίως οί νέοι άπεχθάνονται τά παντρολογήματα μέ συνοικέσια
καί προτιμούν νά βρίσκουν μόνοι τό
ταίρι τους. Παραξηγούνται μάλιστα,
όταν τούς μιλάς γιά προξενιό:
-Μ ά πού ζήτε κύριε 'Ιγνάτιε! Πού
άκούστηκε συνοικέσιο στήν έποχή
μας;
-Μ ά ξέρετε....
-Εύχαριστώ κύριε ’ Ιγνάτιε, άλλά νά
μένη τό βύσσινο!

"Οταν παντρεύεις δυό άνθρώπους ε ί
ναι σάν νά χτίζεις έκκλησία, πιστεύει ό
Κος 'Ιγνάτιος.

"Ενας άλλος θά είχε άπογοητευθή
καί θά είχε έγκαταλείψει τά ζευγαρώ
ματα. ' Ο κύριος ' Ιγνάτιος όμως ποτέ.
' Εννοεί νά έκπληρώνη τήν χριστιανική
άποστολή του καί νά πασχίζη νά ένώνη
τούς άνθρώπους μέ τά δεσμά τού
γάμου. Μόνο πού έχει έντοπίση τήν
σχετική δραστηριότητά του στούς με
σόκοπους πού είναι πιό βολικοί στά
συνοικέσια. Γι' αύτό οσάκις βρεθή σέ
κανένα κύκλο γνωστών ή άγνώστων,
άρχίζει τις έρευνες προσπαθώντας νά
άνακαλύψη κανένα άνύπαντρο νά τόν
φέρη στά νερά του καί νά τού φορτώση
διά βίου καμμιά άνύπαντρη μεγαλοκοπέλλα. Γιατί άπό «σιτεμένες» άνύπαντρες ύπάρχει μεγάλο «στόκ». Οί γαμ
προί είναι δυσεύρετοι. Τελευταία μάλι
στα έχει βάλει πλώρη νά παντρέψη τήν
Άσημούλα. Δηλαδή τι Άσημούλα,
πού έδώ πού τά λέμε τά έχει καβαντζάρει τά πενήντα καί δέν βράζει ούτε
μέ όλο τόν άνθρακίτη τής 'Αγγλίας.
"Ασε δέ πού άπό έμφάνισι έχει τά
χάλια της ή νύφη, έπί πλέον δέ είναι καί
γλωσσοκοπάνα πρώτης έθνικής κατη
γορίας. ' Απόδειξις, ότι όταν τάκουσε ή
γυναίκα τού κυρίου 'Ιγνατίου ή κυρία
Καλιρρόη, φώναξε πνιγμένη στά γέλια:
-Καλέ ποιος τό παίρνει αύτό τό....
σκυλόψαρο, τήν Άσημούλα;
' Αλλά ό κύριος ' Ιγνάτιος άντιπαρέρχεται τις ειρωνείες τής Καλιρρόης
άποφασισμένος νά παντρέψη τήν Ά 
σημούλα, ό κόσμος νάχαλάση. "Αλλως
τε τόν είχε παρακαλέσει καί ή 'ίδια:
-Βρήτε μου ένα γαμπρό κύριε ' Ιγνά
τιε, έτσι νά χαρήτε τά μάτια σας!
Μυστήριο θά κάνετε!
Καί βέβαια θά έκανε μυστήριο. Γ ιατί

ό γάμος είναι ιερή ύπόθεσις άκόμα κι'
όταν πρόκειται γιά τήν Άσημούλα πού
ζυγίζει ίσαμε μιά γελάδα κΓ έχει καί
μουστάκι τρομάρα της. ΓΓ αύτό έπεσε
μέ τά μούτρα νά τής βρή γαμπρό. Καί
ιδού ότι δέν άργησε νά έντοπίση τόν
ύποψήφιο... θύμα. "Ητανε ένας μεσό
κοπος έλληνοαμερικανός πού είχε έλ
θει άπό τό Τσικάγο γιά νά παντρευτή
' Ελληνίδα.
-Παπούτσι άπ' τόν τόπο σου! Γουέλ;
Τόμαθε ό κύριος Ιγνάτιος καί έσπευσε νά έκπληρώση τήν ιερή του
άποστολή. Τόν πλεύρισε λοιπόν καί
άρχισε τό ψηστήρι:
-Εύγε άγαπητέ! ' Η άπόφασίς σας νά
παντρευτήτε ' Ελληνοπούλα άποδεικνύει τά πατριωτικά σας αισθήματα. Καί
είσθε τυχερός. "Εχω γιά σάς μιά
κοπέλλα έξαιρετική. Λιγόλογη, σεβα
στική, οικονόμα καί χρυσοχέρα (έμένα
μοΰ λές;). Θά θέλατε λοιπόν;
'Ενθουσιάστηκε ό γαμπρός μέ τά
προσόντα τής νύφης κι’ έσπευσε νά
τόν διακόψη:
- Ω! Γιές! Γιές!
Παρενέβη όμως ή άδελφή τού ' Αμερικάνου μιά τετραπέραντη Σμυρνιά:
-Νά τήν δγιοϋμε πρώτα τήν νύφη
γιά!
-Μ ά καί βέβαια θά τήν δήτε! έσπευ
σε νά άπαντήση ό 'Ιγνάτιος.
ΚΓ άφοΰ κανονίσανε τό ραντεβού
γιά τήν έπομένη στό σπίτι τής νύφης,
έτρεξε ό Ιγνάτιος νά μεταφέρη τά
εύχάριστα στήν Άσημούλα:
- Έ ν τάξει κοκώνα μου! Βρέθηκε ό
γαμπρός!
-Α λ ή θ εια ; καταχάρηκε ή Άσημού
λα.
-Μόνο κύτταξε νά σουλουπιαστής
κομμάτι ψυχή μου! Τήν συνεβούλευσε
ό Ιγνάτιος.
-Καλέ έννοια σας, τόν καθησύχασε
αύτή. Θά γίνω φιγουρίνι.
Είδε όμως τό «φιγουρίνι» ό γαμπρός
άπό τό Τσικάγο καί παρά λίγο νά τό
βάλη στά πόδια. “ Εσκυψε μάλιστα καί
είπε στόν 'Ιγνάτιο.
-Αύτό είναι τό φρούτο πού μοϋλεγες πατριώτη;
-Γιατί, δέ σ' άρέσει μάτια μου;
- Ά μ τέτοιες βρίσκω όσες θέλω
στό.... δημοπρατήριο!
Είδε τά ψού-ψού ή Άσημούλα καί
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Αποθεμάτων τού σώματος, άφ ’ έτέρου
δέ τών περιουσιακών στοιχείων, ή
κατάστασις τού λαού θά χειροτερεύσει.
"Οταν έξαντληθοΰν τ ’ Ανωτέρω Απο
θέματα, ό Αριθμός τών θυμάτων θά
αύξηθεί εις πολύ άνώτερα έπίπεδα. Καί
έάν μέν ό πόλεμος δέν διαρκέσει έπί
πολύ, οί ένήλικες θά δυνηθοΰν, ίσως νά
έπανορθώσουν τάς βλάβας των. 'Α νε
πανόρθωτοι όμως, όπωσδήποτε είναι αί
βλάβαι διά τά παιδιά.
Τό ' Ελληνικόν κράτος θά έχει, μετά
τόν πόλεμο, ν ' Αντιμετωπίσει προβλή
ματα τών κοινωνικών νόσων (φυματίωσις κ,λ,π.) εις βαθμόν άφάνταστον».
Οί προβλέψεις αύτές τού καθηγητή,
έπαλήθευσαν πέρα γιά πέρα κι ’ αύτοί
πού πέθαναν στην κατοχή, μόνο άπό
τήν πείνα, ξεπέρασαν τις 260 χιλιάδες
ψυχές!...
Στόν χώρο τού Πολ. Ναυτικού, καί
στις τάξεις τών στελεχών του, πουχε
άπομείνει έδώ στην κατεχόμενη ' Ελλά

δα, παρατηρήθηκε μιά άσύνηθη συναδελφική άλληλεγγύη άνάμεοα ατούς
άξιωματίκούς κ ι’ ύπαξιωματικούς. Ί 
σως, ή κοινή μοίρα όλων μας, Γσως ό
πόνος, ίσως ή στέρηση ίσως καί τό
άβέβαιο μέλλον!...
Χάρις στις ένέργειες, τή δραστηριό
τητα τις φροντίδες, τήν έπίβλεψη, τήν
καλωσύνη καί τήν άνθρωπιά τού, τότε,
Γεν. Δ/ντοΟ τού ' Υπουργείου Ναυτικών
(οί υπηρεσίες του όποιου είχανε έγκατασταθεί στην όδό Κριεζώτου όπου
ήτανε τό Ναυτικό ’Απομαχικό Ταμείο
καί τό Ανακριτικό Γραφείο θαλασσίων
Ατυχημάτων τού Υ.Ε.Ν., άφοϋ είχε
καταληφθεί τό 'Υπουργείο Ναυτικών
άπό τούς Γερμανούς) πλοιάρχου, τότε,
καί μακαρίτη τώρα Χριστόφορου Κονιάλη - Θεός σχωρέστον κΓ άγια τά
κόκκαλά του μπόρεσαν τά στελέχη όχι
μόνο νά έπιζήσουν, άλλά καί ν ’ Ατσαλώ
σουν τις ψυχές των μέ τήν ύπομονή
γιά νά δουν τήν Πατρίδα λεύτερη...

ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ I
0 ΑΝΕΙΠΩΤΟ δράμα τής πείνας,
δέν μπορούσε νά τό ξεπεράσει κα
νένας. ’ Ενδεικτική είναι μιά ύπεύθυνη
έκθεση πού συνέταξε ό άκαδημαίκόςκαθηγητής Πανεπιστημίου Γεωρ. Ίωακείμογλου τόν Μάρτη τού 1942 ('Ιστο
ρία Κατοχής Δ. Γατόπουλους, Τόμος Γ'
σελίς 27) στην όποια ύπογραμμίζει:
«... Εκείνοι οί όποιοι δέν ήδυνήθησαν νά πληρώσουν τάς τιμάς τής
μαύρης άγοράς λόγω έλλείψεως περι
ουσιακών στοιχείων, άπέθανον. ' Ο Λα
ός τρώγει τάς σάρκας του καί τήν
περιουσίαν του. Έλάττωσις βάρους
τού σώματος μέχρι 15-20% παρατηρεϊται άκόμη καί εις τάς άνωτέρας κοινωνι
κός τάξεις.
’ Ελαττωμένων άφ ’ ενός μέν τών

7

Στή φωτογραφία
επάνω ξυλογραφία
του Σπυρ. Βασιλείου
εμπνευσμένη άπό
τό ποίημα πού
άπάγγειλε ό Σικελιανός
τό 1943 στόν τάφο
του Παλαμά. Δεξιά:
Γερμανοί στρατιώτες
μετά τήν κατάθεση
στεφάνων στόν
"Αγνωστο.
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Σ ' όλο τό διάστημα τής κατοχής,
δημιουργήθηκαν κέντρα διανομής τρο
φίμων σέ διάφορα σημεία τής πρωτεύ
ουσας (Κριεζώτου, Ίόνιος Σχολή γωνία Ακαδημίας καί Χαρ. Τρικούπη,
Ίπποκράτους καί Διδότου, κ.ά.). Λίγα
όσπρια, λίγη ζάχαρη, λίγα χορταρικά,
σταφίδες, σύκα, καμμιά κούτα τσιγάρα
καί πολλή... αισιοδοξία διανέμονται μέ
τό δελτίο. Σ ' αυτά τάκέντρα ύπηρετοϋσαν άξιωματικοί καί ύπαξιωματικοί πού
έξυπηρέτησαν συναδελφικά καί καλό
καρδα όλους τούς έναπομείναντες
έδώ ναυτικούς μας - καί τίς οικογένει
ες άκόμη τών έκπατρισθέντων γιά τόν
συμμαχικόν άγώνα - στή Μέση Ανατο
λή, συναδέλφων.
Σ υ γ κ ιν η τικ ές σκηνές κάθε μέρα
ατούς δρόμους τής ’Αθήνας. ’Ανώτα
τοι, άνώτεροι καί κατώτεροι άξιωματικοί
μας, μέ τίς σακκούλες ατό χέρι καί στήν
ούρά, γιά λίγα όσπρια ή γιά λίγα χόρτα.
' Η έπιβίωση, καί τό όραμα τής άπελευ-

β) Ο άρχικελευστής Ήλεκτριστης
Βασ. Μαλλιόπουλος ή Παπαϊορδάνου,
άνήκων στήν όμάδα Ίβάνωφ (κατασκοπεία-σαμποτάζ) συνελήφθη καί καταδι
κάσθηκε άπό Γερμανικό στρατοδικείο,
κ ι’ έκτελέσθηκε στις 4-1-43.
γ) ' 0 κελευστής τηλεγραφητής Βενιζέλος, σ ' αιφνιδιαστική έρευνα πούκαναν οί Ναζί στό κρησφύγετό του, πού
τό έντόπισαν μέ τά ραδιογωνιόμετρά
των, τόν έκτέλεσαν έπί τόπου, χειριζόμενον άκόμη τόν πομπόν του...
Ό ύποπλοίαρχος τη λ/τής Άλαφοϋζος Ζάννος μαζί μέ τόν ύπογραφόμενο,
έργάζονταν σ ' ένα δέκτη άσυρμάτου,
έγκαταατημένο στό πατάρι ένός σπιτι
ού τής όδού Σκουφά, είχαν έντολή νά
παίρνουν τά νέα τών συμμαχικών στα
θμών καί τούς λόγους πού έκφωνούσαν
οί διάφοροι άρχηγοί - ιδίως όμως τού
Τσώρτσιλ - γιά λογαριασμό τού παράνο
μου μυστικού ' Ελληνικού Τύπου. Ήσαν
έφοδιασμένοι μέ πλαστές ταύτότητες

ΤΗΣ ΠΑΓΩΝΙΑΣ
Τοϋ κ. Θ. Θεολογίδη
θέρωσης τής Πατρίδας ήτανε ό κρύφι
ος πόθος όλων τών ' Ελλήνων.
' Ο άκαδημαϊκός μας - ναύαρχος, ό
σοφός Στυλ. Λυκούδης, παρά τά γηρα
τειά του, πιεζόμενος κι ’ αύτός - όπως
όλος ό Ελληνικός λαός - άπό τήν
άνέχεια καί τή στέρηση, θεάθηκε πολ
λές φορές μέ τή καραβανίτσα του στό
χέρι, νά βγαίνει άπό κάποιο κέντρο
διανομής συσσιτίων!...
Χάσαμε πολλούς συναδέλφους, οί
όποιοι έπεσαν στά χέρια τών θύννων,
βασανίσθηκαν κι ’ έκτελέσθηκαν, ύπηρετούντες τήν Πατρίδα, πιστοί στόν
όρκο πούχαν δώσει.
Άπό τόν σωρό τών έκτελεσθέντων
καί θανόντων έκ τών κακουχιών τού
πολέμου άξιωματικών καί ύπαξιωματικών τού Π.Ν. άνασύρουμε μόνο λιγοστά
όνόματα. Κάνουμε, δηλ. ένα είδος
δειγμα τοληψ ία ς καθήκοντος, ήρωϊσμοϋ καί θυσίας.
α) ' Ο άρχικελευστής τηλεγραφητής
Άντώνης Παπαγιάννης άνήκων στήν
Άγγλοαμερικανική οργάνωση κατα
σκοπείας FORS Τ-133, συνελήφθη άπό
τούς Ναζί τήν ώρα πού έπικοινωνοΰσε
μέ τόν πομπό του μέ τή συμμαχική
διοίκηση Μ. Ανατολής, κ ι’ έκτελέσθηκε έπί τόπου στις 9-6-1943.

έγκεκριμένες άπό τόν τότε διευθυντή
τής ’Αστυνομίας "Εβερτ καί τίς Γερμα
νικές αρχές κατοχής - γιά νά κυκλοφο
ρούν έλεύθερα τίς νυκτερινές ώρες διέτρεχαν καθημερινά θανάσιμο κίνδυ
νο, όταν έπέστρεφαν τίς πρωινές ώρες
στά σπίτια των, άπό τίς περιπολίες τών
άρχών κατοχής καί πρό παντός άπό τήν
Κομαντατούρ πού έδρευε στό Πειρα
ματικό σχολείο τής όδού Σκουφά άπέναντι στόν "Αγιο Διονύσιο. Στις
17.3.42, συνελήφθησαν κΓ οί δύο,
κρατήθηκαν έπί δυό ώρες, άνακρίθηκαν
παρουσία διερμηνέως, κΓ άφέθηκαν
έλεύθεροι.
Στις 22.5.42, οί ύποπλοίαρχοι Στ.
Καπίρης, Ίω. Πιτσάκης, κΓ ό ύπογραφόμενος συνελήθησαν μέ τήν κατηγο
ρίαν τής κατασκοπείας έξω άπό τό
πρατήριο τροφίμων τού Π.Ν. τής όδού
Ακαδημίας, όδηγήθηκαν άπό 2 καραμπινιέρους στό άπέναντι κτίριο όπου
ήτανε τό Κομάντο Πιάτσα τών 'Ιταλών
( ’Ακαδημίας 67) άνακρίθηκαν έπί πολ
λή ώρα, άλλ' άφέθηκαν έλεύθεροι
χωρίς νά κακοποιηθούν.
Κάποιο άλλο πρωινό, οί ύποπλοίαρχοι Μ. Κωνσταντίνου, Κ. Καλαφάτης κι ’
ό ύπογραφόμενος, ξεκίνησαν νά πάνε
πρός τό σταθμό Θησείου, γιά νά πάρουν

Μικρά * Ελληνόπουλα,
σωστά φαντάσματα του
έαυτοϋ τους,
σκελετωμένα και
ετοιμοθάνατα
άπό τήν πείνα.
λίγα χόρτα καί κανένα αύγό, πούχαν
σταλεί μέ ταχυδρόμο άπό ένα μικρό
Κυκλαδίτικο νησί. Διασχίζοντες τού
Ψυρρή καί στή πλατεία όπου τό κτίριο
πού στεγάζεται ή Φιλαρμονική τού
Δήμου ’Αθηναίων, κ ι' ένώ έβάδιζαν
άνύποπτα, συνελήφθησαν άπό τρεις
καραμπινιέρους, οί όποιοι μ ’ άγριότητα
κι ’ έξαλλοσύνη τούς έδωσαν στό χέρι
άπό ένα πελεκάνο γιά νά πελεκήσουν
τά συνθήματα καί τά ειρωνικά σχόλια
πού είχαν τή νύχτα γράψει τά ' Ελληνό
πουλα στόν τοίχο του κτιρίου. Μ ’ αύτό
τόν άνανδρο καί μικροπρεπή τρόπο
έκδικούνταν τούς "Ελληνες, οί γκλοριόζοι Ιταλοί γιά τήν πανωλεθρία πού
πάθανε στήν Αλβανία...
Τά ξημερώματα τής 5.6.42 στις φυλα
κές Άβέρωφ σημειώθηκε ένα άπό τά
πιό δραματικά γεγονότα τής κατοχής
καί τής Εθνικής ’Αντίστασης. Εχανε
μεταφερθεί έ κ ε ϊ άξιωματικοί τής άεροπορίας, τοϋ Λιμενικού, ύπαξιωματικοί
καί ναύτες πούχαν συλληφθεϊ στή 1 τ ’
'Απρίλη τοϋ 42 άπό τούς Γερμανούς,
τή στιγμή πού έφευγαν μέ κάποιο καΐκι
γιά τή Μ. Ανατολή. Οί πατριώτες αύτοί,
οί Ήλ. Κοζάκος, Γ. Κωτούλας, Γ
Άναγνωστόπουλος. Μ. Άκύλας, Δ
Διακουδάκης, Π. Δημαράς, Έλ. Κιοσ627
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σές καί Ν. Μοσχόπουλος, άφοΟ βασανί
σθηκαν έπί μήνες άπό τούς Γερμανούς
ξυλοκοπούμενοι άγρίως καί κρατούμε
νοι ο ’ αύστηρή άπομόνωοη, χαρακτηρί
σθηκαν σάν όμηροι καί θά τιμωρούνταν
αύτοί γιά οίαδήποτε πράξη σαμποτάζ
τών ' Ελλήνων! Κ ι’ ή άπειλή δέν άργησε
νά πραγματοποιηθεί. "Ενα φυσίγγι δυναμίτιδας είχε τοποθετηθεί σέ σίδηρο*
δρομική γραμμή τών Σ.Ε.Κ., εντός τών
Αθηνών, μ ’ άποτέλεσμα νά καταστραJ
φ εί ένα μικρό τμήμα τής γραμμής
"Ετσι, ή έκδίκηση έγινε πρόχειρα κι
εύκολα, μέ τήν έκτέλεση άθώωνάπό τό
σωρό τών κρατουμένων, άδιάφορα άν
αύτοί δέν είχαν σχέση μέ τή πράξη
αύτή!...
Ήρεμοι, άτάραχοι άληθινοί έκπρόσωποι του Ελληνικού πνεύματος, οί
ύκτώ μάρτυρες δέχτηκαν τήν άναγγε
λιά αύτή, καί μ ' ένα στόμα άπάντησαν: Είναι ώραίο νά πεθαίνει κανείς γιά τήν
'Ελλάδα!
Στις 5 τό πρωί, άφού άποχαιρέτησαν
τούς συγκρατουμένους των καί τούς
εύχήθηκαν «καλή λευτεριά» οί 8 μελ
λοθάνατοι συνοδευόμενοι άπό ένα πα
πά κι ’ ισχυρή Γερμανική κουστωδία,
μεταφέρθηκαν μέ κλειστό αύτοκίνητο
στό Σκοπευτήριο τής Καισαριανής ό
που θά γίνονταν ή έκτέλεση. Δεμένοι
άνά δύο, στάθηκαν άντίκρυ στό έκτελεστικό άπόσπασμα. "Οταν όέπικεφαλής,
άξιωματικός έπρότεινε νά τούς δέσει
τά μάτια, ό Μ. Άκύλας άπάντησε έκ
μέρους όλων:
- Είμεθα "Ελληνες καί ξέρουμε νά
πεθαίνουμε!...
Καί τότε, στή πρωινή γαλήνη, κ ι’ ένώ
οί Γερμανοί φονιάδες έτοιμάζονταν,
άντήχησαν άπ’ τή σκιά τού 'Υμηττού
όκτώ νεανικές φωνές πού έψαλλαν
σταθερά καί μ ’ άληθινό ένθουσιασμό,
τις άθάνατες στροφές τού ’ Εθνικού
μας "Υμνου...
Οί τρεις πρώτοι ήρωες πού δέχτηκαν
τις Γερμανικές σφαίρες, οί Άναγνωστόπουλος, Μοσχόπουλος, καί Κιοσσές, δέ πρόφτασαν νά τελειώσουν τόν
"Υμνο. ΚΓ ένώ τά τρία πτώματα ήσαν,
πεσμένα μπροστά των, οί άλλοι πέντε
έξακολούθησαν άκόμη δυνατότερα τόν
"Υμνο πρός τήν ’ Ελευθερία, τή «βγαλμένη άπ' τά κόκκαλα τών ' Ελλήνων», ό
Γερμανός άρχιδολοφόνος, μαινόμενος, διέταξε τούς άντρες του:
- Γρήγορα, γρήγορα!
Ό Κοζάκος, ό Κωτούλας κΓ ό
Διακουδάκης έπεσαν άμέσως κατόπιν.
Κ ι' οί δυό τελευταίοι ό Μ. Άκύλας κι ’
όΠ. Δημαράς συνέχισαν μόνοι τόν
"Υμνο καί πρόλαβαν νά φωνάξουν τήν
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τελευταία των στιγμή:
- Ζήτω ή Ελλάς!
Μέ ποιό τρόπο έτοιμάσθηκαν γιά τήν
ύπέρτατη θυσία αύτοί πού προαναφέραμε, τό λένε δυό γραμματάκια, ένα
τού νεαρού φοιτητή Έλ. Κιοσσέ, πού
κατόρθωσε τή τελευταία στιγμή νά
στείλει στους δικούς του, κι ’ ένα τού
πλωτάρχη τού Λιμενικού ' Ηλ. Κοζάκου,
πρός τούς συναδέλφους του, όπως
άναφέρεται στό βιβλίο τού Δ. Γατόπουλου «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ». Νά, τί
έγραφε ό ήρωϊκός φοιτητής:
«Σήμερα θά έκτελεσθούμε. Πεθαί
νουμε σάν άντρες γιά τήν Πατρίδα. Δέν
ύποφέρουμε καθόλου, κι ’ έτσι δέ θέλω
νά ύποφέρετε καί σείς καί νά μή
κλάψετε. Σάς εύχομαι νά εύτυχίσετε
καί νά μή λυπόσαστε. Τί νά γίνει; Οί
λύπες κΓ οί χαρές είναι γιά τούς
άνθρώπους. Χαιρετίσματα άπ’ όλη μου
τή καρδιά σ ’ όλους. Ημαστε άντάξιοι
τών προγόνων μας καί τής 'Ελλάδας.
Δέν τρέμω καθόλου, άλλα γράφω όρθι
ος. ’Αναπνέω γιά τελευταία φορά τό
μυρωμένο πρωινό έλληνικό άέρα.
Μεταλάβαμε, ραντιαθήκαμε μέ κολώνια πού είχε κάποιος. Χαίρε ' Ελλάδα,
μητέρα ήρώων. Χαίρετε άγαπημένοι
μου. "Εχετε γειά. Νά κρατηθείτε όλοι
στό ύψος σας. Γειά σας άδελφοϋλες
μου. Γειά σας πατερούλη μου καί
γλυκειά μου Μανούλα. Κουράγιο Ζήτω
ή Ελλάς!
Καί τό δεύτερο γραμματάκι, είναι τό
άκόλουθο, τού ’ Ηλ. Καζάκου:
«Πρός τούς συναδέλφους μου, του
Λιμενικού Σώματος:
' Εν όψει τών ολίγων ωρών τού
ύπολοίπου τής ζωής μου, σάς άπευθύνω τόν ύστατον και θερμότατον χαιρετι
σμόν, εύχόμενος εις όλους μαζί καί εις
ένα έκαστον, εύτυχίαν, εύδαιμονίαν,
κΓ έκπλήρωσιν ονείρων καί πόθων.
Χειροπιαστά μέ τόν συνάδελφον Κωτούλαν, χέρι μέ χέρι γράφομεν κΓ
εύχόμεθα ύπερήφανοι καί ψύχραιμοι
δΓ όλα.
4.6.42 ώρα 22.30
Με άδελφικούς χαιρετισμούς
Ήλ. Κοζάκος
Τά πτώματα τών όκτώ αύτών εθνο
μαρτύρων τοποθετήθηκαν σέ σανιδένια
φέρετρα, κΓ ύστερα άπό δυό ώρες
μεταφέρθηκαν στό Γ' Νεκροταφείο
όπου καί τάφηκαν...
Οί θυσίες κΓ οί καταστροφές του
Ελληνικού πληθυσμού σ' όλες τις
περιοχές τής χώρας ύπήρξαν άνυπολόγιστες. Καί στήν "Ηπειρο, άκόμη περισ

σότερες.
Οί ’Ιταλοί πού είχαν νικηθεί καί
γελιοποιηθεί στά ’Ηπειρωτικά βουνά,
θέλησαν έπειτα, νά έκδικηθούντόν λαό
έκ τού άσφαλούς, μέ τή προστασία
πάντα τών Γερμανικών όπλων καί τή
σύμπραξη τών Γερμανών άξιωματικών
κΓ όπλιτών. Ο 'Ελληνικός λαός είχε
κτυπήσει άλύπητα τούς Ιταλούς έπιδρομείς όχι μόνο μέ τήν άνδρεία του,
άλλά καί μέ τή αάτυρα πού τούς
έπρεπε. Οί παρακάτω στίχοι κυκλοφό
ρησαν τόν καιρό τού πολέμου καί τής
κατοχής, όταν άκόμη έξακολουθούσε
στά διάφορα μέτωπα ή συνεχής όπισθοχώρηση τών ’Ιταλών:
«Λόγια παχειά, λόγια πολλά
μά μόλις μάς άντικρύσαν
τούς πήγε πέντε-πέντε
Κι ’ έτσι έμάθανε καλά
Τό τί σημαίνει βίβερε
.... περικολοζαμέντε!»
Γιά τήν άδιάκοπη κακοκαιρία κι ’
άπραξία τών ’ Ιταλών στά πολεμικά
μέτωπα:
«Πάλι κακός ε ίν ’ ό καιρός
μετά βροχών καί φοβερός
κι ’ έτσι τούτου δοθέντος
γνωστόν είναι τό κείμενον
τού άνακοινωθέντος.
Ή ’Αλβανία βάλλεται
έλλείψει δέ λιακάδας
καί πάλιν άναβάλλεται
κατάκτησις 'Ελλάδας!...
Ή έσωτερική κατάσταση στήν κατεχόμενη 'Ελλάδα, είχε άρχίσει νά γίνεται
άπερίγραπτα τραγική. ' Ο άριθμός τών
έκτελέσεων δέν ήταν δυνατό νά εξα
κριβωθεί καί νά ύπολογισθεί. Άπό
παντού άναγέλλονταν ομαδικές έκτελέσεις μέ τυφεκισμούς κΓ άπαγχονισμούς. Σύμφωνα μέ διαταγή τού Γεν.
Αρχηγείου τών Γερμανών, 50 "Ελλη
νες θά έκτελούνταν γιά κάθε Γερμανό
πού σκοτώνονταν!
Οί όμαδικές ανατινάξεις γεφυριών,
έκτροχιάσεις σιδηροδρομικών άμαξοστοιχιών, καταστροφές τούνελ, είχαν
έξαγριώσει τούς Γερμανούς, ό Δεκέμ
βρης τού ’ 43 κΓ ό Γενάρης τού '44,
έποχή τών πιό σκληρών μαρτυρίων γιά
όλη τή Πελοπόννησο.
Ο Μωρηάς
καίγονταν. ΟίΓερμανοί έξαπέλυσαν τήν
πιό άγρια, τήν πιό φρικτή τρομοκρατία.
"Υστερα - γιά νά μή άναφέρουμε τή
Μακεδονία - Θράκη πού έσφάδαζαν
κάτω άπό τό πέλμα τών Βουλγάρων
έπιδρομέων - ήρθε ή σειρά τού Μωρηά.
Οί ιστορικές πόλεις του έπαθαν μεγά
λες καταστροφές. Τά ιστορικά μονα
στήρια παραδίνονταν στις φλόγες. Κα-
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τά χιΜάδες οί εκτελέσεις άνδρών,
γυναικών καί παιδιών. Διαρπάζονταν τά
πάντα κινητά, άκόμη καί τά φτωχικά
ρούχα τών κατοίκων...
Σφαγή κ ι’ έρήμωση παντού. Ή
'Αθήνα γέμισε άπό Πελοποννήσιους
πρόσφυγες. Νέα έποχή τοΰ Ίμπραήμ!
Ομαδικές έκτελέσ εις γι' άσήμαντη
άφορμή. Ή έξόντωση άρχισε άπό τή
Σπάρτη, Τρίπολη, Άνδρίτσα, Καλάβρυ
τα, Πάτρα, Αίγιο. Τήν άνοιξη τού ’ 44
έπικρατεί στήν κατεχόμενη 'Ελλάδα
άγρια κατάσταση, πένθιμη κ ι’ άξιοθρήνητη.
Τό ίδιο καλοκαίρι, τά πράγματα χειρο
τέρεψαν. Οί Γερμανοί βλέποντες ότι
χάναν τόν πόλεμο, έπεδόθησαν, σάν
τρελλοί, στήν λεηλασία κωμοπόλεων
καί χωριών. "Ετσι, αυτά που συνέβησαν
στό Δίστομο, είναι άνήκουστα, ύπερβαίνουν σέ ώμότητα κι ’ άγριότητα κι ’ αυτή
τή νύχτα τοΰ 'Αγ. Βαρθολομαίου, κ ι’
αυτούς τούς Σ ικελικο ύ ς 'Εσπερι
νούς!...
Καλλίτερα όμως ν ’ άκούσουμε τι
λέγει ή έκθεση τοΰ τότε, νομάρχη
Βοιωτίας Ίω. Γεωργόπουλου, ό όποιος
άναφέρειότό Υπουργείο Εσωτερικών
(Τ2.6.44) μεταξύ άλλων καί τά έξης:
«... Ό σαδισμός είναι χαρακτηρι
σμός κενός άν μή αστείος διά τήν
περίπτωσιν...»

Δαίμονες έξορμούντες ε ις κατα
στροφήν θά ήσαν όλιγώτερον άγριοι καί
περισσότερον ήπιοι. Ό ρδαί άγριων
φυλών, άγρια στίφη πού ώρμήθησαν
άπό τά άπολίτιστα βάθη τής ’Ασίας ή
της 'Αφρικανικής ζούγκλας δέν θά
έξετρέποντο είς τάς αιματηρός ωμότη
τας καί είς τήν φρικαλέαν τραγωδίαν
τού Διστόμου. Τήν λεηλασίαν καί τήν
διαρπαγήν ήκολούθησε ή διαλογή τών
ώραίων γυναικών. 'Ωραία χωρικά κορί

τσια, ύπανδροι γυναίκες χωρικών καί
δημοσίων ύπαλλήλων, άφού ύπέστησαν
τόν άτιμωτικόν βιασμόν, είδον κοπτομένους τούς μαστούς των, κι ’ άπορριπτομένους μακράν των. Εύτυχώς ή χαριστι
κή βολή ήρχετο γοργή διά νά χαρίσει
τήν παντοτεινήν άνάπαυσιν, διά νά
άπολυτρώσει άπό τά δεινά. Τήν αισθησι
ακήν εύωχίαν διεδέχθησαν τά θεάματα
τών φλογών. "Ετσι, καθώς αί οίκογένειαι ήσαν συγκεντρωμένοι είς τά σπίτια
των θά κατορθοΰτο ή διά πυράς όλοκλήρωσις τής καταστροφής.
' Ομάδες στρατιωτών είσήρχοντο είς
τά σπίτια κ ι' έξετέλουν μέ άπραξίαν,
άνευ οίκτου, άσυγκίνητοι, άνάλγητα
τούς ένοικους των. Δέν έφείσθησαν
ούδενός. ' Ο πατήρ πρώτος, ή σύζυγος
κατόπιν, κι ’ ήκολούθουν τά τέκνα
οίασδήποτε ήλικίας. Βρέφη, δύο πέντε - έπτά μηνών - έκρεουργούντο
δ ι' άποκοπής τής καρωτίδος, άλλά καί
καθ’ ήνστιγμήνέθηλάζοντο. Ά νευ ρέθη βρέφος, φέρον είς τό στόμα του
άποκεκομμένον τόν μαστόν τής μητρός
του!
Τό παιδί τού έκτελεσθέντος είρηνοδίκου Γκριτσώνη καί τής βιασθείσης καί
σφαγιασθείσης συζύγου του εύρέθη
πληγωμένον τήν έπομένην τής φοβε
ρής σφαγής παρά τό πτώμα τού πατρός
του, τό όποιον δέν ήθελε ν' άποχωρι-

Στήν έπάνω φωτογραφία οί πρωταγωνιστές τού δράματος τού Β ' Παγκοσμίου Πολέμου Χίτλερ καί Μουσσολίνι. Κάτω ή άρχή
τοΰ δράματος. Γερμανοί στρατιώτες καθώς εισβάλλουν στήν Αύστρία.
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Στίς φωτογραφίες μας «Στιγμιότυπα»
άπό τό δράμα τού λαού μας κατά τήν
περίοδο τής Κατοχής. Δεξιά: Περισυλ
λογή νεκρών άπό τούς δρόμους τής
’Αθήνας όπου κατά δεκάδες πέθαιναν
άπό τήν πείνα. Στήν άπέναντι σελίδα
επάνω: Μία τραγική μητέρα πεινασμένη
ή ίδια κρατάει στήν άγκαλιά της τό
ετοιμοθάνατο παιδάκι της. "Ενα μικρό
' Ελληνόπουλο μέ πρησμένη τήν κοιλιά
άπό τήν άβιταμίνωση.

σθεί.
Τά έντερα τεσσάρων χωρικών εύρέθησαν περιτυλιγμένα πέριξ του λαιμού
των. Ο ίερεύς τού χωριού εύρέθη
άκέφαλος. Ή εις μικρόν άπό τού
πτώματος άπόστασιν εύρεθείσα κεφα
λή είχε τούς όφθαλμούς έξωρυγμένους...».
(ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ - Δ. ΓΑΤΟΠΟΥΑΟΥ
Τόμος Δ σελίς 83)
Ο δημοσιογραφικός άγώνας τής
άντίστασης κατά τών κατακτητών, είχε
άρχίσει άπό τούς πρώτους μήνες τής
κατοχής, μέ τήν έκδοση μυστικών
έφημερίδων πού κυκλοφορούσαν σέ
μεγάλο άριθμό δχι μόνο στή κατεχόμενη Ελλάδα αλλά καί στή Μ. 'Ανατολή
όπου συνεχίζονταν ό πόλεμος τοΰ
"Εθνους κατά τών Γερμανοϊταλών.
Γνωστά τά μοτίβα:
«"Ελληνες, μή χάνετε τό θάρρος
σας, ούτε μιά στιγμή. Οί κατακτηταί θά
περάσουν, ή Ελλάδα θά μείνει!».
Τά μικροσκοπικά αύτά φυλλάδια παρακολουθούνταν μέ συγκίνηση κι ’ ενδι
αφέρον άπό ξένους άνταποκριτές κ ι’
άπεσταλμένους μεγάλων έφημερίδων,
καί δέν παρέλειπαν νά έξάρουν σ ’
όλους τούς τόνους, τήν αύτοθυσία
εκείνων οι όποιοι κάτω άπό τό πέλμα
τού κατακτητοϋ δέν έδίσταζαν ν ' α
σκούν τόν πόλεμο κατά τών τυράννων.
' Ολόκληρα άρθρα τού μυστικού ' Ελ
ληνικού Τύπου μεταφράζονταν άπό
τούς πολεμικούς άνταποκριτές καί
στέλνονταν στήν ’ Αγγλία καί τήν Αμε
ρική. "Ηταν τό μόνο προπαγανδιστικό
όπλο πού βροντοφωνοΰσε καθημερινά
τήν άδάμαστη άντίσταση τοΰ άήττητου
'Ελληνικού λαού.
Ή μυστική έφημερίδα τοΰ καιρού
τής σκλαβιάς ύπήρξε ό παρήγορος
άγγελος τού αιχμαλωτισμένου Ελληνι
κού λαού. Τήν ύμνησαν οί ποιητές κι ’ οί
χρονογράφοι.

Νά, μερικοί ώραίοι στίχοι τού Άσμοδαίου:
«Μεσ ’ στό σκοτάδι τής βραδιάς
κάθε γραμμίτσα καί φως!
’Αγάπησα σάν αδελφός
τήν έκδοσή σου τήν κρυφή
- Νά ζήσεις χρόνους άδελφή...»
Στις 25.7.44 καί στις 11 τή νύχτα
άκούσθηκε άπό τό Ραδιοφωνικό σταθμό
τής Ρώμης, ή παραίτηση τού Μουσολίνι,
κ ι' ή άνευ όρων συνθηκολόγηση τής
’Ιταλίας. Είχε έπέλθει πιά ή οριστική
συντριβή τού ’Ιταλικού φασισμού. Οί
’Ιταλοί πλέον, ήτανε αιχμάλωτοι, έδώ,
τών Γερμανών συμμάχων των!...
Τά τελευταία όμως έγκλήματα τών
Γερμανών σημειώνονται τήν 1.9.44. Στή
Καλλιθέα - ’Αθηνών δολοφονούνται 30
Έλληνες κατά τόν πλέον χαρακτηριστι
κόν Χιτλερικόν τρόπον. Οί Ναζί, στήρι
ζαν τά περίστροφά των στή βάση τού
κρανίου τών θυμάτων των καί πυροβο
λούσαν.
- Κάνουμε κι ’ άκόμα οικονομία στις
σφαίρες μας λέγανε!...
Στις 5 τού Σεπτέμβρη, καί στίς 6 τό
πρωί, στό Σκοπευτήριο τής Καισαριανής, οί Χιτλερικοί, γιά νά κάνουν πιό
γρήγορα, χρησιμοποίησαν πολυβόλα.
Οί έκτελεσ θέντες ήτανε 50 Έλληνες,
κ ι' άνάμεσα σ' αύτούς 8 γυναίκες.
Ήσαν κοριτσόπουλα άπό 18-24 χρό
νων. Κι' ο'ιήρωϊκές αύτές ΈλληνοποΟλες πού μεταφέρθηκαν μ ' άνοικτά

φορτηγά αύτοκίνητα, κατά τή διαδρομή,
φώναζαν ατούς διαβάτες:
- ’Αδέλφια, πηγαίνουν νά μάς σκο
τώσουν. Ζήτω ή Ελλάδα μας!...
Τήν αύγή τής 8ης τού Σεπτέμβρη, σέ
κάποια χαράδρα τού Δαφνιού, 71 "Ελ
ληνες πέφτουνε μέ όρθή τήν ψυχή
κάτω άπό τά βόλια τών Χιτλερικών.
’Ανάμεσα τους, κ ι' ή θαρραλέα άγωνίστρια, ή κορυφαία Λέλα Καραγιάννη, ή
ίδρύτρια τής άντιστασιακής όργάνωσης
«Μπουμπουλίνα», σέ ηλικία μόλις 41
χρόνων, καί Μάνα 7 παιδιών!...
Καί φτάνει ή ώρα τής λευτεριάς. Τήν
νύχτα τής 11 πρός τήν 12 τ ' ’ Οκτώβρη
τοΰ 44 άρχίζει ή έκκένωση τών Α θ η 
νών άπό τούς Γερμανούς. Τήν ίδια
μέρα, ή Ελληνική Κυβέρνηση τής
Εθνικής Ενότητας, ποϋχε σχηματισθεί στό έξωτερικό, έφευγε άπό τόν
Τάραντα τής ’Ιταλίας γιά νά έπιστρέψει
στήν άπελευθερούμενη Πατρίδα. Στίς
15 τοΰ ’ Οκτώβρη, τά μέλη τής Ελληνι
κής Κυβέρνησης έπέβησαν τού Κανα
δικού πολεμικού «ΠΡΙΓΚΗΨ ΔΑΥΙΔ» τό
όποιο συνοδευόμενο άπό Βρεττανικά
πολεμικά έφθασε στόν Πόρο τις πρωι
νές ώρες τής 17 'Οκτώβρη. Τήν
έπομένη, τό θωρηκτό ΑΒΕΡΩΦ παρέ
λαβε τά μέλη τής ' Ελληνικής Κυβέρνη
σης, καί σημαιοστολισμένο, ύστερα άπό
λίγες ώρες, μπήκε στό Πειραϊκο λιμά
νι!...
Ή ύποδοχή τήν όποια έπεφύλαξε ό

63 0

ύ

λαός τής πρωτεύουσας καί τού επίνει
ου στήν κυβέρνηση, υπήρξε χωρίς
προηγούμενο στήν πολιτική ιστορία τής
χώρας.
Τό σύνολο τού πληθυσμού βρίσκον
ταν στούς δρόμους, στά μπαλκόνια,
στις στέγες, απ' όπου έπευφημούσε
κ ι’ έρραινε μέ πεταλολούλουδα τά
μέλη τής Κυβέρνησης. Ο πρόεδρός
της, Γεωρ. Παπανδρέου, κ ι' ό Βρεττανός στρατηγός Σκόμπυ, στό πρώτο
ανοικτό άμάξι, Ανταπέδιδαν τόν χαιρετι
σμό τού παραληρούντος άπό ένθουσιασμό λαού. ’Ακολουθούσαν έπίσης μ ’
άνοικτά αύτοκίνητα, οί ύπουργοί κι ’ οι
λοιποί έπίσημοι. Σύμφωνα μέ τό πρό
γραμμα ή πρώτη μέριμνα τής κυβέρνη
σης, ήτανε ν ’ ανεβεί στήν Ακρόπολη,
όπου ό Πρωθυπουργός ύψωσε τήν
Ελληνική σημαία. Πιό ύστερα, στή
Μητρόπολη έγινε δοξολογία, μετά τό
τέλος τής όποιας στή Πλατεία τού
Συντάγματος κ ι’ άπό τόν έξώστη τού
Υπουργείου Συγκοινωνιών, ό Πρωθυ
πουργός έξεφώνησε βαρυσήμαντο πο
λιτικό λόγο...
Σά νά μή έφταναν οί χαμοί συναδέλ
φων άπό τούς κατακτητές μας, είχαμε
- ευθύς άμέσως μετά τήν Απελευθέ
ρωση - καί τό άδελφοκτόνο Δεκεμβρια
νό κίνημα τού ’44. ’Ή τανε γραφτό, καί

σ ’ αύτό νά θρηνήσουμε συναδέλφους,
γιά λόγους έκδίκησης μόνο.
Α ν α φ έρ ο υ μ ε, π α ρα δ ειγμα τικά ,
τρεις μόνο άπ ’ αύτούς:
1) Τόν ύποναύαρχο τού Λιμενικού
Παπαθεοδώρου πού έκτελέσθηκε στό
Περιστέρι στις 18-12-44.
2) Τόν πλοίαρχο (Ο) Εόαγ. Έλευθεριάδη, πού έκτελέστηκε στίς 15-12-44,
καί
3) Τόν ύποπλοίαρχο τηλεγραφητή Β.
Τριανταφύλλου, πού έκτελέστηκε στίς
29-12-44.
Οί άπώλειες σέ Ανθρώπινες υπάρ
ξεις τών Δυτικών συμμάχων, όφειλόμενες σέ πολεμικά γεγονότα τού Β ’
Παγκοσμίου πολέμου, έχουν ώς Ακο
λούθως:
Γαλλία Νεκροί 653.000
Ελλάς Νεκροί 558.000
’Αγγλία Νεκροί 368.000
Ολλανδία Νεκροί 200.000
Η.Π.Α. Νεκροί 187.000
Βέλγιο Νεκροί 59.000
Νορβηγία Νεκροί 8.600
Γιά τις άπώλειες τής Ρωσίας, ό
Ραιημόν Καρτιέ, γράφει στήν Ιστορία
τού Β ’ Παγκοσμίου πολέμου, τόμος Β ’
σελίς 10:
«... Σέ Απόλυτους Αριθμούς ή Ρωσσία, είχε πολύ περισσότερο ύποφέρει.
Δέν δημοσίευσε ποτέ έναν Αναλυτικό
πίνακα τών Απωλειών της, ίσως, γιά νά
μή υποχρεωθεί νά ομολογήσει τόν

κολοσσιαίο άριθ. τών 4 έκατομμυρίων
αιχμαλώτων μέσα σέ 14 μήνες έχθροπραξιών...
Σ έ στρογγυλούς Αριθμούς ή άρμοδία
ύπηρεσία τής τότε, Κοινωνίας τών
’ Εθνών, έκαμε τήν έξής Αναλογία, σέ
συσχετισμό μέ τόν πληθυσμό τών Ανω
τέρω κρατών:
Ελλάς 8.0% έπί τού πληθυσμού
Ολλανδία 2,4% έπί τού πληθυσμού
Γαλλία 1,6% έπί τού πληθυσμού
’Αγγλία 0,8% έπί τού πληθυσμού
Βέλγιο 0,7% έπί τού πληθυσμού
Νορβηγία 0,3% έπί τού πληθυσμού
Η.Π.Α.0,1 % έπί τού πληθυσμού
Λέγεται - χωρίς νά ύπάρχει έπίσημη
βεβαίωση - πώς ή στατιστική ύπηρεσία
τού Ο.Η.Ε. Ανεβάζει τούς νεκρούς τής
Σοβιετικής "Ενωσης κατά τόν Β ’ Παγ
κόσμιο πόλεμο πάνω άπό 20 έκατομμύρια σημαντικός Αριθμός τών οποίων
άνήκει στόν άστικό πληθυσμό λόγω τών
Γερμανικών ώμοτήτων.
’Απ’ δ,τι βλέπουμε, δηλαδή, τό 1/5
τού Ελληνικού λαού θυσιάσθηκε γιά
τήν έλευθερία! Κ ι’ έρωτάται: "Ολο
αύτό τό αίμα, όλες αύτές οί χαμένες
ψυχές όλ ’ αύτό τά χυθέντα δάκρυα, δέ
τέθηκαν ποτέ στή πλάστιγγα τής Δ ιε
θνούς Δικαιοσύνης γιά νά έκτιμηθούνοί
έθνικές διεκδικήσεις καί νά κανονισθούν οί καταβλητέες έπανορθώσεις
καί Αποζημιώσεις:
Κ ι’ ό ποιητής μας Κ. Βάρναλης
γράφει:
«Ποιος είναι κείνος ό λαός πού λέι
στούς ξένους «ΟΧΙ» καί πάντοτε ψηλά,
κρατάει τής λευτεριάς τή ΛΟΓΧΗ; όταν
οί λίγοι Αφέντες του, πού τόν πολυαγα
πάνε, τόν παρατάνε στή φωτιά, καί
φεύγουνε καί πάνε;
Ποιος είναι κείνος ό λαός, πού
στάθηκε λιοντάρι, όταν τού πέσαν
άξαφνα, δυό κολοσσοί κουρσάροι κι ’ οί
άφέντες του άπό τή ξενητειά, άντί νά
τόν βοηθήσουν τά φτιάνανε μ έ τούς
οχτρούς γιά νά ξαναγυρίσουν;
Ποιος είναι κείνος ό λαός, πού μέ
καρδιά τσελίκι, πολέμαγε γιά λευτεριά,
πολέμαγε γιά νίκη; μά τελικά τού
φέρνανε τή μαχαιριά στή πλάτη ξένοι,
δικοί, άδελφοποιτοί, μέ μπαμπεσιά κΓ
άπάτη;
Ο Ελληνικός! πού, μόλις πεις Αγά
λια τδνομά του, γεμίζουν δάφνες οί
ούρανοί, κ ’ άνθό τού μαλαμά του! Εν ’ ό
λαός ό έλληνικός ό πρώτος μές στούς
πρώτους, ό πρώτος μ έ σ ’ τούς νικητές
καί μεσ ’ τούς Αλυτρώτους!
ΘΕΟΛΟΓΟΣ I. ΘΕΟΛΟΓΙΔΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
’ Αγώνες γιά την πνευματική άναγέννηση. Δεκατρείς εστίες στόν ευρύτερο ' Ελλαδικό
χώρο. Κύριλλος Λούκαρης καί Ρεινα Νάζη. ’Αντίδραση ’Ιησουιτών. Σίνας καί
Κωνσταντινίδης . ’ Αθηνιάδα Σχολή. ' Ο ρόλος τοϋ τυπογραφείου τής Κέρκυρας.
Τυπογραφείο καί μέσα στό Πατριαρχείο.
400 χρόνια τής σκλαβιάς φωτί
ΤΑζονται
κατά καιρούς άπό λάμψεις
έλευθερίας καί διακηρύξεις ελευθε
ροτυπίας, πού απευθύνονται, μέσα στό
ίδιο τό έλλαδικό έδαφος, άπό "Ελλη
νες οέ "Ελληνες. Είναι τά τυπογρα
φεία, πού ξεφυτρώνουν έδώ καί έκεΤ
καί εκδίδουν φυλλάδια καί βιβλία «ψυχωφελέστατα» γιά τούς " Ελληνες πού
ζοϋν κάτω άπό τή δυσβάστακτη τούρκι
κη σκλαβιά. Πότε δούλεψαν σάν αύτόνομα ελληνικά, πότε ύπό τήν καθοδή
γηση κάποιου Εβραίου ή Αρμένιου.
Δεκατρείς έστίες φωτισμού άναψαν
κατά τήν διάρκεια τών χρόνων έκείνων.
Τό κείμενο πού άκολουθεΐ άσχολεΐται
μόνο μέ τά τυπογραφεία πού ιδρύθη
καν στόν εύρύ έλλαδικό χώρο (μέ τήν
σημερινή του έννοια) καί στήν περίοδο
μέχρι νά ξεσπάσει ή ’ Επανάσταση τοϋ
1821. Τά στοιχεία πού ύπάρχουν είναι
λιγοστά. Καί γίνονται άκόμη φτωχότερα
δσο πιό δυσπρόσιτη ήταν ή περιοχή τού
τυπογραφείου, ή άπομακρυσμένη ή
περίοδος. ” Ας δούμε δμως τίς δεκα
τρείς αύτές έστίες φωτισμού τού Γέ
νους καί τίς προσπάθειες τών ανθρώ
πων τού τυπωμένου χαρτιού, νά διαλύσουν τά σκοτάδια πού κύκλωναν τότε
τόν κόσμο γύρω άπό τήν μικρή αύτή
περιοχή τής Γής. Οί "Ελληνες δέν
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ήταν άμοιροι τής τυπογραφικής τ έ 
χνης. "Ηδη δυό δεκαετίες μετά τήν
έφεύρεση τής τυπογραφίας άπό τόν
Γουτεμβέργιο, τυπώνουν στό Μιλάνο
τής ’ Ιταλίας τό πρώτο του βιβλίο. Είναι
σημαδιακή ήμερομηνία: 30 Ιανουάρι
ου 1476. Τότε κυκλοφόρησε ή Γραμ
ματική τοϋ Κωνσταντίνου Λάοκαρη. Τό
έξίοου σημαντικό σ' αύτή τήν περίπτω
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ση είναι δτι ένώ (κι αύτό δέν έχει
ύπογραμμισθεΤ ποτέ) δοοι λαοί άσχολήθηκαν μέ τήν έκδοση βιβλίων μετά τήν
έφεύρεση τής τυπογραφίας, τύπωναν
βιβλία θρησκευτικού περιεχομένου, οί
"Ελληνες έκδοτες δέν έκαναν τίποτε
άλλο παρά νά συνεχίζουν τήν προσπά
θεια γιά μόρφωση τού δικού τους λαού.
Καί τύπωσαν ένα «έργαλεϊο» γιά τήν
γλώσσα τους καί λίγα χρόνια άργότερα
Αριστοτέλη, Εύριπίδη, Γεωγραφία,
Μαθηματικά, Ιατρική. Φωτισμένα μυα
λά οί έκδοτες θέλησαν νά μεταλαμπα
δεύσουν τίς γνώσεις τους στό λαό.
Α λ λ ά άς δούμε τί γινόταν στόν
καθαρά έλλαδικό χώρο καί ποιά είναι τά
τυπογραφεία πού ιδρύθηκαν.
Στά μέσα τού 16ου αιώνα ζοϋσε
στήν Κωνσταντινούπολη ό 1Ισπανοεβραίος τραπεζίτης Ίωοήφ Νάζης, φί
λος τού σουλτάνου Σελήμ. ' Η δύναμη
καί ή έπιρροή του ήταν παροιμιώδης.
' Η εύνοια πού τοϋ έδειχνε ό σουλτά
νος ένοχλοϋσε τούς άλλους μεγιστά
νες τής Πόλης, άλλά οί ίδιοι δέν
μπορούσαν νά κάνουν τίποτε γιά νά τήν
μειώσουν. Ό
Ιωσήφ Νάζης ήταν
άνθρωπος μορφωμένος μέ πνεύμα
άνοιχτό καί βοηθούσε τούς λογίους
τής πάλαι ποτέ βασιλεύουσας.
Τό 1566 οί κάτοικοι τής Νάξου

Στήν απέναντι σελίδα: «Ραντιστού Στηλήτευση». Μία έκδοση τού Σαμουήλ Χαντζερή. ’ Επάνω: Τυπογραφείο τού τέλους τού
ΙΗ ' αιώνα, άρχών /Θ'. Παρόμοιο (τύπου Στάνχοπ) έφθασε καί στήν Ελλάδα λίγο πριν τήν έπανάσταση τού 1821.
έστειλαν απεσταλμένους τους στόν
Σελήμ καί του ζήτησαν νά τούς απαλ
λάξει άπό τόν δυνάστη τους Ιάκωβο
Δ' Κρίοπη. Πράγματι, ό Κρίσπης καθαιρέθηκε καί ή θέση του παραχωρήθηκε
σάν δώρο άπό τόν σουλτάνο στόν
Ιωσήφ Νάζη, πού ονομάσθηκε «θεία
χάριτι Δούξ τοϋ Αιγαίου Πελάγους»,
άλλά στόν κόομο έγινε γνωστός σάν
«βασιλιάς τών Κυκλάδων». Τό δουκάτο
τοϋ ' Ιωσήφ Νάζη περιλάμβανε δώδεκα
άπό τά κυριότερα κυκλαδονήσια, πού ό
ίδιος δέν τά έπισκέφθηκε... ποτέ! Στήν
Νάξο, πού ήταν καί ή έδρα τοϋ δουκά
του, είχε διορίσει τοποτηρητή του τόν
νομομαθή Φραγκίσκο Κορονέλλο. πού
σεβάσθηκε τά έθιμα καί τις συνήθειες
τών κατοίκων. Τό βασίλειο τών Κυκλά
δων διατηρήθηκε δεκατρία χρόνια. Έζησε μέχρι τό 1579, χρονιά πού πέθανε ό Νάζης. Ό δούκας έπασχε άπό
χρόνια λιθίαση καί πέθανε σχετικά
νέος στό κτήμα του στό Μπελβεντέρε
τής Κωνσταντινουπόλεως, τις 2 Αύγούστου 1579. Μέ τήν διαθήκη του
όριζε στή γυναίκα του Ρεΐνα, μεταξύ
τών άλλων, νά συνεχίσει νά βοηθά
τούς πνευματικούς άνθρώπους τής
Πόλης. Στά 20 χρόνια πού έζησε ή
Ρεΐνα έκανε πολλά γιά τήν άνάπτυξη
τοϋ πνεύματος. "Ενα άπό αύτά ήταν ή

έγκατάσταση μέσα στό μέγαρό της
στήν συνοικία τοϋ Πέραν τής Πόλης
μεγάλου τυπογραφείου, στό όποιο τυ
πώθηκαν πάρα πολλά έβραϊκά βιβλία
(άπλά καί συγγράμματα). Οί έρευνες
έχουν άποδείξει ότι στό τυπογραφείο
τής Ρέϊνας Νάζη λειτουργούσε καί
τμήμα γιά τήν έκδοση έλληνικών βιβλί
ων. Μάλιστα γιά τόν σκοπό αύτό είχαν
χυθεί άπό τούς ' Εβραίους καί " Ελλη
νες τυπογράφους καί έλληνικά στοι
χεία.
Ή Ρεΐνα έζησε μέχρι τό 1599.
Τό δεύτερο έλληνικό τυπογραφείο στήν ούσία θά μπορούσε νά όνομασθεΐ
τό πρώτο - ιδρύθηκε άπό τόν Πατριάρ
χη Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλο Β'
Λούκαρι. ' Ο Λούκαρις γεννήθηκε στό
Ηράκλειο τής Κρήτης τό 1572 καί
πέθανε μέ φρικτό θάνατο στήν Πόλη
τό 1638. Τό 1584 - παιδάκι άκόμη πήγε στήν 'Ιταλία, όπου γιά πολλά
χρόνια σπούδασε σέ σχολεία καί πανε
πιστήμια. Τέλειωσε τις σπουδές του
στά 1593 καί γύρισε στήν Ελλάδα.
Μόλις 21 έτών χειροτονήθηκε διάκο
νος άπό τόν Πατριάρχη ' Αλεξανδρείας
Μελέτιο Πηγά, ό όποιος τόν έστειλε
μέ σοβαρή άποστολή στήν Πολωνία.
“ Επειτα έγκαταστάθηκε στήν πόλη
Λβώφ, όπου, νεαρότατος, ίδρυσε σχο

λή καί τυπογραφείο. ' Εδώ, στό πολωνι
κό βοεβοδάτο τοϋ Λβώφ, όνειρεύτηκε
νά ίδρύση καί τυπογραφείο στήν Πόλη.
Σέ λίγα χρόνια γύρισε έκεΐ καί άμέσως
άνέπτυξε σχέσεις μέ τούς πρεσβευ
τές τής 'Αγγλίας Τόμας Ρόου καί τής
Ολλανδίας Κορνέλιους Χάγκα. Στό
χος τους ό ίησουηϊτισμός πού έπηρέαζε πολύ τόν σουλτάνο. Ό ταν ό Λούκαρις έγινε σέ λίγο Πατριάρχης, άρχισε
νά «δένει» τό όνειρο πού είχε κάνει
στό Λβώφ: ένα τυπογραφείο γιά τήν
Κωνσταντινούπολη. Γιά τό σκοπό αύτόν συνεννοήθηκε μέ τόν ιερωμένο
Νικόδημο Μεταξά άπό τήν Κεφαλλονιά, πού είχε ιδρύσει παλαιότερα τό
έλληνικό τυπογραφείο τοϋ Λονδίνου.
Ό ιστορικός Κ. Σάθας άναφέρει τά
έξης γιά τόν Μεταξά: «Βλέπων ό
Νικόδημος τήν εις τό έθνος έπικρατοϋσαν άμάθειαν, διά τήν έλλειψιν τών
πρός διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων άναγκαιούντων, συνέλαβε τήν άξιέπαινον
ίδέαν'ίνα συστήση έν ' Αγγλία τυπογραφεΐον καί έκδώση τά διά τόν λαόν τής
Ελλάδος χρήσιμα βιβλία...». "Εβλεπε
όμως ότι «έν Λονδίνω δέν ήδύνατο ϊνα
καταστή τόσον ωφέλιμος είς τό έθνος
όσον έάν κατεβαίνων έξήσκη τήν πο
λύτιμον ταύτην τέχνην έν αύτή τή
' Ελλάδι...».
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Άπ ό τήν Πόλη λοιπόν ό Μεταξδς
έφυγε γιά τό Λονδίνο, κρυφά μήν τό
μάθουν οί 'Ιησουίτες. Μέ συστατικές
επιστολές τού "Αγγλου πρεσβευτή
έφθασε στήν άγγλική πρωτεύουσα καί
προμηθεύτηκε πλήρεις τυπογραφικές
έγκαταστάσεις. Τό 1627 φορτώνει σέ
κάποιο φορτηγό πλοίο, πιεστήριο, τυ
πογραφικά στοιχεία οέ κάσες, θρη
σκευτικά βιβλία, καί άλλο υλικό καί
άρμενίζει γιά τήν Πόλη. Μέ κάθε
μυστικότητα καί μέ τήν προστασία τοϋ
Τόμας Ρόου ξεφορτώθηκαν τά πολύτι
μα φορτία. Τό τυπογραφείο στήθηκε
κοντά στό σπίτι τού πρεσβευτή, γιά νά
ύπάρχει καί ή «προστασία» τής πρε
σβείας. Τόν Ιούνιο τού 1627 άρχισε
νά λειτουργεί. Καί τότε δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα. Οί ' Ιησουί
τ ε ς άπειλοΰσαν νά σκοτώσουν τόν
τυπογράφο-ίερωμένο Νικόδημο Μεταξά. Κι εκείνος τά βράδυα, σάν έφευγε
άπό τό τυπογραφείο γιά τό σπίτι του
είχε τούς δικούς του άνθρώπους γιά
προστασία. Τό πρώτο βιβλίο πού τυπώ
θηκε είχε τόν τίτλο «Τοϋ μακαριωτάτου καί σοφωτάτου πατρός ήμών Πάπα
καί Πατριάρχου ' Αλεξανδρείας, τά νΰν
δέ Οικουμενικού Κωνσταντινουπόλε
ως, Κυρίλλου, σύντομος πραγματεία
κατά 'Ιουδαίων, έν άπλή, διαλέκτω
πρός Γεώργιος Πάργαν, έτυπώθη έν
Κωνσταντινουπόλει δαπάναις καί έπιμελεία τοϋ πανοσιωτάτου καί λογιωτάτου έν ίερομονάχοις Κυρίου Νικοδή
μου Μεταξό. 'Εν έ τει αχκζ'». Στούς
έπτά μήνες τής ζωής τού τυπογραφεί
ου βγήκαν άπό αύτό πολλά θρησκευτι
κά βιβλία μέ άντιπαπικό περιεχόμενο.
Οί ’ Ιησουίτες άντιδροϋσαν σθεναρά.
«Κατανοοΰντες, γράφει ό Σάθας, τόν
εις τά συμφέροντά των επικείμενον
κίνδυνον έκ τής διαδόσεως συγγραμ
μάτων άντιπαπικών άπεφάσισαν διά
παντός τρόπου νά ποιήσωσιν έκποδών
τόν κίνδυνον έκείνον καί πρός έπιτυχίαν τού σκοπού των μετεχειρίσθησαν τό
δπλον έκεΐνο, δπερ συνήθως μεταχει
ρίζονται οί μικροπρεπείς, αί φθονεροί
καί διεστραμμένοι καρδίαι, τήν συκο
φαντίαν». "Εκαναν άναφορά στόν Με
γάλο Βεζίρη, στήν όποια έλεγαν δτι οί
"Ελληνες μέ τά βιβλία πού διαβάζουν
ετοιμάζονται γιά έπανάσταση καί πόλε
μο έναντίον τοϋ σουλτάνου, πού θά
ξεκινούσε άπό τό τυπογραφείο.
Οί σκοποί τους πέτυχαν. Γενίτσαροι
«φρουρούσαν» τόν Μεταξά καί τό
τυπογραφείο του. Καί στις 6 ' Ιανουάρι
ου 1628, άνήμερα τών Θεοφανείων
150 άφιονισμένοι Γενίτσαροι έτοιμά634

" Ελληνας οπλαρχηγός τής έπαναστάσεως τοϋ 1821.
ζονται νά παίξουν τό τελευταίο παιχνί
δι. Τήν ίδια ώρα ό Γάλλος, πρεσβευ
τής, φανατικός 'Ιησουίτης καί πολέμι
ος τού Μεταξά, είχε προσκαλέσει σέ
δείπνο τόν Τόμας Ρόου, τόν πατριάρχη
Κύριλλο καί τόν βάιλο τής Βενετίας.
Κίνηση άντιπερισπασμοΰ. Καί ένώ στό
σπίτι τοϋ Γάλλου πρεσβευτή τό γλέντι
συνεχιζόταν, οί λυσσασμένοι Γενίτσα
ροι όρμοΰν στό τυπογραφείο, σκορπί
ζουν τά τυπογραφικά στοιχεία, χτυ
πούν μέ βαριοποΰλες τό πιεστήριο καί
τό άχρηστεύουν, σκίζουν καί κατα
στρέφουν βιβλία, διαλύουν τήν βιβλιο
θήκη. Μιά θλιβερή συνοδεία ξεκίνησε
σέ λίγο. Μπροστά ό τυπογράφος ιερωμένος, δεμένος μέ άλυσίδες ο
δεύει γιά τις φυλακές τού Γαλατά.
Είναι ό πρώτος μάρτυρας τής έλευθεροτυπίας. Πίσω του τό καραβάνι τών
150 Γενιτσάρων, πού σκορπούσε, καί
έσκιζε βιβλία. Άνάμεσά τους καί ό
γραμματέας τής άγγλικής πρεσβείας
πού είχε συλληφθεί στήν προσπάθειά
του νά διασώσει τόν Μεταξά.
Οί κάτοικοι τής περιοχής πανικόβλη
τοι έτρεχαν νά κρυφτούν. ' Ο έκατόνταρχος τών Γενιτσάρων είχε κλέψει τά
άσημικά, τά χρήματα καί τά παράσημα
πού βρέθηκαν στό τυπογραφείο (γιατί
φαίνεται ότι ό Μεταξάς έκοβε καί
παράσημα - μάλιστα μιά άπό τις κατη
γορίες πού τοϋ άπαγγέλθηκαν ήταν ότι
έκοβε κίβληλα τούρκικα νομίσματα).
Πίσω άπό τόν έκατόνταρχο πήγαινε ό
' Ιησουίτης διερμηνέας, ό όποιος διέδι

δε ότι μέσα σέ κείνη τήν φωλιά
συνωμοτούσαν έναντίον τοϋ σουλτά
νου. Κατηγορήθηκε καί ο Πατριάρχης,
άλλά ή άπόφαση ήταν άθωωτική. Στό
σκεπτικό τής άποφάσεως τοϋ μουφτή
άναφέρονται χαρακτηριστικά: «'Αφού
ό σουλτάνος χορήγησε στούς Χριστια
νούς τό δικαίωμα τής έλευθερίας έξασκήσεως τών θρησκευτικών των δο
γμάτων ούδόλως ούτοι άμαρτάνουσι
καί διά τοϋ τύπου έκτιθέμενοι τάς
ιδέας των». Μέ τήν άπόφαση αύτή
άποφυλακίσθηκε καί ό Νικόδημος Με
ταξάς, πού πήγε φεύγοντας άπό τήν
Κωνσταντινούπολη στό Ναύπλιο καί
άργότερα στήν πατρίδα του τήν Κεφαλλονιά, όπου έγινε έπίσκοπος. ' Εκεί
μετέφερε καί ό,τι είχε διασωθεί άπό
τις τυπογραφικές του έγκαταστάσεις.
Τό 1638 ό Πατριάρχης Κύριλλος
Λούκαρις συνελήφθη γιά δήθεν προε
τοιμασία έπαναστατικοΰ κινήματος,
φυλακίσθηκε σέ φρούριο τοϋ Βοσπόρου καί στις 27 'Ιουνίου τοϋ ίδιου
χρόνου τόν παρέλαβαν οί Γενίτσαροι,
τόν οδήγησαν σ' ένα πλοιάριο, τόν
στραγγάλιοαν καί έρριξαν τό πτώμα
του στή θάλασσα.
' Η Μοσχόπολη τής ' Ηπείρου ιδρύ
θηκε γύρω στά 1500 άπό έλληνόφωνους βλάχους μετά τήν κατάκτηση τής
'Αλβανίας άπό τούς Τούρκους. Γεωρ
γοί καί κτηνοτρόφοι στήν άρχή οί
κάτοικοί της, μέ τήν πάροδο τών
χρόνων άναπτύσσουν τήν βιομηχανία
καί τό έμπόριο. Διακρίνονται σάν «άρχηγοί καραβανιών». Σάν άρχηγός καραβανιών ξεκίνησε άπό τήν Μοσχόπολη
καί ό Σίνας, πού έφθασε νά έχει στήν
ιδιοκτησία του 30 χωριά στήν Αύστρία.
' Η πόλη έγινε μεγάλο κέντρο έλληνισμοϋ, γραμμάτων, τεχνών καί έμπορίου. Είχε δεκατρείς συντεχνίες, πού
συνεισέφεραν οικονομικά γιά τήν άνάπτυξη τής παιδείας. Τό 1731 μέ έξοδά
τους άγοράσθηκε στή Βενετία καί
μεταφέρθηκε στήν Μοσχόπολη ένα
τυπογραφείο, άπό τά πιό φημισμένα
στόν έλληνικό χώρο. Διευθυντής τοπο
θετήθηκε ό ιερομόναχος Γρηγόριος
Κωνσταντινίδης, γεννημένος στήν Μο
σχόπολη τό 1701. Γύρω στά 1740
ιδρύθηκε ή 'Ακαδημία, στήν όποια γιά
πολλά χρόνια δίδαξε ό Κωνσταντινί
δης. Τήν έποχή τής ίδρύσεώς της
βρισκόταν στή Βενετία, μαθητευόμενος στό τυπογραφείο τοϋ Ν. Γλυκύ.
Γύρισε στή Μοσχόπολη καί άνέλαβε
τήν διεύθυνση τοϋ τυπογραφείου. ' Α
καδημία καί τυπογραφείο ήταν «τηλαυ
γείς» φάροι τοϋ Ελληνισμού στήν
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περιοχή. ' Ο Κωνσταντινίδης διακρίθηκε σάν διορθωτής δοκιμίων, ποιητής
καί συγγραφέας. Ή τα ν επίσης δημι
ουργός όλων τών όνομαστών εκδόσε
ων τού τυπογραφείου τής Μοσχοπόλε ως, άπό τις όποιες είναι γνωστές
είκοσι δύο. Πέθανε στή Βενετία οτά
1769. ' Ιστορική μένει ή έκδοση γιά τήν
έλληνική γλώσσα. Είναι ένα λεξικό
έλληνικό μέ άντιπαράθεση τών λέξεων
στά βλάχικα καί άρβανίτικα. Τό τυπο
γραφείο τής Μοσχοπόλεως λειτούργη
σε συγχρόνως σάν βιβλιοθήκη άλλά καί
σάν βιβλιοπωλείο. Θεωρείται δέ τό
πρώτο βιβλιοπωλείο τής Ανατολής.
Σταμάτησε τή δράση του όταν σταμά
τησε καί ή ζωή τής Μοσχοπόλεως.
'Ο μάδες Τουρκαλβανών τήν ρημά
ζουν, τήν καταστρέφουν Τό τυπογρα
φείο μαζί μέ τήν βιβλιοθήκη καί τό
βιβλιοπωλείο πυρπολοϋνται οτά 1769.
Νά τί είδε ό Γάλλος περιηγητής Πουκεβίλ στό τέλος τοϋ 18ου αιώνα, όταν
περιηγήθηκε τήν περιοχή. «Μετά δε
καετείς διαρπαγάς καί ληστείας καί
πολέμους ή Μοσχόπολις έγένετο ά
φαντος. Διακόσιοι καλύβαι κατοικούμεναι ύπό ποιμένων πτωχών είσί τά μόνα
λείψανα τής πόλεως έκείνης άλλά καί
αύταί ταχέως θέλουσι καταστροφή έν
μέσω τών έρειπίων άτινα μαρτυροϋσι
τήν πρώτην λαμπρότητα». Καί νά φαντασθεΐ κανείς δτι πριν άπό τήν περιή
γηση τοϋ Πουκεβίλ ή Μοσχόπολη είχε
50.000 κατοίκους.
Ά λλά άς ξεναγυρίσουμε καί πάλι
στήν Κωνσταντινούπολη. Μέσα τοϋ
18ου αιώνα. Πατριάρχης ό Σαμουήλ
Χαντζερής, πού ίδρυσε τυπογραφείο
μέ διευθυντή προφανώς τόν Παναγιώ
τη Κυριακίδη. Πρώτο βιβλίο πού τυπώ
θηκε είναι τό «Ραντισμοϋ Στηλήτευσις», στά 1747. Φαίνεται ότι είχε
κυκλοφορήσει καί παλαιότερα στήν
Πόλη άπό τόν Κύριλλο Λούκαρι. Στό
τυπογραφείο τοϋ Χαντζερή τυπώθη
καν καί οί Λόγοι τοϋ Πατριάρχη. Ό
Χαντζερής έξορίζεται στά 1768 στό
Ά γιο ν Ό ρος. Ξαναγυρίζει στήν Πόλη
καί ξαναπαίρνει τή θέση του τό 1773.
"Εμεινε δεκατρείς μήνες. Μετά τόν
θάνατό του τά πάντα καταστράφηκαν.
Καί νά πού τήν σκυτάλη τήν παίρνει
τώρα τόν Άγιον "Ορος. Απαραβίαστο
όπως ήταν, θά μπορούσε νά είχε γίνει
κάστρο λεφτεριάς καί έλευθεροτυπίας. ' Εκμεταλλεύθηκε όμως στό έλάχιστο τά προνόμιά του. Παρ' όλο τόν
συντηρητισμό του, γίνεται κέντρο λογι
ών. Τό 1749 ιδρύεται ή γνωστή ' Αθωνιάδα Σχολή, στήν όποια δίδαξαν κορυ

φαίοι "Ελληνες λόγιοι μέ έπικεφαλής
τόν Εύγένιο Βούλγαρη, πού είχε σπου
δάσει στό έξωτερικό. Βούλγαρης καί
Θεοτόκης είναι οί εισηγητές τών θετι
κών έπιστημών. Τό 1755 - δεύτερο
χρόνο τοϋ διορισμού τοϋ Βούλγαρη άρχισε προσπάθεια νά ιδρυθεί τυπο
γραφείο στό "Αγιον "Ορος. Σ' ένατου
γράμμα ό ίδιος ό Βούλγαρης γράφει
(1754): «'Εμείς όγλήγορα θέλει άνοίξωμεν έδώ καί τυπογραφεΐον». Πέντε
χρόνια μετά τό γράμμα αύτό βγαίνει τό
πρώτο βιβλίο στό "Αγιον ’Όρος. Είναι
τό «Ψαλτήρι» τοϋ Σωτήρη Δούκα τοϋ
Θάσιου. Τό τυπογραφείο είχε άγορασθεΐ μετά άπό έρανο πού έκαναν
μοναχοί τοϋ "Ορους στις κοινότητες
τών 'Ελλήνων τής Εύρώπης. Στόχος
τοϋ έκδοτη, όπως φαίνεται καί στόν
πρόλογο τοϋ «Ψαλτηρίου», ήταν ή
έκδοση πολλών βιβλίων. Δυστυχώς ό
μως ό σκοπός μένει άπραγματοποίητος όχι γιατί «θύμωσε» ή Πύλη, άλλά
γιατί ή αιώνια διχόνοια καί τό άλληλοφάγωμα έκαναν καί σ’ αύτήν τήν
περίπτωση τό «θαϋμα» τους.
Ακολουθώντας τή σκληρή πορεία
άνάμεσα στή σκλαβιά, στά χρόνια πού
περνοϋν καί στούς τόπους πού ζοϋν
πνευματικά, φθάνουμε στή Σμύρνη
λίγο μετά τά μέσα τοϋ 18ου αιώνα. Μέ
τήν άνάπτυξη τής πόλεως ιδρύθηκε
έκεΐ καί έλληνικό τυπογραφείο, πού
στά 1764 τύπωσε τήν Ακολουθία τοϋ
'Οσίου Συμεών.

Καμμιά τριανταριά χρόνια άργότερα
διατηρούσε στήν Πόλη τυπογραφείο ό
Αρμένιος Πογώς Ίωάννου. Είχε καί
ιδιαίτερο τμήμα μέ έλληνικό στοιχεία,
όπου τυπώνονταν έλληνικό βιβλία καί
έντυπα. "Ενα φυλλάδιο είναι γνωστό
ότι κυκλοφόρησε στά έλληνικό άπό τό
άρμενικό αύτό τυπογραφείο τής Κων
σταντινουπόλεως τό 1798. Ό Πογώς
' Ιωάννου δέν ήταν μόνο τυπογράφος,
άλλά καί κατασκευαστής τυπογραφι
κών μητρών καί στοιχείων έλληνικών
καί άρμενικών.
Καί άπό τήν Πόλη στά ' Επτάνησα. Οί
Γάλλοι σύστησαν στήν Κέρκυρα στό
1798 τυπογραφείο, ύποσχόμενοι ότι θά
ιδρύσουν καί άλλα δύο άκόμη. Τό
τυπογραφείο έφθασε άπό τό Παρίσι
μετά άπό τά ύπομνήματα τοϋ λαοϋ τοϋ
νησιού πρός τόν Ναπολέοντα. Οί ένέργειες γιά νά συσταθοϋν τυπογραφεία
καί στά νησιά Κεφαλλονιά καί Ζάκυνθο
δέν καρποφόρησαν. «Σκάλωσαν» σέ
κάποιες ύπηρεσίες στό Παρίσι. Τά
έγκαίνια τοϋ ένός καί μοναδικού τυπο
γραφείου, πού έφθασε μέ πλοίο τόν
Φεβρουάριο τοϋ 1798, έγιναν πανηγυ
ρικά. Τό πρώτο έντυπο πού βγήκε άπό
τό πιεστήριο τής Κέρκυρας ήταν μιά
έγκύκλιος τοϋ διοικητοϋ τοϋ νησιού μέ
ήμερομηνία 8/19 Μάϊου 1798. Σ ’ αύ
τήν άναφέρονταν άνάμεσα σέ άλλα καί
τά έξής: « Ήδη τό πρώτον συσταίνεται
τυπογραφεΐον έν ' Ελλάδι. Καίτοι δέ οί
έπί τοϋ παρελθόντος δυνάσται άπεμά-

Τό πρώτο έλληνικό βιβλίο πού είδε τό φως λίγο μετά τήν εφεύρεση τής
τυπογραφίας ήταν ή «' Ελληνική Γραμματική» τού Κ. Λάσκαρη, πού τυπώθηκε στά
1476 στό Μιλάνο άπό "Ελληνες τυπογράφους. Πολλές εκδόσεις της πραγματοποι
ήθηκαν σέ διάφορα τυπογραφεία κατά τή διάρκεια τής Τουρκοκρατίας.
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κρυναν όλα τά μέσα τά διασχίζοντα τό
κάλυμμα τής άμαθείας, ήτις τοσοϋτον
ηύνόει τήν προσφιλή αύτή τυραννίαν,
οί νέοι έλευθερωταί άπ' έναντίας οϋ
μόνον εύηρεστοΰντο νά κηρύξωσι
τούς οίκήτορας τού Ίονίου όμοιους
έαυτούς καί άδελφούς, αλλά παρείχοντο πρός τούτοις χάριν διαδοθησομένης έκπαιδεύσεως, τά μέσα ά έγίγνωσκον οΰτοι κατάλληλα πρός διάγνωσιν τής τού άνθρώπου άξίας καί
ίκανότητος... Μέσον δέ τής διαδόσεως
αυτών είσίν τά πιεστήρια καί ό τύπος.
Εις αύτήν τήν θαυμασίαν πρό πέντε
αιώνων έφεύρεσιν προσοφείλεται ή
πρόοδος τοσούτου φωτισμού καί φιλο
σοφίας. Εις τήν έγκαθίδρυσιν τής τυ
πογραφίας τρέμουσι οί είσέτι έπικαθήμενοι έπί κλονιζομένων θρόνων βασι
λείς, ών ό σιδηροΰς ζυγός ήλαφρύνθη
μετά τήν έπανάστασιν (σ.σ. έννοεΤ τήν
Γαλλικήν) έπί τού τραχήλου τών λαών».
Τό τυπογραφείο είχε τις έγκαταστάσεις του στό μοναστήρι τού ' Αγίου
Φραγκίσκου καί διέθετε στοιχεία έλληνικά, γαλλικά καί ιταλικά. Τυπογράφοι
ήταν Γάλλοι στρατιωτικοί καί ένας
'Ιταλός πρόσφυγας. Τήν διεύθυνση
είχε ό Γάλλος Ρ. Jounne. Μεταφρα
στής καί διορθωτής ήταν ό ΚερκυραΤος
Κανδός. Τό τυπογραφείο τής Κέρκυ
ρας έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην άνεξαρτησία καί τήν άναγέννηση τής χώ
ρας. Ξανατυπώθηκαν έδώ τά τραγού
δια καί τά μηνύματα τού Ρήγα, ή Χάρτα
του, ό "Υμνος τού Περραιβοΰ στόν
Ναπολέοντα. Τό τυπογραφείο έμεινε
έλεύθερο μέχρι τό 1799, έποχή πού
καταλαμβάνει τό νησί ό Ρώσος ναύαρ
χος Ούσακώφ καί άρχίζει ή ρωσοτουρκική κατοχή. Τό τελευταίο έντυπο τού
γαλλικού τυπογραφείου τής Κέρκυρας
είναι ή συμφωνία τού Ούσακώφ καί τού
Τούρκου Κιατίρ Μπέη μέ τόν Γάλλο
διοικητή. Τό τυπογραφείο συνέχισε νά
έκδίδει διάφορα έντυπα καί ύπό τούς
Ρώσους, άλλά τύπωνε μόνο τις διατα
γές τών νέων κυριάρχων. Τό 1803 ό
' Ιωάννης Καποδίστριας τό μετονόμασε
«Τυπογραφία τού Γένους». Έχει τώρα
καί χυτήριο στοιχείων. Καί ζ εϊ γιά πάρα
πολλά χρόνια, φωτίζοντας καί κάτω
άπό δύσκολες συνθήκες τό Γένος.
Τό 1810, ένα χρόνο μετά τήν κατά
ληψη τής Ζακύνθου άπό τούς "Αγ
γλους, ιδρύεται στό «Φιόρε τού Λεβάντε» τυπογραφείο, πού τό έφεραν
άπό τή Μάλτα καί τό έγκατέστησαν στό
σπίτι τού ' Ανδρ. Κορνήλιου στή συνοι
κία τής Μητροπόλεως. Οί "Αγγλοι
συστήνουν καί έπιτροπή άπό Ζακυνθί636

Μελάνωμα μήτρας κατά τόν ΙΘ ' αιώνα.

ους, γιά νά παρακολουθεί τά τού
τυπογραφείου. Στοιχειοθέτες καί πιε
στές ήταν Ζακύνθιοι, Κεφαλλονίτες
καί ' Ιταλοί. Διορθωτής ήταν ό διευθυν
τής. Πολλοί νέοι τού νησιού έτρεξαν
νά μάθουν τήν καινούργια τέχνη. 'Α ρ
γότερα άπό τό τυπογραφείο αύτό βγή
κε καί έφημερίδα.
Καί ξανά πίσω στην Ανατολή. Είναι
περίοδος πού κυοφορούνται πολλά. Τό
1813 ιδρύεται στό χωριό Κουκλουτζάς
τής Σμύρνης έλληνικό τυπογραφείο,
άλλά φαίνεται ότι δέν μπόρεσε νά
συντηρηθεί γιά πολύ. Τό 1819 στόν ίδιο
χώρο ένας 'Ιταλός έστησε τυπογρα
φείο μέ έλληνικά στοιχεία καί μήτρες.
Στήν Κωνσταντινούπολη έξάλλου τό
1798 έπί πατριάρχου Γρηγορίου τού
Ε', συστήθηκε μέσα στό Πατριαρχείο
τυπογραφείο μέ διευθυντή τόν γιατρό
Βασιλείου καί τίτλο «Τυπογραφεΐον
τού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλε
ως». Δέν ήταν άκριβώς νέο τυπογρα
φείο' άνασύσταση τού παλιού, γιά τό
οποίο ό σουλτάνος έδωσε τή σχετική
άδεια λειτουργίας καί τοποθέτησε δί
πλα στόν διευθυντή καί μιά έπιτροπή
άπό δυό κληρικούς καί τρεις λαϊκούς
γιά νά τό έλέγχει. Μέχρι τό 1807 στήν
άρχή κάθε βιβλίου πού έβγαινε άπό τό
τυπογραφείο αύτό ύπήρχε τυπωμένη
καί ή άδεια τής έπιτροπής, πού σήμαινε δτι ήταν ύπό τήν έγκριση τού
σουλτάνου. Μετά τό 1815 διευθυντές
του ήταν οί 'Αλέξανδρος Άργυράμος
καί Κωνσταντίνος Κορέσιος. Ονομά
ζεται πιά «'Ελληνικόν Τυπογραφεΐον
έν τοΐς Πατριαρχείοις». ' Εξέδωσε
πολλά βιβλία άνάμεσα στά όποια καί
τόν Α ' τόμο τού έλληνικοϋ λεξικού

«Κιβωτός». ' θ ' Αργυράμος έφερε άπό
τό τυπογραφικό έργοστάσιο τού Διδότου στό Παρίσι, διάφορα άπαραίτητα
γιά τό πολίτικο τυπογραφείο του καί τό
έκανε (θά μπορούσαμε νά πούμε)
σύγχρονο. Τό 1821 ό 'Αργυράμος
συνελήφθη καί άπαγχονίσθηκε άπό
τούς Τούρκους.
' Η ’ Ανατολή συγκλονίζεται άπό τά
άπελευθερωτικά μηνύματα τής Δύσης.
Στις Κυδωνιές τής Μικρός ’ Ασίας τό
1819 συστήνεται άπό τούς "Ελληνες
τυπογραφείο, παράλληλα μέ τήν σχολή
πού λειτουργούσε έκεΐ καί στήν όποια
δίδασκαν οί δάσκαλοι τού Γένους Βενι
αμίν Λέσβιος, Γρηγόριος Σαράφης,
Θεόφιλος Κάΐρης. ’ Εκεί μέ έξοδα τού
' Εμμανουήλ Σαλτέλη ιδρύθηκε έλληνι
κό τυπογραφείο. ' Ο Σαλτέλης έστειλε
τόν δάσκαλο Κωνστ. Τόμπρα στό Παρί
σι, γιά νά μάθη τήν τυπογραφική τέχνη
κοντά στόν Διδότο. ’ Εκείνος σάν γύρι
σε, έφερε μαζί του πλήρεις τυπογρα
φικές έγκαταστάσεις, πού ονομάσθη
καν «Τυπογραφεΐον τής Σχολής τών
Κυδωνιών». Μεταφράστρια καί έπιμελήτρια έκδόσεων ήταν ή Εύανθία Και■ρη·

Ά λλά τό 1821 ξημέρωσε. Ηναι
συγκινητικές οί προσπάθειες αύτών
τών άγνών «καλαμαράδων», πού δέν
κρατούσαν όπλο, άλλά τυπογραφικά
στοιχεία στά χέρια τους, νά σώσουν τά
έλληνικά τυπογραφεία άπό τά χέρια καί
τήν μανία τών Τούρκων.
Τέλος τού 1818 άρχές τού 1919
συστήθηκε στό σχολείο τής Χίου (διευ
θυντής ό Νεόφυτος Βόμβας) τό τ ε 
λευταίο τυπογραφείο τής προεπανα
στατικής ' Ελλάδας. Τήν άποστολή του
άπό τό Παρίσι είχε φροντίσει ό Κοραής, πού τό είχε άγοράσει άπό τόν
Διδότο. Σ' αύτό τυπώθηκαν βιβλία τού
Βάμβα καί διάφορα άλλα έντυπα. Μέ τή
σφαγή τής Χίου τό 1822 οί Τούρκοι
τίναξαν στόν άέρα καί τό περίφημο
αύτό τυπογραφείο.
Γ. ΚΟΥΚΑΣ

ΑΥΞΑ ΝΕΕΣΘΕ ΚΑΙ
Π Λ Η Θ Υ Ν Ε Σ Θ Ε ...

Συνέχεια άπό τή σελ. 625
άνταριάστηκε. Πετάχτηκε καί ή Σμυρνιά.
-Πόσων χρονών εϊσαστε γιά;
Πήρε φωτιά ή φαρμακόγλωσσα ή

Ασημούλα.
- Οσο φαίνομαι! Κι’ άν οάς αρέσω!
-Πάμε Τζίμη! σηκώθηκε ή Σμυρνιά.
Δέν έχουμε θέσι έδώ γιά.
-Στά τσακίδια! τσίριξε ή ' Ασημούλα.
Ετσι χάλασε τό συνοικέσιο πριν καλά-καλά αρχίσει, ένώ ό κύριος 'Ιγνάτι
ος προσπαθούσε νά παρηγορήση τήν
'Ασημούλα.
-"Εννοια σου κοκώνα μου κι' έγώ θά
σέ παντρέψω ό κόσμος νά χαλάση.
Γιατί ό κύριος Ιγνάτιος δέν είναι άπό
έκείνους πού παραδίδουν τά δπλα
εύκολα. "Αλλως τε είχε έντοπίσειήδη
τό δεύτερο θύμα. Ητανε ένας συντα
ξιούχος καθηγητής ό κύρος 'Αναξί
μανδρος πού άφοσιωμένος στον Πλούταρχο καί τόν Θουκυδίδη είχε παραμείνει άγαμος καί μαγκούφης κι' έσπευσε
νά τόν διπλαρώση στό καφενείο τήν
ώρα πού ό κύριος ' Αναξίμανδρος έπι
νε τό τήλιό του.
-Τ ί κάνετε άγαπητέ κύριε 'Αναξί
μανδρε;
-Τ ί νά κάμνω φίλτατε. ' Η ήλικία
βλέπετε...
Αύτό ήθελε νά μπή στό θέμα ό ’ Ιγνά
τιος - τί ήλικία κύριε ’ Αναξίμανδρε;
' Εξήκοντα οκτώ φίλτατε!
' Ο κύριος ' Ιγνάτιος έκανε τάχα τόν
κατάπληκτο.
-Μ ή μοΰ τό λέτε κύριε Καθηγητά
μου! Ούτε πού σάς φαίνονται τά χρό
νια!
-Καί όμως άγαπητέ! ' Εξήκοντα οκτώ
μετά ρευματικών, πιέσεως καί ίσχυαλγίας
Βρήκε τό πάτημα πού ήθελε ό
κύριος 'Ιγνάτιος.
-Καί δέν παίρνετε κύριε Καθηγητά
καμμιά μεσόκοπη νά σάς φροντίζη κι'
όλας! Ορίστε, έγώ έχω μιά κοπέλλα
θησαυρό....
-Είμαστε ήμείς διά κοπέλλας; έμελαγχόλησε ό κύριος 'Αναξίμανδρος.
-Δ έν καταλάβατε.... συνεπλήρωσε ό
Ιγνάτιος. ' Η κοπέλλα πού σάς λέω
είναι γύρω στά σαρανταπέντε... (ό
άθλιος έκανε σκόντο πάνω άπό δέκα
χρόνια). 'Αλλά τί νά σάς πώ. Διαμάντι!
Ήρεμη, σεμνή, εύγενής...
- Αν είναι οϋτω πώς... άρχισε νά
κάμπτεται ό κύριος ’ Αναξίμανδρος.
Διότι σήμερον άγαπητέ αί γυναί είσίν
άπαιτητικαί καί έν ταυτώ βάναυσοι.
-Μ ά τί λέτε κύριε Καθηγητά! Αύτή
πού σάς λέω έγώ είναι άρνάκι τού
Θεού! ' Εγγυώμαι έγώ.
Καί πές-πές τόν τουμπάρισε τόν
κύριο Καθηγητή πού είχε καί δέκα

βαθμούς μυωπία καί βρήκε τήν Άσημούλα συμπαθητική (βρέ, στραβωμά
ρα) καί σ' ένα μήνα έγινε ό γάμος.
Δέν πιανότανε άπό τή χαρά του ό
κύριος ' Ιγνάτιος πού έπέτυχε νά κάνη
τό συνοικέσιο κΓ άς έλεγε ή γυναίκα
του ή Καλλιρρόη, πώς δήθεν τά κατάφερνε:
-Τά είδες Καλιρρόη μου; Τό πάντρε
ψα τό σκυλόψαρο! Τώρα θά βάλω
μπρος νά παντρέψω καί τήν Τασία τής
κυρίας Πηνελόπης.
Γιατί τόχε στό αίμα του ό κύριος
' Ιγνάτιος νά κάνη προξενιά. Δέν είχα
νε περάσει όμως δέκα μέρες καί ένα
πρωί καταπλέει φουρτουνιασμένη ή
Ασημούλα: ή άθυρόστομη.
-Τ ί νά τό κάνω αύτό τό γεροκομείο
πού μοϋδωσες μωρέ; Πάρ' τόνε άπό
δω νά τόν τρίψης στήν κασίδα σου!
Κολοκύθα!
ΚΓ έφυγε βροντώντας πίσω της τήν
πόρτα, ένώ ό κύριος ' Ιγνάτιος σταυροκοπιότανε:
« Ορίστε! Τό εύχαριστώ ητανε πού
κίνησε γή καί ούρανό νά τής βρή
γαμπρό. Αλλά πριν συνέλθη άπό τήν
σύγχισι νά! καί μπουκάρει ό κύριος
'Αναξίμανδρος έξαλλος.
- Ά θλιε! τσίριξε. Αύτό ήτο τό άρνίον
τού Θεού, τό όποιον μοί έλεγες; ' Ιδού
πώς μέ κατήντησε ή βάρβαρος γυνή!
πού μοΰ έπροξένησες!
Καί τοϋδειξε τρία καρούμπαλα στό
κεφάλι του πού καθένα ητανε σάν
μεγάλο φιρίκι. Καί έξω φρένων σηκώ
νει τήν μαγκούρα καί τήν φέρνει στό
κεφάλι τού κυρίου ' Ιγνατίου πού τόν
πάντρεψε μ' αύτό τόν «μαύρο σίφου
να». Τόν πήρανε τά αίματα τόν καϋμένο τόν κύριο 'Ιγνάτιο μέ άποτέλεσμα
νά τόν μεταφέρουν έπειγόντως στό
Ρυθμιστικό, όπου ένας γιατρός τού
έρραψε τό τραύμα. Φαίνεται όμως πώς
μιά μαγκουριά δέν είναι ικανή νά
συνετίση τόν κύριο ’ Ιγνάτιο πού έχει
τήν μανία νά κάνη συνοικέσια. Άπόδειξις ότι όταν τήν άλλη μέρα ήλθε ό
γιατρός νά τού κάνη άλλαγή, δέν
έχασε τήν εύκαιρία.
- Ανύπαντρος είοαι γιατρέ μου; τόν
ρώτησε.
-Ναί, γιατί; άπόρησε ό γιατρός.
-Γιατί έχω νά σάς συστήσω ένα
θαυμάσιο κορίτσι άπό οικογένεια μέ
γαλλικά καί πιάνο καί νόστιμη, κούκλα
σάς λέω... Έ χει καί θείο 'Υπουργό ...
Αύτός είναι ό κύριος 'Ιγνάτιος. Έ 
νας άδιόρθωτος προξενητής καί δέν
πρόκειται ν' άλλάξη ούτε μέ χίλιες
μαγγουριές....

Χιούμορ

Γνωστός Αθηναίος έπιχεφηματίας
ξημεροβραδιαζόταν τελευταία σέ κο
σμικό κέντρο των Αθηνών, άστεϊζόμενος καί χαϊδολογώντας τίς διάφορες
μπαλλαρίνες. ’Ιδού, όμως πού μιά μέρα
ό έπιχειρηματίας μας, άντί νά βρίσκεται
στό τσακίρ κέφι φαινόταν βαθειά συλ
λογισμένος. Τό άντελήφθη αύτό τρα
γουδιστής πού έμφανίζεται στό κέντρο
καί τόν ρώτησε:
- Γιατί έτσι συλλογισμένος σήμερα,
κύριε Γιώργο;
Καί ό έπιχειρηματίας:
- Νά βρέ παδί μου, έχει πάει ή
γυναίκα μου γιά κούμ-κάν άλλα δέν
θυμάμαι τί ώρα της έδωσα ραντεβού
γιατί δέν θυμάμαι τί τής είπα. "Οτι θά
πιώ δυό ποτηράκια καί θά τήν πάρω στις
12 ή ότι θά πιώ δώδεκα ποτηράκια καί θά
τήν πάρω στις δύο;
• Τό άκούσαμε καί τό μεταφέρουμε:
Νοιώθοντας πώς έχει έρθει ή τελευ
ταία ώρα της, ή γυναίκα έξομολογεϊται
στόν άντρα της:
- Φάνη μου, συγχώρεοέ με τήν
άμαρτωλή. Δέν σου στάθηκα πάντα
πιστή...
- Πόσες φορές μέ άπάτησες;
- ~Α... Μόνο δυό φορές. Μιά μέ τήν
ποδοσφαιρική όμάδα τών Χρυσών Γερακιών καί μιά μέ τή φιλαρμονική τού
Δήμου.
• Ένας "Αραβας φύλαρχος έρωτεύεται τρελλά μέ τήν πρώτη ματιά τήν
κόρη ένός Εϋρωπαίου περιηγητή. Χω
ρίς νά χάση καιρό βρίσκει τόν πατέρα
τής κοπέλλας καί προτείνει:
- Δώστε μου τήν κόρη σας καί σ ’
άντάλλαγμα θά σάς πληρώσω τό βάρος
της σέ χρυσό.
- Θά σάς άπαντήσω σέ μιά βδομάδα,
άποκρίνεται ό Εύρωπαϊος.
- Γιατί, θέλετε νά τό ακεφθείτε;
- "Οχι, θέλω νά τής κάνω ύπερτροφία.
• Είναι άλήθεια, ότι ή θεία σας ή
γεροντοκόρη πέθανε εύτυχισμένη;
- Πολύ εύτυχισμένη. Τής είχε πει ό
παπάς, ότι τήν περιμένει ό Κύριος κι
αύτή πέθανε εύχαριστημένη, πού έπί
τέλους τήν περίμενε κάποιος κύριος.
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το
«ΠΑΝΘΕΟΝ»
ΤΟΥ
ΕΓΚΛΗΜ ΑΤΟΣ
Μίνι οπλοστάσιο ’έκρυβε ή ρεζέρβα τής «Σεβρολέτ» ·
Τό τουριστικό πούλμαν ήταν... μπλόφα. Εξόρμηση
άστυνομικών σε ύποπτα στέκια · 'Αλυσίδα ινστιτούτων
γιά ό λ α τά κέφια · Ταξίδευε συχνά καί έφερνε ναρκωτικά.
' Εξαπατοϋσαν εμπόρους
μώ ετα ιρ ίες - φαντάσματα
«Έταιρίες-φαντάσματα» δημιουρ
γούσε σπείρα, πού έξαρθρώθηκε άπό
τή Γενική ’ Ασφάλεια ’ Αθηνών καί ύπό
τήν κάλυψη τους έξαπατοϋσε εμπό
ρους τής ’ Αθήνας καί τού Πειραιά καί
άγόραζε μέ άκάλυπτες επιταγές ήλεκτρικά είδη, τά οποία καί μεταπωλοΰσε
σέ έξευτελιστικές τιμές.
' Ο έγκέφαλος τής σπείρας, σεσημα
σμένος άπατεώνας Διονύσιος Ν. Ντέμος, έτών 31, συνελήφθη καί θά άποσταλεΐ στήν Εισαγγελία, ένώ οί συνεργοί του Οδυσσέας Γ. Φωκιανός, 39
έτών, καί Κωνσταντίνος I. Άβραμίδης
35 έτών, καταζητούνται.
"Οπως έγινε γνωστό, ό Ντέμος
ένοικίαζε γραφεία, έβαζε τήν πινακίδα
άνύπαρκτης έταιρίας καί άρχιζε τις
«έπιχειρήσεις». Πήγαινε σέ κάποια
Τράπεζα, κατέθετε ένα σχετικά μικρό
ποσόν καί ζητούσε νά τού δώσουν ένα
μπλόκ έπιταγών γιά νά έξυπηρετεί τις
συναλλαγές του.
Στή συνέχεια υπέγραφε έπιταγές,
τις έδινε στούς δυό συνεργούς του, οί
οποίοι έμφανίζονταν σέ γνωστούς έμ
πορους γιά τήν άγορά έγχρωμων τηλεο
ράσεων, βίντεο, στερεοφωνικών συγ
κροτημάτων κλπ. Συνήθως, ό Φωκιανός
καί ό Άβραμίδης έδιναν μιά μικρή
προκαταβολή καί τις άκάλυπτες έπιτα638

γές τού Ντέμου καίάγόραζανήλεκτρονικά είδη.
Τά είδη αύτά τά πωλοΰσαν σέ πελά
τες τούς όποιους «ψάρευαν» σέ διάφο
ρα μέρη σέ έξευτελιστικές τιμές καί
κρατούσαν τή διαφορά, τήν όποια μοί
ραζαν μέ τόν Ντέμο.
Τελευταία «έταιρία-φάντασμα» τής
σπείρας ήταν ή «ΒΙΕΜ Ε.Π.Ε.», μέ έδρα
τή Νίκαια τού Πειραιά. Καί σάν έκπρόσωποι τής έταιρίας αύτής οί τρεις τής
σπείρας έξαπάτησαν τόν έμπορο Χρήστο Πετρόπουλο, άπό τόν οποίο άγόρασαν έμπορεύματα άξίας 153.000 δρχ.
καί έδωσαν έ π ιτα γ έ ς άκά λυ π τες
100.000 δρχ. καθώς καί προκαταβολή
30.000 δρχ.
Ό Πετρόπουλος όμως, έρεύνησε
γιά τις έπιταγές καίπληροφορήθηκε ότι
ήταν άκάλυπτες. "Ετσι ειδοποίησε τή
Γενική ’ Ασφάλεια ’ Αθηνών καί άνδρες
της παγίδευσαν τή σπείρα καί συνέλα
βαν τόν Ντέμο, ένώ βρισκόταν στό
κατάστημα τού Πετρόπουλου καί ζη
τούσε νά άγοράσει ήλεκτρονικά είδη
άξίας 371.000 δρχ. μέ τόν ίδιο τρόπο.
Ο Ντέμος άνακρινόμενος στήν Α 
σφάλεια Αθηνών ομολόγησε ότι τε 
λευταίως είχε έμφανιστεΐ σάν έταΐρος
στις Ε.Π.Ε. «’ Εμπορική καί Βιοτεχνική
Νίκαιας), «Κορφοϋ Ελλάς», «Σάν»,
«Άστρον», «Όλύμπικ ’ Ελλάς», «Προβιτόρες», «Λαβαρέζ», «Σεντράλ» κλπ.

Μίνι οπλοστάσιο έκρ υ β ε
ή ρεζέρβα τής «Σεβρολέτ»
’ Η πανάκριβη «Σεβρολέτ» τού όμορ
φου φωτομοντέλου έκρυβε ένα ολό
κληρο οπλοστάσιο.
’ Η άσφάλεια ’ Αθηνών όμως τό άνακάλυψε καί συνέλαβε τό μανεκέν καί τό
φίλο της.
’ Ιδιοκτήτρια τού αύτοκινήτου είναι ή
Αμερικανίδα Τζό Λίν Άντερσον, 24
έτών. 10 φίλος της ε ίν α ι" Ελληνας καί
όνομάζεται Χαράλαμπος Α. Βέροιος.
’ Η ’Άντερσον έφερε τό αυτοκίνητο
άπό τή Νέα Ύόρκη μέ τό πλοίο. Στόν
Πειραιά ξεφορτώθηκε στό χώρο τού Η ’
Τελωνείου. ’ Εκεί οί Τελωνειακοί μαζί
μέ τούς άστυνομικούς άξιοποίησαν
κάποιες πληροφορίες πού είχαν, έκα
ναν έρευνα στό αύτοκίνητο καί μέσα
στή ρεζέρβα βρήκαν: "Εναπερίστροφο
Μάγκνουμ. "Ενα περίστροφο Ρόσσι.
"Ενα πιστόλι Μπερέτα καί 197 φυσσίγια.
’ Ανακρινόμενοι τό φωτομοντέλο καί
ό φίλος της είπαν ότι δέν ξέρουν τίποτε
γιά τά όπλα. Στό σπίτι τους όμως στήν
όδό Βασ. Σοφίας 124 βρέθηκαν μία
θήκη περιστρόφου καί ένας άνιχνευτής
μετάλλων.

Τό τουριστικό πούλμαν
ήταν... μπλόφα!
Πακιοτανός καί Γερμανίδα φίλη του
πού έφερναν παράνομα άλλοδαπούς
στή χώρα, μέ τήν ύπόσχεση πώς θά
Ή ’ Αμερικανίδα Τζό Λίζ Αντεροον 24
έτών, φωτομοντέλο. Στήν πανάκριβη
«Σεβρολέτ» έκρυβε ένα όλόκληρο
οπλοστάσιο.
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τούς νομιμοποιήσουν καί έπαιρναν άπό
καθένα 1000 δολλάρια συνελήφθησαν
άπό τό Κέντρο ' Αλλοδαπών τής ' Αστυ
νομίας.
Πρόκειται γιά τό Γκιουρούν Ά λή
Ράζα, 32 ετών, άπό τό Πακιστάν καί τή
Γερμανίδα φίλη του ' Ιζέλα Φρίτς Μπίντζερ 26 έτών.
Οί δυό τους ταξίδευαν μέ ένα μικρό
πούλμαν σαν τουρίστες κυρίως στήν
Τουρκία καί έκεϊ «ψάρευαν» άλλοδαπούς, κυρίως Πακιστανούς πού ήθελαν
νά έλθουν παράνομα στήν ' Ελλάδα,
γιατί δέν είχαν «βίζα». Σ' ένα άπό τά
τελευταία ταξίδια τους, βρήκαν Πακιστανούς στήν Τουρκία καί συνεννοήθηκαν μαζί τους νά πάνε πρώτα στή
Γιουγκοσλαβία καί άπό έκεϊ νά περά
σουν κρυφά τά ' Ελληνικά σύνορα, σέ
σημείο πού τούς ύπέδειξαν.
Πραγματικά οί Πακιστανοί πέρασαν
τήν έλληνογιουγκοσλαβική μεθόριο καί
συνάντησαν τό συμπατριώτη τους μέ τή
Γερμανίδα, πού τούς περίμεναν.
Στή συνέχεια μπήκαν δλοι στό πούλ
μαν καί ξεκίνησαν γιά τήν 'Αθήνα.
Οί κινήσεις τού Πακιστανού καί τής
Γερμανίδας, δμως ήταν σέ γνώση του
Κέντρου ’ Αλλοδαπών 'Αθηνών, άνδρες τού όποιου τούς παρακολουθού
σαν καί μόλις πέρασαν τά διόδια τού
Σχηματαρίου τούς συνέλαβαν.
Οί Πακιστανοί πού μπήκαν παράνομα
στή χώρα άπελάθηκαν άμέσως ένώ ό
συμπατριώτης τους μέ τή Γερμανίδα
φίλη του παραπέμφθηκαν στή Δικαιοσύ
νη, καταδικάσθηκαν σέ φυλάκιση 5
μηνών καί κλείσθηκανστόν Κορυδαλλό.

πρόθυμα γιά ιδιαίτερες έξυπηρετήσεις
άποκαλύφθηκε άπό τό τμήμα ' Ηθών
τής Γενικής ' Ασφαλείας ' Αθηνών.
Τό νέο «ίνστιτοϋντο α'ισθητικής» λει
τουργούσε σέ μεγάλο διαμέρισμα τού
4ου ορόφου πολυκατοικίας τής όδοΰ
Μιχαλακοπούλου 180 καί ή άδεια λει
τουργίας είχε ζητηθεί άπό τήν πτυχιοϋχο αισθητικό Εύγενία Π. Μόσχου, έτών
24.
' Η Μόσχου είχε ένοικιάσει τό «ινστι
τούτο», παρ' ότι δέν είχε άκόμη έκδοθεί άδεια, στήν 'Ελένη σύζυγο Η.
Κόντου, έτών 37, ή όποια καί είχε
άναλάβει τήν έκμετάλλευσή του.
Μέσα σ’ αύτό, κατά τήν έφοδο τών
άστυνομικών βρέθηκαν δύο πελάτες μέ
δύο «κουνελάκια» σέ άδαμιαία περιβολή.
"Οπως έγινε γνωστό, ή Κόντου έβα
ζε στις έφημερίδες μικρές άγγελίες
καί ζητούσε νέες καί όμορφες κοπέλλες νά έργαστοϋν σάν «βοηθοί αισθητι
κού».
Μέ τόν τρόπο αύτό κατάφερνε νά
έντοπίζει νέες καί όμορφες κοπέλλες,
πού δέχονταν νά έργαστοϋν, όπως
έκείνη ήθελε.
Τίς κοπέλλες αύτές τις παραχωρού
σε σέ πελάτες τού «ινστιτούτου», τούς
όποιους έφερναν γνώριμοί της, καί
έπαιρνε γιά κάθε μία 1.500 έως 3.000
δραχμές, άνάλογα μέ τίς άπαιτήσεις
τού πελάτου.
'Από τά χρήματα αύτά, ή Κόντου
έδινε μόνο 500 δραχμές στήν κοπέλλα.
Οί άστυνομικοί πιστεύουν ότι ή Κόν-

του έκανε τήν ίδια δουλειά καί σέ δύο
άλλα «ινστιτούτα» πού είχε δημιουργή
σει στήν όδό Σεβαστείας 38 καί στήν
όδό Μεσογείων 29.
Τό πρώτο λειτουργούσε - φυσικά
χωρίς άδεια - άπό τόν ’ Οκτώβριο τού
1980 μέχρι τό Μάρτιο τού 1982.
Άπ ό τή Γενική Ασφάλεια Αθηνών
«παρέλασαν» καί κατέθεσαν έξι άπό
δεκάδες κοριτσιών πού περιγράψανε
μέ λεπτομέρειες τίς «περιποιήσεις»
πού πρόσφεραν ατούς πελάτες τού
«ινστιτούτου» τής Κόντου.

Τ α δ ίξευ ε συχνά γιά μπίζνες
άλλά έφ ερ ν ε ναρκωτικά

« Εξόρμηση άστυνομικών
σέ ύποπτα στέκια

«Άπό όργανα τής Γενικής Α σφ α
λείας Πειραιώς συνελήφθη ό έμπορος
ναρκωτικών Ρόμαν Μπίχλερ31 έτών

Σέ έξόρμηση τής Γενικής 'Ασφάλει
ας Αθηνών στό Πραγκράτι καί στό
Κολωνάκι, γιά τή δίωξη έμπορων ναρκω
τικών, έγιναν 14 προσαγωγές ύποπτων
άτόμων καί κρατήθηκαν οί Κωνσταντί
νος Ε. Σταμπουλάκης, έτών 27, καί
Δημήτριος Α. Δήμας, έτών 21, γιατί
βρέθηκε στήν κατοχή τους, άπό δύο
δόσεις, ήρώίνη.

' Αλυσίδα ινστιτούτων
γιά όλα τά κέφια
Νέο «ινστιτούτο», μέ «κουνελάκια»,

Μόσχου Εύγενία έτών 24 πτυχιοϋχος
αισθητικός. Δ ιέθετε άλυσίδα «ινστιτού
των» γιά όλα τά γούστα.

Κόντου Ειρήνη έτών 37. Είχε ένοικιάσει
«ινστιτούτο» άπό τήν Μόοχου Εύγενία.

. Στά χέρια
τού έμπόρου κατεσχέθη ηρωίνη βά
ρους 5 γραμμαρίων, χρηματικό ποσό
50.000 δρχ. καί ένα αύτοκίνητο τύπου
Φόρντ ’Έσκορτ σέ ειδική κρύπτη τού
όποιου έκρυβε καί μετέφερε άπό Τουρ
κία καί Ινδία στήν Ελλάδα καί σέ
άλλες χώρες τής Δυτικής Εύρώπης
μεγάλες ποσότητες ήρωίνης. Στά χέρια
τών λιανοπωλητών του κατεσχέθησαν
πολλά φακελλίδια μέ ήρωίνη τής μιάς
δόσεως καί τό χρηματικό ποσό τών
18.000 δρχ. Υπολογίζεται ότι ό Αύ639

Σόλων Κριεζής. Γνωστός «ποντικός»
καταστημάτων.
στριακός έμπορος ναρκωτικών είχε
διοχετεύσει πολύ μεγαλύτερες ποσό
τητες ήρωίνης, διότι στή χώρα του είχε
συλληφθεΤ 5 φορές γιά έμπορία ναρκω
τικών. Τήν τελευταία φορά κατόρθωσε
νά δραπετεύσει.
Συνέχεια μέ πλαστό διαβατήριο ταξί
δευε γιά «μπίζνες» μεταφέροντας ήρωίνη άπό τίς χώρες παραγωγής στις
χώρες καταναλώσεως.

Πιάστηκαν οϊ
...ήλεκτρικοί «ποντικοί»!..
Οί «ποντικοί» τών καταστημάτων ήλεκτρικών ειδών εντοπίσθηκαν άπό τή
Γενική ' Ασφάλεια ' Αθηνών καί συνελήφθησαν.
Πρόκειται γιά τούς Σόλωνα Φ. Κριεζή
28 ετών καί Δημήτριο Β. Άφεντάκη,
πού έκαναν συνολικά 37 διαρρήξεις καί
συναποκόμιοαν διάφορα ήλεκτρικά καί
είδη άξίας 10.000.000 δρχ. ένώ παράλ
ληλα έκαναν καί ληστεία σέ βάρος
ήλικιωμένης γυναίκας καί τής έκλεψαν
κοσμήματα άξίας 5.000.000 δρχ.
"Οπως έγινε γνωστό, μετά άπό μιά
σειρά διαρρήξεων σέ καταστήματα κυ
ρίως ήλεκτρικών ειδών, δόθηκε στή
Γενική 'Ασφάλεια 'Αθηνών ή πληροφο
ρία δτι δράστες ήταν δυό άτομα πού
κυκλοφορούσαν μέ ένα αύτοκίνητο
μάρκας «’ Αουτομπιάνκι».
Άρχισαν τότε έκτεταμένες άναζη6 40

τήσεις καί διαπιστώθηκε δτι όδηγός τού
αύτοκινήτου αύτοΰ ήταν ό Κριεζής.
* Ετσι, μετά άπό παρακολούθηση έντοπίσθηκε καί ό φίλος καί σύνεργός του
' Αφεντάκης.
Οί δυό διαρρήκτες είναι θρασύτατοι,
άφοΰ «χτύπησαν» άκόμη καί καταστή
ματα φίλων τους καί γνωστών.
Στις 22 Νοεμβρίου 1981, έξ άλλου,
άγόρασαν μιά άνθοδέσμη καί πήγαν στό
σπίτι τής 'Ελένης Σεφέρογλου, 85
έτών, στήν όδό Γιάνναρου 4 στό Καλα
μάκι. Χτύπησαν τό κουδούνι καί είπαν
στή Σεφέρογλου ότι τήν άνθοδέσμη
έφεραν γιά τόν ένοικο τής ίδιας πολυ
κατοικίας κ. ' Εθνόπουλο, ό όποιος
άπουσίαζε. Τήν παρακάλεοαν μάλιστα
νά κρατήσει τήν άνθοδέσμη καί νά τού
τή δώσει δταν θά έπέστρεφε.
"Οταν όμως ή Σεφέρογλου άνοιξε
τήν πόρτα γιά νά πάρει τήν άνθοδέσμη
τής έπετέθησαν, τήν έξουδετέρωσαν,
τής έδεσαν τά μάτια καί τή φίμωσαν.
Κατόπιν έψαξαν τό διαμέρισμα καί
βρήκαν τά κοσμήματά της, άξίας
5.000.000 δρχ. καί έσπευσαν νά έξαφανιοθούν άφήνοντας τή Σεφέρογλου
φιμωμένη καί δεμένη.

Πελαγίσιο χασίς άπό
σπείρα -... υπόδειγμα!
’ Επικίνδυνη σπείρα έμπορων ναρκω
τικών πού είχε διασυνδέσεις σέ όλα τά
εύρωπαϊκά λιμάνια, μέ ιδιαίτερη δράση
καί συνδέσμους στήν ' Ελλάδα, έξαρθρώθηκε άπό όργανα τής Γενικής
'Ασφαλείας Πειραιώς.
Τή σπείρα άποτελοΰσαν 6 άλλοδαποί
άπό τή Σρί Λάνκα καί ένας "Ελληνας,
όλοι ναυτικοί καί μοιρασμένοι σέ κλιμά
κια πάνω σέ δύο έλληνικά πλοία.
Συγκεκριμένα, συνελήφθηοαν οί Τό
μος Σουμπετράν 29 έτών, Ρ. Μπαλαπρανιζάν 32 έτών, Ρ. Σεβατουράι 27
έτών, Ζ. Ραζεντράμ 30 έτών, Μ. Μανορανσιτάν 24 έτών, Σίβα Ποναμπαλάμ 24
έτών καί Δ. Γεωργιάδης 24 έτών.
"Ολοι είχαν συνδέσμους μέ ναρκο
μανείς καί μετέφεραν ναρκωτικά, πού
διέθεταν συστηματικά στή πιάτσα. Οί
ίδιοι, όμως, ούδέποτε έκαναν χρήση
τών ναρκωτικών.
Σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες τής
Γενικής Ασφάλειας Πειραιώς, όλα τά
μέλη τής σπείρας ύπηρετούσαν στό
έλληνικό φορτηγό πλοίο «' Αλέκος» καί
στό δεξαμενόπλοιο « Αναστασία». Εί
χαν χωριστεί σέ τρία κλιμάκια, συστημα
τοποιώντας τό κύκλωμα προμήθειας,
διαθέοεως καί έμπορίας ναρκωτικών.

Σέ έρευνα πού έγινε στίς καμπίνες
τών άλλοδαπών, βρέθηκαν συνολικά 2
κιλά όπιούχου χασίς καί 440 γραμμάρια
μαριχουάνας.
Ή σπείρα είχε χωριστεί σέ τρία
κλιμάκια. Τά δύο κλιμάκια προμηθεύον
ταν τά ναρκωτικά άπό τή Βομβάη καί τή
Νιγηρία καί τά διοχέτευαν στά λιμάνια
τής Δυτικής Εύρώπης. Τό τρίτο είχε
άπλώσει τά πλοκάμια του στόν Πειραιά
καί διοχέτευσε μέ τούς έδώ συνεργά
τες του άνεξακρίβωτες ποσότητες
ναρκωτικών.
Εναντίον τών συλληφθέντων ό ε ι
σαγγελέας Πειραιά κ. ” Αντ. Ρούσος
άσκησε δίωξη γιά εισαγωγή ναρκωτικών
καί άλλες κατηγορίες.

' Αστυνομικοί μαθαίνουν
τήν «άλφα-βήτα» σέ
«διαρρήκτες τοϋ... γάλακτος»!
Οί πιό μικροί... ύποψήφιοιδιαρρήκτες
τής 'Αθήνας, ό Ν.Π. (10 έτών), Δ.Κ. (9
έτών), Ρ.Χ. (8 έτών), «συνελήφθηοαν»
τό Σάββατο τό άπόγευμα άπό άστυφύλακες τής
Αμέσου Δράσεως στό
Κολωνό. ' Επρόκειτο γιά τρεις πιτσιρικάδες ήλικίας 8-10 έτών πού ό άξιωματικός ό όποιος άνέλαβε νά τούς άνακρίνει, άντί νά τούς στείλει τελικά στόν
Εισαγγελέα άποφάσισε νά τούς μάθει
γράμματα!...
' Η ύπόθεση, πού πέρασε στά «ψιλά»
τού άστυνομικοϋ δελτίου, έχει ώς έξής:
"Οταν τούς μετέφεραν στό Τμήμα ό
διοικητής κ. Μπορότης, άφοϋ συζήτησε
μαζί τους καί τά έκανε νά καταλάβουν
Δημήτριος Αφεντάκης. Σέ συνεργα
σία μέ τόν Κριεζή έκαναν 37 συνολικά
διαρρήξεις καί συναπεκόμισαν ήλεκτρι
κά είδη αξίας 10.000.000 δρχ.

ήλικιωμένη ένοικος ήταν μόνη καί ή
κόρη της θά έπέστρεφε άπό τή δουλειά
της τό μεσημέρι, άποφάσισαν νά τή
ληστέψουν.

Κύκλωμα καθηγητών
στό ύπουργείο
έδ ιν ε πτυχία μέ... λάδωμα

Μπούχλας ’Αναστάσιος. ’ Αποτελούσε
«σύνδεσμο», σέ κύκλωμα καθηγητών
πού μοίραζε πτυχία.
δτι αύτό πού έκαναν δέν ήταν οωστό,
έμαθε άπό τό μεγαλύτερο άγόριδτιδέν
πάει σχολείο.
Κάλεοε τότε, τόν πατέρα του - πού
είναι ύπάλληλος τού Δήμου - καί τού
έκανε αύστηρές συστάοεις. 'Εκείνος
ύποσχέθηκε στον αστυνομικό ότι άπό
τόν Σεπτέμβριο θά στείλει τό γιό του
στό σχολείο.

Πιάστηκαν οι ληστές τής χήρας
Οί δράστες τής ληστείας πού έγινε στή
Νέα ' Ελβετία στίς 19 Μάί'ου, σέ βάρος
τής "Αννας χήρας Θεμιστοκλή Τσαπράζη άνακαλύφθηκαν άπό τήν ' Αστυ
νομία μετά άπό άναζητήσεις ενός
περίπου μηνάς.
Πρόκειται γιά δύο νεαρούς πού
εμφανίσθηκαν σάν ύπάλληλοι τής ΔΕΗ
καί άφοϋ χτύπησαν βάναυσα καί τραυ
μάτισαν τό θύμα τους, τό νάρκωσαν μέ
χλωροφόρμιο καί έκλεψαν χρήματα καί
κοσμήματα.
Δράστες είναι ό ’ Ιωάννης Α. Τίτιρος
έτών 25 ήλεκτρολόγος καί ό Παναγιώ
της I. Γαρδίκας έτών 26, άεργος.
Οί δύο νεαροί κακοποιοί, όπως άποκάλυψε ό Τίτιρος, πήγαν στίς 10 π.μ.
τής 19ης Μαΐου στό σπίτι τής Τσαπράζη
δήθεν γιά νά έπισκευάσουν τό ρολόϊ
τής ΔΕΗ. Καί όταν διαπίστωσαν ότι ή

Κύκλωμα καθηγητώ ν-έξεταστώ ν,
πού δροΰσε μέσα στό ύπουργείο Παι
δείας καί έδινε πτυχία σέ σπουδαστές
ιδιωτικών σχολών άποκαλύφθηκε άπό
τή Γενική 'Ασφάλεια 'Αθηνών καί
άρχισε ή έξάρθρωσή του. Μέχρι στι
γμής τό «κύκλωμα» έχει έφοδιάσει 700
τουλάχιστον σπουδαστές μέ πτυχία,
είσπράττοντας άπό τόν καθένα 35
μέχρι 40 χιλιάδες δραχμές.
«Σύνδεσμος» τού κυκλώματος τών
έξεταστών μέ τούς σπουδαστές, ήταν
ό καθηγητής τής ΣΕΛΕΤΕ ' Αναστάσιος
Μπούχλας, έτών 43 ό οποίος μάλιστα
διατηρούσε καί γραφείο στήν όδό Σωτήρος τού Πειραιά, μέ τόν παραπλανη
τικό τίτλο «Κέντρο ' Επαγγελματικής
Πληροφορήσεως καί ' Εξυπηρετήσεως
Νέων Πειραιώς».
"Οπως έξακριβώθηκε άπό τήν έρευ
να πού έκανε ή Γενική ’ Ασφάλεια
' Αθηνών, ό Μπούχλας είχε ένα μεγάλο
κύκλο πρακτόρων, οί οποίοι «ψάρευαν»
σπουδαστές ιδιωτικών σχολών.
Οί σπουδαστές αύτοί - κατά τό νόμο
- έπρεπε νά δώσουν έξετάσεις μετά τή
λήψη τού πτυχίου τους άπό τίς ιδιωτι
κές σχολές, στό ύπουργείο Παιδείας
γιά νά γίνει άναγνώριση τού πτυχίου
αύτοϋ.
' Η δραστηριότητα τού Μπούχλα άρ
χισε τό 1974 καί μέχρι σήμερα είναι
άγνωστος ό άριθμός τών σπουδαστών,
τούς όποιους βοήθησε, μέσω τού κυ
κλώματος τού ύπουργείου Παιδείας, νά
πάρουν άναγνώριση πτυχίου πληρώνον
τας ένα σημαντικό ποσό, χωρίς νά
γράψουν σωστά.
Ο καθηγητής συμβούλευε τούς
σπουδαστές νά μήν παραδίδουν λευκή
κόλλα άν δέν ήξεραν νά γράψουν άλλά
νά φροντίζουν νά τή γεμίζουν.
«Γράψτε - τούς έλεγε - τήν ιστορία
τής ζωής σας ή τό Πάτερ ' Ημών, άρκεί
νά γεμίσετε τή κόλλα».
Άπ ό τά χρήματα πού έπαιρνε άπό
τούς σπουδαστές, τό 10% έδινε στούς
πράκτορές του καί άπό τά ύπόλοιπα τό
50% κρατούσε ό ίδιος ένώ τά άλλα τά
έδινε στό κύκλωμα τών έξεταστών τού
ύπουργείου Παιδείας.
Κατά τήν έπ' αύτοφώρω σύλληψή

Βέρριος Χαράλαμπος φίλος τής Αμε
ρικανίδας Τζό "Αντερσον. Μαζί μ ε τέ 
φεραν στήν Ελλάδα περίστροφα καί
φυσίγγια.
του στόν Πειραιά άπό άνδρες τής
Γενικής Ασφαλείας Αθηνών, βρέθη
κε κατάλογος μέ τά ονόματα 700
σπουδαστών-πελατών του, καθώς καί
400.000 δρχ. πού άποτελούσαν τίς
εισπράξεις μιάς μόνο ήμέρας.
Μετά άπό αύτό, τά γραπτά τών 700
σπουδαστών, πού άναφερόταν στόν
κατάλογο τού Μπούχλα «μπλοκαρίσθηκαν» στό ύπουργείο Παιδείας καί ελέγ
χονται ένώ άρχισαν έρευνες γιά νά
διαπιστωθεί ποιοι ήταν οί έξεταστές
τών σπουδαστών αύτών καί πόσα
χρήματα πήραν γιά νά τούς «περά
σουν».
Ό Μπούχλας άνακρινόμενος στή
Γενική ' Ασφάλεια ’ Αθηνών ίσχυρίσθηκε ότι μάθαινε τούς σπουδαστές νά
άντιγράφουν έπειδή πιστεύει ότι «κα
θήκον τού σπουδαστή είναι νά άντιγράφει καί τού έπιτηρητή νά τόν έμποδίζει»!
Ό συλληφθείς καθηγητής
τής
ΣΕΛΕΤΕ άρνήθηκε νά κατονομάσει
τούς συνενόχους του στό ύπουργείο
άλλά πιστεύεται ότι σύντομα θά άποκαλυφθούν καί θά συλληφθοΰν.
Από τόν εισαγγελέα κ. Οεοφανόπουλο άσκήθηκε ποινική δίωξη κατά τού
Μπούχλα γιά:
• 'Απάτη σέ βαθμό κακουργήματος.
• Παράβαση τού νόμου περί μεσαζόν
των καί
• Δωροληψία.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
Π ΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
Έ ν α άλλοθι
μέ διακοπές
Τού ' Αλφρεντ Χίτσκοκ

ΞΩ άπό τά άνοιχτά παράθυρα τοϋ
εξοχικού σπιτιού τοϋ Μάϊρον
Ντρέηκ, τό σκοτάδι μοσχοβολούσε μέ
εκείνη τήν εύωδιά πού μόνο μιά γλυκειά καλοκαιριάτικη νύχτα ξέρει νά
προσφέρη.
- Ευχαριστώ κύριε Μπάρνετ, είπε ό
άστυνομικός Χάϊμριχ στον εύσωμο σα
ρανταπεντάρη άνδρα πού καθόταν
μπροστά του. ' Η κατάθεσί σας μάς
είναι πολύ χρήσιμη...
' Ο Τζέηζον Μπάρνετ σηκώθηκε δι
ατακτικά.
- 'Ελπίζω νά μήν μπλέξω άσχημα
τόν νεαρό μέ αύτά πού είπα, μουρμού
ρισε, άλλά καταλαβαίνετε, δέν μπο
ρούσα νά κάνω άλλοιώς...
- Ναί βέβαια, τόν ένθάρρυνε ό
άστυνόμος. "Επρεπε νά μάς τό πήτε.
Δέν γινόταν άλλοιώς άφοϋ πρόκειται
γιά έγκλημα...
' Ο Μπάρνετ κούνησε τό κεφάλι,
στενοχωρημένος. "Υστερα προχώρη
σε άργά πρός τήν πόρτα. "Ηταν κου
τσός καί δυσκολευόταν άρκετά στό
περπάτημα.
- Αλήθεια, ξαναμίλησε ό άστυνό
μος, θά σάς πείραζε νά περιμένετε
λίγο όσο νά κάνω μερικές έρωτήσεις
καί στόν νεαρό;
' Ο άλλος κούνησε τό κεφάλι άρνητικά.
- ' Εντάξει λοιπόν, έκανε ό Χάϊμριχ
καί στράφηκε στόν άρχιφύλακα Φόρνις:
- Φέρε μέσα τόν νεαρό, είπε.
Ό άρχκρύλακας βγήκε μαζί μέ τόν
Μπάρνετ καί ξαναγύρισε σέ λίγο μέ

Ε
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τόν Νέντ Ντρέηκ, πού είχε βρή τόν
πατέρα του δολοφονημένο πρίν άπό
δυό ώρες περίπου.
Τουλάχιστον έτσι είχε καταθέσει.
Ά λλά νωρίτερα τό ίδιο βράδυ είχε
λογομαχήσει άγρια μέ τόν πατέρα του:
Αύτή ήταν ή πληροφορία πού είχε
δώσει ό Τζέηζον Μπάρνετ. ' Ο Μπάρ
νετ ήταν συνεταίρος μέ τόν σκοτωμέ
νο. ' Εκείνο τό άπόγευμα - είχε κατα
θέσει - βρισκόταν στό σπίτι τοϋ Ντρέ
ηκ γιά νά συζητήσουν ώρισμένα έπαγγελματικά ζητήματα. Είχε πάει στήν
κουζίνα γιά νά φτιάξη καφέ όταν είχε
άκούσει τόν νέο νά έρχεται καί νά
άρχίζη τή λογομαχία μέ τόν πατέρα
του. Εχε φροντίσει λοιπόν νά μείνη
στήν κουζίνα όσο νά τελειώση ό τσα
κωμός καί νά φύγη ό νέος.
Ό Νέντ Ντρέηκ είχε λεπτά χαρα
κτηριστικά καί πανιασμένα χείλη πού
έτρεμαν νευρικά καθώς τόν έφερε
μέσα ό άστυφύλακας.
Είναι παιδί άκόμη, σκέφθηκε ό Χάϊμριχ, είναι παιδί άκόμη, μ' όλο πού είναι
21 χρόνων καί παντρεμένος άπό τρεις
έβδομάδες.
- Πές μου τίς άκριβώς συνέβη, είπε
φωνάζοντας στό νέο. Νά άρχίσης άπό
τόν τσακωμό πού είχες μέ τόν πατέρα
σου γιά τήν γυναίκα σου. Ό κ. Μπάρ
νετ μάς είπε πώς μαλώσατε, λίγο μετά
τίς οκτώ.
Ό νέος κάθησε σέ μιά πολυθρόνα
μέ συντριβή καί σκέπασε τό πρόσωπο
μέ τίς παλάμες του σάν νά τόν πείραζε
τό φώς στά μάτια. Κούνησε τό κεφάλι
του άργά.
- "Οταν γύρισα, είπε, ό πατέρας
ήταν νεκρός. "Ηταν ξαπλωμένος στό
πάτωμα μέ τό κεφάλι του...
Καί σταμάτησε μέ ένα ρίγος. Ό
άστυνόμος περίμενε. "Η ξερε πολύ
καλά τί ζημιά μπορούσε νά κάνη στό
κεφάλι άνθρώπου μιά σφαίρα τών 45
άπό μικρή άπόστασι.
- Καί ό τσακωμός; ρώτησε έπειτα
άπό λίγο. ' Ο τσακωμός γιά τή γυναίκα
σου;
- Ό πατέρας μου είπε πώς ή
Ντόρις δέν κάνει γιά μένα, πώς ένδιαφέρεται μόνο γιά τό χρήμα καί γιά
τίποτε άλλο. Όμως δέν είναι άλήθεια!
Ή Ντόρις δέν είναι άπό έκεΐνες...
' Ο Χάϊμριχ συνέχισε τήν άνάκρισι μέ
ύπομονή. Ό νέος δέν άρνιόταν πώς
είχε λογομαχήσει μέ τόν πατέρα του.
Παραδεχόταν μάλιστα πώς ίσως μίλησε
άσχημα καί ό ίδιος. "Οχι γιατί ό πατέ
ρας του είχε άπειλήσει νά τού κόψη τό
έπίδομα άν δέν άφηνε τήν κοπέλλα.
Ά λλά γιά τά όσα είχε πει ό Μάϊρον

Ντρέηκ στό γυιότου γιά τήν νέα.
- Καί τί δέν είπε εις βάρος της...
μουρμούρισε ό Νέντ. Νεύριασα κι'
έγώ τότε καί τοϋ είπα τί νά κάνη τά
λεφτά του...
Συνεχίζοντας ύπομονετικά τίς έρωτήσεις του, ό άστυνόμος έμαθε πώς ό
νέος άφοΰ είχε πεϊ στόν πατέρα του
πώς δέν είχε άνάγκη τά λεφτάτου, είχε
φύγει καί είχε πάει στό ξενοδοχείο
« Ό λ ν τ Στόουν» όπου έμενε μέ τήν
δεκαοχτάχρονη γυναίκα του γιά νά τής
πή τί είχε συμβή. Ά λ λ ά όταν είχε
άνεβή στό δωμάτιό τους, τό είχε βρή
άδειο. ' Η γυναίκα του είχε μαζέψει τά
πράγματά της καί είχε φύγει. ' Ο Νέντ
είχε τηλεφωνήσει τότε σέ μερικά μέρη
όπου φανταζόταν πώς θά είχε καταφύγει έκείνη καί όταν δέν τήν είχε βρή,
είχε ξαναγυρίσει στό σπίτι τού πατέρα
του μέ τά πόδια. Εχε φτάσει κατά τίς
11 τό βράδυ καί είχε βρή τό πατέρα
του σκοτωμένο. Άλλο τίποτε δέν
ήξερε.
-Γιατί ξαναγύρισες; ρώτησε ο αστυ
νόμος. Γιά νά πής στόν πατέρα σου
πώς είχε δίκιο σ' αύτά πού σοΰ είχε
πεϊ; " Οτι ήσουν έτοιμος νά άφήσης τήν
κοπέλλα γιά τά λεφτά, μιά καί έκείνη
σέ είχε άφήσει κιόλας;
Ό Χάϊμριχ σταμάτησε, περιμένοντας
πώς ό νέος θά νεύριαζε στά λόγια
αύτά καί θά ξεσποϋσε. ’ Αλλά έκεΐνος
δέν έδειξε καμιά άντίδρασι.
-"Η μήπως ξαναγύρισες γιά νά έκδικηθής τόν πατέρα σου; συνέχισε ό
άστυνομικός. Αύτό ήταν; Τόν μισούσες
γιατί είχε μαντέψει σωστά γιά τήν
κοπέλλα; Τόν σκότωσες γιά νά τόν
έκδικηθής;
-"Η ταν νεκρός όταν έφτασα έδώ,
έπανέλαβε κουρασμένα ό Νέντ. Δέν
σάς είπε κάποιος ότι τόν σκότωσαν
στις ένδεκα παρά τέταρτο; ’ Εγώ έκεί
νη τήν ώρα βρισκόμουν ένάμιση χιλιό
μετρο μακριά άπό δώ...
Δέν ύπήρχε άμφιβολία πώς ό Μάϊρον
Ντρέηκ είχε σκοτωθεί στις 11 παρά
τέταρτο. " Αρκετοί κάτοικοι τής περιο
χής πού ήταν γεμάτη έξοχικά σπίτια,
είχαν άκούσει τόν πυροβολισμό. Μερι
κοί μάλιστα είχαν κοιτάξει καί τά ρολόγια τους. Αύτό είχε κάνει καί κάποιος
Χάρρυ Σίμπκινς πού είχε τήν συνήθεια
νά βγάζη περίπατο τό σκύλο του
άκριβώς στις 10.30 κάθε βράδυ. Ό ταν
είχε άκούσει τόν πυροβολισμό είχε
κοιτάξει τό ρολόι του καί ήταν άκριβώς
10.45'. ' Αλλά ό Νέντ Ντρέηκ δέν είχε
κανένα μάρτυρα πώς τήν ώρα έκείνη
βρισκόταν ένάμιση χιλιόμετρο μακρυά
καί όχι μέσα στό σαλόνι τού σπιτιού, μέ

τό πιστόλι του πατέρα του ατό χέρι.
-Νά πάρ' ή οργή! ξέσπασε ξαφνικά
ό νέος. Ά φ οϋ σάς λέω πώς ήταν
νεκρός όταν ήρθα... Γιατί δέν μέ...
Α λλά δέν συνέχισε γιατί έκείνη τή
στιγμή μπήκε ό άρχιφύλακας Φόρνις
γιά νά άναγγείλη ότι είχαν φέρει τήν
κοπέλλα, τήν γυναίκα τοϋ νέου.
Ή νέα πού μπήκε, ήταν λεπτοκαμω
μένη σάν τόν Νέντ. ' Ο άστυνόμος είδε
πώς ήταν ώραιοτάτη, μέ σκουροκόκκινα μαλλιά καί άγέρωχο παράστημα.
-Τ ί σοΰ κάνουν; ρώτησε τόν νέο, τόν
σύζυγό της, άλλά μέ τό ϋφος μεγάλης
γυναίκας πού μιλάει σέ κάποιο παιδί.
-Ξαναγύρισες... έκανε έκεϊνος. Ή
μήπως σέ έφεραν μέ τή βία; Αύτό
είναι;
Έ κείνη τόν κοίταξε γιά μιά στιγμή.
Έπειτα στράφηκε στόν άστυνόμο μέ
τό ϋφος ώριμης γυναίκας.
-Τ ί τοϋ κάνατε; ρώτησε αύστηρά.
Γιατί τόν έχετε έδώ;
-Τοϋ κάνουμε έρωτήσεις, άποκρίθηκε ό Χάϊμριχ. Γιά τό έγκλημα...
-Κουταμάρες, έκανε έκείνη. "Ηταν
μαζί μου έκείνη τήν ώρα στό δωμάτιό
μας... Δέν σάς τό είπε;
-Δ έν ώφελεί Ντόρις... μουρμούρισε
ό νέος. Είναι άλήθεια πώς δέν σκότω
σα έγώ τόν πατέρα, άλλά ξέρει ό
άστυνόμος ότι δέν ήμαστε μαζί.
-Τ ί νά γίνη, έκανε ή νέα. Πάντως,
έγώ προσπάθησα νά βοηθήσω...
Στάθηκε γιά μιά στιγμή καί έπειτα
κοίταξε τόν άστυνόμο.
-Μ ά τό πιστεύετε στ' άλήθεια πώς
θά ήταν ικανός νά σκοτώση τόν πατέρα
του; έκανε. 'Αδύνατον! 'Ακόμη καί άν
τόν σημάδευε μέ πιστόλι, θά άρκοϋσε
νά τοϋ πή ό πατέρας του «άστο κάτω
αύτό» γιά νά ύπακούση σάν σκυλάκι
πού τό διατάζει ό κύριός του...
-Ντόρις... έκανε ό νέος, άλλά έκεί
νη έκανε μιά κίνησι σάν νά τοϋ έλεγε
νά μήν άνακατεύεται.
"Υστερα έμεινε συλλογισμένη γιά
λίγο.
- Ό κ. Μπάρνετ; ρώτησε μετά. Ε 
ξετάσατε μήπως τό έκανε έκείνος;
-Γιά ποιό λόγο νά τό κάνη; ό άστυνό
μος, πού τό είχε σκεφθή καί έκείνος,
χωρίς όμως νά βρή κάποια αίτια.
- Ό κ. Μπάρνετ καί ό πατέρας,
μίλησε ό Νέντ, ήταν συνεταίροι όπως
ξέρετε, καί είχαν άσφαλισθή ό ένας
ύπέρ τοϋ άλλου...
- Ό κ. Μπάρνετ έχει άλλοθι, είπε ό
άστυνόμος. "Ηταν σπίτι του, στήν κου
ζίνα καί κολάτσιζε γιά βράδι...
"Υστερα τούς είπε πώς αύτό τό είχε
έπιβεβαιώσει καί ό Σίμπκινς, πού είχε
καταθέσει πώς τήν ώρα πού έβγαζε τό

σκύλο του γιά τόν τακτικό περίπατο
στίς 10.30', είχε δεί νά άνάβη τό φώς
στήν κουζίνα τοϋ Μπάρνετ καί νά
σβήνη πέντε λεπτά μετά τήν ώρα πού
είχε άκουστή ό πυροβολισμός. Ό
Σίμπκινς άφοϋ είχε οταθή γιά λίγο
άναποφάσιστος, είχε πάει στήν πόρτα
τοϋ Μπάρνετ γιά νά τόν ρωτήση τί
γνώμη είχε γιά τόν πυροβολισμό πού
είχε άκουστεϊ μέσα στή νύχτα, άλλά
δέν τόν είχε βρή έκεί. Ό Μπάρνετ
πάλι, πού ζοϋσε μόνος, είχε άκούσει
καί έκείνος τόν πυροβολισμό καί ό
νοΰς του είχε πάει άμέσως στόν
τσακωμό πού είχε άκούσει νωρίτερα
μεταξύ πατέρα καί γιοϋ. Είχε ντυθή
λοιπόν βιαστικά καί είχε ξεκινήσει μέ
τά πόδια γιά τό σπίτι τοϋ Ντρέηκ - πού
βρισκόταν κάπου 750 μέτρα πιό πέρα γιατί είχε τό αύτοκίνητό του στό συ
νεργείο γιά έπισκευή. "Οταν είχε φθάσει στό σπίτι τοϋ Ντρέηκ περπατώντας
άργά έξ αιτίας τοϋ ποδιού του, ή
άστυνομία ήταν κιόλας έκεί.
- Τότε θά τόκανε κάποιος άλλος,
είπε ή κοπέλλα.
-"Ισως έκανε ό άστυνόμος, άλλά
ήξερε πώς δέν ύπήρχε καμιά ένδειξις
γιά κάτι τέτοιο. Πάντως, τούς είπε, θά
συνεχίσουμε αϋριο..
Καί τούς άφησε μόνους γιατί ήξερε
πώς θά τό συζητούσαν καί ’ίσως ή
κατάθεσί τους τήν άλλη μέρα νά ήταν
πιό διαφωτιστική.
"Εξω ό Μπάρνετ σηκώθηκε μόλις
είδε τόν άστυνομικό.
-Δ έν μέ χρειασθήκατε, είπε.
- “ Οχι, τά πράγματα είναι δπως μάς
τά είπατε, μουρμούρισε ό Χάϊμριχ.
- Ό νέος τόκανε; Κρίμα... “ Ηλπιζα
πώς...
Ό άστυνόμος κούνησε τό κεφάλι.
- Θ έλετε νά σάς πάω μέ τό αύτοκίνητο μέχρι τό σπίτι σας; ρώτησε.
Σέ μερικά λεπτά, τό αύτοκίνητο
σταματοϋσε μπρος στό σπίτι τοϋ
Μπάρνετ. ’ Εκείνος πρότεινε στόν
Χάϊμριχ νά τοϋ προσφέρη ένα ποτό καί
ό άστυνομικός δέχθηκε έπειτα άπό
σύντομο δισταγμό.
Ό Μπάρνετ προχώρησε γιά τήν κου
ζίνα άνάβοντας τά φώτα στό δρόμο του
καί ό άστυνομικός τόν άκολούθησε.
' Ενώ ό οικοδεσπότης έτοίμαζε τά
ποτά μέ τά παγάκια, ό Χάϊμριχ κοίταζε
γύρω του. ' Η κουζίνα άστραφτε άπ’ τό
άσπρο χρώμα τών αύτομάτων ήλεκτρικών συσκευών πού ύπήρχαν έκεί. ’ Η
λεκτρικό ψυγείο, πλυντήριο, συσκευή
γιά τό πλύσιμο καί στέγνωμα πιάτων,
ήλεκτρική κουζίνα καί ειδικό ρολόι γιά
τήν αύτόματη ρύθμισι τοϋ μαγειρέμα
τος, τίποτε δέν έλειπε. Πάνω άπό τόν

νεροχύτη ήταν ένα μεγάλο παράθυρο.
-Εύτυχώς πού ό Σίμπκινς κάθεται
κοντά καί είδε τό φώς μου, έκανε ό
Μπάρνετ. ' Αλλοιώς, θά ήμουν σίγουρα
άνάμεσα στούς ύποπτους...
Ό Χάϊμριχ τόν κοίταξε συλλογισμέ
νος.
-Μαγειρέψατε τίποτε άπόψε; τόν
ρώτησε. Δέν μπορεί νά μαγειρέψατε
τό πρωί γιατί βρισκόσασταν στήν πόλι,
στό γραφείο σας. Τί μαγειρέψατε λοι
πόν άπόψε άπό τις... κοίταξε τά κουμ
πιά τοϋ αύτόματου ρυθμιστή -10 καί 30
μέχρι τίς 11 παρά δέκα; Μήπως φτιά
ξατε καφέ; "Η μήπως κανονίσατε νά
άνάψη κάποιο φώς στό εικοσάλεπτο
αύτό; Θά ήταν εύκολώτατο νά βάλετε
κάποια λάμπα στήν αύτόματη πρίζα.
Μόνο πού ξεχάσατε νά γυρίσετε πάλι
τά κουμπιά στό μηδέν... Πόσα είναι τά
λεφτά τής άσφαλείας κ. Μπάρνετ;
Αλλά έκείνος κοίταξε σάν χαμένος
τόν αύτόματο ρυθμιστή. Καί ένώ ό
Χάϊμριχ τηλεφωνούσε νά έρθουν νά
τόν πάρουν, ό Μπάρνετ άρχισε νά
βρίζη - όχι κανόναν άλλο, άλλά τό
αύτόματο μηχάνημα, σάν νά έφταιγε
έκεΐνο γιά τό λάθος του...
Ό άστυνόμος θά πήγαινε άργότερα
νά πάρη τήν ομολογία τοϋ Μπάρνετ.
Γ ιά τήν ώρα, είχε ύποχρέωσι νά δώση
κάποιο μήνυμα σέ ένα νεαρό ζευγάρι
πού περνούσε στιγμές άγωνίας. Στα
μάτησε τό αύτοκίνητό του μπρος στό
σπίτι τοϋ Ντρέηκ καί κοντοστάθηκε
στήν πόρτα.
-... δτι σοϋ λ έει ό πατέρας σου,
άκουσε τήν φωνή τής νέας. Έπί
τέλους, δέν καταλαβαίνεις πώς είσαι
άνδρας πιά, πώς πρέπει νά άναλάβης
μόνος τίς εύθύνες σου; Ποιος ξέρει τί
σοΰ είπε έκείνος καί έσύ έβαλες
άμέσως τήν ούρά άνάμεσα στά σκέλια
καί είπες ναί. "Ακούσε Νέντ, σέ άγαπώ, σέ θέλω, άλλά πρέπει νά ώριμάσης. Τό ξέρω πώς μέ άγαπάς καί σύ,
άλλά αύτό δέν φτάνει. Πρέπει νά γίνης
άνδρας, τό κατάλαβες;
' Η φωνή τής νέας σταμάτησε μέ ένα
λυγμό. Σέ λίγο, άκούστηκε ή φωνή τοϋ
νέου, τρεμουλιασμένη άπ- τή συγκίνησι.
-Ναί Ντόρις ψέλλισε. Θά προσπαθή
σω, στό ύπόσχομαι. Μόνο νά μέ άφήσουν έλεύθερο νά μοϋ δώσουν τόν
άπαιτούμενο χρόνο. “ Αν ήξερα πώς
δέν θά μέ μπλέξουν σ' αύτή τήν
ιστορία... "Αν γλύτωνα άπό τίς ύποψίες
τής άστυνομίας....
’ Ο Χάϊμριχ χτύπησε τήν πόρτα χαμο
γελώντας. "Ηταν πολύ εύχαριστημένος πού θά έδινε τό μήνυμα τής
έλπίδος...
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νο μ ία ς άπ οβλέπ ω ν ε ις τό νά άκολουθήσω τά
ποινικά π αρηκολούθησα μ έ ιδ ια ίτε ρ ο ν έν δ ια φ έ ρ ο ν τά ’ Ε γκλη μ α το λο γικά . ' Η τύ χη μ έ
έ φ ε ρ ε Δ ιο ικ η τή ν 'Α σ φ α λ ε ία ς Π ατρώ ν ε ις
δ ύο π ερ ιό δ ο υ ς μ ετα ξ ύ τώ ν έ τώ ν 1922 έω ς
1927 καί έ κ ε ί έ τ υ χ ε νά παραστώ έ κ κα θ ή κο ν
τ ο ς σ έ δ ύ ο θ α ν α τικ ό ς έ κ τ ε λ έ σ ε ις . Τ ή ν μίαν
έ ν ό ς ά ληθινά κα κούρ γου ισ οβ ίτου άπολυθ έ ν τ ο ς τώ ν τρ ο μ ερ ώ ν Φ υλακώ ν το ύ Ρίου καί
τή ν ά λλη ν έ ν ό ς κα κή ς π ερ ισ τά σ εω ς νεα ρ ο ύ
π ο ιμ ένο ς . 'Α σ χ έ τ ω ς όμω ς τώ ν δ ύο α ύτώ ν
π ερ ισ τα τικώ ν τά όποΐα θά έκ θ έσ ω ά λ λ ο τε
άκόμη καί ώς Φ ο ιτη τή ς τή ς Ν ο μ ική ς ήμ ην
κατά βάσιν ά ν τ ίθ ε τ ο ς τ ή ς θ α ν α τικ ή ς π οινής
θεω ρώ ν ό τι τ ό Κ ρ ά το ς ή δ ύ ν α το νά προστατε ύ σ η τή ν Κ οινω νίαν άπό το ύ ς έγ κ λ η μ α τία ς
χω ρίς νά παραβαίνη τό ίδ ιο ν λόγω δ ή θ εν
ά ν ω τέρ α ς β ία ς τό οϋ φ ο ν εύ σ η ς ό χι ώς μίαν
τώ ν Δ έκ α έν το λ ώ ν άλλά καί ώς Ν όμιμον
κα τα δ ίκη ν τ ή ς σ τερ ή σ εω ς τ ή ς άνθρω πίνης
ζω ής. Ν ομίζω ό τι ή ποινή το ύ θα νά το υ δ έ ν
έ χ ε ι άπ ολύτω ς καμίαν ά να σ τα λτική ν έπ ίδρασιν έπ ί το ύ μ ελ λ ο ν τικ ο ύ έγ κ λ η μ α τία καί α ύ τό
τό ά π έ δ ε ιξ ε ή μ α κρο χ ρό νιο ς π είρα δ ιό τι καί
κ α θ ' ή ν έπ ο χή ν αί λα ιμ ητόμ οι, ο ί σταυροί, α'ι
άγχόναι, οί το υ φ εκ ισ μ ο ί, ο ίά π ο κεφ α λισ μ ο ί, ή
ή λ εκ τρ κ ικ ή κα ρ έκλα καί τά ά σ φ υ ξιο γό να
ά έρ ια ήσαν ε ις πλήρη δ ρ α σ τη ρ ιό τη τα κ α τ'
ο ύ δ έ ν ϊσ χυσαν ε ις τό νά π ερ ιο ρίσ ο υν τή ν
έγ κ λ η μ α τικ ό τη τα ή όποια ά ν τιθ έ τω ς ή κ μ α ζε .
’ Εάν λοιπ όν δ εχ θ ώ μ εν ώ ς δ ε δ ο μ έ ν ο ν όχι

Τή Βουλή έπεοκέφθηοαν τήν 28/6/1982 οί τελειόφοιτοι Υπαστυνόμοι, όπου καί
ένημερώθηκαν γιά τό έργο τού Σώματος. Στή φωτογραφία έπάνω χαρακτηριστικό

μόνον έπ ισ τη μ ο νικό ν ά λλά καί ώς μ α κροχρο
νίου π είρ α ς συμπ έρασμα ό τι ή θα να τική

στιγμιότυπο.

σιν έπ ί τ ο ύ έγ κ λ η μ α τίο υ ά π ο μ έν ε ι ή π ροστα
σία τ ή ς Κ οινω νίας άπό τό ν κ α θ ' έ ξ ιν

Π ΡΟ Σ
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Η Δ /Ν Σ Η Α Θ Η Ν Ω Ν

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Τ ό Δ ιο ικ η τικ ό σ υμ β ούλιο τή ς ΠΑΕ Π αναχαϊκή

Π ρ ό ς τό ν
' Α ξ ιό τιμ ο ν Κ ύρ ιον
'Υ π ο υ ρ γ ό ν Δ ημ ο σ ία ς Τ ά ξε ω ς
' Ε νταύθα

α ισ θ ά ν ε τα ι τή ν ύποχρέω ση νά σάς εύ χ α ρ ισ τή σ ει γιά τά ά π ο τελ εσ μ α τικ ά μ έτρ α κατά
τό ν άγώ να π ρω ταθλήματος Β ' έθ ν . κα τη γ ο 
ρ ία ς σ τό γή π εδ ο Τ αύ ρ ο υ 3 0 /5 /8 2

' Α ξ ιό τιμ ε Κ ε ' Υ π ουρ γέ
Δ ιά τ η ς π αρούσης μου έ ρ χ ο μ α ι νά Σ άς

Π ΑΕ Π Α Ν Α Χ Α ΪΚ Η

γνωρίσω τά κάτωθι:
Τ ή ν 3 -6 -8 2 καί ώραν 2 1 .40 έ κ α ν α δ ο κ ιμ ά ς
το ύ σ υ σ τή μ α το ς σ υ να γερ μ ού , ε ις τή ν έπ ί
τ ή ς όδοϋ Φ α β ιέρ ο υ 24-26 κα το ικ ία ν μου.
Έ κ π αραδρ ομής καί ά θ ελ ά μου είδοπ οιήθη
α ύ το μ ά τω ς καί ή ύπ ηρεσία 'Α μ έ σ ο υ Δ ρ ά σ εως (100), όρ γανα τή ς όπ οιας σ έ χρ όνον

πού τή ν άπησχόλησα ά θ ε λ ά μου άσκόπως.
' Επίσης νά έκφ ρ άσω τό ν θαυμασμόν μου καί
εύ χ α ρ ισ τία ς μου, διά τ ή ν τα χ ίσ τη ν κινητοπ οίησίν τ η ς μ έ τή ν μ ε θ ο δ ικ ό τη τα καί ε ύ γ έ ν ε ια ν
πού ά ντιμ ετώ π ισ αν τά όρ γανά τη ς , τή ν
άνω τέρ ω περίπτωσίν μου, δ τα ν κα τέφ θ α σ α ν
π ρός παροχήν β ο ή θ ε ια ς μου έ φ ' όσον
π αρίστατο άνάγκη.

ΠΡΟΣ
Τ Η Ν Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν ΣΙΝ Π ΕΡ ΙΟ ΔΙΚΟ Υ
«Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α ΧΡ Ο Ν ΙΚΑ»
’ Ο δ ό ς Π ειρ α ιώ ς 41
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ΕΝΤΑΥΘΑ
Σ τό Π ασχαλινό σας τ ε ύ χ ο ς ά ν δ έ ν άπατώμαι καί μ έ έ π ικ εφ α λ ίδ α ΝΑΙ ή ΟΧΙ σ τή ν ποινή
το ύ θα νά το υ είδ α νά γ ρ ά φ ε τα ι άπό σ υ ν ερ γ ά 
τη σ ας ό τι ή δ ια τήρησ η τ ή ς θ α ν α τικ ή ς π οινής
ε ίν α ι ή μόνη άμ υνα τή ς Κ οινω νίας. Κ α τ ’
άρχήν π ρ έπ ει νά σάς β εβαιώσω ό τι β αθ ύ τα τα
σ έ β ο μ α ι τ ις γ ν ώ μ ες τώ ν άλλω ν ό τα ν μάλιστα
π ρ ο έρ χ ο ν τα ι άπό ’ Επ ιστήμονας Ν ομ ικο ύς,
χω ρίς α υ τό νά σ η μ α ίνει ό τι συμφωνώ μ έ τά ς
ά π ό ψ εις πού διατυπ ώ νονται.
Δ ικ η γ ό ρ ο ς καί έγώ άπό τ ό 1922 χω ρίς

Μ ε τά Σ εβασ μού
Α. Β άρ λας

έγ κ λ η μ α τία ν καί έ π ' α ύ το ΰ είχ α π ρ ο τε ίν ε ι
έ κ τ ο τ ε δη λα δ ή πρό 50 έτώ ν καί έξα κο λο υθ ώ
νά π ροτείνω τή ν π ροστασίαν τ ή ς Κ οινω νίας
χω ρίς τό Κ ρ ά το ς νά ό π λ ίζει τά όργανά το υ μ έ
μ έσ α πού ά φ α ιρ ο ϋ ν άνθρω πίνην ζω ήν τή ν
όποιαν έ χ ε ι καθ ή κο ν νά π ρ ο σ τα τεύ ει. Τώρα
ύπάρχουν τά 'Η ν ω μ έν α "Ε θνη στά όποια
1 5 0-170 "Ε θνη το ύ κόσμου σ υ ν ερ γ ά ζο ν τα ι
έπ ί Δ ιεθ νώ ν π ροβλημάτω ν, ύπάρχουν καί
άπ ειρα Ν ησιά σ τό ν ' Α τλα ντικό , σ τό ν ' Ινδικό,

μ η δ έν κ α τέφ θ α σ α ν ε ις τή ν κα το ικ ία ν μου διά
π αροχήν β ο ή θ εια ς.
Κατόπ ιν τω ν άνω τέρ ω θεω ρώ καθήκον μου
δπως καί γραπτώ ς ζητήσω συγγνώ μην άπό
τή ν άνω τέρ ω υπ ηρ εσίαν ' Α μ έσ ο υ Δ ράσεω ς

ποινή ο ϋ δ ε μ ία ν ά σ κ ε ϊ ά ν α σ τα λτική ν έπ ίδρα-

όμω ς νά άσκήσω τό έπ ά γγελμ α λόγω τή ς
ιδ ιό τη τά ς μου ώς ’ Α ξιω μ α τικο ύ τ ή ς ' Α σ τυ 

σ τό ν Ε ιρ ηνικό ’ Ω κ ε α ν ό ε ις τ ί θά έβ λ α π τε άν
έν α άπό α ύ τά τά νησιά έχρ η σ ιμ ο π ο ιεΐτο
δ ιεθ ν ώ ς πρός π ροστασίαν τή ς Δ ιεθ ν ο ύ ς
Κ οινω νίας. Έ κ ε ί θά έ σ τέ λ λ ο ν τ ο όσ οι έκ ρ ίνο ν το έπ ικίνδ υ νο ι διά τ ή ν Κ οινω νίαν τώ ν
άνθρώπων καί έ ν α Κ ρ ά το ς θά ά ν ελ ά μ β α ν ε
έτη σ ίω ς τή ν Φ ρο ύρη σ ιν καί ό Ο .Η .Ε. τή ν
δ ια τρ ο φ ή ν. ' Η θ α να τική έ κ τ έ λ ε σ ις έ κ τ ό ς
τ ή ς σ τερ ή σ εω ς άνθρω πίνης ζω ή ς κ λ ε ίν ε ι
μ έσ α τη ς καί τό τ ε τ ε λ ε σ μ έ ν ο ν καί ά ν έκ λ η το ν
μ ιάς άδικου κα τα δ ίκη ς . Ή Δ ικαιοσ ύνη καί ή
άπονομή τη ς δ έ ν έ ξ α ρ τ ά τ α ι μ ό νον άπό τ ο ύ ς
Δ ικα σ τά ς ο ύ τ ε άπό το ύ ς Ν ό μ ου ς, έξ α ρ τά τα ι
άπό τ ο ύ ς μ ά ρ τυ ρ α ς καί τά ς σ υμπ τώ σεις. "Α ν
ή ξ ε ρ α ν ο ί άνθρω ποι πόσοι άθώ οι κα τα δ ικά 
ζ ο ν τα ι καί έ κ τ ε λ ο ϋ ν τ α ι δ έ ν θά έπ έτρ επ α ν
θ α ν α τικ ό ς έ κ τ ε λ έ σ ε ις . Α ί δ ικα σ τικο ί π λά νες
καί α ί π ρ ο κ α τα λ ή ψ εις ε ίν α ι σ υ ν η θ έσ τα το ι καί
έ χ ο μ ε άπ ειρα π α ρα δ είγμ α τα τ έ τ ο ια άπό τό ν
ίδιο τό Χ ρισ τό, πρό α ύ το ΰ τ ό Σω κράτη καί
ύ σ τερ α άπ ' α ύ τό ν π όσους κα ί π όσους.

' Η π ρ ο τε ιν ό μ ε ν η Δ ιε θ ν ή ς λύ σ ις π α ρ έ χ ει
τή ν ε ύ κ ο λ ία ό τα ν ύπ άρ ξουν Ν έ α σ το ιχ ε ία νά
έπ α νέλθ η σ τήν Κ οινω νία ό α δίκω ς κα ταδικασ θ είς , ό έ κ τ ε λ ε σ θ ε ίς δμω ς δ έ ν έ π α ν έ ρ χ ε ται. Σ τα μα τώ ώ ς έδ ώ καί ίσω ς συνεχίσω τή ν
ισ τορίαν τω ν δ ύ ο πού π ρ ο α νά φ ερ α έ κ τ ε λ έ σεω ν διά νά τονίσω ό τι δ έ ν ε ίν α ι ή μόνη
άμ υνα

τή ς

Κ οινω νίας ή δ ια τή ρ η σ ις

τή ς

Θ α ν α τικ ή ς π οινής.
Μ ε τ ά

τ ι μ ή ς

Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ ΝΕΡΗΣ
Τ. 'Α ρ χ η γ ό ς 'Α σ τυ ν ο μ ία ς

Π ρ ός
Τ ό π ερ ιο δ ικό
« ' Α σ τυ νο μ ικά Χρονικά»
Π ειρ α ιώ ς 41
Κ ύριοι
θ μ α ι τα κ τικ ό ς π αραλήπ της το ύ διμηνιαίου
π ερ ιο δ ικο ύ σ ας καί άπό τή ν όλη, κ ά θ ε φορά,
μ ε λ έ τ η τ ή ς ύ λ η ς το υ διαπιστώνω τ ή ν ποικίλη
χρ η σ ιμ ό τη τά του.

Τήν 16/6/1982 σέ ειδική εκδήλωση στόν ΟΚΦΑ Πειραιώς κατά τήν όποια έγινε
άπονομή διπλωμάτων κοπτικής ραπτικής σέ παιδιά άστυνοαικών.

Σ ά ς έκ φ ρ ά ζω θ ερ μ ά σ υ γχαρ ητήρ ια καί
σάς εύ χ ο μ α ι ένδυνάμ ω σ η σ τις π ροσ π άθειές
σας.

Γ ρ α φ ε ϊο ν το ύ Σ υν δ έσ μ ο υ ύπό τή ν Π ρ ο ε-

ΕΔΡΟΝ

Π έρ α , δμω ς, άπό τ ή ν ά ν τικ ε ιμ ε ν ικ ή άπό

δ ρ εία ν το ύ π λ ειο ψ η φ ίσ α ν το ς Σ υμ βούλου,

2. ΙΩ Α Ν Ν Η Ν Κ Ο Ρ Μ Α Ν ώς Α Ν Τ ΙΠ Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ν

μ έρ ο υ ς μου ά ξιο λόγη σ η το ύ π ερ ιο δ ικο ύ σας,
ύπ άρχει κι έ ν α ς σ υ να ισ θ η μ α τικό ς λό γο ς:

κ α τά τά ς 'Α ρ χ α ιρ ε σ ία ς τή ς 15ης Μ αΐου
1982 κ. Δ. Ζ α φ ε ιροπ ούλου ο ί ά ν α δ ε ι χ θ έ ν -

3. Α Ν Δ Ρ Ε Α Ν
ΓΡ Α Μ Μ Α Τ Ε Α

Είμαι γ ιό ς ά ν ώ τερ ο υ άξιω μ α τικο ϋ τ ή ς ' Α σ τυ 
νο μ ία ς Π όλεω ν, πού π έ θ α ν ε σ τή ν ύπηρεσία

τ ε ς ύπό τ ή ς ' Ε φ ο ρ ευ τικ ή ς ' Επιτροπής

4. Α Γ Γ Ε Λ Ο Ν Λ ΙΟ Ν Τ Α Ν ώς Τ Α Μ ΙΑ Ν

Σ ύ μ β ο υ λ ο ι διά τή ν π ερ ίο δ ο ν 1982-1983.
Ο ί κ.κ. Σ ύμ β ο υ λο ι κατόπ ιν μ υσ τική ς Ψ ηφ ο

5. ΣΤΕ Ρ ΓΙΟ Ν Χ ΙΩ Τ Η Ν ώς ΕΦ Ο ΡΟ Ν
6. ΓΕΩ Ρ ΓΙΟ Ν ΖΑΦ ΕΙΡΗ Ν ώς Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ν

φ ο ρ ία ς έ ξ έ λ ε ξ α ν τ ο ύ ς κάτω θι ο ϊτ ιν ε ς καί
ά π αρ τίζο υ ν τ ό ν έ ο ν Δ ιο ικ η τικ ό ν Σ υμ β ο ύ λιο ν
το ύ Σ υνδ έσ μ ου .

7. ΙΩ Α Ν Ν Η Ν Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Υ ώ ς Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ν

καί γιά τή ν ύπ ηρεσία τή ν 2 5 -2 -1 9 45 στήν
Κ έρκυ ρ α , σ τή ν Α σ τυ νο μ ική Δ ιεύ θ υ ν σ η τή ς
όπ οιας ύ π η ρ ετο ϋ σ ε τ ό τ ε .
Π ισ τέ ψ τε , όμω ς, πώς σ τήν παραπάνω
κρίση μου δ έ ν έπ η ρ εά σ θ η κ α άπό τά συναι
σθήμ ατα μου αύτά.
'Ε π ιθ υμ ώ ν τα ς νά συμβάλω κι έγώ στήν
έξυ π η ρ έτη σ η τώ ν σκοπών το ύ π ερ ιοδικού
σας, σάς άπ οσ τέλλω τ έ σ σ ε ρ ις (4) σ υ ν επ τυ 
γ μ έ ν ε ς π ρ ό σ φ α τες έ ρ γ α σ ίε ς μου, πού άφ οροΰν

σέ

καίρια

θ έ μ α τα

τή ς

π ολύπ αθης

1. Δ ΙΟ Ν Υ ΣΙΟ Ν Ζ Α Φ Ε ΙΡ Ο Π Ο Υ Λ Ο Ν ώ ς Π ΡΟ 

ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟ Ν

ώς

ΓΕΝ.

καί Ε ιδικόν Γ ε ν ικ ό ν Γ ρ α μ μ α τέα

Ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς ................. Ό Γ εν. Γ ρ α μ μ α τεύ ς
Δ. Ζ Α Φ Ε ΙΡ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ . Α. Α Ν Τ Ζ Ο Υ Λ Α Τ Ο Σ

Ο Β ' Υπαρχηγός τής Άστυν. Πόλεων κ. Παπασωτηρίου με τήν ομάδα μπάσκετ
τού Σώματος κατά τούς αγώνες μπάσκετ. Ε.Δ. καί Σωμάτων ’Ασφαλείας πού
έγιναν στήν ’Αλεξανδρούπολη.

Δ ημ όσ ιας Δ ιοίκησ η ς, τ ή ν όποια διακονώ έπί
24 χρόνια, γιά δημ ο σ ίευ σ η στό π ερ ιοδικό
σας, έ φ ' όσον, β έβ α ια, θά κ ρ ιν ό τα ν ό τι ε ίν α ι
δ υ να τό νά π αράσχουν θ ε τ ικ ή προσφορά
π ρός τ ή ν έ ν λόγω κα τεύθ υ ν σ η .
Μ έ τιμ ή
Γ ερ ά σ ιμ ο ς Παν. Κ ο υ τα β ά ς
Δ ιε υ θ υ ν τή ς ά ρ μ ο δ ιό τη τα ς ' Υ π ουρ γείου
' Ε σω τερικώ ν στή Ν ομαρχία ' Η λ ε ία ς
(π τυχ ιο ΰχ ος ν ο μ ικ ή ς Σ χο λ ή ς καί Π ΑΣΠ Ε )

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν ΙΟ Σ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ Σ Υ Ν /Χ Ω Ν
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ Π Ο Λ Ε Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν
ΓΡΑ Φ ΕΙΟ Ν : Κ Λ Ε ΙΣ Θ Ε Ν Ο Υ Σ 7
Σ Τ ' Ο ΡΟ Φ . - ΓΡΑΦ . 2 - Τ Η Λ . 5 229327
ΑΘΗΝΑΙ
Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ ΙΣ
Τ ή ν 2 4 η ν Μ αΐου έ .έ . σ υ νή λθ α ν ε ις τό
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ΒΙΚΤΩΡ
ΟΥΓΚΩ

Συνέχεια άπό τή σελ. 563
δόν τά μυθιστορήματα έχουν μεταφρα
στεί καί πολυδιαβαστεϊ, ιδίως οί «’Ά θ λι
οι», πού έχει ικανοποιητικά άποδώσει
σέ μιά στιλπνή καθαρεύουσα ό Ιωάν
νης ’Ισιδώρου Σκυλίτσης. Ποιήματά
του έχει μεταφράσει άριστοτεχνικά ό
Παλαμάς. "Εν άπ' αύτά, πού ιδιαίτερα
μάς ένδιαφέρει για τ’ είναι εμπνευσμέ
νο άπό τις τρομακτικές σφαγές τής
Χίου, τό περίφημο « Ελληνόπουλο»:
«Τούρκοι διαβήκαν Χαλασμός, θάνα
τος πέρ ώς πέρα.
Ή Χίος, τ ’ όλόμορφο νησί, μαύρη
άπομένει ξέρα,
μέ τά κρασιά, μέ τά δεντρά
τ ’ άρχοντονήσι, πού βουνά καί σπίτια
καί λαγκάδια
καί στό χορό τίς λυγερές καμμιά
φορά τά βράδυα
καθρέφτιζε μές στά νερά.
Έρμιά παντού. Μά κοιτάξα κι άπάνω
έ κ εί στό βράχο,
στού κάστρου τά χαλάσματα κάποιο
παδί μονάχο
κάθεται, σκύβει θλιβερά.
Τό κεφαλάκι στήριγμα καί σκέπη τού
άπομένει.
Μόνο μιάν άσπρη άγράμπελη, σάν
αύτοξεχασμένη,
μές στήν άφάνταστη φθορά.
- Φτωχό παιδί, πού κάθεσαι ξυπόλητο
στις ράχες,
γιά νά μήνκλαίς λυπητερά τ ’ ήθελες
τάχα νάχες
γιά νά τά ίδώ τά θαλασσά ματάκια σου
ν ’ άστράφτουνε
νά ξαστερώνουν πάλι
καί νά σηκώσης χαρωπά σάν πρώτα τό
κεφάλι
μέ τά μαλλάκια τά χρυσά;
Τί θέλεις, άτυχο παιδί, τί θέλεις νά
σου δώσω
γιά νά τά πλέξης ξέγνιαστα νά ίδώ, νά
καμαρώσω
ριχτά ατούς ώμους σου, πλατιά,
μαλλάκια πού τού ψαλιδιού δέν τάχει
άγγίξει κόψι
καί σκόρπια στή δροσάτη σου τριγύρω
γέρνουν όιμι
καί σάν τήν κλαίουσα τήν ιτιά;
Σάν τί μπορούσε νά σοΰ διώξη τάχα
τό μαράζι;

Μήπως τό κρίνο άπ’ τό ’Ιράν πού τού
ματιού σου μοιάζει;
Μήν ό καρπός άπ’ τό δεντρί;
πού μές στή μουσουλμάνικη παρά
δεισο φυτρώνει,
ή εν άλογο χρόνια έκατό κι άν
πηλαλάη δέν σώνει
μές άπό τόν ίσκιο του νά βγή;
Μήν τό πουλί πού κελαϊδεί στό δάσος
νύχτα μέρα
καί μέ τή γλύκα του περνάει καί ντέφι
καί φλογέρα;
Τί θές άπ’ όλα τ ’ άγαθά
τούτα; Πές: τ ’ άνθος, τόν καρπό, θές
τό πουλί;
- Διαβάτη, μου κράζει τό Ελληνό
πουλο μέ τό γαλάζιο μάτι,
βόλια, μπαρούτι θέλω. Νά!».

τήν αιτιατικήν.
! Ό άριθμός 74. - Γεν. Γραμματεύς
του διετέλεσε καί ό Βάλντχάϊμ (άνστρφ.). - Αγενής νότα.
8) Έ χει ώς κινητικήν ένέργειαντόϋδωρ
(γεν).
9) Εις αύτούς άναθέτει τό Δικαστήριον
τήν διαχείρισιν τής περιουσίας του
πτωχεύσαντος.
ΚΑΘΕΤΟΣ
1) Ό στραβοπόδης εις τήν καθαρεύου
σαν.
2) Ήμπορεΐ νά είναι καί όνομα συμπα
θητικού τετραπόδου (θηλ.). - Διαχει
ρίζεται δημόσιον υλικόν (άρχικά).
3) Κατέστη διεθνώς γνωστή άπό τής
έκεί συνελθούσης, τό 1945, διασκέψεως τών Ρούσβελτ, Τσώρτσιλ καί
Στάλιν. - Ό άριθμός 150.
4) ' Η ϋπαρξίς της είναι συνδεδεμένη
πάντοτε μέ τήν παρουσίαν έπιφανειακοϋ ή ύπογείου ϋδατος ('Ονομα
στική) - Αποτελεί τήν συνηθεστέραν μορφήν διεθνούς έλέγχου (άρ
χικά, άνστρ/φως).
5) Γνωστόν, άπό άρχαιοτάτων χρόνων,
εύγενές μέταλλον εις τήν κοινήν
ονομασίαν του.
6) Πρώτον συνθετικόν γνωστού κοσμο
πολίτικου κέντρου τής γαλλικής Ριβι
έρας (άνστρφ ). - 'Αρνητικόν μόριον.
7) Σημεΐον έκλειπτικής, εις τό όποΐονό
ήλιος μεταβαίνει άπό τού ένός
ήμισφαιρίου εις τόν άλλον (γεν.). Πρόσωπον τής κινεζικής Τριάδος
τών Θεών τής εύδαιμονίας.
8) Εις τόν άνθρωπον έχει ύποπλασθή,
μέρος δέ αυτής άποτελεί ό κόκκυξ.
- Τό ύδατώδες μέρος τού αίματος
καί τού γάλακτος (γεν.).
9) Στρατιώτης τού Μηχανικού (καθαρ ).
(Ι.Κο.)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ
1) Μελόδραμα του Βέρντι, άναβιβασθέν διά πρώτην φοράν εις τήν
σκηνήν τό 1851 εις Βενετίαν.
2) Έτσι όνομάζετο παλαιότερα, κατά
Στράβωνα καί Στέφανον Βιζάντιον, ή
Θράκη. - Ταχυδακτυλουργικόν τέ
χνασμα.
3) ' Ο ομφάλιος των φυτών είναι όργανον άνάλογον πρός τόν όμφάλιον
λώρον τών πλακουντοφόρων θηλα
στικών. - ' Επαναλαμβανόμενον, άντιατρόφως, έκφράζει σπουδήν.
4) Πρωτηγωνίσθησεν εις τόν «Ξένον»
μέ τόν Τζόζεφ Κόττεν (έπώνυμον).
5) Προσωνυμία του άγωνιστοϋ τού
«21» Δημητρίου Καρατάσου, δοθεΐσα χάρις εις τό παράστημά του
(γεν.).
6) Είναι καί τό γκαζόν. - Κτητικόν εις

Η λύση στό επόμενο
ΛΥΣΗ ΠΡΟ Η Γ. ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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ΠΕΝΘΗ

ΣΚΟΥΡΤΗΣΓΡΗΓΟΡΗΣ
" Ενας ακόμη έν ένεργεία έκλεκτός συνά
δελφος έγκατέλειψε πρόωρα τήν αστυ
νομική οικογένεια, άφοϋ πάλεψε άρκετό
καιρό μέ τήν επάρατη νόσο. Ό αξέχα
στος καί αλησμόνητος ' Αστυνόμος Γρηγόρης Σκούρτης σκεπάστηκε τήν 5-7-82
μέ τά χώματα τοΰ νεκροταφείου του Π.
Φαλήρου. Αμέτρητοι ήσαν οί φίλοι πού
τόν συνοδέυσαν στήν τελευταία του
κατοικία. Βαρύ τό πένθος καί γιά τό Σώμα
πού έχασε ένα λαμπρό ' Αξιωματικό του,
μά πιό βαρύ γιά τήν οικογένεια του πού
τήν άφησε τόσο γρήγορα. Βάλσαμο παρη
γοριάς άς είναι ή θύμησή του στούς
άγαπημένους του.
' Ο έκλιπών έγεννήθη στό Χιλιομόδιον
Κορινθίας τό έτος 1935. Εις τήν ' Αστυνο
μίαν Πόλεων κατετάγη τό έτος 1961 μέ τό
βαθμό τού αστυφύλακα.
Προήχθη εις ύπαστυνόμο Β' τήν 30-41968, εις ύπαστυνόμο Α' τήν 30-4-1971
καί εις αστυνόμον Β' τήν 30-4-1978.
Τελευταίως ύπηρετοϋσε εις Β' Δ/νσιν
τού ' Αρχηγείου ' Αστυνομίας Πόλεων.
Εις τήν κηδείαν του παρέστη έκ μέρους
τού Σώματος άντιπροσωπεία, ό έπικεφαλής τής όποιας έξεφώνησε τόν έπικήδειον καί κατέθεσε έπί τής σορού του
στέφανον τιμής ένεκεν.

ΚΑΛΔΙΔΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ
Τάς άπογευματινάς ώρας τής 28-5-82
καί έκ τού ιερού Ναού τού Νεκροταφείου
Καλλιθέας, έκηδεύθη ό άποβιώσας τέως
ύπαστυνόμος (1391) Καλδίδης Προφήτης
τού ’ Εμμανουήλ.
Εις τήν κηδείαν τοΰ άποθανόντος
συναδέλφου, παρέστησαν πολλοί έν ένεργεία καί συντάξει συνάδελφοι ώς καί
πολλοί έπίσης φίλοι καί γνωστοί του. Έκ
μέρους τοΰ Άστυν. Σώματος παρέστη
άντιπροσωπεία ό έπικεφαλής τής όποιας
άποχαιρέστησε τόν νεκρόν καί κατέθεσε
έπί τής σοροΰ του στέφανον τιμής ένε
κεν.

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΙΤΜΑΝ
Τήν 16-6-1982 έκηδεύθη εις Νεκροταφείον Ηλιουπόλεως Αττικής ό τέως
Άρχιφύλαξ (12796) Βασιλόπουλος Φρίτμαν τοΰ ’ Ιωάννου.
Ο έκλιπών συνάδελφος έγεννήθη τό
έτος 1925 έν ’ Αθήναις.
Εις τήν ’ Αστυνομίαν κατετάγη τήν
14-7-1948.
Προήχθη εις ύπαρχιφύλακα τήν 2-11974 καί εις άρχιφύλακα τήν 16-12-1976.

κατέθεσε στέφανον έπί τής σοροΰ του καί
έξεφώνησε τόν έπικήδειον.

ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τάς άπογευματινάς ώρας τής 28-5-82
καί είς τό χωριό Καλύβια Τριχωνίδος
Αίτ-νίας, έγένετο ή κηδεία τοΰ θανόντος
έν ένεργεία άστυφύλακος (26542) Τσελέπη Αθανασίου τοΰ 'Αναστασίου. Ό
έκλιπών συνάδελφος έγεννήθη είς Καλύ
βια Τριχωνίδος τό έτος 1957. Είς τό Σώμα
τή ς ' Α σ τ υ ν ο μ ί α ς κ α τ ε τ ά γ η τή ν
17.5.1976.
Τήν κηδείαν τοΰ άειμνήστου συναδέλ
φου παρηκολούθησαν δλοι οί συχωριανοί
του, φίλοι καί γνωστοί ώς καί πολλοί
συνάδελφοί του. Τό 'Αστυνομικόν Σώμα
παρέστη δι' άντιπροσωπείας του, ήτις
μετέβη διά ύπηρεσιακοΰ Λεωφορείου, ό
έπικεφαλής τής οποίας άποχαιρέτησε τόν
νεκρόν συνάδελφον διά συγκινητικών
λόγων καί κατέθεσε έπί τής σοροΰ του
στέφανον τιμής ένεκεν.

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ
ΣΚΑΡΠΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ

ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ
Τήν 16-4-82 άπεβίωσε εις Καλαμάτα
Μεσσηνίας ό έν συντάξει ύπαστυνόμος
Α' Παυλάκης Κων/νος του Γεωργίου.
' Ο έκλιπών έγεννήθη εις Μικρομάνη
Μεσσηνίας τό έτος 1922.
Εις τό Άστυνομ. Σώμα κατετάγη τό
έτος 1945. Προήχθη εις άνθυπαστυνόμον
τήν 4-8-1964, εις ύπαστυν. Β' τήν 31-121972 καί εις ύπαστυν. Α' τήν 22-8-1975.
Εις τήν κηδείαν του παρέστησαν πάρα
πολλοί φίλοι ώς καί άστυνομικοί έν ένεργεία καί συντάξει.

Τήν 14-6-1982 καί είς τό χωριό Φίλια
Καλαβρύτων Άχαΐας ένθα καί ιδιαιτέρα
του Πατρίδα, έκηδεύθη ό άποβιώσας έν
ένεργεία άστυφύλαξ (21969) Σκάρπας
Βλάσιος τού Θεμιστοκλή.
' Ο έκλιπών συνάδελφος έγεννήθη είς
Λευκάσιον Καλαβρύτων τό έτος 1946.
Είς τό ’ Αστυν. Σώμα κατετάγη τήν 23
’ Ιουνίου 1969. Είς τήν κηδείαν του ήτις
έγένετο είς τό χωριό Φίλια Καλαβρύτων
' Αχαΐας παρέστησαν όλοι οί συχωριανοί,
πολλοί φίλοι καί γνωστοί τής περιοχής ώς
καί πολλοί έν ένεργεία συνάδελφοι. Τό
' Αστυν. Σώμα παρέστη δι' άντιπροσωπείας του, ήτις μετέβη έκεΤ διά ύπηρεσιακοΰ
Λεωφορείου, ό έπικεφαλής τής όποιας

Τάς άπογευματινάς ώρας τής 9-6-82
καί είς τό νεκροταφεΐον Βύρωνος ' Αττι
κής, έκ;: ιδεύθη ό άποβιώσας έν ένεργεία
Διοικητικός ύπάλληλος Διαμαντόπουλος
Κων-νος τοΰ Νικολάου.
' Ο έκλιπών έγεννήθη στό Βόλο Μαγνη
σίας τό έτος 1924.
Διορίσθηκε στήν ' Αστυνομία Πόλεων
τήν 20-12-1960 καί ύπηρετοϋσε συνεχώς
στό 'Αρχηγείο Α.Π. Υπήρξε φιλότιμος,
έργατικός, άγαπητός, καί άριστος ύπάλ
ληλος. Είς τήν κηδείαν του παρέστησαν
πολλοί έν ένεργεία καί συντάξει Διοικητι
κοί καί ' Αστυνομικοί ύπάλληλοι.
' Επίσης ό έπικεφαλής τής άντιπροσωπείας κατέθεσε έπί τής σοροΰ του
στέφανον καί άποχαιρέτησε τόν νεκρόν
διά συγκινητικών λόγων.
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ: Γιάννης Πρωτοπαπδς

Οί κ.κ. συνδρομητές τοϋ περιοδικού μας
μπορούν νά άποστέλλουν τή συνδρομή τους
καί ταχυδρομικώς δΓ επιταγής.

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι ΕΤΗΣΙΑΙ
Ε σ ω τερικού
.......
Δ ρχ 300
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Χειρόγραφα μελετώ ν, δημοσιευομένω ν ή μή, δ έν έπιστρέφονται. Αί δη μοσ ιευ όμενο ι μελέται άπηχοϋν τήν πνευματικήν
έργασίαν τών συντακτών καί τάς γνώμας αυτών.

Φωτογραφία! έπικαιρότητος τοϋ Φωτογραφικού
τοϋ Αρχηγείου Αστυν. Πόλεων.

Συνεργείου

ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ ΜΑΣ
Κάθε χρόνο τήν περίοδο τού καλοκαιρι
ού έκτεταμμένες καταστροφές σημει
ώνονται ατά έλληνικά δάση. Από τό
δράμα αύτό είναι έμπνευομένος καί ό
πίνακας τής Χριστίνας Μηνακάκη. Τή
σκηνή είδε ζωντανή ή ζωγράφος κατά
τίς πυρκαγιές τής Εύβοιας.
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Τήν 1-7-1982 ό Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Γιάννης Σκουλαρίκης παρέθεσε δεξίωση ατό Ναυτικό "Ομιλο
στήν ήγεσία των Σωμάτων ’Ασφαλείας, κατά τήν όποια συζητήθησαν καί ύΠερησιακά θέματα. Στή φωτογραφία
επάνω χαρακτηριστικό στιγμιότυπο: Στήν φωτογραφία κάτω στιγμιότυπο άπό τόν 'Αγιασμό πού έγινε στις
Παιδικές Κατασκηνώσεις. Παρέστησαν ό Γενικός Γραμματέας τού 'Υπουργείου Δημ. Τάξεως κ. Άναγνωστόπουλος, ό ’Αρχηγός καί οι Ύπαρχηγοί τού Σώματος, ό Γενικός ’Αστυνομικός διευθυντής Πειραιώς κ.ά.
(Σχετικώς γράφουμε καί σέ άλλη σελίδα τού περιοδικού μας).
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Στήν επάνω φωτογραφία οτιγμιότυπο άπό τήν λήξη τού Σεμιναρίου των Άνθυπαοτυνόμων καί τήν άπονομή των
πτυχίων. Οί μετεκπαιδευθέντες μέ τούς έπισήμους πρό τού κτιρίου τής Σχολής. Στήν κάτω φωτογραφία
οτιγμιότυπο άπό τήν όρκομωοία των Νέων Άρχιφυλάκων τήν 8-7-82. Διακρίνονται ό Γεν. Γραμματέας τού
Υπουργείου Δημ. Τάξεως κ. Άναγνωστόπουλος ό άρχηγός Α.Π. κ. Νίτσος, ό διοικητής των Σχολών κ.
Μιχελουδάκης καί άλλοι άξιωματικοί.

