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Δεξίωση προς τιμή των αστυφυλάκων Κοσμά Στράτου, Αρσένη Τόιμίνοιι , Δημήτρη Δεληφώτη, Χρήστου Παπαχρήστου 
και Δημήτρη Μίχα, οι οποίοι διακρίθηκαν στους τελευταίους Βαλκανικούς αγώνες. Οι πιο πάνω αστυνομικοί κέρδισαν 8 
μετάλλια σε σύνολο 16 που πήρε η εθνική μας ομάδα, κέρδισαν δηλαδή 4 χρυσά, 3 αργυρά και 1 χάλκινο. Οκ. Αρχηγός 
δεξιώθηκε επίσης τους 2 παγκόσμιους πρωταθλητές πάλης αστυφύλακες Χαράλαμπο Χολίδη και Γεώργιο Ποζίδη 
καθώς και το σκοπευτή αρχιφύλακα Αθαν. Παπαγεωργίου που πρώτευσε στο Πρωτάθλημα Λατινικών Χωρών 1982 που 
έγινε στην Ισπανία. Στη φωτογραφία επάνω χαρακτηριστικό στιγμιότυπο. Στην κάτω φωτογραφία στιγμιότυπο από την 
προσφορά αίματος που έγινε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο από μέρους δοκίμων αστυφυλάκων.



Κυλά ή βροντή των κανονιών απ' τήν άϊτορράχη.
Λές τά φαράγγια έστοίχειωσαν, 
θογγοΰν καί σειούνται οί βράχοι.
"Αναψε, κόλασης φωτιά, κάτω στον κάμπο ή μάχη.
Κι ή λόγχη πού άσυγκράτητη τήν ςένη διώχνει γέννα, 
τό δρόμο άνοίγει νά διαβή καινούργιο Εΐκοσιένα.

Νά την. σιμώνει ή Λευτεριά μέ τά φτερά άπλωμένα.
Μέ μιας σκορπάει ό ουρανός ζαφείρια καί τοπάζια.
Γελά ή ματιά, άστραποθολούν στά στήΟια τά τσαπράζια. 
Κι ή Κορυτσά ή ελληνική  φοράει μέ μιας γαλάζια.

ΣΤ. ΣΠΕΡΑΝΤΣΑΣ
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ΨΗΛΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ
ΒΟΥΝΑ

Στις φωτογραφίες και των δυο 
σελίδων, στιγμιότυπα από τον 
ηρωικό αγώνα της Ελλάδας 
στα Βορειοηπειρωτικά βουνά. 
Δεξιά: «Μεταφορά τραυματί- 
ου». Πίνακας του Ουμβέρτου 
Αργυρού. Κάτω: «Ί τ ε  παίδες 
Ελλήνων». Στην απέναντι σελί
δα: «Με το χαμόγελο στα χ ε ί
λη». Πίνακας του διακεκριμέ
νου ζωγράφου και συνεργάτη 
του περιοδικού μας, κ. Μιχάλη 

Νικολινακου.

Ε ΚΕΙ ψηλά στά Βορειοηπειρωτικά 
βουνά, άνάμεσα στην Τρεμπεσί- 

να καί στό Μπούμπεση, προβάλλει τό 
ύψωμα 731.

Γυμνό, σά σκέλεθρο φαντάζει, μέ 
βαθιές στη σάρκα του πληγές άπ’ τίς 
μπάρες τοϋ πολέμου, πού ξέσπασαν 
άπάνω του.

Δασωμένος λόφος λεγόταν, γιατί 
ήταν κατάφυτος άπό πανύψηλες βα
λανιδιές, μά τό σίδηρο καί τό άτσάλι, 
πού σέ βλήματα όλμων καί πυροβολι
κού, πού ’ ριξαν άπάνω του οί ’ Ιταλοί, 
γιά νά εξουδετερώσουν τούς ύπερα- 
σπιστές^του, άφάνισαν κάθε βλάστη
σή του καί τ'άποκαΓδια, στέκουν 
άκόμα καί τώρα μάρτυρες μιας θλιβε
ρής εικόνας τών περασμένων.

Στούς κόρφους του κρατάει επώνυ
μους κι'ανώνυμους νεκρούς, πού 
’ μειναν έκεΐ θεματοφύλακες μιας 
μεγάλης κληρονομιάς.

Τί λέω; Νεκρούς; Νεκρός είναι 
κείνος πού σβήνει στής άρρώστειας 
τήν κλίνη, πάει καί πίσω δέν γυρνάει. 
"Ομως, τοϋ ήρωα ή ψυχή, άπ’ τή 
στιγμή πού σβήνει, άθανατ’ άρχινάει. 

Η φλόγα κρυφόβοσκε στά σπλάχνα

Βασιλ. Σταυρογιαννοπούλου. ' Υποστρατήγου έ.α.

τού δασωμένου λόφου καί τή συδαύ
λιζαν οί άθάνατες ψυχές πού φωλιά
ζουν μέσα του καί πού μιά μέρα, θά 
τρανέψει θά ξεπηδήσει στά μεσούρα
να, λειώνοντας τίς άλυσίδες τής αδελ
φής μας Βόρειας ’ Ηπείρου, γιά νά τή 
δώσει λεύθερη καί πανώρια στή μάν
να ' Ελλάδα, πού τής άνήκει.

Οί ’ Αλβανοί τώρα, μέ δέος άντικρύ- 
ζουν τό ύψωμα 731 άποφεύγοντας τή 
νύχτα νά περάσουν άπό κοντά του. 
Λένε πώς ό λόφος αύτός είναι στοιχει- 
ω μένος.

' Η φαντασία τους πλάθει ένα όλά- 
καιρο πόλεμο τ ’ άξημέρωτα βράδια, 
πώς τάχα άκούονται κλαγκές όπλων, 
τά βογκητά πληγωμένων πώς φανε
ρώνονται σκιές άνδρών, πού κινούν
ται στήν κορφή καί στά χαμηλά τού 
υψώματος. "Ενας ολάκερος κόσμος 
ζωντανεύει κι'άγωνίζεται ποιος θά 
’ ναι ό άφέντης αύτοΰ τού σκελεθρω
μένου λόφου.

Οί "Ελληνες τής ’ Ηπείρου, πού 
ξέρουν τήν ιστορία αυτού τού στοιχει
ού, είναι περήφανοι γιά τούς ήρωες, 
πού θαμμένοι ή άταφοι, άφησαν τή 
στερνή τους πνοή, σ ’ αύτό τό Κρακο-

βούνι καί καρτερούν νοσταλγικά τή 
θεόσταλτη μέρα νά ζωντανέψουν τά 
παλληκάριατοΰ ύψώματος 731 καινά 
στήσουν μόνιμα κ ι’ οριστικά τό φλάμ
πουρο στήν κορφή του, γιά νά μήν 
ύποσταλεΐ ποτέ πιά.

Τότε κι οί ψυχές θά καταλαγιάσουν 
στό κοιμητήρι τους κι ένας σταυρός 
χρυσός σταυρός μέ χρυσό καντήλι 
άβράδιαστα θά καίει άπάνω στό μνή-
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μα τους, κ ι’ ένας τύμβος θά στηθεί 
σάν έκεϊνον τών Μαραθονομάχων καί 
τού Λεωνίδα, γιά νά θυμίζει σ ’ δλον 
τόν κόσμο πώς εκεί «ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΠΡΟΜΑΧΟΥΝΤΕΣ ΜΕΛΑΝΟΧΙΤΩ- 
ΝΩΝ ΙΤΑΛΩΝ ΕΣΤΟΡΕΣΑΝ ΔΥΝΑ- 
ΜΙΝ». Ναι, νά καί ή ιστορία του.

Τό ύψωμα 731, πού βρίσκεται άνά- 
μεσα στήν Τρεμπεσίνα κατά τό Νότο 
καί τό Μπούμπεσι κατά τό Βορρά, 
άποτελοΰσε τό συνδετικό κρίκο μετα
ξύ τους.

Τά τρία αυτά ύψώματα άποτελοΰ- 
σαν τό πρόσθιο δριο τής άμυντικής 
μας τοποθεσίας στόν Κεντρικό Τομέα 
τού πολεμικού μας μετώπου στή 
Βόρειο ’Ήπειρο, στά 1940-1941.

’ Ιδιαίτερα τό 731, πού βρισκόταν 
στήν κεντρική εκείνη θέση, δέσποζε 
τού δρόμου, πού άπό τήν Κλεισούρα 
καθώς έρχεται περνάει άπό τό Χάνι 
Βαλαβάνι, διαβαίνει άπό τη στενωπό 
τρόϊ-Μάθ καί πηγαίνει πρόςτό Βεράτι 
ή κ ι’ άντίστροφα. 1Η στρατιωτική του 
άξια, εκείνη τήν έποχή ήταν πολύ 
μεγάλη.

Γ ι’ αύτό, οί ’ Ιταλοί, προσπάθησαν 
μέ κάθε θυσία νά τό καταλάβουν, 
ιδιαίτερα στήν περίοδο τής εαρινής 
έπίθεσης, όπως άποκαλειται ή επ ίθε
ση πού έκαμαν οί ’ Ιταλοί τό Μάρτιο 
1941, όμως δεν τό κατόρθωσαν.

Πολλές κ ι’ άπογνωσμένες έπιθέ- 
σεις τους, δλες ή μιά ύστερα άπό τήν 
άλλη συντρίφτηκαν, πνίγηκαν στό 
αίμα, μέ πάρα πολλές άπώλειες γιά 
τούς ’ Ιταλούς. Κύματα - κύματα, 
άπλώνονταν οί επιθέσεις τών Ιταλών, 
φτάνοντας πολλές φορές, μέχρι σχε
δόν στήν κορφή τού υψώματος. Μάτό 
κάθε κύμα έξουθενωμένο καί βαμμέ
νο στό αίμα ξανακύλαγε διπλωμένο 
πρός τά πίσω, γιά νά γυρίσει μέ 
πιότερη όρμή.

Τά κύματα αυτά, έσπαζαν στόν 
κυματοθραύστη τής καρδιάς τών πο
λεμιστών μας, στ’ άπαρτο κάστρο, 
πού τό φύλαγαν πυρωμένες ψυχές, 
φλογισμένες άπό έρωτα καί μέθη, γιά 
τή λευτεριά της πατρίδας τους.

Τά ’ Ιταλικά φουσάτα ξεχύνονταν 
άσταμάτητα κι όρμούσαν μέ πείσμα 
κατά τό ύψωμα. Κ ι’ έκεινο, πάντα 
άγέρωχο ξερνώντας φωτιά καί λάβα 
τούς άνάγκαζε νά πισωδρομούν.

Πολλές φορές, ό διοικητής τού 
λόχου, πού βρισκόταν στό ύψωμα 
731, ό Σταύρο - Βάσος, σάν ύποπτευ- 
όταν πώς κινδύνευε τό ύψωμα, γιατί 
οί ’ Ιταλοί έφταναν πολύ κοντά, κατά- 
φευγε στό τελευταίο, άλλά τό άνεπα-

νάληπτο δπλο, πού μονάχα ή ' Ελληνι
κή τακτική τό διαθέτει. Πρόσταζε.

- Έ φ ’ όπλου λόγχην.
Κι άμέσως ένα κράκ - κράκ σφύριζε 

μέσα στά χαρακώματα, δμοιο μέ 
σφύριγμα οχιάς, πού κεντρισμένη στή 
φωλιά της κουλουριάζεται γιά νά 
επιτεθεί.

’ Εμπρός παιδιά, δλοι μαζί, άπάνω 
τους, πρόσταζε.

Μιά μυριόστομη ιαχή άέρα - άέρα, 
άλλοΰ βραχνή, άλλοΰ βροντώδικη, 
άλλοΰ ψιλή, άλλοΰ μπάσα, κλυδωνιζό
ταν σάν ομίχλη στόν άέρα. Σάλαγος 
τρομερός ξεσηκωνόταν κι έκανε τίς 
καρδιές τών παλληκαριών νά φτερο
κοπούν.

Σ τ ’ άντιφέγγισμα τού ήλιου άστρα- 
φταν οί ξιφολόγχες κ ι’ ένα δάσος 
ύψωνόταν άπ’ αυτές καί, σάν στάχυα 
πού τά γέρνει ό άγέρας, στρέφονταν 
πρός τή μεριά τών ' Ιταλών.

Μιά στρατιά ’ Αρχαγγέλων μέ τίς 
φοβερές ρομφαίες ξεχύνονταν άπ’ δ
λες τίς μεριές τού υψώματος κ ι’ έλαμ
πε άπ’ “Αγιο Φώς. Φόβος καί τρόμος 
έπιανε τούς ’ Ιταλούς. Καθώς άντί- 
κρυζαν τίς λόγχες, πού τίς κρατούσαν

πρόσωπα άποφασιστικά καί πού μ ’ ά- 
σύγκριτη όρμή ρίχνονταν άπάνω 
τους, χλώμιαζαν, έτρεμε τό σαρκίο 
τους, δείλιαζαν καί τό ’ βαζαν στά 
πόδια, δπου φύγει - φύγει.

Γύρευαν στή φυγή τους νά ’ βρουν 
τή σωτηρία τους, άφήνοντας πίσω 
τους νεκρούς καί τραυματίες τους.

19 ΜΑΡΤΙΟΥ 1941. Γιά τό ύψωμα 
731 ή μέρα αυτή ύπήρξε κρίσιμη, άλλά 
καί ή μέρα πού γράφτηκε ή καλύτερη 
του ιστορία. Οί Ιταλοί πολλές φορές 
μέχρι τότε έπιχείρησαν νά τό καταλά
βουν; "Ομως, δλες τους οί προσπάθει
ες, μιά ύστερα άπό τήν άλλη, συντρί
φτηκαν άπό τούς υπερασπιστές του, 
μέ πολλές άπώλειες γιά τούς ’ Ιτα
λούς. Παρά τίς μάταιες καί πολυαίμα
κτες, γ ι’ αύτούς έπιθέσεις τους, έπέ- 
μεναν νά τό καταλάβουν. Γ ι’ αύτό 
οργάνωσαν ειδικό τμήμα άπό επίλε
κτους στρατιώτες, τό ένίσχυσαν μέ 
τέσσερα άρματα μάχης καί τό όνόμα- 
σαν «Λόχον Θανάτου» . ’ Από στρατι
ώτες τού τμήματος αύτοΰ, πού τούς 
πιάσαμε τή μέρα τής έπίθεσης μάθα
με πώς μέ άεροπλάνα μετέφεραν τό
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ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΒΟΥΝΑ

Δεξιά: «Το ύψωμα καταλαμβάνεται». Πί
νακας του ζωγράφου του έπους Αλέκου 
Αλεξανδράκη. Στην απέναντι σελίδα επά
νω: «Η γυναίκα της Πίνδου», της οποίας η 
προσφορά στον αγώνα του Έθνους στα 
χιονισμένα βουνά της Πίνδου υπήρξε 
αποφασιστικής σημασίας. Κάτω: «Τα ξύλι

να πόδια».

τμήμα αύτό άπό την ’ Ιταλία στήν 
’ Αλβανία. ’ Εκεί τοΰ έγινε ειδική 
έκπαίδευση σέ έδαφος πού έμοιαζε 
μέ εκείνο τοΰ 731.

Σάν τέλειωσε ή εκπαίδευσή του, μέ 
αυτοκίνητα τό μετέφεραν νύχτα πρός 
τά ξημερώματα τής 19 Μαρτίου 1941 
στό Μονάστερο, κοντά στό 731.

’ Εκείνη τήν ώρα τό ύψωμα 731 
τυλιγμένο στήν καθημερινή του χει
μωνιάτικη ομίχλη, άνάσαινε βαριά κι 
άναδευόταν πού καί πού άπό τίς 
σκιές τών ύπερασπιστών του σάν 
γύριζαν άπό τήν ένέδρα ή πηγαινοέρ
χονταν μέ τήν άλλαγή τών σκοπών. 
Κ ι’ δλοι έκεΐνοι οί ύπερασπιστές του, 
πόσο λαχταρούσαν μιά σπίθα φωτιάς 
γιά νά ζεστάνουν τά παγωμένα χέρια 
τους. Πού τέτοια πολυτέλεια.

Σάν θά λαμπύριζε στόσκοτάδι λίγο 
φώς, τό ’ Ιταλικό πυροβολικό θάστελ- 
νε στό μέρος έκεϊνο άμέτρητα βλήμα
τα.

Τό γκριζωπό τής νύχτας σκοτάδι 
σκέπαζε άκόμα τή γή, έκεί πάνω. Τά 
γύρω βουνά Τρεμπεσίνα καί πιό πέρα 
τό Τομάρι, μουντά προβάλλονταν 
στόν ουρανό. Τ ’ άστέρι μέ τό τρεμου- 
λιάρικο φώς τους, σάν κουρασμένοι 
στρατοκόποι, άρχισαν νά κατηφορί
ζουν στό στερέωμα, γιά νά κρυφτούν 
πίσω άπό τόν ορίζοντα.

"Ενα ελαφρό γλυκοχάραμα φάνταζε 
στά ούρανοθέμελα τής Σούχα Γκόρα, 
προμηνύοντας μιά ήλιόλουστη μέρα, 
πού τόσο τήν περίμεναν οι πολεμιστές 
μας.

Θά τούς ζέσταινε τά κρουσταλλια
σμένα κορμιά τους, άπ’ τό Μαρτιάτι
κο παγερό άεράκι, πού τόκαναν πιό 
ψυχρό οί γύρω του χιονισμένες βουνο
κορφές.

Θά μπορούσαν άκόμα νά κλείσουν 
τά βλέφαρά τους γιά ολιγόωρο ύπνο, 
ύστερα άπό τίς ξεθεωτικές άγρύπνιες 
στό χαράκωμα ή στήν ένέδρα ή στήν 
περίπολο, καί πάντοτε μέ τό δάχτυλο 
στή σκανδάλη, γιά νά μήν τούς αϊφνι- 
διάσει ό έχθρός, μέσα στής νύχτας τό 
σκοτάδι.

Δέν είχε καλά ξημερώσει κι ό 
έχθρός άρχισε σφοδρό βομβαρδισμό 
πάνω στό ύψωμα 731. 'Ολόκληρο τό 
ύψωμα βόγγαγε άπό τίς άπανωτές 
έκρήξεις βλημάτων όλμων καί πυρο
βολικού, πού νόμιζε κανείς, πώς τά 
σπλάχνα του ξεχύθηκαν λειώνοντας 
σέ μιά μαύρη λάβα φωτιάς κι άτσαλι- 
οΰ.

Κόλαση πυρός άπό τή μιά άκρη ως 
τήν άλλη. "Ο,τι μπορούσε νά σταθεί 
όρθιο γκρεμίστηκε.

Οί θέσεις, τά χαρακώματα, τά πολυ
βολεία άνασκάφτηκαν σκοτώνοντας 
καί θάβοντας πολλούς άπό τούς 
υπερασπιστές του. Δυό πυροβόλα 
τών 6,5 πού ήταν καί τά μόνα δικά μας 
άντιαρματικά όπλα σ’ έκείνη τήν το
ποθεσία, άχρηστεύτηκαν καί μαζί 
μ ’ αύτά τό περισσότερο άπό τό υπη
ρετικό τους προσωπικό.

Χωρίς καθόλου νά κοπάσει ό βομ
βαρδισμός, μιά εχθρική φάλλαγγα 
φάνηκε κοντά στό Μονάστερο. Πήρε 
κατεύθυνση πρός τό ύψωμα 731.

Προηγούντο άρματα μάχης. Ήταν 
πιά φανερό, πώς αυτό ήταν ό στόχος 
τους.

Συναγερμός στό ύψωμα γιά δσους 
είχαν άπομείνει ζωντανοί, άπό τόν 
τρομερό έχθρικό βομβαρδισμό. ’ Ακό
μα κι οί τραυματίες σύρθηκαν μέ τίς 
λιγοστές δυνάμεις πού τούς άπόμει- 
ναν κ ι’ επιασαν θέσεις μάχης.

Τ ’ άρματα δλο καί προχωρούσαν 
κατά τό ύψωμα. Πίσω άπό τό καθένα

μιά φάλαγγα άπό στρατιώτες άκολου- 
θοΰσε. ’ Ηταν τό ειδικό, τό έπίλεκτο 
τμήμα ό «Λόχος Θανάτου», δπωςτόν 
είχαν όνομάσει οί ’ Ιταλοί. Τέσσερες 
τέτοιες φάλαγγες συνέκλιναν πρόςτό 
ύψωμα 731.

ΚΤ έκεϊνο τυλιγμένο στούς κα
πνούς τοΰ όλοκαυτώματος έμοιζε 
μ ’ άλαφροΓσκιωτο άγρίμι κυκλωμένο 
άπ’ άνθρώπους καί σκυλιά κ ι’ άδύνα- 
μο, μή ξέροντας πρός τά πού νά φύγει.

"Ομως, στή φωλιά του τ ’ άγρίμι καί 
μάλιστα πληγωμένο σάν θά είναι, 
γίνεται πιό πολύ έπικίνδυνο γιά τούς 
διώκτες του.

Οί λιγοστοί υπερασπιστές τόυ, μαζί 
μέ τούς πληγωμένους τους,έμειναν 
στίς θέσεις τους, γιά ν ’ άντιμετωπί- 
σουν τό έπίλεκτο έκεϊνο τμήμα τών 
’ Ιταλών.

Πολέμησαν όσο ήταν άνθρώπινα 
δυνατό, στρώνοντας τήν πλαγιά καί 
τήν κορφή τοΰ ύψώματος μέ ’ Ιταλικά 
κουφάρια. Στό τέλος, μπρος στίς 
άτσάλινες μηχανές στ’ άρματα μάχης, 
πού σχεδόν άνενόχλητα προπορεύον
ταν, γιατί δέν υπήρχαν άντιαρματικά 
όπλα νά τά προσβάλουν, δέν άντεξαν. 
Τά τέσσερα άρματα μάχης έφτασαν 
στήν κορφή τοΰ ύψώματος, μαζί 
μ’ αύτά κι οί μαυροσκούφηδες. "Ολοι 
τους φορούσαν μαύρους μπερέδες.

Τώρα τό ύψωμα βρίσκεται στά 
χέρια τών ’ Ιταλών, πού πανηγύριζαν 
τήν έπιτυχία τους. Μά δέν τή χάρηκαν 
γιά πολύ.
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ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΒΟΥΝΑ

' Ο λοχαγός Σταΰρο-Βάσιος, ψύχραι
μο, γενναίο καί ριψοκίνδυνο παλλη- 
κάρι συγκεντρώνει στά γρήγορα, στά 
κράσπεδα τοΰ λόφου όσους άπό τούς 
υπερασπιστές του άπόμειναν καί χω
ρίς καμιά χρονοτριβή όρμάει πρός τό 
ύψωμα 731. "Εκανε μιά άμεση άντεπί
θεση, ή πιό σωστά μιά άντέφοδο, γιατί 
έγινε ή εξόρμηση χωρίς καμιά προπα- 
ρασκευή πυροβολικού καί χωρίς κα
μιά άλλη βοήθεια.

Τά μόνα μέσα πού διέθεταν ήταντό 
γόητρο τού λοχαγού κι ή πίστη τών 
πολεμιστών γιά τή νίκη τους. Αύτά τά 
δύο ήταν εκείνα πού συμπλήρωναν 
ό,τι έλλειπε σ’ έμψυχο κι άψυχο ύλικό.

’ Εμπρός παιδιά, άκούστηκε ή φωνή 
τοΰ λοχαγού. "Ολοι μαζί γιά τό ύψω
μα. Μας καλούν οι νεκροί μας, μάς 
φωνάζουν οι τραυματίες μας. ’ Εμ
πρός. ’ Απάνω τους παιδιά.

'Αέρα - αέρα  βροντοφωνούν όλοι 
καί σάν άνεμοθύελλες στριφογυρί
ζουν κατά τήν κορφή.

' Η ξιφολόγχη καί πάλιν θαυματούρ
γησε. Σάν τήν άντίκρυσαν οί ’ Ιταλοί 
αίφνιδιάστηκαν, παρέλυσαν καί δέν 
μπόρεσαν ν ’ άντιδράσουν άποτελε- 
σματικά.

Φαίνεται πώς δέν περίμεναν νά 
δεχθούν τόσο γρήγορα άντεπίθεση. 
’Ίσως νά πίστευαν πώς μονάχα πτώ
ματα τών ύπερασπιστών θά βρίσκον
ταν έκεϊ, ύστερα άπό τή θεομηνία τού 
βομβαρδισμού τους. Γ ι’ αήτό καί δέν 
είχαν πάρει τά μέτρα τους τακτικό 
σφάλμα. Τά άρματα μάχης, πού τόσο 
βοήθησαν γιά νά καταλάβουν τό 731, 
δέν παρέμειναν έκεί μέχρι πού νά 
σταθεροποιηθούν τά τμήματα, όπως 
οί στρατιωτικοί κανονισμοί ορίζουν, 
άλλά βιάστηκαν νά γυρίσουν πρός τά

πίσω. Έ τσ ιτό ’ Ιταλικότμήμα βρέθη
κε χωρίς ύποστήριξη άρμάτων καί δέν 
κατόρθωσε ν ’ άποκρούσει τήν άμεση 
άντεπίθεση τών άγωνιστών τοΰ υψώ
ματος 731. ’Ήρθαμε στά χέρια, στή 
σώμα πρός σώμα πάλη. “Ελληνες κι 
’ Ιταλοί είχαμε άνακατευθεϊ. Μονάχα 
άπό τό χρώμα τής στολής ξεχώριζες 
ποιος ήταν ’ Ιταλός καί ποιος "Ελλη
νας. Τώρα πιά κυριαρχεί ή άτομική 
ανδρεία.

Μέσα σ ’ εκείνο τό άνθρώπινο άνα- 
κάτωμα, ό λοχαγός Σταύρο - Βάσιος 
βρέθηκε άντιμέτωπος μ ’ έναν ’ Ιταλό 
άξιωματικό. Προτείνοντας σ ’ αυτόν 
τό περίστροφό του, ό ’ Ιταλός σήκωσε 
ψηλά τά χέρια του δηλώνοντας μ ’ αυ
τόν τόν τρόπο πώς παραδίδεται. 
Ξάφνου κατέβασε τά χέρια. ' Ο Σταΰ- 
ρο-Βάσιος υποπτεύτηκε πώς κάτι 
κακό ήθελε νά κάνει, νά πετάξει 
επιθετική χειροβομβίδα. Πολλές φο
ρές οί ’ Ιταλοί σήκωναν τά χέρια πώς 
τάχα ήθελαν νά παραδοθοΰν κι όταν 
τούς πλησίαζες, πετοΰσαν χειροβομ
βίδα, γιά νά τούς δοθεί ή εύκαιρία νά

φύγουν. Μ’ αύτόν τόν τρόπο τραυμά
τισαν τό λοχία τοΰ λόχου πού λεγόταν 
Παυλίδης. "Υστερα άπό πολλά χρόνια 
νομίζω στά 1952, τόν συνάντησα σάν 
ταχυδρομικό διανομέα στό ταχυδρο
μείο Κουκάκι ’ Αθηνών.

Σβέλτος σάν αίλουρος ό Σταΰρο- 
Βάσιος πήδησε τόν άρπαξε άπό τό 
λαιμό καί τόν άφόπλισε. Κι έκεινος 
θέλοντας νά τόν εξευμενίσει έβγαλε 
άπό τήν τσέπη τοΰ παντελονιού του 
σοκολάτες καί τίς προσέφερε. Σάν 
δέν τίς δέχτηκε, πρόσφερε τά δυό του 
υδροδοχεία, πού στό ένα είχε ούζο 
καί στό άλλο κονιάκ. Κι εκείνα δέν τά 
δέχτηκε ό Σταΰρο-Βάσιος, γιατί δέν 
ήταν καιρός γιά τέτοιες φιλοφρονή
σεις, γινόταν άγώνας. Μονάχα άρκέ- 
στηκε νά τόν χτυπήσει ελαφρά ατούς

ώμους του, γιά νά τού δείξει, πώς τόν 
ευχαριστούσε γιά όλα καί νά μή 
φοβάται γιά τή ζωή του.

ΒΙΒΑ ΓΡΕΤΣΙΑ φώναζε ό ’ Ιταλός 
αξιωματικός. Στό πρόσωπό του ζω
γραφίστηκε ή χαρά, πού δοκίμαζε γιά 
τήν άσφάλεια τής ζωής του. ’ Αντίκρυ- 
ζε τό βέβαιο θάνατο. ’Έβλεπε τό χάρο 
μέ τά μάτια του. Τό ένστικτο τής 
αύτοσυντήρησης τόν υποχρέωνε νά 
δώσει ό,τι είχε και δέν είχε γιά νά 
γλυτώσει τή ζωή του.

Κυριαρχούσε σ’ έκεινον τό συναί
σθημα τοΰ φόβου κι όχι ή ιδέα τής 
θυσίας τής ζωής του, καί τούτο, γιατί 
δέν είχε βαθιές τίς ρίζες. ' Η καρδιά 
του ήταν κρύα. ' Η ψυχή του παγωμέ
νη. Δέν υπήρχαν σ’ αύτόν ήθικά ελα
τήρια γιά νά τόν σπρώξουν πρός τό 
θάνατο. Τίποτα δέν τοΰ θέρμαινε τήν 
καρδιά, δέν τοΰ ζέσταινε τήν ψυχή.

Διαλογιζόταν.
Γιατί πολεμούσε; Γιά ποιόν ιερό 

σκοπό θά θυσίαζε τή ζωή του;
Καί ή άπάντηση που’ ρχόταν άπό 

τά βάθη τής ψυχής του, τοΰ’ λέγε.
- Γιά τά κατακτητικά τού Μουσο- 

λίνι σχέδια.
’Έτσι έβρισκε άδικο τόν άγώνα έκεΐ- 

νον. Τό είναι του έπαναστατοΰσε καί 
επικρατούσε τό ένστικτο τής αύτο
συντήρησης, πού τόν έσπρωχνε ν ’ ά- 
ποφύγει τό θάνατο.

Τό αντίθετο συνέβαινε στούς δι
κούς μας στρατιώτες. Σάν διερωτών- 
ταν γιά ποιό ιερό σκοπό πολεμούσαν; 
γιατί θά θυσίαζαν τή ζωή τους; Ή 
άπάντηση πού ’ βγαίνε άπό τά βάθη 
τής ψυχής τους έλεγε.

- Γιά τήν άνεξαρτησία, τήν άκεραι- 
ότητα καί τή λευτεριά τής πατρίδας. 
Γ ι’ αύτό πίστευαν πώς ό άγώνας τους 
ήταν δίκιος καί πώς άγωνίζονταν 
«ύπέρ βωμών καί έστιών» καί δέ 
δείλιαζαν, άψηφοΰσαν τό θάνατο κι 
όρμοΰσαν σάν θηριά κατά τών ε
χθρών τής πατρίδας τους.

Αύτό ήταν τό μυστικό τής άνδρείας.
’Έτσι εξηγείται μιά χούφτα "Ελληνες 

στρατιώτες καί, μάλιστα, όχι καλά 
έξωπλισμένοι συγκριτικά μέ τούς ’ Ι
ταλούς, κατόρθωσαν ν ’ αποκρού
σουν καί νά νικήσουν τά όκτώ έκα- 
τομμύρια λόγχες τοΰ ’ Ιταλικού στρα
τού, πού γ ι’ αύτές ύπερηφανευόταν ό 
Μουσολίνι κι άπειλοΰσε όχι μονάχα 
έμάς, άλλά καί πολλούς άλλους λαούς.

Τό επίλεκτο έκείνο τμήμα τοΰ 
’ Ιταλικού στρατού «Λόχος Θανάτου» 
πραγματικά βρήκε τό θάνατο. Πετυ- 

Συνέχεια στή σελ. 705
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Κ ΘΕ ταξίδι είναι κΓ ένα καινούρ
γιο ξεκίνημα. Γι' αύτό καί είναι 

τόσο απαραίτητη ή προετοιμασία. Τό 
ταξίδι γιά τή Δωδώνη τό σχεδίαζε άπό 
χρόνια ή ψυχή. Ποθούσαμε νά ταρά
ξουμε τήν άκινησία τών περασμένων. 
Θέλαμε, άπό τόν κόσμο τής αιώνιας 
μοναξιάς, νά φέρουμε κοντά μας τίς 
σκιές ένός κόσμου μέ τή σκέψη πώς 
έτσι θά σκορπίζονταν ή έλπίδα. Λέγαμε 
πώς ή άνάπλαση τών αιώνων δπου 
άκονίστηκε τό άνθρώπινο πνεύμα θά 
έκανε νά ριγά ό χυμός τής ζωής. 
Όμως άποφασίσαμε τό ταξίδι μας στή 
Δωδώνη χωρίς καμιά, τήν ώρα έκείνη, 
ξεχωριστή προετοιμασία. Γιατί ύπήρχαν 
μέσα μας δυό μεγάλες φλόγες: Ή  
πίστη καί ή άγάπη.

Μιά πίστη πώς μέσα στό χρόνο 
κινούνται μόνο τά αιώνια καί μιά άγαπη 
πού εϊταν ή άρχή καί τό τέλος για μιά 
κίνηση καί ό δρόμος γιά ένα καθήκον.

Ξεκινάμε γιά τήν πρώτη Πύλη τού 
'Ελληνισμού. 'Ανασαλεύει κάτι άπό 
τήν ομίχλη τών περασμένων. Μάς 
πλησιάζει ό ψίθυρος άπό τό χείμαρρο 
τής ιστορίας καί τού θρύλου. ' Ο στοχα
σμός γίνεται μιά λάβα καί τρέχει ν ’ 
άνταμώσει τίς φωτιές τού Δία πού 
πρωτολατρεύτηκε σ' αύτό τό χώρο. 
Ένα φώς άπλώνει τήν έκσταση. Μιά 
άδιόρατη γαλήνη διαχύνεται στό είναι 
μας. Ή  άδύναμη ψυχή προσεύχεται.

Ζεύς ήν, Ζεύς έστι, Ζεύς έσεται,
ώ Μεγάλε Ζεϋ.
' Υψωνόμαστε ως τό Δία, τόν παντο

κράτορα καί πανταχοϋ παρόντα, άπό τή 
στιγμή πού άφήνουμε τά Γιάννινα καί 
βυθιζόμαστε στόν καταγάλανο τού Ού- 
ρανού καί τής άκύμαντης λίμνης. Ο 
κάμπος ριγεί τίς ομορφιές τής λιγόζω- 
ης 'Ηπειρωτικής "Ανοιξης. Πάνω του 
άνάερο άνεμίζει τό λοΰοο τής άμυγδα- 
λιάς καί τό πυκνό χιόνισμα τής άχλαδι- 
άς. Μάς ραίνει ή όλόδροση άνάσα τού 
Μαγιάτικου άρθρου.

Πίσω μας άναδιπλώνονται καί χάνον
ται οί λουλουδιασμένοι λόφοι. 'Αρχίζει 
νά ψιλοβρέχει. Τό πρωινό γκριζώνει καί 
σβήνει χαμηλά στή στενωπή χαράδρα, 
τήν Πύλη πού οδηγεί στό χώρο τής 
άρχαίας Δωδώνης. Τά σύννεφα πού 
πυκνώνουν καί κάθονται μολυβένια στις 
βουνοκορφές, στέλνουν τήν άπειλή 
τής τρικυμίας. Μάς τριγυρίζει ένα 
πλαίσιο βαρυχειμωνιάς.

Δέν μπορούσαμε διαφορετικά νά 
σκεφτοϋμε τούτο τό τοπίο δπου οί θεοί 
χρησμοδοτούσαν γιά τήν άνθρώπινη 
μοίρα καί οί θνητοί έπρεπε νά νιώθουν 
δλη τή σμικρότητά τους. ' Η φαντασία 
μας τό έπλασε τραγικά μεγαλόπρεπο. 
Μιά Δωδώνη «δυσχείμερη», ένα τοπίο 
πού ό χαρακτήρας του θά έκανε ύπο- 
βλητική τή λατρεία πού άνθισε έντός 
του. 'Ένας χώρος πού νά χάνει τήν

ύλικότητά του καί νά σέ φέρνει νωρίς 
πέρα άπό κάθε αισθησιακή έμπειρία. 
Καί νάοαι μόνος άνάμεσα στήν άγωνία 
ένός Θεού ζητώντας ν ' άγκαλιάσεις 
έναν ίσκιο.

Βρισκόμαστε στό τέλος τού ταξιδιού 
πού είναι ή άρχή του. Ο μαβής 
ούρανός έγυρε πάνω στήν άρχαία 
Ακρόπολη. Μπροστά μας άπλώνει μιά 

στενόμακρη κοιλάδα, τυλιγμένη στό 
άλαφρό πέπλο τής όμίχλης. ' Ολόγυρα 
άγια, σκυθρωπά βουνά, καί πάνω τους 
νά στάζει ό άνθρώπινος πόνος. Λίγα 
χωράφια φραγμένα μέ σταχτιές παλιές 
πέτρες γιά νά μή παρασέρνουν οί 
βροχές καί οί άνεμοι τό λιγοστό τους 
χώμα. Κοντά μας, χαμηλά, άλλα χωρά
φια, λίγα ξεμοναχιασμένα σπίτια, καίτά 
έρείπια, οί γκρεμισμένες κερκίδες καί 
πιό πέρα τά κατάλοιπα ένός άρχαίου 
ναού.

' Αφήνουμε τό αύτοκίνητο καί παίρ
νουμε τόν κατήφορο διαβαίνοντας μι
κρούς πέτρινους δρόμους δπου άντη- 
χούν μελαγχολικά τά βήματά μας. Μάς 
άκολουθεί τό πνεύμα τής σιωπής. 
Δενόμαστε τόσο μαζί του σάν βυθιζό
μαστε στή στάχτη τών περασμένων.

Τινάζουμε τή λεπτή τούτη σκόνη καί 
στοχαζόμαστε... Λέμε πώς άπό όλα 
αύτά τά περασμένα ίσως κάτι νά μένει. 
ΚΓ αύτό τό κάτι μπορεί καί σήμερα νά 
δίνει ένα νόημα στόν άνθρωπο. Καί 
τούτη ή τωρινή κίνηση τής ψυχής, μέ τό 
προσκύνημά μας, μπορεί νά φέρει 
κάποιο κέρδος. Είναι τραγική ή έννοια 
τής ληομονιάς. Θάρθεί, όσο καί νάναι, 
ένα χωρίς τέλος κέρδος: ή σοφία τής 
ταπεινοούνης...

Τό βουβό πνεύμα κάποτε ταράχτηκε 
έδώ στό χώρο τής άρχαίας Έλλοπίας. 
Μάς τό λέει καί ό 'Ησίοδος'· ή φωνή 
του μάς συντροφεύει: «Ή  ' Ελλοπία 
είχε πολλά χωράφια καί λειβάδια όπου 
έβοσκαν πολλά πρόβατα καί βόδια. Τήν 
κατοικούσαν πολυάριθμοι θνητοί μέ 
πολλά κοπάδια. Σέ μιάν άκρη τής 
περιοχής βρίσκεταιή Δωδώνη, ήάγαπη- 
μένη τού Δία. Κεί ό Θεός έγκατέστησε 
τό μαντείο του στήν κοινότητα τού 
κορμιού μιάς βελανιδιάς. Οί άνθρωποι 
θαρρεμένοι άπό τούς καλούς σκοπούς 
πηγαίνουν πάντα έκεΐ άφοϋ πάρουν 
μαζί τους πλούσια δώρα, γιά νά έκλιπα- 
ρήσουν τήν εύνοια τού Θεού καί νά 
μάθουν τίς θελήσεις του».

' Από τά ολόγυμνα γύρω βουνά άνε- 
βαίνει ό θρύλλος. Εϊταν μιά έποχή πού 
σκεπάζονταν άπό παρθένα δάση βελα
νιδιάς. Ανάμεσα τους, σέ φτωχικές 
καλύβες, κινούνταν ένας άρχέγονος 
κόσμος τυλιγμένος στό σύννεφο τής
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Τόποι τοϋ θρύλου καί τής ιστορίας

Τά ερείπια γύρω δένονται μέ τ' αγριόχορτα καί τίς παπαρούνες. 
Τί όμορφα πού φαντάζουν στό αθόλωτο κρύσταλλο τής ψυχής μας! 
Πάντα τό λέγαμε πώς ή σύγχρονη σκέψη συνδέεται τόσο μέ τά 
παλιά. Κι έμεϊς πού τινάξαμε τή σκόνη των περασμένων, σκεφτό
μαστε έκεϊνο τό Δωδωναίο πού περιφρόνησε τόν έαυτό του όταν 
δέν μπορούσε νά δημιουργήσει τίποτε, πού βυθίστηκε στά σύννεφα 
τοϋ μύθου όταν είδε μακρύτερα άπό τόν πόνο του καί πού τινάχτηκε 
σέ πνευματικές κορυφές όταν ένιωσε τήν άνάγκη νά πλάσει ένα 
σύμβολο γιά νά ζεστάνει τήν παγωμένη του ζωή.

ΔΙΙΔΙΗϋΗ
άγνοιας.

' Από τήν κοιλάδα, ήρθε ή στιγμή πού 
άνέβηκε λιβανωτό τό θυμίαμα τής 
ζωής. Στόν αγώνα του, ό άνθρωπος 
εκείνος πού έβοοκε τά κοπάδια του, 
πόνεοε. Τότε ένιωσε βαθύτερα τήν 
ύπαρξή του καί στοχάστηκε. Κερδήθη- 
κε έτσι τό βίωμα τής άγωνίας κ' έγινε 
τραγικός. 'Έπεσε πάνω στή Γή, τή 
«δώτειρα» όλων των αγαθών. Καί λά-

Κι’ άπ’ αύτό τό ρήμα δίδωμι, δώ, δώσω 
καί τό όνομα «Δωδώνη» τής περιοχής, 
άν καί πολλοί θά ύποστη ρίξουν πώς τό 
πήρε άπό τό Δωδώνο, τό γιό τού Δία, καί 
τής Εύρώπης ή άπό τή νύφη τοϋ 
'Ωκεανού Δωδώνη.

"Υστερα, κάτι μετεωρίστηκε άνάμε- 
σα Γής καί Ούρανοΰ. Ό  Δωδωναίος 
ένατένιζε τόν κόσμο. Τόν κυρίεψε ό 
φόβος κΓ έστρεψε τή λατρεία στό 
δέντρο τής ζωής του. Θεοποίησε τή

βελανιδιά καί σέ μιάς τόν κορμό έστησε 
τό πρώτο ιερό του. Τούτη ή «δρυολα- 
τεία» μπορεί νάρθε καί μ’ έκείνα τά 
πρώτα ' Ινδογερμανικά ' Ελληνικά φύλα 
πού ξάπλωσαν ώς αύτά έδώ τά μέρη. 
Μά ή έπέκτασή της δέ στάθηκε καί 
τόσο εύκολη. ' Ο ξυλοκόπος Μάνδυλας 
θύμωσε μαζί της πού φανέρωσε ότι 
αύτός είχε κλέψει τά πρόβατα τού 
γείτονά του. Καί πήρε τό διπλό τσεκού
ρι του νά τήν κόψει. "Ως που τόν 
σταμάτησε, μέ τήν ανθρώπινη λαλιά 
του, τό περιστέρι πού βρίσκονταν στήν 
κορυφή τοϋ δέντρου.

Ή  μνήμη ζωντανεύει τήν όμορφη 
περιγραφή ένός πίνακα πού άφησε 
έκείνος ό ρήτορας τοϋ 2ου μ.Χ. αιώνα, 
ό Φιλόστρατος: Μιά όλοστόλιστη βελα
νιδιά, στήν κορυφή ένα χρυσό περιστέ
ρι σοφό σ' αποκαλύψεις μέ τούς 
χρησμούς πού έδινε άπό μέρους τού 
Δία, καί πάνω στό χώμα πεσμένο τό 
τσεκούρι πού μόλις ξέφυγε άπό τά 
χέρια τοϋ ξυλοκόπου. "Ετσι, ξυπνάει 
ένας πιό παλιός μϋθος τοϋ άρχαίου 
αύτοϋ χώρου, όπου ό ξυλοκόπος ' Ελ
λάς, ό ήρωας τών Σελλών, άντιτάχτηκε 
στή λατρεία τής βελανιδιάς καί πήγε νά 
τήν κόψει. Γιά νά τή σώσει τελικά ή ίδια 
ή Θεά Γή πού ήρθε μέ τή μορφή τοϋ 
περιστεριού. ΚΓ άπό τό ξύπνημα τοϋ 
μύθου αύτοϋ, νά φανερώνεται ή σύνδε
ση τοϋ ' Ελλοϋ, μέ τή Γή, τή βελανιδιά,

τρεψε γιά Θεά του τή Γή τή «δώτειρα».

Στην απέναντι σελίδα: Αγαλμάτιο Διάς από τη Δωδώνη. Ο Θεός κρατάει στο υψωμένο 
δεξί του χέρι τον κεραυνό. Κάτω: Το θέατρο της Δωδώνης από τα μεγαλύτερα της 
Αρχαίας Ελλάδος. Επάνω: Τοιχογραφία από τάφο των Θηβών της Αιγύπτου, τις οποίες ο 
Ηρόδοτος συνδέει με την Δωδώνη.
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τό περιστέρι καί τόν πέλεκυ, τό λάβρυ 
τής κρητομυκηναϊκής λατρείας μέ τόν 
οποίον θυσιάζονταν στή Θεά ό ταύρος, 
τού όποιου στοιχεία λατρείας άπαντι- 
οϋνται καί οτήν ” Ηπειρο.

Κάποτε ήρθε ή φωτιά νά φεγγίσει ένα 
δρόμο γιά τά πιό ψηλά. "Ηρθε ή ώρα νά 
πλαστεί ή ύψηλή ιδέα. Στόν άνθρωπο 
γεννήθηκε τό αίνιγμα τού εαυτού του. 
Δέν τόν έφερε οτή ζωή ή τύχη- δέν 
κατευθύνει ό ίδιος τήν εύτυχία του. 
'Εκείνος πού εξουσιάζει τά πάντα 
κυβερνάει καί τή ζωή του. ’ Ο πατέρας 
τών Θεών καί τών άνθρώπων.

Τούτη ή πνευματική φωτιά έπλασε μέ 
άνθρώπινα μέτρα τό Δία πού είχε 
σύμβολό του τή βελανιδιά καί μέοα τής 
παρουσίας του τά στοιχεία τής φύοεως, 
τά μολυβένια σύννεφα, τό βοριά, τή 
βροντή, τις άοτραπές. ΚΤ αύτή ή 
παρουσία του, νά βρίσκει τήν πιό τέλεια 
έκφρασή της στό χώρο αύτό τής 
Δωδώνης μέ τή μόνιμη βαρυχειμωνιά 
κΓ δπου, πράγμα πού δέ συμβαίνει οέ 
κανένα άλλο μέρος τής Εύρώπης, τό 
ούνολο μέοα ο ' ένα χρόνο τών θυελω- 
δών ήμερών φτάνει τις σαράντα έννιά 
(49), όπως βεβαιώνει ένας Γερμανός 
έπιστήμονας ύστερα άπό ειδική έρευνα 
πού έκανε.

Από τά περασμένα άναούρουμε τις 
βουλιαγμένες μνήμες. Μοχθούμε ν' 
άναουντάξουμε τις νότες τους. Χρησι
μοποιούμε τή δύναμη τού κρύου άγέρα 
πού πλησιάζει κάποιους άπολησμονη- 
μένους ήχους.

Κάτι μάς σκουντάει καί μάς προσπερ
νάει. Είναι ό μύθος καί ή ιστορία μέ τή 
φωνή τού ' Ηροδότου πού μάς λέει πώς 
κάποτε είχαν πετάξει γιά τή Λιβύη καί 
τή Δωδώνη δυό περιστέρια άπό τις 
Θήβες τής Αίγύπτου. Τό ένα άπ’ αύτά 
έδωκε έντολή οτούς Λίβυες νά χτίσουν 
έκεΐ τό μαντείο τού "Αμμωνα Δία καί τό 
άλλο κάθηοε ψηλά οέ μιά βελανιδιά κΓ 
είπε μέ άνθρώπινη φωνή οτούς Δωδω- 
ναίους νά χτίσουν έκεΐ τό μαντείο τού 
Δωδωναίου Δία. Γιά νά ύποοτηρίξει 
πάλιν ό ίδιος ό ' Ηρόδοτος πώς τά δυό 
αύτά μαντεία τάχτιοαν δυό γυναίκες 
άπό τις Θήβες πού τις είχαν κλέψει οί 
Φοίνικες καί τις πούλησαν τή μιά οτή 
Λιβύη καί τήν άλλη οτή Δωδώνη, γιά 
νάρθοϋν καί άλλοι νά πούνε πώς τούτα 
τά περιστέρια εϊταν δώρα τού Δία οτήν 
κόρη του τήν "Ηβη.

"Ηρθε μιά άχτίδα άπό πνευματικό 
φώς νά σταλάξει κάτι καινούργιο. Οί 
πρώτοΓίσως έκεΐνοι Έλληνες ο ί ' Ελλοί 
ή Σελλοί, σκάλισαν οτό χώρο έδώ τής 
' Ελλοπίας βαθιά τήν ψυχή τους γιά νά 
πάρουν άπό τήν ίδια μιάν άπόκριση. Μέ

Επάνω: Η βελανιδιά ήταν το ιερό δένδρο 
των ιερέων του μαντείου της Δωδώνης.

τή μαγεία ένός ονείρου, τών καινούργι
ων Θεών, μέ τούς όποιους ποθούσαν ή 
άγάπη γιά τόν άνθρωπο νά γίνονταν ένα 
άπό τά ώραιότερα νήματα στό ύφαντό 
τής ζωής.

Μέ τό μουκανητό τής μακρυνής 
θύελλας τών πολέμων, μάς έρχεται ή 
φωνή τού 'Ομήρου μέ τήν έπίκληοη 
οτό Δία:

«Ζεϋ Ά να  Δωδωναΐε Πελασγικέ, 
τηλόθι ναίων, Δωδώνης μεδέων δυοχει- 
μέρου, άμφί δέ Σελλοί οοί ναίουο’ 
ύποφήται άνιπτόποδες χαμαιεϋναι».

Δία, Θεέ Δωδωναΐε Πελασγικέ, πού 
κατοικείς μακριά καί βασιλεύεις στή 
Δωδώνη μέ τις βαρυχειμωνιές καί έχεις 
γύρω σου τούς λειτουργούς οου τούς 
Σελλούς, πού δέν νίβουν τά πόδια τους 
καί δέν πλαγιάζουν... 'Ολόγυρα ένας 
κόσμος: οί Σελλοί, μέ τούς άοκητικούς 
ιερείς τους πού περιφρονοΰοαν τήν 
περιποίηση τού σώματος γιά νά πλησιά
σουν εύκολώτερα τό θειον, καί πού 
τόσο έμοιασαν μαζί τους οί κατοπινοί 
χριστιανοί άοκητές. Καί νάρχονται οί 
πιστοί νά προσφέρουν θυσίες καί νά 
ζητούν έρμηνεΐες οτά μικρά τους 
προβλήματα. Ό  "Αγις νά ρωτάει άνοί 
κουβέρτες καί τά προσκέφαλά του πού 
έξαφανίστηκαν, χάθηκαν ή τού τις 
έκλεψαν, ό Λυοανίας νά θέλει νά μάθει 
άν τό παιδί πού ή Νύλα φέρει οτήν 
κοιλιά της, είναι δικό του, ό ' Ιππόστρα- 
τος νά δέρνεται άπό τήν άγωνία οέ ποιό

Θεό νά προσφέρει θυσίες, ένας τσοπά
νος νά παίρνει δρκο πώς θά φέρει 
πλούοια δώρα άν πάνε καλά τά κοπάδια 
του καί τόσοι άλλοι μέ τούς μικροκαη- 
μούς τους. ΚΓ όλα αύτά τά έρωτήματα 
σκαλισμένα οέ μικρές μολυβένιες πλά
κες. Καί οέ ίδιες πλάκες οί άπαντήοεις, 
πού δίνονταν μέ τήν έρμηνεία τού 
θόρυβου τού νερού τής άγιαομένης 
πηγής πού βρίσκονταν οτήν ιερή βελα
νιδιά κΓ δπου έσβηναν οί άναμμένες 
δάδες καί άναβαν οί οβηομένες οάν 
κανένας τις πλησίαζε οτήν πηγή, ή μέ 
τήν έξήγηση τού καμπανίσματος τού 
«Δωδωναίου χαλκείου». Ένός χάλκι
νου λέβητα στηριγμένου ο ’ ένα στύλο 
καί δίπλα του τό άγαλματάκι ένός 
μικρού παιδοϋ πού κρατούσε στό δεξί 
του χέρι ένα χάλκινο μαοτίγιο μέ 
ιμάντες άπό χαλκό πούπεφταν πάνω 
οτό λέβητα δταν τις κινούσε ό άγέρας 
κΓ άκούγονταν έτσι δυνατοί καί συνε
χείς ήχοι. Τούτη ή έρμηνεία τού «Δω
δωναίου Χαλκείου» πού τό είχαν δωρή- 
οει ό Κερκυραΐοι, γίνονταν άπό τούς 
ύποφήτες, τούς ιερείς τού Δία, καί 
άργότερα άπό τις ιέρειες, τις «πέλει- 
ες» ή «πελειάδες», πού πάει νά πει 
περιστερές (Πέλεια, Περιστερά).

’ Από τά μακρινά βάθη μάς έρχεται τό 
άθάνατο κήρυγμα τών Πελειάδων πού 
άπαντοΰοαν έμμετρα, μέ πρώτους στί
χους τό ύψηλό μήνυμα:

Ζεύς ήν, Ζεύς έοτι, Ζεύς έοεται,
ώ Μεγάλε Ζεΰ.

Καί ο ' αύτόν τό μεγάλο Δία έστελναν 
συχνά οί Αθηναίοι άφιερώματα, δπως 
μνημονεύει ό Δημοσθένης «έν τώ κατά 
κηδείου λόγω», καί οί Βοιωτοί κάθε 
χρόνο χρυσαφένιο τρίποδα γιά νά έξι- 
λεωθοΰν γιά κάποια τους άοέβεια πού 
είχαν κάνει οτήν «ιερή οικία». ΚΓ ήρθαν 
έδώ ό Αινείας χαρούμενος γιά κάποιον 
χρησμό πού έλαβε νά προσφέρει χάλκι
νους κρατήρες καί άλλα άναθήματα 
δπως διηγείται ό Διονύσιος Άλικαρ- 
νασοέας πού τά είδε οτήν έποχή του, 
καί ό Πύρρος, ό Βασιλιάς τής ' Ηπείρου, 
σάν νίκησε τούς Μακεδόνες, νά προ
σφέρει μέ τετράστιχη μετρική άφιέρω- 
οη πού διαιώνιζε τή νίκη του, τις 
άοπίδες του. Ακόμη, οτά χρόνια τού 
Ομήρου, στό Δωδωναΐο Δία προσευχή

θηκε ό ' Αχιλλέας όπως καί ό ' Οδυσσέ- 
ας πού ποθούσε νά μάθει τήν άπόφαση 
πού είχε πάρει ό Δίας γιά τό γυριομό 
του οτήν Ιθάκη: «Τόν δ εις Δωδώνην 
φάτο βήμαναι, όφρα θεοΐο έκ δρυός 
ύψικόμοιο Διός, βουλήν έπακούοης 
δπως νοστήοει ’ Ιθάκης ές πίονα δή-
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μον».
Κοντά οτό Δία λατρεύτηκε καί ή 

Δωδώνη ή κόρη τού 'Ωκεανού καί τής 
Τήθνας όπως μάς λέει ό ' Ησίοδος ή ή 
μητέρα τής Αφροδίτης τήν όποια ό 
Θεόκριτος όνομάζει «Κύπρις Διωναία». 
Πού λατρεύτηκε οά Θεά πού διαδέχτη
κε τή Γή, οά Θεότητα πού φανέρωνε τή 
γονιμοποιό δύναμη τού ύγρού στοιχεί
ου, οά μητέρα τού έρωτα καί οά γυναίκα 
τού Δία. Καί τό όνομα τής Θεάς αύτής 
ποϋχε προφητικό της πουλί τό περιστέ
ρι, νά μήν είναι παρά τό γυναικείο 
άντίοτοιχο τού Δία.

' Η φήμη τού μαντείου τής Δωδώνης 
κυριάρχησε ο' ολάκερο τόν Έλλαδικό 
χώρο, δοο οί ψυχές τού κόσμου έκεί- 
νου, οτήν άνάταοή τους, κλώθονταν 
άπό τήν άγωνία πού δέν ήταν άσύμπτω- 
τη μέ τή ζωή, δοο κάποια άπλα καί 
άνθρώπινα έρωτήματα, πού άπαιτοϋσαν 
θεϊκές άπαντήοεις, άναδεύονταν μέσα 
τους.

"Ως που κάποτε οί χρησμοί ξεπέρα- 
οαν τήν κοινωνική σκοπιμότητα καί 
δίνονταν μέ σκοπιμότητα πολιτική. Γιά 
νάρθοϋν τά γεγονότα νά κλονίσουν τήν 
έμπιοτοούνη ο - αύτούς καί νά περιορί- 
οουν τή δόξα τού μαντείου. Τό βουβό 
πνεύμα ταράχτηκε άπό τήν πνευματική 
φωτιά πού κατακάθηοε πάνω του. Μιά 
ήθική βαρύτητα άπλώθηκε ο' δλο τό 
χώρο. ' Εκείνος ό άνθρωπος προσπα
θούσε νά ξεπεράοει τόν άπελπιομό του 
μέ μιά καινούργια πίστη. "Ετσι ή ζωή του 
άρχιζε νά παίρνει ένα βαθύτερο νόημα.

"Ολα είχαν προετοιμαστεί. Τό τοπίο 
συνδέεται μέ τήν ίοτορική μνήμη. Ό  
τόπος τής λατρείας τών Δωδωναίων, ή 
«ιερά οικία» πού ύψώθηκε μέ άπλά 
λιθάρια τόν 4ον π.Χ. αιώνα γιά νά 
περιβληθεΐ τόν καιρό τού Βασιλιά Πύρ- 
ρου μέ ιωνικές κολώνες καί νά πλουτι
στεί μέ καλλιτεχνικά μνημεία, γκρεμί
στηκε. Στήν άρχή, τό 219 π.Χ. άπό τόν 
Αιμίλιο Παύλο πού κατάοτρεψε έβδο- 
μήντα πολιτείες κΓ άναμεοά τους τή 
Δωδώνη, καί τελικά τό 88 π.Χ. άπό τούς 
στρατιώτες του Μιθριδάτη πού λεηλά
τησαν τό ιερό.

"Ολα άπό τότε έγιναν έπιτύμβια, όλα 
χάθηκαν. Τό «Δωδωναΐο Χαλκείο» έσί- 
γηοε· τά περιστέρια έχασαν τήν άνθρώ- 
πινη λαλιά τους- ό Δίας κηδεύτηκε γιά 
πάντα. Ό  Λουκιανός «χλευάζει» τό 
νεκρό Θεό κι' αύτή ή αιώνια μνήμη του 
στάθηκε τόσο μάταιο ν ' άναοτηθεΐ μέ 
κάποιες προσπάθειες πού έγιναν γύρω 
οτόν 3ο υ.Χ. αιώνα.

Τά μαντεία τών έθνικών είναι τώρα 
λιθοοωροί καί συγκινητικά έπιτύμβια. Τό 
φώς τής άρμονίας καί τής αύτάρκειας

τών θεών τού κλασσικού καί άνθρωπι- 
οτικοΰ μέτρου τών ' Ελλήνων, έχει πιά 
χαθεί. ’ Εδώ, ή ιερή βελανιδιά γκρεμίζε
ται άπό τόν ’ Ιλλυριό ληστή ’  Αρκη. Μαζί 
της πέφτει ολάκερος έκείνος ό κόσμος 
πού μέ τή στερνή του πνοή έδωσε οτήν 
καινούργια πίστη τού Χριστού, τό «Λό
γο» καί τήν «Αισθητική» γιά νά τής 
θεμελιώσουν έτσι τήν παγκόσμια κυρι
αρχία. Καί πάνω οέ τούτα τά έρέίπια τού 
χρηστηρίου ύψώνεται, τό 435 πού ήταν 
Αύτοκράτορας οτό βυζάντιο ό Θεοδό
σιος, ένας ναός βασιλικού ρυθμού δπου 
άκούγονται οί ψαλμωδίες τού ’ Επισκό
που τής Δωδώνης. Οί μελωδικοί αύτοί 
ύμνοι σβήνουν οτά τέλη τού 6ου μ.Χ. 
αιώνα, όταν ή Δωδώνη άφανίζεται γιά 
πάντα μέ τις καταστροφές τών Γότθων, 
τών Σλαύων καί τών άλλων βαρβάρων 
πού κυρίεψαν τήν "Ηπειρο. Όλα πιά 
ταπεινά έπιτύμβια θεμελιωμένα οτά 
βάθη τού ' Ελληνισμού, τά όποια στήνει 
οτά ύψη ή άνθρώπινη συγκίνησή μας.

Τό περιστέρι έχει πιά διαβεΐ. Τό 
τέλος τής ιστορίας του σημαδεύτηκε 
άπό τις χιλιετηρίδες. "Ο,τι στάθηκε 
πραγματικότητα, θρύλος καί ιστορία 
έγινε καμένο χώμα, λιθοοωρός καί 
σκόνη. "Ολα έγιναν μιά άβεβαιότητα 
θεμελιωμένη οτό άγριόχορτο καί τό 
βοσκοτόπι, οτό νερό καί στή φωτιά.

Σέ μιά μυστική ώρα ξυπνάει ή συνεί
δηση καί ό άνθρωπος άποχτάει αίσθηση 
τού παρελθόντος καί τού μέλλοντος, ή 
ίοτορική έπιβεβαίωοη διάλυσε τήν πλά

νη τών αιώνων πώς έδώ εΐταν ή 
Παοοαρώνα, ή πρωτεύουσα τής Μο- 
λοοοίας. ” Ετοι δόθηκε μιά άπόκριση 
στή λυρική φωνή τού Μπάϊρον πού 
μάταια άναζητοΰοε τό χώρο τής άρχαί- 
ας Δωδώνης καί οτήν προφητική φωνή 
τού "Αγγλου περιηγητή Λίκολν πού τό 
1823 τόν προσδιώριοε ο ’ αύτήν έδώ 
τήν οτενωπή κοιλάδα. Μέ τήν άρχαιολο- 
γική σκαπάνη στήν άρχή, τό 1875, τού 
Άρτινοϋ Καραπάνου, κι' άργότερα 
ύστερα άπό τό 1920 καί γιά δεκαετίες 
ολόκληρες τού Θεσπρωτοϋ Δημήτρη 
Εύαγγελίδη καί ύστερα άπό τό θάνατό 
του, ώς σήμερα τού Γιαννιώτη Σωτήρη 
Δάκαρη.

Καί ο ’ ένα τετράγωνο περίβολο μέ 
μήκος κάθε πλευράς -είκοσι (20) μέτρα 
καί ύψος ένα μέτρο, φανερώθηκαν 
οτοές, ναοί καί άλλα θεμέλια, ολάκερη 
ή ιερή οικία πού χτίστηκε τόν 4ον π.Χ. 
αιώνα μέ μιάν άνοιχτή στοά στό έσωτε- 
ρικό τής άνατολικής πλευράς της, πού 
λογίζεται γιά τόν ύπαίθριο χώρο όπου 
ύπήρχε ό βωμός. Καί σκορπίστηκαν άπό 
τ ' άνασκαμμένα χώματα χάλκινα άφιε- 
ρώματα, πόρπες, βάθρα άναθημάτων 
καί άφθονα χειροποίητα άγγεία άπό 
μαύρο ή γκρίζο χρώμα τής μεσοελλαδι- 
κής περιόδου πού φανερώνουν πώς ό 
χώρος τού μαντείου κατοικήθηκε τού- 
λάχιοτον άπό τά μέσα τής τρίτης π.Χ. 
χιλιετηρίδας. 'Ακόμη κι' ένα πέτρινο 
έλληνικό κείμενο, τό παλιότερο τής 
' Ηπείρου πού είναι τό ψήφισμα τού

Ο μεγάλος Αθηναίος ρήτορας Δημοσθένης, προτομή του κάτω μνημονεύει «εν τω κατα 
κηδείου λόγω» ότι οι Αθηναίοι συχνά έστελναν αφιερώματα στο Δωδωναΐο Δία.
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ΔΩΔΩΝΗ
Βασιλιά τών Μολοσσών Νεοπτόλεμου, 
ό όποιος τό369 π.Χ. έδωσε μ' αύτό 
πολιτικά δικαιώματα σέ δυό γυναίκες 
τής Ηπείρου, στή Φιλίοτα, τή γυναίκα 
τοϋ ' Αντίμαχου καί στή Φυντώ.

Ό  ιερός βωμός άφέθηκε μέ μακρο- 
θυμία στήν κατάχτηση τών άγριων 
χορταριών. ' Ο ουρανός πού τόν αγγίζει 
έχει μιάν όλοφώτεινη γλαυκότητα. Στό 
καταμεσήμερο τά πάντα βυθίζονται στή 
γαλήνη καί άλα άποχτοϋν τό άπρόοωπο 
τής αιωνιότητας. Όλα ειρηνικά δέχον
ται τό πεπρωμένο τους...

Δέ μάς έφερε έδώ ή επιθυμία γιά μιά 
έπαλήθεψη ή γιά νάχουμε τή δύναμη 
γιά μιάν άπόκριοη.

Μά έφερε έδώ μόνον ό πόθος γιά μιά 
προσευχή...

Τά έρείπια γύρω δένονται μέ τ ' 
άχριόχορτα καί τις παπαρούνες. Τί 
άμορφα πού φαντάζουν οτό άθόλωτο 
κρύσταλλο τής ψυχής μας! Πάντα τό 
λέγαμε πώς ή σύγχρονη σκέψη συνδέ
εται τόσο μέ τά παλιά. ΚΤ έμεϊς πού 
τινάξαμε τή σκόνη τών περασμένων, 
σκεφτόμαστε έκεΐνο τό Δωδωναίο πού 
περιφρόνησε τόν έαυτό του όταν δέν 
μπορούσε νά δημιουργήσει τίποτε, πού 
βυθίστηκε στά σύννεφα τοϋ μύθου 
όταν είδε μακρύτεοα άπό τόν πόνο του 
καί πού τινάχτηκε οέ πνευματικές 
κορυφές όταν ένιωσε τήν ανάγκη νά

πλάσει ένα σύμβολο γιά νά ζεστάνει τήν 
παγωμένη του ζωή.

Μάς πλησιάζει τό σύμβολό του, τό 
περιστέρι, πού ταξίδευε άπ’ τό άγνω
στο κουβαλώντας στή ράχη του τή 
σοφία τών θεών καί τήν άνθρώπινη 
άγάπη. Καί νά στέκει, ύστερα άπό μιά 
θριαμβική πορεία στήν κορυφή τής 
ιερής βελανιδιάς καί ν ' άφήνει μέ 
άνθρώπινο λόγο τις πυρωμένες φλόγες 
τής άγάπης νά σκίζουν τόν τρόμο καί τό 
μίσος.

Όλα ζοϋνε οτόν κόσμο τής σκέψης 
κι' άπ' όλα άνεβαίνει ένας ό πόθος 
μας. ΓΓ αύτή τήν πανανθρώπινη άγάπη 
πού κΓ ή έποχή μας τή δέχεται οάν τή 
μήτρα ένός καινούργιου άρμονικοϋ 
κόσμου. Γι' αύτή τήν άγάπη πού προ
σευχήθηκαν οί αιώνες μέ τά ματωμένα 
χέρια.

Πάνω άπ' τά έρείπια κι' ώς πέρα 
μακρύτερα χιλιάδες άγκάθια κυριαρ
χούν. ' Εδώ μόχθησε έκεΐνος ό άνθρω
πος νά ξεριζώσει τ ' άγκάθια τής 
άγνοιας. Από τά ματωμένα χέρια του 
κερδήθηκε μιά έμπειρία. Μ' αύτή τήν 
τόσο άνθρώπινη καί τόσο άκριβή έμπει
ρία χτυπάμε τήν καμπάνα τής ζωής. 
"Ενας χαρούμενος ήχος άκούγεται...

Κροταλίζουμε μ' ένθουσιασμό ένα 
όραμα. Δίπλα μας στό άρχαίο θέατρο 
καί πιό κεί στό χώρο πού γίνονταν

Ο Οδυσσέας τυφλώνει τον Πολύφημο. Παράσταση από αμφορέα του 7ου π.Χ. αιώνα. 
Στον Δωδωναίο Δία προσευχήθηκε ο πολυμήχανος βασιλιάς της Ιθάκης για να μάθει αν 
θα γύριζε ξανά στην αγαπημένη του πατρίδα.

άγώνες καί τελετές κι' όπου άποκαλύ- 
φθηκαν δέκα τέσσερες σειρές έδωλί- 
ων. Καί ζητάμε ν ' άναστηθεί τό άρχαίο 
πνεύμα ποϋκανε νά άνθίσει έδώ ή 
όμορφιά τής ψυχής καί τοϋ σώματος καί 
ή εύγενική άμιλλα τών νέων βλαστών 
πού άγωνίζονταν γιά τόν κότινο τοϋ 
ειρηνικού στίβου.

' Ο άντίλαλός του κατεβαίνει άπ' τά 
βουνά μέ τά χαμογέλια τής ζωής.

' Από μιά πέτρινη σκάλα πού περνάει 
άνάμεοα ατούς δυό, κοντά στήν «όρχή- 
στρα» πύργους, φτάνουμε στό έπάνω 
διάζωμα τού «κοίλου». Πώς φαντάζει 
άπ' έδώ, τούτο τό χτισμένο άπό τό 
Βασιλιά Πύρρο, τό 274 π.Χ. Θέατρο μέ 
τις θέσεις γιά δέκα οχτώ χιλιάδες 
περίπου θεατές! Καί πώς άναρριγά άπ' 
τις κερκίδες του καί τή σκηνή του ή 
πανάρχαιη πνευματική Αύγή τοϋ χώρου 
τούτου!

1 Αφήνουμε τό πλήρωμα τών καρδιών 
μας στή μεγαλόπρεπη είσοδο τοϋ 
Θεάτρου όπου ή κάθε «πάροδός του» 
έχει περίφημα δίπυλα μέ ' Ιωνικά ήμι^κι- 
όνια τών όποιων «οί γείσοι» έχουν 
στραμμένη τήν πρόσοψή τους στό νότο 
καί δίνουν έτσι τήν έντύπωση πώς στή 
θέση τους ύπάρχουν άπό τρεΤς κανονι
κοί κίονες ' Ιωνικού ρυθμού. Τά μάρμα
ρα, όπου άκουμπάμε, είναι τόσο ζεστά. 
Μαζί τους παίζει τό φώς τής έσπερινής 
ώρας. Βαθειές σκιές έχουν καθίσει στις 
κερκίδες καί χαμηλά στήν «Προεδρία», 
τήν τιμητική σειρά τών έδωλίων άπ' 
όπου έχουν άφαιρεθεί πέντε σειρές 
έδώλια τόν καιρό πού ή ορχήστρα έγινε 
κονίστρα, γιά νά ύψωθεί μ' αύτά ό 
τοίχος, πού προστάτευε τούς θεατές 
άπ' τά θηρία, μέ τή μικρή πόρτα στή 
μέση του, πού εϊταν τό καταφύγιο σέ 
ώρα κινδύνου αύτών πού άγωνίζονταν 
μέ τά θηρία.

Πάνω στήν «ήμικυκλική» ορχήστρα ή 
φαντασία μας άγωνίζεται νά τ ' άναστή- 
σει όλα: τή σκηνή, τή μεγάλη στοά μέ 
τούς δεκατρείς όχτάπλευρους στύ
λους πού βρίσκονταν πίσω της, τό 
ξύλινο προσκήνιο πού μετά τήν κατα
στροφή τής Δωδώνης τοϋ 218 π.Χ. 
τοποθετήθηκε στό πλάτος τής σκηνής 
καί τό όποιο ύστερα άπ’ τήν καταστρο
φή τού 168 π.Χ. άντικαταστάθηκε άπό 
πέτρινο πού φέρονταν σέ δεκαοχτώ 
περίκομψα Ιωνικά ήμικιόνια, τούς 
κινητούς πίνακες πού τοποθετούνταν 
άνάμεοα στά ήμικιόνια αύτά καί χρησί
μευαν σέ δραματικές παραστάσεις, γιά 
σκηνικά βάθους καί τόσα άλλα. ' Αγωνί
ζεται ή φαντασία μας ν ' άναστήσει μιάν 
όμορφη εικόνα πού έσβησε τό 168 π.Χ. 
" Οταν τό Θέατρο σκεπάστηκε άπό τόν



Επάνω: Mia ακόμα άποψη του μεγαλοπρεπούς θεάτρου της Δωδώνης. Κάτω: Μαρμάρινο άγαλμα του Διάς των Ελληνιστικών χρόνων.
Ο πρώτος Θεός των αρχαίων Ελλήνων ήταν ο μεγάλος κυρίαρχος και αφέντης της Δωδώνης.

καταστρεφτικό χιτώνα τών Ρωμαίων 
κατακτητών, γιά ν ' αφανιστείάργότερα 
βαθιά στή γή μέ τό σκληρό έργο τών 
στοιχείων τής φύσης.

Ή  μελαγχολία μάς τυλίγει. "Ενας 
άέρινος βόμβος άκούγεται. Πλανιόμα
στε πώς ϊσως νά φτάνει κάποιο μήνυμα 
άπό εκείνο τό περιστέρι. Μά, όχι! 
κάποια μέλισσα στριφογυρίζει πάνω 
άπό ένα άγριολούλουδο. ' Ο ήλιος 
έδυσε- ή ζωή χάνεται. Κάποιες πετα
λούδες σπαθίζουν τόν άέρα. Παρακο
λουθούμε τις σκιές τους. Πίσω μας οί 
άλαφριές σκιές μας σμίγουν μέ τις 
σκιές τών αιώνων. Πάνω μας τό άπειρο, 
ό μεγάλος ούρανός πού άρχίζει νά 
πάλλεται άπ' τά σπινθηροβολήματα τών 
άστρων. Παίρνουμε'τό όρόμο τής έπι- 
στροφής. Τούτο τό πρώτο μας ταξίδι 
τέλειωσε...

Δέν είναι λίγες άπό τότε φορές πού ή 
καρδιά μέ οδήγησε στό χώρο τής 
Δωδώνης. Στό άναστηλωμένο Θέατρό 
της ύστερα άπό δυό χιλιάδες έκατόν 
είκοσι έφτά χρόνια άρχισαν νά ξανακού- 
γωνται οί τραγωδίες τού Σοφοκλή, τού 
Αισχύλου καί τού Εύριπίδη. ' Η ιστορία, 
ή ψυχή καί ή φύση κλώθονται σέ μιά 
μαγική ένότητα αύτή τήν ώρα. ' Εδώ τό

«Κοινόν τών Ηπειρωτών», έδώ τώρα 
ξαναζεί αύτό τό άρχαϊο «κοινόν» καί 
όλα έξαγνίζονται στό θαύμα πού ζοϋμε.

Τό βράδυ πέφτει γλυκό' τ ' όλόγιομο 
φεγγάρι άργοκυλάει. "Ολα βυθίζονται 
στό άσήμι κΓ ένα άρωμα μαγείας μάς 
κυκλώνει. "Ολα μάς φανερώνουν τήν 
όμορφιά καί τή σοφία τους.

Κάποτε άνοίγει ή Αύλαία. Από τό 
σκοτάδι τής λησμονιάς άνεβαίνουν κά
ποιες μορφές πού ύπήρξαν, οί άργυρό- 
χροες μορφές ένός πανάρχαιου κό
σμου. ' Ο άνθρώπινος πόνος μάς πλησι
άζει.

' Ο τόπος γεμίζει έπιφωνήματα: «ΟΙ- 
μοι...» Μέ τήν έκφραση τής άγωνίας ή 
ζωή προβάλλει ολόγυμνη.

Τούτα τά έπιφωνήματα γίνονται μέσα 
μας ή έπίκληση τού πόθου τής ζωής. 
' Εδώ όλα τώρα άποκρίνονται μέ φώς. 
Οί χιλιάδες προσκυνητές, τό ζωντανε
μένο «Κοινόν τών ' Ηπειρωτών», τό 
Τουριστικό Περίπτερο, ή άναστημένη 
μνήμη. Ό  θρήνος τής άρχαίας Δωδώ
νης έσβησε- ό ύμνος τής κανούργιας 
Δωδώνης μόλις άρχίζει.' Ο χρόνος έχει 
πιά καταχτηθεί καί τό μέλλον στεριώνει.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΑΨΙΤΗΣ

V
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Ανταπόκριση από τό

ΟΡΥΤΣΑ, Νοέβριος.—
Πέντε ιταλικές μεραρχίες ύπερά- 

σπιζαν αύτή τή γραφική καί ξακουστή 
πόλη πού πλέει τώρα στίς έλληνικές 
σημαίες. Καί τήν κατέλαβε, δπως ξέρε
τε, ένα τάγμα μας, ροβολώνταςάπότήν 
κορυφή Άτανάς - "Αγιος 'Αθανάσιος 
- γιά νά μπεί στήν Κορυτσά, πού ό 
έχθρός έχει άόειάσει. Μά καί οί πρόκρι
τοι ζητούσαν νά τήν παραδώσουν στόν 
έλληνικό στρατό. Πέντε ιταλικές με
ραρχίες κι άπό τις καλύτερες τής 
Πάρμας, τής Βενετίας, τού Πιεμόντου, 
των Άρέζων (Άρέτσιο) καί τού Τριν- 
τέτινο ένισχυμένες κι άπό μισή άκόμη 
μεραρχία ' Αλπινιστών. " Ησαν οί ίδιοι 
τής Πίνδου καί ήρθαν νά δοκιμάσουν 
τήν τύχη τους καί στά φοβερά κατσά
βραχα τής Μόροβας; "Ησαν φρέσκοι, 
νεοφερμένοι, σταλμένοι νά βοηθήσουν 
στούς σκληρούς άγώνες καί τής ορει
νής αύτής περιοχής; Κανείς δέν μπορεί 
νά ξέρει. " Επαιξαν, όμως, τό ρόλο τους. 
Καί θά ίδοϋμε άμέσως ποιόν.

Τρομερά ήταν τά εμπόδια γιά τήν 
προέλαση τού στρατού μας πρός τήν 
Κορυτσά. ' Η Μόροβα καί ό κώνος 
' Ιβάν μέ τά στενά τού Τσαγκόνι. Μέ 
ύπεράνθρωπους άγώνες, τά έλληνικά 
σώματα είχαν σαρώσει τόν ορεινό καί 
δύσβατο αυτόν όγκο καί άκόμη μ' 
άνάλογους άγώνες, είχαν ύπερκερα-

’ Αλβανικό μέτωπο

σθεϊ όσοι κρατούσαν τήν άμυνα γύρω 
άπό τά πυροβολεία τής κορυφής. Ύ
στερα άπ' αύτά, ή Κορυτσά, ήταν 
άχρηστη πιά στόν έχθρό' ήταν ένα 
σημείο νεκρό στό πεδίο τού πολέμου' 
μιά λέξη άδεια άπό κάθε στρατιωτική 
σημασία. Δέν τού άπέμενεν άλλο άπό 
τήν ύποχώρηση. Καί όλοι οί άγώνες 
του, τών δύο τελευταίων ήμερών, στά 
βόρεια άντερείσματα τής Μόροβας, 
στήν κορυφή τού ' Ιβάν καί στή στενω
πό τού Τσαγκόνι, δέν είχαν άλλο 
νόημα: Προσπάθεια νά μή μεταβληθεϊ 
αύτή ή ύποχώρηση, σ' άτακτη φυγή. 
Αλλά , στό τέλος, δέν μπόρεσε νά τό 
καταφέρει.

Μετά τις πρώτες έπαφές μέ τά 
οχυρωμένα αύτά σημεία τών οπισθο
φυλακών του, τό επιθετικό πνεύμα τών 
σωμάτων μας έφτασε στό άποκορύφω- 
μά του. Γιά νά μπορέσει ν ' άναχαιτίσει 
τήν όρμή πού κινδύνευε νάχει γι' αύτόν 
πολύ τραγικώτερα άποτελέσματα άπ' 
όσα είχε — τήν-αιχμαλωσία μεραρχιών 
ολοκλήρων — άπεφάσισε κάτι τολμηρό 
κι άπεγνωσμένο: Νά πλευροκοπήσει τίς 
φάλαγγες, πού προχωρούσαν ραγδαία 
στήν έκκαθάριση τών βορείων άντερει- 
σμάτων τής Μόροβας κι έσπευδαν νά 
γίνουν κύριες τών στενών τού Τσαγκό- 
νι... ’Έσπρωξε λοιπόν τήν ταξιαρχία 
τών ' Αλπινιστών του, τό πιό διαλεχτό

Αριστερά: «Αέρα-Αέρα». Ένας από τους 
πιο γνωστούς πίνακες του Αλέκου Αλε- 
ξανδράκη. Στην απέναντι σελίδα, η τρα

γουδίστρια της νίκης Σοφία Βέμπο.

τμήμα τών στρατευμάτων του, τή 
νύχτα, στόν ορεινό, στόν ψηλό αύχένα 
τής Ντάρζας — περί τά χίλια έπτακόσια 
μέτρα — επάνω στόν όγκο τής Μόρο
βας, μέχρι τής ομώνυμης κορυφής καί 
τού Λότο, μέ τήν ίδια προσπάθεια, τό 
ίδιο παιχνίδι πούγινε στήν Πίνδο. ' Ο 
Έλλην άρχηγός όμως πού βάδιζε σ' 
αύτό τόν τομέα, άγρυπνοΰσε. "Εδωσε

του αειμνήστου Άκαδ;

μάθημα αιματηρότατο στούς 'Αλπινι
στές. Μ' ορμητική άντεπίθεση, μάχη 
πεισματωδέστατη πού κράτησε είκοσι- 
τέσσαρες ώρες, μέ λεπτομέρειες άφάν- 
ταστου ήρωισμοΰ, τούς πέταξαν κάτω 
άπό τό βουνό σπέρνοντας τούς γκρε
μούς καί τά φαράγγια μέ τά πτώματά 
τους. Τ' ορειβατικό πυροβολικό μας 
έκαμε έδώ άσύγκριτουςάθλους: Άπό 
μονοπάτια κι άπό'κατσάβραχα τά πυ- 
ροβολητάκια μας, πολλές φορές καί μέ 
τά χέρια τους, άνέβασαν τά κανόνια, 
νύχτα, στίς πιό κατάλληλες θέσεις, γιά 
ν' άρχίσουν, πρωί-πρωί, τά θεριστικά 
πυρά τους. Πρέπει νά πώ άμέσως, ότι ή 
άμυνα τού έχθροΰ στάθηκε, σ' αύτότό 
σημείο, άξια κάθε τιμής. Οί μαχητές του 
ήξεραν ότι φεύγει τό κύριο σώμα. Κι 
όμως έμειναν έκεί ώσπου νύχτωσε, 
διεκδικώντας τό έδαφος βήμα μέ βήμα.

" Οταν κι αύτό τό έπεισόδιο «τακτο
ποιήθηκε» οί φάλαγγές μας συνέχισαν 
τήν άκάθεκτη προέλασή τους, γιά νά 
καθαρίσουν τά βόρεια άντερείσματα 
τής Μόροβας καί νά πιάσουν τό δρόμο 
τής Κορυτσας. Σ' όλον αύτόν τόν 
τομέα, άπό τήν περιοχή τής Χότσιστας 
ώς τή στενωπό τού Τσαγκόνι, τά 
σώματά μας γίνονται τώρα πύρινοι, 
άκράτητοι χείμαρροι, καί καβαλλικεύ- 
ουν, τό ένα μετά τό άλλο, μεγάλα 
ύψώματα, πού άρχίζουν άπό τά χίλια
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0 ΜΕΓΑΠΕΙδΜΗΣ ΑΘΩΟΣ ΤΗΣ
ΚΟΡΥΤΣΑΣ

Έχω άμεση αντίληψη, ζώ τόν ελληνικό θρίαμβο σ’ όλο τό μεγαλείο του. Στην κάθε ριττή 
εχθρικού πολυβόλου, απαντούν σαλπιγκτές τών σωμάτων μας μέ τού « Αητού τόν γιό», ποϋχει 
γίνει σάλπισμα εφόδου. Κι αμέσως έπειτα ή φοβερή ομαδική κραυγή:

- Αέρα ! Αέρα!....
Καί ή λάμψη τής λόγχης καί τό δαιμονισμένο σκαρφάλωμα. Έδώ κι έκεΐ αύτό πληρώνεται μέ 

κορμιά. Κανείς δέν προσέχει. Οί τραυματίες κρύβουν τά τραύματά τους, μήν τύχει καί τούς πάρουν 
πίσω.

κοϋ Σττύρου Μελά, πολεμικού άνταποκριτοϋ την εποχή εκείνη

έξακόσια μέτρα καί τελειώνουν στά 
χίλια τρακόσια. Τίποτα δέν μπορεί νά 
κρατήσει πιά στήν όρμή τους, οϋτε 
ριπές πολυβόλων, οϋτε όλμοι, οϋτε 
κανόνια. ' Η λόγχη έχει γίνει τό κύριο 
όπλο τους. Τά χωριά, πού βρίσκονται 
στίς προσβάσεις αύτών τών ύψωμά- 
των, τό Μπαμπάν, τό Στρομπάν, Τό 
Χάτσαμανικ, τό Βράνεστε, τό Τσαγκό- 
νι, γίνονται τό θέατρο τής φυγής καί τής 
άτιμώσεως τοϋ έχθροϋ. Είμαι στήν 
πρώτη, όλόπρωτη γραμμή τής φωτιάς

μαζί μέ τά φανταράκια μας. "Εχω 
έγκαταλείψει τό αύτοκίνητο πού οδη
γώ, γιά νά μπώ στήν «άμαξα παντοει
δούς έδάφους» πού χρησιμοποιεί τό 
βαρύ πυροβολικό γιά τις άναγνωρίσεις 
του καί πού περνά, όπωςτά τάνκς, άπό 
τά πιό δύσβατα μέρη. 'Αλωνίζω τό 
αχανές πεδίο τής μάχης, άπό τις προ
σβάσεις αύτών τών ύψωμάτων ώς τήν 
εσχατιά τής κοιλάδας τοϋ Δεβόλη, όλο 
αύτό τό νεκροταφείο τών ιμπεριαλιστι
κών ονείρων τοϋ ιταλικού φασισμού.

Κι έχω άμεση άντίληψη, ζώ τόν 
έλληνικό θρίαμβο σ' όλο τό μεγαλείο 
του. Στήν κάθε ριπή έχθρικοΰ πολυβό
λου, άπαντοΰν σαλπιγκτές τών σωμά
των μας μέ τοϋ «Αητού τόν γιό», 
ποϋχει γίνει σάλπισμα εφόδου. Κι 
άμέσως έπειτα ή φοβερή ομαδική 
κραυγή:

— ' Αέρα! ' Αέρα!...
Καί ή λάμψη τής λόγχης καί τό 

δαιμονισμένο σκαρφάλωμα. ' Εδώ κι 
έκεϊ αύτό πληρώνεται μέ κορμιά. Κανείς 
δέν προσέχει. Οί τραυματίες κρύβουν 
τά τραύματά τους, μήν τύχει καί τούς 
πάρουν πίσω.

Στό σκληρότατο άγώνα τού χίλια 
έξακόσια δύο βλέπω τόν ίδιο τόν 
ύποδιοικητή τοϋ συντάγματος μαζί μέ 
τά προχωρημένα τμήματά του. Τάχουν 
άναχαιτίσει, μέ τή φονική τους φωτιά,

οί φωλιές τών ένθρικών πολυβόλων. 
Κάποια στιγμή ό ύποδιοικητής τοϋ 
σώματος σηκώνεται:

— ' Εμπρός παιδιά! Νά τούς πάρου
με!

Μιά ριπή τούκοψε τή φράση! Είχε 
πέσει! Ά λ λ ’ άντί αύτό νά δειλιάσει 
τούς άντρες, διπλάσιασε τήν όρμή 
τους. "Ολοι τινάχτηκαν άπάνω, γιά νά 
καβαλλικέψουν σέ λίγο τό ύψωμα καί 
νά όρμήσουν άμέσως προς τό άλλο, τό 
βορεινότερο. ” Ετσι κατεβαίνουν φλέ
γόμενα κύματα χακιού, πρόςτή στενω
πό τοϋ Τσαγκόνι. Στίς καινούριες αύτές 
εξορμήσεις τούς δίνει άποτελεσματική 
βοήθεια τό πεδινό πυροβολικό μας μέ 
τίς ομοβροντίες του. Σέ κάθε οβίδα πού 
βρίσκει στόχο κι έπιβάλλει σιωπή στά 
έχθρικά πολυβόλα καί στούς όλμους, 
σηκώνεται κι άπό μιά ιαχή θριάμβου 
άπό τά φανταράκια μας! Θέλω νά 
παρακολουθήσω άπό κοντά καί τό δικό 
τους άγώνα!

Οί πυροβολαρχίες μας βρίσκονται 
παραταγμένες σέ μιά μεγάλη κοκκινω
πή πλαγιά, κοντά στό χωριό Μπιτίνσκα. 
φτάνω μετά διαδρομή πέντε χιλιομέ
τρων. ' Ιδρώνω ν' άνακαλύψω τίς 
θέσεις: Τά κανόνια είναι καμουφλαρι- 
σμένα: Παριστάνουν συστάδες δέν
δρων: ' Ο λοχαγός X... ένας νεαρός 
Ρουμελιώτης, σεμνός σάν κοπέλλα,
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μελαμψός, λιοψημένος, μέ τό μανδύα 
καί τίς άρβύλες τοϋ άπλοϋ πυροβολη
τή, μέ δέχεται μ' ένα χαμόγελο, ένώ 
ρυθμίζει τή βολή των κανονιών του:

— Είναι οί τελευταϊςς βολές, μοΰ 
λέει, πού ρίχνω έδώ!

— Γιατί; ρωτώ ανήσυχος. — Γιατί, 
άπλούστατα, φεύγουν κατά τρόπον 
έπαίσχυντο. Κοιτάτε.

Καί μοΰ δίνει τά κιάλια του. Βλέπω τά 
πρώτα ιταλικά τμήματα νά έπιδίδονται 
ατό Μαραθώνιο: Είναι τό ογδοηκοστό 
τέταρτο σύνταγμα τής μεραρχίας τής 
Βενετίας, πού όλο φεύγει καί διαλύεται, 
γιά νά σκορπιστεί σέ λιγάκι στίς προ
σβάσεις τών λόφων. Καί τότε άρχίζει τό 
σκόρπισμα τοϋ ύλικοϋ, τό ξαλάφρωμα 
άπό περιττά βάρη καί τό φοβερό 
άνθρωποκυνήγι μέσα στά σύδεντρα, 
στίς πλαγιές, στίς χαράδρες, άπό τίς 
άφρισμένες περιπολίες μας. Οί άντρες 
τοϋ συντάγματος αύτοΰαίχμαλωτίζον- 
ται κατά μικρές ομάδες καί μέ τόν πιό 
εύκολο τρόπο." Ενα φανταράκι, άπό τή 
Χίο πεονά σέρνοντας πίσω του θριαμ
βευτικά τέσσερες- νεαρός έφεδρος, 
δικηγόρος, άπό τήν ' Αθήνααίχμαλωτί-

ζει τρείς καί τούς στέλνει στά μετόπι
σθεν, δίνοντάς τους καί τό μπιλιέτο 
του.' Μεταχειρίζομαι τά ιταλικά γιά νά 
συνεννοηθώ μαζί τους. Γιά νά μοΰ 
παραστήσουν τή φθορά τους μοΰ λένε:

— Από ένα τάγμα μας έμειναν 
μονάχα έκατόν είκοσι άνδρες!

Τά έλληνικά άεροπλάνα έξορμοϋν νά 
συνεχίσουν τήν καταδίωξη τοΰ εχθρού.
' Αλλά καί τά ιταλικά φτάνουν σέ λιγάκι 
νά προστατεύσουν τήν ύποχώρηση.
' Ανάβει τώρα καί ό ούρανός. Τά 
φτερωτά πολυβόλα γεμίζουν τόν αιθέ
ρα μέ ξηρούς, ραγδαίους, άπαίσιους 
κρότους. Αλλά τήν περισσότερη βοή 
κάνουν οί κινητήρες, πού κάθε τόσο 
ούρλιάζουν, όταν τ ' άεροπλάνα έκτε- 
λοΰν τούς άπότομους έλιγμούς τους, 
γιά νά άποφύγουν τό κτύπημα τών 
άντιπάλων. ’ Η άερομαχία γίνεται πάνω 
άπό τά σύννεφα. Κάθε τόσο βλέπουμε 
νά τά τρυπά κάποιο άπό τ ' άεροπλάνα 
καί νά βγαίνει καί νά τ' άκολουθεϊ άλλο 
μέ ριπές μυδραλλιοβόλου, ώσπου νά 
μπεί καί πάλι στά σύννεφα. Κάποια 
στιγμή ένα έλληνικό άεροπλάνο βγαίνει 
άπό τή συννεφιά, μέ κατεύθυνση πρός

τό Τσαγκόνι. Είναι τραυματισμένο καί 
σπεύδει νά βρεϊ άσφαλή τόπο νά 
προσγειωθεί. 'Έχει πάρει τό πέταγμά 
του άντίκρυ άπό τόν κώνο τοϋ ' Ιβάν, 
όταν ξαφνικά τό βλέπουμε νά πέφτει 
φλέγόμενο. 'Αλλά σέ δυό δευτερόλε
πτα καί τρείς χιονάτες όμπρέλλεςάλεξι- 
πτώτων... ' 0 πιλότος μας καί τό πλή
ρωμα φαίνεται ότι τή γλυτώνουν. ' Ο 
ελαφρός άνεμος όμως τούς παρασύρει. 
Καί πρίν προφτάσουν νά προσγειω
θούν τούς φέρνει πρός τόν τομέα, πού 
δέν έχει άκόμη καθαριστεί άπό τούς 
' Ιταλούς. Μέ τήν «άμαξα τοΰ παντοει
δούς εδάφους» τραβούμε τώρα πρός 
τό μέρος αύτό, μέ τήν ελπίδα νά 
πάρουμε — άν μπορέσουμε — λεπτο
μέρειες τής άερομαχίας. Τί θέαμα ώ
σπου νά φτάσουμε στή γέφυρα τοΰ 
Δεβόλη. Ζώα σκοτωμένα, σάκκοι, κά
σκες, φυσίγγια, φορεία τραυματιών, 
οβίδες, ύλικά κάθε λογής, σκορπισμένα 
μαζί μέ νεκρούς, σημειώνουν τό δρόμο 
τής έχθρικής φυγής! Α λλά , κάποια 
στιγμή, πρέπει νά σταθούμε σ' ένα 
χαντάκι, γιατί, άπό τά δεκαοκτώ ιταλικά 
άεροπλάνα, πού περνοΰν πάνω άπό τό
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κεφάλι μας, άποσπώνται δύο, γιά νά 
μας τιμήσουν μέ τις μπόμπες τους. ' Ο 
ήχος τους όταν πέφτουν, είναι άπαράλ- 
λαχτος μέ τόν έλαφρό παφλασμό νε
ρού. "Επειτα μιά λάμψη, πού νομίζετε 
ότι θά τυφλωθείτε, ένας φοβερός κρό
τος κι ένας σεισμός. Πελώριοι θύσανοι 
άπό καπνούς, χώματα, θραύσματα ση
κώνονται γύρω μας, σ' άπόσταση 
έκατό μέτρων.

' Ο κίνδυνος όμως, άπό τά θραύσμα
τα είναι ελάχιστος μπροστά στόν άλ
λον, νά πάρουν φωτιά οί δυναμίτιδες 
τής γέφυρας ποϋχουν ύπονομεύσει οί 
' Ιταλοί καί νά τιναχτούμε στόν άέρα. 
" Οταν ό βομβαρδισμός παύει, θέλουμε 
νά πλησιάσουμε πρός τό μέρος τού 
πιλότου, άλλά μας έμποδίζουν οί ανι
χνευτές πού προχωρούν μπροστά.

— Βναι πάρα πολύ έπικίνδυνο! μας 
λέει ένας άξιωματικός. Μπορείτε νά 
βρεθείτε στή μέση καμμιάςσυμπλοκής. 
Τό μέρος, πού έχει προσγειωθεί αύτή τή 
στιγμή,έγκαταλείπεται άπό τούς ' Ιτα
λούς άλλά δέν τόχουμε ακόμη πάρει 
εμείς.

' Ο ήλιος έχει άρχίσει νά γέρνει, όταν 
τό ντουφεκίδι κοπάζει. Δέν άκούγεται 
παρά τό αργό καί μονότονο βογγητό 
των βαρέων πυροβόλων πίσω άπό τόν 
κώνο τού ' Ιβάν: Περιποιούνται τή 
φρουρά του, πού φεύγει. “ Ενα τηλε
φώνημα φτάνει άπό τόν άρχηγό τής 
μεραρχίας πού καλύπτει τό δεξιό μας: 
«' Επί τού ύψώματος τού ' Ιβάν κυματί
ζει άπό τήςδωδεκάτης καί σαρανταπέν- 
τε ή έλληνική σημαία. Ζήτω ή ’ Ελλάς!». 
Αυτό τό φυσικό φρούριο, πού είχε φάει 
είκοσι χιλιάδες ανθρώπους στό μεγάλο 
εύρωπαϊκό πόλεμο, όταντό κρατούσαν 
οί Αύστριακοί καί προσπαθούσαν μή
νες νά τό καταλάβουν οί ’ Ιταλοί, ό 
έλληνικός στρατός τό έριξε σέ λίγες 
μέρες. ' Απόλυτη ήσυχία βασιλεύει, 
όταν άρχίζει νά μουχρώνει. Οί μεραρχί
ες, μέ τά τραγούδια τής νίκης στό 
στόμα, κάνουν τούς νέους καταυλι
σμούς τους, στά χώματα πού δόξασαν 
μέ τόν περίλαμπρο άθλο τους. ' Ο ήλιος 
θ ’ άνατείλει αύριο γιά νά φωτίσει 
καινούργιους άγώνες.

Επάνω: « Ελα να τα πάρεις». Κάτω: «Επέλαση του Ελληνικού ιππικού». Πίνακας του Αλέκου Αλεξανδράκη
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Ενας πεζός κινδυνεύει να παρασυρθεί 
από το αυτοκίνητο που περνούσε, χωρίς 
να μειώσει ταχύτητα στη διάβαση των 

πεζών.

771 ΝΑΣ πρώτος υπολογισμός, άπό 
J—J τότε πού έτέθη σέ λειτουργία  
στη Γερμανία τό αυτοκίνητο - VI
DEO - RECORDER -, έγινε γιά τό 
Διεθνές περιοδικό τής INTERPOL 
πού τυπώθηκε ατό Παρίσ ι άπό τόν 
Δ ιευ θ υ ν τή  τής  ’Α σ τυ ν ο μ ία ς  τής  
Φρανκφούρτης (FRANCOFORTE), 
στό ΜΕΝΟ, WILLI REUTER. Ή  
αύξηση τών μέτρων γιά τήν άδική  
άσφάλεια, ε ίνα ι μ ία  υποχρέωση 
πού συνεχώς εύρ ίακετα ι στήν 
έπ ικα ιρότητα κ α ί πού άφορά κάθε 
πολιτισμένο κράτος.

Άπ ό καιρό, ή άνάγκη στό νά δοθεί 
μεγάλο ενδιαφέρον γιά τήν κατανό
ηση τού ευεργετήματος τής μαζικής  
μεταφοράς ώστε νά μειω θεί ή κυ
κλοφορία τών ιδιωτικής χρήσεως 
αυτοκινήτων τουλάχιστον γ ιά  τ ις  
κοντινές  δ ιαδρομές, σκοντάφ τε ι 
στή παθητική άντίσταση τού κοινού, 
τό οποίο αν κ α ί άναγνωρίξει τήν 
άξια  του καθιστά άδύνατη τήν πρα
γματοποίησή του.

Ο ί ιδ ιοκτήτες τών Ι.Χ. αυτοκινή
των δέν δ ια τίθεντα ι νά άπαρνηθοϋν 
οριστικά τό αύτοκίνητο, τό οποίο 
πάντα ε ίνα ι στή διάθεσή τους κ α ί 
ε ίν α ι άποφασισμένοι νά ύποκύ- 
πτουν στό μεγάλο έξοδο, τό οποίο 
όμως τούς εξυπηρετεί κ α ί τούς 
βοηθάει στήν προσωπική τους άνε
ση.

Άπό τήν άλλη πλευρά, εάν όλοι 
ξαφνικά άποφάσιζαν νά χρήσιμο-

ΑΠΟ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ « P O L IZ IA  M O D E R N A »

01 ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΤΟΥ 
Κ.Ο.Κ. ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ακούσιοι δημιουργοί αστυνομικών 
τηλεφίλμς

Μετάφρ. ύπό του Αστυν. Α' κ. Ηλ. Κοτταρίδη

ποιήσουν τά μέσα μαζικής μεταφο
ράς, ε ίτε  ε ίνα ι τών Δημοτικών ε ίτε  
τών Κρατικών άρχών, δέν θά ήταν 
σέ βαθμό νά άντιμετωπίσουν αυτά 
τ ις  άνάγκες τών κατοίκων, ιδ ια ίτε 
ρα άν σκεφθεί κανείς  δτι κατά  τά  10 
αυτά τελευτα ία  χρόνια, ό άριθμός 
τών οχημάτων πού κυκλοφορούνε 
έχει σχεδόν διπλασιασθεϊ.

Σ ’αυτό τό πλαίσιο, ή Κυβέρνηση 
τής 'Ομοσπονδιακής Γερμανίας - 
σέ μ ιά  προσπάθεια γιά τά  μέτρα τής 
πρόληψης τών άτυχημάτων - ύπε- 
γράμμισε τήν άνάγκη τής υίοθετή- 
σεως μέτρων συγχρόνων κ α ί ικανών 
γιά ένα καλύτερο έλεγχο τής οδικής 
κυκλοφορίας.

Πρωταρχικό καθήκον τών υπηρε
σιών ελέγχου τής κυκλοφορίας ε ίνα ι 
ή έγγυημένη  συμπ ερ ιφ ορά  τού  
Κ.Ο.Κ. ’Εντούτοις γ ιά  νά καλύψει 
ένα ρόλο τίραγματικό κ α ί προληπτι
κό ή αστυνομία μέ τήν πραγματο
ποίηση μ ίας συνεχής επίβλεψης 
έπάνω στήν κυκλοφορία, πρέπει μέ 
τήν παρουσία της νά δ ίνει ατούς 
πάντες νά καταλάβουν τίς  π ιθανές 
συνέπειες τών παραβάσεων τους.

Ή  φωτογραφία στίς περιπτώσεις 
αυτές ε ίνα ι τό καλύτερο μέσο άπο- 
δείξεως. Π ράγματι αυτή παρουσιά
ζει τ ίς  καταστάσεις τόσο άπό ποσό
τητα π ο ικ ιλ ίας όσο κ α ί άπό ποιότη
τα, μέ όλη τήν ταχύτητά τους, μία  
σειρά διαδοχής κινήσεως κ α ί κάθε 
είδος συμβάντος. Γ ιά  τό λόνο αυτό

έγινε ένα μέσο γιά νά διευκολύνει 
τό έργο τών άστυνομικών.

Γ ιά  περισσότερα άπό 20χρόνια, ή 
έπιτήρηση τής κυκλοφορίας  στους 
δρόμους τής Φραγκφούρτης έπι- 
τυγχάνεται μέ τή φωτογραφία. Κατά  
τό μακρύ αυτό χρονικό διάστημα  
εργάστηκαν κ α ί έκαναν πολλά πει
ράματα σέ συστήματα π ρακτικά  κα ί 
τεχνικά μέ μοναδικό σκοπό νά πετύ- 
χουν καλύτερη σύλληψη τών ε ικό 
νων τών παραβάσεων τής κυκλοφο
ρίας πού διαπράτονται άπό τούς 
πολίτες.

Μηχανήματα καταγραφής φω
τογραφιών καί ήχων

Π ριν άπό καιρό έτέθη σέ λειτουρ
γία  ε ις  τούς κόλπους τής Αστυνομ ί
ας τής Φρανκφούρτης στό ΜΕΝΟ, 
τό «VIDEO RECORDER» γιά τήν 
φωτογράφηση τής κυκλοφορίας. Τό 
σύστημα αυτό ε ίνα ι ή ένσωμάτωση 
τής φωτογραφικής μηχανής στό ά- 
στυνομικό αύτοκίνητο.

Αυτός ό τύπος τής κινηματογρα
φικής μηχανής ε ίνα ι όπως έκεϊνος  
λήψεως ενός φιλμ μέ ήχους γυρισμέ
νο σέ μ ία  μαγνητική τα ιν ία , ώστε νά 
δύναται νά προβάλεται συνέχεια 
κάθε φορά πού ή προβολή του 
θεωρείται άπαραίτητη.

Ή  μηχανή αυτή έχει τήν ικανότητα  
νά κινηματογράφε! πρός όποιανδή-  
ποτέ κατεύθυνση κ α ιν ά  μή έπηρεά-
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ζεταί άπό τή δέση πού εύρ ίσκετα ιτό  
αυτοκίνητο πού ήτο δυνατό νά 
περιόριζε τό πεδίο τής εικόνας.

Χάρ ις σ 'αύτό  τό σύστημα (VIDE
O-RECORDER) ή υπηρεσία έλέγχου 
τής κυκλοφορίας τών οχημάτων εύ- 
ρέδηκε σέ δέση νά λάβει ένεργό 
μέρος στίς διάφορες καταστάσεις  
κ α ί έτσι νά ύποδείξει πράγματα - 
όπως στην περίπτωση λόγου χάριν 
τού έγωϊστή κ α ί έπ ικίνδυνου οδη
γού δταν αύτο ί πιστεύουν δτι δέν 
έπιβλέπονται - πού μέχρι τότε ήταν 
αδύνατο νά άποδείξουν μέ υλικό.

Πώς λειτουργείτό  AUTO- VIDEO
RECORDER.

Π ρ όκε ιτα ι γ ιά  ένα σύστημα μέ 
μεγάλο άριδμό λεπτών τεχνικών έρ- 
γασιών. Τό VIDEO ELETTORICO 
ε ίνα ι έφοδιασμένο μ ’ένα μικρόφω
νο κ α ί μέ ένα φυσικό μεταβλητό  
ένσωματωμένο, συνδεδεμένο μέ κα
λώδιο σέ ένα VIDEO - RECORDER.

Τό μηχάνημα αύτό καταγράφει 
συγχρόνως τήν ε ικόνα κ α ί τόν ήχο 
κ α ί έτσ ι δ ίνει μ ία  τα ιν ία  VIDEO. 
Αύ τή ή καταγραφή ε ίνα ι δυνατόν νά 
τήν άναπαραγάγει άμέαως κ α ί νά 
τήν έμφανίσει σ 'όποιαδήποτε συ
σκευή τηλεοράαεως, άφοϋ περάσει 
μέσα άπό μ ία  άλλη συσκευή ένσω- 
ματωμένη έπάνω ατό σύστημα λήψε- 
ως ή δ ιά  μέσον ένός VIDEO-MONI
TOR μή έναωματωμένου ή δ ιά  μέ
σου ένός άλλου πρόσδετου μετα 
σχηματιστή.

Στό μηχάνημα (σύστημα) λήφεως 
υπάρχει ένας δείκτης έλέγχου τής 
τα ιν ίας  κ α ί ένα κόκκινο  λαμπάκι τό 
όποιο άνάβει κατά  τό χρόνο τής 
λήφεως.

Τό μικρόφωνο ε ίνα ι κατασκευα
σμένο ώστε νά συλλαμβάνει ήχους

Η φωτεινή εμφάνιση περιλαμβάνει το 
μήνα την ημέρα .την ώρα, το λεπτό και το 
δευτερόλεπτό. Επίσης περιλαμβάνει την 
ταχύτητα του οχήματος κατά τη στιγμή 

της παραβάσεως.

άπό κάδε κατεύδυνση ανεξάρτητα  
άπό τό πού προέρχεται. Ε ίνα ι δέ 
μεγάλης ικανότητας ώστε νά μπορεί 
νά π ιάνει τον ήχο άπό μεγάλες 
άποατάσεις.

Τό σύστημα λήφεως ε ίνα ι τέλεια  
προσαρμοσμένο τόσο γιά τήν ε ικό 
να δσο κ α ί τόν ήχο. Ή  μπαταρία  
φορτίζεται κ α ί έπ ιτρέπει τήν λει
τουργία τού συστήματος γιά 30" τής 
ώρας.

Γ ιά  μ ιά  ε ικοσαετία  ή Αστυνομ ία  
Τροχαίας τής Φραγκφούρτης βασι
ζότανε στά οχήματα «TRAFFIPAX» 
(μ ία  μέδοδο ικανοποιητική πού είχε 
φωτογραφικές μηχανές τοποδετη- 
μένες στά αστυνομικά αύτοκίνητα  
κ α ί πού μπορούσαν νά φωτογραφί
σουν τήν συμπεριφορά τών κινουμέ- 
νων στούς δρόμους οχημάτων). Τή 
μέρα μέ τό σύστημα αυτό (VIDEO
RECORDER) μπορεί νά κινηματο- 
γραφήσει έξ ’ολοκλήρου τήν συμπε
ριφορά τής κίνησης.

"Ομως τα πλεονεκτήματα αύτάτοϋ  
συνδέτου μηχανήματος διαφαίνον- 
τα άκόμη περισσότερο δταν πρόκει
τα ι γ ιά  τήν έπαγρύπνηση τής αστυ
νομίας σέ μεγάλα κυκλοφοριακά  
προβλήματα.

’Α ντικείμενο  τής έπαγρύπνησης 
στίς περιπτώσεις πού υπάρχει μεγά
λο κυκλοφοριακά πρόβλημα ε ίνα ι ό 
έλεγχος γιά  παραβάσεις πού αυνη- 
δίζονται στίς περιπτώσεις αυτές 
δπως;

-παραβάσεις ώς πρός τήν προτε
ραιότητα

-παραβάσεις ώς πρός τήν σήμαν
ση τών οδών

-ή μή συμμόρφωση τών οδηγών 
ατό νά δίνουν προτεραιότητα στούς 
πεζούς, δπου ύπάρχουν διαβάσεις 
πεζών.

-παραβάσεις στίς στάσεις τών 
λεωφορείων

-άπαγορεύσεις προσπεράσματος 
-όχήματα αταματημένα στίς δ ια

σταυρώσεις ή στά στόμια τών οδών 
-παραβάσεις κατά  τήν άλλαγή 

πορείας
-μή τήρηση τής άποστάσεως με

ταξύ τών οχημάτων 
-ύπερβολική ταχύτητα.
Τό πρώτο VIDEO-RECORDER τό 

οποίο λειτούργησε στή Φραγκφούρ- 
τη είχε τοποδετηδεϊ σ ’ένα κοινό  
VOLKSWAGEN PASSAT.

Ή  χρήση αύ τή δέν φάνηκε νά δίνει 
δετικά άποτελέαματα, λόγω τού δτι 
τά όργανα δέν ήταν σταδερά τοπο- 
δετημένα στό αύτοκίνητο κ α ί ήταν 
δύσκολα ατό χειρισμό τους ένεκα  
τού βάρους τους. "Ετσι δέν είχε 
καλή άπόδοση ιδ ια ίτερα  κατά  τήν 
μεγάλη κίνηση κ α ί άκόμα δ ιότι ό 
χειριστής κ ινδύνευε νά τραυματι- 
σδεί άπό τό μηχάνημα στό πρόσωπο 
κατά τόν χρόνο μ ιας καταδίωξης.

Μ ετά άπό αυτές τ ίς  δυσκολίες 
άποφασίστήκε ή τοποδέτηση τού 
μηχανήματος σέ σταδερή βάση μέ

To video-Timer στο οποίο καταγράφεται 
δίδεται από ένα χρονόμετρο ακρίβειας.

η ημερομηνία και ώρα. Ο ακριβής χρόνος
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τήν ύποστήρηξή του σέ άμορτεοέρ 
κ α ί τήν σταθεροποίησή του στό 
δάπεδο τοϋ αυτοκινήτου.

Μ έ αυτό τόν τρόπο άντιμετωπι- 
ατήκανε ο ι δυσκολίες κ α ί έτσι διά
φορες υπηρεσίες έλεγχον τής κυ
κλοφορίας, όπως τοϋ ’Αμβούργου 
κ α ί τοϋ Μονάχου υιοθέτησαν μέ 
ικανοποίηση τό σύστημα αυτό.

Πώς λειτουργεί τό VIDEO

Οί χειρ ιστές τοϋ VIDEO ε ίνα ι δύο 
άστυνομικο ί μέ πολιτική περιβολή. 
"Οσο πιό τέλε ια  ε ίνα ι έκπαιδευμέ- 
νοι τόσο τό άποτέλεσμα ε ίνα ι ικανο
ποιητικό. 'Ενώ ό ένας άπό τούς δύο 
αστυνομικούς οδηγεί τό αυτοκίνη
το, ό άλλος παρακολουθεί τήν κ ίνη
ση μέ τήν βοήθεια τής τηλεόρασης 
πού υπάρχει στό αυτοκίνητο. "Οταν 
ό χειρ ιστής άντιληφθεϊ ότι κάποιος 
οδηγός ε ίνα ι έτοιμος νά διαπράξει 
κάποια παράβαση, άμέσως θέτει σέ 
λειτουργία τό μηχανισμό ό οποίος 
κ α ί άρχίζει νά κινηματογραφεί. Κα
θ ’ όν χρόνο ό χειριστής προχωρεί 
στή λήψη τής σκηνής πιέζοντας τό 
πλήκτρο πού ε ίνα ι έπάνω στή λαβή 
τής μηχανής, ταυτόχρονα μέσω τοϋ 
μικροφώνου καταγράφει σέ τα ιν ία  ό 
χειριστής τόν τόπο, τήν ώρα, τήν 
ημερομηνία κ α ί τή φύση τής παρα- 
βάσεως, ανεξάρτητα τής σύντομης 
περιγραφής των γεγονότων. Ή  όλη 
αυτή έργασία διευκολύνει τόν αστυ
νομικό γιά νά έχει μ ία  ιδέα σέ 
περίπτωση πού ή παράβαση θά 
φθάσει στό δικαστήριο. Ε κτό ς  αυ
τού όμως ή πείρα άπέδειξε ότι μετά  
άπό αυτήν τήν απόδειξη τών παρα
βάσεων πού διεπράχθησαν, σχεδόν 
ή ολότητα τών οδηγών άναγνωρίζει 
τ ίς  παραβάσεις κ α ί τ ίς  υπογράφει. 
Ή  μέθοδος αυτή έκτος άπό τά  
π λεονεκτήματα  πού παρουσ ιάζει 
γιά τήν καλή κ α ί ομαλή κυκλοφορία, 
μειώνει σέ αρκετά μεγάλο βαθμό τά  
χρονικά όρια κ α ί τά έξοδα τών 
άναζητήσεων. "Οταν ό παραβάτης 
άναγνωρίσει τήν ένοχή του κ α ί 
υπογράφει τήν σχετική κατάθεση, 
τότε ή τα ιν ία  μπορεί νά σβησθεϊ κ α ί 
νά χρησιμοποιηθεί γιά μ ιά  νέα κινη
ματογράφηση. Σ έ  περίπτωση άντι- 
θέτως πού ό οδηγός διαμαρτύρεται 
κ α ί έπ ιμένει - παρά τήν καταφανή  
άπόδειξη - γ ιά  τήν παράβαση νά μήν 
τήν άναγνωρίζει ή όταν πρόκειτα ι 
γιά  πολύ σοβαρή παράβαση, ή μα- 
γνητική τα ιν ία  φυλάγεται σάν απο
δεικτικό  μέσο.

«ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΕΚΔί
U

01 ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ 
ΕΝΟΣ

ΙΕΡΩΜΕΝΟΥ
Πικραμένος απαρηγόρητος 

διά τόν θάνατον τοιοάτου άνδρός 
συνέστειλα τήν θλϊιμιν

εις τήν καρδίαν μου καί άτενίσας πρός τόν ούρανόν 
έδεήθην υπέρ τής μακαρίας 

εκείνης ψυχής καί ύπέρ τής σωτηρίας 
τοϋ Ελληνικού Έθνους

j  ΤΗΝ Πάτμο, στό όμορφο καί γραφικό 
^ —νησί, τό στολισμένο μέ τήν ιερά 

μονή, στήν όποια έγραψε τήν 'Αποκάλυ
ψη ό ' Ιωάννης ό Θεολόγος, γεννήθηκε τό 
1764 ό μετέπειτα πατριάρχης 'Αλεξάν
δρειάς Θεόφιλος Γ '. Μετά τά έγκύκλια 
γράμματα, βρέθηκε στήν ΚΠολι, στόν 
φάρο αύτό τής οικουμένης, καί άκολού- 
θησε θεολογικές σπουδές. ' Η άγάπη του 
πρός τήν μάθηση τόν βοήθησε νάάνέλθει 
πολύ γρήγορα στις άνώτατες έκκλησια- 
στικές βαθμίδες. Τό 1801 χειροτονείται 
μητροπολίτης Λιβύης καίτό 1805 έκλέγε- 
ται πάπας καί πατριάρχης 'Αλεξάνδρειάς 
καί άνακηρύσσεται «πατήρ πατέρων, ποι- 
μήν ποιμένων, τρισκαιδέκατος τών Απο
στόλων καί κριτής τής οικουμένης».

Τήν ίδια χρονιά κατεβαίνει στήν Αίγυ
πτο καί άναλαμβάνει τήν διαποίμανση τής 
μεγάλης περιοχής του." Εκτοτε χρονολο
γείται ή ομαδική κάθοδος τών νησιωτών 
καί λοιπών ' Ελλήνων στήν πλούσια χώρα 
τού Νείλου. Τό 1812 συνιστά έκεί έλληνι- 
κή κοινότητα, ιδρύει έλληνικά σχολεία καί 
τό μοναδικό τότε έλληνικό νοσοκομείο, 
πού ύπάρχει καί λειτουργεί ώς σήμερα 
Συνδέεται καί μέ τόν ' Ηπειρώτη μεγαλέ- 
μπορο καί γνωστό έθνικό εύεργέτη Μιχα
ήλ Τοσίτσα (1787-1856) καί άπό κοινού 
συμβάλλουν στήν πρόοδο καί άνάπτυξη 
τής μεγάλης έλληνικής παροικίας. 'Ακό
μη, μέ τρόπο ύποδαυλίζει τίς περί άνε-

Επάνω: Η φρουριακή Μονή του Ay. 
Ιωάννου του Θεολόγου. Στην απέναντι 
σελίδα: Η Σκάλα, το λιμάνι και ένα μέρος

ιης σημερινής Πατμου ,

ξαρτησίας ύποβόσκουσες βλέψεις τοϋ 
άντιβασιλέα τής Αίγύπτου Μωχάμετ ” Αλυ, 
άλλά δέν τό κατορθώνει. ' Η άποτυχία καί 
τό'-κακό κλίμα τής χώρας τόν άναγκάζουν 
νά καταφύγει στήν Σύμη καί ύστερα στήν 
πατρίδα του τήν Πάτμο, όπου καί έφησυ- 
χάζει, χωρίς νά παύσει νά μελετά στήν 
πλούσια βιβλιοθήκη τής μονής. Εκεί τόν 
βρίσκει ό ' Αντώνιος Πελοπίδας καί τήν 1η
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ΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

I

Μα'ίου 1820τόν μυείστήν Φιλική Εταιρία. 
Εύλογεϊ τις προσπάθειες καί γράφει 
ενθουσιαστικά γράμματα στόν Άλέξ. 
Ύψηλάντη, ό όποΤος τόν παρακαλεϊ νά 
ένισχύσει, άπό τήν περίβλεπτη θέση του, 
τόν παρασκευαζόμενο ιερό Αγώνα.

Κατά τήν ' Επανάσταση δέν κατεβαίνει 
στήν Αίγυπτο, άλλά τό 1825 έρχεται στό 
Ναύπλιο γιά χειροτονία επισκόπων. Ό  
άντιβασιλεύς Μωχάμετ Αλυ, κατά διατα
γή τής 'Υψηλής Πύλης, τόν προσκαλεί 
έκεϊ, άλλά ό Θεόφιλος άρνεϊται. Γιά τήν 
άρνησή του αύτή ό Σουλτάνος πιέζει τόν 
οικουμενικό πατριάρχη Χρύσανθο, ό ό
ποιος μέ τόν πατριάρχη 'Ιεροσολύμων 
Πολύκαρπο καί τήν πατριαρχική σύνοδο, 
άποφασίζουν τήν «παύσιν του», μέ αίτιο- 
λογικό «τήν μακράν έκ τού θρόνου του 
άπουσίαν». Τό 1829 έρχεται πάλι στήν 
Αίγινα, γιά νά χαιρετήσει καί εύλογήσει 
τόν Καποδίστρια, .καί ξαναγυρίζει στήν 
Πάτμο, όπου άσχολείται μέ σοβαρές καί 
άξιόλογες μελέτες.

Στά Γενικά ' Αρχεία τού Κράτους ύπάρ- 
χουν έπιστολές του, ώς καί άπαντήσεις 
τού Κυβερνήτη, ό όποιος δέν παρέλειπε 
νά ένισχύει τόν χωρίς θρόνο άξιόλογο 
ιεράρχη.

Μετά τόν φόνο τού Κυβερνήτη γράφει 
τήν παρακάτω (ΓΑΚ Θρησ. Φ. 46) άνέκδο- 
τη έπιστολή πρός τόν Αύγουστίνο Καποδί- 
στρια:

’ Εξοχώτατε,
Ο θάνατος τού άειμνήστου αύταδέλ- 

φου σας Κυβερνήτου τής 'Ελλάδος 
έλύπησε κατάκαρδα τό "Εθνος μας.

Έλύπηοεν όμως έτι περισσότερο τόν 
γηραιόν Πατριάρχην, όατις έτρεφε χρη
στός έλπίδας, ότι -  συνεργοϋντος τού 
παντοδυνάμου Θεού -  ό άείμνηστος 
Κυβερνήτης άφοϋ ήθελεν άποκαταστή- 
σει τά τής Πολιτείας έμελλε νά προσηλώ- 
ση τήν προσοχήν του εις τά τής ’Εκκλη
σίας.

Πικραμένος άπαρηγόρητα διά τόν θά
νατον τοιούτου άνδρός, συνέστειλα τήν 
θλϊψιν εις τήν καρδίαν μου καί άτενίσας 
πρός τόν ουρανόν, έδεήθην υπέρ τής 
μακαρίας έκείνης ψυχής καί υπέρ τής 
σωτηρίας τού Ελληνικού "Εθνους.

"Ηδη δέ ότε ό "Υψιστος ηύδόκησε νά 
εισακούσει, όχι τήν δέησιν ενός άμαρτω- 
λοϋ καί ταπεινού Πατριάρχου, άλλά του 
περιουσίου χριστιανικού Ελληνικού "Ε
θνους καί νά καταστήση τόν αύτάδελφόν 
του Κόμητα Αύγουστινον έπικεφαλής των 
πραγμάτων αυτού, έκρινα χρέος μου νά 
άναχαιτίσω μικρόν τήν θλϊψιν μου καί νά 
άποταθώ πρός τήν Ύμετέραν Εξοχότη
τα.

’Εξοχώτατε, ή πικρία τής θλίψεως συ
γκεντρώνεται όλη εις τήν καρδίαν σας 
άλλά διά τούτο δέν πρέπει νά νομίζεται 
άχάριστον τό Ελληνικόν "Εθνος τούτο 
γνωρίζει κάλλιστα καί οίδεν νά εκτιμά τάς 
χάριτας τής όρθής καί δικαίας Κυβερνή- 
σεως, μάλιστα καί τό άπέδειξεν εις

πολλάς περιστάσεις, ό τ ’έζη ό άείμνη
στος Κυβερνήτης· πολύ περισσότερον 
εις τόν θάνατον αυτού, διότι τότε έστοχά- 
σθη τούς κινδύνους εις τούς όποιους 
έμελλε νά ύποπέση· δέν πρέπει, τό 
επαναλαμβάνομεν, Εξοχώτατε, νά άγα- 
νακτήσετε έναντίον τού "Εθνους διά 
κακουργίαν όλίγων τινών, άλλ ’έν πρρότη- 
τι καί συνέσει νά κρατήτε τάς ή νιας τής 
Ελληνικής Κυβερνήσεως καί ή πρός τό 

"Εθνος άφοσίωσίς σας αϋτη, όχι μόνον εις 
τόν Θεόν θέλει φανή εύάρεστος, άλλά καί 
εις τήν μακαρίαν ψυχήν τού αύταδέλφου 
σας.

Αύτή είναι ή παρηγοριά, τήν όποιαν 
δυνάμεθα, Εξοχώτατε, νά προσφέρωμεν 
ήδη εις τήν πικραμένην καρδίαν σας.

Ά λ λ ’ότε τό περί τούτων σχέδιον ήθελε 
κριθή κατάλληλος ή περίστασις νά βαλθή 
εις ένέργειαν, μήν έγκαταλείψετε, παρα
καλώ, Εξοχώτατε, καί τόν γηραιόν ευχέ
την σας, άλλά νεάσατε νά διορισθή μία 
όποιαδήποτε θέσις έκκλησιαστική, όπου 
έγκρίνει ή Σεβαστή Κυβέρνησις, ή όποια 
νά ήθελε φέρει τόν τακτικόν πόρον τής 
όλίγης μας έτι ζωής, διά νά μήν παρενο- 
χλώμεν τάς ιερός ένασχολήσεις σας έπί 
πλέον.

Πριν δέ τούτου, εύαρεστηθήτε, νά 
χορηγηθή καί εις ημάς, πρός τό παρόν, 
μικρά τις έξοικονόμησις διά νά άνακουφί- 
σωμεν μικρόν, τό βάρος τών καταπειγου- 
αών άναγκών μας, εις τάς όποιας καθυπε- 
πέσαμεν διά τήν παντελή άπορίαν μας.

Είμαι βέβαιος, 'Εξοχώτατε, ότι δέν 
θέλετε ύποφέρει νά άναξιοπαθώ. Βμαι 
βέβαιος ότι δέν θέλετε παραβλέψει ποτέ 
τήν οίκτράν κατάστασιν μου καί εις τούτο 
ένθαρρυνόμενος, συνιστώ έπίτηδες τό 
ήμέτερον κατά πνεύμα τέκνον κ. Π. I. 
Καλλιγάν, εις τόν όποιον έπαναλαμβάνω 
τάς θερμός δεήσεις μου νά έμπιστευθήτε 
μίανάνάλογον περίθαλψιν εις τάς άνοικο- 
νομήτους άνάγκας μου.

Ευλογών δέ τήν ιερόν σας κορυφήν μέ 
άναπεπταμένας τάς χείρας, ύφαίνομαι.

Έν Πάτμω τή 28 Δεκεμβρίου 1831 
Τής Ύμετέρας Έξοχότητος διάπυρος 

πρός Θεόν εύχέτης 
+ Ο Αλεξάνδρειάς Θεόφιλος

Δέν έπρόλαβε όμως νά τοποθετηθείσέ 
έκκλησιαστική θέση, όπως έπιζητοϋσε, 
γιατί στις 24 Ιανουάριου 1833πέθανεκαι 
έτάφη στήν Πάτμο.

Ανάμεσα στά πολλά κατάλοιπά του 
εύρέθη καί ένα σημείωμα πού άρχίζει 
έτσι:
Ώ  γένος τών Ελλήνων, ήμέτεροιαυμπο- 
λϊται.
'Ως πότε σκορπισμένοι καί πλανώμενοι;, 
Άποκόψωμεν ταϋτα τά δεσμό χαλκώ καί 
λυτρωθώμεν δυναστείας Βαβυλωνίου...».

+ ΗΛ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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27 Μ Π Ε Α ΙΡΝ Τ ' 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ HAEID ΤΟΥΙΊΧλΙΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Οί ωφέλειες, πού θά προκόψουν άπό τόν τουρισμό θά είναι 
πολλές καί μεγάλες. Εισροή συναλλάγματος, τό όποιο θά το 
νώσει τό εις χρυσό άπόθεμα, θά άναζωογονήσει τήν οικονομία 
μας καί θά δώσει έργασία σέ πολλά επαγγέλματα.

Σ ΤΙΣ 27 του Σεπτέμβρη θά έορτά 1 
ζεται καί στή Χώρα μας ή Παγκό

σμια Ημέρα του Τουρισμού. Αύτό τό 
γεγονός μάς δίνει τήν εύκαιρία νά 
δούμε έστω καί μέ συντομία τό φαινό
μενο τού τουρισμού άπό τίς βασικότε
ρες τουλάχιστο άπόψεις του, ώστε νά 
συναγάγωμε χρήσιμα συμπεράσματα.

Ο Τουρισμός περιέχει τήν έννοια 
τής περιηγήσεως, άλλά καί τήν έννοια 
τής πολιτικής τής περιηγήσεως. ' Επο
μένως κάθε φορά πού γίνεται λόγος γιά 
τουρισμό θά πρέπει νά έξετάζονται καί 
οί δυό πλευρές.

Α. ' Η περιήγηση.

Σκοπός τού περιηγητή είναι κυρίως ή 
ψυχαγωγία καί ή γνώση.

"Οταν ό άνθρωπος άντιμετωπίζει 
προβλήματα στενοχώριες, θλίψεις καί 
μερικές φορές καί άπελπισίες, δυσκο
λίες, πικρίες καί άπαγοητεύσεις, ό 
τουρισμός έρχεται νά τόν άνακουφίσει 
ψυχικώς καί νά τόν δυναμώσει ήθικώς. 
'Αλλάζει περιβάλλον, μαθαίνει σ' ένα 
νέο κόσμο, ζεΐ μέσα σέ μιά ποικιλία 
έντυπώσεων άσυνήθων καί ζωηρών. Τά 
ώραϊα τοπία, τά πυκνά δάση, οί άνοιχτές 
πεδιάδες, οί κλειστές χαράδρες, οί 
όρμητικοί ποταμοί, τά πλούσια λειβάδια, 
οί καλλιεργημένες έκτάσεις, τά διάφο
ρα ποίμνια, ή άνοικτή θάλασσα, τά

δαντελωτά άκρογιάλια άπαοχολοΰν τήν 
νόηση καί έξάπτουν τήν φαντασία, 
άπορροφοΰν τήν σκέψη καί άνακουφί- 
ζουν τήν κουρασμένη ζωή τών άνθρώ- 
πων.

' Αλλά όχι λιγότερο ώφελεϊ ό τουρι
σμός καί άπό άπόψεως καλαισθητικής, 
όχι μόνο άπό τίς άξεπέραστες καλλο
νές τής φύσεως, άλλά καί άπό τά 
ξεχωριστά έργα τέχνης, πού θά συναν
τήσει στό δρόμο. Έτσι ή αισθητική 
άπόλαυση είναι ένα άλλο κέρδος γιά 
τόν περιηγητή. Δέν είναι μόνον όσα 
βλέπει τό μάτι. Ό λες οί αισθήσεις 
συνεργάζονται στήν ύπόθεση τής ό- 
μορφιάς. Τό κελάρισμα τού ρυακιού, ό 
φλοίσβος τής θάλασσας, ό ψίθυρος τών 
δένδρων, τό θρόισμα τών φύλλων, ή 
συναυλία τών πουλιών, ή μεθυστική 
μυρωδιά τών άνθέων έξευγενίζουν τίς 
ψυχές καί παρέχουν έξαίρετη καλαι
σθητική άπόλαυση.

Εκτός όμως άπό τίς πιό πάνω 
ώφέλειες έχουμε καί τήν άρχαιολογική 
καί ιστορική πληροφόρηση. ' Ιδιαίτερα ή 
Ελλάς έχει τό σπάνιο προνόμιο στό 

Κόσμο νά είναι άνεξάντλητη σέ χώρους 
άρχαιολογικούς καί σέ πόλεις ένδόξου 
παρελθόντος. Ο νοΰς γεμίζει άπό 
άναμνήσεις καί ή καρδιά δονεϊται άπό 
συγκίνηση. Τά όνόματα πολλών ιστορι
κών τόπων έκφράζουν τήν ήχώ μεγά
λων πράξεων, τίς όποιες ό χρόνος δέν

μπορεί νά άμαυρώσει. 'Αντηχούν τήν 
δόξα γεγονότων, τά όποια παραμένουν 
πάντοτε ζωντανά στίς ψυχές καί παρέ
χουν στόν άνθρωπο πνοή, θάρρος καί 
πεποίθηση. Μαραθώνας καί Πλαταιές, 
Θερμοπύλες καί Σαλαμίνα, Χερώνεια 
καί 'Αρτεμίσιο, Δερβενάκια καί Αλα
μάνα, Κιλκίς, καί Δοϊράνη καί άναρίθμη- 
τα άλλα όνόματα ένδόξων χώρων ά-

Η Ελλάδα με τα μοναδικά φυσικά και 
επίκτητα τουριστικά προσόντα που διαθέ
τει, μπορεί να γίνει μια από τις πρώτες 
τουριστικές χώρες σ ' ολόκληρο τον κό

σμο.
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σκοϋν εύεργετική έπίδραση οτή ζωή 
τών ανθρώπων καί ιδιαίτερα των ' Ελλή
νων, γιατί διεγείρουν τήν ανάμνηση 
ήρωϊκών μορφών καί ενδόξων κατορθω
μάτων. " Ετσι κεντρίζεται ή ψυχή πρός 
τό δρόμο τής μιμήσεως. ' Επομένως ό 
τουρίστας, ό σοβαρός καί γνήσιος 
τουρίστας, πλουτίζει τις γνώσεις του 
καί διδάσκεται άπό τούς τόπους, τούς 
όποιους επισκέπτεται. Ή  γνώση βέ
βαια είναι άμοιβαία. Όλοι διδάσκουν 
όλους καί ή ζωή διδάσκει. ' Επιτεύγμα
τα τών άλλων, ήθη, έθιμα, πολιτιστικά 
άγαθά παντός είδους γίνονται γνωστά 
καί σέ μάς, άλλά καί έμείς μέ τή σειρά 
μας προσφέρουμε δ,τι έχουμε καί 
στούς άλλους. Ιδιαιτέρως όμως πρέ
πει νά μείνει κανείς στή λέξη σοβαρός, 
γιατί ύπάρχουν περιπτώσεις άλητοτου- 
ριστών, οί όποιοι συνιστοϋν όχι μόνον 
άξιοθρήνητο θέαμα, άλλά κυριολεκτι- 
κώς δημόσιο κίνδυνο. Στήν περίπτωση 
όμως αύτή δέν έχουμε τουρισμό, άλλά 
τουριστική άσθένεια, ή όποια ήδη άντι- 
μετωπίζεται καί έδώ καί στό έξωτερικό 
μέ τά κατάλληλα φάρμακα.

Β. ' Η πολιτική τής περιηγήσεως
Είπαμε ότι ό τουρισμός δέν είναι 

μόνο περιήγηση, άλλά καί πολιτική. 
Αύτή τή πολιτική θά πρέπει κανείς νά 
τήν κατευθύνει, ώστε νά έχουμε όσο τό 
δυνατό περισσότερα καί πλουσιότερα 
άποτελέσματα. Στήν ' Ελλάδα ήδη άπό 
τού 1929 λειτουργεί ό ' Ελλην. ' Οργα
νισμός Τουρισμού, ήμικρατική οργάνω
ση, σκοπόν έχουσα τήν προσέλκυση 
περιηγητών. ' Ο τουρισμός αύτός ύπή- 
χθη τό 1936 εις τό τότε Υπουργείο 
Τύπου καί Πληροφοριών καί μετά τήν 
άπελευθέρωση στό Υπουργείο Εθνι
κής Οικονομίας. Τό 1950 άνασυνεστή- 
θει ώς νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαί
ου μέ τήν άρχική του ονομασία. Σκοπός 
τών προσπαθειών μας είναι πάντοτε ή 
προαγωγή τού Τουρισμού διά τής όργα- 
νώσεως καί τής άναπτύξεως τών καταλ
λήλων έκείνων ύλικών καίήθικών μέσων 
τά οποία θά προσελκύσουν τούς ξέ
νους έπισκέπτες. Καί βέβαια παρόλα τά 
σημαντικά βήματα, τά όποια έχει έπιτε- 
λέσει στά τελευταία ιδίως χρόνια ή 
τουριστική οργάνωση τής Χώρας μας, 
δέν έπετεύχθη άκόμη καθολοκληρία ό 
συγχρονισμός τών βασικών μέσων, τά 
όποια άπαιτοΰνται γιά τήν άξιοποίηση 
τού πολίτιμου αύτοΰ κεφαλαίου. Πολύ 
σωστά ό τουρισμός θεωρείται σημαντι
κότατο οικονομικό κεφάλαιο, γιά τήν 
άνάπτυξη τού όποιου δικαιολογούνται 
τεράστια ποσά.

Είμαστε ύποχρεωμένοι νά άναπτύ- 
ξουμε άκόμη περισσότερο τό συγκοι
νωνιακό δίκτυο τής Χώρας, νά πλουτί
σουμε τις άνέσεις, πού παρέχουν τά 
ξενοδοχεία μας, νά προσέξουμε περισ
σότερο τούς άρχαιολογικούς χώρους 
καί τά μουσεία μας, νά βελτιώσουμε τήν 
προπαγάνδα καί τή διαφήμηση. Χρειά
ζεται σύστημα καί έπιμονή. ' Επιβάλλε
ται νά μιμηθούμε τις προόδους πού 
έχουν σημειώσει καί άλλες χώρες σ' 
αύτό τό τομέα, όπως ή ' Ελβετία ή 
Γαλλία, ή ' Ιταλία κ.λ.π. γιά τήν περαιτέ
ρω προαγωγή καί άνάπτυξη τού Τουρι
σμού μας.

Οί ώφέλειες, πού θά προκύψουν, θά 
είναι πολλές καί μεγάλες. Εισροή συ
ναλλάγματος, τό όποιο θά τονώσει τό 
εις χρυσό άπόθεμα, θά άναζωογονήσει 
τήν οικονομία μας καί θά δώσει έργασία 
σέ πολλά' έπαγγέλματα. Είναι πολύ 
μεγάλη ή ώφέλεια καί πολύ σημαντικό 
τό κέρδος, όταν ό τουρίστας έπιστρέ- 
φοντας στήν πατρίδα του γίνει θερμός 
κήρυκας τών όσων είδε καί άκουσε στή 
Χώρα μας. ' Αλλά καί άπό τήν άνάπτυξη 
τού έσωτερικοΰ τουρισμού προκύπτουν 
τεράστια οφέλη. Οί ίδιοι οί Έλληνες 
ταξιδεύοντας άνά τή Χώρα θά έχουν 
τήν εύκαιρία νά γνωρίσουν τήν Πατρίδα 
τους, τά ιστορικά της μνημεία, τούς 
καλλιτεχνικούς θησαυρούς της, τά γρα
φικά άκρογιάλια της, τά μεγαλόπρεπα

βουνά της, άλλά καί τόν ίδιο τόν 
' Ελληνικό Λαό, τά προβλήματά του καί 
τις λαχτάρες του. ' Ετσι οί ” Ελληνες θά 
άγαπήσουν τήν ' Ελλάδα περισσότερο. 
Γιά τούς "Ελληνες παραμένει πάντοτε 
πατροπαράδοτη καί χαρακτηριστική ή 
φιλόξενη τάση. Ό  ξενώνας όμως 
σήμερα έχει διαφορετική σημασία άπό 
έκείνη, πού είχε στήν άρχαιότητα. Στά 
«άνάκτορα», όπως λεγόντουσαν τά 
σπίτια τών άρχαίων χρόνων, ύπήρχε 
ειδικό δωμάτιο, ό ξενώνας, γιά τήν 
δωρεάν φιλοξενία τών έπισκεπτών τής 
οικογένειας. Τήν περιποίηση τών ξένων 
τήν είχαν άναθέσει στήν προστασία τού 
Ξένιου Δία. Από τήν φιλοξενία όμως 
τών άρχαίων ό τουρισμός κρατάει καί 
σήμερα τήν εύγένεια, τήν προθυμία, τό 
ήθος έπί πλέον όμως έχει γίνει καί 
ύπόθεση έπαγγελματική καί πολιτικοοι
κονομική.
' Επιβάλλεται λοιπόν νά άποβλέψουμε 
καί σάν κράτος καί σάν πολίτες στή 
συστηματικότερη διοργάνωση τού του
ρισμού μέ τόν άπώτερο σκοπό νά 
άποβοΰμε μιά άπό τις πλέον τουριστικά 
προοδευμένες χώρες άποκομίζοντες 
σημαντικά ύλικά, ήθικά καί πολιτικά 
άκόμη ώφελήματα.

ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ A

669



ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΙΟ 
ΤΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ
ΥΠΟ ΑΙΜΕ M ICHEL

Χρειάζεται άραγε μία ταπεινή λογική γιά νά κρατήαωμε τήν Πίστη, 
καί ή επιστημονική γνώση εκφράζετα ι πάντοτε μέ άλαζονικές 
θριαμβολογίες; Ο Aime« Michel άπαντά ότι ό Νοΰς, ό όποιος μάς 
άγαποϋσε πριν νά γίνη ό κόσμος, άφήνει νά τόν μαντεύομε μέσα άπό 
τό έργο του πού θαμπώνει μέ τήν ομορφιά του τό άδύναμο πνεύμα 
μας.

Ε ΠΕΙΤΑ άπό μία αειρά άρθρων, 
πού άφιέρωαα σέ μερικές δύσκο

λες, ακόμη καί περίεργες, απόψεις τής 
σημερινής έπιστήμης, μερικοί άναγνώ- 
οται μου έγραψαν γιά νά μέ συγχαρούν. 
«Μπράβο, λένε περίπου, δέν μιλάνε 
παρά γιά τούς άλαζονικούς θριάμβους 
τής σκέψεως, νά κάτι πού ενθαρρύνει 
τήν πίστη μας».

’ Αλλοίμονο, τί παρεξήγηση! "Ωστε, 
θά μάς χρειαζόταν ένα ταπεινό μυαλό 
γιά νά κρατήσωμε τήν πίστη; ' Αλλά ό 
νοϋς, αγαπητοί άναγνώσται, είναι ένα 
θαυμαστό δημιούργημα τού Θεού. Δέν 
τό ήξερα ότι πρίν άπό τήν Πτώση 
είμαστε ζώα. Ή  Πτώση μάς έκανε 
κακούς, ή μάλλον μάς έκανε νά κλίνου
με πρός τό κακό, άλλά δέν θυμάμαι 
κανένα στίχο τής Γενέσεως πού νά μάς 
ύπόσχεται, γιά νά εξιλεωθούμε, νά 
γίνουμε ένας σωρός ήλιθίων.

Σέ ένα μόνο σημείο θά συμφωνήσω 
μ' αύτούς τούς άναγνώστας: είναι 
άλήθεια ότι αισθάνομαι άνετα πού είναι 
τόσο άνεξερεύνητη καί πολύπλοκη ή 
Δημιουργία. Πού, γιά νά διεισδύοει λίγο 
τό πνεύμα μας έκεΤ, θά πρέπει λίγο-λίγο 
νά έγκαταλείψει τις παληές του προλή
ψεις, όπως τό ότι ή γή είναι τό κέντρο 
τού κόσμου, ή άπλώς τό επάνω καί τό 
κάτω, τήν άπόλυτη κίνηση, τή γραμμική 
άπλότητα τού χρόνου, τήν ύλιστική 
άντικειμενικότητα, άσφαλώς, ναι, όλα 
αύτά μέ διασκεδάζουν πολύ, όχιέπειδή
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ή σκέψη μου ταπεινώνεται, άλλά έπειδή 
ή άνοησία μου είναι φυσική. Πόσο ό 
κόσμος θά ήταν άνιαρός άν ήταν τόσο 
άπλός, όσο έγώ! τόσο περιορισμένος 
όσο έγώ! άν δέν ξεπερνοϋσε τή σκέψη 
μου, τόσο όσο ή άπεραντωσύνη του 
καταπίνει τό σώμα μου!

' Η άλήθεια δέν είναι θλιβερή

"Οταν ξανασκέπτομαι τήν εικόνα τού 
κόσμου όπως μάς τήν παρουσίαζαν πρίν 
άπό έναν αίώνα, τόν καιρό πού ό 
ύλιομός έθριάμβευε, εικόνα πού άκόμη 
καί ανώτερα πνεύματα, όπως ό Berthe- 
lot ή ό Λόρδος Thompson παρουσίαζαν 
πιστεύοντας ότι θά μας γοητεύσουν, 
τρέμω. Καί καταλαβαίνω γιατί ό Renan, 
έντυπωοιασμένος άπ' αύτό τό όραμα, 
τό τρομερά περιορισμένο, είχε γράψει: 
«Θά μπορούσε ή άλήθεια νά είναι 
θλιβερή», φράση πού άγαποϋσε νά μοϋ 
ύπενθυμίζει ό Jean Cocteau, γιά νά 
τονίσει ένα είδος άνοησίας πού χαρα
κτηρίζει τούς άνθρώπους τού πνεύμα
τος, θέλω νά είπώ μερικούς άπ' αύ
τούς.

* Ο Κοντορεβυθούλης χαμένος 
μέσα ατό δάσος του Θεού.

«Ή  σάρκα είναι θλιβερή, άλλοίμονο 
καί έχω διαβάσει όλα τά βιβλία». Νόμιζε 
ότι είχε διαβάσει όλα τά βιβλία, αύτός ό

στενοκέφαλος μεγάλος ποιητής, ό Ba
udelaire ή ό Mallarm0 -  όχι βέβαια 
άληθινά διαβάσει, ήξερε ότι άναρίθμη- 
τα βιβλία θά γράφονταν άκόμη μετά τό 
θάνατό του -  άλλά νόμιζε ότι αύτά πού 
είχε διαβάσει έκαναν μιά φορά γιά 
πάντα τόν κύκλο όλων τών πραγμάτων. 
Γνωρίζω αύτήν τήν έντύπωση πού σάς 
κατακλύζει περίπου κοντά στήν έκτη 
χιλιάδα τών βιβλίων σας πέρα άπ' αύτή 
ό,τι καί νά διαβάσει κανείς τό έχει ήδη 
διαβάσει κάπου καί εκνευρίζεται μέ τόν 
συγγραφέα, πού, γεμάτος περιφάνεια, 
ξόδεψε μήνες γιά νά ξαναγράψει λιγό
τερο καλά αύτά πού ήδη ύπήρχαν στις 
βιβλιοθήκες.

' Αλλά ή Φύση δέν είναι άπ' αύτά τά 
ήδη διαβασμένα βιβλία. Δέν άνήκει 
στόν άνθρωπο νά τής γράψει τήν 
τελευταία σελίδα, ούτε σέ κανένα 
φανταστικό όν, ούτε σήμερα ούτε ποτέ. 
Νά κάτι πού με γεμίζει χαρά, όταν 
βλέπω τόν άτέλειωτο λαβύρινθο, όπου 
μάς παρασύρειή επιστήμη, σάν μικρούς 
Κοντορεβυθούληδες χαμένους στό 
δάσος τής θεϊκής Σκέψης. Ό  άνθρω
πος τού 20ου αίώνος ξέρει πολλά, οί 
γνώσεις του είναι άπέραντες. Καί όσο

Κάτω: Ο λόρδος Τόμσον σε πίνακα του 
Χάκερ. Ο Τόμοον έδωσε τον περασμένο 
αιώνα μια υλιστική μορφή του κόσμου. 
Στην απέναντι σελίδα, η αποσελήνωση 
της σεληνακάτου του Απόλλων II το 1969. 
Παρά τα εκπληκτικά επιτεύγματα της 
τεχνικής ο άνθρωπος όλο και πιο πολύ 
απομακρύνεται από την αληθινή γνώση.
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μεγαλώνει αύτή ή άπεραντωσύνη, τόσο 
πιό πολύ άπομακρύνεται ό όρίζοντας 
αύτών πού μπορεί νά γνωρίσει. Πόσο 
ήταν άφελής, καί πόσο ήταν αξιοθρήνη
τη ή μικρή, ή όποια όταν είδε γιά πρώτη 
φορά τό πρώτο άερόστατο ν' άνεβαί- 
νει, φώναξε: «θά άνακαλύψουν τά 
πάντα, θά άνακαλύψουν τήν άθανα- 
σία, καί εμ ε ίς  δέν θά ε ίμαστε πιά 
ζωντανοί!»

Μικρή μαρκησία πού πέθανες σέ 
κάποια γωνιά, εκεί πού σ' άφησε τό 
πρώτο άερόστατο -  ίσως, άλλοίμονο, 
ελαφρωμένη άπό τό επιπόλαιο κεφαλά- 
κι σου άπό τό χέρι τού δήμιου. Ο de 
Fontenelle σού είχε άσχημα έξηγήσει 
τό σύστημα τού Κόσμου.

Ο κόσμος δέν είναι μόνον χωρίς 
όρια, πρός τό μεγάλο ή πρός τό μικρό. 
Είναι πρό πάντων άπέραντος στήν 
ποικιλία τών δυνατοτήτων του: «τό 
πνεύμα μας κουράζεται πιό γρήγορα νά 
άντιλαμβάνεται παρά ή φύση νά έφευ- 
ρίσκει».

' Ο χρόνος δοκιμάζεται γηράσκο- 
ντας

' Απ’ αύτόν κάποιο χέρι μάς τράβηξε 
μέσα άπ' αύτές τις έξη ήμέρες τής 
δημιουργίας, πού ίσως είναι ή αίωνιό- 
της. Αύτοί οί τολμηροί σοφοί τού 18ου 
αίώνος πού πρώτοι κατάλαβαν ότι θά 
μπορούσαμε νά πετάξουμε φερόμενοι 
άπό ένα ρεύμα άνέμου, πράγμα πού 
ξαναανεκάλυψαν τά σύγχρονα άερο- 
πλάνα μας, ήταν άτέλειωτα μακρυά άπό 
τού «ν' άνακαλύψουν τήν άθανασία», ή 
όποια δέν ύπάρχει μέσα σ' αύτόν τόν 
κόσμο όπου όλα περνούν.

Νά ζοΰμε σημαίνει νά γερνάμε, ν ' 
άπομακρυνομάστε άπό τή ζωή, διότι τό 
σώμα τού άνθρώπου, πού ό άνθρωπος 
δέν μπορεί ούτε νά έπιβραδύνει ούτε 
νά έπισπεύσει τήν καταστροφή του, 
μεταμορφώνεται άνεπαίσθητα, άπό τή 
σύλληψη μέχρι τό θάνατο, στιγμή μέ 
στιγμή, καί δέν είμαστε κύριοι τού 
βασικού στοιχείου πού τό οδηγεί μέσα 
άπό τό μυστήριο τού χρόνου, μέσα άπό 
τήν άνάπτυξη καί τό γήρας. Δέν γνωρί
ζομε κάν τί είναι ό χρόνος. Σέ ένα 
κείμενο πού δημοσιεύθηκε τόν ' Ιούλιο 
τού 1981 ό μεγαλύτερος "Αγγλος 
φιλόσοφος καί δύο έξέχοντες φυσικοί, 
ένας Γάλλος καί ένας ' Ιταλός, ύπέγρα- 
ψαν μαζί μία όμολογία πίστεως: «Πι
στεύομε μαζί μέ τόν Αϊνστάιν ότι ή 
ροή τού χρόνου ε ίνα ι ένα πραγματι
κό νομοδιάστατο φαινόμενο καί 
χωρίς άντιστροφή».

Μήπως ξεφεύγω άπό τό θέμα, τήν 
ύποτιθέμενη ύπεροψία τής έπιστήμης;
' Αλλά ή όμολογία πίστεως τών Popper 
Vigier καί Garuccio, πού άνέφερα 
προηγουμένως, δείχνει ότι καί οί πιό 
μεγάλοι, άκόμη στό 1982, δύο αιώνες 
μετά τό πρώτο άερόστατο, ξέρουν ν' 
άναγνωρίζουν τά όρια αύτών πού γνωρί
ζουν. Καί όσο γιά τό χρόνο πού 
σφραγίζει τήν ειμαρμένη μας, δέν 
γνωρίζουν τίποτε, άπλώς φ α ντά ζο 
νται.

tina  προηγουμένως ότι πριν άπό τήν 
πτώση δέν είμαστε ζώα. Πριν άπό τήν 
πτώση άπολαμβάναμε δώρα προ-φυσι- 
κά καί είχαμε στενότερη έπαφή μέ τό 
Θεό. Σέ ποιό προϊστορικό έπεισόδιο 
άνταποκρίνεται ή καταστροφή πού μάς 
τά άποστέρησε, νομίζω ότι αύτό δέν θά 
τό άνακαλύψουμε ποτέ ξεθάβοντας 
άπολιθώματα. "Ηταν μία καταστροφή 
έσωτερική, τά άπολιθώματα μάς πληρο
φορούν τό λιγότερο ότι ή έξέλιξη τής 
λογικής μας, ή όποια δέν έχει τίποτε τό 
προ-φυσικό, δέν έθίγη άπό τήν κατα
στροφή. Είχε γιά θέατρο καί ένοχο 
θύμα τήν καρδιά μας, τήν ικανότητά μας 
γιά άγάπη, πού άπό τότε έφθάρη, καί 
παραδόθηκε στις άγωνίες τής νύχτας.

"Η μήπως ή λογική μας ύπέφερε 
χάνοντας τήν ένότητά της, άποβάλλο- 
ντας άπό τήν πρόοδό της τήν άγάπη, 
τής όποιας ή άπουσία μάς βασανίζει 
στόν άνελέητο κόσμο πού βνήκε άπότά

χέρια μας; Ο Koestler λέει ότι κάθε 
άνθρωπος'γεννιέται σχιζοφρενής, άνί- 
κανος νά ύψώσει τά αισθήματα καί τήν 
ψυχή του στά ύψη τού πνεύματός του. 
Μήπως είναι αύτό τό προπατορικό 
άμάρτημα ή μάλλον τά άποτελέσματά 
του; ’ Αλλά άπό τό ότι ό άνθρωπος δέν 
μπορεί χωρίς τή χάρη νά ξεφύγει άπό 
τήν πτώση του, ή προσπάθεια τού 
πνεύματός του γίνεται γ ι' αύτό άξιοκα- 
τάκριτη; Ό  Koestler έχει μία άλλη 
πρόταση γιά νά διευκρινίσει αύτή τή 
σχιζοφρένεια: Ο Θ εός, λέει έχ ε ι
κατεβάσει τό τηλέφωνο (βέβαια, 
έμεΐς τό έχομε κατεβάσει).

' Ο άνθρωπος είναι πάντοτε ό άνθρω
πος, πικραμένος πού δέν είναι παρά ό 
έαυτός του, μέ τόν έαυτό του, σ' έναν 
κόσμο φαινομενικά έρημο. ' Αλλά άπό 
αύτή τήν έρημο, ή όαση στήν όποια 
έλπίζει, δέν είναι άποϋσα. Είναι μόνον 
κρυμμένη. Δέν τήν βρίσκει κανείς άν 
δέν ψάξει. ’ Απορώ πώς τό σταμάτημα 
τής ήθικής μας έξελίξεως δέν είναι 
ολοκληρωτικό καί ή άλήθεια άποκαλύ- 
πτεται στά μάτια μας καθώς προχωρού
με. Χωρίς νά μάς κάνει νά περιμένουμε 
τήν άποδημία μας στό ύπερπέραν, ό 
Νοϋς,πού μάς άγαποϋσε πριν νά γίνει ό 
κόσμος, άφήνει νά διαφαίνεται μέσα 
άπό τό έργο του θαμπώνοντας μέ τήν 
ομορφιά του τό άδύναμο πνεύμα μας.

Μετάφρ. ΕΦΗΣ ΠΑΠΑΓΚΙΚΑ
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Ο Πώλ Σεζάν άφηοε ανεξίτηλα ίχνη στόν κόομο τής τέχνης. <<Ί-Ιταν ό Χριστόφορος Κολόμβος μιας νέας 
ηπείρου, τής φόρμας», έγραψε γ ι’ αύτόν ό "Αγγλος τεχνοκρίτης Κλάιβ Μπέλ. Τό έργο του, όπως καί ή 
ταραχώδης ζωή του, είχανβαθειές ρίζες στήνΠροβηγκία, τήνπατρίδα του. Τό Αϊξ-άν-Προβάνς, ή λουτρόπολις καί 
πανεπιστημιούπολις τής Νοτίου Γαλλίας, οφείλε ένα μεγάλο μέρος τής φήμης του στόν ζωγράφο πού γεννήθηκε 
καί πέθανε εκεί.

ΠΩΛ Σεζάν γεννήθηκε τόν Ία- 
' < - νουάριο τού 1839 στόν αριθμό 28, 

τής όδοϋ Όπερας. Τό σπίτι είναι 
σήμερα νηπιαγωγείο καί ή άπλή επιγρα
φή στόν τοίχο λέει: «' Ο ζωγράφος Πώλ 
Σεζάν γεννήθηκε στό σπίτι αυτό στις 19 
'Ιανουάριου 1839».
Ό  πατέρας του, Λουδοβίκος Αύγου

στος, ήταν ένας πλούσιος καπελλάς, 
πού τό 1848 άγόρασε μιά τράπεζα τού 
Αϊξ πού είχε πτωχεύσει καί έγινε άκόμη 
πιό πλούσιος. Εχε προηγουμένως νυμ- 
φευθεΐ μιά άπό τίς ύπαλλήλους του. ' Ο 
Πώλ καί ή άδελφή του Μαρί ήταν καρποί 
αύτού τού γάμου. Στό Αϊξ περιφρονοϋ- 
σαν τό Λουδοβίκο Αύγουστο σάν «νεό
πλουτο» καί άνθρωπο άμφιβόλου ήθι- 
κής. Περιγελούσαν τό τριμμένα ρούχα 
του καί τήν κομπορρημοσύνη του καί οί 
χλευασμοί έφθαναν ως τό μικρό Πώλ.

μπορούσαν παρά νά τούς δεχθούν.
' Ο Πώλ μισούσε τό νομικά." Ετσι, στις 

έλεύθερες ώρες του, παρακολουθού
σε μαθήματα τέχνης στή Δημοτική 
Σχολή Καλών Τεχνών μέ καθηγητή τό 
Ζιλμπέρ. Αποφάσισε νά γίνει ζωγρά
φος.

Τόνέπόμενοχρόνο, 1859, όπατέρας 
του άγόρασε ένα μέγαρο μέ μιά έκταση 
σαράντα πέντε έκταρίων, τό Ζάν ντέ 
Μπουφφόν, καί έπέτρεψε στόν Πώλ νά 
έγκαταστήσει έκε ΐτό  στούντιότου. Τού 
έδωσε έπίσης τήν άδεια νά ζωγραφίσει 
σκηνές, άπό τίς τέσσερις έποχές, 
στούς τοίχους τού σαλονιού. Τά έργα, 
δμως, αύτά είναι συμβατικά καί άκαδη- 
μαϊκά καί δέν έχουν καμιά σχέση μέ 
τούς μεταγενέστερους πίνακές του.

' Ο Ζολά έγραφε συχνά άπό τό Παρίσι. 
Προέτρεπε τό Σεζάν νά πάει κι αύτός

' Ακαδημία, όπου εργαζόταν κάθε πρωί 
μέ ζωντανά μοντέλα. Κάθε άπόγευμα 
επισκεπτόταν τό Λούβρο καί έμενε 
έκστατικός άπό θαυμασμό μπροστά στά 
ύπέροχα έργα πού έβλεπε έκεϊ. Σύντο
μα, δμως, άρχισε νά αισθάνεται άπο- 
θάρρυνση καί άμφέβαλλε άν θά είχε 
ποτέ τήν ικανότητα νά ζωγραφίσει έτσι.

'Έγινε νευρικός καί καχύποπτος. Έ 
βαζε τίς φωνές στό Ζολά καί στούς 
άλλους άν τολμούσαν νά διαφωνήσουν 
μαζί του. "Αρχισε ένα πορτραΐτο τού 
Ζολά, άλλά μανιασμένος τό ξέσχισε οέ 
κομμάτια λέγοντας πώς, όσο πήγαινε 
γινόταν χειρότερο.' Εκείνη τήν έποχή ό 
Ζολά έγραψε: « Ο Πώλ διαθέτειϊσως 
τήν ίδιοφΰία μεγάλου ζωγράφου, άλλά 
δέ θά έχει ποτέ τήν ίδιοφιίΐα νά γίνει 
μεγάλος ζωγράφος».

' Αποθαρρυμένος ό Σεζάν έπέστρεψε

ΠΩΑ ΣΕΖΑΝ: ΕΝΑΣ ΜΕΙ
Έ στειλαν τό παιδί στό Κολλέγιο 

Μπουρμπόν, όπου συνδέθηκε φιλικά μέ 
τόν ' Εμίλ Ζολά, έναν άδύνατο, σκεπτι
κό νεαρό, πού έτρωγε τής χρονιάς του 
άπό τούς άλλους φοιτητές. ' Ο Σεζάν 
τόν προστάτευε καί γρήγορα έγιναν 
άχώριστοι. Μαζί μέ τό συμφοιτητή τους, 
Βαπτιστή Μπάιγ, πήγαιναν μακρινές 
έκδρομές στήν έξοχή, γελώντας εύτυ- 
χισμένα άνάμεσα στις έλιές, τά πεύκα 
καί τίς άμυγδαλιές. "Ηρωάς τους ήταν 
ό Βίκτωρ Ούγκώ. Διάβαζαν τά βιβλία 
του, άπήγγελλαν ποιήματα καί συζητού
σαν γύρω άπό τή λογοτεχνία. ' Εκείνη 
τήν έποχή ό Σεζάν ένδιαφερόταν πε
ρισσότερο γιά τά βιβλία παρά γιά τή 
ζωγραφική, άν καί είχε κερδίσει ήδη 
ένα βραβείο στό σχολείο. Τό 1858 ό 
Ζολά, είχε σκοπό νά γίνει συγγραφέας, 
πήγε στό Παρίσι μέ τή μητέρα του. Ό  
Σεζάν, πού έπληττε χωρίς τή συντρο
φιά τού φίλου του, πείσθηκε άπό τό 
θεληματικό πατέρα του νά μπει στή 
Νομική Σχολή τού Αϊξ. ' Ο Λουδοβίκος 
Αύγουστος ήλπιζε πώς ό Πώλ θά 
γινόταν ίσως δικαστής, καί τότε οί 
άκατάδεκτοι κάτοικοι τού Αϊξ δέ θά

καί τού περιέγραφε τήν πρωτεύουσα μέ 
φωτεινά χρώματα. Τού έλεγε πώς ήταν 
πιά καιρός νά πάρει τήν άπόφαση, άν θά 
γινόταν δικηγόρος ή καλιτέχνης.

' Η προτροπή αύτή τού Ζολά έπηρέα- 
σε βαθύτατα τόν άνήσυχο Πώλ. Κι 
έπεσε στό κρίσιμο δίλημμα: Τί νά κάνει; 
Νά άκολουθήσει τήν έπιστήμη πού 
προτιμούσε ό πατέρας του ή νά άκο- 
λουθήσει τό δικό του δρόμο;

"Υστερα άπό ένα χρόνο στό πανεπι
στήμιο, πρός μεγάλη έκπληξη τού 
πατέρα του, ό Πώλ έπαναστάτησε καί 
δήλωσε πώς ήθελε νά έγκαταλείψει τά 
νομικά. ' Ενθαρρυμένος άπό τή μητέρα 
του, έπεισε τελικά τόν πατέρα του -  τό 
1861 -  νά τού έπιτρέψει νά πάει στό 
Παρίσι καί νά παρακολουθήσει έκεϊ 
μαθήματα τέχνης. Εκείνος άρνήθηκε 
νά έπιτρέψει στό γιό του νά συγκατοι
κήσει μέ τό Ζολά στό φτωχικό του σπίτι 
καί τού έπιασε δωμάτιο κοντά στό 
Πάνθεο. Τού έστελνε πεντακόσια 
φράγκα τό μήνα, πού έπέτρεπαν στόν 
22ετή Πώλ νά ζεΐ μέ μεγαλύτερη άνεση 
άπό τούς περισσότερους συνομηλί
κους του. Γράφθηκε στήν Ελβετική

στό Αϊξ τό Σεπτέμβριο τού 1861. Αύτή 
θά ήταν άπό έδώ καί πέρα ή ζωή του -  
μιά συνεχής μετακίνηση μεταξύ Παρισί- 
ων καί Αϊξ. ' Ο πατέρας του τόν 
προέτρεπε νά έργασθεϊ στήν τράπεζα, 
έλπίζοντας ότι ό Πώλ θά ξεχνούσε τή 
ζωγραφική, άλλά ή τράπεζα τού έφερ
νε πλήξη. ” Εκανε σκίτσα στά κατάστιχα. 
Σέ ένα άπό αύτά έγραψε:

' Ο πατέρας μου ό τραπεζίτης 
βλέπει μέ φόβο 
πίσω άπό τόν γκισσέ 
νά προβάλλη ένας μέλλων ζωγρά
φος.

Τό Νοέμβριο τού 1862 έπέστρεψε 
στό Παρίσι καί σχεδόν άμέσως τό 
μετάνοιωσε. Γράφθηκε πάλι στήν ' Ελ
βετική 'Ακαδημία, άλλά άντιπαθοΰσε 
τό Παρίσι καί μετακόμιζε άπό τό ένα 
στούντιο στό άλλο. Τήν άνοιξη πήγαινε 
μακρινούς περιπάτους στήν έξοχή μέ 
τό Ζολά, συχνά μέ τή συντροφιά δύο 
πωλητριών. ' Ο Σεζάν έρωτεύθηκε μιά 
άπό αύτές καί έκοψε άκόμη καί τά γένια 
του, γιά νά τήν εύχαριστήσει. 'Αλλά 
αύτή παντρεύτηκε άργότερα τό Ζολά.

Συνδέθηκε φιλικά μέ άλλους έμ-
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ΛΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
πρεσσιονιστές, δπως άποκαλοϋοαν πε
ριφρονητικά τό Μανέ, τό Μονέ, τό 
Ρενουάρ, τό Ντεγκά καίτόνΠισσαρρό- 
πατέρα καί φίλο όλων τους. Ό  Σεζάν 
έξακολουθοΰσε νά είναι μελαγχολικός. 
' Η άπαιοιοδοξία του καθρεπτίζεται στά 
έργα του τής εποχής εκείνης, πού 
άπλωνε σκοτεινά χρώματα μέ τή σπά
τουλα.

'Έμειναν όλοι κατάπληκτοι άπό τήν 
εκλογή τών «γκροτέσκ» θεμάτων του, 
όπως τό «Κρανίο καί κερί», «Βιασμένη 
καί στραγγαλισμένη γυναίκα», όπου ή 
αισθησιακή έπιθετικότητα συνδυαζό
ταν περίεργα μέ μιά έσωστρεφή φαντα
σία. Τό κοινό χλεύαζε τά έργα του, τόν 
άποκαλοϋσε «' Ο παράξενος Προβηγκι
ανός» καί άνατρίχιαζε μέ τήν βροντώ
δη, τραχειά φωνή του. Τού άρεσε νά 
σοκάρει τούς συναδέλφους του καλλι
τέχνες, ιδιαίτερα τό δανδή Μανέ, στόν 
οποίο άρνήθηκε μιά φορά νά δώσει τό 
χέρι λέγοντας δυνατά πώς αύτός, ό 
Σεζάν, είχε νά πληθεΐ οκτώ ήμέρες. 
Συχνά, ένώ ζωγράφιζε ένα γυμνό μον
τέλο, τόν έπνιγε ή ντροπή καί έφευγε 
τρέχοντος άπό τό στούντιο, γιά νά

τελειώσει άργότερα τόν πίνακα μόνος 
του.

Τά έργα τών έμπρεσσιονιστών άπορ- 
ρίπτονταν συνεχώς άπότό χρηματοδο
τούμενο άπό τό κράτος Παρισινό Σά
λον, πού δεχόταν μόνο έργα άκαδημαϊ- 
κής καί κλασικής τεχνοτροπίας. Τό 
1863 ό Ναπολέων Τ' έπέτρεψε τή 
λειτουργία τού «Σαλόν ντέ Ρεφυζέ» -  
τών καλλιτεχνών πού τά έργα τους 
είχαν άπορριφθεΤ άπό τούς έπισήμους 
κριτάς. ' Αλλά, έξαιτίας τών διαμαρτυρι
ών, τό Σαλόν αύτό έκλεισε γρήγορα. Τά 
έργα τού Σεζάν άπορρίπτονταν συστη
ματικά τό 1863, 1864, 1865 καί 1866.

Γιά νά άποφύγει τήν έπιστράτευσή 
του κατά τό γαλλοπρωσικό πόλεμο τού 
1870, ξανάφυγε άπό τό Παρίσι καί 
βρήκε καταφύγιο στό μικρό χωριό 
Λ' Έστάκ, κοντά στή Μασσαλία. Εκεί 
συζοΰσε μέ τό μοντέλο ’ Ορτάνς Φικέ, 
πού έγινε άργότερα γυναίκα του, καί 
όπου έπίσης πίστευε ότι μπορούσε νά 
κρατήσει περισσότερο μυστικό τό δε
σμό του άπό τόν πατέρα του. Στό 
Λ ' ' Εστάκ ό Σεζάν αισθανόταν τή στενή 
έπαφή μέ τή φύση. ' Η παραφορά πού

διακρίνεται στούς πρώτους πίνακές 
του, άντικαταστάθηκε άπό άπαλώτερα 
χρώματα, τό γαλάζιο καί τό πράσινο τής 
Μεσογείου καί τής έξοχής.

Όταν τελείωσε ό πόλεμος, έπέστρε- 
ψαν στό Παρίσι, όπου τό 1872, γεννή
θηκε ό γιός τους Πώλ. Τώρα δέν 
τολμούσε νά έπιστρέψει στό Αϊξ, άν 
ήθελε νά διατηρήσει τό έπίδομά του. 
Έπειτα μετακόμισε στό Ποντουάζ, 
κοντά στό Παρίσι, μαζί μέ τόν Πισσαρ- 
ρό, πού συνδέθηκε μέ τό Σεζάν καί δέν 
έπαψε άπό τότε νά τόν βοηθά σέ όλη 
του τή ζωή. Τόν έπόμενο χρόνο έγκα- 
ταστάθηκε στήν ' Ωβέρ-σύρ-Ούάζ μαζί 
μέ τήν οίκογένειά του.

Οί έμπρεσσιονισταί είχαν πολλά κοι
νά μεταξύ τους. Τούς άρεσε νά ζωγρα
φίζουν στό ύπαιθρο (πριν άπό αύτούς ή 
ζωγραφική γινόταν στά στούντιο) καί 
γοητεύονταν άπό τά χρώματα καί τό 
φώς. Τό 1874 άποφάσισαν νά κάνουν 
δική τους έκθεση, άλλά τά έργα τους 
χλευάσθηκαν άπό τό άηδιασμένο κοινό, 
ιδιαίτερα ή «Ανατολή» τού Μονέ, πού 
χαρακτηρίσθηκε σάν έργο παιδιού πέν
τε χρόνων. Οί έφημερίδες έγραφαν ότι 
ό ζωγράφος γέμισε ένα πιστόλι, πυρο-

Επάνω αριστερά: Μια αυτοπροσωπογρα
φία του Σεζάν της περιόδου 1856-1861. 
Επάνω «Αυτοπροσωπογραφία με παλέτ- 

τα» (1885-1887).

βόλησε τό μουσαμά, τό ύπέγραψε καί 
αύτό ήταν ό έμπρεσσιονισμός. Τά έργα 
τού Σεζάν περιφρονητικά χαρακτηρί
σθηκαν σάν έργα τρελλοΰ σέ στιγμή 
παραφοράς. Ό  παλιός δάσκαλός του 
στό Α'ίξ, καθηγητής Ζιλμπέρ, πού ήταν 
τότε ό διευθυντής τού μουσείου τής 
πόλεως, κατεπλάγη τόσο άπό τήν άλλα- 
γή στή δουλειά τού μαθητοϋ του, πού
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Ένα από τα έργα του ζωγράφου. Η κυρία Σεζάν στο Κονσερβατουάρ (1880).

όρκίσθηκε ότι δέ θά έπέτρεπε ποτέ νά 
μπει στό μουσείο πίνακας του Σεζάν.

Κάτω άπό τήν επίδραση τοΰ Πισσαρό 
ό Σεζάν λιγόστεψε τά χρώματα στήν 
παλέττα του. Χρησιμοποιούσε μόνο 
μπλε, κόκκινο καί κίτρινο καί άπάλυνε τή 
βιαιότητα των χρωμάτων, πού χρησιμο
ποιούσε ως τότε. ' Αξίζει νά άναφερ- 
θοϋν τά λόγια πού είπε ό Πισσαρρό στό 
Σεζάν, όταν ήταν ένας νεαρός, πού 
άγωνιζόταν νά επιβληθεί καλλιτεχνικά: 
«Ζωγράφιζε στό ύπαιθρο, ζωγράφιζε 
ό,τι βλέπεις καί ξέχασε όλα όσα έχουν 
ζωγραφισθεΐ ως τώρα. Νά χρησιμοποι
είς τά τρία βασικά χρώματα καί τις 
παραλλαγές τους».

" Ενας άλλος φίλος τού Σεζάν ήταν ό 
δρ. Γκασσέ, έρασιτέχνης ζωγράφος 
(γνωστός στήν περιοχή ώς δρ. Σαφ- 
φρόν, γιατί έβαφε κίτρινα τά μαλλιά 
του), πού τού έπέτρεπε νά χρησιμοποι
ε ί τό στούντιο του στήν ’ Ωβέρ. ' Εκεί ό 
Σεζάν ζωγράφισε μερικές άπό τις 
φημισμένες νεκρές φύσεις του μέ 
θέμα λουλούδια καί φρούτα πού έφερ
νε ή κυρία Γκασσέ άπό τόν κήπο της. 
Συχνά, ώστόσο, χρησιμοποιούσε τεχνη
τά φρούτα καί λουλούδια, μιά καί τά 
πραγματικά μαραίνονταν πριν τελειώσει 
τόν πίνακά του. Ό  δρ. Γ κασσέ βοηθού

σε έπίσής τό Σεζάν οικονομικά. Τώρα, 
πού είχε νά’ συντηρήσει γυναίκα καί 
παιδί, βρισκόταν συχνά χρεωμένος. ' Ο 
Τανγκύ, ένας έμπορος έργων τέχνης, 
πού θαύμαζε τό Σεζάν, τοΰ προμήθευε 
μουσαμάδες καί χρώματα καί έπαιρνε 
σέ άντάλλαγμα μερικούς πίνακές του.

Τό 1874 ξαναγύρισε στό Αϊξ άπαυδι- 
σμένος. ' Ο κόσμος τόν περιφρονοΰσε 
γιά τά «τερατώδη» έργα του, άλλά καί 
γιά τό δεσμό του μέ τήν ' Ορτάνς. Στό 
Αϊξ άρχισε νά αισθάνεται πάλι εύτυχής 
καί έργαζόταν άκατάπαυστα, μολονότι 
ό πατέρας του, πολύ πιό μεγάλος τώρα, 
έξακολουθοΰσε νά έπεμβαίνει καί νά 
έπιβάλλει τις θελήσεις του. ' Αγαπούσε 
τό παλιό σπίτι, όπου κατοίκησε τριάντα 
ολόκληρα χρόνια, καί μερικοί άπό τούς 
γνωστότερους πίνακές του βρίσκονται 
σέ αύτό. ' Ο μεγάλος του έρωτας ήταν 
τό φημισμένο βουνό, τό Σαίντ Βικτου- 
άρ, άπό τό όποιο άντλοϋσε δύναμη καί 
έμπνευση. Τό άποκαλοΰσε «ιερό βου
νό» του καί τό ζωγράφισε έξήντα 
φορές. Μέ πρόταση τοΰ Ρενουάρ οί 
έμπρεσσιονιστές οργάνωσαν οί ίδιοι 
έκθεση των έργων τους στό Μέγαρο 
Ντρουό, στό Παρίσι, στις 24 Μαρτίου 
1875. Τό κοινό ξεσηκώθηκε, έγιναν 
σκληρές συμπλοκές καί ή άστυνομία

άναγκάσθηκε νά έπέμβει καί νά κλείσει 
τήν έκθεση. ' Αλλά οί συλλέκτες είχαν 
άρχίσει νά ένδιαφέρονται γιά τό έργο 
τοΰ Σεζάν καί νά άγοράζουν μερικούς 
άπό τούς πίνακές του.

Δέ ζωγράφιζε πιά μέ σπάτουλα καί η 
έπίδραση τής όμορφης προβηγκιανής 
ύπαίθρου είναι φανερή στά περισσότε
ρα έργα του. Πρός τό 1880 ή τεχνοτρο
πία του άλλαζε πάλι γιά νά γίνει πιό 
γεωμετρική. Αύτή ήταν ή άπαρχή τής 
μεταεμπρεσιονιστικής του περιόδου.

Τό 1878 έπιστρέφει καί πάλι στούς 
γονείς του στό Αϊξ. ' Αφήνει τήν ' Ορ
τάνς καί τό μικρό Πώλστό Λ ' ' Εστάκ καί 
πηγαίνει κάθε μέρα νά τούς βρει.

Μιά μέρα ό Λουδοβίκος Αύγουστος 
άνοιξε ένα γράμμα πού άναφερόταν 
στήν κυρία Σεζάν καί στόν Πώλ πού 
ήταν τώρα έξη χρόνων. Ό  Σεζάν, 
άμήχανος, άρνήθηκε τήν ύπαρξή τους. 
Άλλά ό πατέρας του δέν έμεινε 
έντελώς ικανοποιημένος καί τοΰ έκοψε 
τό μισό έπίδομα. Ό  Σεζάν άναγκάζεται 
νά δανείζεται άπό τό Ζολά πού, παρά 
τίς διαφωνίες τους, τόν βοήθησε περισ
σότερο άπό ένα χρόνο.

' Ο Ζολά ήταν τότε πΛουσιος kui 
διάσημος καί είχε ένα μεγάλο κτήμα 
στό Μεντάν. Ό  Σεζάν μισούσε τήν 
προστατευτική, όπως τή θεωρούσε, 
συμπεριφορά τού Ζολά. ' Η φιλία τους 
ούσιαστικά πήρε τέλος, όταν ό Σεζάν 
άρχισε νά ζωγραφίζει τή γυναίκα τού 
Ζολά, Γαβριέλλα. Θύμωσε μέ κάποια 
παρατήρησή της καί έξω φρενών βγήκε 
άπό τό δωμάτιο κραυγάζοντας.

Τό Σαλόν άπέρριψε καί πάλι έργα του 
τό 1879 καί τό 1881, άλλά τόν έπόμενο 
χρόνο έγινε έπιτέλους δεκτός σέ αύτό. 
Είχε ύποστεΐ όμως άρκετά στό Παρίσι 
καί έφυγε άμέσως μετά γιά τό Ζά ντέ 
Μπουφφόν, μέ σκοπό νά μείνει έκεΐ γιά 
πάντα. ' Η μητέρα του, καλή καί εύγενι- 
κή, έδειχνε νά τόν καταλαβαίνει, άλλά ή 
άδελφή του Μαρί, πού προσπαθούσε νά 
τόν πείσει ότι είχε καθήκον νά νυμφευ- 
θεΐτήν ' Ορτάνς, ήταν τό ίδιο αύταρχική 
μέ τόν πατέρα του. Στό Αϊξ τόν 
άντιπαθοΰσαν, τόν κοροΐδευαν καί 
χλεύαζαν τούς πίνακές του. Μέ θλίψι 
τριγύριζε στήν έξοχή, όπου ύπήρχε 
γαλήνη καί ήρεμία καί όπου ήταν 
ολομόναχος μέ τή φύση.

Τά ταξίδια μεταξύ Αϊξ καί τής παρά
νομης οίκογένειάς του, κοντά στή 
Μασσαλία, τόν κούραζαν καί άργότερα 
έκεΐνο τό χρόνο έγκαταστάθηκε στό 
Λ 'Έστάκ, σέ ένα σπίτι τριγυρισμένο 
άπό πεύκα, κοντά στό καταγάλανο 
μεσογειακό κόλπο. Ζωγράφιζε συνε-
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χώς βρίσκοντας παρηγοριά καί γαλήνη 
στις πολύχρωμες σκηνές πού δημιουρ
γούσε. Μεταχειριζόταν τά μοντέλα του 
σάν νά ήταν νεκρές φύσεις καί άπαιτοΰ- 
σε άπό αύτά νά μένουν πολλές ώρες 
στήν Ιδια στάση." Οταν διαμαρτύρονταν 
ή κουνιόνταν, γινόταν έξω φρένων μαζί 
τους. "Οταν ό πίνακας δέν τόν ικανο
ποιούσε, τόν έκανε κομμάτια καί τόν 
πετοϋσε άπό τό παράθυρο. Τού άρεσε 
νά ζωγραφίζει γιά νά ζωγραφίζει. Καί 
όταν τελείωνε έναν πίνακα, δέν ένδια- 
φερόταν καθόλου γι'αύτόν. Καμιά φο
ρά τόν άφηνε πίσω άπό ένα θάμνο, δπου 
τόν άνακάλυπτε άργότερα ή ’ Ορτάνς, 
ή τόν χάριζε σέ κανένα άπό τούς 
χωρικούς, τούς μόνους μέ τούς όποι
ους διατηρούσε φιλικές σχέσεις στήν 
Προβηγκία.

Τό 1885 είχε μιά μυστηριώδη καί 
άτυχη έρωτική ιστορία μέ μιά ύπηρέ- 
τρια, τή Φάννυ, πού έργαζόταν στό Ζάν 
ντέ Μπουφφόν. "Οταν τήνάπέλυσαν, ό 
Σεζάν έξακολουθοΰσε νά άλληλογρα- 
φεΤ μαζί της μέσω τού Ζολδ, τόν όποιο 
έκλιπαρούσε νά κρατήσει τό μυστικό 
του. ' Εκείνο τό χρόνο, έπίσης, δημοσι- 
εύθηκε τό βιβλίο τού Ζολά, «Τό έργο», 
καί έγινε άμέσως φανερό ότι ό δυστυχι
σμένος ζωγράφος, πού ή άποτυχία τόν 
οδηγεί στήν αύτοκτονία, ήταν ό Σεζάν. 
' Ο Σεζάν πειράχθηκε βαθιά. Αύτό ήταν 
καί τό τέλος τής φιλίας τους. Δέν 
ξαναείδε τό Ζολά άλλη φορά.

' Ο Σεζάν πείσθηκε τελικά νά νυμφευ- 
θεΤ τήν Ορτάνς καί, τό 1886, έγκατα- 
στάθηκαν όλοι μαζί στό Ζά ντέ Μπουφ
φόν. ' Η ' Ορτάνς βρήκε τήν οικογένεια 
έχθρική, γρήγορα βαρέθηκε κι έφυγε 
μαζί μέ τό μικρό Πώλ γιά τό Παρίσι.

«Αύτοπροσωπογραφία» (γύρω στα 1880).

«Σπουδή με κρανίο». Εργο του Σεζάν γύρω στα 1900.

Ό  πατέρας του, πού ήταν τότε 
ογδόντα οκτώ χρόνων, πέθανε άμέσως 
έπειτα άφήνοντας στό Σεζάν ένα εισό
δημα 25.000 φράγκων. "Ήταν τώρα 
πλούσιος καί εύχαριστημένος πού έμει
νε μόνος μέ τή μητέρα του πού 
άγαπούσε καί μέ τήν άδελφή του Μαρί. 
Τό μόνο του ένδιαφέρον ήταν ή ζωγρα
φική καί άγνοοΰσε ότι γινόταν σιγά - 
σιγά διάσημος.

' Ανήσυχος, όπως πάντα, γύρισε γρή
γορα στό Παρίσι. ’ Από έκεΤ πήγε στό 
Σαντιγύ. Περνούσε όλη τήν ήμέρα στό 
δάσος σχεδιάζοντας ή ζωγραφίζοντας 
μέ λάδι ή μέ νερομπογιές. "Οταν 
έπέστρεψε στό Παρίσι, ζωγράφισε τόν 
περίφημο πίνακά του «Αρλεκίνος». 
Χρησιμοποίησε γιά μοντέλο τό γιό του 
Πώλ, έπειδή πολλά μοντέλα άρνιοΰνταν 
νά ποζάρουν γιά τό Σεζάν λόγω τού 
βίαιου χαρακτήρα του.

Τό χειμώνα τού 1890 έφυγε γιά τό 
Α'ίξ καί τό Ζά ντέ Μπουφφόν. ' Εκεί τόν 
έπισκέφθηκε ό Ρενουάρ πού μαγεύθη- 
κε άπό τήν Προβηγκία καί έμεινε στό 
Α'ίξ άρκετούς μήνες. 'Απολάμβανε ό 
ένας τή συντροφιά τού άλλου. Ο 
Ρενουάρ έκτιμοΰσε τό Σεζάν σάν μεγά
λο ζωγράφο, παρά τούς τραχείς τρό
πους του.

' Η μητέρα του καί ή Μαρί κατέκριναν 
τήν ' Ορτάνς πού έμενε μακριά άπό τό 
Σεζάν, στό Παρίσι καί προσπαθούσαν 
νά τήν πείσουν νά έπιστρέψει. 'Απε
ναντίας, όμως, έπεισε έκείνη τό Σεζάν 
νά τή συνοδεύσει στήν Ελβετία τό
1891. Ή ταν ή μοναδική φορά πού ό 
ζωγράφος ταξίδεψε έξω άπό τή Γαλλία. 
Δέ διασκέδασε ιδιαίτερα έκεΤ. Καί 
παρ'όλο πού ζωγράφισε τίς λίμνες καί 
τά βουνά, ένοιωσε κατάθλιψη. Μιά 
ήμέρα έφυγε άπρόοπτα γιά τό Α’ίξ 
άφήνοντας πίσω του τήν ' Ορτάνς καί 
πολλούς μισοτελειωμένους πίνακες. 
Στήν ’ Ελβετία προσεβλήθη γιά πρώτη 
φορά άπό διαβήτη.

Οι συνεχείς έπικρίσεις τής μητέρας 
του καί τής Μαρί γιά τήν ' Ορτάνς, γιά 
τίς ύπερβολές της καί τήν προτίμησή 
της νά μένει στό Παρίσι μετά τήν 
έπιστροφή της άπό τήν ’ Ελβετία, έκα
ναν τό Σεζάν νά τήν άπειλήσει ότι, άν δέ 
γύριζε στό Α’ίξ, θά τής έκοβε τό 
έπίδομα "Ετσι, τό Φεβρουάριο τού
1892, έπέστρεψε μαζί μέ τόν Πώλ καί ό 
Σεζάν τούς βρήκε ένα σπίτι κοντά στό 
Ζά ντέ Μπουφφόν. Κάθε μέρα ό 
ζωγράφος έργαζόταν στό στούντιο του 
ή στό ύπαιθρο. Σάν μοντέλα χρησιμο
ποιούσε τόν κηπουρό ή τούς έργάτες
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του κτήματος πού ηόζαραν γιά τό 
φημισμένο πίνακά του «Οί χαρτοπαΐ- 
κτες».

Ζωγράφισε τήν Όρτάνς δεκαοκτώ 
φορές καί τήν έβαζε νά ποζάρει έπί 
ώρες έντελώς άκίνητη. "Αν καί ήταν 
τότε μόλις πενήντα τριών έτών, μέ τήν 
άσπρη γενειάδα του φαινόταν γέρος. 
Είχε γίνει πολύ νευρικός, πράγμα πού 
φαινόταν άπό τά πολλά «τίκ» του. Ή  
κλονισμένη ύγεία του, μαζί μέ τούς 
οικογενειακούς καβγάδες, τόν έκαναν 
περισσότερο εύερέθιστο άπό κάθε 
άλλη φορά. Οί σύντομες έπιοκέψεις 
στό Παρίσι βοηθούσαν στή χαλάρωση 
όλης αύτής τής έντάσεως.

' Εξακολουθούσε νά στέλνει πίνακες 
στόν Τανγκύ, πού προσπαθούσε νά 
τούς πουλήσει, προλογίζοντας τίς πα
ρατηρήσεις του μέ λόγια όπως: «'Ιδού 
μερικά άριστουργήματα τού κυρίου 
Σεζάν, ένός πολύ μεγάλου ζωγράφου». 
"Αρχισε νά παίρνει μέχρι καί 2.000 
φράγκα γιά μερικούς άπό τούς πίνακές 
του. Συνάδελφοί του, πού θαύμαζαν τό 
έργο του, άγόραζαν έπίσης πολλούς. 
' Ο Σεζάν παρέμεινε ένας λάτρης τής 
τελειότητας καί άν ένας πίνακάς του 
δέν άνταποκρινόταν στις προσδοκίες 
του, τόν σταματούσε ή τόν έσκιζε.

Τό 1895 ό Άμπρουάζ Βολλάρ όργά- 
νωοε μιά Έκθεση Σεζάν. Παρά τήν 
έχθρική κριτική ένός μέρους τού κοι
νού, ό κόσμος είχε άρχίσει σιγά-σιγά νά

«Ποτήρι με φρούτα» (1879-1882). 
άναγνωρίζει τό ταλέντο του. Ό  Πισ- 
οαρρό έγραψε οτό γιό του: « Ό  ένθου- 
σιαομός μου δέν είναι τίποτε οέ σύγκρι
ση μέ τού Ρενουάρ. Ακόμη καί ό 
Ντεγκά μαγεύθηκε άπό τόν εύαίοθητο 
αύτό άγριο».

Τόν ίδιο χρόνο μερικοί πίνακές του 
άναρτήθηκαν στό Μουσείο τού Λου
ξεμβούργου καί τά έργα του έγιναν 
έπιτέλους δεκτά στό Παρισινό Σαλόν. 
' Η κακή ύγεία του τόν άνησυχοΰσε. 
"Υστερα άπό τό θάνατο τής μητέρας 
του, τό 1897, έμεινε πιό μόνος άπό 
κάθε άλλη φορά. Οί σκέψεις του 
γύριζαν καί πάλι στό θάνατο καί ζωγρά
φισε πολλά κρανία τήν περίοδο αύτή. 
Ζωγράφιζε συνεχώς, ιδιαίτερα τό άγα- 
πημένο του βουνό Σαίντ Βικτουάρ καί 
τήν έξοχή ατά περίχωρά τού Αϊξ.

Πάντοτε άνήσυχος έξακολουθοϋσε 
νά ταξιδεύει μεταξύ Παρισίων καί Αϊξ, 
ζητώντας ολοένα καί περισσότερα άπό 
τά μοντέλα το υ .' Ο Βολλάρ θυμάται ότι, 
ύστερα άπό 115 φορές πού πόζαρε, ό 
Σεζάν παράτησε τό πορτραΐτο του καί 
έφυγε γιά τό Αϊξ λέγοντας: «Κράτησέ 
το, καί θά έπιστρέψω. Είμαι εύχαριστη- 
μένος άπό τό έμπρός μέρος τού 
πουκάμισου, άλλά τό περίγραμμα μοΰ 
διαφεύγει».

' Η Μαρί πούλησε τό Ζά ντέ Μπουφ- 
φόν, καθώς καί τά πατρικά ρούχα καί 
έπιπλα. Αύτό κατατάραξε τό Σεζάν, άν 
καί τού βρήκε ένα μικρό διαμέρισμα

στήν όδό Βουλεζάν καί τού πήρε καί 
ύπηρέτρια. Παρ'όλο τόν πλούτο του 
έξακολουθοϋσε νά ζεϊ άπλά καί νά 
ντύνεται μέ παλιά ρούχα. Οί κάτοικοι 
τού Αϊξ έξακολουθοΰσαν νά τόν άντιπα- 
θοϋν. Τόν θεωρούσαν τρελλό ή πα
νούργο. "Οταν ό Μ. Πόντιέ έγινε 
διευθυντής τού Μουσείου τού Αϊξ 
δήλωσε, ότι δέ θά έπέτρεπε ποτέ νά 
άναρτηθοϋν έκεΐ πίνακες τού Σεζάν.

Τό 1902 άγόρασε ένα καινούριο 
στούντιο τό «Λέ λώβ». Ένώ άνέβαινε 
τό λόφο πρός αύτό, τά παιδιά τού 
πετοΰσαν πέτρες. ’ Εξαιτίας τού διαβή
τη του παραπατούσε. Ό  κόομος πί
στευε πώς έκτος άπό έκκεντρικός ήταν 
καί μέθυσος.' ΟΖολάπέθανε έκεΐνοτό 
χρόνο καί ό θάνατος τού παλιού φίλου 
του τόν συγκλόνισε, άν καί είχαν νά 
συναντηθούν πολλά χρόνια.

' Ο Πώλ Σεζάν πέθανε στις 22 ’ Οκτω
βρίου 1906. Ζωγράφιζε ως τήν τελευ
ταία του πνοή. Παρά τήν άρρώστια του 
καί τήν καταιγίδα, πήρε τό συνηθισμένο 
του δρόμο γιά τό Τολονέ καί τό Σαίντ 
Βικτουάρ. Λιποθύμησε καί τόν μετέφε
ραν στό οπίτι του σέ κώμα. Μερικές 
μέρες άργότερα πέθανε. Τόν έθαψαν 
στόν οικογενειακό τάφο στό Αϊξ, άπό 
όπου φαίνεται ή άγρια όμορφιά τού 
Σαίντ Βικτουάρ. Μιά άπλή έπιγραφή 
στήν ταφόπετρα λέει:

«’ Εδώ άναπαύεται ό Πώλ Σεζάν».
PETER D’AN
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«ΜΕΣΙΤΕΣ» Ε Π Α ΓΓΕ Λ Μ Α ΤΙΕ Σ ΚΑΙ Δ ΙΠ Λ Ω Μ Α Τ Ε Σ

01 ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ
Η ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ είναι ό μό

νος κλάδος τοϋ πολέμου πού 
δέν έχει έκμοντερνιστεϊ. "Ανεξαιρέ
σουμε τά μέσα έπικοινωνίας των 
κατασκόπων πού έχουν γίνει σήμε
ρα γρηγορότερα καί άπλούστερα, 
χάρη στή διάδοση των μέσων μαζι
κής επικοινωνίας κατά τά άλλα ό 
τρόπος τής έργασίας τους μένει ό 
ίδιος σχεδόν όπως πρίν άπ' τόν 
πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. ' Εξακο
λουθούν πάντοτε νά παρουσιάζον
ται σάν έργάτες, ή φοιτητές ή 
καταστηματάρχες, γιά νά μπορούν 
νά συγκεντρώνουν πληροφορίες 
χωρίς νά τραβούν τήν προσοχή.

“ Αν συλληφθεϊ ένας κατάσκοπος, 
είναι καταδικασμένος. Γιατί ή κυ
βέρνηση πού τόν χρησιμοποιεί, δέν 
έννοεϊ νά εκτεθεί, ζητώντας νά τόν 
προστατέψει. Μπορεί λοιπόν νά 
βασιστεί μόνο στήν καλή του τύχη 
καί στήν πρωτοβουλία του. ’ Ωστό
σο, σέ καιρό-ειρήνης, συλλαμβά- 
νονται κΓ εξουδετερώνονται μόνο 
τά 2% τών κατασκόπων. Στόν πόλε
μο, τό ποσοστό είναι πολύ μεγαλύ
τερο: φτάνει τά 20%.

Οί κατάσκοποι παίρνουν τίς πλη
ροφορίες τους άπ' τίς πιό άπόρρη- 
τες πηγές. Στόν τελευταίο πόλεμο, 
π.χ., ή Ρ.Α.φ. μάθαινε άπ' τήν 
' Ιντέλλιτζενς Σέρβις τίς ακριβείς 
θέσεις τών γερμανικών πολεμικών 
εργοστασίων, πού είχαν μεταφερθεΐ 
σέ άλλες περιφέρειες γιά λόγους 
ασφάλειας. Καί, νά άπό πού προέρ
χονταν αυτές οί πληροφορίες: Πρίν 
άπ' τόν πόλεμο άνθρωποι τής ’ Ιν- 
τέλλιτζενς Σέρβις είχαν ιδρύσει στή 
Γενεύη ένα δήθεν έμπορικό οίκο κ ι' 
είχαν φροντίσει.νά λαβαίνουν τακτι
κά άπ' τή Γερμανία καταλόγους τών 
γερμανικών έργοστασίων, μέ τά 
προϊόντα τους καί τίς τοποθεσίες 
τους. Μετά τήν κήρυξη, λοιπόν τού 
πολέμου καί τίς μετακινήσεις τών 
πολεμικών βιομηχανιών, οί Γερμα
νοί έξακολούθησαν άπερίσκεπτα νά 
στέλνουν στούς ’ Ελβετούς μηνιαία 
δελτία, πού άνέφεραν κάθε μεταβο
λή τών έργοστασίων! ΚΓ έτσι ή 
Ρ.Α.φ. έκανε περίφημα τή δουλειά

της, ένώ οί Γερμανοί τραβούσαν τά 
μαλιά τους καί δέν μπορούσαν να 
καταλάβουν πώς οί άγγλικές βόμβες 
εϋρισκαν μέ τόση ακρίβεια τούς 
στόχους τους....

' Υπάρχουν τρία διάφορα είδη 
κατασκόπων. Στήν πρώτη κατηγο
ρία άνήκουν οί «Μεσίτες». Αύτοί 
είναι συνήθως άνθρωποι μεσόκοποι 
ή ήλικιωμένοι, πρόσχαροι, καλοντυ
μένοι καί καλοφαγάδες. Δέν κρα
τούν πολύ κρυφό τό «έπάγγελμά» 
τους, γιατί δέν κάνουν αύτοί οί ίδιοι 
κατασκοπεία. 'Απλώς, άγοράζουν 
καί πουλάνε χρήσιμες πληροφορίες 
καί μυστικά σ' όποιον τά καλοπλη
ρώνει. Είναι γνωστοί στούς στρατι
ωτικούς άκολούθους τών διαφόρων 
πρεσβειών.

"Οταν π.χ. ένας χημικός, πού 
εργάζεται σέ έρευνες πολεμικής 
φύσεως γιά λογαριασμό κάποιας 
χώρας, βρεθεί σέ οικονομικές δυ
σχέρειες κΓ άποφασίσει νά πουλή
σει τίς πληροφορίες πού έχει, άπευ- 
θύνεται σ' ένα «μεσίτη». Εκείνος 
έρχεται σ' έπαφή μέ κάποιον ένδια- 
φερόμενο στρατιωτικό ακόλουθο, 
κλείνει τή δουλειά καί παίρνει τή 
μεσιτεία του.

"Αλλοτε πάλι, μιά Κυβέρνηση 
ζητάει άπ' τό «μεσίτη» ορισμένες 
πληροφορίες, σχετικές μέ μιά χώρα.
' Εκείνος επικοινωνεί τότε μέ κάποιο 
συνάδελφό του, έγκατεστημένο

στήν πρωτεύουσα τής χώρας, τελει
ώνουν κΓ οί δυό μαζί τή δουλειά καί 
μοιράζονται τά κέρδη.

’ Ο «μεσίτης» δέν διατρέχει κινδύ
νους. Συνήθως λοιπόν γερνάει καί 
πεθαίνει άπό φυσικό θάνατο — ώς 
έπί τό πλεϊστον... άπ' τήνπολυφα- 
γία!

Τά τελευταία χρόνια, οί «μεσίτες» 
έχουν έπιδοθεϊ στή μαύρη άγορά 
όπλων. Αύτοί εφοδιάζουν τούς έπα- 
ναστάτες στή Νότιο Αμερική, στή 
Μέση καί στήν "Απω Ανατολή, 
καθώς καί στήν 'Αφρική. Διαθέ
τουν γιά τούς πελάτες τους άκόμη 
καί βαρέα τάνκς τελευταίου τύπου!

' Η δεύτερη κατηγορία περιλαμ
βάνει τούς έπαγγελματίες κατασκό
πους, πού κάνουν τή δουλειά αύτή, 
γιατί δέν μπορούν νά βροΰν άλλη 
καλύτερη. Είναι συνήθως καταστη
ματάρχες ή φοιτητές ή έργάτες 
έργοστασίων πυρομαχικών. Κερδί
ζουν ελάχιστα, καί πολύ σπάνια 
κατορθώνουν ν' άνακαλύψουν κά
ποιο σπουδαίο μυστικό. Οί πληρο
φορίες πού παρέχουν, είναι συνή
θως ασήμαντες μία-μία, χωριστά, 
άλλά όλες μαζί, συνδυασμένες, 
μπορεί ν' άποτελέσουν ένα αξιόλο
γο σύνολο.

Πάντως, οί μυθιστορηματικοί τύ
ποι κατασκόπων έχουν σχεδόν λεί- 
ψει σήμερα. Τό ίδιο μπορούμε νά 
πούμε καί γιά τίς γυναίκες κατασκό
πους τύπου Μάτα-Χάρι. Οί γυναί
κες πού άσχολοΰνται τώρα μέ τήν 
κατασκοπεία, είναι συνήθως μεσό
κοπες καί δίχως κανένα θέλγητρο.

Εξαιρούνται, βέβαια, οί ιδιαίτε
ρες γραμματείς ύψηλών προσώ
πων, πού, άν θελήσουν νά μποΰν 
στό κόλπο, μπορεί νά εξελιχτούν σέ 
πρώτης τάξεως κατασκόπους.

Τέλος, ή τρίτη κατηγορία κατα
σκόπων άποτελεϊται άπ’ τούς δι
πλωμάτες, ιδίως δέ τούς στρατιωτι
κούς άκόλουθους. Σήμερα οί άκό- 
λουθοι τών πρεσβειών, έχουν- ειδι
κευτεί κυρίως ώς μυστικοί πράκτο
ρες, καί γι' αύτό βρίσκονται κάτω 
άπό συνεχή καί άγρυπνη παρακο
λούθηση.
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ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΡΧΙΦΥΛΑΞ κ. ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η ΑΠΟΚΡΥΦΗ 
ΚΑΙ Η

Οί μυστικές εταιρείες έμπνεόμενες άπό τήν απόκρυφη ιεραρχία, ίδρυσαν 
καί ιδρύουν, επηρέασαν καί έπηρεάζουν -  μέσω των μελών τους -  
διάφορους οργανισμούς, λέσχες, συμβούλια κλπ. πού έργάζονται 
δραστήρια γιά τήν άπάμβλυνση των διαφορών μεταξύ τών άνθρώπων, μέ 
άπότερο σκοπό τήν ένωση ολόκληρου τού κόσμου κάτω άπό μιά παγκόσμια 
ήγεσία.

Π ΡΙΝ άπό άρκετά χρόνια, ό Δρ 
Weller Van Hook, τέως γενικός 

γραμματέας τής Θεοσοφικής ' Εταιρεί
ας τών ' Ηνωμένων Πολιτειών, δημοσί
ευσε στό περιοδικό «Θεοσοφιστής» 
ένα άρθρο, μέ τίτλο «Ή  'Απόκρυφη 
Κυβέρνηση του Δυτικού ' Ημισφαιρί
ου».

Στή σκέψη έτσι τού έρευνητή αύτών 
τών πραγμάτων, άλλά καί κάθε άλλου 
άτόμου, μπορεί νά γεννηθεί τό έρώτη- 
μα:

«'Υπάρχει λοιπόν κάποια άπόκρυφη, 
μυστική Κυβέρνηση στόν Κόσμο; Καί, 
άν ύπάρχει, ποΤοι τήν άποτελοϋν; Πού 
είναι ή έδρα της; Πώς δρά στόν Κόσμο; 
Ποιες οί έπιδιώξεις της; Ανήκει, άρα
γε, στό χώρο τής άπλής πραγματικότη- 
τος ή Κυβέρνηση αυτή ή κινείται στήν 
περιοχή τού άποκρυφισμοϋ;»

Στό σκοτεινό αύτό ζήτημα μπορούμε 
νά ρίξουμε μιά ματιά, στηριζόμενοιστίς 
ύπάρχουσες πηγές.

Πρώτος στόν Δυτικό Κόσμο άπεκά- 
λυψε «τούς άνθρώπους πού ζοϋν 
χωριστά καί πολλές φορές μέσα σέ 
βαθιά ύπόγεια» ό Λόρδος Μπούλγουερ 
Λύττον μέ τό βιβλίο του «Ζανόνι». Αύτό 
έγινε τό 1845. Είναι ό ίδιος άνθρωπος 
πού έγραψε τό βιβλίο «οί τελευταίες 
μέρες τής Πομπηίας».

Τό 1875 ή Ρωσσίδα 'Ελένη Πετρό- 
βνα Μπλαβάτσκυ ίδρυσε στήν ' Αμερική 
τή Θεοσοφική ' Εταιρεία καί άπεκάλυ- 
πτε τήν ύπαρξη, πάνω στή γή, τών 
λεγομένων «Διδασκάλων τής Σοφίας». 
Γύρω στήν ίδια χρονολογία ό Σαίντ - "  Υβ 
ν τ ' ' Αλβέϋντρ μιλούσε γιά τήν «Γενική 
Κυβέρνηση τήν έπωνομαζόμενη ΣΥ
ΝΑΡΧΙΑ». Κατά μία πηγή «ή Συναρχία 
ύποδηλώνει έναν τύπο διακυβέρνησης 
πού είναι έπιστημονικά ορθός».

Σύμφωνα μέ τόν Σαίντ - "Υβ ή γενική 
αύτή Κυβέρνηση θά περιλάβαινε:

1. "Ενα Εύρωπα'ίκό συμβούλιο τών 
I' Εθνικών Κοινοτήτων.

2. Τό Εύρωπα'ίκό Συμβούλιο τών 
’ Εθνικών Κρατών.

3. Τό διεθνές Συμβούλιο τών ’ Εθνι
κών Εκκλησιών...

Τό έτος 1885, ό Σαίντ-"Υβ δεχόταν 
τήν έπίσκεψη μερικών μυστηριωδών 
' Ασιατών. ' Ισχυρίστηκαν πώς τούς είχε 
στείλει ή Παγκόσμια Απόκρυφη Κυ
βέρνηση, γιά νά τού άποκαλύψουν τό 
μυστικιστικό Κέντρο τού Κόσμου, πού 
βρισκόταν στήν Καρδιά τής ’ Ασίας, σέ 
μιά ύπόγεια πόλη. Μετά άπό αύτή τή 
συνάντηση, ό Σαίντ-'Ύβ έγραψε άπό 
τήν άρχή τό έργο του («Αποστο
λές...») καί τό έδωσε γιά έκτύπωση. 
Μόλις τό βιβλίο βγήκε άπό τό τυπογρα-

Αριστερά επάνω: ΙΛΑΡΙΩΝ. Μέλος της 
απόκρυφης Ιεραρχίας, υπό την έμπνευση 
του οποίου δημιουργήθηκε η Κοινωνία 
των Εθνών, ο σημερνός Ο.Η.Ε. Εδώ 
επάνω: ΗΡΑΚΛΗΣ. ' Ενα από τα μέλη της 
απόκρυφης Ιεραρχίας. Κάτω: ΑΓΙΟΣ ΓΕΡ
ΜΑΝΟΣ. Εξέχον μέλος της απόκρυφης 
Ιεραρχίας και μυστικός αρχηγός Ευρώπης 
και Αμερικής. Στην απέναντι σελίδα: 
' Ελενα Πέτροβα Μπλαβάτσκυ (Φον Χαν 
Ροτενστάιν). Η μεγαλυτέρα αποκρυφί- 

στρια των τελευταίων 200 ετών.
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φείο, ό συγγραφέας διέταξε τήν άμεση 
καταστροφή του.

"Οταν οί συνεργάτες του έδειξαν τήν 
κατάπληξή τους γι' αύτήντήν απόφαση 
ό Σαίντ-Ύβ τούς άφησε νά καταλάβουν 
πώς τοΰ «άπαγόρευσαν» νά έκθέσει 
στήν περιέργεια τού κοινού τρομακτικά 
μυστικά.

Παρ' ολ' αύτά, ένα άπό τά άντίτυπα 
γλύτωσε τήν καταστροφή καί πέρασε 
στήν κατοχή τού κόμη 'Αλέξανδρου 
Κέλλερ. Τό έργο έπανεκδόθηκε τό 
1910, σέ έλάχιοτα άντίτυπα. Κατά τή 
διάρκεια τής Κατοχής οί Γερμανοί 
κατάστρεψαν κάθε άντίτυπο πού έπεσε 
στά χέρια τους.

Γιά τά ίδια πράγματα έγραψε έπίσης - 
δίδοντας καταπληκτικές λεπτομέρειες 
- ό G. W. LEADBEATER, ή δέ ALICE A. 
BAILEY (1919-1949) έδωσε άκόμη πιό 
πολλά στοιχεία γιά τό έργο τής «Από
κρυφης Ιεραρχίας».

' Η Μυστική Κυβέρνηση τοΰ Κόσμου 
κινείται στό χώρο τού άποκρυφισμοϋ, 
έχει δέ κατά καιρούς λάβει τά έξής 
ονόματα: «'Απόκρυφη Κυβέρνηση τού 
Κόσμου», «Διδάσκαλοι τής Σοφίας», 
«Πνευματική Ιεραρχία», «Ιεραρχία», 
«Λευκή Ιεραρχία», «Παγκόσμια Λευκή 
’ Αδελφότητα», «Μεγάλη Λευκή Στοά», 
«'Εσωτερική Κυβέρνηση τοΰ Κόσμου» 
κ.ά.

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ

Κατά τήν 'Αλίκη Μπέϊλη καί τόν 
'Αριστοτέλη Παπασταύρου, ή κάθοδος 
τής Ιεραρχίας στή Γή έγινε πριν 
δεκαοκτώ περίπου έκατομμύρια χρό
νια. ' Ιδού πώς περιγράφεται ή κάθοδος 
αύτή, ο ’ ένα άλλο βιβλίο, πού κυκλοφό
ρησε τό 1928, σέ λίγα - καί άριθμημένα - 
άντίτυπα:

«Έν μέσω τοΰ όλοέν ίσχυροποιου- 
μένου θορύβου τής ταχείας καθόδου 
άπό άμέτρητα ϋψη, περιβαλλόμενον 
ύπό φωτοβόλων μαζών πυρός, αϊτινες 
έπλήρουν τόν ούρανόν μέ μακράς 
γλώσσας φλογός έξεσφενδογίσθη διά 
τών αιθέριων έκτάσεων τό άρμα τών 
υιών τοΰ πυρός, τών Κυρίων τής Φλο- 
γός έκ τής Αφροδίτης... Ο Σάνατ 
Κουμάρα, ό «Αιωνίως Παρθένος Νεανί
ας», ό νέος Κυβερνήτης τής Γής, 
εισέρχεται εις τό Βασίλειόν Του· οί 
Μαθηταί Του, οί Τρεις Κουμάρα, είναι 
μετ'Αύτοϋ, οί βοηθοί του είναι περί 
Αύτόν τριάκοντα ισχυρά "Οντα ήσαν 
έκεϊ... Οΰτοι άπετέλεσαν τήν πρώτην 
άπόκρυφον ' Ιεραρχίαν, τό έκπαιδευτή-

ριον τών μεΛΛοντων Μυστών, το κεν- 
τρον πάσης άποκρύφου ζωής»...

Ποΰ βρίσκεται δμως ή "Εδρα αύτοΰ 
τοΰ Κυβερνήτη τής Γής καί τών ύψηλών 
βοηθών του;

«Ή  κεντρική έδρα τής 'Ιεραρχίας 
είναι εις τήν Σαμπάλλαν, εις τήν έρη
μον Γ όβην».

Σύμφωνα μέ άλλην έκδοχή, ή Σαμ- 
πάλλα, «εύρίσκεται έβδομήκοντα πέν
τε μιλιά κάτωθεν τής έπιφανείας τής 
γής, ύπό τήν άπαγορευμένην πόλιν 
Λάσσαν».

' Η Μυστική Κυβέρνηση τού Κόσμου, 
έκτος άπό τήν Κεντρική έδρα της έχει 
καί άλλες διακλαδώσεις, τις έξής:

«Μία είναι εις τά δρη τής Γερμανίας, 
άλλη είναι εις τήν Σαχάραν, μία τρίτη 
εις τήν έρημον Γόβην, έτέρα εις τήν 
Κεντρικήν ’ Αμερική, άλλη μία εις τάς 
γυμνάς πεδιάδας τοΰ Καναδά, ένώ μία 
άλλη ύπό τό όρος Shasta τής Καλιφορ- 
νίας»...

' Ο FR. WITTEMANS μάς πληροφορεί 
έπίσης δτι στήν ' Απόκρυφη ’ Αδελφό
τητα ύπάρχουν έπτά κολλέγια, ίσου 
βαθμού." Ενα άπ’ αύτά είναι ή Στοά τών 
' Ιμαλαϊων, ένα άλλο τό "Υπατο Συμβού
λιο τοΰ Τάγματος τών Ροδοσταύρων, τό 
οποίο δρά, κυρίως, στό Δυτικό Κόσμο.

Πόσοι, τώρα, άποτελοΰν τό σύνολο

τής Μεγάλης Λευκής Στοάς;
Κατά τόν L. χονδρικά «ή ' Απόκρυφος 

Κυβέρνησις τοΰ Κόσμου άπαρτίζεται 
έκ τριών μεγάλων Τμημάτων, διευθυνο- 
μένων ύπό τριών ’ Ισχυρών ' Αξιωματού- 
χων...». Κατά τόν Άρ. Παπασταύρου ό 
ολικός άριθμός τών "Οντων αύτών σέ 
ολόκληρο τόν πλανήτη μας «άνέρχεται 
εις έκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρας», 
έκ τών όποιων «έξήκοντα τρεΤς» έργά- 
ζονται γιά τήν εξέλιξη τής άνθρωπότη- 
τος.

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 
ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

’ Επικεφαλής καί Κύριοι τοΰ Κόσμου 
(τής Γής) είναι ό λεγόμενος Σανάτ 
Κουμάρα, μέ τούς τρεις βοηθούς του. 
Πάρα κάτω οτήν κλίμακα τής ιεραρχίας 
βρίσκονται τά τρία ύψηλά πρόσωπα: ό 
Μάνου, ό Βοδδισάτβα καί ό Μαχατσό- 
χαν. Αύτοί είναι οί προϊστάμενοι τών 
τριών μεγάλων τμημάτων.

Ας δούμε τις άρμοδιότητες τών 
τριών αύτών μεγάλων άξιωματούχων:

Ό  Μάνου «άποτελεί τό ύπόδειγμα 
τής Άρείας φυλής μας, γιατί έχει 
έπιστατήσει στις τύχες της, άπό τήν 
άρχή της, δηλαδή πρό έκατό περίπου 
χιλιάδων χρόνων».
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Κατά τόν L. ό Μανοϋ «είναι ό 
ύψηλότερος πάντων των Διδαοκάλων, 
ών 6 ποδών καί 8 ίντζών ύψους, καί 
τελείας άναλογίας... Ό  Μανοϋ έχει 
πρόοωπον έξαιρετικώς δεικνϋον μεγά- 
λην δύναμιν, μέ ρίνα άέτειον, μέ 
μακράν κυματώδη καοτανόχροον γενει
άδα...».

Ό  κύριος αυτός κατοικεί επί τών 
' Ιμαλάΐων, τό δέ έργο του σχετίζεται 
κυρίως μέ τήν διακυβέρνηση καί τήν 
πολιτική κατάσταση τού πλανήτη, κα
θώς έπίσης καί μέ τόν χειρισμό τών 
δυνάμεων έκείνων οί οποίες θέτουν σέ 
κίνηση τό φλοιό τής γης, γιά τήν 
άνάδυση ή τόν... καταποντισμό τών 
' Ηπείρων.
Άλλος σπουδαίος άξιωματοϋχος τής 

Λευκής Στοάς είναι, είπαμε, ό λεγόμε
νος Βοδδιοάτβα. Γύρω άπό τό ” Ον αυτό 
έχουν γραφεί, κατά καιρούς, πολύ 
βλάσφημα - άπό χριστιανικής σκοπιάς - 
πράγματα. 'Ισχυρίστηκαν, καί ισχυρί
ζονται, δτι ό Βοδδισάτβας αύτός ή 
Μαϊτρεγιά, δπως τόν λένε, είναι ό 
Χριστός! Τόν ονομάζουν έπίσης κα, 
Παγκόσμιον ' Εκπαιδευτήν καί τόν περι
μένουν άπό στιγμή σέ στιγμή.

Τόν περασμένο 'Απρίλιο μάλιστα, 
προαναγγέλθηκε ή έλευσή του γιά τίς 
είκοσι περίπου ' Ιουνίου! Η «διαφήμιση» 
αύτή καταχωρήθηκε, ολοσέλιδη, σέ 
μεγάλες έφημερίδες 16 πρωτευουσών 
τού Δυτικού Κόσμου, καί κόστισε δέκα 
έκατομμύρια δραχμές («Καθημερινή», 
28-4-1982, «Τά Νέα», 3-5-1982).

’ Ιδού τί, έντελώς άπαράδεκτα, άπό 
έκκλησιαστικής πλευράς, γράφει περί 
τού 'Ιησού, ή Μπέϊλη (καί άλλοι): 

«Ποτέ δέν έφυγε πραγματικά (ό 
Χριστός) άλλά μόνο φαινομενικά, όσοι 
δέ γνωρίζουν τόν τρόπο, μπορούν νά 
τόν βροϋν ζώντα σέ φυσικό σώμα.

«Κατοικεί στά ' Ιμαλάϊα καί έργάζεται 
σέ στενή συνεργασία μέ τούς δύο 
μεγάλους Αδελφούς του, τόν Μανοϋ 
καί τόν Μαχατσόχαν»!..

' Ο L. άποκαλεί τόν Χριστό, τόν λεγό
μενο έπίσης καί «Παγκόσμιον ’ Εκπαι
δευτήν», «'Υπουργόντής παιδείας καί 
τών θρησκευμάτων» τής Παγκοσμίου 
Λευκής Αδελφότητος!

Τρίτος σπουδαίος άξιωματοϋχος τής 
Μυστικής Κυβερνήσεως τού Κόσμου 
είναι ό Μαχατσόχαν. ’ Ιδού μιά περιγρα
φή του:

« Ό  Μαχατοόχαν είναι ό τύπος τού 
πολιτικού, τού μεγάλου Όργανωτοϋ, 
καίτοι καί Αύτός ώσαύτως έχει πολλάς 
στρατιωτικός άρετάς. Ούτος φέρει έν 
Ινδικόν σώμα καί είναι ύψηλός καί

Ο πρώην βασιλιάς της Σπάρτης Λεωνίδας 
και σημερινός ιεράρχης του Ερημητηρίου 

της Αναλήψεως!...

λεπτοφυής, δέν τρέφει δέ ούτε μύστα- 
κα, ούτε γένειον... Φέρει συνήθως 
' Ινδικά ένδύματα καί έν λευκόν σαρίκι-
ον».

Κατά τήν Μπέϊλη, τό πρόσωπο αύτό 
είναι ό Κύριος τού Πολιτισμού, «χειρί
ζεται δέ τίς δυνάμεις τής φύσεως, καί 
είναι ή πηγή έκπορεύοεως τής ήλεκτρι- 
κής ένεργείας, όπως τήν γνωρίζουμε».

Οί τρεΤς αύτοί μεγάλοι άξιωματοϋχοι 
πού άναφέραμε «βρίσκονται σέ καθη
μερινή έπαφή μέ τόν Κύριο τού Κόομου 
(Σανάτ Κουμάρα) στή Σαμπάλλα, ολό
κληρη δέ ή διοίκηση τών ύποθέσεων 
βρίσκεται στά χέρια τους».

Κάτω άπό τίς διαταγές τών άξιωμα- 
τούχων αύτών τής ' Απόκρυφης Κυβερ
νήσεως έργάζονται άλλοι, μέ άλλες 
άρμοδιότητες. Έχομε, έτσι, τόν διδά
σκαλο Μορύα, τόν Κουτχοϋμι καί τόν 
Ζβάλ Κούλ...

Ό  L. γράφει ότι καί οί τρεΤς αύτοί 
κατοικούν σέ μιά χαράδρα τού Θιβέτ, 
κάνει μάλιστα καί λεπτομερή περιγρα
φή τών κατοικιών τους. 'Ιδιαίτερα ό 
Ζβάλ Κούλ είναι «ό ' Αγγελιοφόρος τών 
διδαοκάλων... 'Εργάζεται μέ έκείνους 
πού θεραπεύουν, καί άγνωστος καί 
άόρατος, συνεργάζεται μέ τούς έρευ- 
νητές τής άλήθειας στά μεγάλα έργα- 
στήρια τού κόομου, καθώς καί μέ τίς 
μεγάλες παγκόσμιες φιλανθρωπικές

κινήσεις, όπως λ.χ. ό 'Ερυθρός Σταυ
ρός».

Κατά τήν Μπέϊλη ύπό «τίς διαταγές 
τού Μανοϋ έργάζονται οί κυβερνήτες 
τών διαφόρων τμημάτων τού κόσμου, 
όπως λ.χ. ό Διδάσκαλος Ζεύς, ό οποίος 
είναι κυβερνήτης τής ' Ινδίας, καί ό 
Διδάσκαλος Ρακόζυ, πού είναι Κυβερ
νήτης τής Εύρώπης καί τής Α μ ερ ι
κής».

Τό πρόσωπο αύτό, ό Ρακόζυ, σάν 
μέλος τής ’ Απόκρυφης Κυβερνήσεως 
τού Κόσμου, παρουσιάζει ιδιαίτερο εν
διαφέρον γιά τή δράση του, ό χώρος 
όμως έδώ δέν μάς έπιτρέπει νά γρά
ψουμε περισσότερα...
” Αλλος Διδάσκαλος είναι ό λεγόμενος 

Ίλαρίων, «ό οποίος σέ προγενέστερό 
του ένσάρκωση» ήταν ό ' Απόστολος 
Παύλος! «Τώρα κατέχει σώμα Κρητός, 
περνά όμως μεγάλο μέρος τού χρόνου 
στήν Αίγυπτο».

Τό "Ον αύτό, πού έχει σώμα... 
Κρητικού, έμπνέει όλες τίς κινήσεις 
πού άσχολοΰνται μέ πνευματιστικά ζη
τήματα, μέντιουμ κ.ά.

"Αλλος Διδάσκαλος είναι, έπίσης, ό 
Σέραπις. Κατά τόν L. αύτός είναι 
«ύψηλός καί ξανθός». Είναι' Ελληνικής 
καταγωγής, άσκητικών τρόπων καί πολύ 
διακεκριμένος, όμοιάζων κατά τι πρός 
τόν μακαρίτην Καρδινάλιον Newman». 
Ή  Μπέϊλη γράφει ότι τά κινήματα 
Τέχνης ο ' όλο τόν κόσμο, ή έξέλιξη τής 
μουοικής, τής ζωγραφικής καί τού 
δράματος παίρνουν άπ'αύτόν τή ζωο
γόνο τους παρόρμηση.

Υπάρχουν καί άλλοι άκόμη Διδάσκα
λοι. "Ενας άπ'αύτούς είναι ό λεγόμε
νος Τσόχαν Ενετός. Αύτός, κατά μία 
πηγή «είναι ό ώραιότερος πάντων τών 
μελών τής Αδελφότητος».

' Αλλά πώς δρά στόν κόσμο ή Μεγάλη 
αύτή Λευκή Στοά;

Κατά τόν Άριστ. Παπασταύρου, ή 
πραγμάτωση τής Θελήσεως τής Ι ε 
ραρχίας γίνεται διά τών ειδικών Κέν
τρων, τών λεγομένων Ερημητηρίων. 
Τά γνωστότερα άπό τά κέντρα αύτά 
είναι -  έκτος τού κεντρικού τής Σαμπά- 
λα -  δεκαοκτώ. Βρίσκονται σέ διάφο
ρες χώρες καί διευθύνονται άπό τούς 
Διδασκάλους, μερικούς άπό τούς όποι
ους άναφέραμε. "Ενα άπό τά κέντρα 
αύτά είναι στή Χώρα μας καί συγκεκρι
μένα οτήν Κρήτη!

Στήν πράξη, τώρα, πώς άκριβώς 
άναπτύσσεται ή δραστηριότητα τής 
Απόκρυφης Κυβερνήσεως;

Προχωρώντας στήν έρευνά μας βρή
καμε -  γραμμένες! -  μερικές πολύ
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Η ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ενδιαφέρουσες πληροφορίες, οί οποί
ες ρίχνουν φώς σ' αύτό τό ερώτημα. 
Τίς παραθέτουμε αύτολεξεί:

1. «Πρώτον διερευνοϋοι τήν διανοη
τικήν άνάπτυξιν του λαού, καί άν αϋτη 
παρέχει μερικός έοτω έγγυήσεις περί 
τής έπιτυχίας τής έπιχειρήοεως τότε 
προχωροϋσιν εις τήν έξέτασιν τής 
άντιλήψεως των ήγητόρων του... "Εν 
τοιούτον συγκεκριμένον παράδειγμα 
[είναι] ή ϊδρυοις τής Κοινωνίας τών 
' Εθνών, μετά τόν πρώτον παγκόσμιον 
πόλεμον. Η ιδέα τής ίδρύοεώς της 
έρρίφθη πρώτον παρά του Διδασκάλου 
' Ιλαρίωνος, ήτις έπεδοκιμάσθη ύπό τών 
λοιπών μελών τής ' Ιεραρχίας. Τό κατό
πιν πρώτον έργον ήτο νά εύρεθή ό 
κατάλληλος άνθρωπος του όποιου ή εις 
τάς ' Ηνωμένας Πολιτείας έπιρροή ήτο 
τοιαύτη ώστε νά δύναται νά διατυπώση 
τήν περί του μεγίστου πολιτικού τούτου 
έργου εϊσήγηοιν. Τόν τοιούτον πεφωτι- 
σμένον νοΰν εϋρον εις τό άτομον τού 
Συνταγματάρχου Χάους, όστις, κατά 
τήν περίοδον έκείνην, έτύγχανε νά 
είναι ό μάλλον έμπιστος συνεργάτης 
τού τότε προέδου τών ' Ηνωμένων 
Πολιτειών Ούίλσων. Μέσω τού Χάους, 
ή ιδέα τής Κοινωνίας τών ' Εθνών 
άνεπτύχθη εις τόν πρόεδρον Ούίλ
σων».

2. «"Ετερον έναργές χρονικόν άνα- 
φέρεται παρά τού ίδιου Διδασκάλου 
[Σβάλ Κούλ], εις έπιστολήν του πρός 
τήν κ. Α.Α. Μπέϋλυ, έν Νέα Ύόρκη, 
ύπό ήμερομηνίαν 9 Αύγούστου 1945, 
ολίγες ήμέρες κατά τήν καταστροφήν 
τών δύο ' Ιαπωνικών πόλεων έξ ’ Αμερι
κανικών άτομικών βοβμών, εις τήν 
οποίαν δίδει λεπτομέρειας τών μέσων 
τά οποία ή Ιεραρχία μετήλθε πρός 
έπηρεασμόν τών διανοιών τών ’ Αμερι
κανών έπιστημόνων πρός ταχυτέραν 
άνάπτυξιν τής ' Ατομικής ' Ενέργειας, 
δλως άντιθέτως τών Γερμανών, ών όέκ 
τής νίκης τού πολέμου σκοπός ήτο ή 
καταστολή τών έλευθεριών τού κό
σμου».

“ Ενα άκόμη παράδειγμα συγκεκριμέ
νης δράσεως τής Άάόκρυφης ' Ιεραρ
χίας, όπως τό παρουσιάζει ή Ά . Μπέϊ- 
λη, είναι τό άκόλουθο:

«Λίγα μόνο είναι δυνατό νά λεχθούν 
γιά τούς δύο “Αγγλους Διδασκάλους... 
Στά χέρια τού 'Ενός άπ' αύτούς, ό 
Οποίος διαμένει στή Μεγάλη Βρεττα- 

νία, έχει άνατεθεϊ ή καθοδήγηση τής 
' Αγγλοσαξωνικής φυλής, έργάζεται δέ 
πάνω στά σχέδια πού άφοροϋν τή 
μελλοντική της άνάπτυξη καί έξέλιξη. 
Βρίσκεται πίσω άπό τό έργατικό κίνημα 
σ' δλο τόν κόσμο, μετουσιώνει καί

καθοδηγεί, τό δέ όγκούμενο σ' αυτήν 
τήν έποχή κύμα τής δημοκρατίας, 
έξαρτάται άπ’ Αύτόν».

Τί συμβαίνει λοιπόν;
'Υπάρχει πράγματι αύτή ή περίφημη 

' Απόκρυφη ' Ιεραρχία ή όλα όσα σταχυ- 
ολογήσαμε καί παραθέσαμε, άποτε- 
λοΰν άποκυήματα άρρωστη μένης φαν
τασίας;

Ό  ύποσημειούμενος, έχοντας υπό
ψη του ένα μέρος τής άποκρυφιστικής 
φιλολογίας, μπορεί νά άπαντήσει ώς
έξής:

Είναι δύσκολο νά πιστέψει κανείς, ότι 
ύπάρχει πράγματι ένα τέτοιο μυστηριώ
δες Σώμα, άμυδρή εικόνα τού όποιου 
δώσαμε.

"Ενα, πάντως, είναι βέβαιο: δτιύπήρ- 
ξαν στόν κόσμο -  καί ύπάρχουν σήμερα
-  πολλές μυστικές έταιρεΤες, τίς οποί
ες διακεκριμένα μέλη τους συνέδεσαν 
μέ τήν ' Απόκρυφη αύτή ' Ιεραρχία, γιά 
τήν όποια μιλήσαμε.

Ά ν  λοιπόν δέν κυβερνιέται ό Κό
σμος άμεσα άπό μιά μυστική ’ Αδελφό
τητα, έπηρεάζεται πάντως σοβαρότα
τα, άπό 'Οργανώσεις Μυστικές, οί 
οποίες συνδέθηκαν -  άπό τά μέλη τους
-  μέ τό λεγόμενο ' Απόκρυφο Κέντρο 
τού Κόσμου, τήν μυστηριώδη Σαμπάλ- 
λα...

Οί μυστικές λοιπόν αύτές έταιρεΤες, 
έμπνεόμενες άπό τήν ' Απόκρυφη ' Ιε
ραρχία, 'ίδρυσαν στή συνέχεια καί ιδρύ
ουν, έπηρέασαν καί έπηρεάζουν -  
μέσω τών μελών τους -  διάφορους 
Οργανισμούς, Λέσχες, Συμβούλια 

κλπ., πού έργάζονται δραστήρια γιά τήν 
άπάμβλυνση τών διαφορών μεταξύ τών

Χριστιανός Ροζενκρέιτς. Ιδρυτής του Τά
γματος των Ροδοσταύρων.

άνθρώπων, στόν έθνικό, οικονομικό, 
πολιτικό καί θρησκευτικό τομέα, μέ 
άπώτερο σκοπό τήν ένωση ολόκληρου 
τού Κόσμου κάτω άπό μιά παγκόσμια 
ήγεσία.

Παραθέτομε τίς σχετικές μαρτυρίες:
«' Ο Κόσμος είναι ένας καί τά βάσανά 

του είναι κι' αύτά ένα- ή άνθρωπότης 
είναι στήν πραγματικότητα μία ένότης...
' Ο σκοπός της είναι ένας, καί αύτός 
είναι ότι πρέπει νά προβληθούμε σάν 
μιά μεγάλη άνθρώπινη οικογένεια... Στό 
μέλλον πρέπει νά προβάλλουμε σάν μιά 
άνθρωπότης, έξαγνισμένη, πειθαρχη- 
μένη, φωτισμένη καί συγχωνευμένη».

"Αλλος έπίσης μυημένος διακηρύσ
σει:

«Πιστεύω εις μίαν ένωσιν άνθρώπων, 
εις μίαν Πολιτείαν, εις μίαν ' Εκκλησί
αν».

Κι' ένας τρίτος μάς διαβεβαιώνει:
«' Εξακολουθοΰμεν άνοικοδομοΰν- 

τες τήν μέλλουσαν Μητρόπολιν τής 
άνθρώποτητος».

"Ενας τέταρτος μάς πληροφορεί 
έπίσης δτι:

«Τό μυστικόν μέλει νά διατηρηθεί 
τόσον άπό όλους ήμάς, δσον καί άπό 
όλους τούς άληθεΐς [άδελφούς] ολο
κλήρου τής Ύφηλίου μέ τήν αύτήν 
πίστιν καί τήν αύτήν ιερότητα άπό τήν 
όποιαν ένεπνεύσθησαν οί ίδρυταί τού 
Τάγματός μας. Τό μυστικόν τούτο 
άπεκαλύφθη τό πρώτον γραπτώς, τώ 
1744, άπό έν μικρόν καί περίεργον 
βιβλίον, έκδοθέν έν Βρυξέλλαις... Ά ν - 
τίτυπον δέ αύτοϋ εύρίσκεται καί σήμε
ρον εις τήν Bibliothegue de ί  ARSENAL 
τών Παρισίων. Εις τό βιβλίον αύτό 
άναφέρονται καί τά έξής, έπίλέξει: «Τό 
μυστικόν συνίσταται είς τό νά άνεγεί- 
ρωμεν, άσυναισθήτως, μίαν παγκόσμιον 
λαϊκήν Δημοκρατίαν, τής όποιας Βασι
λεύς θά είναι ό Νοϋς - τό Πνεύμα καί 
Άνώτατον Συμβούλιον ή Συνέλευσις 
τών Σοφών...».

Γιά Παγκόσμια κυριαρχία καί Παγκό
σμια -  θεοκρατική -  κυβέρνηση μάς 
μίλησαν καί οί χιλιοστές.

' Η ήγεσία τών χιλιοστών έτσι έκήρυ- 
ξε τήν Παγκόσμια ' Εβραϊκή θεοκρατική 
κυριαρχία «έφ- ολοκλήρου τού κό
σμου», είς βάρος μάλιστα τής Χριστια
νοσύνης, τήν όποια -  κατά τόν Ρώσσελ 
-  έξήρανε ό Θεός, ένώ έξωογόνησε 
τόν Σιωνισμό...

' Ο δέ Ιωσήφ Ρόδερφοδ, δεύτερος 
άρχηγός τών χιλιοστών, προφήτευσε 
(τό 1924) ότι,

«ή ' Ιερουσαλήμ θά γίνη ή πρωτεύου
σα τού κόσμου»!...

Άπό άλλες πηγές άντλοΰμε τίς
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έξης, επίσης, διαφωτιστικές πληροφο
ρίες:

«Μέ μιά ματιά στις άπαραίτητες 
υπηρεσίες τών διεθνών οργανισμών 
όπως τό Διεθνές Γραφεϊον ' Εργασίας, 
τήν Παγκόσμια Όργάνωσι Υγείας, τό 
Διεθνές Νομισματικόν ΤαμεΤον κ.λ.π. 
πείθεται καθένας δτι είναι πιά παράλο
γη ή χωριστή ύπαρξη τών έθνών μέ τήν 
παληά βάσι Κρατικής κυριαρχίας. Ή  
Παγκόσμια Κυβέρνησι, δέν είναι πλέον 
ούτοπία- είναι ζωτική άνάγκη. ' Η έθνική 
κυριαρχία είναι στήν έποχή μας, μιά 
παραγεγραμμένη οπτική άπάτη... "Ενα 
ένδιαφέρον δοκίμιο συνετάχθη άπό 
Αμερικανούς ειδικούς κοινωνιολό

γους μέτόνπρύτανιτού Πανεπιστημίου 
τού Σικάγου, R.M. Hutchins, έπί κεφα
λής». Τό σχέδιο αύτό προέβλεπε τούς 
έπόμενους ' Οργανισμούς μιας Παγκο
σμίου 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας: 
1ον. Παγκόσμια Συνέλευσι, είδος συν
τακτικής Βουλής. 2ον. Παγκόσμιο Συμ
βούλιο, δηλ. παγκόσμιο νομοθετικό 
σώμα. 3ον. Πρόεδρον Παγκόσμιο. 4ον. 
Μέγα δικαοτήριον γιά τήν Παγκόσμιο 
δικαιοσύνη. 5ον. Σώμα τών Φουρών ή 
Παγκόσμιο δύναμι άμύνης... Κατά τό 
«Σχέδιον», τά Έθνη-Κράτη δέν άνα- 
γνωρίζονται πλέον»!

Σύμφωνη λοιπόν μέ τά στοιχεία πού 
παραθέσαμε -  καί μέ άλλα πού ύπάρ- 
χουν... -  κάπου καί άπό κάποιους 
έτοιμάζεται ένας ή περισσότεροι θρό
νοι, πάνω ατούς όποιους θά καθίσουν οί 
νέοι άφέντες τού Κόσμου, γιά νά 
κυβερνήσουν τήν «πειθαρχημένη, φω
τισμένη καί συγχωνευμένη» άνθρωπό- 
τητα... Τήν άνθρωπότητα δμως έκείνη 
στήν όποια

«κατά τό Σχέδιον, τά 'Έθνη-Κράτη 
δέν άναγνωρίζονται πλέον» 

άφοΰ
«ή έθνική κυριαρχία είναι στήν έποχή 

μας μιά παραγεγραμμένη οπτική άπά
τη»!...

' Αλλά έδώ άκριβώς είναι τό σημείο 
όπου οί οξυδερκείς, πληροφορημένοιή 
καί άπλώς οί «καχύποπτοι» άνθρωποι, 
παρά τά έπί μέρους ώραία λόγια τών 
διακηρύξεων αύτών, διαβλέπουν τόν 
κίνδυνο ένός πολυεπίπεδου, σκοτεινού 
καί δόλιου Ολοκληρωτισμού. 'Ενός 
' Ολοκληρωτισμού μέ μάσκα, άγνωστου 
μέχρι σήμερα στόν κόσμο άλλά μέ 
διαφαινόμενη τήν πηγή του, ό οποίος 
θά είναι ή «τελική λύση» κατά τών 
ούσιαστικών έλευθεριών τών Λαών.

... Τών έλευθεριώνέκείνωνύπέρτών 
όποιων ό Τόπος αύτός -  ό Τόπος μας -  
έχει εισφέρει άνά τούς αιώνες, όχι 
άπλώς οβολούς, άλλά Χρυσά Τάλαντα.
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Σ ΤΟΥΣ Δελφούς, τό άντιπροσω- 
πευτικό αύτό ιερό τού άρχαίου 

κόσμου, τά άγάλματα τών θεών, τών 
ποιητών καί τών ήρώων είχαν τό ίδιο 
μέγεθος. Όπως έκείνα τού Δία καί τού 
' Ομήρου, πού βρισκόντουσαν μπροστά 
στό μεγαλόπρεπο ναό τού ’Απόλλωνα. 
Ή  ισότητα δέν ήταν τυχαία, περιείχε 
μιά μακρά καί βαθύτερη διεργασία γύρω 
άπό τή συνάντηση τής πίστης μέ τήν 
ύπαρξη, τής θείας μέ τήν άνθρώπινη 
ούσία. Φανέρωνε κι αύτό μιάν άδιάκοπη 
έπαφή τού ιερού λόγου μέ τήν τρέχου
σα ζωή κι ένα συγκερασμό τής θρη
σκευτικής μέ τήν κοινωνική ώρα. Μέ 
τόν τρόπο τούτο μπορούσε τό ιερατείο 
νά βρίσκεται κοντά καί στόν ιστορικό 
χρόνο καί νά πλησιάζει αύθεντικώτερα 
τό νόημα τών ιστορικών εξελίξεων. 
‘Απαύγασμα τού πνεύματος αύτού 
στάθηκαν οί θρυλικές ’Αμφικτιονίες, τά 
υψηλά προδρομικά έκείνα συστήματα 
τής συλλογικής άσφαλείας, πού έδραί- 
ωσαν καί τή γενικώτερη άνθρωπιστική 
φυσιογνωμία τού έλληνικού πολιτισμού.

Στή μετώπη τού ναού ύπήρχαν τρεις 
έπιγραφές αντλημένες άπό τις υποθή
κες τών έπτά σοφών: «Γνώθι σ αυτόν»
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«Μηδέν άγαν» «Εγγύα παρά δ ' άτα» 
(Γνώρισε τόν έαυτό σου, τίποτα τό 
ύπερβολικό. ' Η έγγύηση βρίσκεται δί
πλα στήν καταστροφή). Γιά νά φανερώ
σει καί πάλι τό ιερατείο τήν ορθολογι
στική του τοποθέτηση μέσα στόν υπαρ
κτό χώρο καί τή συνεχή κοινωνική του 
μέθεξη.

Ή  Δελφική ιδέα, μέ τά συλλογικά 
είρηνιστικά όργανα, τά περίφημα «Κοι
νά» καί τά βουλεύματα τών είρηνιστι- 
κών ’Αμφικτιονιών, έξέφρασε σέ γνήσι
ες τιμές οίκουμενικότητας τό πολιτισμι
κό ιδεώδες τών Ελλήνων, συγκροτη
μένο: άπό τήν ορθολογιστική άντίληψη 
στήν έρευνα καί γνώση του κόσμου, τή 
φιλοσοφία τής αύτογνωσίας, τή μετά- 
πλαση τής άτομικής μονομέρειας τού 
πολίτη σέ κοινωνική προσωπικότητα τού 
έλεύθερου άνθρώπου, τόν αισθητικό 
ψυχισμό, τόν ύπερούσιο δραματικό 
λόγο, τό πνεύμα τής ύλης, τής ζωής καί 
τής συνείδησης σέ πρακτικές έφαρμο- 
γές ήθικοϋ βίου.

Ο Ηνίοχος, το περίφημο χάλκινο άγαλμα 
των Δελφών. Στους Δελφούς τα αγάλμα
τα των θεών, των ποιητών και των ηρώων 
είχαν το ίδιο μέγεθος. Η ισότητα αυτή δεν 
ήταν τυχαία. Περιείχε μια μακρά και 
βαθύτερη διεργασία γύρω από τη συνάν
τηση της πίστης με την ύπαρξη, της θείας

με την ανθρώπινη ουσία.

Η Σφίγγα των Ναξίων από τους Δελφούς. 
Η Δελφική ιδέα, με τα συλλογικά ειρηνι- 
στικά όργανα, τα περίφημα «Κοινά» εξέ- 
φρασε σε γνήσιες τιμές οικουμενικότη- 
τας το πολι τισμικό ιδεώδες των Ελλήνων.

Καί οί έννοιες τού ύπέρτατου όντος, 
στήν έλληνική άνθρωπιστική ιδέα, τοπο
θετούνται άνάλογα. Βασικά ό Θεός 
μέσα σ ’ αύτήν δέν έπιβάλλεται μά 
ύποβάλλεται. Δέ γίνεται σέ καμμιά 
περίπτωση μεταφυσική άπειλή. ’Απο
τελεί «Νοϋ» καί «Δύναμη» έξω άπό τό 
χώρο καί τό χρόνο, ύπέρτατο άνερεύ- 
νητο πρωτογενές αίτιο στήν κίνηση τής 
ύλης πού άποτελεΐ τή βασική συμπαντι- 
κή ούσία, τις ιδέες ένσωματώνει φιλο
σοφικά ό ένοραματικός Αριστοτέλης 
στήν υπέρτατη στοιχείωση τοϋ «Μήπω 
άποκεκαλυμένου» άνώτατου όντος, 
πού έδωσε καί τήν πρώτη κίνηση ατό 
Σόμπαν.

Ή  ύλη στόν Πλάτωνα είναι τό «μή 
όν». Στόν ’Αριστοτέλη είναι τό «κινούν 
όν» γιατί ή κίνηση τής ύλης παρέχει καί 
τήν παραγωγή κάθε ζωής. ' Η άφανέρω- 
τη λοιπόν, ύπέρτατη δύναμη είναι «ή 
νόησις τής νοήσεως». «Αύτόν άρα νοεί 
ό νους, είπερ έστί τό κράτιστον καί 
έστίν ή νόησις νοήσεως νόησις» λέει 
στά «Μετά τά Φυσικά». Ή  κίνηση 
άποτελεΐ τή μετάβαση άπό τή δύναμη 
στήν ένέργεια. ' Επομένως καί ή άρχική

αύτή κίνηση τής ύλης, πού πραγματο
ποιήθηκε μέσα στόν άχρονο χώρο άπό 
τήν άνώτατη δύναμη, δέν προήλθε 
παρά άπό τήν "Ελξη. « ’ Εκ τούτης δέ 
αρχής ήρτηται ό ούρανός καί ή φύσις» 
συμπληρώνει στό ίδιο έκπληκτικών ύ- 
περβατικών συλλήψεων κείμενο.

Μέσα στήν τρομερή αύτή πνευματική 
δεξαμενή καί ό άνθρωπος παρουσιάζει 
τιτανικά όντολογικά στοιχεία πού άν 
άξιοποιηθούν σέ καταβολές πρακτικού 
βίου είναι δυνατό νά τοϋ έξασφαλίσουν 
τήν εύδαιμονική πληρότητα καί τήν 
κοινωνική καί άτομική εύτυχία.

Στις κοσμογονικές άντιλήψεις τών 
' Ελλήνων τό πνεύμα είναι ή ζωή τής 
ύλης, σέ ένα σύνολο συνεπών λειτουρ
γιών, πού συντελοΰνται άποκλειστικά 
μέσα στό φυσικό χώρο. Οί στοιχειώσεις 
δέν ήταν ούτε απλές, ούτε εύκολες γιά 
τούς καιρούς έκείνους τών καταθλιπτι- 
κών θεοσοφικών μύθων καί μεταφυσι
κών προλήψεων. Φανερώνουν όλη τήν 
κρυστάλινη διαύγεια τών έλεύθερων 
άναζητήσεων, άπό τούς έλεύθερους 
"Ελληνες στοχαστές στις έλλαδικές 
κοιτίδες τών δημοκρατιών. Καί πραγμα
τώνουν θεμελιακά ανθρωπιστικά πρό
τυπα -  αύτές τις ίδιες τίς ρίζες τού 
άνθρωπισμού -  καθώς πορεύτηκαν ά
κατάλυτες, μέσα άπό τό Ρωμαϊκό δικαι- 
οθεσμικό λογισμό καί τή βυζαντινή 
άνθρωποσοφία, στήν ούμανική άναγέν- 
νηση πού άποτελεΐ μιά καθαρή άνακύ- 
κληση τού έλληνικού άνθρωπιστικοϋ 
ιδεώδους.

Αύτή ή διαρχία τής άχρονης συμπαν- 
τικής αιωνιότητας έκφράζεται σέ δυό 
στοιχεία: τό πνευματικό, μέ τόν άρρενα 
λόγο (Βούληση-Δύναμη) καί τό ύλικόμέ 
τή μήτρα κίνηση ('Υποδοχή-’Ενέργεια) 
καί συγκροτεί τήν ύπέρτατη έννοια τής 
Φύσης. Μέ κορωνίδα τήν Άριστοτέ- 
λεια άποψη ότι «τά γινόμενα φύσει 
πάντα γίνεται» καί τό άξίωμα ότι τό 
πνεύμα δέν είναι παρά μιά γιγάντια καί 
γοητευτική συνέπεια τής λειτουργίας 
τής ύλης.

Στις πραγματιστικές κατευθύνσεις 
τού έλληνικού άνθρωπισμού -  πού 
οδήγησαν σέ κοσμογονικές συλλήψεις 
τή σκέψη τής άνθρωπότητας -  ή φύση 
άποτελεΐ τήν κυρίαρχη ούσία καί τήν 
άπαράμιλλης άρμονίας καί κανονικότη
τας ένεργητική καί ζώσα άρχή. Μέ 
έξειδικεύσεις, πού κρυσταλλώθηκαν σέ 
ύψηλά στοχαστικά πλάσματα στό κύλι
σμα τών αιώνων.
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Ο Αργύρης Εφταλιωτης σε σκίτσο του Ανατολή 
Λαζαριδη.

ΑΡΓΥΡΗΣ
ΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣ

Αργύρης Εφταλιωτης είναι τό φιλολο
γικό ψευδώνυμο τού Κλεάνθη Μιχαηλί- 
δη, πού γεννήθηκε τό 1849 στό Μόλυβο 
τής Λέσβου. Τό όνομα ’ Αργύρης τό πήρε 
γιατί γεννήθηκε τήν 1η Ιουλίου, εορτή 
των ' Αγίων ' Αναργύρων, καί τό ’ Εφταλι- 
ώτης άπό τό ’ Εφταλού, έξοχή τού χωρι
ού του.

Ι Μ υ ΧΑΡΗΣ, Πάλλης, Έφταλιώτης.
" Τ ρ ία  ονόματα πού βρίσκονται 

στην πρωτοπορία τού δημοτικιστικοϋ 
κινήματος. Ο πρώτος μέ τό περίφημο 
«Ταξίδι» του στά 1888, πού άνοιξε τό 
δρόμο γιά τήν επιβολή καί τήν έπισημο- 
ποίηση τής ζωντανής μας γλώσσας, κι 
οί άλλοι δυό, πιστοί μαθητές καί οπαδοί 
του, πού πάσχισαν μέ τό μεταφραστικό 
καί άλλο έργο τους νά τήν καλλιεργή
σουν καινά τής δώσουν τήν άληθινήτης 
άξια στήν παιδεία καί στή ζωή τού 
έθνους μας. Φυσικό ήταν οί πρώτοι 
έκεϊνοι δημοτικιστές νά έφθασαν σέ 
άκρότητες, άλλά, άνδέν ήσαναύτοί,δέ 
θά γινόταν ή αρχή, δέ θά πετυχαίναμε 
όσα έχουμε σήμερα. Καί βέβαια ποτέ 
δέν είπαν ή έγραψαν όσα οί άμετανόη- 
τοι καθαρευουσιάνοι τούς καταμαρτυ
ρούσαν. Γιατί όλόκληρη μυθολογία είχε 
στηθεί καί κάθε μέσο χρησιμοποιούσαν 
γιά νά συκοφαντήσουν τόν άγώνα τών 
δημοτικιστών καί νά ύποβιβάσουν τή 
γλώσσα μας, μήπως καί χάσει ή φτιαχτή 
καί άραχνιασμένη καθαρεύουσά τους, 
άπό τήν όποια άντλοΰσαν ύπόσταση καί 
κύρος άπέναντι στούς άγράμματους 
όπαδούς τής γλώσσας όλόκληρου τού 
έλληνικοϋ λαού. Είναι γνωστό ότι τό

γραφικά έκεΐνα Κεχριμπάρα (Ή λ έ - 
κτρα), Λασπιάς (δηλαδή Πηλέας), Πα
λιοκουβέντας (δηλαδή Παλαιολόγος), 
γοργοχάμπερο (δηλαδή τηλεγράφημα) 
τά είχαν κατασκευάσει οί ίδιοι οί καθα
ρευουσιάνοι καί ότι ό Πάλλης ποτέ δέν 
είπε «Θυμήσου με, άφεντικό, όταν 
έρθης στά πράματα», άντί τού «Μνή- 
σθητί μου, Κύριε», ούτε «κάτω τις 
κούτρες σας», άντί«Τάς κεφαλάς ήμών 
τώ Κυρίω κλίνωμεν» ή «Σοφία, σούζα», 
άντί «Σοφία, ορθοί»,«' Αμανές ποδαρά
τος», άντί« ' Ακάθιστος ύμνος», «Φουρ
τούνα στά μπατζάκια σας», άντί «Ούαί 
ύμΐν» καί άλλα φαιδρά. Είναι άλήθεια ότι 
έγιναν άπό τούς δημοτικιστές ορισμέ
νες άστοχες προτάσεις, όπως π.χ. τό 
βαθμηδόν νά γράφεται βαθμηδό, ό 
φθόγγος - φτόγγος κλπ., άλλά κανείς 
ποτέ δέν πρότεινε νά γράφεται ό 
μυστικός δεΐπνος = μυστικό τσιμπούσι 
(!.). Τό δέ θεώρημα τού Εύκλείδη 
«Καθενοϋ όρθάγκωνου τριάγκωνου τό 
τεσσαράγκωνο τής άποκατινής τεντώ- 
στρας είναι όσα καί τά τεσσαράγκωνα 
τών δύο άλλονών παιδιών του», δέν τό 
είπε ποτέ έτσι ό ' Ελισσαίος Γ ιαννίδης, 
όπως τού καταμαρτυρεί ό Κ. Λογοθέ
της στό βιβλίο του «Τά αιώνια ιδεώδη.

Θρησκεία - Γλώσσα - Πατρίς», άλλά τό 
είχε άποδώσει ωραιότατα στά «Στοιχεία 
Γεωμετρίας» του (1938) ώς έξής: «Σέ 
κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, τό τετράγωνο 
τής ύποτείνουσας είναι ίσο μέ τό 
άθροισμα τών τετραγώνων τών δύο 
καθέτων πλευρών». Τελικά, όμως, τίπο
τε άπό όλα αύτά τά κατασκευάσματα 
τών καθαρευουσιάνων δέν έπιασε, καί 
οί πρωτοπόροι έκεϊνοι πήραν τή θέση 
πού τούς έπρεπε στήν ιστορία τής 
παιδείας κα]τής λογοτεχνίας μας, θέση 
τιμής καί σεβασμού. Ένα άπό τούς 
άγνότερους καί συνεπέστερους μαχη
τές τού δημοτικισμού τής έποχής 
έκείνης, ήταν ό Αργύρης Έφταλιώ
της. ΈΙταν σπουδαία μορφή ό Έφτα
λιώτης καί άξίζει νά άσχοληθεί ή 
« Ιστορία» μαζί του. Οί νέοι πρέπει νά 
γνωρίσουν τήν προσωπικότητα καί τήν 
προσφορά του. Τέτοια πρότυπα έχουμε 
άνάγκη, τέτοιους οδηγούς γιά νά πάμε 
μπροστά.

Αργύρης Έφταλιώτης, είναι τό φιλο
λογικό ψευδώνυμο τού Κλεάνθη Μιχα- 
ηλίδη, πού γεννήθηκε τό 1849 στό 
Μόλυβο τής Λέσβου. Τό όνομα ' Αργύ
ρης τό πήρε γιατί γεννήθηκε τήν 1η 
Ιουλίου, έορτή τών Αγίων Άναργύ-
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της αγωνιστικής του δράσεως.

ρων, καί τό ' Εφταλιώτης άπό τό ’ Εφτα- 
λοϋ, έξοχή τού χωριού του, στήν όποια 
ό ακαδημαϊκός ' Ηλίας Βενέζης αφιέ
ρωσε πρόσφατα ένα ωραίο καί ένδιαφέ- 
,ρον βιβλίο. Καθώς γράφει ό Βενέζης: 
«Στά βορεινά τής Λέσβου είναι ή 
' Εφταλού, μιά άγκάλη καί ένας άπόμε- 
ρος κάβος. ' Εκεί άραξε ό Θεός, γιά νά 
ξεφύγει έναν κόσμο πού δαιμονίζεται. 
Λίγη γή, περιβόλια, λεύκες, λιόδεντρα, 
δρύς καί κουκουναριές, λίγα ρόμπολα, 
καί σκίνα, καί άλυγαριές. Δυό - τρεις 
κοϋλες παλαιές, καμωμένες άπό πα
λαιούς άνθρώπους πού ήξεραν νά 
άποτραβιοΰνται καί νά γαληνεύουν βα
θαίνοντας στή λατρεία τών πρώτων 
δυνάμεων: τής γής, τού νερού, τού 
ψωμιού, τού ήλιου, τού έρωτα. Αύτοί 
πιά οί άνθρωποι χάθηκαν, όμως τό 
πνεύμα τους ζε ϊ στήν Έφταλοϋ: ζεΐ 
στό χαμόγελο, μές στήν άνοιχτή καρδιά 
μέ τήν όποια ύποδέχονται τόν ξένο πού 
γυρεύει λίγο νερό νά δροσιστεϊ άπ'τό 
πηγάδι τής κούλας, πίσω άπό τις καλα
μιές».

' Ο τόπος αύτός, οί εικόνες αύτές δέν 
έφυγαν ποτέ άπό τό νοΰ τού ' Εφταλιώ- 
τη. "Εμειναν βαθιά χαραγμένες στή 
μνήμη του καί τή συντρόφευαν πτήυ

ξενητειά. Άπό αύτές άντλησε τις 
καλύτερες έμπνεύσεις του. Τά πρώτα 
γράμματα τά έμαθε στό ιδιωτικό σχο
λείο, πού ό πατέρας του, φλογερός 
πατριώτης καί ικανός έκπαιδευτικός 
(«μαθητής τού Γ. Σερούιου», όπως μάς 
πληροφορεί ό ίδιος ό συγγραφέας τής 
«Μαζώχτρας» σέ ένα του αύτοβιογρα- 
φικό σημείωμα), είχε άνοίξει στό χωριό 
του, άφοϋ ύπηρέτησε σέ διάφορα 
μέρη. Δεκαεφτά χρόνων (1866), ό 
' Εφταλιώτης έχασε τόν πατέρα του καί 
άναγκάσθηκε νά πάει στήν Πόλη, κοντά 
σ ένα θείο του, γιά νά μπεΤστόέμπόριο 
καί νά κάνει τήν τύχη του. ' Εκεί δέν 
έμεινε πολύ, γιατί ό θείος του τόν 
έστειλε στό Μάντσεστερ (1867), σέ μιά 
άλλη έμπορική δουλειά. Στήν πόλη 
αύτή έργάσθηκε ώς έμποροϋπάλληλος 
δώδεκα ολόκληρα χρόνια καί πρόκοψε 
στό έπάγγελμα. Ό  έμπορικός οίκος 
τών Ράλληδων, στόν όποιο ύπηρετοϋ- 
σε, τόν έστειλε άπό έκεΤ πρώτα στό 
Λίβερπουλ καί μετά πολύ μακριά, στή 
Βομβάη τής ' Ινδίας. Στό μεταξύ, στά 38 
του χρόνια, τό 1887, μπόρεσε νά 
πεταχθεϊ ώς τό νησί του καί νά δε! τή 
μάνα του καί τ'άδέλφια του. Στό 
Μάντσεστερ ό ' Εφταλιώτης είχε γνωρι-

σθεϊ μέ τόν Αλέξανδρο Πάλλη, πού 
είχε φθάσει έκε ϊ στά 1869, γιά νά 
άκολουθήσει κι αύτός τόν ίδιο έπαγγελ- 
ματικό κλάδο. Ηπειρωτικής καταγω
γής, είχε γεννηθεί τό 1851 στόν 
Πειραιά καί είχε φοιτήσει γιά λίγο στή 
Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Οί δυό 
νέοι έγιναν γρήγορα φίλοι καί βρήκαν 
κοινά ένδιαφέροντα. Σύχναζαν στόν 
Ελληνικό Σύλλογο τού Μάντσεστερ 

« Ό  Λόγιος Ερμής» καί έπαιρναν 
μέρος στις έκδηλώσεις του. Στό αύτο- 
βιογραφικό του σημείωμα ό ' Εφταλιώ
της γράφει:

«Έπραξα έκεϊ (δηλαδή στό Μάντσε
στερ) έμπορικός ύπάλληλος δώδεκα 
χρόνια, καί μόλις τις προάλλες παράδω- 
σα στή φωτιά όσα άναγνώσματα έκανα 
στόν Ελληνικό Σύλλογο « Ό  Λόγιος 

Ερμής», φιλογικά καί πατριωτικά». Τά 
γλωσσικά του ένδιαφέροντα δέν είχαν 
τότε άκόμη μορφοποιηθεΐ. Ή ταν άκό- 
μη ό Κλεάνθης Μιχαηλίδης. Κυρίως 
μετέφραζε άγγλικούς καί γαλλικούς 
στίχους, έγραφε κανένα δικό τους 
ποίημα, μά σπάνια δημοσίευε. Εχε 
όμως δίψα γιά πλατύτερη μόρφωση καί 
ένδιαφερόταν γιά τήν πνευματική πρό
οδο τής πατρίδας του. ' Ο ’ Εφταλιώτης
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ήταν εντελώς αντίθετος χαρακτήρας 
άπό τό μαχητικό καί ζωηρό Πάλλη. 
τΗταν λεπτός, ήρεμος, εύγενικός. Αυ
τό όμως δέν εμπόδισε τή φιλία καί τή 
συντροφιά τους. Ο Θρασύβουλος 
Σταύρου γράφει:

«ΊΗταν καί οί δυό αρκετά μορφωμέ
νοι άπό τότε καί είχαν μεγάλη όρεξη, 
πραγματική δίψα γιά καλύτερη μόρφω
ση καί πνευματική καλλιέργεια στά 
σκοτεινά ξένα πού έμεναν, νοσταλγού
σαν τόν τόπο τους, καί οί άναμνήσεις 
τους άπό τά παιδικά καί λίγα έφηβικά 
χρόνια, πού πέρασαν σ'αύτόν, ζούσαν 
άξεθώριαστες μέσα τους καί τούς 
ζέσταιναν τό νοϋ καί τήν καρδιά- πέρα 
άπό αύτά τά αισθήματα, ή έγνοια τους 
γιά τήν τύχη καί τήν πρόοδο τής 
πατρίδας, τής Ελλάδας, ήταν μεγάλη, 
βαθειά καί άδιάκοπη παρακολουθού
σαν άπό μακριά τήν πορεία τού " Εθνους 
καί τού έλληνικοϋ κράτους μέ άγρυπνη 
άγάπη, εύαίσθητοι στή χαρά καί στή 
λύπη γιά τά εύχάριστα ή τά δυσάρεστα 
νέα πού κάθε τόσο μάθαιναν άπό κεΤ 
έπειτα είχαν καί οί δυό μεγάλη άγάπη 
γιά τά γράμματα, μεγάλη κλίση σ 'αύτά,

στήν ποίηση, στή λογοτεχνία γενικά, κι 
έγραφαν καί οί ίδιοι ποιήματα.

Στά 1875 ό Πάλλης μετατίθεται στή 
Βομβάη. Μετά άπό δώδεκα χρόνια, στά 
1887, τόν άκολουθεΤ καί ό Έφταλιώ- 
της. Έτσι, οί δυό φίλοι ξανασμίγουν 
στήν ξενητειά. Βλέπονται σχεδόν κάθε 
μέρα, συζητούν τά προβλήματά τους 
καί μιλούν ώρες ολόκληρες γιά τήν 
πατρίδα. Διαβάζοντας τούς στίχους τού 
Έφταλιώτη, ό Πάλλης τόν παροτρύνει 
νά τούς δημοσιεύσει καινά τούς στείλει 
στό «Φιλαδέλφειο Διαγωνισμό» τού 
1889. Είναι τά «Τραγούδια τού Ξενητε- 
μένου», πού βραβεύονται μέ «έπαινο» 
(εισηγητής ό Νικόλαος Πολίτης). Τό 
βραβείο δόθηκε τότε στόν Κωστή 
Παλαμά. Τά ποιήματα έκεΐνα, παρά τήν 
άπλότητά τους, είχαν γνήσια λυρική 
διάθεση, ήταν ποτισμένα άπό έντονη 
νοσταλγική διάθεση καί τά διέκρινε ή 
άγάπη καί ή προσήλωσης στή λαϊκή μας 
παράδοση. Ιδωμένα μέ σύγχρονα κρι
τήρια, ίσως νά μή δείχνουν γιά σπου
δαία, όμως, γραμμένα στήν περίοδο 
έκείνη, παίρνουν στήν ιστορία τής 
λογοτεχνίας μας μιά άξιόλογη θέση καί

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ 
(Σχέδιο Avar. Λαζαρίδη)

δίνουν στό δημιουργό τους τό χαρακτη
ρισμό τού πρωτοπόρου. "Οτανό Φώτος 
Πολίτης έγραψε γιά τόν ' Εφταλιώτη: 
«Ποιητής δέν ήτο. Κατά βάθος ήτο 
πατριώτης άγνός. ' Ο άγων του ύπήρξε 
κατ’ έξοχήν κριτικός», ώς πρός τήν 
πρώτη κρίση τόν άδικοΰσε. Ο Έφτα- 
λιώτης ήταν πρώτα άπ’ δ.λα ποιητική 
ιδιοσυγκρασία. Βέβαια, δέν ήταν μεγά
λος ποιητής, άλλά κανείς άντικειμενι- 
κός μελετητής τού έργου του δέν 
μπορεί νά τού άρνηθεΐ τήν ποιητική 
διάθεση, πού κυριαρχεί άκόμη καί στά 
πεζά του. ’ Εκτός άπό τή συλλογή αύτή, 
στά 1909 τύπωσε τούς «Παλιούς Σκο
πούς», στούς όποιους ένσωμάτωσε καί 
τά «Τραγούδια τού Ξενητεμένου». Στά 
έργα αύτά πρέπει νά προστεθεί καί τό 
«Τραγούδι τής Ζωής», πού κυκλοφόρη
σε μετά τό θάνατό του, μεταφρασμένο 
στά γαλλικά άπό τό Μ. Βάλσα (Παρίσι, 
1929), καί τά σονέττα του, πού έξέδω- 
σε τό 1938 ό Γ. Βαλέτας, μέ τόν τίτλο 
« Αγάπης λόγια». Οπωσδήποτε, πολ
λά άπό τά ποιήματα τού Έφταλιώτη, 
ιδίως έκεϊνα πού είναι άπότοκα τής 
άσίγαστης νοσταλγίας του, διατηρούν 
καί στις μέρες μας τήν άξια τους καίτοΰ 
έξασφαλίζουν μιά σίγουρη θέση σέ 
κάθε άνθολογία. Νά ένα ώραϊο τετρά
στιχό του:

«Στά μανιασμένα κύματα πλέω μ α
κοίμητο κουπί -  καί χλωροπράσινα νησιά 
συχνοανταμώνω όμπρός μου. -  Έ κεϊ 
κονεύω, ώσότου έρθή Μοίρα σκληρή

Ο πατέρας του Αργ. Εφταλιώτη.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΑΡΗΣ 
(όπως ήταν το 1886)

καί ξαναπή -  πώς είναι μές στά πέλαγα 
κι ό δρόμος κι ό σκοπός μου».

Κι ένα άλλο ερωτικό:
«Πές μου, τριαντάφυλλό μου εσύ, 

ποιανής θεάς άνασεμιά - σ'άλαφροαγ- 
γίζει τήν αυγή, καί παίρνεις τ'άρωμά 
της; -  Καί ποιά πρωτοφιλήθηκε μέοα 
ατού κήπου τά θαμνιά, -  πού τή φωτιά 
έσύ έκλεψες άπό τά μάγουλά της».

'Εκεί, στήν ξενητειά, στήν μακρυνή 
Βομβάη, βρήκε, τό 1888, τούς δύο 
φίλους τό «Ταξίδι» τού Ψυχάρη, έτοι
μους γιά τό μεγάλο ξεκίνημα. ' Ο ίδιος ό 
' Εφταλιώτης, οτήν αύτοβιογραφία του, 
μάς πληροφορεί: «Βρήκα τόν Πάλλη καί 
μετάφραζε άπό τότες τήν ' Ιλιάδα του 
στή δημοτική. Είχε τό γούστο τής 
δημοτικής άπό τότες καί συχνά γύρευε 
νά μέ πείση κ 'εμένα νά γράφω ρωμαίι- 
κα. Εγώ όμως, όξω άπό κάτι στίχους 
πού έγραφα άπό καιρού σέ καιρό στή 
γλώσσα τών τραγουδιών μας, δέν άπο- 
κοτοϋσα νά πετάξω τόσο καί τόσα 
χαδεμένα μου δοκιμάσματα στήν καθα
ρεύουσα καί νά κηρυχτώ δημοτικιστής. 
Δέν περνάει πολύς καιρός καί βγαίνει 
τό «Ταξίδι». Θυμούμαι τήν πρωινή πού 
τόλαβε ό Πάλλης (στό σπίτι του κατοι
κούσα) καί σάν τρελλός μοϋ φώναζε:

-  Νά τα, αύτά πού σοϋλεγα! Διάβασε 
καί θά δείς.

Τό διαβάσαμε μονορούφι τό έργο. Ή  
άλλαγή ήρθε άμέσως μονάχη της.
' Ανακάλυψα άξαφνα πώς μπορούσα νά 
γράψω δ,τι θέλω στή μητρική τή γλώσσα 
δίχως μήτε τή δυσκολία πού έβρισκα 
γράφοντας καθαρεύουσα. Είχα τότες 
περίπου στείλει μερικά μου ποιήματα 
στήν « Εστία», άφορμή άπό ένα διαγω
νισμό, πού βγήκανε δεύτερα. Μοϋ 
ζήτησε κατόπιν ό Δροσίνης καί πεζά. 
Ρίχτηκα λοιπόν στά πεζά, διηγήματα, 
περιγραφές, λογής άρθρα, κ 'έτσ ι έβα
λα κ'έγώ  μερικά φρύγανα στή φωτιά 
πού άρχιζε άπό τότες νά κορώνει καί 
πού σήμερα όλοι οί πυροσβέστες τού 
δασκαλισμού δέν προφταίνουνε νά τή 
σβήσουνε».

Ή  φωτιά τού Ψυχάρη άπλώθηκε 
γρήγορα καί συνεπήρε όλους έκείνους 
πού έβλεπαν ότι ή άραχνιασμένη, άψυ
χη καί φτιαχτή καθαρεύουσα όχι μόνο 
δέν είχε καμιά σχέση μέ τόν έλληνικό 
λαό, άλλά καί ότι ήταν τροχοπέδη καί 
εμπόδιο στή διάδοση τής παιδείας καί 
στήν πνευματική άνοδο τού έθνους.' Ο

Ψυχάρης πολύ σωστά είχε συνδέσει τή 
γλώσσα μέ τήν πατρίδα. "Ελεγε στό 
«Ταξίδι» του: «Γλώσσα καί πατρίδα είναι 
τό ίδιο. Νά πολεμά κανείς γιά τήν 
πατρίδα του ή γιά τήν έθνική τή γλώσσα, 
ένας είναι ό άγώνας. Πάντα άμύνεται 
περί πάτρης... Πολεμώ γιά τήν έθνική 
μας γλώσσα. "Ενα έθνος, γιά νά γίνη 
έθνος, θέλει δυό πράγματα- νά μεγα
λώσουνε τά σύνορά του καί νά κάνη 
φιλολογία δική του. "Αμα δείξη πώς 
ξέρει τί άξίζει ή δημοτική του γλώσσα κι 
άμα δέν ντρέπεται γι'άφτή τή γλώσσα, 
βλέπουμε πώς τόντις είναι έθνος. 
Πρέπει νά μεγαλώση όχι μόνο τά 
φυσικά, μά καί τά νοερά του σύνορα. 
ΓΓάφτά τά σύνορα πολεμώ... Δική μου 
γλώσσα δέν έχω καί δέν έφτειασα 
γλώσσα, γιατί πλάστης δέν είμαι. Γράφω 
τήν κοινή γλώσσα τού λαού' όταν ή 
δημοτική μας γλώσσα δέν έχη μιά λέξη 
πού μάς χρειάζεται, παίρνω τή λέξη άπό 
τήν άρχαία καί προσπαθώ, όσο είναι 
δυνατό, νά τήν ταιριάξω μέ τή γραμματι
κή τού λαού. "Ετσι κάμανε όλα τά έθνη 
τού κόσμου έτσι θά κάμουμε καί μείς. 
Μοϋ φαίνεται πώς πρώτη φορά σ ’ άφτό

τό βιβλίο γράφηκε μέ κάποια σειρά 
κ ένότητα ή γλώσσα τού λαού. Προ
σπάθησα νά τή γράψω κανονικά, νά 
φυλάξω τούς νόμους της, νά προσέξω 
στή φωνολογία, στή μορφολογία, στό 
τυπικό καί στή σύνταξη τής δημοτικής 
γραμματικής».

Άπό έκείνη τή στιγμή, Ψυχάρης, 
Πάλλης, Εφταλιώτης έπιδίδονται μέ 
μιά ψυχή στό άληθινά έθνικό έργο τής 
έπιβολής τής ζωντανής μας γλώσσας 
στή λογοτεχνία μας καί στις άλλες 
έκδηλώσεις τού νεοελληνικού βίου. ' Ο 
πρώτος ήταν ό θεωρητικός, άς πούμε. 
Οί άλλοι δυό, οί συμμαχητές, μέ τό 
λογοτεχνικό τους έργο. Οί παλιοί δι
σταγμοί τού Έφταλιώτη, πού οφείλο
νταν στή μαθητεία του κοντά στόν 
καθαρευουσιάνο πατέρα του (πού είχε 
μάλιστα γράψει μερικούς στίχους στήν 
άρχάϊζουσα καί συχνά έκφωνοϋσε ρη
τορικούς λόγους στή γλώσσα τής έπο- 
χής), διαλύθηκαν. Μέ όλες του τις 
δυνάμεις ύπηρέτησε τό δημοτικιστικό 
κίνημα καί προσέφερε πολλά στόν 
άγώνα γιά τήν καταξίωσή της στό 
γραπτό λόγο. Χωρίς νά πτοηθεΐ άπό τή
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ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣ

λυσσώδη άντίδραση τών καθαρευου
σιάνων καί τις τόσες άλλες άντιδρά- 
σεις. Μέ ζέση, ενθουσιασμό καί κέφι. 
Τά άφηγηματικά του χαρίσματα -  «ήταν 
στην άφήγηση βασιλιάς», έχει πει γι' 
αύτόν ό Ψυχάρης -  καί τή δημιουργική 
του πνοή έθεσε στήν υπηρεσία του 
δημοτικισμού καί ρίχθηκε μέ ζήλο στό 

λογοτεχνικό στίβο. Ποιήματα, διηγήμα
τα, παραμύθια έφθαναν άπό τή μακρυνή 

Ινδία καί άργότερα άπό τήν Αγγλία 
στά άθηναϊκά περιοδικά καί έβλεπαν τό 
φώς στις στήλες τής « Εστίας», τού 
«Νουμά», τών «Παναθηναίων», τής 
«'Εθνικής Αγωγής», στό « Ημερολό
γιο» τού Σκόκου κλπ. ' Η ξενητειά τόν 
φιλοξένησε, άλλά δέν τόν έκαμε ποτέ 
δικό της. Μέσα στήν ψυχή του είχε 
κλείσει γερά τό Μόλυβο, τήν ' Εφταλοϋ, 
τήν Ελλάδα. Τά βουνά τής πατρίδας 
του, τις άκρογιαλιές, τά σπίτια, τά 
δένδρα, τούς άνθρώπους. Γύρω άπό 
αύτά έχει πλεχθεϊ ολόκληρο τό έργο 
του, άπό αύτά άντλεΐ καί σέ αύτά 
άναφέρεται. Ο Ήλίας Π. Βουτιερί- 
δης, πολύ σωστά τονίζει τήν έλληνικό- 
τητά του:

«Τήν έλληνικότητα αύτή τήν έχει κι ό 
Άργύρης Έφταλιώτης, ένας άπό τούς 
πρώτους λογοτέχνες πού δέχτηκαν 
άσυζήτητα τό κήρυγμα τού Ψυχάρη. 

Εξόν άπό άρκετά ποιήματα, έγραψε 
καί πολλά μικρά καί μεγαλύτερα διηγή
ματα. Πολλά φαίνονται σάν άπλές 
ήθογραφίες ή περιγραφές σκηνών άπό 
τή ζωή έλληνικών νησιών. "Εχουνόμως 
κάποια δροσιά καί αίσθημα. Γραμμένα 
σέ γλώσσα γνήσια δημοτική καί μέ ύφος 
άπλό καί πολύ φυσικό, παίρνουν άληθι- 
νή λογοτεχνική άξια. Ό  Έφταλιώτης, 
πού πρώτος καταπιάστηκε νά γράψει 
καί ιστορία τής ' Ελλάδας στή δημοτική, 
μέ τήν ίδια καλλιτεχνική χρησιμοποίηση 
τού γλωσσικού οργάνου καί μέ τό ίδιο 
δροσερό ύφος, μά καί μέ κάποια δυνατή 
παρατηρητικότητα, είναι καθαυτό Έ λ 
ληνας συγγραφέας πρωτότυπος καί 
δίχως καμιά ξένη έπίδραση».

Η νοσταλγία έφερε τέσσερις φορές 
τά βήματα τού ' Εφταλιώτη στήν άγαπη- 
μένη του πατρίδα. Μετά τό 1887, 
ξαναγύρισε στό Μόλυβο τό 1907, τό 
1909 καί τό 1922. Τό 1891 άφησε τήν 
Ινδία καί γύρισε στήν Αγγλία. Στήν 

έπιστροφή πέρασε άπό τό Παρίσι, όπου 
γνώρισε τόν Ψυχάρη. «Γυρίζοντας άπό 
τή Βομπάη», γράφει, «στά 1891, άντά- 
μωσα τόν Ψυχάρη πρώτη φορά στό 
Παρίσι. ' Η φιλία μας άρχισε άπό τότες 
καί στάθηκε τόσο πολύτιμη στήν ' Ιδέα, 
όσο καί τού Πάλλη, πού ξανανταμωθή-

Ο Αργ. Εφταλιώτης σε ώριμη ηλικία.

κάμε καί μ'αύτόνα σά γύρισα καί 
καταστάλαξα στήν ’ Αγγλία». Λόγω τού 
έπαγγέλματός του ό ' Εφταλιώτης είχε 
άποκτήσει οικονομική εύμάρεια. Νυμ- 
φεύθηκε μιά Αμερικανίδα καί τά τ ε 
λευταία χρόνια του τά έζησε στήν 
παραλιακή πόλη τής μεσογειακής Γαλ- 
λίας ' Αντίμπ, γιατί τό κλίμα της ήταν 
καλό γιά τήν κλονισμένη ύγεία του.
’ Εκεί έσβησε στις 25 ’ Ιουλίου 1923.

Τό 1891 ό Έφταλιώτης πήρε ξανά 
μέρος στό «Φιλαδέλφειο Διαγωνισμό», 
μέ τό πολύστιχο ποίημα « Ό  Καθρέ
φτης τού Πύργου μου» καί μιά συλλογή 
σονέττων. Τού έπαίνεσαν μόνο τό 
πρώτο, άδικώντας τά πολύ καλύτερα 
σονέττα, πού είναι άπό τά ώραιότερα 
τής νεοελληνικής ποιήσεως (εισηγη
τής ό "Αγγελος Βλάχος). Τά σονέττα 
δημοσιεύθηκαν τόν ίδιο χρόνο στήν 
«’ Εστία» καί προκάλεσαν μεγάλο θόρυ
βο. ' Ο Πολυλάς έγραψε τό φυλλάδιο 
«Ή  φιλολογική μας γλώσσα», ό Παλα- 
μάς συγκινήθηκε άπό τήν ύπόθεση. 
Πάντως, μετά τό 1890 ό Έφταλιώτης 
έπιδόθηκε συστηματικά στήν πεζογρα
φία, δίνοντας μετά τέσσερα χρόνια τις 
«Νησιώτικες Ιστορίες». Μιά σειρά άπό 
ήθογραφικά διηγήματα, πού είναι γεμά
τα ζωντάνια καί διαγράφουν χαρακτηρι
στικούς έλληνικούς τύπους. "Ενα άπό 
αύτά, τό «Μαρίνο Κοντάρα» μετέφρασε 
στά γαλλικά, τό 1901, ό έλληνιστής 
Περνώ καί γυρίσθηκε ταινία τό 1948, μέ 
πτωταγωνιστή τό Μάνο Κατράκη στόν 
ομώνυμο ρόλο.

Τό 1897 βγαίνουν οί «Φυλλάδες τού

Γεροδήμου», έργο μέ παιδαγωγικό χα
ρακτήρα, στό οποίο ύπάρχειένα ιστορι
κό ύπόστρωμα άπό τά χρόνια τής 
Τουρκοκρατίας στή Λέσβο. Τό 1900 
τυπώνονται σέ έναν τόμο ή «Μαζώ- 
χτρα» μαζί μέ άλλα μικρότερα διηγήμα
τα καί τό δράμα «' Ο Βουρκόλακας». ' Η 
«Μαζώχτρα» βασίσθηκε σέ μιά διήγηση 
Κρητικού, πού τήν άκουσε ό Πάλλης καί 
τήν μετέπλασε ό Έφταλιώτης, καί 
άναφέρεται στην ήρωική περίοδο τών 
κρητικών έπαναστάσεων, πού είχαν 
συγκινήσει τόν άδολο πατριωτισμό τού 
συγγραφέως. Ό  «Βουρκόλακας» ήταν 
μιά άνεπιτυχής προσπάθεια θεατρικής 
μεταφοράς τού δημοτικού τραγουδιού 
τού «Νεκρού Αδελφού», άξιομνημό- 
νευτη δμως άπό πλευράς άξιοποιήσε- 
ως τής δημοτικής παραδόσεως.

"Ενα χρόνο άργότερα (1901) έκδίδε- 
ται ή «'Ιστορία τής Ρωμιοσύνης», τό 
έργο του πού τόσες συζητήσεις καί 
άντιδράσεις προκάλεσε. Στό βιβλίο 
αύτό στόχος τού Εφταλιώτη είναι ή 
έθνική αύτογνωσία, ώστε νά μπορέσει ό 
τόπος νά πάρει έπάνω του καί νά 
έπιδοθεΐ, άπερίσπαστος άπό πολιτικά 
έμπόδια, στις πολιτιστικές του έπιδιώ- 
ξεις. «'Αμαρτία μοΰ φαινότανε*, γρά
φει, «νά πονεί άκόμα τό έθνος άπό 
τέτοια φοβερή συμφορά καί μεΐς νά τό 
νανουρίζουμε μέ τραγούδια, άντίς νά 
μελετούμε τί πρέπει καί τί δέν πρέπει 
νά γίνει, γιά νά μήν ξανακυλήσει σέ 
παρόμοια ταπείνωση». Ή  προσπάθειά 
του αύτή, νά γραφεί μιά ιστορία τής 
Ρωμιοσύνης στή ζωντανή γλώσσα, Ο
πως καί ή μετάφραση τών «Εύαγγε- 
λίων» άπό τόν Πάλλη τήν ίδια χρονιά, καί 
ή συνηγορία τού Κρουμπάχερ γιά τή 
νεοελληνική στή Βαυαρική Ακαδημία 
(1903, 1905) είχαν προκαλέσει τό 
μένος τών καθαρευουσιάνων. «Μπήκε 
τότε σέ κίνηση», γράφει ό Μαν. Τρια- 
νταφυλλίδης, «ένας οργασμός μυθολο
γικός, άπό παρανόηση καίγιάδιασυρμό 
ίσως στήν άρχή, ύστερα όμως καί γιά 
πολεμική καί γιά άμυνα... Μέ τόν τρόπο 
αύτό δημιουργήθηκε άτμόσφαιρα θολή 
πνευματικά -  καί χωρίς άλλο μέ τό 
παραπάνω άγλωσσολόγητη -  όπου ή 
δημαγωγία οργίαζε σέ βάρος μιάς 
καλοπροαίρετης πάντα άναγεννητικής 
προσπάθειας, πού περνούσε γοργά τή 
βρεφική της ήλικία». Ό  ίδιος ό Τρια- 
νταφυλλίδης φανταζόταν κάπως έτσι 
τις συζητήσεις τών καθαρευουσιάνων: 

" inuih-huv, υυ ο/νογο uu| υυί,Γΐ ι ηοη; 
«Σοΰ είναι άξιοι αύτοί νά ποΰν Κεχρι- 
μπάρα τήν ' Ηλέκτρα» ή «Κώτσο Παλιο
κουβέντα τόν Κωνσταντίνο Παλαιολό-
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γο». ' Από στόμα σέ στόμα τό «σού είναι 
άξιοι νά πουν» ήταν εύκολο νά γίνει 
«λένε», ιδίως όταν ύπήρχε φανατισμός 
άρχαϊστικός ή διάθεση γιά διασυρμό. 
Καί ακούσαμε στή δίκη τού Ναυπλίου 
τόν Εισαγγελέα νά ρωτά τό μάρτυρα: 
«' Ο Παλαιολόγος, όταν λέγεται Παλιο
κουβέντας, τί είναι αύτό;» -  Τσούντας 
(Καθηγητής: «Αύτό είναι ύβρις ένα- 
ντίον τού Παλαιολόγου». -  Είσαγγ.: 
«Έάν αύτό τό έγραφε κανείς, τί θά 
ήτο;» -  Τσούντας: «Αύτό θά ήτο παρα
φροσύνη δέν έλέχθη ποτέ τοιοϋτον τι».

Ο καθηγητής Χρ Τσούντας, χωρίς νά 
ήταν δημοτικιστής, σάν μυαλωμένος 
καί νηφάλιος άνθρωπος, ήξερε μέ τίς 
άπαντήσεις του νά τοποθετήσει τά 
πράγματα στή θέση τους».

Αξίζει πάντως νά σημειωθεί άτι ό 
πολύς γλωσσολόγος Γ. Ν. Χατζηδάκης 
«μιά μόνο φορά στά παλιά χρόνια είχε 
μιλήσει εύνοϊκά γιά τή γλώσσα τού 
Έφταλιώτη, άπό τούς πρώτους καί 
καλύτερους δημοτικιστές, ήταν δμως ή 
μόνη» (Τριανταφυλλίδης). Τό 1914 ό 
' Εφταλιώτης άρχισε νά μεταφράζει στή 
ζωντανή μας γλώσσα τήν «'Οδύσσεια», 
σέ μιά προσπάθεια νά άποκτήσει τό 
έθνος τά προγονικά κείμενα μεταφρα
σμένα στή δική του γλώσσα. Δυστυχώς 
όμως ό θάνατος τόν έμπόδισε νά 
ολοκληρώσει τή μετάφραση καί νά τήν 
έπεξεργασθεΐ όσο ήθελε. "Ετσι οί 
ραψωδίες χ, ψ, ω έμειναν άμετάφρα- 
στες. ’ Ενδιαφέροντα είναι όσα ό έκδο
της σημειώνει στήν έκδοση τής « 'Ο 
δύσσειας» τό 1932 (Κολλάρος). Γρά
φει: «... Στήν ' Αντίπολη, έκεί, στ άκρο- 
γιάλι τής Μεσογειακής Γαλλίας, ϋστε- 
ρ'άπό λίγους μήνες (άφοϋ τελείωσε 
στις 9 Φεβρουάριου 1923 τή ραψωδία

Μια ακόμα φωτογραφία τουΑργ. Εφταλιώ- 
τη.

Η μητέρα του Αργύρη Εφταλιώτη.

φ) «τόν πήρε ό κορμοτεντωτής ό 
Χάρος», καί δέν τόν άφησε ν'άποτε- 
λειώσει τήν ποιητική άπόδοση τού 
ομηρικού έπους στή νέα μας γλώσσα. 
” Ηταν τότε 74 χρόνων, καί είχε άρχίσει 
νά μεταφράζει τήν «’ Οδύσσεια» στις 
10 τού Μάη τού 1914. Μετά τό θάνατό 
του, τό χειρόγραφο τού έργου (6 
τετράδια) παραδόθηκε άπό τούς κλη
ρονόμους του καί μένει φυλαγμένο στή 
Βιβλιοθήκη τής Βουλής των ' Ελλήνων.
' Από μιά σημείωση τού ' Εφταλιώτη στό 
β' τετράδιό του: «Τά καλλίτερα: β' 
μέρος τού α, όλο τό β, δεύτερο μέρος 
τού δ, πρώτο τού ε, πρώτο τού ζ, όλοτό 
η, όλο τό ι, όλο τό κ» -  φαίνεται πώς είχε 
σκοπό ό μεταφραστής πρίν τυπώσει τό 
έργο του, νά τό ξαναθεωρήσει, άφοϋ 
μάλιστα μιά περίπου δεκαετία χωρίζει 
τό α άπό τό φ- καί θάδινε τότε τήν 
τελειωτική συνάρτηση τόσο στήν έκ
φραση όσο καί στήν ονοματολογία 
προσώπων καί πραγμάτων, άκόμα καί 
ατούς ορθογραφικούς τύπους ή καί στά 
στιχουργικά γυρίσματα κατά τά πρότυ
πα τού ομηρικού κειμένου». Τό έργο τό 
συμπλήρωσε ό Ν. Ποριώτης.

Τό 1923, μέ πρόλογο τού Δ. Ταγκό- 
πουλου καί μέ τίτλο « Εκλεκτές Σελί
δες», κυκλοφόρησε ένα άπάνθισμα άπό 
τό έργο του. Τό 1938 ό Βαλέτας 
έξέδωσε τά σονέττα «' Αγάπης λόγια», 
καί τό 1952 ό ίδιος στόν πρώτο τόμο τών 
«' Απάντων» τού ' Εφταλιώτη περιέλα
βε τό άνέκδοτο μυθιστόρημά του «Μα
νώλης ό Ντελμπεντέρης» (ό δεύτερος 
τόμος τών «' Απάντων» βγήκε τό 1962).

Στά άνεκδοτά του βρέθηκε καί ένα 
ιστορικό έργο μέ τόν τίτλο «Οί μεγάλοι 
μας Βυζαντινοί», πού άνήκει στήν 
προσπάθειά του γιά τήν έθνική μας 
αύτογνωσία.

Τό έργο τού ’ Εφταλιώτη παρουσιάζει 
καταπληκτική συνέπεια καί ένότητα.
' Αξιοποιεί τό λαϊκό πολιτισμό καί συνε
χίζει τή νεοελληνική παράδοση. Καί ώς 
περιεχόμενο καί ώς έκφραση. Σημαντι
κό είναι καί τό μεταφραστικό του έργο.

Εκτός άπό τήν « Οδύσσεια», μετέ
φρασε άριστοτεχνικά ποιήματα τού 
Σέλλεϋ, τού Βύρωνα, τού Λονγκφέλλο- 
ου, άλλά καί άρχαίωνποιητών, όπως τού
Αλκαίου καί τής Σαπφοϋς. Ένα άλλο 

ψευδώνυμο, πού χρησιμοποίησε ό Κλε
άνθης'Μιχαηλίδης καί μέ τό όποιο είναι 
δημοσιευμένα τρία διηγήματά του στά 
1891. είναι τό Καλογιάννος ή Καλογιάν
νος. Οί «Νησιώτικες Ιστορίες» του 
ξανατυπώθηκαν στή βιβλιοθήκη Φέξη.

Μπορεί κάποιος νά έχει έπιφυλάξεις 
γιά τήν ποίηση ή τήν πρόζα του, άλλά 
δέν έχει τό δικαίωμα νά τού άρνηθεϊ τή 
μεγάλη προσφορά του στήν άνανέωση 
τής λογοτεχνίας μας, μέ τό κίνημα τού 
δημοτικισμού. Προσφορά πρωτοπόρου, 
πού καί ώς προσωπική δημιουργία περι
κλείει στοιχεία άξια νά προσεχθούν καί 
ώς πράξη βοήθησε τή νεοελληνική 
λογοτεχνία νά σπάσει τά δεσμά τής 
καθαρεύουσας καί, άπολυτρωμένη, νά 
ζητήσει νέους δρόμους έξελίξεως καί 
προσανατολισμού μέσα στόν εύρωπαϊ- 
κό πολιτιστικό χώρο. Ο Εφταλιώτης, 
όπως καί ό Ψυχάρης καίό Πάλλης, είναι 
οί πατέρες καί τού δημοτικισμού καί τής 
λογοτεχνίας μας. Έτσι πρέπει νά 
δούμε τό άνεκτίμητο έργο του. «Καί οί 
τρεις», γράφει ό Δημαράς, «ζοϋν στό 
έξωτερικό, άνεξάρτητοι έπαγγελματι- 
κά καί κοινωνικά άπό τήν έλλαδική ζωή.
' Η άνεξαρτησία αύτή τούς έπιτρέπει νά 
κρίνουν καί νά συγκρίνουν τή νεοελλη
νική πραγματικότητα άνεπηρέαστοι άπό 
τυχόν ψυχολογικούς άνασταλτικούς 
παράγοντες, πού μοιραία δημιουργούν 
δεσμεύσεις στή λειτουργία τής σκέ
ψης». Γι’ αύτό καί ή προσφορά τους 
ώφέλησε τόν τόπο. Μέ τή ζωντανή μας 
γλώσσα, ή νεοελληνική λογοτεχνία ά- 
ναζωογονήθηκε. "Οπως γράφει ό I. Μ. 
Παναγιωτόπουλοςί « Ή  δημοτική, ή 
ζωντανή γλώσσα, καί πάντα ή δημοτική. 
Ή  νεοελληνική λογοτεχνία ρίζωσε, 
μεγάλωσε, κατόρθωσε πολλά μέ τή 
δύναμή της. Ζωντανή λογοτεχνία ση
μαίνει ζωντανή γλώσσα. Καί ζωντανή 
γλώσσα σημαίνει ζωντανό έθνος».
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ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟΝ ΧΩΡΟΝ
ΑΠΟ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ
Από τό Περιοδ. «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»

Η Συνθήκη είναι μία συμφωνία, μία σύμβασις, κατά κανόνα διεθνής, 
καταρτιζόμενη καί ύπογραφομένη μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μερών-κρα- 
τών μέ περιεχόμενον πολιτικόν, στρατιωτικόν, οικονομικόν κ.ά. Απαραίτη
τοι δέ προϋποθέσεις διά τήν σύναψιν μιας Συνθήκης είναι ή ίκανότης 
(κράτος κυρίαρχον), ή συναίνεσις καί έλευθέρα βούλησις (άνευ υλικής ή 
ψυχολογικής βίας) καί ή έπικύρωσις (έπίσημος έγκρισις τής υπογραφής τού 
πληρεξουσίου) ύπό των συμβαλλομένων κρατών. ' Εν τέλει, άπαραίτητον 
είναι ή έπικυρωθεΐσα Συνθήκη νά δημοσιευθή έπισήμως εις τά συμβληθέν- 
τα κράτη, ώστε νά καταστή ευρύτερα γνωστή.

/ ΚΑΤΑ καιρούς ύπογραφείσαι 
καί άφορώσαι τήν χώραν μας 

Συνθήκαι καθώς καί Συμφωνίαι είναι 
βεβαίως απειράριθμοι, διά δέ τού πα
ρόντος μελετήματος σκοπεϊται όπως 
μνημονευθούν αί έ ξ ' αύτών σπουδαιό
τεροι άπό τών χρόνων της ‘Ανεξαρτη
σίας καί έντεϋθεν (1827-1959), διά νά 
άποτελέσουν χρήσιμα, ώς πιστεύομεν, 
βοηθήματα εις συναφούς περιεχομέ
νου μελέτας. Διότι μέχρι σήμερον 
τοιαϋται έργασίαι -  ύπό αύτοτελή μορ
φήν -  σπανίζουν καί ό ένδιαφερόμενος 
ιστορικός έρευνητής είναι άναγκασμέ- 
νος ν ’ άνατρέξη εις πλήθος συγγραμ
μάτων ή περιοδικών έντύπων καί δαπα- 
νήση ούτω χρόνον ικανόν πρός έντοπι- 
σμόν τών άπαραιτήτων βοηθημάτων.

Τό ποιαν έπίδρασιν εΐχον αί Συνθήκαι 
καί Συμφωνίαι έπί τής διαμορφώσεως, 
πορείας καί έξελίξεως τού έθνικού μας 
βίου είναι εύνόητον καί διαφαίνεται έκ 
τών κειμένων πού θά άκολουθήσουν, 
(παρατιθεμένου έν  συντομία τού ιστο
ρικού έκάστης τούτων). 'Απάσας τάς 
μνημονευομένας Συνθήκας καί Συμ
φωνίας ή ' Ελλάς πάντοτε έσεβάσθη καί 
έγένοντο όσαι έπιτρεπταί ύποχωρήσεις 
μετά τών συμβαλλομένων μερών.

Πριν όμως προχωρήσωμεν εις τήν 
μνείαν καί ίστόρησιν μιας έκάστης

κρίνομεν σκόπιμον όπως προηγουμέ
νως δώσωμεν έναν ορισμόν τής έννοι
ας τών όρων Συνθήκη καί Συμφωνία, 
όρων οι όποιοι άπό άπόψεως διεθνούς 
δικαίου είναι συνώνυμοι, μέ ώρισμένας 
(έλαχίστας) διακρίσεις.

Ή  Συνθήκη είναι καί μία συμφωνία, 
μία σύμβασις, κατά κανόνα διεθνής, 
καταρτιζομένη καί ύπογραφομένη με
ταξύ δύο ή περισσοτέρων μερών-κρα- 
τών μέ περιεχόμενον πολιτικόν, στρατι
ωτικόν, οικονομικόν κ.ά. 'Απαραίτητοι 
δέ προϋποθέσεις διά τήν σύναψιν μιας 
Συνθήκης είναι ή ίκανότης (κράτος 
κυρίαρχον), ή συναίνεσις καί έλευθέρα 
βούλησις (άνευ ύλικής ή ψυχολογικής 
βίας) καί ή έπικύρωσις (έπίσημος έγκρι- 
σις τής ύπογραφής τού πληρεξουσίου) 
ύπό τών συμβαλλομένων κρατών. Εν 
τέλει, άπαραίτητον είναι ή έπικυρωθεί- 
σα Συνθήκη νά δημοσιευθή έπισήμως 
εις τά συμβληθέντα κράτη, ώστε νά 
καταστή εϋρύτερα γνωστή. Συντάσσε- 
ται συνήθως είς περισσοτέρας τής μιας 
γλώσσας καί παύει ίσχύουσα: έάν κα- 
ταργηθή διά νέας τοιαύτης έάν δ ι’ 
οίονδήποτε λόγον καταστή άδύνατος ή 
έκτέλεσίς της καί προσέτι έάν ήθελε 
καταγγελθή άπό ένα έκ τών συμβαλλο
μένων μερών (είς περιπτώσεις ιδία 
εμπολέμου καταστάσεως). Αύτά διά

τάς Συνθήκας.
"Οσον διά τήν Συμφωνίαν ισχύει ό 

όρισμός τής άμοιβαίας ύποσχέσεως 
δύο ή περισσοτέρων κρατών όπως 
τηρήσουν άναλαμβανομένας ύποχρεώ- 
σεις έπορρεούσας έκ τής ρυθμίσεως 
τών μεταξύ των διεθνών σχέσεων. 
Καλόν είναι νά διευκρινίσωμεν έν προ- 
κειμένω ότι μία τοιαύτη Συμφωνία δέν 
άναφέρεται κατά κανόνα, ώς συμβαίνει
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Στην απέναντι σελίδα επάνω: Ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδος ο ' Οθων στον οποίο προσεφέρθει ο Ελληνικός θρόνος με την συνθήκη 
του Λονδίνου του 1832 μεταξύ των τριών Δυνάμεων της εποχής εκείνης. Κάτω: Το μνημείο του Ουέλλινγκτον στο Λονδίνο. Ο 
Ουέλλινγκτον μαζί με τον εκπρόσωπο της Ρωσσίας υπέγραψε στις 4 Απριλίου 1826 το Πρωτόκολλο της Πετρουπόλεως, που είναι και 
το πρώτο επίσημο έγγραφο για την απελευθέρωση της Ελλάδος. Σ ’ αυτή τη σελίδα επάνω: Η ναυμαχία του Nauapivou, που ήταν 
επακόλουθο της Συνθήκης του Λονδίνου του 1827, με την οποία οι τρεις μεγάλες Δυνάμεις απεφάσισαν την κατάπαυση των 
εχθροπραξιών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.

μέ τήν Συνθήκην, εις σοβαρός φύσεως 
ζητήματα, άλλ’ εις δευτερευούσης 
τοιαϋτα. ’Εντεύθεν καί ή διάκρισις 
μεταξύ Συνθηκών καί Συμφωνιών, χω
ρίς βεβαίως τό τοιούτον νά σημαίνει ότι 
οι κανόνες διεθνούς δικαίου, οι διέπον- 
τες τάς Συνθήκας δέν έφαρμόζονται 
καί επί τών Συμφωνιών (ή άλλως Συμβά
σεων).

Περαίνοντες τά έπιτροχάδην σημει- 
ωθέντα έπί τού ύπό έρευναν θέματος -  
προκειμένου καί 6 μή είδήμων αναγνώ
στης νά κατατοπισθή εις γενικός γραμ
μής -  ιδία έπί τής έννοιολογικής 
σημασίας τών προαναφερθέντων όρων 
είοερχόμεθα εις τό κυρίως μέρος, τό 
ιστορικόν, τής παρούσης μελέτης πα- 
ραθέτοντες κεχωρισμένως καί κατά 
χρονολογικήν σειράν υπογραφής, τάς 
κυριωτέρας -  έπαναλαμβάνομεν -  Συν
θήκας καί Συμφωνίας τάς άφορώσας 
τόν ' Ελλαδικόν χώρον άπό τών χρόνων 
τής ’Ανεξαρτησίας καί έντεΰθεν.

I. ΣΥΝΘΗΚΑΙ
1. Συνθήκη τοϋ Λονδίνου (1827)

Ή  Συνθήκη αυτή ύπεγράφη τήν 6ην 
Ιουλίου 1827 μεταξύ τών τριών Μεγά

λων Δυνάμεων ( ’Αγγλίας - Γαλλίας - 
Ρωσίας).

Διά τής έν λόγω Συνθήκης καί διά 
προσηρτημένου αύτή μυστικού άρθρου 
καθωρίζετο ότι έάν ή Τουρκία δέν 
έδέχετο τήν μεσολάβησίν των «πρός 
είρηνοποίησιν» δηλ., άμεσον άνακωχήν 
καί συμβιβασμόν τών δύο άνταγωνιζο- 
μένων μερών (κατάπαυσις έχθροπραξι- 
ών ' Ελλάδος-Τουρκίας), α'ι Δυνάμεις 
άνελάμβαναν τήν ύποχρέωσιν όπως 
προέλθουν εις τήν λήψιν άπάντων τών 
ένδεικνυομένων έν  προκειμένω μ έ
τρων. Ή  άρνησις τής Τουρκίας ν ’ 
άποδεχθή τούς όρους τής έν άρχή 
Συνθήκης είχεν ώς άποτέλεσμα τήν 
έπακολουθήσασα ναυμαχίαν Ναβαρί
νου (20 Οκτ. 1827) καί τήν καταστρο
φήν τού Τουρκοαιγυπτιακού στόλου, 
τών συμμαχικών στόλων ‘Αγγλίας, Γαλ- 
λίας, καί Ρωσίας.

2 .  Συνθήκη τοϋ Λονδίνου (1832)

' Υπεγράφη τήν 25ην ’Απριλίου 1832 
μεταξύ τών τριών Δυνάμεων ( ’Αγγλίας 
- Γαλλίας - Ρωσίας) καί δ ι’ αύτής 
προσεφέρθη ή διαδοχική κυριαρχία τής 
Ελλάδος εις τόν Πρίγκηπα "Οθωνα -  

όστις ήθελε φέρει τόν τίτλον «βασι
λεύς τής Ελλάδος» τής τελευταίας 
άποτελούσης, ύπό τήν έγγύησιν τών

τριών Δυνάμεων κράτος μοναρχικόν 
ανεξάρτητον. Ωσαύτως διά τής έν 
λόγω Συνθήκης καθωρίζοντο, μεταξύ 
άλλων, τά τής άντιβασιλείας, άνελαμ- 
βάνετο ή ύποχρέωσις παροχής δανείου 
πρός τήν Ελλάδα καί άνελαμβάνετο 
όμοια άπό τόν Βαυαρό βασιλέα Λουδο
βίκο A ' όπως παράσχη τά μέσα εις τόν 
"Οθωνα διά τήν όργάνωσιν τής έθνικής 
- στρατιωτικής καί ναυτικής δυνάμεως. 
Σημειωτέον έν προκειμένω ότι ό προ- 
μνημονευθείς μονάρχης καί πατήρ τού 
πρώτου βασιλέως τής άπελευθερωθεί- 
σης, ϋπήρξεν ό μόνος έν  Εύρώπη 
πού είχε λάβει ευμενή θέσιν έναντι τής 
Ελλάδος καί είχεν έπίσης παράσχει 

ύλικήν βοήθειαν κατά τήν Έπανάστα- 
σιν τού Είκοσιένα.

3. Σ υνθή κα ι τοϋ Λονδίνου  
(1863-64)

Ή  πρώτη συνομολογήθη τήν 14ην 
Νοεμβρίου 1863 μεταξύ Αγγλίας - 
Γαλλία - Ρωσίας - Αύστρίας καί Πρωσσί- 
ας, διά τήν παραχώρησιν τής ' Επτανή- 
σου έκ μέρους τής 'Αγγλίας εις τήν 
Ελλάδα. Εκ τού λόγου ότι ή παραχώ- 

ρησις αύτή έγένετο ύπό λίαν δυσμενείς
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όρους -  δοθέντος ότι άπασαι αί νήσοι 
έκηρύσσοντο οϋδέτεται -  ή 'Ελλάς 
άντέδρασε κατά τής Συνθήκης αύτής 
καί επέτυχε τήν ύπογραφήν νέας (τήν 
29ην Μαρτίου 1864) μεταξύ τών προα- 
ναφερθεισών Δυνάμεων, διά τής όποι
ας συνθήκης ουδέτεροι έκηρύσσοντο 
μόνον αί δύο νήσοι: Κέρκυρα καί Παξοί.
' Ολίγους όμως μήνας άργότερον έξε- 
δίδετο τό ένωτικόν ψήφισμα τής Βου
λής τής ’ Επτανήσου, προσαρτηθείαης 
τελικώς ύπό τής Ελλάδος τήν 21 ην 
Μαϊου 1864.

4. Συνθήκη τής Κωνσταντινου
πόλεως (1897)

' Οριστική συνθήκη ειρήνης μεταξύ 
Ελλάδος καί Τουρκίας ύπογραφεϊσα 

τήν 4ην Δεκεμβρίου 1897. Ή  συνθήκη 
αυτή έβασίσθη έπί προηγουμένης (προ
καταρκτικής τής 18 Σεπτεμβρίου 1897) 
διά τής όποιας μάς άπεδίδετο ή κατει
λημμένη ύπό τού Τουρκικού στρατού 
Θεσσαλία. Ή  Ελλάς άπεδέχετο ώρι- 
σμένας εις βάρος της (άπό στρατηγι
κής άπόψεως) συνοριακός τροποποιή
σεις καί ύπεχρεοΰτο νά καταβάλη εις 
τήν Τουρκίαν πολεμικός άποζημιώσεις.

5. Συνθήκη τοϋ Βουκουρεστίου
(1913)

Ύπεγράφη τήν 10ην Αύγούστου 
1913 μεταξύ Ελλάδος - Ρουμανίας -

Σερβίας καί Μαυροβούνιου άφ ’ ενός 
καί Βουλγαρίας άφ ’ έτέρου. Δ ι’ αύτής 
έτέθη τέρμα εις τόν κατά τής Βουλγα
ρίας Έλληνοσερβικόν πόλεμον (β' 
βαλκανικόν) καί έφερε τήν Ελλάδα εις 
τόν Νέστον. Συγκεκριμένως διά τού 
άρθρου 5 καθωρίαθησαν τά νέα ’ Ελλη- 
νοβουλγαρικά σύνορα, τής όροθετικής 
γραμμής άρχομένης άπό τών νέων 
βουλγαροσερβικών συνόρων, έπί τής 
κορυφογραμμής τού όρους Μπέλες καί 
καταληγούσης εις τάς έκβολάς τού 
ποταμού Νέστου, εις τό Αίγαιον. ’ Επί
σης ή Βουλγαρία διατηρούσε τό Μελέ- 
νικον καί τό Νευροκόπιον εις τήν 
Βόρειον Μακεδονίαν καθώς καί τήν 
δυτικήν Θράκην, πλήν τοϋ λιμένος τής 
Καβάλας. Τέλος ή Βουλγαρία παρητεί- 
το πάσης άξιώσεως έπί τής Κρήτης, 
παραχωρηθείσης ύπό τής Τουρκίας 
(κατά τήν συνθήκην τού Λονδίνου) εις 
όλους τούς συμμάχους. Οί τελευταίοι 
διά τής ύπογραφής τής Συνθήκης τού 
Βουκουρεστίου έπέτυχαν ν ' άποσοβή- 
σουν ένδεχομένην άνάμιξιν τής Τουρκί
ας ή όποια περιωρίσθη ν ’ άνακαταλάβη 
τήν Άνδριανούπολιν καί τήν ’Ανατολι
κήν Θράκην, μέχρι τού ποταμού "Ε
βρου.

6. Έ λληνοσ ερβική  Συνθήκη  
Θεσσαλονίκης (1913)

Συνθήκη άμυντικής συμμαχίας πρός 
άπό κοινού άντιμετώπισιν τής βουλναοι-

κής έπιβουλής, ύπογραφεϊσα μυστικώς 
τήν 19ην Μαϊου 1913 μεταξύ ’Ελλήνων 
καί Σέρβων ’Αξιωματικών. Ή  συνθήκη 
αύτή άντικατεστάθη διά πληρεστέρου 
κειμένου τήν 1ην ’ Ιουνίου 1913.

7 . Συνθήκη τών Αθηνών (1913)

Ύπεγράφη τήν 14ην Νοεμβρίου 1913 
μεταξύ Ελλάδος καί Τουρκίας θέσασα 
τέρμα εις τόν Βουλγαροτουρκικόν πό
λεμον τού 1912-13, διακανονισθεισών 
τών μεταξύ τών δύο τούτων κρατών 
διαφορών. Τής συνθήκης αύτής είχε 
προηγηθεϊ έτέρα εις Λονδϊνον (30 
Μαρτίου 1913) μεταξύ Τουρκίας άφ ’ 
ενός καί Ελλάδος - Βουλγαρίας - 
Σερβίας καί Μαυροβούνιού άφ ’ έτέρου 
πού είχαν συμμετάσχει εις τόν κατά τής 
’ Οθωμανικής Αύτοκρατορίας πόλεμον.

8. Συνθήκη τών Βερσαλλιών
(1919)

Ή  πρώτη κατά χρονολογικήν σειράν 
συνθήκη διά τήν κατάπαυσιν τού παγκο
σμίου πολέμου τήν όποιαν υπηγόρευ- 
σαν οί σύμμαχοι εις τήν Γερμανίαν. 
Συνομολογήθη τήν 28ην ’ Ιουνίου 1919 
μεταξύ τής Γερμανίας άφ ’ ένός καί τών 
άντιπάλων αύτής κρατών άφ ’ έτέρου. 
Εις τήν δευτέραν έξ ' αύτών, τήν 
άποκαλουμένην «Σύμμαχοι καί Συνη- 
σπισμέναι Δυνάμεις» άνερχόμεναι εις 
22, συγκαταλέγετο καί ή Ελλάς, ή
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Αριστερά: Η καταστροφή της Σμύρνης 
(Ξυλογραφία Α. Τάσσου). Δεξιά: Ο Ελληνι
κός στρατός αποβιβάζεται στη Σμύρνη. 
Κάτω: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος πρωτερ
γάτης της συνθήκης των Σεβρών του 
1920, βασει της οποίας η Ελλαόα έκτος 
των άλλων έπαιρνε τη Σμύρνη και την 

ενδοχώρα της.

όποια καί συνυπέγραψε τήν συνθήκη 
αυτήν.
9. Συνθήκη του Τριανόν (1920)

Συνθήκη ειρήνης συνομολογηθεϊσα 
εις Τριανόν (Γαλλίας) τήν 4ην ’Ιουνίου 
1920 μεταξύ τής Ελλάδος καί τών 
λοιπών συμμάχων καί συνησπισμένων 
δυνάμεων άφ ’ ενός, καί τής Ουγγαρίας 
άφ ’ έτέρου.

10. Συνθήκαι τών Σεβρών (1920)

' Υπεγράφησαν εις Σέβρας (Γαλλίας) 
τήν 10ην Αύγουστου 1920 μεταξύ τών 
προεχουσών Συμμάχων Δυνάμεων άφ ' 
ενός καί τής Βουλγαρίας καί Τουρκίας 
άφ ’ έτέρου. Τών συνθηκών αύτών 
προηγήθη ή τής 28ης ’ Ιουλίου 1920 
Συνθήκη Ειρήνης μεταξύ ' Ελλάδος καί 
Τουρκίας. Αί άκολουθήσασαι συνθήκαι 
τής 10ης Αύγούστου είναι τρεις έκ τών 
όποιων μνημονευτέα ή άφορώσα τήν 
Θράκην. Δι ’ αύτής μετεβιβάζοντο εις 
τήν Ελλάδα πάντα τά δικαιώματα (τά 
κτηθέντα διά τής συνθήκης του Νειγύ 
τής 27.11.1919) έπί τών έδαφών τής 
Θράκης τά όποια άνήκαν εις τήν 
Βουλγαρίαν. Ή  Ελλάς έλάμβανε ολό
κληρη τήν Θράκην μέχρι Σαλντάντζας 
καί τά νησιά Ίμβρον καί Τένεδον. ’ Εξ 
άλλου εις Μ. ’Ασίαν ή Σμύρνη καί ή

ένδοχώρα της παρεχωροΟντο είς τήν
Ελλάδα. Αί άνωτέρω έδαφικαί προ

σκτήσεις ύπήρξαν τό άποτέλεσμα τών 
νικηφόρων άγώνων 1917-1920.

11. Συνθήκη τής Λωζάνης (1923)

Ύπεγράφη τήν 24ην ’ Ιουλίου 1923 
μεταξύ ’Αγγλίας - Γαλλίας - ’ Ιταλίας - 
’ Ιαπωνίας - Ρουμανίας - Ελλάδος καί 
Νοτιοσλαβίας άφ ’ ένός καί Τουρκίας 
άφ ’ έτέρου πρός άποκατάστασιν ειρη
νικών σχέσεων μεταξύ τών κρατών 
τούτων. Καίτοι διά τής συνθήκης αύτής 
περιεκόπτοντο άναιτίως καί όδυνηρώς 
τά σύνορα τοΟ έλληνικοϋ κράτους, 
παρείχετο έν τούτοις είς αύτό ή δυνα- 
τότης νά έπιζήση οπωσδήποτε έντός 
τών στενωτέρων ορίων του. Ή  Συνθή
κη τής Λωζάνης παρουσιάζει τό περίερ
γον, ’ίσως μοναδικόν είς τήν παγκόσμιον 
ιστορίαν, χαρακτηριστικόν καθ’ ό ή π η 
μένος παρακάθηται είς τήν τράπεζαν 
τής Ειρήνης έν πλήρει ισοτιμία με τούς 
νικητάς, έπιτυγχάνων έν τέλει τήν 
πλήρη ίκανοποίησιν τών έθνικών του 
βλέψεων καί διεκδικήσεων.

12. Συνθήκη τοϋ Μπλέντ (1951)

Πρόκειται περί τής συνθήκης συμμα- 
χίας, πολιτικής συνεργασίας καί αμοι
βαίας βοήθειας μεταξύ Ελλάδος - 
Τουρκίας καί Γιουγκοσλαβίας, ύπογρα- 
φείσα είς Μπλέντ (Γιουγκοσλαβίας) τήν

9ην Αύγούστου 1951. ΔΓ αύτής σκο- 
πείτο ή ρύθμισις -  συμφώνως πρός τάς 
καταστατικός διατάξεις τού Χάρτου τών 
Ηνωμένων Εθνών -  δΓ ειρηνικών 
μέσων, πόσης διεθνούς διαφοράς είς 
τήν όποιαν ήθελονεύρεθή άναμεμιγμέ- 
να τά προαναφερόμενα κράτη καί όπως 
άπέχουν είς τάς διεθνείς αύτών σχέ
σεις τής χρήσεως άπειλών ή βίας καθ ’ 
οίονδήποτε τρόπον άσυμβίβαστον πρός 
τούς σκοπούς τών Ηνωμένων Εθνών.

13. Συνθήκη ' Ελλάδος - Τουρκί
ας -

Γιουγκοσλαβίας (1953)

Συνθήκη φιλίας καί συνεργασίας ύ- 
πογραφείσα είς "Αγκυραν τήν 28ην 
Φεβρουάριου 1953 έπί τώ σκοπώ συ- 
σφίγξεως καί έδραιώσεως τών ύφιστα- 
μένων μεταξύ τών Συμβαλλόμενων 
Κρατών φιλικών σχέσεων, προασπίσε- 
ως τής έλευθερίας καί άνεξαρτησίας 
τών λαών των, ώς καί τής έδαφικής των 
άκεραιότητος έναντίον πόσης έξωθεν 
άσκουμένης βίας. Προσέτι διά τής έν 
λόγω συνθήκης έσκοπείτο ή ένωσις τών 
προσπαθειών τών συμβαλλόμενων, 
προκειμένου νά καταστήσουν πλέον 
άποτελεσματικήν τήν όργάνωσιν τής 
άμύνης αύτών έναντίον πάσης έξωτερι- 
κής έπιθέσεως καθώς καί ή διάσκεψις 
καί ή συνεργασία έπί παντός ζητήματος 
κοινού ένδιαφέροντος, είδικώτερον έπί 
ζητημάτων άφορόντων τήν άμυνά των.
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II. ΣΥΜΦΩΝΙΑΙ

1. Τό Πρωτόκολλον τής 
Πετρουπόλεως (1826)

Είναι τό πρώτον επίσημον έγγραφον, 
διά τήν άπελευθέρωσιν τής ' Ελλάδος 
τό οποίον ύπεγράφη τήν 4ην ’Απριλίου 
1826 στήν Πετρούπολι άπό τόν Δούκα 
Ούέλιγκτον έκ μέρους τής ’Αγγλίας 
καί τούς Καγκελλάριον Νέσελροντ καί 
Πρίγκηπα Αιέβεν έκ μέρους τής Ρωσί
ας. Μέ αύτήν συνεφώνουν αί δύο 
δυνάμεις νά δηλώσουν εις τήν Τουρκί
αν ότι ό άνθρωπιαμός ύπηγόρευε εις 
αύτάς νά λάβουν άμεσα μέτρα διά νά 
σταματήσουν έναν αιματηρό καί ανω
φελή πόλεμον. Ή  Συμφωνία όμως 
αυτή στήν όποια έκαλείτο καί ή Γαλλία 
νά μετάσχη υλοποιεί ούσιαστικά μίαν 
ευχήν καί ούδέν προέβλεπε καταναγ
καστούν μέτρον. Τό τελευταϊον, δηλα
δή ό έξαναγκασμός προεβλέφθη, μέ 
διπλωματικόν βεβαίως τρόπον άπό τήν 
Συνθήκην τού Λονδίνου 6 ’ Ιουλίου 
1827, διά τήν όποια έγινε λόγος.

2. Συμφωνία τής Κωνσταντινου
πόλεως (1832)

Πρόκειται περί συμφωνίας ’Αγγλίας - 
Γαλλίας καί Ρωσίας (διά τών έν Κων- 
σταντινουπόλει άντιπροσώπων των) 
πρός καθορισμόν τών συνόρων τής 
Ελλάδος, καί άλλων τινών συναφών 

ζητημάτων. Τά σύνορα άρχόμενα άπό 
τής έκβολής τού Σπερχειού καί άκο- 
λουθοϋντα τήν γραμμήν τής "Ορθρυ- 
ος, τελειώνουν εις τόν ’ Αμβρακικόν 
κόλπον. Διά τής έν λόγω Συμφωνίας, 
ύπογραφείσης τήν21ην Ιουλίου 1832, 
έκηρύχθη άμετακλήτως λελυμένον τό 
έλληνικόν ζήτημα, άφοΰ είχαν έπιτευ- 
χθή πλήρως οι σκοποί τής Συνθήκης 
τού Λονδίνομ τής 6ης Ιουλίου 1827.

3. Συμφωνίας τής Χαλέπας
(1878)

Ύπεγράφη τήν 15ην 'Οκτωβρίου 
1878 μεταξύ τών άντιπροσώπων τής 
τουρκικής κυβερνήσεως καί τής έπανα- 
στατικής συνελεύσεως τών Κρητών. 
Διά τής Συμφωνίας αύτής έτερματίσθη 
ή Έπανάστασις τού "Ετους έκείνου καί 
έχορηγήθη αυτόνομον πολίτευμα εις 
τήν Μεγαλόνησον. Τά διά ταύτης καθιε- 
ρωθέντα οι Κρήτες έδέχθησαν ώς 
προσωρινήν λόσιν, μέχρις ότου έπιτύ- 
χουν τήν όριστικήν άπελευθέρωσιν τής 
νήσου έκ τού Τουρκικού ζυγού. ’ Ενδει
κτικόν δέ είναι έν προκειμένω καί τό 
γεγονός ότι κατά τήν έκρανεϊσαν νέαν

έπανάστασιν (24ης Μαϊου 1896) ή 
έπαναφορά τής Συμφωνίας τής Χαλέ
πας καί ό διορισμός νέου βαλή, δέν 
είχαν κατευναστικήν έπίδρασιν έπί τού 
έλληνικοΰ πληθυσμού τής Κρήτης.

4. Σύμφωνον εγκαρδίου 
συνεννοήσεως

' Ελλάδος - Τουρκίας (1933)
Ύπεγράφη εις τήν "Αγκυραν τήν 

14ην Σεπτεμβρίου 1933 έπιδιωχθείσης 
τής σταθερός προαγωγής τής πολιτι
κής φιλίας, συνεννοήσεως καί έγκαρδί- 
ου συνεργασίας μεταξύ 'Ελλάδος καί 
Τουρκίας, έπί τώ σκοπώ μάλιστα έγγυή- 
σεως άμοιβαίως τού άπαραβιάστου τών 
συνόρων των.

5. Σύμφωνον ίδρύσεως 
Β αλκανικής Συνεννοήσ εω ς  

(1934)

' Υπεγράφη μεταξύ ' Ελλάδος - Ρου
μανίας - Τουρκίας - Γιουγκοσλαβίας εις 
’Αθήνας τήν 9ην Φεβρουάριου 1934 
καί δι ’ αυτού έπεδιώχθη ή έξασφάλισις 
τού σεβασμού τών ύπαρχουσών συμβα
τικών υποχρεώσεων καί ή διατήρησις 
τού τότε έδαφικοϋ καθεστώτος εις τά 
Βαλκάνια. Διά τού άρθρου 1 τού Συμ
φώνου, τά έν άρχή άναφερόμενα κράτη 
έγγυώνται άμοιβαίως τήν άσφάλειαν 
όλων τών βαλκανικών συνόρων.

6. Σύμφωνον Βαλκανικής Συνεν
νοήσεως - 

Βουλγαρίας (1938)

Ύπεγράφη εις τήν Θεσσαλονίκην 
τήν 31 ην ’ Ιουλίου 1938 μεταξύ Βουλ
γαρίας καί Βαλκανικής Συνεννοήσεως 
καί άνελαμβάνετο ύπό τών αντιπροσω
πευόμενων κρατών ή ύποχρέωσις άπο- 
χής εις τάς άμοιβαίας αυτών σχέσεις 
άπό πάσης προσφυγής εις τήν βίαν, 
συμφώνως πρός τάς Συμφωνίας τάς 
όποιας έκαστον τών κρατών τούτων 
είχεν ύπογράψει έπί τού θέματος τής 
μή έπιθέσεως.

7 . Σύμφωνον Βαλκανικής Ένώ-
σεως

'Ελλάδος - Γιουγκοσλαβίας 
(1942)

' Υπεγράφη μεταξύ τών άνωτέρω δύο 
κρατών εις Λονδίνον τήν 15ην ’ Ιανουά
ριου 1942, έπί τώ σκοπώ συγκροτήσεως

Βαλκανικής Ενώσεως πρός διασφάλι- 
σιν τής άνεξαρτησίας καί τής ειρήνης 
τών βαλκανικών κρατών, διά βασικής 
πολιτικής στηριζομένης εις τήν άρχήν 
«τά Βαλκάνια εις τούς βαλκανικούς 
λαούς».

8. Σύμφωνον Βορειοατλαντικής
Συμμαχίας (1949)

' Υπεγράφη εις Ούάσιγκτων τήν 4ην 
’Απριλίου 1949 καί διά τούτου σκοπεί- 
ται ή διαφύλαξις τής έλευθερίας, τών 
κοινών παραδόσεων καί τού πολιτισμού 
τών συμβαλλόμενων λαών, άγαθά πού 
τυγχάνουν θεμελιωμένα έπί τών δημο
κρατικών άρχών, τής ατομικής έλευθε
ρίας καί τού κράτους τού νόμου. 
Προσέτι ή ύπαρξις τού Συμφώνου 
άποβλέπει εις τήν προαγωγήν τής 
εύσταθείας καί τής εύημερίας εις τήν 
περιοχήν τού Βορείου Ατλαντικού. Τά 
μετέχοντα κράτη είναι ΗΠΑ - ’Αγγλία - 
Πορτογαλία - Νορβηγία - Κάτω Χώραι - 
Αουξεμβούργον - ’ Ιταλία - Γαλλία - 
’ Ισλανδία - Δυτική Γερμανία - Δανία - 
Καναδάς - Βέλγιον.

Ή  προσχώρησις 'Ελλάδος καί Τουρ
κίας ε/ς τό περί ού πρόκειται Σύμφωνον 
έγένετο τήν 17ην 'Οκτωβρίου 1952, 
διά πρωτοκόλλου ύπογραφέντος εις 
Λονδίνον.

9. Σύμφωνον Αμοιβαίας Ασφα
λείας

ΗΠΑ - Ελάδος (1952)

Ύπεγράφη εις 'Αθήνας τήν 7ην 
Ιανουάριου 1952. Διά τού Συμφώνου 
τούτου συναφθέντος διά τής ανταλλα
γής διακοινώσεων, σκοπείται ή άνάπτυ- 
ξις τής άμυντικής ίκανότητος τής 'Ελ
λάδος τής παγκοσμίου ειρήνης καθώς 
καί τού περιορισμού τών αιτίων διε
θνούς έντάσεως.

10. Συμφωνία Ζυρίχης (1959)

' Υπεγράφη τήν 11 ην Φεβρουάριου 
1959 πρός έξεύρεσιν ειρηνικής λύσε- 
ως τού Κυπριακού ζητήματος, έπικυρω- 
θεϊσα διά τής πενταμερούς Συμφωνίας 
τού Λονδίνου (19.2.1959). Τό κείμενον 
τής έν λόγω Συμφωνίας άναφέρεται εις 
τάς διαστάσεις αί όποίαι άπετέλεσαν τό 
πλαισιον τού Συντάγματος τής Κύπρου. 
Ή  νήσος άνεκηρύχθη εις ανεξάρτη
τον, προεδρικού τύπου, δημοκρατίαν.
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ

Η
ΕΠΟΧΗ
ΜΑΣ
ΤΟΥ
«ΑΤΟΜΟΥ»

' Η εποχή μας είναι μεγαλειώδης καί 
μοναδική. 'Υπήρξανε καί άλλοτε επο
χές μεγαλειώδεις καί «μοναδικές». 
τΗταν όμως έποχές περισσότερο νω
χέλειας καί άνάτασης, ένώ ή σημερινή 
είναι κυρίως έποχή αγωνίας καί υλικής 
παντοδυναμίας.

Ή  μεγίστη έπιστημονική ανακάλυψη 
τών αιώνων, ή διάσπαση τοΰ άτόμου, 
άνοιξε τόν μεγαλύτερον δρόμο τής 
ιστορικής έξέλιξης. Στή Θεία άποστολή 
του ό άνθρωπος, άνέκαθεν προχωρεί 
διά μέσου θαυμάτων καί κατακτήσεων. 
Κάθε μεγάλη έπιστημονική άνακάλυψι, 
έγινε πάντα άφετηρία μιας νέας ζωής. 
Καί έπροχώρησε καί προχωρεί ή άνήσυ- 
χη άνθρωπότητα άπό έπανάστασι σέ 
έπανάστασι στούς τρόπους τής ζωής 
της. Γιατί άνατρέπονται οι δροι τής 
παραγωγής τών ύλικών άγαθών, άλλά- 
ζοντας μέ τίς νέες άνακαλύψεις. Καί 
δλα τότε άλλάζουν. Καί ή όργάνωσι τής 
ζωής μας, καί αυτή ή σκέψις μας, μέχρι 
βέβαια ένα όριο. Γιατί υπάρχει καί τό 
πνεύμα. Καί έκεΐ ένδημοϋνε τά στοι
χεία τά αιώνια. ' Υπάρχει καί τό θαύμα 
τής προσωπικότητας. Καί ή σκέψι μας 
καί τά αίτήματά μας, έπηρεάζονται άπό 
τήν άλλαγή τών δρων τής ζωής μας.

Η διάσπαση του ατόμου, παρά το ότι 
υπήρξε η μεγαλύτερη ανακάλυψη του 
αιώνα μας, χρησιμοποιήθηκε και χρησιμο
ποιείται ακόμα σαν όπλο καταστροφής, με 
αποτέλεσμα να επιδεινώνει το άγχος του 
σύγχρονου ανθρώπου από το φόβο μιας 

πυρινικής αναμετρήσεως.

Έτσι καί τώρα, ή νέα άπροσδιόριστη 
δύναμη μέ τήν διάσπαση τού άτόμου, 
πλημμυρίζει τή ζωή τού άνθρώπου μέ 
τά πιό παράλογα όνειρα, άλλά καί μέ τό 
φοβερώτερο δέος, άφοΰ πάντα τό 
Κακό, άντιμάχεται τό Καλό, καί μόνον 
μιά μεγάλη ευχή, άπέραντη σάν τήν 
Οικουμένη άκούεται: «ό άνθρωπος νά 
εύτυχήση».

' Ο κόσμος έπροχώρησε πολύ μέ τήν 
έπιστήμη, τή σκέψι καί τά τεχνικά μέσα, 
μετά τόν Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο. 
Οί άποστάσεις έχουν έκμηδενισθή καί 
οί άνθρωποι γνωρίζονται ολοένα καί 
περισσότερο μεταξύ τους. Άλλά τά 
μεγάλα Έθνη, φοβούνται τό ένα τό 
άλλο καί άλληλοϋποπτεύονται. 'Υπάρ
χει μιά πνευματική άσθένεια. Καί ό 
κίνδυνος είναι προφανής, μήπως περι
πέσουμε ξαφνικά σέ ένα Τρίτο Παγκό
σμιο Πόλεμο.

'Υπάρχουν όμως καί οί μεγάλες έλπί- 
δες, νά πετύχη ή χρυσή γέφυρα τής 
άδελφώσεως καί νά τήν χρησιμοποιήση 
ό άνθρωπος γιά τό άγαθό, μεταφέρον- 
τας όλα τά πολύτιμα δώρα τής μεγάλης 
προόδου πνευματικής καί ύλικής, διά τό

καλό όλων μας.
Γιατί, άν ή άνθρωπότης, βρε! νά 

έξομαλύση τίς μεγάλες γραμμές τών 
διαφορών της, άν θά μπορούσε νά ζήση 
παράλληλα στά άπέραντα όρια τής γής, 
ό Καπιταλισμός καί ό Σοσιαλισμός, πού 
έχουν άλλως τε ό καθένας τους άπερι- 
όριστους αύτάρκειας χώρους, κατορ
θώνοντας έτσι νά άνταλλάξουνε τίς 
κρυμένες δυνάμεις, τήν πείρα, τήν άξια 
καί τίς ιδιότητες, χωρίς τήν σύγκρουση 
τήν άδιάλαχτη καί τρομερή, τήν σύγ- 
κρουσι, πού μπορεί νά φέρη λόγω τών 
σημερινών μέσων τοΰ ολέθρου, όχι μιά 
καταστροφή, άλλά τήν άνθρώπινη κατα
στροφή, αύτή Ισως τήν άλλοίωσι καί 
έκμηδένιση τής δημιουργικής Φύσεως, 
στόν περιπετειώδη αύτόν Πλανήτη πού 
ζοΰμε, άν άποφύγουμε αύτή τήν μάταια 
σύγκρουσι τήν παράφρενη καί έγκλημα- 
τική, τότε, βέβαια ένας νέος καί τρισμέ
γιστος χρυσός αιώνας, θά έδινε στόν 
’’ Ανθρωπο, γιά μακρότερα, γιά άπεριό- 
ριστα Ισως χρόνια, τή μεγαλύτερη 
εύτυχία καί τή γονιμότερη αύτοπεποί- 
θησι, γιά ένα πανανθρώπινο γοητευτικό 
τραγούδι.
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ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ TOY ΒΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ 
Η ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ ΤΟ 1981

Τού ’Αστυφύλακα κ. Βασιλείου Σχίζα

Τό 1981 είκοσι τρεις (23) εργάτες, τεχνίτες ή 
χειριστές μεταφορικών μέσων, έννέα (9) άνδρες, 
ττού απασχολούνται μέ παροχές ύπηρεσιών, έξι (6) 
έμποροι ή πωλητές στό χώρο τού έμπορίου, έννέα 
(9) χωρίς συγκεκριμένο έπάγγελμα, φοιτητές, εί- 
σοδηματίες κ.λ.π., δύο (2) άνδρες, πού ύπηρετούν 
στις ένοπλες δυνάμεις, ένας (1) ύπάλληλος γραφεί
ου, ένας (1) μαθητής καί ένας (1), πού παρέμεινε 
άγνωστος στήν Αστυνομία, δηλαδή συνολικά 52 
άνδρες, βίασαν 28 γυναίκες καί άποπειράθηκαν νά 
βιάσουν άλλες 10.

Ε κινητοποιήσεις, στό κέντρο 
τής ’ Αθήνας, διάφορων γυναι

κείων οργανώσεων προβάλλονται τόν 
τελευταίο καιρό αιτήματα στά όποια 
μπορεί νά δοθεί διάφορη ερμηνεία 
κάθε φορά, οπωσδήποτε δμως προ- 
καλεΐται τό ένδιαφέρον καί ή ευαι
σθησία δλων, όταν οί κινήσεις αυτές 
γίνονται μέ άφορμή τούς βιασμούς 
γυναικών,

' Η ευαισθησία τής κοινής γνώμης 
είναι δικαιολογημένη, άφοϋ ό βιασμός 
είναι κακούργημα, στό οποίο, πέρα 
άπό τήν ενδεχόμενη σωματική κακο
ποίηση τής παθούσας γυναίκας, προ
σβάλλεται άμεσα ή έλευθερία της καί 
γενικότερα ή προσωπικότητά της. 
Παράλληλα στό βιασμό χαρακτηρί
ζονται δράστες ιδιαίτερα άντικοινωνι- 
κοί καί προβληματικοί στό κοινωνικό 
σύνολο άφοϋ παραβιάζουν τή φυσική 
προϋπόθεση τής άμοιβαιότητας τών 
σχέσεων τών δύο φύλων στό χώρο τής 
γεννετήσιας πράξης.

' Η άναφορά εδώ θά γίνει γύρω άπό 
τούς βιασμούς μέ τούς οποίους άπα- 
σχολήθηκε ή ’ Αστυνομία Πόλεων τό 
1981, μέ άναδρομική άριθμητική κα
ταγραφή τών κακουργημάτων βια
σμού άπό τό 1970 καί μετά, οί όποιοι 
καταγγέλθηκαν στήν ’Αστυνομία ’ Α
θηνών, Πειραιώς, Πατρών καί Κέρκυ
ρας.

Είναι άμφίβολο τό δτιή ’ Αστυνομία 
είναι υπεύθυνη στό άκέραιο γιά τήν 
προστασία τών γυναικών άπό τούς

βιαστές. ' Οπωσδήποτε οί ’ Αστυνομι
κές 'Υπηρεσίες δραστηριοποιούνται 
γιά τή δίωξη τών βιαστών, δταν 
λάβουν γνώμη τών παράνομων πράξε
ων, πού άφοροΰν βιασμούς. Θά πρέ
πει δμως νά τονιστεί τό γεγονός δτι οί 
πράξεις βιασμού γίνονται πολλές φο
ρές κάτώ άπό περιστάσεις οί όποιες 
εύνοοΰν τήν ήθελημένη άποσιώπηση 
τού εγκλήματος άπό τίς παθοΰσες μέ 
συνέπεια οί δράστες νά διαφεύγουν 
καί νά άποθρασύνονται.

Τό 1981 είκοσι τρεις (23) εργάτες, 
τεχνίτες ή χειριστές μεταφορικών μέ
σων, έννέα (9) άνδρες, πού άπασχο- 
λοΰνται μέ παροχές ύπηρεσιών, έξι 
(6) έμποροι ή πωλητές στό.χώρο τού 
έμπορίου, έννέα (9) χωρίς συγκεκρι
μένο έπάγγελμα, φοιτητές, είσοδημα- 
τίες κλπ δύο (2) άνδρες, πού ύπηρε- 
τοΰν στις ένοπλες δυνάμεις, ένας (1) 
ύπάλληλος γραφείου, ένας (1) μαθη
τής καί ένας (1), πού παρέμενε 
άγνωστος στήν ’ Αστυνομία, δηλαδή 
συνολικά 52 άνδρες, βίασαν 28 γυναί
κες καί άποπειράθηκαν νά βιάσουν 
άλλες 10.

Βεβαιώθηκαν λοιπόν τό 1981 38 
κακουργήματα βιασμού.

Τό έγκλημα τού βιασμού χαρακτη
ρίζεται βίαιο δεδομένου δτι κατά τήν 
τέλεσή του προϋποθέτει άντίσταση 
τής παθούσας γυναίκας. ’Έχει παρα
τηρηθεί γενικά στά εγκλήματα βίας οί 
δράστες νά είναι συνήθως άτομα 
νεαρής ήλικίας.

Στούς βιασμούς γυναικών τό κίνη
τρο τού εγκλήματος είναι ή ικανοποί
ηση τής σεξουαλικής έπιθυμίας τών 
βιαστών σέ βάρος γυναικών οί οποίες 
άντιστέκονται πραγματικά ή πού θά 
άντιστέκονταν άν ό βιαστής δέν εξου
δετέρωνε κατάλληλα τήν άντίσταση.
’ Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς εύκο
λα δτι οί δράστες στούς βιασμούς 
είναι κατά κανόνα νεαροί άνδρες οί 
όποιοι άφοΰ ύποβαθμίζουν τήν αι
σθησιακή γεννετήσια λειτουργία τής 
επαφής τών δύο φύλων, σέ άπεχθή 
έγκληματική πράξη, επιλέγουν γιά 
τούς σκοπούς τους νεαρές γυναίκες. 
'Υπάρχουν βέβαια καί οί έξαιρέσεις.

’ Από τούς 51 γνωστούς βιαστές 
γυναικών οί 40 δηλαδή τό 78,43%, 
ήταν ήλικίας κάτω τών 30 ετών, άπό 
τούς όποιους ένας ήταν 15 έτών, ένας 
16 έτών, 4 ήσαν 18 έτών, τρεις ήσαν 19 
έτών κ.λ.π.

Οί ύπόλοιποι 11 (21,56%) δράστες 
ήσαν ήλικίας πάνω τών 30 έτών άπό 
τούς όποιους ένας 60 έτών, ένας 57 
έτών, ένας 55 έτών κλπ.

’ Από τίς 38 γυναίκες θύματα τών 
εγκληματικών πράξεων βιασμού οί 33 
(86,85%) ήσαν ήλικίας κάτω τών 30 
έτών άπό τίς όποιες οί 19 ήσαν ήλικίας 
μικρότερης τών 20 έτών.

Οί υπόλοιπες 5 (13,15%) ήσαν 
ήλικίας 71, 54,48 καί δύο 40 έτών.

Ειδικότερα οί βιασμοί οί όποιοι 
καταγγέλθηκαν στήν ’ Αστυνομία μέ 
δράστες παιδιά ήλικίας μέχρι 16 έτών
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
είναι οΐ έξης:

1) Πέντε (5) νεαροί βίασαν Ιδχρονο 
κορίτσι. Ο ένας άπό αύτούς ήταν 
ήλικίας 1 δ έτών καί οί άλλοι 21, 18,19 
καί 19 έτών.

2) "Ενας 1 βχρονος βίασε ένα 16χρο- 
νο κορίτσι. Βιασμοί πού καταγγέλθη
καν τό 1981 μέ δράστες ή γυναίκες 
θύματα μεγάλων ηλικιών είναι οί έξης:

1) ’Άνδρας 60 έτων άποπειράθηκε 
νά βιάσει γυναίκα ήλικίας δ4 έτών.

2) ’Άνδρας 2δ έτών βίασε γυναίκα 
71 έτών.

3) "Ανδρας 2δ έτών άποπειράθηκε 
νά βιάσει γυναίκα 48 έτών.

4) "Ανδρας δδ έτών άποπειράθηκε 
νά βιάσει γυναίκα 29 έτών.

’Αλλά καί περιπτώσεις βιασμού 
στις όποιες δράστες καί θύματα ήσαν 
συγγενείς άπασχόλησαν τίς ’ Αστυνο
μικές 'Υπηρεσίες. Οϊ περιπτώσεις 
αύτές ήσαν οί έξης:

1) "Ανδρας δ7 έτών βίασε τήν 
2δχρονη νύφη του.

2) "Ανδρας 23 έτών βίασε τήν 
άνηψιά του, ήλικίας 16 έΐών.

Πολλοί βιασμοί γυναικών άν κρι- 
θοΰν άπό τόν τρόπο μέ τόν όποιο 
έγιναν, ξεχωρίζουν, μέσα άπό τό 
σύνολο τών παρόμοιων έγκλημάτων, 
μέ τά οποία άπασχολήθηκε ή ’ Αστυ- 
νομίατό1981,σάνίδιαίτεραβίαιοικαί 
άντικοινωνικοί καί προσβάλουν κα- 
τάφορα τήν άνθρώπινη οντότητα. Οί 
βιασμοί αύτοί είναι έκεϊνοι στονώ

όποιους περισσότεροι άπό 2 άνδρες 
διαδοχικά βιάζουν μία γυναίκα άγνω
στη ή καί γνωστή τους. Οί περιπτώ
σεις αύτές βιασμού, έκτος έκείνης 
πού προαναφέρθηκε δπου ό Ιδχρο- 
νος μαζί μέ άλλους 4 νεαρούς βίασαν 
τό Ιδχρονο κορίτσι, είναι καί οί 
άκόλουθοι:

1) "Εξι (6) νεαροί δράστες τών 
ήλικιών 18, 18, 19, 20, 20 καί 20 έτών 
βίασαν νεαρή γυναίκα 19 έτών.

2) Τρεις (3) άνδρες 22, 24 καί 39 
έτών βίασαν άνήλικο Ιδχρονο κορί
τσι.

3) "Ενας (1) 28χρονος «έραστής» 
μαζί μέ τόν 30χρονο φίλο του βίασαν 
γυναίκα 23 έτών.

4) Δύο (2) άνδρες 2δ καί 24 έτών 
βίασαν γυναίκα 24 έτών.

δ) Δύο (2) άνδρες 22 καί 18 έτών 
βίασαν Ιδχρονη «φίλη» τους.

6) Δύο (2) άνδρες 20 καί 21 έτών 
βίασαν γυναίκα 21 έτών.

Σέ ένα βιασμό άν ή παθούσα 
γυναίκα προβάλλει φαινομενική άντί- 
σταση, τότε θεωρείται δτι συναινεί 
στίς ορμές τού δράστη καί δέν υπάρ
χει αδίκημα.

Σέ άλλη περίπτωση, σύμφωνα μέτό 
πνεύμα τού νόμου, άν ή γυναίκα 
άντιστέκεται στήν άρχή καί άμέσως 
μετά κατά τήν έξέλιξη τής πράξης τού 
βιασμού, διεγερθεΐ καί άνταποκριθεί 
στίς ορμές τού δράστη έξαιτίας τών 
περιπτύξεων, άσπασμών, τριβών καί 
άλλων ένεργειών πού συνεπάγονται 
τή σεξουαλική πράξη, τότε καί πάλι 
μπορεί νά καταγγείλει τόν άνδρα στίς 
Διωκτικές ’Αρχές καί νά στηριχτεί 
κατηγορία γιά βιασμό.

’ Αφού λοιπόν έδώ γίνεται άναφορά 
τών καταγγελιών βιασμού στήν ’ Α
στυνομία, τότε υποστηρίζεται δτι σέ 
πολλούς βιασμούς πού καταγγέλθη
καν δέν μπορεί νά δοθεί ή βαρύτητα 
πού δίνεται σέ άλλους βιασμούς οι 
όποιοι διαπράττονται μέ κάθε βιαιό
τητα.

Σέ πολλούς βιασμούς, δράστες καί 
ποθούσες είχαν προηγούμενα έρωτι- 
κές ή φιλικές σχέσεις, μέ συνέπεια σέ 
ορισμένες άπό τίς περιπτώσεις αύτές 
νά ένισχύεται ή υπόνοια τής κρυφής 
έπιθυμίας γυναικών «νά βιασθοΰν» 
άπό τόν έραστή ή τό φίλο τους, σέ 
έξαιρετικές βέβαια περιπτώσεις, α

φού ή γυναικεία φιλαρέσκεια διαμορ
φώνεται έδώ άπό τήν γενική έντύπω- 
ση δτι μία γυναίκα γιά νά βιασθεί είναι 
νεαρή καί προκαλεΐ οπωσδήποτε τό 
άνδρικό ένδιαφέρον.

Περιπτώσεις βιασμών, έκτος άπό 
ορισμένες πού προαναφέρθηκαν, 
ατούς όποιους δράστες καί θύματα 
είχαν προηγούμενα κάποιο συναι
σθηματικό δεσμό, είναι οί κατωτέρω:

1) "Ανδρας 20 έτών βίασε τή φίλη 
του 16 έτών.

2) ’Άνδρας 26 έτών βίασε τή φίλη 
του 24 έτών.

3) "Ανδρας 30 έτών βίασε τή φίλη 
του 2δ έτών.

4) ’Άνδρας 23 έτών βίασε τή φίλη 
του 19 έτών.

δ) Ανδρας 40 έτών βίασε τήν 
έρωμένη του 24 έτών.

6) "Ανδρας 40 έτών βίασε τήν παλιά 
διαζευγμένη συζυγό του 40 έτών.

'Υπενθυμίζεται μέτήνεύκαιρίατής 
τελευταίας περίπτωσης δτι στοιχείο 
τού έγκλήματος βιασμού είναι ή έξώ- 
γαμη συνουσία.

Αντίθετα, άλλοι, χαρακτηριστικοί 
γιά τήν άντικοινωνικότητά τους, βια
σμοί μέ θύματα άνήλικα κορίτσια 
κάτω τών 16 έτών, έκτος άπό περι
πτώσεις πού προαναφέρθηκαν μέχρι 
έδώ, είναι οί έξης:

1) ’Άνδρας 38 έτών βίασε κορίτσι

Συνέχεια στή σελ. 704

697



01 ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ετσι ήταν το μνημείο του Κυνιό, στο 
Βουά, έργο του γλύπτη Ντεζψέ Φος.

Π ΟΙΟΣ ήταν ό πραγματικός πρό
γονος του αυτοκινήτου; Γενική 

είναι ή γνώμη, σέ όλες τίς χώρες, ότι 
τόν ρόλο αύτόν έπαιξε ή φορτηγάμαξα 
του Γάλλου μηχανικού Κυνιό. Οι τροχοί 
της πήραν τίς πρώτες στροφές στις 23 
’ Οκτωβρίου 1769, έπίΛουδοβίκου ΙΕ '. 
Πέρασαν κιόλας δυό αιώνες άπό τότε...

Σώζεται τό πρωτότυπο τής φορτηγά- 
μαξας. Στήν Ανώτατη Σχολή Τεχνών 
καί Επιστημών, ατό Παρίσι, είναι ένα 
άπό τά σπουδαιότερα έκθέματα. Οί 
έπισκέπτες τήν περιεργάζονται: ένα 
μακρύ καί βαρύ πλαίσιο, πάνω σέ 
μεγάλους ξύλινους άκτινωτούς τρο
χούς, καί στό εμπρός μέρος τού 
πλαισίου, άντί γιά άλογο, ένα χάλκινο 
καζάνι σάν έκείνα όπου πλένουν α
σπρόρουχα.

Ποιος ήταν αύτός ό Κυνιό, ό πρώτος 
πού κατασκεύασε άμαξα άτμοκίνητη, ό 
μηχανικός, άς πούμε, τής πρώτης 
ατμομηχανής; Τά στοιχεία του: ό Νικο- 
λά-Ζοζέφ Κυνιό γεννήθηκε στις 26 
Φεβρουάριου 1725 σέ ένα χωριό κοντά 
στό Κομμερσύ, στήν έπαρχία Βουά, 
νομός Μέζ. Ο ξένος πού θά τύχη νά 
περάση άπό εκε ί μπορεί νά δή τό σπίτι 
πού γεννήθηκε ό Κυνιό: όδός Νότρ 
Ντάμ 5.

Η Φ0ΡΤ«ΓΑΜΠ&Π 
TOY ΚΥΝ10

Πρόκειται γιά τήν πρώτη προσπάθεια κινήσεως ενός οχήματος μέ άτμό. ' Η 
έπινόησις αυτή οφείλεται σέ ένα Γάλλο μηχανικό, τόν Νικολά Ζοζέφ Κυνιό, 
πού θέλησε νά έξυπηρετήση στρατιωτικούς σκοπούς. Είναι ό πρώτος πού 
μετέτρεψε τήν έναλλασσόμενη γραμμική κίνησι τού έμβόλου σέ συνεχή 
περιστροφική. Στήν έφεύρεσί του αύτή βρίσκεται ή άρχή τού αύτοκινήτου.

Οί γονείς του ήταν άσημοι μικροα
στοί. Ε κε ί όμως πού οί ιστορικοί 
διαφωνούν είναι ό τόπος όπου σπούδα
σε: στό Νανσύ, στό Μέτς, στό Κομμερ
σύ, στήν Τοσκάνη; Ωστόσο τό ζήτημα 
τούτο δέν έχει ούσιαστική σημασία. 
Είναι πάντως έξακριβωμένο ότι γύρω 
στά είκοσι του χρόνια βρισκόταν στήν 
Γερμανία, προσφέροντας τίς ύπηρεσί- 
ες του στό Μηχανικό τού γερμανικού 
στρατού. ’Αργότερα τόν συναντούμε 
στούς στρατούς τής αύτοκρατείρας 
Μαρίας Θηρεσίας τής Αύστρίας, καί 
ύστερα στον στρατό τού πρίγκιπος 
Καρόλου τών Κάτω Χωρών.

Ό  Κυνιό ήταν πνεύμα έρευνητικό. 
Άπό τότε άκόμη προσπαθούσε νά 
έφαρμόση στήν πράξι όρισμένες ιδέες 
πού είχε. Τελειοποιεί ένα τυφέκιο 
δικής του έμπνεύσεως, πού ό στρατάρ
χης Σάξ τό εισάγει στόν στρατό του γιά 
τούς ούλανούς του. Στό Παρίσι, όπου 
είχε έπιστρέψει τό 1763, συνεχίζει τίς 
έρευνές του, καί ό γαλλικός στρατός 
επωφελείται άπό τήν πείρα του καί τίς 
έπινοήσεις του. Γράφει διάφορα τεχνι
κά εγχειρίδια: «Στοιχεία άρχαίας καί 
σύγχρονης πολεμικής τέχνης» (1766), 
«Θεωρία οχυρωτικής» (1768), «Θεω
ρητική καί πρακτική όχυρωτική (1769).

Σέ ένα άπό τά ταξίδια του στις 
Βρυξέλλες, ό Κυνιό σχεδιάζει καί μελε
τά τήν κατασκευή μιας φορτηγάμαξας, 
πού νά κινείται μέ άτμό. "Οπως συμβαί
νει συνήθως μέ τούς έφευρέτες, τά 
πρώτα άποτελέσματα δέν ήσαν ικανο
ποιητικά. Διστάζει νά συνέχιση. Εύτυ- 
χώς πού ό στρατάρχης Σάξ τού δίνει 
κουράγιο νά έπιμείνη στις έρευνές του.

Τήν φορτηγάμαξά του τήν θέλει νά 
είναι γερά φτιαγμένη, ώστε νά μπορή 
νά μεταφέρη ή νά σύρη πυροβόλα καί 
έξαρτήματά τους. Γιατί μοναδικός σκο
πός τού μηχανικού Κυνιό είναι νά 
προσφέρη ύπηρεσία στόν στρατό. Ά ν  
ή έφεύρεσίς του άποδειχθή έπιτυχημέ- 
νη, αύτός δέν ένδιαφέρεται νά χρησι- 
μοποιηθή ή φορτηγάμαξα καί γιά τήν 
έλξι γενικώς όχημάτων, όποιουδήποτε 
τύπου. Τήν έποχή τού Κυνιό, καί μάλι
στα άπό έναν αιώνα πρωτύτερα, ήταν 
γνωστή ή χρήσις τής ένεργειακής 
δυνάμεως τού υδρατμού, ό Κυνιό όμως 
είναι ό πρώτος πού μετατρέπει τήν 
έναλλασσόμενη γραμμική κίνηση τού 
έμβόλου σέ συνεχή περιστροφική κίνη- 
σι. Ο Βάτ μόλις είχε άρχίσει τότε νά 
ένδιαφέρεται γιά τό πρόβλημα τούτο. 
Δεκαπέντε χρόνια άργότερα, ό Βάτ θά 
δοξασθή γιά τήν λύσι πού έδωσε στό
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Η φορτηγάμαξα του Νικολά-Ζοζέφ Κανιά. Το πρωτότυπό της σώζεται ακόμη στη Σχολή Καλών Τεχνών στο Παρίσι.

πρόβλημα.
"Οταν ό Κανιά όλοκλήρωσε τά σχέδιά 

του, κατασκεύασε ένα πρότυπο φορτη- 
γάμαξας, πού οι δοκιμές τοα έγιναν στις 
23 Οκτωβρίου 1769. Τήν έφεύρεσι θά 
έξέτάση τώρα ό στρατηγός Γκριμπω- 
βάλ, ό μέλλων γενικός έπιθεωρητής 
πυροβολικού. Φιλοδοξούσε νά έφοδιά- 
ση τό πυροβολικό μέ νέο ύλικό. ’ Εκεί
νον άκριβώς τόν καιρό, είχε ατά χέρια 
του τά σχέδια έφευρέσεως άτμοκινή- 
του όχήματος, πού είχαν ύποβληθή 
στον ύπουργό Στρατιωτικών Σουαζέλ 
άπό έναν "Ελβετό άξιωματικό όνόματι 
Πλαντά. Ο Γκριμπωβάλ προτείνει νά 
έξετάση ό Πλαντά τό πρότυπο τού 
Κυνιό καί νά διατυπώση καθαρά τήν 
γνώμη του. Ό  Πλαντά ήταν άνθρωπος 
δίχως μικροεγωισμούς, μέ χαρακτήρα 
άκέραιο. Εξέτασε τήν φορτηγάμαξα 
τού Κυνιό καί ύστερα δήλωσε ότι τό 
δικό του σχέδιο, συγκρινόμενο μέ 
αύτήν, ήταν κάτι τό πρωτόγονο. Καί 
πρόσθεσε ότι θεωρεί τό σχέδιο τού 
Κυνιό όχι μόνο καλύτερο, άλλά καί πιό 
εύκολο στήν κατασκευή.

Η έκθεσις τού Πλαντά έπηρέασε 
τόν Σούαζέλ ύπέρ τού σχεδίου Κυνιό. 
Μέ έξοδα τού βασιλικού ταμείου, ό 
Κυνιό ήταν τώρα έξουσιοδοτημένος νά

όλοκληρώση τήν φορτηγάμαξά του. Οι 
τεχνικοί τού πυροβολικού θά κατασκεύ
αζαν τό πρώτο μοντέλο καί θά τό 
δοκίμαζαν στήν πράξι. Μέσα σ ’ ένα 
χρόνο έπρεπε νά τελειώσουν όλα αύτά.

Σέ έκθεσί του πρός τόν ύπουργό 
Στρατιωτικών, ό γενικός έπίτροπος 
πυροβολικού Λ. Ν. Ρολλάν περιγράφει 
πώς έγινε ή έπίδειξις:

«Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν πα- 
ρουσίςι τού ύπουργοΰ, τού στρατηγού 
Γκριμπωβάλ καί πολλών άλλων θεατών. 
Στό άτμοκίνητο όχημα άνέβηκαν τέσ
σερις έπιβάτες. Τό όχημα έκινήθη 
όριζοντίως, καί ύπολόγισα μέ πλήρη 
άκρίβεια ότι θά έτρεχε μέ ωριαία 
ταχύτητα 1.800 έως 2.000 τουάζ (3,5 
έως 4 χιλιόμετρα) άν συνέχιζε τήν 
πορεία της χωρίς διακοπή. Αλλά ή 
χωρητικότης τού λέβητος δέν είχε 
ύπολογιστη σωστά έν σχέσει πρός τήν 
ικανότητα τών άντλιών, κι έτσι τό όχημα 
δέν μπόρεσε νά κινηθή παρά μόνο γιά 
12 ή 15 λεπτά. Καί ύστερα έπρεπε νά 
μείνη άκίνητο γιά άλλα 12 ή 15 περίπου 
λεπτά, γιά νά δυναμώση καί πάλι ό 
άτμός. Ό  κλίβανος ήταν κακότεχνος 
καί γι αύτό παρατηρήθηκε διαφυγή 
άτμού. "Ο λέβης φαινόταν πώς δέν 
είχε τήν άπαραίτητη άντοχή γιά νά

ύποβοηθή σέ κάθε περίπτωσι τήν προ
σπάθεια τού άτμού».

Ή  πρώτη δοκιμή τής φορτηγάμαξας 
θεωρήθηκε τελικά "ικανοποιητική, θά 
έπρεπε όμως νά γίνουν όρισμένες 
τροποποιήσεις. Ή ταν μιά έντελώς νέα 
πρακτική χρήσι τής άτμομηχανής. Είναι 
βέβαια άλήθεια πώς ή φορτηγάμαξα 
είναι πάρα πολύ βραδυκίνητη. ' Ωστόσο 
τήν έχουν προγραμματίσει γιά νά σύρη 
ή νά μεταφέρη βαριά φορτία, όπως 
ήταν τά πυροβόλα έκείνου τού καιρού, 
καί όχι γιά νά σπάση τά ρεκόρ ταχύτη- 
τος. Στό στρατιωτικό έργοστάσιο κατα
σκευής υλικού γιά τό πυροβολικό ανα
θέτουν τώρα τήν κατασκευή ένός 
δεύτερου μοντέλου, μεγαλύτερου καί 
μέ καλύτερες άναλογίες. ' Υπεύθυνος 
γιά τήν κατασκευή του είναι ό μηχανι
κός Μπρεζέν. Τό νέο τούτο μοντέλο 
προβλέπεται νά μπορή νά σύρη ή νά 
μεταφέρη φορτία τεσσάρων ή καί πέντε 
τόννων. Στά χυτήρια τού Στρασβούρ
γου δουλεύουν γιά τούς δυό άτμοκυλίν- 
δρους άπό μπρούντζο, διαμέτρου 32 
έκατοστών. Στά ίδια χυτήρια φτιάχνουν 
καί τις κεφαλές τώνέμβόλων. Τό όχημα 
καί ό μηχανισμός του έχουν μελετηθή 
μέ μεγάλη προσοχή καί άκρίβεια. Ή  
συνολική δαπάνη θά φθάση τίς 20.000
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λίβρες. "Οταν όλα θά είναι έτοιμα, θά 
γίνουν δοκιμές ατό πάρκο τοϋ Μεντόν.

' Η δοκιμή όμως αύτή δέν πραγματο
ποιήθηκε ποτέ. Καί ή ιδιοφυία τοϊι Κυνιό 
εμποδίστηκε νά άναπτυχθή ακόμη πε
ρισσότερο. Γιατί στό μεταξύ ό δούκας 
τοϋ Σουαζέλ είχε έγκαταλείψει τό 
ύπουργεΐο Στρατιωτικών, καί ό διάδο
χός του πολύ λίγο ένδιαφέρθηκε γιά 
τήν νέα έφεύρεσι. Τό 1771, όμαρκήσι- 
ος Μοντεϊνάρ, έζήτησε νά δή τήν 
φορτηγάμαξα έν κινήσει, ορίστηκε πού 
καί πότε, αλλά τήν τελευταία στιγμή μέ 
μιά κάποια πρόφασι ακύρωσε τό αίτημά 
του. Τήν έποχή τής Γαλλικής Έπανα- 
στάσεως, λίγο έλειψε νά τήν διαλύσουν 
τήν φορτηγάμαξα γιά νά φτιάξουν όπλα. 
Τήν διέσωσε ό πολίτης Ρολλάν. "Οταν 
γύρισε άπό τήν Ιταλία, ό Ναπολέων 
σχημάτισε μιά έπιτροπή γιά νά έξετάση 
τό όχημα. Τό άποτέλεαμα τής έρεύνης 
είχε όρισθή νά τού ύποβληθή τό 1798, 
στό μεταξύ όμως, έφυγε άπό τήν Γαλλία 
γιά τήν έκστρατεία τής Αίγύπτου καί ή 
φορτηγάμαξα έμεινε κατά μέρος.

Άπό τό 1771 ώς τό 1801, βρισκόταν 
στό στρατιωτικό έργοστάσιο πού σήμε
ρα χρησιμοποιείται γιά στρατώνας τής 
Δημοκρατικής Φρουράς. ' Η παράδοσις 
βεβαιώνει ότι μιά μέρα πού έγιναν 
άνεπίσημες δοκιμές, ή φορτηγάμαξα 
κινήθηκε μέ τόσο βίαιο τρόπο, ώστε ό 
οδηγός ήταν άδύνατο νά τήν κατευθύ- 
νη. Καί τελικά, έπεσε σέ έναν τοίχο καί 
τόν γκρέμισε. Συνέβη στήν πραγματι

κότητα αύτό τό περιστατικό; Πάντως τό 
μηχάνημα δέν έμφανίζει κανένα ίχνος 
άπό μιά τέτοια σύγκρουσι. Στήν Άνω- 
τάτη Σχολή Τεχνών καί ’ Επιστημών, 
είναι ένα άπό τά έκθέματα πού σώζον
ται σέ πολύ καλή κατάστασι. Πλάι στά 
άεροπλάνα τοϋ Κλεμάν Ά ντέρ  καί τοϋ 
Μπλεριό, δύο άλλα σπουδαία έκθέμα
τα, ό έπισκέπτης θαυμάζει καί τήν 
φορτηγάμαξα. Τήν μετέφεραν έκεϊ τό 
1801 ύστερα άπό επίμονη αίτησι τού 
Μολάρ, τοϋ διευθυντοϋ τής Σχολής, 
πού δυό όλόκληρα χρόνια έπέμενε νά 
τοϋ στείλουν τήν φορτηγάμαξα. "Εφερ
ναν συνεχώς άντιρρήσεις οί άξι ωματικοί 
τοϋ πυροβολικού, γιατί τούς ενοχλούσε 
φοβερά ή σκέψις ότι μιά έφεύρεσις, 
πού είχαν τό προαίσθημα ότι δέν είχε 
άκόμη δείξει όλες της τις Ικανότητες, 
θά πήγαινε τώρα νά θαφτή σέ κείνο τό 
«καθαρτήριο», όπως έλεγαν.

Στό μεταξύ, ό Κυνιό πέθαινε τής 
πείνας. "Ως τήν έκρηξι τής έπαναστά- 
σεως, έπαιρνε 600 λίβρες σύνταξι, πού 
τοϋ είχε άπονεμηθή άπό εύγνωμοσύνη 
γιά τις προσπάθειές του νά καλυτερέ- 
ψη τις στρατιωτικές μεταφορές. "Οταν 
ή μοναρχία έπεσε, κόπηκε καί ή σύντα
ξίς του. Στερήθηκε έτσι τόν μοναδικό 
πόρο ζωής πού είχε, καί μπόρεσε νά 
έπιζήση χάρη στόν άνθρωπισμό μιας 
ήλικιωμένης κυρίας πού έμενε στις 
Βρυξέλλες. Κάποτε όμως πέθανε ή 
προστάτις του, καί ό ταλαίπωρος ό 
Κυνιό, πού ήταν κιόλας 75 χρονών,

βρέθηκε έρημος ατούς πέντε δρό
μους. Ζήτησε νά τοϋ δώσουν καί πάλι 
τήν σύνταξι πού τοϋ είχαν κόψει. Ο 
Ναπολέων έκανε δεκτό τό αίτημά του, 
καί γιά τέσσερα άκόμη χρόνια έπαιρνε 
αύτή τήν σύνταξι. ’Αλλά μόνο γιά 
τέσσερα χρόνια, γιατί στις 10 'Οκτω
βρίου έσβησε γιά πάντα, στό Παρίσι, 
ξεχασμένος πιά άπό όλους.

Πριν πεθάνη, ακούσε νά γίνεται 
λόγος γιά τόν "Αγγλο έφευρέτη Ρί- 
τσαρντ Τρέβιθικ, πού είχε πάρει δίπλω
μα έύρεσιτεχνίας γιά ένα μοντέλο 
αύτοκινήτου όχήματος πού προωθείτο 
μέ τήν ένέργεια τοϋ άτμοϋ. "Ενα τέτοιο 
όχημα, πού τό είχαν στό μεταξύ θαυμά
σει οί Λονδρέζοι, διέσχισε τά 90 μιλιά 
πού χωρίζουν τό Λονδίνο άπό τό Πλύ- 
μουθ. rΑραγε, νά συλλογίστηκε ό Κυ
νιό, πώς ή δική του έφεύρεσις δέν ήταν 
δά καί τόσο κακή, καί άν είχαν θελήσει 
νά τού δώσουν ούσιαστική βοήθεια...; 
Είχε πολύ πικραθή πού δέν τόν ένοιω
σαν, άν καί άνήκε σέ μιά χώρα όπου όλοι 
θαυμάζουν τις έπιτυχίες τών γειτονι
κών κρατών, ένώ στήν ίδια τήν Γαλλία οί 
έφευρέτες άγωνίζονται μάταια νά γί
νουν δεκτές οί έπινοήσεις τους. Ό  
Κυνιό δέν μπορούσε τότε νά προβλέψη 
ότι καί ό Τρέβιθικ θά πέθαινε στήν 
ψάθα, τό 1838, χωρίς νά κατορθώση μιά 
έστω άπό τίς έφευρέσεις του νά 
έπιβληθή. Κι όμως τίς έφευρέσεις του 
τίς έκθειάζουν σήμερα όλοι...

"Αν έξετάσωμε λεπτομερώς τήν φορ
τηγάμαξα τοϋ Κυνιό, πού τήν θαυμά
ζουν έδώ καί 168 χρόνια, τί βλέπομε; 
"Ενας συγγραφεύς έπιστημονικών έρ
γων πού έζησε τόν 19ο αιώνα, καί πού ή 
προσπάθειά του νά έκλαϊκεύση όρισμέ- 
νες γνώσεις παρουσιάζει άρκετό ένδια- 
φέρον, ό Λουί Φιγκιέ, μάς δίνει μιά 
περιγραφή τής φορτηγάμαξας πολύ 
καλύτερη άπό ό,τι θά μπορούσαμε νά 
δώσωμε εμείς. Καί τούτο γιατί άποφεύ- 
γει τήν πολύ «τεχνική» ορολογία:

«Τό όχημα τό κινούσε μιά άτμομηχα- 
νή πολύ άπλή στήν κατασκευή της. Ή  
μηχανή αύτή είχε δυό κυλίνδρους, 
τοποθετημένους καθέτως, ατούς όποι
ους ό άτμός περνούσε άπό ένα σωλή
να. Ό  λέβης, πού βρισκόταν στό 
έμπρός μέρος τοϋ όχήματος, είχε 
σχήμα σφαιροειδές, πεπλατυσμένο ό
μως. ' Η έστία, όμόκεντρη σχεδόν μέ 
τόν λέβητα, βρισκόταν στό κάτω μέρος. 
Τό μέταλλο τό είχαν καλύψει μέ πυρό-

Με την πρώτη δοκιμή η φορτηγάμαξα του Νικολά Κυνιό, ατελής ακόμη προσέκρουσε 
επάνω σε ένα τοίχο και τον γκρέμισε (Σχέδιο της εποχής).
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Το σπίτι στο οποίο γεννήθηκε ο Κυνιό, στο Βουά της Γαλλίας.
τούβλα γιά νάτό άπομονώσουν άπό τήν 
έστία.

»"Ολος αύτός ό μηχανισμός άκουμ- 
πούσε σέ τρεις τροχούς: ένα τρίκυκλο. 
Μπροστά ήταν ένας μόνρ τροχός, καί 
πίσω οί άλλοι δυό, ένωμένοι μέ ένα 
συνηθισμένο άξονα. Ή  κινητήριος δύ- 
ναμις πήγαινε ατό έμπρόσθιο τροχό 
(άπό τότε λοιπόν υπήρχε τό σύστημα νά 
διοχετεύεται εμπρός ή κίνησις!). Ο 
ύπό ύψηλήν πίεσι άτμός, έσπρωχνε τό 
έμβολο μέσα στόν καθένα άπό τούς 
δυό κυλίνδρους, καί διοχέτευε τήν 
έναλλασσόμενη κίνησί τους, χάρις σέ 
οδοντωτούς τροχούς καί σέ μικρούς 
μοχλούς, στόν άξονα τού έμπροσθίου 
τροχού. Γιά νά έπιτύχουν καλύτερη 
πρόσφυσι, είχαν περιβάλει αύτόν τόν 
τροχό μέ μιά σιδερένια στεφάνη, πού 
είχε βαθιές χαρακιές, ώστε νά πιάνη 
καλά στό έδαφος.

»Τό έμπρόσθιο τμήμα τής φορτηγά- 
μαξας μπορούσε νά κινείται, δπώς καί 
ενός συνηθισμένου οχήματος. Ήταν 
δυνατό νά σχηματίση μέ τό πίσω μέρος 
τής φορτηγάμαξας γωνία 90 μοιρών. Ή  
κατασκευή λοιπόν τού Κυνιό παρουσία
ζε τήν ίδια εύελιξία πού θά είχε, άν ήταν 
ιππήλατη. Καθώς όμως είχε μόνο τρεις 
τροχούς, ταλαντευόταν άρκετά.

»Θά πρέπει νά σημειώαωμε ότι ό 
Κυνιό δέν είχε σκεφθή μέ ποιόν τρόπο 
θά άναπλήρωνε τό νερό, όσο αύτό θά 
μετασχηματιζόταν σέ άτμό. "Ετσι, μόλις

ενα τέταρτο άπό τήν στιγμή πού τό 
όχημα άρχιζε νά κινείται, θά σταματού
σε άναγκαατικά. "Επρεπε τότε νά ξανα
γεμίσουν τόν λέβητα μέ νερό (δέν είχε 
γίνει πρόβλεψις νά ύπάρχη πάνω στό 
όχημα άπόθεμα νερού). "Οταν ή πίεσις 
τού άτμοϋ άνέβαινε άρκετά, ή φορτη- 
γάμαξα μπορούσε καί πάλι νά κινηθή. 
Αύτό καί μόνο τό μειονέκτημα έφθανε 
γιά νά έμποδίση κάθε σοβαρή πρακτική 
χρησιμοποίησι τής φορτηγάμαξας, όσο 
κι άν ή άρχική σύλληψις ήταν πολύ 
άξιόλ ογη».

Η γενέτειρα τού Κυνιό τόν έτίμησε 
τό 1912 μέ τήν άνέγερσι ενός μνη

μείου, πλάι στήν ’Εθνική Οδό 4 Παρι- 
σίων -Στρασβούργου. ' Ο Κυνιό είναι σέ 
στάσι περισυλλογής, άκουμπώντας σέ 
έναν άπό τούς τροχούς τού σχήματός 
του. Τό 1943, οί Γερμανοί, διέλυσαν τό 
μνημείο καί τά ύλικά του τά μετέφεραν 
στήν χώρα τους. Άπό τότε, στό Βουά, 
τό άπό γρανίτι, βάθρο μένει άδειο, μέ τό 
μπρούντζινο άνάγλυφο πάνω του πού 
δίνει τήν εικόνα τής φορτηγάμαξας.
' Εδώ καί μερικά χρόνια έγινε ένα σχέ
διο γιά άποκατάστασι τού μνημείου, δό
θηκε όμως προτεραιότης σέ άλλα, πιό 
όφέλιμα, θέματα.

Πριν νά ξεκινήση γιά τό χυτήριο, τό 
μνημείο έμεινε μερικές ήμέρες στόν 
σιδηροδρομικό σταθμό τού Βουά πάνω 
σέ ένα άνοιχτό φορτηγό βαγόνι. Μιά 
νύχτα, ένας σιδηροδρομικός γλίστρησε 
κάτω άπό τό καραβόπανο καί λίμαρε τήν 
μύτη καί τό ένα αύτί, γιά νά μήν πάρουν 
οί Γερμανοί άκέραιο αύτό τό έργο τέ
χνης, πού δημιουργός του ήταν ό γλύ
πτης Ντεζιρέ Φός. Οί γερμανικές άρ- 
χές άδιαφόρησανεντελώς γιά τήνάπώ- 
λεια τής μύτης καί τού αύτιού, πού δέν 
είχαν καμμιά σημασία μπροστά στά 
1.500 κιλά μέταλλο τού μνημείου.

Τόν περασμένο ’ Οκτώβριο, πραγμα
τοποιήθηκαν στήν Γαλλία πολλές εκδη
λώσεις γιά τά 200 χρόνια τής φορτηγά
μαξας. "Ολες αύτές τίς τιμητικές εκδη
λώσεις, άληθινά, τίς άξιζε ό Κυνιό, ό 
έφευρέτης πού πρώτος θέλησε νά κι- 
νήση ένα, όχι πιά ιππήλατο, όχημα. Τότε 
πού βασιλιάς τής Γαλλίας ήταν ό Λου
δοβίκος ΙΕ' ό Πολυαγαπημένος.

ROBERT CHAUSSOIS

Το 1943 οι Γερμανικές αρχές κατοχής αφαίρεσαν τον ανδριάντα του Κυνιό. Έτσι 
απόμεινε μόνο το βάθρο, με την παράσταση της άμαξας.
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Ο ΟΡΟΣ «Γραφειοκρατία», πού έχει 
γαλλική προέλευση, σήμερα έχει 

πολιτογραφηθεΐ σέ όλες, σχεδόν, τίς 
γλώσσες καί χρησιμοποιείται διεθνώς 
τόσο στήν επιστήμη, όσο καί στήν 
πρακτική ζωή.

' Η γραφειοκρατία, σάν σύστημα οργά
νωσης τής Διοίκησης, παρουσιάζεται 
μέ δύο μορφές: ' Η πρώτη μορφή άπο- 
τελε ΐ ένα τρόπο διοίκησης, μέ τόν 
όποιο άσκεϊται έμμεσα ή πολιτική εξου
σία, διά μέσου τής τάξης τών μονίμων 
υπαλλήλων, στά πλαίσια τής οργανωμέ
νης Δημόσιας Διοίκησης. Μέ τή μορφή 
αύτή άποτελεί ένα σύστημα όργάνωσης 
τής Διοίκησης, σύμφωνα μέ τό όποιο 
ϋπάρχει άπρόσωπη καί τυπική όργά-

Κατ'αύτό τόν τρόπο, παρά τήν προ
θυμία πολλών ύπαλλήλων γιά έξυπηρέ- 
τηση τών πολιτών, αύτή έκ τών πραγμά
των δέν καθίσταται δυνατή.

" Ετσι, σήμερα τό σύστημα τής γραφει
οκρατίας έχει άλλοιωθεί τόσο, ώστε ή 
Διοίκηση νά άδυνατεί νά παρακολουθή
σει τή γρήγορη έξέλιξη τών μεταβολών 
πού παρατηρούνται σέ κάθε μορφή τής 
άνθρώπινης δράσης, μέ άποτέλεσμα ή 
Δημόσια Διοίκηση νά γίνει περίπλοκη, 
δύσκαμπτη, άντιδημοτική καί νά μήνάν- 
ταποκρίνεται στήν άποστολή μας, πού 
είναι ή παροχή ύπηρεσιών καί ή έξυπη- 
ρέτηση τών πολιτών μέ γρήγορο ρυθμό.

Ανάμεσα ατούς παράγοντες, πού 
έπιδροϋν στή δημιουργία, καλλιέργεια

Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΝΑ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
νωση, έξειδίκευση τού προσωπικού, κα
θιερωμένες διαδικασίες καί σύστημα 
κανόνων. ' Η μορφή αύτή οργάνωσης 
έξασφαλίζει τήν άντικειμενική άντιμε- 
τώπιση τών διοικουμένων στή λύση τών 
προβλημάτων τους, γιατί οί υπηρεσίες 
τού Κράτους τούς προσφέρονται μέ 
άνιδιοτέλεια, άνώνυμα καί άπρόσωπα.

Ιδιαίτερα, στά σύγχρονα Κράτη, στά 
όποια ό καταμερισμός τής έργασίας 
έχει γενικευθεϊ καί τά καθήκοντα τού 
Κράτους, μέ εύρεία έννοια, περιλαμβα- 
νομένων καί τών κάθε είδους 'Οργανι
σμών Δημοσίου Δικαίου, έχουν πολλα- 
πλασιασθεί, καθιστούν άναπόφευκτη 
τήν προσφυγή στό γραφειοκρατικό σύ
στημα. Τό σύστημα αύτό είναι άναγκαΐο 
καί άποβαίνει δπλο έναντίον κάθε αύ- 
θαιρεσίας γιατί ή καθιέρωση τύπων καί 
διαδικασιών άποβλέπει στήν άντικειμε- 
νική καί άδιάβλητη διαπίστωση τών νόμι
μων προϋποθέσεων γιά παροχή λ.χ. δια
φόρων διοικητικών άδειών, ή παροχών 
καί εύεργετημάτων κ.λ.π. καθώς καί 
στή διασφάλιση τού γενικότερου συμ
φέροντος.

' Η δεύτερη μορφή, μέ τήν όποια πα
ρουσιάζεται ή γραφειοκρατία είναι σάν 
άσθένεια τών δημόσιων ύπηρεσιών, μέ 
τίς όψεις τής άναβλητικότητας, χρονο
τριβής, ταλαιπωρίας κ.λ.π. Αύτό πού χα
ρακτηρίζει τή γραφειοκρατία μέ τήν 
άνορθόδοξη έννοια τού όρου, είναι ή
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σχολαστική τυπολατρεία, ή έλλειψη τής 
εύθύνης, ή κατοχύρωση, ή ιεραρχία, οί 
πολύπλοκες διαδικασίες ώστε, τελικά, 
νά θεωρείται αύτοσκοπός, δηλαδή τό 
γραφείο γιά τό γραφείο, ή ύπογραφή γιά 
τήν ύπογραφή, ή σφραγίδα γιά τή σφρα
γίδα κ.λ.π. Μέ τή δεύτερη αύτή έννοια, 
περικλείει όλες τίς δυσμενείς γιά τούς 
διοικουμένους έπιπτώσεις, όπως τήν 
καθιέρωση διαδικασιών, τύπων, προθε
σμιών κ.λ.π. πού ταλαιπωρούν τούς πο
λίτες, τούς έκνευρίζουν καί τούς δημι
ουργούν τήν έντύπωση, ότι τυραννοΰν- 
ται άπό τίς ύπηρεσίες, μέ συνέπεια, 
άρκετές φορές, νά άγανακτοϋν καί νά 
διαμαρτύρονται, όχι άδικα, άφοΰ οί σχέ
σεις τους μέτίς ύπηρεσίες έρμηνεύον- 
ται, άπό τήν πλευρά τους, σέ άναμονή, 
ορθοστασία τρέξιμο άπό γραφείο σέ 
γραφείο, άπώλεια χρόνου καί ήμερομι- 
σθίων, ψυχικό κόστος κ.λ.π. "Ολα δέ 
αύτά, πέρα άπό τό κοινωνικό καί οικονο
μικό κόστος πού συνεπάγεται ή άπώ- 
λεια τού παραγωγικού χρόνου γιά τό 
σύνολο.

καί συντήρηση τής γραφειοκρατίας μέ 
τή δεύτερη έννοιά της - τή νοσηρή της, 
δηλαδή, μορφή - πρέπει νά συγκαταλε- 
χθοϋν:

1) Τό σύστημα όργάνωσης τής Δημό
σιας Διοίκησης: Υπάρχει συγκεντρωτι
σμός καί ένεργός άνάμιξη τών κεντρι
κών ύπηρεσιών σέ τομείς άποφασιστι- 
κών άρμοδιοτήτων, ένώ δέν έχει ολο
κληρωθεί τό άποκεντρωτικό σύστημα, 
ιδίως στούς τομείς οικονομικού καί τε 
χνικού σχεδιασμοΰ. Τήν δυσάρεστη κα
τάσταση έπιτείνει ή έλλειψη ορθής κα
τανομής τών ρόλων μεταξύ κέντρου καί 
περιφέρειας, ή σύγχιση καί έπικάλυψη 
άρμοδιοτήτων άπό συναρμόδιους φο
ρείς, ή μή ορθολογική διάρθρωση καί μή 
κατάλληλη έπάνδρωση τών ύπηρεσιών, 
ή μή καλή οργάνωση καί κατανομή έρ
γασίας στό προσωπικό τών ύπηρεσιών, 
καθώς καί ή ύπαρξη «στεγανών» με
ταξύ τών διάφορων ύπηρεσιών, ή πολυ- 
πλοκότητα, οί λαβύρινθοι τών διατυπώ
σεων, ή ύπαρξη περιττών διαδικασιών 
(παραπομπές θεμάτων σέ συμβούλια, 
έπιτροπές κ.λ.π.), ή έλλειψη μεθόδων 
έργασίας, ή προχειρότητα καί έμπει- 
ρική άντιμετώπιση πολλών σοβαρών θε
μάτων, μέ συνέπεια τίς συνεχείς μετα
βολές λόγω κακών προβλέψεων κ.λ.π.
Αρκεί, ένδεικτικά, νά σημειωθεί ότι 

διοικητικές ένέργειες πού τελειώνουν 
στή Γαλλική Δημόσια Διοίκηση σέ μιά

.



μέρα, έδώ χρειάζονται 15 μέρες. Τέ
λος , δέ ν θά πρέπε ι νά ξεφε ύγε ι άπό τήν 
κατηγορία αυτή καί ή διασπορά, σέ με
γάλο κατά κανόνα βαθμό, τώνδημόσιων 
υπηρεσιών μέσα στήν ίδια πόλη, πού 
έχει σάν συνέπεια τό χάσιμο πολύτιμου 
παραγωγικού χρόνου τών συναλλασσό
μενων πολιτών μέ περισσότερες υπη
ρεσίες.

2) ' Η πολυνομία καί τό εύμετάβολο 
αυτής: Γίνονται μεταρρυθμίσεις έπί με
ταρρυθμίσεων, άναδιαρθρώσεις καί 
άνασυντάξεις τής Δημόσιας Διοίκησης, 
τροποποιήσεις, συμπληρώσεις καί άντι- 
καταστάσεις διατάξεων σέ πολύ σύν
τομα χρονικά διαστήματα καί σέ μεγάλη 
συχνότητα, πού ύποδηλώνουν νομοθε
τική άστάθεια. Διαπιστώνεται, έπίσης, 
συμφυρμός άσχετων διατάξεων μεταξύ 
τους καί, όχι σπάνια, διατάξεων πού 
άλληλοαντιμάχονται, πληθώρα διατά
ξεων άνομοιογενών, ύπαρξη νομοθετι
κών κενών, συγχίσεις, άγνοια άπό μέ
ρους τών ύπαλλήλων, σέ άρκετές περι
πτώσεις, τής μεταβολής τής νομοθε
σίας κ.λ.π.

3) Τό προσωπικό τών ύπηρεσιών: Βρί
σκεται, κατά κανόνα, σέ χαμηλή ποιο
τική στάθμη καί χωρίς άξιώσεις μορφω
τικό έπίπεδο, ένώ γίνονται προσλήψεις 
χωρίς διαγωνισμούς, τό δέ σύστημα 
προαγωγών, πού γίνεται μέ βάση τήν 
άρχαιότητα καί τίς έκθέσεις ούσιαστι- 
κών προσόντων, δέν είναι ικανοποιη
τικό. Τό προσωπικό έχει πενιχρό μισθο
λόγιο, κυρίως λόγω τής πληθώρας τών 
κρατικών οργάνων, είναι, δέ, προσκολ- 
λημένο στή συνήθεια, άντιδρώντας σέ 
κάθε άλλαγή. Χαρακτηρίζεται, συνή
θως, άπό προκατάληψη καί εύθυνοφο- 
βία, πού άναλύεται σάν προσχηματική 
άποφυγή άνάληψης εύθυνών, χωρίς, 
όμως, ταυτόχρονη άπαλλοτρίωση έξου- 
σιών καί άρμοδιοτήτων. Κατά ένα ποσο
στό, όχι εύκαταφρόνητο, οί ύπάλληλοι 
δέν πίστεψαν στό έργο τους, στό βα
θμό πού θά έπρεπε (παραγοντισμός, 
έλιγμοί, έκμετάλλευση'γνωριμιών, 
όκνηρία, άδιαφορία κ.λ.π.). Χαρακτηρι
στική είναι ή έλλειψη ύψηλών κινήτρων 
γιά προσέλκυση ικανών. Τέλος, ύπάρ- 
χει στό χώρο τών ύπαλληλικών μετριο
τήτων παγιωμένη ή τάση νά ματαιώνουν 
κάθε προσπάθεια έξύψωσης καί έξυγί- 
ανσης τής Δημόσιας Διοίκησης. Γενικά 
τό σύστημα τής γραφειοκρατίας τής 
νοσηρής μορφής είναι τόσο ψυχο- 
φθόρο, πού άρκεϊ νά λεχθεί ότι παρά τίς 
όμολογουμένως καλές προθέσεις 
όσων έχουν διάθεση καί έφεση γιά σω
στή προσφορά έργου καί άνάληψη πα-

οανωγικών πρωτοβουλιών έμπλέκονται 
σιγά-σιγά καί οί 'ίδιοι στό κύκλωμα τής 
γραφειοκρατίας καί τής νοοτροπίας 
πού έπικρατεϊ στόν συγκεκριμένο ύπη- 
ρεσιακό χώρο, μέ άποτέλεσμα νά «άφο- 
μοιώνονται» άπό τό κύκλωμα αύτό, άλ- 
λοτριώνοντας τήν έφεσή τους αύτή.

4) Τεχνικά μέσα: 'Υπάρχει έλλειψη 
μηχανοργάνωσης, ιδίως στό χώρο τής 
Περιφερειακής Δημόσιας Διοίκησης.

5) Παρεμβάσεις τρίτων καί κυρίως 
πολιτικών, οικονομικών καί κομματικών 
παραγόντων: ' Αποτελέσματα τής κατά
στασης αύτής φαίνονται κυρίως στήν 
άσκηση μεροληπτικής διοίκησης, στις 
διαμαρτυρίες έκείνων πού παραγκωνί
ζονται, στή θυσία τής ορθόδοξης καί 
χρηστής διοίκησης στό βωμό τών «μέ
σων» καί τών «έπιρροών» κ.λ.π.

6) Σχέσεις Κράτους - πολίτη: Ούσια- 
στικά, όλες οί παραπάνω άδυναμίες 
άποτελοΰν άντικίνητρα γιά τήν έλεύ- 
θερη καί χρήσιμη έπικοινωνία καί συ
νεργασία τού Κράτους μέ τούς πολί
τες. Έτσι, στις σχέσεις αύτές έπικρα- 
τε ϊ δυσπιστία, έχθρότητα, άντιδικία, άδι
αφορία, άναβλητικότητα κ.λ.π. Στό ση
μείο αύτό, δέν θά πρέπει νά παραβλά
ψει κανείς, ότι μιά αίτια στήν δημιουργία 
τού δυσάρεστου αύτοϋ κλίματος άπο- 
τελεϊ καί ή νοοτροπία τών πολιτών πού 
συναλλάσσονται μέ τίς δημόσιες ύπη- 
ρεσίες, όσο καί ή στάθμη τού μορφωτι
κού τους έπιπέδου (άνωνυμογράφοι, 
δικομανείς, άναφορογράφοι, παράλο
γοι, πεισμονές, έκδικητικοί κ.λ.π.). Χα
ρακτηριστικό, στήν προκειμένη περί
πτωση είναι τό γεγονός ότι ή καχυποψία 
τών πολιτών πρός τίς ύπηρεσίες καί 
τούς φορείς τους φθάνει σέ σημείο, 
ώστε νά καταλήγουν νά ύποπτεύονται 
πολιτικές έπιρροές άκόμη καί έκεΐ πού 
πραγματικά δέν ύπάρχουν. Γενικά,

άπουσιάζει μιά σταθερή έπικοινωνία μέ 
τά αισθήματα καί τίς σκέψεις τής κοι
νής γνώμης, ένώ πέπλος μυστικότητας 
καλύπτει πολλές ύπηρεσιακές ένέρ- 
γειες, γιά τίς όποιες οί ένδιαφερόμενοι 
πολίτες θά είχαν κάθε δικαίωμα νά πλη- 
ροφορηθοϋν γιά τήν πορεία τους.

' Η άντιμετώπιοη τών δυσάρεστων 
αύτών καταστάσεων δέν είναι καθόλου 
εύκολη, όπως είναι εύνόητο, γιατί 
πρόκειται γιά φαινόμενα μέ ποικίλες 
συνέπειες καί προεκτάσεις, πού οτή 
σύνθεσή τους άποτελοΰν άνασταλτική 
τροχοπέδη τής εύρυθμης καί άποδοτι- 
κής λειτουργίας τής κρατικής μηχανής. 
Θά πρέπει, κατ'άρχή, νά συνειδητοποι
ηθεί ότι δέν μπορούμε νά μιλούμε ποτέ 
γιά έξουδετέρωοη τής γραφειοκρατί
ας, ή γιά πάταξή της, γιατί άν ουμβεΐ 
κάτι τέτοιο, θά παύοει ταυτόχρονα νά 
ύπάρχει καί ή οργάνωση τού Κράτους. 
Μόνο γιά τόν περιορισμό τών δυσμενών 
επιπτώσεων τής γραφειοκρατίας έπι- 
βάλλεται νά άναληφθεί δραστηριότητα. 
Τά μέτρα πού πρέπει νά ληφθοϋν 
χρειάζονται μελέτη καί θάρρος. 'Απαι
τείται κοινή συνεργασία καί συντονι
σμός τών προοπαθειών όλων. Σάν 
τέτοια μέτρα δύναται νά είναι:

1) ' Η μέριμνα γιά ολοκλήρωση τού 
συστήματος άποκέντρωσης καί ιδίως 
οικονομικής καί τεχνικής.

2) Οάνακαθορισμόςτώνάρμοδιοτή- 
των τών Υπουργείων καί ό περιορι
σμός τους σέ καθαρά έπιτελικό έργο.

3) ' Η κατάλληλη στελέχωση τών ϋπη- 
ρεσιών καί ή σωστή χωροταξική τους 
κατανομή.

4) Ή  έκκαθάριση καί κωδικοποίηση 
τής διοικητικής νομοθεσίας καί νομολο
γίας καί ή νομοθετική έξυγίανση στό 
μέλλον.

5) ' Η καθιέρωση κινήτρων γιά προ
σέλκυση ικανών στελεχών καί ή έξα- 
σφάλιση τής έξέλιξής τους, ώστε νά μή 
έξισώνονται καί ισοπεδώνονται ικανοί 
καί άνίκανοι πού έλίσσονται. Είναι φα
νερό πώς άπό τή δραστηριότητα καί 
άφοσίωση ικανών δημόσιων οργάνων θά 
προκύψει άληθινή οικονομία καί βελτί
ωση τής Δημόσιας Διοίκησης, πού δέν 
πρόκειται ν άποδόσει ποτέ ή μακαριό
τητα μιας άπέραντης στρατιάς δραχμο- 
βιώτων μέτριων.

6) Ή  καλύτερη συστηματοποίηση 
στήν έκπαίδευση καί μετεκπαίδευση 
τών ύπαλλήλων.

7) ' Η καθιέρωση προηγμένων συστη
μάτων έπιλογής καί προαγωγής τού 
προσωπικού (δοκιμασίες, γραπτές καί 
προφορικές άσκήσεις, προσωπικές συ
νεντεύξεις κ.λ.π.).
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8) ' Η μελέτη γιά τήν καθιέρωση κα
λόπιστου διάλογου μεταξύ υπάλληλου 
καί πολίτη, μέ πνεύμα σεβασμού τής 
προσωπικότητας τού καθενός άπό τά 
δύο μέρη, μέ οτοργή, κατανόηση, προ
σπάθεια πειθούς άπό μέρους τού ύπεύ- 
θυνου κάθε ύπηρεσιακοΰ τομέα καί μέ 
τρόπο προσέγγισης στήν ψυχή τού πο
λίτη.

9) Ή  μελέτη άνάπτυξης δημοσίων 
σχέοεων μεταξύ ύπηρεσιών καί πολι
τών οέ διάφορους τομείς, πού παρουσι
άζουν μεγάλη συχνότητα συναλλαγής 
μεταξύ τους.

10) Ή  μελέτη γιά τή σωστή ένημέ- 
ρωση τών πολιτών πάνω στά δικαιώματα 
καί τίς ύποχρεώσεις τους άπέναντι στις 
ύπηρεσίες, μέ τή δημιουργία λ.χ. γρα
φείου έξυπηρέτησης πολιτών πού θά 
παρέχει διευκολύνσεις, οδηγίες καί 
πληροφορίες στούς πολίτες γιά θέματα 
συναλλαγών τους μέ τίς δημόσιες ύπη
ρεσίες.

11) ' Η μελέτη άναπροσαρμογής τών 
έκπαιδευτικών μας συστημάτων, σύμ
φωνα μέ τίς άπαιτήσεις τής σύγχρονης 
Διοίκησης.

12) Ή  "Ιδρυση Σχολής Δημόσιας Δι
οίκησης, μέ άξιώσεις.

13) Ή  μελέτη γιά τή συμβολή τών 
ήλεκτρονικώ ν ύπολογιστών, πρός 
άπλούστευση όσο τό δυνατό περισσό
τερων διαδικασιών σέ έπίπεδο Περιφε
ρειακής Δημόσιας Διοίκησης.

14) Ή  συστέγαση τών ύπηρεσιών, 
όπου έπιβάλλεται, γιά διευκόλυνση τής 
έπικοινωνίας.

15) Ή  άποφυγή διορισμών κρατικών 
οργάνων χωρίς διαγωνισμούς, μέ τή 
μορφή, δηλαδή, έκτάκτων, μέ σύμβαση, 
προσωρινών κ.λ.π. έκτος άπό έξαιρετι- 
κές περιπτώσεις πού θά ορίζονται έγ
καιρα καί περιοριστικά, κατά τίς οποίες, 
πάντως, νά γίνεται οπωσδήποτε έπι- 
λογή μεταξύ τών ύποψηφίων, μέ βάση 
άντικειμενικά κριτήρια.

16) Ή  μελέτη γιά τόν περιορισμό τών 
πολλών πιστοποιητικών, δηλώσεων καί 
διατυπώσεων.

17) Ή  μεταβίβαση άρμοδιοτήτων 
(έξουσίας καί άντίστοιχης εύθύνης) 
πρός τά κατώτερα ύπηρεσιακά κλιμά
κια.

18) Ή  καθιέρωση βασικών σταδίων 
οργάνωσης στή δραστηριότητα τών 
ύπηρεσιών. Τά στάδια αύτά είναι: προ
βλέψεις καθορισμού στόχων, προγραμ
ματισμού, κατανομής καί οργάνωσης 
έργασίας, έλέγχου καί άξιολόγησης.

19) Ή  καθιέρωση συστημάτων γιά τή 
μέτρηση τής άπόδοσης τών ύπηρεσιών. 
Στοιχεία πού είναι δυνατό νά ληφθοΰν

υπόψη στήν προκειμένη περίπτωση, 
άθροιστικά στή μονάδα τού χρόνου, 
ύστερα άπό άντικειμενική άξιολόγηση, 
είναι: ή άναλογία έξυπηρετουμένων πο
λιτών σέ σχέση μέ τούς άρμόδιους 
ύπαλλήλους, ό άριθμός τών ύποθέσεων 
πού διεκπεραιώνονται, ό βαθμός κόπω
σης τού προσωπικού, ή προσέγγιση πού 
έπιτυγχάνεται πρός τούς στόχους πού 
έχουν προκαθοριστεί, ή άπόκλιση με
ταξύ προβλέψεων καί πραγματοποιή
σεων, ή έπισήμανση σέ πόσα καί ποιά 
προβλήματα πολιτών δόθηκαν λύσεις 
καί σέ πόσα καί ποιά όχι, ή πρόοδος στή 
στάση καί ειλικρίνεια τών πολιτών άπέ- 
ναντι στήν κάθε ύπηρεσία, οί συγκρί
σεις καί κοστολογήσεις παρεμφερών 
ύπηρεσιών τού ιδιωτικού τομέα κ.λ.π.

20) ' Η μελέτη γιά τήν άναπροσαρ- 
μογή τών άποδοχών τών οργάνων τής 
Δημόσιας Διοίκησης σέ έπίπεδα άνε- 
κτής διαβίωσης. Πρόκειται γιά πρά
γματα πού μέ ύπερβολικά άποφασιστική 
δύναμη έπιδρά στήν άπόδοση τής έργα
σίας.

21) Ή  μελέτη γιά τή λήψη άποτελε- 
σματικών νομοθετικών καί διοικητικών 
μέτρων άνεξαρτητοποίησης τών φο
ρέων τής Δημόσιας Διοίκησης άπό 
έπιρροές τρίτων καί ιδίως κομματικών 
παραγόντων.

22) ' Η καθιέρωση κώδικα διοικητικής 
διαδικασίας, πού θά καθοδηγεί τούς 
ύπαλλήλους στό έργο τους καί θά έλατ- 
τώνει τίς παρανομίες. Καθιέρωση, δη
λαδή, αύστηρής διαδικασίας δεσμευτι
κής γιά τή Διοίκηση, τόσο γιά παροχή 
έγγυήσεων στόν πολίτη ότι ή Διοίκηση 
δέν θά παραβλέψει, κατά τά διάφορα 
στάδια ένεργείας της, τά νόμιμα συμ- 
φέροντά του, όσο καί γιά τήν άπλού
στευση καί έπιτάχυνση τών διοικητικών 
ένεργειών.

23) ' Η δημιουργία ειδικού κρατικού 
φορέα γιά θέματα οργάνωσης, λειτουρ
γίας, βελτίωσης τής άποδοτικότητας 
καί άντιμετώπισης προβλημάτων τής 
Δημόσιας Διοίκησης.

Καταλήγοντας, είναι σκόπιμο νά έπα- 
ναληφθεΐ, ότι τό όλο πρόβλημα χρειά
ζεται σοβαρή καί προσεκτική μελέτη 
καί θαρραλέα άντιμετώπιση, ώς πρός 
τίς μεταβολές πού είναι άνάγκη νά 
έπέλθουν. Είναι γνωστό, ότι δέν ύπάρ- 
χει πρόοδος χωρίς άλλαγές, άλλά, 
όπως έλεγε ό Πώλ Λάντις, κάθε άλλαγή 
δέν σημαίνει καί πρόοδο.

' Ανάλογα μέ τήν τακτική πού θά έπι- 
λεγεΐ καί ή άποτελεσματικότητα πού θά 
έπιτευχθεί.

Γεράσιμος Κουταβάς

ΒΙΑΣΜΟΙ
Συνέχεια άπό σελ. 697
ήλικίας 13 ετών.

2) ’Άνδρας 21 έτών βίασε κορίτσι
14 έτών.

3) ’Άνδρας 23 έτών βίασε κορίτσι
15 έτών.

4) "Ανδρας 24 έτών βίασε κορίτσι 
15 έτών.

5) "Ανδρας 21 έτών βίασε κορίτσι
15 έτών.

6 )  Ανδρας 46 έτών βίασε κορίτσι
16 έτών.

Κατά τό 1981 τέλος, καταγγέλθη
καν καί οί βιασμοί, οί όποιοι άναφέ- 
ρονται κατωτέρω. Σημειώνεται ότι 
άπό τούς βιασμούς αύτούς σέ έναν ό 
δράστης δέν συνελήφθη καί παραμέ
νει άγνωστος στίς ’Αστυνομικές ’Αρ
χές.

Οί βιασμοί αύτοί είναι οί έξης:
1) "Ανδρας 36 έτών άποπειράθηκε 

νά βιάσει γυναίκα ήλικίας 26 έτών.
2) "Ανδρας 25 έτών βίασε γυναίκα 

29 έτών.
3) "Ανδρας 28 έτών βίασε γυναίκα 

26 έτών.
4) "Ανδρας 26 έτών βίασε γυναίκα 

26 έτών.
5) ’Άνδρας 22 έτών βίασε γυναίκα 

25 έτών.
6) ’Άνδρας 35 έτών βίασε γυναίκα 

40 έτών.
7) ’Άνδρας 26 έτών βίασε γυναίκα 

23 έτών.
8) 'Άνδρας 45 έτών βίασε νεαρή 18 

έτών.
9) ’Άνδρας 39 έτών βίασε νεαρή 

γυναίκα 19 έτών.
10) ’Άνδρας 26 έτών βίασε νεαρή 

γυναίκα 19 έτών.
11) ’Άνδρας 26 έτών βίασε νεαρή 

18 έτών.
12) ’Άγνωστος άνδρας βίασε νεαρή 

18 έτών.
Οί στατιστικοί άριθμοί οί όποιοι 

προσδιορίζουν τά έγκλήματα βια
σμού, είναι βέβαιο ότι δέν άποδίδουν 
τήν πραγματική εικόνα τής έγκλημα- 
τικότητας στό ειδικό κεφάλαιο τών 
βιασμών γυναικών, γιατί άναφέρονται 
στά περιστατικά τά όποια καταγγέλ
θηκαν ή έγιναν γνωστά στήν ’ Αστυνο
μία, σέ άντίθεση μέ τό σύνολο τών 
βιασμών άπό τούς όποιους πολλοί, 
πιστεύεται, ότι δέν άναφέρονται κα
θόλου στίς Διωκτικές ’ Αρχές. ’ Επει
δή μπορεί νά προκληθεί ζημία στήν 
παθούσα μέ τό θόρυβο καίτή δημοσι-
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ότητα πού συνήθως γίνεται, ύστερα 
άπό τήν κ eft αγγελία τού παθήματος 
της, ό νόμος παρέχει τό δικαίωμα τής 
άποσιώπησης τού εγκλήματος. Τό 
έγκλημα τού βιασμού διώκεται κατ’ 
έγκληση εκτός άν προκαλέσει σκάν
δαλο.

’Έτσι οί βιασμοί πού καταγγέλθη
καν στήν ’Αστυνομία Πόλεων τά 12 
χρόνια, άπό τό 1970 μέχρι τό 1981, 
άνήλθαν σε 273 μέ τήν έξης σειρά 
βεβαίωσης τών αδικημάτων κατά έ
τος: 21, 20, 21, 6, 12, 17,17,24,28,31, 
38 καί 38 τό περασμένο έτος.

' Η σχετικά άνοδική πορεία τών 
καταγγελιών βιασμού, πού έκφρά- 
ζουν οί προηγούμενοι άριθμοί, είναι 
δυνατό νά θεωρηθεί σάν θετικό στοι
χείο άφού ερμηνεύουν άπόφαση τών 
γυναικών-θυμάτων βιασμού νά κα
ταγγέλλουν τούς βιαστές τους, πού 
υποδηλώνεται έτσι ή χειραφέτησή 
τους στήν κοινωνία κατά μία, έννοια, 
καί ύποβοηθείται τέλος τό έργο τής 
’ Αστυνομίας, γιά τήν καταπολέμηση 
τού συγκεκριμένου εγκλήματος.

Σχίζας Βασίλειος

ΨΗΛΑ ΣΤΑ
ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ
ΒΟΥΝΑ
Συνέχεια άπό σελ. 653
χημένο τό όνομά του. "Ολοι σχεδόν οί 
άνδρες του περίπου διακόσιοι σκοτώ
θηκαν. Σώθηκαν μονάχα ό άξιωματι- 
κός εκείνος πού δειλιασμένος πρό- 
σφερνε σοκολάτες γιά νά γλυτώσει, 
τρεις στρατιώτες πού πιάστηκαν αι
χμάλωτοι κι ένας ’ Ανθυπασπιστής. 
Αύτόν έπειτα άπό 4 ήμέρες, δηλαδή 
στίς 23 Μαρτίου, πού οί ’ Ιταλοί μέ 
κήρυκες πού μάς έστειλαν καί ζήτη
σαν ολιγόωρη άνακωχή, γιά νά θά
ψουν τούς νεκρούς τους, τόν βρήκαμε 
τραυματισμένο μέσ’ ένα λάκκο

’ Επάνω του βρήκαμε μουσικά κομ
μάτια. Τί άρα γε νά είχε γράψει 
σ’ αύτά;

Τό έμβατήριο τής νίκης τους πού 
λογάριαζαν πώς θά πετύχαιναν τή 
μέρα (19 Μαρτίου) πού θά μάς έκα
ναν τήν έπίθεση ή κάνα μοιρολόγι γιά 
τό δικό τους άδικο χαμό; Μάλλον τό 
δεύτερο, γιατί άπό προηγούμενες 
έπιθέσεις τους δλες άποτυχημένες 
γνώριζαν τί κ ι’ αύτούς τούς περίμενε.

“Ολοι οί άλλοι σκοτώθηκαν καί

τάφηκαν έκεΐ έπάνω μέσα στούς 
λάκκους πού λές έπίτηδες είχαν άνοί- 
ξει οί ’ Ιταλικές όβίδες πυροβολικού 
καθώς έπεφταν κι έσκαζαν άπάνω 
στό 731.

'•Η Θεία δίκη προνόησε καί γ ι’ αύτό. 
' Ωστόσο, μαζί μέ τούς νεκρούς έκεί- 
νους, πού τάφηκαν έκεϊ, τάφηκε ό 
’ Ιταλικός ιμπεριαλισμός καί τά κατα
κτητικά τού Μουσολίνι σχέδια.

Τό ύψωμα 731 βρισκόταν πάλι στά 
χέρια τού στρατού μας, πού σταθερά 
τό κρατούσε, ώς μεσάνυχτα στίς 12 
’Απριλίου 1941, πού τ ’ άφησε, όχι 
γιατί πιέστηκε άπό τούς Ιταλούς, 
άλλά γιατί άρχίσαμε τή σύμπτυξή μας, 
γιατί μπήκαν στή χώρα μας οί Γερμα
νοί, γιά νά βοηθήσουν τούς συμμά
χους τους ’ Ιταλούς καί νά τούς 
βγάλουν άπό τό άδιέξοδο πού βρί
σκονταν.

"Ομως άφήσαμε έκεΐ γ ι’ άγρυπνους 
φύλακες καί γιά παντοτεινούς φρου
ρούς τόσους ήρωες νεκρούς μας, πού 
πολεμώντας, γιά τή λευτεριά τής 
πατρίδας μας σκοτώθηκαν καί τάφη
καν έκεΐ πάνω. "Ομως, πιστεύουμε 
πώς θά ’ ρθει ή μέρα πού τούς ξύλι
νους έκείνους σταυρούς, πού στήσα
με έτσι πρόχειρα στούς τάφους τους, 
πού μέ τό πέρασμα τού χρόνου, θά 
σαπίσουν καί θά καταστραφοΰν, νά 
τούς άντικαταστήσουμε μέ μαρμάρι
νους σταυρούς, σάν έκείνους, πού 
ταιριάζουν σέ τέτοιους ήρωες νε
κρούς.

Ακόμα πιστεύουμε πώς άν τότε 
τούς θάψαμε χωρίς παπά καί ψάλτη, 
κάτω άπό τούς τρομερούς βομβαρδι
σμούς τού ’ Ιταλικού πυροβολικού, 
θά ’ ρθει ή μέρα, πού θά τούς άποδώ- 
σουμε τίς τιμές πού τούς άνήκουν.

Τό ύψωμα 731 πέρασε στήν ιστορία 
σάν θρύλος, σάν παραμύθι. Μπρος 
σ’ αύτό φασιστικός ιταλικός δράκον
τας ψυχορραγούσε κάτω άπό τά 
άνηλέητα πλήγματα τής ρομφαίας τής 
' Ελληνικής λεβεντιάς. Μπορεί καί νά 
ξεψυχούσε κ ι’ ίσως ό θρυλικός τσολι
άς νά’ στήνε τή γαλανόλευκη γιά νά 
κυματίζει στήν πόλη τού Ρωμύλου, άν 
μοίρα κακή, άλλη λερναία ύδρα δέν 
άπλωνε τά πλοκάμια της γιά ν ’ άγκαλι- 
άσει θανάσιιια τή μικρή ' Ελλάδα.

Στήν ' Ελληνική ιστορία υπάρχουν 
πολλές φωτεινές κορφές, πού σκορ
πίζουν άπλετο φώς σ ’ όλον τόν κόσμο, 
σ’ όλη τήν παγκόσμια ιστορία.

Μιά άπ’ αύτές κι ή κορφή τού 
υψώματος 731, πού έκεΐ κρύβεται τό 
μυστικό τής άνδρείας.

Χ ΙΟ Υ Μ Ο Ρ
Σ’ ένα στρατόπεδο συγκεντρώοεως 

'Εβραίων, τήν περίοδο τού πολέμου, 
ετοιμάζονται νά έκτελέσουν μιά ομάδα 
κρατουμένων.

Τήν τελευταία στιγμή, ό άξιωματικός 
τών Έ ς-Έ ς  φωνάζει έναν άπ’ αύτούς 
καί τούς λέει:

-  ’Ά ν  μπορέσης νά βρής πιό άπ’ τά 
δυό μάτια μου είναι γυάλινο, Θά σοΰ 
χαρίσω τήν ζωή.

-  Τό άριστερό, άπάντησε στά γρήγο
ρα ό κρατούμενος.

-  Καί πού τό κατάλαβες;
-  Γιατί είναι τό μόνο στό όποιο 

διέκρινα ένα ίχνος οίκτου.

' Ο Τζών Μπλάκ, τρελλαίνεται γιά τά 
στοιχήματα. Δέν άφήνει εύκαιρία νά μή 
στοιχηματίσει. Κάποτε κέρδισε ένα 
σημαντικό ποσό σέ στοίχημα καί ή 
πρώτη του δουλειά ήταν ν ’ άγοράσει 
μιά κουρσίτσα. Καθώς δμως δέν ήθελε 
νά τήν άπολαύσει μόνος του, πήρε μαζί 
του, στήν πρώτη διαδρομή, τόν φίλο του 
Τζόνσον.

Στό δρόμο, δμως, άπό μιά άδέξια 
κίνηση τού Τζών τόαύτοκίνητοάνατρά- 
πηκε καί ό Τζόνσον σκοτώθηκε.

Καταλυπημένος ό Τζών πήγε ν ’ 
άναγγείλει μόνος του τή θλιβερή είδη
ση στήν κ. Τζόνσον, τήν όποιαν σημειω- 
τέον δέν έγνώριζε. Πηγαίνει λοιπόν καί 
κτυπά τήν πόρτα της.

-  ’ Εδώ κάθεται ή χήρα κ. Τζόνσον;
-  ' Εγώ είμαι, άπαντά ή γυναίκα πού 

τού άνοιξε, άλλά δέν είμαι χήρα.
Κι ό άδιόρθωτος Τζών.
-  Βάζουμε στοίχημα;

-  Γιατί οί Ντυμπόν παίρνουν μαθήμα
τα ισπανικής; ρωτά μιά φαρμακομύτα 
κουτσομπόλα μιά άλλη φαρμακομύτα 
φίλη της.

-  Υιοθέτησαν ένα μωρό άπό τήν 
1 Ισπανία καί θέλουν νά μπορούν νά τό 
καταλαβαίνουν όταν άρχίση νά μιλάη.
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ΕΝΑΣ «ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ» ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΡΕΙΠΙΑ

ΙΗΉΥΙΜΙΝΑ
Μία πόλη τής Αττικής 

άπό τήν εποχή τοϋ Κέκροπα
Είναι μιά άπό τίς δώδεκα προϊστορικές πόλεις τής 

Αττικής, πού τήν Ιστορία της - καί τό μύθο 
της - συνθέτουν έξόχως ένδιαφέροντα περιστατικά.

Ή  αρχαιολογική σκαπάνη άπεκάλυψε καί έδώ 
τά μυστικά μιας ιστορικής περιοχής, πού 

τήν περιγράφει παραστατικά σέ αύτό τό άρθρο 
ή άρχαιολόγος κυρία Λίτσα Ί. Χατζηφώτη.

Σ ΤΟΝ μυχό ενός άπό τούς πολυάρι
θμους όρμους τών άνατολικών 

παραλίων τής 'Αττικής ρίζωσε έδώ καί 
άρκετές δεκάδες αιώνες μιά μικρή, 
άλλά καί πανίσχυρη οτόν χρόνο, πόλις. 
Εύφορη γή, πολλά νερά, ήρεμη φύοις, 
ένας άπάνεμος δρμος καί ένας χαμη
λός λόφος συνθέτουν τήν εικόνα τοϋ 
χώρου, οτόν όποιο άναπτύχθηκε ή 
Βραυρών, μιά άπό τίς δώδεκα προϊστο
ρικές πόλεις τής 'Αττικής. 'Αρχαίες 
πηγές μάς πληροφορούν δτι μαζί μέ 
τόν Θορικό, τήν Σφηττό καί τήν Κύθηρο 
ή Βραυρών άποτελοΰοε τήν άνατολική 
ομάδα τών άττικών πόλεων οτά χρόνια 
τού Κέκροπος. ' Η θέοις της προσδιορί
ζεται έκτος τών άλλων καί άπό μιά 
άπαρίθμησι οέ άρχαία πηγή τών πόλεων 
πού ήοαν κτισμένες οτήν άνατολική 
περιοχή τής ' Αττικής, όπου άναφέρον- 
ται οτήν οειρά: Σούνιο, Θορικός, Ποτα
μός, Πραοιά, Στειριά, Βραυρών, Άλα ί 
Άραφηνίδες κ.λπ. Σήμερα, ή περιοχή 
όπου άνακαλύφθηκε ό άρχαιολογικός 
χώρος τής Βραυρώνος, έχει τελείως 
διαφορετική όψι άπό έκείνη πού παρου
σίαζε στούς προϊστορικούς καί τούς 
μετέπειτα χρόνους.

' Ο Εύφορίων άναφέρει τήν Βραυρώ- 
να εις «άγχίαλον», ώς παράλια δηλαδή 
πόλι. Ό  σημερινός έπισκέπτης έχον
τας ύπ' όψι του τήν πληροφορία αύτή 
θά έκπλαγή βλέποντας τά έρείπια νά

άπέχουν 500 περίπου μέτρα άπό τήν 
άκτή. ' Ο ’ Εραοϊνος ποταμός, πού ρέει 
οτά βόρεια τοϋ χώρου, δημιούργησε μέ 
τήν πάροδο τών αιώνων μιά άρκετά 
έκτεταμένη πρόοχωοι. Οί έρευνες έ 
χουν άποδείξει ότι ή θάλασσα έφθαοε 
κάποτε ώς τούς πρόποδες τοϋ λόφου, 
έπάνω οτόν όποιο είχε δημιουργηθή ή 
προϊστορική άκρόπολις τής Βραυρώ
νος.

Ή  ονομασία «Βραυρών» προέρχε
ται, σύμφωνα μέ μία έκδοχή, άπό τό 
όνομα ένός παλαιού Αττικού ήρωα, 
τοϋ Βραυρώνος. Όμως περισσότερο 
πιθανή φαίνεται ή προέλευοις τής 
ονομασίας άπό τό ρήμα «βρύω», πού 
σημαίνει είμαι γεμάτος, άναβρύω. Μιά 
ματιά οτήν γύρω φύοι συνηγορεί οτήν 
δεύτερη έκδοχή. Σήμερα ό κόσμος 
χρησιμοποιεί πιό πολύ τήν όνομαοία 
«Βραώνα». Πρώτος άντελήφθη άρχαία 
λείψανα έπάνω οτόν λόφο τοϋ Βραυρώ
νος ό Β. Στάης, ό όποιος έγραψε 
οχετικά οτήν «Αρχαιολογική Εφημε
ρίδα» τοϋ 1895. ’ Εκτεταμένες άνασκα- 
φές έγιναν οτήν περιοχή μετά τόν Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο μέ διευθυντή τόν 
άείμνηοτο ' I. Παπαδημητρίου. Τάεύρή- 
ματα πού ήλθαν οτό φώς καλύπτουν τό 
διάστημα άπό τούς νεολιθικούς χρό
νους ώς τήν Τουρκοκρατία.

Τά λείψανα τής Νεολιθικής καί τής 
Πρωτοελλαδικής περιόδου (4000 -

2.650 π.χ. καί 2.650-2000 π.χ. περίπου), 
τά όποια άνακαλύφθηκαν έπάνω οτόν 
λόφο, είναι πολύ λίγα σέ ούγκριση μέ 
έκεϊνα τής Μεσοελλαδικής περιόδου 
(2000-1600 π.χ. περίπου). Φαίνεται ότι 
οτήν διάρκεια τής περιόδου αύτής ή 
Βραυρών γνώρισε μεγάλη άκμή. Στήν 
κορυφή τοϋ λόγου της (ό οποίος έχει 
ϋψος 46_ρ., μήκος 200μ. καί πλάτος 80μ 
περίπου καί ομαλές πλευρές έκτος άπό 
τήν Ν.Δ. -πού είναι σχετικά άπότομη)
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κτίσθηκαν επάνω σέ ταράτσες (άνδη
ρα), πού στηρίζονταν σέ παχεϊς τοί
χους, άρκετές κατοικίες. ' Ο οικισμός 
προφυλασοόταν άπό κυκλώπειο τείχος, 
πού διαφέρει άρκετά άπό τά άλλα 
γνωστά τείχη του είδους, γιατί ήταν 
κατασκευασμένο άπό πιο μικρές πέ
τρες πού συνδέονταν μεταξύ τους μέ 
λάοπη. Τέλος, άπό τήν προϊστορική 
έποχή έχουν διασωθή λείψανα τής 
Υστεροελλαδικής I καί II περιόδου, 

ένώ τής YE III έλάχιστα παρουσιάσθη- 
καν. Στίς πλαγιές τού λόφου τής 
Χαμολιάς, κοντά στόν λόφο τής Βραυ- 
ρώνος, ήλθαν στό φώς μερικοί θαλαμο
ειδείς τάφοι των YE III χρόνων.

' Από τά τέλη του 14ου αί. π.χ. ως τόν 
8ο αί. π.χ. περίπου δέν ύπάρχουν ίχνη 
έγκαταοτάοεως οτόν λόφο τής Βραυ- 
ρώνος. Τό γεγονός δέν είναι άνεξήγη- 
το άν ουνδυαθή μέ τήν πληροφορία πού 
παρέχουν οί άρχαίοι ίοτορικοί, καί μάλι
στα ό Θουκυδίδης. Σύμφωνα μέ τήν 
πληροφορία αύτή, οτά χρόνια τού Θη
σέως, οί δήμοι τής ' Αττικής συνενώθη
καν μέ τήν πόλι των ' Αθηνών (Θουκ. II, 
15, 1-3). Είναι λοιπόν φανερό, ότι οί 
κάτοικοι τής Βραυρώνος έγκατέλειψαν 
ειρηνικά τήν πόλι τους." Αλλοι -  έκεϊνοι 
πού κατάγονταν άπό άριοτοκρατικές 
οικογένειες -  έγκαταοτάθηκαν οτήν 
Αθήνα, ένώ οί ύπόλοιποι οτόν λόφο 

τών Φιλαϊδών, πού άπέχει τρία περίπου

χιλιόμετρα άπό τήν θάλασοα. Τό γεγο
νός ότι ή περιοχή τής Βραυρώνος 
έξακολούθηοε νά κατοικήται καί μετά 
τόν συνοικισμό του Θηοέως, άποδει- 
κνύεται άπό τούς διαφόρους τάφους, 
γεωμετρικών καί κλαοικών χρόνων, οί 
οποίοι άνακαλύφθηκαν οέ διάφορα ση
μεία, όπως π.χ. οτήν θέοι Καψάλα, 
καθώς καί άπό τά λείψανα κτιομάτων 
(κατοικιών ιερών), όπως λόγου χάρι 
οτήν θέοι Κήποι καί οτό Μετόχι.

Στούς ιστορικούς χρόνους, καί μάλι
στα ατούς κλασικούς, ή Βραυρών γνώ
ρισε μεγάλη άκμή καί οί άρχαίοι συγγρα
φείς κάνουν ουχνά λόγο γι' αύτήν. Ή  
φήμη της οφειλόταν ιδίως οτήν λατρεία 
τής «Βραυρωνίας Άρτέμιδος», πού 
λατρευόταν οτό έκεϊ ιερό. Ή  θεά 
λατρευόταν έδώ κυρίως ώς προστάτις 
τής γεννήοεως, τών τοκετών καί τής 
γονιμοποιήσεως. Πιστεύεται ότι οτόν 
χώρο τής Βραυρώνος λατρευόταν άρχι- 
κά ώς θεά ή 'Ιφιγένεια, μία άπό τίς 
διάφορες «ύποστάοεις» τής προϊστορι
κής μεγάλης θεάς, τής θεάς Μητέρας 
Γής, ή οποία ήταν προστάτις τών 
παιδιών καί τής γονιμότητος καί άργό- 
τερα ταυτίσθηκε μέ τήν θεά "Αρτεμι, 
χαρακτηριστική ιδιότητα τής όποιας 
πρέπει νά θεωρηθή τό έπίθετο «’ Ιφιγέ
νεια».

' Ο Εύριπίδης οτό δράμα του «' Ιφιγέ
νεια ή έν Ταύροις», άναπτύοοει τόν

Στην απέναντι σελίδα επάνω: Ανάγλυφο 
«νηθούσης γυναικός» του 5ου π.Χ. αιώνα. 
Κάτω: Πήλινος κούρος. Σ ’αυτή τη σελίδα 
επάνω: Ένα από τα πολύτιμα ευρήματα 
της Βραυρώνος. Πρόκειται για το ανάγλυ
φο του Πολυδευκίωνος (Μουσείο Βραυ- 

ρώνας).

μύθο σχετικά μέ τήν «Άρτεμ ι στόν 
Δήμο τών Φιλαϊδών. "Εχει άποδειχθεΐ 
ότι ό ποιητής δέν άναφέρει άπλώς ένα 
μύθο, άλλά γνωρίζει καλά καί τό ιερό. 
Λέγει λοιπόν ότι ή θεά ' Αθηνά, άφοΰ 
έσωσε τά παιδιά τού Άγαμέμνονος 
άπό τόν βασιλέα Θόαντα, διέταξε τήν 
’ Ιφιγένεια νά πάη καί νά έγκατασταθή 
οτήν Βραυρώνα, νά ζήση έκεΤώς ιέρεια 
τής Άρτέμιδος, νά πεθάνη καί νά ταφή 
έκεϊ. Μιά άλλη, μεταγενέστερη όμως, 
παράδοοις άναφέρει ότι ή 'Ιφιγένεια 
δέν θυσιάσθηκε οτήν Αύλίδα, άλλά 
οτήν Βραυρώνα καί ότι οτήν θέοι της ή 
θεά δέν άφησε ένα έλάφι, άλλά μιά 
άρκούδα. Ή  λατρεία τής Άρτέμιδος, ή 
όποια στούς κλασικούς χρόνους γινό
ταν οτήν Βραυρώνα μέ ιδιαίτερη φρον
τίδα, συνδέεται μέ μιά άρκούδα. Ή  
παράδοοις πάλι λέγει ότι στό ιερό αύτό 
ύπήρχε μιά «ιερή άρκτος»^ τήν οποία 
οκότωοε μιά μέρα ένας- νέος, έπειδή 
είχε γρατζουνίση τήν άδελφή του πού 
έπαιζε μαζί της. ' Η θεά ζήτησε τότε γιά
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Μερικά ακόμα από τα ευρήματα της Βραυρώνας. Αριστερά: Το άνω ήμισυ γυμνού 
γυναικείου αγάλματος. Κάτω: Η κεφαλή του Πολυδεύκη από τμήμα μεγάλου 

αναγλύφου. Απέναντι: Μία άποψη του αναοκαφέντος χώρου της Βραυρώνας.

έξιλέωσι νά «άρκτεύουν» σέ αύτήν δλο 
τά κορίτοια τών 'Αθηνών, ήλικίας 5-10 
ετών, ώστε νά άπαλλαγή ή χώρα άπό 
τήν πείνα ή τήν άρρώοτια πού είχε 
στείλει στήν ' Αττική ή θεά. Φαίνεται ότι 
ή τελετή αύτή, στήν όποια έπαιρναν 
μέρος οί ' Αθηναίες κόρες πρός τιμήν 
τής ' Αρτέμιδος, είχε μυστηριακό ή καί 
δργιστικό χαρακτήρα. ' Ησαν ύποχρεω- 
μένες νά φορούν φόρεμα κίτρινου 
χρώματος, νά μιμούνται τήν άρκούδα, 
νά παίρνουν μέρος οέ πομπή ώς 
κανηφόρες καί νά άφιερώνωνται γιά 
ένα διάστημα οτό ιερό. ’ Η τελετή αύτή, 
γυναικείου ούοιαστικά χαρακτήρος, ο
νομαζόταν «άρκτεία» καί οί 'Αθηναίες 
παρθένες πού συμμετείχαν οέ αύτήν, 
«άρκτοι». Τέλος, μία άκόμη παράδοοις, 
τήν όποια διασώζει ό ' Ηρόδοτος, άνα- 
φέρει ότι Πελασγοί άπό τήν Λήμνο 
έκαναν κάποτε έπιδρομή οτήν Βραυρώ- 
να, ένώ γινόταν ή «άρκτεία», καί άρπα
ξαν Αθηναίες πού γιόρταζαν (Ήροδ. 
VI, 138).

Τό μεγαλύτερο καί πιό έντυπωσιακό 
άπό τά κτίρια πού άνακαλύφθηκαν στήν 
Βραυρώνα είναι ή στοά πρός Β. τού 
λόφου τής προϊστορικής άκροπόλεως. 
Είναι δωρικού ρυθμού, άν καί κατά τόν 
άναστηλωτή της X. Μπούρα παρουσιά
ζει τήν τυπική διάταξι τών ιωνικών 
στοών. "Εχει σχήμα Π μέ τό άνοικτό 
μέρος πρός τόν ναό, ό όποιος βρίσκεται

άκριβώς στις ρίζες τού λόφου. Τό 
εξωτερικό μέρος τού οριζοντίου τμή
ματος τής στοάς έχει μήκος 59 μ. καί ό 
στυλοβάτης τής πρός Ν. άνοικτής 
στοάς 29,50μ. Είχε 11 κίονες καί έκτος 
άπό αύτούς ύπήρχε καί άπό ένας άκόμη 
δεξιά καί άριστερά, στήν άρχή τών 
στυλοβατών τών πλαγίων σκελών. Πίσω 
άπό τήν στοά ύπήρχε σειρά δωματίων, 
στά όποια έμεναν οί «άρκτοι». Κατά 
μήκος τών τοίχων τών δωματίων ύπήρ- 
χαν ξύλινα κρεβάτια καί μπροστά άπό 
αύτά τετράπλευροι πωρόλιθοι, ένα εί
δος μικρών τραπεζών. Στό έξωτερικό 
μέρος, σέ όλη τήν γραμμή τού τοίχου, 
ύπήρχε μιά σειρά άπό πώρινα βάθρα, 
οτά όποια είχαν στηθή άναθηματικά 
άνάγλυφα ή άγάλματα, τά όποια παρί- 
οταναν άρκτους. Βορειότερα άπό τά 
δωμάτια ύπήρχε ένας εύρύχωρος διά
δρομος. Τό έπίσημο πρόπυλο οτό δλο 
οικοδόμημα βρισκόταν πρός τό νότιο 
τμήμα τού δυτικού σκέλους τής στοάς. 
Τό οικοδόμημα ήταν κατασκευασμένο 
άπό έγχώριο ψαμμιτικό λίθο καί κατα
στράφηκε τόν 4ο αί. π.χ., άπό τά νερά 
τού ’ Εραοίνου ποταμού. Στήν θέοι τής 
στοάς ύπήρχε πριν άπό τήν οίκοδόμηοί 
της κάποιο άλλο κτίομα, ίσως οτοά.

Δυτικά τής στοάς τής Βραυρώνος 
διατηρείται οέ πολύ καλή κατάσταση 
ένα μοναδικό οτό είδος του μνημείο. 
Πρόκειται γιά μιά οριζόντια γέφυρα, 
πού συνέδεε τις όχθες τού ρεύματος 
μιάς πηγής, ή όποια άνέβλυζε οτά 
δυτικά τού ιερού.' Η γέφυρα κατασκευ
άσθηκε άπό πωρόλιθο οτά μέοα τού 5ου 
αί. π.χ. Στήν Β. πλευρά τού λόφου τής 
Βραυρώνος καί άκριβώς στή βάοι του, 
έπάνω οέ άνδηρο, τό όποιο σχηματί- 
οθηκε μέ άνάλημμα καί μέ λάξευοι τών 
βράχων τού λόφου στό σημείο αύτό, 
βρίσκεται ό ναός τής ’ Αρτέμιδος, άπό 
τό όποιο μόνο ή βάοις σώθηκε. Είναι 
κτισμένος οτήν θέοι παλαιοτέρου κτί- 
οματος -  ϊοως βωμού -  τό όπΗο 
χρονολογείται πριν άπό τόν 7ο αί. π.χ. 
"Εχει σχήμα ναού «άπλοΰ έν παραστά- 
οει» μέ πρόδομο, οηκό χωρισμένο οέ 
τρία κατά μήκος τμήματα, μέ δυό 
κιονοστοιχίες καί άδυτο βάθους 3,45 μ. 
Καταοτράφηκε τό 480 π.χ. άπό τούς 
Πέροες. Ό  ναός τής Βραυρωνίας

'Αρτέμιδος άνακαλύφθηκε τυχαία τό 
1948, δταν έγιναν έργαοίες γιά τήν 
κατασκευή ένός μανδρότοιχου γύρω 
άπό τό γειτονικό έκκληοάκι τού ' Αγίου 
Γεωργίου.

Κοντά οτόν ναό, πρός τά ΝΑ, μέοα οέ 
ένα στένωμα πού σχηματίζουν ογκώ
δεις βράχοι, βρίσκεται ένα μικρό ιερό 
τού 5ου αί. π.χ. ’ Αποτελεΐται άπό δυό 
δωμάτια μέ συνολικές διαστάσεις 7,75 
X 4,45 μ. Σήμερα, σώζονται σέ μερικά 
σημεία του οί δύο κατώτερες οειρές 
(δόμοι) τών τοίχων του. Πίσω άπό τό 
ιερό αύτό μισοκρύβεται ένα άλλο κτί
ομα, παλαιότερο, τού 6ου αί. περίπου. 
Φαίνεται ότι τά διαμερίσματα τού κτί- 
οματος αύτοΰ ήταν κατασκευασμένα 
πρόχειρα μέοα οέ ένα σπήλαιο, ή
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οροφή τοϋ όποιου έπεσε κάποτε καί 
κατέοτρεψε 6,τι ύπήρχεσ' αύτό. Κατό
πιν κτίοθηκε τό ιερό τοϋ 5ου αί. π.χ. πού 
δέν είναι παρά τό «ήρώο τής ' Ιφιγένει
ας». Στά διαμερίσματα πού βρίσκονται 
μέοα οτό σπήλαιο, τοποθετούσε ή 
παράδοοις τήν κατοικία καί τόν τάφο 
τής ’ Ιφιγένειας. Πιό πίοω άπό τά κτίρια 
αύτά άνακαλύφθηκαν τά λείψανα μιας 
μάλλον άνετης κατοικίας, σημαντικό 
τμήμα τής όποιας σκάφθηκε οτό βράχο. 
Πιθανώς έδώ κατοικούσε ή έκάοτοτε 
ιέρεια τής Α ρτέμ ιδος. Κοντά στήν 
οικία αύτή ήλθαν οτό φώς καί μερικοί 
τάφοι -  άσφαλώς ίερειών -  γεγονός 
πού εξηγείται άπό τήν παράδοοι δτι ή 
πρώτη ιέρεια τής Βραυρωνίας ' Αρτέμι- 
δος είχε καί αύτή ταφή μέοα οτόνχώρο 
τοϋ ιερού της.

Τά πολυάριθμα καί άπό κάθε άποψι 
πολύτιμα εύρήματα πού έφερε οτό φώς 
ή άρχαιολογική σκαπάνη -  άγάλματα, 
λατρευτικά άνάγλυφα, άγγεία καί ό
στρακα, επιγραφές, κοσμήματα κ.λπ. -  
οέ όλο τό έρευνημένο χώρο τού ιερού 
μιλούν γιά μιά θαυμαστή αίγλη καί άκμή 
οτά χρόνια τού 5ου καί τού 4ου αί. π.χ. 
Τά νερά τοϋ Έραοίνου ποταμού, πού 
ταλαιπώρησαν τούς άναοκαφείς, ύπήρ- 
ξαν καί ή αιτία τής καταστροφής τού 
ιερού γύρω οτά τέλη ίσως τής τέταρτης 
πρό Χριστού έκατονταετίας. Από τις 
άρκετές έπιγραφές πού βρέθηκαν 
οτήν Βραυρώνα ένδιαφέρον ξεχωριστό 
παρουσιάζουν οί κατάλογοι πολυτίμων 
φορεμάτων καί κοσμημάτων πού άφιε- 
ρώνονται οτήν "Αρτεμι. Μερικές μάλι
στα είναι κατάλογοι άφιερωμάτων, τά 
οποία οτήν διάρκεια τού Πελοποννησια- 
κοΰ Πολέμου προοφέρονταν οτήν Αρ- 
τεμι οτήν Βραυρώνα, άλλά φυλάσσον
ταν -  γιά άοφάλεια -  οτήν Άκρόπολι 
τών Αθηνών καί συνοδεύονταν άπό 
καταλόγους -  άντίγραφα έκείνων τής 
Βραυρώνος.

Στούς μεταγενέστερους χρόνους 
καί ως τήν Τουρκοκρατία,.οτήν θέοι τού

ιερού τής Βραυρωνίας ' Αρτέμιδος δέν 
ύπάρχουν δείγματα οικοδομικής δρα- 
οτηριότητος. ' Ο έπισκέπτης θά συναν- 
τήοη σήμερα πρός τά ΝΔ τοϋ ναού τής 
Αρτέμιδος ένα μικρό μονόκλιτο έκ- 

κληοάκι, άφιερωμένο οτόν "Αγιο Γεώρ
γιο. ' Ιδρύθηκε τόν 15ο πιθανώς αιώνα. 
Στεγάζεται άπό ένα μικρό τροΰλλο πού 
στηρίζεται άμέοως στά σφαιρικά τρίγω
να πού συνδέουν τις τέσσερις πλευρές 
τοϋ ναού. ' Ο νάρθηκάς του στεγάζεται 
κι αύτός μέ ένα έπίοης μικρό, άλλά 
κωνοειδή τροΰλλο. Είχε άξιόλογο ζω
γραφικό διάκοσμο, τόν όποιο καθάρισε

ό Τ. Μαργαριτώφ. ' Ανάμεσα οτίς μορ
φές του μπορεί κανείς νά διακρίνη τόν 
"Αγιο Τιμόθεο μαζί μέ τόν "Αγιο 
Σπυρίδωνα. Στά χρόνια τής Τουρκοκρα- 
τίας ή περιοχή τής Βραυρώνος άνήκε 
οτήν δικαιοδοσία τής Μονής Πεντέλης 
καί μάλιστα λέγεται ότι ό ιδρυτής της 
"Αγιος Τιμόθεος, πού έζηοε τόν 16ο 
αί., είχε μονάσει οτήν Βραυρώνα, μέοα 
οέ μιά ύπόγεια δεξαμενή οτούς άνατο- 
λικούς πρόποδες τού λόφου.

'Όχι πολύ μακριά άπό τόν σημερινό 
άρχαιολογικό χώρο τής Βραυρώνος 
άνακαλύφθηκε άπό τόν Ε. Στίκα μιά 
πολύ ένδιαφέρουοα παλαιοχριστιανική 
βασιλική, πού άποτελεί τόν κρίκο τής 
ιστορίας τής Βραυρώνος πού συνδέει 
τήν άρχαιότητα μέ τήν νεώτερη έποχή. 
Σώζεται οέ άρκετά καλή κατάοταοι καί 
ή ϊδρυσίς του άνάγεται οτόν 5οαί. ' Από 
τούς κίονες, πού χώριζαν τά κλιτή καί 
ήοαν έπτά τόν άριθμό οέ κάθε σειρά, 
άναοτηλώθηκαν. δύο. Ό  ναός είχε 
μαρμάρινο τέμπλο οχήματος Π, σύν
θρονο, βαπτιοτήριο καί δεξαμενή οτήν 
νότια πλευρά του, καθώς καί άρκετά 
άλλα βοηθητικά διαμερίσματα. Αίθριο 
δέν ύπήρχε οτήν βασιλική αύτή. Στόν 
νάρθηκα καί τόν έξωνάρθηκα βρέθηκαν 
καί μερικοί τάφοι τών παλαιοχριστιανι
κών κι αύτοί χρόνων. Τέλος οτήν 
διάρκεια τής Φραγκοκρατίας κτίοθηκε 
κοντά οτήν πηγή τοϋ ' Εραοίνου ποτα

μού ένας πύργος, πού, καί σήμερα 
άκόμη, διατηρείται οέ σχετικά καλή 
κατάοταοι. Ίοως οτά χρόνια αύτά νά 
ύπήρχε οτήν θέοι αύτή καί κάποιος 
μικρός συνοικισμός.

"Οποια έποχή κι άν πάη κανείς οτήν 
Βραυρώνα θά γυρίοη πίοω μαγεμένος. 
' Ανοιξι ή φθινόπωρο ή πρασινάδα κάνει 
τό τοπίο ειδυλλιακό, τό καλοκαίρι, τό 
άπλετο φώς προβάλλει τίς άναστηλω- 
μένες κολώνες οτό έντονο γαλανό τού 
ούρανοϋ καί τής θάλασσας δίνοντάς 
τους μιά άλλη ύπόοταοι. Τόν χειμώνα 
νοιώθει κανείς πιό έντονα τήν έρημιά 
τού χώρου άπό τίς μορφές πού κάποτε 
τό γέμισαν, τά μικρά, χαρούμενα καί 
άκακα προσωπάκια, τίς «άρκουδίτσες». 
Αύτό πού παίρνει μαζί του είναι ή 
ήρεμία, ή άπλότης τών μνημείων, πού 
δέν προκαλοΰν νά τά δής, άλλά πού οέ 
άφήνουν νά τά άνακαλύψης καθώς καί 
μιά άρκετά ένδιαφέρουοα γνώοι τών 
εϋρημάτων πού έχουν έλθει οτό φώς 
όχι μόνο οτήν Βραυρώνα καί τήν περιο
χή της, άλλά καί οέ άλλα σημεία τής 
άνατολικής 'Αττικής (Περατή κ.ά.), καί 
πού έκτίθενται οτό μοντέρνο καί καλο
στημένο μουσείο τοϋ χώρου. Μιά πλού
σια συλλογή άπό άγγεία, κοσμήματα, 
άνάγλυφα, ειδώλια καί προπάντων ά- 
γάλματα «άρκτων» άποτελοΰν τά κυρι- 
ώτερα άπό τά έκθέματά του.

ΛΙΤΣΑ I. ΧΑΤΖΗΦΩΤΗ
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Μ ΙΑ καινούργια πνοή ήρθε οτά
νεώτερα χρόνια άπό τήν επι

στήμη τής Φυσικής, τής Βιολογίας, τής 
Ψυχολογίας,· πού άλλαξε έναν άκριτο 
ποζιτιβισμό μέ μιά κριτική θεώρηση τής 
ζωής καί τού κόσμου.

Αύτήν άκριβώς τήν πνοή, γιατί είναι 
πνοή ζωής, δέν πρέπει νά τήν αγνοήσει 
ό νέος πού θέλει νά προχωρήσει οτή 
ζωή του. Καί επειδή αρχίσαμε μέ τά 
προπαγανδιστικά κηρύγματα τού Χαϊ- 
κελ, πρέπει στό τέλος νά κλείσουμε 
αύτή τήν έπιστημονική μας άναδρομή, 
γιά τή διαφώτιση τών προβλημάτων τής 
ζωής, μέ δοα έγραψαν γιά τά άρνητικά 
αύτά κηρύγματα μέ τις πλάνες ιδιαίτε
ρα τού Χαΐκελ. Γράφει λοιπόν ό καθηγη
τής τής ' Ιατρικής Σχολής τού Πανεπι
στημίου τών Παρισίων Henri Rouvi^re 
οτό περίφημο ιατρικό περιοδικό «Pres- 
se Medicale» σέ άρθρο του μέτόν τίτλο 
« Ό  Μονισμός καί ό Χαΐκελ»... « Ό  
μονισμός τού Χαϊκελ βασίζεται σέ δύο 
πλάνα: α) μιας ψευδούς έρμηνείας τού 
λαμαρκισμού καί τού δαρβινισμού καί β) 
τής παραποιήοεως τού βιογενετικοΰ 
νόμου τού «von Baer».

Καί στό τέλος είναι ένδιαφέρον νά 
γνωρίζωμεν, γράφει οτό άρθρο του ό 
Rouviere, ότι άσχέτως τής όρθότητος ή 
όχι, τής άποδοχής ή μή τού δαρβινι
σμού, τού όποιου οίάπόψεις, κατά τούς 
νεωτέρους έπιοτήμονας, τόσον πολύ 
μετεβλήθηοαν καί έδιαφοροποιήθησαν 
σέ δ,τι άφορά τήν άρχή τής ζωής, τούς 
μηχανιομούς της καί τά είδη, άσχέτως 
λοιπόν τής έπιστημονικής τοποθετήσε- 
ως τού λαμαρκισμού καί τού δαρβινι
σμού, τών έπιστημονικών ύποθέοεων 
καί θεωριών των καί τών πραγματικών 
έπιστημονικών γεγονότων, είπαν μερι
κά πράγματα τόσον ό Lamarck δοον καί 
ό Darwin, τά οποία άπεσιωπήθηοαν (!) 
ύπό τών άρνητών. ' Ιδού π.χ. τί γράφει ό 
Lamarck οτό Γ' κεφάλαιο τής «Ζωολο
γικής Φιλοσοφίας» του: «Αναμφιβό- 
λως ούδέν ύφίσταται άνευ τής θελήσε- 
ως τού ύπερόχου Δημιουργού πάντων 
τών πραγμάτων». Καί παρακάτω: «Δέν 
πρέπει νά συγχέωμεν τό ώρολόγιον μέ 
τόν ώρολογοποιόν, τό έργον μέ τόν 
δημιουργόν. ' Η φύοις είναι ένα οργα- 
νον τού όποιου τούς νόμους έδημιούρ- 
γησεν ό Θεός, καί ή θέλησις τού Θεού 
έκφράζεται παντού διά τής έφαρμογής 
τών νόμων τής φύοεως. Οι νόμοι αύτοί 
ήσαν ιδρυμένοι καί προκαθωριομένοι

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΟΙΝΠΝΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ

ΑΛΗΘΕΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ

ύπό τού Δημιουργού». Τό τελευταϊον 
άναφέρεται στήν «Φυσικήν Ιστορίαν 
τών άσπονδύλων ζώων» τού Lamarck, 
πού θεωρείται καί τό καλύτερο έργον 
του, έπαναλαμβάνεται δέ στό Β' κεφ. 
τού συγγράμματός του « Αναλυτικόν 
σύστημα τών θετικών γνώσεων τού 
άνθρώπου».

Έ ξ ’ άλλου δέν δυνάμεθα νά ύποθέ- 
σωμεν, γράφει ό Rouvidre, δτι ό Haec
kel, ό οποίος τόσον πολύ έχρησιμοποίη- 
οε τόν Darwin, ήγνόει τήν πίοτιν τού 
Darwin εις τόν Θεόν.

Εις τάς τελευταίας σελίδας τού 
έργου του «περί τής καταγωγής τών 
ειδών» ό Darwin θεωρεί τήν έξέλιξη ώς 
«τό άποτέλεομα νόμων τεθειμένων εις 
τήν φύοιν άπό τόν Δημιουργόν», καί 
παρακάτω λέγει «δέν ύπάρχει ένα 
άληθές μεγαλεϊον εις αύτόν τόν τρό
πον τού βλέπειν τήν ζωήν μέ τάς 
διαφόρους δυνάμεις τάς διδομένας 
άρχικώς άπό τόν Δημιουργόν εις ένα 
μικρόν άριθμόν ζωικών μορφών ή καί εις 
μίαν μόνην;».

Αύτά έγραφαν έπί τέλους οί ίδιοι οί 
δημιουργοί τών έξελικτικών θεωριών. 
Καί ό μέν Χαϊκελ ήθελε νά τά παρασιω
πά καί νά τά άγνοεΐ. Ά λλ  έπιτρέπεται 
καί μπορεί νά τά άγνοήοει ό μορφωμέ
νος νέος καί ή νέα πού θέλουν νά 
στηρίξουν τή ζωή τους στήν ’ Αλήθεια; 
Στήν άλήθεια πού θά τήν άνακαλύψει 
καί θά τήν δει μέ τή συνείδησή του ό

Επάνω: Ο Χαίγκελ του οποίου ο μονισμός 
στηρίζεται κατά τον καθηγητή Henri Ro
uviere σε δυο πλάνα: α) Μιας ψευδούς 
ερμηνείας του λαμαρκισμού και του δαρβι
νισμού και β) της παραποιήοεως του 
βιογενετικού νόμου του «von Baer». Στην 
απέναντι σελίδα, ο Δαρβίνος ο οποίος 
θεωρεί την εξέλιξη ως «το αποτέλεσμα 
νόμων τεθιμένων εις την ψύσιν από τον 

δημιουργόν».

νέος άνθρωπος, όταν αύτή ή τελευταία 
μείνει άνόθευτη καί καθαρή; Καί μπο
ρούμε αύτή τή συνείδηση νά τήν 
ταυτίσουμε μέ δ,τι άλλο έκτος άπ' αύτό 
πού πραγματικά είναι; Νά τί γράφει γιά 
τή συνείδηση καί τίς λειτουργίες τού 
πνεύματος ό άκαδημαϊκός καί καθηγη
τής τής Νευρολογίας οτό Παρίσι Jean 
Lhermitte στό έργο του «Incarnation de 
I’esprit. Le cerveau et la pensee» (Paris 
1951. Μεταφράσθηκε καί στά έλληνικά
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άπό τόν ιατρό Δ. Χαροκόπο μέ τόν τίτλο 
« Ό  εγκέφαλος καί ή σκέψις»):

...«Πρέπει λοιπόν νά θεωρήσωμεν ότι 
αί καταστάσεις τής ουνειδήσεώς μας, 
αί όποϊαι αναπαύονται εις τά βάθη τής 
μνήμης μας καί τάς όποιας άνακαλοΰ- 
μεν εις κάθε στιγμήν τής ζωής μας, έκ 
τών όποιων μερικοί, πού έφαίνοντο 
άπεοβεομέναι διά παντός, έπανέρχον- 
ται άποτόμως έπ’ εύκαιρία μιας σφο
δρός έκρήξεως τού πνεύματος καί τού 
σώματος, (πρέπει νά θεωρήοωμεν) ότι 
είναι δημιουργημέναι άπό μίαν άλλην 
ούοίαν μή ύλικήν (... «Soient faits d’une 
autre substance que materielle...»). Καί 
περαιτέρω «...δέν δυνάμεθα μέ κανένα 
τρόπον νά άποδώσωμεν εις ένα όργα- 
νοφυτικόν σύστημα τάς λειτουργίας 
τής ουνειδήοεως... Τό νά ζητήαωμεν 
τήν έδραν μιας πνευματικής ή ήθικής 
λειτουργίας ή «τό κέντροντής συνειδή- 
σεως» εις ένα ύλικόν δργανον, τούτο 
σημαίνει νά κυνηγάς μίαν χίμαιραν» (... 
«c’est poursuvre une chimdre»).

Γt' αύτή τή συνείδηση τού άνθρώπου 
γράφει οτό βιβλίο του ό Γ άλλος καθηγη
τής τής Ψυχιατρικής Henri Baruk «Psy- 
chiatrie experimental» πώς οτίς παρα
τηρήσεις του καί τά πειράματά του 
βρήκε, ότι άποτελεί τό βαθύτερο στοι
χείο τού άνθρώπινου όντος.

Ποιος ήμπορεΤ νά τό άρνηθή, άν είναι 
στοιχειωδώς τίμιος καί έχη έστω καί 
λίγη πείρα τής ζωής;

’ Ακόμη κι'όσοι τή χτύπησαν γιά νά 
ποΰν πώς είναι ένα φαινόμενο πού 
έρχεται τάχα άπ’ έξω, άπό τήν κοινωνία 
καί άρνήθηκαν τήν άξια τής Πίστεως καί 
τού Πνεύματος, άναγκάοθηκαν οτό 
τέλος, οέ στιγμές ειλικρίνειας καί 
έξομολογήσεως, νά ομολογήσουν τήν 
πλάνη τους καί νά είποΰν τήν άλήθεια.

Διαβάστε τώρα καί μιά σπουδαιοτάτη 
έξομολόγηοη τού ίδιου τού Φρόυντ, 
πού δέν ξεύρω, άν είναι όοο θά έπρεπε 
γνωστή οτήν ' Ελλάδα, όπου τόοος 
λόγος γίνεται γιά όλα τά ψυχαναλυτικά 
βιβλία.

Πρόκειται γιά τό βιβλίο του «Τό 
μέλλον μιάς αύταπάτης» (Die Zukunft 
einer Illusion) πού έκυκλοφόρησε τό 
1928 γιά νά άμφιοβητήση τήν πραγματι
κότητα τής Χριστιανικής Πίοτεως. Καί 
νά λοιπόν ένα ντοκουμέντο, πού άφιε- 
ρώνεται στούς νέους τής καινούργιας 
έποχής, πού έρχεται.

'Ο  μαθητής καί οπαδός τού Freud 
ψυχίατρος Rene Laforgue δίνει οτή 
δημοσιότητα ένα έπίοημο κείμενο πού 
δημοοιεύθηκε οτό ψυχαναλυτικό περι
οδικό «Ψυχή» («Psyche» Revue Inter
nationale Sciences de I’homme, de 
Psychanalyse et d’Hygiene Mentale, 
No 27-28, Janvier - Fevrier 1949, σελ. 1 
έπ.), οτό άρθρο του μέ τόν τίτλο 
«Ύπεράνω τού έπιστημονικοΰ. Ό  
Φρόυντ καί ό Μονοθεϊσμός. Ή  ψυχο
λογία τής άξίας» (Au deld du scienti- 
sme. Freud et le Monotheisme. Psycho- 
logie du merite). Ιδού λοιπόν τί γράφει 
έπί λέξει ό Laforgue οτό άρθρο του:

«... Μοϋ φαίνεται, ότι έφθαοεν ή 
στιγμή νά κάμω τήν άφήγηοη μιάς 
ουνδιαλέξεως, τήν όποιαν είχα μέ τόν 
Freud. Τό βιβλίο του («Τό μέλλον μιας 
αύταπάτης») μοϋ είχε κάνει τόοον 
βαθεΐαν έντύπωοιν, όοον καί ή άνάγνω- 
οις τού έργου του έπί τών ονείρων, διά 
τό οποίον ένδιεφέρθην διά πρώτην 
φοράν τό 1913, όταν ήμην δέκα έννέα 
έτών... Έδιάβασα τό «Μέλλον μιάς 
αύταπάτης» μέ τόν ζήλον ένός νεοφώ
τιστου, ό όποιος θεωρεί «Εύαγγέλιον» 
όλας τά γνώμας τού διδασκάλου του. 
"Εγραψα εις τόν Freud μίαν έπιοτολήν 
γεμάτην άπό θαυμασμόν έκφράζων τήν 
έπιθυμίαν μου νά τόν συναντήσω εις 
τόν Μπερχτεογκάντεν -  τόν ίδιον τό
πον, όπου είχε γράψει προηγουμένως 
τήν «έννοιαν τού ονείρου» -  καί όπου 
διήρχετο τάς διακοπάς του.

Είχα κατά νοϋν νά τού εϊπω όλην τήν 
εύγνωμοούνην μου διά τό ήθικόν σθέ
νος του, τήν διεισδυτικήν οτάοιν του καί 
τήν περιφρόνηοίν του πρός τάς αύτα- 
πάτας. "Ημην εις τήν έποχήν, καθ’ ήν 
έθεώρουν τόν έαυτό μου ύποχρεωμέ- 
νον νά ουμμεριοθή αύτήν τήν περιφρό- 
νηοιν διά νά είμαι εις τό ύψος τού 
έργου μου. Παρά τάς ένοχλήσεις τής 
άοθενείας του, μέ έδέχθη εις μίαν 
θελκτικήν κατοικίαν παραπλεύρως έ 
νός δάσους όπου έκάμαμεν τόν περί
πατόν μας. ' Η ουνάντηοίς μας είχε τήν 
μεγαλυτέραν άπήχηοιν εις έμέ καί δέν 
είναι ίσως ύπερβολή νά εϊπω, ότι 
ήοκηοεν άποφασιστικήν έπίδραοιν έπί 
τών κατευθύνσεων, τάς όποιας έλαβον 
όλαι οί έπόμεναι ψυχαναλυτικοί μου 
έρευναι.

Ό  Freud έθιξεν άμέοως τό ζήτημα 
τού τελευταίου βιβλίου του. Μοϋ ώμο- 
λόγηοεν, ότι πάντοτε ήτο εύχάριοτον 
εις ένα συγγραφέα νά δέχεται συγχα
ρητήρια διά τό έργο του, άλλά έσταμά- 
τησε ταχέως τόν ένθουοιαομόν μου 
βεβαιώνων: «Είναι τό χειρότερον βιβλί- 
ον μου! Δέν είναι πλέον ένα βιβλίο τού 
Freud». Φαντάζεσθε τήν κατάπληξίν 
μου καί τάς συγκεχυμένος διαμαρτυρί
ας μου. Καί προοέθεοεν: «Είναι τό 
βιβλίον ένός γέροντος». Καί δέν κατόρ
θωσα νά ουνέλθω παρά μόνον όταν τόν 
ήκουοα νά λέγη ένώ έτόνιζε κάθε 
λέξιν: «Λοιπόν ό Freud είναι νεκρός καί, 
πιστεύσατέ με, ήτοάληθώς ένας μεγά
λος άνθρωπος. Λυπούμαι ιδιαιτέρως 
διότι δέν τόν έγνωρίοατε προηγουμέ
νως». Εις τό έρώτημά μου: «Άλλά, 
κύριε Καθηγητά, τί οάς κάμνει νά 
λέγετε αύτά τά πράγματα;» άπήντηοε: 
«"Εχασα τήν δύναμιν τής διεισδυτικό
τητας μου, τής διαύγειας μου» (Die 
Durchschlagskraft ist verloren gegan- 
qen).
"Ημην σάν χαμένος έμπρός εις αύτόν 

τόν άνθρωπον ό όποιος έφερε τό ίδικόν 
του πένθος, καί ό οποίος τόσον εύγε- 
νώς μέ προεφύλαττεν έναντίον έκεί- 
νων, τά οποία ήδύνατο νά γράψη ό 
γέρων έν συνεχεία.

Εάν έτήρησα σιωπήν μέχρι τής πα- 
ρούσης ώρας όσον άφορά εις τό θέμα 
αύτής τής ουνδιαλέξεως, μή όμιλήσας 
παρά μόνον εις μερικούς στενούς 
φίλους, τούτο συνέβη διότι έχρειάσθη 
εις έμέ τόν ίδιον, όλος αύτός ό χρόνος 
διά νά άντιμετωπίσω μέ σαφήνειαν αύτά
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τά προβλήματα».
' Εδώ τελειώνει ή δραματική άφήγηση 

επί ενός τόσον ουσιώδους προβλήμα
τος τοΰ αίώνος έκ μέρους του ψυχιά
τρου Laforgue, ό όποιος στό άρθρο του 
καταλήγει ώς έξης: «... Ά λ λ 'ε ίς  τάς 
ήμέρας μας ό μεγαλύτερος κίνδυνος 
φαίνεται ότι προέρχεται άπό τόν «έπι- 
στη μονισμόν» (scientisme) ό όποιος 
θέλει νά θέση τόν λόγον (la raison) εις 
τήν θέσιν τοΰ Θεού καί νά τοϋ προσφέ- 
ρη θυσίας άνθρωπίνας. Έξηγήσαμεν 
(έννοεί τήν μελέτην του) διατί ό «έπι- 
στημονισμός» δέν έχει καμμίαν σχέσιν 
μέ τήν αληθή έπιστήμην. ' Ο υλιστικός 
οΰτος έπιστημονισμός ανήκει εις τόν 
δέκατον ένατον αιώνα. Άκολουθοϋν- 
τες τόν Freud (ό Laforgue ήτο άπό τούς 
πιστοτέρους μαθητάς τοΰ Freud), ε’ίμε- 
θα ύποχρεωμένοι νά τόν ξεπεράσωμεν 
διά νά έλευθερώσωμεν τόν δρόμον εις 
τήν ψυχικήν ένέργειαν, αιχμάλωτον τοϋ 
σώματος, καί διά νά ήμπορέσωμεν νά 
άπομακρυνθώμεν άπό κάθε τί, τό οποί
ον είναι ψυχρόν καί στατικόν, όπως ή 
ϋλη ή ένας άκαμπτος δογματισμός».

Αύτή είναι ή σπουδαιοτάτη καί πολυ- 
τιμοτάτη μαρτυρία τοΰ Laforgue δημο
σιευμένη εις τό έπίσημον ψυχαναλυτι
κόν περιοδικόν τών Παρισίων «Psy
che».

Άλλ'ύπάρχει καί άλλη μαρτυρία έπι- 
σημοτάτη, προερχομένη άπό τόν ’ίδιον 
τόν Freud, δσονάφορά στάς άρνητικάς 
του άντιλήψεις έπί τής θρησκείας: 
Ιδού τί λέγει ό Freud στό έργον του 
«Moise et le monoth6isme» Paris 1948, 
σελ. 90-91: «Τώρα, όπως άλλοτε, άμφι- 
βάλλω διά τήν ιδίαν μου έργασίαν 
(πρόκειται περί τοϋ «μέλλοντος μιάς 
αύταπάτης») καί δέν αισθάνομαι, δπως 
κάθε συγγραφεύς ώφειλε νά αισθάνε
ται, στενόν σύνδεσμον μέ τό έργο 
μου... "Ενεκα τοϋ θέματος τό οποίον 
έξέλεξα, έμφανίζεται ή άμφιβολία μου 
καί ήρχισα νά διερωτώμαι, έάν έπέτυχα 
εις τήν ύποστήριξιν τής θέσεώς μου» 
(Si j ’ai bien reussi ά soutenir ma th0se).

" Ισως δέ χρειάζονται περισσότερα γιά 
τό κεντρικό πρόβλημα τού σημερινοϋ 
Έλληνος νέου, πού θέλει νά έχει όλα 
τά στοιχεία γιά νά άποφασίσει τί πορεία 
θά άκολουθήσει. Πρέπει όμως νά άνα- 
φερθεί έδώ ότι άν ό ύλισμός θεωρείται 
άπό όλους πιά μιά ξεπερασμένη ύπόθε- 
ση, πού άνήκει στό παρελθόν, έν 
τούτοις κατά καιρούς, καί στις ήμέρες 
μας, φαίνονται μερικές έκδηλώσεις μέ 
τήν μορφήν ένός «έπιστημονισμοΰ» 
σάν αύτόν πού άνέφερε ό Laforgue καί 
πού θέλει νά ντύνεται μέ μοντέρνα

τάχα ένδύματα καί νά λατρεύεται σάν 
θεότης. Σ 'αύτές τις έκδηλώσεις, πού 
χρειάζονται πολλή προσοχή, γιά νά μήν 
ξαναγυρίσει κανείς στις ίδιες παγίδες, 
άνήκει καί τό βιβλίο τοΰ Γάλλου βιολό
γου Jacques Monod, πού έκυκλοφόρη- 
σε τελευταία στή Γαλλία μέ τίτλο «' Η 
τύχη καί ή άνάγκη» («Le hasard et la 
necessite»).

Σ'αύτό τό βιβλίο, όπως εύστοχα τού 
παρατήρησαν δυό Γ άλλοι βιολόγοι, πού 
τόν άντέκρουσαν, ό Pierre Grasse μέ τό 
βιβλίο του «Τοί ce petit Dieu» («Σύ ό 
μικρός Θεός») καί ή Μ. Barth0lemy - 
Madaule μέ τό βιβλίο «L’id6ologie du 
hasard et de la necessite» («' Η ιδεολο
γία τής τύχης καί τής άνάγκης», Paris 
1972), ό Monod έβαλε σάν δημιουρ
γούς δυό θεότητες δικές του, τήν τύχη 
καί τήν άνάγκη. Καί τή μιά καί τήν άλλη 
τις προίκισε μέ θεϊκές ιδιότητες, καί 
προπάντων μ' ένα σκόπιμο σχέδιο δημι
ουργίας γιά κάθε ζωντανό οργανισμό, 
παραβλέποντας τή φοβερή άντίφαση 
πού ύπάρχει άνάμεσα στό σκόπιμο πού 
τό δέχεται ό Monod σάν δεδομένο, σάν 
τελεονομία, όπως τό ονομάζει, μέ 
ικανότητα μάλιστα έκλογής, καί τό 
τυχαίο πού άκριβώς σάν τέτοιο είναι 
άρνησις τοΰ σκοπού. "Ετσι, γράφει ό 
άπελπισμένος ό σύγχρονος βιολόγος 
Elsasser σέ μιά κριτική του, «φεύγομε 
άπό τή λογική». Είναι σάν νά ύποστηρί- 
ζωμε ότι ή «Ίλιάς» είναι τυχαίο δημι
ούργημα βγαλμένο άπό τή σύμπτωση 
τών γραμμάτων πού τήν άπαρτίζουν καί 
τά όποια έπεσαν άπειρες φορές στό 
κείμενο ώστε, στό τέλος μόνα τους 
συνέθεσαν τήν... Ίλιάδα!... "Ετσι θά 
μιλήσωμε... άντικειμενικά (dans Ι’ο- 
bjectivite), γιά τή ζωή; ' Εδώ πιά, κατα
λήγει ή ώραία κριτική τών Γάλλων 
βιολόγων, φθάνουμε στις άντιλήψεις - 
θεότητες πού βαδίζουν στή νύχτα τής 
ζοφερής έξωτερικής πραγματικότη- 
τος, σάν στούς στίχους τών Fleurs du 
Mai τοϋ Baudelaire «τρομερές μονά
δες, όπως οί ύπνοβάτες» («Τerribles 
singuliers, comme les sommanbules»).

'Αλλά τό εύτύχημα είναι πώς στήν 
πνευματική πορεία κάθε άνθρώπου 
ύπήρξαν καί θά ύπάρχουν πάντοτε, 
όπως καί σήμερα ύπάρχουν, πνευματι
κοί οδηγοί πού βάζουν τά ορόσημα τής 
πορείας, πού δείχνουν τό δρόμο μέ τή 
διδασκαλία τους καί τή ζωή τους. 
Εύτύχημα γιά τό νέο νά έχει άνοιχτά τά 
μάτια γιά νά τούς συναντήσει.

A. A. Α.

Ε 1Ε 1Ε 1Ε 1Ε 1Ε 1

ΑΠΟ Τ ΑΚΡΟΓ!
Του κ. Παύλου Κυριαζή

ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ Πάφου τό σγουρό- 
^ “ πυκνό πράσινο έξαφανίζεται. Τό 

διαδέχεται μιά άραιή φυτεία πεύκων, 
σχίνων καί θαμνοειδών, μέ έγκατε- 
σπαρμένα κάτι λεπτότατα κυπαρίσσια 
καί συστοιχίες χαρουπιών.

’ Από τή Μονή Χρυσορογιάτισσας καί 
κάτω, κάνει τήν έμφάνισή της ή θάλασ
σα πού διασταυρώνονται οί άγέρηδες 
καί τά πελαγήσια ρεύματα, τά ύγρά 
ποτάμια, πού άλλα φέρνουν τό παγωμέ
νο νερό τής Μαύρης Θάλασσας άπ'τήν 
Προποντίδα, κι άλλα ξεχύνουν τή χλια- 
ρότητα τοϋ Λυβικοϋ καί τοϋ Αιγυπτια
κού πελάγου.

Στό έκτυφλωτικό πρωινό ή περιφέ
ρεια τής Πάφου είναι ξαπλωμένη ξέ 
νοιαστη κι έλεύθερη πάνω στά κύματα. 
Χωριάτες καί γυναίκες σκάβουν μέ 
μόχθο καί μέ πρωτόγονα άκόμα μέσα, 
δίχως τή δροσιά τού νερού πού είναι 
κρυμμένο στό ύπέδαφος, περιμένο- 
ντας τή μεγάλη ώρα νά ξεπηδήσει 
άπ'τά άρτεσιανά, όταν φυσικά οί Κύ
πριοι γίνουν κύριοι τής γής τους.

"Αν ή γή τούτη θρέφει αύτά τά 
εύλογημένα τσαμπιά τών σταφυλιών, τά 
εύωδερά σύκα καί τά πορφυρά ρόδια, 
σήμερα, συλλογίζομαι τί θά δώσει αύριο 
μέ μιά έντατική καλλιέργεια τοϋ έδά- 
φους, μέ μιά πραγματική άγροτική 
πολιτική.

Μέσα σέ μιά φαλακρή έκταση, στό 
κατηφόρισμα, μάς έπιφυλάσσεται ένα 
σπάνιο μνημείο Βυζαντινής τέχνης τοΰ 
12ου αιώνα. Ή  Μονή 'Αγίου Νεοφύ
του. Ποτέ άλλοτε δέν είδα τοιχογρα
φίες τόσο παλιές, νά διατηρούνται τόσο 
θαυμάσια, άλλά καί τόσο πρωτότυπες.

Ό  Άγιος Νεόφυτος είναι ένας άγα- 
πητός "Αγιος στούς Κυπρίους, πού 
έζησε στά χρόνια τής πρώτης Σταυρο
φορίας, ένας Άγιος πού έχει ξεχωρι
στή συνείδηση τοΰ Γένους του, κάτι 
μεταξύ τοΰ δικού μας Πάτερ Κοσμά τοΰ 
Αίτωλοϋ καί τοΰ ίδρυτοΰ τού μοναστι
κού βίου στ "Ά γ ιον  Ό ρ ο ς ,' Αθανασίου 
τοϋ ' Αθωνίτου. Μέ τή διαφορά πώς ό 
Νεόφυτος ήταν καλόγηρος πού έπικοι- 
νωνοΰσε μέ τόν κόσμο.

Χρειάστηκε ν ' άνεβοΰμε μιά πέτρινη 
σκάλα, άπότομη, νά σκύψουμε κάτω
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ΙΑ  ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ
άπό μιά βραχώδη είσοδο, γιά νά μπούμε 
μέσα ο 'ένα  μικρό πολυδαίδαλο λαξευ
τό σπήλαιο, όπου έζησε δεκαετηρίδες 
ό Νεόφυτος. ’ Εκεί δεχόταν τόν κόσμο 
καί κήρυττε μέ μιά μελιστάλακτη γοη
τεία. Παρηγοροϋαε τούς βασανισμέ
νους Κύπριους πού τούς δυνάστευε ό 
Ριχάρδος ό Λεοντόκαρδος, τό μεγάλο 
«θηρίον», όπως τόν άποκαλεί. Εκεί 
έγραψε ένα πλήθος συγγράμματα άπό
4.000 σελίδες, πού βρίσκονται σήμερα, 
κατά ένα περίεργο τρόπο, στίς βιβλιο
θήκες τού Λούβρου καί τού ' Εδιμβούρ
γου , κι έκε ΐ μ ' ένα Βυζαντινό ζωγράφο, 
Θεόδωρο τόν ' Αψευδή, άπάνω στό 
λείο βράχο φιλοτέχνησε περίφημες 
τοιχογραφίες, πού διατηρούνται παρά 
τά 800 χρόνια τους άρκετά καλά. 
Εικόνες μέ πρωτοτυπία, στίς όποιες 
φροντίζονται φαίνεται γιά τή μεταθανά
τιο δόξα, παρουσιάζεται κι ό ίδιος, πότε 
μεταξύ τών άγγέλων καί πότε κρατώ
ντας τή «λευκή σινδόνα» μαζί μέ τόν 
’ Ιωσήφ στήν Αποκαθήλωση.

Τό Κτήμα, τήν παλαιά Πάφο, τό 
περνούμε μεσημέρι. Εδώ άντί τής 
άναδυομένης Αφροδίτης, συναντού
με στούς τοίχους... κολλημένες φωτο
γραφίες ιερωμένων ύποψηφίων γιά τόν 
έπισκοπικό θρόνο τής περιφέρειας. ' Η 
έκλογική μάχη πρόκειται νά δοθεί ύστε
ρα άπό λίγο καιρό καί τίς μέρες αύτές 
βρίσκεται σέ πραγματικό φούντωμα.

Η έκκλησία τής Κύπρου διατηρεί, 
άκόμα, τήν πρώτη άποστολική-δημο
κρατική διάρθρωση καί οί έπικεφαλής 
της, μέ τό λαϊκό χρίσμα ποιμένουν τό 
πλήρωμα, πολύ πιό άσφαλέστερα άπό 
τίς διάφορες άποφάσείς τών συνόδων 
ιεραρχών, πού γνωρίζουμε στήν παλιά 
' Ελλάδα.

Μέσα στήν άνοιξιάτικη ζέστη, καθώς 
τό αύτοκίνητο προχωρεί σχίζοντας τά 
Παφίτικα άμπέλια, στά Κούκλια, μέ τήν 
πληθώρα τών άρχαιολογικών θησαυρών 
καί στά φτωχά χωριά, ξανοίγεται μπρο
στά μας ή άπέραντη γλαυκότητα τού 
πελάγου. ' Εκεί κάτω στό βάθος, ή λαϊκή 
φαντασία τοποθετεί τά λουτρά τής 
θεάς πού έβγαινε άπό τούτα τά εύφρό- 
συνα κύματα.

Στό γέρμα τού ήλιου βρισκόμαστε

στό Κούρριο, μια έκταση πού κάθε 
χτύπημα τής σκαπάνης φέρνει στό φώς 
άπ τά σπλάχνα τής γής άρχαΐα οικοδο
μήματα, λουτρά, ψηφιδωτά, ναούς, 
θέατρο κι ένα άπλωτό στάδιο-ίππόδρο- 
μο άπ ’ τά πιό έκτεταμένα τής άρχαιότη- 
τας. Εκείνην τήν ώρα πίσω άπ’ τίς 
λευκές κολώνες πού στέκουν άκόμα 
όρθιες, πέρα κεί κατά τήν Πάφο, ένα 
μεγάλο γαρούφαλο, ό κυπρέϊκος Φοί
βος, πυράκτωνε στεριές καί θάλασσες.

Ο δρόμος πρός τή Λεμεσσό τώρα 
φιδίζεται σέ πρόσχαρη φυτεία. Ή  
Λεμεσσιανή πεδιάδα, παχύσβωλη καί 
καλοοργωμένη, δίνει όλο τό θάλπος 
της στά μεγάλα άγροκτήματα τίς «φόρ
μες», μεγάλων Κυπρίων καί Εβραίων 
έπιχειρηματιών.

Επί άρκετά χιλιόμετρα τό αύτοκίνητο 
περνάει σχεδόν έκμηδενισμένο, σέ 
εύρύτατες λεωφόρους, ολόισιες, περι
στοιχισμένες άπό τεράστια πλαγιόκλα- 
δα κυπαρίσσια, πού πίσω τους κρύβο
νται ψηλόκορμα κλήματα, στηριγμένα 
πάνω σέ δράνες, ένας άπειράριθμος 
στρατός παραταγμένων κιτρόδεντρων, 
μιά μεταφύτευση τών «γκρέιπς-φρούτ» 
τής Καλλιφόρνιας, ροδακινιές, βερυ- 
κοκκιές, καφετιά χωράφια, άνασκαμμέ-

Ψηφιδωτό δαπέδου απο τον «οίκο του 
Διονύσου» στην Πάφο (Λεπτομέρεια).

ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΣΟΥ
να καί καλοχτενισμένα άπ τό  τρακτέρ.

Πού καί πού, καθώς τρέχει τ'άμάξι, 
άκούγονται χιλιάδες κακκαρίσματα άπό 
πάλλευκες όρνιθες. Μύλοι, πολλοί μύ
λοι, άρδεύουν μέ πλούσιες αύλακιές 
τήν Εδέμ αύτή τής Κύπρου, πού πριν 
άπό χρόνια ήταν μιά κατάξερη, έλώδης 
καί άνεκμετάλλευτη έκταση. ’ Εδώ πέ
ρα βλέπεις ένα ταμπλώ τής εύγονίας 
καί τής χαρούμενης γής.

Η Λεμεσσός έχει τήν εύγένεια καίτή 
ζωηράδα ένός πολιτισμένου λιμανιού, 
μέ τίς άναπόφευκτες άντιθέσεις τής 
επιδεικτικής χλιδής καί τής δυστυχίας.

Κοσμικά καμπαρέ μέ γερμανίδες καί 
όλλανδέζες, πού μεταφέρουν κάτι ά
π τό ρυθμό τού βορρά, μέ άποστολή νά 
τέρπουν τούς περαστικούς ταξιδιώτες 
καί τούς ντόπιους νεόπλουτους. Οί 
τελευταίοι, λένε συγκεντρώσανε λίρες 
σέ άστρονομικά νούμερα κατά τήν 
περίοδο τού τελευταίου πολέμου. Καί 
πιό έξω στά στενόχωρα καντούνια, 
φιγουράρουν οί πιό άθλιες κατοικίες 
τού μεγάλου λιμανιού τής Κύπρου.

Είχαμε όμως τήν τύχη νά βρεθούμε 
σ 'ένα όμορφο περιβάλλον ένός πολιτι
στικού συλλόγου τής πόλης, καί κεί 
σ ένα δείπνο, ή μάλλον σ 'ένα πνευμα
τικό συμπόσιο παρακολουθήσαμε νέ
ους, έκλεκτούς έπιστήμονες, θαλερά 
κορίτσια, νά διασκεδάζουν νά τραγου
δούν, ν άπαγγέλουν στήν κυπριακή 
διάλεκτο στίχους τού μεγάλου Λιπέρτη 
-  πολύ άγαπημένου τού Παλαμά -  καί 
νά μιλούν μέ εύφράδεια καί μ'άπλότη- 
τα, πού δέν είχε τίποτα τό έπιτηδευμέ- 
νο καί ρητορικό.

Ηταν οί άνθρωποι αύτοί, μορφωμένοι 
κι άγνοί πατριώτες, αύτοί πού άγωνίστη- 
καν τόσο σκληρά τά τελευταία χρόνια 
γιά τήν πραγμάτωση τού πόθου τής 
ταλαιπωρημένης Κύπρου.

Σεργιανίσαμε μαζί τους ώς άργά τά 
μεσάνυχτα στήν έρημη προκυμαία τής 
Λεμεσσοϋ. Τά κύματα τού νότου χτυ
πούσαν μ ένα τακτό ρυθμό άπάνω στίς 
πέτρες τού μουράγιου.

Τό άλλο πρωί θά περνούσε τό μεγάλο 
καράβι γιά νάπαιρνε πολλούς άνεργους 
Κύπριους γιά άναζήτηση τύχης στήν 
Αύστραλία...
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ΜΕΓΑΛΟΙ «ΜΑΓΟΙ» ΤΟΥ ΧΡΩΣΤΗΡΑ
η

Φ Ρ Α Γ Κ Ο Ν Α Ρ
Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΓΑΥΚΙΑΣ ΖΩΗΣ

Στά πλαίσια τής έλευθεριάζουσας γαλλικής κοινωνίας, στις 
παραμονές τής ’ Επαναστάσεως, ό Φραγκονάρ ήταν ό τελευτα ί
ος ποιητής ενός τρόπου ζωής, όπου ή γυναίκα, ό έρωτας καί ή 
χαρά ήταν υπέρτατες ήθικές αξίες.

~Γ Ο ΓΚΡΑΣ είναι μιά μικρή γαλ- 
'  λική πόλη, σκαρφαλωμένη ψηλά, 

στις πλαγιές τών λόφων. Κάτω, απλώνε
ται ή θάλασσα, πέρα άπ’ τούς πορτοκα
λεώνες. ’ Εδώ γεννήθηκε, στις 5 Απρι
λίου 1732, ό μικρός Ζάν - Ονορέ 
Φραγκονάρ. Ό  πατέρας του, ψιλικα
τζής, δέν είχε κανένα συγκεκριμένο 
σχέδιο γιά τό μέλλον τού γιου του. 
Δυστυχώς, όμως, είχε πολλά σχέδια γιά 
τήν έπέκταση τών έργασιών του και 
έπένδυσε όλα του τά χρήματα σέ μια 
νέα έπιχείρηση: τήν πρώτη - ιδιωτική - 
πυροσβετική έταιρία τής πόλεώς του. 
Ή  έταιρία χρεοκόπησε καί ό πατέρας 
τού Ζάν ' Ονορέ άναγκάστηκε νά που
λήσει κι αϋτό τό ψιλικατζίδικο πού είχε 
καί νά πάει στό Παρίσι, γιά νά «ξανα- 
φτιάξει τήν τύχη του».

’ Εκεί, προσπάθησε νά εξασφαλίσει καί 
τό μέλλον τού γιου του καί νά τού μάθει 
μιά τέχνη. Τόν έβαλε, λοιπόν, σάν 
μαθητευόμενο καί «παιδί γιά όλες τις 
δουλειές» στό γραφείο ενός συμβο
λαιογράφου. ' Ο Ζάν ' Ονορέ ήταν τότε 
δώδεκα έτών. Περπατώντας ατούς 
γκρίζους δρόμους τής πρωτεύουσας 
καί διασχίζοντας τις γέφυρες τού Ση
κουάνα, ονειρευόταν τή θάλασσα καί τό

ζεστό ήλιο... Μέ τό μολύβι του ζωντά
νευε τά τοπία αύτά τών άναμνήσεών 
του πίσω άπό τις διαθήκες, τις μεταβι
βάσεις καί άγοραπωλησίες τού αφεντι
κού του. Βλέποντάς τα, ό καλός αύτός 
άνθρωπος θεώρησε καθήκον του νά 
συμβουλεύσει τόν πατέρα τού μικρού:

-Νομίζω πώς έχει ταλέντο. Έμπι- 
στευθείτε τον σ ’ ένα καλό ζωγράφο. 
Πιστεύω ότι έτσι θά πετύχει καλύτερα 
στή ζωή του.

' Η κυρία Φραγκονάρ πήρε, τότε, τόν 
Ζάν ' Ονορέ άπ ’ τό χέρι καί τόν οδήγη
σε στό έργαστήρι τού ζωγράφου Σαρ- 
ντέν. Ό  Σαρντέν φόρεσε τά γυαλιά 
του, αναστέναξε καί άνέθεσε στό νέο 
του μαθητή ν ' αντιγράφει παλιές χαλκο
γραφίες. Τό άγόρι έβρισκε πληκτική 
αύτή τή δουλειά όσο πριν καί τό 
γραφείο τού συμβολαιογράφου καί πή
γε μόνο του νά χτυπήσει τήν πόρτα τού 
Μπουσέ, πού ήταν, έκείνο τόν καιρό, 
στόν κολοφώνα τής ύπέρτατης δόξας 
του.

-Δ έν  είναι άσχημα, είπε ό καινούρ
γιος δάσκαλος, βλέποντας μερικά σκί
τσα τού Φραγκονάρ. Πρέπει, όμως, νά 
μάθεις, πολλά άκόμα.

Δύο ολόκληρα χρόνια ό «Φραγκό»,

όπως τόν έλεγαν οί συμμαθητές του, 
άντέγραφε τις ροδαλές νύμφες μέ τις 
πλούσιες καμπύλες τού ζωγράφου τής 
Πομπαντούρ. Κι έπειτα, μιά μέρα, ό 
τελευταίος αύτός τού είπε ξαφνικά: 

-Πάρε μέρος στό διαγωνισμό γιά τό 
«Βραβείο τής Ρώμης».

Στις φωτογραφίες και των δυο σελίδων 
χαρακτηριστικά έργα του Φραγκονάρ. Α
ριστερά επάνω: Προσωπογραφία του ζω
γράφου. Κάτω: «Η έμπνευση». Στην απέ
ναντι σελίδα: «Η κούνια».
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Αύτό έγινε τό 1752 καί ό Φραγκονάρ 
ήταν είκοσι έτών. Θέμα τοϊι διαγωνι- 
σμοϋ: « θ '  Ιεροβοάμ θυσιάζων εις τά 
είδωλα». Ο « Φραγκό» πήρε τό βρα
βείο - πράγμα πρωτάκουστο στήν ιστο
ρία τού περίφημου αυτού βραβείου - 
χωρίς νά έχει πατήσει, έστω καί μιά 
φορά, τό πόδι του στά έργαστήρια τής 
Ακαδημίας. Τήν παραμονή τής άναχω- 

ρήσεώς του γιά τή Ρώμη, πήγε ν ’άπο- 
χαιρετήσει τό δάσκαλό του καί ό Μπου- 
σέ τού έδωσε τότε τήν τρίτη συμβουλή 
τής ζωής του:

- ’Αγαπητέ Φραγκό, έκεϊπού πάς θά 
δεις τόν Μιχαήλ Αγγελο καί τόν 
Ραφαήλ. "Ομως αοΰ τό λέω φιλικά: "Αν 
πάρεις αυτούς τούς άνθρώπους στά 
σοβαρά, είσαι χαμένος!

Ο νεαρός ζωγράφος πήρε τόσο στά 
σοβαρά αύτή τή συμβουλή πού πέρασε 
τούς πρώτους μήνες τής παραμονής 
του στή Ρώμη χωρίς νά κάνει τίποτε 
άλλο έκτος άπό τό νά τριγυρνάει έδώ 
καί έκεϊ. Πρέπει νά πούμε, βέβαια, ότι ή 
Ρώμη τόν τσάκιζε κυριολεκτικά: τά 
παλάτια, οί έκκλησίες, τά μουσεία, τό 
ένα άριστούργημα διαδεχόταν τό άλλο. 
Ό  Φραγκονάρ περιπλανιόταν σάν χα
μένος ανάμεσα τους, μή ξέροντας πιά 
τί του άρεσε περισσότερο, ό Ραφαήλ, ό 
Τισιανός, ό Περούτζι, ό Τιέπολο. "Εκ
θαμβος άπό θαυμασμό, στεκόταν μπρο
στά στά έργα τού Πουσσέν καί άναστέ- 
ναζε, συγκινημένος μέχρι δακρύων, 
κοιτάζοντας, ώρες όλόκληρες τά άρι- 
στουργήματα του άκαταγώνιστου Πα- 
λάτσο Φαρνέζε.

Μέ λίγα λόγια, δέν έκανε τίποτα. Γιά 
νά περάσει τήν ώρα του σχεδίαζε, 
κάποτε - κάποτε, ξαπλωμένος στή 
χλόη, ή χανόταν ατούς ρεμβασμούς 
του. Τί είχαν γίνει, λοιπόν, τό πάθος κι ό 
ένθουσιασμός του; Πάρα πολλά τ'άρι- 
στουργήματα άπ ’ τή μιά μεριά, καί πολύ 
μεγάλη ή άνεμελιά του άπ'τήν άλλη. 
Τού χρειαζόταν ένας οδηγός, ένας 
έμψυχωτής κι αύτός, .βέβαια, δέν μπο
ρούσε νά είναι ό κ. Ναζουάρ, ό διευθυ
ντής τού Παλάτσο Μαντσίνι, πού δέν 
έκτιμοϋσε καθόλου τό νεαρό όνειροπό- 
λο καί θεωρούσε τά έργα του άνοστα 
καί μαλθακά. Τόσο πού ν' άναρωτιέται 
μήπως κάποιος άλλος, ταλαντούχος 
ζωγράφος δέν τόν είχε βοηθήσει γιά νά 
φτιάξει τόν δυναμικό του «Ίεροβο- 
άμ»...

Και μιά μέρα, ξαφνικά, ό Φραγκό 
άφυπνίζεται. "Εχει συναντήσει τόν άν
θρωπο πού χρειαζόταν, γιά νά τόν 
βγάλει άπ’ τή νάρκη του καί νά τού 
ξαναδώσει τήν τόλμη του. ' Ο νέος του

φίλος είναι ένας μικρόσωμος παπάς, 
γεμάτος ζωντάνια, πρωτοβουλία καί 
προικισμένος μέ θαυμάσιο γούστο: ό 
κύριος Ντέ Σαινόν.

' Ο πάστορας Ντέ Σαινόν παίρνει τόν 
Φραγκονάρ άπ’ τό χέρι. Ξέρει ότι στό 
Παρίσι, ή ’Ακαδημία άρχισε κιόλας νά 
μετανιώνει γιά τό βραβείο πού έδωσε 
στό ζωγράφο. Ο πάστορας τού μιλά, 
τόν έξορκίζει, τόν κάνει ν ’άνακαλύιρει 
τό δικό του προσωπικό στύλ, τού 
ξαναδίνει τή χαμένη του αυτοπεποίθη
ση. Μαζί του, ό Φραγκό άρχίζει πάλι νά 
έργάζεται μέ όρεξη. Μαζί πηγαίνουν 
στή Νεάπολη, όπου ό ζωγράφος σχε
διάζει τά άρχαιολογικά εύρήματα καί 
άντιγράφει τις συνθέσεις τού Αούκα 
Τζιορντάνο στήν έκκλησία τού Αγίου 
Φιλίππου ντέ Νερί. "Επειτα, ξαναγυρί- 
ζουν στήν Αιώνια Πόλη κι έκεί, μέσα στό 
ζεστό φώς πού χαϊδεύει τά πάρκα καί 
τις πηγές, «ξαναφτιάχνει» μέ μολύβι ή 
μέ «σαγκίνα», αύτή τή Ρώμη, πού τό 
πρόσωπό της τού άνήκει πιά γιά πάντα.

Ο τρόπος του νά βλέπει τήν κάθε 
λεπτομέρεια μέ άκρίβεια καί νά τήν 
άποδίδει μέ έλευθερία, ή αίσθησή του 
γιά τήν άτμόαφαιρα, ή παρατηρητικότη- 
τά του ώς πρός τήν άρμονία τών

άποχρωαεων, όλα τούτα έξυπηρετούν 
τέλεια ό,τι παραμένει τό μυστικό τής 
τέχνης του: είναι ή άνακάλυψη τού 
ποιητικού μυστηρίου τών πραγμάτων. 
Στήν Ιταλία θά δανειστεί έπίσης, καί 
ιδιαίτερα άπό τούς Ναπολιτάνους ζω
γράφους, αύτό τό «φά πρέσο», τή 
ζωγραφική τής στιγμής, πού ξέρει νά τή 
χρησιμοποιεί μέ διακριτικότητα καί μ έ
τρο, έτσι πού νά καλύπτει τις ευκολίες 
καί τήν έπιτήδευση πού διακρίνει τό 
είδος.

"Οταν ό νέος Φλαγκονάρ είναι πιά 
έτοιμος νά έπιστρέιρει στό Παρίσι, 
ύστερα άπό τέσσερα χρόνια παραμο
νής στήν Αιώνια Πόλη, ό Ναζουάρ έχει 
άλλάξει γνώμη γι ’αύτόν. Στήν άναφορά 
του γράφει: « Ο Φλαγκονάρ - κάνει 
πάντα αύτό τό λάθος στήν προφορά τού 
όνόματός του - έχει πολύ ταλέντο άλλά 
καί πολλή φλόγα καί άνυπομονησία πού 
τόν παρασύρουν, ώστε νά μήν έργάζε- 
ται μέ άρκετή άκρίβεια...». Αύτόν πού 
πρώτα κατηγορούσαν γιά μαλθακότητα, 
νά τώρα πού τόν κατηγορούν γιά 
ύπερβολική φλόγα! Χωρίς άμφιβολία, 
είναι καλύτερα νά έχει κανείς περισσό
τερο πάθος άπ ' όσο πρέπει, παρά λιγό
τερο. Ο Φραγκονάρ είναι σίγουρος
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ΦΡΑΓΚΟΝΑΡ

γ ι’αύτό, όταν θαυμάζει στή Βενετία τις 
τοιχογραφίες τού Τιέπολο, μέ τήν 
ύπερβολή τους, τό λυρισμό καί τό 
ρυθμό τους, πού ξεχειλίζουν άπό μιά 
απίθανη δυναμική ζωντάνια.

' Ο τολμηρός Ταμίας

Λίγα χρόνια αργότερα, ό Ντέ Σαίν - 
Ζυλιέν, Ταμίας τού Κλήρου τής Γαλλίας 
- μιά πραγματικά σημαντική θέση - έχει 
ένα θαυμάσιο σχέδιο: θέλει ν ’άποκτή- 
σει ένα πίνακα, όπου ή έκλεκτή τής 
καρδιάς του θά πρωταγωνιστούσε οέ 
μιά «τολμηρή» σκηνή δικής του έπινοή- 
σεως. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ό κύριος 
Ταμίας τού Κλήρου ήθελε τήν ωραία 
του πάνω σέ μιά κούνια, πού θά τήν 
έσπρωχνε ένας έπίσκοπος, ενώ ό ίδιος 
ό κ. Ντέ Σαίν Ζυλιέν θά ήταν σέ μιά 
τέτοια θέση στόν πίνακα μέ πλήρη θέα, 
ώστε νά μπορεί νά θαυμάζει τις γάμπες 
τής άγαπημένης του... Τό πιό παράξε
νο, όμως, είναι ότι είχε τήν ιδέα νά 
παραγγείλει αύτόν τόν πίνακα στό 
ζωγράφο Γκαμπριέλ Φρανσουά Ντουα- 
γιέν, ταλαντούχο καλλιτέχνη, πού είχε 
κερδίσει τή φήμη του, φτιάχνοντας 
άγιογραφίες. ' Ο Ντουαγιέν, σάν διακο- 
σμητής έκκλησιών πού ήταν, άρνήθηκε 
εύγενικά τήν πρόταση τού Σαίν - Ζυλιέν 
καί τόν διαβεβαίωσε ότι ένας συνάδελ
φός του, ό Φραγκονάρ, ήταν πολύ πιό 
κατάλληλος γιά ένα «τόσο ιδιόμορφο 
έργο».

"Ηταν έξι χρόνια πού ό Φραγκονάρ 
είχε έπιστρέψει άπ'τήν ’ Ιταλία κι όλο 
αύτό τόν καιρό ή ζωή του στάθηκε άπό 
τις πιό ζωηρές, τίς πιό χαρούμενες, τις 
πιό «παριζιάνικες», όπως θά λέγαμε 
σήμερα. Γυρίζοντας τήν πλάτη του στήν 
πληκτική καί ψυχρή ζωγραφική μέ 
ιστορικά θέματα, είχε ριχτεί μέ πάθος 
στό είδος, πού είχε καθιερώσει στή 
μόδα ό δάσκαλός του Μπουσέ, ζωγρα
φίζοντας κοσμικές καί πρόσχαρες σκη
νές, μέ δροσερά καί ζωντανά χρώματα, 
πού έκαναν τούς πρώτους θαυμαστές 
του καί τήν ’Ακαδημία νά τά χάσουν 
κυριολεκτικά. Ή  τελευταία τόν είχε 
δεχτεί πράγματι ατούς κόλπους της 
μετά τήν τεράστια έπιτυχία πού είχε 
σημειώσει στό Σαλόν τού 1765 ό 
πίνακάς του «Ο Μέγας Ίερεύς Κόρυ- 
σος θυσιάζεται γιά νά σώσει τήν Καλλι- 
ρόη» καί τόν όποιο άγόρασε ό ίδιος ό 
βασιλιάς, προσθέτοντας στήν τιμή των 
2.400 λιρών κι ένα διαμέρισμα με ατελιε 
γιά τό ζωγράφο μέσα στό Λούβρο.

' Από τότε, ό Φραγκό γίνεται διάσημος 
μέ τίς «Τυφλόμυγες», τά «Ραντεβού»,

Στην απέναντι 
σελίδα ένα ακόμα 
έργο του 
Φραγκονάρ 
από την αγροτική 
ζωη της 
πατρίδας του.

τίς « Υπέροχες στιγμές», πίνακες ε 
μπνευσμένους άπό τήν εύθυμη ζωή 
του. ' Ο ζωγράφος έτρεχε άπό τή μιά 
γιορτή στήν άλλη κι άπό τόν ένα έρωτα 
στόν άλλο καί τόν έβλεπαν, ζωηρό καί 
γεμάτο αυτοπεποίθηση, στά μπου
ντουάρ των πιό όμορφων γυναικών τού 
Παρισιού.

"Ετσι, ό Φραγκονάρ ήταν, πράγματι, 
ό πιό κατάλληλος γιά τόν πίνακα πού 
έπιθυμοϋσε ό κ. Ντέ Σαίν - Ζυλιέν. Κι 
έφτιαξε τήν ιδανική σκηνή τού παραγ
γελιοδότη του στόν πρώτο άριστουργη- 
ματικό πίνακα τής σειράς «' Η εύτυχής , 
σύμπτωση τής κούνιας», όπου, στό 
φανταχτερό σύμπλεγμα τών δέντρων 
καί τοΰ φωτός, προστίθενται τά φρού- 
φρού τής δαντέλας καί τό μετάξι, τά 
άρώματα τής φύσεως πού γιορτάζει, τό 
δροσερό γέλιο τής κοπέλλας. Κι όλα 
μαζί συνθέτουν έναν ύμνο στή ρευστό
τητα, στόν αισθησιασμό καί στή χάρη, 
άποτελώντας μιά άπό τίς πιό άρμονικές 
συμφωνίες πού φτιάχτηκαν ποτέ, γιά νά 
δοξάσουν τή γυναίκα καί τόν έρωτα.

Μέ τόν πίνακα αύτό, γεννιέται πραγ
ματικά ή άνάλαφρη τέχνη, μιά τέχνη 
χωρίς χυδαιότητα καί αναίδεια, πού ή 
χάρη καί τό πνεύμα της αντανακλούν 
τόσο τέλεια τή «ντόλτσε βίτα» τού ΙΗ ' 
αιώνα. Καί ό Φραγκονάρ γίνεται ό 
δάσκαλος αύτής τής τέχνης. Κατορθώ
νει ν ’άποφύγει τό έπιτηδευμένο καί 
έπίπεδο στύλ τού δασκάλου του Μπου
σέ, πού ή ευκολία του τόν παρασύρει 
συχνά, όπως θά γράψει έναν αιώνα 
άργότερα ό Θεόφιλος Γκωτιέ, σ ’ένα 
«ψέμα γοητευτικότερο άπό τήν πραγ
ματικότητα». Ή  άξια τού Φραγκονάρ 
συνίσταται στό ότι κατόρθωσε νά διατη
ρήσει τό μέτρο καί τό καλό του γούστο, 
παρά τήν τεράστια έπιρροή πού άσκοΰ- 
σε πάνω του ό δάσκαλός του. Ο 
Φραγκονάρ έχει τήν ικανότητα, ακόμα 
κι όταν κολακεύει τά γούστα τής 
έποχής του, «νά διατηρεί άγρυπνη τή 
λογική του».

π  ι ι μ ω ι ΐ |  u i i u i u ^ I U

Οί «Ευτυχείς συμπτώσεις» τόν έκα
ναν ζωγράφο τής μόδας, γεμάτο χρή
ματα καί παραγγελίες. Δέν ύπήρχε 
έπιχειρηματίας, τραπεζίτης, χορεύ
τρια, μία όποιαδήποτε κοσμική κυρία, 
άκόμη καί ό ίδιος ό βασιλιάς, πού νάμήν 
έπιδιώκει νά έχει ένα πίνακά του στό 
σαλόνι του. ’ Οταν έρωτεύτηκε τή 
Γκιμάρ, τό αστέρι τής "Οπερας, ζωγρά
φισε γιά χάρη της ένα πλήθος άπό 
τολμηρούς πίνακες. Ωστόσο, ή όμορ
φη χορεύτρια τόν έκανε νά ύποφέρει 
καί νά φτάσει στό σημείο νά σπάσει τά 
πινέλα του. ' Ο καημένος ό ζωγράφος, 
πόσο δέν έκλαψε τήν ήμέρα πού ή 
έκλεκτή τής καρδιάς του τού έκλεισε 
τήν πόρτα κατάμουτρα.

’Αργότερα, ή Γκιμάρ προσπάθησε νά 
τόν παρηγορήσει. "Οχι όμως ξαναγυρί- 
ζοντας στήν άγκαλιά του, άλλα δίνο- 
ντάς του τήν παραγγελία νά διακοσμή
σει τό καινούργιο της σπίτι. ' Ο Φραγκο
νάρ άρχισε νά δουλεύει, άναστενάζο- 
ντας. Είχε τήν έλπίδα ίσως, ότι θά 
ξανακέρδιζε τήν καρδιά τής καλής του 
κι αύτός, πού ώς τότε ζωγράφιζε τόσο 
γρήγορα, πέρασε μήνες ολόκληρους 
δουλεύοντας ώς τήν τελευταία τους 
λεπτομέρεια, τίς νύμφες καί τούς 
έρωτες. Τόσο πού, ένα ωραίο πρωί, ή 
Γκιμάρ τόν ρώτησε:

-  Δέν θά τελειώσετε ποτέ, κύριε 
ζωγράφε

Ό  ζωγράφος, έκείνη άκριβώς τή 
στιγμή, έφτιαχνε μιά Τερψιχόρη στήν 
όποια έδινε τή μορφή τής άγαπημένης 
του. "Εξαλλος άπό θυμό, καίκαταλαβαί- 
νοντας ότι δέν είχε πιά καμιά έλπίδα νά 
τή συγκινήσει, πέταξε χάμω τά πινέλα 
του καί άποκρίθηκε:

-  Τελείωσαν κιόλας όλα κυρία μου!
Ό  ζωγράφος βγήκε, χτυπώντας πί

σω του τήν πόρτα καί ή χορεύτρια 
σήκωσε άδιάφορα τούς ώμους της.

Εφόσον ό Φραγκονάρ άφηνε τό έργο 
στή μέση, ύπήρχε καί μιά άλλη λύση: νά 
προσλάβει έναν άλλο ζωγράφο γιά νά τό 
τελειώσει. "Εδωσε τήν παραγγελία 
στόν Νταβίντ, πού -  ήλικίας τότε 25 
έτών -  δέν ήταν ακόμα ό πρωταγωνι
στής τής «έπιστροφής στήν άρχαιότη- 
τα», άλλά ένας φρόνιμος καλλιτέχνης 
τής μόδας.

"Επειτα, μιά μέρα, ό Φραγκονάρ 
άναρωτιέται πώς άραγε νά τά βγάζει 
πέρα ό Νταβίντ, συνεχίζοντας τό έργο 
του. Στις μύτες τών ποδιών του γλιστρά 
κρυφά στό μέγαρο τής χορεύτριας κι 
έκεί, μπροστά στήν εικόνα τής σκληρό-
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καρδης, πού τόσο τόν έκανε νά υποφέ
ρει, έχει μιά ξαφνική ιδέα γιά έκδίκηση. 
Παίρνει βιαστικά τά πινέλα τού Νταβίντ 
καί άλλάζοντας τό γελαστό πρόσωπο 
τής Τερψιχόρης, τού δίνει, διατηρώ
ντας πάντα τά χαρακτηριστικά τής 
Γκιμάρ, μιά έκφραση άγριας καί σκλη
ρής όργής. Μόλις τελειώνει τήν «ιερο
συλία» του, άκούει ένα θόρυβο άπό 
βήματα πού πλησιάζουν καί εξαφανίζε
ται τρέχοντας. Στήν αίθουσα μπαίνει 
τώρα ή Γκιμάρ, φέρνοντας τούς καλε
σμένους της, γιά νά θαυμάσουν τό 
εκλεκτό πορτραΐτο της. Ή  όργή της 
μπροστά στό θέαμα πού άντίκρυσε ήταν 
τόσο έκρηκτική πού ποτέ μοντέλο δέν 
είχε τόσο έκπληκτική ομοιότητα μέ τό 
πορτραΐτο του! "Εξαλλη ή χορεύτρια 
φώναζε ότι θά βγάλει τά μάτια τού 
ζωγράφου, ότι θά τόν σπάσει στό ξύλο... 
Μέ δυσκολία τή συγκρότησαν οι παρό
ντος καί φώναξαν εσπευσμένα τόν 
Νταβίντ, νά ξαναβάλει άμέσως τά πράγ
ματα στή θέση τους...

Δύο έρω τες

Ομως ή κοσμική ζωή άρχισε, σιγά - 
σιγά, νά βαραίνει στήν καρδιά τού 
Φραγκονάρ. Οι έπιτυχίες του άρχισαν 
νά τού φαίνονται όλο καί πιό μάταιες. 
’Επαναλαμβάνοντας έκατό φορές τήν 
«Εύτυχή σύμπτωση τής κούνιας», γιατί 
τού ζητούσαν συνεχώς άντίγραφα, άρ
χισε νά καταλαβαίνει ότι γινόταν δέ
σμιος ένός είδους, άπό τό όποϊο δέν θά 
μπορούσε πιά νά ξεφύγει. Κι έπειτα, 
ήταν πιά τριάντα έπτά χρόνων καί ήθελε 
νά ήσυχάσει, νά φύγει άπό τήν «παριζιά
νικη ζωή», νά ζήσει ήρεμα καί νά 
δουλέψει σοβαρά. Πάνω α'αύτό, ή 
είδηση μαθεύτηκε σάν κεραυνός στά 
κοσμικά σαλόνια: ό Φραγκονάρ πα
ντρεύεται! Άπό καιρό, έξ άλλου έχει 
έξαφανιστεί άπ’τό προσκήνιο τής κο
σμικής ζωής. Δέν τόν βλέπουν πιά στήν 
"Οπερα, ούτε στις Βερσαλλίες καί 
πολύ λιγότερο άκόμα στά σαλόνια τών 
ώραίων γυναικών τής πρωτεύουσας. Τί 
συμβαίνει λοιπόν

"Ενα βράδι, ό πρίγκιπας Ντέ Σουμπίζ 
ρωτά τή Γκιμάρ, μπροστά σέ μερικούς 
κοινούς τους φίλους:

-Ο  Φραγκό, άπαντά ή χορεύτρια, 
είναι τύπος μεσογειακός. Είναι ζωηρός, 
χαρούμενος, γεμάτος πνεύμα. Πίσω 
όμως άπό τό κέφι καί τό μπρίο του, 
κρύβεται μιά βαθιά μελαγχολία. 'Ανα
πολεί τήν ήρεμη οικογενειακή ζωή πού 
έγκατέλειψε, γιά νά πετύχει στό Παρί
σι...

-Αύτός μελαγχολικός; αναφωνεί ό 
Ντέ Σουμπίζ. Μά αύτός είναι πραγματι
κή πυγολαμπίδα!

-Ναι. "Εκαψε όμως τά φτερά της... 
άπαντά ψιθυριστά τό άστέρι τής "Οπε
ρας.

Ο Ντέ Σουμπίζ βήχει μέ σημασία, 
γιατί αν ό Φραγκό έχει κάψει τά φτερά 
του, έκείνη είναι ή αιτία...

-Π ιστεύετε, λοιπόν, όγαπητή μου, 
ότι ό Φραγκό θά πάει νά θαφτεί στό 
γάμο καί στήν οικογενειακή ζωή;.

-Είμαι άπολύτως σίγουρη άπαντά ή 
Γκιμάρ. Κι άκόμη ότι δέν θα ξαναζωγρα- 
φι'σει πιά «Εύτυχείς συμπτώσεις» αλλά 
«Ευτυχισμένες οικογένειες» καί «Σκη
νές τού χωριού»...

-Ομως, άξίζει περισσότερο άπό αυ
τά/

-Ενα άριστούργημα, κύριε, μπορεί νά 
γίνει κι άπό τό τίποτα! άπαντά ή 
χορεύτρια.

-Διάβολε!μουρμουρίζει ό πρίγκιπας. 
"Εχει διαβάσει Ντιντερό!

Ή  Γκιμάρ έχει σηκωθεί γιά νά φύγει 
μέσα σέ ένα θρόισμα δαντέλας καί 
μπροκάρ. Αλλάζει όμως γνώμη καί 
κοντοστέκεται:

-Ξ έρετε  λοιπόν, κύριε, ποιά πα
ντρεύεται ό Φραγκό

-Οχι, κανείς δέν ξέρει, ούτε καί 
αυτοί οί φίλοι του ή οί γείτονές του τού 
Λούβρου.

-Λοιπόν, θά σάς τό πω έγώ: μιά 
χωριάτισσα! συνεχίζει ή Γκιμάρ, ένθου- 
σιασμένη, πού ξέρει τόσο πολλά... Ναι, 
μιά χωριατοπούλα άπ ’τό Γκράς, άπ’τήν 
πατρίδα του. Είναι δεκαοκτώ χρόνων καί 
τή λένε "Αν-Μαρί...

Ή  Γκιμάρ είχε δίκιο. Ή  "Αν-Μαρί 
Ζεράρ είχε έρθει άπ’τό Γκράς, στά 
δεκαεφτά της χρόνια, γιά νά γίνει

πωλήτρια στό αρωματοπωλείο τού έξα- 
δέλφου της ’ Ισνάρ καίείχε φιλοξενηθεί 
γιά λίγο καιρό στό Λούβρο απ 'τόν 
πατέρα τού Φραγκό, πού άπό τήν 
ήμέρα πού πέθανε ή γυναίκα του, 
ζοϋσε μέ τό γιό του. ' Ο γιός έδειξε πώς 
συγκινείται άμέσως άπ’τή χάρη τής 
νεαρής. "Αν, άλλά σύντομα κατάλαβε 
ότι ή χωριατοπούλα ήταν κορίτσι φρόνι
μο, άποφασισμένη νά διατηρήσει τήν 
άγνότητά της ως τήν ήμέρα τού γάμου 
της. Μή μπορώντας νά κάνει διαφορετι
κά, ό ζωγράφος τή ζήτησε σέ γάμο... 
Παντρεύτηκαν στις 17 Ιουνίου 1769 
καί ένα χρόνο άργότερα ή "Αν Μαρί 
έφερνε στόν κόσμο ένα κοριτσάκι, τήν 
Ά νρ ιέτ Ροζαλί. Δέκα χρόνια άργότερα, 
τό ζευγάρι άπέκτησε κι ένα γιό: τόν 
’ Εβαρίστ - Άλεξάντρ.

Ο Φραγκό βρισκόταν στόν έβδομο 
ούρανό. Είχε άγοράσει ένα σπίτι στήν 
έξοχή, όπου περνούσαν τά καλοκαίρια, 
κι έκεϊ, μέσα στά λιβάδια καί τά δάση 
γίνονταν τρελές έκδρομές, μακρινοί 
περίπατοι καί άτέλειωτα κυνηγητά.
Ενώ ή "Αν Μαρί καί ή μικρότερη 

άδελφή της Μαργκερίτ, πού είχε έρθει 
άπό τό χωριό γιά νά μείνει μαζί τους, 
μάθαιναν στή Ροζαλί τά πρώτα της 
βήματα, ό πανευτυχής πατέρας «άντέ- 
γραφε» μέ τό γρήγορο μολύβι του μιά 
ειδυλλιακή σκηνή, μιά εύτυχισμένη 
«μητρότητα» ή ένα τοπίο, όπου κινού
νταν τά άγαπημένα του μοντέλα: ή κόρη 
του καί τά παιδιά τών φίλων του πού, 
συχνά, προσκαλούσε στό σπίτι του.

’ Επιστροφή στήν ’ Ιταλία

Τό 1773. ό Φραγκό δέχεται τήν 
έπίσκεψη τού Πιέρ - Ζάκ - Όνεζύμ 
Μπερζερέ, γενικού ταμία τού ύπουρ- 
γείου Οικονομικών, γνωστού μαικήνα
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καί προστάτη τών Τεχνών. Ζωγραφίζει 
καί ό ίδιος, άλλά πολύ μέτρια, πράγμα 
πού όμως δέν τόν εμποδίζει νά γίνει 
μέλος τής ’Ακαδημίας. ' Επίτιμο, είναι ή 
άλήθεια.

Ο Μπερζερέ ήθελε νά έπιοκεφθεϊ 
τήν 'Ιταλία. Ομως, γιά νά μπορέσει νά 
έχει πλήρη «μύηση» στή θρησκεία τής 
Τέχνης, έπιθυμούσε νά τόν συνοδεύσει 
κάποιος πού νά γνωρίζει καί τή χώρα καί 
τήν Τέχνη. Καί διάλεξε γι 'αύτόν τό 
σκοπό, τόν Φραγκονάρ. Ο ζωγράφος 
δέν χρειάστηκε ιδιαίτερα παρακάλια.

Ο Μπερζερέ τόν διαβεβαίωνε ότι 
θ ’άναλάμβανε έξοδα, γι αύτόν καί τή 
γυναίκα του, γιά ένα χρόνο, καί ό 
Φραγκονάρ ήταν ενθουσιασμένος μέ 
τήν ιδέα νά ξαναδεί καί νά δείξει στήν 
"Αν - Μαρί μιά χώρα πού λάτρευε. 
Ξεκίνησαν στις 5 ’ Οκτωβρίου 1773. ' Ο 
Μπερζερέ, ό Φραγκονάρ, ή "Αν - Μαρί, 
καί μία εύτραφής ύπαρξη, πού άκουγε 
στό όνομα "Αν Βινιέ καί είχε τόν τίτλο 
τής «γκουβερνάντας», βρίσκονταν στό 
έσωτερικό μιας άμαξας, πού ή σκεπή 
της ήταν γεμάτη άποσκευές. Τό υπηρε
τικό προσωπικό καί ό γιός τού Μπερζε
ρέ άκολουθούσαν σ ’ένα δεύτερο  αμά
ξι.

Ό  ζωγράφος καί ή γυναίκα του 
έζησαν πολλούς μήνες,πραγματικά μα
γευτικά. Γιατί, παρά τήν άπέραντη 
άνησυχία τού Μπερζερέ - γιά τήν όποια 
μαρτυρά καί τό ίδιο τό ήμερολόγιό του - 
καί παρά τις κακές σχέσεις πούάναπτύ- 
χθηκαν άνάμεσα στήν "Αν Βινιέ καί τή 
γυναίκα τού Φραγκονάρ, τό ταξίδι

ύπήρξε ύπέροχο.
Ο καιρός περνούσε καί ή μόδα 

άλλαζε πρόσωπο. Ενα νέο πνεύμα, στό 
όποιο κυριαρχούσε ή έπιστροφή στήν 
άρχαιότητα, άρχισε νά έπικρατεϊ στόν 
τομέα τής τέχνης. "Εδυε ή χαρούμενη 
κι άνάλαφρη έποχή, πού ό Φραγκονάρ 
ήταν ό άγαπημένος της ζωγράφος. 
Πολλοί καλλιτέχνες άλλαζαν στύλ καί 
προσαρμόζονταν στή νέα μόδα: βοσκοί 
καί νύμφες εξαφανίζονταν, παραχωρώ
ντας τή θέση τους ατούς "Ελληνες καί 
Ρωμαίους ήρωες, πού τά κατορθώματά 
τους δέν είχαν τίποτα τό κοινό μέ τήν 
έλευθεριότητα τής παλιάς έποχής. Ο 
Φραγκονάρ άρνήθηκε νά άλλάξει τ ε 
χνοτροπία. Ίσως, γιατί γνώριζε πώς 
ήταν ό τελευταίος ποιητής τής γλυκιάς 
ζωής καί δέν ήθελε νά προσαρμόσει τό 
χρωστήρα του ατό νέο είδος. Πιστός 
στήν έποχή καί στήν κοινωνία, πού τόν 
γέμιζε μέ δόξα, άρνήθηκε νά ζήσει μέ 
άλλα πράγματα έκτος άπό αύτό πού 
πραγματικά άγαπούσε. Καί διάλεξε εν
συνείδητα - όχι χωρίς θάρρος - τήν 
άφάνεια, τήν άδιαφορία, τή λήθη καί - 
φυσικά - τή φτώχεια.

Στις 14 ’ Ιουλίου 1 789, κάποιος ήλθε 
νά τού άνακοινώσει τήν κατάληψη τής 
Βαστίλλης καί τό ξέσπασμα τής λαϊκής 
οργής. Ο Φραγκονάρ σήκωσε τού 
ώμους:

-Δ έν είναι τίποτα. ' Ενα σύννεφο πού 
θά περάσει...

Σύντομα, όμως, βρέθηκε στήν άνά- 
Υκη νά παραδεχθεί τό άντίθετο. Ή  
’Επανάσταση θριάμβευσε καί μιά άπό 
τις πιό τραγικές συνέπειές της γιά τό 
ζωγράφο ήταν ή διακοπή τών βασιλικών 
συντάξεων καί ή μείωση τών συντάξεων

Μερικά ακόμα από τα έργα του Φραγκονάρ. Επάνω: «Το μάθημα της μουσικής» 
(Μουσείο Λούβρου). Κάτω: «Οι λουόμενες» (Μουσείο Λούβρου). Στην απέναντι 
σελίδα: «Κήρυγμα αγάπης» (Μουσείο Γκράς).
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ΦΡΑΓΚΟΝΑΡ

στό ένα -τρίτο. ’Από 18.000 λίρες 
ετήσιο εισόδημα, ό ζωγράφος δέν θά 
είχε πιά παρά 6.000. Ή  γυναίκα του τόν 
βλέπει έκπληκτη νά ένθουσιάζεται μέ 
αυτή τήν είδηση.

-Μά τ ί συμβαίνει, τρελάθηκες; τόν 
ρωτάει.

-Οχι, άπαντάει ό Φραγκονάρ, απλώς 
είμαι ευχαριστημένος. Θά μπορούσαν 
νά μάς τά είχαν πάρει όλα...

Ή  ανέχεια, όμως, δέν άργησε νά 
έγκατασταθεί στό σπιτικό τού ζωγρά
φου καί ή "Αν - Μαρί, πού φοβόταν τή 
φτώχεια, παρακάλεσε τόν άντρα της νά 
έπισκεφθεί τόν Νταβίντ καί νά τού 
ζητήσει μιά θέση, όσο μικρή κι άν ήταν. 
Ό  Νταβίντ ήταν σημαντικό πρόσωπο 
μέσα στό έπαναστατημένο Παρίσι, κάτι 
σάν διδάκτωρ τών Τεχνών. "Ομως ό 
Φραγκό άπεχθανόταν τήν ιδέα νά 
ζητήσει τή βοήθεια τού παλιού συνα
δέλφου του. Δέν ήταν ό άσπονδος 
άντίπαλος τών αισθητικών του θεωριών;.

Ή  « ' Επιστροφή στήν άρχαιότητα», μέ 
κύριο έκπροσωπό της τόν Νταβίντ, δέν 
ήταν έκείνη πού είχε έπισπεύσει τήν 
πτώση τής άνάλαφρης τέχνης, πού 
αυτός, ό Φραγκονάρ, ήταν ό μέγας 
δάσκαλός της; "Ομως, γιά χάρη τής 
γυναίκας του, πήγε πράγματι, τήν έπο- 
μένη νά έπισκεφθεί τόν Νταβίντ. Καί, 
άντίθετα άπ’ό,τι περίμενε, ό Νταβίντ 
τόν ύποδέχτηκε μέ ανοιχτές άγκάλες.

Ό  κύριος Φραγκονάρ είναι δικός 
μας! είπε, δείχνοντας τον στους μαθη
τές καί τούς φίλους του. Καί, βοηθώ
ντας τό γέρο ζωγράφο νά καθήσει σέ 
μιά πολυθρόνα, πρόσθεσε:

-Ζητήσαμε νά καταργηθει ή έπιτρο- 
πή τού Μουσείου, πού ήταν φωλιά 
άριστοκρατών ή καλλιτεχνών χωρίς 
ταλέντο καί χωρίς πατριωτισμό. Θά 
θέλατε νά γίνετε μέλος τής νέας 
έπιτροπής:

Δύο μέρες άργότερα, όΖάν- ’ Ονορέ 
Φραγκονάρ, «μεγάλος καλλιτέχνης 
πού θά άφιερώσει τά γηρατειά του στή 
φύλαξη καί διατήρηση τών άριστουργη- 
μάτων, τών όποιων συνέτεινε νά αύξη- 
θεϊ ό άριθμός κατά τή νεότητά του», 
όπως γράφει στήν άναφορά του ό 
Νταβίντ, διορίζεται μέλος τής νέας 
έπιτροπής τού Μουσείου.

’Έξω άπ’ τό Λούβρο

Ή  Επανάσταση είχε περάσει κι ό 
Φραγκονάρ παρακολουθεί άπό τό πα
ράθυρό του τόν θρίαμβο τού Ναπολέο- 
ντα, τού νέου άφέντη τής Γαλλίας, ένώ 
γύρω του τό πλήθος κάνει νά σειέται

άπό τις ζητωκραυγές τό παλιό άνάκτο- 
ρο τών βασιλέων.

'Αλλοίμονο! "Ενα βράδι, πού ό Βονα- 
πάρτης θέλει νά πάρει καθαρό άέρα, 
βγαίνει μέ συντροφιά τόν στρατηγό 
Ντυρόκ καίπροχωράει πρός τό Λούβρο. 
Ξαφνικά άναπηδά: έχει δει φώς στό 
παράθυρο τής Μεγάλης Γκαλερί. 
-Ποιος μένει έκεϊ, Ντυρόκ; 
-Καλλιτέχνες, μεγαλειότατε... 
-Καλλιτέχνες! Σάς δίνω οκτώ μέρες 

γιά νά τούς διώξετε άπό έκεί. Καμιά 
μέρα, θά βάλουν φωτιά στό Μουσείο...

-Είναι γέροι, μεγαλειότατε...
-Νά τούς δώσετε σύνταξη!
Τό χτύπημα γιά τόν Φραγκονάρ ήταν 

τρομερό. Στά έβδομήντα δυό του χρό
νια ήταν ύποχρεωμένος νά έγκαταλεί- 
ψει τή στέγη όπου είχε ζήσει τέσσερις 
ολόκληρες δεκαετίες, όπου είχε πα
ντρευτεί, όπου είχε μεγαλώσει τά 
παιδιά του, όπου αύτός καί ή γυναίκα 
του είχαν γνωρίσει τήν εύτυχία, άκόμα 
καί στις στιγμές τής μεγάλης φτώχειας. 
Μέσα σέ δύο μέρες μετακόμισε.

Στις 21 Αϋγούστου τού 1806, ό 
γέρος καλλιτέχνης βγήκε νά κάνει 
περίπατο. Ή  ζέστη ήταν τρομερή καί 
άγόρασε παγωτό. Δέν ποόωτασε νά

κάνει μερικά βήματα κι έπεσε. Είχε 
πάθει συμφόρηση. Πέθανε λίγες ώρες 
άργότερα, τά χαράματα τής 22 Αύγού- 
στου.

Γιά πολλά χρόνια έμεινε ξεχασμένος, 
ώσότου οι έμπρεσσιονιστές τόν ξανά- 
φεραν στό προσκήνιο τής έπικαιρότη- 
τας, άναγνωρίζοντάς τον σάν ένα πρό
δρομο τής δικής τους τέχνης. "Οπως ό 
Φραγκονάρ, προσπαθούσαν κι αύτοί νά 
συνδέσουν τά σχήματα μέ τή φωτεινή 
άτμόσφαιρα τού περιβάλλοντος.

Αλλά καί ό Ρενουάρ τού χρωστάει 
πολλά. Τό ήξερε καί, γεμάτος εύγνωμο- 
σύνη άναγνώρισε τό χρέος του, γράφο
ντας: «Γιά μένα, ένας πίνακας πρέπει 
νά είναι κάτι τό άξιαγάπητο, τό χαρού
μενο καί τό όμορφο. Ναί, τό όμορφο... 
Ξέρω πώς είναι δύσκολο νά κάνεις τόν 
κόσμο νά παραδεχτεί ότι μιά ζωγραφική 
μπορεί νά είναι πολύ υψηλή ζωγραφική, 
χωρίς νά χάνει τόν χαρούμενο χαρακτή
ρα της. ’Επειδή ό Φραγκονάρ γελούσε, 
γρήγορα τόν ξέχασαν λέγοντας πώς 
ήταν μικρός ζωγράφος. Δέν παίρνουμε 
στά σοβαρά τούς άνθρώπους πού γε
λούν».
Ίσως, γιατί δέν παίρνουμε στά σοβα

ρά ούτε τήν εύτυχία, ούτε τόν έρωτα...
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~Γ  HIM ήμερα πού λήστεψε τήν εταιρία 
/ χρηματοδοτήσεων, ό Χάρρυ ξύπνη

σε στις 7 καί τέταρτο τό πρωί. Τέντωσε τό 
δεξί χέρι του πάνω άπό τό κεφάλι καί 
έπειτα έξυσε τήν κομμένη άκρη του 
αριστερού χεριού, εκεί πού τέλειωνε, λίγο 
κάτω άπό τόν ώμο. "Ακούσε άπό τό 
ραδιόφωνο τήν πρόγνωση τού καιρού, 
πού έλεγε πώς θά έκανε λιακάδα έκείνη 
τήν ήμερα καί πήγε στό μπάνιο νά 
ξυριστεί. "Υστερα ντύθηκε αργά καί μεθο
δικά, στερεώνοντας μέ προσοχή τά λου
ριά τού ψεύτικου άρ/στερού χεριού του. 
Μέ τό έλαφρό πανωφόρι καί τά γάντια δέν 
θά φαινόταν καθόλου πώς ήταν ψεύτικο 
τό ένα χέρι του, τή στιγμή μάλιστα πού 
είχε μάθει νά τό κρατάει μέ τέτοιο τρόπο 
ώστε νά φαίνεται όλότελα φυσικό. Καί 
είχε μεγάλη σημασία γιά τό ν Χάρρυ νά 
μήν ύποπτευθεϊ κανείς ότι είχε μόνον ένα 
χέρι, γιατί έτσι θά δυσκολεύονταν άκόμη 
περισσότερο νά τό ν ύποπτευθούν γιά τή 
ληστεία.

καί σιγουριά, γιατί ήξερε πώς κανείς δέν 
θά άναζητοΰσε τό αύτοκίνητο πριν άπό τό 
απόγευμα.

Λίγα λεπτά αργότερα, ό Χάρρυ σταμά
τησε τό αύτοκίνητο στό άπέναντι πεζο
δρόμιο άπό τό κτίριο πού ήταν τό γραφείο 
τής έταιρίας χρηματοδοτήσεως. Γιά μερι
κά λεπτά δέν έκανε τίποτα. "Εμεινε καθι
σμένος στήν ίδια θέση, κοιτάζοντας γύρω 
μέ προσοχή. Τό γραφείο τής έταιρίας ήταν 
στό πρώτο πάτωμα ένός τριόροφου κτιρί
ου, στήν άπέναντι γωνιά. Τό μέρος ήταν 
ιδεώδες γιά τή ληστεία, άν έξαιρούσες τό ν 
άστυφύλακα πού ρύθμιζε μέ τή σφυρί
χτρα του τήν κυκλοφορία στήν γωνία.

Ο Χάρρυ συγκέντρωσε τήν προσοχή 
του στόν τροχονόμο πού στεκόταν στό 
σταυροδρόμι καί έδινε σήματα μέ τά χέρια 
ατούς πεζούς καί στά τροχοφόρα. Δέ θά 
ήταν δύσκολο νά τόν άποφύγεικαίαύτόν. 
Μετά τή ληστεία θά κατέβαινε στό δρόμο 
έχοντας τόν προϊστάμενο τού γραφείου 
νά προπορεύεται μέ τά λεφτά σέ ένα

ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΠΟΔΙ ΠΟΥ
Τό τελευταίο πράγμα πού έκανε πριν 

βγει ό Χάρρυ, ήταν νά αδειάσει τις 
σφαίρες άπό τό πιστόλι του καί νά τις 
βάλει σέ άλλη τσέπη. Γιατί, μ '  όλο πού 
είχε πάντα απόλυτη αύτοκυριαρχία, ήξερε 
πώς μέ τό άδειο πιστόλι ήταν άπόλυτα 
σίγουρος ότι δέν θά σκότωνε κανέναν 
κατά λάθος.

Τσίμπησε κάτι έλαφρό στό μπαράκι τής 
γωνίας καί πήρε τό λεωφορείο γιά τό 
κέντρο τής πόλεως. Κατέβηκε σέ μιά 
πολυσύχναστη γωνία, περπάτησε κάπου 
δύο τετράγωνα καί σταματώντας μπρος 
σέ κάποια βιτρίνα, φόρεσε τά γυαλιά μέ 
τόν χοντρό σκελετό καί τά τζάμια αντί γιά 
φακούς, πού τού άλλαζαν τόσο πολύ τήν 
φυσιογνωμία. Είχε διαπιστώσει πώς τά 
ψεύτικα αύτά γυαλιά ήταν ή καλύτερη 
μεταμφίεση - καί ή πιό εύκολη, γιατί μόλις 
τέλειωνε τήν ληστεία τά έβγαζε πάλι καί 
δέν χρειαζόταν τίποτε άλλο.

"Ετοιμος, λοιπόν, έντελώς γιά τή λη
στεία, περπάτησε άλλα τρία τετράγωνα 
καί έφτασε στό πάρκινγκ πού είχε έπιση- 
μάνει πριν δυό μέρες. Τό προσπέρασε καί 
πρόσεξε μέ ικανοποίηση πώς ήταν γεμάτο 
αύτοκίνητο, ένώ ό φύλακας προσπαθού
σε νά βολέψει μερικά άκόμη. "Ολα αύτά 
ήταν αύτοκίνητο ύπαλλήλων γραφείων, 
πού δέν σχολούσαν πριν άπό τις πέντε τό 
άπόγευμα. φθάνοντας στή γωνία, ό Χάρ
ρυ έστριψε στό πλαϊνό στενό, πού τό 
βρήκε καί αύτά όπως τό είχε δεϊ πριν δυό 
μέρες, δηλαδή γεμάτο παρκαρισμένα αύ- 
τοκίνητα.

Ο Χάρρυ προχώρησε πλάι άπό τά 
αύτοκίνητο ώς ότου βρήκε αύτό πού

ζητούσε: "Ενα μικρό αμάξι μέ αύτόματες 
ταχύτητες. Κοίταξε γύρω του έρευνητικά. 
Δέν τόν έβλεπε κανείς. "Ανοιξε τήν πόρτα 
τού αύτοκινήτου καί έψαξε ά\/άμεσα στό 
άνεβασμένο σκιάδι ήλιου τής θέσεως τού 
οδηγού καί τόν «ούρανό» τού αύτοκινή- 
του. Τά κλειδιά ήταν έκεϊ, όπως τό είχε 
φαγτασθεϊ.

'Αφού βεβαιώθηκε γιά άλλη μιά φορά 
πώς δέν τόν πρόσεχε κανείς, ό Χάρρυ 
κάθισε στή θέση τού οδηγού, έβαλε μπρος 
καί σέ λίγο έβγαινε άπό τό στενό οδηγών
τας τό αύτοκίνητο. ' Οδηγούσε μέ άνεση

χαρτοφύλακα ένώ ό Χάρρυ θά τόν άκο- 
λουθούσε, κρατώντας τό πιστόλι μέ τό 
καλό του χέρι, μέσα άπό τήν τσέπη.

φθάνοντας στόν προθάλαμο τού κτιρί
ου, ό Χάρρυ θά μπορούσε νά κάνει δυό 
πράγματα: "Η νά διατάξει τόν προϊστάμε
νο νά βγει άπό τήν κεντρική πόρτα, νά 
περάσει άπό τή διάβαση, κοντά άπό τόν 
άστυφύλακα, γιά νά πάνε μαζί στό κλεμ
μένο αύτοκίνητο, ή θά μπορούσε νά τόν 
διατάξει νά βγούνε άπό τήν πίσω πόρτα 
τού κτιρίου, στό στενό όπου ό προϊστάμε
νος πάρκαρε κάθε μέρα τό αύτοκίνητο
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του, γιά νά φύγουνε με αυτό. Τό κακό στή 
δεύτερη περίπτωση ήταν πώς μόλις οί 
άλλοι υπάλληλοι ειδοποιούσαν τήν αστυ
νομία γιά τή ληστεία, θά έψαχναν στό 
πεζοδρόμιο γιά τό αυτοκίνητο τού προϊ
σταμένου. Καί μή βλέποντας το στή θέση 
του, θά ειδοποιούσαν αμέσως τά περιπο
λικά, οπότε δέν θά μπορούσε νά ξεφύγει ό 
Χάρρυ. "Ετσι τελικά προτίμησε τήν πρώτη 
λύση, πού ήταν λιγότερο έπικίνδυνη, 
έστω κι άν χρειαζόταν νά περάσουν μπρος 
άπό τόν αστυφύλακα.

Παίρνοντας τήν απόφασή του, ό Χάρρυ 
βγήκε άπό τό αυτοκίνητο, βεβαιώθηκε 
πώς δέν τό ν προσέχει κανείς καί ξανάβαλε 
τά κλειδιά έκεϊ πού τά είχε βρει. "Ηταν 
παρακινδυνευμένο κι αυτό, γιατί μπορού
σε νά περάσει κανείς καί νά κλέψει τό 
αυτοκίνητο στή ν πιό κρίσιμη στιγμή, αλλά 
δέν γινόταν αλλιώς. Μέ τό μοναδικό χέρι 
του δέν μπορούσε νά κρατάει καί τό 
πιστόλι καί τόν χαρτοφύλακα μέ τά λεφτά, 
καθώς θά έφευγε μετά τή ληστεία. "Ηταν

άλλος ήταν άπλός ύπάλληλος καί ή 
κοπέλα ήταν δακτυλογράφος.

Τό γραφείο ήταν μικρό. ' Ηέταιρία ήταν 
μικρή πράγμα πού σήμαινε πώς καί τά 
λεφτά τής ληστείας θά ήταν λίγα. Αλλά ό 
Χάρρυ τό ήξερε αυτό. Αλλωστε, όσο 
μικρότερη ήταν ή ληστεία, τόσο μικρότε
ροι ήσαν καί ο ί κίνδυνοι.

Ό  Χάρρυ προχώρησε στό χώρισμα, 
κοντά στό μέρος πού ήταν τό γραφείο τού 
προϊσταμένου καί άφησε τό πακετάκι μέ 
τόν λευκοπλάστη μπροστά του.

-  Παρακαλώ, έκανε ό ύπάλληλος.
Ο Χάρρυ έβγαλε τό πιστόλι.

-  Αν δέν κάνετε καμιά κουταμάρα είπε, 
δέν θά πάθετε τίποτα.

Ο ύπάλληλος ξεροκατάπιε, ή κοπέλα 
σταμάτησε τή γραφομηχανή καί ό προϊ
στάμενος πετάχτητε όρθιος.

-  Σιγά, όχι απότομες κινήσεις, διέταξε ό 
Χάρρυ καί κοίταξε τόν πελάτη πού είχε 
μείνει μέ τό στυλό μετέωρο.

» Περάστε κοντά ατούς άλλους, τόν 
διέταξε ό Χάρρυ. Αλλά πρώτα, πηγαίνετε 
νά κλειδώσετε τήν πόρτα...

Ο άλλος τόν κοίταξε σάν χαμένος.
-  Γρήγορα! φώναξε ό Χάρρυ κι αύτή τή 

φορά ό άνθρωπος σάν νά συνήλθε, πήγε 
καί γύρισε τό κλειδί.

"Υστερα πέρασα μέσα άπό τό χώρισμα 
καί περίμενε.

ΓΛΥΤΩΝΕΙ
λοιπόν άναγκασμένος νά χρησιμοποιήσει 
τόν προϊστάμενο γιά νά κρατήσει τόν 
χαρτοφύλακα καί ύστερα νά οδηγήσει τό 
αυτοκίνητο, ένώ ό ίδιος θά τόν σημάδευε 
μέ τό πιστόλι. Καί έπειδή ήταν άδύνατο νά 
τόν σημαδεύει καί νά τού δώσει μέ τό ίδιο 
χέρι τά κλειδιά -  άν τά είχε στή ν τσέπη του 
-  ό μόνος τρόπος ήταν νά τά έχει 
πρόχειρα, έκεϊ πού τά είχε άφήσει.

Ενώ έκανε τις σκέψεις αυτές, ό Χάρρυ 
προχώρησε σέ ένα κοντινό φαρμακείο καί 
άγόρασε τρεις ρόλους"λευκοπλάστη σέ 
ένα πακέτο. Ηταν π/ά ώρα νά άρχισε/ ή 
κανονική ληστεία.

Ο ΧΑΡΡΥ ξαναγύρισε στή γωνία, 
περίμενε νά τού δώσει σήμα ό 

άστυφύλακας καί περνώντας άπέναντι 
μπήκε στό κτίριο. Στό πρώτο πάτωμα 
έσπρωξε άδίστακτα τήν πόρτα καί μπήκε 
στά γραφεία τής έταιρίας. ' Ο χώρος έκεϊ 
μέσα ήταν μοιρασμένος πού έφθανε μέχρι 
τή μέση. Άπό τήν έξω μεριά ήτανένας 
πελάτης πού συμπλήρωνε ένα έντυπο γιά 
δάνειο, σέ ένα μικρό τραπεζάκι. Άπό τή 
μέσα μεριά τού χωρίσματος ήταν μιά νέα 
καί δυό άντρες. ' Ο ένας άπό τούς δυό -  ό 
προϊστάμενος -  καθόταν σέ ένα γραφείο 
πού είχε τό όνομα «Τζ. Ούίλσων». Ο

-  Ωραία, είπε ό Χάρρυ. Έλα "εδώ, 
Ούίλσων καί άνοιξε τό πακετάκι.

Ο προϊστάμενος συμμορφώθηκε μέ 
άργές, μετρημένες κινήσεις, σάν νά μή 
φοβόταν καθόλου. "Οταν άνοιξε τό πακε
τάκι, ό Χάρρυ τόν έβαλε νά κλείσει τά 
στόματα τών άλλων μέ ένα κομμάτι 
λευκοπλάστη καί έπειτα νά τούς δέσει 
πάλι μέ τόν λευκοπλάστη, τά χέρια καί τά 
πόδια.

-  Καθήστε φρόνιμα καί δέν θά πάθετε 
τίποτα, τούς διαβεβαίωσε άλλη μιά φορά.

Περίμενε ώσπου νά τούς φιμώσει καί 
νά τούς δέσει ό προϊστάμενος καί ύστερα 
τόν διέταξε νά πάει νά πάρει τόνχαρτοφύ- 
λακά του.

-  Κι άν δέν έχω χαρτοφύλακα; έκανε 
ειρωνικά ό Ούίλσων.

-  "Εχεις καί τό ξέρω. Μήν καθυστερείς, 
λοιπόν!

Ο άλλος άνασήκωσε τούς ώμους καί 
έφερε τόν χαρτοφύλακα.

-  "Αδειασέ τον πάνω στό γραφείο...
Ο Ούίλσων άναπαδογύρισε τόν χαρ

τοφύλακα καί άφησε νά χυθούν πάνω στό 
τραπέζι ένα πλήθος χαρτιά καί φάκελοι.

-  Τώρα διέταξε ό Χάρρυ, άνοιξε τό 
χρηματοκιβώτιο καί βάλε μέσα στόν χαρ

τοφύλακα όλα τά μετρητά....
Ο άλλος φάνηκε νά διστάζει, αλλά 

βλέποντας τό άγριο ύφος τού Χάρρυ 
ύπάκουσε.

-  Ωραία, είπε ό Χάρρυ όταν τελείωσε. 
Πάρε τώρα τόν χαρτοφύλακα καί έλα 
έδώ.

’ Ο Ούίλσων βγήκε άπό τό χώρισμα 
χωρίς νά δείχνει καθόλου φόβο.

-  Θά κατέβουμε μαζί, είπε ό Χάρρυ. Θά 
περπατάς μπροστά μου μέ τόν χαρτοφύ
λακα. Θά κάνεις άργά καί προσεκτικά 
βήματα, γιατί θά σέ σημαδεύω διαρκώς 
μέ τό πιστόλι μέσα άπό τήν τσέπη μου. 
Αλλοίμονο σου άν κάνεις καμιά κουτα

μάρα... "Ετοιμος; Ωραία πάμε.
Καθώς έφθαναν στή ν πόρτα, ό Χάρρυ 

γύρισε πρός τούς άλλους.
-  Δέν χρειάζεται νά σάς πω, είπε, πώς ή 

τύχη τού προϊσταμένου σας έξαρταται 
άπό τό 77 θά κάνετε όταν φύγουμε έμεϊς. 
Μήν κάνετε κανέναν ψευτοηρωισμό προ
σπαθώντας νά τραβήξετε τήν προσοχή, 
γιατί τά σφάλματά σας θά τά πληρώσει ό 
κ. Ούίλσων...

"Οταν βγήκε στό διάδρομο ό Χάρρυ 
έβαλε τόν άλλο νά κλειδώσει τήν πόρτα 
άπ' έξω καί έπειτα τόν διέταξε νά κατεβεϊ 
άπό τή σκάλα.

-  Καί μέ άργά βήματα συνέστησε.
Καθώς κατέβαιναν, ό Χάρρυ άνακεφα-

λαίωσε στό νοΰ του τό ύπόλοιπο μέρος 
του σχεδίου του: Θά έβγαιναν στό δρόμο. 
Θά περνούσαν άπέναντι καί θά πήγαιναν 
στό αύτοκίνητο. Θά οδηγούσε ό Ούίλ
σων. ' Ο Χάρρυ θά περίμενε νά βγούν έξω 
άπό τήν πόλη καί θά τόν έβαζε νά 
άκολουθήσει κάποιο άπόμερο δρόμο άπό 
όπου δέν περνούσαν σχεδόν καθόλου 
αύτοκίνητα. Έκεϊ, θά ύποχρέωνε τόν 
Ούίλσων νά κατεβεϊ καί νά γυρίσει μέ τά 
πόδια. ' Υστερα, θά γύριζε ό ίδιος μέ τό 
αύτοκίνητο. "Οσο νά φτάσει ό Ούίλσων 
στό μέρος πού υπήρχε τηλέφωνο, γιά νά 
ειδοποιήσει τήν άστυνομία, ό Χάρρυ θά 
είχε προλάβει, όχι μόνο νά έγκαταλείψει 
τό αύτοκίνητο, άλλά καί, αφού άλλαζε 
δυό-τρείς συγκοινωνίες, νά βρίσκεται 
στήν άσφάλεια τού φτωχικού δωματίου 
του.

φθάνοντας στήν έξώπορτα, ό Ούίλσων 
κοντοστάθηκε.

-  "Ανοιξε τήν πόρτα, διέταξε ό Χάρρυ.
"Οταν βρέθηκε στό δρόμο ό Χάρρυ

κοίταξε γύρω του έρευνητικά. "Ολα ήταν 
όπως πριν, άκόμη καί ό άστυφύλακας στό 
σταυροδρόμι χωρίς καμιά ύποπτη κίνηση.

-  Θά περάσουμε άπέναντι άπό τήν 
διάβαση, διέταξε ό Χάρρυ καί κοίτα νά 
είσαι φρόνιμος....

-  Δέν έχω καμιά διάθεση νά κάνω 
τρέλες άποκρίθηκε ό Ούίλσων παγερά.

Ύστερα μέ ύφος άγέρωχο κατέβηκε 
άπό τό πεζοδρόμιο γιά νά περάσει άπέ- 
ναντι, ένώ ό Χάρρυ τόν άκολουθοΰσε ένα 
βήμα πιό πίσω άπ" τά άριστερά. "Οταν 
βρίσκονταν πιά στή μέση τήςδιαβάσεωςό 
άστυφύλακας πού ήταν πολύ κοντά τους.
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τούς κοίταξε καί χαμογέλασε.
-  Καλημέρα κ. Ούίλοων, χαιρέτησε 

συνεχίζοντας νά δίνει σήμα στά τροχοφό
ρα.

-  Γειά σου Μπίλ, είπε ό Ούίλσων καί 
συνέχισε τό δρόμο μου.

Ο Χάρρυ ανάσανε μέ ανακούφιση 
όταν έφθασαν στό απέναντι πεζοδρόμιο. 
"Ερριξε στά κλεφτά μιά ματιά πίσω του. 
άλλά ό άστυφύλακας κοίταζε τή δουλειά 
του.

-  Μπές στό αυτοκίνητο, διέταξε ό 
Χάρρυ, δείχνοντας μέ τό κεφάλι τό κλεμ
μένο άμάξι. Θά μπεις άπό τή δεξιά πόρτα 
καί θά συρθείς στή θέσή τού οδηγού.

-  Εγώ θά οδηγήσω; ρώτησε έκπληκτος 
ό Ούίλσων.

-  Ναι.
Ο Ούίλσων άνασήκωσε τούς ώμους, 

άνοιξε τήν πόρτα καί μπήκε στό αύτοκίνη- 
το. Ο Χάρρυ τόν άκολούθησε μέσα 
έχοντας πάντα τό χέρι στό πιστόλι. Τώρα ό 
χαρτοφύλακας βρισκόταν έπάνω στό κά
θισμα, όναμεσά τους.

-  Πάρε τά κλειδιά άπό εκεί, είπε ό Χάρρυ 
καί έδειξε μέ τό πηγούνι.

' Ο άλλος άρχισε νά ψάχνει.
-  Κάνε γρήγορα, διέταξε νευρικά ό 

Χάρρυ.
-  Καλά, καλάμήν κάνεις έτσι, όποκρίθη- 

κε άτάραχος ό Ούίλσων.
Ό  Χάρρυ έβγαλε τό πιστόλι άπό τήν 

τσέπη καί κάρφωσε τήν κάννη στό πλευρό 
τού άλλου.

-  Εντάξει, τά βρήκα, είπε ό Ούίλσων 
καί τού έδειξε τά κλειδιά.

' Ο Χάρρυ κοίταξε άπό τό παράθυρο καί 
είδε πώς ό άστυνομικός είχε άφήσει τή 
θέση του καί έρχόταν τώρα πρός τό μέρος 
τους, βιαστικά, άνοίγοντας συγχρόνως τό 
σκέπασμα τής θήκης τού πιστολιού του.
' Ο Ούίλσων πού τό περίμενε αύτό γύρισε 
καί κοίταξε τόν Χάρρυ ψυχρά.

-  Θά ήταν μεγάλη κουταμάρα νά μέ 
σκοτώσεις, είπε. Ο Μπίλ είναι πολύ 
καλός άστυνομικός καί άσσος στήν σκο
ποβολή. Δέν πρόκειται νά τού ξεφύγεις 
άπό τόσο μικρή απόσταση....

Ο Χάρρυ σκέφτηκε τό άδειο πιστόλι 
του, τόν άατυφύλακα πού πλησίαζε καί 
κατάλαβε πώς είχε χάσει τό παιχνίδι.

-  Τού έκανες νόημα; θέλησε νά μάθει 
μιά καί είχε υποταχθεί πιά στή μοίρα του.

-  "Οχι άλλά ήταν τό ίδιο. ' Ο Μπίλ ξέρει 
πολύ καλά πώς δέν μπορώ νά οδηγήσω 
τέτοιο αυτοκίνητο...

Καί βλέποντας πώς ό Χάρρυ τόν κοίταζε 
χωρίς νά καταλαβαίνει, πρόσθεσε:

-  Τό δικό μου αύτοκίνητο είναι μεταποι
ημένο ειδικά γιά τήν κατάστασή μου...

"Επειτα, ότάν πιά ό άστυνομικός βρι
σκόταν πλάι τους καί σημάδευε μέ τό 
πιστόλι του τόν Χάρρυ, ό Ούίλσων άνασή
κωσε τήν άκρη τού δεξιού σκέλους τού 
παντελονιού του καί έδειξε χαμογελώντας 
σαρκαστικά τό δεξί του πόδι, πού ήταν 
ξύλινο.

-  Κατάλαβες τώρα; είπε.

ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕ;
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Τό θρησκευτικό συναίσθημα είναι μιά ροπή, μιά 
τάσις καί κλίσις του άνθρώπου στην άναγνώρισι μιας 
άνωτερας Δυνάμεως. Κ α θ ’ όλα τά χαρακτηριστικά  
φαίνεται ότι πηγάζει άπό εσωτερικό αυθορμητισμό, καί 
κατά συνέπειαν ή τάσις αυτή οφείλει νά είναι έμφυτος.

Συνέχεια άπό τό τευχ. 552-553

' Ο ΘΕΟΣ ύπάρχει, καί ή άναγνώρισίς 
Του εκφράζεται κοινωνικοποιημένα οέ 
όλες τίς θρησκείες, μέ άνάλογη γιά τήν 
κάθε μία διδασκαλία δόγματος, ηθικής, 
λατρείας καί ιερατείου. Τό ιερατείο πού 
μαζί μέ τούς πιστούς άποτελεί τήν 
' Εκκλησία, προορισμό έχει νά διδάσκει τίς 
άρχές τής θρησκείας καί νά τελεί τίς 
ίεροτελεστεΐες γιά τούς πιστούς, άλλά 
συγχρόνως νά μεταφέρει καί τήν διδασκα
λία καί τήν λατρεία διά μέσου των αιώνων.

' Η θρησκειολογία προβάλλει τόν Χρι
στιανισμό ώς τήν πλέον προηγμένη καί 
τελειοτέρα μεταξύ όλων των άνωτέρων 
θρησκειών πού ύπάρχουν, καί ώς τήν 
πλέον έπίλεκτη θρησκεία.

' Ο BERTRAN RUSSEL στό βιβλίο του 
«Δυτική φιλοσοφία» καθώς καί πολλοί 
άλλοι ισχυρίζονται ότι έάν παραδεχθούμε 
Δημιουργό τού κόσμου, ότι ή λογική θά 
άναχθή στό έρώτημα καί ποιος δημιούρ
γησε τόν Δημιουργό καί οϋτω καθ' έξης, 
σέ μιά άτελείωτη έπαναληπτική σειρά τού 
έρωτήματος. Γι' αύτό τό καλύτερο είναι 
λέγει, νά σταθούμε στήν ύλη σάν τήν 
πρώτη άρχή άπό τήν όποια διά τής

έξελίξεως δημιουργήθηκε τό σύμπαν καί 
ό κόσμος. 'Ήτοι ό RUSSEL καί οί πρό 
αύτού όμοϊδεάται αποδέχονται τήν θέσι
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ΊΟ ΤΟΝ κ. Δ. ΚΩΤΤΑΚΗ

πούέλαβαν στό θέμα αύτό οί νεοΐωνες 
φυαικοί-φιλόσοφοι τής Ατομικής Σχο
λής, οί όποιοι δέν άσχολήθηκαν πέραν τής 
ϋλης, καί τά πάντα προσπάθησαν νά 
έξηγήσουν διά τής δομής τής ϋλης.

' Αλλά καί έδώ στήν άντίληψι περί ϋλης 
τοϋ Λευκίππου καί Δημοκρίτου, δτι ή τομή 
τής ϋλης κάπου σταματά σέ έλάχιστα 
σωματίδια, τά άτομα, πού δέν έπιδέχονται 
περαιτέρω τομήν, ό ίδιος ό RUSSEL 
παρατηρεί, καθώς καί άλλοι, άτι τούτο 
άποδέχτηκαν ο ί" Ελληνες κατά δογματικό 
τρόπο. "Οπως δέ λέγει ό HEISENBERG 
«τό διαισθάνθηκαν οί "Ελληνες». Ό  
RUSSEL άπό άλλη σκοπιά παρατηρεί ότι 
τήν μή διαιρετότητα τής ϋλης σέ κάποιο 
σημείο, δέν μπόρεσαν νά τήν άποδείξουν. 
Καί τούτο διότι γεωμετρικώς ένα σώμα 
πρέπει κατά τήν λογικήν νά διαιρείται έπ' 
άπειρον. Έφ' όσον λοιπόν ό Λεύκιππος 
καί Δημόκριτος έθεσαν ώς βάσιν τήν ϋλην 
συνιστωμένην άπό άτομα παρά τήν λογι
κήν τής έπιστήμης τής Γεωμετρίας, ή 
δοξασία τους τίθεται έμπερίστατη. Στήν 
περίπτωση αύτή ή σκέψις μας άγεται εις 
τά δύο άκόλουθα συμπεράσματα: 1ον) 
έάν κατά γεωμετρικόν λόγον ή ϋλη 
οφείλει νά τέμνεται έπ' άπειρον, ή έννοια 
τής μή διαιρετότητος αύτής ύπό τών 
άτομικών είναι έκτος άντικειμενικότητος 
καί έπομένως ή δοξασία αύτών είναι παρά 
τόν λόγον. 2ον) ' Εάν ή ϋλη έχει έσχατα 
όρια τομής τό άτομον, τότε ή δοξασία τών 
άτομικών δέν είναι παρά τόν λόγον, οϋτε 
κατά λόγον, άλλά ύπεράνω τοϋ λόγου.
' Εδώ παρατηρούμε γιά πρώτη φορά στήν 
φυσική έπιστήμη νά ύπεισέρχεται ή έν
νοια τοϋ «ύπέρ λόγον». ' Από τότε πέρα
σαν 25 αιώνες καί τό πρόβλημα παρέμε- 
νεν άναπάντητο, αίωρούμενο μεταξύ τοϋ 
παραλόγου, τοϋ μή εις τόν λόγο καί τοϋ 
ύπέρ λόγον. Μέ τήν έξελικτική πρόοδο 
στόν άτομικό καί ύποατομικό κόσμο τής 
πυρηνοφυσικής άπεδείχθη ή όρθότης τής 
δοξασίας τοϋ Λευκίππου καί τοϋ Δημοκρί
του, ότι ή ϋλη τεμνομένη κάπου σταματά. 
Δέν σταματά στό άτομον, μέ τή ν σημερινή 
έννοια τής φυσικής καί χημείας, ή άκόμη 
καί έάν ή έννοια περί αύτοϋ τών άρχαίων 
συμπίπτει μέ τήν σημερινήν, άλλά σέ άλλο 
σωματίδιο πού ώνομάσθηκε π.χ. ήλεκτρό- 
νιο καί ποζιτρόνιο. Τό νόημα είναι τό 'ίδιο, 
διότι οπωσδήποτε ή διαιρετότης κάπου 
σταματά. Τό σταμάτημα αύτό τής περαι
τέρω διασπάσεως τής ϋλης στό σημείο 
τοϋτο έρχεΤαι σέ άντίθεσι μέ τό σκεπτικό 
τής λογικής τής γεωμετρίας. Τό σταμάτη
μα τής διαιρετότητος τής ϋλης άποδεί- 
χθηκε άπό τις διαπιστώσεις πούέγιναν στό 
κυκλοτρόνιο, όπου ποσότης χ άριθμοϋ 
νετρονίων φορτισθεΐσα μέ έξόχως ισχυ
ρόν ένέργεια διεσπάσθη σέ μικρότερα 
σωματίδια τών νετρονίων, άλλά τελικώς

Η θρησκευολογία προβάλλει τον Χριστιανισμό ως την πλέον προηγμένη και τελειοτέρα 
μεταξύ όλων των ανωτέρων θρησκειών που υπάρχουν και ως την πλέον επίλεκτη 
θρησκεία.

άντί νά βρεθή σύνολον άθροίσματος 
σωματιδίων ίσον πρός τήν άρχικήν ποσό
τητα χ τής ϋλης, βρέθηκε μεγαλύτερη 
ποσότης τής άρχικής. Τό άποτέλεσμα 
αύτό δεικνύει ότι ή ϋλη δεχομένη μεγαλύ
τερη ένέργεια πρός διάσπασι, διασπάται 
μέν πρός μικρότερα σωματίδια, μεσόνια, 
μουόνια, ποζιτρόνια κλπ., συγχρόνως ό
μως όχι μόνον δέν προχωρεί εις περαιτέ
ρω έπ' άπειρον διάσπασι, άλλά γεννώνται 
καί νέα σωματίδια ϋλης τοϋ αύτοϋ ή 
μεγαλυτέρου μεγέθους διά μεταβολής 
μέρους τής ένεργείας πρός ϋλη. Κατά 
ποιόν τρόπο συμβαίνει τοϋτο άντίθετα 
πρός τήν λογική τής γεωμετρικής διαιρε- 
τότητος, έφ' όσονάποτελεΐγεγονός, δέν 
μπορεί νά χαρακτηρισθή ώς παρά λόγον, 
μηδέ ώς κατά λόγον, άλλά ώς ύπέρ λόγον. 
Βεβαίως τό άποτέλεσμα αύτό οί φυσικοί 
τό συνδέουν σέ μαθηματικές διατυπώ
σεις πού δέν μεταφράζονται στήν γλώσσα 
τοϋ κατανοητού λόγου διά τών λέξεων.

Έτσι έπαλήθευσε ή δοξασία τών νεοϊ- 
ώνων άτομικών ύστερα άπό 2500 χρόνια. 
Τό άποτέλεσμα αύτό δίδει έμμεσα άπάν- 
τησι καί στό σκεπτικό τοϋ RUSSEL καί

όλων τών πρό καί μετά αύτόν ομοϊδεατών 
του, ότι ό συλλογισμός του περί έπανα- 
λαμβανομένης άλλεπαλληλίας τοϋ έρω- 
τήματος, έάν ύπάρχει Δημιουργός καί 
ποιος έκανε τόν Δημιουργό, δέν πρέπει 
νά έχει άτέρμονα έπαναληπτικότητα τό 
έρώτημα παρά τόν λόγον, άλλά κατ' 
έννοια τοϋ ύπέρ λόγον. ' Η έννοια τοϋ 
«ύπέρ λόγον» στήν θετική έπιστήμη άπαν
τά καί σέ άλλα σημεία, χωρίς νά μορεΐ νά 
δοθή ικανοποιητική κατά λόγον έρμηνεία.

' Επομένως μέ τήν έννοια τοϋ «ύπέρ 
λόγον» μπορούμε νά σταθούμε στήν 
ϋπαρξι ένός Δημιουργού τοϋ σύμπαντος 
κόσμου, χωρίς έπαναλαμβανόμενον έρω- 
τηματικό περί τό ποιος έδημιούργησε τόν 
Δημιουργό. Τό «ϋπέρ λόγον» δέν συνδέε
ται άναγκαστικά μέ τήν έννοια τοϋ παρα
λόγου. ' Εάν στήν έρευνα τής ϋλης πού 
τήν βλέπουμε, τήν έγγίζουμε, τήν σταθμί
ζουμε, τήν άναλύουμε, ύπεισέρχεται ή 
έννοια τών «ύπέρ λόγον» γιά τήν λήψι 
έξηγήσεων, διατί καί διά τήν έρευνα τοϋ 
πνευματικού κόσμου νά μήν ύπάρχει 
θέσις διά τά «ύπέρ λόγον» ύπάρχοντα.
' Επιζητούμε άπόλυτες άποδεικτικές έξη-
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Η Ελληνική Ορθοδοξία έχει μεγάλο φιλο
σοφικό βάθος, υψηλή φιλολογία, πλουσιο- 
τάτη εκκλησιαστική ποίηση, μουσική, αρχι
τεκτονική και εικαστική και θεατρική 
τέχνη.

γήσεις γιά τά πράγματα τοϋ πνευματικού 
κόσμου, ένώ είμαστε συγκαταβατικοί στις 
εξηγήσεις τοϋ ύλικοϋ κόσμου. Στό εργα
στήριο ερευνούμε τήν ύλη μέ όργανα καί 
συσκευές άπό ύλη, πολλά βλέπουμε, 
πολλά άντιλαμβανόμαστε άπό τό παιχνίδι 
τής έναλλαγής τής ύλης καί τής ένεργεί- 
ας, άλλά τί είναι στό βάθος ή ϋλη-ένέρ- 
γεια στήν πραγματική της ύπόστασι, αυτό 
τό άγνοοΰμε όσον προχωρούμε στήν 
σφαίρα τοϋ μικροκόσμου παρ' όλη τήν 
διεργασία τού νοϋ. Στό έργαστήριο τοϋ 
πνευματικού κόσμου πού είναι ή συνείδη- 
σις, μέ όργανα πνευματικά τόν λόγο καί τό 
συναίσθημα, πολλά αίσθανόμεθα, πολλά 
άντιλαμβανόμεθα διότι έχουμε νύξεις, 
έρεθισμούς, έμφυτες ύπαγορεύσεις καί 
συλλήψεις. Τί είναι όμως στό βάθος 
πνεύμα καί άυλος κόσμος, ποιά ή βαθύτε- 
ρή του ούσία, αύτό τό αγνοούμε.

' Η πραγματικότητα είναι μία. Βρισκόμα
στε άντιμέτωποι πρό δύο κόσμων. Τοϋ 
ύλικοϋ καί τού πνευματικού. Είμαστε κατά 
τέτοιο τρόπο πλασμένοι ώστε νά άντιλαμ- 
βανόμεθα καί τούς δύο αύτούς κόσμους 
καί νά τούς μελετούμε μέχρις ένός 
ορισμένου όρίου στό φαινόμενά τους, 
ύλικό ή πνευματικά. Αδυνατούμε όμως 
νά τούς μελετήσουμε πέραν άπό τά 
φαινόμενά τους. Στήν προσπάθειά μας νά 
άνοίξουμε τήν έσωτερικότερη αύλαία 
είτε τοϋ ένός είτε τού έτέρου κόσμου, 
άφανίζονται οί αισθήσεις μας, άδρανεί ό 
λόγος μας, καί έκστασιάζεται ή ψυχή μας 
δίδοντας όραματισμούς καί έξάρσεις στό 
γνωστικό συναίσθημα καί ύπαγορεύσεις 
στήν συνείδησί μας. "Ενα μέρος των 
άνθρώπων ίσως παραβλέπει τις έξάρσεις 
καί δέν συντονίζεται μέ αύτές. Πολύ 
ολίγοι όμως παραμερίζουν τίς ύπαγορεύ- 
σεις, κΓ αύτό μόνον προσωρινά. Διότι τό

έργαστήριο τής συνειδήσεως έργάζεται 
νυχθημερόν καί δέν κατασιγάζει. 'Αντι
μετωπίζουμε καί άποδεχόμαστε τούς δύο 
κόσμους μέ τίς δυνατότητες τών άνθρω- 
πίνων δεδομένων μας. Μέ τίς αισθήσεις 
καί μέ τόν λόγο, καί όπου ό λόγος 
άδυνατεί, τότε φτερουγίζουμε στό «ύπέρ 
λόγον» μέ τίς διαισθήσεις καί τίς ένορά- 
σεις γιά νά βρούμε τήν ισορροπία μας 
άνάμεσα στό χάσμα τής ύλης καί τού 
πνεύματος.

"Υλη καί πνεύμα, δύο κόσμοι πού 
συνυπάρχουν στήν άνθρώπινη ύπόστασι 
τόσο πολύ κοντά, άπείρως πλησίον, ωσάν 
νά ταυτίζονται ό ένας μέ τόν άλλο, άλλά 
συγχρόνως καί τόσον άπείρως μακρυά 
ώστε νά διαχωρίζεται ό ένας τοϋ άλλου. 
Οί άνθρωποι πού τούς βλέπουν πολύ 
πλησίον, τούς συγχέουν καί τούς ταυτί
ζουν ώσάν νά είναι ένα τό «είναι» 
δημιουργούν τά μονιστικά φιλοσοφικά 
ύλιστικά ή πνευματικιστικά συστήματα, καί 
οί άνθρωποι πού τούς βλέπουν πολύ 
μακρυά καί τούς ξεχωρίζουν, δημιουρ
γούν τά δυϊστικά φιλοσοφικά συστήματα.

' Η Χριστιανική θρησκεία θεωρούμενη 
άπό φιλοσοφικής πλευράς άνήκει στά 
δυϊστικά φιλοσοφικά συστήματα. Διαχωρί
ζει τήν ύλη άπό τό πνεύμα. Γι' αύτο ό 
Πλάτωνας καί ιδιαίτερα ό Αριστοτέλης 
είναι οί δύο φιλόσοφοι πού μελετήθηκαν 
πολύ άπό τούς ιερούς Πατέρες. Στό 
φιλοσοφικό μέρος τής Χριστιανικής θρη
σκείας πολλές έννοιες τών ' Ελλήνων 
φιλοσόφων χρησιμοποιήθηκαν, γι’ αύτό 
καί ή Χριστιανική θρησκεία δοσμένη μέσα 
στόν έλληνικό πολιτισμό άπέδωσε τόν 
έλληνοχριστιανικό πολιτισμό. Μιλούμε γιά 
θεία Πρόνοια καί θεία Χάρι, καί άμέσως 
στόν νοϋ μας προβάλλει ή έξωτερική καί 
έσωτερική έντελέχεια τοϋ ' Αριστοτέλη.

Οί ιεροί Πατέρες στήν ούσίαν είναι ή 
συνέχισις τής έλληνικής φιλοσοφίας μετά 
Χριστόν στήν σφαίρα τής διδασκαλίας τού 
Ιησού Χριστού, ώς έλληνοχριστιανική 

μεταφυσική. ' Η προσφορά τους είναι 
μεγάλη καί ολοκληρωτική στήν έπιστημο- 
νικοποίηση τού χριστιανισμού καί τήν 
συγκρότηση τοϋ λατρευτικού καί τελε
τουργικού μέρους, τά όποια έχουν πολύ 
έπιλεγμένη σύνθεσι.

' Η Πατερική φιλοσοφία καί ή έκκλησιο* 
στική φιλολογία καί ποίησις άποτελοΰν 
ογκώδες έργο τού έλληνικοϋ πνεύματος, 
τό όποιον μέ πολιτικόν κέντρο τό Βυζάντι
ον άπέδωσε τόν τρίτον έλληνικόν οικου
μενικό πολιτισμό.

' Η έλληνική μας ' Ορθοδοξία έχει 
μεγάλο φιλοσοφικό βάθος, ύψηλή φιλο
λογία, πλουσιωτάτη έκκλησιαστική ποίη
ση, μουσική, άρχιτεκτονική καί εικαστική 
καί θεατρική τέχνη. Ναι καί θεατρική 
τέχνη. ' Η έκτέλεσις τών θείων ιεροτελε
στιών δέν είναι κάτι τό άπλό. "Οποιος 
παρακολουθήσει μέ προσεκτική εύλάβεια 
τήν θεία λειτουργία, πού είναι μιά άναπα-

ράστασις τού δράματος τής μεγάλης 
θυσίας τού ιδρυτή καί τής έξιλεώσεως 
τού άνθρώπου, άμέσως θά κατανοήσει 
τήν ύψηλήν άποστολήν τής έκκλησιαστι- 
κής θεατρικής τέχνης καί θά θαυμάσει 
πώς ό ίερεύς μέ τούς ιεροψάλτες κατορ
θώνει νά προετοιμάσει καί νά έκτελέσει 
τό θειον αύτό δράμα, καί νά συνέχει τούς 
πιστούς. ’ Αλλά καί όποιαδήποτε άλλη 
ιεροτελεστία γάμου, βαπτίσεως, εύχελαί- 
ου, κηδείας, μνημοσύνου, χειροτονίας 
κλπ. πού άνάλογα στήν καθεμία τελετή 
είναι προσηρμοσμένα οί έκφωνήσεις, οί 
κινήσεις, οί ύμνοι, οί μελωδίες, μέχρι τά 
άμφια τών ιερέων, ό φωτισμός καί ή 
διακόσμησις τού ναού. Καί κάτι άλλο. Γιά 
όλα αύτά ύπάρχει ολόκληρος τόμος πού 
λέγεται «τυπικόν», καί δίδει τίς προδια
γραφές έκτελέσεως μέ λεπτομέρεια καί 
μέ συντονισμό άνάλογα μέ τήν ήμέρα πού 
θά συμπέσει ή έκτέλεσις μιας ιεροτελε
στίας.

' Η ' Ορθοδοξία είναι έργον τοϋ έξοχου 
έλληνικοϋ πνεύματος καί τής έμφυτης 
εύσεβείας τού έλληνικοϋ λαού παλαιό- 
θεν. ΓΓ αύτό καί ό έλληνίζων ίουδαΐος 
φιλόσοφος Φίλων μέ θαυμασμόν έχαρα- 
κτήρισε τήν Ελλάδα ώς έξής: «Μόνη γάρ 
ή ' Ελλάς άνθρωπογονεΐ' φυτόν ούράνιον 
καί βλάστημα θειον».

Η ' Ορθοδοξία είναι ζωντανή θρησκεία 
καί άποτελεΐ τήν πιό δόκιμην έκφρασι τοϋ 
θρησκευτικού συναισθήματος. "Εχειλαμ
πρότητα καί χάρι, σκορπίζει αίγλη μέ τήν 
άκτινοβολίαν της. Είναι θρησκεία τής 
αισιοδοξίας, πού δίνει χαράν, άλλά καί 
παρηγορεΓ πού δευσμεύει μέ τήν ήθική 
της τήν κακίαν, άλλά καί άπελευθερώνει 
τήν ψυχή μας άπ' τά συμπλέγματά της μέ 
τήν άρετή. Δίνει χρώμα στή ζωή, τόνο 
στήν ψυχή, ύπαρξιακή άρμονία, τό ϋψιστο 
άγαθό.

Η Ορθοδοξία είναι ζωντανή θρησκεία και 
αποτελεί την πιο δόκιμη έκφραση του 

θρησκευτικού συναισθήματος.
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ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΟΥ ΧΙΟΥΜΟΡ

' Ο Πρωταθλητής

Κ ΑΘΩΣ ύπέγραφα στό βιβλίο τών 
πελατών τού ξενοδοχείου τής πό

λης όπου είχα φτάσει γιά νά περάοω μέ τή 
γυναίκα μου μιά ξέγνοιαστη βδομάδα, 
εκδήλωσα στόν υπάλληλο τήν ανυπόκριτη 
χαρά μου, επειδή είχα μάθει πώς υπήρχε 
καί γήπεδο τένις.

-  Κρίμα όμως πού φτάσατε άργά, μοϋ 
είπε ό υπάλληλος. Γιατί άπό τρεις μέρες 
άρχισε ένα «τουρνουά» πού τελειώνει 
σήμερα. "Αν εισαστε καλός παίχτης θά 
μπορούσατε νά δίνατε ένα μάθημα στόν 
Τέντ Σπρίνγκερ. Είναι, ξέρετε, πρωτα
θλητής καί τούς νίκησε όλους έδώ. 
Σήμερα κερδίζει καί τόν τελευταίο του 
άντίπαλο -  τόν συνταγματάρχη Φρένεμαν 
-  κι έτσι παίρνει τό κύπελλο.

-  Τί ώρα παίζουν; ρώτησα.
-  Στις τρεις τό άπόγευμα... Κατόπιν ό 

Τέντ θά φύγει μέ τό τραίνο τών τεσσάρων 
γιά τό Λονδίνο.

-  Κρίμα! έκαμα μόλις έμαθα δτι τελείω
ναν οί άγώνες. Θά ήθελα νά έπαιζα 
μερικές παρτίδες μαζί του. Κάποτε τόν 
κέρδισα εύκολα μέ 6-1 καί 6-0, άκούω 
όμως δτι τώρα έχει σημειώσει προόδσυς.

' Η γυναίκα μου ή Μαίρη πού στεκόταν 
πλάι μου έμέινε κατάπληκτη άπό τή 
συζήτηση αύτή. Καί άργότερα πού άνεβή- 
καμε στό δωμάτιο μού ’ κάνε παρατηρή
σεις γιά τά ψέματα πού άράδιασα.

-  Γιατί είπες πώς κέρδισες τόν Τέντ 
Σπρίνγκερ άφοϋ ποτέ δέν τόν συνάντη
σες στή ζωή σου; Δέν πιστεύω άλλωστε 
νά χεις τό θράσος ν' άναμετρηθεϊς μ' 
έναν πρωταθλητή;

-  Μήν ξεχνάς ότι στό τένις ή αύτοπε- 
ποίθηση χαρίζει στόν παίκτη τή μισή νίκη. 
" Ετσι δσοι θά παίξουν μαζί μου αύτές τις 
δύο έβδομάδες πού θά μείνουμε έδώ θά 
έπηρεαστοΰν έπειδή θά έχουν μάθει δτι 
κέρδισα έναν πρωταθλητή! Πάντως τόν 
κέρδισα κάποτε τόν Τέντ Σπρίνγκερ. 
ΊΤταν τό 1965 όταν ήταν... έντεκα 
χρόνων κι έγώ δέκα έννιά!

"Επειτα άπό λίγη ώρα πήγαμε στό 
γήπεδο τού τένις πού διέθετε τό μεγάλο 
ξενοδοχείο καί μάς δόθηκε ή εύκαίρια νά 
παρακολουθήσουμε τήν εύκολη καί τε
λευταία νίκη τού Τέντ. Ό  συνταγματάρ
χης ήταν στις καλές του, άλλά ό Σπρίν
γκερ ήταν άνυπέρβλητος. Τόν κέρδισε 
καί στά δύο «σέτ» μέ 6-0, 6-0.

' Ο νικητής άνέβηκε στό δωμάτιό του 
γιά νά έτοιμάσει τίς άποσκευές του καί νά 
προλάβει τό τραίνο, ένώ ό ήττημένος 
συνταγματάρχης, σκουπίζοντας τόν ιδρώ
τα του πλησίασε νά πάρει μαζί μας τότσάι.

-  "Εμαθα δτι κάποτε κερδίσατε τόν 
άντίπαλό μου μέ 6-1, 6-0... μού είπε. Θά 
εισαστε τότε δυνατός στό τένις!

-  Δέν είμαι έκεΐνος πού ήμουνα, είπα 
μέ μετριοφροσύνη. Παίζω όμως άκόμα 
καλό τένις καί λυπάμαι πού ό νεαρός 
Σπρίνγκερ φεύγει.

' Εκείνη τή στιγμή μία ώραία κοπέλα, 
πού έπαιρνε τό τσάι μέ τή μητέρα της στό 
πλαϊνό τραπέζι, γύρισε πρός τό μέρος 
μου κι άνακατεύτηκε στή συζήτησή μας.

-  Θά έπιθυμοΰσα κι έγώ, κύριε, είπε μέ 
πείσμα, νά παίζατε μέ τόν Τ έντ γιά νά τού 
δίνατε ένα καλό μάθημα! Είναι ένας 
έγωιστής πού δέν έχει τό ταίρι του.

Ό  συνταγματάρχης τήν κοίταξε έκ
πληκτος.

-  Θαρρώ δεσποινίς μου, τής είπε, ότι 
πρόκειται νά τόν παντρευτείτε. Μήπως 
κάνω λάθος;

' Η νέα ξέσπασε σ' ένα νευρικό γέλιο.
-  Έπρόκειτο, είπε, άλλά τώρα άνακά- 

λυψα τόν πραγματικό του χαρακτήρα καί 
δέν πρόκειται νά παντρευτούμε. Πριν 
άρχίσει τό παιχνίδι του μαζί σας μαλώσα
με! ’ Εκείνου δμως δέν τού κάηκε καρφί! 
' Απόδειξη δτι κατόπιν έπαιξε ένα άπό τά 
καλύτερα παιχνίδια... Τό γεγονός ότι ό

ΞΕΝΟ ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑ

καβγάς μας τόν άφησε άδιάφορο καί 
ψύχραιμο άπέδειξε δτι δέν ένδιαφέρεται 
διόλου γιά μένα. Καί δτι δέν μέ άγαπάει! 
Γι' αύτό εύθύς μετά τήν άπαίσια νίκη του 
τού έδωσα πίσω τό δακτυλίδι μου.

Μόλις άκουσα αύτά τά παράπονα τής 
νέας πήγα άμέσως στό ξενοδοχείο νά 
βρώ τσιγάρα. Κι δταν γύρισα μέ τήν 
ταμπακέρα μου γεμάτη, μάς πλησίασε 
ορμητικός ό Τέντ Σπρίνγκερ.

-  Ποιός είναι ό κύριος πού ισχυρίζεται 
δτι μέ νίκησε κάποτε μέ 6-1, 6-0; ρώτησε 
Μπορώ νά πάρω τό τραίνο τών 8 καί 30' 
γιά νά παίξω μαζί του δύο «σέτ»!

Φυσικά ομολόγησα δτι έγώ ήμουνα 
αύτός ό κύριος. Καί φυσικά ή Μαίρη πού 
έχει μεγάλη κλίση στά εύκολα κέρδη, 
στοιχημάτισε μαζί μου δέκα πακέτα τσιγά
ρα άν κερδίσω, κι ένα κουτί σοκολατάκια 
άν χάσω.

Μέσα σέ πέντε λεπτά είχε χάσει τό 
στοίχημά της καί σαράντα λεπτά άργότε
ρα έβγαινα άπό τό γήπεδο τού τένις ύπό 
τά παταγώδη χειροκροτήματα τών θεα
τών. Είχα νικήσει τόν άσο Τ έντ Σπρίνγκερ 
μέ 6-3, 6-2!

"Ομως αύτό τό μεγάλο κατόρθωμά μου 
είχε καί μία μικρή προπαρασκευή. Δηλαδή 
είχα νικήσει τό διάσημο άντίπαλό μου πριν 
άκόμα κατεβοϋμε στό τεραίν. Καί νά σάς 
έξηγήσω γιατί: Τήν ώρα πού είχα άπομα- 
κρυνθεΐ, τάχα γιά ν ’ άγοράσω τσιγάρα, 
βρήκα τόν Τέντ πολύ στενοχωρημένο.

-  Κερδίσατε έναν άγώνα, τού είπα, 
άλλά χάσατε τή μνηστή σας.

-  Ναι, μοϋ είπε μελαγχολικά. Καί μού 
στοίχισε πολύ γιά τήν Τζόαν τήν άγαπώ.

-  Θέλετε νά τήν ξανακερδίσετε;
-  Θά έκανα τό πάν γι’ αύτό.
-  Κι όμως είναι πολύ εύκολο. Γιά νά 

ξανακερδίσετε τήν Τζόαν πρέπει νά 
χάσετε τόν άγώνα μαζί μου. "Ετσι θά 
δείξετε πώς ό χωρισμός σάς μείωσε τό 
ήθικό καί σάς έκαμε άδιάφορο γιά τό 
παιχνίδι έπειδή τό μυαλό σας είναι άπα- 
σχολημένο μέ τή μνηστή σας. Αύτό θά τήν 
ξαναφέρει ιοντά σας.

' Ο Τέντ δέχθηκε. Κι έτσι κέρδισα πολύ 
εύκολα: Τόν άγώνα, τό θαυμασμό τού 
κοινού, τίς φωτογραφίες καί τά δέκα 
πακέτα τσιγάρα τής γυναίκας μου.

"Αντονυ Πώλ
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Η κρητική ζωγραφική άκμάζει ολόκληρον τόν 16ο καί 17ο αιώνα. Δεκάδες είναι οί Κρητικοί 
ζωγράφοι πού ξέρομε από τά έργα τους ή, πολλές φορές, μόνο άπό άρχειακές πηγές. Κυριώτερο 
καλλιτεχνικό κέντρο ήταν τό Μεγάλο Κάστρο, τό σημερινό Ηράκλειο, όπου γύρω στό 1550 έδουλευαν 
τουλάχιστον 40 ζωγράφοι. Καλλιτεχνικά εργαστήρια υπήρχαν όμως καί στίς άλλες πολιτείες τοϋ νησιού, 
όπως στό Ρέθυμνο, πατρίδα των Λαμπάρδων καί των Τζάνε, καί στά Χανιά, άπό όπου θά έκπατρισθοϋν, 
μετά τήν υποδούλωση τής πατρίδας τους, ό Φ ιλόθεος Σκούφος καί ό Θεόδωρος Πουλάκης.

|—I ΚΡΗΤΗ υπήρξε τό σημαντικό
τερο πνευματικό καί καλλιτεχνικό 

κέντρο τοϋ ' Ελληνισμού κατά τόν 1 6ο 
καί τό μεγαλύτερο μέρος τοϋ 17ου 
αιώνα, μέχρι τήν κατάκτησή της άπό 
τούς Τούρκους. 'Υποταγμένη σ' ένα 
εύρωπαϊκό κράτος μέ ύψηλό πολιτιστι
κό έπίπεδο, τήν Ενετική Δημοκρατία, 
καί σέ διαρκή επικοινωνία μέ τήν 
Δυτική Εύρώπη, συγκέντρωνε τις ανα
γκαίες προϋποθέσεις γιά μιά άνθηση 
τών γραμμάτων καί τών τεχνών, πού 
κύριες έκφάνσεις της ύπήρξαν ή Κρητι
κή λογοτεχνία καί ή κρητική σχολή στήν 
μεταβυζαντινή ζωγραφική.

Δέν ήταν σπουδαίο καλλιτεχνικό 
κέντρο ή Κρήτη κατά τόν Μεσαίωνα.

Η κατάσταση άλλάζει τόν 15ο αιώνα, 
οπότε πληθύνονται οί καλλιτεχνικές 
επαφές της μέ τήν Πόλη καί, πιθανώτα-

στό σύνολο. Παράδειγμα ή ώραία 
εικόνα τοϋ Αγίου Δημητρίου, 
όπου τό άλογο είναι εμπνευσμένο άπό 
ιταλικά έργα τοϋ 1 5ου αιώνα. "Ωςπρός 
τήν τεχνική, τά πρόσωπα πλάθονται μέ 
περιωρισμένα σέ έκταση φωτισμένα 
επίπεδα καί μέ λεπτές άσπρες γραμμές, 
πού σχεδιάζουν τούς όγκους καί τονί
ζουν τά προεξέχοντα σημεία. Τόν ύπερ- 
βατικό χαρακτήρα τών παραστάσεων 
έπιτείνει τό μονόχρωμο βάθος, μαϋρο ή 
μπλέ σκοϋρο στίς τοιχογραφίες, χρυσό 
στίς εικόνες.

Οί δυτικές έπιδράσεις, πού έσημειώ- 
σαμε, άρκετά έντονες στά τέλη τοϋ 
15ου καί στίς άρχές τοϋ 16ου αιώνα, 
εξαφανίζονται σχεδόν κατά τά μέσα 
του. Στήν δεύτερη πενηνταετία του, 
όπως καί προηγουμένως γύρω στό

τέχνη είναι πολύ λιγώτερα άπό τά 
δάνεια π.χ. τής γαλλικής ή ισπανικής 
ζωγραφικής τοϋ 16ου αιώνα, πού 
κανείς όμως δέν σκέφθηκε νά όνομάση 
γαλλοίταλική ή ίσπανοϊταλική σχολή.

' Η κρητική ζωγραφική άκμάζει ολό
κληρον τόν 1 6ο καί 1 7ο αιώνα. Δεκά
δες είναι οί Κρητικοί ζωγράφοι πού 
ξέρομε άπό τά έργα τους ή, πολλές 
φορές, μόνο άπό άρχειακές πηγές. 
Κυριώτερο καλλιτεχνικό κέντρο ήταν 
τό Μεγάλο κάστρο, τό σημερινό ' Ηρά
κλειο, όπου γύρω στό 1 550έδούλευαν 
τουλάχιστον 40 ζωγράφοι. Καλλιτεχνι
κά εργαστήρια ύπήρχαν όμως καί στίς 
άλλες πολιτείες τοϋ νησιοΰ, όπως τό 
Ρέθυμνο, πατρίδα τών Λαμπάρδων καί 
τών Τζάνε, καί στά Χανιά, άπό όπου θά 
έκπατρισθοϋν, μετά τήν ύποδούλωση 
τής πατρίδας τους, ό φιλόθεος Σκοϋ-

μόιή ιο ; ιί»ητιι:ι:>; ma
Τοϋ κ. ΠΑΝΑΓ. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Έπιμελητ. Βυζ. ’Αρχαιοτήτων

τα, μέ τόν Μυστρά. Ή  κρητική σχολή 
διαμορφώνεται οριστικά τό δεύτερο 
ήμισυ τοϋ 15ου αιώνα, καί συνεχίζει 
τήν τεχνοτροπία πού κυριαρχούσε τήν 
προηγούμενη έκατονταετία στήν Βασι
λεύουσα καί στό Δεσποτάτον τοϋ 
Μωρέως, καί πού δείγματά της έχομε 
καί στήν ίδια τήν μεγαλόνησο.

Κύρια χαρακτηριστικά τής Κρητικής 
σχολής είναι ή ισορροπία καί ή ήρεμία 
στήν σύνθεση, ή κομψότης στίς στά
σεις, ή εύγένεια καί ή πνευματικότης 
στήν έκφραση, οί συγκρατημένες κινή
σεις, ή ραδινότης στίς σωματικές άνα- 
λογίες. Οί μορφές είναι άνάλαφρες, τά 
τοπία σχεδόν δέν έχουν βάθος. Στήν 
εικονογραφία άκολουθεϊ τά πρότυπα 
τής έποχής τών Παλαιολόγων. ” Αν τά 
πλουτίζη πολλές φορές μέ δυτικά, 
κυρίως ιταλικά, δάνεια, όφειλόμενα 
στίς χαλκογραφίες πού κυκλοφορού
σαν στήν ορθόδοξη Ανατολή, άλλά 
καί σέ προσωπική γνωριμία τών ζωγρά
φων μέ τήν ιταλική ζωγραφική, τά 
δάνεια αυτά άφομοιώνονται μορφολο- 
γικά καί ενσωματώνονται τεχνοτροπικά

1500, παρατηρούμε τό φαινόμενο οί 
ίδιοι καλλιτέχνες νά ζωγραφίζουν άνά- 
λογα μέ τίς προτιμήσεις τής πελατείας 
τους, έργα είτε σύμφωνα μέ τήν κρητι
κή τεχνοτροπία καί τήν παλαιολόγεια 
εικονογραφία, είτε επηρεασμένα άπό 
τήν δυτική τέχνη, κυρίως τήν βενετσιά- 
νικη, μέ τήν όποια είχαν άμεση γνωρι
μία. Είναι άλλωστε μαρτυρημένο, ότι 
άρκετοί ζωγράφοι τής κρητικής σχολής 
ζωγράφιζαν παράλληλα καί προσωπο
γραφίες ή άλλα έργα ιταλικής καθαρά 
τεχνοτροπίας.

Ή  δυτική επίδραση κυριαρχεί όλο 
καί περισσότερο άπό τό δεύτερο τέταρ
το τοϋ 17ου αιώνα. Οπωσδήποτε δέν 
δικαιολογεί τήν ονομασία «ίταλοκρητι- 
κή» ή «βενετοκρητική», πού ώρισμένοι 
ξένοι μελετητές δίνουν στήν κρητική 
σχολή. Τά δάνειά της άπό τήν ιταλική
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φος καί ό Θεόδωρος Πουλάκης.
' Από τά έργα τόσων γενεών Κρητών 

καλλιτεχνών πολύ λίγα σώζονται στήν 
ίδια τήν Κρήτη. Τοιχογραφίες ύπάρ- 
χουν ελάχιστες, κι αύτές μέτριας τέ
χνης, γιατί, επηρεασμένοι άπό τις άντι- 
λήψεις τής Αναγεννήσεως καί του 
Μπαρόκ, οί Κρητικοί ήθελαν τότε τίς 
εκκλησίες ασπρισμένες εσωτερικά καί 
διακοσμημένες με εικόνες. Γι' αύτό καί 
οί σημαντικώτερες «Κρητικές» τοιχο
γραφίες βρίσκονται στό "Αγιον "Ορος 
καί στά Μετέωρα. Τό περίεργο είναι ότι 
καί οί εικόνες πού σώζονται στήν Κρήτη 
είναι λίγες, σέ σύγκριση μάλιστα μ' 
αύτές πού σώθηκαν στά μεγάλα μονα
στικά κέντρα τής 'Ανατολής ("Αγιον 
"Ορος, Σινά, Πάτμο), στήν Βενετία, 
όπου ήκμαζε έλληνική κοινότης κι 
έδούλεψαν πολλοί άπό τούς Κρητικούς 
ζωγράφους, καί στά νησιά τοϋ ' Ιονίου. 
Οί λόγοι είναι ιστορικοί. Μεγάλος άρι
θμός εικόνων κάτεστράφη κατά τόν 
κρητικό πόλεμο καί τίς έπανειλημμένες 
προσπάθειες τοϋ αίματοποτισμένου 
νησιού νά άποτινάξη τόν τουρκικό

ζυγό. " Εναν έπίσης σημαντικόν άριθμό 
εικόνων παρέλαβαν οί πρόσφυγες πού 
έγκατέλειψαν τήν Κρήτη τό 1 669 καί 
άλλες έφυγαδεύθηκαν κατά τίς Κρητι
κές έπανστάσεις.

Στά ' Επτάνησα σώζεται ένα άπό τά 
σημαντικώτερα σύνολα Κρητικών εικό
νων, σκορπισμένο σ' έκκλησίες, μονα
στήρια, μουσεία καί ιδιωτικές συλλο
γές. Οί-εικόνες αύτές άνέρχονται σέ 
πολλές έκατοντάδες, καί ό άριθμός 
τους ήταν πολύ μεγαλύτερος πρίν άπό 
τούς καταστρεπτικούς σεισμούς τοϋ 
1953 καί άπό τήν φυγάδευση, κατά τήν 
πρώτη ιδίως πενηνταετία τοϋ αιώνα 
μας, σημαντικοΰ άριθμοϋ έργων, πού 
κοσμοϋν σήμερα μουσεία καί ιδιωτικές 
συλλογές τών Αθηνών άλλά καί τοϋ 
έξωτερικοΰ. Οί περισσότερες καί καλύ
τερες εικόνες σώζονται στήν Κέρκυρα 
καί στήν Ζάκυνθο. Οί · εικόνες τής 
Κεφαλληνίας άνάγονται κυρίως στόν 
1 7οναιώνα. ' Ελάχιστα έργα ύπάρχουν 
στήν Λευκάδα, πού ήταν ύποδουλωμέ- 
νη στούς Τούρκους μέχρι τό τέλος τοϋ 
17ου αιώνα.

' Αρκετές άπό τίς εικόνες πού σώζον
ται στά ' Επτάνησα είχαν ασφαλώς 
παραγγελθή στήν Κρήτη ή στήν Βενε
τία, όπου έπίσης έδούλευαν Κρητικοί 
ζωγράφοι. "Αλλες όμως έγιναν έπί 
τόπου. Τά πλοία πού ταξίδευαν άπό τήν 
Κρήτη στήν Βενετία, έστάθμευαν στά 
ένετοκρατούμενα νησιά τοϋ Ιουνίου, 
καί πολλοί ζωγράφοι έμειναν γι' άρκε- 
τό διάστημα στήν Ζάκυνθο ή στήν 
Κέρκυρα. Μερικοί καλλιτέχνες έγκαθί- 
στανται μονίμως στά ' Επτάνησα μετά 
τήν ύποδούλωση τής πατρίδας τους 
όπως ό Θεόδωρος Πουλάκης στήν 
Κέρκυρα ή ό ' Ηλίας Μόσκος καί ό 
φιλόθεος Σκοϋφος στήν Ζάκυνθο. Ση
μαντικός τέλος είναι ό άριθμός τών 
εικόνων πού έφεραν μαζί τους, μέ άλλα 
κειμήλια, οί πρόσφυγες πού έγκατέλει- 
ψαν τήν Κρήτη τό 1669. Τό πολύτιμο 
αύτό ύλικό ήταν μέχρι τώρα έλάχιστα 
γνωστό. ' Η προσεχής δημοσίευση τών 
εικόνων τής Ζακύνθου άπό τόν κ. 
Μανόλη Χατζηδάκη, τής Κεφαλληνίας

Στις φωτογραφίες και των δυο σελίδων 
χαρακτηριστικές εικόνες Κρητικής Τέ
χνης από τα Επτάνησα. Στην απέναντι 
σελίδα: Θεοδ. Πουλάκη. Λεπτομέρεια 
θωρακίου τέμπλου με σκηνές από τη 
Σταύρωση. Επάνω αριστερά: Φιλοθέου. Η 
Σύναξη των Ασωμάτων. Επάνω: Το εν 
Χώναις θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

άπό τήν κ. Μυρτάλη Ποταμιάνου καί 
τής Κερκύρας άπό τόν ύπογραφόμενο, 
θά αύξήση άσφαλώς σημαντικά τίς 
γνώσεις μας γιά τήν κρητική ζωγραφι- 
κή.

Στό ήμερολόγιο τής Ίονικής καί 
Λαϊκής Τραπέζης ' Ελλάδος δημοσιεύε
ται έπιλογή άπό κρητικές- εικόνες πού 
σώζονται στά τρία κυριώτερα νησιά 
τοϋ ' Ιονίου.

Συνέχεια άπό σελ. 768
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ΙΝΑΙ γνωστό, πώς κατάτήν ’ Επανά- 
στααι ή προσωρινή Διοίκησις είχε 

νά άντιμετωπίση πολλά καί διάφορα 
πράγματα καί νά έπιλύση δύσκολα καί 
άπρόβλεπτα, πολλές φορές, προβλή
ματα. Καί είναι άξιο θαυμασμού τό δτι, 
άνθρωποι άπλοι καί άνίδεοι τά κατάφε- 
ραν. Τήν φροντίδα βέβαια τής συγκεν- 
τρώσεως στρατιωτών καί πληρωμάτων 
τήν είχαν οί κατά τόπους όπλάρχηγοί 
καί ναυτοκαπεταναϊοι. Τόν συντονισμό 
δέ τών έπιχειρήσεων, οί άναγνωρισμέ- 
νοι γενικοί άρχηγοί καί ναύαρχοι, οί 
«Πολεμικοί». ’Επειδή όμως δένάρκοϋ- 
σαν ό πρώτος ένθουσιασμός καί ή 
άγάπη όλων γιά τήν περιπόθητη λευτε
ριά, οί Πολεμικοί έπλήρωναν άπό τό 
«κεμέρι» τους, τούς λουφέδες (μι
σθούς) καί τά γεμεκλίκια (σιτηρέσια) 
τών στρατιωτών καί τά ζητούσαν, καί 
μάλιστα πιεστικά, άπό τήν Διοίκησι μαζί 
μέ τά δικά τους.

Ή  Διοίκησις λοιπόν έπρεπε νά προ- 
νοή: γιά τήν συλλογή χρημάτων, μέ 
έρανικούς καταλόγους, γιά τήν προμή
θεια όπλων καί έφοδίων άπό τό έξωτερι- 
κό, γιά τήν άνεύρευσι ιατρών καί γιά τόν 
καταρτισμό, έστω καί ύποτυπωδών νο
σοκομείων, γιά τούς πληγωμένους. 
’Ακόμη, γιά τό έμπόριο, τήν ’Εκκλησία, 
τήν παιδεία, ώς καί γιά τήν καταστολή 
καί τιμωρία μικροαδικημάτων καί έγκλη- 
μάτων.

‘Αλλά ό άμαχος πληθυσμός είχε, καί 
αύτός, τις άνάγκες του. Έφρόντιζε 
λοιπόν ή Διοίκησις καί γ ι’ αύτόν. Καί 
έπειδή είναι παρατηρημένο, ότι στις 
άνώμαλες περιστάσεις τά είδη τής 
πρώτης άνάγκης σπανίζουν, άνατιμών- 
ται καί άναπόφευκτα περιέρχονται στήν 
«μαύρη άγορά», όπως θά λέγαμε σήμε
ρα, έκοινοποίησε έγκαιρα τήν παρακά
τω (ΓΑΚ. συλ. Βλαχ. Φ. 59) άγορανομική 
διατίμησι.
Προσωρινή Διοίκησις τής ’Ελλάδος 
Άριθ. 88.

Τό ΰπουργεϊο τής Αστυνομίας.
Διά τάς καθ’ ήμέραν γενομένας 

καταχρήσεις έκ μέρους τών πωλητών, 
έκαστος τών όποιων κατά τό δοκοΰν 
πωλεί καί έκ τούτου, κατ' έξαίρεσιν, 
άδικεϊται ό λαός, είναι όνάγκη νά 
προσδιορισθώσιν αί τιμαί τών φαγώσι
μων πραγμάτων, όθεν κυρύττει:

Α. "Ολα τά φαγώσιμα πράγματα νά 
πωλώνται κατά τάς έφεξής προσδιωρι- 
σμένας τιμάς.

Αριστερά: Ο υπουργός της θρησκείας 
Ανδρούαης Ιωσήφ. Μαζί με τον υπουργό 
της δικαιοσύνης, υπέγραψε ως υπουργός 
της θρησκείας τ μ  «αγορανομική διάτα
ξη» για την πάταξη της αισχροκέρδιας. 
Κάτω: Σκηνή από την Ελληνική Επανάστα
ση. Το άτακτο ελληνικό ιππικό σε έφοδο 
(Πίνακας του Θ. Λεμπλάν). Στην απέναντι 

σελίδα, το Μπούρτζι του Ναυπλίου.

Περίοδος Β. 
άριθ. 98.

Τό Συμβούλιον τών 'Υπουργών 
Διατάττει

Α. Κανείς νά μή τολμά νά πωλή εις τήν 
άγοράν καρπούς καί όπωρικά άωρα.
Β. Φωραθέντος τινός ότι πωλεί τοιαΰ- 
τα, νά τού άφαιρώνται παρά τού Άστυ-

Η «Μ ΑΥΡΗ  ΑΓΟΡΑ» 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Αύστηρές ποινές σέ όσους 
ύπερτιμοΰσαν τά διάφορα είδη

’Αλεύρι σιτινον, πρός παράδες 15 
τήνόκά, σμιγάδινο 12. Ψωμί χάσικον 16, 
χαρτζίσιον 12. Κολούρια καί σιρίτια 20. 
Κρέας τράγινον άρσενικόν 28, αίγιδίσι- 
ον 24, πρόβειον άρσ. 32, θηλυκόν 20, 
βοδινόν μοσχάρι 26, μεγάλον 22. Τυρί 
τουλουμίσιον 40, εις κεφάλια 54. Βού- 
τυρον 190. Λάδι 72. Ρίζι 44. Τών δέ 
λαχανικών καί όπωρικών τήν τιμήν νά 
διορίζη καθ’ ήμέραν ό Άγορανόμος.

Β. "Οστις φωραθή ότι πωλεί πλειό- 
τερονάπό τήν διωρισμένην τιμήν, θέλει 
παιδεύεσθαι αύστηρά.

Γ. Ο Γενικός ’Αστυνόμος καί Άγο- & 
ρανόμος νά ένεργήσωσι τήν παρούσαν 
διαταγήν.

Εν Τριπολιτσα τή 25 ’ Ιουλίου 1823 
Ο ύπουργός τών ’Εσωτερικών 
καί προσ. τής ’Αστυνομίας 

Γρηγόριος Δίκαιος 
Ό  Γεν. Γοαμ. τών ’ Εσωτερικών 

Γ. Γλαράκης
Μετά άπό λίγες ήμέρες, τό ύπουργικό 
Συμβούλιο μέ τήν άκόλουθη διαταγή 
του (ΓΑΚ. Άστυν. Φ. 8) παίρνει και 
προληπτικά μέτρα γιά τήν υγεία τού 
λαού. τΗταν πιά καί καλοκαίρι.
Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος
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νόμου καί Άγορανόμου καί νά ρίπτων- 
ται, ώς βλάπτοντα τήν ύγείαν τού 
άνθρώπου.

Γ. Τόύπουργεΐοντής 'Αστυνομίας νά 
ένεργήση τήν παρούσαν διαταγήν. 

Τριπολιτζά 14 Αϋγούστου 1823 
Ό  υπουργός τής Δικαιοσύνης, 

ώς αντιπρόεδρος 
Γεώργιος Μπάρμπογλης 

' Ο υπουργός τής Θρησκείας 
Άνδρούσης ’ Ιωσήφ 

’Επειδή όμως «πολλοί των πατριω
τών, μικρά φροντίζοντες περί πατρίδος 
καί τό ίδιον κέρδος διώκοντες, αισχρο
κερδείς κινούμενοι έμβαρκάρουν πο
σότητας τροφών δ ι’ άλλα μέρη καί 
έχθρικούς λιμένας», ή Διοίκησις μέ τήν 
8205 τής 31 Mtitou 1825 διαταγή τις 
(ΓΑΚ Οίκ. Φ. 94) άπαγορεύει τήν 
έξαγωγή «γιδοπροβάτων, άγελαδίων, 
τυρού, γεννημάτων καί παρομοίων, ώς 
καί φορτηγών ζώων». Καί οί φροντίδες 
γιά τόν λαό συνεχίζονται καί ή έπαγρύ- 
πνησις παραμένει άμείωτη. Καί όταν 
κατά τό 1827 παρετηρήθη έλλειψις καί 
κάποια άνοδική τάσις τών τιμών τών 
τροφίμων, λόγω συρροής στρατιωτών, ή 
’Αστυνομία Ναυπλίου «καθυποβάλλει»

εις τό προϊστάμενόν της ύπουργεϊον 
τήν κατωτέρω, μέ άναπροσαρμογή, νέα 
διατίμηση (ΓΑΚ. Έσωτ. Φ. 95) καί ζητεί 
τήν έγκριοί της.

Ελληνική Πολιτεία
Άριθ. 40

Πρός τήν έπί τών ’Εσωτερικών καί 
τής ’Αστυνομίας Γραμματείαν 

Ή  ‘Αστυνομία Ναυπλίου 
Έγκλείεται κατάλογος τροφίμων, τών 
όποιων ή 'Αστυνομία, ώς πρός τήν 
παρούσαν περίστασιν, ένέκρινε τόν 
προσδιορισμόν των, ώς φαίνεται. Ό  
προσδιορισμός ούτος θέλει σμικρυνθή 
έτι, όταν αί καταχρήσεις τών στρατιω
τών παυσουν, αί όποίαι έδωσαν άρχήν 
είς τήν ύπεραύξησιν τής τιμής όλων 
τών τροφίμων. Καθυποβάλλεται δέ ύπ’ 
όψιν τής σεβ. Γραμματείας τούτης καί 
έάν έγκρίνη νά κάμη τήν έπικύρωσίν 
των, διά νά γένη καί ή άνήκουσα 
ένέργεια.

’Εν Ναυπλίω τή 26 ’ Ιουνίου 1827 
Ο ’Αστυνόμος

(Τ.Σ.) Άνδρ. Καλαμογδάρτης
Κατάλογος τού προσδιορισμού τών 

τροφίμων:
Ψωμί χάσικον ή όκά παράδες 32, β '

ποιότητος 20, γ ' ποιότητος 16. Κεφα
λοτύρι α ' ποιότ. 76. Τουλουμοτύρι α ' 
ποιότ. 48. "Ελαιον 112, Βούτυρον 140. 
Κρέας άρσενικόν 48, θηλυκόν 38, 
βοδινόν 40, βιδέλον 44. Έλαϊαι 48. 
Ιχθύες χοντροί 80, ψιλά 56, τά ψιλότε
ρα 40. Φασόλια ξηρά 32, χλωρά 14. 
Ρεβίθια 38. Κρεμίδια 14. Κολοκύθια 16. 
Γάλα 12. Γιαούρτι 16. Σαπούνι Κρητικόν 
100, έντόπιον 80. Φακές 28. Πλατο- 
κούκια 28. Κεράσια 24. Βύσινα 40. 
’Αχλάδια 16. Κρασί έντόπιον 32. Μελι
τζάνες άνά 2 εις τόν παρά. Μπάμιες 
άνά 3 είς τόν παρά. Κοκκινογούλια άνά 
3 είς τόν παρά. ’Αγγούρια άνά 2 
παράδες τό έν. Κεφαλοτύρι β ' ποιότη
τος 50 παράδες ή όκά. Τουλουμοτύρι 
β ' ποιότητος 40.

Ναύπλιον τή 26 ’Ιουνίου 1827 
Ό  'Αστυνόμος 

Άνδρ. Καλαμογδάρτης
"Οπως βλέπομε, ή όκά τών τροφίμων 

άποτιμάται σέ «παράδες», καί πολύς 
λόγος γίνεται άκόμη καί σήμερα γ ι’ 
αύτούς. Διευκρινίζομε λοιπόν ότι ό 
παράς είναι ύποδιαίρεσις τού γροσίου 
(νόμισμα τουρκικόν). Ή  όνομασία του 
πιθανώς νά προέρχεται έκ τών grosso 
καί groschen, εύρωπαϊκών νομισμά
των, τής έποχής έκείνης. Τό άργυρό 
γρόσι έκόπη γιά πρώτη φορά τό 1687, 
έπί Σου λειμά ν τού Β: Είχε τό μέγεθος 
τών τότε κυκλοφορούντων εύρωπαϊκών 
νομισμάτων άλλα ήταν μικρότερο σέ 
πάχος καί βάρος. Έζύγιζε 19,5 γρομ., 
καί άντιστοιχούσε πρός 4 χρυσά φράγ
κα περίπου. Ή  άπό τόν 17ο αιώνα 
οικονομική παρακμή τής 'Οθωμανικής 
Αύτοκρατορίας καθρεπτίζεται στό νόμι
σμά της. Καί τό γρόσι διαρκώς γίνεται 
μικρότερο σέ μέγεθος καί βάρος καί σέ 
περιεκτικότητα άργύρου καί πάντα ή 
άξια του μειώνεται καί γίνετα ι... γροσά- 
κι! ’Ενδεικτικά άναφέρεται ότι τό 1775 
άντιστοιχεϊ μέ 3,2 χρυσά φράγκα, τό 
1800 μέ 1,6 τό 1819μέ 0,9 καί τό 1825 
μέ 0,5 ώστε τό 1839, πού έγινε, έπί 
Άβδούλ Μετζήτ, ή νομισματική μεταρ- 
ρύθμισις, τό γρόσι καθορίστηκε στό 
1/100 τής χρυσής λίρας, ή όποια 
άντιστοιχούσε σέ 22,78 χρυσά φράγκα. 
Ή  χρυσή τουρκική λίρα ύποδιαιρεϊται 
σέ 100 γρόσια. Κάθε γρόσι σέ 40 
παράδες καί κάθε παράς σέ 3 άσπρα.

Τό γρόσι είναι τό νόμισμα πού κυρίως 
κυκλοφορούσε στήν χώρα μας, μέχρις 
ότου ό Καποδίστριας έκοψε τά πρώτα
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νεοελληνικά νομίσματα. Πολύ δύσκολο 
όμως, άν όχι άδύνατο, είναι νά καθορι- 
σθή ή άξια τού γροσίου πρό καί κατά τήν 
' Επανάστασι γιατί ή άξια αύτή έκυμαίνε- 
το κατά τόπους καί περιοχάς. Ο 
Φοϊνιξ, τό μόνο άργυρό νόμισμα τής 
σειράς τού Καποδίστρια (τά άλλα ήσαν 
χαλκά των 1,5, 10 καί 20 λεπτών), κατά 
τόν Σεπτέμβριο τού 1829 είχε 112 
παράδες, περίπου 3 γρόσια. Τήν ίδια 
έποχή τό άργυρό γαλλικό πεντόφραγκο 
είχε 5 Φοίνικες καί 70 λεπτά. ' Ο Φοϊνιξ 
είχε 100 λεπτά. Τέλος, έπί τής έποχής 
τού Όθωνος καί μετά τήν κοπή των 
νέων νομισμάτων (χρυσά των 40 καί 20 
δραχμών, άργυρό τών 5,1, 1/2 καί 1/4 
δραχμών καί χάλκινα τών 10, 5,2 καί 1 
λεπτών, άπαγορεύθηκε ή κυκλοφορία 
τού γροσίου, μέ τό άπό 8 Φεβρουάριου 
1833 Β.Δ. (ΦΕΚ. 2, σ. 9).

Γιά τήν πληρέστερη άπεικόνισι τών 
διακυμάνσεων τής τιμής τού γροσίου, 
παραθέτομε άπόσπασμα άπό τό Β.Δ. 
τής 30 Ιανουάριου 1835 (ΦΕΚ. 7, σσ. 
49, 50, 58 ,̂ τό όποιο κάνει παραλληλι
σμό τής «συναλλακτικής» άξίας τού 
γροσίου μέ τά έν κυκλοφορία τότε.

"Ετος Μήν άξια
γροσίου

εις
λεπτά

1822 Δεκέμβριος 72
1823 » 60
1824 » 68
1825 » 52
1826 » 46
1827 » 40
1928 » 40
1829 Αύγουστος 40

Αι άπό τού Σεπτεμβρίου τού 1829 καί 
μέχρι τού Φεβρουάριου τού 1833 
οφειλές καθορίζονται σέ Φοίνικες Ο 
Καποδίστριας, ένα μήνα μετά τήν άφιξί 
του, μέ τήν 207 τής 8 Φεβρουάριου 
1828, άπό τήν Αίγινα διαταγή του (Γεν. 
Έφημ. 1828, σ. 47), όρισε τήν ίδια τιμή 
(γιά όλη τήν ’Επικράτεια) τών πολυει- 
δών καί πολυωνύμων ξένων νομισμάτων 
σέ γρόσια.

Κατάλοιπα τής πολυχρονίου συναλ
λαγής μέ τά γρόσια είναι καί πολλές, 
σχετικές μέ τόν πλούτο, παροιμίες, 
όπως:
«"Εχεις γρόσι, έχεις γνώσι.

Γρόσια στό πουγγί, ψάρια στό βουνί. 
"Εχεις γρόσια στό πουγγί, όταν θές 

κάνεις λαμπρή. 
Ούτε γρόσια στά πουγγιά, ούτε ντέρτια 

στην καρδιά».
+ΗΛ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟ Α Ρ Θ Ρ Ο  ΑΠΟ ΤΟΝ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ο  κ. ΑΠΟΣ

ΑΛΤ τ ι> :
Ε ΐ ;
|  ’ Αλτ τις εί; ’ Ιταλοί! 
|  5 Οπίσω κορόϊδα,
I  μέ βήμα ταχύ!!!

Τ άραξε τή παγερή γαλήνη, στίς 
βουνοκορφές τής Πίνδου, τήν 

αυγή τής 28ης ’ Οκτωβρίου 1940, ό 
άγρυπνος φρουρός τών συνόρων μας! 

"Αλτ τίς ει;
’ Ατάραχος, γαλήνιος καί άπτόητος, 

κατάλαβε ότι ήλθε ή ώρα ν’ άποδείξη 
ότι είναι γνήσιος άπόγονος Πανενδό- 
ξων προγόνων.

"Ενοιωσε ότι σ ’ εκείνον, έλαχε ή 
μεγάλη τιμή, νά έπαναλάβει μέ χαρά 
καί τραγούδια μιά ένδοξη σελίδα τής 
'Ελληνικής ιστορίας. Νά έπαναφέρει 
στή μνήμη όλων ότι ή ' Ελληνική φυλή, 
συνεχίζει άνά τούς αιώνες νά είναι ϊδια 
καί άπαράλαχτη. Νά είναι γενιά ήρώ- 
ων ημιθέων!!!

"Ηξερε πολύ καλά, ό παγωμένος 
φρουρός τών συνόρων μας στίς βου
νοκορφές τής Πίνδου, τήν Ιστορία τής 
φυλής του, γ ι’ αύτό 

ή σκέψη του ήτο μιά καί μόνο.
Νά φανεί άντάξιος ΕΚΕΙΝΩΝ! Κι- 

’ άμέσως σάν σέ όραμα φτερούγισαν 
δίπλα του, οί μορφές τών μυριάδων 
ήρώων τής φυλής του!

Καί φυσικά, άβίαστα, ίδια καί άπα- 
ράλαχτα, ό "Ελληνας τού 40 ταυτίστη
κε μέ τή μοίρα του καί άπάντησε 
περήφανα!

«ΟΧΙ»
42 χρόνια άπό τότε, πού ό 'Έλληνας

φαντάρος, σκοπός φύλακας τοϋ Πα
τρίου έδάφους άπάντησε στήν άλλα- 
ζονία τών ’ Ιταλών τό «... όπίσω 
κορόϊδα μέ βήμα ταχύ».

’ Επιτακτικά έπιβάλλεται νά γιορτά
ζονται οϊ έπέτειοι καινά ζωντανεύουν 
σ’ αύτές τά ιστορικά γεγονότα τής 
φυλής μας, γιατί μόνο έτσι τίθεται 
φραγμός στή λήθη καί τό χρόνο νά 
σκεπάσει καί ν ’ άφανίσει σιγά - σιγά 
τή βαριά ιστορική κληρονομιά!

Κάτω: Μεταφόρά Τραυματίου. Στην απέ
ναντι σελίδα: Ο Μουσσολίνι, όπως τον 
είδε, ο Έλληνας γελοιογράφος, μετά την 
εξευτελιστική ήττα του στα Αλβανικά 

βουνά.
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Μόνο έτσι, μέ τίς γιορτές καί τό 
ζωντάνεμα τών ιστορικών γεγονότων, 
διατηρείται στή μνήμη τής φυλής μας, 
άπ’ τό ένα μέρος ή δικαιολογημένη 
•υπερηφάνεια δτι είμαστε άπόγονοι 
πανενδόξων προγόνων καί άπό τό 
άλλο ή μεγάλη μας υποχρέωση νά 
φανούμε άντάξιοι συνεχισταί των!

Μόνο έτσι κεντρίζεται ό ένθουσια- 
σμός καί υπάρχει συνέχεια!

'Ο ενθουσιασμός είναι άπαραίτη- 
τος, γιατί φανερώνει τή συνέχεια καί 
τήν ένταση τού φρονήματος ένός 
λαού τό όποιο παράλληλα συντηρεί
ται καί ένδυναμώνει!

'Η  πνευματική νηφαλιότητα χρειά
ζεται γιά νά μελετάμε καί νά έμβαθύ- 
νουμε τά μεγάλα ιστορικά γεγονότα.

Έμβαθύνοντας σ ’ αυτά διδασκόμα
στε καί άντλοϋμε καθοδηγητικά πα
ραδείγματα, τά όποια έκμεταλλευό- 
μαστε γιά ν ’ άποφύγουμε τό κακό καί 
νά έπαναλαμβάνουμε μέ πίστη καί 
ένθουσιασμό τό καλό καί τό ωραίο!!

Χρέος ιερό άποτελεΐ τών ύψηλο- 
φρόνων καί ελευθέρων άνθρώπων ή 
νοερά έπιστροφή στό παρελθόν ή 
άναζήτηση καί έπισήμανση τών Ιστο
ρικών σταθμών, οί όποιοι σφράγισαν 
τή μοίρα ένός λαού καί χάραξαν τήν 
πορεία του.

Χρέος έπίσης άποτελεΐ τό ευλαβικό 
προσκύνημα τής μνήμης τών πρωτα
γωνιστών τών κοσμογονικών αυτών 
σταθμών τής ιστορίας.

Καί άν γιά τούς άλλους λαούς τούτο 
άποτελεΐ χρέος γιά μάς τούς "Ελληνες 
άποτελεΐ ιερά παρακαταθήκη, γιατί 
οί "Ελληνες άπό τίς πρώτες στιγμές 
τής έμφανίσεώς των στά βάθη τών 
αιώνων δέν έπαυσαν νά είναι οί 
θεματοφύλακες καί οί υπερασπιστές 
τής τιμής, τής έλευθερίας καί τού 
πολιτισμού δλων τών Λαών.

Οί "Ελληνες ύπήρξαν πάντοτε οϊ 
σημαιοφόροι καί οί ήγέτες τών δυνά
μεων τού φωτός καί τού πολιτισμού, 
ατούς άγώνες κατά τών δυνάμεων τού 
σκότους.

' Ο ' Ελληνικός χώρος άποτέλεσε τό 
θέατρο τών κοσμοϊστορικών συγ
κρούσεων ή έκβαση τών όποιων έκρι
νε τή μοίρα τών έλευθέρων άνθρώπων 
καί τή πορεία τής άνθρωπότητος.

’ Αναδιφώντας τήν ιστορία μας κατα
λαμβανόμαστε άπό άτμόσφαιρα ’ Ε
θνικού μεγαλείου καί ψυχικής άνατά-

σεως, διαπιστώνοντας δτι οί βωμοί 
τής έλευθερίας καί τών ύψηλών ιδανι
κών ΔΕΝ οίκοδομούνταιμέ χρυσό καί 
άργυρο. ’ Αλλά μέ όστά καί σάρκες 
ήρώων!

’Ίλιγγο υπερηφάνειας προκαλεϊ ό 
ύπερτρισχιλιετής ιστορικός βίος τής 
'Ελληνικής φυλής ή όποια διήλθε 
μέσα άπό άπίστευτες δοκιμασίες άπό 
τίς όποιες κανένας άλλος δέν βά 
κατώρθωνε νά έπιζήσει.

Δικαιούμαστε νά θεωρήσωμε τό 
παρελθόν τούτο σάν έγγύηση σπάνι
ας ήθικής άξίας.

' Η προσήλωση τών ' Ελλήνων στό 
παρελθόν, στήν παράδοση καί σέ 
κάθε καλό, ώραΐο καί ευγενικό πού 
δημιούργησαν οί πρόγονοί μας άποτέ
λεσε κολοσιαίας σημασίας έθνικό δε
σμό ώς πρός τά ιστορικά επακόλου
θα.

' Ο ' Ελληνικός λαός δέν έξαντλεΐται 
άπό τό παρελθόν δέν γονατίζει άλ- 
λ ’ άντίθετα πέφτει γιά νά σηκωθεί μέ 
βαθύτερη πίστη καί άλκιμώτερη δύ
ναμη γιά τό νέο άνώνα,

Εύλαβικά άνάπτομε λαμπάδα εύ- 
γνωμοσύνης μπροστά στις ' Αγιασμέ
νες έκείνες μορφές οί όποιες στάθη
καν φωτεινά μετέωρα καί φωτίζουν 
άενάως τά υψηλά ιδεώδη τού ' Ελλη
νοχριστιανικού πολιτισμού καί θυμί

ζουν στούς έπερχόμενους τήν αιώνια 
καί άκατάλυτη άρχή τών ' Ελλήνων ή 
όποια τό πρώτο διατυπώθηκε άπό τό 
σοφό στόμα τού Σωκράτη.

«Μητρός τε καί πατρός τε καί τών 
άλλων προγόνων άπάντων τιμιώτερον 
έστίν ή Πατρίς καί σεμνότερον καί 
άγιότερον καί έν μείζονι μοίρα καί 
παρά θεοΐς καί παρ’ άνθρώποις τοΐς 
νοΰν έχουσιν».

Σεμνυνόμαστε πρό τών γιγαντομά- 
χων καί ήμιθέων οί όποιοι διά μέσου 
τών αιώνων ύπερασπίστηκαν τήν Ιδέα 
πού λέγεται ΕΛΛΑΔΑ!!

Τιμάμε τήν υψηλή εθνική παράδο
ση τών άναριθμήτων καί άνωνύμων 
πολεμιστών μας, οί όποιοι σέ κρίσιμες 
γιά τό ’Έθνος στιγμές έγραψαν σελί
δες ύπέροχης άνδρείας, άφθάστου 
ήρωϊσμοΰ καί άνυπέρβλητου ψυχικού 
μεγαλείου!!

’ Αποτίομε φόρο τιμής στούς "Ελλη
νες πολεμιστές δλων τών έποχών τής 
ιστορίας μας, οί όποιοι διά μέσου τών 
αιώνων άγωνίστηκαν καί έκατόμβες 
άπ’ αυτούς θυσιάστηκαν ύπέρ τών 
εύγενών ιδεωδών τής φυλής μας καί 
τών ώραίων καί άκαταλύτου άξίας 
ιδανικών τής έλευθερίας, τής τιμής, 
τής Πατρίδος, τής οικογένειας, τής 
θρησκείας!!!

' Η ' Ελληνική ψυχή σφυρηλατήθηκε
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μέ τά υψηλά ιδεώδη ύπέρ Πατρίδος, 
ύπέρ Πίστεως, ύπέρ ’ Ελευθερίας!!

Μέ τό ιδεώδες αυτό τής ελευθερίας 
γεννήθηκαν, άνατράφηκαν καί άν- 
δρώθηκαν οί "Ελληνες, χωρίς νά δι
στάσουν ποτέ σέ θυσίες καί ολοκαυ
τώματα!!

Αυτό είναι τό γνώρισμα τής ' Ελληνι
κής φυλής, τής όποιας ή ζωή ολόκλη
ρη δέν ύπήρξε παρά ένας άγώνας γιά 
τόν πολιτισμό γιά τά πανανθρώπινα 
ιδανικά καί γιά τήν έλιευθερία τή δική 
της καί ολόκληρου τοϋ κόσμου!

Σ ’ δλες τίς κρίσιμες στιγμές τό ' Ελ
ληνικό γένος κράτησε άδιάσπαστο τό 
σύνδεσμο τής ' Ελληνικής ψυχής!

Πρώτη ή ' Ελλάδα φανέρωσε στην 
ανθρωπότητα τήν ηθική έννοια τής 
φιλοπατρίας!

Αυτό τό σύνθημα παρέμεινε φλογε- 
ρώτερο άπό κάθε άλλη ιδέα καί 
παραμένει μέχρι σήμερα στίς καρδιές 
τών ' Ελλήνων!!!

Μ’ αύτή τή ψυχική ρώμη καί τή 
γαλβανισμένη άπό τή δοκιμασία εύ- 
ψυχία καί καρτερία ό ’ Ελληνικός λαός 
άντιμετώπισε άπό τά πανάρχαια χρό
νια καί άντιμετωπίζει μέχρι σήμερα, 
δλες τίς λυσώδεις επιθέσεις Ισχυρών 
λαών οί όποιοι έφθόνησαν καί μίση
σαν τή δόξα τής ' Ελλάδος.

Μερικοί προσπάθησαν μέ τή βία νά 
πνίξουν τό εθνικό φρόνημα νά σβύ- 
σουν τήν Ελληνική ψυχή!

Ζήτησαν νά λησμονηθούν οί Θεοί 
της! οί ' Ημίθεοί της! οί "Ηρωές της!! 
Τό πνεύμα της καί τά μνημεία τού 
Περικλέους!!

Σ ’ άλλες χώρες οί διάφοροι κατα- 
κτηταί μπόρεσαν ν ’ άλλιώσουν τή ψυ
χοσύνθεση τών ύποδούλων.

Στήν ' Ελλάδα δμως στη Χώρα πού 
οί άνθρωποι είναι ριζωμένοι στή γή μέ 
τή κοσμογονία τών γιγάντων καί τών 
τιττάνων, μέ τά χρυσά έπη τού ' Ομή
ρου δύσκολα ό μύθο γεννημένος λαός 
της άνέχεται νοθεία καί άλλαγή στίς 
ιερές καί άγιες παραδόσεις του.

Τρανή καί αδιάψευστη άπόδειξη τά 
400 χρόνια σκλαβιάς ατούς Τούρκους 
ΔΕΝ στάθηκαν ικανά νά άλλιώσουν 
τήν ψυχοσύνθεση τών ' Ελλήνων. 
ΔΕΝ μπόρεσαν νά πνίξουν τό ’ Εθνικό 
φρόνημα καί ΔΕΝ κατόρθωσαν νά 
σβύσουν τήν Ελληνική ψυχή!

Κανένας άλλος λαός δέν έχει νά 
έπιδείξει τόσο πολυκύμαντη καί άλη- 
θινά καταπληκτική ιστορία, δσο ό 
' Ελληνικός λαός.

' Ο λαός πού προχωρεί πρός τό 
θάνατο τραγουδώντας!! 
προχωρεί καί πρός τή ζωή, τή τιμή.

με Ελληνικές σημαίες μετά την είσοδο 
του Ελληνικού στρατού.

καί τή δόξα!!!
’ Αθάνατε ' Ελληνικέ λαέ!! Τρεις χιλι

άδες χρόνια μέ τό αίμα σου γράφεις 
τήν ιστορία!!

Τρεις χιλιάδες χρόνια κτίζεις Παρ
θενώνες καί λαξεύεις στό μάρμαρο 
αθάνατα άριστουργήματα!!

Είσαι πηγή τού πνεύματος καί τής 
ομορφιάς! Νικάς καί διοχετεύεις τό 
πνεύμα σου καί τόν πολιτισμό σου ώς 
τήν άκρη τού κόσμου!

' Ηττάσαι καί δμως νικάς μέ τό 
πνεύμα σου!

Μικρός καί άσήμαντος τόν άριθμό 
δημιουργείς θαύματα!!

Γιατί μαζί σου, δταν ξεσηκώνεσαι 
μέ τό δπλο στό χέρι μάχονται φάλαγ
γες καί λεγεώνες άναρίθμητες άλλων 
παλαιών ' Ελλήνων!

Γιατί πλάϊ σου φτερουγίζουν οί 
άθάνατες ψυχές τών προγόνων σου. 
Γιατί στή μάχη βλέπεις τούς γίγαντες 
τών Θερμοπυλών καί τών Πλαταιών 
τούς ήρωϊκούς ύπερασπιστάς τής 
Βασιλίδος τών Πόλεων καί τούς πολε
μάρχους τού 21, βλέπεις τούς σταυρα- 
ετούς τής Πίνδου καί τής ’ Αλβανίας 
καί τούς ήρωϊκούς πολεμιστές τής 
Κούλας καί τού Ροΰπελ.

Αθάνατη ' Ελλάδα! Πολυδοξασμένη 
καί χιλιοματωμένη χώρα!

Κάθε πήδημά σου στή μάχη δείχνει 
τό σκίρτημα χιλιάδων χρόνων ενός 
λαού πού γεννήθηκε, έζησε καί άν- 
δρώθηκε μέσα στήν πνευματικότερη 
’ Ελευθερία!

Στό βράχο σου έσπασαν στό πέρα
σμα τών αιώνων δλα τά κύματα τής 
βίας καί τής βαρβαρότητας.

Κάθε σου πέτρα έχει νά διηγηθεΐ 
ένα ήρωϊσμό ή ένα μαρτύριο, ένα άθλο 
ή αιά θυσία!

Είσαι μιά γή πού μιλάει! μιά θάλασ
σα πού κάθε φλοίσβος της ξυπνάει 
τούς θρύλους άπειρων παλαιών καί 
νέων κατορθωμάτων!

' Η ' Ελλάδα πάναγνη καί ώραία, 
άπτόητη καί μεγαλοπρεπής, ύψώνει 
τ ’ άκατάλυτα τρόπαια καί εξαπολύει 
θύελλες ζωής καί ποταμούς φωτός!

' Η ' Ελλάδα φώς καί ’ Ανάσταση 
ζωής βαδίζει τό δρόμο τού αιωνίου 
μαρτυρίου της, γιά νά άναστήσει τόν 
άνθρωπο, γιά νά φωτίσει τήν άνθρώ- 
πινη ζωή!!!

' Η ιδέα τής ελευθερίας, τής άξιοπρε- 
πείας, τής εθνικής ύπερηφανείας καί 
τής Δημοκρατίας, πού είναι συνυφα- 
σμένες καί ταυτόσημες μέ τή μεγάλη 
ιδέα πού λέγεται ΕΛΛΑΔΑ εμψυχώνει 
καί χαλυβδώνει στίς κρίσιμες στιγμές

Ένας Έλληνας φαντάρος τα Χριστού
γεννα του 1940 στα χιονισμένα Αλβανικά 

βουνά.

τόν "Ελληνα μαχητή!
Ή ηθική πανοπλία τού "Ελληνα 

συντρίβει άδιάκοπα τήν ύλική ισχύ 
τών έχθρών του καί άποδεικνύει πώς 
ή ύλη δέν μπορεί νά νικήσει τό 
πνεύμα.

' Η τρισχιλιετής ιστορία τού ' Ελληνι
κού ’Έθνους είναι πολυκύμαντη.

' Η άλήθεια είναι δτι τό εκτυφλωτικό 
πνεύμα τού λαοΰμας δέν παρέμεινε 
πάντοτε άσκίατο καί ή ύπέρλαμπρη
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Οι φαντάροι μας με ηρωισμό και με το 
χαμόγελο στα χείλη πολέμησαν τους 

εισβολείς.

δόξα του δέν υπήρξε ή μόνιμη σύντρο
φός του.

Τό σαράκι τής επαράτου φιλαρχίας 
καί διχονοίας, συνετέλεσε πολλές φο
ρές ώστε νά γνωρίσει ή ' Ελλάδα τή 
πτώση καί τήν ταπείνωση καί νά 
άντιμετωπίσει τόν έσχατο κίνδυνο 
τοϋ άφανισμοϋ της.

' Η σωτηρία της καί ή άκτινοβολία 
τοϋ ' Ελληνικού πνεύματος καί ή 
ένδοξη πορεία τοϋ ’Έθνους επιτυγχά
νει πάντα μόνο δταν υπάρχει ομοψυ
χία καί ομόνοια.

'Ο 'Έλληνας φύσει άκαταγώνιστος 
μαχητής στό πολεμικό πεδίο χάρη 
στήν πολεμική του άρετή πού σημαί
νει συγκερασμό άφθάστου πνευματι
κής υπεροχής καί άσύγκριτο ψυχικό 
σθένος, ΠΟΤΕ δέν έκμεταλλεύθηκε 
τήν πολεμική του άνδρεία καί ιδιο
φυία γιά επιθετικούς σκοπούς.

Παράδοση ’ Εθνική «ή "Αμυνα» 
’Άμυνα ύπέρ βωμών καί εστιών, υπέρ 
ιερών καί όσιων.

’Άμυνα καί όχι επιθετικές τάσεις 
είναι τό πλαίσιο μέσα στό όποιο 
άναπτύσσονται καί μεγαλουργούν οϊ 
’Ένοπλες δυνάμεις τής ' Ελλάδος.

Τά γεγονότα τής πολεμικής Ιστορί
ας μας άλληλοαντιγ’ράφονται καί άδι- 
άκοπα επαναλαμβάνονται σέ νέους 
τόπους καί χρόνους καί ύπό άλλη 
ονομασία.

’ Από τό «Μολών λαβέ» τοϋ Λεωνίδα 
καί τό « Ώ  παΐδες Ελλήνων ϊτε 
έλευθεροϋτε πατρίδα έλευθερούτε δέ

παΐδες, γυναίκες, θεών τε πατρώων 
έδη θήκας τε προγόνων νϋν ύπέρ 
πάντων άγών» τών Μαραθωνομάχων 
καί Σαλαμινομάχων, έχομε τή συνέ
χεια τοϋ Βυζαντίου όπου ό Κων/νος 
Παλαιολόγος άπαντά στό Μωάμεθ μέ 
τό: Τό δέ τήν Πόλιν σοι δούναι, 
όύτ’ έμόν έστίν ούτ’ άλλου τών κατοι- 
κούντων έν ταύτη κοινή γάρ γνώμη 
πάντες αύτοπροαιρέτως άποθανοϋ- 
μεν καί ού φεισόμεθα τής ζωής 
ήμών».

’ Ακολουθεί τό « ’ Ελευθερία ή Θάνα
τος» καί «Καλύτερα μιας ώρας ελεύ
θερη ζωή» τών ηρώων τοϋ 21 καί 
φθάνουμε στό μέγα ΟΧΙ τοϋ 40 πού 
άφησε έμβρόντητη, άφωνη καί εκστα
τική ολόκληρη τήν άνθρωπότητα καί 
έκανε τούς μεγάλους τής έποχής νά 
παραμιλούν άπό θαυμασμό γιά τήν 
' Ελλάδα καί νά τρίβουν τά μάτια τους 
ανήμποροι νά πιστέψουν σάν άληθι- 
νά! Σάν άνθρώπινα! τά κατορθώματα 
τών ' Ελλήνων τοϋ 40.

Μερικά όμως αυτούσια άποσπά- 
σματα άπό όσα ειπώθηκαν τότε θά 
μάς δώσουν εναργέστερα τήν εικόνα 
τοϋ 40.

Στό τεύχος τής 30 Νοεμβρίου 1940 
τής έπιθεωρήσεως «ΚΑΒΑΛΚΑΝΤΕ» 
ό άρθρογράφος άφοΰ έψεγε άρχικά 
τούς συμπατριώτες του ’Άγγλους γιά 
τήν άρχική δυσπιστία τους κατέληγε:

«Κανείς δέν τολμούσε νά προείπει 
ότι οί "Ελληνες πού 500 χρόνια πρό 
Χριστοΰ, είχαν ρίξει στή θάλασσα 
τούς Παντοκράτορες Πέρσες θά επα
ναλάμβαναν κατά τό 1940 αύτό τό 
κατόρθωμα. Καί όμως στήν πραγματι
κότητα οί "Ελληνες κατέπληξαν τόν 
κόσμο μέ ένα νέο Μαραθώνα».

' Ο Πρωθυπουργός τοϋ Καναδά Μα- 
κένζυ Κίνγκ έγραφε:

-«"Οταν ή κοιτίδα τοϋ εύγενέστε- 
ρου Πολιτισμού πού γνώρισε ή άν
θρωπότητα, ή χώρα πού τής οφείλου
με ότι καθιστά τή ζωή άνώτερη καί 
ώραιότερη ύφίσταται τέτοια επίθεση, 
ή θέση όλων τών άληθινών άνθρώπων 
είναι στό πλευρό της».

' Ο Τούρκος Βουλευτής ’ Ατάϋ έγρα
φε τότε στήν εφημερίδα «Ούλούς» 
«' Ο κόσμος έμεινε έκπληκτος γιά τίς 
μεγάλες στρατιωτικές επιτυχίες τών 
Ελλήνων άλλά τό Τουρκικό έθνος 
δέν έξεπλάγη καθόλου γιατί γνώριζε 
τήν άνδρεία τών ' Ελλήνων γιά τήν 
όποια αισθάνεται θαυμασμό. Μέ τήν 
επίθεση τών ’ Ιταλών ό πόλεμος έπε- 
κτάθηκε ώς τή ζώνη άσφαλείας τής 
Τουρκίας. "Ολοι οί Τούρκοι γνωρί

ζουν ότι ό νικηφόρος ' Ελληνικός 
στρατός πολεμά τόσο ύπέρ τού άν- 
θρωπίνου πολιτισμού καί τής Πατρί- 
δος του όσον καί ύπέρ τής ζώνης 
αυτής άσφαλείας.

Σπάνια τό δίκιο καί ή ισχύς πραγμα
τοποίησαν ένωση τόσο άρμονική όσο 
στόν παρόντα ' Ελληνοϊταλικό πόλε
μο».

"Ας κλείνομε ευλαβικά τό γόνυ πρό 
τοϋ πανθέου τών άθανάτων εθνικών 
μας ήρώων καί άς άκολουθοΰμε πιστά 
τήν λεωφόρο τών εθνικών μας πεπρω
μένων τήν όποια καταυγάζει τό ύπέρ- 
λαμπρο φώς τής θυσίας των.

' Η ' Ελλάδα στρέφει σήμερα εύγνό- 
μωνα τά βλέμματά της ατούς άθανά- 
τους ήρωες τού 40 οί όποιοι μέ τό αίμα 
τους υπερασπίσθηκαν τήν ελευθερία 
της. «Σάν ’Έθνος τήν εξύψωσαν στά 
ύψη τών συνειδήσεων όλου τού κό
σμου, χαλύβδωσαν τό φρόνημα καί 
τήν όρθωσαν άκμαία καί υπερήφανη.

Καί σήμερα οί μαχηταί τής νέας 
γενιάς είναι καί πάλι έτοιμοι νά 
έκπληρώσουν στό άκέραιο τό χρέος 
των καί νά ΰπερασπισθοΰν τήν εδαφι
κή άκεραιότητα, τήν άνεξαρτησία τήν 
ελευθερία καί τή Δημοκρατία τής 
Πατρίδος των.

’ Εμείς οί άστυνομικοί έμπνεόμενοι 
μέ τά ίδια ιδανικά δένθάύποστείλομε 
τήν σημαία καί δέν θά έγκαταλείψομε 
τίς επάλξεις τών εύγενών άγώνων.

Προορισμός μας ή προστασία τών 
' Ελλήνων πολιτών.

'Ιερό καθήκον μας, ή θυσία καί 
αύτής άκόμη τής ζωής μας γιά τήν 
ελευθερία, τή δημοκρατία, τήν εύνο- 
μία καί τή δόξα τής Πατρίδος.
’Ά ς συνεχίσουμε τή φωτεινή πορεία 

πού μέχρι τώρα χάραξαν κ ι’ άκολού- 
θησαν οί πρόγονοί μας μεταδίδοντας 
ατούς έπερχομένους τή σκυτάλη τής 
νίκης τοϋ φωτός κατά τοϋ σκότους, 
τής άλήθειας κατά τού ψεύδους, τής 
’ Ελευθέριας κατά τής βίας.

Τόν κόσμο μπορεί νά τόν κατακτή
σουν μόνο οί ιδέες, τό πνεύμα τό 
φώς!!

Ποτέ ή βία τό κνούτο τό σκοτά
δι!!!!!!!
«.... Νάναι αιώνια σέ τούτη τή γή ή 
Λευτεριά.
Κάποιας μοίρας ορίζει τό Τάμα. 
Μάνα ' Ελλάδα δική σου μιά σάλ
πιγγα ήχεΐ
λές άκόμη τής Πίνδου μιά κώχη 
ατούς λαούς θά θυμίζει γεμάτο 
ψυχή
τό τρανό πού ξεστόμισες «ΟΧΙ».
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Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΤ
' Υπό ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ Δ. ΠΑΛΛΗ 
ΝΟΜΙΚΟΥ -  ΠΟΛΙΤΟΛΟΓΟΥ

Ή  Διπλωματία τοϋ 18ου αίώνος είναι εκείνη, 
ήτις διεμόρφωσε την σύγχρονον διπλωματίαν, 
διό καί £πέχει μεγίστην σημασίαν τής «διαρκώ ς 
αύξούσης έπιδράσεως τής Κοινής γνώμης επί τών 
διπλωματικών σχέσεων, έπιδράσεως ήτις συνυ- 
φαίνεται πρός τό γενικώ τερον φαινόμενον τής 
έκδημοκρατικοποιήσεως τής ’εξωτερικής πολιτι
κής».

Π ΡΙΝ ή χωρήσωμεν εις τά περί 
διπλωματίας τοΰ 18ου αίώνος, 

κρίνεται άναγκαία καί επιβεβλημένη 
ή έν τώ προλόγω νύξις τής διπλωματί
ας έν γένει. ’ Εξεταστέον τί είναι 
διπλωματία. Διπλωματία είναι ή επι
στήμη καί ή πρακτική τέχνη πρός 
ορθόν χειρισμόν τών έξωτερικώνύπο- 
θέσεων ενός κράτους έν τινι έτέρω 
κράτει ή έν τινι έτέρα διεθνεΐ αρχή.' Η 
διπλωματία είναι γνωστή έκ τής αρχαί
ας έποχής, καθ ’ ήν ό άνθρωπος ήρξα- 
το δημιουργών άνεξαρτήτους κοινό
τητας καί άναπτύσσων σχέσεις πρός 
έτέρας κοινότητας. ’ Αλλ’ έν προκει- 
μένω δέν θά πραγματοποιήσωμεν 
άνασκόπησιν τής κατά διαφόρους 
περιόδους άναπτύξεως τής διπλωμα
τίας. Θά περιορισθώμεν εις τήν διπλω
ματίαν τοϋ 18ου αίώνος. Τά ονόματα 
διπλωματία, διπλωμάται, διπλωματι
κόν σώμα καθιερώθησαν τό πρώτον 
τόν 18ον αιώνα.

’ Εν προκειμένω, πολλαί διπλωματι
κοί φυσιογνωμίαι άνεφάνησαν κατά 
τόν 18ον αιώνα εις τόν Ευρωπαϊκόν 
ιδία χώρον, πολλαί διεθνείς συμβάσεις 
έγένοντο καί γενικώς ή περίοδος 
αύτη, τοϋ 18ου αίώνος, παρουσιάζει 
ιδιαίτερον ενδιαφέρον, ώς χαράξασα 
τήν οδόν τής συγχρόνου διπλωματίας 
εις τά πλαίσια τοΰ Δημοσίου Διεθνοΰς

Δικαίου. Συνδετικόν κρίκον τής δι
πλωματικής ιστορίας ή έν γένει τής 
διπλωματίας τοΰ 18ου αίώνος καί τής 
πρό αϋτοϋ διπλωματίας άποτελεϊ ή 
Ειρήνη τής Ουτρέχτης τοϋ 1713. ' Η έν 
λόγω ειρήνη έγένετο έν τή ' Ολλανδική 
πόλει UTRECHT, κατόπιν τοΰ σημει- 
ω θέντος δ εκ α τρ ιετο ΰ ς πολέμου 
(1701-1713) τής Γαλλίας έξ ένός καί 
τής ’ Αγγλίας, Πρωσσίας, Πορτογαλί
ας, Γερμανίας, 'Ολλανδίας, Σαβοΐας 
καί τών έκλεκτοράτων Άννοβέρου 
Μαγεντίας καί Παλατινάτου έξ ετέ
ρου. Κατά τήν συνομολογηθεΐσαν 
ταύτην ειρήνην έπιβεβαιωθη ή άγγλι- 
κή δύναμις, καθ ’ ότι πλεισται, άποικί- 
αι περιήλθον ϋπό τήν κατοχήν τής 
’ Αγγλίας μετά τούς πολέμους τοΰ 
Λουδοβίκου ΙΔ". Διά τής ειρήνης τής 
Ουτρέχτης τοΰ 1713, ήτις άπετέλεσε 
τό προοίμιον τής διπλωματίας τοΰ 
18ου αίώνος, ή ’ Αγγλία έκυριάρχει 
πλέον επί τοΰ Γιβραλτάρ καί τών 
αποικιακών γαλλικών κτήσεων, ή Αυ
στρία έπί τών Κάτω Χωρών καί 
τμημάτων τής ’ Ιταλίας, ή 'Ολλανδία 
έπί τών άχυρών σημείων εις τάς Κάτω 
Χώρας καί ή Πρωσσία άνεγνωρίσθη 
Βασίλειον. ’ Αλληλουχίαν τής άνωτέ- 
ρω ειρήνης άποτελεϊ καί ή ϋπό τών 
διπλωματών τής έν λόγφ περιόδου 
συναφθεΐσα συνθήκη τών Παρισίων

τοΰ 1763, μετά τό πέρας τοΰ επταε
τούς πολέμου (1756-1763), τοΰ λα- 
βόντος χώραν έκ μέρους τής Γαλλίας, 
Αύστρίας, Ρωσίας, Σουηδίας, τών μι
κρών γερμανικών κρατών καί τής 
’ Ισπανίας ώς συμμάχων έξ ένός καί 
τών συνασπισθεισών ’ Αγγλίας καί 
Πρωσσίας έξ έτέρου.

Συνέπεια τών άνωτέρω ήτο ή υπε
ροχή τής ’ Αγγλίας καί ή αποστασία 
τών Η.Π.Α. έκ ταύτης. ' Η ιστορία τής 
διπλωματίας τοΰ 18ου αίώνος ήτο μία 
πολυκύμαντος ιστορία, περιλαμβά- 
νουσα σειράν δλως μεγάλων συνθη
κών καί καίριας σημασίας γεγονότων. 
’ Εν συνεχεία ύπεγράφη έν Σιλιστρία 
τό 1774 ή περιφανής διά τήν Ρωσίαν, 
άλλά καί διά τούς υποδούλους χριστι
ανικούς λαούς, ειρήνη τοΰ Κιουτσούκ 
Καϊναρτζή εις βάρος τής πανισχύρου 
είσέτι Τουρκίας. Διά τής ειρήνης 
ταύτης, γενομένης έκ μέρους τής 
Ρωσίας έξ ένός καί τής Τουρκίας έξ 
έτέρου, κατόπιν τοΰ νικηφόρου Ρωσι
κού πολέμου (1768-1774) έναντίον 
τής Τουρκίας, έδίδετο εις τήν Ρωσίαν 
τό ’ Αζώφ καί τό Κέρτζ καί έπετεύχθη 
ή έλευθέρα ναυσιπλοΐα έν τώ Εύξείνω 
Πόντω. Τό έτος 1783 συνεφωνήθη ή 
ειρήνη τών Βερσαλιών, συμμαχησα- 
σών τών έν ’Αμερική άποικιών μετά 
τής Γαλλίας, ’ Ισπανίας καί ' Ολλανδί-

Ο Λουδοβίκος ΙΔ' της Αγγλίας. Οι ήττες του είχαν οαν 
αποτέλεσμα τη συνθήκη ειρήνης της Ουτρέχτης του 1713, η οποία 

άπετέλεσε και το προοίμιο της διπλωματίας του 18ου αιώνα.
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ας καί άναγνωρισθείσης τής ανεξαρ
τησίας τών πρώτων. ' Η ειρήνη αυτή 
ειχεν επακολουθήσει τόν επταετή 
άγώνατής άνεξαρτησίας (1776-1783). 
Διά τών συνεχών επιτυχιών τής Ρωσί
ας έναντίον τής Τουρκίας συνωμολο- 
γήθη καί έτέρα ύπό τής Ρωσίας μετά 
τής Τουρκίας ειρήνη, ή ειρήνη τού 
Ίασίου, τοϋ 1792, έπακολούθημα 
ούσα τοΰ Ρωσοτουρκικοΰ πολέμου 
(1787-1792).

Μεγάλα γεγονότα συνέβησαν αυ
τήν τήν περίοδον, άλλάξαντα τόν ροϋν 
τοϋ τότε κόσμου. Χρονολογική τή 
σειρά, ή Ανεξαρτησία τών Η.Π.Α. 
τοΰ 1776, ή Γαλλική Έπανάστασις 
τσϋ 1789 καί ή ' Ελληνική ’ Επανάστα- 
σις τοϋ 1821. Ο βίος τοϋ Μεγάλου 
Ναπολέοντος υπήρξε λίαν πολυκύ
μαντος καί περιπετειώδης. Μία σειρά 
νικών καί ήττών καί εν πλήθος συνθη
κών καί ειρηνών περιστοιχίζουν τόν 
άναφερθέντα. Ή  ειρήνη τοΰ CAM- 
PO-FORMIO τής 17ης ’ Οκτωβρίου 
τοΰ 1797, συνομολογηθεισα ύπό τής 
Αύστρίας έξ ένός καί τής Γαλλίας έξ 
έτέρου άπέδειξε τήν ύπεροχήν τής 
δευτέρας. 'Η  διπλωματία τοΰ, 18ου 
αίώνος έχει νά παρουσιάση καί έτέ- 
ρας άξιομνημονεύτους συνθήκας. Τό 
1801, κατόπιν τής άναφερθείσης Γαλ
λικής ύπεροχής, συνωμολογήθη ή 
ειρήνη τής LUNEVILLE μεταξύ τής

Ο Μ. Ναπολέων, του οποίου οι επιτυχίες 
και η πτώση διαμόρφωσαν σε μεγάλο 
βαθμό την διπλωματία του 18ου αιώνα.

Αύστρίας καί τής Γαλλίας, ώς καί τό 
1802 ή ειρήνη τής AMIENS μεταξύ 
’Αγγλίας καί τής πανισχύρου τότε 
Γαλλίας. Έ ν έτει 1806, τήν 25ην 
Δεκεμβρίου, ϋπεγράφη ή ειρήνη τοΰ 
Πρέσμπουργ ύπό τής Αύστρίας έξ 
ένός καί τής νικηφόρου Γαλλίας έξ 
έτέρου. ’ Εν συνεχεία ή Ευρωπαϊκή 
Διπλωματία έχει νά παρουσιάση τήν 
έπακολουθήσασαν χρονικώς συνθή
κην τοΰ Τίλσιτ τής 18ης ’ Ιουλίου τοΰ 
1807, πραγματοποιηθείσης διά τής 
ύπογραφής τοΰ Μεγάλου Ναπολέον
τος έξ ένός καί τοΰ τσάρου ’ Αλεξάν
δρου Α '. Τάς άνωτέρω είρήνας διεδέ- 
χθη ή ειρήνη τής Βιέννης, τοΰ ’ Οκτω
βρίου τοΰ 1809, ΰπογραφεΐσα ύπό τής 
Αύστρίας έκ τής μιάς πλευράς καί τής 
θριαμβευούσης ήδη Γαλλίας έκ τής 
άλλης. Αί καταστάσεις έντεΰθεν άντι- 
στρέφονται. ’Άρχεται πλέον ή πτώσις 
τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος. Τήν πτώ- 
σιν τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος επα
κολουθεί ή ύπό τών διπλωματών τής 
Γαλλίας καί τών συμμάχων της ύπο- 
γραφεΐσα πρώτη ειρήνη τών Παρισί- 
ων, τής 30ής ΜαΓου τοΰ 1814, δΓ ής ή 
πάλαι ποτέ πανίσχυρος Γαλλία έπα- 
νήρχετο εις τά εδαφικά δρια τοΰ 
έτους 1792. Σχετικώς πρός τό Συνέ- 
δριον τής Βιέννης, τοΰ 1815, παρατη- 
ροΰμεν δτι τοΰτο άπετέλεσεν ιστορι
κόν όρόσημον διά τήν Ευρώπην, 
κατέχον έξέχουσαν θέσιν όμοΰ μετά 
τών λοιπών μεγάλων γεγονότων, γενό- 
μενον πρός καθορισμόν τής νέας 
πολιτικής καταστάσεως τής Εύρώ- 
πης. Κατά τήν συνδιάσκεψήν τών 
Δυνάμεων, ήτοι τής Αύστρίας, Ρωσί
ας, Γαλλίας, ’ Αγγλίας, Πρωσσίας, 
Σουηδίας καί ' Ολλανδίας, διεκρίθη- 
σαν καί ιδιαιτέραν έσχον επιρροήν ό 
άντιπρόσωπος τής Αύστρίας Κλήμης 
φόν Μέττερνιχ (METTERNICH), ό 
άντιπρόσωπος τής Ρωσίας "Ελλην 
’ Ιωάννης Καποδίστριας καί ό άντι- 
πρόσωπος τής Γαλλίας Ταλλεϋράν.
’ Αλλά, πριν ή καταλήξη ή συνδιάσκε- 
ψις εις τά οριστικά αύτής άποτελέ- 
σματα είμή μόνον εις τήν διανομήν τής 
λείας, έπληροφορήθη τά τής κινήσε- 
ως τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος, τόν 
όποιον καί έχαρακτήρισεν ώς έχθρόν 
καί ταραξίαν τής ειρήνης τοΰ κόσμου. 
Αί ένέργειαι τοΰ Μεγάλου Ναπολέον-

Ο Ταλλεϋράνδος, από τους πιο διαπρε
πείς διπλωμάτες κατά την ιστορούμενη

περίοδο.

τος άνετράπησαν ύπό τών κρατών 
τών συμμετασχόντων εις τήν συνεδρί
αν τής Βιέννης καίτοσαύτη ΰπήρξεν ή 
καταστροφή τοΰ Μεγάλου Ναπολέ
οντος, ώστε ούδέποτε πλέον ήδυνήθη 
νά έχη έκ νέου έπιτυχίας. Τάς Ε κ α 
τόν ήμέρας τοΰ Μεγάλου Ναπολέον
τος (20 Μαρτίου - 28 ’ Ιουνίου τοϋ 
1815) καί τήν καταστροφήν αύτοΰ έν 
Βατερλώ τήν 18ην ’ Ιουνίου τοΰ 1815 
έπηκολούθησεν ή δευτέρα ειρήνη τών 
Παρισίων τής 20ής Νοεμβρίου τοΰ 
1815, ύπογραφεΐσα έν άναφορά τήν 
Γαλλίαν ύπό τοΰ Λουδοβίκου ΙΗ '. Διά 
τής ειρήνης ταύτης, έπιτευχθείσης 
ύπό τής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, ή 
Γαλλία έπανήρχετο λίαν άδόξως είς τά 
εδαφικά δρια τοΰ έτους 1790.

Σχετικώς πρός τάς έξωτερικάς - 
διεθνείς σχέσεις τής ’ Αμερικής παρα- 
τηροΰμεν δτι διά τής Συνθήκης τών 
Παρισίων τοΰ 1783 εϋρέα τά σύνορα 
είχον παραχωρηθή εις τήν ’ Αμερικήν. 
Τά εδαφικά αύτής δρια ήσαν: ’ Εξ 
άνατολικών, ό ’ Ατλαντικός ώκεανός· 
έκ δυτικών, ό ποταμός Μισσισιπής· 
έκ βορείων, ό Καναδάς· έκ νοτίων, ή 
Φλόριντα. Τό μέγεθος τών Η νωμέ
νων Πολιτειών τής ’ Αμερικής ηύξήθη 
έτι μάλλον διά τής προσφοράς έκ 
μέρους τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος 
νά πωλήση εις τάς Η.Π.Α. τήν Λουϊζιά-
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ναν, πιστεύων δτι ή ειρήνη έν τή 
Ευρώπη δέν θά διήρκει επί πολύ. 
Πρόεδρος τών Η.Π.Α. ήτο ό Τζέφερ- 
σον, κατόπιν δέ ό Μάντισον. Περί τό 
1810 πλεΐστοι ’ Αμερικανοί έγκατε- 
στάθηκαν έν τή ισπανική περιοχή, 
ήτις ώνομάζετο Δυτική Φλόριντα. Κα
τόπιν έπαναστάσεως τών έποίκων 
πρός προσάρτησιν μετά τών Η.Π.Α., ό 
Πρόεδρος Μάντισον διά διακηρύξεως 
αυτού έπεξέτεινε τήν άμερικανικήν 
δικαιοδοσίαν. Κατά τά έτη 1817 καί 
1818 διά τών διπλωματικών ενεργειών 
τού Τζών Κου'ϊνσυ ’Άνταμς, υπουρ
γού τών 'Εξωτερικών έν τή κυβερνή
σει Μονρόε, προσπάθεια έγένετο 
πρός άπόκτησιν τής υπολοίπου Φλό- 
ριντας. 'Αλλά αί διαπραγματεύσεις 
αύται έναυάγησαν κυριολεκτικώς, 
κατόπιν τής έπιδρομής τού 'Άντριου 
Τζάκσον τό 1818. Περί τό 1821 διά 
συνθήκης, έπικυρωθείσης τό αύτό 
έτος, ή ’ Ισπανία έδέχθη νά παραχω- 
ρήση εις τάς Η.Π.Α. τήν Φλόριντα, 
έπ'άνταλλάγματι τήν άποδοχήν τών 
Η.Π.Α. νά έποικίσουν τά δυτικά σύνο
ρα τού έδάφους τής Λουϊζιάνας ύπό 
εύνοϊκούς ορούς διά τήν 'Ισπανίαν. 
Σημαντική ήτο καί ή Συνθήκη τού 
Γκουανταλοΰπε Χιντάλγκο τού 1848, 
έπί προεδρίας τού Πόλκ, γενομένων 
τών Η.Π.Α. τοιουτοτρόπως ιδιοκτή
του έπί τού Τέξας, τής Καλιφορνίας 
καί τού Νέου Μεξικού. Σημαντικώτα- 
τον στοιχεΐον τής άμερικανικής έξω- 
τερικής πολιτικής ήτο καί τό περιφα-

Αριστερά: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Μονρόε του οποίου το περίφημο δόγ
μα υπήρξε το σημαντικότερο στοιχείο της Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Κάτω: Ο 
πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος ως υπουργός των 
εξωτερικών της Ρωσίας, υπήρξε πρωτεργάτης για τη συνομολόγηση σπουδαιότάτων 
συνθηκών μεταξύ της Ρωσίας και των άλλων μεγάλων δυνάμεων. Στην απέναντι σελίδα 
η «Μάχη των Αθηνών». (Σκέψη Μακρυγ'ιάννη, χειρ Παναγ. Ζωγράφου) Οι διπλωμάτες 
της Ιεράς Συμμαχίας διεκειντο εχθρικώςπρος την εξέγερση των υποδούλων Ελλήνων.

νές Δόγμα Μονρόε. Έ ω ςτό έτος 1822 
αί Η.Π.Α. καί ή ’ Αγγλία είχον άναπτύ- 
ξει μεγάλως τό έμπόριον μετά τών 
πρώην Ισπανικών άποικιών τού Δυτι
κού ' Ημισφαιρίου καί άνησύχει ταύ- 
τας ή έπαναφορά τού πάλαι ποτέ 
άποικιακού καθεστώτος ύπό τής ' Ιε
ράς Συμμαχίας. Βεβαίως αί Η.Π.Α. 
ύφίσταντο πιέσεις έκ μέρους τών 
Ρώσων έν άναφορά τήν 'Αλάσκαν.' Ο 
Πρόεδρος Μονρόε, συνεννοηθείς με
τά τού διπλωμάτου καί ύπουργοΰ τών 
’ Εξωτερικών τών Η.Π.Α. ΤζώνΚουΓν- 
συ ’Άνταμς, διεκήρυξε τό περιφανές 
Δόγμα, διατυπωθέν εις προεδρικόν 
διάταγμα τού 1823. Ό  Πρόεδρος 
Μονρόε έδήλου, σχετικώς πρός τάς 
διαπραγματεύσεις μετά τών Ρώσων 
εις τά βορειοδυτικά, δτι αί άμερικανι- 
καί ήπειροι δέν θά ήδύναντο νά 
θεωρηθούν έντεΰθεν καί έφ ’ έξης ώς 
προσφερόμεναι πρός μελλοντικήν ά- 
ποίκισιν ύφ’ οίασδήποτε τών εύρω- 
παϊκών δυνάμεων, πρός τούτοις δτι οί 
Εύρωπαΐοι δέν θά ήδύναντο νά άναμι- 
χθοΰν πλέον εις τάς ύποθέσεις τής 
’ Αμερικής, ούδέ οί ’Αμερικανοί εις 
τάς τής Εύρώπης. Μέρος τών διακη
ρύξεων τού έν λόγω Δόγματος άπετέ- 
λει καί ή δήλωσις σχετικώς πρός τήν 
' Ιεράν Συμμαχίαν περί ύπάρξεως ού- 
σιαστικής διαφοράς μεταξύ τού πολι
τικού συστήματος τών συμμάχων δυ
νάμεων καί έκείνου τής ’Αμερικής 
καί δτι θά έθεωρειτο οίασδήποτε 
άπόπειρα έκ μέρους τών συμμάχων 
δυνάμεων πρός έπέκτασιν τού συστή
ματος των εις οίονδήποτε τμήμα τού 
Δυτικού ' Ημισφαιρίου ώς έπικίνδυ- 
νος διά τήν ειρήνην καί ασφάλειαν 
τών ’ Αμερικανών. Εις τό Δόγμα Μον
ρόε έτονίζετο προσέτι ή αποχή πάσης 
έπεμβάσεως εις τάς άποικίας οίασδή
ποτε εύρωπαϊκής δυνάμεως έκ μέ
ρους τών Η.Π.Α. καί ή μή συμμετοχή 
τών τελευταίων εις εύρωπαϊκούς πο
λέμους. Αί σχέσεις Η.Π.Α. καί Κίνας 
έβαινον καλαί, διά δέ τής Συνθήκης 
Ούάνγσια, ύπογραφείσης τόν ’ Ιούλι
ον τού 1844, κατέστησαν έπίσημοι 
καί ηύξήθησαν κατά πολύ.

’ Αναγκαία είναι καί ή έξέτασις τών 
διπλωματικών προσωπικοτήτων τής

έν λόγω περιόδου καί ούχί μόνον ή 
ξηρά άπεικόνισις καί παρουσίασις 
τών γεγονότων. Τοιαΰται μεγάλαι φυ- 
σιογνωμίαι διέπρεψαν τόσον έν Εύρώ- 
πη, δσον καίέν ’Αμερική. Ό  "Ελλην 
’ Ιωάννης Καποδίστριας, ύπουργός 
τών ’ Εξωτερικών τής Τσαρικής Ρωσί
ας, περίφημος διπλωμάτης, δεξιά χειρ 
τού τσάρου ’ Αλεξάνδρου Α", άντι- 
κρυς άντίθετος πρός τήν ' Ιεράν Συμ
μαχίαν, ύπεστήριξεν δτι ή διεθνής 
κατάστασις μετά τήν 'ίδρυσιν τής 
άνωτέρω Συμμαχίας ούδόλως ήτο 
καλή. ' Ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγό- 
πουλος εις τήν « ' Ιστορίαν τού ‘ Ελλη
νικού ’Έθνους» ώς έξής άναφέρει τά 
περί Ίωάννου Καποδιστρίου:»...., έ- 
πιφανέστατος, πάντων ών, διατελέ- 
σας πρό πολλοΰ έν ρωσική ύπηρεσία 
έν έπιφανεστάτη πολιτική θέσει (σύμ
βουλος τού αύτοκράτορος 'Αλεξάν
δρου Α '), μέγα παραστήσας πρόσω- 
πον έν ταίς μεγάλαις ιδίως άπό 1814 
καί έντεΰθεν γενομέναις πολιτικαΐς 
συνεδρίαις καί τελεσφόρως έργα- 
σθείς έν τή συνομολογήσει σπουδαιο- 
τάτων συνθηκών μεταξύ τών μεγάλων 
Δυνάμεων». (Κ. Παπαρρηγοπούλου, 
Ιστορία τού Ελληνικού ’Έθνους, 
τόμ. 7ος, σελ. 236, Συμπλήρωσις Π. 
Καρολίδου). 'Ο  Ιωάννης Καποδί- 
στριας ώς διπλωματικός, άλλά καί
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πολίτικός σύμβουλος εις τόν ρωσικόν 
στρατόν, όμοΰ μετά τού Στρατφόρ- 
δου Κάννιγκ, συνετέλεσε μεγάλως εις 
τήν συνομολογηθεϊσαν τό 1812 συν
θήκην τής ’Αγγλίας μετά τής Τουρκί
ας, τήν συνθήκην τοΰ Βουκουρεστί- 
ου. Τήν συνθήκην τοϋ Βουκουρεστί- 
ου έπηκολούθησε τό συνέδριον τής 
Βιέννης τοΰ 1815, τοϋ όποιου προέ- 
στη μετά τών άλλων προσωπικοτήτων 
καί διεκρίθη ό ’ Ιωάννης Καποδίστρι- 
ας. Τό αυτό έτος, 1815,ύπεγράφητήν 
26ην Σεπτεμβρίου, ύπό τοϋ τσάρου 
τής Ρωσίας ’ Αλεξάνδρου Α ', τοΰ 
αύτοκράτορος τής Αυστρίας Φραγκί
σκου Β ' καί τοϋ βασιλέως τής Πρωσ- 
σίας Φρειδερίκου Γουλιέλμου Τ ', μυ
στική συνθήκη συμμαχίας, κληθεΐσα 
’ Ιερά Συμμαχία, καθορίσασα τήν χρι
στιανικήν θρησκείαν ώς θεμέλιον τής 
πολιτικής τών μελών της. ’ Αλλά κάτω
θ ι τοΰ θρησκευτικού τούτου καλύμ
ματος έκρύβετο ή συμμαχία τών μο
ναρχών εναντίον πάσης άπελευθερω- 
τικής κινήσεως τών λαών τής εποχής 
εκείνης. Πριν ή διασπασθή τό 1848 ή 
' Ιερά Συμμαχία, ψυχήν είχε τόν καγ
κελάριον τής Αυστρίας καί διπλωμά
την Κλήμην φόν Μέττερνιχ, ένα τών 
πλέον διασήμων πολιτικών τής Ευρώ
πης, διακριθέντα διά τήν διπλωματίαν 
καί ευστροφίαν του, ώς καί διά τά 
σατανικά του σχέδια. Ούτος έθεσε 
ταΰτα έν εφαρμογή πρός συμφέρον καί 
έξυπηρέτησιν τής Αυστρίας. Διά τής 
διπλωματίας του προσεπάθη νά άνα-

κόψη τόν άνεμον τής ελευθερίας τών 
υποδούλων λαών. Κύριος ένσαρκω- 
τής, άλλά καί εις βάθος έμπνευστής 
τής ' Ιεράς Συμμαχίας, ΰπήρξεν ό 
Μέττερνιχ. Δεινός πολέμιος ό Μέτ
τερνιχ τής ' Ελληνικής ’ Επαναστάσε- 
ωςτοΰ 1821 διηνεκώς έπληττε διά τής 
πολιτικής του τάς κινήσεις καί ένερ- 
γείας πρός άνεξαρτησίαν τής ' Ελλά
δος. Εις τήν συνθήκην τών Παρισίων 
τοΰ 1814 ύπέγραψεν ό αύστριακός 
ουτος διπλωμάτης διά λογαριασμόν 
δλων τών συμμάχων, λαβών μέρος είς 
τήν συμμαχίαν εναντίον τοΰ Μεγάλου 
Ναπολέοντος. Εις τό συνέδριον τής 
Βιέννης τοΰ 1815, ό Μέττερνιχ, διά 
τής διπλωματίας καί τών σατανικών 
του σχεδίων, ώς καί άλλαχοΰ άνεφέρ- 
θη, συνεκρούσθη μεγάλως μετά τοΰ 
’ Ιωάννου Καποδιστρίου, ύποστηρί- 
ζοντος τοΰ δευτέρου φιλελευθέρας 
άρχάς. ' Η ' Ιερά Συμμαχία έκαλύπτε- 
το ύπό τό πρόσχημα τής προστασίας 
τής θρησκείας, τής ειρήνης καί τής 
τάξεως έν Ευρώπη. ' Η έν λόγω Συμ
μαχία, ώς δήλον, ήτο τριμερής, άποτε- 
λουμένη έκ τής Ρωσίας, τής Αυστρίας 
καί τής Πρωσσίας. Τής Συμμαχίας 
τούτης δέν μετεϊχεν ή ’ Αγγλία διά 
λόγους συνταγματικής δεσμεύσεως 
τοΰ βασιλέως της. Τήν 20ήν Νοεμβρί
ου τοΰ 1815 συνήφθη τετραμερής 
συμμαχία ύπό τής ’ Αγγλίας καί τών 
τριών προηγουμένων Ευρωπαϊκών 
Δυνάμεων. Διά τής νέας τετραμερούς 
συμμαχίας έπεφυλάχθη τό δικάίωμα

έπεμβάσεως, κοινή τή συνεννοήσει 
τών Δυνάμεων, είς μίαν έκάστην έξ 
αύτών πρός καταστολήν τών επανα
στατικών κινημάτων. Τό 1818 ή τε
τραμερής συμμαχία έγένετο πενταμε
ρής τή προσχωρήσει εις αύτήν τής 
Γαλλίας. Συνέστη τούτέστιν ή Πεν
ταρχία. Οί διπλωμάται τής Ίεράς 
Συμμαχίας διέκειντο, ώς καί άλλαχοΰ 
έλέχθη, τά μάλιστα ψυχρώς καί έχθρι- 
κώς πρός πάσαν φιλελευθέραν κίνη- 
σιν καί ’ Επανάστασιν πρός έλευθερί- 
αν καί άνεξαρτησίαν, οΰτω καί πρός 
τήν ' Ελληνικήν ’ Επανάστασιν τοΰ 
1821. ' Η διπλωματική αύτη «άντίδρα- 
σις» τής πολιτικής τής ' Ιεράς Συμμα
χίας διέκειτο έχθρικώς ούχί μόνον 
πρός τήν ' Ελληνικήν ’ Επανάστασιν 
τοΰ 1821, άλλά καί πρός πλεΐστα άλλα 
έκδηλωθέντα κινήματα, ώς έν Γερμα
νία, 'Ισπανία, Νεαπόλει, Σικελία καί 
Ν. ’ Αμερική. Εις τόν άγγλικόν χώρον 
διεκρίθη μεγάλως ό υπουργός τών 
’ Εξωτερικών τής ’ Αγγλίας καί έξαίρε- 
τος διπλωμάτης GEORGE CAN
NING, άπομακρυνθείς τάχιστα έκ τής 
' Ιεράς Συμμαχίας καί άντικαταστή- 
σας τόν φιλότουρκον προκάτοχόν 
του ύπουργόν LONDONDERRY, τόν 
γνωστόν ύπό τό όνομα CASTLEREA- 
GH. Ό  “Ελλην πολιτικός, άλλά καί 
διπλωμάτης, ’ Αλέξανδρος Μαυρο- 
κορδάτος ήτήσατο τήν άγγλικήν προ
στασίαν διά τήν 'Ελλάδα. Ό  GEOR
GE CANNING έθεώρει τήν 'Ελλάδα 
ώς στήριγμα τής ’ Αγγλίας έναντίον
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τών ρωσικών σχεδίων. Δέον νά άνα- 
φερθοΰν έν προκειμένω τά ονόματα 
τών άγγλων λόρδου Πάλμερστον (ού
τως έκλήθη ό LORD FIREBRAND) 
καί Ούάϊς (WYSE), διπλωματών άκ- 
μασάντων περί τά τέλη τοϋ 18ου 
αίώνος καί τά μάλα έργασθέντων 
πρός τό συμφέρον τής ’ Αγγλίας. 
Μεγάλοι ώσαύτως διπλωμάται είς τόν 
περί τάς έξωτερικάς σχέσεις ρωσικόν 
χώρον υπήρξαν ό Έλλην ’ Ιωάννης 
Καποδίστριας καί ό Νέσσελροδ, καί 
οί δύο υπουργοίτήςτσαρικής Ρωσίας.. 
Οί, ώς άνω, δύο διπλωμάται διεκρίθη- 
σαν είς τό διπλωματικόν συνέδριον έν 
LAIBACH κατά τήν σύσκεψιν διάτήν 
έν Νεαπόλει έπανάστασιν. Είς τόν 
αυστριακόν χώρον διεκρίθη ό MET
TERNICH, έχθρός τής 'Ελληνικής 
’ Επαναστάσεως τοϋ 1821 καί κύριος 
ένσαρκωτής τής Ίεράς Συμμαχίας. 
Πρός τούς "Ελληνας εχθρικότατα 
διακείμενος ό METTERNICH έγρα- 
φεν έν τώ ύπομνήματι τής 25ης 
’ Απριλίου τοϋ 1821 ώς έξής: «Πώς 
είναι δ ’ έν γένει δυνατόν νά έκινήθη ή 
έλληνική έπανάστασις πρός τό συμ
φέρον τοϋ έλληνικοϋ έθνους, άφοϋ τό 
έθνος αύτό έξέπεσε κατά τούς τελευ
ταίους αιώνας είς τάς έσχάτας βαθμί
δας τής έθνικής παραφθοράς». (X. 
Θεοδωρίδου - Α. Λαζάρου, 'Ιστορία 
Ελληνική καί Εύρωπαϊκή τών Νέων 
Χρόνων, σελ. 313 Άθήναι 1972). Διά 
τών άνωτέρω λεχθέντων ύπό τοϋ 
διπλωμάτου METTERNICH φαίνεται 
καθαρώς ή άνθελληνική στάσις αύ- 
τοϋ, ώς καί τό πόσον έχθρικώς καί 
ψυχρώς διέκειτο οΰτος πρός τήν 
'Ελληνικήν. Έπανάστασιν τοϋ 1821.
' Η γαλλική διπλωματία ούδόλως ύπε- 
λείπετο έκείνης τών άλλων ευρωπαϊ
κών κρατών. Μεγάλη προσωπικότης 
άνεδείχθη ό διπλωμάτης Ταλλεϋράν, 
μεταγενέστερον δέ καί δή περί τά 
τέλη τοϋ 18ου αίώνος διεκρίθησαν ό 
Γκιζώ, υπουργός τών ’ Εξωτερικών 
τής Γαλλίας, καί ό Θουβενέλ, πρε
σβευτής έν Έλλάδι τής Γαλλίας.

’ Εν ’Αμερική μία έξέχουσα προσω
πικότης έκυβέρνα κατά τήν έξεταζο- 
μένην περίοδον, τοϋ 18ου αίώνος, ό 
’ Ιάκωβος Μονρόε, έξοχος πολιτικός 
άνήρ καί διπλωματικός νοϋς. Σημαν
τική διά τήν ' Ελλάδα ύπήρξεν ή 
πολιτική καί διπλωματία τοϋ Προέ
δρου Μονρόε, όντος τοϋ έν λόγω 
έμπνευστοϋ τής άναγνωρίσεως τών 
DE FACTO κυβερνήσεων ώς νομί
μων. Κατά τόν Πρόεδρον Μονρόε 
άνεγνωρίζοντο ώς νόμιμοι αί έξ έπα-

ναστάσεως κυβερνήσεις. ' Ιστορικόν 
κατέστη τό Δόγμα Μονρόε, καθ’ δ 
ήτο άπαράδεκτος πάσα έπέμβασις 
τών Εύρωπαίων είς τά ζητήματα τής 
’ Αμερικής, ώς καί ή τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών άποχή έκ πάσης άναμείξε- 
ως είς τάς ευρωπαϊκός ύποθέσεις. 
Τρία είναι τά γεγονότα, τά καθορίσαν- 
τα τήν διεθνή θέσιν τής ισπανικής 
’ Αμερικής κατά τόν 18ον αίώναί 1) 
Ή άναγνώρισις τής ’ Ανεξαρτησίας 
χάριν τής πολιτικής τού Βρεταννοϋ 
π ρω θυπ ουργού . ROBERT C A N 
NING. 2) ή Διακήρυξις τοϋ Προέδρου 
Μονρόε έν τώ μηνύματί του κατά 
μήνα Δεκέμβριον τοϋ 1823, δΓ ού 
έτίθετο φραγμός έναντι τών ευρωπαϊ
κών άπαιτήσεων καί 3) ή συμφιλιωτι
κή στάσις τοϋ Ποντίφηκος τής Ρώ
μης, άναγνωρίζουσα, μέσω τών Πα
πών Πίου Η' καί Γρηγορίου ΙΕ ', τό 
ήθικόν δικαίωμα τών λαών πρός αύτο- 
διάθεσιν, καθησυχάζουσα οϋτω τήν 
Καθολικήν συνείδησιν, τήν όποιαν 
έτάρασσεν ή ϊσπανόφιλος άντίδρασις 
τοϋ κλήρου. Ή  άνεξαρτησία τοϋ 
Μεξικού άνεγνωρίσθη έγγράφως τό 
1836 ύπό τής Ισπανίας. Αί σχέσεις 
τής ίσπανοαμερικανικής διπλωματίας 
μετά τής Ευρώπης, καθ’ όν χρόνον 
τήν έξουσίαν είχεν είς τήν γηραιόν 
ήπειρον ή ' Ιερά Συμμαχία, β) αί 
σχέσεις τής ίσπανοαμερικανικής δι
πλωματίας μετά τών ' Ηνωμένων Πο
λιτειών τής ’ Αμερικής, τής χώρας τής 
άμερικανικής ήπείρου τής σημειωσά- 
σης τά μεγαλύτερα καί άνώτερα επι
τεύγματα έν άναφορά τόν οικονομι
κόν καί τόν πολιτικόν τομέα καί γ) αί 
σχέσεις τής ίσπανοαμερικανικής δι
πλωματίας μετά τών ένδοϊσπανοαμε- 
ρικανών, ήτοι ή άνάπτυξις καί ή 
καλλιέργεια τής φιλίας είς τάς δημο
κρατίας τάς άναγνωριζούσας τήν ά- 
δελφικότητα αύτών έν άναφορά τήν 
ταυτότητα τής φυλής, τής θρησκείας, 
τής γλώσσης καί τών έθίμων. ’ Εκ τοϋ 
έτους 1835 αί σχέσεις τής 'Ισπανικής 
’ Αμερικής μετά τής ’ Αγγλίας καθωρί- 
ζοντο συμφώνως πρός τόν άγγλοαμε- 
ρικανικόν άνταγωνισμόν. ' Η ’ Αγγλία 
συμμετεΐχεν είς τόν βίον τής άμερικα- 
νικής ήπείρου μέσω άποικιών τινων 
είς τάς ’ Αντίλλας. ' Η θέσις αϋτη 
έπέφερε σύγκρουσιν είς τινα γεωγρα
φικά σημεία έπαφής. Τά σημαντικώ- 
τερα τούτων ήσαν ή ’ Ακτή τών Κου- 
νουπιών καί ή Βρεταννική ’ Ονδούρα 
έν τή Κεντρική ’ Αμερική, ένθα έση- 
μειώνοντο συνεχείς διενέξεις καθ’ δ- 
λον τό διάστημα τοϋ 18ου αίώνος διά

τών ιμπεριαλιστικών άπαιτήσεων. ’ Εν 
τή Νοτίω ’ Αμερική, ή άνάγκη νά 
δημιουργήση ή Μεγάλη Βρεταννία 
άνοικτήν έμπορικήν οδόν έπήνεγκε 
σύγκρουσιν πρός τήν ’ Αργεντινήν. 
’ Ακολούθως έδημιουργήθη ό άπο- 
κλεισμός τοϋ ποταμού Πλάτα, διαρ- 
κέσας έκ τού έτους 1845 έως τό έτος 
1847 καί προκαλέσας διπλωματικόν 
θέμα. Τό διπλωματικόν τούτο θέμα 
έτέθη σχετικώς πρός τό καθεστώς 
τών Νήσων Φάλκλαντ ή Μαλβίνων, τά 
όποια διεξεδίκει καί διεκδικεΐ ή άρ- 
γεντινή κυβέρνησις ώς μέρος τών 
έδαφών της, άνήκον είς τήν ’ Αντιβα- 
σιλείαν τοϋ ποταμού Πλάτα καί άπο- 
τελοΰν κτήσιν έπικεκυρωμένην ύπό 
διαφόρων διεθνών συνθηκών τής ' Ι
σπανίας έξ ένός καί τής ’ Αγγλίας έξ 
έτέρου. Ή διεκδίκησις αϋτη τών έν 
λόγω Νήσων ύπό τής ’ Αργεντινής 
έπήνεγκε σύγκρουσιν τής τελευταίας 
μετά τής ’Αγγλίας καί έν τή σημερινή 
έποχή.

Ή Διπλωματία τοϋ 18ου αίώνος 
είναι έκείνη, ήτις διεμόρφωσε τήν 
σύγχρονον διπλωματίαν, διό καί έπέ- 
χει μεγίστην σημασίαν τής «διαρκώς 
αύξούσης έπιδράσεως τής κοινής 
γνώμης έπί τών διπλωματικών σχέσε
ων, έπιδράσεως ήτις συνυφαίνεται 
πρός τό γενικώτερον φαινόμενον τής 
έκδημοκρατικοποιήσεως τής έξωτε- 
ρικής πολιτικής». (Κ. Θ. Εύσταθιά- 
δου, Διπλωματική ' Ιστορία τής ' Ελ
λάδος, τ. Α ', σ. 3, Ά θήναι 1956). Διά 
τής διπλωματίας τού 18ου αίώνος ώς 
βάσεως ό Κ. D. BRACHER ήσχολήθη 
σχετικώς πρός τήν «νέαν διπλωματί
αν», είς εποχήν «κοινωνικής καί πολι
τικής έπαναστατικότητος», άναφερ- 
θείς είς «έπαναστατικάς μεταμορφώ
σεις τής κρατικής δομής διά τής 
κοινωνικής άναπτύξεως καί τής πολι
τικής χειραφετήσεως τής κοινωνίας» 
καί έρευνήσας τάς σχέσεις έσωτερι- 
κής καί έξωτερικής πολιτικής. Διά τής 
διπλωματίας άνεπτύχθησαν αί σχέ
σεις έπί τού πνευματικού καί πολιτι
κοκοινωνικού πεδίου δλων τών λαών 
τής γής, καταργουμένων τών συνόρων 
καί τών ιδιαιτέρων διαφορών. ' Η 
διεθνής έπικοινωνία καί αί διακρατι
κοί σχέσεις διά τής διπλωματίας ηύξή- 
θησαν μεγάλως. Τά Κράτη διεκρίθη
σαν πλέον διά τόν διεθνισμόν. Αί 
σχέσεις τών Κρατών διά τών συνθη
κών καί τών διαπραγματεύσεων κατέ
στησαν πανανθρώπινοι. Διατάξεις 
τοϋ Διεθνούς Δικαίου καθορίζουν τάς 
σχέσεις ταύτας.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΤΕΡΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 1982

Η ΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΙΣ ΕΙΣ ΔΡΑΣΙΝ
"Ωρα 00.30 τής 2-7-82 Μεσογείων -

Σλήμαν Λ' Α/Τ. Συνελήφθη ό ΜΟΥΝ-
ΤΑΚΗΣ Χρηστός τοϋ Παναγιώτου,
γεν. τό 1937 είς Καλογρέζα 'Αττικής
κάτοικος Λούτσας, οδηγός, καθ’ ήν
στιγμήν προσπαθούσε νά άφαιρέσει
τούς τροχούς τού ύπ ’ άρίθ, ΖΤ 9348
ΙΧΕ αύτ-του. ι

Ωρα 02.38 τής 2-7-82 Βελβενδούς 
έναντι Γυμνασίου Ζ' Α/Τ. Συνελή- 
φθησαν οί 1) ΦΑΣΟΗΣ Γεώργιος τοϋ 
Σπυρίδωνα, γεν. τό 1952, κάτοικος 
όδοϋ Δρίσκου 43-45 (ΚΘ' Α/Τ) ιδιωτι
κός υπάλληλος καί2) ΜΥΡΙΣΩΤΗ 
’Αθανασία τοϋ Δημητρίου γεν. τό 
1958 είς Κατοχή ’ Αγρίνιου, κάτοικος 
όδοϋ Δρίσκου 43-45 άεργη καθ’ ήν 
στιγμήν είχον διαρρήξει τό ύπ ’ άρίθ. 
ΖΡ 5054 ΙΧΦ αΰτ-το καί άφήρεσαν 1) 
Ραδιοενισχυτή, τό χρηματικό ποσό 
τών 500 δρχ. περίπου σέ κέρματα καί 
σιγαρέττα.

"Ωρα 01.17 τής 10-7-82 Στυλ. Λάι
ου 16 ΙΔ Α/Τ. Συνελήφθη καί προσή- 
χθη είς Υ.Γ.Α. Αθηνών ό ΜΙΧΑΛΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος τοϋ Παναγιώτου, 
γεν. τό 1953 είς Πάτρα κάτοικος όδοϋ 
Βεγορίτιδος 12 έργατικαί πολυκατοι- 
κίαι ΙΔ ' Α/Τ τεχνικός ήλιακών θερμο
σιφώνων διότι ολίγον ένωρίτερον είχε 
είσέλθει διά θραύσεως τής προθήκης 
εντός τοϋ έπί τής παραπάνω δ/νσεως 
άρτοποιείου.
"Ωρα 01.36 τής 10-7-82 Ζησίου 14 

ΙΣΤ Α/Τ. Συνελήφθη καί προσήχθη 
στόν ’ Αστυνομικό Σταθμό Ά γ. ’ Ε
λευθερίου ή ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Χαρί- 
κλεια τοϋ Βασιλείου, γεν. τό 1963 είς 
’Αθήνας οικοκυρά, κάτοικος όδοϋ 
Παπαντωνίου 63 (ΙΣΤ' Α/Τ) ή όποια 
ολίγον ένωρίτερον μετ’ άλλων άτόμων 
διέρρηξαν τό έπ ί τής παραπάνω 
δ/νσεως έπιπλοποιείον.

Ωρα 11.25 τής 20-7-82 Στρογκώ- 
νοφ 9 (ΙΓ' Α/Τ). Συνελήφθη καί 
προσήχθη είς Υ.Γ.Α. Αθηνών ό ΚΩ- 
ΣΤΑΚΗΣ ’ Ιωάννης τοϋ Διονυσίου, 
γεν. τό 1963 είς Περιστέρι, κάτοικος 
όδοϋ Πραξιτέλους 26 (Α' Α/Τ) διότι 
ολίγον ένωρίτερον εΐχεν άφαιρέσει τό 
ύπ ’ άρίθ. ΕΝ 2258 ΙΧΕ αύτ/το.

Ωρα 01.27 τής 20-7-82 Θησέως 2.

Συνελήφθησαν έπ ’ αύτοφώρω ol 1) 
ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ Κων/νος τοϋ Δημη
τρίου, γεν. τό 1965 μηχανικός μοτ- 
των, κάτοικος Εύστρατίου Πίσσα 63 
(ΙΓ' Α/Τ) κ α ί2) ΜΠΕΡΔΕΣΗΣ ’Αθα
νάσιος τοϋ Κων/νου, γεν. τό 1963 
άεργος, κάτοικος Δημοφώντος 104 
(Θ' Α/Τ) καθ’ ήν στιγμήν άφαιροϋ- 
σαν βενζίνη άπό όχημα.

"Ωρα 21.55 τής 21-7-82 Λ. Ριαγ- 
κούρ 75 (Λ' Α/Τ). Συνελήφθη ό 
ΜΠΑΛΛΗΣ Μιχαήλ τοϋ ’ Ιωάννου, 22 
έτών κάτοικος ’ Αθηνών όδοϋ Βρυάξι- 
δος 14 (Λ' Α/Τ) καί συνοδεία διεκομί- 
σθη είς ΚΑΤ λόγω τραυματισμού του 
συνεπεία πτώσεώς του έκ τής άνευ 
άριθμοϋ κυκλοφορίας μοτ/τας του τήν 
όποιαν ούτος όδήγει. ’ Ο έν λόγω μαζί 
μέ άλλο άτομο ήρπασαν τήν τσάντα 
άπό τήν ΚΑΝΑΠΗ Μαρία συζ. ’Αθα
νασίου κατ. ’ Αθηνών όδοϋ Φιλονόης 
9 ΛΑ' Α/Τ περιέχουσα τό ποσό τών 
3000 τήν όποιαν τσάνταν έγκατέλει- 
ψαν έπειδή κατεδιώχθησαν ύπό πα- 
ρατυχόντων πολιτών. Τά έν λόγω 
άτομα είχον άρπάξει καί άλλη τσάντα 
έκ τής διασταυρώσεως τών οδών 
Κηφισίας - Λαρίσης άπό τήν ΙΩΑΝ- 
ΝΟΥ Μαρία τοϋ Θεοδώρου, έτών 35, 
κάτοικο ’ Αθηνών όδοϋ Φιλοσθένους 
(ΙΓ' Α/Τ) περιέχουσα τό ποσό τών 
6000 ήτις τσάντα άνευρέθει.

"Ωρα 01.10 τής 25-7-82 Πηλίου 6 
ΙΣΤ' Α/Τ. Συνελήφθη ό ΜΠΟΥΛΙΕ- 
ΡΗΣ Μιχαήλ τοϋ Γεωργίου, γεν. τό 
1962 είς Αθήνας, άεργος κάτοικος 
’ Ελικώνος 10 Ζ ' Α/Τ) διότι μ εθ ’ 
έτέρου άτόμου διέρρηξαν τό ισόγειο 
διαμέρισμα έπί τής Πηλίου 6 (ΙΣΤ' 
Α/Τ) τής ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 
’ Ελένης τοϋ Γεωργίου, σπουδαστρί- 
ας, καί άφήρεσαν χρυσαφικά καί είς 
τόνάκάλυπτον χώρον είχον έξαγάγει 
τηλεόραση, έπιπλα συσκευές διά νά 
τίς παραλάβουν.

"Ωρα 00.13 τής 31-7-82 Κων/λεως - 
Ρόδου ΚΣΤ' Α/Τ. Συνελήφθη ό ΣΑΒ- 
ΒΙΔΗΣ ’ Ιωάννης τοϋ Κων/νου, γεν. 
τό 1966 είς Ρωσία ναυτικός, κάτοικος 
Θ. Λέκκα 35 Α/Τ ’ Αχαρνών διότι είχε 
άφαιρέσει άπό τή περιοχή Κυψέλης 
τήν ύπ ’ άρίθ. ΖΤ 524 δικ. μοτ-τα.

"Ωρα 04.16 τής 30-7-82 ’ Ακτή

Ποσειδώνος 40 ΙΒ ' Α/Τ. Συνελήφθη
σαν καί προσήχθησαν είς Υ.Γ.Α. ’ Α
θηνών οί 1) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δημή- 
τριος τοϋ Σταματίου, γεν. τό 1956 
στόν Πειραιά, ναυτικός κάτοικος Βη- 
θυνίας 195 Νίκαια 2) ΤΖΩΡΤΣΗΣ 
Θεόφιλος τοϋ Νικολάου γεν. τό 1956 
στόν Πειραιά άρεγος, κάτοικος Σοφο- 
κλέους 40 Β' Λ/Τ καί 3) ΧΟΝΔΡΟΣ 
Γεώργιος τοϋ Δημητρίου γεν. τό 1960 
στόν Πειραιά, ήλεκτρολόγος, κάτοι
κος Λέσβου 12 Μπραχάμι, διότι μετέ- 
βησαν στό έκεί Ταχυδρομικό Ταμιευ
τήριο καί άφοϋ παρεβίασαν τήν έξω- 
τερική πόρτα αΰτοΰ, είσήλθον έντός 
μέ σκοπό τήν άφαίρεση χρημάτων. 
"Απαντες συνελήφθησαν έντός τοϋ 
Ταχυδρομείου ύπό τά πληρώματα 
τών περιπολικών. Τό έν λόγω ταχυ
δρομείο είναι συνδεδεμένο μέ τό 
Κέντρο τής ’ Αμέσου Δράσεως καί τό 
σύστημα λειτούργησε κανονικά.

Η ΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 
ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 1982

α) Έκλήθη διά παροχή βοήθειας 
είς τό τηλέφωνο «100» είς 15509 
περιπτώσεις.

β) Μετέφερεν είς Νοσοκομεία καί 
Σταθμούς Πρώτων Βοηθειών 114 αί- 
φνιδίως άσθενήσαντα άτομα καί πα- 
ρέσχε βοήθεια είς 729 παθόντας είς 
Τροχαία άτυχήματα.

γ) Παρέσχε βοήθεια είς 80 άτομα 
διατελοϋντα έν μέθη.

δ) ’ Ενήργησε έλεγχο είς 61 Κέντρα 
Τεχνικών Παιγνίων διά τήν προστασία 
τών άνηλίκων.

ε) ’Έδωσε λύση είς 1501 έπεισόδια 
μεταξύ ιδιωτών.

στ) Έπελήφθη είς 1609 συγκρού
σεις μέ ύλικές ζημιές.

ζ) ’ Ανεύρε καί παρέδωσε είς τούς 
κατόχους των 13 κλαπέντα όχήματα.

η) Διάτήνέξασφάλισητήςκαθαριό- 
τητος καί διά τήν προστασία τών 
πολιτών έκ θορύβων άπηύθυνε 916 
συστάσεις καί εύρέθη είς τήν δυσάρε- 
στον θέση νά έπιδώση κλήσεις είς 382 
παραβάτας.

θ) Προσήγαγε είς διάφορα ’ Αστυ
νομικά Τμήματα 1225 άτομα.
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τ τ π ο ιτ η :
Ο Μ Ο ΡΦΗ ε ΠΠΓίΙΠΕ ΡβΗΝΠε

ι—I kuauui οηΛ. τα χρονιά μας
1 'κυλάνε. Κι' όπως έλεγε ό Γάλλος 

ποιητής «Μπωντελαίρ» «ό χρόνος τρώ
ει τή ζωή μας».

Πολλές φορές, νοιώθει κανείς τήν 
άνάγκη νά γυρίσει πίσω στό παρελθόν, 
καί νά τό κάνει παρόν, γιά νά ξεκουρα
στεί μέ τις άναμνήσεις του.

Άνάμεσά μας ύπάρχουν, καί ζοϋν 
άνθρωποι, πού μέ τό ιδιόρρυθμο βίωμά 
τους, καί τή φανταχτερή καί θορυβώδι- 
κη παρουσία τους, σέ άναγκάζουν, σέ 
προκαλούν, νά τούς προσέξεις τόσο, 
πού ύστερα άπό χρόνια -  όταν λείψουν 
πιά -  τούς άναπολείς, τούς ζητάς, τούς 
θέλεις...

Αύτούς, συνήθως, τούς άποκαλούμε 
«Τύπους». Καί τούς μέν σοβαρούς 
τούς λέμε «προσωπικότητες» «εξοχό
τητες» κ.ά., πού μάς κάνουν νά παίρ
νουμε κι' έμεϊς ύφος σοβαρό σάν 
βρισκόμαστε μαζί τους, καινά μείνουμε 
μ' άνοικτό τό στόμα άπό θαυμασμό 
καμιά φορά!

Ύπάρχουν όμως κΓ οί άλλοι «τύποι» 
οί άσημοι, οί επιπόλαιοι, οί έλαφροί, οί 
λοξοί, πού κάνουν νά γελάμε, καί 
μένουν άξέχαστοι -  σά τούς σαρώσει ό 
χρόνος -  κΓ έρχονται στιγμές πού τούς 
θυμόμαστε μέ νοσταλγία γιά τή ξέ
γνοιαστη εποχή πού ζήσανε...

Μπάρμπα Γιάννης ό Κανατάς — Κλεάνθης — Σακ
κουλές — ’ Ιορδανίδης — Φίφτυ Τού — Βδελόπουλος: 
Θυμόσοφοι, κωμικοί, κυνικοί, τεμπέληδες, κήρυκες 
τοΰ θείου λόγου, ποιητές, μακρυνοί άπόγονοι τοΰ 
Διογένη.

' Η μικρή ' Αθήνα τών νεανικών μας 
χρόνων, μεγάλωσε κΓ αύτή, κι' ολοένα 
μεγαλώνει, σά νάχει «πρόωρη άνάπτυ- 
ξη».

Μέ τόν έκσυγχρονισμό, μέ τις πολυ
κατοικίες, τούς ούρανοξύστες, τούς 
πύργους της, μέ τή τεράστια τεχνολο
γική έξέλιξη τής έποχής μας, μέ τό 
γρήγορο κΓ άπιαστο ρυθμό τής ζωής 
μας, μέ τό νέφος, τά καυσαέρια, τήν 
αίθαλομίχλη, καί τ ' άλλα... άγαθά τό 
άγχος πού μάς δημιουργεί ή άφύσικη 
καί ξέφρενη, ή άνώμαλη ζωή μέσα στις 
πόλεις καί στά τσιμεντένια πολυτελή 
κλουβιά μας, μέ τό νά τρέχουμε όλοι 
μας σάν κυνηγημένοι νά προλάβουμε 
τό χρόνο, δέ κάνουμε τίποτ' άλλο, άπό 
τό νά χάνουμε τήν ήσυχία μας, τή 
ψυχική μας ήρεμία, καί νάπροικισθοϋμε 
μέ καρδιακά νοσήματα, μέ έμφράγματα 
-  δώρα τού πολιτισμού, τής έξέλιξης 
καί τής προόδου!...

Χάθηκε παντοτεινά ή μακάρια κείνη 
έποχή πού «δέναν τά σκυλιά μέ τά 
λουκάνικα», έφυγε άνεπιστρεπτί ή γα
λήνη άπ' τά σπίτια κΓ ή ήρεμία άπ' τις 
ψυχές μας. Ο λογισμός μας σκοτίζε
ται γρηγορότερα κι' εύκολότερα, τό 
άνθρώπινο σώμα κουράζεται καί τσακί
ζεται συντομότερα, ή άνάσα μας γίνε

ται δυσκοΛοτερη, τα μάτια μας χάσανε 
τή πρωτινή λαμπράδα τους, τά χέρια καί 
τά πόδια μας τρεμουλιάζουν πρόωρα...

Έλειψαν κι' οί διάφοροι «τύποι» τής 
παλιάς Αθήνας πού άριθμοϋσε, τότε, 
λίγες δεκάδες χιλιάδες κατοίκους. Γι' 
αύτό ήτανε γνωστοί σ' όλους -  τότε -  
οί τύποι πού θ ' άναφέ ρουμε παρά κάτω, 
πού τώρα ή ξεχάστηκαν ή έμειναν

Στις φωτογραφίες μας «γωνιές» από την 
Παλιά Αθήνα. Επάνω αριστερά: Η οδός 
Μητροπόλεως, μετά τη διασταύρωση με 
την Αιόλου το 1922. Κάτω: Ο σταθμός των 

κάρων στο Θηοείο τον ίδιο χρόνο.
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άξέχαστοι. Τύποι, πού έπαιξαν σημαντι
κό ρόλο στή ζωή τών δύο μεγαλουπόλε- 
ων -  τής 'Αθήνας καί τού Πειραιά, -  
τύποι πού είχαν κηρυχθεί ασύδοτοι 
πνευματικά, τύποι, πού ήτανε έκτος 
τού πλαισίου τής λογικής. Ο καθένας 
τους είχε τά ξεχωριστά χαρακτητιστικά 
τής άθώας τρέλλας του, κι' ήσαν όλοι 
τους γνώριμοι κΓ εύχάριστοισ' όλοτόν 
άλλο... Φρόνιμο κόσμο!

"Ολοι αύτοί, οί εκτός καταλογισμού, 
ήτανε τύποι, κ ι’ ό καθένας άπ’ αύτούς 
είχε τό «πόστο» του, τήν άκτίνα δράσης 
του, τόν τόπο πού ένοιωθε ιδιαίτερη 
εύχαρίστηση νά έκδηλώνει τις παρα- 
κρούσεις του, κΓ ήτανε γνωστά τά 
«στέκια» τους, σ' αύτούς πού ήθελαν 
νά τούς... άπολαύσουν!

Ν' άρχίσουμε άπό τόν παλιό, τόν πιό 
περίεργο, τόν ξακουστό καί δημοφιλέ
στατο τύπο τής παλιάς Αθήνας, πού 
μαζί του είχαν άσχοληθεΐ κ ι' άσχολοϋ- 
νται άκόμη έφημερίδες καί περιοδικά. 
Τό τραγούδι του άφησε έποχή, πού 
τραγουδιέται καί σήμερα άκόμη, ύστε
ρα άπό 100 χρόνια, σχεδόν.

Ο άνθρωπος αύτός ήτανε:
Ο ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΑΤΑΣ, 

πού έδρασε σάν τύπος στήν Αθήνα, 
άπό τό 1865 ώς τό 1880. Ειχεέρθειάπό 
τή Κύθνο (Θερμιά) κΓ όλη τή βδομάδα 
γύριζε στις συνοικίες τής ' Αθήνας μέ 
τό γαϊδουράκο του ξυπόλητος καί φτω
χικά ντυμένος, μέ τή νησιώτικη φου
φούλα καί τό φέσι του, πουλώντας 
στάμνες καί κανάτια γιά νερό. Τις 
Κυριακές όμως ό Μπάρμπα Γιάννης, 
έμφανίζονταν στά πιό κοσμικά κέντρα 
σάν άριστοκράτης, ντυμένος στή «πέν- 
να» μέ ψηλό καπέλλο, μέ ψηλό κολλά- 
ρο καί παπιγιόν, μέ παπούτσια λουστρι- 
νένια κουμπωτά, μέ ρεντικότα, καί 
μπαστούνι μ' άσημένιαλαβή, στόχέρι...

' Η κτυπητή αύτή μεταμόρφωση του, 
στό λιγοστό, τότε, κόσμο τής 'Αθήνας, 
έκανε αίσθηση καί προκαλούσε τή 
προσοχή του.

Σέ κάθε τέτοια έμφάνισή του, τό 
κοινό, τραγουδούσε τό γνωστό πιά 
«Μπάρμπα Γιάννη μέ τις στάμνες καί τά 
κανάτια σου...» ένώ έκεϊνος χαμογε
λούσε κΓ έκανε ύποκλίσεις. Συμπαθέ
στατος σά φυσιογνωμία, ξερακιανός καί 
κολλημένος σχεδόν στό πετσί του, 
ξανάρχιζε άπό τή Δευτέρα τή δουλειά 
τού γυρολόγου, σέρνοντας άπό τό 
καπίστρι μέ τό σχοινί, τό ύποζύγιό του, 
χωρίς νά μεταχειρίζεται όμως τή βέργα 
τής ύποταγής γιά τόν... συνεργάτη του, 
πού τόν άκολουθοΰσε πιστά καί μέ 
σκυφτό τό κεφάλι!...

Τό 1880, ό Μπάρμπα Γ ιάννης, έξαφα- 
νίστηκε ξαφνικά, καί κανείς δέν έμαθε 
ποτέ, τί έγινε!...

Ο ΚΛΕΑΝΘΗΣ (ΑΓΑΛΜΑΤΙΔΗΣ). 
Γνωστότατος τύπος κΓ αύτός τής 
παλιάς Αθήνας. Σαράντα χρόνια οί 
Αθηναίοι τόν βλέπανε νά τριγυρίζει 

στά κέντρα, στήν Ομόνοια, οτό Σύ
νταγμα, καί νά ζητιανεύει!

Μαλλιά άνάκατα μαύρα, πυκνή μαύρη 
γενειάδα συγχρόνως φορούσε δύο -  
τρία πανωφόρια χωρίς κουμπιά, μιά 
παλιά ρεμπούπλικα, παπούτσια μεγάλα 
καί τρύπια, σκάρωνε στίχους τούς 
άπάγγελνε μέ τή ψευδή προφορά του 
«θαθ' εύχαριθτώ» ή τά Γαλλικά του, 
πού τά μιλούσε πολύ καλά, άψογα, 
«Μερθί»!

Τό Σ τό πρόφερε Θ. Ποτέ δέν είχε 
στέγη. Χειμώνα καλοκαίρι, κοιμόταν 
στό ύπαιθρο. Τά παγκάκια στά πάρκα, 
κι οί καρέκλες στά κέντρα, ήτανε στή 
διάθεσή του. Στέκονταν στις άκρες τών 
τραπέζιών τού κέντρου καί σέ κύτταζε 
ντροπαλά κΓ ήρεμα μέ τά λυπημένα 
του μάτια μ' ένα παράξενο βλέμμα. 
Μιλούσε σ' όλους εύγενικά. Είχε γεν
νηθεί στή Καισάρεια (Μικρασίας) κατά
γονταν άπό πλούσια οικογένεια. Ό  
πατέρας του μεγαλέμπορος. Αύτός

είχε σπουδάσει Θεολογία, στή περίφη
μη σχολή τής Χάλκης, τής Πόλης, καί 
Νομικά, στό Πανεπιστήμιο, τής 'Αθή
νας.

Σάν τέλειωσε, πήγε στό Παρίσι γιά νά 
συνεχίσει τίς σπουδές του. Εκεί, 
όμως, τόν τράβηξαν οί καλές τέχνες, 
καί πιό πολύ, ή γλυπτική. Καταπιάστηκε 
μ' αύτή. Άνο ιξε καί δικό του έργαστή- 
ρι. Ό  πατέρας του έστελνε τακτικά 
χρήματα. Κάποια μέρα, όμως, ό μεγα
λέμπορος πατέρας του πέθανε, καί 
σταμάτησαν τά έμβάσματα. "Ηρθαν 
δύσκολες μέρες, γιατί άπό τή τέχνη του 
ό Κλεάνθης, δέ τάβγαζε πέρα. "Αρχισε 
νά σαλεύει τό λογικό του, καί κατά τό 
1900 άφησε τή Γαλλία κΓ έπέστρεψε 
στήν ' Ελλάδα. Γιά νά ζήσει, άρχισε νά 
ζητιανεύει. Μέρα μέ τή μέρα τά ρούχα 
του πάλιωναν, κουρελιάστηκαν, καί τά 
πέταξε, καί γύριζε γυμνός άπό μέσα, μ ’ 
ένα μακρύ παλτό, πάντα...

-  Οϋτωθ ένεδύοντο καί οί άρχαίοι 
Έλληνεθ, έλεγε. Έφόρουν έν μόνον 
ένδυμα ποδήρεθ!...

Δέν άργησε νά γίνει ένας άπό τούς 
πιό συμπαθείς κΓ άγαπητούς τύπους 
τών Αθηναίων.

Διάφοροι, τόν πείραζαν καί τοϋλε- 
γαν:

-  Κλεάνθη, τά παπούτσια σου είναι
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μεγάλα!
-  Ό χ ι τά πόδια μου είναι μικρά, 

άπαντοϋσε μέ χαμόγελο καί καλοσύνη.
Μέ τήν άλλαγή τής ζωής του, άΧλαξε 

κι' ή καλλιτεχνική του φλέβα. Στέρεψε 
ή γλυπτική, κι' άρχιοε ή ποιητική. 
Σκόρπαγε στίχους μέ φιλοσοφικό πε
ριεχόμενο.

Τό καλοκαίρι του 1938 βρέθηκε στόν 
Πειραιά, κΓ οί Πειραιώτες τόν δέχτη
καν μέ καλοσύνη καί τόν βοηθούσαν...

-  Είναι φιλόκθενοι οί ΠειραιεΤΘ καί 
εύγενεΤΘ καί άκθιοι πάθηθ συμπα- 
θείαθ...

-  Γιά φαγητό πήγαινε στή Κοκκινιά, 
κΓ έτρωγε πατσά. Καί φτηνός ήτανε κΓ 
έλαφρίς γιά τήν ήλικία του! Έλεγε:

-  Τά πατθαδάκια γονιμοποιοϋν τό 
πνεύμα!...

Σέ λίγο καιρό έπαθε ύδροπικία καί 
πέθανε στό Δημοτικό νοσοκομείο τής 
Αθήνας.
Ο ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ. Ό  πασίγνωστος 

«ποιητής τού κάρρου». ' Ο τύπος αύτός 
ήτανε εύφυέστατος. Γιά κύριο έπάγ- 
γελμα είχε τή δημοσιογραφία, κΓ έβγα
ζε τό σατυρικό «ΜΙΚΡΟ ΡΩΜΗΟ». 
Παράλληλα όμως μέ τή δημοσιογραφία, 
κΓ ή έπιγραφοποΰα ήτανε ή άδυναμία 
του. Τόν άναφέρει μέ πολλές λεπτομέ
ρειες ό Τάκης Λάππας στό περιοδικό 
«ΤΑ ΑΘΗΝΑ Ϊ ΚΑ» (έκδοση τού Συλλό
γου τών ' Αθηναίων, τεύχος 64-65 τού 
1976).

Ό  Θεοδοσίου ήτανε κΓ ό πρώτος 
πού ζωγράφιζε διαφημίσεις ατούς τοί
χους. Σάν καλλιτέχνης, βέβαια, είχε καί 
τις παραξενιές του. Κάποια μέρα περ
νούσε έξω άπό μιά ταβέρνα. Τόν 
σταματάει ό ταβερνιάρης:

-  Μάστρο -  Παναγιώτη, θέλω νά μοϋ 
φτιάξεις μιά έπιγραφή γιά τό μαγαζί.

-  Μετά χαράς, τού άπάντησε.
-  Θέλω όμως νά μοϋ ζωγραφίσεις 

έξω άπό τό μαγαζί, κΓ ένα λιοντάρι!
-  Λιοντάρι; έκανε παραξενεμένος ό 

ζωγράφος.
-  Ναι, λιοντάρι, γιατί σέπαραξένεψε;
' Ο Θεοδοσίου, σκέφτηκε γιά λίγο καί

τούπε:
-  Πώς τό θέλεις τό λιοντάρι; Δεμένο 

ή λυτό;
-  Γιατί μέ ρωτάς;
-  Γ ιατί, λυτό θά κόστιζε 50 δραχμές 

καί δεμένο 100!
-  ' Εκατό; τόση διαφορά στή τιμή τό 

λυτό άπ' τό δεμένο;
-  Ά μ ' βέβαια. Στό δεμένο θά βάλω 

κι' άλυσίδα γιά νά μή φύγει!...
Τά διπλά, δηλ. λεφτά. Τόσο κοστίζειή 

άλυσσίδα γιά νά μή φύγει;

Στην απέναντι 
σελίδα το κτίριο, όπου 
στεγάστηκε
αρχικά το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών.

-  Τόσα.
-Τ ό τε , νάτό φτιάξεις λυτόχωρίςτήν 

άλυσίδα. 50 δρχ. σύμφωνοι;
-  Σύμφωνοι.
Τήν άλλη μέρα κι' δλας έγινε ή 

έπινραφή τής ταβέρνας, καί πλάι ένα 
μεγαλόκορμο λιοντάρι άγριεμένο ζω
γραφίστηκε. Ήρθε τό φθινόπωρο, καί 
μέ τά πρωτοβρόχια καί τό άνεμόβροχο 
άρχισαν νά ξεθωριάζουν τά χρώματα 
άπό τό ζωγραφισμένο λιοντάρι, ώσπου 
έσβησε όλότελα.

Έτυχε, κάποια άλλη μέρα, νά περνά
ει άπ' έκεΐ ό Θεοδοσίου.

-  Σά δέ ντρέπεσαι Μαστροπαναγιώ- 
τη, τού λέει, άγριεμένος, ό ταβερνιά
ρης. Τόσο βάσταξε ή ζωγραφιά σου. Μέ 
τις βροχές πάει τό... λιοντάρι!

-  Θυμάσαι τί σοϋ είπα τότε; Λυτό τό 
θέλεις ή δεμένο. Λυτό μούπες, καί γιά 
λυτό τό πλήρωσες. 'Αφού ήτανε λυτό 
έφυγε. Αν ήτανε δεμένο δέ θά κονοΰ- 
σε άπ' τή θέση του· γιατί τώχα φτιάξει 
μέ νερομπογιές τή ζωγραφική καί γι' 
αύτό στοίχισε 50 δρχ. κΓ έσβησε μέ τή 
πρώτη βροχή! ' Ενώ άν τήν έφτιαχνα μέ 
λαδομπογιά, πού θά στοίχιζε 100 δρχ., 
δέ θάφευγε τό λιοντάρι!

' Ο Θεοδοσίου, όταν δέν είχε ζωγρα
φικές δουλειές, γιά νά τά οικονομήσει, 
έκανε καί τίποτ' άλλες δουλειές τού 
ποδαριού!

'  Εκοβε χαρτάκια σέ σχήμα φακέλλου 
τά γέμιζε μέ πούδρα κι’ άλάτι καί τά 
πουλούσε στήν όδό Άθηνάς, σά φάρ
μακο γιά τούς....κάλους! "Οσοι άγόρα- 
ζαν, κΓ άνοιγαν τούς φακέλλους στά 
σπίτια τους, γιά νά χρησιμοποιήσουν 
τό... φάρμακο, έβρισκαν ένα σημείωμα, 
πού έγραφε:

«Θέλετε νά σωθείτε άπό τούς κά- 
λους σας; φοράτε, φαρδιά παπούτσια!».

Τό κορύφωμα, όμως, τής δράσης του 
ήτανε τις άπόκριες. ' Ανεβασμένος στό 
«κάρρο» του άπάγγελνε στίχους καί 
ιδιαίτερα σύχναζε στή πλατεία τής
Ακρόπολης. Τό «κάρρο» τού Θεοδο

σίου παρουσίαζε σάτυρες, πάντοτε μέ 
κάποια έννοια, κΓ ή διαδρομή γιά τά 
άρματα μέ τούς μασκαρεμένους ήτανε 
άπό τήν όδό Πειραιώς, Σταδίου καί 
τέλειωνε στή Πλατεία τού Συντάγμα

τος. Εκεί ήτανε καί τό «Κομιτάτο» 
(στήν οργανωτική έπιτροπή, δώσανε 
τόνομα αύτό) πού θά βράβευε τις πιό 
έπιτυχημένες σάτυρες καί τά καλλίτε
ρα άρματα, πού είχαν παρελάσει στούς 
κεντρικούς δρόμους.

Στις άπόκριες τού 1887, ό Θεοδο
σίου είχε μεταβάλλει τό «κάρρο» του σέ 
φούρνο, μέ τήν έπιγραφή «ΠΑΝΕΠΙ
ΣΤΗΜΙΟ».

Απ' τή μιά μεριά ένας άράπης 
έβαζε κούτσουρα στό φούρνο, κΓ άπ' 
τήν άλλη ό Θεοδοσίου έβγαζε τούβλα! 
Μ' αύτό τό τρόπο σατύριζε τό Πανεπι
στήμιο γιά τούς έπιστήμονες πού έβγα
ζε τότε. Ή τανε μιά άπό τις πιό 
πετυχημένες σάτυρες τής χρονιάς.

Τις άπόκριες τού 1888, παρουσιά- 
σθηκε μέ μιά βάρκα πού τή σέρνανε 
γαϊδουράκια. Μέσα στή βάρκα ό Θεοδο
σίου, μαζί μ' άλλους πού παρίσταναν 
γνωστά πρόσωπα τής ’ Αθηναϊκής κοι
νωνίας καί πολιτικούς τής έποχήςβου. 
Τά κουπιά τής βάρκας λάμπανε, κΓ οί 
έπιβαίνοντες τραγουδούσαν:

«Έ  γιά μόλα, έ γιά λέσσα
όλοι είμαστε γιά μέσα!...» δηλ. πώς 

όλοι τους ήτανε «γιά μέσα» γιά τό 
Δαφνί!

"Ηρθαν όμως κΓ οίάνάποδες μέρες. 
Όσο πήγαινε, ή φωνή τού Θεοδοσίου 
βράχνιαζε. Βήχοντας, έβγαζε αίμα κά
θε τόσο. Είχε πάθει φθίσι τού λάρυγγα. 
Εχε προστεθεί κΓ ή φτώχεια. Αναγκά
ζονταν νά ζητάει βοήθεια άπό διαφό
ρους γνωστούς του. Εχε προτίμηση 
στούς δημοσιογράφους, καί τούς άπο- 
καλούσε «συναδέλφους καλαμαρά
δες».

Χλωμός, άδύνατος, άκεφος, μ' άργό 
καί κουρασμένο βήμα, κάποια μέρα στή 
πλατεία τού Ψυρρή, σωριάστηκε σέ μιά 
καρέκλα στό συνηθισμένο του καφε
νείο. Τόν τριγύρισαν μ' άγάπη καί 
συμπόνια γνωστοί καί φίλοι του. Μόλις 
άκούγονταν τά λόγια του. Μέ τρεμάμε- 
νη καί ραγισμένη φωνή κατάφερε νά πει 
τούτους τούς στίχους:

«Δέστε με πώς κατάντησα; θά σβήσω 
σ' ένα μήνα

καί πιά, δέν θά μέ ξαναδεϊς στούς 
δρόμους σου, Αθήνα...».

' Από τά βουρκωμένα μάτια του κύλι- 
σαν δάκρυα. "Ητανε τό κύκνειο τρα
γούδι του. ' Η προφητεία του, ή θλιβε
ρή, άλήθεψε. Καί σ' ένα μήνα πέθανε. 
Ό  άνθρωπος αύτός, πού σκορπούσε 
γύρω του τό γέλιο μέ τό λαϊκό του 
πνεύμα, πέθανε έρημος άπό οικογέ
νεια, άλλά όλη ή συνοικία τού Ψυρρή 
άκολούθησε τό ξόδι τού «ποιητή τού
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κάρρου» τοΰ αξέχαστου τύπου τής 
παλιάς 'Αθηναϊκής άπόκριας.

Ο ΣΑΚΚΟΥΑΕΣ. Αλλος, ένας παρά
ξενος τύπος, πού κολυμπούσε κυριο
λεκτικά στά ράκη του. Γύριζε πάντα 
άξύριστος, κρατούσε ένα χοντρό ραβδί 
στό χέρι, κΓ άπαιτοΰσε βοήθεια, χωρίς 
όμως καί νά έπιμένει. Χαρακτηριστικό 
τού τύπου αύτοϋ ήτανε άτι μέ τις 
εισπράξεις τής ήμέρας, συντηρούσε τή 
Μάνα του, καί προίκισε δύο άδελφές 
του, πού κΓ αύτές τρέφονταν άπό τό 
θρασύτατο αύτόν τύπο.

Σακκουλές άπόκτησε πανελλήνια 
φήμη άπό τή στιγμή πού ζήτησε άπό 
κάποιον μιά δεκάρα, καί δέ τού τήν 
έδωσε!

-  Εναι αίσχος κΓ έντροπή! -  γιατί 
ήταν ό Σακκουλές καί «γραμματιζούμε
νος» -  μιά πόλις 200 χιλιάδων κατοίκων 
(τόσους είχε τότε κατοίκους ή ' Αθήνα) 
νά μή μπορεί νά θρέφει έναν τεμπέ- 
λην!...

Ο ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ (Νεότερος Διογέ
νης). Στά 1880 φάνηκε νά κυκλοφορεί 
στήν 'Αθήνα ένας ιδιόρρυθμος τύπος. 
Πιθανότατα, Μικρασιάτης στήν καταγω
γή. Περπατούσε μέ σκυφτό κεφάλι, μ' 
άργό βήμα, μ' άδιάφορο βλέμμα, μ' 
άξύριστο τό χλωμό του πρόσωπο, πρός 
τά κάτω τά μουστάκια του, καί μέ μιά 
μεγάλη άετίσια μύτη.

Γνωστός στόν πνευματικό καί δημο
σιογραφικό κόσμο τής πρωτεύουσας, 
ήτανε πολύ διαβασμένος. Εχε μελετή
σει πολύ καλά όλους τούς άρχαίους 
συγγραφείς, καί μπορούσε νά διδάξει 
πολλούς δασκάλους τής έποχής του. 
Οί διαβάτες πού τόν έβλεπαν στό 
δρόμο, τόν κύτταζαν περίεργα καί 
λέγανε:

-  Τοϋχει στρίψει άπό τά πολλά 
γράμματα!

-  'Απ' τό πολύ διάβασμα, έχασε τό 
μυαλό του!

Τόν άποκαλοϋσαν «νεότερο Διογέ
νη». Σεμνός, σιωπηλός, άβρός, μετριό- 
φρων, περήφανος.

Δέ δέχονταν ποτέ πεντάρα άπό 
κανένα. Ζοϋσε πάντα μέ ψωμί καί νερό. 
Καμιά φορά έτρωγε καί μερικές έλιές! 
Τά έξοδά του, τά κέρδιζε άπ' τή 
δουλειά του. Ήτανε άλάνθαστα ορθο
γράφος, έκανε τόν διορθωτή σ’ έφημε- 
ρίδα καί σέ μερικά τυπογραφεία. Καί δέ 
διόρθωνε μόνο τά δοκίμια, μά συχνά κΓ 
αύτούς τούς συγγραφείς καί τούς 
δημοσιογράφους. Απ' τή δουλειά του 
αύτή τόν διορθωτή, θά μπορούσε νά

κερδίζει τό πιό λίγο 200 δρχ. τό μήνα. 
Ποσό άρκετό τότε γιά νά ζήσει καλά. 
ΚΓ όμως αύτός δούλευε σ' ένα τυπο
γραφείο γιά 40 λεπτά τή μέρα! Δέν 
ήθελε περισσότερα. Ούτε καί τού 
χρειάζονταν. 'Αληθινός φιλόσοφος κΓ 
άσκητής." Ενας άλλος τυπογράφος τού 
πρότεινε μιά μέρα:

-  Κύριε ’ Ιορδανίδη, δέν έρχεσαι νά 
δουλέψεις σέ μένα; Τό μεροκάματό 
σου θά φτάνει τις τρεις δραχμές.

Σάν ντροπαλό παιδί, έσκυψε πιό πολύ 
τό κεφάλι, καί τουπέ ψυθιριστά:

-  Εύχαριστώ. Δέν μού χρειάζονται, 
περισσότερα. Μού είναι άρκετά τά 
τεσσαράκοντα λεπτά ήμερησίως!

ΟΙ ΦΙΦΤΥΤΟΥ. Τόν καιρό κείνο, στήν 
όδό Σταδίου, άντίκρυ άπό τούς βασιλι
κούς σταύλους δηλ. άπό τό σημερινό 
Μέγαρο τού Μετοχικού Ταμείου Στρα
τού, ύπήρχε τό κατάστημα άνδρικών 
ειδών τού ' Ιω. ΚΑΣΔΟΝΗ. ' Ο έμπορος 
αύτός, είχε συμβληθεϊ μέ κάποιον 
ράφτη, κΓ άναλάμβανε τούς νέους 
καλών οικογενειών νά τούς ντύνει μέ 
52 δραχμές τού «κουτιού» μέ ύφασμα 
έγγλέζικο καί τά ραφτικά: Μέ τό κόλπο 
αύτό, τού Κασδόνη, δημιουργήθηκε ό 
τύπος τής τότε νεολαίας τών «φίφτυ 
του» πού δέ διέφερε πολύ άπό τόν 
άγγλικό τίτλο τοΰ «σέρ».

Ο ΒΔΕΛΟΠΟΥΛΟΣ. Δέν έλειπαν καί 
τότε οί προχειρολόγοι ιεροκήρυκες, 
όπως δέν ύπάρχει φόβος πώς θά 
λείψουν ποτέ καί στήν έποχή μας.

Γύρω στά 1921 έμφανίστηκε κάνο
ντας τόν ιεροκήρυκα τού πεζοδρομίου,

ό Βδελόπουλος. Αγνωστο έμεινε τό- 
νομά του. Ή τανε σταφιδέμπορος άπό 
τήν Πάτρα. Διάθεσε τά ύπαρχοντά του, 
όπως αύτός ένόμισε καλλίτερα, κΓ 
ήρθε στήν ' Αθήνα.

Μεσήλικας, κοντακιανός, κρατούσε 
άπό τό δεξί του χέρι δυό έκκλησιαστικά 
βιβλία, κΓ άπό τόάριστερό μπαστούνι ή 
ομπρέλα άνάλογα μέ τόν καιρό. Ο 
οργανισμός αύτοϋ τού άνθρώπου όχι 
μόνον έπιζητοΰσε τήν πρόγκα, άλλά καί 
τήν έπιδίωκε...

Συνήθως, είχε σάν άμβωνα τών κη
ρυγμάτων του τά σκαλοπάτια τών έκ- 
κλησιών, τήν είσοδο τού παλιού κεντρι
κού ταχυδρομείου τής Αθήνας, τά 
σκαλοπάτια τού ναού τής ' Αγ. Τριάδας 
(πρό τής καταστροφής του -  έννοείται 
-  άπό τόν βομβαρδισμό τοΰ 1944).

' Η παραξενιά τού ιεροκήρυκα αύτοϋ. 
Ήτανε μέγας ύβριστής τών θείων καί 
βωμολόχος αισχρός. Τόν θυμάμαι, γιατί 
έπί δεκαετίες έδρασε στήν Αθήνα καί 
τόν Πειραιά, καί μέσα άκόμη στόν 
ήλεκτρικό σιδηρόδρομο ' Αθηνών - Πει
ραιώς.

Ο πρόλογος τοΰ κηρύγματος του, 
ήτανε τυπικός.

-  Φαρισαίοι καί ύποκριτές. ' Αλλοίμο
νο σας!

’ Αδιαφορείτε γιά τόν πλησίον σας έ; 
Δέν ξέρετε τί σημαίνει άγάπη, βρέ 
γαϊδούρια ξεκαπίστρωτα...

Κι όταν έπεφτε καμμιά λεμονόκουπα.
-  Τήν Παναγιά σου βρέ π...
Έξάγγελνε τά βασανιστήρια πού

περίμεναν τούς άμαρτωλούς στόν άλλο 
κόσμο, τρίζοντας τά δόντια του, βγάζο
ντας άφρούς άπό τό στόμα του, καί 
προκαλώντας τήν έπίθεση τής «μαρί
δας» πού τόν περικύκλωνε...

Κυριολεκτικά, είχε μαρτυρίσει μέ τή 
νίλα τών παιδιών λεμονόκουπες, κου
λούρια, σφύριζαν γύρω άπ' τό κεφάλι 
του. Απτόητος όμως, γεμάτος όργή, 
καί μέ μισερή ματιά, άντιμετώπιζε τούς 
άκροατές του.

-  Κόφτο, δάσκαλε, φώναζαν τά παι
διά.

-  Ναι, βρέ μπαγάσα, όταν όμως έγώ 
θά άναπαύομε στις άγκάλες τού ' Αβρα
άμ, καί σύ θά σιγοβράζεις στό κατράμι 
τού Βεελζεβούλ, θά μού λές: Δάσκαλε, 
βρέξε τό δακτυλάκι σου νά μού δροσί- 
σεις τά χείλη, καί τότε, δέ θάρθω βρέ 
μπάσταρδε!...

' Ο Βδελόπουλος, πέθανε στή περίο
δο τής κατοχής, καίπαρέμεινε άγνωστο 
τό πώς ζοϋσε τόσο χρόνια στήν ' Αθή
να, άφοΰ ποτέ δέν δέχονταν τόν 
χρηματισμό...
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ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ

Του βοηθού Γυμνασιάρχου 
κ. Παναγιώτου Καραδήμα

«Οί ' Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» είναι ό υψηλός ύμνος στό 
άνεχτίμητο καλό τού ανθρώπου, στή θέληση. ' Εκεί μέσα 
ό Σολωμός μάς φανέρωσε τό τρομερό μυστικό της: 
θέληση σημαίνει χρέος' θέλει μόνο έκεϊνος ό άνθρωπος, 
πού είναι πρόθυμος νά πάθη' τή στιγμή πού έλαττωθή ή 
προθυμία του, άδυνατίζει κι ή θέλησή του. Αν είχαμε 
άκέριο τό τραγούδι, τί σωτήριο μάθημα πού θά ήταν γιά 
τόν τόπο».

Επάνω: Το μνημείο των φιλελλήνων στο 
Μεσολόγγι. Απέναντι επάνω: Μια τόπια, 
από εκείνες με τις οποίες είχε οχυρωθεί 
και στις δυο πολιορκίες του το Μεσολόγγι. 
Κάτω: Ο ποιητής των «Ελευθέρων Πολι- 

ορκημένων» Δ. Σολωμός.

ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΥΣ

Ω ΡΙΣΜΕΝΑ εξαιρετικά γεγονότα 
οτή διάρκεια τής ' Ελληνικής ' Ε- 

πανάοταοης του ’ 21 συγκίνηοαν ιδιαί
τερα τόν έθνομάρτυρα ποιητή καί τόν 
ερέθισαν νά έμπνευοτεί καί νά δημι
ουργήσει άπαράμιλλες συνθέσεις πού 
άναφέρονται οτά γεγονότα αύτά. Τό 
παρακάτω κείμενο είναι άπό τή μεγάλη 
έπικολυρική ούνθεοη τού Σολωμοΰ «Οί 
έλεύθεροι Πολιορκημένοι» πού ή ύψη- 
λή ιδέα του γεννήθηκε οτόν ποιητή άπό 
τήν άλύγιστη άντίοταοη καί τις στερή
σεις τών πολιορκημένων στό Μεσολόγ
γι κατά τή δεύτερη πολιορκία. "Αρχισε 
νά τό γράφει ό Σολωμός οτά 1826, οτά 
1833 τό ξαναδουλεύει καί οτά 1844 άν 
καί «ήταν ήδη προχωρημένος εις τούς 
«'Ελεύθερους Πολιορκημένους»,άπο- 
φάσισε νά μεταβάλει τό ποίημα εις 
άνομοιοκατάληχτους στίχους» κατά 
τόν Πολυλά. Είναι τό ούοιαστικότερο 
έργο τού Ποιητή, άφοϋ καί οτά 1844 
ύστερα άπό τις οικογενειακές του 
περιπέτειες καί άργότερα άκόμη οτά 
1849 τό ξαναδουλεύει. Μετά τόν θάνα
τό του ό Πολυλάς άνέλαβε νά φροντί
σει τά ιδιόγραφα καί τήν έκδοση τών 
«εύριοκομένων συγγραμμάτων» τού 
Σολωμοΰ πού έγινε στήν Κέρκυρα τό 
1859, παρά «τούς δισταγμούς τού

άδελφοΰ τού Ποιητή, ό οποίος μετά 
βίας έστερξε νά δημοσιευθοϋν τά 
άνέκδοτα, μάλιοτα τά άτελή σχεδιάσμα
τα τής ύστερνής έποχής». Άπό τόν 
ίδιο τόν ποιητή ή ούνθεοη ονομάζεται 
«Ποίημα τού Χρέους» όπως γράφει ο' 
ένα άπό τούς στοχασμούς του, προσδι
ορίζοντας συγχρόνως καί τό περιεχό
μενό του: «Εις τό ποίημα τού Χρέους 
μακρινή πρέπει νά είναι ή φρικτή άγωνία 
μέσα εις τήν δυστυχία καί εις τούς 
πόνους, όπως έκεΐθε φανερωθή άπεί- 
ραχτη καί άγια ή διανοητική καί ήθική 
Παράδεισος». Ό Γ . Άποοτολάκης οτό 
έργο του «Ή  ποίηση οτή ζωή μας» 
(οελ. 262) πού άοχολεΤται σχεδόν 
άποκλειοτικά μέ τήν ποίηση τού Σολω
μοΰ, γράφει γιά τό ποίημα: «Οί ' Ελεύ
θεροι Πολιορκημένοι» είναι ό ύψηλός 
ύμνος οτό άνεκτίμητο καλό τού άνθρώ- 
που, οτή θέληοη. 'Εκεί μέσα ό Σολω
μός μάς φανέρωσε τό τρομερό μυστικό 
της: Θέληση σημαίνει χρέος- Θέλει 
μόνο έκεϊνος ό άνθρωπος, πού είναι 
πρόθυμος νά πάθη- τή στιγμή πού 
έλαττωθή ή προθυμία του, άδυνατίζει 
κΓ ή θέλησή του. "Αν είχαμε άκέραιο 
τό τραγούδι, τί σωτήριο μάθημα πού θά 
ήταν γιά τόν τόπο». Αλλά καί ό 
Πολυλάς «μέ τή θερμή καί γεμάτη άπό

πίστη ψυχή τού μαθητή πρός τόν 
Διδάσκαλό του» γράφει γιά τό ποίημα 
πώς ό Σολωμός σ' αύτό σκόπευε «νά 
παραστήοει πλαστικώς τά παντοειδή 
άνθρώπινα όρμήματα, αισθήματα, φρο
νήματα καί πάθη- τόν έρωτα, τήν 
μητρκήν άγάπη, τόν ένθουσιασμόν τής 
δόξας, τήν φιλοζωία, τόν έρωτα πρός 
τά κάλη τής φύσεως, τήν ώρα «όπού 
θανάτου σκιά τά σκεπάζει» τών άγωνι- 
ζομένων καί σύγχρονα νά δείξει τήν 
ύπεροχή τού πνεύματος όμπροοτά εις 
όλα τά έξωτερικά ένάντια. Τί είναι 
λοιπόν τό μεγαλόπνευστο αύτό τραγού
δι, πού δέν μπόρεσε ό Σολωμός νά τό 
τελειώσει, άν καί τό δούλευε σ' όλη του 
τή ζωή καί τ ' άφηοε σέ λιγοστά 
άποσπάοματα καί σχεδιάσματα; "Ηταν 
μιά έπικολυρική ούνθεοη, όπου ό Σολω
μός φιλοδοξούσε νά παρουσιάσει «τό 
ύψος» τής ψυχής καί ένταυτώ τά 
φυσικά αισθήματα εις όλη τους τή 
σφοδρότητα».

Νά πώς έκφράζεται ό ποιητής: 
Άκρα τού τάφου σιωπή οτόν κάμπο 
βασιλεύει'
λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί, κι ή μάνα τό 
ζηλεύει.
Τά μάτια ή πείνα έμαύριοε- οτά μάτια ή 
μάνα μνέετ
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στέκει ό Σουλιώτης ό καλός παράμερα, 
καί κλαίει'
«’Έρμο τουφέκι σκοτεινό, τ ίσ ’ έχω ’γώ 
οτό χέρι;
όπού ού μοϋ ’ γινες βαρύ, κι ό Αγαρη
νός τό ξέρει».

' Ο κεντρικός πυρήνας του αποσπά
σματος πού είναι ή θέληση τών Πολιορ- 
κημένων νά μείνουν έλεύθεροι ύπομέ- 
νοντας τά πάντα, μάς δίνεται μέ δυό 
θαυμάσιες εικόνες: α ) ' Η γυναίκα-μάνα 
καί οί άντιδράσεις της στην πείνα 
(«"Ακρα... μνέει») καίβ) Όάνδρας-πο- 
λεμιστής Σουλιώτης καί οί άντιδράσεις 
του έπίσης στήν πείνα («οτέκει... τό 
ξέρει»).

Γιά τήν καλύτερη κατανόηση τού 
ποιήματος θά πρέπει νά έχουμε ύπόψη 
μας τούς «Στοχασμούς» τού ποιητή, 
γιατί μέοα ο ’ αύτούς ύπάρχουν δλα όσα 
άναπτύσοονται οτό ποίημα. 'Απ' αύ
τούς καταχωρίζουμε δυό: α) «Κοίταξε 
νά οχηματίσης βαθμηδόν ώσάν μιά 
άναβάθρα άπό δυσκολίες, τις όποιες θά 
ύπερβοΰν έκεΐνοι οί Μεγάλοι, μέ όσα οί 
αισθήσεις άπορροφοϋν άπό τά έξωτερι- 
κά τά όποια ή τούς τραβούν μέ τά κάλλη 
τους, ή τούς βιάζουν μέ τήν άνάγκη καί 
μέ τόν πόνο, έως εις τήν βεβαιότητα 
τού θανάτου, άλλά έξαιρέτους μέ τήν 
ένθύμησι τής περασμένης δόξας. ” Ολα 
αύτά, όοο μεγαλύτερα είναι καί πλέον 
διάφορα, εις τόσο ύψηλότερο στυλοπό
δι σταίνουν τήν 'Ελευθερία, μεστήν 
άπό τό Χρέος, δηλαδή, άπ' όσα περιέ
χει ή ' Ηθική, ή Θρησκεία, ή Πατρίδα, ή 
Πολιτική κ.ά.». β) «Πάρε καί σύμπηξε 
δυνατά μιάν πνευματική δύναμι καί 
καταμέρισέ την εις τόσους χαρακτή
ρες, άνδρών καί γυναικών, εις τούς 
όποιους ν ' άνταποκρίνωνται έμπρά-

κτως τά πάντα. Σκέψου άν τούτο θά 
γίνη ρωμαντικά ή, άν είναι δυνατό 
κλασσικά, ή εις έν είδος μιχτό άλλά 
νόμιμο. Τού δευτέρου είδους άκρο 
παράδειγμα είναι ό "Ομηρος· τού πρώ
του είναι ό Σέϊκσπηρ- τού τρίτου δέ 
γνωρίζω».
Στήν α' ένότητα μάς δίνει ό ποιητής τή 
γυναίκα-μάνα καί τή οτάοη της μπροστά 
στό κοινό στοιχείο καί γιά τις δυό 
ένότητες τήν «πείνα». Στόν 1’ στίχο 
μάς δίνεται ό χώρος οάν προέκταση τής 
ψυχικής κατάστασης τών προσώπων. 
Νεκρική σιγή έπικρατεί στόν κάμπο τού 
Μεσολογγιοΰ. Οί Μεσολογγίτες κλει
σμένοι στήν πόλη καί στήν άπέναντι 
μεριά οί έχθροί. Τό ένδιάμεοο, ό 
κάμπος, έρημος άπό άνθρώπους. Χα- 
ρακτηρηοτική ή χρήση τής λέξης «κάμ
πος», γιατί θέλει νά τονίσει ό ποιητής 
τήν μεγάλη του άξια, άφοΰ αύτός ήταν 
ή πηγή τών άγαθών. ' Η άτμόσφαιρα τής 
σιωπής, τής νεκρικής σιγής δίνονται 
άπλά, λιτά καί μέ τό ύπερβατό σχήμα 
«"Ακρα τού τάφου σιωπή» γιά νά γίνει 
πιό έντονη, πιό αισθητή.
Σ' αύτό συμβάλλει ή πυκνότητα τής 
έκφρασης, άφοΰ οί λέξεις τοποθετούν
ται άριοτοτεχνικά καί κυριολεκτικά. Καί 
μέσα σ' αύτή τή σιωπή (στίχ. 2) μόνο

«λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί», γιατί τόόν 
αύτό δέ δεσμεύεται άπό τήν άνθρώπινη 
συμβατικότητα καί τήν κακία. Είναι 
έλεύθερο άπό τή φύση καί μέοα στή 
φύση καί τρέφεται άπ' αύτή. "Ομως 
πόση άντίθεση ύπάρχει άνάμεσα σ’ 
αύτό καί στόν άνθρωπο. Ή  «μάνα» 
βλέποντας τό πουλί τό «ζηλεύει». Τό 
άνώτερο δημιούργημα, ό άνθρωπος, 
τώρα είναι σέ κατώτερη θέση άπό τό 
πουλί, τό κατώτερο όν. ' Εκείνο βρίσκει 
τήν τροφή του έλεύθερα καί συνεχίζει 
τή φυσική ζωή του εύτυχιομένο μέσα 
στήν ομορφιά τής φύσης. ' Ο άνθρω
πος, καί ιδιαίτερα ή μάνα, στερείται τά 
πάντα πού είναι άπαραίτητα γιά τήν 
έπιβίωσή της. Καί τό δραματικότερο, 
γιά τήν έπιβίωσή τών παιδιών της. Γιατί 
δέν πρόκειται άπλώς γιά τή γυναίκα, 
άλλά γιά τή μάνα πού πρέπει νά θρέψει 
τά παιδιά της. "Αν καί δέν γίνεται λόγος 
γι' αύτά, όμως ύποβάλλονται άπό τή 
χρήση τής λέξης «μάνα» μέ τήν πρα
γματική της έννοια πού προύποθέτει 
παιδιά καί πού διαπιστώνεται καί άπό τις 
άλλες παραλλαγές τού άποσπάοματος. 
Καί συνεχίζοντας ό ποιητής μάς δίνει 
τις τραγικές διαοτάοεις πού δημιουργεί

Συνέχεια στη σελ. 772
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ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Αριατερά: Μια από τις πιο χαρακτηριστι
κές φωτογραφίες της Ελισάβετ. Επάνω: Ο 
Κων/νος Χρηστομάνος κατά την περίοδο 
του δεσμού του με την Ελισάβετ. Στην 
απέναντι σελίδα. Η αυτοκρατορική οικο
γένεια της Αυστρίας κατά το έτος 1860. 
Από αριστερά καθήμενοι διακρίνονται η 
Ελισάβετ με τα παιδιά της, η αρχιδούκισσα 

Σοφία και ο Αρχιδούκας Κάρολος.

Rfll 0 Κ. ΧΡΙΣΤΘΜΑΝΘΣ
Τ' Ο ΜΕΛΕΝΙΚΟ άνήκει σήμερα στή 

Βουλγαρία. Όμως οί ρίζες του 
φτάνουν βαθιά ατούς ένδοξους βυζα
ντινούς χρόνους μέ τό Μελένικο είναι 
δεμένες άγριες μάχες. Πριν χαθεί 
οριστικά γιά τήν ' Ελλάδα αύτή ή άπότο- 
μη πλαγιά τής Ροδόπης, έγκατέλειψαν 
οί μεγάλες άρχοντικές οικογένειες τό 
Μελένικο. "Αλλες κατέβηκαν χαμηλό
τερα, σέ πιό σίγουρα έλληνικά έδάφη, κι 
άλλες έγκαταστάθηκαν στήν Εύρώπη. 
Ανάμεσα στις τελευταίες ήταν κι ή 

άρχοντογενιά τών Χρηστομάνων.
Ό  Αναστάσιος Χρηστομάνος γεν

νιέται στή Βιέννη τό 1841. Σπουδάζει 
Χημεία στήν Καρλσρούη καί Χαϊδελ- 
βέργη. Οί σημαντικές έπιστημονικές 
έπιτυχίες τόν φέρνουν, σάν καθηγητή, 
άπό τή Φρανγκφούρτη στή Μόσχα. Τό 
διεθνές έπιστημονικό του κύρος φτά
νει κάποτε καί στήν ' Ελλάδα. Μετακα- 
λεΐται τό 1862 καί διορίζεται καθηγητής 
στό Πανεπιστήμιο καί στό Πολυτεχνείο 
Αθηνών. Πέθανε τό 1906 άφήνοντας 

σημαντικό έπιστημονικό έργο, τό Χη
μείο ’ Αθηνών καί πέντε παιδιά άπό τό

γάμο του μέ τήν κόρη τού αύλικοϋ 
γιατρού Λίντενμαγιερ. "Ο Κωνσταντί
νος Χρηστομάνος, πού γεννήθηκε τό 
1867, είναι ό πρώτος του γιός. Τεσσά
ρων χρόνων πέφτει άπό τά χέρια τής 
νταντάς του κατρακυλώντας τήν πανύ
ψηλη ξύλινη σκάλα τού σπιτιού. Ό  
μικρός σπαράζει άπό τό κλάμα νύχτα 
μέρα. Οί γιατροί τού δίνουν καταπότια 
καί διατάζουν έμπλαστρα στήν κοιλιά.
' Η ύγεία τού παιδιού δέν καλυτερεύει 
καί οί γονείς τό πηγαίνουν στή Βιέννη. 
Οί Βιεννέζοι γιατροί διαπιστώνουν πολ
λαπλή θλάση τής σπονδυλικής στήλης 
καί άποφασίζουν νά γυψώσουν τόν 
κορμό ολόκληρο καί νά κρατήσουν τό 
μικρό άρρωστο στό νάρθηκα ένα χρόνο, 
ίσως καί παραπάνω. Οί γονείς έπιστρέ- 
φουν στήν ’ Αθήνακαίέμπιστεύονταιτή 
θεραπεία στούς τοπικούς γιατρούς. Τό 
άποτέλεσμα ύπήρξε άποκαρδιωτικό. 
Ό  Κωνσταντίνος μεγαλώνει βασανι
σμένα καί μένει οριστικά άνάπηρος μέ 
μιά άκαλαίσθητη καμπούρα. Τά πρώτα 
χρόνια στό σχολείο είναι έπίσης τυραν
νικά. Οί συνομήλικοί του τόν κοροϊ

δεύουν ή έπικοινωνία του μέ τόν κόσμο 
τού σχολείου γίνεται ένα καθημερινό 
μαρτύριο. Τελικά οί γονείς άποφασί
ζουν καί τόν κρατούν στό σπίτι. Μέ 
δάσκαλο στήν άρχή, καθηγητές άργό- 
τερα, θά περάσει ό μικρός έρημίτης 
όλες τις τάξεις τού σχολείου, δίνοντας 
έξετάσεις κάθε χρόνο ώς κατ ’ οίκον 
διδαχθείς. Τό 1884 έγγράφεται στήν 
ιατρική, άλλά τρία χρόνια μετά έγκατα- 
λείπει τό άθηναϊκό πανεπιστήμιο καί 
φεύγει γιά τή Βιέννη, τό 1888. Ή  
Εύρώπη προσφέρεται γιά όσους άγα- 
ποϋν τήν άνωνυμία καί τήν άδιαφορία 
τού πλήθους. Κι ό Χρηστομάνος πού 
έκλεισε άπό τά τέσσερα χρόνια του τό 
γέλιο έξω άπό τήν καρδιά του καί I 
συσπειρώθηκε στόν έαυτό του καί στήν 
πνευματική του καλλιέργεια, δέν μπο
ρούσε νά όνειρευθεΐ ίδανικώτερο χώρο 
γιά τις κλίσεις του.

Τό πάθος τής κουλτούρας κυριαρ
χούσε καθολικά τή Βιέννη. Ό λα  τά 
ρεύματα τού εύρωπαϊκοϋ πνεύματος ί 
διασταυρώνονται στήν πόλη αύτή πού 
είχε ήδη χαρίσει στόν κόσμο, κατά τή
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Είναι ή γοητευτική Σίσυ, πού ή ζωή της - ανάμεσα στήν ανέκφραστη ευτυχία καί στήν πιό δυνατή 
τραγωδία, ατό γέλιο τής χαράς καί στόν βουβό πόνο - έχει συγκινήσει, σάν ένα έξωτικό παραμύθι, 
τίς ψυχές πολλών άνθρώπων. Αφού έδωσε, στά πρώτα ιδίως χρόνια, έναν άέρα ομορφιάς στά 
άνάκτορα τών Άψβούργων, έκλεισε τόν κύκλο τής ζωής της μέ ένα θάνατο, τό 1898, άπό 
δολοφονικές σφαίρες. Στά τελευταία της χρόνια ή ' Ελλάδα ύπήρξε γι' αύτήν λίκνο άγάπης καί 
ονείρου.

διάρκεια του 19ου αιώνα, μεγάλες 
μορφές τής τέχνης καί τής έπιατήμης. 
Ή  παραίτηση τής Αύστροουγγρικής 
αύτοκρατορίας άπό πολιτικές φιλοδο
ξίες έπί αιώνες συνετέλεσε στά νά 
δημιουργηθεΤ μιά μοναδική άλλά καί 
ομαδική άνθηση του πνεύματος. Ή  
ιστορία περνούσε καί παρατεινόταν 
ζωντανή άπό άλλεπάλληλες παρουσίές 
μορφών πού λάμπρυναν μέ τήν άκτινο- 
βολία τους τήνάνθρωπότητα. ’ Η πολιτι
κή, τό έμπόριο (πού άνθούσε) καί οί 
πόλεμοι άφηναν άδιάφορους τούς 
Βιεννέζους· τά είδωλά τους Μότσαρτ, 
Μπετόβεν, Μπράμς, Στράους, διάβαι
ναν ζωντανά πλάι τους- καί πριν σβή- 

* σουν οί ήχοι καί τά χειροκροτήματα τής 
άποθεώσεως καινούργιες συγκινήσεις 
καίάπροσδόκητες χαρές άνανέωναντά 
μουσικά καί καλλιτεχνικά πάθη τού 
βιεννέζικου λαού. Τό θέατρο είναι 
σχολείο πολιτισμού. Οί ήθοποιοί γίνο
νται ύποδείγματα ντυσίματος συμπερι
φοράς, καλών τρόπων, εύπρεποΰς λε
ξιλογίου. "Ολες οί μορφές τέχνης καί 
λόγου καλλιεργούνται έντελώς ιδιαίτε

ρα. "Ενα τέτοιο καλλιτεχνικό πάθος 
πού κυριαρχούσε σ όλες τίς κοινωνι
κές τάξεις, μόνο στή Βιέννη παρατηρή
θηκε τόν περασμένο αιώνα. Οί μαθητές 
έξαφανίζονται άπό τίς τάξεις, μέ τό 
πρόσχημα τής άρρώστιας, κάθε άπό- 
γευμα πού προηγείται μιάς μεγάλης 
πρεμιέρας. Στέκουν έπί ώρες στήν 
«ούρά» προκειμένου ν'άγοράσουν ένα 
εισιτήριο όρθιων. Οί ήθοποιοί τρέμουν 
τό κοινό τής Όπερας, γιατί δέν τού 
ξεφεύγει ή παραμικρή άτέλεια, τό πιό 
μηδαμινό φάλτσο ή λάθος.

Μέσα σ αύτό τό κλίμα τού φανατι
σμού γιά τίς τέχνες, τό θέατρο, τή 
λογοτεχνία, τήν ποίηση χώθηκε σάν τό 
ψάρι στά νερό ό Κωνσταντίνος Χρηστο- 
μάνος. Στήν άνανέωση τής μουσικής 
άπό τούς Μουσόρσκυ, Ντεμπυσύ καί 
Στράους, έρχεται ή έπανάσταση τής 
φιλοσοφίας τού Νίτσε, ή έκκρηξη τής 
ποιήσεως μέ τούς Ρεμπώ, Βερλαίν, 
Μαλλαρμέ, Ρίλκε καί Χόφμανσταλ, ό 
σεισμός τού Ντοστογιέφσκι, ό ποιητι
κός ρεαλισμός τών Στρίντμπεργκ καί 
Χάουμπτμαν καί οί άνεκτίμητες παρου

σίες τών Ίψ εν  καί Φρόυντ.
' Ο Χρηστομάνος πού έγγράφεται στή 

Φιλοσοφική Σχολή τού Πανεπιστημίου 
τής Βιέννης δέν έχει καιρό γιά χάσιμο. 
Φιλοδοξεί νά μπει σ’ αύτό τό ρυθμό τού 
πνευματικού οργασμού πού άναδίδει ή 
Βιέννη. Μελετά, παρακολουθεί διαλέ
ξεις, τελειοποιεί τά άγγλικά καί τά 
γαλλικά του, θριαμβεύει στά Πανεπι
στήμιο. Στήν Αλζερστρασσε, σ ’ ένα 
οικισμό μικροϋπαλλήλων, έχει νοικιάσει 
μέ τόν άδελφό του Τώνη ένα δωμάτιο 
στά σπίτι μιάς φτώχειάς γυναίκας πού 
ζε ί μέ τό κοριτσάκι της, τήν Γκρετίγκα.

Μάης μήνας τού 1891, όπου νά ναι 
θά έκλεινε καί τό Πανεπιστήμιο. Ό  
Κωνσταντίνος θά πήγαινε στά Ίν -  
σμπρουκ γιά διακοπές, όπου θά έτοίμα- 
ζε μέ τήν ήσυχία του τή διδακτορική του 
διατριβή «Περί τών βυζαντινών θεσμών 
έν τώ Φραγκικώ Δικαίω». ' Ο Κωνσταντί
νος σηκώνει τό κεφάλι άπό τά βιβλία 
του καί βυθίζεται στό ονειροπόλημα. 
Μέσα σ’ αύτή τήν πλούσια πόλη, τούς 
θρύλους καί τά παλάτια νοιώθει πώς ή

747

■



Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΙ Ο Κ. ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ

δική του ζωή έχει μιά πενιχρότητα καί 
μιά μονοτονία μηχανής. Διάβασμα, πα
νεπιστήμιο, φοιτητικό εστιατόριο, σπίτι, 
διάβασμα, ϋπνος. Καμιά φυγή στό 
όνειρο γιατί τά όνειρα προϋποθέτουν 
άγάπη στόν έαυτό μας. Κι ό Κωνσταντί
νος κάθε άλλο παρά άγαπά τή δύσμορ
φη ϋπαρξή του. Ποιος τή χρειάζεται; 
Ποιός τή θέλει;

'Εκείνη τή στιγμή ή πόρτα τους 
άνοίγει διάπλατα καί μπαίνει λαχανια
σμένη κι άναυδη ή σπιτονοικοκυρά 
τους. «Κάτω, τούς πληροφορεί, ζητεί 
τούς κυρίους Χρηστομάνους ένας λα
κές άπό τά άνάκτορα». Πριν προλάβουν 
καί τά δυό άδέλφια νά καταλάβουν περί 
τίνος πρόκειται, ό λακές τούς παραδί- 
δει μιά έπιστολή άπό τό Νικόλαο Λού
μπα πού άνήκε στούς αύλικούς κύ
κλους. Σύμφωνα μέ τά γραφόμενά του, 
ή αύτοκράτειρα ' Ελισάβετ ζητούσε ένα 
νέο "Ελληνα γιά νά τελειοποιήσει τά 
έλληνικά της καί νά τή συνοδεύει 
μερικές ώρες στούς περιπάτους της 
καθημερινά: γι'αύτό ένας άπό τούς 
δυό άδελφούς έπρεπε νά παρουσια- 
σθεί τήν έπομένη στό βαρώνο Νόπτσα, 
αύλάρχη τής αύτοκράτειρας. Τά δυό 
άδέλφια χρειάσθηκαν κάμποσο γιά νά 
συνέλθουν άπό τό χτύπημα. ' Η πρότα
ση, πού γιά όποιον άλλο θ ' άποτελούσε 
τιμή, όχι μόνο τούς άφηνε άσυγκίνη- 
τους άλλά καί τούς έξόργιζε, γιατί 
έφτανε στήν άκατάλληλη ώρα τών 
έξετάσεων. ’ Εξάλλου καί τά δύο άδέλ- 
φια είχαν μιά φυσική άντιπάθεια γιά τή 
μοναρχία καί τούς έκπροσώπους της. 
Τσακώθηκαν έπί πολύ, παραχωρώντας 
ό ένας στόν άλλο τήν τιμή νά παρουσια- 
σθεϊ. Τελικά κέρδισε ό Κωνσταντίνος 
προφασιζόμενος πώς θά κουραζόταν 
νά περπατά μέ τις ώρες, γιατί συμπέ- 
ραινε πώς «αύτή έψαχνε γιά δρομέα 
τών ' Ολυμπιακών άγώνων». Δυό μέρες 
άργότερα ξεσηκώθηκε ή γειτονιά, κα
θώς φάνηκε ή αύτοκρατορική άμαξα 
πού ήρθε νά παραλάβει τόν Τώνη. Ο 
κοσμάκης στεκόταν γεμάτος δέος καί 
χάζευε τά βελούδα, τά μετάξια, τούς 
θυρεούς καί έκεΐνον τό μουγκό καί 
μαρμαρωμένο άμαξά. ' Ο Κωνσταντίνος 
έκείνη τήν ήμέρα δέ μελέτησε. Πέρα
σε τήν ώρα του μέ ρεμβασμούς κι 
έρωτηματικά. "Αν δέν ντρεπόταν γιά τή 
δυσμορφία του, θά είχε τρέξει στό 
κάλεσμά της. Τί όμορφη πού ήταν! 
Πολλές φορές χάζευε μικρός στά 
πορτραίτα της πού βρίσκονταν σ ' όλη τή 
Βιέννη: σέ ξενοδοχεία, καφενεία, κου
ρεία. Δέν ήξερε πολλά πράγματα γ ι' αύ- 
τήν. Μόνο ότι πριν τρία χρόνια ταράχθη

κε η μυρωπη από τήν αύτοκτονία τού 
μοναδικού γιοϋ της καί διαδόχου, άρχι- 
δούκα Ροδόλφου. 'Ή ξερε κι αύτός 
όπως κι όλοι, άπό τις έφημερίδες, πώς 
ό Ροδόλφος έκανε ένα άτυχο γάμο καί 
πώς μετά έρωτεύθηκε παράφορα τή 
βαρώνη Βετσέρα. Τά πτώματά τους 
βρέθηκαν στό κυνηγετικό περίπτερο 
τού Μάγιερλιγκ. Μά ήταν αύτοκτονία; 
Πολλά γράφτηκαν τότε γιά τις διαφο
ρές τού αύτοκράτορα καί τού διαδόχου, 
καί γιά τις φιλελεύθερες τάσεις τού 
τελευταίου. Έκφράσθηκαν φόβοι πώς 
ό πατέρας φοβόταν μιά βίαιη έκθρόνιση 
άπό τό γιό. ' Αλλά ποτέ δέν τόν είχαν 
άπασχολήσει σοβαρά όλα αύτά. Τό 
βράδυ ό Τώνης ήρθε μουδιασμένος, 
λές καί τού έκανε κόπο νά ομολογήσει 
πώς ή αύτοκράτειρα τού φέρθηκε πάρα 
πολύ όμορφα. Τήν έπομένη μίλησε 
στόν Κωνσταντίνο γιά τήν ομορφιά της 
καί τέλειωσε μέ αύτά τά λόγια: «'Όλα 
ύποφέρονται νά μήν ήταν μονάχα αύτό 
τό τρομερό άμάξι τής Αύλής! Ό λος ό 
κόσμος μέ κοιτάζει σάν φάντασμα (...) 
προπάντων στήν έπιστροφή είναι άληθι- 
νό μαρτύριο!».

Κι όμως ό αύτοκράτορας Φραγκίσκος 
Ιωσήφ είχε έπί τέλους κερδίσει τή 

συμπάθεια τού λαού του τήν έποχή πού 
οί Χρηστομάνοι μπαίνουν στά άνάκτο
ρα. Ό  θάνατος τού άδελφοΰ του 
Μαξιμιλιανοϋ καί ιδιαίτερα τού γιοϋ του 
καί διαδόχου του άρχιδουκός Ροδόλ
φου μαλάκωσαν τήν έχθρότητα τών 
Αύστριακών. Παρά τό ότι όταν πληρο- 
φορήθηκε τόν τρόπο τού θανάτου του 
είπε μόνο: «Πέθανε σάν ράφτης». 
'Όπως έπίσης ήταν γνωστό πώς μέ τήν 
είσοδο τής Ελισάβετ στά άνάκτορα 
τών ' Αψβούργων έκανε τήν πρώτη της 
έμφάνιση καί ή άνταρσία κατά τού 
αύστηροϋ πρωτοκόλλου στίς Αύλές τής 
Εύρώπης. Ή  ' Ελισάβετ, ή κοσμαγάπη
τη κινηματογραφική ήρωίδα Σίσυ, γεν
νήθηκε τό 1837 άπό τό Δούκα Μαξιμι- 
λιανό καί τήν πριγκίπισσα Λουδοβίκη, 
άπό βασιλική γενιά. Αλλά ό Μαξιμιλια- 
νός ήταν ώραίος άνθρωπος, καλλιεργη

μένος, φιλελεύθερος, άντικομφορμι- 
στής καί γλεντζές. "Εκανε οχτώ νόμιμα 
παιδιά μέ τή Λουδοβίκη του καί καμιά 
ντουζίνα άνεπίσημα μέ τίς όμορφονιές 
τών άγροκτημάτων του. Λάτρευε τά 
σκυλιά, τά άλογα, τό κυνήγι καί τή Σίσυ' 
άγαποϋσε όμως καίτά βιβλία, τή μουσι
κή καί τίς τέχνες. Ό λ η  του τήν πίστη 
γιά τήν ομορφιά τής φύσης, στήν 
άλήθεια καί τή χαρά πού δίνει στόν 
άνθρωπο τά μεταβίβασε στή μικρή του 
Σίσυ. Τήν πότισε άκόμη μέ τή βαθιά

περιφρόνηση πού έτρεφε ό ίδιος γιά 
τούς τιτλούχους, τά πρωτόκολλα, τά 
ψεύδη, τίς κολακείες καί τίς άκολασίες 
τών εύγενών. Ή  Σίσυ μεγάλωσε σάν 
άγρίμι μαζί του, στά Βαυαρέζικα λιβάδια 
τού Ποσενχόφεν, άκολουθώντας τό 
γοητευτικό πατέρα της, πού λάτρευε, 
παντού.

' Η μητέρα της είχε τήν άτυχη έμπνευ
ση νά τήν πάρει μαζί της στό ταξίδι πρός 
τόν αύτοκρατορικό πύργο τού Ίσλ 
συνοδέυσαν τή μεγάλη άδελφή τής 
Σίσυ, "Ελένη, πού πήγαινε ν'άρραβω- 
νιαστεΐ τό νεαρώτερο καί ισχυρότερο 
αύτοκράτορα τής Εύρώπης Φραγκίσκο 
' Ιωσήφ, μόλις 23 έτών. Μά ό Φραγκί
σκος είδε τή Σίσυ καί τήν άγάπησε 
παράφορα. Ό λα  τά σχέδια άνατράπη- 
καν, γιατί έπέμεινε καί τελικά άρραβω- 
νιάστηκε τή Σίσυ- έξ άλλου είχε ένα 
μοναδικό προτέρημα άλλά πολύ ισχυρό: 
ήταν πάρα πολύ ώραίος άντρας. Αλλά 
είχε κι ένα έλάττωμα πού κατάστρεψε 
τή ζωή τής Σίσυ· τής τό τηλεγράφησε ό 
πατέρας της όταν πληροφορήθηκε τήν 
άλλαγή: «Δέν έγκρίνω τόν γάμο. Πρό
κειται περί ήλιθίου». " Η Σίσυ όμως τόν 
παντρεύτηκε κι έγινε ή αύτοκράτειρα

Ελισάβετ στά δεκαεπτά της χρόνια. 
Κατά τούς ιστορικούς «ό μοναδικός 
άντρας τού οίκου τών Αψβούργων 
ήταν ή άρχιδούκισσα Σοφία», ή πεθερά 
τής 'Ελισάβετ. Ή  διά πυρός καί 
σιδήρου, τών δολοπλοκιών καί τής 
ϊντριγγας τών άνακτόρων, περασμένη 
άρχιδούκισσα, ήταν φυσικό νά συντρί
ψει τό καθ 'όλα άνώριμο κορίτσι. Στή 
μεγάλη μάχη τού διαδόχου, πού γεννή
θηκε τρίτος κατά σειρά, ή πεθερά 
πέτυχε νά άποσπάσει τό παιδί άπό τήν
Ελισάβετ καί νά τό παραδώσει σέ 

ειδικούς πού θά τό έκπαίδευαν σωστά, 
γιά τά μελλοντικά του καθήκοντα, σύμ
φωνα μέ τά καθιερωμένα τής Αύλής.
" Η μάνα νικήθηκε άλλά ή αύτοκράτειρα 
έκδικήθηκε μέ άνταρσία. Καταπάτησε 
καί τά λίγα προσχήματα πού κρατούσε 
ως τότε καί πλημμυρισμένη άπό περι
φρόνηση γιά τόν άβουλο σύζυγό της 
άρχισε νά ταξιδεύει. Οί περιπλανήσεις 
της κρατούσαν μήνες ολόκληρους. 
Κομψή καί πολύ όμορφη έβρισκε πα
ντού θαυμαστές πού περίμεναν μέ 
λαχτάρα νά έκτελέσουν τίς διαταγές 
καί τά καπρίτσια της.

Όμως ό γιός της πού τής μοιάζει σέ 
πνευματικότητα, στίς φιλελεύθερες ι
δέες καί στόν άνεξάρτητο χαρακτήρα, 
χωρίς νά ζήσει ποτέ ούσιαστικά μαζί 
της, προχωρεί πιό πέρα άπ αύτήν, στό 
χαμό. Γιατί ε ίτε  δολοφονήθηκε ε ίτε
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αύτοκτόνησε, τά κίνητρα είναι τά ίδια: οί 
ιδέες καί οί άντιλήψεις του.

-  Ποιόν άγάπησε ή ' Ελισάβετ, στό 
πρόσωπο τοϋ Κωνσταντίνου Χρηστομά- 
νου; Τήν νιότη τοϋ γιοϋ της πού δέ 
χάρηκε νά ζήσει άπό κοντά; Τοϋ χάρισε 
δλη τήν τρυφερότητα πού δέν τής 
έπέτρεψαν νά σπαταλήσει στό γιό της; 
Γιατί τόν άνάπησε;
' Η θητεία τού άδελφοϋ του Τώνη σάν 

δασκάλου τής αύτοκράτειρας τελείωσε 
τήν τρίτη μέρα. Τό βράδυ πού γύρισε 
σπίτι, άνάγγειλε στόν Κωνσταντίνο ότι 
άπό τήν έπομένη, θά πηγαίνει έκεΐνος 
γιά τά μαθήματα καί τούς περιπάτους 
μέ τήν Ελισάβετ. Αύτή τήν πικρή 
άντάρτισσα κατά τής ύποκρισίας καί τής 
αύλικής μασκαράτας άντίκρυσε άναυ
δος τό Μάη τοϋ 1891, ό ρομαντικός καί 
σοφός Χρηστομάνος. Μόλις παρουσιά
στηκε στά άνάκτορα τόν παρέλαβε 
ένας θαλαμηπόλος καί τόν πήγε στό 
πάρκο- έκεϊτόν άφησε νά περιμένει. Δέ 
διανοήθηκε κάν πώς ή Ελισάβετ μπο
ρούσε κρυμμένη μέσα στά φυλλώματα 
νά παρακολουθεί τόν καινούριο της 
έπισκέπτη. Ο πανέξυπνος καί δαιμό
νιος Κωνσταντίνος ζε ϊ σ 'ένα παραλή
ρημα μαγείας καί παιδικού ονείρου. Καί 
δέν κρύβει καμιά άπό τις συγκινήσεις 
του στό βιβλίο πού έκδίδει έφτά χρόνια 
άργότερα μέ τόν τίτλο «Φύλλα ήμερο- 
λογίου». Γραμμένο άπ'εύθείας στή 
γερμανική γλώσσα γνώρισε τεράστια

Επάνω: Η Ελισάβετ με το σύζυγό της σε 
μια φωτογραφία του έτους 1854. Κάτω: Η 
κηδεία της Ελισάβετ στη Γενεύη το 1898. 
Η τραγική είδηση της δολοφονίας της 
συνετάραξε τότε ολόκληρη την Ευρώπη.

έπιτυχία στήν Εύρώπη. Ο Χρηστομά
νος, έξάλλου, είναι καί ό πρώτος 
Έλληνας πού μεταφράζεται άργότερα 
γαλλικά καί ιταλικά καί τέλος έλληνικά, 
άπό τόν ίδιο μέ πρόλογο τού Μωρίς 
Μπαρρές καί μέ τίτλο «Αύτοκράτειρα 
' Ελισάβετ». ' Ο λυρισμός πού διαπερνά 
άπ 'άκρη σ 'άκρη τις περιγραφές τού 
συγγραφέα καί ή ταύτιση τής ’ Ελισάβετ

μέ τή φύση, πού τόσο έπιτυχημένα 
έκφράζει άποδίδοντάς της μιά «δενδρι- 
νή» ύπόσταση, ξεσηκώνει τά μυαλά τών 
γυναικών, πού μονομιάς άνακαλύπτουν 
τό πάθος τους γιά τά ταξίδια καί τή 
φύση καί γεμίζοντας στά γρήγορα μιά 
βαλίτσα, έγκαταλείπουν τά σπίτια τους, 
μιμούμενες τήν «περιπλανώμενη» αύ- 
τοκράτειρα. Γ ιατί, όπως φαίνεται καθα
ρά στό βιβλίο, δέν ήταν μόνο ή ομορφιά 
της πού έξασκοΰσε έπάνω του αύτή τή 
μαγεία, ούτε ή άκατανίκητη χάρη της 
καί τό πολύ καλλιεργημένο της πνεύμα. 
Πιό έντονα καί πέρα άπ'όλα στήν 
ιδιόρρυθμη προσωπικότητά της τόν 
έθελγε ή άνταρσία της καί ή άκαμπτη 
άντίστασή της στό συμβατισμό. Τοϋ 
δίνει καθαρά τήν αίσθηση τοϋ παράται
ρου, τοϋ άπροσάρμοστου μέσα στήν 
παλατιανή μούχλα. Ό  Χρηστομάνος 
κάνει μιά σωστή διάγνωση πού θά 
έπηρεάσει όλη τή μελλοντική ζωή του:
' Η ’ Ελισάβετ σώζεται άπό τήν ομορφιά 
τή δική της καί τής φύσεως. 1 Εξωτερι
κή καί έσωτερικη'.. Μένει πάντα ένα 
στοιχείο τής φύσεως, γι'αύτό καί έξα- 
σκεί γύρω της έκείνη τή μαγεία πού 
μόνο τά φυσικά φαινόμενα, σάν τή 
θάλασσα, τις θύελλες καίτίςάστραπές, 
ύποβάλλουν. Καλλωπίζεται σάν γάτα 
καί γεύεται τή δροσιά τοϋ άνέμου σάν 
άγρίμι. Τά δάση, τό κυνήγι, τά άτίθασα 
άλογα πού δαμάζει συντηρούν μέσα 
της έναν ύγιή ζωισμό καί διαφυλάσσουν
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τήν αντίστασή της στόν πόνο, σ'όλους 
τούς πόνους καί στόν άξεπέραστο: τό 
χαμό τού γιοϋ της.

Ο Χρηστομάνος δέχεται όλη αύτή 
τήν επίδραση, ποτίζεται, μεστώνει, κο
λακευόμενος παράλληλα γιά τή μεγάλη 
τιμή πού τού γίνεται. Είναι τόσο νέος καί 
τόσο τραυματισμένος άπό τή σωματική 
δυσμορφία κι άς έχει ένα ώραΐο πρόσω
πο. Ή  αύτοκράτειρα τόν διαλέγει γιά 
σύντροφο τών περιπάτων της, συνομι
λητή κι έγκάρδιο φίλο της μέ τό 
πέρασμα τού καιρού. Καί καθώς ζεϊ 
πεισματικά άπομονωμένη στήν οδύνη 
τού πένθους της, καταντάει νά μή 
συναντάει άλλον κανένα έπί τρεις 
μήνες, παρά τό Χρηστομάνο. Ποιός δέ 
θά αισθανόταν ήμίθεος στά 24 χρόνια 
του άπό μιά τέτοια έκλογή; Καί άπό μιά 
γυναίκα πού συγκλόνισε τήν Εύρώπη μέ 
τήν ομορφιά, τό πνεύμα καί τή χάρη 
της; Στά πενήντα της χρόνια, κατά τούς 
ιστορικούς, φαίνεται είκοσι χρόνια νεώ- 
τερη, διατηρώντας όχι μόνο ένα ώραιό- 
τατο πρόσωπο άλλά καί τήν άψογη 
σωματική της κομψότητα, παρά τό ότι 
έχει γεννήσει τέσσερα παιδιά.

' Η πρώτη έκείνη περίοδος γεμίζει μέ 
θάμπος τή ζωή τού "Ελληνα φοιτητή μέ 
τά καθημερινά πήγαινε - έλα άπό τό 
σπίτι του στό παλάτι καί σέ μακρινούς 
περιπάτους στό δάσος τού Λάινις. Ζεϊ 
τήν ήμέρα στ όνειρο καί ξυπνά τό 
βράδυ πού ή βασιλική άμαξα τόν μετα
φέρει στήν πραγματικότητα τής συνοι
κίας του. Αλλά δέν έχει ούτε πρός 
στιγμήν τήν ψυχολογία τής δουλοπρέ- 
πειας. Τό παιχνίδι παίζεται σ ' ένα έπίπε- 
δο πνευματικά ίσων άνθρώπων. Κι άν ή 
Ελισάβετ κρατεί πάντα τά πρωτεία, τά 

κρατεί σάν γοητευτική γυναίκα άπένα- 
ντι σ 'ένα νέο άντρα πού τόν νοιώθει 
κατακτημένο. Απόδειξη πώς φεύγο
ντας γιά τις διακοπές της, δυό μήνες 
μετά τή γνωριμία τους, τόν άφήνει μέσα 
στήν άβεβαιότητα καί τήν άοριστία πού 
μόνο οί ταλαντούχες τού έρωτα ξέρουν 
νά έκμεταλλεύονται. Τό αύριο μένει 
άμφίβολο, μετέωρο, άδέσμευτο. Ο 
Χρηστομάνος φεύγει άμέσως γιά τό 
Ινσμπρουκ, όπου όμως δέν καταφέρ

νει νά κάνει τίποτε. Απλά πλέει μέσα 
στό όνειρο πού έζησε. Καί μόνο σάν 
λαμβάνει ένα γράμμα άπό τόν αύλάρχη 
τής Νόπτσα συνέρχεται καί πέφτει στή 
δουλειά. Γιατί στό γράμμα τόν ρωτούν 
άν μπορεί νά περάσει κοντά στήν 
'Ελισάβετ τήν προσεχή περίοδο Δε
κεμβρίου - Αύγούστου σάν καθηγητής 
καί σύντροφος τών περιπάτων της· ύπό 
τόν όρο όμως νά μήν παραμελήσει τις

Η Ελισάβετ και ο σύζυγός της σε μια 
σπάνια φωτογραφία του έτους Τ890.

σπουδές του. Ό  Χρηστομάνος φυσικά 
δέχεται. ' Αλλά γιά νά είναι άπερίσπα- 
στος άποφασίζει νά δώσει τις διδακτο
ρικές του έξετάσεις στό "Ινσμπρουκ 
μιά καί έχει ήδη χάσει τή σειρά του στή 
Βιέννη. Διαλέγει γιά θέμα τό Σοπενχά- 
ουερ πού άφήνει κατάπληκτο τόν καθη
γητή τής φιλοσοφίας· «Πρωτοφανές 
θέμα έξετάσεων» δηλώνει.

Οί έπαινοι καί τό δίπλωμα τόν άφή- 
νουν άδιάφορο, γιατί τρέχει νά προλά
βει τό τρένο καί νά βρεθεί τό γρηγορώ- 
τερο στά άνάκτορα. ’ Από τό Δεκέμβρη 
τού 1891 ζε ϊ τό παραμύθι τής Σταχτο
πούτας άνάποδα. Κατοικεί πλέον στό 
παλάτι, εισχωρεί παντού καί παρακο
λουθεί τήν τελετή τού καθημερινού 
χτενίσματος τής ' Ελισάβετ πού διαρκεί 
δυό ώ ρες.' Ενώ ή ειδικευμένη καμαριέ
ρα τή χτενίζει, κάνουν συνήθως ή 
’ Ελισάβετ καί ό Κωνσταντίνος τις γρα
πτές άσκήσεις τών έλληνικών. Θά 
μπορούσε φυσικά νά ίσχυρισθοϋν πολ
λοί πώς αύτή ή συμβίωση κάτω άπό τήν 
ίδια στέγη προετοίμαζε τή δυστυχία τού 
Χρηστομάνου. Κι όμως μιά άπό τις 
έλάχιστες φορές πού κάποιος μέ βασι
λικό αίμα ώφέλησε μέ τό καλό του 
παράδειγμα ένα κοινό θνητό, είναι καί ή 
περίπτωση Ελισάβετ καί Χρηστομά
νου. ' Η ιστορία δέν έχει συγκεκριμένα 
στοιχεία γιά τή μορφή τού δεσμού τους. 
Αλλά καί μόνο τό γεγονός ότι ή 

'Ελισάβετ ζε ΐ άποκλειστικά μέ τή συ
ντροφιά τού Χρηστομάνου στάθηκε 
άρκετό γιά νά ποτιστεί ό Κωνσταντίνος 
άπό σιγουριά καί αύτοπεποίθηση. Θά

ξεφοβηθεΐτόν κόσμο, τούς άνθρώπους 
καί τήν άναπηρία του καί θά γίνει ένας 
άπό τούς σημαντικότερους παράγο
ντες τού έκπολιτισμοϋ τής νεώτερης 

Ελλάδας. Αφού φυσικά πέρασε τήν 
πρώτη έρωτική οδύνη, μετά τόν οριστι
κό χωρισμό τους. Κανείς δέν έμαθε 
ποτέ πώς τέλειωσε αύτή ή σχέση. Τό 
δεύτερο μέρος τού βιβλίου «Αύτοκρά- 
τειρα Ελισάβετ» πού έπρόκειτο νά 
έκδώσει ό Χρηστομάνος, φαίνεται πώς 
δέ γράφτηκε κάν, τουλάχιστον σέ 
μορφή βιβλίου. ' Η μικρότερη κόρη της 
Βαλερία τόν παρακάλεσε άμέσως μετά 
τό θάνατο τής μητέρας της νά μήν τό 
έκδώσει. Τό πρώτο κυκλοφόρησε τήν 
ίδια χρονιά πού δολοφονείται ή ' Ελισά
βετ (1898). Από τόν ίδιο, λοιπόν, 
έχουμε καί όλα τά στοιχεία τής πρώτης 
καί δεύτερης περιόδου πού ζε ΐ πλέον 
μέσα στά άνάκτορα καί πού τελειώνει 
μέ τό ταξίδι τους στήν Κέρκυρα τόν 
Αύγουστο τού 1892. Ή  Ελισάβετ 
άγάπησε πολύ τό έλληνικό νησί κι 
έκτισε έκεί τό « Άχίλειον» όπου περ
νούσε συνήθως τούς δυό τελευταίους 
μήνες τού καλοκαιριού. Ό  Χρηστομά
νος τήν άφήνει γεμάτος σπαραγμό γιά 
νά έρθει στήν Αθήνα νά συναντήσει 
τούς δικούς του. Ζεί πάλι στήν ίδια 
άοριστία καί άμφιβολία, ώς τό Νοέμβρη 
πού ή Ελισάβετ τόν ξανακαλεί κοντά 
της μέχρι τό Μάρτη τού 1893. 'Έκτοτε 
περιμένει; Μάλλον. Γιατί μένει στή 
Βιέννη έκτός άπό σύντομες διακοπές 
πού περνά στήν Εύρώπη καί τήν ' Ελλά
δα, ώς τήν ήμέρα πού ό 'Ιταλός 
άναρχικός Λουίτζι Λουτσένι μαχαιρώνει 
τήν ' Ελισάβετ στήν άποβάθρα τής 
λίμνης τής Γενεύης. Αμέσως μετά, οί 
άρχές τής Βιέννης παρακαλοϋν εύσχη
μα τό Χρηστομάνο νά έγκαταλείψει τή 
Βιέννη, ένώ ταυτόχρονα άπαγορεύουν 
τήν κυκλοφορία τού βιβλίου του. Ό  
Χρηστομάνος φεύγει γιά τό Παρίσι. 
Κανείς δέν ξέρει πώς περνά αύτά τά 
δύο οδυνηρά χρόνια. Καί τό 1901 
έπιστρέφει στήν Ελλάδα. Λίγους μή
νες άργότερα καλεΐτούς σημαντικότε
ρους πνευματικούς άνθρώπους τής 
έποχής, Ξενόπουλο, Βλαχογιάννη, Πα- 
λαμά, Πορφύρα, Νιρβάνα κ.ά., στό 
βράχο τής Άκροπόλεως καί τούς 
άνακοινώνει τήν άπόφασή του νά όργα- 
νώσει τό νεοελληνικό θέατρο μέ τή 
συμπαράστασή τους. "Ολοι συγκινοϋ- 
νται άπό τήν έπιβλητική φωνή, τό 
συγκρατημένο ύφος, τά έμπνευσμένα 
λόγια. Αλλά κανένας άπολύτως δέ 
διανοείται πόσο σοβαρά τούς μιλάει 
αύτός ό άνθρωπος καί μέ πόση συνέ-
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πεια καί αύτοθυσία θά ύπηρετήσει τό 
σκοπό του. ' Η μικρή καί καθυστερημέ
νη ' Αθήνα τής εποχής του θά δει νά 
πραγματοποιείται τό πρώτο εκπολιτιστι
κό θαύμα μέ τή «Νέα Σκηνή» πού 
δημιουργεί ό Χρηοτομάνος. "Ως τότε 
θέατρο γιά τήν Ελλάδα σήμαινε ένα 
άνεύθυνο μπουλούκι. ”Οχι πώς δέν 
ύπήρχαν πρωτοπόροι παθιασμένοι τής 
τέχνης. Αλλά δέ διέθεταν τά μέσα, 
τήν άπαιτούμενη καλλιέργεια καί κυ
ρίως τή συνέπεια καί τό σύστημα, γιά νά 
θεμελιώσουν καί νά διδάξουν τό νεοελ
ληνικό θέατρο. "Ο,τι έπιτελέσθηκε τά 
λίγα χρόνια πού δούλεψε ό Χρηστομά- 
νος ήταν ένας πραγματικός άθλος. 
Κανείς δέν ήταν σέ θέση νά τόν 
βοηθήσει. Γιατί είχε τήν καλλιέργεια καί 
τήν καλλιτεχνική έμπειρία ένός εύρω- 
παίου, τή στιγμή πού ή ' Ελλάδα βρισκό
ταν τέσσερις αιώνες πίσω άπό τόν 
εύρωπαϊκό πολιτισμό. Ό  Ξενόπουλος, 
σάν γραμματέας τής Ν.Σ., θά όμολογή- 
σει άδίσταχτα ότι «δέν έκανε τίποτε, 
ούτε άλλος κανείς. "Ολα τά έκανε ό 
Χρηοτομάνος μόνος του». Καί ό Θεμ. 
Άθανασιάδης συμπληρώνει: «Γιατί ή
ταν -  καί τί δέν ήταν! 'Ιδρυτής, 
χορηγός, διευθυντής, συγγραφέας,

σκηνοθέτης, ήθοποιός, άκόμη καί έν- 
δυματολόγος, άκόμη καί ύποβολέας.
' Ο Χρηοτομάνος δημιούργησε έκ τού 
μηδενός. Μηδέν θέατρο, μηδέν ήθο- 
ποιοί, μηδέν χρήματα. Αλλά άπό τά 
τρία αύτά μηδέν έβγαλε μιά ολόκληρη 
δημιουργία. Ό  Χρηοτομάνος διδάσκει 
πρώτος τούς μεγάλους δραματουρ
γούς Τολστόι, 'Ίψ εν , Γκολντόνι, 
Ντ' Άννούντσιο, μεταφράζοντας ό ϊ- 

"διος τά έργα τους γιά τό άνίδεο ως τότε 
Αθηναϊκό Κοινό.
Μαθήτριές του είναι οί μεγάλες 

μορφές τού νεοελληνικού θεάτρου 
Μαρίκα Κοτοπούλη καί Κυβέλη. 'Από 
τή συνεργασία τους μέ τή Ν.Σ. ξεπη- 
δοϋν οί ποιητικές φυσιογνωμίες ένός 
Σικελιανοϋ, Σκίπη, Μυρτιώτισσας. Ο 
Χρηοτομάνος διακρίνεται άπό τρία χα
ρακτηριστικά, τελείως ξένα γιά τήν 
έλληνική ψυχοσύνθεση: σύστημα, συ
νέπεια καί πάθος γιά τήν τελειότητα. 
Πιστεύει έπίσης άπόλυτα πώς ή όμορ- 
φιά πλουτίζει, συντηρεί καί άνανεώνει 
τόν άνθρωπο. Γ Γ αύτό προσπαθεί πάντα 
ν ' άγγίζει τήν τελειότητα στά μέτρα τού 
δυνατού, καταβάλλοντας ύπεράνθρω- 
πο μόχθο. Τό πάθος του γιά άψογες 
παραστάσεις, πού είναι καί ή έκφραση

ύψίστης τιμής τού δημιουργού πρός τό 
Κοινό, προκαλεΐ ταυτόχρονα τό θαυμα
σμό καί τό φθόνο.

' Η Νέα Σκηνή έζησε μιά περιπετειώ
δη ζωή οχτώ χρόνων καί διαλύθηκε, 
όπως τσάκισε καί ό δημιουργός της, 
άπό τήν πολεμική καί τό φθόνο. ’ Αλλά 
άν ή σημερινή Ελλάδα, παρ’ όλο πού 
έξακολουθεί νά είναι καθυστερημένη, 
έχει ένα θέατρο άντάξιο τού εύρωπαϊ- 
κοΰ, αύτό τό χρωστάει στόν Κωνσταντί
νο Χρηστομάνο. Πρωτοπόρος καί στό 
κοινωνικό μυθιστόρημα μέ τήν «Κερέ
νια κούκλα», άνοιξε άγνωστους ορίζο
ντες στήν πνευματική ζωή τού καιρού 
του. Αλλά τό βιβλίο του «Αύτοκράτει- 
ρα ' Ελισάβετ» διατηρεί καί σήμερα τήν 
άξια του παρά τόν παραφορτωμένο 
λυρισμό του.

Τό 1911 ένας άνταποκριτής τής 
«Τριμπιούν» περαστικός άπό τήν 'Αθή
να έκανε στό Χρηστομάνο τήν έρώτη- 
ση:

-  Τί λογαριάζετε νά κάνετε έφέτος 
μαιτρ;

-  Μά, νά πεθάνω, τού άπάντησε.
Καί πέθανε σαράντα πέντε χρόνων.

ΛΙΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Μια άποψη από το Αχίλλειο της Κέρκυρας. Οι εννέα Μούσες.
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Ο Ι ΟΥΠΧΛΙΟΧ
Πηγή εσόδων καί υπερηφάνειας 

γιά την ' Ελλάδα
Ο τουρισμός μπορεί νά βελτίωση τό ίσοζύγιον εξωτερικών πληρωμών καί νά δημιουργήση έτσι, τις 

προϋποθέσεις γιά τήν εξασφάλιση προσελκϋσεως κεφαλαιουχικών αγαθών άπό τό εξωτερικό καί νά 
βοηθήση στήν ανάπτυξη τής χώρας μας. Προσφέρει ευκαιρίες άπασχολήσεως στους άέργους καί 
γενικώς στό έργατικό δυναμικό.

ΛΕΞΗ Τουρισμός, παράγε- 
τα ι άπό τή Γαλλική TOUR 

(τούρ) πού σημαίνει γύρος, άντί- 
στοιχη τής 'Ελληνικής λέξεως περι
ήγηση άπό όπου προέρχεται κ α ί ό 
περιηγητής. "Εταιτουρισμός ε ίνα ι ή 
μετακ ίνησ η  άνδρωπίνων ομάδων 
στό έσωτερικό μ ιας χώρας, οπότε 
έχουμε τόν έσωτερικό τουρισμό ή 
έκδρομές ολίγων ή πολλών άτόμων 
σέ χώρες τού εξωτερικού, οπότε 
έχομε τόν έξωτερικό τουρισμό.

Τό φαινόμενο τού τουρισμού, πα
ρουσιάζεται άπό τήν άρχαιότητα μέ 
τά διάφορα ταξίδ ια  πού πραγματο
ποιούσαν ο ί άνδρωποι σέ διάφορες 
χώρες. Πρώτοι όπως πάντοτε, στις 
έπιστήμες, στις τέχνες κ α ί στις 
έρευνες, έτσ ι κ α ί έόώ ο ί άρχαϊοι 
"Ελληνες περιέγραψαν τά ήδη κ α ί 
έδιμα τών διαφόρων λαών κ α ί τήν 
τοπογραφία τών χωρών πού έπισκέ- 
πτονταν τήν έποχή έκείνη.

Ό  τουρισμός λοιπόν, πού όπως 
είπαμε έχει τήν άρχή του στήν 
'Ελλάδα μπορεί ν ’άποβή γιά τήν 

χώρα μας, άνεξάντλητη πηγή πλού
του κ α ί μέσο συνεχούς προόδου κ α ί 
πολιτισμού. 'Υπάρχουν στήν 'Ελλά
δα άμέτρητα γραφικά νησιά μέ 
δαντελωτά άκρογιάλια, κάμποι μέ 
δεαματικούς άμπελώνες κ ι έλαιώ- 
νες. Τοπία σπάνια, άρχαιολογικά

μνημεία  μοναδικά  στον κόσμο, στά 
όποια πραγματοποιούνται μέ λαμ
πρότητα κάδε καλοκαίρι, τά καδιε- 
ρωμένα κ α ί διεδνώς Φεστιβάλ τής 
Έπιόαύρου, Άδηνών, τών Δελφών, 
τής Δωδώνης κ.λ.π. Επ ίσης υπάρ
χει ό σημερινός "Ελληνας πολίτης, 
πού άποτελεϊ άπό πάσης πλευράς 
τό βασικό στοιχείο γιά τήν άνάπτυξη 
τού 'Ελληνικού Τουρισμού, παλμός 
κ α ί κ ινητήρ ια  δύναμή του. Σήμερα 
ή 'Ελλάδα δ ιαδέτει δρόμους μεγά
λους κ α ί καλούς, ξενοδοχεία μέ 
άρτιώτατο έξοπλιαμό, πλάζμέμπαγ- 
καλόους, νέα κ α ί πολλά κέντρα  
διασκεδάσεως.

Ό  τουρισμός μπορεί νά βελτιώση 
τό ίσοζύγιον έξωτερικών πληρωμών 
κ α ί νά δημιουργήση έτσι, τ ις  προϋ- 
ποδέαεις γιά τήν εξασφάλιση προ- 
σελκύσεως κεφ αλα ιουχ ικώ ν άγα- 
δών άπό τό έξωτερικό κ α ιν ά  βοηδή- 
ση στήν άνάπτυξη τής χώρας μας.

Προσφέρει ευκα ιρ ίες  άπασχολή
σεως ατούς όνέργους κ α ί γενικώς 
στό έργατικό δυναμικό.

’Επενεργεί εύμενώς ατούς έπαγ- 
γελματίες έκείνους πού έπηρεάζον- 
τα ι άμεσα ή έμμεσα άπό τόν τουρι
σμό.

"Εχει τήν ικανότητα άνακατανο- 
μής τού εισοδήματος μεταξύ τών 
εϋπόρων τάξεων τών μεγάλων πόλε

ων κ α ί τών πτωχοτέρων τάξεων τής 
ύπαίδρου.

Συμβάλλει εϋεργετικώς στήν άμ
βλυνση τών εισοδηματικών άνιαοτή- 
των μέσα στό έδνικό χώρο κ α ί στήν 
συγκράτηση τού πληδυαμοϋ τών 
άκραίων τμημάτων τής χώρας κ α ί 
συνεπώς στήν προώδηση τής περι
φερειακής άναπτύξεως.

Προσφέρει ευμενείς  έπιπτώσεις 
έπ ίτο ύ :

Δ ημοαιονομικοϋ
Π ολιτικού
Κοινω νικού κ α ί
Ε κπ ολ ιτ ισ τικού  έν γένει τομέως.
Ή  σπουδαιότητα τού Τουρισμού, 

έχει κατανοηδή σήμερα άκόμη κ α ί 
άπό τ ίς  κομμουνιστικές χώρες.

Ε ιδ ικά  προγράμματα τουριστικής  
άναπτύξεως καταρτίζοντα ι άπό ύ- 
πεύδυνη ο ικονομ ική κ α ί τουριστική  
π ολιτική κ α ί ε ιδ ικ ο ί π ιστοδοτικο ί 
φορείς τού Δημοσίου Τομέως, δη μ ι - 
ουργοϋνται γ ιά  τήν προώδηση τών 
προγραμμάτων τούτων.

Σ τά  νεώτερα χρόνια ή λέξις Του
ρισμός έχρησιμοποιήδηκε στόν 19ο 
αιώνα άπό τήν 'Αγγλία, γιά νά 
υποδηλώσει τ ίς  περιηγήσεις τών 
εύπορωτέρων “Αγγλων στήν Ευρώ
πην.

Μ έ τήν έννο ια  τού όρου Τουρι
σμού κ α ί Τουρίστα, έχουν διατυπω-
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θει πολλοί όρισμοί. Ό  έπικρατέστε-
ρος όμως φ α ίνετα ι νά ε ίνα ι ό καθο
ριζόμενος άττό τήν Διεδνή 'Ακαδη
μ ία  Τουρισμού, σύμφωνα μέ τόν 
όποιον «Τουρισμός ε ίνα ι τό σύνολο 
τών άνθρωπίνων μετακινήσεων κ α ί 
των έξ αυτών προκυπτουσών δρα
στηριοτήτων, α ί όποϊαι προκαλοϋν- 
τα ι άπό τήν έξέλ ιξ ιν  κ α ί πραγματο- 
ποίησι τού ε ις  διαφόρους βαθμούς 
κ α ί κατά  διάφορον έντασιν εις  
έκαστον άτομον τού άδρανοϋντος 
πόθου τής άποδράσεως».

Μ ετά  άπό πολλές συζητήσεις κα ί 
άμφισβητήσεις μέ τόν όρο τουρίστα  
καθορίσθηκε άπό τήν Σ τατισ τική  
'Επιτροπή τών 'Ηνωμένων ’Εθνών 
πού έγ ινε τελευτα ία  στήν συνεδρία
ση τής Ν έας Ύόρκης ώς έξής: 
« 'Επισκέπτης σημαίνει κάθε πρό
σωπο, πού πηγαίνει σέ μ ία  χώρα 
έκτος άπό έκείνη  πού διαμένει, γιά  
κάθε άλλη α ιτ ία  έκτος άπό τήν 
έξάσκηση έπαγγέλματος κ α ί άμοί- 
βετα ι άπό έπιτοπίους πόρους».

’Αποτέλεσμα τής άποφάσεως αυ
τής τών 'Ηνωμένων ’Εθνών είνα ι, οι 
Δ ιεθ νε ίς  Τουρίστες πού έπισκέ- 
πτονται ξένες χώρες, νά έχουν σα
φώς καθωρισμένη ιδ ιότητα  κ α ιν  α
πολαμβάνουν μέ αυτόν τόν τρόπον 
τών πλεονεκτημάτων πού άφοροϋν 
τήν ιδ ιό τητά  των αυτήν.

Βασική α ιτ ία  πού ώθησε τό πρώ
τον, τούς άνθρώπους νά έπισκέ- 
πτωνται άλλους λαούς, εύρίσκεται 
στήν ψυχολογική άπαίτηση τού αν
θρώπου νά γνωρίσει ξένους τόπους 
κ α ί λαούς, ξένα ήθη κ α ί έθιμα κ α ί 
γεν ικά  νά ικανοποιήσει τήν περιέρ
γε ια  του γνωρίζοντας έτσι, τό κάθε 
τ ι τό άγνωστον πρός αυτόν.

Σ τήν άρχή ό τουρισμός ήτο μεμο
νωμένος κ α ί κτήμα τών πλουσίων. 
"Οταν όμως άναπτύχθηκαν τά  δ ιά
φορα συγκοινωνιακά μέσα, άρχισε 
νά κ ινήτα ι όργανωμένος σέ ομάδες, 
έως ότου έφθασε στήν σημερινή 
έποχή πού ή έξέλιξη τών μεταφορι
κών μέσων έξεμηδένισε τ ίς  άποστά- 
σεις, σέ συνδυασμό μέ τό έπιβληθέν 
μέτρον τής κανονικής άδειας κάθε 
έργαζόμενου, πού είχε σάν άποτέλε- 
σμα νά δώσει εύκα ίρ ια  σέ μεγάλες 
μάζες νά Ικανοποιήσουν τήν έπιθυ- 
μ ία  των κ α ί νά γνωρίζουν ξένες 
χώρες κ α ί λαούς.

"Ετσι τό φαινόμενο τού τουρισμού, 
άρχίζει ν ’άποτελεϊ τό κύριο έργο 
τών όργανωμένων έπιχειρήσεων μέ 
τήν μορφήν ναυτιλιακών, άεροπορι- 
κών κ α ί σιδηροδρομικών εταιριών, 
ή δέ δημιουργία Τουριστικών γρα
φείων άνά τόν κόσμον έθεσε τίς  
βάσεις τής Παγκοσμίου Τουριστι
κής Κινήσεως.

"Οπως άνέφερα κ α ί προηγουμέ
νως στήν 'Ελλάδα ό τουρισμός 
έμφανίσθηκε άπό τούς άρχαιοτά- 
τους χρόνους μέ τό συναίσθημα τής 
φιλοξενίας κ α ί συμπάθειας. Κ α ί 
στό σημείο άκριβώς τούτο δ ιαφέρει 
άπό τήν άντίληψη τής οικονομικής  
έκμετάλλευσης τών ξένων, πού έπι- 
κράτησε ατούς άλλους λαούς μόλις 
έμφανίσθηκε τό φαινόμενο τού Του
ρισμού.

Οί πρόγονοί μας, έβλεπαν τούς 
ξένους μόνον άπό τήν υποχρέωση 
πού ε ϊχαννάτούςπ ερ ιπ ο ιηθοϋνκα ί 
νά τούς φιλοξενήσουν.

Ο "Ομηρος στήν Ίλ ιά δ α  κ α ί στήν 
’Οδύσσεια μάς περιγράφει τόν τρό
πο μέ τόν όποιο ο ί ξένοι έγίνοντο 
δεκτο ί στά παλάτια τών βασιλέων.

Τούς έβαζαν νά καθήσουν κοντά 
στόν θρόνο τους, τούς έλουζαν, 
τούς άλειφαν μέ λάδι τό κεφάλι κ α ί 
τούς έβαζαν νά φάγουν ά π ’όλα τά  
καλά τού παλατιού.

’Αργότερα, όταν ή Τουριστική Κ ί
νηση άρχισε νά παίρνει μεγαλύτε
ρες διαστάσεις, μέ τήν προσέλευση 
διαφόρων λαών γιά νά παρακολου
θήσουν τ ίς  εορτές κ α ί άθλητικές 
έκδηλώ σεις, άρχισαν  νά όργανώ- 
νοντα ι τουριστικώς.

"Αρχισαν νά κτίζουν τά  καταγώγια, 
πού ε ίνα ι ή πρώτη μορφή τών ξενο-
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δοχείων, κτίζοντα ι άκόμη τά  Πρυτα
νε ία  όπου φιλοξενούσε ή Π ολιτε ία  
τούς έπισήμους προσκεκλημένους. 
Παράλληλα, ο ί πλούσιοι κτίζουν 
ε ιδ ικά  διαμερ ίσματα στίς ο ικ ίες  
των, γ ιά  τούς ξένους των.

Ή  Βυζαντινή αυτοκρατορία, πού 
ήλθε άργότερα μ α ζ ί μέ τά  ιδεώδη 
τού 'Ε λληνοχρ ισ τιαν ικού  Π ο λ ιτ ι
σμού, προσαρμόζει σιγά - σιγά τό 
ώραίο αυτό πνεύμα τών άρχαίων 
μας προγόνων, π ερ ί φ ιλοξενίας στίς 
νέες αντιλήψεις κ α ί άνάγκες τής 
κα ινούργιας θρησκείας. Κ α ί έτσι 
στή Βυζαντινή έποχή, δέν ή σαν 
μόνον τά ξενοδοχεία, τά  σπίτια στά 
όποια έμεναν ο ί ξένοι, αλλά ήταν 
κ α ί τά  φιλανδρωπικά καταστήματα, 
όπως δά λέγαμε σήμερα, στά όποια 
εϋρ ιακαν άσυλο ο ί φτωχοί, ο ί άρρω
στοι κ α ί ο ί ξένοι.

Κ α ί έρχονται μετά  ο ί μαύρες 
ήμέρες τής Τουρκοκρατίας, όπου οί 
"Ελληνες παρά τά  καταπ ιεστικά  
μέτρα πού τούς έπιβάλλονται, έξα- 
κολουδοϋν τήν ωραία παράδοση 
τής φιλοξενίας. Τά σπίτια των μέ
νουν πάντα άνο ικτά  ατούς ξένους 
κ α ί ατά μοναστήρια περιεσώδηκε ό 
ξενώνας, ώς άρχονταρίκι γιά τούς 
ξένους μέ τόν «άρχοντάρη» ειδ ικό  
γιά τήν περιποίηση τών φιλοξενου- 
μένων.

Μ ετά  τήν άπελευδέρωσή μας, ή 
πατρίδα μας είχε νά παλαίσει μέ τήν 
πενία κ α ί τήν έρήμωση πού προήλδε 
άπό τήν έπανάστααη. Τ ι ’αυτό τό 
λόγο ή άνάπτυξη τού Τουρισμού 
ατούς άμέσους άπελευδερωτικούς 
χρόνους, καδυστέρησε σέ σχέση μέ 
τήν παρατηρηδείσα πρόοδο άλλων 
προηγμένων Ευρωπαϊκών χωρών.

Χρειάσδηκε νά περάσει πολύς 
καιρός, γ ιά  νά άντιμετωπισδοϋν 
έπείγοντα κο ινω νικά κ α ί ο ικονομ ι
κά προβλήματα τού Κράτους, γ ιά  νά 
φδάαουμε τελ ικά  ατό επίπεδο πού 
έδωσε τήν δυνατότητα άναπτύξεως 
τού Τουρισμού σέ όλες τ ίς  φάσεις.

Μ ετά άπό τήν άπελευδέρωσή, ό 
Τουρισμός στήν χώρα μας διήλδεν 
άπό τρεις  φάσεις:

1. Τήν φάση τού εκδρομικού Του
ρισμού.

2. Τήν φάση τού ’Εσωτερικού.
3. Τήν φάση τού ’Εξωτερικού ή 

Διεθνούς Τουρισμού,
πού άποτελεί τήν μεγαλύτερη άπο- 
όοτικότητα τού φαινομένου.

Κατά  τά  τέλη τού παρελθόντος 
αίώνος κ α ί στίς άρχές τού παρόντος 
ιδρύθηκαν διάφορα έκδρομικά  αω-
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μ α τ ε ία  όπως « "Ο μ ιλος  Π εζοπ ό 
ρων», «"Ομιλος έκδρομών», «Πο
δηλατική Ε τα ιρ ε ία » , « Ε τα ιρ ε ία  
Περιηγήσεων» κ.λ.π.

Τουριστικά προσόντα τής ' Ελ
λάδος

Τουριστικά προσόντα άποκαλοϋ- 
με όλα τά φυσικά κ α ί έπ ίκτητα  
έφόδια μέ τά όποια ε ίν α ι προικισμέ
νη μ ιάχώ ρα ή ο ί κά το ικο ι αυτής κ α ί 
τά  όποια δύναντα ι νά αυξήσουν τήν 
τουριστική κίνηση.

Φυσικά Τουριστικά προσόντα ε ί
να ι:

Γεω γραφ ική δέση, κλ ιματολογι- 
κο ί όροι, ουρανός, ήλιος, π ο ικ ιλ ία  
έδάφους (βουνά - κάμποι - χαρά
δρες - άκρογιαλιές) δάση, δρυμοί, 
νησιά, λίμνες, ποτάμια, καταρρά
κτες, ήφαίστεια, σπήλαια, ια μα τι
κές πηγές κ α ί γενικώς κάδε φυσικό 
φαινόμενο, κάδε φυσική όμορφιά ή 
οποία δύνατα ι νά προκαλέση τό 
ένδιαφέρον κ α ί τήν έντύπωση τών 
άνδρώπων.

’Επίκτητα Τουριστικά προσόντα 
ε ίνα ι:

α) Ή  ιστορία κ α ί τά  μνημεία  τού 
πολιτισμού της

β) Τό φιλόξενο αίσθημα τών κα
τοίκων της

γ) Τά ήδη κ α ί έθιμα  
δ) Η  λα ϊκή τέχνη (υφαντική - 

κεραμική κ.λ.π.)
ε) Τό δημοτικό τραγούδι κ α ί οί 

λα ϊκο ί χοροί
στ) Ή  λαϊκή άμφίεση 
ζ) Ή  θρησκεία κ α ί ο ί θρησκευτι

κές της πομπές
η) Οί έμπορικές ή καλλιτεχνικές  

έκδέσεις
δ) Ό  ’Αθλητισμός

Αίτια δημιουργίας καί όναπτύ- 
ξεως τουρισμού

1. 'Υποκειμενικά
α) Ή  έμφυτη τάση τού άνδρώπου 

γιά νά φύγη μακρυά άπό τ-ό γνωστό 
περιβάλλον του, γιά διασκέδαση 
κ α ί άναψυχή του.

β) Ή  έντονη έπ ιδυμία του, νά 
ικανοποιήσει τήν περιέργειά του, 
νά γνωρίσει τούς άλλους λαούς, τά 
ήδη κ α ί έθιμά των, τήν ιστορία των 
κ.λ.π.
2. ’Α ντικε ιμ εν ικά

α) Ή  αύξηση τού κατά  κεφαλή 
εισοδήματος

β) Ή  άνάπτυξη τών συγκοινωνια
κών μέσων

γ) Ή  πολιτική κ α ί ο ικονομική  
σταθερότητα

δ) "Υπαρξη δημοσίας τάξεως κ α ί 
άσφάλειας

ε) "Ανοδος τού μορφωτικού έπι- 
πέδου τών λαών

στ) 'Απλοποίηση τών άπαιτουμέ- 
νων γιά τήν μετακίνηση διατυπώσε
ων (Διαβατηρίων, Τελωνειακών, ’Α 
στυνομικών έλέγχων).

ζ) Στήν παροχήν πιστωτικών κ α ί 
άλλων διευκολύνσεων (ε ιδ ικ ο ί συν
δυασμοί Αεροπορικών εισιτηρίων, 
εισ ιτήρ ια  έπ ί πιστώσει, μειωμένα  
έκδρομικά εισ ιτήρια, μειωμένα Αε
ροπορικά ε ισ ιτήρ ια  ε ις  ώρισμένας 
η μ ε ρ ο μ η ν ί α ς ,  D I N E R ’ S CLUB  
κ.λ.π.).

Γ ιά  τήν άμεση κ α ί καλύτερη έξυ- 
πηρέτηση τών τουριστών, τό ’Αρχη
γείο ’Αστυνομίας Πόλεων (Δ/νση  
Τουριστικής Αστυνομ ίας) έπρωτο- 
τύπησε, μέ τήν συνεργασία τού 
EOT, ίδρυσε Ε ιδ ικό  Τηλεφωνικό 
Κ έντρ ο  ’Ε ξυπ ηρετήσεω ς Τ ουρ ι
στών, μέ άριδμό κλήσεως 171 κ α ί εις  
τό όποιο υπηρετούν ε ιδ ικ ο ί ξενό
γλωσσοι ’Αστυνομ ικο ί μέ τουριστι
κή συνείδηση, τό όποιο λειτουργεί 
έπί24ώρου βάσεως γιά  τήν παροχήν 
οίααδήποτε πληροφορίας τουριστι
κού περιεχομένου.

Η χώρα μας δύναται νά όνομασδή 
μουσείο τής 'Ιστορ ίας τού Π ολιτι
σμού, δ ιότι ε ις  αυτήν ανευρίσκον
τα ι μνημεία  όλων τών έποχών. Μνη
με ία  τής προϊστορικής εποχής, μνη
με ία  τού κλασσικού 'Ελληνισμού, 
τής Ρωμαϊκής, τής Βυζαντινής έπο- 
χής, τού Φραγκικού Μεσαίωνος - 
’Ενετοκρατίας κ α ί αυτής άκόμη 
τής Τουρκοκρατίας, μνημεία  τά ό
ποια καλύπτουν όλες τ ίς  έποχές.

"Ετσι, εκείνα  πού στήν ψυχρή 
βορεινή Ατμόσφαιρα άλλων χωρών 
μπορεί νά φαίνοντα ι ασυμβίβαστα 
έδώ στήν 'Ελλάδα συνδυάζονται 
μ ’ένα τρόπον εύκολο κ α ί φυσικό.

Πρέπει να νοιωσουμε πώς ή λέξη 
'Ελληνισμός όπως μπορεϊν ’άποδο- 
δή στήν δημοκρατία, στόν στρατό, 
στόν Αθλητισμό, στήν φιλοσοφική 
ένατένιαη, στόν ήδονισμό κ α ί στήν 
ασκητική, έτσι έχει κάδε δικαίωμα  
ν ’άποδοδή στήν έποχή τού Περι- 
κλέους πού έκτισε τόν Παρθενώνα, 
όσον κ α ί' τού ’Ιουστιν ιανού πού 
έκτισε τήν 'Αγία Σοφία.
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ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΜΑΣ
Ο ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ στήν ποίησή 

μας, ιδού ένα θέμα, Κυρίες καί 
Κύριος πού μοιάζει κάπως μ ’ ένα... 
σταματημένο ρολόι. Θά μοϋ επιτρέψε
τε νά έξηγήσω μέ λίγα λόγια αύτή τήν 
παραδοξόλογη παρομοίωση: ή ποίηση, 
κατά καιρούς, καί γιά μεγάλα ή μικρά 
χρονικά διαστήματα, ζεϊ μέ τήν άνακά- 
λυψη καί τήν έκμετάλλευση διαφόρων 
νέων θεμάτων. Θρέφεται άπ’ αύτά ώς 
δτου τά έξαντλήσει, έως δτου τά 
άπομυζήσει ένελώς ή έως δτου τά ίδια 
αύτά θέματα χάσουν τή σημασία πού 
είχαν γιά τόν άνθρωπο, είτε γιατί ή 
προσοχή του στρέφεται άλλοϋ είτε -  
καί κυρίως αυτό γιατί νέες συνθήκες 
ζωής διαμορφώσουν καταστάσεις τέ
τοιες άτομικοϋ ή ομαδικού βίου κάτω 
άπό τις όποιες στερεύουν ορισμένες 
πηγές συγκινήσεων, ένώ ταυτοχρόνως 
άνοίγουν καινούριες. Αύτές οϊ διαδικα
σίες πού διέπουν καί στά γενικά της 
άλλά καί στά καθέκαστά της, τήν τέχνη, 
αύτές οι διαδικασίες δέν είναι παρά 
άντανακλάσεις καί συνέπειες τής ίδιας 
τής λειτουργίας τού μηχανισμού τής 
κοινωνικής μας ζωής. Μελετώντας αύ
τή τή λειτουργία στή συγκεκριμμένη 
μας άποψινή περίπτωση, εύκολα θά 
δούμε κατ' άρχήν, πώς τό «φθινόπω
ρο» σάν πηγή ποιητικής έμπνεύσεως, 
δέν είναι παρά ένα κεφάλαιο τής 
γενικώτερης ποιητικής «φυσιολατρεί- 
ας». Ή λατρευτική διάθεση, πρωταρχι
κή κατάσταση μέσα στόν άνθρωπο καί 
ομόκεντρη μέ τήν πρωθόρμητη θρη
σκευτικότητα του, πριν άπολήξει νά 
μεταμορφώση γνώση καί σέ ιδέες, 
κεντρίστηκε άπό τά φυσικά φαινόμενα 
καί πρός αύτά ύψωσε πότε μέ δέος, 
πότε μέ θαυμασμό καί πότε μέ βακχική 
μανία, τούς λιβανωτούς της καί τά 
εγκώμιά της -  ό λ ’ αύτά τά στοιχεία τής 
θερμής καί τής παράφορης λυρικής 
ύμνωδίας πού τόσο έντονα σφραγίζουν 
τις ποιητικές έκδηλώσεις όλων των 
άρχαίων λαών. ' Η ποίηση, ξεκίνησε μέ 
τήν θεϊκή άποκάλυψη τής φύσεως καί 
θρησκευτική σχεδόν ύποταγή τού άν- 
θρώπου σ ’ αύτήν. Άπό μιας άρχής 
είδε ό άνθρωπος στή φύση τήν αισθητή 
ομορφιά, τή γονιμότητα, τή δημιουργία

άλλά καί τήν ύπέστη μαρτυρικά σάν 
άπεριόριστη δύναμη πού μέ τήν ίδια 
θαυματουργή εύκολία τής δημιουργίας 
καί τής παραγωγής μπορεί νά κατα
στρέφει καί νά σαρώνει κυριολεκτικά 
τήν άνθρώπινη ύπαρξη. «ΤΩ φύσις, ώ 
καλόγνωμη μάνα μέ τά σιτάρια -  ώ 
φύσις, άπλησίαστη μητρυιά μέ τά λιον
τάρια. "Ετσι, τήν είδε στή διπλολική της 
υπόσταση τή φύση, ένας ποιητής μας, 
κατ’ έξοχήν φυσιολάτρης, ό Παλαμάς. 
Τό σιτάρι, συμβολίζει τή γονιμότητα καί 
τήν παραγωγή, τό λιοντάρι είναι τό 
θηρίο τό άγονο, πού κατασπαράζει τή 
ζωή, δίχως νά τής προσφέρει τίποτε, 
παρά μόνο τήν παρουσία του, ή όποια 
πράγματι είναι έπιβλητικά καί μεγαλό
πρεπα όμορφη -  όμως αύτή ή αισθητική 
άξια, άποκαλύφθηκε πολύ άργότερα, 
όταν ό άνθρωπος άρχισε νά δαμάζει 
μιά-μιά, όχι μόνο τίς φυσικές άλλά καί 
τίς άντίξοες δυνάμεις τής ίδιας του τής 
ζωής.

’Επί χιλιάδες χρόνια ό άνθρωπος 
έζησε μέσα στήν άγκαλιά τής φύσης, 
προσπαθώντας καί νά προσαρμόσει τή 
ζωή του στις συνθήκες της άλλά καί νά 
τήν ύποτάξει στις δικές του δυνάμεις 
καί έπινοήσεις, έζησε όμως σάν ένας 
δέσμιος των τεσσάρων έποχών της. 
Στά μεγάλα αύτά χρονικά διαστήματα 
ήταν φυσικό νά άναπτυχθεϊ κατά τό
πους καί λαούς ό άγροτικός πολιτισμός, 
τού όποιου τίς έμπειρίες τίς βλέπουμε 
θαυμάσια άποτυπωμένες στά άρχαϊα 
έπη, καί, γιά νά μείνουμε στήν 'Ελλάδα, 
στόν "Ομηρο, καί ιδίως στόν 'Ησίοδο.

Εκεί μπορεί κανείς νά παρακολουθή

σει τούς εναλλασσόμενους δεσμούς 
τού άνθρώπου-άγρότη μέ τίς τέσσερες 
έποχές τού χρόνου, άπό τήν όποια ή πιό 
σκληρή γιά τήν τότε ζωή, ήταν ή εποχή 
τού χειμώνα κλεισμένοι στά καλύβια 
τους - αύτή τή φύση περιγράφει ύμνο- 
λατρικά ό Ηρόδοτος, όχι όμως μέ 
ύποκειμενικές προεκτάσεις άλλά μέ 
εικονογραφημένες άπαριθμήσεις τών 
άγαθών της. Είναι ή «φύσις-μητέρα» 
πού όλα της τά παιδιά, ζούνκάτω άπό τή 
προστατευτική σκιά της όπως οί παλαιό- 
τεροι έκδρομεϊς ξαπόσταιναν καί χαί
ρονταν τά τοπία καί τήν άτμόσφαιρα τής 
έξοχής κάτω άπό τά πυκνόφυλλα καλο
καιρινά πλατάνια. Αύτός ό «άγροτικός 
χαρακτήρας» διαφυλάχθηκε καί άπό 
τήν ποίηση πού άναπτύχθηκε άργότερα 
μέσα στις άστικά έξελεγμένες ελληνι
κές πόλεις τής άρχαιότητας, στήν 
’Αθήνα, στή Θήβα, στή Κόρινθο, στήν 
Ιωνία, μέ τήν τραγωδία καί μέ τά 

γνωστά μας λυρικά είδη τού λόγου, στά 
όποια άρχίζει νά προβάλλεται ό κόσμος 
τών άτομικών συναισθημάτων άλλά άκό- 
μα, τά άτομικά συναισθήματα, είναι 
γενικά: ό έρωτας, ή λύπη γιά τό χαμό 
τών άγαπημένων προσώπων, ή λατρεία 
τής σωματικής ομορφιάς, ή χαρά τής 
συμποσιακής ζωής, ή θλίψη γιά τό 
γρήγορο πέρασμα τής νιότης καί τόν 
έρχομό τών γερατιών, ή φιλοπατρία, ή 
θεοσέβεια, ό θαυμασμός πρός τούς 
άθλους. Στήν ποίηση αύτή, ή παρουσία 
τής φύσεως είναι πάντα αισθητή, άλλά 
ή φύση λατρεύεται άκόμη μόνο γιά τά 
άγαθά πού παρέχει στόν άνθρωπο, 
άνάμεσα στά όποια είναι καί ή ομορφιά 
της κατά τίς ώρες τής άνθοφορίας καί 
τής καρποφορίας. Ά λ λ ε ς  διαθέσεις 
δέν γεννάει άκόμη στόν άνθρωπο ή 
φύση, παρά μόνο αύτές τίς «πραγματι
στικές». Θά περάσουν δεκάδες καί 
εικοσάδες αιώνων γιά νά κοιτάξει πιά ή 
ποίηση τή φύση μέ άλλα μάτια, ν' 
άρχίσει νά τή βλέπει σά σύμβολο 
άτομικών ψυχικών καταστάσεων καί νά 
τήν είκονίζει σά μιά φανταστικά μετα
ποιημένη προέκταση πολλών άλλων 
συναισθημάτων καί όχι μόνο τών κλασ
σικών, δηλαδή τών άμεσα ωφελιμιστι
κών. Τότε, θ ’ άρχίσουν νά βρίσκουν
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στήν ποίηση θέση καί εμφάνιση καί ό 
χειμώνας καί τό φθινόπωρο, καί τά 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους νά συνυ- 
φαίνουνται μέ τις νέες συναισθηματι
κές καταστάσεις πού άρχισαν ν' άνα- 
πτύσσουνται στήν άνθρώπινη ψυχή. Οί 
καταστάσεις αυτές, κυριώτατα, είναι ή 
θλίψη τής μοναξιάς, ή όρφάνια πού 
νιώθει ό άνθρωπος τόν χειμώνα καί ή 
μελαγχολία καί ή άόριστη άγωνια πού 
τήν κυριεύει τό φθινόπωρο. Οί ποιητι
κές αύτές, άνακαλύψεις άς πούμε, 
έγιναν στή Δύση, καί είναι συνέπειες 
καί τού μεσαιωνικού έκπολιτισμοϋ της 
καί τής φεουδαρχικής κοινωνίας όπου ό 
έρωτικός ίπποτισμός ήταν τό ποιητικό 
της αποκορύφωμα αλλά καί πρό παντός 
τής φύσεώς της -  αύτών τών πυκνών 
καί σκοτεινών δασών της, τών άπέραν- 
των κάμπων της τών ψηλών βουνών της 
καί τών λιμνών της, όπου τόν πλήρη 
αισθητικό τους χαρακτήρα τόν απο
κτούσαν κατά τή μακρότατη διάρκεια 
τών καταχνιασμένων καί καταχιονισμέ- 
νων χειμώνων. ' Ο ευρωπαϊκός ρωμαν- 
τισμός τών πρώτων δεκαετιών τού 
περασμένου αιώνα, άνέσυρε αυτή τή 
φύση από τά μεσαιωνικά σκοτάδια καί 
τούς αύτοκρατορικούς νεοκλασικι- 
σμούς τών αυλών τής Εύρώπης καί τήν 
έκμεταλλεύθηκε ψυχολογικά καί αι
σθητικά μέ μιά όργιώδη φαντασία, 
άνάλογη μέ τόν πλούτο μορφών της, τίς 
μεγάλες διαστάσεις της καί τό υπερβο
λικό βάθος της -  στοιχεία πού δέν 
ανευρίσκουμε εύκολα στις κλασσικές 
καί φωτόχαρες χώρες. Οί παμπάλαιες 
πόλεις τής Εύρώπης χτισμένες σέ 
πλαγιές πυργοστεφάνωτες καί σιμά σέ 
μεγάλα ποτάμια, βυθισμένες σέ πυκνές 
καί σκοτεινές δεντροστοιχίες καί σέ 
βαθύσκια πάρκα, διατήρησαν γιά πολύ 
καιρό, καί μέσα στήν άνάπτυξη τού 
άστικο-βιομηχανικού πολιτισμού, τή ρω- 
μαντική παρουσία τής φύσεως τής 
όποιας ή πιό συναισθηματική καί ή πιό 
υποβλητική έκφανση είναι ταυτισμένη 
μέ τήν εποχή τοΰ φθινοπώρου -  μ ’ 
αύτή τήν άργή καί γλυκόπικρη μετάβα
ση άπό τήν παραγωγική εύρωστία, τή 
θέρμη καί τή λάμψη τού καλοκαιριού 
στή σκοτεινιά, τήν παγωνιά καί τήν 
άπογύμνωση τού χειμώνα. "Ετσι μέ τόν 
ρομαντισμό άνακαλύφθηκε ή μελαγχο
λία τού φθινοπώρου καί μπολιάστηκε μέ 
άλλα δυό αισθήματα: μέ τή νοσταλγία 
εκείνων πού έφυγαν μαζί μέ τό καλοκαί
ρι μέ τήν έλπίδα τού ξαναγυρισμοϋ των, 
τήν άνοιξη. Τό φθινόπωρο άρχίζει μέ 
τήν ύπερωριμότητα γιά νά τελειώσει μέ 

τήν άποαύνθεση. Υπάρχει μιά θανατε

ρή όμορφιά σ ’ αύτή τή λεπτή καί 

άρκετά σύνθετη διαδικασία -  καί αύτή 
τήν όμορφιά μέ τρόπους λεπτούς καί 
μέ μιά μουσική ύποβλητικότητα, τήν 
έξέφρασαν οί ποιηταί τού συμβολισμού. 
Ή  φθινοπωρινή φύση, παρούσα πάντα, 
τούς προμήθευε τόσες εικόνες. Κάτω 
άπό τήν πίεση αύτής τής φύσεως, ό 
άνθρωπος έγινε έσωστρεφής κλείστη
κε στό σπίτι του καί στις καλοκαιρινές 
του μνήμες. Καί συχνά ταύτισε, τήν 
ποίησή του, τό νόημα τής ζωής μέ τή 
φθινοπωρινή καί αισθητική καί ψυχολο
γία, βρίσκοντας στό φθινόπωρο τόν 
άψευδή μηχανισμό τής φθοράς πού 
άργά μά βέβαια οδηγεί πρός τή διάλυ
ση, τήν έξασθένιση καί τό θάνατο. Τό 
αίσθημα καί τό πένθιμο χρώμα τής ροής 
του χρόνου, έγινε πολύ πιό άντιληπτό 
καί έπομένως πιό καταθλιπτικό σ ’ αύτή 
τήν ποιητική έπεξεργασία τού φθινοπώ
ρου. Τά πουλιά πού φεύγουν κοπαδια
στά γυρεύοντας πιό ζεστά κλίματα, τά 
πρωτοβρόχια πού ερημώνουν τίς έξο
χός καί τίς παραλίες, τά φύλλα πού 
πέφτουν άπό τά δέντρα ξερά καί νεκρά 
σέ μουσκεμένα χώματα, οί μαραμένοι 
κήποι, οί συνεφιές πού κρύβουν τόν 
ήλιο, τό κιτρινωπό χρώμα, χρώμα θανά
του ή άρρώστιας πού παίρνει ή βλάστη
ση τό φθινόπωρο, οί ψύχρες πού μάς 
άναγκάζουν νά γυρεύουμε τή θαλπωρή 
τών κλειστών χώρων, δ λ ’ αυτά, μόλις 
άρχίσουν νά θεμελιώνουν τή βασιλεία 
τοΰ φθινοπώρου, μεταδίδουν έκεϊνο τό 
παράξενο ρίγος, πού τό θεωρούμε οάν 
προμύνημα κάποιου τέλους, σάν τό

Πολλοί από τους ποιητές μας ανάμεσα 
στους οποίους ο Ελύτης, ο Σεφέρης, ο 
Πορφύρας, ο Ουράνης, ο Λαπαθιώτης, ο 
Παλαμάς και άλλοι, τραγούδησαν στα 
ποιήματα τοιις «το μελαγχολικό φθινόπω
ρο». Στη φωτογραφία επάνω, ο Κ. Παλα

μάς
σύμπτωμα μιάς ψυχικής άδιαθεσίας 
μας πού έπακολουθεϊ τή φυγή τής 
καλοκαιρινής άμέριμνης χαράς. Αύτό, 
σέ γενικές γραμμές, ύπήρξε τό ποιητι
κό καθεστώς τού φθινοπώρου, τόσο 
πρόσφορο στήν ψυχολογία τοΰ μοντέρ
νου άνθρώπου τού περασμένου αιώνα, 
πού μαζί μέ πολλά άλλα καινούρια 
πράγματα, είχε άνακαλύψει καί τίς 
άξιες ή τις άταξίες τής άνίας, τής 
μοναξιάς, τού άγχους, τής άναίτιας
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θλίψης. "Ολ" αύτά τά καινούρια αισθή
ματα πού έθρεψαν τόση ποίηση διοχε
τεύτηκαν άφθονα σά νερά άπό τεχνητά 
αύλάκια, στά τοπία τού φθινοπώρου.

Αέν ήταν δυνατό νά μήνάναφανείκαί 
τό φθινόπωρο ατή νεοελληνική ποίηση, 
τήν ποίηση τήν έντεχνη καί τήν άτομική 
έννοοϋμε, ή όποια άλλωστε συμπίπτει 
νά παρουσιάζεται μέ άξιώσεις στά 
γράμματά μας, κυρίως μετά τήν ’Επα
νάσταση τοϋ Είκοσιένα -  δηλαδή μαζί 
μέ τόν ρομαντισμό. "Ολος ό καθαρολό
γος ρομαντισμός μας άντιπροσωπεύει 
μιά ποίηση εντελώς φθινοπωρινή καί 
φθίνουσα -  καί φτάνει νά θυμηθούμε 
τόν στίχο τού Παράσχου πού ήθελε τήν 
Αγαπημένη του «μέ είκοσι φθινόπωρα 
καί άνοιξιν καμίαν» γιά νά καταλάβουμε 
τό θέμα σαφέστερα. Αύτά όχι μόνο τά 
είκοσι αλλά τά έκατό φθινόπωρα τά 
ζούμε στήν ποίηση αύτή, άπό τήν όποια, 
λόγω τού γλωσσικού άγώνος, έχουμε 
Απομακρυνθεί σάν γιά πάντα μολονότι 
θάξιζε νά μήν έχουμε Απομακρυνθεί 
άρκετά άπ ’ αύτήν, μολονότι νομίζω πώς 
θά τής άξιζε μιά αύστηρή καί έκλεκτική 
έπιστροφή, γιά νά ξανακερδίσουμε ε
κείνο τό ελάχιστο, έστω, μά τό Αξιόλο
γο, πού είναι σκόρπιο καί χαμένο μέσα 
ατό πολύ καί τό άνάξιο. Αλλά τό 
πραγματικό φθινόπωρο, τό φυσιολογικά 
ποιητικό, πρωτοφαίνεται στήν ποίησή 
μας μέ ώραία ποιήματα, τεχνικά μπλε
γμένα, καί ειλικρινή -  δηλαδή ποιήματα 
πού έξέφραζαν αισθήματα καί έντυπώ- 
σεις άληθινές καί όχι φανταστικές ή 
δανεισμένες άπό άλλες λογοτεχνίες,

μέ τά έργα των πρώτων ποιητών τού 
δημοτικισμού καί των λιγοστών προδρό
μων του. Ό  Προβελέγγιος, ό Παλαμάς, 
ό Δροσίνης, ό Πολέμης, κι’ ύστερα ή 
αμέσως επόμενη ποιητική γενεά, μέ 
τόν Γρυπάρη, τόν Μαλακάση, τόν Πορ
φύρα, τόν Χατζόπουλο, συνεχίζουν καί 
έδραιώνουν τήν παράδοση τής φθινο
πωρινής ποίησης, γιά νά τήν κάνουν 
σχεδόν μόνιμο καθεστώς οί ποιηταί τής 
εικοσαετίας 1910-1930. Οΰράνης, Λα- 
παθιώτης, Παναγιωτόπουλος, Καρυω- 
τάκης, Τέλλος '"Αγρας, Μήτσος Παπα- 
νικολάου, Μυρτιώτισσα, μά καί πόσοι 
άλλοι, θά φέρουν τό έμμετρο φθινόπω
ρό τους, προσθέτοντας όλοένα νέες 
Αποχρώσεις στό πλατύ αύτό θέμα πού 
είναι καί φυσιολατρικό μά καί ψυχολογι
κό. Γιατί άν μείνουμε πιστοί στό κλασσι
κό σχήμα πού γνωρίζουμε γιά τή μετα
φορική σημασία τών τεσσάρων έποχών 
ώς πρός τή ζωή μας, ή άνοιξη είναι τό 
βλαστομάνημα τής νιότης, τό καλοκαίρι 
συμβολίζει τήν πρώτη καρπόφορη Από
δοση τής ζωής, τό φθινόπωρο Αρχίζον
τας μέ τήν πλήρη ώριμότητα πορεύεται 
πρός τά γερατιά καί ό χειμώνας είναι τά 
ξερά γερατιά, νέτα σκέτα, τά γερατιά 
πού δέν έχουν άλλη μετάβαση, έκτος 
άπό τό θάνατο. "Ετσι τό φθινόπωρο 
έμεινε νά είναι ή πιό «ψυχική» άπό τίς 
τέσσερες έποχές γιατί όλόκληρο μοιά
ζει νά είναι μιά μεταβολή ριζική πού 
ταυτίζεται κι όλας μ ’ ένα προμύνημα 
βαθμιαίας άπονεκρώσεως τής ζωής. 
'Αλλά, άκριβώς, μέσα σ ’ αύτό τό υγρό 
χώμα, τό λασπωμένο άπό τά νερά τού 
φθινοπώρου, σπέρνει κανείς τό σπόρο 
τής έλπίδας γιά τή μελλούμενη άνοιξη.

Ά πό τούς ποιητές πού άναφέραμε 
κι ’ έπειτα, ή φθινοπωρινή ποίηση Αρχί
ζει νά σπανίζει. Δέν είναι μόνο πού ή 
έπανάληψι τών ίδιων σκοτώνει τήν 
όμορφιά καί τήν πρωτοτυπία. ' Η άλλαγή 
τών δρων τής ζωής Ανανεώνει καί τό 
περιεχόμενο καί τή μορφή τών τεχνών. 
Ά πό τίς άρχές τοΰ αιώνα μας, ό 
κόσμος άρχισε νά γνωρίζει, νά δοκιμά
ζει, νά δέχεται ή νά Αποκρούει διαδοχι
κές καί όλοένα πιό τολμηρές άλλαγές 
καί έπαναστάσεις καί νεωτερισμούς 
στήν ' Ελλάδα. Τό πνεύμα τών καλλιτε
χνικών νεωτερισμών άρχισε νά φυσάει 
κάπως σταθερώτερα σ ’ εμάς, μετά τό 
1925 γιά νά γίνει άέρας σαρωτικός μετά 
τό 1930. Ωστόσο, οί φθινοπωρινές 
πνοές, έστω καί Αδύναμες καί άραιές, 
δέ θά λείψουν άπό τή μοντέρνα ποίηση 
τής πρώτης έκείνης δεκαετίας πού 
σταματάει στήν έκκρηξη τού πολέμου, 
γιά νά έλείψουν σχεδόν όλότελα, μετά

τόν ποΛεμο καί τά χρόνια πού Ακολού
θησαν. Γι ’ αύτό σάς είπαμε στήν άρχή, 
πώς τό θέμα τής φθινοπωρινής ποιήσε- 
ως, μοιάζει μ ’ ένα σταματημένο ρολόι. 
Οί δυό σπουδαιότεροι έκπρόσωποι τού 
νεώτερου ποιητικού μας λόγου, ό Σε- 
φέρης καί ό Έλύτης, θά γράψουν γιά 
τό φθινόπωρο στίχους πού είναι σά νά 
τό φωτίζουν άπό μιάν άλλη μεριά, ή 
τουλάχιστον νά τό Ανανεώσουν καί τό 
ξαναζωντανεύσουν σά συγκινησιακό 
θέμα. ’ Ελπίζω νά έπιδοκιμάσετε σέ λίγο 
αυτούς τούς στίχους.

Στήν ποίηση τών νέων πού αρχίζει 
μετά τό τέλος τοϋ πολέμου καί πού 
φτάνει ώς τίς ήμερες μας, τό φθινόπω
ρο, καί γενικά ό φυσιολατρικός τόνος 
πού ξέραμε, έχει σχεδόν έκλείψει. Ή  
πληθωρική μοντέρνα ζωή μέ τά τόσα 
της τεχνικά μέσα καί τά λογής κατανα
λωτικά άγαθά, έξοπλίζει τόν άνθρωπο 
μέ τέτοια έφόδια πού νά Αντιμετωπίζει 
διαφορετικά καί τόν έσωτερικό καί τόν 
έξωτερικό κόσμο. Μέσα στις μεγαλου- 
πόλεις τής έποχής μας ή διαφορά καί οί 
Αντιθέσεις μεταξύ τών τεσσάρων έπο
χών, άν δέν έχει έκλείψει, έχει λιγοστέ
ψει πάρα πολύ. ' Ο άνθρωπος, δέν έχει 
καιρό νά προσέξει πιά τή φύση όπως 
άλλοτε, μήτε μένει πιά μόνος του 
Απέναντι της. Ή  θέρμανση καί τά 
μεταφορικά μέσα, ιδιωτικό αυτοκίνητο 
καί τά οργανωμένα τουριστικά ταξίδια, 
κατάργησαν τούς φυσιολάτρεις πεζο
πόρους καί τούς ρωμαντικούς εκδρο
μείς. Δέν ύπάρχουν πιά εκείνες οί 
παλιές στέγες μέ τά κεραμίδια γιά ν ' 
άκούσει ό Πορφύρας τής έποχής μας 
τό πρωτοβρόχι νά λέει «τό μονότονο 
γοργό κελάδημά του». Μέσα στά διαμε
ρίσματα τών πολυκατοικιών ή ζωή κυλά
ει όμοιόμορφη σχεδόν όλο τό χρόνο κι ’ 
ό σύγχρονος άνθρωπος, τρέχοντας πιά 
μέσα στόν χρόνο, καί θωρακισμένος 
άπό τά αυτοκίνητα πού τόν καλύπτουν 
σάν ένα άλλο δέρμα, βλέπει άπλώς, τή 
φύση, σά μιά σειρά εικόνων, χωρίς νά 
πολυσυγκινεϊται άπό όσα βλέπει. Τώρα 
πιά είναι κατακτητής τόσων φυσικών 
δυνάυεων. δέν είναι ύποχείριός τους.

Οι απόψεις μας 
αύτές, δέν είναι βέβαια ούτε Αποκλει
στικές ούτε μαθηματικά Αποδεδειγμέ
νες. ’ Επιδέχονται συζήτηση. ’Εκείνο 
πού είναι περισσότερο βέβαιο, είναι 
πώς δέν γράφονται πιά φυσιολατρικά 
ποιήματα, έπομένως καί «φθινοπωρι
νά». Α λλά γι’ αύτόν άκριβώς τό λόγο, 
ή φθινοπωρινή ποίηση, έκείνη πού είχε 
έρθει στήν ώρα της, διατηρεί τήν 
όμορφιά καί τήν γοητεία τών Ανεπανά
ληπτων δημιουργιών.
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ΤΑ ΠΙΊΙΎΑ 
ΙΑΧΥΔΙΗΜΙΕΙΑ

' Ο επιστολικός φάκελλος πρωτοεμφανίσθηκε 
στη Μεσοποταμία, ενώ σε άλλες χώρες, ακόμη καί στήν ' Ελλάδα καί 

στή Ρώμη, ήταν άγνωστος γιά πολλούς 
αιώνες. Οί Ταχυδρομικές ύπηρεσίες επινοήθηκαν γιά τήν 

εξυπηρέτηση αρχικά τής διπλωματικής άλληλογραφίας ή εκείνης πού 
άφοροϋσε εμπορικά θέματα μεταξύ διαφόρων χωρών.

Η ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ύπηρεοία, δπως 
παρουσιάζεται αήμερα είναι τό 

άποτέλεσμα μιας έξελίξεως χιλιετηρί
δων, πού πέρασε άπό διάφορα στάδια. 
"Οπως θά δούμε, ή επιστολή ύπάρχει 
άπό τότε πού άνακαλύφθηκε ή γραφή, 
άνεξάρτητα άπό τις μορφές πού πήρε 
κατά καιρούς. Διαφορετικό είναι τό 
πρόβλημα τής έπιδόοεως τών έπιστο- 
λών. Στήν άρχή γινόταν μέ ειδικούς 
άπεσταλμένους, τούς ταχυδρόμους, 
πού δέν είχαν καμμιά ξεχωριστή ιδιότη
τα. 1Η έπίδοση τών έπιατολών έμφανί- 
ζεται ώς οργανωμένη ύπηρεοία μόλις 
τόν 5ο αιώνα π.Χ., μαζί μέ τήν άνάπτυξη 
τού περσικού κράτους. Διευκρινίζουμε, 
όμως, ότι δημιουργήθηκε γιά τήν έξυ- 
πηρέτηοη τών δημοσίων' Αρχών καί όχι 
τών ιδιωτών. Αύτοί θά πρέπει νά περιμέ
νουν χίλια χρόνια άκόμη.

"Ας δούμε, όμως, τά πράγματα μέ τή 
σειρά. Καί άρχίζουμε άπό τή Μεσοπο
ταμία, όπου βρέθηκαν έπιστολές χρο
νολογούμενες άπό τεσσάρων χιλιάδων 
έτών. “ Οποιος ήθελε νά γράψει, έπαιρ
νε λίγο νωπό πηλό, τόν έπλαθε μέ τά 
χέρια, τού έδινε σχήμα πλάκας καί μέ 
ένα μυτερό κοντύλι χάραζε έπάνω τά 
ιδεογράμματα. Καί κάτι πού παρουσιά
ζει μεγάλο ένδιαφέρον: ό έπιστολογρά- 
φος άφηνε τήν πλάκα νά ξεραθεί στον 
ήλιο καί έπειτα κατασκεύαζε, άπό πηλό 
πάλι, ένα περίβλημα γιά τήν πλάκα μέ τό

γράμμα του, δηλαδή έφτιαχνε ένα 
πραγματικό φάκελο. "Ετσι οί λαοί τής 
Μεσοποταμίας προηγήθηκαν άπό μάς 
στόν τρόπο αύτό τής έξασφαλίσεως 
τής έπιστολής κατά χιλιάδες χρόνια,

ένώ στήν άρχαία ' Ελλάδα καί στή Ρώμη 
ό «φάκελος» ήταν άγνωστος. Στή Με
σοποταμία, βέβαια, οί άνθρωποι πού 
μπορούσαν νά γράψουν ή νά διαβάσουν 
ήταν πολύ λιγώτεροι άπό δ,τι οτήν 
'Ελλάδα καί στή Ρώμη. 'Ωστόσο, στά 
άρχεία, πού άνακαλύφθηκαν στά βασιλι
κά άνάκτορα, ύπάρχει μιά πλούσια 
άλληλογραφία, πού σήμερα θά ονομά
ζαμε «διπλωματική». Ή  πιό πρόσφατη 
καί ή πιό πλούσια άνακάλυψη προέρχε
ται άπό τήν πόλη Μάρι οτόν Εύφράτη 
καί χρονολογείται άπό τό 18ο αιώνα π.Χ.

Πρόκειται γιά τίς έπιστολές πού 
έγραψε ό βασιλεύς τής πόλεως στούς 
πρεσβευτάς του στά γειτονικά κράτη 
καί γιά τίς άπαντήσεις τών τελευταίων. 
Μέ τίς έπιστολές αύτές ήλθαν στό φώς 
πολύτιμα στοιχεία σχετικά μέ τίς διπλω
ματικές μεθόδους τής έποχής έκείνης, 
τούς πολιτικούς έλιγμούς, τίς άνακτο- 
ρικές μηχανορραφίες κλπ. Μερικές 
όμως, άπό τίς έπιστολές άναφέρονται 
σέ προσωπικά ζητήματα. "Ετσι μαθαί
νουμε, ότι ό βασιλεύς τής 'Ασσυρίας 
Σαμσί ’ Αντάντ είχε δύο γιούς. ' Ο ένας 
ήταν έξυπνος καί δραστήριος, ένώ ό 
άλλος δειλός καί νωθρός. Καί οί δυό 
ήταν κυβερνήτες έπαρχιών.

' Ο πατέρας γράφει στό δεύτερο: 
« Ώ ς  πότε, λοιπόν, θά πρέπει νά σέ 
κατευθύνω καί νά σέ καθοδηγώ; 'Ώ ς 
πότε θά πρέπει νά οοΰ λέω ποιό είναι τό
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Στην απέναντι σελίδα κάτω: Ρωμαίος 
ταχυδρόμος. Ψηφιδωτό που βρίσκεται 
ατό Μουσείο των Θερμών στη Ρώμη. Η 
ταχυδρομική υπηρεσία εξυπηρετείτο από 
άρματα. Ο ιδιώτες δεν μπορούσαν να 
χρησιμοποιήσουν τους κυβερνητικούς τα
χυδρόμους σε καμιά περίπτωση. Δεξιά: 

Ενας Αιγύπτιος γραφέας: Ειδώλιο που 
βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου στο 

Παρίσι.

καθήκον οου; Δένωρίμασες άκόμη, δέν 
έγινες άνδρας, έμεινες παιδί! "Ως πότε 
θά ειοε άνίκανος νά διοικής τήν επαρ
χία σου; Δέ βλέπεις τόν αδελφό σου, 
πού διοικεί μεγάλους οτρατούς; Φρόν
τισε νά τόν μιμηθής!».

Στήν άρχαία Αίγυπτο, τήν ίδια περί
που έποχή, παρουσιάζεται σημαντική 
πρόοδος στά μέσα άλληλογραφίας. Μέ 
τή διαφορά, ότι δέ χρησιμοποιείται πιά 
οάν πρώτη Ολη ό πηλός, άλλά ό 
πάπυρος, ένα φυτό πολύ πιό εύχρηστο. 
Στά φύλλα του άποτυπωνόταν ή ιερο
γλυφική γραφή μέ ένα είδος μελανιού. 
Όταν τελείωνε τό γράμμα ό άποστο- 
λεύς, τό έκανε ρολό καί τό έδενε μέ 
ένα μικρό λουρί ή τό έκλεινε μέ 
σφραγίδα. Καί έδώ, ειδικοί ταχυδρόμοι 
άνελάμβαναν τή μεταφορά τής έπιστο- 
λής στόν παραλήπτη της.

Πολλές άπό τίς έπιστολές πού βρέ
θηκαν στήν άρχαία Αίγυπτο άποτελοϋν 
δείγματα' έξαιρετικοϋ λογοτεχνικού ύ
φους. Σέ ένα περίφημο γράμμα ό 
άποστολεύς έκθειάζει τούς γραμματι
σμένους καί σατιρίζει έκείνους πού δέν 
ξέρουν ούτε γραφή ούτε άνάγνωση. Σέ 
ένα άλλο, πασίγνωστο γράμμα, ό άπο
στολεύς έπιπλήττει ένα νέο, πού έζησε 
πριν άπό τρεϊς χιλιάδες χρόνια: «Πλη
ροφορούμαι δτι έγκατέλειψες τό· γρά
ψιμο καί τό έρριξες στά γλέντια καί στις 
διασκεδάσεις. Τριγυρίζεις στά καπη
λειά καί μεθοκοπας. Τό κρασί, όμως, 
δέν κάνει άνθρώπους. Είσαι σάν βάρκα, 
πού έχει χάσει τά κουπιά καί τό πανί της 
καί τά κύματα τήν πάνε άπό δώ κι άπό 
κεί, είσαι σάν ναός χωρίς θεό, σάν σπίτι, 
πού τού λείπει τό ψωμί. Γκρεμίζεις 
τοίχους καί δρασκελίζεις φράχτες. 10  
κόσμος, όταν σέ βλέπει, τρέχει νά 
κρυφθή, γιατί φοβάται μήν τόν μαχαιρώ- 
σης».

Κατά τή δημιουργία τού περσικού 
κράτους, τόν 5ο αιώνα π.Χ., τό ταχυ
δρομικό σύστημα πραγματοποιεί τό 
πρώτο βήμα γιά τό όποιο μιλήσαμε.
' Εγκαθίστανται, κατά μήκος τών κυριώ- 
τερων δρόμων, σταθμοί οέ άπόσταση 
μιας ήμέρας ταξιδιού ό ένας άπό τόν

άλλο. Σέ κάθε σταθμό ύπάρχουν ταχυ
δρόμοι μέ άλογα καί άρματα, πού 
έξαοφαλίζουν τή μεταφορά τής άλλη- 
λογραφίας ως τόν έπόμενο οταθμό. 
Πρόκειται γιά κρατική ύπηρεοία, πού 
φροντίζει γιά τή διακίνηση τής άλληλο- 
γραφίας μεταξύ τής κυβερνήσεως καί 
τών διοικητικών ύπαλλήλων. Οί ιδιώτες 
δέν έχουν τό δικαίωμα νά χρησιμοποι
ούν τήν ύπηρεοία αύτή γιά τίς προσωπι
κές τους έπιστολές.

Τό σύστημα πού έγκαινίαοαν οί Πέρ- 
οες, τό τελειοποίησαν άργότερα οί 
Ρωμαίοι. Αύτοί οργάνωσαν ειδική ύπη- 
ρεσία γιά τή συντήρηση τών δρόμων, 
τήν προμήθεια άλογων, τήν έπιοκευή 
τών άρμάτων. Σάν ύλικό γιά τά γράμμα
τα χρησιμοποιείται κυρίως ό πάπυρος. 
Οί πέννες είναι άπό καλάμια, άπό φτερά 
πουλιών ή άπό μέταλλο. Δείγματα τών 
τελευταίων βρέθηκαν κατά τίς άνασκα- 
φές. Τό μελάνι τό κατασκεύαζαν άνα- 
κατεύοντας καπνιά, έκχειλίοματα δια
φόρων χόρτων καί κολλώδεις ούοίες.

Μιά ένδιαφέρουσα λεπτομέρεια. 
Στήν άρχαία Ρώμη ήταν ήδη γνωστή ή 
μυστική γραφή, πού γινόταν μέ τή 
βοήθεια ορισμένων ύγρών καίάποκαλυ- 
πτόταν μόνο μετά άπό ειδική έπεξεργα- 
οία. ' Από τόν ' Οβίδιο μαθαίνουμε, ότι 
τέτοιες έπιστολές γράφονταν μέ γάλα 
καί ρετσίνι καί δέν μπορούσε κανείς νά 
τίς διαβάσει παρά μόνο άν χρησιμοποι

ούσε καρβουνόσκονη.
' Εκείνη τήν έποχή, λοιπόν, δέν ήταν 

εύκολο νά γράψει κανείς ένα γράμμα. 
’ Αλλά καί άν ή έπιστολή είχε γραφεί καί 
είχε βρεθεί ό ταχυδρόμος, πάλι δέν 
ήταν εύκολο νά βρεθεί ό παραλήπτης, 
όπως σήμερα. Ό σ ο  περίεργο καί άν 
φαίνεται αύτό, οί δρόμοι τής άρχαίας 
Ρώμης δέν είχαν όνομαοίες καί ή 
άρίθμηση τών σπιτιών ήταν κάτι έντε- 
λώς άγνωστο. ' Η διεύθυνση έπομένως 
τού παραλήπτη τής έπιστολής δινόταν 
κατά προσέγγιση καί κατά τρόπο περι
γραφικό, όπως, λόγου χάρη, «κοντά στό 
ναό τού Βάκχου», «άπέναντι άπό τήν 
'Αγορά», «δίπλα οτό Καπιτώλιο».
Άπό τά σιδερένια περιλαίμια τών 

δούλων κρέμονταν μικρές πλάκες, οτίς 
όποιες ήταν χαραγμένα τά ονόματα καί 
οί διευθύνσεις τών κυρίων τους. "Αν οί 
δούλοι έπιχειροΰσαν νά τό σκάσουν, 
όταν τούς ξανάπιαναν, τούς οδηγούσαν 
στούς κυρίους τους. Οί μικρές αύτές 
πλάκες έμοιαζαν μέ τίς ταμπελλίτσες 
πού κρεμάμε σήμερα οτίς βαλίτσες 
μας. Ή  παρομοίωση αύτή έχει κάτι 
τραγικό, είναι όμως όρθή, άφοϋ έκείνη 
τήν έποχή θεωρούσαν τούς δούλους 
«ρές», δηλαδή πράγμα.

Μερικές πλάκες βρέθηκαν κατά τίς 
άνασκαφές. Νά τί έγραφαν: «Πάρε με 
καί όδήγησέ με στόν ' Απροσιανό, στόν 
Άβεντΐνο Λόφο». «Πάρε με γιατί τό
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Ασσυριακές σφραγίδες σε κυλινδρικό σχήμα. Τις χρησιμοποιούσαν για το σφράγισμά 
των επιστολών.
έοκαοα καί όδήγηοέ με κοντά οτό ναό 
τής Φλώρας οτήν ' Οδό των Κουρεών». 
Δέν έλειπε καί ή ύπόοχεαη άμοιβής: 
«Τό έοκαοα, πιάοε με. "Αν μέ όδηγή- 
οης οτόν κύριό μου Τονϊνο, θά πληρω- 
θής».

Δέν ήταν λοιπόν εύκολο νά βρεις 
κάποιον οτίς άρχαΐες πόλεις. Χαρακτη
ριστικός είναι ό διάλογος μεταξύ ένός 
δούλου, τού Σύριου, καί τού γέρου 
κυρίου του, τού Δεμέα, σέ ένα έργο τού 
Ρωμαίου κωμικού ποιητοΰ Τερέντιου. 
Σύριος: «Θυμάσαι τή μικρή πύλη κοντά 
οτήν Αγορά;». Δεμέας: «Καί βέβαια». 
Σύριος: «Θά περάσης άπό έκεϊ, θά 
διαοχίοης κατόπιν τήν πλατεία καί δταν 
φθάοης οτήν άλλη άκρη, θά ουναντή- 
οης ένα μικρό κατηφορικό δρόμο. Στό 
τέλος αύτοΰ τού δρόμου ύπάρχουνάπό 
τήν μιά μεριά ένα μικρό ιερό καί άπό τήν 
άλλη ένα στενοσόκακο». Δεμέας: «Πού 
είπες;». Σύριος: «'Εκεί ύπάρχει καί μιά 
άγριοσυκιά... Ξέρεις πού είναι τό οπίτι 
τού πλούσιου Κρατίνου;». Δεμέας: «Τό 
ξέρω». Σύριος: «'Όταν τό περάοης, θά 
στρίψης άριοτερά, θά διαοχίοης τήν 
πλατεία καί δταν φθάοης οτόν ναό τής 
Άρτέμιδος, θά στρίψης δεξιά. Προτού 
φθάοης οτήν πόρτα τού σπιτιού, θά 
ουναντήοης μιά βρύση. Απέναντι άπό 
τό σπίτι είναι ένα μαραγκούδικο». Ό  
Σύριος καθοδηγεί τόν κύριό του γιά νά 
βρε! τό σπίτι ένός Ρωμαίου εύπατρίδη.

' Ενώ στις γνωστές τότε χώρες χρησι
μοποιείται ό πηλός καί ό πάπυρος γιά 
τήν άλληλογραφία, στή μακρινή Κίνα 
γίνεται μιά σημαντική άνακάλυψη, πού 
πρόκειται νά κάνει πολύ πιό εύκολη τήν 
άλληλογραφία. Κατά τήν παράδοση, τό 
έτος 105 μ.Χ., ένας άνώτερος ύπάλλη- 
λος τής αύτοκρατορικής Αύλής, όΤσάι

Λούν, πού είχε τήν έποπτεία τών 
διάφορων βιοτεχνικών έργαοτηρίων 
τής χώρας, έπωφελήθηκε άπό τήν 
πείρα του γιά νά θέσει σέ έφαρμογή 
ένα ούοτημα ταυτόχρονης πολτοποιή- 
οεως κανναβιοΰ, φλοιών δένδρων καί 
κουρελιών γιά τή δημιουργία ένός 
πολύτιμου προϊόντος, πού άκόμη σήμε
ρα χρησιμοποιείται εύρύτατα. Τό προϊ
όν αύτό είναι τό χαοτί.

Μιά πρόσφατη άρχαιολογική άνακά
λυψη ήρθε νά έπιβεβαιώσει τήν παρά
δοση. Σέ ένα τάφο τού Πακιάο, στή 
Βόρειο Κίνα, βρέθηκε ένα κομμάτι 
χαρτί, πού χρονολογείται άπό τό δεύτε
ρο αιώνα π.Χ. Ή  χημική άνάλυση τού 
κομματιού άπέδειξε, ότι ήταν κατα
σκευασμένο άπό φυτικές Ινες καί άπό 
ύπολλείμματα μεταξιού, τά ίδια συστα
τικά τού σημερινού χαρτιού.

Στή Δύση τό χαρτί έφθασε μέ μεγάλη 
καθυστέρηση. Τό έφεραν οί "Αραβες 
κατά τήν κατακτητική τους πορεία. Τό 
1109 μ.Χ., ή κόμησσα ' Αδελαίς έγραψε 
στή Σικελία τό πρώτο γράμμα σέ χαρτί 
πού γνωρίζει ή Εύρώπη.

’ Οσο γιά τό σύστημα τής διανομής, γιά 
νά βρούμε τούς προδρόμους τής σημε
ρινής ταχυδρομικής ύπηρεσίας, δηλα
δή ένα σύστημα πού λειτουργεί καί γιά 
τούς ιδιώτες, καί όχι μόνο γιά τό 
κράτος, πρέπει νά περιμένουμε πολύ. 
Πραγματικά, μόλις τό 14ο αιώνα μ.Χ. 
συναντούμε τούς πρώτους ταχυδρό
μους, πού προολαμβάνουν οί έμποροι 
γιά τις δουλειές τους. Λίγο άργότερα 
κάνουν τήν εμφάνισή τους οί πρώτες 
ύπηρεσίες πού οργανώνουν οί ιδιοκτή
τες σταθμών άλλαγής άλογων. Ειδικοί 
άνθρωποι μεταφέρουν τά γράμματα 
άπό σταθμό σέ σταθμό.

" Ετσι, οί πρώτες ταχυδρομικές ύπηρε
σίες ιδρύονται γιά λόγους οικονομικούς 
καί έμπορικούς. Σιγά-σιγά, όμως, ή 
άποστολή τους γενικεύεται καί άναλαμ- 
βάνουν τή μεταφορά ιδιωτικών έπιστο- 
λών καί δεμάτων. Στις άρχές τού 15ου 
αιώνα ιδρύεται μιά ταχυδρομική οργά
νωση πού καλύπτει ολόκληρο τό έδα
φος τής Αύστρίας. Τήν πρωτοβουλία 
είχε ό αύτοκράτορας Μαξιμιλιανός.

Τό 17ο αιώνα έμφανίζονται οί πρώτες 
ταχυδρομικές άμαξες, πού, έκτος τών 
έπιβατών, μεταφέρουν καί τήν άλληλο- 
γραφία. Τέλος, τό 18. αί., τά ταχυδρο
μεία παίρνουν τή μορφή πού έχουν καί 
σήμερα. Τό 1840 τυπώνονται τά πρώτα 
γραμματόσημα πού διευκολύνουν ά- 
φάνταστα τή διακίνηση τής άλληλογρα- 
φίας.

LUIGI PETRACHA

Ταχυδρόμος. Πέτρινο έφιππο ειδώλιο που βρέθηκε σε τάφο του 2ου π.Χ. αιώνα στην 
Κινεζική επαρχία Χοπέϊ.
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Ε Δ Ω . . .  Κ Α Τ Α Σ Κ Η Ν Ω Σ Ε Ι Σ

Και στις δύο φωτογραφίες στιγμιότυπα από τις παιδικές κατασκηνώσεις της Αστυνομίας Πόλεων στον Αγ. Ανδρέα 
Αττικής. Επάνω: Έκθεση ζωγραφικής και χειροτεχνίας με έργα των κατασκηνωτριών, τα οποία ομολογουμένως 
εντυπώσιασαν τους επισκέπτες. Στη φωτογραφία διακρίνονται αποθαυμάζοντες τα εκθέματα ο Αρχηγός Α.Π. κ. 
Νίτσος, ο A ' Υπαρχηγός κ. Ραφτόπουλος οι Γενικοί Αστυν. Δ/νταί κ.κ. Σαμπάνης και Παπασταθόπουλος κ.ά. Στην κάτω 
φωτογραφία στιγμιότυπο από την επίσκεψη των κατασκηνωτών στο Παλαμίδι κατά την ημερήσια εκδρομή που 
πραγματοποίησαν εις Επίδαυρο, Ναύπλιο, Άργος και Μυκήνες.
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Γ ΙΑ τήν ' Ελλάδα καί τό Ναυτικό της 
οι εχθροπραξίες άρχισαν ήδη άπό 

τήν 15η Αύγουστου 1940, δταν τό 
ιταλικό ύποβρύχιο «Ντελφίνο» έβύθιοε 
τό παλαιό ελαφρό καταδρομικό «'Έλ
λη», τό οποίο ήταν αγκυροβολημένο 
έξω άπό τό λιμάνι τής Τήνου στή 
θάλασσα τού Αιγαίου. Αργότερα, στό 
διάστημα άπό 10 μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 
1940, οι ' Ιταλοί ένίσχυσαν τά σταθμεύ- 
οντα στήν ' Αλβανία οτρατεύματάτους, 
μέ 40.000 καί πλέον άνδρες καί τήν 21 η 
'Οκτωβρίου έγκαινίασε τό ’ Ιταλικό 
Ναυτικό στό Βρινδήσιο μιά γραμμή 
έπικοινωνίας μέ τήν 'Αλβανία, άπό 
έμπορικά καί πολεμικά καράβια συνο
δείας. 'Ύστερα άπ' αύτά καί υστέρα 
άπό τήν άπόρριψι έκ μέρους τών 
' Ελλήνων ένός βραχυπροθέσμου, ολί
γων ώρών, τελεσιγράφου ή ' Ιταλία 
έπετέθη έναντίοντής ' Ελλάδος καί τήν 
αύγή τής 28ης 'Οκτωβρίου 1940 τά 
στρατεύματά της διέβησαν τά έλληνο- 
αλβανικά σύνορα.

Παλαιά καί άπηρχαιωμένα πλοία ά- 
ποτελοϋσαν κατά μ^γα μέρος τό 
Ναυτικό τών Ελλήνων. Απέναντι σ' 
αύτό έστέκετο, άντιμέτωπος, ένας 
έξαιρετικά σύγχρονος στόλος, τής Ί-
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ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧ κ. MAP. ΣΙΜ Ψ ΑΣ

Το Ελληνικό Ναυτικό κατά το Β ' Πόλεμο 
υπήρξε αντάξιος συνεχιστής των ναυτι
κών παραδόσεων της φυλής. Στις φωτο
γραφίες μας η παλαιά και η νέα δόξα του 
ναυτικού μας. Αριστερά: το ακρόπρωρό 
του πλοίου « Αρης» του Άνδ. Μιαούλη. 
Στην απέναντι σελίδα επάνω: «Το σύγχρο
νο πολεμικό μας Φ/δ ΕΛΛΗ. Κάτω: το 
καταδρομικό «Φοίβος», την ώρα που 
βγαίνει από προπέτασμα καπνού, ενώ 
βομβαρδίζεται από ιταλικό βαρύ καταδρο

μικό.

ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΙΑ* 
ΚΑΤΑ
ΤΟΝ ΙΙ'ΠΟΑΕΑΙΟ

Τό άρθρο πού ακολουθεί, τού τακτικού συνεργάτη μας ’Αρχιπλοιάρχου κ. 
Map. Σίμψα δημοσιεύθηκε ατό έγκριτο περιοδικό MARINE RUNDSCH
AU καί στή συνέχεια στή ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ.

ταλίας, τήν ισχύ του όποιου άποτελου- έμπορικόν, στόν άγώνα μ' έναάπιστευ1 
σαν τήν ήμέρα τής έπιθέσεως (έκτος το ένθουσιασμό, πού θύμιζε χωρίς άλλο 
άπό έκεΐνα πού εύρίσκοντο ύπό κατα- τή συμπεριφορά στούς 'Ολυμπιακούς 
σκευήν) τά άκόλουθα: Αγώνες τών άρχαίων άθλητών, οί

6 θωρηκτά, 7 βαρέα καταδρομικά, 11 όποιοι άγωνίζοντο όχι γιά τή νίκη άλλά 
έλαφρά καταδρομικά, 59 άντιτορπιλλι- γιά τή δόξα.
κά, 65 τορπιλλοβόλα, 101 τορπιλλάκα- Παρά τούς δυσμενείς αύτούς όρους 
τοι καί 15 ύποβρύχια. κατώρθωσε τό έλληνικό ναυτικό, μέ τή

Μολονότι έπρεπε οί Ιταλοί νάχρησι- βοήθεια καί μακρυνήν έστω - κάλυψι 
μοποιούν τά βαρέα πλοία στόν άγώνα τού βρεταννικοΰ στόλου τής Μεσό- 
καί έναντίον τού βρεταννικοΰ στόλου γείου, νάφέρη μέέπιτυχίασέ πέρας τις 
τής Μεσογείου καί μέρος άπό τά άνατεθεΐσες σ' αύτό άποστολές. Στό 
άντιτορπιλλικά, τά τορπιλλοβόλα καί σημείο τούτο ωφέλησε τις συμμαχικές 
ύποβρύχια στή Δυτική Μεσόγειο καί τήν καί ιδιαίτερα ής έλληνικές ένόπλους 
Ερυθρά Θάλασσα, έν τούτοις διέθε- δυνάμεις, ή έπιτυχία τής άεροπορικής 

ταν πάντοτε ικανές ναυτικές δυνάμεις, έπιθέσεως τών Βρεταννών κατά τού 
τις όποιες ήμποροΰσαν νά ρίξουν ταχέ- Τάραντος, τήν νύκτα τής 11ης πρός 
ως έναντίον τού έλληνικοΰ ναυτικού καί τήν 12η Νοεμβρίου 1940. Ή  έπιτυχία 
νά έξασφαλίζουν πάντοτε μιάάδιαφιλο- τής έπιδρομής αύτής έμείωσε κατά τό 
νίκητη ύπεροχή άπέναντί του. Τόσην, ήμισυ τήν ισχύ τού ιταλικού πολεμικού 
ώστε ό άγώνας νά είναι όλως διόλου στόλου καί έτσι διευκολύνθηκαν αίσθη- 
άνισος, σέ σημείο πού νά θυμίζη τόν τάγιάτόνβρεταννικόκαί’ ό ν ' Ελληνικό 
παλαιό μϋθογιάτή μονομαχία τού Δαυίδ στόλο οί μεταφορές μεταξύ Αίγύπτου 
μέ τόν Γολιάθ. καί Ελλάδος.

Παρ' όλη όμως τή μεγάλη καί έπικίν- Ποιες άποστολές είχε στή φάση αύτή 
δυνη αύτή διαφορά δυνάμεων ρίχθηκαν τό ναυτικό τών ' Ελλήνων; 
τά έλληνικά ναυτικά, πολεμικόν κα Έπρεπε νά καλύψη τή μεταφορά
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■ « K t i- j K j στρατευμάτων κατά μήκος τών ακτών, 
μέ κατεύθυνσι τά σύνορα, μεταφορά 
πού έγίνετο περισσότερο σημαντική 
άπό τήν έλλειψι καταλλήλου άδικου 
δικτύου καί παρουσίαζε μεγίστη σπου- 
δαιότητα γιά τόν μαχόμενο στά σύνορα 
έλληνικό στρατό. Ή  άποστολή αύτή 
έκπληρώθη παρά τις μεγάλες δυσκο
λίες , πού παρουσίαζαν ή σοβαρά άπό τή 
θάλασσα έχθρική άπειλή, οί άπό άέρος 
επιθέσεις καί οί έπιθέσεις τών ιταλικών 
ύποβρυχίων. Οί δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες καί οί συνεχείς βλάβες τού 
παλαιωμένου ύλικοϋ τών πλοίων, έπρό- 
σθεταν καί άλλα προσκόμματα στήν ήδη 
δυσχερή κατάσταση(').

Παρά τή μεγάλη τους ήλικία τά πλοία 
διατηρούντο σχεδόν συνεχώς στήν 
ένέργεια καί δροϋσαν μέ έπιτυχία: 
Τ ούτο πρέπει νά τό άποδώσουμε σέ μιά 
άπλή καί ρεαλιστική διοίκησι καί στήν 
έμπειρία τών πληρωμάτων.

Τό πολεμικόν όμως ναυτικόν τών 
'Ελλήνων τού 1940 δέν περιοριζόταν 
μόνο στήν προστασία τών έμπορικών 
πλοίων κατά τις στρατιωτικές μεταφο
ρές, άλλά έξυπηρετοΰσε έπίσης τόν
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ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Β' ΠΟΛΕΜΟ

Το υποβρύχιο «Πιπίνος» κατά την επιστροφή του στην Μάλτα, μετά από πολεμική 
περιπολία στο Αιγαίο.

ανεφοδιασμό τού αμάχου πληθυσμού 
μέ σιτάρι, τρόφιμα, καύσιμα καί άλλα 
άγαθά. Κατά τή λογιστική δέ ύποστήρι- 
ξη τών μαχομένων στρατευμάτων ιδιαι
τέρως χρήσιμα φάνηκαν μικρά μηχανο
κίνητα πλοία (καΐκια), τά όποια μετέφε
ραν έφόδια άπό τήν Πάτρα στήν Ηπει
ρο καί κυρίως πολεμοφόδια, καύσιμα 
καί τρόφιμα γιά τό στρατό.

Αν καί τά πολεμικά πλοία έπρεπε ν' 
άπασχολοϋνται πολύ μέ τήν προστασία 
τών νηοπομπών (ώς πλοία συνοδείας), 
έν τούτοις έπιζητοϋσαν, οποτεδήποτε 
τούς ήταν δυνατό, νά προσβάλλουν 
κατ' εύθείαν τόν έχθρό

' Ο έλληνικός στρατός άντιμετώπιζε 
μιά στρατιωτική δύναμι εισβολής, πού 
ήταν πολύ άνώτερη οέ άριθμό καί ισχύ, 
καί έπί πλέον ήμποροΰοε νά άνεφοδιά- 
ζεται άδιάκοπα άπό τήν ' Ιταλία. ' Η 
κυριώτερη άρτηρία άνεφοδιασμοϋ τών 
' Ιταλών διέσχεζε τό Στενό τού ' Οτράν- 
το. Οί ιταλικές νηοπομπές οί όποιες 
μετέφεραν άπό τούς λιμένες τής Νοτί
ου 'Ιταλίας άνδρες, πολεμοφόδια καί 
οχήματα, κατέπλεαν ώςέπίτόπλεΐστον 
στό Δυρράχιο καί τήν Αύλώνα τής 
' Αλβανίας.

' Ο στρατός λοιπόν, ό όποιος διεξήγε 
σκληρόν άμυντικόν άγώνα, έζήτησε 
δικαίως άπό τό ναυτικό νά διακόψη τό 
άδιάκοπο αύτό ρεύμα άνεφοδιασμοϋ 
τών ' Ιταλών, οποτεδήποτε ήταν τούτο 
δυνατόν. Τό ναυτικό άνταπεκρίθη στό 
αίτημα πού ήταν καί δική του έφεσις καί 
τά έλληνικά άντιτορπιλλικά πραγματο
ποίησαν τρεις νυκτερινές αιφνιδιαστι
κές έπιδρομές στό στενό τού ' Οτράν- 
το, μολονότι είχαν ένδεχομένως νά 
άντιμετωπίσουν πολύ άνώτερες εχθρι
κές δυνάμεις. Οί έπιδρομές αύτές 
περιελάμβαναν κάθε φορά καί βομβαρ
δισμόν τού κόλπου τής Αύλώνος.

Κυρίως δμως τό έργο αύτό τής 
διακοπής τών μεταφορών καί προσβο
λής τών νηοπομπών έγίνετο άπό τά 
πέντε κατάλληλα πρός δράση παλαιό 
ύποβρύχια (τό έκτο, λόγω γενικής 
έπιθεωρήσεως καί έπισκευής, ήταν 
έκτος ύπηρεσίας). Τά ύποβρύχια αύτά 
δροϋσαν άρχικά άνά δύο, άργότερα 
ένα, μέ πεδίο τόν κόλπο τών Πατρών.
' Από τήν 3η Νοεμβρίου 1940 έπεξέτει- 
ναν .ίς έπιχειρήσεις τους κατά μήκος 
τών άλβανικών άκτών καί μέοα στήν 
Άδριατική. (Τούτο έγινε κατόπιν άπό 
συνεννόησι μέ τις άρμόδιες άγγλικές 
άρχές). Καίτοι τά πλοία αύτά καταδιώ- 
χθηκαν έπανειλημμένως άπό τις ιταλι
κές μονάδες -  κυνηγούς ύποβρυχίων

καί τά άεροπλάνα -  είχαν δέ νά 
άντιπαλαίσουν μέ τις έλλείψεις καί 
συνεχείς βλάβες καθώς καί τόν άσχημο 
καιρό, έπέτυχαν νά προξενήσουν στόν 
έχθρό σοβαρές άπώλειες. Αποτέλε
σμα αύτής τής δράσεώς των ήταν δτι 
τόν άνάγκασαν νά ένισχύση τίς νηοπομ
πές, μέ πρόσθετα πλοία συνοδείας.

Μετά άπό τήν καταστροφή ένός 
μικρού Π/Κ τού «Άντουανέττα», τήν 
22α Δεκεμβρίου, τό ύποβρύχιον «Πα- 
πανικολής» (ύποπλ. ' Ιατρίδης), προσέ
βαλε τήν 24 Δεκεμβρίου 1940 μιά 
νηοπομπή καί καταβύθισε τό φορτηγό 
«Φιρέντζε» (3.952 τόν.). Τήν 29 Δεκεμ
βρίου τό Υ/Β «Πρωτεύς» (Πλωτάρχης 
Χατζηκωνσταντής) προσέβαλε μιά νηο
πομπή άπό μεγάλα πλοία μεταφοράς 
στρατευμάτων καί έβύθισε τό «Σαρντέ- 
νια» (11452 τόν.), έμβολίσθηκε όμως, 
μέ άντεπίθεσι στό τέλος, άπό τό 
συνοδό τορπιλλοβόλον «' Αντάρες» καί 
χάθηκε αύτανδρο.

Τό Υ/Β «Κατσαντώνης» (ύποπλοίαρ- 
χος Σπανίδης) έτορπίλλισε τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου ένα μικρό πετρελαιοφόρο, 
τό «Κίντο» (531 τόν.). Τήν 9ην 'Ιανουά
ριου 1941 τό Υ/Β «Τρίτων» (Πλωτάρχης 
Δ. Ζέπος) περιπολώντας στό στενό τού 
Ότράντο, καί εύρισκόμενο έν καταδύ- 
σει, ένεργεΐ έπίθεσι μέ δύο τορπίλλες 
κατά έχθρικοΰ Υ/Β, έπίσης έν καταδύ- 
σει, μέ έπιτυχές άποτέλεσμα (τό όποι
ον όμως δεν φαίνεται νά άνεγνώρισαν 
οί άντίπαλοι).

Στό δεύτερο ήμιου τού Φεβρουάριου 
1941 τά Υ/Β «Νηρεύς» (Πλωτάρχης

Ρώτας) καί «Παπανικολής» πραγματο
ποίησαν νέες έπιθέσεις καί τήν 23η 
Μαρτίου τό Υ/Β «Τρίτων» (ύποπλ. Γ. 
Ζέππος) καταβύθισε άπό μιά ιταλική 
νηοπομπή τό φορτηγό «Κάρνια» (5451 
τόν.).

Τόν καιρό έκεΐνον έπιζητοΰσε μέ 
έπιμονή τό έλληνικά ναυτικόν νά συ
νεργάζεται μέ τόν βρεταννικόν στόλο 
τής Μεσογείου, ό όποιος έκάλυπτε τίς 
συμμαχικές πρός τήν ' Ελλάδα έφοδιο- 
πομπές. Τήν 28η Μαρτίου 1941, όταν ό 
ιταλικός στόλος άπεπειράθη νά προ- 
σβάλη τή μεταφορά αύτή τών έφοδίων 
ύποστηρίξεως, προσέκρουσε οτόν 
βρεταννικό στόλο, ό όποιος στή Ναυμα
χία τού Ματαπά τού προκάλεσε βαρεί
ες άπώλειες. Οί άπώλειες αύτές κατέ
στησαν άδύνατη γιά τόν ιταλικό στόλο 
μιά ένεργητική ύποστήριξη τής γερμα
νικής κατά τής ' Ελλάδος έπιθέσεως.

' Η έπιχείρησις τού Ματαπά θά μπο
ρούσε νά δώση στό έλληνικά ναυτικό 
τήν εύκαιρία συμμετοχής σέ μιά ένδοξο 
δράση ένός πεπειραμένου συμμάχου, 
πολύ μάλλον έφ ' όσον τά έλληνικά 
πλοία καί τά πληρώματα ήταν ικανά καί 
προετοιμασμένα νά συμπράξουν στόν 
άγώνα, τόν όποιο άπό καιρό έπερίμε- 
ναν. Τούτο όμως δέν έγινε, έξ αίτιας 
τών Βρεταννών. ' Αλλά γιά ποιόν λόγο;

Σύμφωνα μέ μιά έκδοχή ή μή συμμε
τοχή τού έλληνικοϋ στόλου στή Ναυμα
χία τού Ματαπά θά πρέπει νά άποδοθή 
στήν έπίμονο, τή συστηματική άρνηση 
τής βρεταννικής ναυτικής ήγεσίας, νά 
δεχθή τήν ένεργό συμμετοχή τού
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ελληνικού ναυτικού σ' αυτού τού εϊ- 
"δους τις επιχειρήσεις. Μιά άλλη εκδοχή 
άνευρίσκεται στήν έκθεσι τού Αρχη
γού τού Στόλου τής Μεσογείου, ναυάρ
χου Α.Β. Κάννιγκαμ. Ή  έκθεοις ειδικά 
σημειώνει:

Ή  παρουσία μιάς ακόμη άπεσπα- 
σμένης δυνάμεως καί μάλιστα δυνάμε- 
ως μέ τήν όποια δέν θά ήμποροΰσα νά 
επικοινωνήσω εύκόλως, θά έπρόσθετε 
καί άλλες άκόμη οοβαρές δυσκολίες 
στήν ήδη περίπλοκο τακτική κατάστα- 
ση.

' Εξετάζοντας τό άπόσπαομα αύτό 
τής έκθέσεως σέ συνάρτηση μέ τις 
σήμερα γνωοτές επιτυχίες των Βρε- 
ταννών στόν τομέα τής ύποκλοπής των 
έχθρικών διαβιβάσεων, ήμπορεί -  καί 
ίσως πρέπει -  νά παραδεχθή κανείς άτι 
ή βρεταννική διοίκησις, γνωρίζοντας 
άπό τήν άνάλυσι τών έχθρικών έκπομ- 
πών τά ιταλικά έπιχειρησιακά σχέδια, 
δέν ήθελε νά διακινδυνεύση τήν πηγή 
αύτή τών πληροφοριών της. Καί πρα
γματικά θά τήν διακινδύνευε, έφ ' δσον 
γνωστοποιούσε σέ άλλο ναυτικό τά 
έπιχειρησιακά σχέδια τού έχθροΰ, τά 
όποια έγνώριζε μέ τόν τρόπο πού 
είπαμε.

' Ο γενναίος καί ένδοξος άγώνας τού 
έλληνικοΰ ναυτικού ουνεχίσθηκε άκό
μη καί μετά τή γερμανική εισβολή στήν 
'Ελλάδα, πού έγινε τήν 6η Απριλίου 
1941. Μέ έλάχιστη δμως ρπιτυχία καί 
έτοΰτο άπό τή μεγάλη ύπεροχή τών 
Γερμανών στόν άέρα.

"Ηδη τή νύκτα τής 6ης πρός τήν 7η 
Απριλίου 1941, ένδεκα άεροοκάφη III 

τού δεύτερου στολίσκου της Σμηναρχι-

Στιγμιότυπο από τη δράση του ναυτικού 
υαζ κατά το Β' Πόλεμο. Ελληνικό πλοίο 
βομβαρδίζεται από Γερμανικά καταδιωκτι

κά.

Ο πλωτάρχης Μίλτον Ιατρίδης κυβερνή
της του θρυλικού υποβρυχίου «Παπανικο-

λής».

ας K.G.4, έκτέλεσαν μίαν έπίθεοη μέ 
βόμβες καί νάρκες έναντίον τού λιμέ- 
νος Πειραιώς. Τότε έβλήθη, μέοα οτό 
λιμάνι, άπό βόμβες τό βρεταννικό 
φορτηγό «Κλάν Φρέϊζερ», πού μετέφε
ρε πυρομαχικά καί άκολούθηοε οφοδρά 
έκρηξις, ή όποια έπροξένησε σοβαρές 
ζημίες οτό λιμάνι καί τήν πόλη. Κατε- 
στράφησαν 13 πλοία, 42.000 τόν., 60 
φορτηγίδες καί 25 μηχανοκίνητα πλοιά
ρια.

’ Αμέσως μετά τήν έναρξη τής γερ
μανικής έπιθέσεως έγινε φανερό, ότι 
είχε πλέον προολάβει ό πόλεμος μιά 
έντελώς διαφορετική μορφή. Οί γερμα
νικές φάλαγγες προχωρούσαν ολοένα 
βαθύτερα οτό έσωτερικό τής χώρας 
χωρίς τό ναυτικό νά ήμπορεί οτό 
έλάχιοτο, νά άντιδράση. ' Η γερμανική 
άεροπορία έβομβάρδιζε τά λιμάνια καί 
ουνέτριβε τό ένα πλοίο μετά τό άλλο, 
χωρίς νά ριχθή κανονιοβολισμός άπό 
πλοίο έπιφανείας ή τορπίλλη άπό ένα 
ύποβρύχιο.

Τή νύκτα τής 11ης πρός τή 12η 
Απριλίου 1941 προσέβαλαν 29 καί 16 
άεροπλάνα HE 111 καί JU άντιοτοίχως 
τής 10ης άεροπορικής πτέρυγας, τό 
λιμάνι τής Σαλαμϊνος καί τής ' Ελευσϊ- 
νος τόν κόλπο, μέ τά πλοία τά όποια 
εύρίσκοντο έκεί μέοα. ' Η πρώτη έπίθε- 
οις άρχισε ώρα 20 καί 31 ’ καί κράτησε 
ώς τήν ώρα 22 καί 4 0 ', ή δεύτερη, άπό 
τήν ώρα 3 μετά τό μεσονύκτιο ώς τις 4 
καί 20'. Οί έκρήξεις άπό τις βόμβες, τό 
άντιαεροπορικό πύρ τών πολεμικών 
πλοίων καί τών έπακτίων πυροβολείων,

οί προβολείς πού έσχιζαν σάν φωτεινές 
ρομφαίες τόν αιθέρα καί οί φωτοβολί
δες παρουσίαζαν ένα σύνολο, πού 
θύμιζε σκηνή τής ’ Αποκαλύψεως. ' Η 
όλη εικόνα ήταν τόοο έντυπωοιακή, 
ώστε πολλοί άνδρες άπό τά πληρώματα 
άντί νά καλύπτωνται άπό τά θραύσματα 
τής μάχης, παρακολουθούσαν άπό τό 
κατάστρωμα τό θέαμα χωρίς νά ύπολο- 
γίζουν τόν κίνδυνο.

Τό έκπληκτικό είναι ότι κατά τήν 
έπίθεοη αύτή τό ναυτικό δέν έπαθε 
καμμιά ζημιά ή άπώλεια. Οί νάρκες 
όμως, οί όποιες έποντίοθηκαν άπό τά 
έχθρικά άεροπλάνα στό στενό δίαυλο 
τών Μεγάρων, κατέστησαν τόν έλληνι- 
κό στόλο αιχμάλωτον, άλλά γιά πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα.

Τήν ίδια νύκτα τό νοσοκομειακό 
πλοίο «' Αττική» δέχτηκε στό στενό τού 
Καφηρέα πέντε ώς έξη πλήγματα άπό 
γερμανικά βομβαρδιστικά τύπου JU 88. 
Τό πλοίο ταξίδευε άπό τή Μακεδονία 
στή Σύρο, μεταφέροντας τραυματίες 
καί ήταν φωταγωγημένο μέ φανερά τά 
σήματα τού 'Ερυθρού Σταυρού. Οί 
άπώλειες τού πλοίου, τό όποιον κατε- 
οτράφη, έφθαοαν οτούς 50 νεκρούς 
καί πολλούς τραυματίες. Δύο όμοιες 
μονάδες είχαν άργότερα τήν ίδια τύχη.

' Ενώ οί γερμανικές προφυλακές 
έπληοίαζαν στήν ' Αθήνα, οί έπιθέσεις 
άπό τόν άέρα έναντίον τού έλληνικοΰ 
στόλου έγιναν πυκνότερες καί πολύ 
σφοδρές. "Ετοι τήν 20η Απριλίου 
άπωλέσθη τό άντιτορπιλλικό «Ψαρά» 
καί ύπέοτη οοβαρές ζημίες τό «Βασι
λεύς Γεώργιος». Τήν 22α Απριλίου 
βυθίστηκαν τά άντιτορπιλλικό «’Ύδρα» 
καί «Λέων», καθώς καί τό τορπιλλοβόλο 
«Θύελλα». Ακολούθησαν, τήν 23η 
' Απριλίου τό τορπιλλοβόλο «Δωρίς» καί 
τό παλαιό θωρηκτό «Κιλκίς», πού ήδη 
βρισκόταν έκτος ύπηρεοίας.

' Εν όψει τής προελάοεως τών γερ
μανικών στρατευμάτων αύτο-βυθίσθη- 
καν τά ήδη κτυπημένα τορπιλλολοβόλα 
«Κίος» καί «' Αλκυών», τήν έπομένη δέ 
ή μέρα τό «Αίγλη». Τήν τύχη τους 
άκολούθηοαν τά ήδη πληγέντα τορπιλ- 
λοβόλα «Κύζικος», «Πέργαμος» καί 
«Άρέθουσα» (25 Απριλίου 1941), 
καθώς καί τά περισσότερα άπό τά 
ναρκαλιευτικά καί οί ναρκοθέτιδες. Τήν 
26η ’ Απριλίου άπωλέσθη μετά άπό 
άεροπορική έπίθεσι, ένώ άποχωρώντας 
έξ ' Ελλάδος ταξίδευε πρός Νότον, τό 
τορπιλλοβόλο «Κυδωνίαι». Τό έκπαι- 
δευτικόν ίστιοφόρον «"Αρης» κατελή- 
φθη άπό τόν έχθρό, οτή Σαλαμίνα.

Τά πλοία στό σύνολό τους -  όσα 
βεβαίως είχαν άπομείνει -  εύρίσκοντο
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οέ κακή κατάοταοι, τόοον άπό τήν 
παλαιότητά τους δοον καί άπό τις 
ζημίες, μικρές ή μεγάλες, πού είχαν 
πάθει κατά τή διάρκεια τών πολεμικών 
επιχειρήσεων. Παρά ταύτα, τά πληρώ
ματα καί τά επιτελεία έσπευοαν νά 
διαφύγουν άπό τήν κατεχόμενη πατρί
δα, γιά νά ουνεχίοουν τόν άγώνα οτά 
ξένα, μέχρι τής νίκης. Μέχρι τέλους 
'Απριλίου έφθασαν οτήν ’ Αλεξάν
δρεια, έκτος άπό τό παλαιό καταδρομι
κό «Γεώργιος Άβέρωφ», βάντιτορπιλ- 
λικά, 3 τορπιλλοβόλα, 5 υποβρύχια, 
καθώς καί μερικά βοηθητικά, φορτηγά 
καί έπιβατικά.

Τά περισσότερα άπό τά πολεμικά 
πλοία έστάλησαν οτά ινδικά ναυπηγεία 
τής Βομβάης καί τής Καλκούτας, γιά 
έπιοκευή. Καί μετά τήν έπισκευή, άλλα 
μέν πλοία έπέοτρεψαν οτήν ' Αλεξάν
δρεια καί τό Πόρτ-Σάίδ, γιά νάουμμετά- 
οχουν οέ άποοτολές συνοδείας οτήν 
' Ανατολική Μεσόγειο, άλλα δέ άνέλα- 
βαν ύπηρεοία συνοδείας οτόν 'Ινδικό 
’ Ωκεανό. Μέχρι τό τέλος τού 1941, τό 
εϋδρομο καταδρομικό, τά 6 άντιτορπιλ- 
λικά καί τά 3 τορπιλλοβόλα διήνυοαν 
μαζύ, οέ διατεταγμένη ύπηρεοία 77942 
ναυτικά μιλιά, μέ 7493 ώρες έν πλώ. 
Έ ξ άλλου τά υποβρύχια, άπό τόν 
Αύγουστο τού 1941 έπανέλαβαν τήν 
έπιχειρησιακή τους δραστηριότητα, κα
τά τήν όποια διήνυοαν, τά πέντε οκάφη, 
μαχόμενα καί έκτελοΰντα ειδικές άπο
οτολές, 15838 ναυτικά μιλιά μέ 3608 
ώρες πλοΰ.

Κατά τή δράοη τους αύτή τό «Γλαύ
κος» (Πλωτάρχης ' Αρολάνογλου) τορ- 
πίλλιοε τή 10η Νοεμβρίου 1941, κοντά 
στή Κρήτη, τό γερμανικό φορτηγό

«Νόρμπουργκ» (2392 τόν.).
Στά τέλη Δεκεμβρίου 1941 τά έλλη- 

νικά πλοϊαήταν κατανεμημένα ώς έξης:
Στή Μάλτα Υ/Β «Γλαύκος».
Στήν ' Αλεξάνδρεια, Α/Τ «' Ιέραξ» καί 

«Πάνθηρ», Τ/Β «Άσπίς» καί «Νίκη», 
Υ/Β «Τρίτων», «Νηρεύς», «Παπανικο- 
λής».

Πόρτ-Σουδάν ('Ερυθρά Θάλασσα), 
ΠλοΤον-Μάνα ύποβρυχίων «Ή φ α ι
στος», Υ/Β «Κατοώνης», Τ/Β «Σφενδό
νη».

Βομβάη: Εϋδρομο «Γ. Άβέρωφ», 
Α/Τ «Κουντουριώτης».

Καλκούτα: Α/Τ «Βασίλιοοα ’Όλγα», 
«Σπέτοαι» καί «’ Αετός».

Στό έτος 1942 τό «Γεώργιος Ά β έ- 
ρωφ» βρισκόταν οέ ύπηρεοία συνοδεί
ας οτόν ’ Ινδικό ’ Ωκεανό, δπου διήνηοε 
8850 ναυτικά μίλια, μέ 767 ώρες πλοΰ. 
Τά άντιτορπιλλικά μετά τήν έπισκευή 
τους άνέλαβαν ύπηρεοία συνοδείας, 
μερικά οτόν ’ Ινδικό ' Ωκεανό καί μερικά 
(τά υπόλοιπα) στή Μεσόγειο. Κατά τήν 
ύπηρεοία τους αύτή διήνυοαν 244033 
ναυτικά μίλια, μέ 16163 ώρες. Γιά τά 
ναρκαλιευτικά οί άντίοτοιχοι άριθμοί 
είναι 17305 καί 4288.

Άπό τά ύποβρύχια τό «Γλαύκος» 
(ύποπλ. Δανιόλος, μετά τό θάνατο τού 
Αρολάνογλου) άγκυροβολημένο στή 
Μάλτα ύστερα άπό βλάβες λόγω άερο- 
πορικών έπιθέοεων, βυθίστηκε έπίσης 
άπό άεροπορική προσβολή τήν 4η
Απριλίου 1942. Τά άλλα τέσσερα 

έδρασαν στή Μεσόγειο καί διήνυοαν 
14971 ν. μίλια, μέ 3769 ώρες έν πλώ.

' Η πλέον ένδιαφέρουοα έπιχείρηση 
ήταν ή μεταφορά μιας βρεταννικής 
όμάδος καταδρομών (COMMANDOS)

Αριστερά: Ενας θρύλος του ναυτικού
μας, που παρά τα γηρατειά του έδρασε και 
κατά τη διάρκεια του τελευταίου πολέ
μου. Ο «Αβέρωφ» προ της Κων/λεως 
(Πίνακας του Λ. Κογιεβίνα). Κάτω: Πόντι
ση ναρκών από Ελληνικό πολεμικό πλοίο. 
Στην απέναντι σελίδα: Αντάξιος συνεχι
στής τού ’ 40 το σύγχρονο πολεμικό μας 

Α/Τ «Λόγχη».

μέ τά ύποβρύχια «Παπανικολής» (ύπο- 
πλοίαρχος Ε. Κοντογιάννης), γιά τήν 
προσβολή τού γερμανικού άεροδρομί- 
ου τού Μάλεμε στή Κρήτη. Κοντά στή 
Ρόδο, τό «Νηρεύς» (Πλωτάρχης Α. 
Ράλλης) κατώρθωοε τήν 24η Σεπτεμ
βρίου 1942, νά βυθίοη τό ιταλικό 
άτμόπλοιο «Φιοΰμε» (1500 τόν.). Τή 
16η Νοεμβρίου, οτόν Καφηρέα καί σέ 
άπόπειρα προσβολής γερμανικής νηο
πομπής χάθηκε τό Υ/Β «Τρίτων». Τό 
σκάφος έντοπίστηκε άπό τό γερμανικό 
άντιτορπιλλικά «' Ερμής» (τό πρώην 
έλληνικό «Βασιλεύς Γεώργιος») καί 
μετά άπό καταδίωξη πεντέμισυ ώρών, 
κατά τις οποίες έρρίφθησαν 49 βόμβες 
βυθού, βυθίστηκε άπό τό γερμανικό 
άνθυποβρυχιακό US 2102. Χάθηκαν 19 
άνδρες άπό τό πλήρωμα, ένώ οί ύπόλοι- 
ποι συνελήφθησαν.

Οί σοβαρές άπώλειες σέ μάχιμα 
πλοία τού έλληνικοϋ στόλου άνάγκασαν 
τήν έλληνική κυβέρνηση νά ζητήση άπό 
τούς Συμμάχους καί ιδιαίτερα τήν 
Αγγλία, τήν παραχώρηση ή διάθεση
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πολεμικών οκαφών. Τούτο καί έγινε 
κατά τά έτη 1942-1944, οπότε έδόθη 
οτήν Ελλάδα σημαντικός άριθμός 
πλοίων, οτό πλαίοιον ιδίως τού Νόμου 
Δανεισμού καί Μισθώσεως.

Κατά τήν παράδοση τού κυνηγού 
ύποβρυχίων (ή άνθυποβρυχιακοϋ) «Βα
σιλεύς Γεώργιος II», ό Πρόεδρος Ροΰζ- 
βελτ είπε τά έξης:

-  Γνωρίζομε ποιάν εύγνωμοούνη 
οφείλει ό κόομος οτήν ' Ελλάδα γιά τό 
λαμπρό παράδειγμα άξιοπρεπείας, ειλι
κρίνειας, άποφασιστικότητος' καί θάρ
ρους, τό όποιον ή μικρή αύτή χώρα 
έδωοε εις τόν κόσμον. Είμαι βέβαιος 
δτι τό «Β. Γεώργιος II», θά φανή 
άντάξιον τών λαμπρών παραδόσεων 
ενός λαού, ό οποίος άγαπδ καί διαοχίζη 
άπό χιλιάδων ετών τή θάλασσα.

Τό Α/Τ «Βασίλισσα 'Όλγα» έλαβε 
μέρος οέ πολυάριθμες άποστολές. Τήν 
20η Μαρτίου 1942, ήταν ταγμένο στή 
συνοδεία μιας βρεταννικής άποοτολής, 
πού έπλεε προς τό Τομπρούκ, όταν τό 
γερμανικόν Υ/Β «υ-652» έβύθιοε τό 
βρεταννικό Α/Τ «Τζάγκουαρ» καί τό 
πετρελαιοφόρο «Σλάβολ». Τή 15η Δε
κεμβρίου, ουμπλέοντας μέ τό βρεταν
νικό Α/Τ «Πέταρντ», έβύθιοε κοντά στή 
Μάλτα τό ιταλικό Υ/Β «Βάροιεκ*» καί τή 
18η προς 19η 'Ιανουάριου, μαζύ μέ τά 
βρεταννικά άντιτορπιλλικά «Πάκενχαμ» 
καί «Νιούμπιαν», τό ιταλικό μεταγωγικό 
«Στρόμπολι» (475 τόν.). 'Αρχές Φε
βρουάριου 1943, τό «Βαο. Όλγα» 
(Πλωτάρχης Μπλέσοας), άνήκε στή 
συνοδεία άσφαλείας μιας νηοπομπής 
μεταφοράς στρατευμάτων οτήν ’ Ερυ
θρά Θάλασσα. Κατά τό πρώτον ήμισυ 
τού Ιουνίου έλαβε τούτο μέρος στις

έπιχειρήσεις κατά τής νήσου «Παντελ- 
λαρία» καί τήν 2α ' Ιουνίου κατεβύθισε, 
μαζύ μέ το άντιτορπιλλικά «Τζέρβις», 
δύο ιταλικά πλοία καί τό τορπιλλοβόλο 
«Καοτόρε». Τόν 'Ιούλιο έλαβε μέρος 
οτήν κάλυψη τής άποβάοεως στή Σικε
λία, τεταγμένο στή βρεταννική δύναμη 
καλύψεως. Τή 10η Σεπτεμβρίου έδέ- 
χθη έμπρός στή Μάλτα, μαζύ μέ 
άγγλικά καί γαλλικά πλοία τόν παραδιδό- 
μενο ιταλικό στόλο. "Υστερα έπλευσε 
μέ τόν 8ο βρεταννικό στολίσκο άντιτορ- 
πιλλικών οτήν 'Ανατολική Μεσόγειο, 
γιά νά δράση οτήν περιοχή τού Αιγαίου.

Στή περιοχή αύτή, έπετέθη μέ τά Α/Τ 
«Φώλκνορ» καί «'Έκλιπς», τή 18η Σε
πτεμβρίου έναντίον μιάς νηοπομπής, 
άπό τήν όποια έβυθίσθηκαν δύο πλοία. 
Τήν 26η όμως Σεπτεμβρίου (1943), 
άγκυροβολημένο στή Λέρο μέ τό βρε
ταννικό Α/Τ «Ίντρέπιντ», ύπέστη άε- 
ροπορική έπίθεση άπό γερμανικά άερο- 
πλάνα JU 88 τής L.G. I καί έβυθίσθη.

Τό Α/Τ «Άδρίας», (Άντιπλ. Τούμ- 
πας) άπό τά παραληφθέντα έξ 'Αγγλί
ας, έλαβε μέρος στις περισσότερες 
διώξεις υποβρυχίων στή Μεσόγειο καί 
συνήψε, τό 1943, κοντά στή Σικελία 
άψιμαχία μέ γερμανικές τορπιλακά
τους. Τόν ' Οκτώβριο έλαβε μέρος στις 
βρεταννικές έπιχειρήσεις στό Αιγαίο, 
όπου τήν 24η 'Οκτωβρίου έπεσε σέ 
ναρκοπέδιο, τοποθετημένο άπό τή ναρ- 
κοθέτιδα «Ντρέϊς», όπου άπωλέσθησαν 
τά Α/Τ «Χούργουωρθ» καί « Έκλιπς». 
Τό « Αδρίας», έχασε τήν πρώρα του καί 
κατώρθωσε, μετά άπό πρόχειρη έπι- 
σκευή, νά φθάση στήν 'Αλεξάνδρεια, 
διανύοντας έκατοντάδες ναυτικά μίλια, 
σέ έπικίνδυνα νερά, θρίαμβος ύπήρξε

ή είσοδος τού ένδοξου «τραυματία» 
στό λιμάνι, καθώς μέ έντολή τού 
"Αγγλου στόλαρχου τής Μεσογείου, 
είχαν λάβει τήν κατάλληλη θέση τά έκεί 
όρμοΰντα συμμαχικά πλοία καί έπευφη- 
μοϋσαν τά πληρώματα, παρατεταγμένα 
στό κατάστρωμα.

Τό Α/Τ «Πίνδος» (Πλωτάρχης Φοί- 
φας) έβύθιοε τήν 22α Αύγούστου 1943 
μέ τό βρεταννικό Α/Τ συνοδείας «” Η- 
στον» τό γερμανικό Υ/Β «U-458». Τό 
άδελφόν πλοΐον «Κανάρης» (Πλωτάρ
χης Δαμηλάτης) κατά τις έπιχειρήσεις 
τής Σικελίας, τή 12η ' Ιουλίου, έπελέγη 
μαζύ μέ βρεταννικά άντιτορπιλλικά νά 
είσπλεύση στήν Αύγούστα, άναγκάσθη- 
κε δμως άπό τό πΰρ τών ιταλικών 
έπακτίων πυροβόλων νά άλλάξη πο
ρεία.

Άπό τά ύποβρύχια, τό 1943, άνήγ- 
γειλαν έπιτυχίες στήν περιοχή τού 
Αιγαίου, πρό πάντων τά «Κατσώνης» 
(Άντιπλ. Λάσκος) καί «Παπανικολής» 
(' Υποπλ. Ρουσσέν), τά δύο αύτά παλαι- 
ότατα σκάφη. Τό «Κατσώνης» όμως, τή 
14 Σεπτεμβρίου, σέ μιά άπόπειρα προ
σβολής νηοπομπής, κτυπιέται μέ βόμ
βες βυθού άπό τό γερμανικό άνθυπο- 
βρυχιακό «UJ 2101» καί άναγκάζεται 
κλυδωνιζόμενο ν' άνέβη στήν έπιφά- 
νεια. Κανονικά θά έπρεπε νά παραδο- 
θή. Οί άνδρες δμως πού υπηρετούσαν 
μέσα στόν «Κατσώνη» δέν είχαν διαβά
σει στήν έλληνική ιστορία τής θάλασ
σας αύτή τή λέξη: δέν τήν ήξευραν.

"Ετσι άντέταξαν μίαν άλλόφρονα 
άμυνα καί οί σκηνές πού έλαβαν χώρα 
ήταν περισσότερο ήρωϊκές άπ’ δτι 
ήμπορεί κανείς νά περιγράψη. Μονομα
χία Πυροβολικού, χρησιμοποίηση τών
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ατομικών τους, όπλων πάλη μέ τή φωτιά 
καί τίς βλάβες, εμβολισμός του άνάπη- 
ρου υποβρυχίου καί ηρωικός θάνατος 
τοϋ Κυβερνήτη καί πολλών άπό τούς 
άνδρες του.

Τό έτος 1943 διήνυσαν καί πάλι τά 
έλληνικά πλοία μεγάλες άποστάοεις καί 
έλαβαν μέρος σέ πολλές επιχειρήσεις.

Τό έτος 1944 έπεσκιάσθη άπό τό 
πραξικόπημα πού ξέσπασε τήν 22α καί 
23η 'Απριλίου, όταν άξιωματικοί καί 
πληρώματα ώρισμένων πλοίων άρνήθη- 
καν νά πειθαρχήσουν στήν εξόριστο 
έλληνική κυβέρνηση τού Κάιρου καί 
ήθελαν νά ύπαχθοΰν οτήν κομμουνιστι
κή κυβέρνηση τών άνταρτών, πού είχε 
σχηματιοθή στά βουνά τής μητρός-πα- 
τρίδοςΛΤό πραξικόπημα όμως κατεστά- 
λη, μέσα σέ λίγες ώρες, άπό τόν 
άντιναύαρχο Βούλγαρη. Τό συμβάν 
αύτό προκάλεοε δυσχέρειες καί έκλό- 
νισε τήν έμπιστοούνη τών συμμάχων 
στή νομιμοφροσύνη καί άξιοπιστία τοϋ 
έλληνικοΰ ναυτικού. Πέρασε άρκετός 
χρόνος, μέχρις ότου σταλούν καί πάλι 
τά πλοία σέ έπιχειρησιακές άποστολές.

Τό έτος 1944 οί έλληνικές μονάδες 
έξετέλεσαν κυρίως συνοδείες, ένώ 
ειδικά οί κορβέτες «Κριεζής» (Πλωτάρ
χης Κιοσσές) καί «Τομπάζης» (Πλωτ. 
Παναγιωτόπουλος) έλαβαν μέρος σέ 
πολλές άνθυποβρυχιακές δράσεις. Καί 
οί δύο αύτές κορβέτες έλαβαν μέρος 
στήν άπόβασι τής Νορμανδίας, ένώ τά 
άντιτορπιλλικά «Πίνδος» καί «Κρήτη» 
συμμετέσχον στήν άπόβασι τής Νοτίου 
Γαλλίας. Τό Υ/Β «Πιπίνος» πού είχε 
παραληφθή άπό τήν Αγγλία τό 1943, 
έβύθισε τήν 9η Αύγούστου 1944 τό 
γερμανικό τορπιλλοβόλο «Τ.Α.19» (τό 
παλαιό ιταλικόν «Καλαταφίμι») στά νερά 
τής Σάμου καί πραγματοποίησε σειρά 
άκόμη έπιθέσεων, κατά τίς όποιες 
έπληξε γερμανικά πλοία.

Τή 17 ' Οκτωβρίου 1944 ό έλληνικός 
στόλος, ύστερα άπό μακράν άπουσία 
άπό τήν 'Ελλάδα, έπέστρεφε στόν 
όρμο τού Φαλήρου, μέ έπί κεφαλής τό 
παλαιό καταδρομικό «Άβέρωφ».

" Ενας δύσκολος άγώνας είχε τελει
ώσει, όταν τά πλοία, μέ μιά άπαλή αύρα, 
πλέανε στό κόλπο τής Σαλαμίνας καί 
όλίγο μετά ή έλληνική γαλανόλευκος 
σημαία, τό σύμβολο τής έλευθερίας, 
ύψώθηκε καί πάλι στόν ιερό βράχο τής 
' Ακροπόλεως.

1) Χαρακτηριστική είναι ή αποφθεγματική 
φράσις ένός άπό τούς τότε Κυβερνήτες τών 
υποβρυχίων: «πηγαίναμε περιπολία καί ή 
αγωνία μας δέν ήταν μή φανή ό εχθρός, αλλά 
άν δούλεψη τό υλικό».

ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 
ΣΤΑ
ΕΠΤΑΝΗΣΑ

Συνέχεια άπό σελ. 727

' Η εξαίρετη άνυπόγραφη εικόνα τοϋ 
Θαύματος τοϋ Αρχαγγέλου Μιχαήλ, 
πού εμπόδισε τήν καταστροφή τοϋ 
ναού του στις Χώνες τής φρυγίας, 
άκολουθεϊ πιστότατα τήν βυζαντινή 
εικονογραφία τοϋ θέματος.

Παραστάσεις τοϋ 'Αγίου Δημητρίου 
έφιππου είναι συνηθισμένες στήν βυ
ζαντινή τέχνη, ιδίως σέ τοιχογραφίες 
τής έκφραστικής τεχνοτροπίας πού 
κυριαρχεί στήν Νότιο ' Ελλάδα. Στήν 

εικόνα τοϋ Μου
σείου Κερκύρας, τό άλογο καί τά 
σπηρούνια είναι παρμένα άπό ιταλικά 
έργα τοϋ 15ουαίώνα. Άμιγώς βυζαν
τινή είναι τουναντίον ή νεανική μορφή 
τοϋ άγιου, μέ τό άναπετάριον καί τήν 
κρεμασμένη στόν ώμο στρογγυλή α
σπίδα, ή χειρ τοϋ Θεοϋ πού προβάλλει 
άπό τμήμα κύκλου πού συμβολίζει τόν 
ούρανό, τά βουνά καί ή «Σαλονίκη» στό 
βάθος, μέ τήν μορφή της μέσα σέ κύκλο

Φορητή εικόνα της Παναγίας της γλυκο- 
ψιλούσας, έργο του Εμ. Λαμπάρδου (Μου

σείο Μπενάκη).

πού στολίζει τά τείχη της.
' Ο ΣιναΙΓης μοναχός ' Ιερεμίας Παλ

λάδας καί ό Άγγελος, ζωγράφοι τοϋ 
τέλους τοϋ 16ου καί τών άρχών τοϋ 
17ου αιώνα, μένουν πιστοί στήν παλιά 
παράδοση, όπως φαίνεται κι άπό τά 
δημοσιευόμενα έργα τους, όπου οί 
δυτικές έπιδράσεις περιορίζονται σέ 
δευτερεύοντα στοιχεία: τόν θρόνο τοϋ 
Χριστοϋ καί τήν ένδυμασία τοϋ κυνη
γού πού τοξεύει τόν Ά γ ιο  ' Ιωάννη τόν 
Ερημίτη, Κρήτα άσκητή τοϋ 10ου 
αιώνα. ' Η· εικόνα τοϋ Χριστοϋ Παντο- 
κράτορος προέρχεται άπό τήν Παναγία 
Γοργοπακοϋσα τοϋ Χάνδακος.

' Ο ’ Εμμανουήλ Τζάνες, ό σημαντι
κότερος ίσως άγιογράφος τοϋ 17ου 
αιώνα, είναι ένας έκλεκτικός πού συχνά 
δανείζεται στοιχεία τής βενετικής τέ
χνης τοϋ 15ου καί 16ου αιώνα. Ή  
Παναγία ή Άμόλυντος όμως άνήκει 
στά πρώτα έργα του, πού μένουν 
συνήθως προσκολλημένα στά παλιά 
πρότυπα. ’ Η στηθαία Θεοτόκος κρατεί 
τόν Χριστό, στόν οποίο ο ί ' Αρχάγγελοι 
Μιχαήλ καί Γαβριήλ δείχνουν τά σύμ
βολα τοϋ Πάθους. Ότύποςαύτός, πού 
διαμορφώθηκε κατά τήν δεύτερη πε- 
νηνταετία τοϋ 15ου αίώνα, άπαντά σέ 
πολλές κρητικές-εικόνες τοϋ 16ου καί 
17ου.

' Ο ίερομονάχος φιλόθεος Σκοϋφος, 
μέτριος μάλλον άγιογράφος τοϋ 17ου 
αιώνα, άντιγράφει πότε βυζαντινά πρό
τυπα, όπως στήν Σύναξη τών ' Ασωμά- 
των τής Ίακωβατείου Βιβλιοθήκης, 
πότε είκονογραφικούς τύπους πού έδη- 
μιούργησαν οί μεγάλοι Κρήτες καλλιτέ
χνες τοϋ 1 6ου αί., καί κυρίως ό Μιχαήλ 
Δαμασκηνός.

Ό  Θεόδωρος Πουλάκης, άπό τούς 
παραγωγικώτερους ζωγράφους τοϋ 
17ου αί., έμπνέεται άλλοτε άπό τούς 
μεγάλους Κρητικούς τής προηγούμε
νης εκατονταετίας, κι άλλοτε άπό φλα- 
μανδικά έργα τοϋ 16ου αϊ., όπως στά 
θωράκια τοϋ τέμπλου τής Μονής Α γ ί
ου Άνδρέου Μηλαπιδιας στήν Κεφαλ
ληνία. Στά έργα αύτά ή σύνθεση γίνεται 
συγκεχυμένη, τά χρώματα φανταχτε- 
ρά, στήν στάση καί στήν έκφραση 
έπιδιώκεται ή δραματικότης. "Οπως 
διαπιστώνομε καί άπό τήν δημοσιευό
μενη λεπτομέρεια μέ έπεισόδια άπό τήν 
Σταύρωση, ό Πουλάκης άπομακρύνε- 
ται έδώ τελείως άπό τήν βυζαντινή 
παράδοση καί πλησιάζει πρός τό μπα
ρόκ, πού κυριαρχούσε τότε στήν Δυτι
κή Εύρώπη.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Επιμελητής Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
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ΑΝΘΡΩΠΕ ΒΙΑΣΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙΡΟ

^ ΙΝ Α Ι καιρός πιά νά συνέλθεις άνθρωπε 
φθαρτέ, άπό τό κατρακύλισμά σου.

Είναι καιρός νά άναλογιστεϊς τις εύθύνες 
σου έναντι τοϋ έαυτοϋ σου καί έναντι τοϋ 
δημιουργού σου.

Είναι καιρός νά σκεφτεϊς ότι, οΐ στιγμές 
τής ζωής σου διαβαίνουν, περνούν καί 
χάνονται μέσα στήν άβυσοτής αιωνιότητας. 
Τά χρόνια περνούν, οί καιροί χάνονται, ό 
γερασμός έρχεται, ό μαρασμός φαίνεται 
ζωγραφισμένος στό κουρασμένο σου πρό
σωπο.

Εσύ όλο καί περισσότερο φθείρεσαι στό 
πέρασμα τοϋ χρόνου πού κυλά άδιάκοπα σάν 
τό νεράκι τοϋ άγροϋ καί τού λόγγου.

Είναι καιρός πιά νά βιαστείς, νά μή 
άργοπορήσεις. "Εχεις ξεφύγει άπό τό δρό
μο σου, άπό τήν κανονική σου τροχιά, άπό τό 
μονοπάτι τής ζωής σου. Δέν μπορείς νά 
καταλήξεις πουθενά έτσι πού πάς, έκτος 
άπό τοϋ νά καταστραφεϊς. Δέν έχεις άλλη 
έκλογή, γύρισε πίσω, άργότερα άν τό κάνεις 
θά είναι άργά, οδηγείσαι μέ βεβαιότητα στήν 
καταστροφή. Καί ξέρεις κάτι; ' Εσύ τό 
θέλεις, έσύ τό έπιδιώκεις, έσύτόέπιθυμείς.

Θέλεις νά κατακτήσεις τό κάθε τί στή ζωή, 
έστω κι'άν αύτό μπορεί νά βλάψει άλλον 
συνάνθρωπό σου. Δέν ικανοποιείσαι μέ 
τίποτε φθαρτό καί άφθαρτο. ’ Η φόρα πού 
πήρες, θά σέ οδηγήσει στήν άβυσσο, στό 
σκοτάδι, στή καταστροφή. Δέν χορταίνεις μέ 
τίποτε, δέν ικανοποιείσαι μέ τίποτε, δέν 
σταματάς σέ τίποτε, όλα τά έχεις ισοπεδώ
σει στο πέρασμά σου. Μά τί είσαι έπί τέλους; 
Δέν είσαι άνθρωπος; Δέν είσαι έσύ ένα 
δημιούργημα τοϋ θεού; Καί μάλιστα τό 
έκλεκτότερο; Τό καλλίτερο; Πού θέλεις νά 
φθάσεις; Πού θέλεις νά πάς; Από τί τέλος 
είσαι καμωμένος νά είσαι τόσο ψυχρός, τόσο 
άπονος, τόσο άτομιστής; Ποιές δυνάμεις σέ 
καθοδηγούν; Δέν σκέπτεσαι καί λίγο τόν 
γύρω κόσμο πού σέ περιβάλλει; Τί νομίζεις 
πώς είσαι; Είσαι ένα φθαρτό δημιούργημα 
πού δέν ξέρεις πότε θά φύγεις άπ αύτό τόν 
κόσμο.

Δέν έχεις καθόλου χρόνο γιά νά προετοι
μάσεις τόν έαυτό σου, γιά τήν άλλη ζωή πού 
σέ περιμένει. Γνωρίζεις ότι κάθε στιγμή πού 
περνά γίνεται ένα παρελθόν γιά σένα;
Γνωρίζεις ότι, κι' αύτή άκριβώς ή στιγμή πού 
έρχεται φεύγει γιά νάρθει κάποια άλλη γιά νά 
φύγει κι'έκείνη; Γνωρίζεις ότι πολλές τέ
τοιες στιγμές πού φεύγουν, σοϋ άφαιροϋν 
τή ζωή σου καί έπειτα φεύγεις κι'έσύ; Τί 
λόγο θά δώσεις έκεΐ πού θά πάς; Πώς θά

Τοϋ Αστυν. Α’ 
κ. Ματθαίου Φελώνη

δικαιολογήσεις την αχαριστία σου, την αγνω
μοσύνη σου, τήν φιλαργυρία σου, τήν κακοπι- 
στία σου, τήν άλαζονία σου τή διαφθορά σου;

Εδώ πού βρίσκεσαι, σ αύτό τόν κόσμο πού 
ζεΐς καί κινείσαι, όλα τά έχεις παραβιάσει, 
όλα τά έχεις ποδοπατήσει καί συνείδηση, καί 
δικαιοσύνη, καί άλήθεια καί άγάπη καί 
άνθρωπιά. Δέν πειθαρχείς σέ κανένα ήθικό 
φραγμό, σέ κανένα Νόμο Θείο ή άνθρώπινο, 
όλα τά έχεις γράψει ατά παλιά σου τά 
παπούτσια, σάν νά γνωρίζεις ότι ποτέ σου 
δέν θά πεθάνεις, ένώ τέλος σου μπορεί νά 
είναι καί αύριο ή καί σήμερα άκόμα.

Δέν τόχεις σκεφθεΐ αύτό; Δέν τόχεις 
συνειδητοποιήσει; Δέν τόχεις καταλάβει;
Ό  Σωκράτης όταν τόν παρακαλέσαν οί 

μαθηταί του νά φύγει άπό τή Φυλακή γιά νά 
σωθεί προετοιμάζοντας τήν άπόδρασή του 
μέ διάφορα μέσα, δέν έδωσε σημασία στά 
παρακάλια τους καί δέν άκολούθησε τή 
γνώμη τους, άλλά ύπακούοντας στή φωνή 
τής συνειδήσεώς του καί πειθαρχώντας 
στούς Νόμους τής Πολιτείας, έμεινε μέσα 
στή Φυλακή γιά νά ύποστεΐ σέ λίγο καρτερι- 
κώτατα τό μαρτύριο τοϋ θανάτου. ' Επειδή οί 
μαθηταί του καί οί φίλοι του έπέμεναν νά 
έγκαταλείψει τή Φυλακή, τούς άπάντησε 
καλοπροαίρετα μέ τούτα τά χαρακτηριστικά 
λόγια πού τούς άφησε κατάπληκτους.
” Αν σάς άκούσω καλοί μου φίλοι καί φύγω ή 

δραπετεύσω άπτήν Φυλακή, θά μέ βροϋν 
στό δρόμο μου οί Νόμοι τής Πολιτείας καί θά 
μέ ρωτήσουν. Σωκράτη πού πάς; Γιατί 
φεύγεις; Πρέπει νά πιστεύεις Σωκράτη σέ 
μάς τούς Νόμους πού σέ κάμαμε αύτό πού 
είσαι σήμερα. Μή βάζεις ούτε τά παιδιά σου, 
ούτε τή ζωή σου, ούτε όποιοδήποτε άλλο 
πράγμα πάνω άπ' αύτό πού είναι δίκαιο, γιά 
νά μπορέσεις όταν φθάσεις στόν "Αδη νά 
πεις όλα αύτά καί νά δικαιολογηθείς σ'αύ- 
τούς πού κυβερνούν έκεϊ κάτω.

Γιατί είναι φανερό ότι πάνω σ'έτούτη τή 
γή, αύτή ή συμπεριφορά δέν είναι ούτε 
καλύτερη, ούτε πιό δίκαιη, ούτεπιόεύγενής 
γιά σένα. "Αν σήμερα άφίσεις τή ζωή σου, θά 
τήν άφίσεις άδικα καταδικασμένος, όχι όμως 
άπό μάς τούς Νόμους, άλλά άπ'τούς άνθρώ- 
πους. "Αν όμως άντίθετα δραπετεύσεις καί 
άπαντήσεις έτσι ντροπιασμένα στήν άδικία 
μέ τήν άδικία, στό κακό μέ τό κακό, 
παραβιάζοντας έτσι τις ιδέες σου, θά 
θυμώσουνε μαζί σου κάτω στόν “Αδη οί 
άδελφοί μας οί Νόμοι καί δέ θά σέ ύποδε- 
χθούν καλά. Αύτά θά μού ποϋν οί Νόμοι φίλοι 
μου καλοί κι'άγαπημένοι. "Αλλωστε σάς 
έλεγα καί σάς τόνιζα άδιάκοπα ότι, οί Νόμοι 
είναι τό στόλισμα καί τό κόσμιμα τής

Πολιτείας καί ότι ποτέ δέν πρέπει νά τούς 
παραβιάζουμε. "Αν φύγω άπ'έδώ καθώς 
έσεΐς μού λέτε καί γίνω ένας κοινός 
δραπέτης, τί θά ποϋν έκεΐνοι πού μέ είχαν 
γνωρίσει; Τί θά πείτε άργότερα σείς οί ίδιοι 
πού μέ παρακινείτε νά φύγω; Καταλαβαίνετε 
τί μού ζητάτε νά κάμω; Αύτά τούς είπε καί 
καρτερικότητα Θεϊκή άκολούθησε τή μοίρα 
του.

Από τότε όμως μέχρι καί σήμέρα καί στούς 
αιώνες πού έρχονται καί φεύγουν, τό όνομα 
Σωκράτης δέν έσβυσε ποτέ άπό τήν μνήμη 
μας, όπως δέν θά σβύσει ποτέ τό όνομα 
Ιησούς, άπό τήν ψυχή μας.
Εσύ καλέ μου άνθρωπε τί περιμένεις; Τί 

κάθεσαι; Κάνε λοιπόν στροφή 180 μοιρών καί 
προετοιμάσου, άκολούθησε τόν όρθό δρόμο 
τής ήθικής καί τοϋ δικαίου, τό δρόμο τής 
άρετής καί τής άνθρωπιάς. "Αφησε έλεύθε- 
ρο τόν έαυτό σου νά άκολουθήσει τήν 
πορεία του μή τόν δεσμεύεις, μή τόν 
έμποδίζεις. Είναι καιρός πιά νά συνέλθεις, 
νά γίνεις ένας σωστός άνθρωπος, ένας 
καλός βιοπαλαιστής, ένας άνθρωπος πού νά 
μή θέλει τούς πολέμους τίς σφαγές άθώων 
άνθρώπων, άθώων υπάρξεων, ένας άνθρω
πος πού νά μή διαλύει οικογένειες, νά μή 
καταστρέφει συνειδήσεις, νά μή διαφθείρει 
τό ήθικό, τό δίκαιο, τό καλό τό ώραίο, τό 
όμορφο, ένας άνθρωπος τέλος πού νά μή 
σκορπά τόν όλεθρο καί τήν καταστροφή 
γύρω του.

Μή ξεχνάς άγαπητέ μου ότι, ό,τι σπαίρνεις 
θερίζεις, όπως στρώνεις κοιμάσαι.

Αύτό μή τό ξεχνάς ποτέ σου. Είναι κρίμα 
νά φροντίζεις νά τά κατακτάς όλα στή ζωή 
σου καί γιά αύτή τήν ίδια τή ψυχή σου νά μή 
φροντίζεις νά τή σώσεις, νά μή ένδιαφέρε- 
σαι γιά τή σωτηρία της.

Ποιά ωφέλεια θά έχει ό άνθρωπος άν 
κατακτήσει ολόκληρο τόν κόσμο καί ζημιώ
σει τήν Ψυχή του, ή ποιό άντάλλαγμα μπορεί 
νά δώσει γιά νά σώσει τήν ψυχή του, καθώς 
μάς λέγουν καί τά Ιερά γράμματα τής 
Εκκλησίας.
Δέν έχεις καιρό, βιάσου λοιπόν, μή άργο- 

πορείς, θά χάσεις τό τραίνο καί δέν θά 
φθάσεις έκεΐ τήν ώρα πού πρέπει καί τότε, 
χάθηκες, δέν έχεις λυτρωμό, δέν έχεις 
σωτηρία.
"Εχεις καμμιά άντίρρηση μήπως;

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΦΕΛΩΝΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α '
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Τ θ
ΣΚΒΑΕΙΒ

Τού Παντ. Πρεβελάκη

Γ Ί  ΕΦΤΩ, κάνω τό σταυρό μου,
'  'άρματα 'χω ατό πλευρό μου, 

δούλος τού Θεού λογούμαι καί κανένα 
δέ φοβούμαι!

-  ”Αλλη μιά φορά, Κωνσταντή!
-  Πέφτω, κάνω τό σταυρό μου...
Ό  παπα-Νταουράκης καθότανε σ ’ 

ένα πεζούλι στήν αύλή του, στόν ίσκιο 
τού άπομεσήμερου, και μαστόρευε σ ’ 
ένα δαφνόκλαρο τό ζυγό γιά τό άλέτρι 
του. Ο Κωνσταντής τής ’Αρετής, 
έφτά χρονώ φτασμένος, ήτανε γονατι- 
σμένος στά πελεκούδια κ' έλεγε καί 
ματάλεγε τήν προσευκή πού τού μάθαι
νε ό παπάς.

-  Σήκω απάνω, Κωνσταντή! Κοίταξέ 
με στά μάτια. ~Αν σου άγριομιλήσει ή 
μάνα σου, τίς κάνεις;.

-  Κοιτάζω τό χώμα καί δέ μιλώ.
-  Κι άν σου άγριομιλήσει ό ξένος;.
-  Σηκώνω μιάν πέτρα καί τού ανοίγω 

τήν κεφαλή του.
-  Πάει καλά. Κάνεις τό σταυρό σου 

πρωί καί βράδυ; Τήν αλήθεια;,
-  Τόν κάνω, γέροντα.
-  "Οταν κάνεις τό σταυρό σου, νά 

γυρίζεις προσηλικά. Ό τα ν κατουράς, 
νά κοιτάζεις τό γραικό, όπού 'χει ό 
Σουλτάνος τό θρόνο του. Κατάλαβες, 
κοπέλι;.

-  Κατάλαβα γέροντα.
-  ”Αμε τώρα στής μάνας σου.
Τό παιδί τού φίλησε τό χέρι καί πήρε 

τήν εύκή του. Κατηφόρισε σιγανά τό 
καλντερίμι, στό δρόμο του στεκότανε 

κάπου-κάπου καί τσιμπολογούσε τά 
βατόμουρα στους φράχτες. Πρί νά 
'μπει στό μονοπάτι γιά τό Μεροβίγλι,

καβάλησε έναν ξερότοιχο γιά νά πετρο
βολήσει μιά μυγδαλιά πού κρατούσε 
άκόμα στά κλαδιά της μερικά μύγδαλα. 
Βρήκε τή μάνα του νά φουρνίζει. Ή  
γίδα, σηκωμένη στά πισινά της, μαδού- 
σε ένα δεμάτι λιόφουντες. Τό γουρούνι 
χλαπάκιζε τό άπόπλυμα τής σκάφης. 
Κανείς τους δέν άκουσε τό άγόρι, πού 
πατούσε ξυπόλυτο τίς πέτρες. Μόνο ό 
Ταχήρ, που λαγοκοιμότανε στόν ίσκιο, 
ήρθε κοντά του κουνώντας τήν ούρά. 
Ό  Κωνσταντής τόν έπιασε άπό τ' 
άφτιά, τόν έσυρε ως τά πόδια τής μάνας 
του.

-  Καλέ μάνα!
-  Καλώς τό άντράκι μου!
-  Πεινώ!
-  Κάμε πομονή νά ξεφουρνίσω... Σοϋ 

παράγγειλε τίποτα ό γέροντας;.
-  Μο ’πε όταν κάνω νερό μου, νά τό 

γυρίζω στή μούρη τού Σουλτάνου.
-  Καλά σοΰ’πε.
-  Μάνα!...
Ή  γυναίκα ψιμογελοϋσε, σκυφτή καί 

δέν άποκρινόταν.
-  Μάνα, σοϋ λέω!... Πότε θά μοϋ 

κάμεις στιβανούδια;.
-  Ό τα ν θά πας νά μάθεις γράμματα.
-  Πού τά μαθαίνουν, μάνα;.
-  Στό μοναστήρι, ρήγα μου. Μόνο νά 

φέρουμε τό δάσκαλο άπό τή χώρα.
-  Τό παιδί παραμέρισε, βρήκε ένα 

καλάμι καί βάλθηκε νά τό πελεκά -  
όπως έκανε ό παπάς. ' Ο σκύλος ήτανε 
ξαπλωμένος στό χώμα, ό Κωνσταντής 
τόν ορμήνευε:

-  Σήκω άπάνω, Ταχήρ! Κοίταξέ με στά 
μάτια! "Αν σού άγριομιλήσει ή μάνα

σου, τίς κάνεις;.
Μάζωσε ή μέρα, ή Αρετή συγύρισε 

τά ζωντανά κ ’ έστρωσε νά δειπνήσει μέ 
τό παιδί. Ψοιμοχόρτασαν τήν πείνα 
τους, τό παιδί σηκώθηκε, έκαμε τό 
σταυρό του:

-  "Εφαγα κ' έχόρτασα, τό Θεόν 
έδόξασα κ' είπα δόξα νά'χεις, Θέ μου, 
Παναγιά μου καί Χριστέ μου.

Ή  'Αρετή τό βάλε στό στρώμα, 
έκατσε στά πόδια του:

-  Παραμύθι μύθαρος καί κουκί ροβί- 
θαρος!...

Ή  φωνή της έγινε άλλόκοσμη:
-  Μιά ποντικίνα πρόβαλε άπό τή 

δοκαρίνα καί φώναξε τώ δεκατριώ τση 
παιδιώ: « - Σελιχάνη, Μελιχάνη, καί 
Φροσύνη, Σαΐτα, Πίτα καί Κριθοϋ, Θ έ
κλα, Καβαλουρωτή, Σαύλα αϋλα καί 
Κουντούρα, Σαλτονιά, Βελτονιά! ’Ελά
τε νά δειπνήσομε μέ μεσοκούκι τής 
φακής». « - Δείπνησε, μάνα, δείπνησε, 
κ ’ εμείς δειπνήσαμε ούλοι!». « - Κ' 
είντα δειπνήσετε, μωρέ παιδιά μου;». 
« - "Ερικα, βερίκοκα, βερίκοκι τροκύδω- 
να, έλιές μέ δάφνη, κάππαρη, καρύδια 
μέ τό μέλι, χλωρά κουκιά μέ τό τυρί καί 
πίττα μέ τό λάδι...». Κοιμήθηκες, μνάρι 
μου;.

Πλάγιασε κ ’ ή μάνα κοντά του, τήν 
έπαύριο έχουν νά σηκωθούμε ταχινή- 
ταχινή νά πάμε στή χάρη της πού 
γιορτάζει, νά ζώσουμε τήν έκκλησιά.

Ξυπνήσανε μέ τό χάραμα, συγυριστή
κανε, σύρανε γιά τό ξωκλήσι τής 
Ροδαφνούσας. Ή  Αρετή πλέρωσε τό 
δικαίωμα τής έκκληαιάς, τής δώσανε τό 
χρυσό σύρμα κ ’ ένα ξυλοκάρφι. Έμπη-
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ξε τό καρφί σέ μιά γωνιά, έδεσε τό 
σύρμα άπό τήν άκρη καί τό ξετύλιξε νά 
πιάσει γύρω-γύρω στήν έκκλησιά. Ή  
βνώμονη καρδιά της ξαλάφρωνε, πού- 
χε προσμείνει εφτά χρόνους, άπό 

τότε πού ή Μεγαλόχαρη τής γλύτωσε 
τό παιδί. Μπήκε ύστερα στό ξωκλήσι, 
προσκύνησε, έβαλε τόν Κωνσταντή ν ' 
άνασπαστεϊ τό κόνισμα καί νά πει μέ τό 
στόμα του τό τάμα πού'χαν νά ξεπλε- 
ρώσουν.

-  Παναγιά μου, μεγάλωσέμε, κάμεμε 
καλό Χριστιανό, νά σοϋ φέρω μέ τό 
πετροκόφινο τό λιβάνι, νά σοϋ κρεμάσω 
άσημένιο πεντακάντηλο, νά μ ’ έχεις 
σκλαβάκι σου!

’Απόλυσε ή λειτουργώ, μοιράσανε 
τό άντίδωρο. Οι γυναίκες βάλανε τό 
δρόμο μπροστά τους, παρέες-παρέες, 
νά γυρίσουν στά χωριά τους. Οι άντρες 
μαζευτήκανε στό άπόσκιο καίπιάσαν τις

κουβέντες.
-  Αδελφοί, -  τούς λέει ό γούμενος 

καί μπαίνει στή μέση τους -  ό πασάς 
άπό τή χώρα δέ δίνει τήν άδεια νά ’ ρθει 
ό δάσκαλος πού γύρεψε τό μοναστήρι.
' Ο ραγιάς ν ' άπομείνει στραβός, ξύλο 
άπελέκητο! Κι άς έχουμε κλερονομιά 
πάπου-προαπάππου τό σκολειό. ”Εχω 
νά σάς πώ ένα λόγο, αδελφοί: νά 
στείλουμε δυό-τρία παλικάρια νά κλέ
ψουν άπό τό Ρέθεμνος τό δάσκαλο τό 
Μιχελή. Τό λέει ή καρδιά μας

-  Μέ ήν εύκή σου, νά ’ναι, γούμενε!
Τό ίδιο πρωί, ξεχώρισαν τούς λεβέ-

ντηδες πού θά πήγαιναν στήν κλεψιά 
καί τούς όρμηνέψανε καλά-καλά. Τήν 
άλλη μέρα μπαϊναν αύτοί στό Ρέθε
μνος, κάνοντας ό ένας τόν αγωγιάτη, ό 
άλλος τό μεταπράτη, ό τρίτος τόν 
κλητεμένο στό κριτήριο. Σηκώσανε 
νύχτα τό δάσκαλο καί τόνε φέρανε στό 
μοναστήρι.

’ Ο δάσκαλος ό Μιχελής πού κλέψα
νε νύχτα άπό τή χώρα ήταν ένας 

παράξενος γεροντάκος. Κοντά ατούς 
Κρητικούς, -  αύτός κρατούσε άπό τά 
μέρη τού Πόντου -  έμοιαζε κοντός καί 
μπασμένος, άμή ή περδικούλα του τό 

λεγε κι αύτουνοϋ, καί τό μάτι του δέ 
σφάραζε μπρος σέ τίποτα. Πρέπει 
νά ’χε γνωρίσει πολλά στή ζωή του, άπό 
τόν καιρό πού δούλευε γραμματικός 
στά Πατριαρχεία, πριν άκόμα τόν πιά- 
σουν οί Τούρκοι καί τόν δικάσουν νά 
σφαγεί, στά χρόνια τού Μεγάλου Σηκω
μού, όπου ήτανε κι αύτός κατηχημένος. 
Πώς είχε γλυτώσει τότε τό μαχαίρι, ό 
Μεγαλοδύναμος μονάχα τό ξέρει. Ο,τι

i

Στις φωτογραφίες μας «γω
νιές» αττό τα σημεία στα οποία 
«κινείται» το διήγημα του Παντ. 
Πρεβελάκη. ' Ενα αστικό σπίτι, 
μια πορτοσιά και μιά άποψη 

του Ρέθυμνου με το λιμάνι.

μαρτυρούσεν αύτός, ήτανε πώς τό 
μαύρο πανί πού σκέπαζε τό δεξί του 
άφτί, τ ό ’χε γιά νά κρύβει τό κουτσού- 
ρεμα πού τού ’χε καμωμένο ό Σουλτά
νος, γιατί είχε άμώσει νά τού βάλει 
σπαθί, καί μιάς καί τού χάρισε τή ζωή, 
έπρεπε νά ματώσει τό λεπίδι του καί νά 
λυθεί άπό τόν όρκο του. Τά γράμματα, 
κείνος ό πατριώτης, έδειχνε νά τά ’χει 
σέ μικρή ύπόληψη, κι άς ήτανε δάσκα
λος άτός του. Ό  νούς του ήτανε 
γυρισμένος στοάς πολέμους, όπου τού 
κόσμου βρισκότανε Τουρκιά, καί τίποτα 
δέ χαροποιούσε τήν ψυχή του καθώς τό 
ντουφέκι πού βροντούσε. Α ύτό’τανε 
κιόλας ή άφορμή πού’χεν έρθει στό 
νησί, όπου δέ σκόλαζε ποτέ τό πανηγύ
ρι, μόνο πού σάν προσκυνήσαν οί 
καπετανέοι καί ξεθύμανε ό πόλεμος, ό 
γέρο Μιχελής γιά νά βγάλει τό καθημε
ρινό του ζορίστηκε νά κάμει τό δάσκα
λο. Τέτοιος κοτσονάτος πού ήταν, κι 
όλο μέ πύρινα λόγια στά χείλη του, ή 
έφορία τού σκολειού στό Ρέθεμνος 
τόνε διόρισε στό κοινοτικό. Μά προτού 
κλείσει ό πρώτος μήνας τής δασκαλι
κής του, τόνε σήκωσαν χωρίς νά τόν 
ρωτήσουν καί τόνε φέραν ατούς Άσω- 
μάτους. Τού γέρου τού καλάρεσε πού 
μαδάρωσε πάλι (δηλαδή πού’πιασε 
ξανά τό βουνό) καί πού’χε τόν Ψηλο
ρείτη άποπάνω του, καί τό μάγουλό του 
κοκκίνισε, στήν πρώτη βδομάδα κιόλας, 
άπό τό κρασί τού μοναστηριού.

-  Θά κάμω τούς ' Αμαριώτες Σπαρ
τιάτες!

-  Κάμε τους καλούς Κρητικούς, κύρ 
δασκαλε. καίμάς φτάνει! αποκρινόταν ό
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γούμενος.
-  Δωριήδες ήταν έκεϊνοι, γέροντα 

Δωριήδες είναι καί τούτοι έδώ.
-  Τότε, κάμε όπως σέ φωτίσει ό 

Θεός.
Τού παραδώσανε τά κλειδιά τής 

τράπεζας, όπου θά μάζευε τά παιδιά, 
έβαλε κείνος καί τήν άσβεστώοανε, 
βρέξανε καί κοπανίσανε τό χώμα πλύ
νανε τούς μπάγκους. Κρέμασε τότε 
στόν τοίχο έναν Σταυρωμένο καί μιά 
χάρτα τής «'Ελληνικής Αύτοκρατο- 
ρίας» κ ' έγραψε άπόξω στήν πόρτα, * 
πάνω στό καμαροσάνιδο, μέ κόκκινη 
βαφή: ’Αρχή Σοφίας Αίσθησης Μάχης. 
"Ετσι χαζιρεμένος, προσκάλεσε τά παι
διά νά φωτιστούν άπό τό στόμα του.

Τό σύστημά του δέν ήτανε διαφορε
τικό άπό κείνο πού ξερε τό μοναστήρι, 
μόνο πού ό γέρο Μιχελής, μέ τό νά μήν 
μπορεί νά δέρνει, άλλαξε τούς παιδε
μούς μέ φοβέρες. Στό μικρό φταίξιμο, 
φώναζε στό σκολαρούδι πώς θά τού 
κόψει τή γλώσσα. Στό μεγαλύτερο, 
φοβέριζε πώς θά τού χύσει τά μάτια μέ 
τό πηρούνι. Σέ τρανότερο κρίμα, ό 
γεροντάκος τσίριζε, καί τά μάτια του 
τά'βαφε τό αίμα:

-  Θεοκατάρατε! Θά σέ σφεντουρίξω 
(είχε μαθημένα τά Κρητικά) στήν κορφή 
τού Ψηλορείτη, καί δέ θά βρεθεί μήδε 
τό κοκαλάκι σου!

’Ανάμεσα στά οκολαρόπαιδα ήτανε 
καί παλικαράκια μέ τό χνούδι στά 
μάγουλα, πού πιάναν τό βουβάλι άπό τά 
κέρατα καί τοϋ στρίβανε τό λαιμό. 
Μερικά τους είχανε κιόλας τό μαχαίρι 
στό ζωνάρι.

-  Πώς σέ λένε, σένα μωρέ, πού όλο 
κοιτάζεις τά πόδια σου;.

Ό  Κωνσταντής κοκκίνισε, σήκωσε 
τά μάτια άπό τά καινούργια στιβάνια 
του.

-  Κωνσταντή τής Αρετής.
-  Καί τόν πατέρα σου;.

-  Πού ναι τό σπίτι σας;.
-  Κεί πάνω στό χάλασμα.
-  Στό κάστρο τού Βενετσάνου;.
-  Μάλιστα άφέντη.
-  Μαρκαντώνιο Τρεβιζάνο τόνε λέ- 

γαν κείνον πού τ ό ' χτίσε. Τάξε πώς είσαι 
κλωνάρι άπό τή ρίζα του. Θά σέ γράψω 
Μαρκακαντώνη.

-  Καί ποιος είναι, μωρέ παιδιά, ό 
καλύτερός σας ατούς καβγάδες καί στά 
παλέματα

-  Ό  Λευτέρης!
-  Ό  πιό άψής καί πιό θυμωνιάρης;.
-  Ο Λευτέρης.

-  Ποϋ’ ν ό Λευτέρης;.
Σηκώθηκε ένας άγουρος, μελαψός

τού ήλιου καί σγουρός σάν πουρνάρι.
-  Σέ διορίζω πρωτόσκολο κι όρμηνευ- 

τή ατούς άλλους!
Τέτοιας λογής όρδίνιασε ό Μιχελής 

τό σκολειό του καί θάλθηκε νά παλεύει 
τόν Κρητικό νά τόν κάμει Σπαρτιάτη. Ή  
φωτιά πού'καίγε μέσα του λαμπάδιαζε 
μεγάλη, θά ’λεγες τήν τάιζε μέ τις 
ιστορίες πού διηγότανε τή νύχτα στήν 
τράπεζα, όπου μάζωνε ό χειμώνας κ ’ ή 
άνεμόσουπα τούς καλόγερους. "Ο,τι 
δέ σήκωνε τό μυαλό των παιδιών, ό 
δάσκαλος τό φύλαγε γιά τούς άντρες, 
καί τ ό ’βγάζε άπό μέσα του νά μήν 
πλαντάξει. Είχε πάντα στά χείλη του τό 
Βυζάντιο καί τόν Αύτοκράτορα τόν 
Πατριάρχη καί τήν Αγιά Σόφιά πράματα 
καί θάματα, Σαρακηνούς, Βουργάρυς 
καίΤούρκους, ψάρια πού πηδούν ά π ’ τό 
τηγάνι καί διπλοκέφαλους αϊτούς μέ 
πόδια κλαδωμένα. Τά λόγια του παίρνα
νε τά συλλοϊκά των άδελφών, τούς 
κάνανε νά κλαίνε καί νά ρυάζουνται, καί 
νά πιάνουμε στά χείλη τους τήν ' Ελλά
δα μέ τήν εύλάβεια πού κοινωνοΰσαν 
άπό τή Μετάληψη.

-  Μικρός ό τόπος, μεγάλος ό λαός! 
Κοπιάστε νά μελετήσουμε τή χάρτα!

Θέ μου! 77 ζάλη τούς έπαιρνε τήν 
ώρα κείνη νά βλέπουνε τούς στρατούς 
καί τις άρμάδες νά κατεβαίνουν, τό 
Σταυρό μέ τό «Έ ν τούτω νίκα» πού 
' δεν ό Αγιος Κωνσταντίνος, τά κάστρα 
καί τίς πολιτείες νά καίγουνται... Κ' 
ύστερα τό σκότος τό μαύρο, πατωσιές- 
πατωσιές, όσα τά νυχτοήμερα τής 
σκλαβιάς, νά πλακώνει τό βασίλειο. ' Ο 
τόπος δέν τούς χωρούσε τότε, τούς 
ερχότανε νά χτυπήσουνε τά σήμαντρα 
καί νά σύρουνε τά μαχαίρια - κι άς γίνει 
δικαιοσύνη άπό τόν ούρανό!

-  Μήν άποκαρδίζουμε, άδερφοί! Τού
τη ή μικρή Ελλάδα θά καταδαμάσει 
πάλι τήν Τουρκιά!... Ούαί ύμίν, δυνατοί 
τής γής!

Καί γύριζε ό γεροντάκος τή γροθιά 
του κατά τό βοριά πάνω στή χάρτα, 
πουνέντε καί λεβάντε, όπου ήτανε 
στορισμένα τά χριστιανικά βασίλεια, 
πού άρνηθήκανε τήν Ελλάδα καί μαγα
ρίσανε τήν πίστη τους.

-  ' Ο Δαβίδ θά βάλει κάτω τό Γολιάθ. 
Είπεν ό Παύλος: Απορώ τήν σοφίαν 
τών σοφών καί τήν σύνεσιν τών συνε
τών άθετήσω!. .. Καλή σας νύχτα, άδερ
φοί.

-  Καληνύχτα. Καλό ξημέρωμα.

(«Κρητικός», άποσπάσματα).

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ 
ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΥΣ 
ΤΟΥ ΔΙΟΝ. ΣΟΛΩΜΟΥ

Συνέχεια άπό τή σελίδα 745

ο' αύτή ή πείνα. «Τά μάτια ή πείνα 
έμαύριοε» (οτίχ. 3), άφού τά μάτια είναι 
«ό καθρέφτης τής ψυχής» καί ό ποιη
τής κυριολεκτεί έδώ, σύμφωνα καί μέ 
τή λαϊκή έκφραση «μαύρισαν τά μάτια 
μου» πού δηλώνει τίς ουνέπειες τής 
μεγάλης οτέρηοης. Κι αύτή τονίζεται 
έδώ και μέ τήν έπανάληψη «τά μάτια-τά 
μάτια». Όμως ύπομένει βουβά, άδια- 
μαρτύρητα, ϋπομονετικά καί μέ άπροσ- 
διόριοτη άντοχή τή οτέρηοη γιά τόν 
έαυτό της καί γιά τά παιδιά της καί 
ορκίζεται νά ουνεχίοει τή οθεναρή 
οτάοη της, γιατί τή δύναμή της τήν 
άντλεϊ άπό τή θέληοη νά μείνει έλεύθε- 
ρη. « Ό  Σολωμός καταδείχνει τό τραγι
κό μεγαλείο τών ’ Ελεύθερων Πολιορ- 
κημένων άκριβώς μέοω τής μετατρο
πής όλων τών πραγμάτων οτό άντίθετό 
τους. Στήν περίπτωση τής μάνας πού 
μελετάμε έδώ, τό μητρικό φίλτρο, τό 
τρυφερότερο καί γλυκότερο συναίοθη- 
μα πού μπορεί νά νιώοει ό άνθρωπος, 
γίνεται πηγή καί όργανο άβάοταχτου 
μαρτύριου, δηλ. μεταβάλλεται οτό άντί
θετό του. Τά παιδιά άπό φορείς χαράς, 
άοφάλειας, ζωής, γίνονται φορείς κα
τάθλιψης, άναοφάλειας, θανάτου. Αλ
λά καί ή μάνα πρέπει νά άρνηθεϊ τόν 
έαυτό της, νά μεταβληθεΐ στό άντίθετό 
της. άπό πηγή ζωής καί φύλακας καί 
τροφός τών παιδιών της, άναγκάζεται 
μέ τήν άπόφασή της γιά έλευθερία νά 
μεταβληθεΐ ή ίδια σέ κριτή πού άποφα- 
οίζει τό θάνατο, σέ πρόξενο τοϋ 
βασανιστικού μαρτυρίου τής πείνας μέ 
όλα τά παρεπόμενα γιά τά παιδιά της». 
(Κ. Κουλουφάκου, Κείμενα καί ’ Αναλύ
σεις, Αθήνα 1978, τόμ. Β' σελ. 66). 
Στή β' ένότητα έχουμε τή οτάοη τοϋ 
άντρα-πολεμιοτή μπροστά οτή πείνα. 
Πρόκειται γιά μιά διαφορετική οτάοη. 
Φυοικά έχουμε έναν άνδρα πολεμιστή 
πού ή ιδιότητά του αύτή διατυπώνεται 
άπό τή λέξη «τουφέκι» καί μάλιστα 
«Σουλιώτης».

Πολύ παραστατική ή εικόνα: «στέκει 
ό Σουλιώτης ό καλός παράμερα, καί 
κλαίει».' Απομονωμένος καίάπομακρυ- 
ομένος (παράμερα) άπό τούς άλλους ό 
«καλός» πολεμιστής, γιά νά μή γίνει 
άντιληπτός, «στέκεται» συλλογισμένος 
γιά τήν κατάσταση πού δημιουργήθηκε.
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Αλλά δέν είναι άουγκίνητος. «Κλαίει» 
άπό φιλότιμο, γιατί ή πείνα τοϋ έχει 
άφαιρέσει τή δύναμη νά δράσει. Καί τό 
σπουδαιότερο παραπονιέται ατό του
φέκι του καί διαμαρτύρεται, γιατί δέ 
μπορεί, δέν έχει τή δύναμη νά τό 
χρησιμοποιήσει. ' Η πίκρα του έκφράζε- 
ται μέ τίς λέξεις «έρμο», «σκοτεινό» 
πού άποδίδουν μέ τό νόημά τους τίς 
πραγματικές διαστάσεις τής θλιβερής 
κατάστασης. Διαμαρτύρεται καί διερω- 
τάται: τί τό θέλει πιά στά χέρια του, 
άφοϋ δέν ύπάρχει ή δύναμη νά τό 
χρησιμοποιήσει; ' Αλλά καί τό παράπονό 
του είναι μεγάλο καί τό φανερώνει μέ 
τόν τελευταίο στίχο. ' Η προσωποποίη
ση τοϋ τουφεκιού πού είναι ό δέκτης 
τών έρωτήσεων τοϋ πολεμιστή δίνει 
παραστατικότητα στό κείμενο. ' Εκείνο 
όμως πού έχει σημαοία έδώ, είναι ή 
ντροπή πού αισθάνεται ό τρομερός 
πολεμιστής Σουλιώτης, γιατί γνωρίζει 
τήν άδυναμία του ό ύποδεέστερος 
άντίπαλός του ό «Αγαρηνός». Γιατί ή

ΤΑ ΣΟΒΑΡΑ 
ΜΕ ΓΕΛΙΟ

Α καί μιά ευχάριστη είδηση, 
πού είναι γιά... γέλια! Σέ κά

ποια χώρα της Αφρικής, υποβλήθη
κε νομοσχέδιο μέ τό όποιο καθιερώ
νεται ή «έβδομάδα του γέλιου»! 
Κατά τήν έβδομάδα, λοιπόν, αυτή 
όλος ό πληθυσμός, άντρες, γυναί
κες καί παιδιά, θά ’ναι υποχρεωμέ
νοι νά... ξεκαρδίζονται ά π ' τά γέλια, 
όπου καί νά βρίσκονται! Ή  είδηση 
δέ μάς γνωρίζει τήν τύχη τοϋ 
νομοσχεδίου, τοϋ όποιου τό πρώτο 
άρθρο άναφέρει, ότι κάθε πολίτης, 
άνεξάρτητα άπό τό φύλο καί ήλικία, 
οφείλει νά γελάει μέτήν καρδιά του, 
κατά τήν «έβδομάδα τού γέλιου»!

Μέ τό δεύτερο άρθρο τοϋ νομο
σχεδίου, άπαγορεύεται αύστηρώς 
καί διά ροπάλου ή μελαγχολία καί 
γενικά τό ύφος τό σοβαρό!·

' Εξαιρούνται άπό αύτή τήν ύπο- 
χρέωση μονάχα όσοι έχουν πένθος 
ή σοβαρούς λόγους νά είναι... τε
θλιμμένοι καί άπαρηγόρητοι! "Οπως 
π.χ. οί φίλαθλοι, πού ή όμάδα τους 
τά κάνε μούσκεμα στό πρωτάθλη
μα! Οί έξαιρούμενοι έχουν δικαίωμα 
νά μήν έφαρμόζουν τό... γελαστικό 
νόμο, ύστερα, όμως άπό έγγραφη 
άδεια τής άστυνομικής αρχής/ 

Τέλος στό τρίτο άρθρο τοϋ νομο-

καταλυτική δύναμη τής πείνας τοϋ 
άφαίρεσε έκείνο τό στοιχείο πού τόν 
έκανε περήφανο καί γενναίο, άλλά καί 
ύπολογίσιμο στόν άντίπαλό του, τή 
δύναμη. "Ετσι καί στις δύο ένότητες 
κέντρο είναι ή πείνα μέ τήν καταλυτική 
της δύναμη. Είναι ή «πρώτη άναβάθρα» 
τών δοκιμασιών όπως συμπεραίνεται 
άπό τά ίδια τά λόγια τοϋ ποιητή («Στοχα
σμοί»), «Ή  πείνα δέν μπαίνει εις αύτόν 
τόν κύκλον είμή μόνον ώς έξωτερική 
δύναμη, τήν όποιαν ύπερνικοϋν καθώς 
όλες τίς άλλες». Πολύ δέ χαρακτηριστι
κά έπισημαίνει τόν διαφορετικό τρόπο 
άντιμετώπισης τής πείνας άπό τή γυναί- 
κα-μάνα καί ή γυναίκα-«μάνα», όπως 
είδαμε, ύπομένει τήν «πείνα» μέ άντί- 
οταοη μιας σκληρής άδράνειας. Βλέπει 
τό πουλί καί τό ζηλεύει, χωρίς έπιθετι- 
κή, νά πεί κανείς, έκδήλωοη. Τό «μνέ- 
ει» είναι ή κορυφή τής ύπομονετικής 
άντοχής. Αντίθετα, ό Σουλιώτης έκ- 
φράζεται έπιθετικά, μέσα στόν έαυτό 
του, έννοεΐται, στήνάπομόνωσήτου, μέ

Π ε ρ ί  Γ έ λ ι ο υ
σχεδίου περί γέλιου, άναφέρεται ότι 
ό παραβάτης τών πάρα πάνω διατά
ξεων θά τιμωρείται μέ τό... καθάρι
σμα δέκα μέχρι έκατό αύγών τήν 
ήμερα, ανάλογα μέ τήν κρίση τοϋ 
δικαστηρίου!

Σκεφθείτε, λοιπόν, άγαπητοί μου, 
τί έχει νά γίνει, άν τό νομοσχέδιο 
περί γέλιου ψηφιστεί! "Ενας άστυ- 
φύλακας, νά ποΰμε, θά πλησιάζει 
κάποιον πού έχει ύφος βλοσυρό:

-Τί μούτρα είναι αύτά, κύριε; Γιατί 
δέ γελάτε;.

-Μά ξέρετε, κύριε πόλισμαν, πριν 
άπό λίγο τά τσούγκρισα μέ τήν 
πεθερά μου!

Κι ό άστυφύλακας σοβαρά - σοβα
ρά, θά τοϋ λέει:

- Αύτό, κύριε είναι οικογενειακή 
σας ύπόθεση καί δέ μάς ένδιαφέρει! 
’Εσείς, έ φ 'όσον κυκλοφορείτε στό 

δρόμο, έχετε ύποχρέωση νά γελά
τε!

-ΜοΟ είναι έντελώς άδύνατον, 
κύριε πόλισμαν! Σάς έξήγησα τό 
λόγο!

-Τότε, λυπάμαι πολύ, άλλά θά σάς 
οδηγήσω στό Τμήμα!

-Γιατί; ' Επειδή τσακώθηκα μέ τήν 
πεθερά μου;.

-"Οχι, άλλά έπειδή δέ γελάτε!

πικρή άγανάκτηση αύστηρά συγκρατη
μένη, μέ κλάμα πληγωμένης άτομικής 
καί έθνικής άνδροπρέπειας», (Ή  διδα
σκαλία τών Νέων ' Ελληνικών, τόμ. β ’ 
Θεσ/νίκη 1975, οελ. 147).

"Ετσι ή θέληση τοϋ άνθρώπου νά 
μείνει έλεύθερος, τόν οπλίζει μέ τέ 
τοια δύναμη πού ύπομένει καί άντιστέ- 
κεται σ' όλες τίς σκληρές δοκιμασίες. 
Αύτός λοιπόν ό άνθρωπος είναι πρα
γματικά έλεύθερος. Γιατί ό τρόπος 
άντίσταρης στις δοκιμασίες έξαρτάται 
άπό τό χαρακτήρα τοϋ κάθε άνθρώπου 
πού δοκιμάζεται. "Οταν ό άνθρωπος 
πιστεύει σέ άνώτερα ιδανικά, ύπομένει 
καρτερικά τίς κάθε είδους στερήσεις, 
άφοϋ στή σύγκρουση πνεύματος καί 
ϋλης, ή νίκη άνήκει τελικά στό πνεϋμα. 
Αλλά καί ό άγώνας γιά τήν έθνική 

έλευθερία είναι έκδήλωοη τής ήθικής 
έλευθερίας τοϋ άνθρώπου καί γίνεται 
πανανθρώπινο σύμβολο, έστω κι άν 
γίνεται σέ ορισμένο τόπο καί χρόνο καί 
άπό όρισμένα πρόσωπα.

Τοϋ Γιάννη Πολίτη

Καί οφείλετε νά γνωρίζετε ότι δια- 
νύομεν τήν «έβδομάδα τοϋ γέλιου»!

-Π ώ ςτό ’ πάτε αύτό; Τήν έβδομά
δα τοϋ γέλιου; Μά δέν τό ξέρα!

Καί ό άστυφύλακας τού έξηγεί, 
πώς δέν έπιτρέπεται άγνοια νόμου 
καί τόν πιάνει γιά νά τόν πάει στό 
τμήμα!

-  Άφείστε με, σάς παρακαλώ! Θά 
μέ πάτε στό τμήμα έπειδή δέν 
γελάω;. Αύτό είναι άνω ποταμών! 
Εναι γιά γέλια! "Ας γελάσω! Χά! Χά! 
Χά!

-  Ωστε γελάτε! Τοϋ λέει αύστη
ρά τό όργανο τής τάξεως!

-Μά είναι τόσο άστείο!
’Ασφαλώς θά νομίσατε, πώς ό 

άνθρωπος μέ τό αύθόρμητο γέλιο 
του θά γλύτωνε! Άμ! Δέ! Διότι αύτό 
τό γέλιο θά χαρακτηριζότανε σάν 
ειρωνικό γέλιο!

Καί πράγματι:
- '  Ορίστε, κύριε, πάμε στό τμήμα!
-Μά γιατί; Άφοϋ γέλασα!
-Καί βέβαια γελάσατε! Άλλά, 

πώς γελάσατε;. Δέ γελάσατε σύμ
φωνα μέ τό νόμο, άλλά γελάσατε γιά 
νά μέ κοροϊδέψετε!

Γιάννης Πολίτης
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ΑΚΤΙΝΕΣ ΛΕ Ι ΖΕΡ:

Τοϋ Δ/ρα Leon Goldm an 
Καθηγ. Ιατρικής Πανεπ. Cineinnati

Αριστερά: Εικ. 2. «Πείραμα αριθ' 7» Σχέ
διο με λέιζερ του John Μ. Peterson. 
Επάνω: Εικ. 1 «Ξεχείλιομα δυνάμεως». 
Αυτή η εικόνα έγινε με λέιζερ διοξειδίου 
του άνθρακος επάνω σε πυρότουβλο. 
Κάτω: Εικ. 4. «Κύματα της φωτιάς» της 
Patty Smith.

Ι / α ΤΑ τίς έρευνές μας γύρω στή 
'  'β ιολογική καί την ιατρική εφαρμο

γή τών άκτίνων λέιζερ, ανακαλύψαμε 
ότι γοητευτικά χρωματικά σχήματα 
παράγονταν άπό τήν επίδραση τών 
άκτίνων λέιζερ πάνω σέ καρκινώματα, 
σέ έκ γενετής σημάδια καί σέ τατουάζ. 
Τά φωτογραφίσαμε κάτω άπό ποικίλες 
συνθήκες φωτισμού καί μέ ποικίλους 
τύπους έγρώμου φίλμ, άκόμα καί μέ 
ύπέρυθρο. Οί πρώτες μας προσπάθειες 
νά κινήσουμε τό ένδιαφέρον κάποιας 
αίθουσας φωτογραφικών εκθέσεων, 
ώστε νά έκθέσουμε καλλιτεχνικές φω
τογραφίες λέιζερ, δέν πέτυχαν. ' Αλλά 
ή ανάπτυξη τής ολογραφίας (δηλαδή 
τής τρισδιάστατης φωτογραφίας) λέι
ζερ καί οί καταπληκτικές εικόνες της μέ 
τά σχήματα τών παρεμβολών μας 
έπεισαν νά πάμε κατευθείαν στό Μου
σείο Τέχνης τού Cincinnati. Ευτυχώς 
βρήκαμε ανεκτικούς άκροατές μέ κατα
νόηση, άφοϋ μιά φορά τούς πείσαμε 
ότι αύτή ή έκθεση λέιζερ δέν ήταν 
άπλώς ένα ιατρικό γύμνασμα.
ΕΤχαν γίνει ώς τότε σποραδικές έκθέσεις 
μέ ατομικά δείγματα, άλλά ή "Εκθεση 
στό Μουσείο Τέχνης τοϋ Cincinnati, τό 
Νοέμβρο τοϋ 1969, ήταν ή πρώτη πού
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συμπεριέλαβε πολλές διαφορετικές έ- 
φαρμογές τών λέιζερ στήν τέχνη — 
σχέδια μέ δυναμικά σχήματα φωτός, 
τρισδιάστατες εικόνες, γλυπτά καί συν
δυασμούς τών άκτίνων λέιζερ μέ ήχο 
καί μέ φωτογραφία λέιζερ. "Ηταν 
επιτυχία καί οδήγησε στό άνοιγμα, 
μέσα στό Μουσείο, τής πρώτης στόν 
κόσμο μόνιμης πινακοθήκης λέιζερ, καί 
στήν οργάνωση έτησίων διεθνών έκθέ- 
σεων. "Ισως τό πιό ένδιαφέρον χαρα

κτηριστικό αύτής τής νέας μορφής 
τέχνης είναι ό συνδυασμός τών λέιζερ 
μέ τή μουσική (καθρέφτες προσαρμο
σμένοι σέ μικρόφωνα, μέάκτίνες λέιζερ 
πού άντανακλοΰσαν σ' αύτούς τούς 
καθρέφτες σέ άνταπόκριση μέ δονή
σεις άπό ήχους). Δίσκοι, μαγνητοται
νίες, ζωντανές ορχήστρες, καί τελευ
ταία, στή Δανία, μπαλέτο, χρησιμο
ποιήθηκαν ώς πηγές ήχου. Τά στατικά 
σχήματα τοϋ ψυχρού σωλήνα φθορι- 
σμοϋ άντικαταστάθηκαν άπό τά δυνα
μικά σχήματα τών άστραφτερών άκτί
νων λέιζερ, καί νεαροί καλλιτέχνες, 
ιδίως όσοι ένδιαφέρονται γιά τήν «όπ- 
άρτ», πειραματίζονται μέ πάθος στό νέο 
έκφραστικό μέσο.

’ Η τέχνη λέιζερ δέν είναι χωρίς 
ένδιαφέρον γιά τό γιατρό, πού είναι 
φυσικό νά άσχοληθή μέ τήν άσφαλή 
έφαρμογή της, καί ώς πρός τόν καλλιτέ
χνη καί ώς πρός τούς θεατές. Ασφά
λεια σημαίνει πρώτα προστασία τοϋ 
ματιοϋ άπό τούς κινδύνους τών άκτί
νων λέιζερ, είτε προέρχονται κατευ
θείαν άπό τήν κεφαλή λέιζερ είτε μέ 
αντανάκλαση άπό τίς περιοχές όπου 
άπλώνονται. Γιά τήν "Εκθεση τοϋ 
Cincinnati, τά έργα πού ετοίμαζαν οί
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Εικ. 6. « Παρθένος καί Βρέ
φος» ολόγραμμα ενός ι
σπανικού αγάλματος του 
14ου αι. από το Ralph Ε. 
Wuerker, Dale Vanatta, 
TRW, Inc., και το Richard 
Boyle, Μουσείο Τέχνης 
του Cincinnati. (Φωτ. Mi
chael Campell).

Εικ. 5. «Ταραχή», από το συγγραφέα· χάραγμα με λέιζερ αργού.

καλλιτέχνες ελέγχθηκαν ώς πρός την 
ασφάλεια τους πρώτα ατό στάδιο τοΰ 
σχεδίου, ξανά όταν κατασκευάσθηκαν 
τά μοντέλα καί τέλος άφοϋ έγκαταστά- 
θηκανστό Μουσείο. Κατασκευάζοντας 
καί τοποθετώντας σωστά τήν "Εκθεση 
καί κρατώντας τό κοινό μακριά άπό τή 
γραμμή τής άκτίνας, μπορέσαμε νά 
κάνουμε τήν τέχνη λέιζερ έντελώς 
άκίνδυνη γιά τόν θεατή. Μεγαλύτερο 
κίνδυνο διατρέχει ό καλλιτέχνης όταν 
διαμορφώνη τά έργα του, πρέπει έπο- 
μένως νά διδαχθή τίς άρχές καί τήν 
πρακτική εφαρμογή τής προστασίας 
άπό τά λέιζερ καί τής άσφάλειας κατά 
τή χρήση τους.

Ενα άλλο πρόσφατο πρόβλημα εί
ναι ή ρύπανση τού άέρα άπό τά 
προϊόντα θερμικής άποσυνθέσεως στή 
γλυπτική μέ λέιζερ. Γιά τήν ώρα, αύτό 
έχει κυρίως εφαρμογή στά πλαστικά 
ύλικά, πού είναι εξαίρετα μέσα έργα- 
σίας στήν τέχνη μέ λέιζερ. ' Η θερμική 
άποσύνθεση έχει ιδιαίτερη σημασία γιά 
τό πλαστικό βινύλ, όπου στά προϊόντα 
τής άποσυνθέσεως περιλαμβάνεται συ
χνά καί ύδροχλωρικό όξύ. Τό μεγαλύ
τερο μέρος όμως άπό τά σημερινά 
γλυπτά μας μέ λέιζερ γίνεται μέ πλεξι-

γκλάς, πού είναι πολύ λιγότερο έπικίν- 
δυνο. 1 Εκτός άπό τά πλαστικά, δουλέ
ψαμε καί μέ μαλακές πέτρες, όπως τά 
διάφορα είδη τού άλάβαστρου. Αλλά 
όπως δημιουργοϋνται διαρκώς ισχυρό
τερες άκτίνες άπό τούς σύγχρονους 
τεχνικούς τών λέιζερ, άπομένει νά 
δούμε άν τό πεδίο θά περιορισθή στήν 
έπεξεργασία τέτοιων ύλικών. Δυστυ
χώς, όταν χρησιμοποιηθούν στή γλυ
πτική άκτίνες λέιζερ μέ πολύ ύψηλή 
παραγωγή διοξειδίου τοΰ άνθρακος, 
δημιουργεΐται στίς γυαλιστερές επιφά
νειες μιά έντονη άντανακλαστική άκτί- 
να, πού μάς άπασχολεϊ. 1 Εν τούτοις, 
αύτή ή φάση τής γλυπτικής μέ λέιζερ 
βρίσκεται μόλις στήν άρχή της, καί 
έλπίζεται ότι θά βρεθή γρήγορα μιά 
λύση στό πρόβλημα.

Γιά τόν τεχνοκριτικό, παρουσιάζεται 
σήμερα τό πρόβλημα άν αύτή ή τέχνη 
μέ λέιζερ είναι άπλώς μιά τεχνική 
έπιδεξιότητα ή είναι πραγματικά μιά 
μορφή «καθαρής τέχνης». Αλλά καί τό 
σφυρί καί ή σμίλη είναι έργαλεΐα 
τεχνίτη (καί έπικίνδυνα μάλιστα). Από 
τόν τρόπο πού τά χρησιμοποιεί ό 
καλλιτέχνης καταλήγουν σέ «ζωντανές» 
δημιουργίες. ' Από άμνημονεύτωνχρό

νων, ό καλλιτέχνης έργάστηκε μέ τό 
φώς. ' Ο Ρέμπραντ, ό Καραβάτζιο, ό 
Βερμέερ καί πολλοί άλλοι χρησιμο
ποίησαν τό φώς μέ θαυμαστό τρόπο. Οί 
στατικοί τύποι τής οπτικής τέχνης, τής 
«όπ-άρτ», μέ κατασκευές άπό σωλήνες 
νέων καί μικροσκοπικούς ήλεκτρικούς 
λαμπτήρες, παρουσιάζουν μεγάλο έν- 
διαφέρον, άλλα, όπως δείξαμε παρα
πάνω, δέν διαθέτουν τή δυναμική 
δραστηριότητα τής άκτίνας λέιζερ.

"Ενα άχνά, άπόκοσμο φόντο

' Η ολογραφία είναι μιά έντελώς 
καινούργια έννοια στήν τέχνη· μάς 
προσφέρει μιά τεχνική μέ τήν όποια 
μπορεί νά άναπτυχθή μιά ιδιαίτερα 
συνταρακτική τρισδιάστατη εικονο
γραφία. Παράδειγμα, τό ολόγραμμα 
τής «Παναγίας μέτό Βρέφος» τοΰ 14ου 
αιώνα, όπου σχήματα καπνού πάνω 
στήν εικόνα δημιούργησαν ένα άχνό, 
άπόκοσμο φόντο. ' Από μιά πιό πρακτι
κή άποψη, ή ολογραφία μπορεί νά 
δώση σ' ένα Μουσείο τήν εύκαιρία νά 
έκθέση ύλικό πού δέν τό έχει στό 
πρωτότυπο, καί νά κάνη αύτή τήν 
έκθεση τρισδιάστατη.
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ΙίΟΥΑΓΑΙΉΧ

Ο δημοσιογράφος καί συγγραφέας κ. Παύλος Κυριαζής 
παρουσιάζει, στό κείμενο πού ακολουθεί, 

μιά άγνωστη μορφή .τής νεωτέρας ' Ελλάδος, μέ 
ποικίλη δραστηριότητα σέ διάφορους τομείς. Αξιωματικός 

τού γαλλικού στρατού κατά τούς Ναπολεόντειους 
πολέμους καί, κατόπιν, στήν Ελληνική Έπανάστασι, 

ό Βούλγαρης ύπήρξε καί ό πρώτος πολεοδόμος 
πού χρησιμοποιήθηκε άιτό τόν Καποδίστρια καί έν συνεχείρ.

Σ ΤΟΝ τόπο μας αδικούνται συνή
θως άπό πλευράς ιστορικής μνή

μης, άρκετές μεγάλες μορφές τού 
νέου έλληνισμοϋ. Κι αύτό συμβαίνει 
περισσότερο μέ έκείνους πού ύπηρέ- 
τησαν τήν έπιστήμη ή τις τέχνες. 
Σπάνια, όμως, έπιστημονική μορφή τής 
'Ελλάδος τού 1821, αγνοήθηκε τόσο 
πολύ, όσο ό Κερκυραίος άρχιτέκτων, 
πολεοδόμος, ζωγράφος καί ταγματάρ
χης τού γαλλικού καί τού έλληνικοΰ 
στρατού, Σταμάτιος Βούλγαρης. Ή  
περίπτωσις τού Σταμάτη Βούλγαρη 
είναι άπό τις πιό χαρακτηριστικές. 
Φαίνεται, πώς πολλοί δημιουργικοί άν
θρωποι δέν δοκιμάζουν μόνο πικρία καί 
άπογοητεύσεις στήν ζωή τους. Ή  
άγνωμοσύνη, ή τό λιγώτερο ή λήθη τών 
συγχρόνων καί τών έπιγόνων τους, 
τούς άκολουθεΐ καί πέραν τού τάφου.

'Ορισμένες συμπτώσεις κέντρισαν 
τό ένδιαφέρον μας γιά τόν Βούλγαρη. 
Πριν άπό πολλά χρόνια, όδοιπορώντας 
στήν παλιά γοητευτική Κέρκυρα, έτυχε 
νά περάοω άπ' τό προάστιο Ποταμός, 
δπου ένας έξαίρετος συνάδελφος καί 
ιστορικός ουγγραφεύς, ό Κώστας Δα- 
φνής, μοϋ ύπενθύμισε, ότι στήν έκκλη- 
σία τής ' Υπεραγίας Θεοτόκου ' Ελεού- 
σης, πού ορθωνόταν στό πράσινο ύψω
μα τού χωριού, ήταν θαμμένος ό 
άρχιτέκτων καί πολεοδόμος Βούλγα
ρης. Σέ ένα δέ άλλο ταξίδι του στό

Παρίσι, κατά μιά έπίσκεψί μου οτήν 
Δημοτική Βιβλιοθήκη τής γαλλικής 
πρωτευούσης, ένας σεβαστός φίλος 
ιστοριοδίφης, άναφέροντας ένδεικτικά 
μερικά έργα πού άφοροΰοαν τόν τόπο 
μας, μού ύπενθύμισε καί ένα βιβλίο πού 
είχε έκδοθή τό 1835 άπ' τό Σταμάτη 
Βούλβαρη οτή γαλλική πρωτεύουσα μέ 
τά άπομνημονεύματά του, μέ τόν τίτλο: 
“ Souvenirs de Stamati Bulgari, Chef de 
bataillon au Corps Royal d’ ' Etat Major, 
en retraite. Paris. 1835” .

Αύτά τά δύο ήοαν άρκετά γιά νά 
άφυπνίοουν τό ένδιαφέρον μου. Καί ή 
εύκαιρία μού δόθηκε άπό τό Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδος, πού, θέλον
τας νά φέρη στό φώς τής δημοσιότητος 
ιστορικά στοιχεία γιά τήν δράοι τών 
πρώτων ' Ελλήνων τεχνικών έπιστημό- 
νων στόν τόπο μας, περιέλαβε στόν 
κύκλο τής έρευνας, φυσικά, καί τόν 
Σταμάτη Βούλγαρη, μιά άκτινοβολοΰσα 
μορφή τών άπελευθερωτικών μας χρό
νων, πού συνδέθηκε άμεσα μέ τόν 
άγώνα τού 1821 καί τήν πρώτη Καποδι- 
στριακή περίοδο τής άνασυγκροτήσε- 
ως τής κατεστραμμένης πατρίδος.

Ό  Σταμάτης Βούλγαρης άποτελεΤ 
μιά έκπληκτική περίπτωσιαύτοδημιούρ- 
γητου άνθρώπου καί διακεκριμένου 
τεχνικού έπιστήμονος. Δέν έχει εύγε- 
νή καταγωγή καί καμμιά οχέοι μέ τήν 
μεγάλη άρχοντική κερκυραϊκή οικογέ

νεια Βούλγαρη, πού έδωσε στήν ’ Επτά
νησο καί στό " Εθνος μεγάλους διανοη- 
τάς, συγγραφείς καί ιερωμένους. Είναι 
ένα έξυπνο φτωχό χωριατόπουλό, πού 
ξεκινά ένα πρωί άπό τό χωριό Ποτάμι 
τής Λευκίμμης γιά τήν πρωτεύουσα τού 
νησιού, μέ όνειρο τήν έξαοφάλισι τού 
έπιούοιου. Είναι είκοσι πέντε χρόνων 
καί έργάζεται σκληρά σέ κάποιο μαγαζί 
τής Κέρκυρας, τήν έποχή πού τό νησί 
κατέχεται άπό τούς Γάλλους Δημοκρα
τικούς. Καί σ' αύτή τήν νεανική περίο
δο τής ζωής του, θά παρουσιασθή ένα 
άναπάντεχο γεγονός πού θά άλλάξη 
τήν πορεία της.

Βρισκόμαστε στό 1799. Οί δυό μεγά
λοι άντίπαλοι, ή Ρωσία καί ή Τουρκία, 
ένώνονται οέ μιά παροδική συμμαχία, 
γιά νά άντιμετωπίοουν τόν κίνδυνο τής 
Γαλλίας τού Ναπολέοντος. Δυό ισχυ
ρές μοίρες τού ρωσικού καί τού τουρκι
κού στόλου πολιορκούν τήν Κέρκυρα, 
άντιμετωπίζοντας τήν ένθουοιώδη άμυ
να τών Γ άλλων πού ένισχύεται άπό τό 
έπιχώριο πληθυσμό. Οί Κερκυραίοι εί
ναι ψυχικά μαζί μέ τούς Γάλλους καί 
έκεΐνες τις ώρες ξέρουν πώς πολε
μούν τόν προαιώνιο δυνάστη τού γέ
νους.

''Ενας σφοδρός βομβαρδισμός συνε
χίζεται χωρίς διακοπή ήμέρα καί νύχτα, 
οί Γάλλοι όμως όχι μόνο πολεμούν, 
άλλά ξέρουν νά βρίσκουν τόν τρόπο νά 
ψυχαγωγούνται, νάάστειεύωνταικαινά 
παρακολουθούν παραστάσεις στό περί
τεχνο θέατρο τού «ΣιάνΤζιάκομο», πού 
δέν έννοεί νά οταματήοη τις παραστά
σεις του.

Ο ναός της Παναγίας Ελεούσας στο 
προάστιο ποταμός της Κέρκυρας, όπου 
υπάρχει ο τάφος του Σταμάτη Βούλγαρη. 
Ο ναός βομβαρδίστηκε το Σεπτέμβριο 

του 1943 από τα γερμανικά στουκας.
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' Ενα χαρακτηριστικό σχέδιο του Σταμάτη Βούλγαρη. Ο Θεμιστοκλής αγορεύει ενώπιον των Κερκυραίων.

Σ αύτό λοιπόν τό θέατρο, καί οτήν 
όδό Εύγενίου Βουλγάρεως, άκριβώς 
έξω άπό «τ’ άργαοτήρι», τόν τόπο τής 
έργαοίας τοϋ Σταμάτη Βούλγαρη, πέ
φτει μιά νύχτα των παραστάσεων ένα 
βλήμα ρωσικού τηλεβόλου. Είναι ή 
μεγάλη οτιγμή τής ζωής τοϋ Βούλγαρη. 
Μέ έτοιμότητα καί θάρρος, άρπάζειτήν 
βόμβα, άψηφώντας τόν κίνδυνο, τής 
άποοπά, όπως θά έκανε μόνο ένας 
έμπειρος στρατιωτικός, τό φυτίλι καί 
τήν άχρηοτεύει. Τήν ώρα έκείνη, περ
νούσε ένα τμήμα γαλλικού στρατού, 
πού μετέφερε πυρομαχικά. Ο έπικε- 
φαλής Γ άλλος άξιωματικός παρακολου
θεί τήν ήρωική «κινηματογραφική» σκη
νή, μέ πρωταγωνιστή τόν άγνωστο 
νεαρό, πού δέν οώζει μόνο τό ιστορικό 
θέατρο, άλλά καί τό γαλλικό άπόοπαομα 
στρατού.

Ο Σταμάτης Βούλγαρης οδηγείται 
οτόν Γάλλο στρατηγό Σαμπώ, οτόν 
όποιο κάνει ιδιαίτερη έντύπωοι ή εύ- 
φυ'ΐα τού χωριατόπουλού. Άπό τήν 
οτιγμή έκείνη ό Γ άλλος Διοικητής 
τόνκατατάοοει οτήν φρουρά πού ύπε- 
ραοπιζόταντόνησί.Σ' αύτή θάπολεμή- 
οη μέ άνδρεία ό Βούλγαρης, άποσπών- 
τας τόν θαυμασμό καί τήν πηγαία 
συμπάθεια τών Γάλλων, πού, μετά τήν 
άποχώρηοί τους άπό τήν Κέρκυρα, 
παίρνουν μαζί τους οτήν πατρίδα τους, 
καί τόν νέο συνάδελφο. ' Από δώ καί

πέρα άνοίγεται ένας άπίθανος δρόμος 
οτόν Βούλγαρη. Ό  προσωπικός φίλος 
τού Βοναπάρτη λοχαγός Βαλόν, θά γίνη 
ό προστάτης καί φύλακας άγγελός του, 
καί ό νεαρός Κερκυραίος μέ τήν 
ουμπαράοταοι τού πρώτου ' Υπάτου, θά 
οπουδάοη οέ άνώτατες στρατιωτικές 
σχολές, παρακολουθώντας ιδιαίτερα 
τόν μηχανικό κλάδο, γιά νά όνομαοθή τό 
1808 ύπολοχαγός τού μηχανικού.

Ό  Βούλγαρης κατατάοοεται οτήν 
Στρατιωτική Σχολή τών Παριοίων, καί 
έξέρχεται μέ τόν βαθμό τοϋ άνθυπολο- 
χαγού. Τό 1808 προάγεται οτόν βαθμό 
τού ύπολογαγοΰ τοϋ μηχανικού τοϋ 
γαλλικού στρατού. 'Αργότερα, παράλ
ληλα πρός τό έπάγγελμα τοϋ στρατιωτι
κού, θά δείξη ένδιαφέρον πρός τίς 
τέχνες καί τά γράμματα, ένώ ταυτοχρό- 
νως ειδικεύεται άκόμη περισσότερο 
οτίς τεχνικές έπιστήμες. Ή  κάπως 
ιδιαίτερη κλίοις καί έπίδοσίς του οτήν 
ζωγραφική, θά προκαλέοη τήν προσοχή 
τοϋ όνομαστοΰ ζωγράφου τής έποχής 
Δαβίδ, οτόν όποιο έμαθήτευοε κατά 
τήν πρώτη περίοδο τής διαμονής του 
οτήν Γαλλία. Τό πραγματικό ταλέντο 
του οτήν ζωγραφική βεβαιώνεται καί 
άπό μιά σειρά σχεδίων πού είναι άποτυ- 
πωμένα οτά βιβλία του.

Σάν άξιωματικός τού γαλλικού στρα
τού, ό Σταμάτης Βούλγαρης θά ύπηρε- 
τήαη μέ ένθουοιαομό οτήν νέα του

πατρίδα τόν άνήσυχο Κορσικανό. "Ως 
τό 1815, πού δύει ό ναπολεόντειος 
ήλιος, θά άναλάβη διάφορες έπικίνδυ- 
νες άποοτολές πού τού άνατίθενται. Τό 
άλλοτε άοημο χωριατόπουλό πού έπευ- 
φημοΰσε τήν άφιξι τών Γάλλων οτήν 
Κέρκυρα, τούς όποιους οί ' Επτανήσιοι 
θεωρούσαν έλευθερωτάς, βρίσκει τόν 
πραγματικό έαυτό του, φορώντας τήν 
στολή τού άξιωματικοϋ. Ό  έκλεκτός 
ιστοριογράφος Κώστας Δαφνής μάς 
ύπενθυμίζει τό μυστικό ταξίδι του στά 
' Ιόνια νησιά, δπου συλλαμβάνεται άπό 
τούς 'Άγγλους αιχμάλωτος καί μετα- 
φέρεται στίς φυλακές τής Μάλτας. 
Μετά τήν άποφυλάκισί του έπιστρέφει 
οτήν Κέρκυρα. Άπό έκείπηγαίνει οτήν 
Αλβανία καί οτήν "Ηπειρο μέ ειδική 
άποστολή. 'Επιστρέφει στό Παρίσι, 
μετά τήν κατάληψι τής Κέρκυρας άπό 
τούς "Αγγλους, καί πολεμά στήν μάχη 
τοϋ Βατερλώ. Μετά τήν πτώσι τού 
Ναπολέοντος άπομακρύνεται άπό τόν 
γαλλικό στρατό, γιά νά έπανέλθη μετά 
άπό λίγα χρόνια μέ τό βαθμό τοϋ 
ταγματάρχη μέ τόν όποιο καί θά άπο- 
στρατευθή οριστικά. Τό 1823 πολέμησε 
στήν ' Ισπανία καί άργότερα στίς ' Αντίλ- 
λες καί τήν Μαρτινίκα. ' Ο Βούλγαρης, 
πληροφορημένος γιά δλες τίς φάσεις 
τού άπελευθερωτικοΰ άγώνος πού γί
νεται στήν ' Ελλάδα, ένθουσιάζεται καί 
κατέχεται άπό τήν μεγάλη έπιθυμία νά
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πολεμήση γιά τήν ανεξαρτησία τής 
Πατρίδος του. Δέν λησμονεί όμως καί 
τό χρέος του πρός τήν «έκλεκτική» του 
πατρίδα, τήν Γαλλία, γιατί είναι πειθαρ
χικός στρατιώτης. Τού δίδεται όμως ή 
εύκαιρία δταν έντάοοεται οτό επιτελείο 
τοϋ στρατηγού Μαιζών, ό όποιος άπο- 
στέλλεται στήν ' Ελλάδα γιά νά διώξη 
τόν Ίμπραήμ. "Ομως ό Καποδίστριας 
θέλει τόν Βούλγαρη, τού όποιου γνωρί
ζει τις ικανότητες, καί τόν παίρνει 
κοντά του. Στις 8 Ιανουάριου 1828 
φθάνουν μαζί στήν ' Ελλάδα. ' Από τήν 
στιγμή έκείνη γίνεται στενός συνεργά
της τοϋ Κυβερνήτη.

' Από τήν άλληλογραφία τού Καποδί- 
οτρια καί τις διάφορες διαταγές του, 
άποδεικνύεται πόοο μεγάλος ήταν ό 
ρόλος τοϋ Βούλγαρη, στήν ύπεράνθρω- 
πη προσπάθεια γιά νά άνοικοδομηθοϋν 
τά έρείπια, πού είχαν άφήοει ή οκλαβιά 
καί ό πόλεμος γιά τήν άποτίναξι τοϋ 
ζυγοϋ. Ό  Καποδίστριας, μέέπιστολές 
του άπό τήν Αίγινα, πού φέρουν ήμερο- 
μηνίες 10 καί 17 ’ Απριλίου 1828, δίνει 
έντολή στόν Βούλγαρη, πού ήταν οτό 
Ναύπλιο, νά πάρη γιά βοηθό του τόν 
Νικόλαο Μαυρομάτη, νά καταγράψουν 
τούς πρόσφυγες πού βρίσκονταν στήν 
πόλι, «νά έκλέξη έκτος τής πόλεως 
τόπον διά τήν άνέγεροιν συνοικισμού, 
δπου θά έγκατασταθοϋν οί πρόσφυγες 
καί θά όνομασθή «Πρόνοια», καί νά 
ουντάξη καί τόν άντίστοιχο προϋπολογι
σμό».

Πράγματι, ό Βούλγαρις, έξεπλήρωσε 
τήν άποστολή πού τοϋ άνέθεσε ό 
Κυβερνήτης, καί ύπέβαλε, μαζί μέ τήν 
λεπτομερή έκθεσί του γιά τά διάφορα 
προβλήματα, καί τό πλήρες ρυμοτομικό 
σχέδιο τοϋ Ναυπλίου. ' Ο Καποδίστριας 
έμεινε ένθουοιαομένος καί άπαντών- 
τας του άπό τόν Πόρο, μέ ήμερομηνία 
22 Μαϊου 1828 τοϋ γράφει: «Σάς 
εύχαριοτώ διά τε τά γράμματά οας καί 
διά τό ώραΐον σχέδιον τοϋ Ναυπλίου.
’ Εγκρίνω δέ καί τά ονόματα, ά έδώκατε 
εις τάς πλατείας καί ρύμας, καί οάς 
έπιτρέπω νά ονοματίσετε καί τάς άλ- 
λας, λαμβάνοντες πάντοτε τάς ονομα
σίας, ώς ήδη έπράξατε, άπό τής εύγνω- 
μοούνης τής όφειλομένης εις τούς 
ύπερασπιστάς τής πατρίδος γενναίους, 
διότι πάοα άλλη πηγή όνοματοθεοίας 
είναι καί νόθος καί βλαβερά».

Στήν άλληλογραφία τοϋ Ε. Βετάν 
(έκδοοις 1841) τοϋ Κυβερνήτου Ι.Α. 
Καποδίοτρια, βρίσκομε πολλά στοιχεία 
γιά τήν προσωπική έπαφή καί συνεργα
σία πού είχε ό Βούλγαρης μέ τόν 
Καποδίοτρια. «Ίδόντες, Κύριε», τοϋ 
γράφει ό Κυβερνήτης, «τήν έπιτυχίαν

Το κείμενο μιας επιστολής του μεγάλου 
Γάλλου ζωγράφου Δαβίδ προς το Σταμάτη 
Βούλγαρη με ημερομηνία Απριλίου 1821. 
Οι δύο άνδρες είχαν στενό φιλικό δεσμό.

ύμών τε καί τοϋ λοχαγού κυρίου Γαρνό- 
του (τής Γαλλικής στρατιάς τοϋ Μαι
ζών) περί τό έργον ό άμφότεροι άνελά- 
βατε, τήν καταρχήν δηλαδή τής κανονι
κής άνιδρύοεως τής Τριπολιτσάς, έρ- 
χόμεθα νά σάς παρακαλέοωμεν εις τήν 
αύτήν άντίληψιν ύπέρ τής τών Πατρών 
πόλεως. Οί μέν Τούρκοι καί "Αραβες 
(έννοεΐ τούς τοϋ Ίμπραήμ) ήδη έκεΐ- 
θεν έξέλιπον, έρείπια έπί έρειπίοις 
άφήσαντες' οί δέ πολίται αύτής, τής 
άλλοτε όλβίας καί άκμαζούσης, συν- 
τρέχοντες καί τάς ιδίας έστίας άναζη- 
τοϋντες, λιπαρώς έξαιτοϋνται παρά τής 
Κυβερνήοεως μηχανικούς άνδρας χα
ράζοντας τάς γραμμάς, καθ' άς οί 
πολίται σήμερον μέν καλύβας πήξου- 
οιν, είσαϋθις δέ θεοΰ εύδοκοϋντος 
οικίας καί πλατείας καί πόλιν οίκοδομή- 
οουοι. Διό οάς παρακαλοϋμεν νά μετα- 
βήτε εις Πάτρας, προβάλλοντες καί εις 
τόν κ. Γαρνότον νά ουγκοινωνήοη καί 
τούτου τοϋ έργου... Έάν όμως ό κ. 
Γαρνότος θέλει νά μείνη εις Ναύπλιον 
άπεκδεχόμενος άλλην τινά παραγγελί
αν, τότε καί μόνος ύμεΐςπορεύθητε εις 
Πάτρας, όσον ένεστι τάχιον». «Τήν 5ην 
Δεκεμβρίου 1828 άνέλαβε τό έργον νά 
έτοιμάοη τό σχέδιον τής νέας πόλεως 
Πατρών καί τήν 26ην ' Ιανουάριου 1829 
ύπέβαλε τοϋτο εις τόν Κυβερνήτην, ό 
όποιος καί τό ένέκρινεν».

"Ετσι, ή πρώτη έντολή πού δίνεται 
οτόν Σταμάτη Βούλγαρη είναι ή άνακαί-

νιοις τής πόλεως Ναυπλίου, ή κατά- 
οτρωοις νέου ρυμοτομικού σχεδίου, μέ 
διανοίξεις δρόμων, κατεδαφίσεις έτοι- 
μορρόπων κτιρίων καί μεταφορά νερού 
άπ’ τις πληοιέστερες πηγές. Παράλλη
λα κατεδαφίζονται, ύπό τήν άμεση 
έπίβλεψι τοϋ ίδιου τά παλαιά τείχη τοϋ 
Ναυπλίου. Τό ύλικό χρησιμοποιείται γιά 
τήν κατασκευή τής προκυμαίας καί τών 
λιμενοβραχιόνων. Στήν Άκροναυπλία 
καί τό Παλαμήδι γίνονται έξωραϊοτικά 
έργα. Τό παλαιό Νοσοκομείο τοϋ Ά -  
τζαγαλιώτη, διαρρυθμίζεται καί άνεγεί- 
ρεται ένας μεγάλος στρατώνας, ό 
όποιος άργότερα μετετράπη οέ φυλα
κές. Κτίζεται τό τριώροφο Κυβερνείο, 
μέ τήν άψιδωτή εϊοοδο, πού άργότερα 
θά χρηοιμοποιηθή άπό τόν " Οθωνα οάν 
άνάκτορο. Δημιουργεΐται ή μεγάλη 
Πλατεία τών Τριών Ναυάρχων. 'Όλα 
αύτά τά έπιβλέπει καί τά καθοδηγεί ό 
άεικίνητος καί δραστήριος Βούλγαρης. 
Κάνει δ,τι είναι δυνατό γιά νά προολάβη 
τό Ναύπλιο τήν γοητεία καί τήν χάρι 
μιάς ιδιότυπης πολιτείας τής έποχής 
της.

’ Αλλά ή δραοτηριότης τοϋ Βούλγαρη 
δέν περιορίζεται μόνο οτό Ναύπλιο. Μέ 
τήν έγκριοι τοϋ Καποδίοτρια, έκδηλώ- 
νει ένδιαφέρον καί μέ θέματα πού 
σχετίζονται μέ τήν διαρρύθμιοι τών 
έπίοης έρειπωμένων πόλεων τής Τρι- 
πόλεως καί τοϋ "Αργους. Σέ όλα τά 
έγγραφά του ό Κυβερνήτης, δέν παύει 
νά τονίζη τήν άνάγκη νά άντιμετωπιοθή 
μέ κάθε δυνατή συντομία, τό τόοο όξύ 
πρόβλημα τής έλλείψεως στέγης, καί 
νά ύπογραμμίζη τόν «άκάματον ζήλον» 
τοϋ Βούλγαρη. Ιδιαίτερη έντύπωσι 
προκαλοϋν οί λεπτομέρειες καί ή άκρι- 
βολογία μέ τήν όποια άναφέρεται ό 
Καποδίστριας οτά έγγραφά του, πού 
σχετίζονται μέ τήν έξαοφάλιοη στέγης. 
Παραθέτομε αύτούοιο τό έγγραφο τό 
σχετικό μέ τό Προάστιο «Πρόνοια», τήν 
ΐδρυοι τοϋ όποιου, όπώς άναφέραμε, 
έπρότεινε ό ίδιος μέ τις σχετικές 
έπιοτολές του άπό τήν Αίγινα. Γράφει 
λοιπόν οτόν Βούλγαρη ό Καποδίστριας:

α) «... Τοϋ χωρίου άμα κατασκευαζο- 
μένου, νά μεταβιβάοητε εις αύτό πρώ
τον τάς έν μέση τή πόλει πτωχοτέρας 
καί δυοτεγωτέρας τών οικογενειών, 
καθαιροϋντες άμέσως τά καλύβια των, 
ϊνα άρχίοη τής πόλεως ό άγιαομός, 
έπειτα άπό τάς λοιπάς, έως ού καί αί 
προβολαί τοϋ άστεως παντάπαοιν έκκα- 
θαρθώοι. Καλείσθω δέ τό όνομα τοϋ 
νέου χωρίου, (Πρόνοια).

»β) 1Η Κυβέρνηοις καί διεμελέτηοε 
ταΐς παρελθούοαις ήμέραις όπως στή- 
οη τόν χαλασμόν τών ύδραγωγείων καί
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νά τά έπισκευάση, επιθυμεί, βραβεϋου- 
οα εις τήνπόλιντάς ίκανάς βράσεις. Ό  
δέ Κ. Βούλγαρις έλαβε τόν κόπον νά 
έπιοκεφθή τά ύδραγωγεία όλα, έχων 
μετ' αύτοϋ καί μαοτόρους θέλοντας νά 
δουλεύσωοιν εις τό έργον, των όποιων 
τάς προτάσεις ένταύθα έχετε, άμα καί 
τήν έκτίμηοιν τής δαπάνης, Ά φ ' οΰ 
λοιπόν τάς έπεξεργαοθήτε έσκεμμέ- 
νως μετά του Κ. Βουλγάρεως, νά 
κάμετε πρόγραμμα τών παρά τής κυ- 
βερνήοεως προβαλλομένων συμφωνι
ών ϊνα γίνη άπάρτιον (δημοπρασία) καί 
νά έξαγγείλητε δτι τό έργον κατακυρω- 
θήοεται εις τόν μειοδοτήοαντα έργολά- 
βον. Υ μ ε ίς  δέ έπειτα καί αύτοί καί δι’ 
άλλων νά έπαγρυπνήοετε ϊνα έκπληρω- 
θώοιν αί συμφωνίαι όλαι άκριβώς καί 
πιοτώς. Τά δέ χρήματα τής δαπάνης 
θέλει οάς παρέξη ή κυβέρνηοις.

»γ) Συντελουμένων τών περί τά υ
δραγωγεία έργων, ό Κ. Βούλγαρις θέλει 
οάς έξηγήοη τήν γνώμην του περί τών 
δεόντων πραχθήναι πρός έκκαθάρισιν 
τών ύπαρχόντων οχετών καί κατασκευ
ήν άλλων, όπου τής πόλεως δέν ύπάρ- 
χουν. Τούτου δέ περαθέντος, θέλετε 
τρέψη τόν νοϋν, όπως βαθμηδόν καθαι-

ρεθώοι προοτέγια, έξώοται, καί άλλα 
τουρκικά παροικοδομήματα, έμφράτ- 
τοντα τούς δρόμους, καί τήν έλευθέ- 
ραν κυκλοφόρηοιν τού άέρος διακωλύ- 
οντα».

Τό έργο όμως πού δοξάζει περισσό
τερο τόν Βούλγαρη είναι ό πολεοδομι- 
κός οχεδιαομός τών Πατρών. Μέ ιερό 
ζήλο επωμίζεται τό έγχείρημα αύτό ό 
Βούλγαρης οτίς 5 Δεκεμβρίου 1828. 
' Ο Κερκυραϊος τεχνικός άντιλαμβάνε- 
ται τήν οτρατηγκή τοποθεοία τών Πα
τρών καί τήν σημασία τους ώς έμπορι- 
κοϋ κέντρου άλλά καί ώς πόλεως, 
πιθανής αύριανής πρωτευούοης τής 
Νέας "Ελλάδος. Κατά τόν περιηγητή 
Leake οί δρόμοι τής παλιάς πόλεως 
ήσαν άθλιοι. "Ο Dodwel τούς βρίσκει 
στενούς καί βρώμικους, ένώ ό Pouque- 
ville είχε χαρακτηρίσει τήν πάλι τών 
Πατρών «ώς τήν κυρίως πόλιν, τήν 
πρώτην καί πλέον ένδιαφέρουοαν σκά
λαν τού Μωρηά». Μέ τόν τελευταίο 
αύτό χαρακτηρισμό, είναι σύμφωνος καί 
ό Βούλγαρης, πού βλέπει πολύ μακριά. 
Γι' αύτό προτείνει νά κτιοθή ή πόλις 
οτήν παραλία, όπου ύπήρχε καίέλεύθε- 
ρος εκτεταμένος χώρος, μέ τήν προο

πτική να άποτελέοη τό μελλοντικό 
μεγάλο άοτικό καί έμπορικό κέντρο τής 
' Ελλάδος.

Τό σχέδιο πού έξεπόνηοε ό Βούλγα
ρης παρουσιάζει τήν πάλι οέ σχήμα 
μεγάλου τετραπλεύρου παραλληλο
γράμμου. ’ Αρχίζει άπό τήν θάλασσα καί 
φθάνει ώς τίς ύπώρειες τών Παλαιών 
Πατρών, όπου καί ή ’ Ακρόπολις. Δεκα
επτά (17) κάθετοι πλάγιοι, εύρύτατοι 
άνωφερικοί δρόμοι, διασταυρώνονται 
κανονικά μέ άλλους οκτώ πλάγιους, οί 
όποιοι διαιρούν ολόκληρη τήν οικοδομι
κή έκταοι οέ 100 μεγάλα οικοδομικά 
τετράγωνα «περιέχοντα έκαστον συ- 
νοικοδομήν οίκων πολυτελών», καθώς 
γράφει ό Π. Χιώτης.

Τό σχέδιο αύτό, ό Βούλγαρης τό 
έστειλε γιά τήν τελική έγκριοί του οτόν 
Καποδίοτρια, οτίς 26 'Ιανουάριου 1829 
καί άνάμεοα οτά άλλα τού έγραφε: 
«Ένόμισα ώφέλιμον νά προοθέοω τό 
προοχέδιον μιάς άλλης πόλεως, ή 
όποια θά ήδύνατο νά χαραχθή άπό τάς 
ύπωρείας τού Γιαντή Αγά μέχρι τό 
χείλος τής προκυμαίας, όπου τό έμπό- 
ριον μόλις έκτιοεν εις γραμμάς άκανο- 
νίοτους μερικός οικοδομάς. Όταν αί

Ενα ακόμα σχέδιο του Σταμάτη Βούλγαρη. Το Παρίσι στις αρχές του 19ου αιώνα.
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δύο αΰται πόλεις άνεγερθοϋν εις δλην 
των τήν έκτασιν, δέν θά οχηματίοουν 
παρά μίαν μεγάλην πόλιν, διαιρουμένην 
εις τήν άνω πόλιν καί τήν κάτω πόλιν, 
όπως βλέπει τις εις τό ουνημμένον 
οχέδιον. Δέχομαι αύτήν τήν φοράν τά 
οδοιπορικά, ώς καί τά έκτακτα έξοδα, 
τά οποία θά μοΰ χορηγηθώσι καί τά 
προορίζω εις μίαν δενδροφύτευοιν 
ένός περιπάτου, προοριζομένου εις 
τήν κάτω πόλιν. Οί δημογέροντες έπι- 
θυμοϋν νά δώοουν εις αυτήν τήν κάτω 
πόλιν τό δνομα Ίωαννούπολις».

Θά διερωτηθή ίσως κανείς, ποιάήταν 
ή άμοιβή τοΰ Βούλγαρη γιά δλες αύτές 
τις προσφορές του οτήν πατρίδα καί 
είδικώτερα ή άμοιβή του ώς έκτελε- 
οτού τού σχεδίου. Στήν άπορία μας 
αύτή δίνει άπάντηοη ή άλληλογραφία 
του μέ τόν I. Καποδίοτρια, όπου, όπως 
βλέπομε, τήν ύλική άποζημίωοί του, 
άπό τό άρτιούοτατο έλληνικό κράτος, 
διαθέτει ό Βούλγαρης γιά τό πράσινο 
τής νέας δημιουργουμένης πόλεως. 
Καί έδώ δίδεται μιά εύκαιρία οτόν 
τραγικό Κυβερνήτη, νά έκδηλώοη καί 
αύτός μέ τήν οειρά του τά πατριωτικά 
του αισθήματα, προσθέτοντας τήν προ
σωπική του οικονομική ένίοχυοι καί 
προβάλλοντας κατηγορηματική άρνηοι, 
μέ τήν μετριοφροούνη πού χαρακτηρί
ζει τούς μεγάλους, νά δοθή οτήν πόλι 
τών Πατρών τό δικό του όνομα.

Θαυμάζει ό Κυβερνήτης, άλλά καί 
αίφνιδιάζεται μέ τό έπαναοτατικό καί 
μεγαλεπήβολο οχέδιο τοΰ πιοτού του 
φίλου. 'Ασφαλώς, θά διερωτήθη, άν 
παρόμοιες πολεοδομικές λύσεις συνέ
φεραν έκείνη τήν στιγμή οτήν γυμνη- 
τεύουοα ' Ελλάδα. Τίς σκέψεις του 
αύτές δέν διατάζει νά διατυπώση μέ 
ειλικρίνεια οτήν έξ Αίγίνης άπάντηοί 
του ύπό χρονολογία 7 Φεβρουάριου 
1829, οτήν όποια τοΰ γνωστοποιεί, ότι 
έλαβε «τό ύπόγραμμα (plan) τής νέας 
τών Πατρών πόλεως, καί μεγάλως οάς 
εύχαριοτοϋμε δΓ οοον κόπον έλάβετε 
εις έκτέλεοιν τοΰ έργου τούτου έν 
μέοω τοοούτων ύοτερήοεων καί δυοκο- 
λιών. Πολλά εύτυχώς διενοήθητε τό νά 
ένώοετε τό ύπόγραμμα τής νέας πόλε
ως, μέ τά συντρίμματα τής παλαιός, καί 
τό διανόημά οας παντάπαοιν άποδεχό- 
μεθα». Μετά όμως άπό τίς εύχαριοτίες 
έκδηλώνονται οί έπιφυλάξεις. «Άπο- 
δεχόμεθα δέ καί αύτό τό ύπόγραμμα» 
συνεχίζει ό Κυβερνήτης, «τοΰτο μόνον 
έπικρίνοντες, ότι αί διαμετρήσεις αύ- 
τοϋ φαίνονται έπιμηκέοτεραι τοΰ δέον
τος καί οί δρόμοι έχουοι πλατύτητα 
άουμβίβαοτον μέ τοΰ τόπου τήν έκτα- 
οιν, έξ ού έπεται εις τάς μεγάλος τοΰ

θέρους ήμέρας νά έμπίπτη ό ήλιος 
βαρύς καί λίαν άχαρις εις δρόμους καί 
εις πλατείας τόοον άνοικτάς. Έπιθυ- 
μούοαμεν λοιπόν, φυλαττομένης τής 
διαθέοεως αύτής τού ύπογράμματος, 
νά περιστολή τούτο εις τό ουνεγγύτε- 
ρον».

Ό  Κυβερνήτης παρακολουθεί τά 
πάντα, άκόμη καί τά πολεοδομικά καί 
στρατιωτικά θέματα. Καί γράφει παρα
κάτω οτόν Βούλγαρη: «Δέν άνήκει εις 
έμέ νά κρίνω άν ή προβολή (glacis) ήν 
δίδετε είς τό φρούριον έχη τό πλάτος 
κατά τούς κανόνας τοΰ πολέμου, έν ω 
ύμεϊς αύτοί λέγετε ότι άν κτίοωοιν 
οικίας, πρέπει νά τάς κάμωοι χωματε- 
ράς. Αν χρειάζεοθε καμμίαν στάθμην 
πρός τελείωοιν τοΰ καλού έργου όπερ 
ήρχίοατε, ζητήοατέ την κατ' εύθεΐαν 
παρά τοΰ ουνταγματάρχου Κ. ' Εϊδέκου, 
όοτις έχει έκείνην τήν όποιαν ό τεχνί
της τοΰ Άγκώνος κατεοκεύαοε κατά 
τάς ύποδείξεις οας. ' Επειδή θέλετε νά 
φυτεύοετε δένδρα μέ έξοδά οας, μάς 
συγχωρήτε νά ουντροφεύοωμεν, κά- 
μνοντες καί ήμεϊς τά ήμίοη έξοδα, 
διπλοΰ όμως έοομένου τού άριθμοΰ 
τών περί τήν νέαν πόλιν δένδρων καί έπί 
ταύτη τή συμφωνία, ότι ή νέα πόλις νά 
φυλάξη άπλώς τό όνομα τής παλαι
ός...».

'Ά ν καί τό νέο οχέδιο δέν έφαρμό- 
οθηκε οέ όλη του τήν πληρότητα, 
δικαιώθηκε άπό τόν χρόνο. Πρό έκατό 
έτών ό Κερκυραΐος Λαυρέντιος Σ 
Βροκίνης έγραφε:

«"Αξιόν οημειώοεως περί Βούλγαρη 
είναι ή μετ' έντελοΰς έπιοτημονικής 
άκριβείας καί εύφυοϋς κομψότητος 
ύπό τούτου γενομένη νέα τής παλαιός 
τών Πατρών πόλεως οχεδίαοις, τή 
βάσει τής όποιας έπίοης ύπ' αύτοΰ 
έγένετο καί μετά θαυμαοίας έπιτυχίας, 
ύλική έκτέλεσις, όμολογουμένη, ού 
μόνον ύπό τών περί τοιαϋτα άρμοδίων 
έπιστημόνων, άλλά καί τών καθ' έκά- 
στην έπιοκεπτομένων άλλοδαπών τε 
καί ήμεδαπών τήν ώραίαν έκείνην πό
λιν, ήτις έκτοτε έπί τοΰ αύτοΰ σχεδια
γράμματος έπεκταθεϊοα καί έτι πλέον 
όοημέραι εύπρεπιζομένη καί καλλωπι- 
ζομένη ώς πρός τήν ώραιότητα καί τάς 
λοιπός καλλονάς, πολλάς ύπερέβητών 
ώραιοτέρων καί κομψοτέρων τής λοι
πής Εύρώπης μικροπόλεων».

Σήμερα, πού οί "Ελληνες ζοϋν τόοο 
άοφυκτικά οτά μεγάλα άστικά κέντρα, ή 
πόλις τών Πατρών μέ τήν έξαίρετη 
ρυμοτομία της, άποτελεΐ ένα χτυπητό 
δίδαγμα γιά όλους τούς "Ελληνες πού 
ζοϋν σήμερα οέ πόλεις, πού διαμορφώ
θηκαν έτοι οτήν τύχη καί άπρογραμμά-

τιοτα.
' Ο Σταμάτης Βούλγαρης μέοα οτήν 

τόοο πολύπλευρη δράοι του παρουσιά
ζει, όπως άναφέραμε, καί κλίοιπρόςτίς 
εικαστικές τέχνες. ' Η μαθητεία του 
οτόν μεγάλο ζωγράφο τής ναπολεόν
τειου έποχής Δαβίδ, σημειώνεται άπό 
τούς βιογράφους του. ’ Αρκετά σχεδιά
σματα τών πινάκων του άπό τό Παρίσι 
τής έποχής βρήκαμε στό μοναδικό 
άντίτυπο τών «' Αναμνήοεών» του, πού 
φυλάοοεται οτήν βιβλιοθήκη τής ' Ανα
γνωστικής 'Εταιρίας Κερκύρας. Στό 
πολύτιμο αύτό βιβλίο βρίσκομε προσω
πικά σχέδια τού Βούλγαρη, τοΰ ρυμοτο
μικού σχεδίου τής νέας πόλεως τών 
Πατρών καί τής πολιορκίας τής Ναυπά- 
κτου, πού είχε άναλάβει ό ίδιος κατ' 
έντολήν τοΰ Αύγουστίνου Καποδίοτρια. 
Στό ίδιο βιβλίο, πού τυπώθηκε άπό 
γνωστό έκδοτικό οίκο τής Γαλλίας, 
βρίσκομε καί άλλα σχέδια, όπως ένα 
πού έμφανίζει τόν Θεμιστοκλή έμπρός 
οτήν Γερουσία τών Κερκυραίων, μιά 
άρκετά άξιοπρόσεκτη χαλκογραφία 
' Ανδαλουοιανής καλλονής, μιά άποψι 
τοΰ άνακτόρου τής ' Αλάμπρας, καί μιά 
άλλη χαλκογραφία άπό ταξίδι του οτήν 
μεσημβρινή Αμερική.

Τό σπάνιο αύτό σήμερα βιβλίο έξέ- 
δωοε ό Σταμάτης Βούλγαρης τό 1835 
μέ τόν τίτλο: “ Souvenirs de Stamati 
Bulgari Chef de bataillon au Corps 
Royal d’ E'tat Major en retraite” . Καί 
μαζί μέ τά άλλα ντοκουμέντα καί ένα 
φωτοαντίγραφο τής έπιοτολής πού τοΰ 
έστειλε ό δάσκαλός του καί φίλος του 
ζωγράφος Δαβίδ, άπό τίς Βρυξέλλες, 
τόν τόπο τής έξορίας του. ’ Η έπιστολή 
αύτή, πού είναι γεμάτη άπό αισθήματα 
βαθύτατης έκτιμήοεως καί άγάπης 
πρός τόν " Ελληνα μαθητή του έχει ώς 
έξής:

Βρυξέλλες, 1 Απριλίου 1821 
Αγαπητέ μου Κύριε Βούλγαρη,

Πιστέψατε είς τήν άμοιβαιότητα τής 
φιλίας μου πρός οάς καί άν μοΰ μένη μία 
λύπη είναι ότι δέν ύποχρεωθήκατε νά 
περάοετε περισσότερες δοκιμασίες. 
Ποιος θά μπορούσε νά μή οάς άγαπά, 
ποιος θά μπορούσε νά οάς ξεχάση όταν 
οάς είχε γνωρίσει. "Οχι φίλε μου, παρ' 
όλον ότι ό χαρακτήρας τοΰ άνθρώπου 
είναι άρκετά εύμετάβλητος δέν θά 
έπρεπε νά διαπιστώσετε ποτέ τέτοιου 
είδους μεταβολάς ώς πρός ύμάς. 
Έχετε ταλέντα, εϊσθε μετριόφρων, 
μόλις δήτε κάποιον νά ύποφέρη βρίσκε- 
σθε πάντοτε έκεΤ γιά νά τόν άνακουφί- 
οετε. Είχα αύτή τήν άπόδειξι τήν στιγμή 
πού έφευγα γιά τήν έξορία μου. Ποιος 
μπορεί νά τό ληομονήοη αύτό; ' ΕκεΤ-
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Το παλιό περίτεχνο θέατρο της Κέρκυρας που το έοωοε από βέβαιη καταστροφή το έτος 1799 ο Σταμάτης Βούλγαρης.

νος πού είναι ικανός γι' αύτό, θά ήταν 
ένας άτιμος καί οί άνθρωποι πού δέν 
ζοϋν παρά μόνο γιά τήν εύτυχία τών 
άλλων δέν είναι έπιδεκτικοί αύτού τού 
τίτλου. Αντίο  καλέ μου φίλε. Ίσως θά 
ξαναϊδωθοϋμε μιά μέρα. Μόνο ό Θεός 
τό ξέρει. ' Αγαπάτε με πάντοτε όπως κι 
έγώ οάς άγαπώ. ’ Αντίο, άντίο,
' Ο φίλος οας, ό παλαιός οας δάσκαλος

DAVID
Κατά μία άποψι παλαιών Κερκυραίων, 

ύπήρχαν ζωγραφικοί πίνακες τού Βούλ
γαρη άκόμη καί κατά τις άρχές τού 
αίώνος στό νησί. ' Εκτός δμως άπό τά 
σχεδιάσματα αύτά πού άναφέραμε δέν 
κατορθώσαμε νά άνεύρωμε τίποτε πού 
νά συνδέεται μέ τό ζωγραφικό έργο 
του.

Ό  Κώστας Δάφνης άνεκάλυψε τε 
λευταία τήν διαθήκη τού Βούλγαρη οτά 
’ Αρχειοφυλακείο Κερκύρας, ή όποια, 
όπως σημειώνει, άποτελεΐ... ένα περί
εργο ντοκουμέντο. Είναι χωρίς άμφιβο- 
λία γραμμένη άπό τόν ίδιο. Αλλά γι' 
αύτόν άκριβώς τόν λόγο είναι μιά 
άπόδειξις δτι ό Βούλγαρης δέν ήξερε 
καλά ούτε τά έλληνικά ούτε τά γαλλικά. 
Γιά τά πρώτα ίσως νά ύπάρχη ή έξήγη- 
σις ότι δέν τού δόθηκε ποτέ ή εύκαιρία 
νά τά σπουδάοη, καί δτι προηγούμενα

κείμενά του είχαν δεχθή τήν έπεξεργα- 
σία φίλων καί συνεργατών. Γιά τά 
δεύτερα όμως δέν μπορεί νά ύπάρχη 
καμμιά δικαιολογία, έφόοον οκτώ ολό
κληρα χρόνια φοίτησε οέ κατώτερες 
καί άνώτερες γαλλικές οχολές, όπου ή 
γνώοις τής γλώσσας ήταν άπαραίτητη. 
Τότε; Η ό Βούλγαρης ήταν ίδιοφυίά καί 
δέν τού ήταν άπαραίτητη ή άπόλυτη 
γνώοις τής γλώσσας ή οτά 68 του 
χρόνια καί δεκατέσσερις ήμέρες πριν 
άπό τόν θάνατό του, οί διανοητικές του 
λειτουργίες είχαν άτονίοει οέ τέτοιο 
βαθμό, ώοτε νά μή ουλλαμβάνη μέ 
άκρίβεια τούς γλωσσικούς τύπους.

Τό περίεργο αύτό ντοκουμέντο τό 
δίνομε αύτούοιο, διατηρώντας τήν σύν- 
ταξι, τήν στίξι καί τήν ορθογραφία του.

«Κορυφούς 12 Ιουλίου Ε.Ν. 1842.
Σκεπτόμενος έγώ ό ύπογεγραμμέ- 

νος Σταμάτης Βούλγαρης τού ποτέ 
’ Αλεξάνδρου άπό τόν ’ Αλεΰκι Κομαν- 
τάτες εις τήν δούλευοιν τής Γαλλίας, 
έκλεκτικής μου πατρίδας, έπιοτρεφό- 
μενος εις Κορυφούς παλαιό μου πατρί
δα. Κατά τό παρόν όπού χάριτι Κυρίω τώ 
Θεώ εύρίσκομαι έν ύγεία συνθέτω έξ 
ιδίας μου χειρός τήν διατακτικήν μου 
διόρισιν ήτις μετά τήν άποβίωσίν μου 
θέλω ότι νά έχει τήν ολόκληρον ένέρ- 
γειά της τήν όποιαν καί θέλει τήν

προσφέρω σφραγισμένη εις πράξιν 
δημοσίου Νοταρίου καί διορίζω ώς 
άκολούθως.

Πρώτον άφήνω Κληρονόμους ταϊς 
τρεις άδελφάδαις θυγατέραις τής ποτέ 
άδελφής μου όνόματι ' Ιουοτίνας γυνή 
τού ποτέ Δημητρίου Κουρή άπό τό 
Άλεϋκι όλο τό πράγμα μου οτάμπιλε 
όπου έχω καί ήθελε μέ άκαρτερεΐ εις τό 
’ Αλεΰκι. ' Ομοίως άφήνω τής κάθε μιάς 
τών αύτών άδελφάδων τάλλαρα τετρα
κόσια τής κάθε μίας.

Άφήνω διά μίαν φοράν τού Κυρίου 
Σπυρίδων Μοναοτηριώτη έπισυνήγο- 
ρος εις Κορυφούς τάλλαρα σαράντα. 
’ Αφήνω τής δούλας μου όνόματι Μαρία 
Βαοά όπου είοίν εις τήν δούλευοιν μου 
δύο μήνας τάλλαρα είκοσι πέντε. ' Αφή
νω διά μίαν φοράν τής πλέον φτωχής 
κοπελός τού χωρίου Ποτάμι τού ' Αλευ- 
κιοΰ τάλλαρα εκατό, τά όποια νά τής 
δίδονται όταν πανδρεφθή. ' Αφήνω διά 
μίαν πτωχήν κοπέλλα τού Ποταμού 
τάλλαρα έξήντα τά οποία νά τής δίδον
ται όταν πανδρευθή. Άφήνω διά μίαν 
φοράν τής γυνής τού Δημητρίου Γουρί- 
λα όνόματι Μαρίας τάλλαρα έκατό. 
Άφήνω διά μίαν φοράν τού ήγαπημέ- 
νου ' Ηλία Γεροντικοϋ άπό τόν Ποταμό 
μία εικόνα όπου παρουσιάζει φαμίλια 
τού Μπρούτου(’ ). 'Ομοίως άφήνω τού
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άνωθεν Γεροντικού διά ταΐς μεγάλαις 
εύεργεοίαις όπου μού έκαμε ένα δα
κτυλίδι νά τό βαοτδ διάτήν θύμηοή μου. 
Τό δεσπόζιτο(2) άπό τάλλαρα έκατόν 
εξήντα όπου εύρίοκονται εις χεϊρας 
του θέλω νά τά περάσω εις τήν 
Καντζελαρία εις τού ίονικοΰ οτάτο 
κονσόλου τής Γαλλίας τά οποία θέλει τά 
δίδει πρός τάλλαρα σαράντα τόν κάθε 
χρόνο, τά όποια εις αύτά θέλει ένώνον- 
ται μέ έτερα ώς έξακολούθως διορίσω. 
Τήν ήμέρα τής άποβίωσής μου θέλω νά 
μοιραστούν εις πτωχές γυναίκες τού 
Ποταμού τάλλαρα τριάντα. Παρακαλώ 
τήν Κυρία τής συμβίας τού Κυρίου 
' Αντωνίου Καντόνη νά δεχθή τό χρυό 
μου ώρολόγιον, τό όποιον θέλει τής τό 
προσφέρει ό Κύριος Γεροντικός.' Αφή
νω διά τήν Γαλαρία τού ' Αρχιεπισκόπου 
των Κορυφών(3) δλα τά οτούδιά μου 
δπου εύρίοκονται εις Παριοίους άποθε- 
μένα εις τήν οικίαν τής Rey proprietaire 
Rue qui toge vue de Γ arbre see τό 
ντερβύσυ(4) καί τά τρία στούδια μου 
όπου έφέρθηκα εις τήν εικόνα μου τού 
Θεμιστοκλή, ή όποια νά οταλθή εις τό 
Σενάτο τών Κορυφών μέ τήν κόπια 
όπου έκαμα τού Chevalier Bayard san 
peur et san reproche.

' Αφήνω τού Κυρίου ' Αντώνη Καντό
νη τό σπαθί μου όπου είναι εις τό 
μπαούλο μου. Αφήνω έ mademozele 
Luki fille de monsieur Jourdain juge έ 
Paris qui eut la bonte de se charge de 
mes affaires deux mille francs pour lui a 
chete une bac(5).

Monsieur Jourdain aura la bonte de 
remettre ά la veuve Adelle nee Muriel 
deux mille francs.

' Ο κατάλογος τών χρημάτων όπου 
έχω εις τό Παρίοι εύρίοκεται εις τήν 
κοριοποντέτζα(6) όπου είχα μέ τόν 
Κύριον Jourdain juge a Paris.

"Ολα τά έπίλοιπα χρήματα όπου 
μνήοκουν καί μέ άπαρθένεβουν(7) όπου 
έχω εις Παρίοι, Νεάπολι καί Κορυφούς 
νά δίδωνται εις τήν Καντζελαρία τού 
Γαλλικοΰ Κόνσολε εις Κορυφούς διά νά 
μοιράζονται εις κάθε πτωχόν Φραντζέ- 
ζε όποϋ μετά τήν άποβίωσίν μου 
ήθελον τύχει εις Κορυφούς δίδοντάς 
του τήν άνάλογον βοήθεια τής χρείας 
του έξακολουθώντας έως νά τελε- 
σθοϋν.

Παρακαλώ τούς Κυρίους Κόνσολε 
De St Sauveur καί Γεροοτάθη μπανκιέ- 
ρη νά ένεργήσουν τήν παρούσα διάτα
ξη. "Εγραψα τήν παρούσα μου εις τήν 
οικίαν όπου τήν οήμερον κατοικώ κειμέ- 
νη εις τό προάοτειον Ποταμού Γειτονιά 
τού ' Αγίου Βάρβαρου καί ύπογράφομαι 
Σταμάτης Βούλγαρης τού ποτέ 'Αλε

ξάνδρου. "Εγραψα καί βεβαιώνω».
Προσθέτω
’ Εκλέγω διά πρεκουρατόρους(8) μου 

τούς Κυρίους Κόνσολε τής Φράντζας 
De St Sauveur Κων/νον Γεροοτάθη καί 
Δημήτριον Άρλιώτη τούς όποιους έν- 
δύνω εις ταΐς βέτζες(9) μου καί ιδιότητά 
μου νά ένεργήσουν τά όοα έδιώρισα καί 
τήν παρόν εύρίοκονται γραμμένα. Λαμ
βάνουν τήν καλωούνη νά περιλάβουν 
άπό τόν Κυρ. Άντόνιο Καντόνη μιά 
οκάτουλα βουλομένη ένα πόρτο φόλιο 
βουλομένο καί ένα μπαούλο κλεισμένο, 
τά οποία ένχείριοα εις δεοπόζιτο τού 
άνωθεν Κυρίου Καντόνη. Εις τό μπαού
λο εύρίοκεται ή Κοριοποντέτζα όπου 
έχω μέ τόν Κύριο Jourdain juge a Paris. 
Μέοα εις τήν οκάτουλα εύρίοκονται 
μερικά έγγραφα άπό κρέδιτά μου καί 
μερικά λουήγγια. "Ενα χαρτί έκεΐνο 
όπου περιέχει τουλουπωμένο τό άφίνω 
τής συμβίας τού Κυρίου Αντωνίου 
Καντόνη. ' Η ντυβίζα('°) καί τά οπαλλά- 
ρα(11) όπου είναι εις τό μπαούλο νά 
δοθούν τής Κυρίας Καντόνη καί ή 
μπιανκαρία τών δούλων της. Τού Κυρί
ου Σπυρίδωνος Δήμα άφήνω ταΐς δύο 
μου ντεκορατζιόναις(12). Τό άνωθεν 
σπαθί όπου διά λάθος έμελέτησα τού 
Κυρ. Καντόνη τό άφήνω τού κάντε 
Σπυρίδωνος Βούλγαρη, ουμβίος τής 
Κοντέοας Φιφίνας Όκλέρ. "Εγραψα 
τήν παρόν διατακτικήν μου διόριοιν εις 
τόν άνωθεν τόπον καί ύπογράφω Στα
μάτης Βούλγαρης τού ποτέ 'Αλεξάν
δρου καί βεβαιώνω».

14/26 'Ιουλίου 1842

Τά ιστορικά αύτά στοιχεία πού παρα
θέσαμε, μπορεί νά φανούν άρκετά οέ 
ορισμένους άναγνώοτες, πού γιά πρώ
τη φορά πληροφορούνται γιά ένα άγνω
στο πρωτοπόρο τής τεχνικής έπιοτή- 
μης κι ένα έθνικό άγωνιοτή τής έλληνι- 
κής παλιγγενεσίας. Κι όμως είναι λίγα. 
Ή  ζωή τού Σταμάτη Βούλγαρη είναι 
τόσο γεμάτη, τόοο φορτωμένη μέ 
περιπέτειες, ήρωιομούς, άπίθανες με- 
ταπτώοεις, προσφορές ύπηρεοιών καί 
θετικών έργων οτόν δημόοιο τομέα, 
ώοτε νά μπορούμε νά ύποοτηρίξωμε, 
μέ τήν πνευματική έντιμότητα ένός 
ταπεινού έρευνητοϋ, ότι ένα μέρος 
μόνο τών πτυχών τής πολυκύμαντης 
ζωής του μάς είναι γνωστό.

Τό 1951, οέ ένα ταξίδι μας οτήν 
Γαλλία, ό άξέχαοτος έλληνιοτής Φιλέ- 
ας Λεμπέοκ, μάς είχε μιλήσει μέ πολύ 
θαυμασμό γι' αύτόν. Πιθανόν, οτό 
άρχεΤο τού μεγάλου αύτοΰ φίλου τής 
χώρας μας νά ύπάρχουν καί άλλα 
στοιχεία, πού συνδέονται μέ τήν στρατι

ωτική θητεία τού Βούλγαρη, οτόν στρα
τό τής δεύτερης πατρίδος του, μιά 
θητεία, πού μαζί μέ τήν άλλη ταραχώδη 
ζωή του οτήν Γαλλία ύπερβαίνει τήν 
πρώτη 25ετία τού 19ου αίώνος. Βέβαια, 
ή θητεία τού Βούλγαρη οτίς γαλλικές 
ένοπλες δυνάμεις ούσιαστικά τελειώ
νει οτήν μάχη τού Βατερλώ, όπου ό 
ένθουοιώδης δημοκράτης καί ναπολε- 
οντιοτής μάχεται οτήν πρώτη γραμμή 
μέ σιωπηλή αύτοθυοία, πού διακρίνει 
τούς άληθινά γενναίους. ” Ιοως, άν τό 
άστρο τού Κορσικανού δέν έδυε τό 
1815, ή άν ό Βούλγαρης άνήκε οτήν 
παράταξι τής Μεταπολιτεύοεως τών 
Βουρβώνων, πού έπακολούθηοε, ή άν 
έδειχνε κάποια προοαρμοοτικότητα, 
κάποια, τέλος πάντων, εύλυγιοία τής 
σπονδυλικής στήλης, ’ίσως, νά έφθανε 
καί οτόν βαθμό τού στρατηγού, οπότε 
καί διαφορετικής μορφής θά ήσαν οί 
προσφορές του πρός τήν ' Ελληνική 
' Επανάοταοι τού 1821, πού είναι γεγο
νός πώς τόν ήλέκτριοε άπό τήν πρώτη 
στιγμή. "Οπως καί νά είναι όμως, οί 
ύπηρεοίες του οτό άγωνιζόμενο έθνος 
ήοαν πολύτιμες. Δέν ήλθε μόνο οτήν 
'Ελλάδα μέ τό όπλο οτό χέρι οάν 
εύγενικός έθελοντής στρατιώτης. Διέ
θεσε όλα του τά έπιοτημονικά φώτα 
οτήν σκληρή προσπάθεια τής άνοικοδο- 
μήσεως τής κατεστραμμένης Πατρί
δος, ξενυχτώντας γιά τήν έκπόνηοιτών 
πολεοδομικών σχεδίων τού Ναυπλίου, 
τής Τριπολιτοάς καί τής νέας πόλεως 
τών Πατρών, πού καί οτίς ήμέρες μας, 
τις ήμέρες τού πολεοδομικοΰ χάους 
καί τής χωροταξικής άουναρτηοίας, 
προβάλλουν οάν ένα φωτεινό παράδει
γμα, προκαλώντας τήν προσοχή καί τόν 
θαυμασμό.

Αύτός ό έκπληκτικός Κερκυραίος, 
πού έζηοε κοντά οτόν κίνδυνο καί πού 
βάδιζε πρός τις σφαίρες -  χωρίς νά 
φταίη ό Ίδιος άν οί σφαίρες δέν 
κατευθύνθηκαν πρός τά στήθη του -  
αύτός ό μετριόφρων καί δημιουργικός 
"Ελληνας έδωοε πολλά, δίχως τίποτε 
νά πάρη.

ΠΑΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

1) Θά ύπονοή ζωγραφικό πίνακα πού 
παριστάνει τόν Βρούτο. 2) παρακαταθή
κη, 3) ή Αρχιεπισκοπή τών Ορθοδό
ξων, 4) δερβίσης. Πίνακας ζωγραφικός,
5) προφανώς bague= δακτυλίδι, 6) 
άλληλογραφία, 7) πιθανώς έκ τού ap- 
partenire= άνήκουν, 8) πληρεξούσιος. 
9) εις τήν θέοι μου. 10) οτολή. 11) 
χρυσές έπωμίδες μέ κρόοσια. 12) 
παράσημα.

782



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ ΔΙΗΓΗΜΑ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Η
ΓΥΝΑΙΚΑ
ΤΟΥ
ΜΑΛΗ
^Λ Α Β Α ΙΝ Α  συχνά κάτι τέτοια γράμ-
^“ ματα:

«Ληπών νά φροντίσης ίς τών βασιλέα νά 
μου δόσι χάριν νά έβγο άπό τήν 
φυλακήν ν'άφίσω έξω τά κώκκαλά 
μου».

"Αλλο γράμμα:
«' Εδό ίς τό Ρίον ή θάλασσα μπένει 

μέσα στή φυλακή καί οί τοίχοι ϊνε 
βρεμένοι καί αίσάπισα δεκαπένται χρό
νια καί νά κάμεται τά δαίοντα γιά νά 
τείχω χάρην».

"Αλλο γράμμα:
«' Επαιθύμησα τόν ήλιο καί άν τύχη 

καί λάβο χάρην καί ίδώ τόν ήλιο ό Θεός 
πού κρίνει νά σάς κάμι τό καλώ έπειδίς 
κέ είναι μεγάλη συφορά νά διαβαίνει ό 
ήλιος έξω άπό μάς κέ νά μή μπαίνει 
μέσα. Φυλακή, θά είπή νά γένεται ό 
άνθρωπος ζώο καθώς είναι τό γομάρι 
καί τό βώδι στό στάβλο. Κέ άν ϊταν 
μεγάλο τό άμάρτημά μου μά άνθρωπος 
έγενήθηκα κι είναι τού Θεού κρίμα νά 
σαπίσω μέσα στώ νερό κι άρκετά χρόνια 
έσάπησα κέ δέν πιστέβο ή πολιτεία νά 
θέλοι νά μέ τιμορίση άλλο, τί θά κερδίση 
νά πάροι. Τά κόκαλά μου. Κέ νά 
φρόντίσης, καθό πατριώτες νά πάρω 
χάρη νά ζήσω τό υπόλοιπο, όσες μέρες

Μια άποψη της Ναυπάκτου από το κάστρο 
με το οχυρωμένο λιμάνι της.

μου ϊνε γραμμένες καί σέ χερετό 
δούλος σας.

Ιωάννης Μαλής του Ξενοφώντα 
άπό Γρανίτσα δήμος Άπεραντίων

Τέτοια λερωμένα χαρτιά μού' στελνε 
μέ γράμματα μεγάλα πού προχωρούσαν 
σκουντώντας τό ένα τ'άλλο σά μεθυ
σμένοι, ό Μαλής, ό φυλακισμένος στό 
Ρίο. Μά ποιός ήταν αύτός; Πού μέ 
ήξερε; Πού τόν ήξερα; Μού είπαν πώς 
μιά φορά -  θά ήμουν τότε δύο χρόνων 
παιδί -  αύτός, φυγόδικος, περνούσε 
άπ' τά συγγενικά μας σπίτια. Κάτι τέτοιο 
μού'χε μείνει στό νοϋ. Θυμούνται τά 
μάτια μου έναν ψηλόν, έμορφον άν
θρωπο, βαρύν άπό λεπίδες, πιστόλες 
καί άλυσίδες καί έσκυβε νά μέ χαϊδέψει 
καί μέ φόβιζε.

Αύτά δλα πολύ θολά. Σάν όνειρο. Καί 
τώρα μέ τά γράμματα πού φέρνουν τήν 
παραπονεμένη έκείνη φωνή καί τό 
σκοτάδι τής φυλακής, αύτό τό άχνό 
πράμα όλο ζωντανεύει. Είχε σκοτώσει, 
καθώς μαθαίνω τώρα, τό φονιά τού 
ξαδέρφου του. Πήρε τά βουνά. Τίποτα 
κακό δέν έκανε. Κι έπειδή δέν πείρα- 
ζεν άνθρωπο, δέν τόν πρόδωσε κανέ
νας. Μά γύριζε δεκαπέντε χρόνια γιά 
νά γλυτώσει τή φυλακή, κι ένώ χτυπιό
ταν μέ τ ' άποσπάσματα καί λαβωνόταν 
κι έπλήγωνε στρατιώτες, ξέφευγε πάλι 
καί μή θέλοντας νά μπει στή φυλακή 
κατάφερνε μολαταύτα, έτσι κυνηγημέ

νος, νά φροντίζει άπό μακριά τή γυναί
κα του καί νά πετιέται κάποτε στό 
φτερό νά τή βλέπει κρατώντας τήν 
άνάσα του. Σέ δεκαπέντε χρόνια, κου
ρασμένος άπ'τή ζωή αύτή, παρουσιά
στηκε. Καταδικάστηκε είκοσι χρόνια, 
τόν ρίξαν στό Ρίο καί ξεχάστηκε... Μιά 
φορά ξεσκαλίσαμε τά χαρτιά του καί 
πήρε χάρη. Μόλις έγλίτωοε, ήρθε νά μέ 
ίδή. Ψηλός, κοκκαλιάρης, κουρελής, 
μ άρπαξε δυνατά καί μέ φίλησεν άγκυ- 
λώνοντας τό πρόσωπό μου μέ τόν άγριο 
θάμνο τών γενιών του.

-  Μεγάλωσες έ; Έ γινες άντρας! Μά 
έγώ γέρασα! Δεκαπέντε φυγόδικος, 
δεκαπέντε φυλακή... Νά είσαι καλά πού 
μέ γλύτωσες, καλό νά'χης!

Δίπλωσε τό πελώριο σώμα του καί 
κάθησε. ” Εστριψεν ένα τσιγάρο, τό ' βά
λε στήν πίπα του, πίπα τής φυλακής πού 
τήν είχε γεμίσει σκαλίσματα, άστρα, 
λουλούδια, κεφάλια ζώων, χρονολο
γίες, καί χαμένος σέ σύννεφα καπνό 
κοίταξεν άπ' τό παράθυρο μακριά, πολύ 
πέρα... "Υστερα σούφρωσε τά φρύδια 
του, μεγάλα σά μουστάκια.

-  Ώ ρ έ, τί τήν ήθελα τή χάρη! είπε. 
Τί νά τήν κάμω, ώρέ; Τέτοιο παλιόκορμο 
πού γινα τώρα σαπισμένο μές στό Ρίο, 
είναι νά γλέπω τόν ήλιο; Μ ' έβγαλες! Κι 
ύστερα; Τί νά γένω τώρα, έξήντα 
χρόνων; "Αιντε, ώρέ Βάντα, κατακαη- 
μένη Βάντα;

Συνέχεια άπό σελ. 801
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ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: ΜΙΑ ΧΩΡΑ Μ]
ΣΕ ΜΙΑ ΑΚΤΙΝΑ 
ΧΙΛΙΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ 
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΎ ΡΕΣ 
ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ 
Η ΑΠΕΡΑΝΤΟΣΥΝΗ 
ΤΗΣ ΠΑΜΠΑΣ

' Η διαμάχη μεταξύ ’ Αγγλίας 
καί Αργεντινής γιά τά νησιά 
Φάλκλαντ, παρά τό ότι έχει 
π ερ ά σ ει κάμποσος καιρός  
άπό τότε καί ή καταπάτηση 
τών ανθρωπίνων ελευθεριών 
άπό τή στρατιωτική χούντα 
κρατούν στήν έπικαιρότητα, 
ότι δήποτε άφορά τή μακρυνή 
αύτή χώρα, τήν όποια σέ γενι
κές γραμμές μπορούμε νά 
γνω ρίσουμε άπό τό άρθρο  
πού άκολουθεί.

Τού LINO PELLEGRINI

L_| ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ έκτείνεται άπό τόν 
* ‘ Τροπικό του Αίγόκερω έως τόν 

' Ανταρκτικό ' Ωκεανό. ' Από τή διαφο
ρά αύτή του γεωγραφικού μήκους 
προκύπτει αμέσως ένα στοιχείο - κλει
δί, φανερό έκ πρώτης όψεως πού 
μπορεί όμως καί νά διαφύγει τής 
προσοχής. Πρόκειται γιά τήν έξαιρετική 
άπεραντωσύνη τής χώρας. Δύο εκα
τομμύρια επτακόσιες χιλιάδες τετρα
γωνικά χιλιόμετρα είναι μιά έκταση πού 
καλύπτει είκοσι φορές τήν έπιφάνεια 
τής ' Ελλάδος μέ μιά σχεδόν άπεριόρι- 
στη ποικιλία καταστάσεων, περιβάλλο
ντος καί πληθυσμού.

Γιατί όμως μπορεί νά μάς διαφύγει 
αύτό τό στοιχείο - κλειδί; Μέ αύτό τό 
έρώτημα θίγουμε έμμεσα ένα θεμελιώ
δες πρόβλημα. Μέ δύο λόγια ή άπάντη- 
ση είναι ή άκόλουθη: Μπορεί νά διαφύ-
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γει της προσοχής γιατί άπό τά 23 
έκατομμύρια τών κατοίκων τής ' Αργε
ντινής, τό Μεΐζον Μπουένος Αιρες, 
δηλαδή ή πρωτεύουσα καί τά προάστια, 
συγκεντρώνει, σέ μιά άπίστευτη άναλο- 
γία, περίπου τό ένα τρίτο τού πληθυ
σμού, γιατί μεγάλο μέρος τών ξένων 
γνωρίζουν γιά πρώτη φορά τήν ' Αργε
ντινή άπό τό Μπουένος "Αιρες, καί 
έπειτα ύποκύπτουν στή γοητεία του καί 
δέν ξεφεύγουν εύκολα άπό τή μαγεία 
τού περιβάλλοντος. Καί τελικά, γιατί σέ 
μιά άκτίνα χιλίων χιλιομέτρων γύρω άπό 
τό Μπουένος "Αιρες έκτείνεται μέ 
έλάχιστες έξαιρέσεις ή άπεραντοσύνη 
τής πάμπας, έπίπεδης καί μονότονης. 
Από αύτή τή συσσώρευση τών διαφο

ρετικών συνθηκών προκύπτουν συχνά 
πρόχειρες καί μονόπλευρες κρίσεις. 
Έν τούτοις, ή Αργεντινή είναι κάτι 
πολύ διαφορετικό άπό τό άπλό άθροι
σμα τών δύο παραγόντων: τού Μπουέ
νος "Αιρες καί τής πάμπας.

Παρ'όλα αύτά τά Μπουένος "Αιρες 
έπιβάλλεται άμέσως στόν έπισκέπτη 
του. Τό δροσίζουν, κατεβαίνοντας άπό 
τήν καρδιά τής ήπείρου, οί δυό μεγάλοι 
ποταμοί Παρανά καί Ούρουγουάης πού 
μεταφέρουν τις βροχές καί τά προϊόντα 
άπό τίς άπέραντες περιοχές, καί κατό
πιν συγχωνεύονται σέ ένα δέλτα -  στόν 
Τίγρη -  πού είναι πραγματικά λαβύριν
θος άπό έκεϊ χύνονται σέ έναν ποταμό
κολπο -  τόν Ρίο ντέ λά Πλάτα -  ικανόν, 
μέ τά γλυκά νερά του, νά άπομακρύνει 
άπό τήν άτκή τά νερά τού ώκεανοϋ γιά 
έκατό, διακόσια, καί τριακόσια χιλιόμε
τρα. Είναι ένας ποταμόκολπος, ό ό
ποιος στούς παλαιούς θαλασσοπόρους, 
μετά τήν άποκνικτική ζέστη τής Βραζι
λίας καί άφοϋ περιέπλεαν άκτές γεμά
τες μονοτονία, θά έπρεπε νά φαίνεται 
σάν πραγματική εύλογία θεού. Ή  
παλαιό αύτή κατάσταση δέν άλλαξε καί 
πολύ άπό τότε.

Στόν ποταμόκολπο, δηλαδή στό θα
λάσσιο παράγοντα, οφείλει τό Μπουέ
νος "Αιρες πολλή άπό τή ζωτικότητά 
του. Τού οφείλει έπίσης έναν έξαιρετι- 
κά κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Γ ιατί κά
ποτε, στήν ' Αργεντινή πού είχε άνάγκη 
άπό άνθρώπους καί παρείχε άφθονη 
τροφή, οί μετανάστες συνέρρεαν όχι 
μόνο άπό τήν ’ Ιταλία καί τήν ' Ισπανία, 
άλλά σχεδόν άπό όλα τά μέρη τού 
κόσμου καί άποβιβάζονταν στό Μπουέ

νος "Αιρες. "Ετσι γεννήθηκαν οί πολω
νικές, οί έλληνικές, οί ούγγρικές, οί 
λιβανικές, οί λεττονικές, οί ιαπωνικές, 
οί συριακές, οί ρωσικές καί οί άρμενικές 
παροικίες. Μέ άλλα λόγια μιά σχεδόν 
άπεριόριστη ποικιλία άπό έθνικότητες, 
πού δημιουργήθηκε έκεϊ άπό τόν πόλο 
έλξεως τού Ρίο ντέ λά Πλάτα.

Ο πόλος μεταβλήθηκε ταχύτατα σέ 
μητρόπολη. Τό Μπουένος "Αιρες ορ
θώνεται έπάνω σέ ένα ύπέδαφος άπό 
λάσπη όπου έχουν ξεφυτρώσει δεκά
δες ούρανοξύστες.

Διαθέτει θαυμάσιες λεωφόρους καί 
έναν άπό τούς φαρδύτερους δρόμους 
τού κόσμου -  τήν όδό ' Ενάτης ' Ιουλίου 
-  άλλά διατηρεί άνέπαφη μιά χαρακτη
ριστική συνοικία, τήν Μπόκα. Ή  πρω
τεύουσα τής ' Αργεντινής είναι λευκή, 
έκτυφλωτική: μιά θάλασσα άπό τσιμέ
ντο. Κατόπιν γίνεται καταπράσινη, μέ 
τεράστια ύποδειγματικά πάρκα, όπως 
τό περίφημο Παλέρμο -  στήν καρδιά 
τής πόλεως.

Τό Μπουένος "Αιρες έχει μιά άτμό- 
σφαιρα εύθυμη καί άμέριμνη, λίγο 
ράθυμη. Αλλά σέ έλάχιστες πόλεις 
τού κόσμου οί άνθρωποι διαβάζουν 
τόσο όσο έδώ καί τό λυρικό θέατρο 
«Κολάν» καυχάται γιά μιά πολιτιστική 
παράδοση άνάλογη μέ τής Σκάλας τού 
Μιλάνου. Στις θρυλικές άγορές ποι
μνίων καί στά τεράστια σφαγεία δη
μιουργούν άντίθεση οί πιό έκλεπτυσμέ- 
νες λέσχες. Οί «τενεκεδουπόλεις» 
πού έχουν ξεφυτρώσει στήν περιφέ
ρεια τού Μπουένος "Αιρες μαρτυρούν 
τήν ύπαρξη άναμφισβήτητων κοινωνι
κών προβλημάτων. "Ομως τό Μπουέ
νος "Αιρες καταναλίσκει ποσότητες 
τροφίμων -  ιδιαίτερα κρέατος -  πού 
είναι έντελώς άδιανόητες γιά άλλες 
χώρες. Είναι ή μεγαλύτερη μητρόπολη 
τής Νοτίου ’ Αμερικής. Αλλά πολύ 
περισσότερο άπό τή Βόρειο ' Αμερική 
μοιάζει στήν Εύρώπη, γεγονός πού 
εύχαριστεϊ ιδιαιτέρως τούς κατοίκους 
τού Μπουένος "Αιρες. ”Αλλεςέντυπω- 
σιακές πλευρές τού πολυεδρικού χα
ρακτήρα του είναι τό πάθος γιά τό 
ποδόσφαιρο καί τίς ιπποδρομίες, ή 
όμορφιά τών γυναικών καί ή διάδοση 
τών σπόρ μεταξύ τών νέων, καθώς καί ή 
άγάπη γιά τό χορό καί τά τυχερά 
παγνίδια...

Γύρω άπό τήν πρωτεύουσα έκτείνε-



ΠΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ

Επάνω: Η Κάζα Ροζάδα, όπου διαμένει ο αρχηγός του Κράτους. Κάτω: ουρανοξύστης οτην πρωτεύουσα της χώρας στο Μπουένος
' Αύρες.

ται άπέραντη ή πάμπα, πού μέ τήν 
ανεπτυγμένη κτηνοτροφία της άντι- 
προσωπεύει τήν κυριώτερη πηγή των 
οικονομικών πόρων τής χώρας. Καί νά 
σκέπτεται κανείς ότι ή αρχή ήταν τόσο 
διαφορετική! Ο Ισπανός ΧουάνΝτιάζ 
ντέ Σολίς, πού έφτασε γιά πρώτη φορά 
τό 1516 οτόν Ρίο ντέ λά Πλάτα, έψαχνε 
γιά χρυσό. Ο Ιταλός Σεμπαστιάνο 
Καμπότο, ό όποιος τό 1527 πέρασε 
πρώτος τό Ρίο ντέ λά Πλάτα άναπλέο- 
ντας τόν Ρίο Παρανά καί τόν Ρίο 
Ούρουγουάη, άναζητοϋσε χρυσό καί 
άσήμι. Ο Ισπανός κοντοτιέρος Πέ- 
ντρό ντέ Μεντόζα, ό όποιος τό 1536 
ίδρυσε τό Πουέρτο ντέ Νουέστρα 
Σενιόρα ντέ Μπουέν Ά ιρ ε - τ ό  σημερι
νό Μπουένος " Αιρες -  είχε τό νού του 
στά πολύτιμα μέταλλα. Στήν πραγματι
κότητα ήταν άπό άσήμι (στά ισπανικά

χ .
1 ΙΜ ΙΙ

πλάτα) μερικά περιδέραια τών Ινδιά
νων: καί άπό έκε ϊ προήλθε ή όνομασία 
πού δόθηκε στό μεγάλο ποταμόκολπο 
άκολούθησε έκλατινισμός τού «πλάτα» 
σέ « Αργεντινή». Κανείς όμως δέ 
βρήκε ορυχεία άργύρου καί χρυσού.

Γιά τό λόγο αύτό όταν οί ’ Ινδιάνοι τού 
Ρίο ντέ λά Πλάτα, πού ήττήθηκαν στόν 
πρώτο γύρο άπό τούς κονκισταδόρες, 
πέρασαν στήν άντεπίθεση, βρήκαν ένα 
Μπουένος Αιρες σχετικά άδύνατο, 
ίσως έπειδή δέν είχαν άνακαλυφθεί καί 
πολύτιμα μέταλλα. Κατόρθωσαν έτσι νά 
τό καταστρέψουν. Πώς μπόρεσε νά 
άναγεννηθεί τό Μπουένος "Αιρες; 
Ό χι βέβαια χάρη στήν άποφασιστική 

άντίδραση τών Ισπανών. Άναγεννή- 
θηκε χάρη σέ έναν άπρόβλεπτο παρά
γοντα: τήν πάμπα.

Τά πράγματα έγιναν κάπως έτσι: Οί
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ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Ένας «γκάουτοο» οβεγιέρο, δηλαδή 
βοσκός προβάτων, παρακολουθεί έφιπ
πος το κοπάδι του.

πρώτοι κονκισταδόρες είχαν φέρει μαζί 
τους βόδια, άλογα, πρόβατα, όλα ζώα 
άγνωστα ώς τότε στήν 'Αμερική. "Ενα 
μέρος άπό τά ζώα αύτά σκορπίσθηκε 
στήν πάμπα. Ε κ ε ί βρήκαν σχεδόν 
ιδεώδεις συνθήκες ζωής καίπολλαπλα- 
σιάσθηκαν ταχύτατα. "Ετσι ξαφνικά οί 

Ισπανοί, πού είχαν έπιζήσει, άντελή- 
φθηκαν ότι κατείχαν ένα πλούσιο απέ
ραντο ορυχείο, πού δέν περιείχε όμως 
μέταλλα άλλά κρέας. Βασιζόμενος 
ατούς πόρους αύτοϋ τού ορυχείου τό 
1580 ό Χουάν ντέ Γκαράν συνέχισε τό 
έργο τού Πέντρο ντέ Μεντόζα καί 
διάλεξε ένα τόπο πού άντιστοιχεί άκρι- 
βώς, στό σημερινό Μπουένος "Αιρες, 
μέ τήν Πλατεία ντέ Μάγιο.

Έ , λοιπόν! Μετά άπό τέσσερις αιώνες 
τό κρέας έξακολουθεί νά έχει όλη τήν 
σπουδαιότητα πού είχε καί τότε. Ή  
πάμπα έξακολουθεί πάντοτε νά παίζει 
τό ρόλο ορυχείου, καί τό κρέας νά 
άποτελεί τήν σημαντικώτερη πλουτο- 
παραγωγική πηγή τής Αργεντινής.

' Από τήν άπεραντωσύνη τών έκτάσε- 
ων καί άπό τά μεγάλα ποίμνια γεννήθη
καν μιά ψυχολογία, μιά παράδοση, μιά 
φιλολογία, ένας τρόπος ζωής. ' Εθνικό 
ποίημα τής 'Αργεντινής είναι ό «Μαρ- 
τίν Φιέρρο» πού έχει ώς πλαίσιο τόν 
κόσμο τών «γκάουτσος». Δέν ύπάρχει 
’ Αργεντινός πού νά μή στολίζει τό σπίτι 
του μέ ένα άντικείμενο τών «γκάου
τσος», όπως τά «λάζος», μαχαίρια,

ζωστήρες καίάναβολείς. Ή  ψυχολογία 
τών κατοίκων τής πάμπας χαρακτηρίζε
ται άπό θάρρος, έπιδεξιότητα, εύγέ- 
νεια, φιλόξενη διάθεση, φυσική έλευ- 
θερία καί φθάνει ορισμένες φορές στό 
σημείο νά άντικατοπτρίζεται καί στά 
άστικά ήθη. "Οσο γιά τούς ίδιους τούς 
«γκάουτσος», πρέπει νά άποφεύγει 
κανείς νά παρασύρεται σέ άνακρίβειες 
ή σέ ρητορικά σχήματα, γιατί «γκάου
τσος» αύθεντικοί, δηλαδή έλεύθεροι 
καί περιπλανώμενοι ιππότες, σήμερα 
δέν ύπάρχουν πιά. 'Αλλά έμείς οί 
Εύρωπαϊοι μπορούμε νά διακρίνωμε τόν 
«γκάουτοο» στούς σημερινούς βο
σκούς, οί όποιοι είναι ύπέροχοι άναβά- 
τες, άρνοϋνται νά μετακινηθούν πεζοί, 
καί στήν πραγματικότητα ζοϋν έπάνω 
στ άλογό τους. "Η άκόμη νά συναντή
σουμε τούς σύγχρονους έφάμιλλούς 
τους, κατά τή διάρκεια έορτών πού 
ονομάζονται «ντόμας». Πρόκειται γιά 
διαγωνιζομένους πού οφείλουν νά πε
ράσουν τά χαλινάρια σέ άλογα πού ποτέ 
μέχρι τότε δέν τά είχε ιππεύσει κανείς.

' Αναδίδεται, όχι μόνο άπό τήν πάμπα 
καί. τά άλογα, άλλά καί άπό τούς 
κατοίκους τών μεγάλων έκτάσεων, μιά 
πνοή πού έχει βαθύτατα άργεντινό 
χαρακτήρα. Γιατί άν τό Μπουένος 
"Αιρες έχει μιά άτμόσφαιρα κοσμοπολι
τισμού, ή πάμπα -  έκτός άπό έξαιρέ- 
σεις -  έχει άντίθετα άφομοιώσει τά 
πάντα: πρόκειται γιά τις ρίζες τής 
πραγματικής, τής κρεολής Αργεντι
νής. Αύτός είναι ένας όρος μέ βασική 
σημασία: Κρεολός σημαίνει «δικός» 
μας, αύθεντικός. Καί πιό σωστά άκόμη, 
γιά νά μήν άπομακρυνθοϋμε άπό τήν 
κυριολεξία, σημαίνει μιγάς. Αλλά ή 
λέξις «κρεολός» σήμαινε άλλοτε, στό 
παρελθόν, τήν έδιάμεση βαθμίδα άνά- 
μεσα στούς Εύρωπαίους καί στούς 
« Αμερικανούς», δηλαδή άνάμεσα 
στούς λευκούς κ α ί' Ινδιάνους. Σήμερα 
στήν ' Αργεντινή έχουν άπομείνει έλά- 
χιστοι καθαρόαιμοι ' Ινδιάνοι. ' Η χώρα 
θεωρείται αύστηρώς λευκή (Νέγροι, 
άντίθετα μέ τή Βραζιλία, δέ συναντιό
νται έκεϊ).

Λευκοί, άλλά έν μέρει Κρεολοί. Οί 
κάτοικοι τής ' Αργεντινής καυχώνται καί 
δηλώνουν μέ έμφαση ότι είναι Κρεολοί. 
Μέ άλλα λόγια, σέ έκτεταμένες περιο
χές τής ' Αργεντινής έξακολουθοϋν νά 
ύπάρχουν τά χαρακτηριστικά πού προ
έρχονται άπό τό παλαιό ινδιάνικο αιμα. 
Λόγου χάρη, τά κατάμαυρα μαλλιά, τό 
ήλιοκαμένο δέρμα, τό σχήμα τών μα
τιών καί τά έλαφρώς μογγολικά ζυγωμα
τικά. ' Επιζοϋν λέξεις πού προέρχονται

άπό τήν πάμπα, δηλαδή άπό τούς 
Ινδιάνους. Επιζοϋν ορισμένες δεισι

δαιμονίες, δοξασίες, ιεροτελεστίες 
πού έχουν κάποιον είδωλολατρικό χα
ρακτήρα.

"Ετσι οί έορτές όπως ή «ντόμα» καί 
γενικά ή άτμόσφαιρα τής πάμπας μάς 
μεταφέρουν σέ ένα μακρινό παρελθόν. 
Ταυτόχρονα όμως μάς αίφνιδιάζουν μέ 
άπροσδόκητα σκηνικά τεχνάσματα. Για- 
τί κατά τή γνώμη όρισμένων μελετητών 
οί πρώτοι «γκάουτσος», οί περιπλανώ- 
μενοι ιππότες, πρέπει νά ήταν άνθρω
ποι πού δεν άσπάσθηκαν τό χριστιανι
σμό. Ινδιάνοι; "Οχι ήταν άνδρες πού 
είχαν έκδιωχθεΐ άπό τις ισπανικές 
άποικίες. Δέν ήταν έπομένως ' Ινδιάνοι, 
άλλά 'Εβραίοι. Δέν ύπάρχει μεγάλη 
άπόσταση άνάμεσα στόν περιπλανώμε- 
νο Ιουδαίο καί στόν περιπλανώμενο 
ιππότη.

Ή  περιοχή τής κυρίως Αργεντινής 
περιλαμβάνει όλες τις γνωστότερες 
πόλεις, άπό τό Ροζάριο -  δεύτερο 
άστικό κέντρο τής χώρας -  έως τήν 
Κόρντοβα, άπό τή Σάντα Φέ έως τήν 
Μάρ ντέλ Πλάτα, άπό τή Λά Πλάτα έως 
τήν Μπάϊα Μπλάνκα, άπό τή Μεντόζα 
έως τό Τουκουμάν. Εύτυχώς πολλές ά
πό αύτές τις πόλεις, καί κυρίως ή 
Κόρντοβα, συντελούν μέ τόν πολύτιμο 
άποκεντρωτικό τους ρόλο στήν άπο- 
συμφόρηση τού Μπουένος "Αιρες.

Πρέπει όμως νά κοιτάξουμε άκόμη 
πιό μακριά. Τό ωραιότερο τμήμα τής 
’ Αργεντινής βρίσκεται άλλοϋ. ’ Αρχίζει 
στά σύνορα μέ τή Βολιβία, έκε ΐ όπου 
έξακολουθούν νά έπιζοϋν ή παλαιά 
ισπανική μόδα καί τά χρώματα τών 
Ίνκα ς. Ή  ώραιότερη Αργεντινή 
θριαμβεύει στούς καταρράκτες τού 
' Ιγκουαζού (οί μισοί άνήκουν στή Βρα
ζιλία), ένα άπό τά θαύματα τής 'Αμερι
κής. Σε μικρή άπόσταση προβάλλουν 
μέσα άπό τήν τροπική ζούγκλα μερικά 
έρείπια πού δέν άνήκουν στούς "Ινκας 
ούτε, γενικώτερα, στούς 'Ινδιάνους. 
' Ακολουθούν ένα άρχιτεκτονικό ρυθμό 
μπαρόκ πού θυμίζει Καστίλλη. Είναι τά 
άπομεινάρια τής «ίησουητικής δημο
κρατίας», ή όποια δοκίμασε νά προστα
τεύσει τούς ' Ινδιάνους άπό τήν έκμε- 
τάλλευση τών 'Ισπανών, μέ άποτέλε- 
σμα νά έκδιωχθοϋν οί ιεραπόστολοι άπό 
όλα τά έδάφη τού ' Ισπανικού Στέμμα
τος.

"Ας στραφούμε όμως άλλοϋ. Παρόλο 
πού οί κάτοικοι τού Μπουένος "Αιρες 
τρελαίνονται γιά τή Μάρ ντέλ Πλάτα, τή 
λουτρόπολή τους, προτιμούμε νά κα- 
τευθυνθούμε νοτιότερα, στή ζώνη τού
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Σάν Κάρλος ντέ Μαριλόκε, στούς 
πρόποδες τών "Ανδεων. Βρισκόμαστε 
σέ άπόσταση χιλίων επτακοσίων χιλιο
μέτρων άπότό Μπουένος "Αιρες, αλλά 
δέν είναι εύκολο νά τή διασχίσει κανείς 
γιατί στό μεταξύ ή Αργεντινή τής 
πάμπας έχει άλλάξει όψη. Μάς αποκα
λύπτεται πραγματικά σάν ένα μεγα
λειώδες σύμπλεγμα άπό λίμνες καί 
δάση. Πιό κάτω άκόμη ή περιοχή τού 
hielo continental (δηλαδή τού ήπειρωτι- 
κοϋ ψύχους) διατηρεί άποκρυσταλλω- 
μένο τόν κόσμο τών παγετώνων, πού 
άλλοϋ έχει έξαφανισθεί πριν άπό είκοσι 
ή τριάντα χιλιάδες χρόνια. Π.χ. τό 
Βεντισκουέρο Μορένο έχει μέτωπο 
τριών χιλιομέτρων, βάθος πέντε, ύψος 
ογδόντα μέτρων. ' Αποτελείται ολόκλη
ρο άπό πάγους. Δέ βρισκόμαστε όμως 
στή θάλασσα, άλλά σέ μιά λίμνη, σέ 
γεωγραφικό πλάτος άνάλογο μέ έκείνο 
τής Κεντρικής Εύρώπης, καί σέ ύψος 
μόλις τριακοσίων μέτρων.

Βεντισκουέρο Μορένο σημαίνει "Αν
δεις, άλλά καί Παταγονία, δηλαδή Με
γάλος Νότος. Πρόκειται γιά μιά περιοχή 
έλάχιστα γνωστή. Οί κάτοικοι τού 
Μπουένος "Αιρες δέντήνάγαποϋν. Οί 
ξένοι σπάνια τήν έπισκέπτονται, "ίσως 
γιατί είναι πολύ έκτεταμένη, μακρινή, 
έρημη, μονότονη. Παρ ’ όλα αύτά, άκό
μη καί χωρίς νά ύπολογίζουμε τίς 
γνωστότερες κορυφές τών Ανδεων, 
όπως τόν Φίτζ Ρόυ καί τό Δρύινο 
Πύργο, ξεπετάγονται μέσα στή μονοτο
νία οί έντυπωσιακές έξαιρέσεις: τό 
πετρωμένο δάσος τού Χαραμίλλιο, μέ 
κορμούς ύψους σαράντα μέτρων, δια
μέτρου άνω τών δύο μέτρων ήλικίας 
έκατόν έξήντα έκατομμυρίων έτών 
(μόνο οί ' Ηνωμένες Πολιτείες μπο
ρούν νά καυχηθοϋν γιά ένα άνάλογο 
θαύμα). Στις στέππες τριγυρνοϋνκοπά
δια άπό καμήλες τής Νοτίου ’ Αμερικής 
καί κοπάδια άπό άμερικανικές στρουθο
καμήλους, τών όποιων πολλοί Εύρω- 
παΐοι άγνοοϋν καί αύτήν άκόμη τήν 
ύπαρξη. Κατά μήκος τών άκτών ή 
γοητεία τού ζωικού βασιλείου γίνεται 
άκόμη πιό έντονη." Επιζοϋν μερικά είδη 
πού έχουν έξαφανισθεί στό παρελθόν. 
Μεγάλες άποικίες θαλασσίων λεόντων, 
καί στή Χερσόνησο τού Βαλντές μερι
κές χιλιάδες τεραστίων θαλασσίων έλε- 
φάντων πού μοιάζουν μέ άναχρονιστικά 
τέρατα. Αλλού, όπως στό νότο τού 
Πουέρτο Μαντρύς ολόκληρα τμήματα 
τής άκτής κατοικοϋνται άπό δεκάδες, 
έκατοντάδες χιλιάδες πιγκουΐνους.

" Ηδη στό σημείο αύτό ή άπόσταση, όχι 
μόνο ή γεωγραφική άλλά καί ή ψυχολο

γική, άπό τό Μπουένος "Αιρες είναι 
έκδηλη. Καί όμως ό γύρος τής ’ Αργε
ντινής δέν έχει άκόμη τελειώσει. "Ε
χουμε άπέναντί της τόν Πορθμό τού 
Μαγελλάνου, άπ όπου ό Πορτογάλος 
θαλασσοπόρος πέρασε γιά πρώτη φορά 
τό 1520. Πέρα άπό αύτόν, ή " Αργεντινή 
συνεχίζεται στή Γή τού Πυράς. Στήν 
άρχή ή μεγάλη νήσος μοιάζει μέ τήν 
Παταγονία, χαμηλή καί έπίπεδη καθώς 
είναι. "Αλλά μεταμορφώνεται ξαφνικά 
μέ βουνά καί λίμνες καί στό νότο, μέ 
κορυφές δολομιτικές, άκτές κομματια
σμένες, νησιά, διώρυγες, δάση, παγε
τώνες. Σέ άπόσταση τριών χιλιάδων 
χιλιομέτρων άπό τό Μπουένος "Αιρες, 
στόν προθάλαμο τής " Ανταρκτίδος, 
συναντούμε μιά τελευταία κωμόπολη 
τής "Αργεντινής, τήν Ούσουάια. Πρό
κειται γιά τό νοτιώτερο οικισμό τής 
"Υδρογείου.

Μέ τόσο πλούσια γή, μέ μιά φύση 
τόσο πολύμορφη καί μέ έκατόν έξήντα 
χρόνια άνεξαρτησίας πίσω της, ή ' Αρ
γεντινή θά έπρεπε ν ’ άποτελεΐ τό σύμ
βολο τής εύτυχίας. Αντίθετα δέν 
έλειψαν ποτέ τά σύννεφα. Πρώτα 
άπ' όλα έξακολουθεί νά βαραίνει έπάνω 
της τό παρελθόν.

'Αναμφισβήτητα, ή περίοδος τού ι
σπανικού άποικισμοϋ είχε τό πλεονέ
κτημα νά άποθέσει στή Νότιο " Αμερική 
τή σφραγίδα ένός μεγάλου πολιτισμού, 
μιας μοναδικής γλώσσας, μιας σύγχρο
νης θρησκείας. "Από τήν άλλη μεριά, 
διέδωσε τόν έθνικισμό, τά βίαια πολιτι
κά πάθη καί, έπομένως, τήν κακή 
διακυβέρνηση. Πιό δυνατά άπό τήν 
έπιθυμία γιά έλευθερία, τά πολιτικά 
πάθη κάνουν τή χώρα νά ταλαντεύεται 
μεταξύ δημοκρατίας καί δικτατορίας 
(Τό προεδρικό μέγαρο, πού ονομάζεται

Ενας γρεναδιέρος με στολή του 19ου 
αιώνα φρουρεί την Κάζα Ροζάδα.

Κάζα Ροζάδα, έχει χρώμα ρόδινο, ένα 
είδος συμβιβασμού άνάμεσα στούς 
«λευκούς» καί στούς «έρυθρούς» τού 
19ου αίώνος, πού δέν έφαρμόζεται 
όμως πάντοτε στήν πράξη)." Η άκαμψία 
τής διοικητικής μηχανής παρεμποδίζει 
τήν οικονομική άνάπτυξη, τίς πρωτο
βουλίες, τίς άνταλλαγές μέτόέξωτερι- 
κό.

"Έτσι, ή "Αργεντινή δέν είναι πάντα 
εύτυχισμένη. Οί σχέσεις της μέ τίς δυό 
μεγαλύτερες γειτονικές χώρες είναι, 
τό λιγώτερο, άκαθόριστες. Μέ τή βραζι- 
λία τή χωρίζουν, έκτός άπό πολέμους 
τού περασμένου αίώνος, οί άμοιβαΐες 
ύποψίες καί ό φθόνος γιά τήν ύπεροχή 
στό χώρο τής Νοτίου ’ Αμερικής. Μέ τή 
Χιλή τή φέρνει άντιμέτωπη ό ύπερπλη- 
θυσμός τής μικρής χώρας τών "Ανδε
ων, καί ένα πρόβλημα άμφισβητούμε- 
νης κυριαρχίας έπάνω σέ τρία μικρά 
νησιά τού νότου.

' Η νέα γενεά 
ελπίς του μέλλοντος

Οί καιροί, εύτυχώς, άλλάζουν. Ή  
έποχή τής τηλεοράσεως καί τών άτομι- 
κών άντιδραστήρων, έκμηδενίζοντας 
τίς άντιδράσεις, προκαλεί όλων τών 
ειδών τίς έπιπτώσεις. Διαδίδει μέ έξαι- 
ρετική εύκολία τά πνευματικά ρεύματα. 
Μετριάζει τό αίσθημα τού έθνικισμοϋ. 
Καί όμως, μέσα σ αύτό τό πλαίσιο 
φαίνεται ότι ύπάρχει χώρος γιά έλπίδες 
καί ένθουσιασμούς. Πολλοί "Αργεντι
νοί, ειδικά οί νέοι, έχουν ζωτικότητα καί 
ένθουσιασμό, πού γεννούν πολλές έλ
πίδες. Τό άναπόφευκτο γεγονός τής 
άπωλείας τού χρόνου δέν είναι άθερά- 
πευτο. Μπορούν άκόμη νά δημιουργη- 
θοϋν Φάρ Ούέστ, καί στήν Παταγονία 
είναι διάχυτο τό ρίγος ένός νέου Φάρ 
Ούέστ. Σέ μιά χώρα όπου ή τροφή 
άφθονεΐ όσο σέ κανένα άλλο μέρος τού 
κόσμου, τά κοινωνικά προβλήματα καί οί 
"ιδεολογίες δύσκολα μπορούν νά φθά- 
σουν σέ άκραίες καταστάσεις.

Είναι άνάγκη νά ύπογραμμίσουμε 
αύτά τά θετικά στοιχεία, όχι έπειδή 
έχουν άπόλυτη άξια, άλλά έπειδή έμεΐς 
οί Εύρωπαΐοι συνηθίζουμε νά λησμο
νούμε ότι ή " Αργεντινή είναι, άνάμεσα 
σ ’ όλες τίς χώρες, έκείνη μέ τήν όποια 
ύφίστανται βαθύτεροι δεσμοί αίματος. 
Κατά τό Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ή 
"Αργεντινή ύπήρξε μιά άπό τίς έλάχι- 
στες χώρες πού άντιστάθηκε στις 
όχληρές πιέσεις καίάρνήθηκε νά κηρύ
ξει τόν πόλεμο τόσο στόν Αξονα όσο 
καί στούς Συμμάχους.

LINO PELLEGRINI
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Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ προβολή τών ' Ελληνι
κών διεκδικήσεων εις Μ. Ασίαν 

καί ή ' Ελληνοτουρκική σύγκρουοις κα
τά τά έτη 1912-1922, στενώς συνυφα- 
ομένη μέ τόν διωγμόν τών ' Ελλήνων 
τής Μ. ' Ασίας, δέν ήτο διμερές ζήτημα 
'Ελλάδος καί Τουρκίας, μέ επεισοδια
κήν μόνον παρέμβασιν τού ξένου παρά
γοντος, άλλ' εις τήν πραγματικότητα 
άμέοως σχετιζομένη μέ άναλόγους 
ένεργείας τών νικητριών τοΰ A ' Παγκο
σμίου Πολέμου Ευρωπαϊκών Δυνάμε
ων.

Τόν 19ον αιώνα εις τήν πολιτικήν τών 
Δυτικών Εύρωπαϊκών Δυνάμεων διά τήν 
' Ανατολήν, έκυριάρχει, ώς γνωστόν, τό 
«Δόγμα τής Οθωμανικής άκεραιότη- 
τος». Ή  πολιτική αϋτη, διαδεχθεϊσα 
τήν παλαιόν τακτικήν τής έπεμβάσεως 
διά τήν «προστασίαν» τών χριστιανών 
υπηκόων τής ' Οθωμανικής Αύτοκρατο- 
ρίας, άπετέλει τό νέον ένδυμα τής 
πατερναλιστικής πολιτικής τών Μεγά
λων Δυνάμεων έναντι τής Τουρκίας. 
Πλήν τών στρατηγικών λόγων, οί όποιοι 
τό ύπηγόρευον, τό νέον δόγμα έξυπη- 
ρέτει τήν παράλληλον έκμετάλλευσιν 
τών πλουτοπαραγωγικών πόρων τής 
προστατευομένης Χώρας ύπό τών Εύ- 
ρωπαϊκών Δυνάμεων. Τούτο όμως 
προϋπέθετεν ίσόρροπον έπιρροήν εις 
τήν Τουρκίαν. ' Η αύξανομένη Γερμανι

Τό ξ€ρ ίζω μα  ενός όλόκληιι

(Μ ΔΜΙΙΆΜΝ 1 W  ΙΐΑ/ιΗΝ

(1913 - 1922)

Συμφώνως ττρός μαρτυρίας του Χρ. Σολομωνίδη έκάησαν περίπου
55.000 οίκίαι, έκ τών όποιων 43.000 ' Ελληνικοί, 10.000 Άρμενικαί καί
2.000 ξένων ύπηκόων. Επίσης 5.000 καταστήματα, τά περισσότερα 
ελληνικά. Εις τήν άποτεφρωθεϊσαν έκτασιν υπολογίζεται ότι κατοικούν 
πλέον τών 180.000 ατόμων, τό πλεϊστον Έλληνες. Εις άπάσας τάς 
συνοικίας, τάς όποιας έπληξεν ή πυρκαίά, έκάησαν όλοι σχεδόν οί 
ορθόδοξοι ναοί, 117 Σχολεία Ελληνικά καί Αρμενικά, τό Αρχαιολογι
κόν καί Νομισματολογικόν Μουσεϊον τής Ευαγγελικής Σχολής καί 
πλείστα όσα άγαθοεργά ιδρύματα.

κή έπιρροή εις τόν Τουρκικόν χώρον, 
κατά τάς άρχάς τού 20οϋ αιώνα, ώδήγη- 
σεν εις τήν έγκατάλειψιν τού δόγματος 
τούτου. Ή  Γερμανική διείσδυοις, έξ 
άλλου, ιδία δέ ή γερμανική τεχνική 
βοήθεια, ένίσχυσε τόν τουρκικόν έθνι- 
κιομόν καί ιδιαιτέρως τήν άδιαλλαξίαν 
τών Νεοτούρκων. ' Η άνοδος τού νεο
τουρκικού έθνικισμού έμελλε ν' άποτε- 
λέση τόν καταλύτην τών έξελίξεων εις 
τήν 'Εγγύς 'Ανατολήν.

Αποφασιστικοί συντελεσταί έπίσης 
τών έξελίξεων εις τήν έγγύς ' Ανατο
λήν ύπήρξαν, άφ' ένόςμένήάποχώρη- 
σις τής Ρωσίας άπό τό συμμαχικόν 
στρατόπεδον, μετά τήν ' Οκτωβριανήν 
έπανάστασιν, μέ άποτέλεσμα τήν προ- 
ώθησιν τού ' Ελληνικού παράγοντος 
πρός κάλυψιν τού κενού καί ή έμφάνι- 
σις έπί τοΰ προσκηνίου τών 'Αμερικα
νών καί μάλιστα έκ θέσεως ισχύος.

Α ί ' Ελληνικοί διεκδικήσεις έναντι τής 
'Οθωμανικής Αύτοκρατορίας, κατόπιν 
μάλιστα τής έντολής τών Συμμάχων διά 
τήν περιφρούρησιντής Σμύρνης, άντα- 
πεκρίνοντο εις τήν άνάγκην καί έπιδίω- 
ξιν προστασίας τοΰ ' Ελληνικού πληθυ
σμού καί έπί πλέον εις τήν έθνικήν 
άποκατάστασίν του.

Ή  Συνθήκη τών Σεβρών έδικαίωσε 
τούτο. Αλλ' αί πολιτικοί έξελίξεις εις 
τόν ' Ελληνικόν καί Εύρωπαϊκόν χώρον,

έν συνδυασμώ μέ τήν άνάπτυξιν τού 
Κεμαλικοϋ κινήματος, μετατόπισαν τό 
κέντρον βάρους άπό τόν πολιτικόν εις 
τόν στρατιωτικόν τομέα. Εις τήν δευτέ- 
ραν φάσιν τού Μικρασιατικού, ό ' Ελλη
νικός στρατός, μέ θεατός άπαθεϊς τούς 
Συμμάχους, άπεδόθη εις ένα άνισον 
άγώνα, έξαρτώμενον κυρίως άπό έξω- 
στρατιωτικούς παράγοντες. Ή  προέ- 
λασις τοΰ ' Ελληνικού στρατού εις τήν 
άφιλόξενον Μικρασιατικήν ένδοχώραν, 
ή ήττα καί ή άποχώρησίς του άπό τήν Μ.
' Ασίαν (τέλος Αύγούστου -  άρχαί 
Σεπτεμβρίου 1922) έπέφεραν τό ξερ- 
ρίζωμα τού μικρασιατικού ' Ελληνισμού 
καί τό τέλος τής Μεγάλης ' Ιδέας.

"Ανοδος τοΰ τουρκικού εθνικι
σμού -  Μειονοτική πολιτική νεο
τούρκων

Αί τύχαι τών ' Ελληνικών πληθυσμών 
τής ' Οθωμανικής Αύτοκρατορίας, κατά 
τά κρίσιμα έτη, τά οποία προηγήθησαν 
τής Μικρασιατικής καταστροφής συν
δέονται κατ' άμεσον τρόπον μέ τήν 
κορύφωσιν τοΰ Τουρκικού έθνικισμού, 
ώς ούτος έξεφράσθη μέ τήν ιδεολογίαν 
τών Νεοτούρκων.

Οί Νεότουρκοι, ποικιλώνυμοι όμάδες 
διαμαρτυρίας έναντίοντής άπολυταρχί- 
ας τού Άβδούλ Χαμίτ καί συχνάκις
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ι λαοΰ, ή τραγω δ ία  ένός ” Εθνους

mmy ι:ι>: την μ . αχιαν Τοϋ Άν/χου Πεζικού 
κ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΠΠΑ

φορείς των ιδεών του δυτικού φιλελευ
θερισμού, έζήτουν συνταγματικός με
ταρρυθμίσεις καί διατήρησιντής ένότη- 
τος τής αυτοκρατορίας. Παρ' όλα 
ταϋτα, εις πρώτην φάσιν, ή ιδεολογία 
των δέν ένεφανίζετο ώς ενιαία. Δύνα- 
ται νά λεχθή δτι μία μορφή εθνικισμού 
είχε καλλιεργηθή καί ύπό τοϋ Σουλτά
νου ' Αβδούλ Χαμίτ, γνωστή ώς κίνημα 
τοϋ «(Παν)ισλαμισμοϋ», κυρίως μεταξύ 
τών Μουσουλμάνων τής Ρωσίας καίτών 
Βρεττανικών καί Γαλλικών κτήσεων τής 
Ασίας καί Αφρικής, ώς όπλον κατά 

τών Χριστιανικών κυρίως πληθυσμών. 
Μία ριζοσπαστικωτέρα μορφή εθνικι
σμού ό «Παντουρκισμός ή Παντουρανι- 
σμός», υίοθετεθεΐσα άπό μερίδα τών 
Νεοτούρκων, έτέθη ύπό διωγμόν ύπό 
τοϋ Σουλτάνου, φοβηθέντος τάς άντι- 
δράσεις τής Ρωσίας. Οϋτω, τό κίνημα 
περιωρίσθη εις τόν χώρον τής Μ.
’ Ασίας, ή όποια έθεωρήθη ώς ή «Πα- 
τρίς τοϋ Τουρκικού Έθνους καί συνε- 
δέθη μέ τό μέλλον καί τήν ζωτικότητα 
τής Τουρκίας.

Βασική διαφορά τού ' Εθνικισμού τών 
Νεοτούρκων έναντι τής σουλτανικής 
ιδεολογίας, είναι ότι «εις τήν Τουρκίαν 
δέν ύπήρχε χώρος, δχι μόνον διά τάς μή 
μουσουλμανικός μειονότητας άλλ' ού
τε καί διά μή Τούρκους μουσουλμά
νους». Αί δύο ίδεολογίαι, παρά τά λοιπά 
κοινά σημεία των, συνεκρούοντο συ- 
χνάκις άκόμη καί εις τάς παραμονάς 
τής έπαναστάσεως τών Νεοτούρκων, 
οπότε ή ιδεολογία είχε πλέον άποκρυ- 
σταλλωθή καί άπέβλεπεν εις τόν έ- 
κτουρκισμόν τής αύτοκρατορίας καί τήν 
έξαφάνισιν οϋτω τών μειονοτήτων. Τό 
μόνον εύνοϊκόν διά τάς μειονότητας 
σημεΐον ήτο τό φιλελεύθερον πρό
γραμμα τού Πρίγκηπος Sabbaheddin, 
τό οποίον προέβλεπε διοικητικήν άπο- 
κέντρωσιν καί τοπικήν αύτοδιοίκησιν, 
πέριξ τοϋ όποιου συνεσπειρώθησαν, ώς 
φυσικόν, αί μειονότητες.

Ή  έπανάστασις τών Νεοτούρκων, 
τού 1908, άποτελεΤ σημαντικόν στα
θμόν διά τήν Τουρκικήν ' Ιστορίαν, άλλά 
καί διά τήν πορείαν τοϋ Μικρασιατικού

' Ελληνισμού. ' Ο τίτλος τού Κόμματος 
«Ένωσις καί Πρόοδος», συνεκίνησε 
κατ’ άρχήν όλα τά έθνη τής αύτοκρατο
ρίας, τά οποία έξέλαβον τόν όρον 
«ένωσις» ώς «ισότητα». Αλλ' ή αισιό
δοξος αϋτη έρμηνεία διέφερεν άπό τόν 
σκοπόν τών Νεοτούρκων, ό οποίος ήτο 
ή άφομοίωσις τών μειονοτήτων μέ 
βιαίαν κρατικήν παρέμβασιν καί όχι ή 
παράλληλος ειρηνική διαβίωσις.

Τυπικώς, ή έπανάστασις τών Νεο
τούρκων δέν έφερε τούς Νεοτούρ- 
κους εις τήν έξουσίαν, ήνάγκασεν 
όμως τόν Σουλτάνον νά έπαναφέρη τό 
Σύνταγμα τού 1876, μέ τινας τροποποι
ήσεις καί νά προκηρύξη έκλογάς. Τά 
έξαγγελθέντα μέτρα έχαροποίησαν μέ- 
χρις ένθουσιασμοϋ τήν ' Ελληνικήν μει
ονότητα, πλήν του διορατικού Πατριάρ-

χου ' Ιωακείμ Γ ', όστις τελικώςέδικαιώ- 
θη, καθ' όσον μετ' ολίγον άπεδείχθη 
ότι τά πλείονα τών μέτρων τούτων ήσαν 
καταπιεστικά διά τούς '  Ελληνας ύπηκό- 
ους τής αύτοκρατορίας.

Αί έκλογαί τοϋ 1908 έγένοντο μέ 
φανερόν μεροληψίαν εις βάρος τών 
μειονοτήτων. Παρά ταϋτα έξελέγησαν 
27 "Ελληνες βουλευταί (Βουλευτής 
Σμύρνης ό ιστορικός Παύλος Καρολί- 
δης). Ούτοι, 'ίνα άντιμετωπίσουν τόν 
άνερχόμενον Τουρκικόν Εθνικισμόν, 
έδημιούργησαν έν ’ Εθνικόν Κόμμα, τό 
όποιον έδρασε μέχρι τού 1913. "Αλλοι 
ένετάχθησαν εις τόν ' Αγγλόφιλον Κια- 
μήλ Πασάν. Τήν 24 Απριλίου 1908 ό 
στρατός κατέλαβε τήν Πρωτεύουσαν 
καί άντικατέστησε τόν Αβδούλ Χαμίτ 
μέ τόν άδελφόν του Μεχμέτ Ε' Ρεσάτ.

Στην απέναντι σελίδα: Ο εθνομάρτυς μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος, από τις 
κορυφέες μορφές της Μικρασιατικής τραγωδίας, (Ανδριάντας πίσω από τη Μητρόπολη 
των Αθηνών). Κάτω: Τα ερείπια του νοσοκομείου της Σμύρνης μετά την καταστροφή.
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" Εκτοτε, παρά τάς προσπάθειας τών 
' Ελλήνων πρός όργάνωσιν καί άντίδρα- 
σιν, ό τουρκικός εθνικισμός, συνεχώς 
διογκούμενος λόγιο καί τής εδαφικής 
συρρικνώσεως τής Τουρκίας, δεικνύει 
άπροκάλυπτον εχθρότητα πρός τάς 
μειονότητας. ' Η αύτονομίατής 'Αλβα
νίας, ή άπώλεια τής Λιβύης (1912) καί 
τής Δωδεκανήσου, τό αύτό έτος καί ή 
ήττα τών Τούρκων εις τόν Α' Βαλκανι
κόν Πόλεμον συνετέλεσαν εις τήν 
άνοδον τού τουρκικού εθνικισμού, ό 
όποιος διά τού τύπου καί τής προπαγαν
διστικής δραστηριότητος τού διανοου
μένου Ziya Cokalp διωχετεύθη εις τάς 
μάζας καί διεμόρφωσε τήν νέαν άπει- 
λητικήν κατάοτασιν.

Γενίκευσις τών διωγμών

Πλήν όμως τής άνόδου τού τουρκι
κού εθνικισμού, κυρίου πράγματος τής 
διώξεως τού Ελληνικού στοιχείου, 
συνετέλεσαν εις τούτο καί οικονομικοί 
λόγοι. Οί "Ελληνες, έλέγχοντες τό 
έμπόριον καί τήν βιομηχανίαν τής χώ
ρας, άπετέλουν έμπόδιον διά τήν Γερ
μανίαν νά όλοκληρώση τήν οικονομικήν 
της διείσδυσιν εις τήν ύπανάπτυκτον 
Τουρκίαν. Κατά τό 1915, ή Γερμανική 
Τράπεζα Παλαιστίνης παρώτρυνε τούς 
Τούρκους νά διακόψουν τάς έμπορικάς 
των σχέσεις μέ Ελληνας καί Αρμένι
ους. Γερμανοί στρατιωτικοί, έξ άλλου, 
ύπέδειξαν τήν έκτόπισιν τών ' Ελλήνων 
τής ' Ανατ. Θράκης καί Μ. Ασίας κατά 
τόν Α' Παγκόσμιον πόλεμον καί έπέ- 
βλεψαν διά τήν μεταφοράν χιλιάδων 
' Ελλήνων «διά στρατιωτικούς λόγους», 
καταλήξασαν εις πραγματικήν έξόντω- 
σ ι ν .

Μέ τό τέλος τών Βαλκανικών πολέ
μων ήρχισαν οί συστηματικοί διωγμοί 
τών Ελλήνων εις Τουρκίαν, οί όποιοι, 
μέ άποκορύφωμα τήν Μικρασιατικήν 
καταστροφήν, διήρκεσαν περίπου 10 
έτη (1913-1922). ' Αναλόγως τής έκτά- 
σεως καί τής μορφής τών καταπιέσεων 
τούτων, οί διωγμοί δύνανται νά διακρι- 
θοϋν εις τρεΤς φάσεις:
-  ' Η πρώτη ,1913 μέχρι τής έξόδου 

τής Τουρκίας εις τόν Α' Παγκόσμιον 
πόλεμον, συνεπάγεται τήν άλλοίωσιν 
τής έθνολογικής συστάσεως τού πλη
θυσμού τής δυτικής Μικρός ’ Ασίας.

-  ' Η δευτέρα καλύπτει ολην τήν 
διάρκειαν τού πολέμου, καθ' ήν έπιχει- 
ρεΤται ή έξόντωσις τών ' Ελλήνων πα- 
ραλλήλως μέ τήν γενοκτονίαν τών 
' Αρμενίων.

-  ' Η τρίτη τέλος έγκαινιάζεται μέ τήν 
άπόβασιν τών ' Ελλήνων εις Σμύρνην

Στην απέναντι 
σελίδα στιγμές εθνικής 
ενατένισης λίγο 
πριν από το δράμα.
0 Χρυσόστομος κρατώντας 
στα χέρια του το 
τηλεγράφημα του 
Βενιζέλου

καί χαρακτηρίζεται άπό τήν δυναμικήν 
άντίδραοιν τών Κεμαλικών μέ άποτέλε- 
σμα τήν συντριβήν τού Μικρασιατικού 
' Ελληνισμού (Μάιος 1919-Σεπτ. 1922).

Προοίμιον τών διωγμών ήτο ό έμπορι- 
κός άποκλεισμός τού 1909 καί τού 
1911. Ή  άτμόσφαιρα όμως ήρχισε νά 
γίνεται έντόνως άνθελληνική τό 1913, 
μετά τήν πτώσιν τής Κυβερνήσεως τού 
Κιαμήλ Παοά, τήν όποιαν διεδέχθη ή 
δικτατορία τού Νεοτουρκικού Κομιτά
του (Ιούνιος 1913). Μετά τάς άνεπιτυ- 
χείς ένεργείας πρός έπίλυσιν τής 

Ελληνοτουρκικής διαφοράς διά τάς 
νήσους τού άνατολικοΰ Αιγαίου καί τήν 
άνυποχώρητον στάσιν τής 'Ελλάδος 
εις τό θέμα τούτο, ή Τουρκία διετύπω- 
σε τήν πρώτην έπίσημον άπειλήν κατά 
τής 'Ελληνικής μειονότητος.

Πρώτη φάσις διωγμών

Οί διωγμοί ήρχισαν περί τά τέλη τού 
1913 μέ τήν βιαίαν έκδίωξιν τών ' Ελλή
νων τής Ά ντ. Θράκης, ώς άνωτέρω 
έξετέθη. Τόν Μάϊον τού 1914, ύπό τήν 
καθοδήγησιν τών Γερμανών, οί διωγμοί 
έπεξετάθησαν καί εις τήν δυτικήν Μ. 
Ασίαν. Τήν θέσιν τών έκριζωθέντων 

' Ελλήνων κατέλαβον μουσουλμάνοι 
πρόσφυγες τών έδαφών τά οποία έχα- 
σεν ή Τουρκία εις τούς Βαλκανικούς 
πολέμους. Διά τήν έκκένωσιν τής έναν
τι τών έπιμάχων νήσων τού άνατολικοΰ 
Α ιγαίου περιοχής, προεβλήθησαν 
«στρατιωτικοί λόγοι». Εις τό κείμενον 
τής διαταγής τής Τουρκικής Κυβερνή
σεως πρός τήν Διοίκησιν τής Σμύρνης, 
δίδονται όδηγίαι βιαίας έκτοπίσεως, 
ύπενθυμίζεται όμως νά συγκεντρω
θούν πιστοποιητικά τών έκτοπιζομένων 
ότι έγκαταλείπουν «θεληματικώς» τάς 
οικίας των, ώστε νά μή δημιουργηθοϋν 
βραδύτερον πολιτικά ζητήματα.

Είναι φανερόν ότι διά τόν έκτοπισμόν 
τών ' Ελληνικών πληθυσμών έχρησιμο- 
ποιήθησαν γερμανικοί μέθοδοι. Από 
τών τελευταίων μηνών τού 1913, άλλω

στε, τήν στρατιωτικήν διοίκησιν τής 
Τουρκίας είχεν άναλάβει ό Γερμανός 
στρατηγός Λίμαν Φόν Σάντερς, ό όποι
ος μάλιστα τόν Μάϊον τού 1914, έπικε- 
φαλής στρατιωτικής άποστολής, έπε- 
θεώρησε τήν ύπό έκκένωσιν περιοχήν.
' Η προδιαγεγραμμένη ζώνη ήρχιζεν 
άπό τό βορειότερον σημεϊον τού κόλ
που τού Ά δραμυτίου , διηυρύνετο 
πρός τό έσωτερικόν κατά μερικάς 
δεκάδας χιλιομέτρων καί κατέληγεν εις 
τό έναντι τής Σάμου στενόν τής Μυκά- 
λης.

Τής έκκενώσεως, μεθοδευθείσης 
όμοιομόρφως, προηγήθη ένωρχηστρω- 
μένη άνθελληνική έκστρατεία τού 
Τουρκικού τύπου καί ένετάθησαν αί 
καταπιέσεις πρός έξαναγκασμόν τού 
' Ελληνικού στοιχείου εις έκουσίαν με- 
τανάστευσιν. Παραλλήλως, έξωπλίσθη 
ό Τουρκικός πληθυσμός, άπηγορεύθη ή 
όπλοφορία εις τούς " Ελληνας καί ώρ- 
γανώθη αύτοσχέδιος Χωροφυλακή διά 
ν ’ άναλάβη τό έργοντής έκκενώσεως. 
Περίπου 130.000 "Ελληνες άπεμα- 
κρύνθησαν τότε άπό τήν περιοχήν τής 
’ Ερυθραίας (Τσεσμές, Καραμπουρνού,
' Αγ. Παρασκευή κ.ά.) καθώς καί άπό τό 
’ Αδραμύτιον, τό Δικελί, τήν Πέργαμον 
καί τήν Φώκαιαν. "Οσοι δέν ήδυνήθη- 
σαν νά διασωθούν εις ' Ελλάδα, ήτις 
έδέχθη τό πρώτον κύμα προσφύγων, 
μετεφέρθησαν εις τό έσωτερικόν τής 
Μ. ’ Ασίας. ’ Ιδιαιτέρως τραγική ήτο ή 
έκκένωσις τής Φωκαίας, ήτις, συμφώ- 
νως πρός μαρτυρίας τής Γαλλικής 
Αρχαιολογικής Αποστολής, συνω- 

δεύθη μέ άθρόας σφαγάς.
' Η ' Ελληνική άντίδρασις διά τούς 

διωγμούς τών ' Ελληνικών μειονοτήτων 
έξεδηλώθη μέ δύο ρηματικός διακοινώ- 
σεις πρός τήν Τουρκικήν Κυβέρνησιν. 
Τό έντονον ύφος τής δευτέρας (' Ιούνι
ος 1914) έκαμε τήν Τουρκίαν διαλλακτι- 
κωτέραν καί έοωσε τό Άϊβαλί. Τότε 
συνεφωνήθη καί μερική άνταλλαγή 
πληθυσμών καί έδημιουργήθη Μικτή 
’ Επιτροπή διά τήν έκτίμησιν τής περι
ουσίας τών άνταλλαξίμων. Παρά ταΰτα 
όμως οί διωγμοί τών ' Ελλήνων συνεχί- 
σθησαν άπό ώργανωμένας συμμορίας, 
τάς όποιας δέν ήτο δυνατόν νά έλέγξη 
ή Χωρο/κή, ίδια εις τήν περιοχήν τής 
Σμύρνης. Ή  δολοφονία όμως τών 
' Ελλήνων άλιέων εις τό ' Εγγλεζονήσι, 
έντός τού κόλπου τής Σμύρνης, έγένε- 
το άπό τουρκικά τακτικά στρατεύματα 
(τέλος 'Ιουνίου 1914). Τό έργον τής 
Επιτροπής έναυάγησε, κατόπιν καί 

τών κωλυσιεργιών τής Πύλης εις τό 
θέμα τής άναγνωρίσεως τών κινητών 
περιουσιών τών ' Ελλήνων. Εις τάς
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διαμαρτυρίας τοϋ Μ. ' Εμμανουηλίδη, 
"Ελληνος Βουλευτοΰ τοϋ Οθωμανι
κού Κοινοβουλίου, διά τήν συνέχισιν 
τών διωγμών, ό Τούρκος 'Υπουργός 
τών 'Εσωτερικών Ταλαάτ ύπεστήριξεν 
οτι ή Τουρκία ήτο αντίθετος πρός τόν 
βίαιον εκπατρισμόν, πλήν δέν ήτο πλέ
ον δυνατή ή επιστροφή τών ' Ελλήνων 
εκτοπισμένων εις τάς έστίας των, διότι 
αΰται είχον καταληφθή ύπό Τούρκων 
προσφύγων.

Σημειωτέον ότι τά μεγάλα κέντρα 
τής Κων/πόλεως καί Σμύρνης δέν 
έξεκενώθησαν, ίσως λόγω τών πρακτι
κών δυσχερειών. Παρά ταϋτα, ή δήλω- 
σις τού Κυβερνήτου τής Σμύρνης τήν 
10 Αύγούστου 1914 εις ορθοδόξους 
Ίεράρχας καί έκπροσώπους τών Μ. 
Δυνάμεων ότι ή Σμύρνη θά «γινόταν 
στάχτη» διά νά μή καταληφθή άπό 
ξένους, προεκάλεσε πανικόν καί πολ
λοί Ελληνες έγκατέλειψαν τήν πόλιν. 
Τήν 22 Αύγούστου, κατόπιν πολιορκίας 
ήμερών τοϋ Μητροπολιτικοΰ Μεγάρου, 
ό Μητροπολίτης Χρυσόστομος έξωρί- 
σθη.

Συμφώνως πρός στατιστικήν τοϋ Οι
κουμενικού Πατριαρχείου, μέχρι τά 
τέλη τού 1914 έξετοπίσθησαν 153.890 
"Ελληνες άπό τά παράλια τής Μ.
' Ασίας εις τό έσωτερικόν, μέχρι δέ τοϋ 
τέλους τών Βαλκανικών πολέμων ή 
Ελλάς είχε δεχθή 150.000 πρόσφυ

γας. Εις τόν άπολογισμόν τής α' 
φάσεως έγγράφονται προσέτι ή έξάρ- 
θρωσις τού έμπορίου, ή μείωσις τών 
μαθητών εις τά ' Ελληνικά Σχολεία (εις 
Κων/πολιν 30-40%) καί ή προσφυγοποί- 
ησις.

Δευτέρα φάσις διωγμών
Η δευτέρα φάσις έγκαινιάζεται μέ 

τήν έξοδον τής Τουρκίας εις τόν Α' 
Παγκόσμιον πόλεμον καί χαρακτηρίζε
ται έν άρχή άπό τά ληφθέντα δραστικά 
οικονομικά μέτρα διά τήν άντιμετώπισιν 
τών ηύξημένων άναγκών τού πολέμου. 
Οί Ελληνες, άποτελούντες άκόμη τήν 
άκμάζουσαν οικονομικήν τάξιν, έπλή- 
ρωσαν τό μεγαλύτερον μέρος τών 
έκτάκτων έπιβαρύνσεων, αί όποίαι άπε- 
τέλεσαν νέαν μορφήν καταπιέσεως.

Αλλο μέτρον έξοντώσεως, καίτοι 
διεφημίσθη ώς μέτρον ίσότητος τών 
μειονοτήτων, ήτο ή στρατιωτική θητεία. 
Τό άρχικώς έκδοθέν διάταγμα στρατο
λογίας (1 Αύγ. 1914) άφεώρα εις 
άπαντας τούς ύπηκόους άπό 20-45 
έτών. Βραδύτερον έδόθη ή δυνατότης 
εις τούς μή μουσουλμάνους τής έφ' 
άπαξ έξαγοράς τής θητείας άντί 44 
λιρών. Οί άνω τών 45 έτών ύποχρεώθη- 
σαν νά έπανδρώσουν τά περίφημα 
Ά μελέ Ταμπουρού (Τάγματα Εργασί
ας) έργαζόμενοιείς λατομεία, ορυχεία,

δρόμους καί άγρούς εις τά βάθη τής Μ.
Ασίας (Ίκόνιον, Σεβάστεια, "Αγκυρα, 

Μερσία, ' Ερζερούμ) ύπό άθλιας συν- 
θήκας διαμονής καί σιτίσεως, άποδεκα- 
τιζόμενοι άπό τάς έπιδημίας καί άπό 
τάς άπανθρώπους συνθήκας έργασίας, 
ύπό βροχήν καί χιόνας.

Χαρακτηριστικόν δείγμα άπανθρώ- 
που μεταχειρίσεως είναι καί τό άκόλου- 
θον Τουρκικόν ντοκουμέντο:

«Λουτφή Έφένδην.

Άρχιεργοδηγόν εις Αργανα.

' Επληροφορήθημεν ότι οί προδόται 
τής πατρίδος Ρωμιοί στρατιώται δέν 
οδηγούνται εις έργασία οσάκις βρέχει.
' Επειδή οϋτω, άφ' ένός μέντό Δημόσι
ον Ταμεΐον έπιβαρύνεται ήμερησίως μέ 
860 γραμ. σίτου κλπ, άφ’ έτέρου δέ 
άδυνατούμεν νά έπιτύχωμεν τόν σκο
πόν μας, έντελλόμεθα ύμΐν όπως τού 
λοιπού, κατόπιν συνεννοήσεως μετά 
τοϋ Διοικητοϋ τών Εργατικών Ταγμά
των, άποστέλλητε αύτούς άνευ ούδεμι- 
άς έξαιρέσεως νά έργάζωνται ύπό 
βροχήν καί χιόνα.

(ύπογρ.) Ό μέρ  'Αρχιμηχανικός τών 
Δημοσίων Έργων. 

Παραπέμπεται εις τόν Διοικητήν τών 
Εργατικών Ταγμάτων Οργάνων Ά ρ- 

χιεργοδηγόν Λουτφή».
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Εις τάς κακουχίας τούτων προσετέ- 
θη καί ή εχθρική συμπεριφορά τών 
εντοπίων πληθυσμών, εις τούς όποιους 
ή Τουρκική διοίκησις παρουσίαζε τούς 
"Ελληνας «στρατιώτας» ώς αιχμαλώ
τους πολέμου. Εις τήν πραγματικότητα 
τά στρατόπεδα ταϋτα ήσαν χώροι έξον- 
τώσεως τού δυναμικωτέρου ελληνικού 
στοιχείου, γεγονός τό όποΐονήνάγκαζε 
τούς "Ελληνας νά εξαγοράζουν τήν 
θητείαν των, έκποιούντες τήν περιουσί
αν των καί οί πτωχότεροι νά καταφεύ
γουν εις τά δρη. Τόν Μάρτιον τού 1916 
προσετέθη καί έπί πλέον φόρος 22 
λιρών διά τούς έξαγοράσαντας τήν 
θητείαν των. ' Ηκολούθησε κύμα λιπο
ταξιών καί έκτελέσεων. Συμφώνως 
πρός έκθεσιν Ελλήνων Βουλευτών 
τού 'Οθωμανικού Κοινοβουλίου (τέλη 
1918) 250.000" Ελληνες άπέθαναν άπό 
κακουχίας εις τά 'Εργατικά Τάγματα.

" Ετερον μέτρον ήσαν αί νέαι μετατο
πίσεις πληθυσμών άπό τάς άκτάς εις τά 
ένδότερα τής Μ. 'Ασίας, άπό τήν 
έπαύριον τής Συμμαχικής έκστρατείας 
εις τά Δαρδανέλλια (Φεβ. 1915), θεω
ρούμενοι κυρίως ώς προσπάθεια άλλοι- 
ώσεως τής έθνολογικής συστάσεως 
τού Μακεδονικού ΠΛηθυσμοϋ, άλλ’ έν 
τή ούσία βαθμιαία έξόντωσις τών μειο
νοτήτων. Τούτο δέ ήτο έπίσης άσχετον 
μέ τήν φημολογουμένην παραχώρησιν 
εις τήν ' Ελλάδα τών περιοχών τούτων 
άπό τούς Συμμάχους. ' Ο έκτοπισμός 
έγένετο συνήθως τόν χειμώνα, ύπό 
δυσμενείς καιρικός συνθήκας. Εις τούς 
έκτοπιζομένους άπηγοοεύετο νά μετα

0 Κεμάλ Ατατουρκ 
εμπνευστής 
και δήμιος του 
Ελληνισμού 
της Μ. Ασίας.

φέρουν τρόφιμα, ρουχισμόν ή στρώμα
τα. Τάς έκκενουμένας οικίας κατελάμ- 
βανον οί Τούρκοι. ' Η πομπή κατηυθύ- 
νετο πρός άγνωστον σημεϊον καί έστά- 
θμευεν εις άνοικτούς χώρους, όπου 
ήτο άδύνατος ό άνεφοδιασμός. ' Απη- 
γορεύετο έπίσης ή περίθαλψις τών 
άσθενών καί ή ταφή τών νεκρών. 
Έπεβάλλετο, άντιθέτως, ή άπολύμαν- 
σις εις Τουρκικούς λουτήρας (Χαμάμ) 
καί άμέσως ιατρική έξέτασις -  κατά τά 
Γερμανικά πρότυπα. ' Η πορεία έγένε- 
γο μέ πλήρη άσιτίαν, άπαγορευομένης 
έπί ποινή θανάτου τής έλεημοσύνης 
άπό ομογενείς καί ή παροχή άσύλου εις 
έγκαταλελειμένα βρέφη. Οί νέοι τόποι 
έγκαταστάσεως ήσαν ώς έπί τό πλεί- 
στον άπομεμονωμένα χωρία τής Μικρα
σιατικής ένδοχώρας μέ άμιγή Τουρκι
κόν πληθυσμόν. ’ Εκεί, μακράν τού 
Πατριαρχείου καί χωρίς διδασκάλους, 
οί περισσότεροι άπό τούς έπιζώντας 
ώδηγοϋντο εις τόν έξισλαμισμόν.

Συγκριτικώς μέ τήν άπροκάλυπτον 
γενοκτονίαν τών ’ Αρμενίων, ήτις προη- 
γηθείσα προεκάλεσε τήν Εύρωπαϊκήν 
κατακραυγήν, ή έξόντωσις τού έλληνι- 
κοΰ πληθυσμού, διά τής στρατολογήσε- 
ως καί τών έκτοπίσεων, ήτο «άργός

0 Κεμάλ Ατατούρκ 
συγκέντρωνε τους Τούρκους 
προκρίτους και τους έλεγε: «Σκοτώστε 
τους
' Ελληνες και πάρτε τα 
πλούτη τους».

θάνατος» ό όποιος έμεθοδεύθη διά ν ’ 
άποφευχθή ή δημιουργία άναλόγων 
έντυπώσεων εις τήν διεθνή κοινήν 
γνώμην.

Αί έκτοπίσεις ήρχισαν άπό τήν περιο
χήν τού Μαρμαρά, έπεξετάθησαν εις 
τάς παραλιακός πόλεις τής ’ Ιωνίας καί 
κατέληξαν εις τόν Πόντον. Τόν Φε
βρουάριον τού 1916 έξετοπίσθησαν οί 
κάτοικοι τής Νέας Εφέσου καί τόν 
Ιούνιον τού Γκιούλ Μπαξέ καί τού 
Γ ιατζιλάρ. Τήνάνοιξιντοϋ 1917ήλθενή 
σειρά τού ’ Αϊβαλί (Κυδωνίαι). Συγκεκρι
μένους τήν 27ην Μαρτίου οί "Ελληνες 
κάτοικοι άπό 20 μέχρις 80 έτών ύπε- 
χρεώθησαν νά έγκαταλείψουν τήν πό- 
λιν. Μέρος τούτων ώδηγήθη, ύπό στρα
τιωτικήν συνοδείαν, εις τά Βαλανίδια, 
εις άπόστασιν 8 ώρών άπό τό ' Αϊβαλί καί 
οί ύπόλοιποι διεσκορπίσθησαν εις τάς 
περιοχάς Προύσης καί Άϊδινίου. Εις 
τάς διαμαρτυρίας τού "Ελληνος Πρε- 
σβευτού εις Κων/πολιν Καλλέργη, ή 
Πύλη έδικαιολόγησε τήν ένέργειαν τού 
διασκορπισμού 25.000 κατοίκων τού 
' Αϊβαλί έπικαλουμένη ύπερτάτους, κα
τά τόν Λίμαν Φόν Σάντερς, στρατιωτι
κούς λόγους.

Μαρτυρική τύχη έπεφυλάχθη, καθ' 
όλην τήν διάρκειαν τού πολέμου, εις 
τάς διδύμους Κοινότητας Μάκρης καί 
Λιβισιοΰ (άρχαίας Τελμησσοϋ καί Καρ- 
μυλησσοϋ) αί όποϊαι πολιτιστικώς ήδύ- 
ναντο νά συγκριθοϋν μέ τήν Σμύρνην. 
Τό Φθινόπωρον τού 1914 έξεκενώθη- 
σαν 70 γειτονικά Χωρία τών όποιων οί 
κάτοικοι διετάχθηοαν νά έγκαταστα- 
θούν εις Μάκρην. ' Εκεϊ έζων ύπό 
συνθήκας γκέτο, λιμοκτονοΰντες, χω
ρίς δυνατότητα έξωθεν έπικοινωνίας 
καί άνεφοδιασμού. Μία έξοδος άπελπι- 
σίας τούτων, κατά τάς άρχάς του 1915, 
έπνίγη εις τό αίμα. Ή  έκκλησις διά 
βοήθειαν, τήν όποιαν άπηύθυναν οί 
έγκλωβισμένοι εις τόν Αγγλον Πρόξε
νον εις Ρόδον (Ιούλιο 1916), προεκά
λεσε νέον διωγμόν, όστις διήρκεσεν έν 
ολόκληρον έτος. Τελικώς, άπό τάς 
βιαιότητας καί τάς έκτοπίσεις, άπέμει- 
ναν εις Μάκρην καί Λιβίσι μόλις 36 
οίκογένειαι άπό τάς 1.400 αί όποϊαι 
ύπήρχαν έκεϊ εις τήν άρχήν τού πολέ
μου.

Συνολικώς, συμφώνως πρός τήν έκ- 
θεσιν τών 'Ελλήνων Βουλευτών τής 
Τουρκικής Βουλής, τά θύματα τών 
διωγμών -  νεκροί καί έκτοπισμένοι -  
ϋπελογίσθησαν εις 750.000.

Οι διωγμοί εις τόν Πόντον

Κατά τάς παραμονάς τού Α ' Παγκο-
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σμίου Πολέμου, ό 'Ελληνισμός του 
Πόντου εύρίοκετο εις οικονομικήν καί 
πληθυσμιακήν άνοδον, ιδιαιτέρως εις 
τάς παραλιακός πόλεις Άμισός (Σαμ
ψούς) καί Μπάφρα. ΈκεΤ οί "Ελληνες 
άπετέλουν τό 40% τού πληθυσμού, 
όμοΰ δέ μετά τών Αρμενίων, είχοντόν 
άποκλειοτικόν έλεγχον τών ιδιωτικών 
έπιχειρήσεων καί τής καπναγοράς.

Μέ τήν είσοδον τής Τουρκίας εις τόν 
Πόλεμον, ό ' Ελληνισμός τού Πόντου 
ήκολούθηοε τήν τύχην τών ' Ελλήνων 
τής ανατολικής Θράκης καί Μ. ' Αοίας: 
έκκενώσεις οικισμών, Τάγματα Εργα
σίας, έκτελέσεις λιποτακτών, άντίποινα 
εις τάς οικογένειας τών φυγοστράτων 
κλπ. Λόγω όμως τής γειτνιάσεως μέ τό 
Ρωσοτουρκικόν μέτωπον ό Πόντος έ- 
δοκίμασεν έντονώτερον τάς συνέπειας 
τού πολέμου, ίδια μετά τήν ήτταν τών 
Τούρκων εις τό Σαρικαμίς (Ίαν. 1915), 
οπότε ο ί " Ελληνες τού Πόντου άπεμα- 
κρύνθησαν άπό τόν τακτικόν στρατόν 
καί έτοποθετήθηοαν εις τά Ά μελέ 
Ταμπουρού. Ούτως, ύπό τό πρόσχημα 
τής θρησκοληψίας, οί Πόντιοι, νέοι καί 
ύπερήλικες, έστρατολογούντο άπο- 
κλειστικώς πλέον εις τά Τάγματα ’ Ερ
γασίας.

'Αλλ' ό,τι κυρίως χαρακτηρίζει καί 
διαφοροποιεί τούς διωγμούς τού Πόν
του άπό τάς διώξεις τών 'Ελλήνων 
άλλων περιοχών είναι ή ώργανωμένη 
άντίοτασις τών κατοίκων του. Αί διώξεις 
ένετάθηοαν μέ τήν έκδοσιν διατάγμα
τος διά τήν έξορίαν άπάντων τών 
άρρένων 16-40 έτών καί τήν μεταφο
ράν τών γυναικοπαιδών εις τό έσωτερι- 
κόν τής Μ. 'Ασίας (28 Δεκ. 1916). Τήν 
πραγματοποίηοιν τού έξοντωτικοΰ τού
του προγράμματος άνέλαβον ό νέος 
Στρατιωτικός Διοικητής τού Πόντου 
Ραφέτ Πασάς.' Η έφαρμογή του ήρχισε 
τόν ' Ιαναουάριον τού 1917 εις τήν 
' Ανω ’ Αμισόν (Καδίκιοϊ) καί συνεχίσθη 
εις τήν Μπάφραν. Πολλοί "Ελληνες 
κατέφυγον τότε εις τά όρη καί ώργανώ- 
θησαν έναντίον τού τακτικού στρατού. 
Γνωστότερος τών 'Ελλήνων 'Οπλαρ
χηγών τού Πόντου ήτο ό Δημήτριος 
Χαραλαμπίδης (Τσιμενλής) καί άπό τά 
χωρία τά οποία άντέταξαν ήρωϊκήν 
άντίστασιν ή Σάντα. Τήν ίδιαν έποχήν, ή 
δραστηριότης τού Μητροπολίτου ' Αμα- 
σείας Γερμανού Καραβαγγέλη, διά τήν 
περιστολήν τών διωγμών τού ποιμνίου 
του, κατέληξεν εις τόν έκτοπισμόν του, 
κατά τό 1917.

Κατά τούς μετριωτέρους υπολογι
σμούς έξωρίοθησαν, κατά τήν διάρκει
αν τού πολέμου, 235.000 Πόντιοι καί
80.000 κατέφυγαν εις τήν Ρωσίαν έπί

συνόλου περίπου 500.000 ' Ελληνικού 
πληθυσμού. Λεπτομερειακά στοιχεία 
διά τάς έμψύχους καί ύλικάς ζημίας 
τών έκκλησιαστικών περιφερειών τού 
Πόντου περιλαμβάνονται εις έκθεσιν 
τού Προηγουμένου Βαζελώνος Πανα
ρέτου, όστις έπεσκέφθη τήν περιοχήν 
ώς άπεοταλμένος τής Κεντρικής ' Ενώ- 
σεως τών Ποντίων εις Αίκατερινοδάρ, 
μετά τήν άνακωχήν τού Μούδρου.

Όλιγώτεραι σχετικώς διώξεις έση- 
μειώθησαν εις τήν έκκληοιαστικήν πε
ριφέρειαν τής Τραπεζοϋντος, όπου ό 
εύφυής Μητροπολίτης Χρύσανθος ε ί
χε κατορθώσει νά δημιουργήση προϋ
ποθέσεις καλής συνεργασίας τής έλλη- 
νικής θρησκευτικής ήγεσίας μετά τών 
Τουρκικών Πολιτικών 'Αρχών. Μέ τήν 
κήρυξιν τού πολέμου ό Χρύσανθος 
κατώρθωσε νά έξαιρεθοϋν τής στρα- 
τεύσεως όλοι οί διδάσκαλοι καί ιερωμέ
νοι, ώστε νά μή κλείσουν τά σχολεία καί 
αί έκκλησίαι τών ' Ελλήνων. ’ Επέτυχεν 
άκόμη καλυτέραν μεταχείρησιν τών 
'Ελλήνων εις τά Τάγματα 'Εργασίας 
καί έματαίωοεν άποφάσεις τοπικών 
Διοικητών δΓ έκκενώσεις χωρίων. Δέν 
ήδυνήθη όμως ν ’ άναστείλη τήν σφα
γήν τών ’ Αρμενίων εις τό βιλαέτι τής 
Τραπεζοϋντος τόν 'Ιούνιον τού 1915. 
Λόγω τής τοιαύτης έμπιοτοσύνης, τήν

όποιαν άπήλαυεν ό Χρύσανθος, κατά 
τήν άποχώρησιν τών Τούρκων καί τήν 
κατάληψιν τής πόλεως ύπό τών Ρωσι
κών στρατευμάτων (3 Άπρ. 1916), ό 
Μητροπολίτης ώρίσθη Πρόεδρος τής 
προσωρινής Κυβερνήσεως Τραπε
ζοϋντος. Από τήν θέσιν αύτήν, κατά 
τήν διάρκειαν τής Ρωσικής κατοχής, 
συνέχισε τόν άνθρωπισμόν καί τήν 
πολιτικότητά του, περιθάλψας χιλιάδας 
Τούρκους πρόσφυγας καί διασώσας 
τούτους άπό τήν έκδίκησιν τών 'Αρμε
νίων στρατιωτών τού Ρωσικού στρατού. 
Σημειωτέον ότι μετά τήν ’ Οκτωβριανήν 
έπανάστασιν ό Χρύσανθος διετήρησε 
τήν προεδρίαν τής προσωρινής διοική- 
σεως τής περιοχής καί ήτο έπίσης 
σύμβουλος τού τοπικού Σοβιέτ. Μεγά
λη, τέλος, ήτο ή συμβολή τού Μητροπο
λίτου εις τήν περιστολήν τής βιαίας 
μεταχειρίσεως τών ' Ελλήνων τής ύπαί- 
θρου άπό τά στίφη τών Τσετών, οί 
όποιοι προηγούντο τού Τακτικού Τουρ
κικού Στρατού κατά τήν άνακατάληψιν 
τής Τραπεζοϋντος (Δεκ. 1918), άκόμη 
δέ καί μετά ταύτην συνέχισε τάς 
άρμονικάς του σχέσεις μέ τούς Τούρ
κους, έπ' ώφελεία πάντοτε τού ' Ελλη
νικού στοιχείου.

Η συνέχεια στό επόμενο

Εικόνα-μαρτυρία: Στο ρημαγμένο οπίτι που φιλοξενεί την προοφυγιά τα πατρογονικά 
εικονίσματα.
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r > ΕΤΟΣ 717 στέφεται αύτοκράτωρ 
τοΰ Βυζαντίου ό στρατηγός τών 

Ανατολικών Λέων, μέ τό όνομα Λέων 
Γ' ό Ίσαυρος. Βασίλευσε άπό τό 717 
ως τό 741 καί τόν διεδέχθη ό γιός του 
Κωνσταντίνος Ε'. Συμβασιλέυσε μέ 
τόν πατέρα του άπό τό 720 ώς τό 741. 
’ Από τό έτος αυτό ώς τό 775 βασίλευ
σε μόνος του.

Παρά τις έπικρίσεις πού διετυπώθη- 
σαν έναντίον τους, υπήρξαν μεγάλοι 
αύτοκράτορες καί οί δυό. Ό  Λέων Γ' 
ήταν έξαίρετος στρατιωτικός, ίκανώτα- 
τος διπλωμάτης, άριστος πολιτικός. Ό  
Κωνσταντίνος Ε' υπήρξε έπίσης μεγά
λος στρατηλάτης (ό Lombard τόν ονο
μάζει «Βουλγαροκτόνο»), ευφυής, 
δραστήριος, άλλά καί αύταρχικός, βίαι
ος έμπαθής.

' Υπήρξαν καί οί δυό πολιτικοί μεταρ- 
ρυθμισταί καί κοινωνικοί άναμορφωταί. 
'Υποχρεώθηκαν νά άγωνισθοϋν κατά 
τών Αράβων καί τών Βουλγάρων. 
Συγχρόνως προέβησαν σέ κοινωνικές 
καινοτομίες: ' Η έπαρχιακή διοίκηση 
πού συνδεόταν άμεσα μέ τήν άμυνα 
τής αύτοκρατορίας, παίρνει τώρα μονι- 
μώτερη μορφή. Τό σύστημα τών «θε
μάτων» γενικεύεται. Δημιουργούνται 
νέα «θέματα», κυρίως μέ τήν κατάτμη- 
σι τών παλαιών. Έτσι, άποσοβείται ή

δημιουργία μεγάλων διοικήσεων καί 
έπομένως ισχυρών στρατηγών, πού θά 
μπορούσαν νά άπειλήσουν τήν κρατού
σα κατάστασι.

Εξ άλλου, έχουν νά έπιδείξουν 
άξιόλογη νομοθετική έργασία, βελτιώ
σεις καί συμπληρώσεις θεσμών. Ή  
«'Εκλογή τών Νόμων», πού έξεδόθη 
τό 726, περιείχε κείμενα τού Ιουστινι
άνειου Δικαίου, διασκευασμένα «έπίτό 
φιλανθρωπότερον». Λόγω τής συντομί
ας καί τής σαφήνειας της χρησιμοποιή
θηκε εύρύτατα σάν πηγή τοΰ δικαίου 
τών σλαβικών λαών.

' Ο Λέων Γ ' καί ό Κωνσταντίνος Ε' 
συμπλήρωσαν τό έργο τους μέ μιά 
μεγάλη θρησκευτική μεταρρύθμισι. 'Α 
ποφασίζουν τήν κατάργησι τών ιερών 
εικόνων καί τήν καταδίωξι τών μοναχών 
εικονολατρών. ' Αναφύεται, έτσι, ή «ει
κονοκλαστική κρίσις», πού μέλλει νά 
συγκλονίσει τήν αύτοκρατορία έπί πολ
λά χρόνια καί πού, έξ αίτιας της, οί δυό 
αύτοκράτορες θά μείνουν στήν ιστορία 
μέ τό όνομα «είκονοκλάσται». Οί λόγοι 
τής μεταρρυθμίσεως αύτής ήσαν πολι
τικοί καί θρησκευτικοί.

Στήν άρχή τού 8ου αίώνος, οί εύσε- 
βεΐς σκανδαλίζονταν άπό τις δεισιδαι
μονίες καί τις προλήψεις άπό τήν θέσι 
πού κατείχαν οί εικόνες στήν λατρεία,

Αριστερά: Ψηφιδωτό με την εικόνα της 
Ειρήνης της Αθηναίας. Στην απέναντι 
σελίδα επίσης ψηφιδωτό που βρίσκεται 
στην Αγία Σοφία. Δεξιά διακρίνεται η 

αυτοκράτειρα Ειρήνη.

άπό τά θαύματα πού ό πολύς κόσμος 
περίμενε άπό αύτές. Πολλοί Χριστιανοί 
άνησυχοϋσαν γιά τήν ζημιά, πού ή 
λατρεία τών εικόνων προκαλοΰσε στήν 
θρησκεία. Στήν 'Ασία, έξ αιτίας τής 
ιουδαϊκής καί άραβικής έπιδράσεως, 
ύπήρχε μεγάλη έχθρότης πρός τις 
εικόνες καί ό Λέων ό Γ ', Άοιάτης καί 
αύτός άπό τήν ' Ισαυρία, συμμεριζόταν 
αύτή τήν έχθρότητα.

Δέν πρέπει νά νομισθή ότι ό Λέων Γ' 
καί ό Κωνσταντίνος Ε' ήσαν άνθρωποι 
«φιλελεύθεροι» πρόδρομοι όλων τών 
μεταγενεστέρων μεταρρυθμιστικών κι
νήσεων τοΰ Μεσαίωνος καί τής ’ Ανα
γεννήσεως -  όπως τούς είδαν ορισμέ
νοι ίοτορικοί. "Ηταν άνθρωποι τής 
έποχής τους, μέ πνεύμα αύστηρό καί 
συντηρητικό, πού ήθελαν, ώστόσο, νά 
άπαλλάξουν τήν λατρεία άπό εκδηλώ
σεις είδωλολατρικές.

Τό 726 ό Λέων Γ' έκδίδει τό πρώτο 
διάταγμα κατά τών εικόνων. Δέν δια- 
τάσσει νά καταστραφοΰν, άλλά μόνο νά 
τοποθετηθούν ψηλά ατούς τοίχους 
τών εκκλησιών, γιά νά τίς άπομακρύνη 
άπό τίς έκδηλώσεις λατρείας τοΰ πλή
θους. Τό διάταγμα προκαλεϊ μεγάλη 
άναταραχή στήν Κωνσταντινούπολή 
' Ελλάδα καί ’ Ιταλία. ’ Ο πάπας Γρηγό- 
ριος Γ' άναθεματίζει τούς είκονοκλά- 
στας.

Στήν Συρία, ό ' Ιωάννης ό Δαμασκη
νός όρύεται κατά τοΰ αύτοκράτορος. 
' Η έπανάστασις καταστέλλεται, άλλά ή 
άντίδρασις μεγαλώνει.

Τό 754, συνέρχεται στήν 'Ιέρεια, έπί 
τής άσιατικής άκτής τοΰ Βοσπόρου, 
σύνοδος πού καταδικάζει τίς εικόνες. 
Ή  άπόφασις αύτή έπιτρέπει στόν 
αύτοκράτορα νά κτυπήση τούς εικονο
λάτρες όχι μόνο σάν έπαναστάτες 
έναντίον τής γήινης έξουσίας τοΰ 
αύτοκράτορος, άλλά καί τοΰ Θεοΰ. Τό 
λατρευτικό ζήτημα μετατίθεται στό
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Η DYNAMKH AYTORPATEPA

Στό επίκεντρο των Αντιθέσεων μεταξύ εικονολατρών καί εικονοκλαστών

πεδίο των μεταφυσικών θεωριών περί 
τής ούσίας καί τών φύαεων τού Χρι
στού. 'Ωστόσο, μόνο τό 765 άρχίζουν 
στην ούσία οί καταδιώξεις κατά τών 
’ Ορθοδόξων εικονολατρών. ' Η κοινω
νία διχάζεται σέ δυό άντίπαλα στρατό
πεδα. Εικόνες καί άγάλματα καταστρέ- 
φονται. Μοναστηριακά ιδρύματα κλεί- 
νονται ή μεταβάλλονται σέ στρατώνες 
καί ξενοδοχεία. Οί περιουσίες τών 
μονών δημεύονται. Οί μοναχοί φυλακί
ζονται, βασανίζονται, εξορίζονται. 'Α 
νώτεροι άξιωματοΰχοι τού κράτους 
εξορίζονται, επίσης, ή έκτελούνται. ' Ο

πατριάρχης Κωνσταντίνος καταδικάζε
ται σέ θάνατο (767).

' Η κυβέρνησις έπιθυμεί νά έξαλεί- 
ψη τόν μοναχισμό, άλλά οί μοναχοί 
άνθίστανται θαρραλέα. Οί άχαρακτήρι- 
στες βιαιότητες οί άκατονόμαστες 
βαρβαρότητες προκαλοϋν βαθύ κλονι
σμό στην μοναρχία, μέ σοβαρά πολιτικά 
έπακόλουθα.

Τό 751, τό έξαρχδτο τής Ραβέννας 
ύποκύπτει στις έπιθέσεις τών Λογγο- 
βάρδων. ' Ο πάπας Στέφανος β ' άπο- 
σπαται άπό τήν «αιρετική» αύτοκρατο- 
ρία, γιά νά τεθή ύπό τήν προστασία τών

Φράγκων. Τό 754, τά άλλοτε βυζαντινά 
έδάφη χαρίζονται στήν Ρωμαϊκή 'Εκ
κλησία άπό τόν Πιπϊνο τόν Βραχύ. Τό 
παπικό κράτος γεννιέται. Τό 774 ό 
Κάρολος ό Μέγας θά έπικυρώση τήν 
δωρεά τού Πιπίνου. Τό Βυζάντιο δέν 
διατηρεί πλέον τήν 'Ιταλία παρά τήν 
Βενετία καί μερικές πόλεις τού Νότου. 
Ή  αυτοκρατορία περιορίζεται στά ά- 
νατολικά έδάφη, πράγμα πού θά προ- 
καλέση σοβαρές συγκρούσεις στό 
μέλλον.

Τέλη τού 768. Ή  Κωνσταντινούπο
λή γιορτάζει τούς γόμους τού Λέον-
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Ο Πατριάρχης Κωνσταντίνος, που καταδικάστηκε σε θάνατο ως εικονολάτρης 
διαπομπεύεται λίγο πριν εκτελεσθεί.

τος, γιου τοΰ Κωνσταντίνου Ε' καί 
διαδόχου τοΰ θρόνου. Τήν πρώτη Νο
εμβρίου, ένας μικρός στόλος φέρνει 
τήν προγκίπισσα νύφη στά άνάκτορα 
τής Ίερείας καί, κατόπιν, μέ μεγάλη 
πομπή τήν οδηγεί στήν Κωνσταντινού
πολή Στις 18 Δεκεμβρίου, στίς επίση
μες αίθουσες του Ιερού Παλατιού, 
παρουσία δλης τής Αύλής, οί δυό 
αύτοκράτορες στέφουν τήν νέα Αύ- 
γούοτα. Πάνω άπό τό ΧρυσοιΓφαντο 
φόρεμά της, τής φορούν τήν μεταξωτή 
χλαμύδα. Στήν έκκλησία τού άγιου 
Στεφάνου δέχεται τίς τιμές των άξιω- 
ματούχων τής Αύλής, καί άπό τόν 
έξώστη τού Παλατιού χαιρετίζει τά 
ζητωκραυγάζοντα πλήθη τών νέων της 
ύπηκόων.

"Υστερα έπιστρέφει στήν έκκλησία 
τοΰ άγιου Στεφάνου, όπου ό πατριάρ
χης Νικήτας τοποθετεί τήν νυφική 
κορώνα έπάνω στά κεφάλια τών δυό 
συζύγων. Τήν στιγμή έκείνη. ό Κων
σταντίνος ό Ε' , δέν μπορούσε νά 
φαντασθή ότι τό άβρό, λεπτοκαμωμένο 
αύτό κορίτσι έπρόκειτο νά καταστρέψη 
τό έργο του καί νά γίνη αιτία νά χάση 
τόν θρόνο ή δυναστεία του.

' Η Ειρήνη ή ’ Αθηναία ήταν καί 
ορφανή. Αγνοούνται οί περιστάσεις 
πού τήν οδήγησαν ώς τόν θρόνο. Τόν 
8ο αιώνα, ή Αθήνα δέν ήταν παρά μιά 
μικρή, ήσυχη έπαρχιακή πόλις. Ό  
Παρθενών είχε μετατροπή σέ έκκλη
σία, όπου ή Θεοτόκος είχε πάρει τήν 
θέσι τής Παλλάδος Αθήνας καί οί 
άγιοι τού Παραδείσου είχαν άντικατα-

στήσει τούς θεούς τοΰ Όλύμπου.
Τήν έποχή έκείνη ή εικονοκλαστική 

κρίσις είχε φθάσει στό άποκορύφωμά 
της. Ό  έμπαθής καί δραστήριος Κων
σταντίνος Ε' είχε έντείνει τούς διω
γμούς κατά τοΰ μοναχικού κόσμου καί 
είχε προχωρήσει σέ αιματηρές έκτελέ- 
σεις. ' Η βυζαντινή κοινωνία ήταν βαθιά 
διχασμένη. Άπό τήν μιά πλευρά, ή 
άνώτερη τάξις, ό άνώτερος κλήρος, ό 
στρατός, όλοι τους άφοσιωμένοι στόν 
αύτοκράτορα. Άπό τήν άλλη πλευρά, 
ό κατώτερος κλήρος, ή μεσαία τάξις, οί 
λαϊκές τάξεις, οί γυναίκες, πού δέν 
ήθελαν νά άποχωρισθοΰν τίς θαυμα
τουργές τους εικόνες.

Ή  Ειρήνη ήταν ύπερβολικά εύσε- 
βής. ' Επί πλέον καταγόταν άπό μιά 
χώρα είκονολατρική. Δέν ύπήρχε καμ- 
μιά άμφιβολία γιά τήν συμπάθειά της 
πρός τούς είκονολάτρας, ώστόσο τής 
ήταν άδύνατον νά σηκώση κεφάλι στόν 
αύστηρό πεθερό της. Κρύβει, λοιπόν, 
τίς δοξασίες της, δίνει όρκο ότι ποτέ 
δέν θά λατρεύση τίς εικόνες: πρώτο 
δείγμα τού ύποκριτικοΰ καί άδίστακτου 
χαρακτήρος της.

Τό 775, ό Κωνσταντίνος Ε' πεθαίνει. 
Ό  γιός του Λέων Δ' κάτω άπό τήν 
έπιρροή τής συζύγου του , χαλαρώνει 
τά μέτρα αύστηρότητος κατά τών εικο
νολατρών. Πολλές γυναίκες διατηρούν 
εικόνες στά σπίτια τους. Μέσα στά 
ιδιαίτερα διαμερίσματά της, ή Ειρήνη 
άποκαθιστό τήν άπηγορευμένη λα
τρεία. Οί έπιπτώσεις είναι τραγικές. Τό 
780, κατά διαταγή τοΰ Δέοντος Δ'

ιιολλά πρόσωπα τοΰ περιβάλλοντος 
τής Ειρήνης συλλαμβάνονται καί βασα
νίζονται. ' Ο αύτοκράτωρ άνακαλύπτει 
δυό εικόνες κρυμμένες κάτω άπό ένα 
μαξιλάρι στό δωμάτιο τής αύτοκράτει- 
ρας. ' Η Ειρήνη ορκίζεται ότι δέν τίς 
έκρυψε έκείνη. Πέφτει σχεδόν σέ 
δυσμένεια.

Τόν Σεπτέμβριο τοΰ 780, ό Λέων Δ' 
πεθαίνει. Ό  γιός του Κωνσταντίνος 
ΣΤ' είναι μόλις δέκα έτών. Ή  Ειρήνη 
αναλαμβάνει τήν κηδεμονία του. Στήν 
ούσία κυβερνά ή ίδια.

Λίγα ιστορικά πρόσωπα είναι τόσο 
ένδιαφέροντα καί άντιφατικά, όσο ή 
ξακουστή αύτοκράτειρα πού άποκατέ- 
στησε τήν 'Ορθοδοξία. "Ηταν ώραία, 
άγνή καί, μέσα σέ μιά Αύλή τόσο 
διεφθαρμένη όσο τοΰ Βυζαντίου, πα- 
ρέμεινε ήθικώς άψογη, άνεπίλυπτη. 
"Ηταν εύσεβέοτατη, άλλά δέν γνωρί- 
ζομεν πολλά πράγματα γιά τό πνεύμα 
της, γιά τόν χαρακτήρα της. Κυβερ
νούσε, άραγε, ή ίδια ή τήν καθοδηγού
σαν έπιδέξιοι σύμβουλοι; Γιά τήν ' Ορ
θόδοξη Αθηναία πριγκίπισσα, οί συγ
γραφείς τοΰ καιρού της έξάντληοαν 
όλο τόν θαυμασμό τους. Απέδωσαν 
στήν αύτοκράτειρα τούς πιό κολακευ
τικούς χαρακτηρισμούς. ' Ακόμη καί τό 
κρίμα της πήρε στά μάτια τους μορφή 
νομιμότητος. Σοβαροί ιστορικοί έγκω- 
μιάζουν τίς ικανότητες, τήν άβρότητα, 
τήν οξυδέρκεια, τήν σταθερότητα, τήν 
ψυχραιμία της. Γιά τόν Κάρολο Diehl 
όμως, μεγάλο βυζαντινολόγο, ή προ- 
σωπικότης τής Ειρήνης είναι πολύ 
λιγώτερο γοητευτική. ' Η φιλοδοξία καί 
ή άγάπη γιά τήν δύναμι καί τήν δόξα 
δεσπόζουν στόν χαρακτήρα της. 'Ά γε
ται καί φέρεται άπό τό πάθος της γιά 
τήν έξουσία. Νέα, όμορφη, δέν έχει 
έραστές, γιατί δέν θέλει νά τήν έξου-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤ
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σιάζουν. ' Η φιλοδοξία πνίγει μέσα της 
κάθε μητρικό συναίσθημα. Είναι ύπο- 
κρίτρια, μηχανορράφος, δολία σκληρή. 
“ Ολα τής είναι θεμιτά προκειμένου νά 
διατηρήση τόν θρόνο. ' Η εύσέβειά της 
εκδηλώνεται σάν στενοκεφαλιά καί 
δεισιδαιμονία Άλαζονική, άπότομη, 
έμπαθής, πεισματάρα, κατέστρωνε 
σχέδια, πού τά έφήρμοζε μέ έπιμονή 
καί σχολαστικότητα. ' Ο πόθος της γιά 
τήν έξουσία σβήνει μέσα της κάθε τι 
άλλο έκτος άπό τήν φιλοδοξία.

'Οπωσδήποτε, ή Ειρήνη θά πρέπει 
νά άγαποΰσε τήν πολυτέλεια καί τό 
μεγαλείο. Διαβεβαιώνουν, ότι κυβέρ
νησε καλά καί ότι ό λαός της τήν 
άγαποΰσε. ' Ωστόσο κανείς δέν τής 
άναγνωρίζει ψυχική δύναμη στίς δύ
σκολες στιγμές. Πράγματι κατά βάθος, 
δέν ύπήρξε ποτέ άληθινά δραστήρια ή 
θαρραλέα. Τό 797, όταν άνέτρεψε τόν 
γιό της, τά έχασε στήν πιό άποφασιστι- 
κή στιγμή, γιατί νόμιζε ότι ή συνωμοσία 
είχε άποτύχει. Τ0 802, άφήνεται νά τήν 
έκθρονίσουν, χωρίς καμμιά άντίστασι. 
Αδύνατη στίς ήττες, άποδεικνύεται 

άμείλικτη στούς θριάμβους, καί ή στά
σις της άπέναντι στόν γιό της δείχνει 
τήν ποιότητα τών συναισθημάτων της.

Είναι άναμφισβήτητο ότι άπετόλμησε 
μιά θρησκευτική έπανάστασι .χωρίς 
προηγούμενο καί ότι ή βασιλεία της 
ύπήρξε άπό τις πιό περίεργες καί 
άντιφατικές του σκοτεινού Μεσαίω- 
νος.

Τήν στιγμή πού ό Λέων Δ' πεθαίνει, 
πολλές άνταγωνιστικές φιλοδοξίες 
συγκλονίζουν τήν Αύλή. Ή  αύτοκρά- 
τειρα βρίσκεται κυρίως έκτεθειμένη 
στήν ύπουλη έχθρότητα τών πέντε 
άνδραδέλφων της καισάρων. ' Ο πατέ
ρας τους, Κωνσταντίνος Ε', τούς είχε 
ορκίσει νά μήν συνωμοτήσουν ποτέ 
έναντίον τού νομίμου ήγεμόνος, άλλά 
έκείνοι δέν άργησαν νά λησμονήσουν 
τόν όρκο τους. " Οταν ή Ειρήνη άνήλθε 
στήν έξουσία, όλα τά κυβερνητικά καί 
έκκλησιαστικά άξιώματα κατέχονταν 
άπό φανατικούς είκονοκλάστας. “ Ηταν 
λοιπόν ύποχρεωμένη νά άναζητήση 
άλλοϋ τούς οπαδούς της. ' Η βασίλισσα 
ένεργεί μέ έπιδεξιότητα. Προκειμένου 
νά προετοιμάση τό έδαφος, δέν διστά
ζει νά ύποσκελίση, νά συντρίψη τούς 
άντιπάλους της.

Οί καίσαρες έξυφαίνουν συνωμοσία 
προκειμένου νά ρίξουν τήν Ειρήνη άπό 
τόν θρόνο. ' Εκείνη ύποχρεώνει τούς 
άνδραδέλφους της νά ένδυθοϋν τό 
ιερατικό σχήμα καί, γιά νά ύπογραμμίση 
περισσότερο τόν θρίαμβό της, τούς 
άναγκάζει νά λάβουν μέρος στήν άκο-

λουθία τών Χριστουγέννων τού 780, 
μέσα στήν Αγία Σοφία.

Σιγά-σιγά, άλλάζει όλο τό προσωπικό 
τού παλατιού καί άναβιβάζει συγγενείς 
καί φίλους της σέ όλα τά άξιώματα. 
Άπομακρύνει τούς στρατηγούς τού 
Κωνσταντίνου Ε' , καί στίς άνώτατες 
θέσεις, τοποθετεί δικούς της άνθρώ- 
πους, κυρίως εύνούχους τού οίκου 
της. Διαλέγει σάν κυριώτερο μυστικο- 
σύμβουλό της, τόν εύνοϋχο Σταυράκο, 
πού πολύ σύντομα άποβαίνει παντοδύ
ναμος άφέντης τού ίεροΰ παλατιού: 
διαπραγματεύεται τήν ειρήνη μέ τούς 
Αραβας τιθασσεύει τήν έπανάστασι 

τών Σλαύων καί άπολαμβάνει θριαμ
βευτική ύποδοχή στόν ιππόδρομο. Ό  
στρατός όμως δυσαρεστημένος πού 
κυβερνάται άπό έναν τέτοιο άρχηγό, 
δέν κρύβει τό μίσος του πρός τόν 
νεόπλουτο, πού κάνει κατάχρησι τού 
κύρους του. Επί είκοσι όλόκληρα 
χρόνια, ό περίφημος εύνοϋχος θά 
μείνη στενά συνδεδεμένος μέ τήν 
τύχη τής Ειρήνης. 'Ίσως είναι αύτός, ό 
ένεργητικός καί πανούργος άνθρωπος, 
πού έπαιξε ρόλο κατευθυνούσης σκέ- 
ψεως στήν διακυβέρνησι τής αύτοκρά- 
τειρας.

Αναμφισβήτητα, στίς δικές του 
συμβουλές θά οφειλόταν τό γεγονός 
ότι ή Ειρήνη άπάλυνε κάπως τήν γενική 
πολιτική τής αύτοκράτειρας: 'Έθεσε 
τέρμα στόν πόλεμο τής Ανατολής, 
άναζήτησε σημείο προσεγγίσεως μέ 
τόν Πάπα, προετοίμασε διαπραγματεύ
σεις μέ τόν Κάρολο τόν Μέγα. Στό

θρησκευτικό πεδίο, έπέδειξε άνεκτι- 
κότητα, πρωτοφανή γιά τήν έποχή της. 
Τά μοναστήρια ξανάρχισαν νά λειτουρ
γούν καί ή λατρεία άποκατεστάθη. Ό  
μοναχικός κόσμος έπανεμφανίζεται 
στήν Κωνσταντινούπολι. ' Η αύτοκρά- 
τειρα έπανατοποθετεΐ τά ιερά λείψανα 
στίς έκκλησίες, κατά τρόπο έπιδεικτι- 
κό. Οί είκονολάτραι πανηγυρίζουν γιά 
τήν έλευσι τής «εύσεβεστάτης βασι- 
λίσσης, πού άπελευθέρωσε άπό τήν 
σκλαβιά τήν ’ Εκκλησία, μέ τήν άνατρο- 
πή τών άσεβών».

Τό 784, καθ' ύπόδειξι τού παλατιού, 
ό πατριάρχης Παύλος ύποβάλλει ξα
φνικά τήν παραίτησί του καί άποσύρε- 
ται σέ μοναστήρι, προκειμένου νά 
έξιλεωθή γιά τις άμαρτίες του. “ Υστε
ρα άπό μιά έπιτήδεια μηχανορραφία, ή 
Ειρήνη τοποθετεί στήν κεφαλή τής 
’ Εκκλησίας έναν λαϊκό, τόν αύτοκρα- 
τορικό ύπάλληλο Ταράσιο, έναν ίκανώ- 
τατο πολιτικό, πού ξέρει νά παίζη 
θαυμάσια τόν ρόλο του. Στήν πρότασι 
τής Ειρήνης, κατ’ άρχήν, άπαντά άρνη- 
τικά. Ωστόσο, μέ έπιδεξιότητα, ύπο- 
βάλλει τήν ιδέα μιας Οικουμενικής 
Συνόδου, πού θά άποκαθιστοΰσε τήν 
ειρήνη στόν χριστιανικό κόσμο καί θά 
άπεδοκίμαζε τίς εικονοκλαστικές άπο- 
φάσεις τής Συνόδου τού 754. Μέ 
ταπεινότητα καί σεμνότητα, ό Ταράσι- 
ος άνέρχεται ταυτοχόνως σέ όλα τά 
άξιώματα τής ιεραρχίας καί φθάνει ως 
τόν πατριαρχικό θρόνο.

Μέ έναν τέτοιο σύμμαχο, ή Ειρήνη 
πιστεύει ότι όλα τής έπιτρέπονται. Τήν
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ΛΕΩΝ Δ '

άνοιξι τοϋ 786, συγκαλεΐ στήν Κων- 
σταντινούπολι τούς άρχιερείς τής χρι
στιανοσύνης, σίγουρη γιά τήν νίκη. 
' Αλλά σκοντάφτει στήν εχθρότητα τών 
ταγμάτων τής φρουράς καί ενός τμή
ματος τού άνωτέρου κλήρου. ' Η Σύνο
δος συνέρχεται στό ναό τών 'Αγίων 
'Αποστόλων. Ξαφνικά, μέ τό ξίφος στό 
χέρι, οί στρατιώτες είσορμούν μέσα 
στό ναό. Ματαίως ή Ειρήνη έπιχειρεϊ 
νά έπέμβη. Τό κύρος της δέν άναγνω- 
ρίζεται. Οί είκονολάτραι άρχιερείς διώ
κονται, άπειλοϋνται, διασκορπίζονται. 
Οί είκονοκλάσται βροντοφωνοΰν: «Νε- 
νικήκαμεν!».

Αύτή τή φορά, ή βασίλισσα καί ό 
μυστικοσύμβουλός της καταφεύγουν 
σέ έλιγμούς, έπιδεικνύουν δλη τήν 
μηχανορραφική τους ικανότητα. Μοι
ράζουν άπλόχειρα χρήματα καί ύπο- 
σχέσεις. Κερδίζουν μέ τό μέρος τους 
τά στρατεύματα τής ' Ασίας, πού έπο- 
φθαλμιοϋν τίς στρατιωτικές δυνάμεις 
τής πρωτευούσης. Οί τευλευταίες αύ- 
τές στέλνονται σέ έκστρατεία καί το
ποθετούνται στή θέσι τους σίγουρα 
στοιχεία. Οί γυναίκες τών στρατιωτών 
πού βρίσκονται στά σύνορα, συλλαμβά- 
νονται ως δμηροι. ' Η κυβέρνησις δια
σπά άπολύει, διασκορπίζει δσα συντά
γματα δέν διέκειντο εύμενώς άπέναντι 
στόν θρόνο. Ή  αύτοκράτειρα έχει 
τώρα δικό της στρατό, πού τόν διοι
κούν άφοσιωμένοι της άρχηγοί

Τό 787, συνέρχεται στή Νίκαια ή 
' Εβδομη Οικουμενική Σύνοδος. Κάτω 
άπό τήν έπήρεια τής Αύλής καί τού 
μοναχικού κόσμου, άναθεματίζει τίς 
εικονοκλαστικές άποφάσεις τής Συνό
δου τής Ίερείας. Τόν Νομέμβριο τοϋ 
787, ή Σύνοδος μεταφέρεται στήν 
πρωτεύουσα. Στό άνάκτορο τής Μα-

γναύρας καί μπροστά στόν λεγάτο τοϋ 
Πάπα, ή Ειρήνη ύπογράφει μέ τό χέρι 
της τούς έκκλησιαστικούς κανόνες, 
πού άποκαθιστοΰν τήν πίστι, καί τήν 
λατρεία τών εικόνων. "Υστερα άπό 
έπτά χρόνια έπιμόνων άγώνων, είχε 
φθάσει έπιτέλους στόν σκοπό της: 
"Ηταν παντοδύναμη, είχε δώσει ικανο
ποίηση στήν 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία καί 
είχε συντρίψει ό,τιδήποτε στεκόταν 
έμπόδιο στήν φιλοδοξία της. Οί φίλοι 
της τήν χαιρετίζουν σάν «αύτοκράτει- 
ρα, στήριγμα τού Χριστού, έκείνη, πού 
ή βασιλεία της, όπως καί τό όνομά της, 
άποτελοΰσαν έγγύησι γιά τήν ειρήνη».

Τήν στιγμή αύτή, παρά τά φαινόμε
να, ή φιλοδοξία τής Ειρήνης άπειλείται 
σοβαρά. Ο Κωνσταντίνος ΣΤ' είχε 
μεγαλώσει. "Ηταν δεκαεπτά χρονών 
καί έξεδήλωνε τήν έπιθυμία νά άναλά- 
βη τήν έξουσία. ' Ανάμεσα στήν μητέ
ρα, μέ τό πάθος τής έξουσίας, καί στόν 
γιό, μέ τόν τίτλο τοϋ αύτοκράτορος, ή 
σύγκρουσις ήταν άναπόφευκτη. Προ- 
κειμένου νά έξηγήσουν αύτή τήν θανά
σιμη πάλη, οί εύσεβείς ιστορικοί τής 
έποχής ρίχνουν τό φταίξιμο στόν διά
βολο καί στούς συμβούλους τής Ειρή
νης. Οί δικαιολογίες αύτές δέν έχουν 
καμμιά βάσι. ' Η αύτοκράτειρα, προκει- 
μένου νά διατηρήση τήν έξουσία καί νά 
διαφυλάξη τό έργο της, δέν διστάζει 
νά φθάση ώς τό έγκλημα.

' Η μητέρα έξακολουθοΰσε νά φέρε
ται στόν γιό της σάν νά ήταν παιδί. Είχε 
σχεδιάσει ένα συνοικέσιο άνάμεσα 
στόν Κωνσταντίνο καί στήν κόρη τοϋ 
Καρόλου τοϋ Μεγάλου, τήν Ροτρούδη.
' Ωστόσο, τό συνοικέσιο έγκατελείφθη, 
γιατί ή αύτοκράτειρα φοβόταν τήν 
έπίδρασι πού ό αύτοκράτωρ τής Δύσε- 
ως θά μπορούσε νά έξασκήση στήν 
Αύλή της.

' Επιβάλλει ένα άλλο συνοικέσιο 
στόν γιό της. ' Η έκλογή της έντοπίζε- 
ται σέ μιά νεαρή ’ Αρμενία άπό τό 
«θέμα» τής Παφλαγονίας, τήν Μαρία.
' Η Μαρία ή ' Αρμενία ήταν όμορφη, 
έξυπνη, εύσεβής. Ή  Ειρήνη είχε τήν 
έλπίδα ότι λόγω τής ταπεινής της 
καταγωγής, ή νεαρή βασίλισσα θά 
έδειχνε ύποταγή καί άφοσίωση στήν 
εύεργέτριά της. Ό  Κωνσταντίνος ύ- 
πακούει στήν μητέρα του. Οί γάμοι 
τελούνται τόν Σεπτέμβριο τοϋ 788.

Ή  αύτοκράτειρα έξακολουθεϊ νά 
κρατά τόν γιό της μακριά άπό τίς 
κρατικές ύποθέσεις. ' Ο Κωνσταντίνος 
ζή άπομονωμένος μέσα στή δική του 
Αύλή χωρίς φίλους, χωρίς κύρος. Στήν 
θέσι του κυβερνά ό Σταυράκιος, αύθά- 
δης καί αύταρχικός Ο νεαρός αύτο

κράτωρ έπαναστατεΐ, τέλος έναντίον 
αύτής τής κηδεμονίας καί συνωμοτεί 
κατά τοϋ μυστικοσυμβουλίου. ' Η συ
νωμοσία άποκαλύπτεται καί ή Ειρήνη 
άντιλαμβάνεται τό μέγεθος τού κινδύ
νου πού τήν άπειλεΐ. Οί συνωμότες 
συλλαμβάνονται ή φυλακίζονται. Κατά 
διαταγήν τής μητέρας του, ό αύτοκρά
τωρ Κωνσταντίνος τιμωρείται διά ρα
βδισμού καί τίθεται ύπό περιορισμόν 
στά διαμερίσματά του. Οί κόλακες 
διαβεβαιώνουν τήν Ειρήνη ότι «ούτε ό 
Θεός δέν θέλει νά κυβερνήση ό γιός 
της®

Προκειμένου νά διασφάλιση τό θρό
νο, ή Ειρήνη διακινδυνεύει τά πάντα.
' Απαιτεί άπό τόν στρατό ένα νέο όρκο 
«όπου δέν θά άναγνωρίζεται ό Κων
σταντίνος ώς αύτοκράτωρ, ένόσω ζή ή 
μητέρα του». Στις έπίσημες ζητωκραυ
γές, τό όνομα τής Ειρήνης άναφέρεται 
πριν άπό τό όνομα τοϋ Κωνσταντίνου.

Γιά άλλη μιά φορά, ή Ειρήνη είχε 
βιασθή. Τό 790, τά στρατεύματα τής 
'Ασίας έπαναστατοϋν ύπέρ τού νεα
ρού βασιλέως. Άπό τήν 'Αρμενία, ή 
έπανάσταση κερδίζει τά ύπόλοιπα σώ
ματα τού στρατού, πού άπαιτοΰν τήν 
άναγνώρισι τοϋ Κωνσταντίνου ΣΤ' ώς 
αύτοκράτορος. Ή  Ειρήνη τρομοκρα
τημένη, ύποχωρεΐ. Παραιτεΐται άπό τήν 
έξουσία καί άποσύρεται στό περίφημο 
άνάκτορο τού ’ Ελευθερίου. ' Ο Σταυ
ράκιος ένδύεται τό ιερατικό σχήμα καί 
έξορίζεται στήν 'Αρμενία, μαζί μέ τόν 
Ά έτιο , έναν άλλο εύνοούμενο τής 
Ειρήνης. Ή  αύτοκράτειρα βλέπει νά 
καταλαμβάνουν τά άνώτατα άξιώματα 
όλοι έκεΐνοι, τούς όποιους είχε πολε
μήσει ή καταδικάσει. ' Ωστόσο, ό Κων
σταντίνος δέν άντιμετώπισε τήν μητέ
ρα του μέ μίσος. Μετά άπό ένα χρόνο 
(τόν ' Ιανουάριο τοϋ 792) τής άποδίδει 
πάλι τόν τίτλο τής αύτοκράτειρας, τήν 
προσκαλεΐ στό ιερό παλάτιο καί τήν 
προσλαμβάνει ώς συμβασίλισσά του. 
Κάνει όμως τό σφάλμα νά καλέση 
έπίσης καί τόν εύνοΰχο Σταυράκιο. ' Η 
Ειρήνη έπανέρχεται, διψασμένη γιά 
έκδίκησι. ' Επιθυμεί νά τιμωρήση όλους 
όσοι τήν πρόδωσαν καί, περισσότερο 
άπό ποτέ, ποθεί τήν έξουσία. ' Ωστόσο, 
πιό έπιδέξια αύτή τή φορά, θά χρεια- 
σθή πέντε ολόκληρα χρόνια, προκειμέ
νου νά προετοιμάση τό νέο της θρίαμ
βο.

' Ο Κωνσταντίνος ό ΣΤ' είχε πολλές 
ικανότητες. "Ηταν γενναίος, ένεργητι- 
κός, έξυπνος. "Ηταν εύσεβής, δημο
φιλής, άγαπητός στόν στρατό. Ω στό
σο ή μητέρα του φρόντισε νά τόν 
άποστερήση άπό τούς καλύτερους φί-
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λους του. Προσπάθησε νά βλάψη τήν 
ύπόληψί του απέναντι στόν στρατό καί 
νά τοϋ άφαιρέση τήν εϋνοια τοϋ λαού 
καί τής ’ Εκκλησίας. "Αρχισε νά δημι- 
ουργή ρήξι άνάμεσα στόν γιό της καί 
στους στρατηγούς πού είχαν υποκινή
σει τήν στρατιωτική έπανάστασι τοϋ 
790 καί είχαν άναβιβάσει τόν Κωνσταν
τίνο στόν θρόνο. Ο διοικητής τοϋ 
στρατού 'Αλέξιος πέφτει σέ δυσμέ
νεια φυλακίζεται καί τυφλώνεται. Μέ 
τήν ένέργεια αύτή, ή αύτοκράτειρα 
ξεσηκώνει έναντίον τοϋ γιοϋ της τόν 
στρατό τής Αρμενίας. Τό 793, τά 
στρατεύματα έπαναστατοϋν. Ό  Κων
σταντίνος καταστέλλει τήν έπανάστασι 
μέ μεγάλη σκληρότητα, μέ άποτέλε- 
σμα νά άπομονωθή άπό τόν στρατό. 
Κατόπιν, έπειδή μιά μερίδα έκινεϊτο 
έναντίον του καί συνωμοτούσε ύπέρ 
τών θείων του, ό Κωνσταντίνος κατά 
συμβουλή τής μητέρας του, τυφλώνει 
τόν μεγαλύτερο θείο του καί κόβει τήν 
γλώσσα τών ϋπολοίπων. Βαρβαρότης 
άνώφελη, πού τόν καθιστά άντιδημοτι- 
κό, ιδίως στούς είκονοκλάστας, οι 
όποιοι συντηρούσαν μέ εύλάβεια τήν 
μνήνη τοϋ Κωνσταντίνου τοϋ Ε".

' Ο Κωνσταντίνος δέν άγαποϋσε τήν 
γυναίκα του καί είχε πολλές έξωσυζυ- 
γικές περιπέτειες. Είχε έρωτευθή πα
ράφορα μιά άκόλουθο τής αύτοκράτει- 
ρας, τήν Θεοδότη, γόνο μιας άπό τις 
μεγαλύτερες οικογένειες τής πρωτευ- 
ούσης. "Ηταν συγγενής δυό περίφη-

Ο αυτοκράτορας Κων/νος ο Ε' από 
εικόνα σε νόμισμα της εποχής.

μων ιερωμένων τής αύτοκρατορίας, 
τοϋ Πλάτωνος, ήγουμένου τής μονής 
τοϋ Σακκουδίωνος κοντά στήν Προϋσ- 
σα, καί τοϋ Θεοδώρου, ήγουμένου τής 
μονής τοϋ Στουδίου.

' Η Ειρήνη ύποθάλπει τό πάθος τοϋ 
γιοϋ της καί τόν ένθαρρύνει νά έγκατα- 
λείψη τήν γυναίκα του καί νά νυμφευ- 
θή τήν Θεοδότη. Φυσικά δέν άγνοοϋσε 
καθόλου τό σκάνδαλο πού θά προκα- 
λοΰσε μιά παρόμοια ένέργεια. Μέσα 
στό "ιερό παλάτιο, έξυφαίνονται ένα 
πλήθος περίεργες μηχανορραφίες, 
προκειμένου νά άπομακρυνθή ή Μα
ρία, ή νόμιμη σύζυγος. Τέλος, παρά 
τήν άντίδρασι τοϋ πατριάρχου, ό αύτο- 
κράτωρ έξαναγκάζει τήν γυναίκα του 
νά άποσυρθή σέ μοναστήρι καί, τόν 
Σεπτέμβριο τοϋ 795, νυμφεύεται τήν 
Θεοδότη.

Σέ ολόκληρη τήν Βυζαντινή Χριστια
νοσύνη, ή παράνομη αύτή ένωσις προ- 
καλεΐ τήν γενική κατακραυγή. Οί εύσε- 
βεΐς σκανδαλίζονται. Οί μοναχοί όρύ- 
ονται κατά τοϋ διγάμου αύτοκράτορος 
καί κατά τοϋ πατριάρχου Ταραοίου, 
πού άνέχεται παρόμοιες βδελυμίες. 
' Ο λαός είναι άγανακτησμένος έναντί
ον τοϋ «άκολάστου καί διεφθαρμένου» 
αύτοκράτορος. ' Η Ειρήνη ύποδαυλίζει 
κρυφά τήν άντίδρασι, ένώ άπό τό βήμα 
ό Θεόδωρος Στουδίτης άναφωνεΐ«' Α
λίμονο στήν πόλι, πού πρίγκιπάς της 
είναι ένα παιδί!».

Κέντρο τής άντιδράσεως είναι ή 
μονή τοϋ Σακκουδίωνος. ' Ο αύτοκρά- 
τωρ πηγαίνει στήν Προϋσσα καί άπό 
έκεί, έπιχειρεΐ νά έλθη σέ φιλόφρονες 
διαπραγματεύσεις μέ τούς μοναχούς 
τής μονής. Τούς έπισκέπτεται μάλιστα, 
αύτοπροσώπως. ' Ωστόσο δέν πετυχαί
νει τίποτε. Οί μοναχοί παραμένουν

άνένδοτοι. ' Ο Κωνσταντίνος χάνει τήν 
ύπομονή του. Οί μοναχοί συλλαμβά- 
νονται, βασανίζονται, φυλακίζονται, έ- 
ξορίζονται. Ό  μοναχικός κόσμος κα
τακεραυνώνει τόν «τύραννο, τόν νέο 
' Ηρώδη». ' Ο ή γούμενος Πλάτων προ
σβάλλει τόν αύτοκράτορα κατά πρόσω
πο, άλλά έκεΐνος δέν άντιδρδ «γιατί 
δέν θέλει νά δημιουργήση μάρτυρες».
' Η κοινή γνώμη έχει έξαγριωθεί κατά 
τοϋ νεαροϋ ήγεμόνος. Καιρός νά έπω- 
φεληθή ή Ειρήνη.

' Ενώ ή Αύλή βρίσκεται στήν Προϋσ
σα, ή Θεοδότη έπιστρέφει στήν Κων
σταντινούπολή προκειμένου νά γεννή- 
ση. Ό  αύτοκράτωρ δέν μπορεί νά 
ύποφέρη τήν άπουσία της. Τόν 'Οκτώ
βριο τοϋ 796, έρχεται στόν κόσμο ό 
γιός του. ' Ο Κωνσταντίνος φεύγει γιά 
τήν πρωτεύουσα. Κατά συμβουλή τοϋ 
Σταυρακίου, ή Ειρήνη γνωστοποιεί 
στούς άξιωματικούς τής φρουράς τό 
συνωμοτικό της σχέδιο.

Τό 797, ό βυζαντινός στρατός έρχε
ται σέ σύγκρουσι μέ τούς "Αραβες, 
άλλά ή Ειρήνη καί οί φίλοι της, κατόπιν 
προδοσίας, προκαλοϋν άποτυχία τής 
έκστρατείας. Ό  Κωνσταντίνος έπι- 
στρέφει στήν πρωτεύουσα άπρακτος, 
χωρίς νά έχη δώσει ούτε μιά μάχη. ' Η 
άντιδημοτικότης του μεγαλώνει.

Στίς 17 Ιουλίου 797, ό Κωνσταντί
νος έπιστρέφει άπό τόν ιππόδρομο στό 
άνάκτορο τοϋ 'Αγίου Μάμαντος. Οί 
προδότες καραδοκούν, τόν περικυκλώ
νουν καί έπιχειροΰν νά τόν συλλάβουν.

Εκείνος ξεφεύγει, πηδά έπάνω σέ 
ένα πλοιάριο καί περνά στήν άσιατική 
άκτή. ' Υπολογίζει στήν πίστι τοϋ στρα
τοϋ τών Ανατολικών.

' Η Ειρήνη τά χάνει. Σκέπτεται νά 
ταπεινωθή, νά ζητήση συγγνώμη άπό 
τόν γιό της, νά τοϋ καταγγείλη όλους 
όσους είχαν λάβει μέρος στήν συνω
μοσία. Οί συνωμότες τρομοκρατημέ
νοι, άνακτοϋν τό θάρρος τους καί 
κατορθώνουν νά συλλάβουν τόν αύτο
κράτορα. Τόν όδηγοϋν στό ιερό παλά
τιο, όπου μέσα στήν αίθουσα τής 
Πορφύρας, ό δήμιος τοϋ βγάζει τά 
μάτια, κατά διαταγή τής μητέρας του. 
Δέν πεθαίνει ώστόσο. Τόν περιορίζουν 
μέσα στά πολυτελή του διαμερίσματα 
καί τοϋ ξαναδίνουν τήν Θεοδότη. Ε
κεί, μέσα στό άπόλυτο σκοτάδι, θά 
περάση τά τελευταία χρόνια τής ζωής 
του.

Κανείς δέν τόν λυπάται. Μέσα στόν 
φανατισμό τους, οί πιστοί βλέπουν στό 
πρόσωπό του, τό κτύπημα τής Θείας 
Δίκης έξ αίτιας τοϋ δευτέρου γάμου 
του καί τών σκληρών μέτρων του κατά
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του μοναχισμού. "Αλλη μιά φορά, οί 
εύσεβείς χαιρετίζουν μέ θαυμασμό 
τήν άπελευθερωτική ενέργεια τής αύ- 
τοκράτειρας καί ό Θεόδωρος Στουδί- 
της άναφωνεΤ: «Οί αύτοκράτορες πρέ
πει νά μάθουν νά μήν παραβιάζουν 
τούς νόμους τού Θεού».

' Η Ειρήνη πραγματοποίησε τό όνει
ρό της: βαοιλεύει. Μεθά άπό τά πλού- 
τη καί τήν δόξα. Πράγμα άνήκουστο, 
αύτή μιά γυναίκα παίρνει τόν τίτλο τού 
«Μεγάλου Βασιλέως καί Αύτοκράτο- 
ρος τών Ρωμαίων». Τήν Δευτέρα τού 
Πάσχα τού έτους 799, έπάνω στό 
χρυσό της άρμα, έπιστρέφει άπό τήν 
έκκλησία τών ' Αγίων ’ Αποστόλων στό 
ιερό παλάτιο, μέ έπίοημη πομπή. ' Ε
κτυφλωτική μέοα στό χρυσάφι καί στην 
πορφύρα, ρίχνει χούφτες τά νομίσματα 
στάν λαό πού μαζεύθηκε γιά νά τήν 
χειροκροτήση. Βρίσκεται στό άποκρρύ- 
φωμα τού μεγαλείου της.

Οί καίσαρες, γιά άλλη μιά φορά, 
άνακινοϋνται. Ή  Ειρήνη καταστέλλει 
τό κίνημά τους καί τούς έξορίζει στην 
' Αθήνα. Φροντίζει γιά τούς φίλους της 
τούς μοναχούς: κάνει δωρεές στά 
μοναστήρια καί κτίζει καινούργια. Ή  
μονή τού Σακκουδίωνος στήν Βιθυμία 
καί ή μονή τού Στουδίου στήν πρωτεύ
ουσα γνωρίζει ήμέρες εύημερίας καί 
δόξης. Τέλος, λαμβάνει φιλελεύθερα 
μέτρα, άναδιοργανώνει τά οικονομικά 
καί κερδίζει τήν άγάπη τών πονεμένων 
τάξεων, μέ τις φιλανθρωπικές διατά
ξεις της. "Ολη ή Κωσταντινούπολις 
ζητωκραυγάζει τήν «Εύεργέτρια». Στό 
μεταξύ όμως κρυφές μηχανορραφίες 
πλέκονται γύρω άπό τήν γερασμένη 
βαοίλισσα. Οί εύνοούμενοι διεκδικοϋν 
τήν διαδοχή γιατί, μέ τόν θάνατο τής 
Ειρήνης, ό θρόνος θά μείνη κενός. Ό  
Σταυράκιος καί ό Ά έτιος, οί δύο 
μυστικοσύμβουλοι, έπιδιώκουν γιά 
τούς συγγενείς τους τόν δρόμο τών 
τιμών. Ή  χαλασμένη ύγεία τής Ειρή
νης έπιτρέπει κάθε ελπίδα, άλλά ή 
ηλικιωμένη αύτοκράτειρα ύπερασπίζε- 
ται μέ δριμύτητα τόν θρόνο, πού 
κατέκτησε μέ τό έγκλημα.

Έπί ένα καί περισσότερο χρόνο, 
μέσα στό ιερό παλάτιο,καταγγελίες καί 
άπότομες δυσμένειες διαδέχονται άπό 
άναπάντεχες εύνοιες. Ό  Σταυράκιος 
καί ό Ά έτιος  άλληλοκαταγγέλλονται. 
Διατακτική καί έρεθισμένη ή Ειρήνη, 
πότε τιμωρεί καί πότε συγχωρεϊ. Πρό
κειται γιά μιά έπική πάλη άνάμεσα στήν 
άποκαμωμένη αύτοκράτειρα, πού γαν
τζώνεται άπό τήν έξουσία, καί στόν 
μυστικοσύμβουλό της, πού φτύνει αίμα 
καί πού ώστόσο, έπιμένει νά μηχανορ-

ραφή καί νά έλπίζη. Ό  Σταυράκιος 
πεθαίνει πρώτος, τό 800 τήν έποχή 
πού ό Κάρολος ό Μέγας άποκαθιστά 
τήν αύτοκρατορία τής Δύοεως

Λέγεται ότι τήν έποχή έκείνη, ένα 
μεγαλοφυές σχέδιο είχε άναφυή στό 
κεφάλι τής γηραιός Ειρήνης: νά παν- 
τρευθή τόν Καρλομάγνο, ώστε νά 
ενωθούν οί δύο μοναρχίες κάτω άπό τό 
Ιδιο σκήπτρο καί νά παλινορθωθή τό 
«Orbis Romanus» . Πρέσβεις τού 
Φράγκου αύτοκράτορος έρχονται στήν 
Κωσταντινούπολι, προκειμένου νά συ
ζητήσουν τό συνοικέσιο μέ τήν Ειρήνη. 
Βρίσκονται άκόμη έκεί όταν ξεσπά ή 
μεγάλη, ή ύπέρτατη κρίσις, πού οδήγη
σε τήν Ειρήνη στήν τελειωτική πτώσι.

' Ο κλοιός τών μηχανορραφιών είχε 
στενέψει άσφυκτικά γύρω άπό τήν 
Ειρήνη. Ό  παντοδύναμος Ά έτιος  ή
θελε νά προωθήση τόν άδελφό του 
στόν δρόμο τής έξουσίας. ' Ο Μέγας 
Λογοθέτης Νικηφόρος συνωμοτούσε 
μέ τήν σειρά του έναντίον τής αύτο- 
κράτειρας καί οί είκονοκλάσται προε
τοίμαζαν τήν άντεκδίκησί τους. Ή  
έπανάστασις ξεσπά στις 31 ' Οκτωβρί
ου τού 802. ' Η Ειρήνη παραθέριζε στό 
άνάκτορο τού 'Ελευθερίου. Οί συνω
μότες έπωφελήθηκαν άπό τήν άπουσία 
της. Στις 10 ή ώρα τό βράδυ, παρουσι- 
άσθηκαν στις πύλες τού ίεοοϋ παλατι
ού, καί έπέδειξαν στήν φρουρά ένα 
πλαστό διάταγμα, μέ τό όποιο ή Ειρήνη 
διέταξε τήν άναγόρευσι τού Νικηφό
ρου σέ αύτοκράτορα, προκειμένου νά 
άντιμετωπισθοϋν οί μηχανορραφίες 
τού Άετίου. ' Η φρουρά παρέδωσε τό 
παλάτιο, πού σέ όλη τήν διάρκεια τής 
βυζαντινής ιστορίας, ήταν τό επίκεν
τρο τών έπαναστάσεων καί ή έγγύησις 
κάθε έπιτυχίας.

' Η Ειρήνη συλλαμβάνεται στό άνά
κτορο τού ' Ελευθερίου μεταφέρεται 
στήν Κωνσταντινούπολι καί φυλακίζε
ται στό ιερό παλάτιο. Τήν επομένη, ό 
Νικηφόρος στέφεται βιαστικά αύτο- 
κράτωρ, στό ναό τής Άγιας Σοφίας, 
άπό τόν πατριάρχη Ταράσιο, πού είχε 
κιόλας ξεχάσει τήν εύεργέτριά του. 
Τίποτε ώστόσο, δέν έχει τελειώσει 
άκόμη. ' Η Ειρήνη παραμένει πολύ 
δημοφιλής. Ό  λαός βρίζει τόν νέο 
αύτοκράτορα καί τόν άχάριστο πατρι
άρχη πού τόν έστεψε. ' Ο κόσμος δέν 
μπορεί νά πιστέψη σέ όσα έγιναν. ' Η 
κατάπληξις είναι γενική, καθώς καί ή 
άπόγνωσις. Μιά γυναίκα δραστήρια θά 
φρόντιζε νά έπωφεληθή άπό τήν εύ- 
νοϊκή αύτή κατάστασι. Ή  Ειρήνη δέν 
τό έκανε. Μεταξύ φιλοδοξίας καί εύ- 
σεβείας νίκησε ή δεύτερη. Έσκυψε

τό κεφάλι της μπροστά στό τετελεσμέ
νο γεγονός, «σάν μιά φρόνιμη καί 
θεοσεβούμενη γυναίκα».

Τήν έπομένη τής στέψεως του, ό 
Νικηφόρος πηγαίνει νά τήν έπισκεφθή. 
Χύνοντας κροκοδείλια δάκρυα, ζητά 
συγγνώμη, μέ τόν ισχυρισμό ότι τόν 
έξεβίασαν. Ή  Ειρήνη ταπεινώνεται 
έμπρός στόν νέο αύτοκράτορα κι άπο- 
δίδει στά κρίματά της τήν αίτια τής 
πτώσεώς της. Δέν παραπονείται. Ζητά 
μόνο νά τής άφήσουν τό άνάκτορο τού 
' Ελευθερίου. ' Ο σφετεριστής τής ύ- 
πόσχεται ό,τιδήποτε θελήση, άλλά δέν 
άργεί νά λησμονήση τις ύποσχέσεις 
του.

Ή  Ειρήνη άπομακρύνεται, έξορίζε- 
ται σέ κάποια μονή τών Πριγκιποννή- 
σων. Τόν Νοέμβριο τού 802 τήν άπομα- 
κρϋνουν άκόμη περισσότερο. Τήν 
στέλνουν, ύπό περιορισμό, στήν Λέ
σβο. Άκόμη φοβούνται τις μηχανορ
ραφίες καί τήν φιλοδοξία της. Πεθαίνει 
έκεί, τόν Αύγουστο τού 803, έγκαταλε- 
λειμμένη άπό όλους. Τό σώμα της 
μεταφέρεται στήν μονή τών Πριγκιπον- 
νήσων καί ύστερα στήν Κωνσταντινού
πολή στόν ναό τών Άγιων Αποστό
λων, στόν τάφο τών αύτοκρατόρων.

Στήν εύσεβή, ορθόδοξη αύτοκράτει- 
ρα, ή ' Εκκλησία συγχώρησε τά πάντα, 
άκόμη καί τά έγκλήματά της. Οί Βυζαν
τινοί χρονικογράφοι τής έποχής τήν 
ονομάζουν: «' Η μακαρία Ειρήνη, ή νέα 
' Ελένη, πού άγωνίσθηκε γιά τήν άληθι- 
νή πίστι». Ώστόσο, δέν χρειαζόταν 
τόση έπιείκεια. ' Η Ειρήνη ύπήρξε, 
πάνω άπ' όλα, μιά γυναίκα μέ τό πάθος 
τής πολιτικής, φιλόδοξη καί άδίστακτη, 
πού τό πάθος της γιά τήν έξουσία τήν 
παρέσυρε ώς τό έγκλημα. Τά θετικά 
έπακόλουθα τών πράξεών της δέν 
μπορούν νά άντισταθμίσουν τήν φρίκη 
τών έγκλημάτων της. 'Επιπλέον είχε 
άνοίξει πάλι τόν δρόμο στις παλατιανές 
συνωμοσίες καί έπαναστάσεις, στις 
όποιες οί Ίσαυροι αύτοκράτορες είχαν 
θέσει τέρμα πρίν άπό ένα περίπου 
αιώνα.

Μέ τόν θάνατο τής Ειρήνης δέν 
έληξε, ώστόσο, ή εικονοκλαστική κρί
σις, πού έμελλε νά συνεχισθή άκόμη, 
μέσα άπό πολλές περιπέτειες, έπί 
πολύ καιρό.

Μόνο τό 843 ή Σύνοδος τής Κων
σταντινουπόλεως έθεσε τέρμα στή 
μεγάλη θρησκευτική κρίσι, πού είχε 
συγκλονίσει τόσο βαθιά τόν βυζαντινό 
κόσμο, μέ τήν άναστήλωσι τών εικόνων 
καί τήν οριστική νίκη τών εικονολα
τρών.

JEAN TONNELE
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Η ΓΥΝΑΙΚΑ
ΤΟΥ
ΜΑΛΗ

Συνέχεια άπό σελ. 783

-  Ποιά ε ίν 'ή  Βάντα;
-  «Ή  μαύρη ή γυναίκα μου. Πέθανε 

πέρσι τέτοιον καιρό. Μά δέν ήταν σάν 
όλες! "Ηταν γυναίκα, πού λές,ή Βάντα! 
Τί νά σ'λέω. Δέν ήμαστε παντρεμένοι 
έφτά μήνες πού ό Σατανάς ό άφορισμέ- 
νος τό ’ βαλε νά κάμω τό φόνο καί νά 
πάρω τά βουνά. Φυγοδίκησα. "Αφηνα 
μιά γυναίκα πίσω μου, τήν ίδια γιά τό 
σπίτι, γιά τό χωράφι, γιά τά πρόβατα, γιά 
τό παιδί πού θά'κάνε σέδυό μήνες. Καί 
τά'βγάλε πέρα ή άραχλη! Κόπηκε, πού 
λές, χίλια κομμάτια, καί τό σπίτι έβγαζε 
καπνό, καί τό χωράφι καλαμπόκι, καί τά 
πρόβατα βόσκαγαν, καί τό παιδί τραγου
διότανε στήν κούνια. Αύτά θά πής; Αύτά 
είναι μικρά πράματα. Τό μεγάλο είναι 
τούτο. Τ ' άποσπάσματα έμπαιναν στό 
σπίτι, έχυναν τ'άλεύρι, φοβέριζαν τό 
παιδί, έκαναν κατάλυμα, βάζανε μαχαίρι 
στό κοτέτσι. Ή  γυναίκα στεκόταν 
βράχος. Τώρα τούς έβριζε, ύστερα 
τούς ξεγέλαγε, τούς ξανάβριζε, τούς 
έπαιρνε μέ τό καλό.

Μιά βολά είχα κατεβεΤ τή νύχτα στό 
σπίτι μου καί τό πρωί μέ πήραν μυρουδιά 
οί χωροφυλάκοι. "Ωσπου νά στρίψω σέ 
δύο τρία σπίτια, πέντε ντουφεκιές άπό 
πίσω μου. Τή γλύτωσα. Οίσταυρωτήδες 
άπό κοντά μου, άλλάτοϋ κάκου. Μ ' έχα
σαν. "Ενας χωροφύλακας σέ λίγη ώρα 
μέ πετυχαίνει κοντά στή βρύση. Σηκώ
νει τό όπλο. ' Η γυναίκα μου τού πιάνει 
τά χέρια, τόν κυλάει κάτω, άρχίζει τό 
πάλεμα. ' Ως νά παλέψει ό χωροφύλα
κας μέ τό θηλυκό, έπήρα καιρό καί 
χάθηκα στά πλατάνια. Έμαθα ύστερα 
πώς ή Βάντα τού πήρε τό όπλο, κι 
έκεΐνος πάει στό Στρατοδικείο.

Δεκαπέντε χρόνια αύτή ήταν ή ζωή 
μου.

' Η γυναίκα μου νά παλεύει μέ τ ' άπο
σπάσματα, νά δέρνεται, νά δέρνει, νά 
τής χύνουν τό καλαμπόκι, κι αύτή νά τό 
μαζεύει σπυρί μέ σπυρί. Αύτό τό 
θηλυκό τό κοντούλικο -  μία χαψιά 
ήτανε -  μέσα σ'αύτό τό χαροπάλεμα 
έσκαβε τό χωράφι, βοσκοϋσε τά πρόβα
τα, άλώνιζε, κρατούσε τό σπίτι, μεγάλω
νε τά παιδιά μας, γιατί έφτά τά'καμε 
όλα.

Τελείωσεν αύτή ή ζωή. Μέ λάβωσαν, 
παρουσιάστηκα, μ'έριξαν σέ μιά φυλα

κή πέντε μέρες μακριά άπ'τό χωριό.
Μιά μέρα κοιτάζοντας τά βουνά 

άπ’ τό παραθύρι τής φυλακής βλέπω 
άπό κάτου άξαφνα τή γυναίκα μου.

-  Σ 'είσαι, ώρή Βάντα;
-  Ναι.
-  Μοναχή, ώρή;
Δέν ήταν μοναχή.

"Ηρθε μέ τά πόδια, πέντε μέρες 
δρόμο, σέρνοντας τά έφτά παιδιά, τό 
μουλάρει καί τό βόιδι.

Τό σπίτι μας, καταλαβαίνεις, τ 'άνο ι
ξε κοντά στή φυλακή.

Έπούλησε τό μουλάρι καί πήρε τό 
μαγαζί τής φυλακής. ” Εβαλε τήν ποδιά, 
έγινε μαγαζάτορας. Κατάφερε νά πά
ρει στή φυλακή έλεύτερο τό έμπα καί 
τό έβγα. Μαγέρευε γιά τούς φυλακι
σμένους καί γιά τούς στρατιώτες.
"Επλενε καί τά σκουτιά τους. Τά 

παιδιά μας, τά σκόρπισε δουλευτάδες 
στή χώρα, άλλα τά κράτησε μές στό 
μαγαζί. Μέ τέτοιον τρόπο έμπαζε ούζο 
γιά τούς φυλακισμένους μέσα στό ψωμί 
καί μές στά ρούχα της -  αύτή ή δουλειά 
έφερνε λεφτά -  πού έστράβωσε τή 
φρουρά, δέν τήν έπαιρνε κανένας 
χαμπάρι. Δέν ήταν πράμα πού δέν 
τό ’ κανε, γιά νά μή μάς λείψει τό ψωμί. 
Είχα τό σπίτι μου άπ’ όξω άπ ’ τή φυλακή, 
έβλεπα τόν καπνό τού σπιτιού μου, 
τζάκι δικό μου, νοικοκυριό. Δεκατρία 
χρόνια τούτ’ ή δουλειά. Στά δεκατρία 
ήρθε κι έλιωσε. Δούλεψε, δούλεψε, 
άπόστασε. Μά στό στρώμα δέν έπεφτε. 
Τις μέρες πού κόντευα νά βγώ, μιά 
νύχτα κρύα, μπήκε τέλος ό χάρος μές 
στό μαγαζί καί τήν ήβρε πού έπλενε. 
’Έπεσε μές στή σκάφη...».

' Ο Μαλής ξανατράβηξε βαθιά τή 
σκαλισμένη πίπα.

-  Πολλές φορές, είπε, ό άντρας 
ε ίν ’ άντρας, γιατί τόν κάνει τέτοιον μιά 
γυναίκα, μιά τόση δά γυναίκα, πού δέν 
τήν παίρνεις γιά μισό μερδικό. Έγώ 
τώρα, καθώς καταλαβαίνεις, δέν είμαι 
γιά νά φάω γλυκό ψωμί. Μέ τραβάει τό 
βουνό. Δεκαπέντε χρόνια τό τήραγα 
άπ’ τό παραθύρι της φυλακής... Βρέ 
μου καμιά δουλειά.

-  Σάν τί δουλειά; Νά σέ βάλω σέ 
καμιά πόρτα; Νά φυλάς τίποτε ύλικά;

-  Ώ ρ έ, αύτά είναι καμπίσια πράμα
τα πού είμαι γώ γιά τέτοια! Βάλε με σέ 
τίποτε άμπέλια δραγάτη νά γλέπω καί τά 
βουνά! Σπίτι δέ μοΰ πάει τώρα, μόνο σέ 
δραγατσιά μπορώ νά ξανασάνω λίγο.

Αιντε, ώρή Βάντα, κατακαημένη Βά
ντα, νά φαινόσουν άπό καμιά μεριά!

«Διηγήματα», Άθήναι, 1927

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α

Ό  'Αξιωματικός. -  Έ , έσύ! Δέν 
άντιλαμβάνεσαι πώς έτσι έκτίθεσαι σ’ 
έναν ύποτιθέμενο έχθρό, ό οποίος 
βρίσκεται σέ πεντακοσίων μέτρων άπό- 
σταση;

Ό  νεοσύλλεκτος. -  Μάλιστα, κύρ 
λοχαγέ, μά έγώ στέκομαι πίσω άπό ένα 
ύποτιθέμενο βράχο, τριάντα πόδια ύ
ψος!!

' Ενας χειρούργος ήταν πολύ άφηρη- 
μένος. "Ετσι σέ μιά έγχείρηση σκωλη
κοειδίτιδας ξέχασε τή λαβίδα του μέσα 
στήν κοιλιά τού άρρώστου. Χρειάστηκε 
λοιπόν νά κάνει μιά δεύτερη έγχείρηση, 
γιά νά βγάλει τό ξεχασμένο έργαλείο.

Γιά κακή όμως τύχη τού άρρώστου, 
καί στή δεύτερη έγχείρηση ξέχασε στό 
ίδιο μέρος ένα γάντι άπό καουτσούκ. 
Έτσι χρειάστηκε καί τρίτη έγχείρηση. 
Μόλις όμως ό χειρουργημένος συνήλ
θε, είδε τό χειροΰργο νά μπαίνει στό 
δωμάτιό του καί νά ρωτάει:

-  Μήπως είδατε τό καπέλο μου; Δέ 
μπορώ νά θυμηθώ πού τό έχω άφήσει.

-  Γιατρέ, ψιθύρισε ό άρρωστος μέ 
άπόγνωση, ξέρω πώς τελικά θά ψάξετε 
νά τό βρείτε στήν κοιλιά μου. Θά σάς 
παρακαλέσω λοιπόν, άντί νά μέ ξαναρά- 
ψετε νά μοΰ βάλετε γιά καλό καί γιά 
κακό ένα φερμουάρ.

ΤρεΤς μικροί μαθηταί πού κάθονται 
στά σκαλάκια κάποιου σχολείου τραβά
νε τήν προσοχή τού δασκάλου τους.' Ο 
πρώτος άσχολεϊται μ’ ένα μικρό άερο- 
πλάνο, ό δεύτερος μ ’ ένα αϋτοκινητάκι 
κι’ ό τρίτος ξεφυλλίζει ένα περιοδικό, 
γεμάτο φωτογραφίες πίν-άπ γκέρλς;

-  Γιά, μιά στιγμή, παιδιά -  λέει ό 
δάσκαλος πού θεώρησε τήν στιγμή 
κατάλληλη γιά τέστ -  πές τε μου, τί 
σκοπούς έχετε νά γίνετε άμα μεγαλώ
σετε;

-  Αεροπόρος! -  λέει ό πρώτος.
-  ' Οδηγός αύτοκινήτων κούρσας! -  

λέει ό δεύτερος.
' Ο τρίτος σιωπά.' Ο δάσκαλος έπιμέ- 

νει:
-  Κι- έσύ; -  ξαναρωτάει.
-  Έγώ δέν βλέπω τήν ώρα νά 

μεγαλώσω: -  άπαντάει ό τρίτος καί 
συνεχίζει τό ξεφύλλισμα τού περιοδι
κού:
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ΠΩΣ ΔΕΝ ΓΛΥΤΩΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΤΣΙΜΠΙΔΑ» ΤΟΥ ΝΟ Μ Ο Υ

τ ο
«ΠΑΝΘΕΟΝ»
ΤΟΥ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Κομπίνα ολκής από διεθνή μεγαλοαπατεώνα. Εφοριακός «έπιασε» 
200.000 αλλά συνελήφθη. Μαφιόζοι με πλαστά «Τ ράβελλερς τσεκ». 
Β ιομηχανία  σεξ με ανήλικες. Τα μποτάκιαπρόδω σαντον Ισραηλινό 
με την ηρω ίνη.

Καφέ ηρωίνη μέ πολυτελή 
αυτοκίνητα

Σπείρα, πού διακινούσε «σκληρά» 
ναρκωτικά εξαρθρώθηκε άπό τήν 
’ Ασφάλεια ’ Αθηνών. Δύο μέλη της, 
άδίστακτοι έμποροι τού «λευκού θα
νάτου» συνελήφθησαν καί στην κατο
χή τους βρέθηκε ποσότητα 7 γραμμα
ρίων ηρωίνης, χασίς καί χρήματα 
προερχόμενα άπό τήν πώληση ναρ
κωτικών.

' Η έξάρθωση τής σπείρας άρχισε 
δταν τό Τμήμα Διώξεως Ναρκωτικών 
τής ’ Ασφαλείας ’ Αθηνών πληροφο- 
ρήθηκε δτι στήν περιοχή τής πλατείας 
Βάθης πουλιέται ήρωίνη χρώματος 
καφέ.

’ Αμέσως άρχισαν οί έρευνες άπό τις 
όποιες διαπιστώθηκε δτι τήν ήρωίνη 
πουλούσε ό γνωστός Χρήστος Κ. 
Γκέλας, ετών 32, κάτοικος Μενιδίου, 
καθώς καί ό Δημήτριος X. Σωτηρίου, 
έτών 38, σεσημασμένος έπίσης.

Οί δύο κακοποιοί καί λαθρέμποροι 
χρησιμοποιούσαν άκριβά αύτοκίνητα 
(«Μάσταγκ» καί «Σιτροέν 2.000» άν- 
τίστοιχα) καί κυκλοφορούσαν στις 
πιάτσες τών τοξικομανών μέ ιδιαίτε
ρες προφυλάξεις.

Ή επ ’ αύτοφώρω σύλληψή τους 
ήταν γιά τό λόγο αυτό δύσκολη καί 
άποφασίστηκε άπό τούς άστυνοιχι-

κούς νά παρακολουθηθοΰν τά σπίτια 
τους.

' Η παρακολούθηση άρχισε άπό τό 
σπίτι τού Γκέλα άλλά διαπιστώθηκε 
δτι δέν έμενε συχνά σ ’ αυτό. Πήγαινε 
συνήθως στό σπίτι τού Σωτηρίου στήν 
όδό ’ Αγωνιστών 95 στό Χαϊδάρι δπου 
ό Σωτηρίου συζοΰσε μέ γυναίκα έλευ- 
θερίων ήθών.

Οί άστυνομικοί παρακολούθησαν 
τό σπίτι τού Σωτηρίου καί είδαν νά 
μπαινοβγαίνουν πολλοί γνωστοί τοξι
κομανείς.

Κατάλαβαν τότε δτι τό σπίτι ήταν 
«στέκι» καί «τεκές» καί άποφάσισαν 
νά έπέμβουν.

Τό βράδι τής 10ης Αύγούστου, 
έκαναν έφοδο καί συνέλαβαν τόν 
Σωτηρόπουλο, ό όποιος μόλις τούς 
είδε προσπάθησε νά φάει μικρή πο
σότητα χασίς πού κρατούσε. ’ Επακο
λούθησε πάλη καί οί άστυνομικοί 
κατάφεραν νά τού πάρουν τό χασίς 
πρίν νά τό καταπιεί. Παράλληλα βρή
καν στήν τσέπη του καί ένα πτυσσό
μενο στιλέττο, πού ό κακοποιός δέν 
πρόφθασε νά χρησιμοποιήσει.

Στή συνέχεια έγινε έρευνα στό σπίτι 
του καί βρέθηκε ποσότητα 3,5 γραμ
μαρίων ήρωίνης, συσκευασμένη σέ 
δόσεις, καθώς καί 25.000 δραχμές καί 
320 δολλάρια, προερχόμενα άπό τήν 
πώληση ναρκωτικών, τά όποια καί

κατασχέθηκαν.
Περί τά μεσάνυχτα τής ’ίδιας μέρας 

πήγε στό σπίτι καί ό Γκέλας καί 
συνελήφθη άπό ένεδρεύοντες άστυ- 
νομικούς.

Χαρακτηριστικό είναι δτι τόσο ό 
Γκέλας, δσο καί ό Σωτηρόπουλος ένώ 
είναι έμποροι «σκληρών» ναρκωτι
κών οί ’ίδιοι καπνίζουν μόνο χασίς.

Κομπίνα ολκής άπό διεθνή 
μεγαλοαπατεώνα

Διεθνής μεγαλοαπατεώνας, πού 
προσπάθησε νά κάνει «κομπίνα» 
85.000.000 δραχμών συνελήφθη άπό 
τή Γενική ’ Ασφάλεια ’ Αθηνών. Πρό
κειται γιά τόν ’ Ιορδανό Μαρουάν Κ.
’ Ασούρ, έτών 43, πού γεννήθηκε στήν 
Παλαιστίνη καί διαμένει στή Βηρυτό. 
'Ο Άσούρ έμφανίσθηκε στίς άρχές 
’ Ιουνίου στό διευθυντή τής έταιρίας 
έμπορίας μαρμάρων «Παναγιωτίδης- 
Παντούλης καί Σία» στή Βέροια, ώς 
εκπρόσωπος άνύπαρκτης έταιρίας 
μαρμάρων «Ζαμαρέξ» τής Λεμεσσοΰ. 
Καί ίσχυρίσθηκε δτι ή έταιρία του 
ένδιαφερόταν γιά τήν άγορά 76.000 
τ.μ. μαρμάρων διαφόρων ποιοτήτων.

Κατά τίς σχετικές συζητήσεις συμ- 
φωνήθηκε ή άγορά τών μαρμάρων 
αυτών έναντι ποσού 85.000.000 δρα
χμών τό όποιο θά πληρωνόταν μέσω 
κάποιας έλληνικής τράπεζας.

Στίς 9 ’ Ιουλίου, ό ’ Ασούρ έστειλε 
άνθρώπους του καί παρέλαβαν άπό 
τήν έταιρία τήν πρώτη δόση τού

Γκέλας Χρήστος ετών 32. Γνωστός λα
θρέμπορος ναρκωτικών. Μαζί με το Δημ. 
Σωτηρίου διακινούσε «σκληρά» ναρκωτι

κά.
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φορτίου άξίας 1.500.000 δραχμών. ' Η 
ποσότητα αϋτή φορτώθηκε άπό τή 
διεθνή εταιρία « ’ Ιντερσέρντ» μέ προ
ορισμό τή Λεμεσσό τής Κύπρου. 
’ Αποδέκτης ήταν ή εταιρία Ε. Κα-1 
τσούδης καί Σία.

' Ως προκαταβολή άλλά καί εγγύη
ση γιά τήν εκτέλεση τής παραγγελίας, 
ό Άσούρ παρέδωσε μιά έπιταγή 
τραπέζης τού Κουβέιτ, ονομαστικής 
άξίας 16.000 δηναρίων, νομίσματος 
τής ’ίδιας χώρας.

' Ο ύπεύθυνος τής ελληνικής έταιρί- 
ας μαρμάρων μετά τήν άναχώρηση 
τού Ίορδανοϋ μεγαλοαπατεώνα κα
τέφυγε στήν « ’ Αμέρικαν Μπάνκ» τών 
’ Αθηνών καί ζήτησε νά είσπράξει τήν 
έπιταγή. ’ Αλλά έκεΐ πληροφορήθηκε 
δτι ή έπιταγή ήταν χωρίς άντίκρυσμα.

’ Αμέσως άρχισε τίς έρευνες γιά τόν 
’ Ιορδανό «πελάτη» του καί έμαθε δτι 
στή διεύθυνση 28ης ’ Οκτωβρίου 35 
τής Λεμεσσοϋ πού τού είχε δώσει σάν 
έδρα τής έταιρίας του, βρισκόταν 
κάποια έταιρία ένοικιάσεως μοτοπο
δηλάτων.

Τόν άναζήτησε τότε στό ξενοδάχείο 
«Βασίλισσα Βεργίνα» τής Βέροιας, 
πού διέμενε καί πληροφορήθηε δτι 
είχε άναχωρήσει κρυφά, άφήνοντας 
χρέος 23.000 δραχμών.

Ψάχνοντας γιά τά ’ίχνη του έμαθε 
δτι στίς 23 ’ Ιουνίου είχε καταλύσει 
στό ξενοδοχείο «Έσπέρια» τών ’ Α
θηνών. ’ Αλλά καί άπό τό ξενοδοχείο 
αυτό είχε φύγει κρυφά άφήνοντας 
χρέος 56.765 δραχμών.

’ Απελπισμένος ό έκπρόσωπος τής 
έταιρίας μαρμάρων τής Βέροιας κατέ
φυγε τότε στή Γενική ’Ασφάλεια 
’Αθηνών καί κατάγγειλε τήν άπάτη.

Μετά τήν καταγγελία, κινητοποιή
θηκε ή Γενική ’ Ασφάλεια ’ Αθηνών, 
άνδρες τής όποιας κατάφεραν νά 
έντοπίσουν καί νά συλλάβουν τόν 
’ Ιοδρανό μεγαλοαπατεώνα.

’Ήδη διεξάγονται έρευνες γιά νά 
διαπιστωθεί πού πήγε ή ποσότητα 
τών μαρμάρων πού κατάφερε νά 
άποσπάσει ό ’ Ασούρ, ό οποίος καί 
έστάλη στήν Εισαγγελία.

Γενική ’ Ασφάλεια ’Αθηνών έπ ’ αύ- 
τοφώρω ένώ έδωροδοκείτο. Είναι ό 
Θεμιστοκλής Κ. ’Αλατάς, έτών 28, 
πού ύπηρετοϋσε στήν ’ Εφορία ' Αγί
ου Στεφάνου ’ Αττικής, άπό τόν Πύρ
γο Φθιώτιδος.

' Η σύλληψη τού έφοριακοϋ έγινε 
μέ ένέδρα πού τού έστησαν άνδρες 
τής Γενικής ’Ασφαλείας ’ Αθηνών, 
μετά άπό καταγγελία τού ’ Ηλία Γ. 
Δικαίου, κατοίκου Κυψέλης.

' Ο Δίκαιος κατάγγειλε στήν Γενική 
’ Ασφάλεια δτι σέ άγοραπωλησία έ- 
κτάσεως, στό Ζούμπερι, τού είχε 
καταλογιστεί φόρος 700.000~δρα- 
χμών. Τό ποσόν αύτό θεωρήθηκε 
υπερβολικό καί ό φορολογούμενος 
έκανε ένσταση.

Μετά τήν ύποβολή τής ένστάσεως, 
δμως, ό έφοριακός τού ζήτησε νά τού 
δώσει 200.000 δραχμές γιά νά τοϋ 
μειώσει τό φόρο, διαφορετικά θά 
έπρεπε νά πληρώσει ολόκληρο τό 
ποσόν.

Ό  Δίκαιος προσποιήθηκε δτι δέ
χθηκε καί άμέσως ειδοποίησε τήν 
Γενική ’ Ασφάλεια ’Αθηνών.

Τά χρήματα προσημειώθηκαν άπό 
τούς άστυνομικούς καί ό Δίκαιος 
πήγε στό σπίτι τής πενθεράς τού 
έφοριακοϋ, στήν όδό Ρόδων στό Νέο 
' Ηράκλειο γιά νά τοϋ παραδώσει.

"Οταν ό Δίκαιος βγήκε άπό τό 
σπίτι, οί άστυνομικοί πού είχαν στή
σει ένέδρα καί έκαναν δτι έστηναν 
ξόβεργες γιά πουλιά, δρμησαν στό 
σπίτι, συνέλαβαν τόν έφοριακό καί

Σωτηρίου Δημήτριος. Συνεργάτης του 
Γκέλα, σεσημασμένος κι αυτός λαθρέμ

πορος ναρκωτικών.

’ Εφοριακός «έπ ιασε» 200
χιλιάρικα αλλά τελικά L %

I συνελήφθη
Λ i\  *. ·■*-

’ Εφοριακός συνελήφθη άπό τή

Ο Ιορδανός Μαρουάν Ασούρ διεθνής 
μεγαλοαπαταιών. Προσπάθησε να επιτύ

χει «κομπίνα» 85.000.000 δρχ.

κατέσχον τά χρήματα.
Σέ βάρος τού έφοριακοϋ σχηματί- 

σθηκε δικογραφία.

Πιάστηκαν οί δυό ’ Ινδοί
δράστες τής σφαγής τοϋ Μ. 

Πεύκου

Συνελήφθησαν άπό τήν Γενική ’ Α
σφάλεια Πειραιώς οί δολοφόνοι τοϋ 
’ Ινδοϋ Μοχιντέρ Καμάρ, έτών 27, πού 
έγινε σέ πτηνοτροφείο τοϋ Μεγάλου 
Πεύκου.

Πρόκειται γιά τούς Ά μρίκ Ζούτ, 
έτών 22 καί Μπαλκάρ Σίνκ έτών 23 οί 
όποιοι παραδόθηκαν στήν ’ Ασφά
λεια Προαστίων καί ομολόγησαν τό 
έγκλημα.

' Ο Ζούτ είπε στούς άστυνομικούς 
δτι δέν τόν συμπαθούσε τό θύμα καί 
είχε βάλει τόν ιδιοκτήτη τοϋ πτηνο
τροφείου νά τόν διώξει δταν πήγε νά 
έπισκεφθεί άλλους φίλους του, πού 
δούλευαν έκεΐ.

Τό άπόγευμα τής Κυριακής, πρό- 
σθεσε, πήγε μέ τόν Σίνκ καί ήπιαν ένα 
μπουκάλι ούζο καί στή συνέχεια 
άποφάσισαν νά πάνε νά δείρουν τόν 
Μοχιντέρ.

Έφθασαν νύχτα στό σπιτάκι τοϋ 
πτηνοτροφείου καί βρήκαν τόν Μο- 
χιντέρ νά κοιμάται. Ό  Ζούτ τόν 
άρπαξε άπό τά μαλλιά καί δταν τό 
θύμα ξύπνησε καί προσπάθησε νά 
άμυνθεϊ τού βύθισε κατ’ έπανάληψη 
τό μαχαίρι στό σώμα, μέ άποτέλέσμα 
νά τόν σκοτώσει.

Τότε, ό Σίνκ πήρε κι αύτός ένα
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Θεόδωρος Ζουμής, πράκτωρας διεθνούς 
γραφείου Ταξιδιού. Μέλος διεθνούς σπεί
ρας η οποία γέμισε την Ελληνική αγορά με 

πλαστά «Τράβελλερς τσεκ».

μαχαίρι πού βρήκε έκεΐ καί τραυμάτι
σε τούς δύο άλλους ’ Ινδούς πού 
κινήθηκαν γιά νά προστατέψουν τόν 
Μοχιντέρ.

Μαφιόζοι μέ πλαστά 
«τράβελλερς τσεκ»

Σπείρα διεθνών κακοποιών, πού 
γέμισε τήν έλληνική αγορά μέ πλαστές 
ταξιδιωτικές έπιταγές καί έξαπάτησε 
σειρά ελληνικών τραπεζών, άποκαλύ- 
φθηκε άπό τή Γενική ’ Ασφάλεια 
’ Αθηνών καί δύο "Ελληνες κακοποι
οί, μέλη τής σπείρας, συνελήφθησαν. 
Μεταξύ τών μελών τής σπείρας, πού 
διατηρεί διασυνδέσεις μέ τή Μαφία 
τής ’ Ιταλίας, είναι καί ’ Ιταλός κακο
ποιός, ό όποιος καταζητείται άπό τίς 
έλληνικές άρχές γιά συμμετοχή στή 
μεγάλη ληστεία τής ’ Εθνικής Τράπε
ζας στόν Πειραιά, πού έγινε στις 30 
’ Οκτωβρίου 1976 καί σ’ αύτήν τραυ
ματίστηκε άπό πυροβολισμούς ένα 
άτομο.

Οί συλληφθέντες είναι οί Θεόδωρος 
Μ. Ζουμής, ετών 39, πράκτορας διε
θνούς γραφείου ταξιδίων, κάτοικος 
Παλαιού Φαλήρου, καί Θεόδωρος Δ. 
’ Ανέστος έτών 32, τεχνίτης κοσμημά
των, κάτοικος Πειραιά.

Ά πό τήν προανάκριση πού εγινε 
άπό τή Γενική ’ Ασφάλεια ’ Αθηνών, 
διαπιστώθηκε δτι οί δύο "Ελληνες 
κακοποιοί, πού διατηρούν σχέσεις μέ 
’ Ιταλούς μαφιόζους, πήγαν πριν άπό

5 περίπου μήνες στήν ’ Ιταλία καί σέ 
έξοχική βίλα τής Ρώμης συνάντησαν 
τούς συνεργάτες τους.

"Ηταν ό Άντόνιο, Ρ. Πατσίνι, ή 
Κασσόλα, έτών 45, μαφιόζος, πού 
καταζητείται γιά συμμετοχή στή λη
στεία τού ναυτιλιακού υποκαταστή
ματος τής ’ Εθνικής Τράπεζας τού 
Πειραιά, ό Τζιόρτζιο Β. Γκρατσιάνι, 
έτών 39, καί ό Πιέρρο Γκεράρντι, 
άγνωστων λοιπών στοιχείων.

Οί ’ Ιταλοί μαφιόζοι έδωσαν στούς 
"Ελληνες συνεργάτες τους πλαστά ή 
γνήσια, άλλά παραποιημένα, διαβατή
ρια, ταυτότητες καί ταξιδιωτικές έπι
ταγές κλεμμένες, αξίας 2.000.000 
δραχμών περίπου, καθώς καί μπλοκ 
προσωπικών τραπεζικών έπιταγών 
διαφόρων άτόμων πού έπίσης οί 
μαφιόζοι είχαν κλέψει.

Οί ’ Ιταλοί, μαζί μέ τούς "Ελληνες 
κακοποιούς, ήρθαν στήν 'Ελλάδα 
σάν Γάλλοι ή "Αγγλοι καί άρχισαν νά 
κυκλοφορούν σέ κεντρικά καί άλλα 
καταστήματα καί ν ’ άγοράζουν διά
φορα άντικείμενα μικρής άξίας, πλη
ρώνοντας μέ ταξιδιωτικές έπιταγές 
καί είσπράττοντες τά «ρέστα» ελληνι
κό νόμισμα.

Οί έπιταγές ήταν συνήθως τών 500 
γαλλικών φράγκων.

Ή σπείρα κινήθηκε κυρίως στήν 
’ Αθήνα, τόν Πειραιά καί τή Θεσσαλο
νίκη καί, μέ τή μέθοδο πού περιγρά- 
ψαμε, κατάφερε μέσα σέ λίγες ή μέρες 
ν ’ άγοράσει άπό χρυσοχοεία κοσμή
ματα συνολικής άξίας 600.000 δρα
χμών, πού παραδόθηκαν στόν ’ Ιταλό 
μαφιόζο σάν έξόφληση τού χρέους 
τών δύο ' Ελλήνων γιά τήν παροχή τών 
ταξιδιωτικών έπιταγών.

Στή συνέχεια, ή σπείρα άρχισε νά 
«χτυπάει» σέ τράπεζες, μέ τό άκόλου- 
θο σύστημα:

Κάποιο άπό τά μέλη της πήγαινε σέ 
υποκατάστημα τράπεζας καί έκανε 
κατάθεση λίγων χιλιάδων δραχμών 
καί πολλών ταξιδιωτικών έπιταγών.

Τήν έπόμενη, τό ’ίδιο μέλος τής 
σπείρας, πήγαινε στό κεντρικό κατά
στημα τής ’ίδιας τράπεζας καί έκανε 
τήν άνάληψη ολοκλήρου τού ποσού - 
συμπεριλαμβανομένου τού ποσού 
τών ταξιδιωτικών έπιταγών - πριν οί 
υπηρεσίες τής τράπεζας διαπιστώ
σουν τήν κλοπή τους ή τήν πλαστότη- 
τα.

Μέ τόν τρόπο αυτό, ο ί" Ελληνες καί 
’ Ιταλοί κακοποιοί κατάφεραν νά έξα- 
πατήσουν τό ύποκατάστημα τής ’ Ε
θνικής Τράπεζας στήν όδό Πανεπι
στημίου καί νά πάρουν 300.000 δρα

χμές, τό ύποκατάστημα τής ’ Εμπορι
κής στή διασταύρωση Αιόλου καί 
Σοφοκλέους καί νά πάρουν 700.000 
δραχμές, τήν Κεντρική Τράπεζα ' Ελ
λάδος στήν όδό Πανεπιστημίου καινά 
πάρουν 50.000 δραχμές καί τήν τρά
πεζα άεροδρομίου τής Μίκρας στή 
Θεσσαλονίκη καί νά πάρουν 55.000 
δραχμές.

Μόλις οί τράπεζες άντιλήφθηκαν 
τίς άπάτες ειδοποίησαν τή Γενική 
’ Ασφάλεια ’ Αθηνών, δίδοντας καίτά 
χαρακτηριστικά τών δραστών.

’Αμέσως κινήθηκε ή 'Υπηρεσία 
πλαστογραφίας καί ’Απάτης τής Γενι
κής ’ Ασφαλείας ’ Αθηνών καί μέ τήν 
καθοδήγηση τού διοικητοΰ κ. Μποσι- 
νάκη, τού ύποδιοικητοΰ κ. Τζανάκη 
καί τού προϊσταμένου τής Υπηρεσί
ας Κοινού ’ Εγκλήματος κ. Παναγο- 
πούλου, κατάφερε νά εντοπίσει καί 
νά συλλάβει τούς δύο "Ελληνες κακο
ποιούς ένώ οί ’ Ιταλοί σύντροφοί τους 
φαίνεται δτι μάλλον κατάφεραν νά 
διαφύγουν.

Στήν κατοχή τών συλληφθέντων 
βρέθηκα ν τα ξ ιδ ιω τικ ές  έπ ιτα γές
600.000 δραχμών, μπλοκ έπιταγών 
ελληνικών καί ξένων τραπεζών, πλα
στά διαβατήρια καί ταυτότητες, κα
θώς καί άντικείμενα λαϊκής τέχνης, 
άναπτήρες, ρολόγια, μπιμπελώ, καί 
άλλα πού είχαν άγοράσει μέ τίς πλα
στές ταξιδιωτικές έπιταγές.

Δικογραφία έγινε άπό τήν Γενική 
’ Ασφάλεια ’ Αθηνών καί σέ βάρος τού 
Δημητρίου Ν. Κρύψη, κατοίκου Βού
λας, πού διατηρεί διασυνδέσεις μέ 
τούς ’ Ιταλούς κακοποιούς καί χρησι
μοποιήθηκε πολλές φορές σάν σύνδε
σμος μέ τούς "Ελληνες.

Θεόδωρος Ανέστος τεχνίτης κοσμημά
των στον Πειραιά. Συνεργάτης τουΖουμή 
και μέλος της σπείρας των πλαστογρά- 

φων.
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Κων/νος Αργυρος. είχε μεταϋαλει το 
ξενοδοχείο του οποίου ετύγχανε υπεύθυ

νος σε άνδρο ακολασίας.

Βιομηχανία σέξ μέ ανήλικες

Δύο γυναίκες κι ένας άνδρας, σ ’ 
ένα ερωτικό σύμπλεγμα, πού βρέθη
καν μέσα σ’ ένα δωμάτιο τού ξενοδο
χείου «Μπλού Χάουζ» τής όδοϋ Βα- 
λαωρίτου 19 οδήγησαν στή σύλληψη 
τού ύπευθύνου Κωνσταντίνου ’ Αργυ
ρού γιά μαστροπία.

' Ο ’ Αργυρός είναι ύπότρο,πος καί 
έχει οδηγηθεί κατ’ έπανάληψη στά 
δικαστήρια γιατί παραχωρεί δωμάτια 
σέ άνήλικες κοπέλλες πού τού κατα
βάλουν γιά κάθε «έπίσκεψη» στό 
ξενοδοχείο 700 δρχ., έκτος άπό τό 
ένοίκιο, πού καταβάλουν οί πελάτες 
του.

Καί οί περισσότερες άπό τίς άνήλι
κες αυτές «κάνουν πιάτσα» στην όδό 
Βαλαωρίτου καί Βουκουρεστίου.

' Η έφοδος των άστυνομικών έγινε 
στά πλαίσια μιας «έπιχειρήσεως αρε
τής», πού διατάχθηκε άπό τήν Γενική 
’ Ασφάλεια ’ Αθηνών.

Κατά τήν έφοδο βρέθηκαν μέσα 
στό ’ίδιο δωμάτιο 3 άκόμη γυναίκες 
πού είναι γνωστό στήν ’ Αστυνομία ότι 
έκδίδονται παράνομα καί μαζί μέ τούς 
λοιπούς οδηγήθηκαν στήν Γενική 
’ Ασφάλεια.

'Ε κεί οί «πεταλουδίτσες» είπαν 
στούς ’ Αστυνομικούς δτι ό ' Αργυρός 
δέχεται καθημερινά στό ξενοδοχείο 
του 30-50 γυναίκες μέ τούς πελάτες 
τους καί τά έσοδά του άπό αύτές 
ανέρχονται σέ 40-60.000 δρχ. τήν 
ημέρα.

Κατά τήν έξέταση των κοριτσιών 
στήν Γενική Ασφάλεια ’ Αθηνών ά- 
ποκαλύφθηκε άκόμη δτι ύπάρχουν 
«κοκότες πολυτελείας» πού εισπράτ
τουν 20.000 δρχ. γιά τίς «ιδιαίτερες 
ύπηρεσίες» πού προσφέρουν.

Στήν’ίδια «έπιχείρηση άρετή» συνε- 
λήφθησαν έπίσης οί ύπεύθυνοι τού 
ξενοδοχείου « ’ Εθνική "Ενωση» στήν 
όδό ’ Αθήνας 21 γιατί παραχώρησαν 
δωμάτιο στήν άνήλικη Μαρία Μ..., 17 
καί σέ πελάτες της, είσπράττοντας 
150 δρχ. γιά κάθε έπίσκεψη πέραν 
τού ένοικίου τού δωματίου.

’ Επίσης, συνελήφθη ή ύπεύθυνος 
τού ξενοδοχείου «Σουδάν» τής όδοϋ 
Μαυρομιχάλη 47 Μαρδίτα Μαυρομ- 
μάτη γιατί παραχώρησε δωμάτιο σέ 
κοπέλλα πού έκδίδεται κρυφά ε ί
σπράττοντας διάφορα ποσά.

Τέλος, οί άστυνομικοί συνέλαβαν 
στις οδούς Βουκουρεστίου, ’ Ακαδη
μίας, Κριεζώτου, Σόλωνος, ’ Αθήνας 
καθώς καί στις πλατείες Βάθης καί 
Μεταξουργείου 10 γυναίκες, πού 
«ψάρευαν» πελάτες στό πεζοδρόμιο.

Τά μποτάκια πρόδωσαν τόν
Ίσραηλινό μέ τήν ήρωίνη

’ Ισραηλινός, μέλος διεθνούς σπεί
ρας λαθρεμπόρων ναρκωτικών έντο- 
πίσθηκε καί συνελήφθη στό άεροδρό- 
μιο τού ' Ελληνικού ένώ έφευγε γιά τό 
’ Ισραήλ, μέ ποσότητα 600 γραμμαρί
ων ήρωίνης.

Πρόκειται γιά τόν Σόλομον Γ. Σιμ- 
προύτ, έτών 29, πού κίνησε τήν 
περιέργεια τών άστυνομικών, έπειδή 
φορούσε - παρά τή ζέστη - μποτάκια, 
τά όποια μάλιστα φούσκωναν. Οί 
άστυνομικοί τόν έρεύνησαν, βρήκαν 
καί κατέσχον τήν ήρωίνη.

’ Ανακρινόμενος ό Σιμπρούτ είπε 
δτι τόν έστειλε τήν περασμένη Παρα
σκευή στήν ’ Ελλάδα συμπατριώτης 
του γιά νά πάρει άπό άγνωστό του 
’Έλληνα, πού θά τόν άναγνώριζε άπό 
τά μποτάκια, τήν ήρωίνη καί νά τή 
μεταφέρει στή χώρα του.

’ Ο ’ Ισραηλινός λαθρέμπορος άφη
σε νά έννοηθεί δτι δέν μπορεί νά 
άποκαλύψει τά ονόματα τών συνερ
γών του γιατί έχει άπειληθεί ή ζωή 
του, σέ περίπτωση πού προβεί σέ 
ομολογίες.

Στό «Φ ρέσκο» έπτά γιά 
«ερω τικές μπίζνες»

« ’ Επιχείρηση άρετή» έγινε άπό τό

Γμήμα ’ Ηθών τής Γενικής ’ Ασφαλεί
ας ’ Αθηνών καί οδήγησε στήν άποκά- 
λυψη καί σύλληψη 4 άτόμων γιά 
έκμετάλλευση γυναικών άπό τίς όποι
ες ή μιά είναι άνήλικη.

Συγκεκριμένα, σέ οίκο άνοχής στήν 
όδό Άκομινάτου 2 συνελήφθη ή 
Βασιλική ’ Αλεξίου, έτών 43, υπηρέ
τρια, γιατί εξώθησε στήν πορνεία τήν 
’ Ελένη Σ..., έτών 19, τήν έγκατέστησε 
εκεί καί τήν έξέδιδε άποσπώντας 
μέρος άπό τίς εισπράξεις της.

Γιά τόν ’ίδιο λόγο σχηματίσθηκε 
δικογραφία καί εις βάρος τού Παύλου 
Κωστή, 30 έτών, γιατί έπί πεντάμηνο 
έκμεταλλευόταν τήν ’ίδια κοπέλα, ά
ποσπώντας της τίς εισπράξεις, καθώς 
καί είς βάρος τής ίδιοκτήτριας τού 
οίκου άνοχής ’ Ελπίδας Σταφυλάτου, 
46 έτών.

Σέ άλλο οίκο άνοχής, στήν όδό 
Έρμοΰ 102 συνελήφθησαν οί Άν- 
δρέας Κ. Παπαβασιλείου, έτών 27, 
καί Προκόπιος Σ. Πουλιαρμής, έτών 
26, ύπηρέτες τού οίκου άνοχής γιατί 
έγκατέστησαν έκεϊ τήν ’ Αλεξάνδρα 
Τ..., 26 έτών, τήν όποια καί έξέδιδαν, 
άποσπώντας μέρος τών είσπράξεών 
της.

Γιά τήν'ίδιαυπόθεση σχηματίσθηκε 
δικογραφία καί είς βάρος τής ίδιοκτή- 
τριας τού οίκου άνοχής ’ Ελευθερίας 
’ Αναγνώστου, 36 έτών.

Τέλος, συνελήφθη ή Φωτεινή Α. 
Κική, 53 έτών, ρεσεψιονίστ στό ξενο
δοχείο « ’ Ετουάλ» τής όδοϋ 3ης Σε
πτεμβρίου 32 γιατί’ έξώθησε στήν 
πορνεία τήν άνήλικη μωαμεθανή 
Νταυνά Τ..., 17 έτών, άπό τήν Κομο
τηνή καί τής άποσποΰσε μέρος τών 
είσπράξεών της.

Δέν πρόλαβε ν ’ αρχίσει τίς
«μπίζνες» μέ τά ναρκωτικά

Μεγαλέμπορος ναρκωτικών προ
σπάθησε νά κάνει μεταπράτη του ένα 
κατσικοκλέφτη, πού γνώρισε στίς 
φυλακές. ' Αλλά ό μεταπράτης συνε
λήφθη άπό τή Γενική ’ Ασφάλεια 
’ Αθηνών, πριν άρχίσει τή δραστηριό- 
τητά του στήν Κρήτη, άπό δπου 
κατάγεται.

Οί άνδρες τού Τμήματος Διώξεως 
Ναρκωτικών, τόν έντόπισαν στήν 
πλατεία Βάθης καί τόν συνέλαβαν 
βρίσκοντας στήν κατοχή του ένα 
κομμάτι χασίς.

"Ηταν ό Μιλτιάδης Γ. Μανουσάκης, 
έτών 36, γεωργός κάτοικος Χανίων, ό 
όποιος ομολόγησε στήν Γενική Ά -
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σφάλεια δτι στίς φυλακές οπού έκρα- 
τεΐτο γιά ζωοκλοπή γνώρισε τόν Ευάγ
γελο I. Γεωργαλά, έτών 42, άεργο, 
κάτοικο τοϋ χωριού ’ Αδάμ Λαγκαδά, 
γνωστό στους κύκλους τών τοξικομα
νών σάν « ’ Αλή».

Ό  Γεωργαλάς τού πρότεινε νά 
πουλάει ναρκωτικά γιά λογιαριασμό 
του στήν Κρήτη καί τόν διαβεβαίωνε 
δτι έτσι θά κέρδιζε μεγάλα ποσά.

Γιά νά τόν πείσει τόν πήγε σέ 
κρυψώνα πού είχε στό χωριό του - 
μόλις άποφυλακίστηκαν - καί τού 
έδειξε έπτά σάκους χασίς τού ένός 
κιλού ό καθένας καθώς καί μισό κιλό 
ήρωίνης.

Τού είπε άκόμη δτι πηγαίνει συχνά 
στήν Τουρκία καί φέρνει ναρκωτικά 
τά όποια διαθέτει στήν έλληνική 
παράνομη άγορά.

Μάλιστα, τού έδειξε 1.600.000 δρα
χμές, σέ έλληνικά καί ξένα χαρτονομί
σματα, λέγοντάς του δτι τά κέρδισε 
πουλώντας ναρκωτικά.

' Ο Μανουσάκης πείσθηκε καί έδω
σε ραντεβού στόν Γεωργαλά στήν 
Γερακαρού Λαγκαδά γιά νά άγοράσει 
ποσότητα χασίς καί δείγμα ήρωίνης 
άντί 200.000 δραχμών.

Στό μεταξύ, δμως, ό Μανουσάκης 
συνελήφθη καί άποκάλυψε τό ραντε
βού του. ’Έτσι, μαζί του πήγαν καί 
άνδρες τής Γενικής ’Ασφαλείας ’ Α
θηνών καί συνέλαβαν τό Γεωργαλά.

Μέ 15 κιλά πιάστηκε 
«χονδρέμπορος» μόλις βγήκε 

όπό τή φυλακή!

«Χονδρέμπορος» ναρκωτικών, πού 
πρόσφατα άποφυλακίσθηκε, συνελή
φθη άπό τή Γ ενική ’ Ασφάλεια ’ Αθη
νών καί στήν κατοχή του βρέθηκε 
ποσότητα 600 γραμμαρίων,. ήρωίνης 
άξίας 7 - 9  έκατομμυρίων δραχμών 
καθώς καί 15 κιλά χασίς σέ σκόνη.

Πρόκειται γιά τόν Στυλιανό X. 
Χριστέα, έτών 46, άπό τήν Καλαμάτα, 
πού είναι καταδικασμένος συνολικά, 
σέ 25 χρόνια φυλακή γιά έμπόριο 
ναρκωτικών.

’ Από τίς φυλακές βγήκε τόν ’ Απρί
λιο καί άμέσως ξανάρχισε τό έμπόριο 
τών ναρκωτικών. "Ηλθε σέ έπαφή μέ 
κάποιο Τούρκο καί ένα ομογενή στήν 
Κωνσταντινούπολη, μέ τούς όποιους 
διατηρούσε σχέσεις άπό χρόνια καί 
κατάφερε νά προμηθευθεϊ σημαντική 
ποσότητα ναρκωτικών.

Κατά τή σύλληψή του στήν πλατεία 
Βικτωρίας δήλωσε ψευδώς δτι διαμέ
νει στό σπίτι τής άδελφής του, τό

Ο Ισραηλινός Σολομών Σιμπρούτ, μέλος 
διεθνούς σπείρας λαθρεμπόρων ναρκωτι
κών. Στα μποτάκια που φορούσε ανεκαλύ- 

φθη ηρωίνη.

όποιο έρευνήθηκε χωρίς νά βρεθεί 
τίποτε ενοχοποιητικό. ’ Αλλά οί αστυ
νομικοί έπέμεναν καί τελικά διαπί
στωσαν δτι διατηρούσε γκαρσονιέρα 
στήν όδό Τήνου 16.

' Η γκαρσονιέρα έρευνήθηκε άμέ
σως καί μέσα σ’ αυτήν βρέθηκαν τά 
600 γραμμάρια ήρωίνης, συσκευασμέ
να σέ σακκούλες τών 50,100 καί 200 
γραμμαρίων, πού έπρόκειτο νά που
ληθούν άπό τόν Χριστέα σέ μικρέμ
πορους, καθώς καί 15 κιλά χασίς.

’Έσπρωξε αστυνομικό στίς 
ρόδες αυτοκινήτου ό βιαστής 

τής Κυψέλης
Κτηνώδης βιαστής, κατηγορούμε

νος γιά σωρεία βιασμών άκόμη καί 
άνηλίκων κοριτσιών, πού στό παρελ
θόν είχε φυλακιστεί γιά τόν ’ίδιο λόγο 
συνελήφθη άπό άνδρες τής Γενικής 
’ Ασφαλείας Αθηνών.

Είναι ό Δημήτριος Β. Γρίβας, έτών 
22 άπό τή Λιβαδειά, πού διαμένει μέ 
τούς γονείς του στήν όδό Παξών 38 
τής Κυψέλης.

’ Εμφανιζόταν στά θύματά του σάν 
άστυνομικός τής Γ ενικής ’ Ασφαλείας 
’ Αθηνών καί τούς ζητούσε μέ διάφο
ρες δικαιολογίες νά τόν άκολουθή- 
σουν. ’Έπειτα, μέ τήν απειλή ένός 
περιστρόφου πού ήταν ψεύτικο άλλά 
έμοιαζε μέ άληθινό, τά οδηγούσε σέ 
οικόπεδα, σέ άνεγειρόμενες οικοδο
μές ή σέ υπόγεια καί τά βίαζε.

’ Ιδιοκτήτες διαφόρων μπάρ κατά- 
θεσαν άκόμη δτι ό Γρίβας πήγαινε 
στά καταστήματά τους σάν άστυνομι

κός τού Τμήματος ’ Ηθών καί Λεσχών 
καί έκανε έλέγχους στίς άδειες λει
τουργίες καί στίς καταστάσεις προ
σωπικού.

Κατά κανόνα κατανάλωνε διάφορα 
ποτά καί έφευγε χωρίς νά πληρώνει. 
Σέ μιά περίπτωση μάλιστα έκλεψε καί 
τό πορτοφόλι τού ιδιοκτήτη τού μπάρ 
μέ 24.000 δραχμές.

Οί άναζητήσεις γιά τό νεαρό βιαστή 
άρχισαν πριν άπό δύο μήνες δταν 
διαπιστώθηκε δτι στά άστυνομικά 
τμήματα Κυψέλης Κολιάτσου, Πατη
σίων κλπ. έγιναν καταγγελίες γιά 
βιασμούς, άπόπειρες βιασμών, ξυλο
δαρμούς τών θυμάτων πού άντέδρα- 
σαν στίς κτηνώδεις έπιθέσεις του, 
άκόμη καί κλοπές τών χρημάτων τών 
κοριτσιών.

Οί περιγραφές πού έδωσαν τά 
θύματα συγκρίθηκαν καί δημιουργή- 
θηκε ή βεβαιότητα δτι δράστης σ ’ 
δλες τίς περιπτώσεις ήταν τό ’ίδιο 
άτομο.

’Αμέσως δημιουργήθηκαν ομάδες 
άπό άνδρες τής Γενικής ’ Ασφαλείας 
’ Αθηνών καί άρχισαν νά χτενίζουν τίς 
περιοχές πού δρούσε ό βιαστής.

'Η τύχη ευνόησε τούς άστυνομι- 
κούς δταν τήν Παρασκευή συνάντη
σαν στήν πλατεία Κυψέλης άτομο, 
τού όποιου τά χαρακτηριστικά έμοια
ζαν μέ έκεΐνα τού δράστου.

' Η ομάδα πού τόν καταζητούσε 
έσπευσε νά τόν συλλάβει. ’ Αλλά ό 
βιαστής προσπάθησε νά ξεφύγει. ’Έ 
σπρωξε μάλιστα ένα άπό τούς άστυ- 
νομικούς καί τόν έρριξε στίς ρόδες 
ένός διερχόμενου ταξί. Ευτυχώς ό 
οδηγός τού ταξί κατάφερε νά σταμα
τήσει έγκαίρως τό αύτοκίνητο καί ό 
άστυνομικός άπέφυγε τό διαμελισμό.

Οί άλλοι άστυνομικοί κυνήγησαν 
καί συνέλαβαν τόν Γρίβα καί τόν 
οδήγησαν στήν Γενική ’Ασφάλεια 
’Αθηνών. ’ Εκεί κλήθηκαν τά θύματά 
του καί τόν άναγνώρισαν χωρίς κανέ
να δισταγμό.

«Χαράτσι» στό «Νονό» 
πλήρωναν «πεταλούδες» 

πολυτελείας

Νέα υπόθεση μαστροπίας, πού ά- 
πέφερε στό δράστη της ποσό 10.000. 
000 δραχμών άποκαλύφθηκε άπό τή 
Γενική ’ Ασφάλεια ’ Αθηνών.

'Ο δράστης συνελήφη καί διαπι
στώθηκε δτι ήταν πολύ «δραστήριος» 
άφοΰ «πλασάριζε» γυναίκες τής όδοΰ
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Βουκουρεστίου πού άνέρχονται σέ 
δεκάδες.

Πρόκειται γιά τόν Παναγιώτη Α. 
Αασόπουλο, έτών 47, υπεύθυνο τού 
μπαρ «Ό λύμπικ» τής όδοΰ Βαλαωρί- 
του 7.

' Ο Δασόπουλος δεχόταν στό μπάρ 
του γυναίκες μέτή συμφωνία δτι κάθε 
κοπέλλα πού θά έβγαινε άπό τό μπάρ 
μέ πελάτη γιά νά καταφύγει σέ ξενο
δοχείο γιά μιά ώρα θά τού έδινε 500 
δραχμές, γιά δύο ώρες 1.000 δραχμές 
καί γιά ολόκληρη τή νύχτα 3.000 
δραχμές.

’Άν κάποια κοπέλλα δέν δεχόταν 
νά πληρώσει τό «χαράτσι» τής μα- 
στροπίας τήν έδιωχνε άπό τό μπάρ 
του.

Σχετικές πληροφορίες δόθηκαν 
στή Γενική ’ Ασφάλεια ’ Αθηνών καί 
ένα άπό τά στελέχη τής 'Υπηρεσίας 
’ Ηθών δέχθηκε νά παίξει τό ρόλο τού 
πελάτου.

Πήγε στό μπάρ «Ό λύμπικ» καί 
άφοϋ κάθισε συντροφιά μέ μιά άπό 
τίς κοπέλλες τού μπάρ καί τήν κέρασε 
ένα ποτό τής πρότεινε νά περάσουν 
μαζί δύο ώρες σέ κάποιο ξενοδοχείο.

’ Εκείνη μή γνωρίζοντας πώς ήταν 
άστυνομικός δέχθηκε άλλά τού ζήτη
σε νά πληρώσει γιά δύο ώρες τό ποσόν 
των 1.000 δρχ. στόν ύπεύθυνο τού 
μπάρ.

' Ο άστυνομικός έδωσε τά χρήματα, 
πού οί άριθμοί τους είχαν προσημειω
θεί στήν ’ Ασφάλεια καί στή συνέχεια 
πήρε τήν κοπέλλα, πού τόν οδήγησε 
στό ξενοδοχείο «Φοίβος» τής όδοΰ 
Πέττα 12.

’Ά^.λοι άστυνομικοί, βλέποντας τόν 
συνάδελφό τους νά βγαίνει μέ τήν 
κοπέλλα καί άφοϋ τούς έκανε νόημα 
έπέδραμαν άμέσως στό μπάρ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Όλους όσους, με πολλές εκατοντά
δες μηνύματα, τηλεγραφήματα γράμμα
τα, τηλεφωνήματα κλπ. ή με την εντυπω
σιακή παρουσία τους στο σπίτι μας, στον 
Ιερό Ναό κλπ. ή μ' οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο, συμπαραστάθηκαν στη διπλή χα
ρά μας, για την επιτυχία και το γάμο του 
Δημήτρη μας, ευχαριστούμε πολύ-πολύ, 
μ' όλη μας την καρδιά.

Οι αληθινά συγκλονιστικές εκδηλώ
σεις αγάπης αμέτρητων γνωστών και 
αγνώστων φίλων, μας δημιουργούν αι
σθήματα απέραντης ευγνωμοσύνης, που 
δημόσια θέλουμε να εκφράσουμε προς 
όλους και προς ένα-ένα χωριστά.

Συγκινημένοι βαθύτατα από αυτές τις 
αδελφικές εκδηλώσεις συμπαραστάσε- 
ως, σήμερα στη χαρά μας καιάλλοτε, στο

παρελθόν, (ποτέ δεν το ξεχνάμε) οε 
δύσκολες για μας ώρες, στέλνουμε, 
μέσα από την ψυχή μας, σ' όλους, τους 
επώνυμους και ανώνυμους φίλους μας, 
μαζί με τις θερμότατες ευχαριστίες μας 
και όλη μας την αγάπη... μια αγάπη που 
σφυρηλατήθηκε στο πέρασμα των χρό
νων και σε πολλές δοκιμασίες και που 
είναι για μας το πιο ακριβό φυλακτό και η 
μοναδική κληρονομιά για τα παιδιά μας 
και τα παιδιά των παιδιών μας.

Οικογένεια Σπύρου Πηλού 
Αστυνομικού Διευθυντού Β'.

1
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ
1. Άφήγησις πλαστών γεγονό

των, τά όποια όμως είναι δυ
νατόν νά συμβοϋν (πληθ).

2. Κατά τόν ' Ησίοδον ή μητέρα 
όλων τών κακών (πόνου, λοι
μού, συμφοράς κ.λ.π.) — Σημαί
νει φόθον, ψυχικήν άνησυχίαν. 
(άνστρφ.).

3. Πρώτον συνθετικόν τοπωνυ
μιών τής Νοτίου ’Αμερικής. -  
Παραλλαγή του ή μυζήθρα  
(δημοτ.).

4. Μορφή του καί τό «φισσάν». — 
Οί κλώνοι της, εις πολλάς χώ
ρας τής Ευρώπης, χρησιμοποι
ούνται είς τήν καλαθοπλεκτι
κήν (δημοτ.).

5. Είδος γλυκού άπό άμυλον καί 
σάκχαριν έκ τών καλυτέρων 
τού είδους (άνστρφ.).

6. Απορρυπαντικόν, ένθυμίζον 
ποταμόν τής ’ Ανατολικής ’ Α
φρικής, είς Αιθιοπίαν. — ’ Αρχικά 
’ Οργανισμού μας.

7. Δύο χειλεόφωνα. -  ' Ηπρομή- 
τωρ τού άνθρωπίνου γένους. — 
’ Ανήκει είς τά Σώματα ’ Ασφα
λείας (άρχικά).

8. ’ Οφείλει τήν ονομασίαν του είς

τόν έξερευνητήν Μαγγελάνον 
ό ώκεανός αυτός.

9. ’ Απομονώνουν τόν άνθρωπον 
άπό τό ύγρόν ή άέριον περι
βάλλον καί έξασφαλίζουν τήν 
κανονικήν ζωτικήν δραστηριό
τητα τού οργανισμού του.

ΚΑΘΕΤΟΣ
1. ’ Εκτρέφονται καί πολλαπλασι - 

άζονται είς ειδικά ιχθυοτρο
φεία (δημ.)

2. Ναυτική ιαχή πρός άμοιβαίαν 
παρότρυνσιν τών στρεφόντων 
τόν «εργάτην» άνδρών. — " Ενα 
μολύβι πού έγινε αιτία άμφι- 
σβητήσεως τής γνησιότητος 
τού «Ημερολογίου» τής Ά ν 
νας Φράνκ.

3. Νησίς τής Βενετίας συνδεομέ- 
νη μετά τού ' Αγίου Μάρκου δΓ 
ομωνύμου γεφύρας. — Ό  πο
ταμός Βόλγας κατά τούς άρ- 
χαίους Έλληνας.

4. Βασιλεύς τών ’ Ινδιών, ή εποχή 
τού όποιου θ εω ρ ε ίτα ι ώς 
«χρυσή εποχή» τής ιστορίας 
τών ’ Ινδιών. — Γράμματα άπό 
τήν... εφημερίδα (άνακτ.).

5. Γένος νηκτικών πλατυρραμ- 
φών πτηνών τής Ν. ’ Αμερικής, 
περιλαμβάνον μερικά είδη νησ
σών (τό νεκρόν γράμμα είναι 
Α).

6. Μικρά όστά. — Νομός τής Βορ. 
Γαλλίας, θέατρον τών σκληρό- 
τέρων μαχών τού Α' παγκο
σμίου πολέμου.

7. Τά ιαματικά τείνουν νά άχρη- 
στευθούν. — ' Εδρεύει είς τά  
’ Ιλίσια.

8. ’ Αποτελεί τήν άτμόσφαιραν 
καί περιβάλλει τήν Γήν (δοτ.). -  
Είναι καί ή ορειβασία.

9. Ξεχωριστή (καθ.).
Η λύση στό επόμενο 

ΛΥΣΗ ΠΡ0ΗΓ. ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΠΟΛΕΩΝ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 
ΕΤΟΣ Λ ' ΤΕΥΧ. 556-557 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1982

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 

’ Αστυνόμος Α'

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 41 ΑΘΗΝΑΙ (113) 
ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ: 3217.180

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
ΓΡΑφΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ 

ΑΦΟΙ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ & Σια Ε.Π,Ε. 
ΥΠΑΤΗΣ 45 ΤΗΛ.: 57.43 410

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ: Γιάννης Πρωτοπαπας

Οί κ.κ. συνδρομητές τοϋ περιοδικού μας 
μπορούν νά αποστέλλουν τή συνδρομή τους 
καί ταχυδρομικώς δΓ έπιταγής.

ΣΥΝΔΡΟΜ ΑΙ ΕΤΗΣΙΑΙ
Εσωτερικού..................  Δρχ 300
Εξωτερικού. ............... Δολλ 10
Οργανισμών Συλλόγων κλπ Δρχ 400
Τιμή τεύχους. Δρχ 60

Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευόμενων ή μή, δέν έπιστρίφον- 
ται. Αί δημοσιευόμενοι μελέται άπηχοϋν τήν πνευματικήν 

εργασίαν τών συντακτών καί τός γνώμας αυτών.

Φωτογραφία! έπικαιρότητος τοΟ Φωτογραφικού Συνεργείου 
τοϋ " Αρχηγείου Αστυν. Πόλεων.

ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΣ 
Γυναίκες της Πίνδου. Πίνακας του συνερ
γάτη του περιοδικού μας Μιχάλη Νικολι- 

νάκου.
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Το Γενικό Αστυνομικό Δ/ντή κ. Σηφάκη επιοκέφθηκαν στο γραφείο του οι νέοι Υπαστυνόμοι οι οποίοι τοποθετήθηκαν 
στην Αστυνομική Δ/νση Αθηνών. Προς τους νέους Αξ/κούς ο κ. Σηφάκης απηύθυνε παραινέσεις για την καλύτερη 
άσκηση των καθηκόντων τους. Στη φωτογραφία επάνω στιγμιότυπο. Στην κάτω φωτογραφία στιγμιότυπο από την 
παράδοση εκ μέρους της Ε.Λ.Π.Α. τεσσάρων μοτ/των σε αστυφύλακες τής Αμέσου Δράσεως, οι οποίοι πήραν μέρος σε 
αγώνες ΜΟΤΟ CROSS, που έγιναν στη Γαλλία μεταξύ των Αστυνομικών Ευρωπαϊκών χωρών. Τς μοτ/τες παρέδωσε 
στους Αστυνομικούς ο Γεν. Γραμ. του Υπουργείου Δημ. Τάξεως κ. Αναγνωστόπουλος.



Δεκαήμερη εκπαιδευτική εκδρομή πραγματοποίησαν κατά την διάρκεια των θερινών διακοπών οι τριτοετείς δόκιμοι 
υπαστυνόμοι. Οι εκδρομείς με επικεφαλής τον Δ/ντή των Σχολών κ. Μιχελουδάκη επισκέφθηκαν αρχαιολογικούς 
χώρους, στρατιωτικές μονάδες, τις μονές του Αγ. Ορους και των Μετεώρων και άλλα αξιοθέατα. Στην φωτογραφία 
επάνω στιγμιότυπο από την επίσκεψη των δοκίμων υπαστυνόμων στην μονή Μεγίστης Λαύρας του Αγ. Ορους. Στην 
κάτω φωτογραφία στιγμιότυπο από εκδήλωση στις παιδικές κατασκηνώσεις της Αστυν. Πόλεων. Εκτός των άλλων το 
πρόγραμμα προέβλεπε και εκλογή των ωραιοτέρων κατασκηνωτριών οι οποίες όπως διαπιστώνει ο αναγνώστης, 
φιγουράρουνε με καμάρι για την επιτυχία τους.


