


Τις μεσημβρινές ώρες της 26.11.82 στη Σχολή Αξ/κων Αστυν. Πόλεων πραγματοποιήθηκε εκδήλωση προς 
τιμήν των παιδιών αστυνομικών και διοικητικών υπαλλήλων, που πέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις των 
Ανωτάτων και Ανωτέρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Αρχηγός Α.Π. κ. Νίτσος, οι 
σπαρχηγοί κ.κ. Ραφτόπουλος και Παπασωτηρίου και άλλοι αξ/κοί. Προς τους νέους επιστήμονες μίλησε ο κ. 
Νίτσος, ο οποίος, αφού τους συνεχάρη για την επιτυχία τους, τους ουνέστησε αμέριστη αγάπη προς τον 
συνάνθρωπο, τους γονείς τους και την Αστυνομία. Στη φωτογραφία επάνω οι επιτυχόντες με την Ηγεσία του 
Σώματος και τους γονείς τους προ του κτηρίου της Σχολής.

Στην κάτω φωτογραφία οι μοτοσυκλεττιοτές αστυφύλακες Μπέκιος, Ρινάκης, Βλάμης και Ασημακόπουλος, 
που με επιτυχία συμμετείχαν στους αγώνες ταχύτητας μοτοσυκλεττών στη Ρόδο. Τη συμμετοχή των 
αστυνομικών στους αγώνες ενίσχυσαν η εταιρία πετρελαιοειδών A IVIN και η Α.Ε. Σαρακάκη. Τον μηχανολογικό 
έλεγχο των μοτοσυκλεττών είχαν οι ιδιώτες μηχανικοί Καλαμπάκας και Παπαμάρκος.
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Αστυνομικοί και Διοικητικοί Υπάλληλοι
Με μεγαλοπρέπεια και σε κλίμα θρησκευτικής έξαρσης γιορτάζει και πάλι εφέτος η 

Αστυνομία Πόλεων τη μνήμη του Προστάτη της Μεγαλομάρτυρος Αγίου Μηνά.
Για μια ακόμα φορά οι υπηρετούντες στην Αστυνομία Πόλεων, μνήμονεςκαιτηρητέςτω ν 

παραδόσεων της φυλής, προσφεύγουν στη δύναμη και την ψυχική αντοχή που δίνει η 
πίστη, γ ια  να φέρουν σε πέρας το  δύσκολο, το άχαρες πολλές φορές, μα τόσο ωραίο και 
ανθρώπινο έργο τους.

Αν ψηλαφήσουμε στα βάθη της Ελληνικής ιστορίας, τό τε  που οι άνθρωποι γίνονταν 
ήρωες και οι θεοί είχαν τις αδυναμίες και τα  ελαττώ ματα των ανθρώπων, θα δούμε ότι μια 
πρωτοφανή θεοσέβεια χαρακτήριζε τη  ζωή και την ύπαρξη της φυλής. Η θεοσέβεια αυτή 
έγινε ζωή για το Γένος, άπό τη στιγμή που το κήρυγμα του Ναζωραίου βρήκε στην Ελλάδα 
την τελείωσή του, ενισχυμένο από τις καταβολές της φιλοσοφικής σκέψης των αρχαίων 
Ελλήνων. Ετσι η Ελληνική παράδοση και η ορθοδοξία έγιναν τα  αιώνια στηρίγματα, πάνω 
στα οποία το  Εθνος θεμελίωσε την πολιτική του ύπαρξη και ελευθερία. Η ορθοδοξία 
ανέδειξε νέους της πατρίδας και της πίστης μάρτυρες, οι οποίοι αψηφώντας της βίας τη 
δύναμη έγιναν παραδείγματα θάρρους, καρτερίας και ηθικού φρονηματισμού. Σ ’ αυτούς 
τους κορυφαίους της χριστιανοσύνης ανήκει και ο Αγιος Μηνάς, ο πιστός εκείνος 
στρατιώτης του Χριστού που με τη θυσία του καθαγίασε τα  ιδεώδη της διδασκαλίας του 
θεανθρώπου.

Αλλά, χωρίς να αναφερθούμε στη ζωή και τη δράση του Προστάτη Αγίου μας, που είναι 
σε όλους γνωστή, θα επισημάνουμε ότι τα  «πιστεύω» για τα  οποία αγωνίστηκε ο Αγιος 
Μηνάς είναι και «πιστεύω» της Αστυνομίας! Η πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, η 
επικράτηση του δικαίου και της ηθικής, η εφαρμογή του νόμου και η αρωγή προς τον 
πολίτη. Του Αγίου η καρτερικότητα και η αντοχή προσιδιάζουν προς την ιδιότητα του 
Αστυνομικού, του λειτουργού αυτού που αγωνίζεται με υπομονή και πολύ μόχθο για την 
κατίσχυση του νόμου, για την προστασία των αγαθών, για την εξασφάλιση της αρμονίας 
και της κοινωνικής γαλήνης.

Αστυνομικοί και διοικητικοί υπάλληλοι. Ολοι εμείς, όμοια με τον Προστάτη Αγιό μας 
αγωνιζόμαστε ακατάπαυστα για το συνάνθρωπο μέρα και νύχτα, παντού και π άντοτε με 
αυξημένη ευθύνη σήμερα που η τυραννία της ύλης, της βίας και της παρανομίας 
στερεύουν τις ηθικές αξίες της κοινωνίας. Τις αξίες εκείνες που δίνουν νόημα στην 
ανθρώπινη ύπαρξη και γεμίζουν με ομορφιά τη ζωή. Γνωρίζετε ότι προστάτης των 
αδικουμένων και αρωγός των φτωχών των αδυνάτων και των ταπεινών ήταν ο ' Αγιος 
Μηνάς, όπως και άτεγκτος εφαρμοστής του νόμου. Αυτή ακριβώς είναι και η πεμπτουσία 
του αστυνομικού έργου. Ο αστυνομικός προβάλλει στη σκηνή της ζωής όχι μόνο σαν 
όργανο της τάξης, αλλά και σαν καλός Σαμαρείτης και εκφραστής της νομιμότητας. Ο 
αστυφύλακας, αυτός ο «ήρωας της ασφάλτου» είναι πάνω απ ' όλα ο φύλακας — άγγελος, ο 
πρόθυμος και ακούραστος, αλλά και πολλές φορές τόσο παραξηγημένος. Είναι ο στοργικός 
συμπαραστάτης στον άρρωστο, τον εγκαταλειμένο, τον δυστυχή.

Πιστεύω και είναι γενικά γνωστό, ότι όπως του Αγίου Μηνά η επί γης παρουσία ήταν μια 
πορεία αγώνων, πικρίας και θυσιών, το ίδιο συμβαίνει και με την δική μας αποστολή.Ο 
δρόμος μας, είναι δρόμος αγώνων και θυσιών. Πάλη σκληρή και αδυσώπητη με τις δυνάμεις 
του κακού.

Να μη ξεχνάμε ούτε στιγμή, ότι οι καιροί σήμερα είναι ταραγμένοι. Η βία και το 
οργανωμένο έγκλημα μαστίζουν και δοκιμάζουν σκληρά πολλές χώρες του Κόσμου. Γι’ 
αυτό επ ιτακτικό προβάλλει το  καθήκον όλων μας να δραστηριοποιηθούμε στο έπακρο, 
όλοι γενικά, για να μπορέσουμε να ματαιώσουμε τα  σχέδια εκείνων που άρχισαν 
δειλά-δειλά να μεταφέρουν παρόμοιο κλίμα και στη Χώρα μας.

Με ακράδαντη την πεποίθηση ότι τον αγώνα τον καλό αγωνιζόμαστε είμαι βέβαιος ότι 
θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε ευσυνείδητα τις μεγάλες μας υπηρεσίες προς την 
πολιτεία, την Πατρίδα και τον πολίτη.

Τούτη την επίσημη ώρα της μνήμης του Προστάτη Αγίου μας ας επικαλεσθούμε τις προς 
τον Κύριο Πρεσβείες Του, ώστε να μας θωρακίζει με σωματική δύναμη και ψυχική αντοχή, 
για να φέρουμε σε πέρας την υψηλή αποστολή μας.

Ο Μεγαλομάρτυς Αγιος Μηνάς, ας χαρίσει σε όλους μας οικογενειακή και ατομική 
ευτυχία. Το φως της θυσίας του ας οδηγεί και τα  δικά μας βήματα στο βωμό του 
καθήκοντος.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΤΣΟΣ
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ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Ζπς φωτογραφίες και των δύο σελίδων, 
στιγμιότυπα από τις εκδηλώσεις για την 
εορτή του προστάτη της Αστυνομίας 
Πόλεων Αγ. Μηνά.

ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
Τα «πιστεύω» για τα οποία αγωνίσθηκε ο Αγιος Μ η νά ς είναι και 
«πιστεύω» τη ς Αστυνομίας. Η πρόληψη και καταστολή του 
εγκλήματος, η επικράτηση του δικαίου και τη ς  ηθική ς, η εφαρμογή 
του νόμου και η αρωγή προς τον πολίτη.

Μ Ε ΜΕΓΑΛΗ λαμπρότητα γ ιορ 
τάσθηκε και εφ έτος η μνήμη 

του προστάτη του Σώματος της 
Αστυνομίας Πόλεων Μ εγαλομάρ
τυρα Αγίου Μηνά στο Μ ητροπολι- 
τικό Ναό Αθηνών την Πέμπτη 11 
Νοεμβρίου, ημέρα της εορτής του.

Το πρωί στην θεία λειτουργία 
που χοροστάτησε ο επίσκοπος 
Βρεσθένης κ. Δημήτριος, έψ αλε η 
Βυζαντινή χορωδία του  Αστυνομι
κού Σώματος υπό τον Αστυν. Δ /ντή  
κ. Ζαφειρόπουλο. Από νωρίς, ο 
περίκαλλος Μητροπολιτικός Ναός 
ήταν γεμάτος από Αστυνομικούς 
υπαλ/λους όλων των βαθμών σε 
ενέργεια  και πολλούς σ υνταξιού
χους ως και πλήθος κόσμου, που 
ήρθε να ενώσει τις παρακλήσεις 
του μαζί μας στον Μ εγαλομάρτυρα 
Προστάτη ' Αγιό μας.

Στην Δοξολογία που άρχισε την 
10.30 ώρα και χοροστάτησε ο Μ α- 
καρ ιώ τατος Αρχιεπ ίσκοπος Α θ η 
νών και πάσης Ελλάδος κ. Σεραφείμ 
περιστοιχούμενος από τους επ ι
σκόπους Βρεσθένης κ. Δημήτριο και 
Αυλώνος κ. Παντελεήμονα, π α ρ έ
στησαν:

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. 
Γιάννης Σκουλαρίκης,ο Α ' Αντιπρό
εδρος της Βουλής κ. Στεφανίδης, ο 
Αρχηγός της ΕΔΗΚ κ. Ζίγδης, ο 
Αρχηγός του  ΚΟΔΗΣΟ κ. Πεσμα- 
ζόγλου, ο βουλευτής επ ικράτειας 
κ. Μαύρος, ο τέω ς πρόεδρος της 
ΕΔΑ κ. Ηλιού, ο Γ.Γ. του ΚΚΕ εσ. κ. 
Μπανιάς, ο Γενικός Γραμματέας 
του Υ.Δ.Τ.Κ. κ. Αναγνωστόπουλος, ο 
Δήμαρχος Αθηναίων κ. Μπέης και 
άλλοι επίσημοι.

Επίσης οι Αρχηγοί των Ενόπλων 
Δυνάμεω ν και τω ν Σωμάτων Α 
σφαλείας.

Ακόμη παραβρέθηκαν: Ο ΟΦΑ με 
επ ικεφαλής την πρόεδρο κ. Ιωακεί- 
μογλου. Αντιπροσωπεία Αποστρά- 
των Αστυνομίας Πόλεων, πολλοί 
ε.α. Αρχηγοί του Σώματος, ως και 
αντιπρόσωποι Δικαστικών και Δ ιο ι
κητικών Αρχών. Τιμές απέδιδε η 
μουσική Αστυνομίας Πόλεων και 
Τμήμα Δοκίμων Υπαστυνόμων α π ’ 
όλες τις Τάξεις της Σχολής, παρα- 
τεταγμένο ι στο προαύλιο της Μ η
τρόπολης. Τους προσερχομένους 
υποδέχοντο ο Αρχηγός της Α στυ
νομίας Πόλεων κ. Νίτσος και οι

Υπαρχηγοί κ.κ. Ραφτόπουλος και 
Παπασωτηρίου, ως και οι βοηθοί 
τελ ετά ρ χ ο υ  Αστυνομικοί Δ /ν τες  
και Αστυνόμοι.

Τον πανηγυρικό της ημέρας ε κ 
φώνησε ο επίσκοπος Βρεσθένης κ. 
Δημήτριος ο οποίος εξήρε το  βίο και 
την Πολιτεία του  εορτάζοντα  Μ ε 
γαλομάρτυρα Αγίου Μηνά και τα ύ 
τισε το  έργο του  με το  της Α στυνο
μίας, δικαιώνοντας την επιλογή του 
σαν προστάτη του  Αστυνομικού 
Σώματος. Επεσήμανε τα  ιδεώδη 
που υπηρέτησε ο Ά γ ιο ς , το  θάρ
ρος, τη  θέληση, την πίστη και την 
αρετή, αγαθά με τα  οποία οπλί
στηκε για την π άταξη  του κακού 
και του άδικου και τον τρόπο δρά- 
σεώς του, και τα  παρομοίωσε με τα  
σημερινά δεδομένα και δραστηριό
τη τες  του Αστυνομικού Σώματος, 
φέρνοντας το  σύγχρονο Αστυνομι
κό στο ύψος της ιερής αποστολής 
και λειτουργήματος που υπηρετεί, 
μ' εκείνο του  Μ εγαλομάρτυρα Α γ ί
ου μας.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας δόθηκε 
δεξίωση στην αίθουσα «Τεμψιχόρη» 
του Ξενοδοχείου Χίλτον στην οποία
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παραβρέθηκαν 850 περίπου ά το 
μα, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί 
και διοικητικοί υπάλληλοι και πολλοί 
π ρ οσ κεκλημ ένο ι τη ς  Α θ ηνα ϊκής  
κοινωνίας. Από πλευράς επισήμων 
παρέστησαν οι:

Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Α λευ 
ράς, ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως 
κ. Σκουλαρίκης, ο Υπουργός Προε
δρίας της Κυβερνήσεως κ. Κουτσό- 
γιωργας, ο Υπουργός Εσωτερικών 
κ. Γεννηματάς, ο Υπουργός Εργασί
ας κ. Γιαννόπουλος, ο Υπουργός 
Παιδείας κ. Κακλαμάνης, ο Υπουρ
γός Δημοσίων ' Εργων κ. Τσοχατζό- 
πουλος, ο Υπουργός Κοινωνικών Α 
σφαλίσεων κ. Βερυβάκης και ο Υφυ - 
π ουρ γός κ. Μ αροόδας. Επίσης 
παρέστησαν οι κ.κ. Πεσμαζόγλου, 
Ζίγδης, και Ηλιού. Τους εκλεκτούς 
προσκεκλημένους υπεδέχοντο ο 
Αρχηγός Αστυνομίας Πόλεων και η 
κ. Νίτσου. Η δεξίωση κατά  γενική 
ομολογία ήταν άριστη από κάθε 
άποψη και εσημείωσε μεγάλη επ ι
τυχία.
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ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

Από τον Ιανουάριο μέχρι τον 
Αύγουστο του 1982 αυτοκτό- 
νησαν 51 άτομα. Από αυτούς 
34 (66,67%) ήταν άνδρες και 17 
(33,33%) γυναίκες.

Κ ΑΘΗΚΟΝ της Αοτυνομίας, ως 
γνωστό είναι η διαφύλαξη των 

έννομων αγαθών όπως αυτά ορίζονται 
από συγκεκριμένους νόμους. Τα διά
φορα εγκλήματα που διαπράττονται 
είναι πράξεις οι οποίες παραβιάζουν 
προκαθορισμένους κανόνες σε μια 
κοινωνία. Αποτελεί δηλαδη την εγγύη
ση για την ελευθερία του ανθρώπου το 
γεγονός ότι κανένας δεν τιμωρείται αν 
δεν διαπράξει έγκλημα που είχε από 
πρώτα καθοριστεί με νόμο.

Πέρα όμως από την τυπική εφαρμογή 
των νόμων, η Αστυνομία δραστηριοποι
είται στην υπηρεσία του κοινωνικού 
ουνόλου, αποδίδοντας τεράστιο κοινω
νικό έργο.

Σε διάφορα σοβαρά περιστατικά, τα 
οποία παρόλο ότι δεν χαρακτηρίζονται 
εγκλήματα, απασχολείται η Αστυνομία 
και ενεργεί για την διακρίβωση τυχόν 
εγκληματικών ενεργειών, προσφέρον- 
τας παράλληλα τις υπηρεσίες της.

Συμβάντα αυτού του είδους είναι οι 
αυτοκτονίες όπως και οι απόπειρες 
αυτοκτονίας οι οποίες απασχολούν 
καθημερινά τις υπηρεσίες της Αστυνο
μίας Πόλεων.

Καθένας είναι ελεύθερος απέναντι 
στη ζωή του. Αφού λοιπόν μπορεί να 
την διαθέσει όπως θέλει, τότε η αυτο
κτονία δεν είναι έγκλημα. Παρά το 
γεγονός ότι η αυτοκτονία δεν είναι 
έγκλημα, είναι δυνατή η ηθική αυτουρ
γία η οποία συνιστά με τον τρόπο αυτό 
το ιδιώνυμο έγκλημα της συμμετοχής

Του α σ τ υ φ . κ. Β α σ ιλ .  Σ χ ί ζ α

σε αυτοκτονία.
Την Αστυνομία Πόλεων δεν απασχό

λησε τα τελευταία χρόνια το έγκλημα 
της συμμετοχής σε αυτοκτονία. Ό λα 
τα περιστατικά αυτοκτονίας και απόπει
ρας αυτοκτονίας, τα οποία θα αναφερ
θούν πιο κάτω, προβάλλονται σαν συμ
βάντα στα οποία απασχολήθηκε η Αστυ
νομία Πόλεων στις πόλεις Αθηνών, 
Πειραιώς, Πατρών, και Κέρκυρας.

Είναι αυτονόητο το γεγονός ότι αφού 
η αυτοκτονία δεν είναι έγκλημα κατά 
συνέπεια δεν επηρεάζει τη διαμόρφω
ση της εγκληματικότητας στο χώρο των 
αδικημάτων κατά της ζωής.

Οι αυτοκτονίες οι οποίες έγιναν από 
το 1978 μέχρι τον Αύγουστο του 1982 
εκθέτονται οτη συνέχεια.

1) Το 1978 αυτοκτόνησαν 49 άτομα. 
Από τα άτομα αυτά οι άνδρες ήοαν 30, 
δηλαδή το 61,22% και οι γυναίκες 19 
(38,78%). Από τις 49 αυτοκτονίες οι 15 
(30,61%) έγιναν κατά του θερινούς 
μήνες. Από τους 30 άνδρες που 
αυτοκτόνησαν οι 17 (56,67%) κατέλη
ξαν στην πράξη τους γιατί υπόφεραν 
από ψυχοπάθειες ή και άλλες ασθένει
ες. Για τους ίδιους λόγους αυτοκτόνη
σαν 9 γυναίκες δηλαδή το 47,37% από 
το ούνολό τους.

2) Το 1979 αυτοκτόνησαν 69 άνθρω
ποι. Δηλαδή οε σχέοη με το 1978 
αυξήθηκαν κατά 4. Από αυτούς οι 43 
(62,33%) ήοαν άνδρες και οι 26 
(37,68%) γυναίκες.

Τους θερινούς μήνες Ιούνιο, Ιούλιο

και Αύγουστο οι αυτοκτονίες ήοαν 
περισσότερες συγκριτικά με τις άλλες 
εποχές του έτους. Το 27,54% των 
αυτοκτονιών έγιναν το καλοκαίρι. Οι 
αυτοκτονίες αυτές ήοαν 9. Εξαιτίας 
ψυχοπαθειών και άλλων ασθενειών 
αυτοκτόνησαν οι 22 (51,16%) από το 
σύνολο των ανδρών καθώς επίσης και 
22 (84,62%) από το σύνολο των γυναι
κών για τους ίδιους λόγους.

3) Οι αυτοκτονίες το 1980 ανήλθαν 
σε 56 και είναι κατά 13 λιγότερες από 
το προηγούμενο έτος 1979. Από τους 
56 αυτόχειρες οι 35 (62,50%) ήοαν
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άνδρες και οι 21 (37,50%) γυναίκες. Και. 
πάλι το 1980 η εποχή κατά την οποία 
έγιναν οι περισσότερες αυτοκτονίες 
ήταν το καλοκαίρι. Συγκεκριμένα οι 21 
(37,50%) από τις αυτοκτονίες του 
έτους, πραγματοποιήθηκαν τους καλο
καιρινούς μήνες. Οι ψυχοπάθειες και 
άλλες ασθένειες ήσαν οι σπουδαιότε
ρες αιτίες για να αυτοκτονήσουν οι 
περισσότεροι άνθρωποι το 1980 στις 
πόλεις δικαιοδοσίας της Αστυνομίας 
Πόλεων. Συγκεκριμένα με αίτια τις 
α σ θ έ ν ε ιε ς  αυτοκτόνησ α ν  οι 18 
(51,43%) άνδρες και οι 13 (61,90%) 
γυναίκες.

4) Το έτος με τις περισσότερες 
αυτοκτονίες, από τη χρονική περίοδο 
βέβαια που εξετάζεται εδώ, ήταν το 
1980. Αυτοκτόνησαν την περσινή χρο
νιά 89 άτομα δηλαδή 33 περισσότερα 
από το 1980. Οι 69 (77,54%) ήταν 
άνδρες και οι 20 (22,46%) γυναίκες.

Κατά το 1981 οι περισσότερες αυτο
κτονίες έγιναν το καλοκαίρι, σε σύγκρι
ση πάντα με τις άλλες εποχές του 
έτους. Οι αυτοκτονίες λοιπόν το καλο
καίρι ανήλθαν σε 31 (34,83%).

Το μεγαλύτερο και πάλι ποσοστό των 
αυτοκτονιών έχει σαν αίτια τις ψυχοπά
θειες και τις άλλες ασθένειες. Συγκε
κριμένα για τους λόγους αυτούς αυτο
κτόνησαν οι 37 (53,62%) άνδρες και οι 
10 (50%) γυναίκες.

5) Από τον Ιανουάριο μέχρι τον 
Αύγουστο του 1982 αυτοκτόνησαν 51 
άτομα. Από αυτούς 34 (66,67%) ήσαν 
άνδρες και 17 (33,33%) γυναίκες.

Οι αιτίες για τις οποίες αυτοκτόνη
σαν οι 51 άνθρωποι το 8μηνο του 1982 
είναι οι εξής:

α) Ασθένειες, τρεις (3) άνδρες και 
τρεις (3) γυναίκες.

β) Οικογενειακά, μια (1) γυναίκα.
γ) Αισθηματικά, μία (1) γυναίκα.
δ) Ψυχοπάθειες, 10 άνδρες και 

τρεις (3) γυναίκες.
ε) Οικονομικά, ένας (1) άνδρας.
στ) Ευθιξία, 2 άνδρες και μια (1) 

γυναίκα.
ζ) Με αίτια διάφορους άλλους λό

γους αυτοκτόνησαν 18 άνδρες και 8 
γυναίκες.

Συνήθως οι αυτόχειρες επιλέγουν 
την κατακρήμνιση ή τον απαγχονισμό 
για να φθάσουν στην πράξη τους. Αλλά 
και άλλοι τρόποι και μέθοδοι χρησιμο
ποιήθηκαν για αυτοκτονία από τους 
ανθρώπους που μόνοι τους τερμάτισαν 
βίαια τη ζωή τους το 8μηνο του 1982. Οι 
αυτοκτονίες σύμφωνα με τους τρό
πους και μεθόδους που έγιναν, είναι οι 
ακόλουθες:

α) Με κατακρήμνιση 17 άνδρες και 
12 γυναίκες.

β) Με απαγχονισμό 7 άνδρες και μια 
(1) γυναίκα.

γ) Δηλητηρίαση με ναρκωτικές ουσί
ες ένας (1) άνδρας και μια (1) γυναίκα.

δ) Δηλητηρίαση με γεωργικό φάρμα
κο, ένας (1) άνδρας.

ε) Δηλητηρίαση με διάφορες φαρ
μακευτικές ουσίες 2 γυναίκες.

στ) Με την αποκοπή των αρτηριών 2 
άνδρες.

ζ) Με αυτοπυρπόληση ένας (1) άν
δρας και μια (1) γυναίκα.

η) Με αυτοπυροβολισμό χρησιμοποι
ώντας κυνηγετικό όπλο ένας (1) άν
δρας.

θ) Με αυτοπυροβολισμό χρησιμοποι
ώντας περίστροφο ένας (1) άνδρας.

ι) Με πτώση εμπρός σε αυτοκίνητο 
που έτρεχε ένας (1) άνδρας.

ια) Με διάφορους άλλους τρόπους 2 
άνδρες.

Κατά κανόνα οι αυτοκτονίες έγιναν 
μέσα σε σπίτια και σε λιγότερες περι
πτώσεις σε δημόσιους χώρους. Ειδικό
τερα το 8μηνο του 1982 που εξετάζε
ται, οι χώροι που αυτοκτόνησαν οι 
αυτόχειρες είναι οι εξής: 

α) Στο σπίτι τους 25 άνδρες και 14 
γυναίκες.

β) Στο κατάστημά τους, την αποθή
κη, το εργαστήριο ή άλλο ιδιωτικό χώρο 
τρεις (3) άνδρες και μια (1) γυναίκα.

γ) Σε νοσοκομεία ή άλλα νοσηλευτι
κά ιδρύματα αυτοκτόνησαν 2 άνδρες 
και μια (1) γυναίκα, 

δ) Σε άλλους δημόσιους χώρους 4

άνδρες και μια (1) γυναίκα
Οι αυτοκτονίες οι οποίες προανα- 

φέρθηκαν, όπως γράφτηκε, δεν είναι 
εγκληματικές πράξεις.

Η απασχόληση όμως της Αστυνομίας 
είναι κυριολεκτικά καθημερινή αφού 
ενεργοποιείται να διαπιστώσει μήπως 
υπάρχει ηθικός αυτουργός υπαίτιος 
συμμετοχής σε αυτοκτονία, αν επιπρό
σθετα ληφθούν υπόψη οι απόπειρες 
αυτοκτονίας από το 1978 μέχρι τον 
Αύγουστο του 1982 οι οποίες αριθμητι
κά ξεπερνούν κάθε χρόνο κατά πολύ 
τις 365 (όσες και οι ημέρες του 
χρόνου). Συνοπτικά αναφέρεται ότι από 
τον Ιανουάριο του 1978 στις τέσσερις 
πόλεις που αστυνομεύονται από την 
Αστυνομία Πόλεων, έγιναν 1785 από
πειρες αυτοκτονίας.

Σημειώνεται ότι δεν βεβαιώθηκε ού
τε στις απόπειρες αυτοκτονίας αδίκημα 
αφού κανένας δεν έπεισε άλλον να 
αυτοκτονήσει.

Συνοπτικά λοιπόν, στις πόλεις Αθη
νών, Πειραιώς, Πατρών και Κέρκυρας, 
κατά τα έτη 1978,1979, 1980, 1981 και 
τους 8 μήνες του 1982 αυτοκτόνησαν 
314 άτομα. Υπογραμμίζεται ακόμη ότι 
μεταξύ αυτών ήσαν 5 παιδιά ηλικίας 
κάτω των 16 ετών. Στην πολυάνθρωπη 
Αθήνα με τα γνωστά προβλήματα των 
μεγαλουπόλεων που επιτείνουν τα άγ
χη, αυτοκτόνησαν οι 248 (78,98%), τον 
Πειραιά οι 54 (17,20%), στην Πάτρα οι 6 
(1,91%) και 6 (1,91%) στην Κέρκυρα.

Επίσης την ίδια χρονική περίοδο από
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τους 1785 ανορες και γυναίκες που 
αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν, 
προβήκανε σε πράξεις για να τερματί
σουν τη ζωή τους, χωρίς τελικά να 
αυτοκτονήσουν, στην Αθήνα οι 1392 
(77,98% ), στον Π ε ιρ α ιά  οι 288 
(16,13%), στην Πάτρα οι 69 (3,87%) και 
στην Κέρκυρα 36 (2,02%).

Στις αυτοκτονίες παρατηρείται ότι οι 
άνδρες είναι πολύ περισσότεροι από τις 
γυναίκες που αυτοκτόνησαν. Αντίθετα 
στις απόπειρες αυτοκτονίας την πλειο
νότητα κατέχουν αισθητά οι γυναίκες.

Στο σύνολο των αυτοκτονιών που 
θεωρούνται πράξεις τετελεσμένες, οι 
άνδρες αυτόχειρες είναι 211 και κατα
λαμβάνουν σε ποσοστό το 67,20% των 
αυτοκτονιών, ενώ οι γυναίκες 67,20% 
δηλαδή το 32,80%.

Αντίθετα στις απόπειρες αυτοκτονί
ας οι άνδρες που αποπειράθηκαν να 
αυτοκτονήσουν ανέρχονται σε 385 και 
αποτελούν το 21,57% του συνόλου των 
αποπειρών αυτοκτονιών σε αντίθεση με 
τις γυναίκες οι οποίες ανέρχονται σε 
1400, δηλαδή καταλαμβάνουν το υψη
λό ποσοστό του 78,43%.

Αλλα αν εξετασθούν και συγκριθούν 
τα αίτια που οδηγούν ανθρώπους στην 
αυτοκτονία, άσχετα αν τελικά αυτοκτο
νήσουν, παρατηρούνται ριζικές διαφο
ρές μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Συγκεκριμένα 107 δηλαδή το 50,71% 
των ανδρών αυτοκτόνησαν αφού έπα- 
σχαν από ψυχοπάθειες ή άλλες ασθέ
νειες. Για τους ίδιους λόγους αυτοκτό
νησαν 49 γυναίκες δηλαδή το 47,57% 
αυτών. Στις απόπειρες αυτοκτονίας τα 
ποσοστά για τους λόγους ασθένειες 
που προαναφέρθηκαν, μειώνονται αι
σθητά.

Αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν 
51 (13,25%) άνδρες ψυχοπαθείς και 
γενικά άρρωστοι και 88 γυναίκες ψυχο
παθείς. Το ποσοστό των γυναικών 
αυτών καταλαμβάνει μόλις το 6,29% 
του συνόλου τους.

Παρατηρείται όμως μια έξαρση απο
πειρών αυτοκτονιών που έχει αιτίες 
διάφορους αισθηματικούς λόγους. ' Ε
τσι για αισθηματικούς λόγους αποπει- 
ράθηκαν να α υτοκτονήσ ουν 81 
(21,04%) άνδρες και 460 γυναίκες. Το 
ποσοστό δηλαδή των γυναικών που 
αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν για 
αισθηματικούς λόγους είναι αυξημένο 
και ανέρχεται στο 32,86% αυτών.

Εδώ θα πρέπει να παρατεθεί η 
αλάθητη λαϊκή έκφραση ότι «όποιος 
θέλει να αυτοκτονήσει δεν το λέει» 
χωρίς να σημαίνει ότι αυτοκτονία είναι 
πράξη θάρρους. Μάλλον είναι δειλία 
μπροστά στα προβλήματα και τις δυσκο
λίες της ζωής.

«Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ ΑΝΕΤΕΙΛΕ TC

■  ~

ΚΗΘΛβΘΜ I
CJDPX MHAJ3N I

Του κ. Γ. Πατταναγιώτου Εττιθεωρ. Μ.Ε. I

Με θβματα απόψε η βραδυά ■  *
τυλίγει πιο χαρούμενα τη φύση I

τη δάδα του ανάφτει ο Θεός στη γη Η
τις αμαρτίες μας να σβήσει Η *

Δ ΕΚΕΜΒΡΗΣ. Καρδιά του χειμώνα.
Ο κόσμος της Βηθλεέμ κοιμάται 

βαριά. Το ρολόι του κόσμου δείχνει 
μεσάνυχτα και σταματά. Οι αιώνες 
συγκλίνουν πάνω από το Σπήλαιο της 
Βηθλεέμ. Η αμαρτωλή ανθρωπότητα 
αναμένει το φως και τη λύτρωση. Η 
φύση, ήσυχη και γαλήνια, και η νύχτα 
φωτεινή και μειλίχια. ' Ολα δείχνουν μια 
απόλυτη μυστικότητα, κάποια μεγαλό
πρεπη υποδοχή, ένα τέλος μια αρχή. 
Ωστόσο τα ουράνια σιωπούν και οι 
άνθρωποι προσμένουν: ' Ακρα του κό
σμου σιωπή... Βηθλεέμ ώρα μηδέν... και 
επί γης Ειρήνη:»

Φως και ειρήνη απλώνεται πάνω στη 
Υή!

Το ρολόι της ανθρωπότητος ξεκινάει 
και ξαναβρίσκει το ρυθμό του.

' Ενα αστέρι, πρωτόφαντο, σημαδια
κό, ορόσημο στην ιστορία του ανθρώ
που, στέκει τώρα πάνω από το ταπεινό 
Σπήλαιο και με την ουράνια του μαρμα
ρυγή φωτίζει το Θείο βρέφος και από 
τότε την ανθρώπινη πορεία, για αγάπη, 
ειρήνη, δικαιοσύνη, ισότητα, αδελφο
σύνη.

Εδω ένας κόσμος, γεμάτος πάθη και 
μίση, κακίες και αθλιότητες τέλειωσε. 
Εδώ μια καινούργια ζωή άρχισε με την 
Ενανθρώπιση του Κυρίου. Με την σάρ- 
κωοη της αγάπης, της τέλειας αγάπης 
που είναι ο Θεός, η οποία έξω βάλλει το

Επάνω: Φορητή βυζαντινή εικόνα με 
παράσταση της Γεννήσεως. Στήν απέ
ναντι σεΜδα: «Η Προσκύνηση των 
Μάγων». Πίνακας του Χάνς Μέμλιγκ 
(1439-1494).
φόβο, ελευθερώνει τον άνθρωπο, τον 
καλλιεργεί πνευματικά, τον βελτιώνει 
ηθικά, και τον ανυψώνει σε υπερουρά
νια κάλλη.

Χριστούγεννα. Γιορτή αγάπης. Γιορ- 
τή θείας συγκατάβασης. «Ο Αναρχος 
άρχεται και ο Λόγος σαρκούται». Ο 
Θεός κατεβαίνει στη γη, γίνεται άνθρω
πος, για ν' ανέβει ο άνθρωπος πνευμα
τικά και να λυτρωθεί ψυχικά. Ν' ανέβει 
από τις σκοτεινές πεδιάδες της απελπι
σίας και της διαφθοράς στα φωτεινά
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υψώματα της ελπίδας και της αρετής 
και από το σκοτάδι της αποθάρρυνσης 
και της αθλιότητας στην αυγή της 
χαράς και της ανθρώπινης αξιοπρέπει
ας.

Του προσφέρει «κλάδο ελαίας» και 
του δίνει το καινούργιο μέτρο της 
αγάπης, «αγαπήσεις τον πλησίον σου, 
ως σεαυτόν» για να μπορέσει να ζήσει 
ευτυχισμένα και ειρηνικά πάνω στον 
πλανήτη γη, χωρίς πολέμους και αιμα
τοχυσίες, χωρίς πόνους και δάκρυα, 
της απόλυτης και ανυστερόβουλης 
αγάπης, που δεν «ζητεί τα εαυτής», 
θυσιάζει το εγώ στο εσύ, προσφέρει τα 
πάντα για τους άλλους, και δεν κρατά 
τίποτε για τον εαυτό της. Αντιτάσσει τη 
συγγνώμη στο «οφθαλμόν αντί οφθαλ
μού» και γίνεται πρόξενος του «επί·γης 
Ειρήνη».

Το άγγελμα αυτό της αγάπης του 
Ιησού, που ως θυμίαμα εύοσμο, ανά- 
βλυσε την ιστορική εκείνη νύχτα, μέσα 
από το ταπεινό Σπήλαιο της Βηθλεέμ, 
είναι πάντα καινούργιο, δεν γερνά και 
δεν παλιώνει» είτε προφητείται, καταρ- 
γηθήσονται είτε γλώσσαι παύσονται...».

Απευθύνεται σ' όλους τους ανθρώ
πους, σε φίλους και εχθρούς -  καμία 
εξαίρεση, καμία διάκριση -  γιατί «ο 
Θεός... εποίησε εξ ενός αίματος παν 
έθνος ανθρώπων κατοικείν επί παν το 
πρόσωπον της γης». Προστρέχει στη

θλίψη και εναγκαλίζεται τον ανθρώπινο 
πόνο. Στέκει υπεράνω τόπου και χρό
νου, διαχωρισμών και φυλετικών διακρί
σεων, γιατί η εν Χριστώ Ιησού, ουκ ένι 
Ιουδαίος ουδέ Έλλην».

Ωστόσο ο άνθρωπος, παρ' όλα που 
έχουν περάσει είκοσι αιώνες από τη 
Γέννηση του Θεανθρώπου, δεν μπόρε
σε ακόμη να βιώσει το μεγάλο μήνυμα 
του αγγέλου «Επί γης Ειρήνη». Δεν 
μπόρεσε να υποτάξει το εγώ του στην 
υπηρεσία του συνόλου και να πλησιάσει 
ο ένας τον άλλο, και να ζήσουν ως 
άνθρωποι ειρηνικά και ευτυχισμένα.

Περιπλανήθηκε και χάθηκε στις μα
κρινές περιοχές των εγκοσμίων απο
λαύσεων του υλισμού των σωματικών 
ηδονών και της φυλετικής αδικίας. 
Σκλήρυνε την καρδιά του και αδιαφόρη
σε, για το συνάνθρωπό του.

Απόκτησε πλούτη, ανέσεις, υλικά 
αγαθά, «κείμενα εις έτη πολλά» κατά τη 
γνωστή παραβολή» του ’ Αφρονα Πλού
σιου», αλλά πτώχαινε επικίνδυνα σε 
ανθρωπιά και πνεύμα συνέσεως και 
αλληλοκατανοήσεως.

Ζήτησε την ευτυχία του και την 
ειρήνη του, μακριά από το ιλαρό φως 
του Θείου Βρέφους της Βηθλεέμ, και 
στήριξε τις ελπίδες του στον οικονομι
κό πλούτο και στον Τεχνικό Πολιτισμό 
και συναπάντησε στο δρόμο του, τη 
δυστυχία και τη θλίψη, την ανασφάλεια

και την αβεβαιότητα και παντρέφτηκε 
το άγχος και την αγωνία στη ζωή του.

Εδώ αξίζει να φέρουμε στη μνήμη 
μας την παραβολή του «Ασώτου» που 
είναι μια αιώνια διαβεβαίωση του γεγο
νότος πως ο άνθρωπος έχει πλαστεί για 
το σπίτι του Πατέρα και πως κάθε φυγή 
για μακρινές περιοχές δεν προκαλεί 
παρά θλίψη και νοσταλγία.

Δεκέμβρης 1982. Καρδιά του χειμώ
να και πάλι. Η γιορτή της μεγάλης 
χαράς και της ειρήνης προβάλλει μ’ 
όλο της το μεγαλείο και την ομορφιά 
της. Σεί λίγο -  μέσα στο θόρυβο καιτην 
ταραχή του κόσμου -  οι καμπάνες των 
Εκκλησιών θα σημάνουν Χριστούγεννα 
1982. Θα αναγγείλουν χαρμόσυνα τη 
Γέννηση του Χριστού, που με τη σιωπή 
και το άσμα των αγγέλων, έρχεται, και 
πάλι, για μια ακόμη φορά, για να 
σκορπίσει ανάμεσά μας ανάμεσα στην 
ταραγμένη και φοβισμένη ανθρωπότη
τα, το φως και τη γαλήνη.

Σήμερα η έντρομη ανθρωπότητα 
αγωνιώντας από το κοχλάζον αίμα του 
αλληλοσπαραγμού και πνιγμένη από το 
άγχος «Τι τέξεται η επιούσα» στρέφει 
τα βλέμματά της με ικεσία στον ιερό 
χώρο της Βηθλεέμ, στο Γλυκύτατο Υιό 
της Παρθένου, το Θεάνθρωπο και 
εναποθέτει σ' Αυτόν κάθε της ελπίδα, 
για να φωτίσει τις ψυχές και τις βουλές 
των μεγάλων και ιοχυρών της γης, που 
κυβερνούν τον κόσμο, για να μην 
οδηγήσουν στο δρόμο της ειρήνης, της 
ανθρωπιάς και της ευημερίας.

Ταπεινοί προσκυνητές και μεις, ας 
προσέλθουμε και ας πλησιάσουμε το 
νεογέννητο Χριστό, στη νοητή φάτνη 
της Αγίας μας Εκκλησίας, να του 
ζητήσουμε τη Χάρη και την ευλογία του 
για την υλοποίηση του «επί γης ειρήνη», 
που θα κάνει τη ζωή πάνω στη γη άξια να 
τη ζει κανείς, και γονυπετείς ας απλώ
σουμε μπροστά Του την Πίστη και την 
Αγάπη μας και με ευλάβεια να του 
προσφέρουμε, μαζί με τους μάγους 
της Ανατολής και τους αγραυλούντες 
ποιμένες για δώρα τις καρδιές μας 
χαρισμένες. «Γιατί ο Χριστός να καίγον
ται γυρεύει, γιαυτόν καρδιές και όχι 
κεριά -  και με σταυρούς κανείς δεν τον 
λατρεύει και γονατίσματα βαριά».

Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να διακρί
νουμε και να ανακαλύψουμε και μεις το 
άστρο της Βηθλεέμ, που 
«όποιος το βρει μες τα άλλα αστέρια 
ανάμεσα και δεν το χάσει 
αυτός σε μια άλλη Βηθλεέμ ακολου
θώντας το μπορεί να φτάσει»
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Στις φωτογραφίες η « Αννα Βερούλη 
σε στιγμιότυπα από την αφιέρωση του 
μεταλλίου της στη θαυματουργή εικόνα 
της Παναγίας της Τήνου.

σημαίνει -  μοιραία -  τον εγκλωβισμό 
του σε ανθρώπινα σχήματα και συστή
ματα. Τον εγκλωβισμό του σε χώρους 
που εξουσιάζει η πνευματική ορφάνεια' 
η θεϊκή ασυδοσία' ο μεταφυσικός θάνα
τος. Κι ωστόσο δεν μπορεί να υπάρχει 
το αληθινό νόημα της ζωής· η ελπίδα 
και ο τίμιος αγώνας. Εάν ρίψουμε μια 
φευγαλέα -  έστω -  ματιά στο προσκή
νιο της σύγχρονης ιστορίας, θα πει-

Η  ο μ ο λ ο γ ί α  τ η ς  Β ε ρ ο ύ λ η  γ ι α  τ η ν  π ί σ τ η  σ τ ο  Θ ε ό  α π ο τ ε λ ε ί

Ε ΝΩ ακόμη οι γιορταστικές εκδηλώ
σεις για την μεγαλειώδη νίκη, 

στους Πανευρωπαϊκούς αγώνες της 
Αθήνας, της Ελληνίδας αθλήτριας ' Αν
νας Βερούλη δεν είχαν κωπάσει και ο 
Ελληνικός λαός δίκαια πανηγύριζε το 
μεγάλο γεγονός, η Πρωταθλήτρια μας 
αποκάλυπτε στους δημοσιογράφους 
την δύναμη εκείνη που την οδήγησε 
στην νίκη. Απλά, με αποφασιστικότητα, 
εσωτερική πεποίθηση και ψυχική αντο
χή μας είπε: η προχθεσινή μου επιτυχία 
«στηρίχθηκε στην προσπάθειά μου, 
αλλά και στην πίστη μου στον Θεό. 
Πρέπει να πιστεύουμε στον Θεό. Είναι 
μια δύναμη ανώτερη από μας. Πιστεύω 
με όλη την δύναμη της ψυχής μου στον 
Θεό, που με βοηθά σαν αθλήτρια και 
σαν άνθρωπο». Ο λόγος αυτός, που δεν 
προέρχεται από εναν τυχαίο άνθρωπο, 
είναι μαρτυρία αλήθειας· μήνυμα ελπί
δας και κατάθεση εσωτερικής αγωνίας 
στον άνθρωπο των τραγικών μας χρό
νων, που, πείσμονα και εγωιστικά, θέλη
σε να σπρώξει στο περιθώριο της ζωής 
του την δυναμογόνο παρουσία της 
πίστεως στον Θεό. Ο οποίος έχασε 
κάθε σχέση και επικοινωνία με Αυτόν. 
Δεν διστάζει δε καθημερινά, με τον 
λόγο και τα έργα του, να δείχνει το 
μέγεθος της απιστίας του και φυσικά, 
της ευπιστίας του στα είδωλα της 
εποχής μας. Δεν διστάζει να αδιαφορεί 
επικίνδυνα, για την ύπαρξη και την ζωή 
της ψυχής του. Είναι ιδιαίτερα ανησυ
χητικό το υπερτροφικό ενδιαφέρον του

σύγχρονου ανθρώπου για την καλοπέ
ραση της στιγμής το άνομο -  πολλές 
φορές -  κέρδος την απόλαυση των 
ενστίκτων και την προοδευτικά αυξανό
μενη πνευματική του αδιαφορία. Η ζωή 
του σημαδεύεται από εγκοσμιοκρατι- 
κές δυνάμεις (υλισμός-sex - αναρχι- 
σμός-αθέιΡα), ου τοναλυσσοδένουνσε 
γήινα πλαίσια. Η δε δράση του χρωματί
ζεται και χαρακτηρίζεται από αυτή 
ακριβώς την αθεράπευτα σκληρή πα
ρουσία του μέσα στον δύσμοιρο κόσμο 
της ύλης και της αποτυχίας. Γιαυτό, 
λοιπόν, είναι ένας αποτυχημένος ναυα
γός στις αφιλόξενες ιδεολογικές γωνι
ές της υδρογείου. Δεν υπάρχει χειρό
τερη μορφή δουλείας, από τούτη της 
ζωής τους σύγχρονου ανθρώπου. Δου
λεία απάνθρωπη ταπεινωτική εξουθε- 
νωτική και ανέντιμη.

Κι είναι αναμφισβήτητο γεγονός, ότι 
εκείνο το ποιο ομορφαίνει στηρίζει και 
κρατά όρθιο τον άνθρωπο στον αγώνα 
της ζωής είναι η πίστη στο μοναδικό 
Σωτήρα και Λυτρωτή της ανθρωπότη
τας· στον Ιησού Χριστό. Η πίστη, που 
δεν είναι μια αφηρημένη εξωτερική 
υπόθεση, αλλά βαθύτατος πόθος και 
ανέκφραστο πάθος της ψυχής. Που 
δεν είναι απλό σχήμα λόγου, αλλά μια 
συνειδητή εξάρτηση από την ζωή (μυ- 
στηριακή και λατρευτική) της Εκκλησί
ας μας. Που μεταφράζεται σε ζωή- σε 
έργο. Ενώ αντίθετα, άρνηση του αν
θρώπου να δεχθεί και να πιστέψει στην 
παρουσία και την αγάπη του Θεού

σθούμε -  απόλυτα -  για το τραγικό 
κατάντημα ανθρώπων και λαών, που 
από καιρό έχουν χάσει το αλεξικέραυνο 
της πίστεως. Κι έτσι πελαγοδρομούν 
και απελπίζονται μέσα στις τρομαχτικές 
δονήσεις των κεραυνών, που δημιουρ
γεί στην ανθρώπινη ζωή η αμαρτία· η 
διαφθορά.

Η πίστη στο Θεό δημιουργεί τις 
αναγκαίες εσωτερικές προϋποθέσεις, 
για την επιτυχή κάθαρση της ψυχής του 
ανθρώπου. ' Ετσι φωτίζεται «το σκοτά
δι» του «έσω ανθρώπου». Γίνεται η 
απαραίτητη καλλιέργεια, η οποία λει
τουργεί σωστικά και «εκκαθαριστικά» 
με αποτέλεσμα την εξόντωση των 
μικροβίων της ψυχής, που τόσο προ
κλητικά και επικίνδυνα τον ταλαιπω
ρούν. Μια τέτοια δυναμική και αναγεν- 
νητική κάθαρση οδηγεί και εκβάλει 
μέσα στο κρυστάλλινο και διαυγές 
ποτάμι της ατομικής ελευθερίας, δικαι
οσύνης και αλήθειας. Οδηγεί και εκβά
λει στον χώρο, που λούζεται απ' το 
ολοπόρφυρο ποτάμι της θυσίας των 
Αγίων και των ηρώων της Εκκλησίας 
μας. «Η πίστη είναι ενα είδος ελεύθε
ρης αυτοπαραδόσεως στο Θεό, μιας 
ερωτικής αναζητήσεως και αναμονής, 
ένας πόθος δριμύς και αφόρητος, που 
κρατά «δια το πλήθος του έρωτος» 
άγρυπνη την καρδιά, καιόμενη στην 
αναζήτηση και εύρεση του αγαπημέ
νου: «Είναι μακάριος εκείνος που έχει 
τέτοιο πόθο στο Θεό, όμοια μ’ εκείνο 
που ο μάνικάς εραστής έχει στην

816



ΓΡΑΦΕΙ Ο Δ ΙΑ Κ Ο Ν Ο Σ κ. ΓΕΡΑΣ Ζ Α Μ Π Ε Λ Η Σ

Γ

. ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ NIKHS ΤΗΓ
ANNAS ΒΕΡΟΥΑΗ

«Η προχθεσινή μου επιτυχία στηρίχτηκε στην προσπάθεια μου, αλλά και στην πίστη μου στο θεό. 
Πρέπει να πιστεύουμε στον Θεό. Είναι μια δύναμη ανώτερη από μας. Πιστεύω με όλη την δύναμη 
της ψυχής μου στον Θεό, που με βοηθά σαν αθλήτρια και σαν άνθρωπο».

μ ή ν υ μ α  ε λ π ί δ α ς  γ ι α  τ ο ν  ά ν θ ρ ω π ο  τ ω ν τ ρ α γ ι κ ώ ν  μ α ς χ ρ ό ν ω ν .

ερωμένη του» (Ιωάννης της Κλίμακος). 
^  Το Θεό βρίσκουν όσοι τον αναζητούν.

Επειδή είναι κρυμμένος, βαθιά ταπει
νωμένος, πρέπει να αναζητήσεις επί
μονα για να τον βρεις. Η άρνηση της 
επίμονης αναζητήσεώς Του ταυτίζεται 
με το δικό μας κρύψιμο ενώπιον της 
συνεχούς αποκαλύψεώς Του. Ο Θεός 
δεν είναι κάποια ιδέα, αλλά πρόσωπο 

^  ερωτικής εκστάσεως και αγαπητικής
φανερώσεως. «Αν αναζητήσουμε τον 
Θεό θα μας φανερωθεί και αν τον 
κατάσχουμε θα παραμείνει μαζί μας»

(Αββάς Αρσένιος). Η μαρτυρία του 
Πνεύματος, που διαρκώς προετοιμάζει 
την καρδιά μας στην αναζήτηση και την 
κατάληψη του Θεού, είναι η βέβαιη 
ελπίδα ότι «κανένας μάνικάς εραστής 
δεν επιθυμεί τόσο πολύ την ερωμένη 
του, όσο ο Θεός οφόδρα την ψυχή που 
θέλει να μετανοήσει» (Νείλος ο Ασκη
τής) και ότι ο Θεός «ουδέποτε κρύφτη
κε από μάς, αλλά εμείς κρυβόμαστε 
πάντοτε απ' αυτόν και δε θέλουμε να 
έρθουμε κοντά του» (Συμεών ο Νέος 
Θεολόγος).

Είναι αλήθεια, πως όλοι μας εγκλωβι
σμένοι στη σκοτεινιά μιας πρακτικά 
άθεης ζωής· χορτασμένοι από την 
«δωρεά» του υλιστικού μας πολιτισμού 
και «δυναμομένοι» από τον «πλούτο» 
της «πνευματικής» προσφοράς των 
καιρών μας αρνούμαστε να ζήσουμε ή 
και να γνωρίσουμε σε όλη την σωτήρια 
έκτασή της την αγάπη του Θεού μας. 
Κι όμως! «Ο Θεός είναι η υπεράσπιση 
του ανθρώπου και κάθε ανθρώπινου, 
ιδιαίτερα στην εποχή μας, όπου ο 
άνθρωπος παραμένει μόνος και ανυπε
ράσπιστος στην προβληματικότητα και 
τον ευτελισμό του, στην ασημαντότητα 
και την αθλιότητά του, στη διαστροφή 
και παράχρηση της ελευθερίας, στις 
αυθαιρεσίες και τους κινδύνους των 
ατομικών ελευθεριών του, στη μοναξιά 
και την οδύνη του, στη βία και την 
κόλασή του, στο αδιέξοδο και την 
απόγνωσή του, κι όλα τούτα από την 
απουσία της προσωπικής σχέσεως και

της αγάπης. «Αν ο Θεός πάσχει σαρκι
κά, με το να γίνει άνθρωπος, ποιος από 
μας που πάσχει δε χαίρεται όταν έχει 
συμμέτοχο του πάθους του το Θεό; 
(Μάξιμος ο Ομολογητής). Ο Θεός στο 
πρόσωπο του Υιού και του Πνεύματος, 
καθώς και της Εκκλησίας Του, είναι η 
υπεράσπιση και η διάσωση του ανθρώ
που, η υπεράσπιση και η συνηγορία 
κάθε αληθινά ανθρώπινου, όταν ιδιαίτε
ρα στην εποχή μας, ο άνθρωπος και τα 
ανθρώπινα βιάζονται και καταλύονται 
κάτω από πλήθος αντιανθρώπων και 
υπανθρώπων δομών και καταστάσεων».

Η Πρωταθλήτρια Αννα Βερούλη μας 
δείχνει -  με τον λόγο της -  τον δρόμο 
που οδηγεί στην κατάφαση και διάσωση 
της ολοκληρωμένης ανθρώπινης προ
σωπικότητας. ' Εναν δρόμο, που προ- 
φυλάσσει από τα πολύμορφα αδιέξοδα 
του μονόπλευρου πολιτισμού μας. Από 
τις αρνήσεις και τις τραγωδίες. Δρόμο 
ελευθερίας και αξιοπρέπειες.

Ισως ο δρόμος αυτός να είναι 
φορτισμένος με κινδύνους, δυσκολίες, 
και περιπέτειες. Πρέπει όμως να κατα
λάβουμε -  τελικά -  ότι πέρα και πάνω 
από τις δυσκολίες αυτές στέκει στοργι
κά ο Παντοδύναμος Θεός. Δεν είναι 
δυνατό να μας αφήσει μονάχους. Τον 
αγωνιστή της αλήθειας και της αρετής· 
αυτόν που αδιάκοπα μάχεται μέοα 
στους πολύμορφους αγώνες της ζωής, 
τον στηρίζει και τον δυναμώνει. Αρκεί 
να είναι εφοδιασμένος με το μυστικό 
όπλο της νίκης, που είναι η Πίστη.
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Τζοβάννι Τσιμαμπούε (1240 -  1301). Η 
Παρθένος με αγγέλους.

Ξ Υ Π Ν Α Ε Ι Σ Τ Ι Σ  Κ Α Ρ Δ Ι Ε Σ  Ε Ν Α  Σ Υ Ν Α Ι Σ Θ Η Μ Α  Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Ο Σ

«χηχ ν υ χ τ χ »
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ TON KOZMC

Π ΛΗΣΙΑΖΑΝ μεσάνυχτα της 
24ης Δεκεμβρίου 1818. Στο 

χ ω ρ ιο υ δ ά κ ι Ο μ ττερ ν το ρ φ  το υ  
Σάλτσμττουργκ, μέσα στη λευκότη 
τα  του χιονιού που έμοιαζε να 
φω τίζει ακόμα και το  σκοτάδι, οι 
φτωχοί κάτοικοι βιάζονταν να φθά - 
σουν στο εκκλησάκι του Αγίου 
Νικολάου, γ ια  να ακούσουν την 
λειτουργία της Γεννήσεως. Εκείνη 
τη  χρονιά η λειτουργία θα συνο
δευόταν από την πρώτη εκτέλεση 
ενός χριστουγεννιάτικου τρ α γου 
διού, που είχαν συνθέσει ο παπάς 
και ο δάσκαλος του  χωριού.

' Οταν, μετά από λίγο, οι συγκινη- 
μένες και βροντερές φωνές των δύο 
συνθετών αντήχησαν κάτω από το 
θόλο της εκκλησίας με τη  συνοδεία 
κιθάρας και τη  χορωδία των χωρι
κών, λίγοι από τους συγκεντρω μέ
νους πιστούς κατάφεραν να συγ- 
κρατήσουν τα  δάκρυά τους: Τοσο 
τα  λόγια όσο και η μουσική είχαν 
ακολουθήσει το  σωστό δρόμο, για 
να φτάσουν στις καρδιές τους.

Ακόμα και ο μεγάλος Βάγκνερ, 
και μαζί μ' αυτόν ο Πουτσίνι, ο 
Βέρντι και πολλοί άλλοι συνθέτες, 
αναγνώρισαν στη μουσική του «Στί- 
λε Ναχτ» δηλαδή της « Ά γ ια ς  Νύ
χτας», τη  δύναμη να ξυπνήσει στις 
ανθρώπινες καρδιές ένα περίεργο 
συναίσθημα θρησκευτικότητας και

Είναι έργο του παπά και του δάσκαλου κάποιου
αυστριακού χωριού. Το συνέθεσαν το
1818 και ακούστηκε για πρώτη φορά την παραμονή των 
Χριστουγέννων του χρόνου εκείνου.
χρ ισ τια ν ικής  αδελφ οσ ύνης. Από 
κείνη τη νύχτα, λοιπόν, άρχισε το 
θριαμβευτικό ταξίδι του  χρ ιστου
γ εν ν ιά τ ικ ο υ  α υ το ύ  τρ α γο υ δ ιο ύ , 
που ήταν προορισμένο να κ α τα 
κτήσει ολόκληρο τον κόσμο με την 
υπογραφή του  «ανώνυμου συνθέ
τη» άσχετο αν η μουσική έχει κατά 
καιρούς αποδοθεί άλλοτε στον Μό - 
τσαρτ, άλλοτε στον Χάυντν και — 
γιατί όχι; — στον Μπετόβεν.

Η «Στίλε Ναχτ» έγ ινε για τους 
αγγλόφωνους «Σάιλεντ Νάιτ, Χόλυ 
Νάιτ», γ ια  τους Γάλλους «Ντους 
Νουί; σαιντ Νουί», για τους Ιταλούς 
«Σάντο Νατάλε, νό ττε  ν τ ' οπάλ», 
γ ια  τους ισπανόφωνους «Νότσε δε 
πας! Νότσε δε λους», για τους 
Ελληνες « Ά γ ια  Νύχτα», γ ια  τους 

Σουηδούς «Στίλλα να τ, χ έλ ιγκα  
νατ». Οι κάτοικοι της Αμαζονίας με 
την σειρά τους τραγουδούν ινδιάνι
κα το  «' Ακαμοτ νετ», οι κάτοικοι της 
Τανγκανίκας στην Αφρική τρ α γο υ 
δούν «Ουζίκου μτακατίφου», οι Ιά 
πωνες «Σιζουκέκι μαγυονάκα Μάκι 
νο μισόρα», οι Ρώσοι «Τιτσκάγια 
νοτς, ντίβναγια νοτς». Η μετάφραση 
τέλος στη γλώσσα του  Λαμπαρενέ, 
στον Ισημερινό «Νοέλ Όμπρυα». 
αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αν σκε- 
φθεί κανείς ότι είναι έργο του 
Αλβέρτου Σβάιτσερ, του  διάσημου 
Γάλλου γιατρού που ίδρυσε στο

Λαμπαρενέ, το  γνωστό νοσοκομείο 
για τους ιθαγενείς στους οποίους 
αφιέρωσε ολόκληρη την ζωή του.

Αλλά πως γεννήθηκε αυτή  η 
μελωδία; Στο Ομπερντορφ ζού- 
σαν δύο φίλοι: Ο ένας ήταν δάσκα
λος του χωριού και αξιόλογος ορ- 
γανοπαίχτης, και ο άλλος ήταν 
παπάς, ο Γιόζεφ Μορ γεννημένος 
στο Σάλτσμπουργκ στις 11 Δ εκεμ 
βρίου 1792. Ο πατέρας του  τ ε λ ε υ 
ταίου, που ανήκε σε παλιά ο ικογέ
νεια αγροτών του Λουνγκάου, ά 
φησε πολύ γρήγορα τη  δουλειά 
του στα χωράφια, για να γίνει 
στρατιωτικός. Στο Σάλτσπουργκ, 
γνώρισε μια νεαρή κεντήστρα, την

«Η Παναγία με το βρέφος» Εργο του 
Ματις Γκριινεβαλντ οι 480 1828*
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Ά ν ν α  Σόιμττερ και την ερω τεύθη- 
κε. Τον επόμενο χρόνο ήρθε στον 
κόσμο μέσα στην αθλιότητα ο μι
κρός «Ζέππερλ». Ο πατέρας βρι
σκόταν μακριά με το  στρατό του, 
και έτσι τον έφ ερε να τον βαφτίσει 
ο δήμιος του Σάλτσμπουργκ, που 
ήταν φίλος της οικογένειας. Κατά 
περίεργο τρόπο, το μακάβριο ε 
πάγγελμα του νονού δεν είχε αρ 
νητική επίδραση στον μικρό. Και 
μάλιστα, όπως λέει κάποιος βιο
γράφος του, η ευνοϊκή τύχη σε 
αντάλλαγμα για τη  μίζερη ζωή του, 
του χάρισε δύο μεγάλα δώρα: ένα 
έμφυτο συναίσθημα ευφροσύνης 
και γνήσιο μουσικό ένστικτο.

Να όμως που την παραμονή των 
Χριστουγέννων του  1818 τα  πείνα - 
σμένα ποντίκια σκέφτηκαν να ρο
κανίσουν τις χορδές του  εκκλησια
στικού οργάνου στην εκκλησία του 
Ομπερντορφ. Απελπισία έπ ιασε 

τον Μορ και τον Γκρούμπερ, όταν 
το  παρατήρησαν. Πως να φ αντα- 
σθεί κανείς μια Χριστουγεννιάτικη 
νύχτα  χωρίς τραγούδια; Πιο εύκολα 
θα ήταν να την φανταστεί χωρίς 
χιόνι. Οι δυο άνδρες συζήτησαν για 
πολλή ώρα στο σπίτι του Γκρούμ
περ.

Τότε ξαφνικά, ο Μορ κάθησε στο 
γραφείο του φίλου του, έγραψε 
στα γρήγορα μερικούς στίχους σ' 
ένα φύλλο, έτο ι απλά όπως έβ γα ι
ναν από την ψυχή του, το  έδωσε 
στον Γκρούμπερ και έφ υ γε δίχως 
να πει λέξη. Οταν έμεινε μόνος, ο 
Φραντς το  διάβασε και το  ξαναδιά
βασε α ρ κ ετές  φ ορές. Υ σ τερα  
πλησίασε στο παράθυρο και σ τά 
θηκε με το  μέτωπο ακουμπισμένο 
στο τζάμι να κο ιτάζει την φωτεινή 
σιωπή που σκέπαζε σ ιγά-σ ιγά το 
χωριό, κοιτούσε το  χιόνι που έ π ε 
φ τε  αργά και σιωπηλά. Σε λίγο 
ένοιωσε ότι εκείνη, η βαθιά λευκή 
γαλήνη έμπαινε μέσα στην καρδιά 
του και άρχισε έτσι να ξεχύνετα ι 
μια μελωδία γλυκιά και επιβλητική 
μαζί.

Είχε γεννηθεί η « Ά γ ια  Νύχτα». 
Μα πως θα την έπαιζαν, αφού το 
εκκλησιαστικό όργανο ε ίχε χαλάσει 
και τους έμεναν λίγες μόνο ώρες ως 
τα  μεσάνυχτα; Τώρα, ήταν ο Φραν
τς Γκρούμπερ αυτός που έτρεξε 
στο φίλο του Μορ, μαζί με την 
κιθάρα του (που φυλάσσεται σήμε
ρα στο Αστικό Μουσείο του  Σάλ- 
τσμπουργκ). Στα γρήγορα βρήκαν 
μερικούς καλλίφωνους συγχω ρια
νούς τους, έφ τιαξαν μια μικρή χ ο 

ρωδία και έτσι τα  μεσάνυχτα, α νά 
μεσα στο συγκινημένο εκκλησία
σμα, το  πιο γλυκό Χριστουγεννιάτι
κο τραγούδι που γράφτηκε ποτέ, 
πλημμύρισε την εκκλησία και τις 
καρδιές.

Ο οργανίστας Μ αουράχερ το 
αντέγραψ ε και το  πήγε στο Φύγ- 
κεν. Το τραγούδι μεταδόθηκε σε 
όλα τα  γειτονικά χωριά. Εφτασε 
και στο Τζίλρταλ, σε μια κοιλάδα του 
Τυρόλου. Εκεί ζούσε η πασίγνωστη 
ο ικο γένε ια  Στράσερ, που κ α τα 
σκεύαζε γάντια. Την αποτελούσαν 
ένα κορίτσι και τέσσερα αγόρια 
που ταξίδευαν κάθε χρόνο σε δ ιά
φορες πόλεις της Γερμανίας για να 
παρακολουθήσουν πανηγύρια και 
παζάρια και να προωθήσουν τα  
γάντια τους, χωρίς να παραλείπουν 
να δείχνουν την ασυνήθιστη κλίση 
τους στο τραγούδι. Στις 15 Δ εκεμ 
βρίου 1832, σε μια συναυλία στη 
Αιψία περιέλαβαν στο πρόγραμμά 
τους και την καινούρια χρ ιστουγεν- 
νιάτικη/μελωδία, που κέρδισε την 
αγάπη των ακροατών. Ανάμεσα 
στους ακροατές βρέθηκε τυχα ία  
ένας μουσικός από την Δρέσδη, ο 
Φρήζε. Μόλις γύρισε στο ξενοδο
χείο του, έγραψ ε το  τραγούδι που 
το  θυμόταν απ ' έξω — είχε τόσο 
πολύ χαραχθεί στην ψυχή του  — το 
έφ ερε στην Δρέσδη και από κει στο

Βερολίνο.
Μια άλλη ο ικογένεια τραγουδι

στών της Τζίλρταλ, οι Ράινερ, τρ α 
γούδησαν τη μελωδία το  1822 στο 
κάστρο του Φύγκεν μπροστά στον 
αυτοκράτορα Φραγκίσκο Α και τον 
τσάρο Αλέξανδρο. Το 1839 μ ε τα 
φέρθηκε στην Ν. Υόρκη, όπου το 
τραγούδησαν για πρώτη φορά σε 
ανοιχτό χώρο μπροστά στην ε κ 
κλησία της Αγίας Τριάδας που κα 
ταστράφ ηκε αργότερα από πυρ- 
καϊά. Ετσι δεν πρέπει να π α ρα ξε
νευόμαστε για το  γεγονός ότι η 
παγκόσμια επ ιτυχία  των φτωχών 
στίχων που ξεπήδησαν από την 
πίστη δυο ανθρώπων σε κάποιο 
απομακρυσμένο χωριό, θαμμένο 
στο χιόνι, έσπρωξε πολλούς να 
πλουτίσουν την ιστορία του τρ α 
γουδιού με πολλά ανέκδοτα και 
λεπτομέρειες. Εκτός από τα  δ ιηγή
ματα και τα  θεατρικά έργα, που 
ενέπνευσε, η «' Αγια Νύχτα» υπήρ
ξε το  θέμα μιας ταινίας που γυρ ί
στηκε πριν από σαράντα χρόνια με 
τίτλο «Το αθάντο Αηντ» όπου βρί
σκονται τα  πάντα: Θάνατοι, τρ α 
γωδίες, πόλεμοι.

Αυτή είναι η ιστορία του χρ ιστου
γεννιάτικου τραγουδιού, που εδώ 
και 160 χρόνια χτυπ άει τις πόρτες 
των σπιτιών για να φέρει το  μήνυμα 
της πίστης και της αγάπης.
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Ο ειδικός δικαστής S. LAURENT της BORDEAUX (Γαλλία) σε άρθρο που δημοσίευσε με τίτλο «Προληπτικά 
μέτρα που πρέπει να υιοθετούν αυτοί που διεξάγουν ανακρίσεις και που φτάνουν πρώτοι στον τόπο του 
εγκλήματος» - δημοσιεύτηκε στο επίσημο περιοδικό της Διεθνούς Αστυνομικής Οργάνωσης - κάνει χρήση 
των συμπερασμάτων που προκύπτουν τόσο από την εξέταση του όπλου, η οποία πρέπει να γίνεται με τις 
δέουσες προφυλάξεις, όσο και από την προσεκτική μελέτη του «φακέλλου» της υπόθεσης στον οποίο θα 
πρέπει να έχουν περιγράφει με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθησαν τα γεγονότα για την 
αποκόμιση ενδιαφερόντων και χρήσιμων διδαγμάτων.

Μ ΕΤΑΞΥ των πολλών στρατηγικών 
μεθόδων που συνιστώνται για την 

απόκτηση μιας μεγαλύτερης επαγγελ
ματικής κατάρτισης αυτών που ασχο
λούνται με ανακρίσεις της δικαστικής 
αστυνομίας, μερικές διδάσκουν πως να 
«διαβάζει» κανείς τα «μηνύματα» που 
μπορεί να μεταδώσει ενα όπλο που 
βρίσκεται στον τόπο του εγκλήματος 
όταν το ανακρίνουμε σωστά.

Δεν είναι βέβαια μυστικό, ούτε κάτι 
το καινούριο για κανέναν, το ότι αν 
επεξεργαστεί κανείς επιδέξια και με 
προσοχή το ανευρεθέν όπλο, μπορεί να 
συμβάλλει ιδιαίτερα και ίσως και αποφα
σιστικά στην ανακάλυψη του εγκλημα
τία.

Δεν τυχαίνει όμως πάντα να μπορεί 
κανείς να εμφανίσει τα δακτυλικά απο
τυπώματα που βρίσκονται πάνω σε ένα 
καινούριο όπλο, η σ' ενα καλά διατηρη
μένο όπλο. Πολύ συχνά συμβαίνει να 
υπάρχουν όπλα με'οξειδωμένες επιφά
νειες. Αυτό ιοχύει επίσης και για τις 
σφαίρες και για τους κάλυκες. Οι 
πιθανότητες επιτυχίας είναι σίγουρα 
μεγάλες όταν το διαμέτρημα του όπλου 
είναι μεγάλο, ή όταν τα όπλα είναι 
αεροβόλα (διαμετρήματος 12-16-20 
κ.λ.π.).

Ωστόσο ανεξάρτητα από το ότι χρειά
ζεται τύχη για να βρει κανείς αμέσως 
δακτυλικά αποτυπώματα πάνω στα όπλα 
ή στις σφαίρες, αυτοί που διεξάγουν τις

αυτόχειρα ο οποίος σκέπτεται την 
πιθανότητα μήπως χρειαστεί να επανα- 
λάβει την πράξη εάν κατά τύχη αστοχί- 
σει, η εάν τραυματιστεί μόνο.

Εάν το διαμέτρημα του όπλου είναι 6 
μέχρι 22 ΜΜ «κοντό» δεν είναι αρκετά 
δυνατό για να χρησιμοποιηθεί σε περί
πτωση δολοφονίας ή αυτοκτονίας. Ο
ταν το διαμέτρημα είναι 22RL «μακρύ» 
είναι αρκετά δυνατό για να σκοτώσει 
ένα άτομο. Στην ουσία δεν υπάρχουν 
άλλα πιστόλια μονής βολής.

' Αλλη φροντίδα του ατόμου που 
διεξάγει την ανάκριση είναι να εξακρι
βώσει εάν το όπλο περιείχε ή όχι τη 
σφαίρα (το χτύπημα ολοκληρώθηκε) ή 
εάν περιείχε μόνο τον κάλυκα που είχε

ΠΩΣ ΝΑ«ΑΝΑΚΡΙΝΟΥΜΕ»ΤΟ ΟΠ
I. Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΔΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ

Πάνω σε οποιοδήποτε όπλο μπορούν 
να υπάρχουν δακτυλικά αποτυπώματα, 
τα οποία εάν είναι ευκρινή οδηγούν 
στην ανακάλυψη του ατόμου οτο οποίο 
ανήκουν.

Τα αποτυπώματα αυτά μπορούν να 
ανήκουν:

-  στο θύμα -  (σε περίπτωση πιθανής 
αυτοκτονίας)

-  στο δολοφόνο -  (μπορούν να 
χρησιμεύσουν για την εξακρίβωση της 
ταυτότητας, εάν πρόκειται για άτομο 
που είναι σεσημασμένο από την αστυ
νομία για προηγούμενη δράση, η που 
θεωρείται υπεύθυνο).

Δακτυλικά αποτυπώματα είναι δυνα
τόν να βρεθούν επίσης πάνω στο 
μεταλικό σώμα μιας σφαίρας (κάλυκα), 
η πάνω στο γεμιστήρα που είναι ενσω
ματωμένος στο όπλα στην περίπτωση 
αυτή πρόκειται, προφανώς, για τα απο
τυπώματα αυτού που γέμισε το όπλο:

αποτυπώματα του δολοφόνου·
αποτυπώματα του θύματος το ο

ποίο θα μπορούσε να έχει αφοπλίσει ο 
δράστης και να το σκοτώσει με το ίδιο 
του το όπλο.

ανακρίσεις δεν πρέπει να απορρίπτουν 
καμμία πιθανότητα, και κυρίως δεν 
πρέπει να αγνοούν την αποφασιστική 
σημασία που έχουν τα δακτυλικά αποτυ
πώματα για την θετική εξέλιξη της 
έρευνας.

Για να μη διατρέχουμε τον κίνδυνο να 
σβηστούν τα αποτυπώματα είναι απα
ραίτητο να παίρνονται πολλά προληπτι
κά μέτρα. Πρώτα απ' όλα (και το πιο 
ευνόητο) είναι να εμφανιστούν τα 
αποτυπώματα πριν ακόμα θελήσουμε 
να βεβαιωθούμε για το αν το όπλο είναι 
γεμάτο.

II. ΜΙΚΡΑ ΟΠΛΑ

Μικρά όπλα είναι το πιστόλι που 
ρίχνει μια-μια σφαίρα, το αυτόματο 
πιστόλι και το περίστροφο.

Πιστόλι μονής βολής
Αυτός ο τύπος όπλου χρησιμοποιεί

ται σπάνια σε απόπειρες δολοφονίας ή 
αυτοκτονίας. Το γιατί εννοείται' στην 
ουσία, ένας δολοφόνος που δεν θέλει 
να διατρέξει τον κίνδυνο να αφήσει την 
πράξη του στη μέση, εφοδιάζεται με 
όπλο που ρίχνει περισσότερες σφαί
ρες.

Το ίδιο θα λέγαμε και για εναν

ήδη χρησιμοποιηθεί.

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ

α) Κατά την αναζήτηση που γίνεται 
για αποτυπώματα συνιστάται όπως η 
εξέταση του όπλου γίνεται με μεγάλη 
προσοχή, διότι υπάρχει περίπτωση το 
όπλο να είναι ακόμα γεμάτο.

Για να βεβαιωθεί κανείς για αυτό 
χωρίς να το αγγίξει, αρκεί να τοποθετή
σει με προσοχή μια μεταλική ράβδο 
στην κάννη. Μετρώντας το μήκος του 
κενού είναι αρκετό για να βεβαιωθούμε 
εάν αυτό ανταποκρίνεται στο πραγματι
κό μήκος της κάννης. Εάν το μήκος 
είναι μικρότερο σημαίνει ότι το όπλο 
είναι γεμάτο. Στην περίπτωση αυτή 
χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή διότι η 
ελάχιστη πίεση της σκανδάλης, η άλλο 
τυχαίο χτύπημα μπορούν να προκαλέ- 
σουν τον πυροβολισμό.

β) Πρέπει να βεβαιωθούμε εάν το 
όπλο έχει ενσωματωμένη ασφάλεια' σε 
θετική περίπτωση μπορούμε οπωσδή
ποτε να αποκλείοουμε την αυτοκτονία.

γ) Μόνο εφ ' όσον έχουν ληφθεί τα 
αποτυπώματα, μπορούμε να εξετάσου
με ελεύθερα το όπλο, αλλά πάντα με 
προσοχή. Αφαιρώντας το γεμιστήρα
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ουμπεράνουν οχεδόν με σιγουριά ότι 
έχουν να κάνουν με εναν έμπειρο 
εγκληματία.

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟ

Οταν το ανευρεθέν όπλο είναι 
περίστροφο:

α) -  Βεβαιωθείτε ότι η θαλάμη 
βρίσκεται στην προέκταση της κάννης· 
εάν περιέχει γεμάτη σφαίρα (το όπλο 
δεν έχει πυροβολήσει) ή αν περιέχει 
ένα άδειο κάλυκα (το όπλο έχει πυρο
βολήσει).

β) -  Σημειώστε τον αριθμό των 
σφαιρών που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί 
και αυτόν των καλύκων που βρίσκονται 
στο μύλο.

III. ΜΑΚΡΥΚΑΝΑ ΟΠΛΑ

Τα όπλα αυτών των τύπων διακρίνον- 
ται σε αυτά:

-  Με ραβδωτή κάννη -  παίρνουν 
κανονικές σφαίρες ή σφαίρες αεροβό
λου όπλου. Είναι μιας βολής ή περισσο
τέρων βολών, (αυτόματα, ή ημι-αυτόμα-

ΛΟ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Του κ. S. LAURENT μετάφρ. από τη
(πάντα εφ ' όσον έχει γίνει έλεγχος εάν 
υπάρχουν αποτυπώματα) είναι σημαντι
κό να κρατείται ο αριθμός των σφαιρών 
που περιέχονται σε αυτόν.

to  -  Εάν η θαλάμη είναι κενή, 
πιέζοντας την σκανδάλη από το θόρυβο 
που κάνει ο μηχανισμός μπορεί κανείς 
να συμπεράνει εάν ήταν ή όχι οπλισμέ
νο.

-  Εάν η κάννη δεν είναι οπλισμένη και 
ο γεμιστήρας δεν περιέχει σφαίρες 
ενδέχεται να μην είναι αυτό το όπλο 
που χρησιμοποιήθηκε για το έγκλημα. 
Ενδέχεται όμως αυτός που χρησιμοποί
ησε το όπλο, αφού είχε εξαντλήσει 
όλες τις σφαίρες, να πίεσε στη συνέ
χεια τη σκανδάλη ελευθερώνοντας 
έτσι το μηχανισμό του επικρουστήρα.

-  Εάν η κάννη δεν είναι οπλισμένη και 
ο γεμιστήρας περιέχει σφαίρες ενδέ
χεται να υπήρξε εμπλοκή του όπλου, ή 
η τελευταία σφαίρα που εκπυρσοκρο- 
τήθηκε να ήταν ελαττωματική ή παλιά 
ώστε να είχε τη δύναμη να προωθήσει 
το φυσίγγιο αλλά όχι αρκετή δύναμη για 
να οπλίσει το μηχανισμό που χρησιμεύει 
για το επαναγέμισμα της θαλάμης.

-  Εάν η κάννη είναι οπλισμένη και ο 
γεμιστήρας δεν περιέχει ακόμα σφαί
ρες, σημαίνει ότι ο πυροβολητής στα-

δ/δα Ρ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

μάτησε να πυροβολεί διότι η επόμενη 
σφαίρα μετά τον τελευταίο πυροβολι
σμό δεν μπήκε στη θαλάμη, είτε από 
κάποια μηχανική κίνηση, είτε από βλάβη 
της σφαίρας οφειλόμενη στην παλιά 
της κατασκευή, η οποία είχε τη δύναμη 
να προωθήσει το φυσίγγιο αλλά δεν 
είχε τη δύναμη να προωθήσει άλλη 
οφαίρα στη θαλάμη.

2ο -  Εάν η θαλάμη περιέχει οφαίρα: 
σπρώξτε πρός τα πίσω το κλείστρο 
μέχρι τέρμα για να αφαιρέσετε τη 
σφαίρα. Εξετάστε το καψούλι: εάν 
παρουσιάζει ίχνη κτυπήματος σημαίνει 
ότι ο πυροβολισμός διακόπηκε από 
βλάβη του επικρουστήρα.

3ο -  Εάν η θαλάμη περιέχει ένα άδειο 
κάλυκα σημαίνει ότι εκπυρσοκροτήθη- 
κε λόγω μηχανικής βλάβης, ή λόγω 
έλλειψης δύναμης της τελευταίας 
σφαίρας.

Πρέπει να πούμε ότι στις δύο τελευ
ταίες περιπτώσεις ένα άτομο έμπειρο 
στα όπλα θα είχε αμέσως οπρώξει προς 
τα πίοω το κλείστρο για να βγάλει με το 
χέρι την ελαττωματική σφαίρα ή τον 
κάλυκα αφήνοντας έτσι να προωθηθεί η 
επόμενη οφαίρα στη θαλάμη.

Αυτοί που διεξάγουν τις ανακρίοεις 
στις περιπτώσεις αυτές μπορούν να

Στην επάνω φωτογραφία λεπτομερεια
κή έρευνα από αστυνομικούς στον τόπο 
του εγκλήματος. Σ' αυτή τη φωτογρα
φία επάνω το όπλο του εγκλήματος, του 
οποίου η συστηματική έρευνα έχει 
ασφαλώς πάντοτε θετικά αποτελέσμα
τα οτην προσπάθεια των καταδιωκτικών 
αρχών να καταπολεμήσουν την εγκλη
ματικότητα.

-  Με λεία κάννη -  παίρνουν σφαί
ρες με σκάγια, φυσίγγια με μεταλλική 
βάση και από πλαστικό χαρτόνι, μιας 
βολής, δυο βολών ή περισσοτέρων 
(αυτόματα ή ημι-αυτόματα).

-  ' Οπλα με ραβδωτή κάννη:
Είναι οι καραμπίνες που χρησιμοποι

ούνται γενικά για μεγάλο κυνήγι, τα 
πολεμικά όπλα, τα μυδραλιοβόλα όπλα, 
κ.λ.π.

Συνέχεια στη σελ. 868
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΣ

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΖΙΛ
ΕΝΑΣ Μ ΕΓΑΛΟ Σ ΑΛΛΑ ΛΙΓΟ 
ΓΝ Ω Σ Τ Ο Σ
«Μ Α ΓΟΣ» ΤΟΥ ΧΡ Ω ΣΤ Η Ρ Α

Έ ζησε είκοσι εννέα μόνο χρόνια, από το 1841 ως το 1870. Τι 
μπορεί να κάνει κανείς και μάλιστα σε ενα δύσκολο τομέα, στον 
τομέα της τέχνης, σε ενα τόσο μικρό χρονικό διάστημα; Και όμως ο 
Ζαν-φρεντερίκ Μπαζίλ αναδείχθηκε σε ενα από τους πιο εμπνευ
σμένους Γάλλους ζωγράφους που το έργο του αναγνωρίσθηκε και 
πιο πολύ μετά τον θάνατό του.

Η ΤΑΝ ωραίος, ξανθός, ψηλόλι
γνος. Εμοιαζε σαν Ά ι Γιώρ- 

γης, σαν ένας υπέροχος Χριστός, με τα 
κυματιστά μαλλιά του, την αφράτη 
γενειάδα του, την ίσια, λίγο μακρυά 
μύτη του... Το κάτασπρο δέρμα του 
γινόταν πορφυρό με τον παραμικρότε- 
ρο θυμό». Με αυτά τα λόγια χαρακτηρί
ζει ο Ζολά τον ήρωα του μυθιστορήμα
τος του «Το όνειρο». Σαν καλός νατου- 
ραλιστής, ο συγγραφεύς είχε πάρει σαν 
μοντέλο ένα υπαρκτό πρόσωπο. Ο 
ήρωάς του ονομαζόταν Φελισιέν ντ' 
Ωτεκέρ. Το αρχικό πρότυπο: Φρεντερίκ 
Μπαζίλ.

Ο Φελισιέν του «Ονείρου» ήταν 
ζωγράφος βιτρώ, καλός Καθολικός και 
γιός επισκόπου. Εκτός από τα φυσικά 
χαρίσματα, που αναφέρρμε παραπάνω, 
είχε και άλλα που τον έκαναν να 
προσεγγίζη το τέλειο: στοργικός γιος 
και, ταυτόχρονα, υπομονετικός και θε
ληματικός, πιστός και γενναιόδωρος, 
ένθουσιώδης, φλογερός, ανεξάρτη
τος. Αυτά σε ό,τι αφορά στην φαντασία. 
Ας έλθωμε, όμως, στην πραγματικότη
τα. Ποιος είναι ο Φρεντερίκ Μπαζίλ;

«Την εικοστήν Ιανουάριου του ως 
άνω έτους (1842), εβαπτίοθη ο Ζαν- 
Φρεντερίκ Μπαζίλ, γεννηθείς την έ- 
κτην Δεκεμβρίου 1841, νόμιμος υιός 
του Ζαν Φρανσουά Γκαστόν Μπαζίλ και 
της Μαργκερίτ Βικτορίν Καμίλ Βιαλάρ».

(Απόσπασμα από τα αρχεία της εκκλη
σίας Μεταρρυθμιστών του Μονπελλιέ). 
Ο Ζαν Φρανσουά Γ καστόν Μπαζίλ δεν 
ήταν επίσκοπος. ' Ηταν ένας έντιμος 
αμπελουργός, κατοπινός γερουσια
στής του Ερώ, που είχε νυμφευθεί την 
κόρη ενός εμπόρου από την Τουλούζη, 
Διαμαρτυρομένη όπως κι αυτός. Ο 
Φρεντερίκ (εγκαταλείφθηκε γρήγορα 
το πρώτο όνομα) δεν είχε συμπληρώσει 
τα είκοσι ένα, όταν «ανέβηκε» στο 
Παρίσι. Πήγε κατ’ αρχήν, για να τελειώ- 
ση τις ιατρικές σπουδές του, που είχε 
αρχίσει δυο χρόνια νωρίτερα στο Μον
πελλιέ. Μεγαλωμένος με τον αυστηρό 
σεβασμό των πατρικών θελήσεων, δεν 
έδειχνε διάθεσι να τις παρακούση. 
Ενεγράφη λοιπόν “στην Σχολή για να 
μυηθή στα μυστικά της ανατομίας, 
συγχρόνως, όμως, ενεγράφη και στο 
ατελιέ Γκλαιρ, όπου τα γυμνά δεν 
αντιμετωπίζονταν με το νυστέρι, αλλά 
με το μολύβι και το πινέλλο. Δυο χρόνια 
αργότερα, αφού απέτυχε παταγωδώς 
στις εξετάσεις, απέσπασε επιτέλους 
την πατρική συγκατάθεσι να αφοσιωθή 
ολοκληρωτικά στην ζωγραφική. Οταν 
βρισκόταν ακόμη στο Μονπελλιέ, είχε 
πάρει μαθήματα σχεδίου από δυο σοβα
ρούς και ευσυνείδητους γλύπτες, τον 
πατέρα και τον γιό Μπωσσάν. Είχε 
μεγάλη αγάπη για τον Ντελακρουά και 
τον Κουρμπέ. Είχε θαυμάσει έργα τους

στο σπίτι κάποιου γείτονα, του μαικήνα 
Μπρυγιά.

Στο Παρίσι ένοιωσε αρχικά άγχος από 
τον συννεφιασμένο ουρανό του Νοεμ
βρίου του 1862, την επίμονη βροχή, τις 
σκοτεινές προσόψεις των σπιτιών, το 
θλιβερό φως, τόοο διαφορετικό από το 
φως του Λανγκεντόκ. ' Εγραφε στους 
γονείς του για την κακοκεφαλιά που του 
έφερναν οι τοίχοι και οι δρόμοι. Οι νέοι 
συνάδελφοι της Σχολής και του ατελιέ, 
εξάλλου, δεν τον ενθουσίαζαν καθό
λου. Το ανέμελο ντύσιμό τους, οι 
τολμηρές εκφράσεις τους, σοκάριζαν 
τον κομψό και καλοανατεθραμμένο 
επαρχιώτη. Συνήθισε, τελικά, χωρίς 
ποτέ να χάση την επιφυλακτικότητά 
του. Παρ’ όλα αυτά το Παρίσι παρουσί-
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Και στις δύο σελίδες χαρακτηριστικά έργα του Φρεντερικ Μπαζίλ. Αριστερά 
επάνω: «Θέα του Καστελναι». Κάτω: «Νέγρα με παιωνίες». Σ αυτή τη σελίδα 
επάνω: «Οικογενειακή συγκέντρωση», ένας από τους πιο γνωστούς πίνακες του 
Μπαζίλ.

αζε και πλεονεκτήματα: την ' Οπερα, τα 
κονσέρτα. Μετά την ζωγραφική, ο 
Μπαζίλ αγαπούσε επάνω από όλα την 
μουσική. ' Επαιζε θαυμάσια πιάνο. Δεν 
δίστασε να αρχίση μαθήματα αρμονίας 
για να εκτιμήση καλύτερα τον Μότσαρτ, 
τον Σούμαν, τον Μπερλιόζ, τον Ρίχαρντ 
Βάγκνερ. «Για να απολαύσης σε βάθος 
οποιαδήποτε τέχνη», έγραφε στον πα
τέρα του, «πρέπει να την εξασκήσης ο 
ίδιος. Τα αχλάδια είναι πολύ καλύτερα 
όταν ξέρεις από που και πώς έρχονται, 
αλλιώς ικανοποιείς απλώς την λαιμαρ
γία σου». Ο Προτεστάντης αυτός, από 
αγάπη για την μουσική, πήγαινε στις 
Καθολικές εκκλησίες, όταν μάθαινε ότι 
θα γινόταν κάποια εξαιρετική Λειτουρ
γία. Η μουσική, η ζωγραφική, είναι 
απολαύσεις... ατομικές. Ο Φρεντερικ 
Μπαζίλ, όμως,"ήταν κοινωνικός. Και οι 
γονείς του ανησυχούσαν. Μήπως έπε
φτε στην επιρροή κάποιας κακής γυναί
κας; Μήπως παρασυρόταν σε σκανδα
λώδεις περιπέτειες; Δεν είχαν, όμως, 
δίκιο. Η αυστηρή, προτεσταντική ανα
τροφή του ήταν αρκετά ισχυρή πανο
πλία. Ο Μπαζίλ δεν άφηνε να του 
«περάσουν εύκολα χαλινάρι». Απόδει- 
ξις το γράμμα που έστειλε στην μητέρα 
του στις 4 Μαίου 1866: «... Μια κυρία, ή 
δεσποινίς αν θέλετε, πολύ πλούσια, 
είδε τα «Ψάρια» μου στην έκθεσι. Μου 
έγραψε για να με ρωτήση αν ήθελα να

της ζωγραφήσω δυο μικρούς πίνακες 
για την τραπεζαρία της, με λουλούδια 
και φρούτα, και ποιά θα ήταν η τιμή. Της 
απάντησα αμέσως, ναι, πεντακόσια 
φράγκα, Ζήτησα συγχρόνως την άδεια 
να πάω να δω που θα τους τοποθετού
σε, πράνμα πολύ σημαντικό. Αυτό, 
όμως, με έκανε να μπλέξω άσχημα. 
Πήγα στο σπίτι αυτής της κυρίας και 
έκανα την ανοησία να δεχθώ την 
πρόσκλησί της σε γεύμα. Καθώς συζη
τούσαμε μου ζήτησε, αν ήθελα, να 
κάνω το πορτραίτο της αντί για τις 
νεκρές φύσεις και με την ίδια τιμή. 
Αναγκάσθηκα να δεχθώ. Το πορτραίτο 
έχει αρχίσει εδώ και τέσσερις ημέρες. 
Φοβάμαι, πάντως, πολύ ότι σε οκτώ 
ημέρες που θα έχη τελειώση, η λεπτό- 
της θα με υποχρεώοη να μη δεχθώ 
καμμιά αμοιβή. Κάνω ότι μπορώ για να 
μη ουνδεθώ πολύ με το μοντέλο μου, 
γιατί πεντακόσια φράγκα θα μου ήταν 
πολύ χρήσιμα». Αυτή η ειρωνική ειλικρί
νεια δεν προμήνυε ωστόσο ένα Δον 
Ζουάν. Ο Μπαζίλ φερόταν πάνοτε σαν 
«καθώς πρέπει νέος». Στην ζωγραφική 
του απέφευγε τα γυμνά, σαν από 
ένστικτο. Τα ελάχιστα που έχει ζωγρα- 
φήσει είναι αναφορές στον Βερονέζε, 
στον Ντελακρουά ή οτον Κουρμπέ.
Οταν υπήρχαν ζωντανά μοντέλα, αι

σθάνεται κανείς ότι ο Φρεντερικ Μπα
ζίλ απέφευγε να τα πολυκοιτάζη.

Δεν ήταν βέβαια μισογύνης, αλλά η 
γυναίκα γι' αυτόν ήταν αναπόσπαστα 
συνδεδεμένη με την ιδέα του γάμου, 
και τη ν ιδέα αυτή δεν την απέρριπτε πια 
τόσο κατηγορηματικά όοο περνούσε ο 
καιρός: «Ομολογώ ότι η ιδέα του 
γάμου», έγραφε στους γονείς του στις 
23 Δεκεμβρίου 1867, «που πριν από 
λίγο είχα εντελώς αποκλείσει, μου 
περνά από το μυαλό πότε-πότε... .Ωστό
σο, το βρίσκω φρικτό να πάρης τα 
μπογαλάκια οου μια ωραία ημέρα και να 
πας να περάσης ολόκληρη την ζωή σου 
κοντά σε μια κοπέλλα (καλοανατεθραμ- 
μένη και καλή μουσικό, κατά κανόνα), 
που από το παράθυρό της σε βλέπει να 
κατεβαίνεις από τον σταθμό, και που 
ψάχνει να δη ποιος περιοδεύων πλασιέ 
της αρέσει περισσότερο».

Μια από αυτές τις νεαρές κοπέλλες 
«καλοανατεθραμμένη και καλή πιανί
στα», τράβηξε ωστόσο την προσοχή του 
Μπαζίλ. Την έλεγαν Λώρα Νταμιέν. Η 
θεία της έμενε στο Μονπελλιέ. Συνάν
τησε επίσης τον Φρεντερικ στο Παρίσι, 
στο σπίτι των εξαδέλφων του Λεζόον. 
Γοητεύθηκε από τον λεπτό, ξανθό 
γίγαντα που τα γαλάζια μάτια του 
ήξεραν να γίνωνται τόσο τρυφερά. Ο 
έρωτας είναι καμμιά φορά μεταδοτικός. 
Οι συγγενείς άρχισαν να μιλούν για 
πιθανό γάμο, όταν ξέσπασε ο γαλλο- 
πρωοσικός πόλεμος. Στην διάρκεια της
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ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΖΙΛ
πολιορκίας του Παρισιού, η Λώρα έμα
θε ότι δεν θα πανδρευόταν ποτέ τον 
ωραίο της Φρεντερίκ.

Μπορεί η Αγία Γραφή να αποτρέπη 
τους πιστούς από τα σαρκικά πάθη, δεν 
τους αποτρέπει όμως από την φιλία. Ο 
Φρεντερίκ Μπαζίλ δόθηκε χωρίς ενδοι
ασμούς σ' αυτήν. Στο ατελιέ ο Γκλαιρ 
συνδέθηκε με τρεις μαθητευόμενους 
ζωγράφους της ηλικίας του, τον Σισλέ, 
τον Ρενουάρ, τον Μονέ. Η φιλία και η 
αγάπη που τους ένωνε ήταν μεγάλη. Ο 
Αλφρέ Σισλέ είχε γεννηθή στο Παρίσι. 
Ανήκε σε οικογένεια ’ Αγγλων εμπόρων 
και ήταν είκοσι τριών ετών το 1863.
' Ηταν Προτεστάντης σαν τον Μπαζίλ, 
και αυτός τους συνέδεσε πιο πολύ.
' Οπως και ο Μπαζίλ, δούλευε ακόμη 
σαν ερασιτέχνης, πιστεύοντας ότι κά
ποτε θα κληρονομούσε το επάγγελμα 
του πατέρα του. Οι γονείς του Κλωντ 
Μονέ ήσαν παντοπώλες στην Χάβρη. 
Στα είκοσι δύο χρόνια του, ο Νορμαν- 
δός μπορούσε να υπερηφανεύεται ότι 
είχε ήδη εκθέσει τα έργα του μαζί με 
τον Μπουντέν στην Ρουέν. ’ Ηταν ο 
μόνος από τους τέσσερις που ζωγράφι
ζε εφαρμόζοντας «πλήρες ωράριο». 
Ήταν επίσης ο πιο άφραγκος. Ο 
Ωγκύστ Λιμόζ, ήταν χαρακτηριστικός 
τύπος Παριζιάνου μποέμ. Εύθυμος, 
ετοιμόλογος, ο νεαρός των είκοσι δύο 
ετών έβρισκε φυσικό, εννέα χρόνια 
τώρα, να κερδίζη μερικά χρήματα για 
τον εαυτό του και τους γονείς του 
ζωγραφίζοντας λουλουδάκια σε πορ- 
σελλάνες και χαριτωμένα μοτίβα σε 
κουρτίνες.

' Οταν έκλεισε το ατελιέ Γκλαιρ, την 
άνοιξι του 1863, άρχισε η μεγάλη 
περιπέτεια για την «ομάδα των τεσσά
ρων» .

' Ο «μαιτρ» Γ κλαιρ είχε διδάξει στους 
μαθητές του (πολύ διακριτικά βέβαια), 
ότι «η αναπαράσταοις οικογενειακών 
σκηνών» ήταν ανάξια της ζωγραφικής- 
ότι «το τοπίο είναι μια τέχνη παρακ
μής»· ότι η φύσις δεν μπορούσε να 
χρησιμεύση παρά «σαν πλαίσιο και σαν 
φόντο»· ότι «η ζωγραφική ήταν η 
αναπαράσταοις της ομορφιάς» και πώς 
«ό,τι απομακρυνόταν από αυτό τον 
ανώτερο σκοπό δεν ήταν παρά εκτροπή 
και διαφθορά». Πρέπει να πιστέψομε 
ότι αυτές οι θεωρίες είχαν την χρησιμό- 
τητά τους, εφ ' όσον οι τέσσερις 
μαθηταί, όταν έμειναν ελεύθεροι, βρέ
θηκαν ακριβώς στους αντίποδες. Στην 
αρχή εγκαταστάθηκαν για οκτώ ημέρες 
δίπλα στο δάσος του Φονταινεμπλώ, 
στο πανδοχείο « Ασπρο Αλογο». «Το 
δάσος είναι πραγματικά θαυμάσιο σε 
ορισμένα σημεία», έγραφε ο Φρεντερίκ

στον πατέρα του. Θα μπορούσα να σου 
δείξω τον Αύγουστο τους πρώτους

πίνακες, έξη ή επτά». Καθώς σώζεται 
μόνο ένα πίνακας από αυτή την εποχή, 
η «Μελέτη δένδρων», μας είναι δύσκο
λο να κρίνωμε αυτή την πρώτη επανα
στατική κίνησι εναντίον της παιδείας 
που είχαν πάρει. Γρήγορα ο Μπαζίλ 
απέδειξε -  ο Κορό, ο Ντωμπινιύ, ο 
Κουρμπέ του έδειξαν τον δρόμο -  ότι 
ένα τοπίο μπορεί να είναι ολοκληρωμέ
νο έργο τέχνης («Τοπίο στο Σαγιύ», 
1865)' ότι η γνησιώτερη ποίησις μπορεί 
να γεμίζη μια «σκηνή οικογενειακής 
ζωής» («Οικογενειακή συγκέντρωσις») 
και ότι η ίδια η ασχήμια προκαλεί ένα 
έντονο ρίγος («Μικρή Ιταλίδα που τρα
γουδά στους δρόμους»).

Αφού πέρασαν οι οκτώ ημέρες του 
δάσους, οι ζωγράφοι επέστρεψαν στο 
Παρίσι. Ο Σεζάν, ο Ζολά, ο Πισσαρό, ο 
Φαντέν-Λατούρ, ο Ντεγκά, ο Μανέ 
έγιναν τα νέα μέλη της παρέας. Για 
τους τέσσερις φίλους, ο Εντουάρ Μανέ 
ήταν το «αφεντικό». Καμμιά δεκαριά 
χρόνια μεγαλύτερος τους ήταν ήδη 
διάσημος. Ο πίνακάς του «Πρόγευμα 
στην χλόη» -  που παρουσίαζε δύο 
γυναίκες, την μιά γυμνή, την άλλη 
μισόγυμνη και δυό άνδρες ντυμένους -  
σοκάρισε τον Ναπολέοντα Γ ' . Αν και 
είναι εμπνευσμένη από τον Τζορτζόνε 
και κυρίως από τον Ραφαήλ, η σύνθεσις 
αφιέρωνε ένα μεγάλο μέρος στο φυσι
κό τοπίο και γοήτευσε τον Μπαζίλ 
καθώς και τους φίλους του.

Οι νεαροί θαυμαστοί του ήθελαν να 
προχωρήσουν ακόμη μακρύτερα. Δεν 
τους ικανοποιούσε να σημειώνουν πρό
χειρα την φευγαλέα εντύπωσι για να

Στην πρώτη φωτογραφία επάνω: Ο 
Σισλέ και η γυναίκα του, σε πίνακα του 
Ρενουάρ. Στην κάτω φωτογραφία το 
ατελιέ του Φρεντερίκ Μπαζίλ, όπως 
ήταν περί το τέλος της ζωής του. Στην 
απέναντι φωτογραφία: Αυτοπροσωπο
γραφία του Μπαζίλ με κάρβουνο.

την δουλέψουν αργότερα στο ατελιέ. 
Βγήκαν στο ύπαιθρο να ζωγραφήσουν 
απευθείας στον μουσαμά, προσέχον
τας να αποδώσουν με ακρίβεια την 
φευγαλέα ακτίνα που χαϊδεύει κάποιο 
μάγουλο ή στέκεται επάνω σε μια 
φούστα, την σκιά που δίνει βάθος στα 
πρόσωπα και διαμορώνει τα σχήματα. 
Θα επανατοποθετήσουν το έμψυχο ον 
μέσα στο πρωτόγονο πλαίσιό του: την 
Φύσι, που μέσα στο φως της γεννιέται η 
αρμονία. Οταν, με την σειρά του, ο 
Κλωντ Μονέ ζωγράφησε το δικό του 
«Πρόγευμα στην χλόη», τοποθέτησε τα 
πρόσωπά του (πάντα στα δάση του 
Σαγιύ) ανάμεσα σε πραγματικά δένδρα 
που τα φύλλα τους «διυλίζουν» το φως 
και ρίχνουν επάνω στις σιλουέτες 
κηλίδες ήλιου και σκιάς. ' Ηδη «η 
ατμόσφαιρα παύει να είναι ένα περιτύ
λιγμα», όπως γράφει ο Ζερμαιν Μπα-
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ζέν, και γίνεται «Το εκρηκτικό υλικό 
που θα κάνη γρήγορα τις φόρμες να 
εκραγούν». Ο Μπαζίλ, ένας από αυ
τούς που «ποζάρησαν», τα θυμήθηκε 
αυτά όταν, δυό χρόνια αργότερα, ζω- 
γράφησε στο Μερίκ (το οικογενειακό 
κτήμα στο Ερώ) την «Οικογενειακή 
συγκέντρωσι». Οι δυο αυτοί πίνακες 
προορίζονταν για το Σαλόν, την μόνη 
ετήσια καλλιτεχνική εκδήλωσι τον καιρό 
εκείνο που δεν υπήρχαν οι γκαλλερί. 
Ενώ η «Οικογενειακή συγκέντρωσις», 
εμφανίσθηκε στο Σαλόν του 1868, το 
«Πρόγευμα στην χλόη» του Μονέ δεν 
είχε εκτεθή στο Σαλόν του 1866. Αντί 
για αυτό, παρουσιάσθηκε η «Καμίλ», 
ένα πορτραίτο της ερωμένης του ζω
γράφου. Για πολύ καιρό πίστευαν ότι ο 
ζωγράφος είχε αντικαταστήσει τον. 
πρώτο πίνακα με τον δεύτερο γιατί 
φοβόταν μήπως δυσαρεστήση τον Εν- 
τουάρ Μανέ ή επειδή οι διαστάσεις του 
μουσαμά (6x4,60 μ.) μπορεί να έκαναν 
κακή εντύπωσι στην κριτική επιτροπή. 
Μετά από πενήντα ολόκληρα χρόνια ο 
Μονέ ομολόγηοε τον πραγματικό λόγο. 
Επειδή δεν μπορούσε να πληρώση τον 
σπιτονοικοκύρη του στο Σαγιύ, είχε 
αναγκασθή να φύγη αφήνοντας τον 
πίνακά του ενέχυρο. Βρέθηκε μια μέρα 
μισοκατεστραμμένος σε κάποιο υπό
γειο.

Τα ενοίκια, οι μουσαμάδες, τα χρώ
ματα, ακόμη και το καθημερινό ψωμί, 
δημιουργούσαν σοβαρά οικονομικά 
προβλήματα οτους ζωγράφους μας. Ο 
Σισλέ, που πέθανε μέσα στην ανέχεια, 
δεν ήταν φτωχός στα νιάτα του. Ο 
Μπαζίλ λάβαινε κάποιο μικρό επίδομα 
από την οικογένειά του. Από την

«ομάδα των τεσσάρων», μόνο ο Ρενου- 
άρ και ο Μονέ γνώριζαν μεγάλες 
φτώχειες. Η αισιοδοξία του Ρενουάρ 
έκανε πιό εύκολη την δοκιμασία αυτή 
για τον ζωγράφο. Ο Μονέ, όμως, 
έπεφτε με το παραμικρό στην πιό 
βαθειά μελαγχολία. Ο πατέρας του τον 
βοηθούσε γκρινιάζοντας, ως την ημέρα 
που η Καμίλ έμεινε έγκυος. Οταν 
γέννησε ένα αγοράκι και ο Μονέ μίλησε 
για «αποκατάστασι», επήλθε η τελική 
ρήξις. ' Ηδη από πριν ο Μπαζίλ είχε σε 
πολλές περιπτώσεις φιλοξενήσει τον 
Ρενουάρ, τον Μονέ ή και τους δυο μαζί. 
Τακτικά εστερείτο μερικά φράγκα από 
το μικρό του επίδομα για χάρι των πιο 
φτωχών της παρέας. Ο Μονέ το έβρι
σκε πολύ φυσικό, και οι αιτήσεις για 
δανεικά γίνονταν διαρκώς πιο συχνές 
<αι πιεστικές: «Σας παρακαλώ να μου 
στείλετε ό,τι μπορείτε, όσα περισσότε
ρα τόσο καλύτερα... Προσπαθήστε να 
μου στείλετε λίγα περισσότερα, έστω 
εκατό ή εκατόν πενήντα φράγκα. Σκε- 
φθήτε το, γιατί χωρίς αυτά θα βρεθώ σε 
πολύ δύσκολη θέσι». (Σαιντ Αντρές, 25 
Ιουνίου 1867).

«Αγαπητέ μου φίλε... στείλτε μου 
αμέσως εκατόν πενήντα ή διακόσια 
φράγκα όσο το δυνατόν γρηγορώτε- 
ρα... Πρέπει να μπορέσετε να πάρετε 
αυτά τα χρήματα από τον αδελφό σας 
πριν από την πρώτη του μηνός, εφ' 
όσον λέτε ότι πρόκειται να νυμφευθή». 
(Σαιντ-Αντρές, 16 Ιουλίου 1867).

«Σας γράφω δυο λόγια στο πόδι για να 
σας ζητήσω βοήθεια πολύ γρήγορα.
' Εχω σίγουρα γεννηθή κάτω από κακό 
άστρο. Μόλις με έδιωξαν από το 
πανδοχείο, και δεν έχω παρά τα ρούχα 
που φορώ. Εγκατέστησα κάπου την 
Καμίλ και τον καημενούλη μου τον Ζακ 
για λίγες ημέρες... ' Ημουν τόσο ταρα
γμένος χθες που έκανα την κουταμάρα 
να πέσω στο νερό. Ευτυχώς δεν έπαθα 
τίποτε». (Φεκάμπ, 29 Ιουνίου 1868).

«Εδώ και οκτώ ημέρες, ούτε ψωμί, 
ούτε κρασί, ούτε φωτιά για την κουζίνα, 
ούτε φως. Είναι φρικτό. Είναι πράγματι 
πολύ άσχημο εκ μέρους σας να με 
ξεχάσετε». (Μπουζιβάλ, 9 Αυγούστου 
1869).

Το πιο εκπληκτικό είναι ότι ο Μπαζίλ 
δεν κουραζόταν από την τόση επιμονή.
’ Ηξερε ότι η φτώχεια και η δυστυχία 
του φίλου του ήσαν πραγματικά. Τον 
βοηθούσε όσο μπορούσε και μάλιστα 
είχε την υπερβολική λεπτότητα να 
αγοράση τον πίνακά του «Γυναίκες 
στον κήπο» στην σημαντική τιμή των 
δυόμιση χιλιάδων φράγκων (ένας Κορό 
επωλείτο χίλια πεντακόσια φράγκα) που 
του τα πλήρωνε σε μηνιαίες δόσεις, για

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΖΙΛ
να φαίνωνται δικαιολογημένα τα χρήμα
τα που του έδινε. ' Οταν ο Μπαζίλ δεν 
απαντούσε γρήγορα στις απελπισμένες 
εκκλήσεις του Μονέ, ήταν γιατί του 
έλειπαν τα χρήματα· και η φυσική του 
λεπτότης τον δυσκόλευε να ζητήση 
δανεικά, έστω και όπως του συνιστούσε 
ο Μονέ, από την μέλλουσα νύφη του, 
κόρη πλουσίων τραπεζιτών. Κι αν η 
οικογένεια του Μονπελλιέ δεν ενοχλεί
το να φιλόξενή τον Μονέ, ο Μπαζίλ ο 
ίδιος ποτέ δεν έδειχνε να δυσανασχε- 
τή. Και μόνο μετά από την συγκατοίκησί 
τους στο ατελιέ της πλατείας Φύρστεν- 
μπεργκ τόλμησε ο Μπαζίλ να γράψη 
στον αδελφό του: «Σου ομολογώ ότι 
δεν με στενοχωρεί να μείνω λίγο μόνος 
μου. Η συμβίωσις παρουσιάζει πολλές 
αντιξοότητες, ακόμη κι όταν τα πηγαί
νεις πολύ καλά με τον συγκάτοικό σου».

Ολος ο κόσμος φαίνεται να τα 
πηγαίνει καλά με τον Μπαζίλ: άνθρωποι 
τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους, όπως ο 
εξάδελφος Λεζόσν, υπασπιστής του 
στρατάρχη Μαινιάν, που διατηρούσε 
στο Παρίσι φιλολογικό σαλόνι, οι εξα- 
δέλφες ντεζ Ουρς, τρία χαριτωμένα 
πλάσματα που ο Μπαζίλ συναντούσε με 
ευχαρίστησι κάθε καλοκαίρι στο Μερίκ, 
ο Πωλ Σεζάν, που μερικά πορτραίτα του 
νεαρού Μπαζίλ έχουν μια ομοιότητα με 
τα δικά του, τυχαία, αλλά εντυπωσιακή 
(«Νέα με χαμηλωμένα μάτια» και «Χαρ- 
τορρίχτρα»). ' Ηταν ακόμη ο Φρανσουά 
Κοππέ, που έπαιζε Ρουί Μπλας στο 
σαλόνι του ταγματάρχη Λεζόσν -  τον 
δον Σαλούστρο -  ενώ ο ρόλος του δον 
Σεζάρ ντε Μπαζάρ είχε ανατεθή στο 
Φρεντερίκ. Ο Κοππέ του γνώρισε τον 
Βερλαίν. Η Μπερτ Μοριζό, αν και η 
καρδιά της ήταν ήδη δοσμένη, δεν 
έμεινε ασυγκίνητη από τα «κοριτσίστικα 
μάγουλα» του Μπαζίλ και από το 
χάρισμά του «να συγκεντρώνη τα πιο 
ρευστά στοιχεία», για να τους δώση 
«την δύναμι στερεών αντικειμένων κα
λά σχεδιασμένων». Ο Εμίλ Ζολά, ο 
Κουρμπέ και, ασφαλώς, οι τρεις αχώρι
στοι, Ρενουάρ, Σισλέ, Μονέ, όλοι έπλε
καν το εγκώμιό του. Μήπως ο Φρεντε
ρίκ Μπαζίλ, για να είναι ευχάριστος σε 
όλους, δεν είχε σταθερό χαρακτήρα; 
Ασφαλώς όχι, αλλά τόσες φυσικές, 
αισθητικές και ηθικές αρετές συγκεν
τρωμένες σε ένα άτομο αφόπλιζαν 
τους συκοφάντες. Αν ήταν πολύ ευγε- 
νής, πολύ πλούσιος ή πολύ διάσημος, οι 
ζήλειες θα εκδηλώνονταν. Δεν ήταν 
όμως παρά ο γιός ενός εύπορου 
αγρότη και πέθανε πολύ νέος ώστε να 
μη προλάβη να γνωρίση την δόξα, ίσως 
και πολύ νωρίς για μια μεταθανάτια 
δόξα.
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Σ Ε μια λογοτεχνία, όπου οι 
γραμματολόγοι εξετάζουν το 

υλικό τους κατά  γενεές, περιορί
ζοντας την εμφάνιση των λο γο τε 
χνών των γενεών αυτών μέσα σε 

1 μια δεκαετία , δημιουργοί, όπως ο 
ποιητής Κ.Π. Καβάφης ή ο π εζο- 
Υράφος Νίκος Καζαντζάκης, α π ο 
τελούν μέγα βάσανο, που και πως 
θα τοποθετηθούν αφού έδωσαν το 
ώριμο έργο τους πολύ αργότερα 
από την δεκαετία  αυτή. Δεν θα 
σχολιάσωμε εδώ τα  μειονεκτήματα 
της μεθόδου, και που λίγο πολύ 
ακολουθούν οι περισσότεροι ισ το 
ρικοί της νεοελληνικής λογοτεχνίας. 
Εκείνο που θέλομε να υπογραμμί- 
σωμε είναι η αδυναμία της να 
εν τά ξη  το υ ς  π α γκοσ μ ιώ τερ ο υ ς  
συγγραφείς των Γραμμάτων μας 
στα στενά πλαίσια των γενεώ ν της. 
Αν ήταν δυνατό δύο γ ίγαντες του 

πνεύματος σαν τον Καβάφη και τον 
Καζαντζάκη να μπουν σε καλού- 
πια, να τοποθετηθούν στα ασ φ υ
κτικά περιθώρια μιας γενεάς, μιας 
δεκαετίας. Ο Καβάφης στην ποίηση 
και ο Καζαντζάκης στην π εζογρα 
φ ία (όχι τυχα ία  αντιστοιχία, αλλά 
αναφορά της δυάδας που ξέφ υγε 
από την εντοπ ιότητα  και δέσποσε 
σ την Ο ικουμένη ), ε ίνα ι τ ε χ ν ίτ ε ς  
«μοναδικοί, ανόμοιαστοι και α νεπ α 
νάληπτοι», για να θυμηθούμε έναν

ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ν κ ο :
ΒΉΝΤ3&Ε

Ο λογοτέχνης και
οτοχαστής που με το έργο του κατέκτησε  

παγκόσμια φήμη και δόξασε  
τα ελληνικά γράμματα

εύστοχο χαρακτηρισμό του Βάρνα - 
λη για τον Καβάφη (1963), που 
σημαδεύουν με την πνευματική 
παρουσία τους αιώνα ολόκληρο. 
Είναι γ ίγαντες της τέχνης του  λό 
γου, που τους λογαριάζει η παγκό - 
σμια ιστορία της λογοτεχνίας. Τα 
ονόματά τους δεν λείπουν από 
κανένα ευρωπαϊκό λεξικό ή εγκυ 
κλοπαίδεια, τα  έργα τους και η ζωή 
τους γίνονται αντικείμενα διδακτο
ρικών διατριβών στα μεγαλύτερα 
πανεπ ιστήμια του  κόσμου, τα  κ ε ί
μενά τους μεταφράζοντα ι σε όλες 
τις γλώσσες της γης, σε Ανατολή 
και Δύση, και οι εκδόσεις τους 
γίνονται ανάρπαστες και καταρρί
πτουν «ρεκόρ» κυκλοφορίας.

Το αστείο  είναι, ότι και στις δύο 
περιπτώσεις η κριτική του  τόπου 
μας κ α τ ' επ α νά λη ψ η  α τύ χ η σ ε . 
Ό σ ο  ζούσε ο Καβάφης, έβρισκαν 
ότι υπήρχε μεγαλύτερη ποίηση 
στα κατάστιχα μιας ξηρής δικογρα - 
φίας παρά στους στίχους του (Γ. 
Θεοτοκάς), ότι τα  ποιήματά του 
ήσαν σκληρά χάπια που δύσκολα 
κατα π ίνοντα ν  (Γ. Αποστολάκης), 
ότι η απήχησή του ήταν συρμός 
που θα περάση ( Ηλ. Βουτιερίδης) 
κ.λπ. Για τον Καζαντζάκη έγραφαν 
πως τα  έργα του  δεν διεξάγονται 
στο πεδίο των επ ιτεύξεω ν, αλλά 
στο πολύ πιο εγκεφαλικό πεδίο

των θεωρητικών κατασκευών και 
των επιδιώξεων, και ότι η α σ φ α λέ
στερη τοποθέτησή του είναι μάλ
λον στην ευρύτερη ιστορία της 
παιδείας παρά στην στενά λ ο γ ο τε - 
χνική ιστορία της νέας Ελλάδας (Κ.Θ. 
Δημαράς). Κι ακόμη πως αν θα 
θέλαμε να τον αντικρύσωμε σαν 
ένα μυθιστοριογράφο στην σειρά 
των μεγάλων προτύπων (Τολστόι, 
Μπαλζάκ, Σταντάλ κ.λπ.), που την 
ουσιώδη γραμμή τους ακολουθούν 
οι πιο φημισμένοι της τελευτα ίας

826



ώρας, θ ' αποκομίζαμε κάποια α 
πογοήτευση, το  μυθιστόρημα γι 
αυτόν δεν είναι καθαυτό ένα μέσον 
για έκφραση ζωής, αλλά ευκαιρία 
για την ενατένιση ενός σκοπού 
που δίνει νόημα στην ζωή και που 
μπορεί ν αναπληρώση την χαμένη 
ελπίδα (Γ. Χατζίνης). Εγκεφαλικός, 
λοιπόν, ο Καζαντζάκης, ο δημιουρ
γός που μας έδωσε τους πιο ζω ν
τανούς ήρωες της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας, τον Καπετάν Μιχάλη, 
τον Αλέξη Ζορμπά, τόσους άλλους. 
Μιλούσαν ακόμη για «πρόβλημα 
Καζαντζάκη». ' Επεσε θύμα μισαλ
λοδοξίας, από κάποιες μεταπ τώ 
σεις και προβληματισμούς τους, τον 
είπαν άθεο, αυτόν που τόσο τον 
απασχολούσε η ύπαρξη του Θεού, 
από κάποια ξεσπάσματα πικρίας 
για τους ομοφύλους του, τον είπαν 
ανθέλληνα, αυτόν που έστησε α 
θάνατη στην αιω νιότητα την ελλη
νική λεβεντιά  και τραγούδησε την 
ομορφιά του  ελληνικού τοπίου. Ο 
ίδιος σε γράμμα του  προς τον 
Γιάννη Χατζίνη, που δημοσιεύθηκε 
στο περιοδικό «Νέα Εστία» (1955), 
έδωσε την καλύτερη απάντηση 
στις θεωρίες περί εγκεφαλισμού 
του  (μεταγράφηκε το  κείμενο του 
σε συγχρονισμένη γραφή):

Οταν γράφω, δεν επ ιτρέπω  π ο 
τ έ  στο μυαλό μου να παίζη πρω

ταρχικό ρόλο" το  ξέρω πως το 
μυαλό δεν είναι το  ανώ τατο αγαθό, 
μήτε πρεπει, σε ζητήματα  δημι
ουργίας, να τούχουμε εμπ ιστοσύ
νη. Σκύβω πιο βαθιά στην καρδιά, 
πιο βαθιά ακόμα στα νεφρά κι 
αποκεί αντλώ όλη μου τη  δύναμη" ο 
νους, ύστερα, βάζει σε τάξη, όσο 
μπορεί (πολύ λίγο μπορεί), το  εκρη
κτικό αντίθετο  με τη  φύση του 
μήνυμα του  Θεού».

Κανένας προφήτης δεκτός στον 
τόπο του. ' Εφυγε στο εξωτερικό ο 
Καζαντζάκης, έρριξε μαύρη πέτρα 
πίσω του, έζησε σαν ερημίτης στην 
γαλλική πόλη Αντίμπ με μοναδικό 
μέλημα το  γράψιμο και σφάλισε 
στην ξεν ιτε ιά  τα  μάτια. Από εκεί 
επιβλήθηκε και στον τόπο του. Και 
διηρωτώντο οι κριτικοί μας με λόγια 
σαν κι αυτά: «Δεν ξέρω για ποιο 
λόγο ο Νίκος Καζαντζάκης δημοσι
εύει, τώρα τελευτα ία , τα  έργα του 
σε ξένες γλώσσες, πριν δουν το  
φως στη γλώσσα που πρω τογρά- 
φηκαν, την Ελληνική. Γιατί ασφαλώς 
θα υπάρχη κάποιος λόγος τον 
οποίο, έτσι ή αλλιώς, ε ίμαστε υπ ο 
χρεωμένοι να σεβαστούμε».

Δεν έβλεπαν τον λόγο. Δεν ένο ι
ωθαν την πικρία. ' Αφησαν οι πιο 
πολλοί (γιατί υπήρξαν και στην 
περίπτωση του Καζαντζάκη, όπως 
του  Καβάφη, φω τεινές εξαιρέσεις),

Στην απέναντι σελίδα επάνω: Ο Νίκος 
Καζαντζάκης σε χαρακτηριστική φωτο
γραφία. Κάτω: Το εξώφυλλο από τον 
«Καπετάν Μιχάλη» του Καζαντζάκη. Σ 
αυτή τη σελίδα επάνω: ο Νίκος Καζαν
τζάκης με τη Γαλάτεια σε φωτογραφία 
του 1920.

τη ν  ευ κα ιρ ία  σ το υς  ξένο υ ς  να 
προσδιορίσουν εκείνοι το  τεράστιο 
εύρος της αξίας της πεζογραφίας 
του. Η «Νέα Εστία» ε ίχε  το  1971 την 
copaia και χρήσιμη σκέψη να αφ ιε- 
ρώση το  χριστουγεννιάτικο τεύχος 
της στο θέμα «Ο Κ αζαντζάκης, 
όπως τον είδαν οι ξένοι». Στις 
σελίδες του αφιερώματος αυτού 
συγκεντρώθηκαν πολλά χαρακτη 
ριστικά κείμενα ξένων ελληνιστών, 
λογοτεχνώ ν, κριτικών, π ν ευ μ α τ ι
κών ανθρώπων, όπως ο Collin W il
son, ο Gustav Conradi, ο Jose S. Lasso 
de la Vega, o Carnegie Sammel Calian, 
o Peter Bien, o Michel ΜοηοΓγ, o 
Μαρίν Ζέτσεφ , o Richard Dalon, o 
Octave Merlier, o James Heisig κι o 
Michel ΜοηοΓγ. Εύστοχα ο Πέτρος 
Χάρης, προλογίζοντας το  αφ ιέρω 
μα, παρατηρούσε: « Ολόκληρη βι
βλιοθήκη είναι αυτά  τα  μελετήμα- 
τα. Και, φυσικά, βρεθήκαμε στην
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ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
Δεξιά: Ο Καζαντζάκης με τη Μελίνα Μερκούρη σε ένα από τα Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου στις Κάννες. Στην απέναντι σελίδα επάνω. Ο Καζαντζάκης με το 
γνωστό Ελληνοαμερικανό Ελληνιστή Κίμωνα Φρά'ιερ σε ένα χειμερινό περίπτερο 
των Γαλλικών Άλπεων. Κάτω: Μετάλλιο στο οποίο εικονίζεται ο Καζαντζάκης.

ανάγκη να κάμουμε μιαν επιλογή. 
Αλλά πάλι, νομίζουμε ότι εφτάσαμε 
σε ο,τι επιδιώξαμε: Να δείξουμε το 
μέγεθος του  έργου του  Καζαντζά- 
κη με ξένα κριτήρια, που μπορεί να 
είναι και ασφαλέστερα, και να φ έ 
ρουμε σ' επαφ ή τους αναγνώστες 
μας με την ξένη σκέψη, που πάντα 
έχει να μας προσφέρει και π ρο
πάντων κατορθώνει να μας απ ο- 
μακρύνει από τις συζητήσεις, τις 
διενέξεις και τα  συμπεράσματα του 
μικρού χώρου, θέλω να πω των 
τοπικών πλαισίων, που συχνά κ α 
τακλύζονται από αντιπνευματικό 
πάθος».

Από το  πολύτιμο αυτό αφ ιέρω 
μα ανθολογώ μερικές κρίσεις αρκε
τά  εύγλω ττες: «Δεν είναι εκπληκτι
κό ότι από την αρχή ως το  τέλος, η 
εργασία του δίνει την εντύπωση 
μιας ατέρμονης διαμάχης, μιας δ ια
μάχης που μόνο με το  θάνατο 
μπορεί να τελειώσει. Ωστόσο θα 
ήταν σφαλμα να δώσουμε υπερβο
λική έμφαση στη σύγκρουση. Ο,τι 
κάνει τον Καζαντζάκη μεγάλο σ υ γ 
γραφ έα  είναι η πολύτιμη π νευμα
τική προσπάθεια που ελέγχετα ι 
απ ό τ ις  α γ ω ν ιζό μ ενες  δυνάμεις  
του» (Wilson). «Δεν ε ίταν — Μ ολονό
τι καθώς ο Νίτσε, έχε ι τραφ εί από 
χριστιανικές πηγές — ούτε  «χριστι
ανός» συγγραφέας, ού τε  κομμουνι
στής, ο ύ τε  και ασκητής. Είταν ένα 
από τα  πιο ευλύγιστα και πλατιά 
π ν εύ μ α τα  π ου υπ ήρξα ν  ποτέ»  
(Conradi). « Ο Καζαντζάκης είναι 
ένας υπέροχος ανακαινιστής και 
μέγας δάσκαλος της γλώσσας του, 
είναι αυτός που ανακάλυψε τους 
κρυμμένους θησαυρούς μέσα στην 
ομιλία του  τόπου του» (De la Vega). 
«Αυτή η διαδικασία — η σύγκρουση 
και η συγχώνευση (των δυνάμεων 
που αποτελούν την ελληνική εμ 
πειρία) — απ οτελεί το  υπόστρωμα 
όλης της σκέψης του  Καζαντζάκη, 
ε ίτε  προσπαθεί να περιγράψη το 
θαύμα της αρχαίας Ελλάδος ε ίτε  να 
χαράξη ένα δρόμο για το  σημερινό 
άνθρωπο. Είναι η «σταθερά» στο 
έργο του» (Bien). « Σ όλο το  έργο 
του  Καζαντζάκη θα δούμε να επ ι
βεβαιώνεται ακούραστα η λ α χ τά 
ρα για την αναχώρηση. ' Ολα τα

σημαντικά πρόσωπα στα μυθιστο- 
ρήματά του, στις τραγωδίες του κάι 
στο μεγάλο του  έπος είναι μ ετεν 
σαρκώσεις ενός π άντοτε, του  ίδιου 
ιδανικού προσώπου. Παίρνοντας 
παράδειγμα από εκείνους τους 
μεγάλους ήρωες της περιπέτειας, 
έφ υ γε  ο Καζαντζάκης: δεν μιλώ 
μόνο για τα  πολυάριθμα ταξίδια 
που έκανε σχεδόν σ όλα τα  μέρη 
του κόσμου, ως και στην Κίνα, αλλά 
προπάντων για κείνη, την αέναη 
κίνηση που τον ρίχνει έξω από τον 
εαυτό  του, γ ια  τη  δραματική έ ν τα 
ση όλης του της ύπαρξης προς 
κάπου αλλού» (Monory). « Ο Νίκος 
Καζαντζάκης είναι τέκνο της επ ο 
χής του, που πάλλετα ι από τις 
συγκινήσεις των συγκαιρινών του. 
Είναι ζωντανός αντίλαλος όλων των 
σπουδαιοτέρων γεγονότω ν όχι μό
νο της ιστορίας της Ελλάδας, αλλά 
και της οικουμένης. Είναι αιώνιος 
περιηγητής, που δεν μπορεί να 
σ ταματήσ ησ ' ένα μέρος και ψάχνει 
νέες απ άτητες  ακτές» (Ζέτσεφ). 
«Για τον Καζαντζάκη, ο αγώνας 
είναι που δίνει αξία σε κάθε σχέδιο, 
κι όσο πιο σκληρή η μάχη τόσο πιο 
ευγενική, άσχετα  με την επ ιτυχία  ή 
την αποτυχία» (Heisig).

Δεν γράφουν μόνο αυτά  οι ξένοι. 
Γράφουν πολλά άλλα. Πρόκειται 
απλώς για μερικά στο ιχεία ενός 
δειγματοληπ τικού  αφ ιερώ ματος. 
Ασφαλώς όποιος καταπιασθή να 
συμπληρώση την βιβλιογραφία του 
Καζαντζάκη, που οφείλομε στο μ ε
ράκι του  Γιώργου Κατσίμπαλη, με 
τα  νεώ τερα δημοσιεύματα, θα βρε- 
θή μπροστά σε ένα πέλαγος, όπως 
άλλωστε π έγαλος έντυπου χά ρ 
του είναι οι επανεκδόσεις και οι 
μεταφράσεις των έργων του  σε 
ολόκληρο τον κόσμο. Καμμιά αμφ ι
βολία δεν υπάρχει ότι ο Νίκος 
Καζαντζάκης υπήρξε μια από τις 
μεγάλες μορφές όχι μόνο των νεο 
ελληνικών γραμμάτων, αλλά και της 
παγκόσμιας λογοτεχνίας. Αυτό δεν 
θα μας εμποδίσουν να το  δούμε 
ούτε  οι πολιτικές του περιπλανή
σεις ού τε  οι θρησκευτικές του  (οι 
έμμονες και συνεχείς) ανακυκλώ
σεις. Βαθύτατα επηρεασμένος στο 
ξεκίνημά του  από την φιλοδοξία

του  Νιτσε και του Μπερξον, στους 
οποίους αφιέρωσε δυο επ ιστημο
νικές μελέτες του, παρέμεινε, όπως 
γράφει ο Γιαννης Κορδάτος, «μυστι- 
κιστής και ιδεόληπτος, ο διαλεκτικός 
υλισμός δεν τον τράβηξε». Αυτό 
είναι σωστό. Μπορεί το  1925 σε 
« Ομολογία Πίστεως», δημοσιευμέ
νη στην «Νέα Εφημερίδα» Ηρακλεί
ου, να διεκήρυσσε ότι «το σύγχρι - 
νον αστικόν καθεστώ ς κα τέσ τη  
πλέον ανίκανον να ρυθμίση τας 
συγχρόνους ανάγκας και ανησυχί
ας του κοινωνικού συνόλου», μπο
ρεί να «θαύμαζε τη  ρωσική επ α νά 
σταση», αλλά «ειρωνευόταν το  δ ια
λεκτικό υλισμό, και τη  μαρξιστική 
κο σ μ ο θ εω ρ ία  τη ν  π ο λεμ ο ύ σ ε»  
(Κορδάτος). Χαρακτηριστικό είναι 
ότι το  1927 έγραφε, ότι «φασισμός 
και μπολσεβικισμός μεταχειρ ίζον
τα ι τα  ίδια μέσα δι εντελώς δ ιαφ ο
ρετικούς σκοπούς, χωρίς να το 
θέλουν, χωρίς να το  ξεύρουν, είναι 
πιστοί συνεργάται». Είναι γνωστό, 
άλλωστε, ότι στο «Ταξιδεύοντας» 
( Ιταλία), αφ ιέρωσε σελίδες θαυμα
σμού στο δικτάτορα Μουσολίνι. Ο 
ταν τελείω σε η Κατοχή στράφηκε 
προς τον σοσιαλισμό. «Βαθύτατα 
πιστεύομε», έγραφε, «πως ένας 
σήμερα δρόμος σωτηρίας υπάρχει: 
η σοσιαλιστική δημοκρατία. ΓΓ αυτό 
κάνουμε έκκληση σε όλους τους 
φωτισμένους και τίμιους Ελληνες, 
σε όλους που δεν ανήκουν σε 
καμιάν πολιτικήν ακρότητα, μήτε
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κα τα δέχο ντα ι π ια ν' α κολουθή 
σουν παλιές χρεωκοπημένες ιδεο
λογίες, κάνουμε έκκληση στους δη
μοκράτες σοσιαλιστές της Ελλάδας 
και τους εξορκίζουμε να ενωθούν». 
Εκπροσώ πησε τ ις  σ οσ ια λ ισ τικές  
δυνάμεις στην κυβέρνηση Θ. Σο- 
φούλη ως υπουργός άνευ χα ρτο 
φυλακίου, πολύ γρήγορα όμως π α - 
ραιτήθηκε και από υπουργός και 
από την πολιτική. Ο Πέτρος Χάρης, 
έγραψ ε στην «Νέα Εστία» (1 Ιαν. 
1946): « Επιστροφή σε π νευματι
κούς αγώνες».

Εεγονός είναι ότι ο Καζαντζάκης 
δεν υπηρέτησε π οτέ  δουλικά καμ- 
μιά ιδεολογία. Υπήρξε π ά ντοτε ε 
λεύθερος. Αυτό κανείς δεν μπορεί 
να το  αρνηθή. Ανάλογες με τις 
πολιτικές είναι και οι θρησκευτικές 
του ιδέες, συχνότατα αντιφατικές 
και αυτές. Θαυμάζει και τον Χριστό,

του αφιερώνει ποιήματα, μυθιστο
ρήματα παραλληλίζει τους «Συν
τρόφους» του  του 1925 με τους 
πρώτους Χριστιανούς, ψάχνει ακα- 
τάπ αυστα «να βρη τον Θεό», αλλά 
βλέπει π ά ντοτε τον Χριστό σαν 
άνθρωπο. Είναι ο Καζαντζάκης, ό 
πως εύστοχα παρατηρήθηκε, ένας 
«προφήτης του ανέλπιδου», ενώ ο 
Χριστός έφ ερε την θηρσκεία της 
ελπίδας. Πως συμβιβάζεται αυτό; Ο 
Κορδάτος έχει γράψει:

« Ο Καζαντζάκης πολλές φορές, 
για να δώση έμφαση σε κείνα που 
γράφει, επ ικαλείται μεγάλα ονόμα
τα: «Χριστός, Βούδας, Αένιν, —έγρ α 
φ ε — είναι οι τρεις μεγάλοι κουρσά
ροι της ζωής μου». Λέγοντας αυτά  
όμως δεν ήταν ειλικρινής. Οι π α ρα
πάνω «τρεις κουρσάροι της ζωής 
του» δεν είχαν καμμιά σχέση α να 
μεταξύ τους. Κι αν ακόμα δεχτούμε 
πως πήρε ιδέες και από τους τρεις, 
πάλι είμαστε υποχρεωμένοι να υ 
πογραμμίσουμε την ανειλικρίνειά 
του, γ ιατί το  ιδεολογικό του π ι
στεύω δεν μπορούσε να θεμελιωθή 
πάνω στη χριστιανική, βουδιστική 
και λενινιστική κοσμοθεωρία. Υ 
πάρχει θεωρητική άβυσσος ανάμε
σα στους τρεις αυτούς. Οι διακηρύ
ξεις αυτές του Καζαντζάκη μαρτυ
ρούν πως κορφολογούσε απεδώ 
και απεκεί ιδέες».

Ο Κορδάτος έχει εδώ δίκιο ως 
προς το  κορφολόγημα, αν σκε- 
φθούμε ότι ο Καζαντζάκης πέρασε

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
κι από τον τεκτονισμό (μυήθηκε 
στα 1907) και κράτησε πολλά σ το ι
χεία  από αυτόν, που τα  συγχώ- 
νευσε στην δική του «θρησκεία».

Δεν έχει δίκιο ο Κορδάτος όταν 
γράφη για ανειλικρίνεια, γ ιατί όλα 
αυτά  δεν αφήνουν αμφιβολία ότι ο 
θρεμμένος με τα  νάματα της νι- 
τσεϊκής φιλοσοφίας Καζαντζάκης 
έναν υπ έρτατο  ε ίχε Θεό και μια 
ανώ τατη ιδέα: την ανεξαρτησία 
του. Από παντού αντλούσε σ το ι
χεία, αλλά πουθενά δεν υπ οτασ 
σόταν. Δεν ήταν πολιτικός, δεν 
ήταν θρησκευτικός αναμορφωτής, 
ήταν δημιουργός, μεγάλος δημι
ουργός. Γι' αυτό κι όλες οι παλινωδί
ες, οι αντιφάσεις, η προσωπική του 
«οδύσσεια» στον κόσμο των π ολιτι
κών ιδεώ ν π α ρα μ ερ ίσ θη κα ν  και 
πρόβαλε το  λογοτεχνικό του έργο 
με όλη την δυναμικότητά του και το 
σφρίγος του. Ξεπήδησε ο Μιχαλιός, 
ο Φραγκίσκος της Ασσίζης, ο Καπε- 
τάν Μιχάλης, ο Αλέξης Ζορμπάς, 
και όλοι αυτο ί οι ολοζώντανοι και οι 
σπαρταριστοί ήρωές του, που δέ
σποσαν στο προσκήνιο της λογο 
τεχνίας μας, στην λογοτεχνία  όλου 
του κόσμου.

Εμειναν τα  περίφημα μυθιστο- 
ρήματά του, οι αξεπ έραστες τα ξ ι
διωτικές του εντυπώσεις, οι αφορι- 
σμοί του για την ελευθερ ία και την 
τέχνη. Εδώ βρίσκεται ο Καζαντζά
κης - θρύλος, ο μεγάλος π εζογρά- 
φος που κατέκτησε το  παγκόσμιο 
πνευματικό στερέωμα. Με τον υ 
ποβλητικό λόγο του, την π αραστα
τική του δύναμη τις συνθετικές του 
ικανότητες, την βαθύτατη ελληνι
κότητα, την ανθρωπιά του. Ο σ υ
νειδητός καλλιτέχνης, που αξιοποί- 
ησε στο έπακρο με την εργα τικό 
τη τα  το  πλούσιο τάλαντο  που 
έφερνε μέσα του. Ο ανυπέρβλητος 
τεχνίτης που έκανε ολοδικά του  τα  
μεγάλα μυστικά της τέχνης του 
λόγου και αναδείχθηκε σε σοφό 
μάστορη, σε δάσκαλο του  ύφους.

« Η Τέχνη», έλεγε, «είναι μια ά 
σκηση επίμονη, ένας πόνος, ένας 
αγώνας, γ ια  να δαμάσης το  υλικό 
που σου δίνεται, να το  μεταπλάσης 
και να του δώσης εκείνη την ασύλη - 
π τη δημιουργική φλόγα. Στην Τ έ 
χνη μου συμβαίνει το  ίδιο σα να 
σκάβω, να οργώνω, να κλαδεύω, να 
τρυγώ, και να χαίρουμαι τα  σ τα φ ύ 
λια, να πίνω το  κρασί τους, να 
τραγουδώ και να οραματίζουμαι... 
Θυμάμαι την έκφραση ενός ραββί- 
νου που έλεγε: « Οταν έχω καμμιά



ιδέα στο μυαΛΟ μου, την δουλεύω  
τόσο, π ο υ  όταν  ανο ίξω  τα  χείλη  
μου, έ χ ε ι γ ίνε ι παραμύθι»».

Είχε πλήρη επίγνωση του  προο
ρισμού της Τέχνης, της μεγάλης 
Τέχνης, γνώριζε τι έπρεπε να δώση, 
που να σταθή, τι να εκφράση, πως 
να επεξεργασθή το  υλικό που του 
παρείχε η ζωή. Κι έλεγε  ο Καζαν- 
τζάκης, που τον είπαν εγκεφαλικό:
« Η σχέση της τέχνης με τη  ζωή 
είναι σχέση διαμαντιού προς το 
κάρβουνο. Το διαμάντι είναι συμπυ
κνωμένο, από τεράστια  πίεση, κάρ
βουνο. ' Ενα διαμάντι είναι το δάκρυ 
ολάκερου ανθρακωρυχείου. Κι ό 
μως τι διαφορά! Το ένα εύθραυστο, 
κα ίγετα ι, φθείρετα ι μουντζουρώνει. 
Το άλλο λάμπει σκληρό κι α χόρ τα 
γο και παίζει με όλα τα  χρώματα 
της ίριδος. ’ Ομοια, με τεράστια 
πίεση κι αγωνία, βγαίνει και το  έργο 
της Τέχνης από τη  ζωή. Σκληρό, 
παιγνιδιάρικο, «απάνθρωπο». Βγήκε 
από τα  πάθη της ζωής, ξέφ υγε 
από τα  πάθη της ζωής παίζει».

Μ ιλάζει γενικά για την Τέχνη ο 
Καζαντζάκης, στην πραγματικότη
τα  όμως αναφ έρετα ι στην δική του 
τέχνη, το  προσωπικό του πιστεύω 
εκφράζει, επισημαίνει τον χα ρα 
κτήρα του έργου του: «Πάρτε οποι- 
οδήποτε μεγάλο έργο. Π.χ. τον 
«Οιδίποδα Τύραννο» ή ακόμα τον 
«Άμλετ», που γι αυτόν γ ίνετα ι 
πολύς λόγος στις μέρες μας. Υπάρ
χουν τόσες εκδοχές, υπάρχουν 
τόσες αναλύσεις και τόσες ερμη
νείες ψυχολογικές, ψυχαναλυτικές, 
κοινωνικές, αισθητικές, πάντα ανα- 
νεούμενες, ανάλογα με την εποχή 
και το  άτομο που κρίνει. Σωστές μα 
μονόπλευρες. Γιατί το  μεγάλο έργο 
π α ίζε ι. Εωσφορικό, π ολυεδρ ικό , 
πάνω από την λογική και την 
ακτινοβολία του διαμαντιού. Η Τ έ 
χνη είναι η συνθετική όψη της 
ζωής».

' Εχει απόλυτο δίκιο ο Καζαντζά
κης. Δεν έχομε παρά να ανατρέξω - 
με στους μεγάλους Νεοέλληνες 
ποιητάς, από τον Σολωμό, τον 
Παλαμά, τον Καβάφη, τον Σικελιανό 
ως τον Σεφέρη. Υπάρχουν τόσες 
ερμηνείες του έργου τους όσοι και 
οι ερμηνευταί τους, όπου κι αν 
ανήκουν ιδεολογικά. ' Ετσι, οι μ εγά 
λοι ποιητα ί μας είναι γενικής α π ο 
δοχής. Ο Γεν. Γραμματέας του Κ.Κ.Ε. 
Ν.Ζαχαριάδης μίλησε γ ια « Αληθινό 
Παλαμά» (1947). Ποιητής της «Με
γάλης ιδέας» τον αποκάλεσαν π ολ
λοί. Ο Στρατής Τσίρκας θεωρεί τον

Αυτόγραφο του Καζαντζάκη. Είναι από 
το ιδρυτικό της Σοσιαλιστικής Εργατι
κής Ενώσεως το 1945 το οποίο ο ίδιος 
είχε συντάξει.

Καβάφη προοδευτικό ποιητή, α ντ ί
θ ετες  απόψεις έχει διατυπώσει ο 
Τίμος Μ αλάνος. « Αντιδραστικό» 
ποιητη αποκαλούσε τον Γιώργο 
•Σεφέρη ο Βάρναλης (1963), διόλου 
δεν συμφωνούσε ο Μάρκος Αυγέ- 
ρης,Σήμερα ο Σεφέρης έχει κερδί
σει μεγάλο έδαφος στον χώρο της 
Αριστερός. Συμβαίνει δηλαδή αυτό 
που επισήμαινε ο Καζαντζάκης. Το 
πως, μας το  λέει και αυτό  ο μεγάλος 
Κρητικός: «Στα μεγάλα έργα, στη 
μεγάλη Τέχνη, κατά τη  γνώμη μου, 
υπάρχει κάτι το  απάνθρωπο. ’ Οχι 
βέβαια με τη  σημασία του κτηνώ 
δους ή του υπεράνθρωπου. Απάν
θρωπο εννοώ κάτι που έχει ξεπ ε- 
ράσει το  γήινο ανθρώπινο περίβλη
μα, το  λεγόμενο πάθος (μίσος, έρω - 
τα, ένστικτο) και μας λυτρώνει δια 
του  ανθρώπου από τον άνθρωπο».

Είναι πραγματικό τεράστιο  το  έρ 
γο του Νίκου Καζαντζάκη, και α να 
φερόμαστε πάντα στο λογοτεχν ι
κό. ' Ενας πλατύς ορμητικός π ο τα 
μός, πολύβουος, που συνταιριάζει 
έναν αρμονικό αχό. Περισσότερο 
απ ό ο π ο ιο νδ ή π ο τε  Ν εοέλληνα  
συγγραφέα, γνωρίζομε αμέσως το 
ύφος του, όχι μόνο το  λεκτικό ύφος, 
αλλά τον τρόπο του  γενικά, διακρί- 
νομε την αψιά «κρητική του ματιά». 
Παίζει σπουδαίο ρόλο στο έργο του 
Καζαντζάκη η Κρήτη, οι α π ελευ θ ε
ρωτικοί της αγώνες, η περηφάνεια

του λαού της, το  αρρενωπό τοπ ίο 
της, οι «κουζουλοί» άνθρωποί της. Ο 
Δομήνικος Θ εοτοκόπ ουλος, ο Ε
λευθέριος Βενιζέλος,ς καλούν τον 
Καζαντζάκη κοντά τους και τον 
αναγνωρίζουν ισάδελφο και εκ ε ί
νος, ακόμη και στην ξενιτειά , όταν 
ένοιωθε την πίκρα από την στάση 
της ελληνικής κριτικής του  καιρού 
του κι άφηνε να ξεφ εύγουν στο 
χαρτί λόγια φοβερά, την Κρήτη δεν 
την αρνιόταν ποτέ. ’ Εγινε ο Καζαν
τζάκης μεγάλος, αλλά παρέμεινε ο 
Καζαντζάκης ο Κρητικός. Ενα χρό
νο πριν παραδώσει το  πνεύμα ο 
Εκείνον που τόσο τον τυράγνησε, 
τ ε λ ε ίω σ ε  τη ν  « Α να φ ορ ά  στον 
Γκρέκο».

Να ένα μικρό απόσπασμα: «Στε
κόμουν εγώ  παράμερα και τον 
ά κ ο υ γ α " π ό λ εμ ο ι, γ ιο υ ρ ο ύ σ ια , 
σφαγές, το  Μ εγάλο Κάστρο αφ ανί
ζο ντα ν , σ ηκώ νουντα ν  μπροστά 
μου τα  βουνά της Κρήτης, γέμ ιζε ο 
αγέρας μουγκρητά, μούγκριζαν οι 
Χριστιανοί, μούγκριζαν οι Τούρκοι, 
άστραφταν τα  μάτια μου από τις 
ασημένιες κουμπούρες. Ηταν η 
Κρήτη κι η Τουρκιά και πάλευαν. 
« Ελευθερία!», φώ ναζε ο ένας. «Θά
νατος!» απολογιόταν ο άλλος, και 
το  μυαλό του γέμ ιζε αίματα».

Σημάδεψε η Κρήτη το  έργο του 
Καζαντζάκη. Κι όταν ακόμη κολυμ
πούσε σε π έλαγα  μακρινά, ε ξ έ 
φραζε το  ήθος της. Ηταν ο καπ ε- 
τάν-Καζαντζάκης, με την α κ α τά 
βλητη θέληση,με την τολμηρή π αρ
ρησία, με την ακούραστη δίψα δημι
ουργίας, με το  ελεύθερο πνεύμα 
και μαζί με την έμφυτη ευγένεια  και 
καλοσύνη, την άδολη καρδιά, τους 
ιδεαλιστικούς οραματισμούς. Ταξι- 
δευτής ακούραστος ως τις σ τέπ - 
πες της Ρωσίας, ως την Σκωτία, την 
Αφρική ή την ' Απω Ανατολή ήθελε 
θαρρείς να κατακτήση τον κόσμο. 
Είχε ταυτόχρονα ένα πνεύμα π α γ 
κόσμιο, μια πανανθρώπινη έξαρση. 
Βασικά έδωσε ένα έργο ανθρωπο
κεντρικό και τελικά έγ ινε συγγρα
φέας παγκόσμιος. ' Ετσι, μπορεί να 
συγκινή περισσότερο τον Ελληνα 
αναγνώστη με την ελληνική πνοή 
του, αλλά παράλληλα γοητεύε ι χ ι
λιάδες φανατικών αναγνωστών του 
σε όλο τον κόσμο με τον ελληνικό 
ανθρωπισμό του. Ο Καζαντζάκης ο
Ελληνας, ο Καζαντζάκης ο π αναν

θρώπινος είναι ένας δημιουργός 
καταπληκτικού βεληνεκούς, που 
επάνω από όλα τίμησε διεθνώς το 
ελληνικό όνομα.
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ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
Μ ΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ. Χιλιάδες Αθη

ναίοι περνούν από την π λα 
τε ία  του  κάθε μέρα. Αίγοι γνωρί
ζουν την περίεργη ιστορία του και 
την ακόμη πιο ανεξήγητη  ονομασία 
του.

Τα ίχνη της πλατείας Μ οναστή- 
ρακιού και της περιοχής που καλό - 
π τε ι ο γύρω χώρος χάνονται ισ το
ρικά, εδώ και πολλές εκα το ν τα ετ ί
ες. Η πλατεία  βρίσκεται στη δ ια
σταύρωση των οδών Αθηνάς και 
Ερμού ή Μητροπόλεως. Εδώ μέσα, 
στη μέση της πλατείας, βρίσκεται 
και ένα μικρό εκκλησάκι, η Κοίμηση 
της Θ εοτόκου ή Εΐαντάνασσα. ΓΊα- 
λαιότερα, η αυλή της εκκλησίας 
ήταν ο ίδιος ο χώρος της πλατείας. 
Σιγά -σ ιγά η αυλή μίκραινε και η 
πλατεία  μεγάλωνε. Σήμερα, η ε κ 
κλησία δεν έχει καθόλου δικό της 
ζωτικό χώρο με αποτέλεσμα να 
είναι κυριολεκτικά θαμμένη ανάμε
σα σε καρότσια μικροπωλητών, π ε 
ρίπτερα, καταστήματα και τη λ ε 
φωνικούς θαλάμους ή ακόμα να 
γ ίνετα ι και χώρος παρκαρίσματος 
αυτοκινήτων, όπως στα χρόνια τα  
παλιά σταθμεύανε τα  μόνιππα.

Σήμερα, την πλατεία  τη λένε και 
«Flee Market», γ ια  να καταλαβα ί
νουν οι ξένοι τουρίστες που συρρέ
ουν κατά χιλιάδες. Οι παλαιότεροι 
Αθηναίοι θυμούνται και τα  δύο 
«παραρτήματά» της, το  «Ειουσου- 
ρουμ», την πλατεία  του Δημοπρα
τηρίου, στην Βραχεία οδό, που 
σήμερα ονομάζεται Μητροπόλεως, 
και την ΙΊλατεία Αβησσυνίας στην 
οδό Ηφαίστου. Σήμερα, το  Μ ονα
στηράκι ή η πλατεία  του, είναι μια 
αγορά οπού ο καθένας μπορεί να 
αγοράσει ο,τι βάλει ο νους του, 
καινούριο ή μεταχειρισμένο, ε υ τ ε 
λούς αξίας ~ή πανάκριβο, «αντίκα 
ορίτζιναλ», όπως λένε και οι ντόπιοι 
παλιατζήδες ή πλαστικό... ' Ολοι 
εκεί μιλούν για «τέχνη», και π ουλά
νε «έργα τέχνης», που μπορεί να 
είναι και από αλουμίνιο ή από «πι - 
βι - σι». Η π λατεία  Μοναστηρακίου 
και η περιοχή της από τα  πολύ

παλιά χρόνια ήταν το παζάρι με τα  
φ ανταχτερά του χρώματα. Ο Α γ 
γλος περιηγητής του περασμένου 
αιώνα Μ άχαφερν σημειώνει για τον 
χώρο: «Πρέπει να περάσουμε μέσα 
από την φτω χότερη περιοχή της 
σύγχρονης Αθήνας, μέσα από ά 
θλια παζάρια και βρώμικες αγορές, 
για να καταλήξουμε στον κεντρικό 
δρόμο. Μέσα σ όλη αυτή την 
βρωμιά και τη  φτώ χεια, σ όλη αυτή 
την άρνηση της τέχνης και την 
αργία υπάρχουν ακόμη χαρακτηρι
στικά που αμυδρά απειχούν την 
αρχαία ελληνική ζωή. Και αυτά  είναι 
τα  λαμπρά χρώματα των φ ορεμά
των, οπού προεξάρχουν τα  κόκκι
να, τα  άσπρα και τα  μπλε, τα  
χρώματα δηλαδή που τόσο α γ α 
πούσαν οι παλιοί Αθηναίοι. Υπάρ
χει ακόμη στις κατώ τερες τάξεις 
ένα μεγάλο μέρος χτυπ ητής ομορ
φιάς που μας θυμίζει τα  αρχαία 
αγάλματα».

Η σημερινή ονομασία «Πλατεία 
Μοναστηρακίου» είναι ανεξήγητη. 
Στον Μεσαίωνα η περιοχή ονομα
ζόταν «Μεγάλο Μοναστήρι», από 
την ίδια εκκλησία που υπήρχε, από 
τό τε, της Εΐαναγίας και που ήταν 
μετόχι του μοναστηριού της Καισα- 
ριανής. Στα τέλη  του  19ου αιώνα

Είλατεία Αβησσυνίας. Τη βάφτισαν οι 
προπολεμικοί παλιατζήδες προς τιμή 
του Χαϊλέ Σελασιέ, που επισκεύτηκε 
τότε επίσημα την Αθήνα.

ονομάσθηκε «Μοναστήρι» ή «Μο- 
ναστήριον», όνομα που βλέπουμε 
ακόμη και σήμερον στον σιδηρο
δρομικό της σταθμό, που χρονολο
γείτα ι από την περίοδο αυτή. Αρ
γότερα, όλοι — ανεξήγητα  — το  
είπαν, στην Αθήνα, «Μοναστηράκι». 
Κτήτωρ του Μ εγάλου Μ οναστηρι
ού υπήρξε ο Νικόλαος Μ πονεφα- 
τζής, πρόγονος του Ιωάννη Ντέκκα, 
του Αθηναίου εμπόρου της Βενετί
ας, που ίδρυσε μοναδικά για την 
Αθήνα σχολεία, στην ίδια αυτή 
περιοχή.

Μια άλλη ονομασία, που έχει ένα 
τμήμα της πλατείας, αυτό που 
βρίσκεται στα δεξιά της οδού Η φαί
στου, είναι «Πλατεία Αβησσυνίας». 
Το όνομα αυτό το  έδωσαν οι παλια - 
τζήδες προς τιμήν του ... Χαϊλέ 
Σελασιέ, του αυτοκράτορα της Α ι
θιοπίας ( Αβησσυνίας τότε), που 
είχε επ ισκεφθεί κατά  την διάρκεια 
του μεσοπολέμου την Αθήνα. Οι 
αρμόδιοι για την υποδοχή του α υ 
τοκράτορα βρέθηκαν μπροστά σε 
ένα πρόβλημα: που θα έδεναν τα  
άλογα του Χαϊλέ Σελασιέ; Βρήκαν 
την μικρή πλατειούλα δίπλα στην 
οδό Ηφαίστου και τα  έδεσαν εκεί. 
Και οι παλιατζήδες την ονόμασαν 
Πλατεία Αβησσυνίας.

Στην Πλατεία του Μ οναστηρακί
ου βρίσκεται και το  τζαμί του Τζι- 
σταράκη, που παλαιότερα σ τεγ α 
ζόταν το  Μουσείο Κοσμητικών Τ ε
χνών. Αεγόταν επίσης και τζαμί του 
«Κάτω Παζαριού» ή του «Κάτω 
Σ ιντρ ιβανιού». Το ο ικοδόμησε ο 
Μ ουσταφά Αγάς Βοεβόδας Τζιστα- 
ράκης, το  1759. Ο Τζισταράκης χρη - 
σιμοποίησε για οικοδομικά υλικά τις 
κολόνες που ανατίναξε με μπ α
ρούτι από το  διπλανό μνημείο της 
Βιβλιοθήκης του Αδριανού.

Σήμερα, όλα, στην Πλατεία Μ ο
ναστηρακίου είναι τόσο πολύβοα, 
που δεν σ' αφήνουν να γυρίσεις 
λίγο πίσω στην ιστορία και να δεις 
την καταγω γή της γραφικής αυτής 
αθηναϊκής πλατείας.

Ε.Κ.
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Α ΠΟ άρκετά χρόνια τόαο στήν 
Εύρώπη όσο καί οτή χώρα μας 

γίνεται ένας θόρυβος γύρω άπό τήν 
Γραφολογία. ' Η γραφολογία ώς επιστή
μη είναι πολύ νεαρά. Ως τέχνη είναι 
πολύ παλαιό. Στό απώτερο παρελθόν 
πολλοί άπασχολήθηκαν μέ τήν τέχνη 
αύτή, ή όποια άναφέρεται τό πρώτον 
άπό τό Σουετώνιο,. αρχές τού 2ου 
αίώνος, ό οποίος περιγράφει τή γραφή 
τού Αύγούστου. Ο ’ Ιουστινιανός στήν 
έβδομηκοστή Τρίτη Νεαρά του, περί τό 
539 μ.Χ. άναφέρεται μέ άρκετή λεπτο
μέρεια ατό θέμα τής γραφολογίας, μέ 
άφορμή κάποια γραφολογική πλάνη πού 
έλαβε χώρα μέ ένα άτομο έξ ' Αρμενί
ας. Πάντως τό ένδιαφέρον γύρω άπό τή 
γραφολογία πρέπει νά άνάγεται- καί οέ

χάραξη τού γραφικού σχηματισμού άπό 
σύμβολα -  γράμματα κατ' ούσίαν είναι ή 
καταγραφή μιας κινήσεως έπάνω στό 
χαρτί, ή όποια: προέρχεται άπό τό 
γράφοντα. ' Επομένως ό γραφολόγος 
έξετάζοντας ένα γραφικό σχηματισμό, 
στήν πραγματικότητα έξετάζει τις κινή
σεις τού άτόμου πού άποτυπώθηκαν 
στό χαρτί. Καί γιά νά γίνουμε σαφέστε
ροι καί νά πλησιάσουμε στήν κατανόηση 
τού σημείου αύτοΰ περισσότερο, θά 
άναφέρουμε κάτι πολύ γνωστό σέ 
όλους, άπό τό οποίο άμεσα θά διεισδύ- 
σουμε στήν σημασία πού περικλείει ή 
γραφική κίνησις κάθε άτόμου γιά τόν 
γραφολόγο.

"Ολοι γνωρίζουμε γιά τήν Φυσιογνω
μική, ή όποια είναι πολύ παλαιό όσο καί ό

Η ΓΡΑ Φ Ο Λ Ο ΓΙΑ  ΣΤΗ Ν 
Υ Π Η Ρ Ε ΣΙΑ  ΤΗ Σ Α ΣΤ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ

χρόνους πρό Χριστού, έφ'όσον καί 
κατά τήν άρχαία έποχή συντελοϋντο 
παραχαράξεις, έγένοντο  διαθήκες 
κ.λ.π. Στό Μεσαίωνα ήταν στό προσκή
νιο καί οί Κινέζοι γραφολόγοι, καί άπό 
τήν ’ Αναγέννηση καί έντεϋθεν στήν 
Εύρώπη έξασκοϋσαν τή γραφολογία καί 
ώρισμένοι φιλόσοφοι, ποιητές, καλλιτέ
χνες, όπως ό Λεϋβνύτιος, ό Γκαϊτε, ό 
Πόε κ.λ.π.

Η προσπάθεια έπιστημονικοποιήσε- 
ως τής γραφολογίας άρχίζει μάλλον 
άπό τόν ίταλό Καμίλλο Μπάλντι (1622), 
άκολουθεΐ ό Μέρκιουρι, ό Λαβατέ, ό 
Χόκαρτ καί. κατά τό 1863 ό Άδόλφος 
Χέντς. "Ολοι οί άναφερθέντες είχαν 
καταλείψει δημοσιευμένες μελέτες 
τους. Αύτός πού πραγματικά συστημα
τοποίησε όλο τό ύλικό περί τή γραφολο
γία, καί δύναται νά θεωρηθεί ό θεμελιω
τής αύτής, είναι ό γάλλος οδοντίατρος 
άπό τή Ρουέν, Κρεπιέ-Ζασμέν, ό όποι
ος κατά τό 1899 δημοσίευσε τις έργασί- 
ες του. Νεώτεροι είναι ό σουηδός Μάξ 
Ποΰλβερ, ό γερμανός Λουδοβίκος 
Κλάγγες, ό Λοκάρ, ό Σνάιντερ, ό 
Χάρισσον, ό Χίλτον κ.λ.π.

Μετά άπό τή σύντομη αύτή ίστόρησι 
άς δούμε τί είναι ή γραφολογία καί ποιό 
είναι τό άντικείμενο τής έρευνάς της.

' Η Γ ραφολογία γενικά είναι ή έπιστή- 
μη, ή όποια έξετάζει τούς γραφικούς 
σχηματισμούς κάθε άνθρώπου άπό μίαν 
ορισμένη σκοπιά. ” Ητοι ώς άντικείμενο 
έρεύνης έχει τή γραφή έκάστου προ
σώπου, ή όποια έρευνάται συμφώνως

Του Γραφολόγου 
κ. Δημ. Κωττάκη

πρός τόν έπιδιωκόμενο σκοπό. ' Η 
Χαρακτηρολογία ή Ψυχολογική Γραφο- 
λογία μελετά τούς γραφικούς σχηματι
σμούς ένός προσώπου καί προσπαθεί 
νά διεισδύση στόν έσωτερικό του κό
σμο, νά άλίεύση καί νά περιγράψη τό 
χαρακτήρα του. ' Η Παθολογική Γραφο- 
λογία άπό τούς γραφικούς σχηματι
σμούς ένός προσώπου προσπαθεί νά 
προσδιορίση ύπάρχουσες παθήσεις τού 
μελετωμένου προσώπου. Ή  Δικαστική 
Γραφολογία άσχολείται μέ τήν έρευνα 
τής γνησιότητος ή πλαστότητος έγγρά- 
φων.

’ Εδώ γεννάται τό έρώτημα: ’ Από ποιά 
βάση ξεκινά, καί μέ ποιό τρόπο κάθε 
κλάδος τής Γραφολογίας προχωρεί 
στήν έρευνα του καί έξετάζει τό 
άντικείμενο του; Γιά νά γίνη άντιληπτή ή 
άπάντηση στό έρώτημα αύτό, κατά 
πρώτον πρέπει νά διασαφηνισθώ: Τί 
σημαίνει γραφικός σχηματισμός καί σέ 
τί συνίσταται ή ούσία του;

"Ενας γραφικός σχηματισμός είναι 
ένα σύνολο συμβόλων, πού μέ τόν 
κώδικα έκφράσεως πού έδωσε στό 
καθένα άπ'αύτά ό άνθρωπος μεμονω- 
μένως ή σέ συνδυασμό μέ άλλα άπεικο- 
νίζει μιά έννοια, ένα νόημα. Αλλά ή

άνθρωπος, καί μάλλον τόσον παλαιό 
όσο καί τά πρώτα ζωικά όντα. Διότι όταν 
ένα ζώο είναι άπειλητικό, τό άλλο τό 
άντιλαμβάνεται καί λαμβάνει θέσι οίασ- 
δήποτε άμύνης ή έπιθέοεως. Τό'ίδιο καί 
μέ τούς άνθρώπους. Αύτό πού μεταφέ
ρει τό άπειλητικό μήνυμα τού ένός 
πρός τό άλλο, είναι μιά έκφρασις, ή 
όποια έκπέμπεται άπό τό άπειλητικό όν.
' Η έκφρασις όμως άποτελεΐ κίνησιν. Τό 
ζώο ή ό άνθρωπος μέσα του έρμηνεύει 
τήν κίνηση τού άλλου καί λαμβάνει τις 
άνάλογες προφυλάξεις. Ή  Φυσιογνω
μική, άπό τις κινήσεις ένός άνθρώπου, 
τού προσώπου του, τού άτομικοΰ του 
συνόλου, ήτοι άπό τήν έκφρασι τής 
είκόνος του συλλαμβάνει καί έρμηνεύ
ει τήν ποιότητα περίπου τού άπέναντί 
του άνθρώπου. Γι'αύτό καί οί άρχαΐοι 
έλεγαν «οία ή μορφή, τοιάδε καί ή 
ψυχή». 'Από τήν έκφραστικότητα τής 
μορφής ένός άτόμου, τουτέστινάπότίς 
κινήσεις του, μικρές ή μεγάλες, κατα
νοούμε τήν έσωτερική του ποιότητα. 
Αύτά συμβαίνουν στήν ζώσα ύπόσταση 
τού άτόμου πού παρατηρούμε. 'Αλλά 
καί άπό τη φωτογραφία ένός άτόμου, 
έστω σέ μικρότερο βαθμό, μπορούμε 
νά χαρακτηρίσουμε τό περίπου ένός 
άνθρώπου. Ή  φωτογραφία είναι μιά 
καΓαγραφή τής ύποστάσεως ένός προ
σώπου σέ μιά στιγμή δεδομένης κινησι- 
ακής στάσεως - έκφράσεως.

"Ετσι καί ό γραφικός σχηματισμός 
ένός άνθρώπου είναι μιά καταγραφή 
κινησιακών θέσεων τούτου σέ μιά δεδο-
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μένη κατάσταση στιγμών αϋτοϋ, πού 
έκφράσθηκε άπό τόν εσωτερικό του 
κόσμο στόν εξωτερικό. "Ητοι έξω άπό 
τήν ζώσα ύπόσταση τοϋ προσώπου. 
Κατ' αυτό τόν τρόπο ό έξετάζων φυσιο
γνωμιστής μεταφέρεται έκτος τής ζώ- 
σης ϋποστάσεώς τοϋ προοώπου, πρός 
τήν μή ζώσα ύπόσταση αυτού, τήν 
όποιαν άποτελούν οί γραφικοί σχηματι
σμοί. Καί έτσι ό φυσιογνωμιστής μεταπί
πτει πρός γραφολόγον. Δηλαδή εισέρ
χεται στήν μορφή καταγραφής τών 
κινήσεων πού έλαβαν χώραν στήν 
χάραξι τής γραφής καί έξετάζει τήν 
εσωτερικότητα τοϋ ανθρώπου άπό τήν 
έκφραση τών γραμμάτων.

' Από τούς τρεις έπί μέρους κλάδους 
τής Γενικής Γραφολογίας τούς όποιους 
άναφέραμε στήν άρχή: τήν Χαρακτηρο
λογία, τήν Παθολογική Γραφολογία καί 
τήν Δικαστική Γ ραφολογία.' Η χαρακτη
ρολογία, στήν πραγματικότητα, μετέρ
χεται τόν ρόλο τής Φυσιογνωμικής, έπί 
άλλου έπιπέδου, έκτος τής ζώσης 
ύποστάσεως τοϋ άτόμου. Δηλ. άπό τά 
χαρακτηριστικά τής γραφής ένός άν- 
θρώπου προσπαθεί νά έκμαιεύση καί νά 
προσδιορίση τήν ποιότητα τής έσωτερι- 
κότητός του. ' Ιδιαίτερα άπό τήν Χαρα
κτηρολογία γοητεύονται οί γυναίκες, 
διότι φαίνεται πώς τήν συγχέουν μέ τήν 
'Αστρολογία καί τήν θεωρούν προγνω
στική καί μαντική. Ή  Παθολογική Γρα
φολογία έπιζητεΤ νά άνεύρει στήν 
γραφή ένός προσώπου χαρακτηριστικά, 
άπό τά όποια νά έμφαίνεται έάν ένα 
άτομο είναι ύγιές, ή πάσχει άπό κάποια 
ώρισμένη ψυχική ή σωματική άσθένεια.
' Η Δικαστική Γ ραφολογία έξετάζει καί 
έπιδιώκει νά διαπιστώση έάν, μιά γραφή 
πού προσβάλλεται π.χ. ώς πλαστή, είναι 
γνήσια καί όχι, πλαστή ή, καί τανάπαλιν.

'Από όλους'τούς κλάδους, οί όποιοι 
περιλαμβάνονται στή Γενική Γραφολο
γία, τήν θετικώτερη μορφή καί ύπόστα
ση έχει ή Δικαστική Γραφολογία, διότι 
κατά τήν έρευνά της, ταυτόχρονα πρός 
τό έξεταζόμενο άντικείμενο, έχει καί 
έξ άντικειμένου κριτήριο άντιπαραβο- 
λής; ήτοι άναμφιοβητήτου κύρους γνη- 
οιότητος τεκμήρια άντιπαραβολής, 
δηλ. βεβαιωμένα γνήσια έγγραφα, τά 
οποία προήλθαν άπό τό χέρι τοϋ πρα
γματικού προσώπου. Άπό πλευράς 
γοητείας καί χάριτος τήν πρωτοπορεία 
έχει ή Χαρακτηρολογία, διότι ή οφαίρα 
της διανθίζεται καί άπό μιά άρκετή δόσι 
μυστικοπάθειας, έπειδή δέν έχει έξ 
άντικειμένου κριτήριο άντιπαραβολής. 
' Εδώ ταυτίζεται τό κριτήριο άντιπαρα- 
βολής μέ τό ύποκείμενο πρόσωπο-κρι- 
τής. Ή  Παθολογική Γραφολογία βρί
σκεται άκόμη στό στάδιο τής γενέσεώς 
της, καί στερείται καί αύτή άμέσου

κριτηρίου άντιπαραβολής έξ άντικειμέ- 
νου. Ενίοτε παρουσιάζεται ή άνάγκη 
τής χρησιμοποιήσεώς της στή Δικαστι
κή Γ ραφολογία. ’ Εάν π.χ. ή έξεταζομέ- 
νη γραφή είναι φυσιολογική ή, προέρ
χεται άπό πρόσωπο τό όποιο ύπέφερε 
άπό κάποια πάθηση, πού νά δικαιολογή 
μιά παρατηρουμένη παραλλαγή τής 
γραφής του. Στήν Δικαιοσύνη ή Χαρα
κτηρολογία δέν παρεμβάλλει προβλή
ματα, διότι δέν λαμβανεται ύπ' όψιν.' Η 
Παθολογική Γ ραφολογία όταν παρουσι- 
αστή ή άνάγκη νά έμφανιστή στήν 
Δικαστική Γ ραφολογία ώς άρωγός, συ
νήθως δημιουργεί προβλήματα. Αίτια 
τοϋ προβληματισμού είναι τό ότι άσχο- 
λοϋνται καί άποφαίνονται στήν έμφανι- 
ζόμενη περίπτωση γραφολόγου, οί ό
ποιοι τό πλεϊστον προέρχονται άπό τις 
τάξεις τών δικηγόρων. Οί ιατροί, οί 
οποίοι έλλείπουν άπό τον κλάδο αύτό, 
είναι οί πλέον κατάλληλοι. Προσωπικώς 
θεωρούμε ότι ή προσφορά στήν Δικαιο
σύνη τών ίατρών-γραφολόγων είναι 
μεγάλη. Διότι οί παρουσιαζόμενες γρα- 
φολογικές περιπτώσεις προβληματι
σμού τού γραφολόγου έπί τής ψυχοσω
ματικής καταστάσεως ένός γραφέως 
σ ’ ένα δεδομένο χρόνο πού φέρεται ότι 
έγραψε, όλο καί πολλαπλασιάζονται. 
Ακολουθούν τήν πορεία τής κοινωνί
ας. Πιστεύουμε ότι μιά παρόμοια περί
πτωση γραφολογικοϋ προβληματισμού 
άντιμετωπίζεται πολύ καλύτερα καί 
ορθότερα άπό έναν γιατρό-γραφολόγο, 
παρά άπό ένα δικηγόρο γραφολόγο, ή 
χημικό-γραφολ Ιγο, ή φιλόλογο-γραφο- 
λόγο κ.λ.π. θεωρούμε πολύτιμη τήν 
συνεισφορά τών ίάτρών στήν Γραφολο- 
γία καί ιδιαίτερα στήν άνάπτυξη τού 
κλάδου τής Παθολογικής Γ ραφολογίας.
Υπάρχει προοπτική διερευνήοεως καί 

πρωτοτυπίας, διότι τό έδαφος στόν 
ειδικό αύτό τομέα είναι άκαλλιέργητο.

' Η Δικαστική Γ ραφολογία λαμβανο- 
μφνη θεωρητικώς δέν πρέπει νά παρεμ
βάλλει προβλήματα στήν Δικαιοσύνη. 
Στήν έφηρμοσμένη της όμως μορφή, 
στήν πράξι, καί αύτή παρεμβάλλει 
συχνά προβλήματα, τά οποία δέν έπρε
πε νάδημιουργή. Ή  αιτία άπό τήν όποια 
ή Δικαστική Γραφολογία δημιουργεί 
προβλήματα στήν Δικαιοσύνη προέρχε
ται άπό τόν βαθμό άφομοιώσεως πού 
έχει κάθε γραφολόγος έπί τής έννοιας 
τού γραφικού φαινομένου. Θεωρητικά 
όλοι οί γραφολόγοι άποδέχονται ότι τό 
γραφικό φαινόμενο δέν είναι οτατικό. 
Δηλ. ότι ή γραφή κάθε άτόμου δέν είναι 
τυποποιημένο φαινόμενο. Δέν είναι 
γραφομηχανή νά μάς δίδη αύστηρώς 
τυποποιημένους σχηματισμούς γραμ
μάτων. Τό γραφικό φαινόμενο προσδιο
ρίζεται ώς κινητικό καί παραλαοσόμενο, 
έντός όμως ένός πλάτους περιοχής 
πού νά άναγνωρίζεται ή πηγή-άτομο 
άπό τήν όποια προέρχεται. Τό πλάτος 
αύτό παραλλαγής κυμαίνεται άπό άτο
μο σέ άτομο: Άλλος γράφει σέ διάφο
ρα πολύ πλησίον χρονικά διαστήματα μέ 
μικρές παραλλαγές καί άλλος μέ μεγα
λύτερες. Δέν ύπάρχει τό Ιδιο μέτρο 
γραφικής παραλλαγής σέ όλους τούς 
άνθρώπους. ' Ο βαθμός παραλλαγής σέ 
κάθε άτομο έξαρτάται άπό τήν σταθε
ρότητα ή άστάθεια τού ψυχολογικού 
χαρακτήρος καί άπό τήν φυσιολογική 
κατάσταση τού οργανισμού του. Καί τό 
κρίσιμο σημείο συγκρίσεως καί διαπι- 
στώσεως άπό τόν γραφολόγο τής πρα
γματικής ύποστάσεως μιας γραφής, 
έάν είναι γνήσια ή μή, έξαρτάται άπό 
τήν ικανότητά του νά έντοπίση τά 
πραγματικά όρια τής περιοχής παραλ
λαγής, στά οποία διακυμαίνεται ή γρα
φή τού έξεταζομένου προσώπου. Αύτό 
προϋποθέτει πολύπλευρη καί βαθειά 
μόρφωση, κόπο καί μόχθο, άλλά καί 
έμφυτη προδιάθεση καί κλίση μέ ισχυρή 
παρατηρητικότητα καί εύθυκρισία. "Ο
ταν λέμε παρατηρητικότητα έννοοΰμε 
τήν όξέϊα καί εύαίσθητη σέ διακριτικό
τητα όραση, συντονισμένη μέ τήν κρίση 
τοϋ λόγου. Όταν ύπάρχουν τά προσόν
τα αύτά, τά ίδια έγγραφα άντιπαραβο- 
λής άποτελούν τόν μίτο τής ' Αριάδνης 
γιά νά μή χαθή κανείς στό λαβύρινθο 
τής πλάνης.

Άπό αύτά τά ολίγα διαφαίνεται ή 
μεγάλη σημασία καί ή άναγκαιότης τής 
Γ ραφολογίας, Ιδιαίτερα στόν τομέα τής 
Δικαιοσύνης, προκειμένου νά διαλευ- 
κανθοϋν θέματα γνησιότητος ή πλαστό- 
τητος, άκόμη καί έγκλήματα, άλλά καί 
τό βαρύ καί ύπεύθυνο έργο τοϋ γραφο
λόγου, ό όποιος πρέπει νά έμφορείται 
άπό μεγάλη εύσυνειδησία, έπιμέλεια, 
φροντίδα καί εύθυκρισία.
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ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΣ

Η νεανική του κραιπάλη και ακολασία προδίκαζαν 
ενα άρχοντα ολέθριο για τον βυζαντινό θρόνο.

Και όμως στα δυό χρόνια της βασιλείας του αναδείχθηκε
αξιόλογος ηγέτης.

Προσπάθησε να πλήξει την αριστοκρατία 
και τον κρεούργησε ο... λαός.

Σ ΤΗΝ γεμάτη πάθη και μίση 
ιστορία του Βυζαντίου, την μ ε

γαλειώδη και αιματηρή ̂ αζί, όπου ο 
θρίαμβος δ ιαδεχόταν την κ α τά 
πτωση, και η κατάπτω ση το θρίαμ
βο, δεν υπάρχει γεγονός πιο π ερ ί
εργο και συγχρόνως πιο χαρακτη
ριστικό της εποχής εκείνης από τη 
ζωή του  Ανδρόνικου Α Κομνηνού, 
που υπήρξε «Πιστός εν Χριστώ 
Βασιλεύς και Αυτοκράτωρ Ρωμαί
ων».

Γεννήθηκε το  1120. Ηταν πρώ
τος εξάδελφος του αυτοκράτορα 
Μ ανουήλ Α και παιδικός του φίλος. 
Οι δύο πρίγκιπες μεγάλωσαν μαζί. 
Και μολονότι ο Μανουήλ δεν έκρυβε 
τη συμπάθειά του για τον εξάδελ- 
φό του, οι σχέσεις τους υπήρξαν 
αρκετά θυελλώδεις.

Πραγματικά ο Ανδρόνικος είχε 
περίεργο και ανήσυχο χαρακτήρα. 
Αυτός ο ωραίος, αθλητικόςκα ιλ ιτο- 
δίαιτος γ ίγαντας - ε ίχε ύψος πάνω 
από δύο μέτρα - εκτός από τη 
φυσική του ομορφιά, ήταν εξα ιρ ε
τικά κομψός και προικισμένος με 
πολλά πνευματικά χαρίσματα. Ή 
ταν πανέξυπνος, μορφωμένος, ευ - 
φραδής, γοητευτικός, π νευματώ 
δης και τέλειος υποκριτής, ωστόσο, 
σε ορισμένα σημεία, ήταν δ ιαφορε
τικός από τους συμπατριώτες του, 
γιατί οι υποκριτικές του ικανότητες 
συμβάδιζαν π ί ρίεργα με την το λ 

μηρή εΛευθεροστομία του. Εξάλ
λου, οι θεολογικές συζητήσεις, που 
τόσο άρεσαν στους Βυζαντινούς, 
τον άφηναν αδιάφορο.

Ουσιαστικά, αδιαφορούσε για τη 
θρησκεία. Δεν φοβόταν ούτε  Θεό

Κάτω: ο Ανδρόνικος Κομνηνός. Παρά
σταση σε νόμισμα. Στην απέναντι σελί
δα: Βυζαντινοί πολεμιστές πολιορκούν 
κάστρο (Από βυζαντινό χειρόγραφο).

ούτε Διάβολο - παρ όλο που ήταν 
αρκετά προληπτικός -και δεν είχε 
ο ύ τε  αρχές ο ύ τε  ηθικούς φ ρ α 
γμούς. «Οι μηχανορραφίες, η επ ι
ορκία, η προδοσία ήταν παιχνίδι 
γι αυτόν. Τολμηρός και καλός η γ έ 
της, όταν ήθελε, ήταν συγχρόνως 
υπερβολικά σκληρός και αυτή η 
σκληρότητα, που εκδηλώθηκε π ε 
ρισσότερο στα γεράματά του, έ 
φ θανε μέχρι σαδισμού. Ωστόσο 
από την προσωπικότητά του  δεν 
έλειπ ε κάποιο «σκοτεινό μεγαλείο». 
Αλλά δεν άργησε να προκαλέσει 
την δυσπιστία του  αυτοκράτορα 
Μανουήλ.

Το όνομα του Ανδρόνικου ακού- 
σθηκε για πρώτη φορά με αφορμή 
κάποια γυναικοδουλειά. Γύρω στα 
1151, αν και ήταν παντρεμένος είχε 
ένα δεσμό. Το πράγμα δεν π αρου
σίαζε τ ίπ οτε το  εξαιρετικό, αλλά 
αυτό  που σκανδάλιζε τους συμπα
τριώτες του ήταν πως η ερωμένη 
του, η Ευδοκία Κομνηνή, ήταν εξα - 
δέλφη του. Εκείνη την εποχή, σε Α 
νατολή και Δύση, η Εκκλησία α π α 
γόρευε το  γάμο μεταξύ εξαδέλ- 
φων. Αλλά το  χειρότερο στην υ π ό 
θεση αυτή ήταν πως η Ευδοκία είχε 
μία αδελφή, τη  Θεοδώρα, που ήταν 
επίσημη ερωμένη του αυτοκράτο 
ρα.

«Είναι σωστό», έλεγε  σοβαρά ο 
Ανδρόνικος, «οι υπήκοοι να ακολου-
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θούν το παράδειγμα του αφ έντη 
τους και τα  προϊόντα του ίδιου 
εργαστηρίου (η Ευδοκία και η Θ εο 
δώρα ήταν αδελφές) έχουν την ίδια 
αξία και αρέσουν το  ίδιο».

Δεν είναι γνωστό αν ο Μανουήλ 
εκτίμησε το  πνεύμα του Ανδρόνι
κου, αλλά μάλλον δεν του  άρεσε 
αυτού του είδους η αφοσίωση, γιατί 
το 1152 έστειλε τον εξάδελφό του 
στην Κιλικία να πολεμήσει τον Αρ
μένιο πρίγκιπα Θόρο. Ίσω ς π ί
σ τευε πως θα ήταν μια διέξοδος για 
την δραστηριότητά του. Αλλά γε - 
λάσθηκε στις προσδοκίες του. Ο 
Ανδρόνικος, που ίσως δεν τον συγ- 
κινούσαν οι γυναίκες της Κιλικίας, 
άφησε τον εχθρό να ξεφ ύγε ι και 
νικήθηκε παρά την αναμφισβήτητη 
ανδρεία του.

Ο α υτοκράτορα ς δεν δυσαρε- 
στήθηκε πολύ μαζί του, αλλά ε π έ 
μενε στο σχέδιό του να τον απομα - 
κρύνει από την πρωτεύουσα. Τον 
ονόμασε δούκα του Βελιγραδιού και 
της Μπρανίτσοβας. Ο Ανδρόνικος 
έπ ρεπ ε να πολεμήσει τους Ο ύγ
γρους. Αρχισε αμέσως τις μηχα
νορραφίες και αποδείχθηκε περισ
σότερο επικίνδυνος μακριά, παρά 
κοντά στην Αυλή. Ο αυτοκράτορας 
έσπευσε να τον ανακαλέσει και 
τελικά προτίμησε να τον κρατήσει 
κοντά του.

Στο αυτοκρατορικό στρατηγείο

της Πελαγονίας στη Μακεδονία, ο 
Ανδρόνικος ξανάρχισε τις σχέσεις 
του με την Ευδοκία. Αυτός όμως ο 
δεσμός δεν άρεσε καθόλου στους 
συγγενείς της κοπέλλας. Η Ευδοκία 
ε ίχε έναν αδελφό τον Ιωάννη Κο- 
μνηνό, που μαζί με έναν άλλον 
Ιωάννη, τον Καντακουζηνό απ ο
φάσισαν να βάλουν τέλος στις δρα
στηριότητες του  Ανδρόνικου.

' Ενα βράδυ που βρισκόταν με τον 
εραστή της, η Ευδοκία αντιλήφθηκε 
οπλοφόρους να έχουν ζώσει τη 
σκηνη της. Αμέσως σκεφθηκε ένα 
σχέδιο. Φώναξε μια από τις ακό 
λουθες της και πρότεινε στον Αν
δρόνικο να φορεσει τα  ρούχα της. 
Εκείνος όμως αρνήθηκε υπ ερήφ α
να να μεταχειρ ιστεί ένα τόσο τ α 
πεινωτικό μέσο, έσχισε τη  σκηνή με 
μια σπαθιά, πήδησε πάνω από το 
φράχτη και ξέφ υγε από τους διώ
κτες του.

Αυτοί προσπάθησαν να τον δια- 
βάλουν στον αυτοκράτορα. Ισχυρί- 
σθηκαν πως ο Ανδρόνικος ήθελε να 
τον δολοφονήσει. Ο Μανουήλ ή ξε 
ρε πως ο εξάδελφός του ήταν 
ικανός για όλα. Πρόσταξε να τον 
συλλάβουν και να τον στείλουν στη 
Βασιλεύουσα, οπού τον φυλάκισαν 
αλυσοδεμένο σ ένα πύργο, κοντά 
στο παλάτι. Αυτό συνέβη το  1155. 
Τρία χρόνια αργότερα, ο Ανδρόνι
κος κατόρθωσε να δραπετεύσει με

μυθιστορηματικές συνθήκες.
Εσκαψε ένα λάκκο και κρύφθηκε 

σ έναν υπόνομο, αφού πρώτα κ ά 
λυψε το άνοιγμα από το  οποίο είχε 
περάσει ώστε να μη διακρίνεται 
καθόλου. Οι φύλακές του αναστα
τωμένοι και έντρομοι δεν ήξεραν τι 
να υποθέσουν. Αμέσως δόθηκε το 
σήμα του συναγερμού στην Κων
σταντινούπολη. Εκλεισαν τίς πύλες, 
έψαξαν παντού και για κάθε ενδε
χόμενο, συνέλαβαν τη  γυναίκα του 
και την έκλεισαν στη φυλακή, από 
όπου το είχε σκάσει ο Ανδρόνικος.

Αυτή η παρατημένη σύζυγος, 
που λάτρευε τον αναμφισβήτητα 
γοητευτικό  άντρα της, είδε ξαφνικά 
ένα βράδυ να εμφανίζετα ι μπροστά 
της ο Ανδρόνικος που δεν είχε άλλη 
έξοδο για να βγει από τον υπόνο
μο. Εντρομη νόμισε πως είδε φ ά ν 
τασμα. Αλλά ο Ανδρόνικος της α π έ
δειξε με τον πιο ευχάριστο τρόπο 
πως ήταν άνδρας με σάρκα και 
οστά... Ο Ιωάννης Κομνηνός γεννή 
θηκε εννέα μήνες μετά απ αυτή 
την ένωση.

Δεν έφθανε όμως αυτό, έπρεπε 
να βρεθεί τρόπος να βγει από κει 
μέσα. Ο Ανδρόνικος έμεινε έτσι μια 
βδομάδα, π ότε κρυμμένος στον υ 
πόνομο, π ότε  στην φυλακή του, 
ενώ οι άνθρωποι του Μ ανουήλ τον 
έψαχναν παντού. Τελικά κατόρθω - 
σε να δραπετεύσει.
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ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
Δυστυχώς αυτή  η καταπληκτική 

π ερ ιπ έτεια  τελείω σε άσχημα.
Χωρικοί τον αναγνώρισαν στην Μ. 

Ασία και έτσι τον ξανάκλεισαν στη 
φυλακή, όπου η φρούρησή του 
έγ ινε αυστηρότερη.

Εξη χρόνια αργότερα, το  1164, 
επανέλαβε την απόπειρα του. Α υ 
τή  τη φορά μεταχειρ ίστηκε α ντι
κλείδια. Μια βάρκα τον περίμενε. 
Ό λ α  πήγαιναν καλά. Αλλά ήταν 
γραφτό κάθε π ερ ιπ έτεια  του Αν
δρόνικου να έχει μια δόση ιλαρότη- 
τας. Στα ανοιχτά του Βοσπόρου η 
φρουρά σταμάτησε τη βάρκα. Στον 
Ανδρόνικο δεν έλειπε η φαντασία. 
Σε ακατάληπτη γλώσσα υποκρί- 
θηκε τά χ α  πως ήταν κάποιος δού
λος που δοκίμασε να δραπετεύσει. 
Ο βαρκάρης μπήκε στο νόημα και 
άρχισε να φωνάζει, για να του 
δώσουν π ίσω το ν  α ν υ π ό τα κ το  
δούλο του. Ετσι πήρε με το  ζόρι τον 
μ ετέπ ειτα  αυτοκράτορα ενώ οι 
στρατιώ τες γελούσαν.

Ε1 μοίρα όμως ε ίχε επ ιφυλάξει 
στον Ανδρόνικο να ζήσει και άλλες 
ιλαροτραγ ικές κατα σ τάσ εις. Είχε 
φθάσει στα σύνορα, όταν πάλι τον 
αναγνώρισαν και τον παρέδωσαν 
στους απ εσ τα λμένους του  Μ α 
νουήλ. Αυτή τη φορά δεν υποκρί- 
θηκε το  δούλο που το  ε ίχε σκάσει, 
αλλά τον έπ ιασε τάχα  κωλικός. Οι 
«φύλακες άγγελοί» του  α ν α γ κ ά 
σθηκαν να σταματούν κάθε τόσο 
εξ αιτίας της πριγκιπικής αυτής 
εντερικής διαταραχής.

Είχε πια νυχτώσει, όταν ο Ανδρό
νικος αναγκάστηκε να τραβηχτεί 
και πάλι παράμερα. Οι συνοδοί του 
άρχισαν να ανυπομονούν. Αργού
σε πολύ. Μήπως ο υψηλός κρατού
μενος ε ίχε αδιαθετήσει; ή μήπως..; 
Οι άνθρωποι του αυτοκράτορα δεν 
βρήκαν παρά μόνο ένα είδος σκιά- 
χτρου, ένα ραβδί με το  μανδύα και 
το  καπέλο του φυγάδα. Ο Ανδρόνι
κος σταμάτησε μόνο όταν έφθασε 
κοντά στην περιοχή του πρίγκιπα 
Ειαροσλάβ στις όχθες του Δ νείσ τε
ρου. Ο Σλάβος κολακεόθηκε που 
ένα τόσο υψηλό πρόσωπο ζήτησε 
την φιλοξενία του και τον δέχθηκε 
σαν φίλο.

Ο Ανδρόνικος άρχισε αμέσως τις 
ραδιουργίες και την στρατολόγηση 
ανδρών. Ο Μ ανουήλ ανησύχησε 
για τον εξάδελφό του, που είχε 
τόσο αδικήσει και που ε ίχε κλείσει 
τόσα χρόνια στις φυλακές. Σκέ- 
φθηκε ότι έπ ρεπ ε να τον «συγχω
ρήσει» και οι δυο συγγενείς συμφιλι
ώθηκαν.

ΕΗ κατασταση αυτή  δεν κράτησε 
πολύ. Ο αυτοκράτορας σχεδίαζε 
να ορίσει διάδοχό του  την κόρη του 
Μαρία. ' Ετσι ο άνδρας της που ήταν 
Ούγγρος, θα ανέβαινε στον αυτο - 
κρατορικό θρόνο. Ο Ανδρόνικος έ 
νοιωσε τό τε, να ξυπνά ο π ατρ ιω τι
σμός του. Ενας ξένος να γίνει 
αυτοκράτορας. Πολλοί αντιφ ρο - 
ν ο ό ν τες  σ υ γκεντρ ώ θ ηκα ν  γύρω  
του, όταν αρνήθηκε να δώσει όρκο 
πίστεως στην Μαρία.

Τότε ο Μανουήλ αποφάσισε να 
απομακρύνει πάλι αυτόν τον αδι
όρθωτο εξάδελφό όπως το  1152, 
δηλαδή πριν δεκατέσσερα χρόνια. 
Τον έστειλε στην Κιλικία να π ο λε
μήσει πάλι τον Θόρο, τον Αρμένιο. Ο 
Ανδρόνικος που ε ίχε το  σχέδιό του, 
φάνηκε το  ίδιο γενναίος, αλλά νική
θηκε όπως την πρώτη φορά. Αυτή 
η περιοχή τελ ικά  δεν του ταίρ ιαζε 
καθόλου.

Ο νειρευόταν να πάει κάπου αΛ- 
λού. Είχε ακούσει να γ ίνετα ι λόγος 
για την υπέροχη ομορφ ιάτηςπ ρ ιγ- 
κίπισσας Φιλίππας, κόρης του η γ ε 
μόνα της Αντιόχειας Ραϋμούνδου 
και αδελφής της αυτοκράτειρας 
Μαρίας. Αποφάσισε να επισκεφθεί 
αυτή τη πόλη. Ντυμένος με εξα ιρ ε 
τική κομψότητα, άρχισε να περνά 
και να ξαναπερνά κάτω από τα 
παράθυρα της ωραίας του με συ
νοδεία από ξανθούς ακολούθους, 
που κρ α το ύ σ α ν  α ργυρά  τό ξα . 
Οσο για την πριγκίπισσα δεν μπό

ρεσε να του  αντισταθεί. Αλλά ο

Μανουήλ Α ', εξάδελφος και αντίπαλος 
του Ανδρονίκου.

Ανδρόνικος μόλις την κατέκτησε 
έσπευσε να την εγκαταλείψ ει για 
κά π ο ια  άλλη καλλονή. Εδειχνε 
προτίμηση στις χριστιανός των Α γ ί
ων Τόπων και έστρεψ ε τα  βλέμμα
τά  του στη θεοδώρα, χήρα του 
βασιλιά της Ιερουσαλήμ Βαλδουΐνου 
Ε . Την αγάπησε και τον αγάπησε 
κι αυτή. Ηταν ο μεγάλος έρωτας. 
Αυτή τη  φορά ο άστατος Ανδρόνι
κος ήταν πραγματικά ερω τευμέ
νος.

Κάποιος όμως διέκοψε αυτό το  
τρυφερό ειδύλλιο. Στο Ιερό Παλάτιο 
ο αυτοκράτορας έγ ινε έξώ  φρενών, 
όταν έφθασαν στ αυτιά  του  τα  
κατορθώματα του  εξαδέλφου του. 
Δ ιέτα ξε να τον συλλάβουν και να 
τον τυφλώσουν, γ ιατί ε ίχε ξεπ ερά- 
σει κάθε όριο.

Ο Ανδρόνικος έφ υ γε τό τε, αλλά 
πήρε μαζί του την Θεοδώρα και τα 
παιδιά που ε ίχε αποκτήσει μαζί 
της. Ετσι όλη η ο ικογένεια περι- 
πλανήθηκε χρόνια σε ισλαμική γη, 
στη Δαμασκό, στη>- Βαγδάτη και 
αλλού. Παντού τους υποδέχονταν 
με τιμές, αλλά κανείς δεν τολμούσε 
να τους κρατήσει. Τέλος ξέπεσαν 
σε ένα Τούρκο εμίρη. Αυτός π α ρα
χώρησε στον Ανδρόνικο ένα κ ά 
στρο κοντά στα βυζαντινά σύνορα. 
Εκείνος τό τε  προκαλώντας τον αυ- 
τοκρατορικό του εξάδελφό, άρχισε 
αλλεπ άλληλες επ ιδρομές σε βυ
ζαντινό έδαφος. Ο Μανουήλ επ ι
χείρησε άδικα να τον συλλάβει. Ο 
Ανδρόνικος ξέφ ευ γε  από όλες τις 
παγίδες που του έστηναν. Επί τ έ 
λους μπορούσε να ορθώσει το 
ανάστημά του. Μόνο που χρησιμο
ποιούσε τις ικανότητές του ενα ντί
ον της πατρίδας του.

Αργότερα όμως ο Νικηφόρος Πα- 
λαιολόγος, δούκας της Τραπεζούν- 
τας κατόρθωσε να συλλάβει τη 
Θεοδώρα και τα  παιδιά. Τότε σ υνέ
βη αυτό  το  παράξενο: Αυτός ο 
άντρας, που δεν ε ίχε π οτέ ενδοια
σμούς, αυτός ο κυνικός, ζήτησε 
έλεος για χάρη της οικογένειας 
του. Ο Μανουήλ και πάλι τον σ υγ
χώρησε. Αλλά επειδή ο Ανδρόνικος 
δεν ήταν π ο τέ  δυνατόν να φερθεί 
όπως όλοι οι άνθρωποι, απαίτησε 
εκτός από τους καθιερωμένους 
τύπους, να τον σύρουν στα πόδια 
του θρόνου δεμένο με αλυσίδα 
τυλιγμένη γύρω στο σώμα του, 
κάτω από τα  ρούχα του, για να 
ζητήσει έλεος από τον αυτοκράτο 
ρα.

Ωστόσο πλησίαζε τα  εξήντα  κι 
αυτό  επηρέασε ακόμη και έναν 
άνθρωπο σαν τον Ανδρόνικο. Απο-
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Βυζαντινοί στρατιώτες σε πολιορκία μιας πόλεως.

σύρθηκε στο Οιναίο κοντά στη 
Μαύρη Θάλασσα και μετά από 
τόσο θυελλώδη βίο, ζούσε τώρα 
ήσυχα με την ερωμένη του  και 
ανιστορούσε με ευχαρίστηση τις 
π ερ ιπ έτε ιες του, συγκρίνοντας τον 
εαυτό  του με τον Δαβίδ...

Αλλά ποιες ήταν οι υστερόβου
λες σκέψεις του εκείνη την εποχή; 
Δεν άργησαν και πολύ να φανερω 
θούν.

Το 1180, ο αυτοκράτορας Μ α 
νουήλ πέθανε. Τότε η προσωπικό
τη τα  του  Ανδρόνικου A του τ ε λ ε υ 
τα ίου των Κομνηνών, απ έκτησε το 
«σκοτεινό μεγαλείο» της.

Γενικά, η περίοδος της δυναστεί
ας των Κομνηνών, τον 12ο αιώνα, 
υπήρξε λαμπρή για το Βυζάντιο. Ο 
«βασιλεύς» ε ίχε δει στα πόδια του 
τους πρίγκιπες της φράγκικης Συ
ρίας, πολλούς μουσουλμάνους εμ ί
ρηδες, τον βασιλιά της Ουγγαρίας 
και πολλούς δυνάστες της βόρειας 
όχθης της Μαύρης Θάλασσας. Ω 
στόσο τον ορίζοντα σκίαζαν δυο 
απειλές: Στη Μ. Ασία, οι Τούρκοι 
ρίζωναν κάθε μέρα και περ ισσότε
ρο. Οι Λατίνοι απλώνονταν σε όλη 
την Αυτοκρατορία. Βενετσιάνοι και 
Γενουάτες είχαν απαλλαγεί από 
τους εμπορικούς δασμούς και οι 
Δυτικο ί α π οτελούσ α ν σημαντικό 
τμήμα του  πληθυσμού της Βασι
λεύουσας. Σιγά - σιγά εισχωρού
σαν στον κρατικό μηχανισμό. Η 
γυναίκα του Μανουήλ, αντιβασίλισ- 
σα μετά το  θάνατό του, ήταν 
Φράγκισσα: η Μαρία της Α ντιόχει
ας. Και οι Βυζαντινοί μισούσαν τους

Λατίνους. Η αυτοκράτειρα που κυ 
βερνούσε στο όνομα του δωδεκά
χρονου γιου της, δεν μπορούσε να 
το  αντιληφθεί γ ιατί η κλίκα των 
Λατίνων ήταν πανίσχυρη στην Α υ 
λή.

Ο Ανδρόνικος κατάλαβε πως η 
ώρα του ε ίχε φτάσει. Με τεράστια  
π ροπαγάνδα διαδόθηκε σαν α 
στραπή η δημοτικότητά του σε όλη 
τη χωρά. Εμφανιζόταν σαν. σωτή- 
ρας της χώρας από την τυραννία 
των Λατίνων, σαν μεσαίας και λυ 
τρ ω τής  τη ς  Α υ το κρ α το ρ ία ς . Το 
1183, η πορεία του προς την Κων
σταντινούπολη πήρε χαρακτήρα 
θριαμβευτικό. Ο σεβαστοκράτορας 
Αλέξιος Κομνηνός, ανηψιός του ν ε 
κρού αυτοκράτορα, σύμβουλος και 
πανίσχυρος ευνοούμενος της αντι- 
βασ ίλισσας, σ υνθη κο λόγη σ ε. Το 
πλήθος επ ιτέθηκε και κατέλαβε τη 
λατινική συνοικία της Κωνσταντι
νουπόλεως. Τρεις μέρες κράτησαν 
οι λεηλασίες, οι βιασμοί, οι σφαγές. 
Πάνω σε όλα αυτά  τα  πτώ ματα 
πάτησε ο Ανδρόνικος γ ια  ν ανεβεί 
στην εξουσία. Αμέσως μετά άρχισε 
η προετοιμασία του  εδάφους. Φ ά
ση πρώτη: η Μαρία της Αντιόχειας 
πέρασε από δίκη και καταδικάστη
κε στην ποινή του  θανάτου. Στραγ - 
γαλίστηκε μέσα στη φυλακή της. 
Φάση δεύτερη: ο Ανδρόνικος ονο
μάσθηκε συναυτοκράτορας του α 
νήλικου Αλεξίου Β .Δεν έμενε παρά 
να δολοφονηθεί ο Αλέξιος, πράγμα 
που δεν άργησε να συμβεί. Ο 
Ανδρόνικος «είχε την ικανοποίηση

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
να σπρώξει με μια κΛωτσια το 
πτώμα του, που π έτα ξαν μπροστά 
στα πόδια του».

Ηταν επί τέλους ο μόνος α υ το 
κράτορας και μάλιστα πανίσχυρος.

Ισως αυτό  να ήταν το  όνειρο όλης 
της ζωής του. Συνέβη τό τε  κάτι 
εκπληκτικό. Αυτός ο κυνικός, ο 
γυναικάς, ο δολοφόνος, α π οδ ε ί
χθηκε μεγάλος ηγεμόνας.

Αναδιοργάνωσε τη  διοίκηση της 
χώρας. Κατάργησε το  έθιμο της 
εξαγοράς των αξιωμάτων που τώ 
ρα δόθηκαν στους πιο άξιους. Οι 
φ ο ρ ο ε ισ π ρ ά κτο ρ ες  ε λ έγ χ ο ν τα ν  
αυστηρά και οι δημόσιοι υπάλληλοι 
έγιναν έμμισθοι. Η φορολογία μειώ
θηκε και έπαψ ε να καταπ ιέζει το 
λαό. Η δικαιοσύνη βελτιώθηκε. Ξα- 
ναγύρισε η τάξη  και η ευημερία 
άρχισε πάλι να βασιλεύει στη χώρα. 
Αλλά οι φροντίδες του αυτοκράτο 
ρα δεν περιορίσθηκαν μόνο στη 
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. 
Προστάτευσε τα  γράμματα, τις τ έ 
χνες και ενθάρρυνε τα  δημόσια 
έργα. ' Εδωσε μάλιστα εντολή σε 
ένα από τα  οικοδομήματα που 
έκτισε, να απεικονισθούν σε μια 
σειρά τοιχογραφίες, που ασφαλώς 
θα ήταν ενδιαφέρουσες, επεισόδια 
από τις π ερ ιπ έτειές του...

Αυτό το τεράστιο έργο π ραγμα
τοποιήθηκε σε λιγότερο από δυο 
χρόνια.

Αλλά δυστυχώς ο Ανδρόνικος είχε 
διατηρήσει όλα τα  πάθη της νεότη - 
τάς του, που είχαν χειροτερέψ ει με 
την ηλικία. Είχε εξάλλου ν αντιμε
τωπίσει τη μεγάλη αντίδραση της 
αριστοκρατίας που ε ίχε δυσαρε- 
στηθεί με τις μεταρρυθμίσεις του. Οι 
συνωμοσίες διαδέχονταν η μια την 
άλλη. Ο Ανδρόνικος απαντούσε με 
τα  σκληρότερα μέτρα. Φόβος και 
τρόμος επ ικρατούσε στις ο ικογέ
νειες των Κομνηνών, των Αγγέλων, 
των Καντακουζηνών. Οι περιοχές 
που στασίαζαν όπως της Νίκαιας 
και της Προύσας, γέμισαν κρεμα
σμένους. Πυρές άναβαν νύχτα μ έ
ρα. Κάποτε, ο Ανδρόνικος σκέφθη- 
κε να σουβλίσουν και να ψήσουν 
έναν αντιφρονούντα και μετά να 
σερβίρουν αυτό  το  παράξενο έδ ε
σμα στη γυναίκα του. « Η σκληρό- 
τη τά  του», γράφει ο Ω γκύστ Μ πα- 
γύ, «από μέρα σε μέρα γινόταν όλο 
και πιο απάνθρωπη. ' Οχι μόνο 
ζητούσε να γίνονται καθημερινά 
εκτελέσεις, αλλά οι εκτελέσεις α υ 
τές  έπρεπε να συνοδεύονται από 
φ ο β ερ ά  μαρτύρ ια . Τα μ α ρτύρ ια  
που επ έβαλε στα θύματά του, του 
προκαλούσαν ένα είδος ερωτικής
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διεγέρσεως, ττου απολάμβαναν οι 
αμέτρητες ερωμένες του». «Στην 
ψυχή του  Ανδρόνικου Κομνηνού», 
λέει ο Κάρολος Ντηλ «υπάρχει κάτι 
σαν την ψυχή του Καίσαρα Βοργία». 
Ακόμα και οι δικοί του έτρεμαν όταν 
έπ εφ τε  πάνω τους το  βλέμμα του 
τρομερού αυτού κολοσσού.

Ωστόσο η θύελλα ερχόταν από 
τη  Δύση. Ο Ανδρόνικος γρήγορα 
αναγκάσθηκε ν απαρνηθεί τις ιδέ
ες που τον είχαν φέρει στην εξο υ 
σία και μάλιστα έχτισε μια εκκλησία 
λατινικού ρυθμού. Πολλαπλασίασε 
τη διπλωματική του δραστηριότη
τα. Αλλά δυστυχώς έβλεπε να ορ
θώνεται μπροστά του  ένας συνα
σπισμός που τον αποτελούσαν ο 
Νορμανδός βασιλιάς της Σικελίας 
κα ι ο Γερμανός α υ το κρ ά το ρ α ς  
Φρειδερίκος Βαρβαρόσσας. Τα νορ
μανδικά σ τρ α τεύ μ α τα  απ οβ ιβά
στηκαν στο Δυρράχιο τον Ιούνιο 
του 1185.

Ο Ανδρόνικος κήρυξε την Κων
σταντινούπολη σε κατάσταση α- 
μύνης. Αλλά είχε χάσει την α υ το 
πεποίθησή του. ' Ηταν ανήσυχος, 
πυρετικός και ξαφνικά ένοιωθε υ 
περβολικά αισιόδοξος. Εφευγε τ ό 
τε  στην εξοχή και γλεντούσε με 
εύθυμη συντροφιά. Γινόταν θεατής, 
του  εαυτού  του και της μοίρας του.

Ολα όμως εξελίχθηκαν πολύ γρή 
γορα.

Τα νορμανδικά στρατεύματα, α 
φού κατέλαβαν την Θεσσαλονίκη, 
την λεηλάτησαν και έσφαξαν τους 
κατοίκους της, βάδιζαν εναντίον 
της Βασιλεύουσας. Ο αρχηγός της 
αστυνομίας θέλησε να συλλάβει 
έναν αριστοκράτη, αντίπαλο του 
καθεστώτος, τον Ισαάκιο Αγγελο, 
μ έτρ ια  π ρ ο σ ω π ικό τη τα . Εκείνος 
σκότωσε ένα σμπίρο και ζήτησε 
άσυλο στην Αγία Σοφία. Τότε ξ έ 
σπασε η επανάσταση. Ο Ανδρόνι
κος που έλειπ ε από την Βασιλεύ
ουσα, έσπευσε αμέσως να γυρίσει, 
αλλά αναγκάστηκε να φύγει κρυ
φά. Τον αναγνώρισαν όμως και τον 
ξανάφεραν στην πρωτεύουσα. Αλ
λά καλύτερα να δώσουμε τον λόγο 
στον χρονογράφο Νικήτα Ακομινά- 
το: «Τον έκλεισαν στου Ανεμά τον 
πύργο με αλυσίδα στο λαιμό και 
σίδερα στα πόδια. Τον παρουσία
σαν έτσι αλυσοδεμένο στον Ισαάκιο
Αγγελο και στις προσβολές του 

όχλου. Του έσπασαν τα  δόντια, του 
ξερίζωσαν τα  μαλλιά. Οι γυναίκες, 
που ε ίχε θανατώσει ή τυφλώσει 
τους άνδρες τους, τον χτυπούσαν 
με μανία. Μ ετά  του έκοψαν ένα

χέρι και τα  γεννητικα του όργανα 
και τον ξανάκλεισαν στην ίδια φ υ 
λακή χωρίς ψωμί, χωρίς νερό, και 
αβοήθητο. Λίγες ημέρες αργότερα 
τον ξαναπήραν, του έβγαλαν το 
ένα μάτι και τον τριγύριζαν πάνω 
σε μια καμήλα ξεσκούφωτο και 
κουρελιασμένο. Ολα τα  αποβρά
σματα της κοινωνίας, όλος ο βά
ναυσος και χυδαίος όχλος μαζεύ
τηκαν για να τον προσβάλουν με 
απέραντο μίσος, χωρίς κανένα σ ε 
βασμό ούτε  στο αξίωμα που είχε 
περιβληθεί, ούτε στον όρκο π ιστέ - 
ως που του είχαν δώσει. Αλλοι τον 
χτυπούσαν με ραβδιά στο κεφάλι, 
άλλοι του έρριχναν ακαθαρσίες στο 
πρόσω πο.' Αλλοι τον π ετροβολού
σαν κι άλλοι του  κέντριζαν με σ ου
βλιά τα  πλευρά. Μ ια πόρνη του 
έρριξε μια χύτρα ζεματιστό νερό 
στο κεφάλι. Τέλος δεν έμεινε κανείς 
που να μην τον προσβάλει. Τον 
έσυραν έτσι ως τον Ιππόδρομο, στο 
μέρος όπου πάνω σε δύο κολώνες 
στέκονταν μια λύκαινα και μια γ ο υ 
ρούνα. Εκεί τον κατέβασαν από την 
καμήλα και τον κρέμασαν από τα  
ποδιά. Υπέφερε όλα αυτά  τα  μαρ
τύρια και άλλα ακόμη, που δεν 
μπορώ να πω, με απ ίστευτη καρ
τερ ία  και θαυμαστή πνευματική 
διαύγεια. Δεν έλεγε  τ ίπ ο τε  άλλο 
ανάμεσα ο αυτό  το  έξαλλο πλήθος 
των βασανιστών παρά μόνον: «Λυ
πήσου με Κύριε. Ειατί χ τυπ ά τε  με 
‘τόση μανία ένα τσακισμένο καλά 
μι;...» Η μανία του όχλου δεν είχε 
ακόμη ικα νο π ο ιη θ ε ί απ ό τό σ ες  
φρικαλεότητες. Μερικοί του έσ χ ι
σαν το  χιτώνα. Αλλος του βύθισε 
το  σπαθί του  από το  στόμα ως τα 
σωθικά. Δύο Λατίνοι βύθισαν τα  
σπαθιά τους στο σώμα του, για να 
δουν ποιο έκοβε καλύτερα. Τέλος 
π έθανε μετά από τόσα βασανι
στήρια φέρνοντας το  χέρι στο σ τό 
μα. Μερικοί νόμιζαν πως το έκανε 
για να πιει το  αίμα που ετρ εχε  από 
τις πληγές του».

Η αγωνία του Ανδρόνικου Κομνη
νού ήταν το  προοίμιο της αγωνίας 
του Βυζαντίου. Οι ' Αγγελοι, η επ ο 
μένη δυναστεία, βασίλευσαν μέσα 
στην αναρχία και το  1204, η Κων
σταντινούπολη καταλήφθηκε από 
τους Σταυροφόρους. Η Λατινική 
Α υ το κ ρ α το ρ ία  δεν δ ια τηρ ή θη κε  
περισσότερο από εξήντα  χρόνια, 
αλλά και όταν το  Βυζάντιο απ οκα
ταστάθηκε δεν ήταν παρά η σκιά 
του εαυτού  του. Υπέκυψε οριστικά 
το  1453, κάτω από τα  χτυπ ήματα 
του Μωάμεθ Β του Πορθητή.

Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ  Τ Η Σ 
Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ  ΜΑ Σ

ΗΛΙΟ
ΓΕΡ Μ Α ΤΑ

Του
Σπόρου

Μ ελά

^-νΡ/4 γεμάτη λάγγεμα, πού τήν ψυχή 
J C  μας περιζώνουνε καί κυριεύουνε 
μέ ύπουλη έφοδο, οί άγιάτρευτες 
νοσταλγίες, όλα τά αιώνια «γιατί» τ ' 
άναπάντητα γιά έλπίδες πού ψεύτισαν, 
γιά χαρές πούσβυσαν σάν παραισθή
σεις ξεγελάστρες, μέ πόση άνεση σέ 
ζοϋμε στήν έξοχή! Τί είναι τό ήλιόγερμα 
στήν πεζή ζωή τής πολιτείας; "Ενα 
θάμπωμα μέ κάποιους τοίχους πού 
βάφονται μώβ -  ένα θάμπωμα κεντημέ
νο μέ τά πρώτα φώτα πού άνάβουν, γιά 
νά ίδοϋμε κάποιους ίσκιους άνθρώπι- 
νους πού ξακολουθούν νά γυρίζουν μέ 
τήν άποκτημένη ταχύτητα τής μέρας. 
Στήν έξοχή όμως είνε τό μεγάλο 
δράμα, όπως τ ’ άντίκρυσαν οί πρώτοι 
θνητοί μέ τήν ψυχή γεμάτη ιερό δέος 
καί θαμπωμένα μάτια. Είναι μιά καθημε
ρινή, μεγαλόπρεπη άγωνία, ένας γιγαν- 
τένιος θάνατος. Ή  ψυχή μας είναι 
κάθε βράδυ βουτηγμένη σ ’ αύτά τά ίδια 
τά ούράνια αίματα τής τραγικής πορφύ
ρας, πού σέρνει πίσω του ό ήλιος όταν 
βυθό. Κάτω κεϊ, στις γλώσσες τών
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βράχων, μέ τις άπειρες μικρές κουφα- 
λες πού τά κύματα τίς έχουν κάμει 
σύριγγες γιά νά φυσούν τίς προαιώνιες 
άρμονίες των φλοίσβων τους, ένας 
ζωγράφος έχει στήσει τόν τρίποδά του. 
Τι άξιολύπητη εργασία άντιγραφέα συμ
βολαιογραφείου! Μά εϊσαστε, λοιπόν, 
τρελλός, φίλε μου; Σοβαρά έπιχειρειτε 
ν ' άποδώσετε μιά τέτοια ώρα; Ποϋ θά 
βρήτε χρώματα φτιαγμένα άπό τό πεν- 
τόσταγμα τοϋ αιθέρα καί τρίχες πινέ
λων άπό τίς ενδόμυχες ίνες τής ψυχής; 
Καί ποϋ θά βρήτε άντικείμενα νά 
επιπλώσετε τόν πίνακά σας αυτή τή 
στιγμή; είναι πεύκα οί μαύρες αϋτές 
σιλουέττες στήν άκτή -  τι δράμα τ ’ 
άπομεμονωμένα δένδρα στήν έξοχή 
μας! -  ή πλάσματα παράξενα ονείρου, 
μέ χέρια ικεσίας τεντωμένα κατά τό 
πέλαγος, κατ’ απ’ όλο τό δραματικό 
φώς τής πυρκαϊάς, πού όλο σβύνει πίσω 
άπό τίς άϋλες, σταχτογάλαζες πυραμί-

Ιδες τών βουνών; Τι άγωνία!... "Ολα σά 
νά ψηλώνουν γιά νά συγκρατήσουν 
αύτό τό φώς; Τά κατάρτια τών πλοίων 
πού λικνίζονται στό πυρόχρυσο ποτάμι 
τής άνταύγειας πού αύλακώνει τόν 
πλατύ κόρφο, τά δένδρα μέ τίς κορφές

τους, τά σπίτια μέ τά χρυσοπόρφυρα 
τζάμια τοϋ βασιλέματος, οί στέγες μέ 
τά βέλη τους κ ι’ αύτός ό άσπρος 
γλάρος, πού πήρε τό πέταγμά του άπό 
τό φαλακρό έρημόνησο κ ι’ άνεβαίνει 
ροδοχρυσοβαμμένος όλοένα ψηλότε
ρα, σά νά θέλη νά ίδή γιά τελευταία 
φορά, τόν πορφυρό δίσκο, πού κύλησε 
καί πάει. Τά χρώματα μουντώνουν, ή 
θάλασσα άνατριχιάζει. Οί σκιές τών 
βουνών, μενεξεδιές πρώτα, πιό σκού
ρες, ύστερα, προβαίνουν γοργά στον 
κάμπο, ατούς πευκιάδες, στις αμμουδι
ές κ ι’ ή σιγαλιά κερδίζει σιγά-σιγά, όλα 
τά μέρη όπου βασίλευε, λίγο πριν, ή 
χαρούμενη βοή τής ζωής.

Οί γυναίκες, τά κορίτσια, τά παιδιά, 
χύνονται άπό σπίτια, παράγκες, σκηνές, 
στον παραλιακό δρόμο, μέ τ ' άλαφρά 
τους καλοκαιρινά φορέματα, π’ άνεμί- 
ζουν άπαλά στον μπάτη. Βναι μέσα στό 
μούχρωμα, φιγούρες αιθέριες, ιδεα
τές, ίσκιοι διαβατάρικοι, ποϋχουν ξεφύ- 
γει άπό τίς πιό μυστικές περιοχές τών 
ρεμβασμών μας. "Ενα μακρυνό γέλιο 
πίσω άπό τά δέντρα, μιά φωνή, ένα 
τραγούδι πού σβύνει ό άνεμος, δυό

λόγια πού ψιθυρίζονται σιμά μας, παίρ
νουν μιά σημασία έντελώς άπρόοπτη. 
Βναι σάν πετρίτσες πού πέφτουν ξα
φνικά στό βαθύ, τό άπύθμενο πηγάδι, 
τών άναμνήσεων καί τών πόθων καί 
ξυπνούν πλήθος άντίλαλους, πού ή 
ψυχή μας είναι γεμάτη. Λύπες πραγμα
τικές, όρισμένες, μά πρό πάντων λύπες 
άκαθόριστες σφίγγουν τήν καρδιά μας. 
Τό φυσικό δράμα παίζεται καί μέσα στή 
σκηνή τοϋ έγώ μας. Ο βαθύς υπαινι
γμός γιά κάποιες τελικές καί ανεπανόρ
θωτες καταστροφές, πού γεμίζει αύτή 
τήν ώρα Toy άέρα, έχει καί μέσα μας τήν 
πιό δυνατή άπήχηση. Είναι ή ώρα τών 
άπολογισμών. Τί τήν έκαμες τή μέρα 
σου; Τί τήν έκαμες τή μέρα σου; Τί τήν 
έκαμες τή ζωή σου; Αύριο ή αυλαία τοϋ 
κόσμου θά πέση γιά σένα, όπως τώρα τό 
σκοτάδι πέφτει σέ στεργιές καί πελάγη. 
Καί δέ ζή κανείς δυό φορές. "Αν οί 
άνθρωποι πρόσεχαν περισσότερο αύτή 
τήν ώρα τού δειλινού, θά ζούσαν 
καλύτερα. Καί δέ θάχαν τόση άνάγκη 
άπό τό χαυνωτικό ναρκωτικό τής λησμο- 
νιάς. Μόνο μιά μέρα γεμάτη, μπορεί ν 
άντικρύση μέ μάτι άδάκρυτο τό ήλιό- 
γερμα.
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Λύχνος από αυτούς που εχρησιμοποι- 
ούντο στις κατακόμβες της Μήλου.

01 ΚΑΤΑΚΟΜ ΒΕΣ
ΤΗΣ
Μ ΗΛΟΥ
Οκτώ χιλιάδες χριστιανοί (και αυτοί είναι οι πρώτοι Έλληνες 
χριστιανοί) έχουν ταφεί στο μοναδικό ελληνικό πρωτοχριστια
νικό μνημείο. Βρίσκονται στις κατακόμβες της Μήλου, που 
θεωρούνται ως το τρίτο κατά σειρά σπουδαιότατο χριστιανικό 
μνημείο του είδους αυτού στον κόσμο, μετά τους Αγίους Τόπους 
και τις διατηρούμενες επίσης κατακόμβες της Ρώμης.

Τ Α μεταλλεία και τα  ορυχεία 
δούλευαν «πόση δυνάμει». Χιλι

άδες δούλοι μέσα στις στοές έδιναν 
την ύστερή τους πνοή για να 
εξορύξουν τα  τόσο πανάκριβα και 
μοναδικά για την αυτοκρατορία 
ορυκτά και μέταλλα. Τα προϊόντα 
του  ορυκτού πλούτου της Μήλου 
ήσαν από τα  πιο θαυμαστά της 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η αγορά 
της Ρώμης τα  περίμενε π ά ντοτε με 
αδημονία και πάντα οι έμποροί της 
διαμαρτύρονταν γ ιατί οι Μήλιοι έ 
σ τελνα ν  μ ικρές π ο σ ό τη τες . Τα 
πλοία των Μηλιών εμπόρων όργω 
ναν το  Αιγαίο και έφθαναν στην 
μητρόπολι αναπλέοντας το  Τηρρυ - 
νικό Πέλαγος.

Η Ρώμη απορροφούσε όλες τις 
ποσότητες κισσήρεως της Μήλου, 
την οποία χρησιμοποιούσε για το 
στίλβωμα των ψηφιδωτών στα δά
πεδα των ιερών και των οικιών της. 
Τα καράβια του  νησιού φόρτωναν 
τον ξακουστό «μήλινο», ένα χρώμα 
λευκό που χρησιμοποιούσαν οι Ρω
μαίοι και Έλληνες ζωγράφοι. Ιδιαί
τερη ζήτησι ε ίχε το  θειικό αργίλιο 
που εχρησιμοποιείτο στην ιατρική. 
Το αργίλιο αυτό  δεν επαρκού'σε

μάλιστα, χαρακτηριζόταν δε ως το 
άριστο της αυτοκρατορίας. Το θ ε ι
άφι της Μήλου έφ θανε με ιδιαίτερα 
καράβια στα λιμάνια τού  Imperium. 
Εξ άλλου η «αρμενική βώλος», ένα 
άλλο περ ιζήτητο μηλιώτικο ορυκτό 
προϊόν, ε ίχε  μεγάλη διάδοσι και το  
χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι γ ια 
τροί της πρώτης και δευτέρας μετά 
Χριστόν εκατονταετηρίδας.

' Ενας ολόκληρος κόσμος ε ίχε  σαν 
μοναδική του ασχολία την διακίνησι 
του  εμπορίου αυτού. ’ Ενα τμήμα 
του εγκατεστημένο στην Ρώμη.
Ενα άλλο τμήμα του, το  μ εγα λύ τε

ρο, στην Μήλο. Εκεί και οι πολυδαί
δαλες εξορυκτικές εγκαταστάσεις, 
εκεί και η παροικία των Εβραίων 
εμπόρων, εκεί και οι περίφημοι 
Μήλιοι πλοηγοί και καπεταναίοι, 
εκεί και οι χιλιάδες δούλοι.

Τότε, στις δυο πρώτες μετά Χρι
στόν εκατονταετηρίδες, το  εμπ ό
ριο της Μήλου γινόταν από το  μικρό 
και ασφαλές λιμάνι στο Κλήμα. Πύρ
γοι κτισμένοι με σ ιδερόπετρες κύ 
κλωναν το  λιμάνι μέχρι το  χωριό 
Προβατάς εξασφαλίζοντας την ε ί
σοδο και την ελεύθερη φόρτωσι 
των ορυκτών. Τα ίχνη του  λιμανιού

αυτού και σήμερα ακόμη μπορεί να 
τα  διακρίνη κανείς λίγα μέτρα κάτω 
από την επ ιφάνεια  της θαλάσσης. 
Τα ερείπ ιά του  θυμίζουν τα  μ εγα 
λεία μιας άλλης εποχής.

Ο ανηφορικός δρομίσκος 1800 
χρόνια τώρα συνδέει το  λιμάνι με 
την πόλι. Τα τε ίχη  από την μια 
πλευρά, η αρχαία αγορά στην μ έ 
ση, το  μεγάλο θέατρο, οι θερμές 
πηγές και τα  καλλιμάρμαρα μέγαρα 
της πόλεως με τα  υπέροχα ψ ηφ ι
δωτά, έδιναν τον τόνο του π λού
του, της αρχοντιάς. Ιδιαίτερη εν τύ 
πωση προξενούσε το  μέγαρο του 
«συλλόγου οπαδών του  θεού Δ ιο
νύσου» με το  θαυμαζόμενο απ ' 
όλους ψηφιδωτό «Διονύσιος Τριε- 
τηρικός». Καθώς ανηφόριζε κανείς 
μπορούσε να διακρίνη σε απόστασι 
14 βημάτων από ένα δεύτερο (μι
κρό) θέατρο, το  «παλάτι του  βασι
λιά», όπως λένε σήμερα ένα κοριν
θιακού ρυθμού ανάκτορο. ' Εξοχα 
και πολυδάπανα έργα, το  γυμνά
σιο, οι ναοί, τα  τε ίχη  της πόλεως. 
Ό λ α  αυτά  δεν μπορούσαν να γ ί
νουν από μια μικρή και φ τω χή πόλι.

Σ την  Μ ήλο ζο ύσ α ν  π ερ ίπ ου  
20.000 ψ υ χ ές .' Αρχοντες και δούλοι.
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' Ελληνες, Εβραίοι και Ρωμαίοι. Στις 
στοές έμπαιναν μόνο δούλοι. Στα 
μεταλλεία δούλευαν μόνο δούλοι. 
Μόνο δούλοι, επίσης δούλευαν την 
πρώτη μετά Χριστόν εκατονταετία  
γ ια  την οικοδόμησι των διαφόρων 
έργων, μεταξύ των οποίων και το  
μεγάλο θέατρο.

Το θέατρο έφ θανε ως ψηλά στον 
λόφο της πόλεως. Οι δούλοι έσ κα
βαν, πετούσαν το  χώμα και το π ο 
θετούσαν τις κερκίδες. Χρησιμοποι
ούσαν εργαλεία και σιδερένια ε 
ξαρτήματα που τα  προσάρμοζαν 
σε διάφορες προεξοχές του μαρ
μάρου για να μεταφέρουν τις εδρες 
στις κερκίδες. Η εργασία αυτή  γ ινό 
ταν από τη  στιγμή που θα χάραζε η 
μέρα μέχρι την στιγμή που το 
σκοτάδι άρχιζε να π έφ τη  πηχτό.

Και ενώ αυτά  γίνονταν στο φως 
της ημέρας, 200 μέτρα -  ακριβώς 
διακόσια -  πιο πέρα από την 
ανατολική πλευρά του  θεάτρου, 
όταν το  σκοτάδι έπ εφ τε  βαθύ, 
κάποιοι άλλοι, που δεν θεώρησαν 
π οτέ τους εαυτούς τους δούλους, 
κάποιες άλλες σκιές γλιστρούσαν 
στο σκοτάδι. Αν τους έβλεπαν θα 
είχαν την τύχη που έχει ο προδό

της, ο αιρετικός. Ησαν οι πρώτοι 
Ελληνες Χριστιανοί που δημιουρ

γούσαν τις νύχτες σκάβοντας το 
πρώτο και το  μοναδικό σ όλη την 
Ελλάδα πρωτοχριστιανικό μνημείο: 
τις κατακόμβες.

Κατακόμβη: Λέξις ελληνική από 
την πρόθεσι «κατά» και την λέξι 
«κύμβη», που σημαίνει κοίλο αγγείο, 
ποτήρι. Αργότερα σήμαινε πλοίο 
κοίλο, εμπορικό. «Κύβη» ονομαζό
ταν ακόμη το  μικρό πλοιάριο που 
χρησιμοποιούσε ο Χάρος για να 
μεταφέρη τις ψυχές στον Αδη. 
«Κατακόμβη» ονομ ά σ θ ηκε στην 
Ρώμη η περιοχή του ποταμού Τίβε- 
ρι όπου «έδεναν» τα  πλοία. Η π ερ ι
οχή αυτή ε ίχε στις όχθες της πολλά 
κο ιλώ μ α τα , σ π ηλιές. Σ ιγ ά -σ ιγ ά  
«κατακόμβη» έφθασε να σημαίνη 
την σπηλιά όπου οι πρώτοι Χριστι
ανοί ενεταφ ίαζαν τους νεκρούς 
των. Και αργότερα «κατακόμβη» 
ονομάσθηκε ο χώρος ζωής και 
ταφ ής των Χριστιανών της Ρώμης. 
Υπάρχει και άλλη άποψις:Η ονομα
σία φα ίνετα ι ότι χρησιμοποιήθηκε 
για πρώτη φορά για το  κοιμητήριο 
του Αγίου Σεβαστιανού της Αππίας 
Οδού στην Ρώμη. Αυτό σχημάτιζε

λάκκο και ονομάσθηκε coemiterium 
Sancti Sebastiano in catacumbas (ca- 
tacumba εσήμαινε λάκκος κυρίως). 
Από τό τε  επεκράτησε να λέγω νται 
κατακόμβες όλοι οι υπόγειο ι τάφοι. 
Στην Ρώμη οι κατακόμβες ανέρχον
τα ι περίπου σε πενήντα. Οι Ρωμαίοι 
σ τρατιώ τες σπανίως έφθαναν ως 
τις κατακόμβες. Τις κατακόμβες 
φώτιζαν ποικιλόσχημα λυχνάρια με 
δ ιάφορες συμβολικές επ ιγρ α φ ές  
των Χριστιανών. Εκεί, στα βάθη των 
σκοτεινών σπηλαίων, όπου έκα ιγε 
όλο το  εικοσιτετράωρο το  λυχνάρι 
και μύριζε το  λιβάνι, διαμορφώθηκε 
η περίφημη για την εποχή τέχνη  
της χριαστιανικής ζωγραφικής, α 
φού πρώτα ξεπέρασε το  στάδιο 
των ενδοιασμών, μη τυχόν και θεω - 
ρηθή αντιγραφή των έργων των 
«εθνικών».

Τρεις ολόκληρους αιώνες έθαβαν 
οι Χριστιανοί τους νεκρούς τους στις 
κατακόμβες και ζούσαν μέσα σ 
αυτές βρίσκοντας άσυλο από τους 
διωγμούς, που έπαιρναν σ ιγά-σ ιγά 
μορφή οργανωμένων εγκλημάτων, 
ομαδικών σφαγών.

Το 53 μ.χ. ο Ρωμαίος αυτοκράτο- 
ρας Κλαύδιος εξεδωσε διάταγμα
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περιορισμού των «στασιαστών Χρι
στιανών». ' Ηπιος στην αρχή ο διω
γμός. Το 58 μ.Χ. η ανεκτικότης της 
Ρώμης είναι τέ το ια  απέναντι στην 
νέα θρησκεία, που στην π ρω τεύ
ουσα  τη ς  Α υ το κ ρ α το ρ ία ς  α ν α 
π τύσσετα ι και ξεχωριστή κοινότης. 
Το έτος 64 ο Νέρων θεώρησε ως 
υπευθύνους τους οπαδούς της ν έ 
ας θρησκείας για την πυρκαίά της 
Ρώμης. Και ο διωγμός ήταν αλύπ η
τος. Από το  81 μέχρι τό  96 ο 
Δομιτιανός εξαπ έλυσε νέους διω
γμούς εφαρμόζοντας το  σύστημα 
της προδοσίας, και καταγγελίας και 
της δημεύσεως της περιουσίας. Ο 
αυτοκράτω ρ Νέρβας (96 μ.Χ.) στα- 
μάτησε τους διωγμούς των οπαδών 
του Χριστού εξέρχετα ι και από τα 
όρια της Ρώμης, τό τε  για πρώτη 
φορά αναγνωρίζεται ως δύναμις ο 
Χριστιανισμός και μελετάτα ι νομι- 
κώς η αντιμετώπισίς του. Από τους 
μεταλύτερους θεω ρείτα ι και ο διω
γμός που εξαπ έλυσε ο Μάρκος 
Αυρήλιος το  161-180 και εν συνε
χεία ο γιος του Κόμμοδος. Και οι 
διωγμοί δεν σταματούν. Τους συνε
χίζουν ο Σέπτιμος Σεβήρος από το 
193 μέχρι το  211, ο Δέκκιος από το 
249 μέχρι το  251 και ο Ουαλεριανός 
από το  253 μέχρι το  260.

Η ρωμαϊκή εξουσία, τό τε  είχε 
φθάσει, σαν σύστημα διοικήσεως, 
στον ανώ τατο βαθμό της τελ ε ιό τη 
τάς της. Κάθε αντίστασις συντριβό

ταν. Ο Χριστιανισμός εθεω ρείτο 
αίρεσις. Τότε δεν υπήρχε απονομή 
δικαιοσύνης. Ό σ ο ι συλλαμβάνον- 
ταν με την κατηγορία του Χριστια
νού καίγονταν ζωντανοί, ή ρίχνον
ταν σε βρασμένο λάδι, ή στα κλου
βιά των θηρίων. Ο θάνατος χωρίς 
βασανιστήρια ήταν υπ ερτάτη  ε υ 
τυχία.

Οι πρώτοι Χριστιανοί δ ιατηρού
σαν αδελφότητες, που κυριώτερος 
συνδετικός κρίκος τους ήταν η κοινή 
προσευχή. Η σπουδαιότερη εκδή- 
λωσις της λατρείας εκείνης ήταν το 
«Κυριάκό Δείπνο». Οι οπαδοί της 
νέας θρησκείας συγκεντρώνονταν 
σε ένα είδος «Μυστικού Δείπνου» 
που το  ονόμαζαν « Αγάπη». Η « Α 
γάπη» γινόταν κρυφά, κυρίως κον
τά  στα νεκροταφεία . Σ ιγά-σ ιγά ί
δρυσαν δικά τους κοιμητήρια κάτω 
από την γη. Και με τον καιρό όσο οι 
διωγμοί επεκτείνονταν, διαρρύθμι
ζαν στα υπ όγεια  κοιμητήρια και 
χώρους για τους ζωντανούς.

Στις ελληνικές χώρες ο Χριστιανι
σμός απλωνόταν τα χύτα τα . Τον 2ο 
μ.Χ. αιώνα στην περιοχή του  Ά λ υ -  
ος, ποταμού της Μικράς Ασίας, 
υπήρχαν ένα εκατομμύριο Χριστια
νοί. Στην ελληνίζουσα Συρία και 
στην πρω τεύουσά της Αντιόχεια 
ενωρίτερα επίσης ανεπτύχθη η 
λατρεία του Ιησού. Το ίδιο και στην 
Βόρειο Αφρική, από την Α λεξάν
δρεια μέχρι την Κυρήνη. Και μέχρι

την Κύπρο και την Κιλικία και την 
Τροία και το  Βυζάντιο και την Θ εσ
σαλονίκη. Η νέα θρησκεία απλωνό
ταν με πρωτοφανή ρυθμό. Και οι 
διωγμοί περνούσαν και σάρωναν το 
κάθε τι. Η Πάτμος «κράτησε» και 
δ ιεφύλαξε τον Ιωάννη. Στην Αντιό 
χεια  πολιτογραφ είτα ι ο όρος «Χρι
στιανισμός» και «Χριστιανός».

Τα νησιά του  Αιγαίου πρώτα 
δέχθηκαν τα  νέα  νάματα. Θ εω 
ρούνται εστίες του Χριστιανισμού. 
Εκεί βρέθηκαν αρχα ιότατο ι ελληνι
κοί τάφ οι των πρώτων χριστιανικών 
αιώνων. Στο Παλαιόκαστρο της Λέ- 
ρου, στην Αστυπαλαία, στην Κω, 
στην Ρόδο, Πάρο, Θήρα, Τήνο, Κάρ
παθο.

Το 95 μ.Χ. δηλαδή το  14ο έτος της 
βασιλείας του αυτοκράτορος Δομι- 
τιανού, εξορίσθηκε στην Πάτμο «δια 
την μαρτυρίαν του Ιησού» ο Ιωάν
νης. Η απόφασις εκτοπ ίσεώς του 
ανεκλήθη το  97. ’ Οσο έζησε στην 
Πάτμο έμενε σε μια σπηλιά. Εκεί 
έγραφ ε την « Αποκάλυψι». Το β ε 
βαιώνει ο ίδιος ( Αποκάλυψις κεφ. 
A 9), όπου αναφέρει ότι: « Εγώ 
Ιωάννης ο αδελφός υμών και συγ- 
κοινωνός εν τη θλίψει και βασιλεία 
και υπομονή εν Ιησού, εγενόμην εν 
τη νήσω τη καλουμένη Πάτμω δια 
τον λόγον του Θεού και δια την 
μαρτυρίαν του  Ιησού. Εγενόμην εν 
πνεύματι εν τη Κυριακή ημέρα και 
ήκουσα οπίσω μου φωνήν μεγάλην 
και σάλπιγγος λεγούσης: ο βλέπεις 
γράψον εις βιβλίον και πέμψον ταις 
επ τά  εκκλησίαις εις Εφεσον και εις 
Σμύρναν, και εις Πέργαμον, και εις 
Θυάτειρα, και εις Σάρδεις, και εις 
Φιλαδέλφειαν, και εις Λαοδίκειαν...». 
Την εκτόπισι του Ιωάννου στην 
Πάτμο την βεβαιώνει και ο Ευσέβιος 
στο «Χρονικό» του.

Το προνόμιο όμως στην διάδοσι 
του Χριστιανισμού το  ε ίχε η Μήλος, 
λόγω των ιδιαιτέρων σχέσεών της 
με την Ρώμη. Νήσος με υψηλότατο 
βιοτικό επίπεδο, όπως αναφέρουν 
οι Αίβιος και Πλίνιος, εξ  αιτίας του 
εμπορίου του  ορυκτού πλούτου 
αποσπάσθηκε από τις πρώτες δ ε 
καετίες τον Χριστιανισμό. Η ύπαρξις 
των κατακομβών στην Μήλο σημαί - 
νει ότι ο Χριστιανισμός διαδόθηκε 
εκεί πρωιμώτατα. Χαρακτηριστικό 
είναι ότι πουθενά αλλού στην Ελλά -

Είσοδος στις κατακόμβες της Μήλου. Στη μέση ακριβώς διακρίνεται η Αγία 
Τράπεζα.
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δα δεν υπαρχουν κατακόμβες και 
μάλιστα με τον τρόπο αυτόν οργα 
νωμένες. Οι κατακόμβες της Μήλου 
θεωρούνται το  τρ ίτο  κατά  σειράν 
σπουδαιότητος παλαιοχριστιανικό 
μνημείο σ' όλο τον κόσμο. Το πρώ
το  είναι οι Αγιοι Τόποι, το  δεύτερο 
οι κατακόμβες της Ρώμης και το 
τρίτο οι κατακόμβες της Μήλου.

Η πρώιμη διάδοσιςτου Χριστιανι
σμού στην Μήλο φα ίνετα ι και από 
το  γεγονός ότι στην πόλι Κλήμα της 
νήσου βρέθηκε ένα άγαλμα μαρ
μάρινο τη ς  ρω μα ϊκής π ερ ιόδου , 
οτην ράχι του  οποίου ε ίχ ε  χαραχθή 
μεγάλος σταυρός. Αυτό σημαίνει 
ότι στην Μήλο υπήρχαν Χριστιανοί 
και πριν ακόμη η χριστιανική πίστις 
αποκήρυξή τα  αγάλματα, πριν α 
κόμη τα  θεωρήση σαν εικόνες του 
διαβόλου, πριν ακόμη τα  κρημνίση 
από τα  μέγαρα, τους αρχαίους 
ναούς, τις οικίες. Υπήρχαν Χριστια
νοί που είχαν αγάλματα  των κλασ-· 
σικών ρωμαϊκών χρόνων στα σπίτια 
τους.

Οι κατακόμβες της Μήλου δεν 
ήσαν μόνο κοιμητήρια. ' Ησαν π α- 
ραλλήλως και τόποι λατρείας, όπου 
ο σύνδεσμος των Χριστιανών της 
νήσου εύρισκε ευκαιρία να προ- 
σευχηθή και να δοξάση τον Χριστό. 
Οι κατακόμβες της Μήλου ήσαν ένα 
τεράστιο  τεχνικό έργο. Χρειάσθηκε 
να γίνουν εξορύξεις σε βάθος και

μεταφορά τεράστιω ν όγκων χώμα - 
των.

Οι πρώτοι αυτο ί τόποι λατρείας 
βρίσκονται ένα χιλιόμετρο μακριά 
από το  χωριό Τρυπητή. Το χωριό 
πήρε αυτήν την ονομασία από τις 
πολλές τρ όπ ες-σ π ηλ ιές  που υ 
πάρχουν εκεί γύρω. Οι σπηλιές 
στην αρχα ιότητα εχρησιμοποιοόν- 
το  ως τάφοι. Αργότερα χρησιμο
ποιήθηκαν σαν αποθήκες και α κό 
μη σαν σταόλοι. Στην παραλία, 
όπου υπήρχαν επίσης σπηλιές, 
χρησ ιμοποιήθηκαν οαν χώροι ό 

που «άραζαν» οι Μηλιοί τα  πλοιάριά 
των.

Οι κατακόμβες της Μήλου α π έ
χουν από τα  αρχαία τε ίχη  της 
πόλεως 160 μέτρα. Μ ετά  τους 
σεισμούς του  6ου μετά Χριστόν 
αιώνος η περιοχή εγκαταλείφθηκε. 
Τα πάντα ετάφησαν κάτω από τα  
χώματα και τα  χαλάσματα. Οι κ ά 
τοικοι της πόλεως Κλήμα εγ κ α τα 
στάθηκαν στην Κώμια και στο Εμ- 
πουριό, όπου διακρίνονται και λ ε ί
ψανα μεγάλου βυζαντινού ο ικ ι
σμού. Οι βυζαντινοί χρονογράφοι 
αναφέρουν ότι σεισμοί έγιναν τα  
έτη  397, 418, 422, 423, 438, 458, 460, 
462. Στο Εμπουριό επίσης υπάρ
χουν σήμερα κατακόμβες περιορι
σμένης εκτάσεως, μέσα σε σπηλιές 
στην τοποθεσ ία «Μνημόρια».

Η Μήλος μένει άσημη αργότερα. 
Η φήμη της κατακτά  και πάλι τον 
κόσμο μετά τον 12ο αιώνα με τους 
φημισμένους πλοηγούς της, πιο 
υστέρα με τους ζωγράφους της, με 
τον περίφημο «βασιλέα» της Κάψη. 
Στα νεώ τερα χρόνια η αρχα ιοκα
πηλία οργιάζει στο νησί. Το π ερ ί
φημο άγαλμα της Αφροδίτης, κ ίο 
νες, ειδώλια, μεταφέροντα ι από 
τους αρχαιοκαπήλους και παραδί- 
δονται αντί αδράς αμοιβής σε Γάλ
λους πρεσβευτάς, σε ' Αγγλους 
λαθρέμπορους.

Καθώς οι αρχα ιοκάπ ηλοι σ κά 
βουν κοντά στο θέατρο, τα  χώματα 
που υποχωρούν φανερώνουν την

Σταυρός που χαράκτηκε στις κατακόμβες με το δάχτυλο.
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ε'ιαοδο ενός σπηλαίου. Δεν είναι 
όμως σπηλιά αυτό που βρίσκεται 
στο βάθος. Είναι το  μοναδικό πρω
τοχριστιανικό ελληνικό μνημείο. Η 
πρώτη επίσημη κάθοδος στο μνη
μείο έγ ινε το  1840. Δεκαέξη χρόνια 
αργότερα, τον Οκτώβριο του  1856, 
ο Γιαννούλης Μαρκαντώνης, χωρι
κός από το  Κλήμα, έγραφ ε την 
διαθήκη του, όπου ανάμεσα στ' 
άλλα ανέφερε: «Της θυγατέρας 
μου Μαριάς της αφήνω και την 
Ελληνική Σπηλιά». Το 1882 γ ι' αυτή 
την «Σπηλιά» το  Ελληνικό Δημόσιο 
έδωσε 1.000 δραχμές στον τ ε λ ε υ 
τα ίο  ιδιοκτήτη Αναγνώστη Μ αθιου- 
δάκη και απ έκτησε τις φημισμένες 
κατακόμβες.

Τρία χρόνια μετά την αποκάλυψί 
τους, έφθασε στην Μήλο θαλασ
σοδαρμένος ο γερμανός καθηγη 
τής της αρχαιολογίας στην Αθήνα 
Ρως. Κατέβηκε σ' αυτές από την 
περιοχή των αρχαίων τειχώ ν της 
πόλεως. Μπήκε με τα  γόνατα  και 
ξαφνικά... μια μυρωδιά τον πήρε. 
Μια ευοσμία που διατηρήθηκε α 
τόφια, καθαρή μέχρι πριν λίγα χρό
νια. Τότε μπερδεύτηκε πια με το 
σύγχρονο λιβάνι και κερί. Αλλά πριν 
από ενάμιση περίπου αιώνα ήταν 
μια ευοσμία εκκλησίας, όπως β ε
βαιώνουν όλοι. Ο Ρως κατέβηκε λίγο 
και προχώρησε με προσοχή.

Οι κατακόμβες είναι ένα υπόγειο 
δίκτυο με τρεις θαλάμους, π έντε 
διαδρόμους και μια νεκρική α ίθου
σα. Το μήκος όλου του δικτύου είναι

184 μέτρα. Το ύψος των διαδρόμων 
φθάνει ως και τα  2,50 μέτρα και το  
πλάτος τους ποικίλλει από 80 ε κ α 
τοστά  ως 5 μέτρα. Από την είσοδο, 
αφού προχωρήσωμε 18 μέτρα π ε 
ρίπου, βρίσκομε στα αριστερά μας 
μια άλλη είσοδο. Ένα σπήλαιο ξ α 
νο ίγετα ι μπροστά μας στενό και 
μακρύ, σαν γαλαρία ορυχείου. Πιο 
πέρα το  μεγάλο σπήλαιο φα ίνετα ι 
να τελειώνη αλλά στην π ραγματι
κότητα  χω ρίζετα ι σε δυο πιο σ τε 
νές γαλαρίες. Μιόλις που χωρά να 
περάση άνθρίοπος. Μ ια κολόνα 
βράχου, επ ίτηδες αφημένη από 
τους κατασκευαστάς Χριστιανούς, 
ενώνει τα  δυο αυτά  υπόγεια  και 
στηρίζει την οροφή. Ανατολικά του 
πρώτου διαδρόμου (σε απόστασι 
επ τά  μέτρων) υπάρχει άλλο σ τό 
μιο, από το  οποίο ο προσκυνητής 
εισέρχετα ι σε άλλο σπήλαιο. Και το 
σπήλαιο αυτό  μετά από 4-5 βήμα
τα  διαχωρίζεται σε δυο γαλαρίες 
όμοιες περίπου με τις πρώτες.

Σε όλο το  μήκος των γαλαριών 
από το  ένα  μέρος και το  άλλο των 
τοιχωμάτων είναι λαξευμένες κα 
μάρες (αρκοσόλια). Το μήκος κάθε 
καμάρας είναι 1,66 μ. Μ έσα σ' 
αυτές είναι σκαμμένα ευρύχωρα 
μνήματα. Μερικά από αυτά  προο
ρίζονται, για ολόκληρη οικογένεια. 
Πολλές καμάρες και μνήματα είναι 
ασβεστωμένα. Το εξω τερικό χείλος 
και η εσωτερική γωνία των καμα
ρών ήταν χρωματισμένα με κόκκινο 
χρώμα. Στο οπίσθιο τοίχωμα υπήρ

Δίάκοσμος σε κατακόμβη της Μήλου.

χαν επ ιγραφές με κόκκινο επίσης 
χρώμα.

Σήμερα οι επ ιγραφές αυτές  δεν 
σώζονται. Ο αρχαιολόγος Ρως, που 
τις είδε το  1843, σημειώνει ότι 
ανήκουν στον τρίτο ή τέτα ρ το  α ιώ 
να. Οι επ ιγραφές καταστράφηκαν, 
από τις καιρικές μεταβολές, επειδή 
οι κατακόμβες μένουν ανοικτές, και 
από τα  παιχνίδια των παιδιών που 
έπαιζαν εκεί τον περασμένο αιώνα 
το  «χωστό». Πάνω από τις επ ιγρα
φές υπήρχε ένα σύμβολο. Το «Α» 
και το  «Ω» και στην μέση των δυο 
αυτώ ν γραμμάτων, σε σύμπλεγμα, 
υπήρχαν το  «X» και το  «Ρ». Επίσης 
υπήρχε και ένα άλλο σύμβολο: «ΕΝ 
ΚΩ», που σήμαινε « Εν Κυρίω». Ο 
Ρως παρετήρησε 2-3 παρόμοιες 
επ ιγραφές. Οι άλλες είχαν κα τα 
στροφή. Βρήκε ακόμη ίχνη δώδεκα 
επιγραφών. Μια από αυτές έγρ α 
φ ε με μεγάλα κόκκινα γράμματα το 
όνομα: «ΘΕΟΔ(ωρος)».

Μια άλλη επ ιγραφή λέει:
« Εν Κυρίω. Οι πρεσβύτεροι οι 

πάσης μνήμης άξιοι, Ασκληπις και 
Ελπίζων και Ασκληπιόδωρος και Α- 
γα λλ ία σ ις  δ ιάκονος και Ευτυχία  
π α ρ θ ε ν εύ ο υ σ α  κα ι Κ λα υδ ια νή  
παρθενεύουσα και Ευτυχία η το ύ 
των μήτηρ ένθα. Και επεί γέμει το  
θηκίον τούτο  ενορκίζω υμάς τον 
ώδε εφ εστώ τα  άγγελον, μήτις π ο 
τ έ  τολμήση ένθάδε τινά κατα θέ- 
σθαι. Ιησού Χρηστέ βοήθει τω  γρά- 
ψαντι πανοικεί».

Η έννοια είναι απλή: οι ιερείς 
τάδε και τάδε και οι μοναχές και η 
μήτηρ αυτώ ν κείνται ενθάδε. Και 
επειδή το  μνήμα είναι γεμάτο, σας 
εξορκίζω στον άγγελο  που στέκει 
εδώ, να μην τολμήση κανείς να 
θάψη άλλον εδώ. Ιησού Χριστέ 
βοήθει τον γράψαντα και όλη του 
την οικογένεια.

Στο δάπεδο των γαλαριών είναι 
σκαμμένα μνήματα. Ώ λ α  είναι α 
νοικτά. Στην εποχή τους τα  μνήμα
τα  ήσαν σκεπασμένα με πλάκες, οι 
οποίες τώρα δεν υπάρχουν π ο υ 
θενά. Χίλια είναι περίπου τα  μνήμα - 
τα  των κατακομβών της Μήλου. 
Αφού γέμ ιζε μια γαλαρία την έφρα - 
ζαν με τοίχο. Ω Ρως διέκρινε ίχνη 
παρομοίων τοίχών. Επειδή σε κάθε 
τάφ ο  θάβονταν 7-8 νεκροί, υπολο
γίζοντα ι σε 5-8 χιλιάδες οι νεκροί
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Επιγραφή των πρεσβυτέρων Ασκλήπι- 
δος, Ελπίζοντος και Αγαλλιάσεως στις 
κατακόμβες της Μήλου.

Χριστιανοί των κατακομβών της 
Μήλου. Μ ια επ ιγραφή που είδε ο 
Ρως με το  όνομα« Αλέξανδρος» του 
φάνηκε η αρχαιότερη. Ανήκει στον 
1ο μ.Χ. αιώνα. Οι άλλες ανήκουν 
στους 2ο, 3ο, 4ο μ.Χ. αιώνες.

Ο θάλαμος της δεύτερης κα τα 
κόμβης έχει μήκος 23 μέτρα. ' Εχει 
35 κανονικούς τάφ ους βάθους 1,5 μ. 
και στα πλάγια 19 τάφ ους σκαλι
σμένους (αρκοσόλια). Στο δεύτερο 
αρκοσόλιο υπάρχει χαραγμένο και 
ένα σχέδιο: το  ψαράκι. Το ψάρι ήταν 
το  πρωτοχριστιανικό σύμβολο. Ο 
επόμενος τάφ ος είναι διώροφος. 
' Ισως το  επάνω μέρος χρησίμευε 
για την ταφ ή  επιφανών Χριστιανών. 
Στο τέτα ρ το  αρκοσόλιο υπάρχει η 
επ ιγραφή «ΕΝ ΚΩ...».

Στην μέση του  ίδιου θαλάμου 
βρίσκεται ένας τάφ ος σκαμμένος 
στον βράχο υπό μορφήν σαρκοφά
γου. Ονομάζεται: « Ο τάφ ος του 
Μάρτυρος», και οι πρώτοι Χριστια
νοί τον χρησιμοποιούσαν και σαν 
Α γ ία  Τ ρ ά π εζα  σ τις  λ ε ιτο υ ρ γ ίες  
τους.

Η οροφή του πρώτου θαλάμου 
έχει λαξευτό  διάκοσμο. Σε μια κ α 
μάρα αρκοσολίου είναι ζω γραφ ι
σμένες τρεις τα ινίες με κόκκινο και 
μπλε χρώμα. Η κατακόμβη φέρει το 
όνομα «του Μήλωνος», από την 
επ ιγραφή που βρίσκεται εκεί και η 
οποία λέει:

« Ενθάδε κείτα ι Στεφάνής η του 
πρεσβυτέρου Μήλωνος. Ορκίζω υ 
μάς τας μ... του πλήθους εις όνομα 
Χριστού ίνα μη έτερον ενθάδε κα- 
τά θ η τε  - μηδένα πλέον εμού του 
πρεσβυτέρου Μήλωνος και τέκνων

των αυτώ ν και την σύγγαμον».
Στο δάπεδο είναι σκαμμένος ένας 

ακόμη τάφ ος που ονομάζεται «τά
φος του  ναυκλήρου Θωμά». Στην 
επιτύμβια πλάκα διακρίνονται δυο 
σταυροί σε κύκλους και η επ ιγρα 
φή: «Πλεόντων λιμήν Χριστέ».

Οι παραστάσεις των τάφω ν και η 
διακόσμησίς τους ήσαν κατά τον 
Ρως αξιόλογες. Στο εσωτερικό το ί
χωμα μιας καμάρας διέκρινε άνθη 
και κλαδιά ζωγραφισμένα. Επάνω 
ο αυτά  ένα πουλί. Τα τόξα  είχαν 
γ ια διακόσμησι χρώματα που σχη
μάτιζαν τα ινίες και κατέληγαν σε 
γραμμικό σχέδιο.

Το 1927 ο ιστοριοδίφης Σωτηρίου 
ανεκοίνωσε ότι στο γείσωμα ενός 
αρκοσολίου βρήκε παράστασι ενός 
« Ιχθύος» (Ι.Χ.Θ.Υ.Σ. ήταν το σύμβο
λο των πρώτων Χριστιανών και 
σήμαινε: Ιησούς Χριστός Θεού Υιός 
Σωτήρ»), Από τις επ ιγραφές που 
είδε, ο Ρως έβγαλε το  συμπέρασμα 
ότι οι κατακόμβες της Μήλου είναι 
του 1ου αιώνος. Πάνω από τους 
αδιακόσμητους τάφ ους και δίπλα 
από αυτούς είχαν ανοιχθή οπές 
για την τοποθέτησι λύχνων. Τα 
σχέδια των λύχνων ήσαν ποικίλα. 
Τα ίχνη της καπνίλας στους τοίχους 
υπάρχουν ακόμη. Τα ονόματα των 
επιγραφών παρουσιάζουν ιδ ια ίτε
ρο ενδιαφέρον. Αρχαία ελληνικά 
στην αρχή, γίνονται ονόματα των 
πρώτων μαρτύρων αργότερα.

Το 1950 αναστηλώθηκε η ε ίσο 

δος. Καθορίσθηκε το  εσωτερικό. Τα 
χώματα που κυλούσαν από τα  
γύρω κτήματα είχαν φράξει για 
άλλη μια φορά την είσοδο. Αίγο πριν 
φθάσης στις κατακόμβες, μια επ ι
γραφή σε πληροφορεί ότι εκεί που 
πατάς ήταν θαμμένη η Αφροδίτη 
της Μήλου. Αίγο πιο εκεί μια π έτρ ι
νη σκάλα σε οδηγεί στον μυστηρια- 
κό κόσμο των πρώτων Ελλήνων 
Χριστιανών. Δυο εποχές τόσο α ν τ ί
θετες, αλλά και τόσο απλά σ υντα ι
ριασμένες.

Κάθε χρόνο — εδώ και λίγο καιρό 
-  μια νέα πομπή σχηματίζετα ι και 
κατηφορίζει αργά, τελετουργικά, 
με τα  ιερά εξαπ τέρυγα  και εκκλη
σιαστικά λάβαρα, με τις ιερές ε ικό 
νες και με μια απέραντη πίστι, προς 
τις κατακόμβες. Στο βάθος των 
νεκρικών θαλάμων ένας απλός νη 
σιώτης παπάς διαβάζει από τον 
Ιεζεκιήλ: «...Λέγει Κύριος ο Θεός 
προς τα  οστά: Ιδού, εγώ  θέλω 
εμβάλει εις εσάς πνεύμα και θ έλετε  
αναζήσει... Και καθώς π ροεφ ήτευ-

σα έγινεν ήχος και ιδού σεισμός και 
τα  οστά συνήλθον ομού, οστούν 

'μ ετά  του οστού αυτού...».
Και μέσα σ' αυτή την μυσταγω 

γία νομίζεις ότι ζω ντανεύουν οι 
σκηνές του μαρτυρίου και του θ α 
νάτου των πρώτων Ελλήνων Χριστι
ανών. Χίλια επτακόσια χρόνια π έ 
ρασαν για να ξαναμυρίσουν οι κα 
τακόμβες της Μήλου λιβάνι...

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Τμήμα από τις κατακόμβες της Μήλου.
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Η ΕΓΚΛΗΜ ΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜ ΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΚΟ
ΥΠΟ ΗΛΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
D o c t o r a t  d ’ E t a t  Πανεπιστημίου Παρισίων 
Επιστημονικού συνεργάτου του ΕΚΚΕ

Δ η μ ο σ ι ε ύ θ η κ ε  σ τ ο  Π ε ρ ι ο δ .  « Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η  Κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν  Ε ρ ε υ ν ώ ν »

Η ύτταρξις του σκοτεινού αριθμού της εγκληματι- 
κότητος, όχι μόνο δεν επιτρέπει την γνώσι της 
πραγματικής εκτάσεως του εγκληματικού φαινο
μένου, αλλ έχει σαν συνέπεια την θέοι υπό 
αμφισβήτησι βασικών εννοιών της εγκληματολογί
ας, όπως την ιδιοτυπία του εγκληματίου έναντι του 
μη εγκληματίου και την ιδιοτυπία του εγκλήματος 
σαν συμπεριφοράς, εννοιών πάνω στις οποίες η 
εγκληματολογία εστήριξε το λόγο υπάρξεώς της 
σαν επιστήμης.

Ε ΑΝ το κατ' εξακολούθησιν έγκλη
μα αποτελή τον «σταυρόν» των 

ποινικολόγων, όπως συνηθίζεται να 
λέγεται, ο σκοτεινός αριθμός της εγ
κληματικότητας μπορεί να διεκδικήση 
τον τίτλο, όχι μόνο του σταυρού των 
εγκληματολόγων, αλλά και αυτής της 
εγκληματολογίας.

Σκοτεινός αριθμός της εγκληματικό
τητας λέγεται το σύνολο των εγκλημά
των που η τέλεσίς τους δεν γίνεται 
ποτέ γνωστή στις αρχές τις αρμόδιες 
για την πρόληψι και καταστολή του 
εγκλήματος. Κάθε χρόνος τα ποινικά 
δικαστήρια δικάζουν ενα ωρισμένο αρι
θμό εγκλημάτων και καταδικάζουν ενα 
ωρισμένο αριθμό εγκληματιών σε διά
φορες ποινές. Το σύνολον των εγκλη
μάτων αυτών για τα οποία εχώρησε 
καταδίκη ονομάζεται «δήλη εγκληματι- 
κότης».

Εξ άλλου, οι δικαστικές αρχές λαμβά
νουν γνώσι περί της τελέσεως και 
άλλων εγκλημάτων, τα οποία όμως δεν 
φθάνουν στην ποινική δικαιοσύνη λόγω 
μη ανακαλύψεως των δραστών τους. Ο 
κύκλος των εγκλημάτων αυτών, των 
οποίων λαμβάνει γνώσι η αστυνομία 
μέσα σ' ενα έτος, αποτελεί την «φαινο- 
μένη εγκληματικότητα», η οποία, όπως 
είναι φυσικό, είναι ευρύτερη της δήλης 
γιατί περιλαμβάνει και εγκλήματα που οι 
δράσται τους δεν ανακαλύπτονται πο
τέ. Από την άλλη πλευρά όμως, μένει 
πάντοτε μια αμφιβολία ως προς τον 
πράγματι εγκληματικό χαρακτήρα των

πράξεων που την απαρτίζουν, γιατί 
είναι ενδεχόμενο ωρισμένα απ' αυτά 
να μη συνιστούν έγκλημα από νομικής 
απόψεως· για τον λόγο αυτόν, όπως 
είπαμε, ονομάζεται φαινομένη.

Ομως, η δήλη και η φαινομένη 
εγκληματικότης δεν εξαντλούν όλη την 
εγκληματικότητα μιας κοινωνίας. Παρά 
τα όσα συνήθως λέγονται, ότι το τέλειο 
έγκλημα δεν υφίσταται, στην πραγματι
κότητα υπάρχει, και, καθώς φαίνεται, 
σε μεγάλη έκτασι, υπό την έννοια ότι 
πολλά εγκλήματα παραμένουν καλυμ
μένα από την μυστικότητα, μη ερχόμε
να ποτέ σε γνώσι των αρχών και της 
πλατειάς κοινωνικής μάζης. ' Ετσι, η 
δήλη και η φαινομένη εγκληματικότης 
αποτελούν τμήμα, ποσοστό, της «αλη
θούς εγκληματικότητος», δηλ. του συ
νόλου των εγκλημάτων που τελούνται 
σε μια δεδομένη χρονική περίοδο, π.χ. 
έτος, στο πλαίσιο μιας ωρισμένης κοι
νωνίας. Η έκτασις της εγκληματικότη
τας αυτής παραμένει πάντοτε άγνω
στη. Το τμήμα το μεταξύ της φαινομέ- 
νης εγκληματικότητος και της αλη
θούς, ακριβώς επειδή παραμένει αρι- 
θμητικώς απροσδιόριστο, το ονομάζο
με σκοτεινό αριθμό της εγκληματικότη
τας. Είναι ευνόητο το ενδιαφέρον που 
παρουσιάζει για τον εγκληματολόγο ο 
προσδιορισμός του σκοτεινού αριθμού 
της εγκληματικότητος, γιατί χωρίς την 
γνώσι αυτή, δεν είναι δυνατόν να 
γνωρίζωμε την αληθή έκτασι του εγκλη
ματικού φαινομένου. Πολλοί λοιπόν

επιστήμονες προσπάθησαν να προσδιο
ρίσουν το άγνωστο μέρος της εγκλημα
τικότητας με διάφορες μεθόδους. Δεν 
μπορούμε να πούμε, βέβαια, ότι οι 
προσπάθειες αυτές πέτυχαν απόλυτα, 
ότι δηλ. ανακαλύφθηκε μέθοδος με την 
οποία να μπορή να προσδιορίση κανείς 
με ακρίβεια την αληθή εγκληματικότη
τα. Εν τούτοις, αναμφισβήτητο είναι ότι 
ήλθαν σε φως ωρισμένα στοιχεία, τα 
οποία, αν όχι τίποτε άλλο, δείχνουν ότι η 
εικόνα της εγκληματικότητος που πα
ρουσιάζουν οι επίσημες στατιστικές 
δεν έχει πολλές σχέσεις με την πρα
γματική εικόνα της εγκληματικότητος, 
όπως αυτή προκύπτει από διάφορες 
έρευνες.

Η ύπαρξις του σκοτεινού αριθμού 
της εγκληματικότητος, όχι μόνο δεν 
επιτρέπει την γνώσι της πραγματικής 
εκτάσεως του εγκληματικού φαινομέ
νου, αλλ' έχει σαν συνέπεια την θέσι 
υπό αμφισβήτησι βασικών εννοιών της 
εγκληματολογίας, όπως την ιδιοτυπία 
του εγκληματίου έναντι του μη εγκλη- 
ματίου και την ιδιοτυπία του εγκλήμα
τος σαν συμπεριφοράς, εννοιών πάνω 
στις οποίες η εγκληματολογία εστήριξε 
τον λόγο υπάρξεώς της σαν επιστήμης.

Παράλληλα όμως, η αμφισβήτησις 
των εννοιών αυτών δημιουργεί την 
ανάγκη ερευνών προς άλλη κατεύθυν- 
σι. ' Ετσι, συνέπεια του σκοτεινού αρι
θμού είναι ο εμπλουτισμός της εγκλη
ματολογίας με ενα νέο πεδίο ερεύνης 
και θεωρητικής επεξεργασίας το οποίο
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ΝΟΥ ΑΡΙΘΜ ΟΥ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
αγνοούσε μέχρι τώρα η κλασική εγκλη- 
ματολογική επιστήμη.

Τα όσα προηγούνται δείχνουν την 
σπουδαιότητα που έχει ο σκοτεινός 
αριθμός της εγκληματικότητας για την 
εγκληματολογική θεωρία και έρευνα 
και το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η 
εξέταοίς του, την οποία θα επιχειρήσω 
με την εργασία αυτή. Δεν αντιμετωπίζω 
βέβαια την περίπτωση να εξαντλήσω το 
θέμα σ' όλες του τις προεκτάσεις μέσα 
στα στενά πλαίσια αυτής της μελέτης. 
Πρόθεσίς μου είναι απλώς να θέσω τα 
γεννώμενα προβλήματα και να σκιαγρα
φήσω τους νέους προσανατολισμούς 
και τις κατευθύνσεις της εγκληματολο
γίας που είναι απότοκοι του σκοτεινού 
αριθμού, τον οποίο θα εξετάσωμε κάτω 
από το πρίσμα, αφ' ενός μεν της 
δυνατότητος προσδιορισμού του αφ' 
ετέρου δεν των συνεπειών της υπάρξε- 
ώς του. Τέλος ο καθορισμός ενός νέου 
πεδίου εγκληματολογικής ερεύνης, 
που μοιραία απορρέει από την συνειδη- 
τοποίησι των προβλημάτων που θέτει ο 
σκοτεινός αριθμός, θα κλείση την 
ανάπτυξι της εργασίας αυτής.

Η διερεύνησις των μεθόδων προσδι
ορισμού του σκοτεινού αριθμού και ο 
απολογισμός των προσπαθειών που 
έγιναν προς αυτή την κατεύθυνσι (Β) 
προϋποθέτουν λογικώς την εξέτασι του 
κατά πόσον είναι επιστημονικώς αναγ
καίος αυτός ο προσδιορισμός (Α). Γιατί 
αν είναι δυνατή η θεμελίωσις ισχυρών

συμπερασμάτων και παρά την άγνοια 
της αληθούς εγκληματικότητος, τότε ο 
προσδιορισμός του σκοτεινού αριθμού 
δεν είναι επιστημονικώς σημαντικός.

Α. Αυτονόητο είναι ότι η γνώσις του 
σκοτεινού αριθμού της εγκληματικότη
τας είναι απαραίτητη προκειμένου να 
γνωρίζωμε τον ακριβή αριθμό των 
εγκλημάτων που πράγματι τελούνται 
μέσα σε ωρισμένη χρονική περίοδο, 
δηλ. για τον αριθμητικό προσδιορισμό 
της πραγματικής εκτάσεως του εγκλη
ματικού φαινομένου. Τούτο όμως δεν 
έχει ιδιαίτερη σημασία για την επιστη
μονική γνώσι του φαινομένου αυτού. Το

αν τα εγκλήματα που ετελέσθησαν 
μέσα ο' ένα έτος είναι κατά ν ή μ 
περισσότερα από όσα καταγράφουν οι 
στατιστικές της δήλης και της φαινομέ- 
νης εγκληματικότητος, είναι, από επι 
στημονικής απόψεως, σχεδόν αδιάφο
ρο. Εκείνο που ενδιαφέρει δεν είναι ο 
αριθμός των εγκλημάτων που ετελέ
σθησαν αλλά οι ποσοτικοί συσχετισμοί 
της εγκληματικότητος με διάφορες 
μεταβλητές, όπως π.χ. οι διακυμάνσεις 
της μέσα στον χρόνο, η κατανομή της 
κατά τόπο τελέσεως, ηλικία, φύλο, 
κοινωνικο-οικονομική τάξι του δράστου, 
κτλ.

Η μελέτη των επισήμων στατιστικών 
της δήλης και φαινομένης εγκληματι
κότητας επιτρέπει την συναγωγή συμ
περασμάτων για τις διακυμάνσεις και 
κατανομές της γνωστής εγκληματικό
τητας σε συσχετισμό με ωρισμένους 
παράγοντες. Το κρίσιμο λοιπόν ερώτη
μα είναι εάν επιτρέπεται η συναγωγή 
συμπερασμάτων περί της αληθούς εγ
κληματικότητας από τις γνώσεις που 
έχουμε περί του γνωστού μέρους 
αυτής (δήλης και φαινομένης). Μ' 
άλλους λόγους, υπάρχει μεταξύ γνω
στής και άγνωστης εγκληματικότητος 
σταθερή αναλογία, ώστε να έχω δεδο
μένο το πως κυμαίνεται και κατανέμε- 
ται η δεύτερη από το γεγονός ότι 
γνωρίζω την καμπύλη και τους συσχετι
σμούς της πρώτης; Π.χ. εάν από τις 
στατιστικές προκύπτη ότι η δήλη εγκλη- 
ματικότης μεταξύ των ετών 1955 εως 
1975 παρουσίασε ωρισμένες διακυμάν
σεις, οι οποίες αναφαίνονται στην 
γραφική παράστασι της καμπύλης αυ
τής, μπορούμε να δεχθούμε ότι παράλ
ληλη ήταν η πορεία της άγνωστης 
εγκληματικότητος; ' Η ακόμη, εάν από

τις επίσημες στατιστικές προκύπτη ότι 
οι άνδρες είναι δύο φορές περισσότε
ρο εγκληματικοί από τις γυναίκες, οι 
ηλικίας από 20 εως 30 ετών είναι ν 
φορές περισσότερο εγκληματικοί από 
τους έχοντες ηλικία 40-50 ετών, ή ότι η 
εργατική ταξις είναι μ φορές περισσό
τερο εγκληματική από τις λοιπές κοινω- 
νικο-επαγγελματικές τάξεις, είναι επι- 
στημονικώς δυνατό να θεωρήσουμε ότι 
κατά την αυτήν αναλογία κατανέμεται 
και η άγνωστη εγκληματικότης μεταξύ 
των μεταβλητών που αναφέραμε;

Εάν η αρμόζουσα απάντησις στο 
ερώτημα αυτό είναι καταφατική, τότε ο 
σκοτεινός αριθμός δεν αποτελεί πρό
βλημα ιδιαζούσης σημασίας, γιατί, αν 
και ο αριθμητικός προσδιορισμός της 
εκτάσεως του εγκληματικού φαινομέ
νου θα είναι άγνωστος, οι νόμοι που το 
διέπουν θα είναι γνωστοί από τις 
γνώσεις που θα έχωμε από το γνωστό 
μέρος της εγκληματικότητος. Αλλ' 
αρμόζει καταφατική απάντησις;

Για ωρισμένους εγκληματολόγους 
του 19ου αιώνος και ειδικά για τον 
διάσημο Βέλγο μαθηματικό και στατιστι
κό Quetelet, η καταφατική απάντησις 
δεν γεννούσε την παραμικρή αμφιβο
λία. Επηρεασμένος από τους νόμους 
της μηχανικής, οι οποίοι, κατά τον 
Βέλγο σοφό, βρίσκουν εφαρμογή και 
όταν περνά κανείς από τον φυσικό στον 
ηθικό κόσμο, ο Quetelet δέχεται ότι 
«υπάρχει μια σχέοις σχεδόν αμετάβλη
τη μεταξύ των γνωστών και δικαζομέ-
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νων εγκλημάτων και του συνολικού 
αριθμού των τελουμένων εγκλημά
των». Τούτο δε συνάγεται, κατά τον 
συγγραφέα αυτόν, από την καταπληκτι
κή σταθερότητα (Constance) με την 
οποία αναπαράγονται κατ' έτος οι 
αριθμοί που αναφέρονται στην στατιστι
κή των εγκλημάτων, σταθερότητα, η 
οποία αναμφιβόλως αναπαράγεται επί
σης στους αριθμούς τους οποίους είναι 
αδύνατον να γνωρίζομε.

Βλέπομε λοιπόν ότι, κατά τον Quete- 
let, η αναλογία μεταξύ γνωστής και 
άγνωστης εγκληματικότητας υφίστα- 
ται, και τούτο συνάγεται από τη σχετική 
σταθερότητα που παρουσιάζει η γνω
στή εγκληματικότης. Δηλαδή, επειδή ο 
κατ' έτος αριθμός των γνωστών εγκλη
μάτων, υπό ομαλές συνθήκες, δεν 
παρουσιάζει σημαντικές αυξομειώσεις 
από χρόνο σε χρόνο, συνάγεται ότι η 
αυτή σταθερότης θα χαρακτηρίζη και 
το άγνωστο τμήμα της εγκληματικότη
τας.

Η άποψις αυτή στηρίζεται προφανώς 
στην αντίληψι ότι, κάτω από ομαλές 
συνθήκες, οι υπάρχοντες σε μια κοινω
νία εγκληματογόνοι παράγοντες παρα
μένουν οι ίδιοι και παράγουν συνεπώς 
κάθε χρόνο τον ίδιο περίπου όγκο 
εγκληματικότητος, ο οποίος αποτελεί 
το εγκληματικό δυναμικό της κοινωνίας 
αυτής. Από τον όγκο της εγκληματικό
τητας αυτής ενα μέρος περιέρχεται σε 
γνώσι των αρμοδίων αρχών και καταγρά
φεται στις στατιστικές, αυτό δε που 
παραμένει άγνωστο είναι ανάλογο προς 
το γνωστό.

Τις ίδιες αντιλήψεις περί σχετικής 
σταθερότητος της αληθούς εγκληματι
κότητας υποστηρίζει και ο Ferri στον 
περίφημο νόμο του περί «εγκληματικού 
κορεσμού». « Οπως σε ένα δεδομένο 
όγκο ύδατος, σε μια δεδομένη θερμο
κρασία, αναλύεται μια ωρισμένη χημική 
ουσία, ούτε ενα άτομο περισσότερο 
ούτε ενα άτομο λιγώτερο, έτσι και σ' 
ενα δεδομένο κοινωνικό περιβάλλον, 
υπό δεδομένες ατομικές και φυσικές 
συνθήκες, τελείται ένας ωρισμένος 
αριθμός εγκλημάτων, ούτε ενα περισ
σότερο ούτε ενα λιγώτερο».

Είναι αλήθεια ότι όλες οι στατιστικές 
των διαφόρων κρατών επιβεβαιώνουν 
αυτόν τον νόμο της σχετικής σταθερό
τητος της δήλης εγκληματικότητος. 
Στην Γαλλία π.χ., μεταξύ των ετών 1871 
εως 1968, η δήλη εγκληματικότης 
κυμαίνεται μεταξύ 490 και 610 καταδί
κων ανά 100.000 κατοίκους. Ανάλογη 
είναι και η εικόνα που παρουσιάζουν οι 
στατιστικές άλλων χωρών, τόσο κατά 
τον 19ον αιώνα , δηλ. σύγχρονες των

Πολλά εγκλήματα παραμένουν καλυμ
μένα από τη μυστικότητα μη ερχόμενα 
ποτέ σε γνώση των αρχών και της 
πλατειάς κοινωνικής μάζης.

δεδομένων που είχαν υπ' όψι τους οι 
Quetelet και Ferri όταν διετύπωσαν τον 
νόμο nefii σχετικής σταθερότητος της 
εγκληματικότητος, όσο και οι αναφερό- 
μενες στην εποχή που ζούμε.

Παντού παρατηρείται το φαινόμενο 
ότι οι αριθμοί της γνωστής εγκληματι
κότητας δεν παρουσιάζουν απότομες 
και σημαντικές διακυμάνσεις πλην σε 
ωρισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις οι 
οποίες θα μπορούσαν να ερμηνευθούν 
με τον νόμο του Ferri περί εγκληματι
κού υπερκορεσμού.

Γεννάται όμως το ερώτημα: αυτή η 
σχετική σταθερότης της δήλης εγκλη
ματικότητας μαρτυρεί και αντίστοιχη 
σταθερότητα της αληθούς εγκληματι
κότητας, με άλλα λόγια, ύπαρξι σταθε
ρής αναλογίας μεταξύ τους, όπως 
δέχεται ο Quetelet; Η καταφατική απάν- 
τησις κάθε άλλο παρά προφανής είναι. 
Στον νόμο της σταθερότητος της εγ
κληματικότητας αντιτάσσεται αυτό που 
θα μπορούσε κανείς να αποκαλέση 
«νόμο της δακτυλογράφου». Μια δα- 
κτυλογράφος της οποίας το maximum 
της αποδόσεως φθάνει 50 σελίδες 
ημερησίως θα γράφη καθημερινώς τό
σες σελίδες, ανεξάρτητα από την 
αύξησι του όγκου της πρός διεκπεραίω
σή εργασίας. Στην περίπτωσί μας, 
δακτυλογράφος είναι η υπηρεσία της 
αστυνομίας και των δικαστηρίων. Ή  
δυνατότητά τους προς δίωξι και εκδίκα- 
σι των εγκλημάτων δεν είναι απεριόρι
στη αλλ' εκτείνεται μέχρι μιας οροφής 
εν όψει της συγκεκριμένης οργανωτι

κής τους ικανότητος, επανδρώσεώς 
τους σε προσωπικό, εξοπλισμού τους 
σε τεχνικά μέσα, κτλ. Η σχετική λοιπόν 
σταθερότης της δήλης εγκληματικότη
τες που διαπιστώνεται από τις επίσημες 
στατιστικές, είναι επιφανειακό φαινό
μενο, οφειλόμενο, όχι στον κορεσμό 
της εγκληματικότητες αλλά στον κορε
σμό της αστυνομίας και των δικαστηρί
ων. Η δήλη εγκληματικότης δεν ξεπερ
νά μια ωρισμένη οροφή, η οποία είναι το 
maximum της αποδόσεως της αστυνο
μίας και των δικαστηρίων. Δεν κατέρχε
ται, εξ άλλου, κάτω ωρισμένου minim
um ορίου γιατί η εργασία που σε 
περίοδο αιχμής παραμένει εκκρεμής 
πρέπει οπωσδήποτε να διεκπεραιωθή, 
πράγμα που συντελεί σε έντασι της 
προσπάθειας σε περίοδο υφέσεως. 
Κατ αυτόν τον τρόπο, οι διακυμάνσεις 
της δήλης εγκληματικότητες κυμαίνον
ται σε μια ζώνη σχετικά στενή. Μπορού
με να πούμε λοιπόν ότι η εγκληματολο- 
γική στατιστική δεν καταγράφει τόσο 
την εγκληματικότητα αλλά μάλλον την 
απόδοσι των υπηρεσιών στις οποίες

Η δήλη και η φαινομένη εγκληματικό- 
της αποτελούν τμήμα, ποσοστό, της 
«αληθούς εγκληματικότητος».

έχει ανατεθή η δίωξις και τιμώρησις του 
εγκλήματος.

Fi εμπειρική έρευνα επιβεβαιώνει 
την θεωρητική αυτή υπόθεσι. Ετσι, 
καθώς αναφέρει ο Wolfgang στην 
εισήγησί του ενώπιον της Προεδρικής 
Επιτροπής επί της εφαρμογής του 
Νόμου και της απονομής της Δικαιοσύ
νης (US President’s Commission on 
Law Enforcement and Administration of 
Justice), η αναδιοργάνωσις της αστυνο-
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Το τμήμα μεταξύ της φαινομένης εγ
κληματικότητας και της αληθούς το 
ονομάζουμε σκοτεινό αριθμό της εγ
κληματικότητας.

μίας της Ν. Υόρκης το 1950 είχε σαν 
αποτέλεσμα μια χαρακτηριστική αύξησι 
των ανακαλυφθέντων εγκλημάτων σε 
σχέσι με τα δυο προηγούμενα έτη. Οι 
διακεκριμένες κλοπές ανήλθαν σε 
400%, οι ληστείες σε 200% οι δε 
διάφορες μορφές λωποδυσίας σε 
700%.

Κατά τον ίδιο συγγραφέα, η αντικατά
στασή του αρχηγού της αστυνομίας 
του Chicago το 1961 μετεφράσθη με 
μια αύξησι κατά 83% των ανακαλυφθέν
των εγκλημάτων.

Στην Γαλλία, ο Davidovitch εμελέτη- 
σε για το διάστημα 1851-1952 την 
πορεία του αριθμού των ποινικών υπο
θέσεων που κατεμηνύθησαν στην δικαι
οσύνη, σε σύγκρισι, αφ' ενός μεν με 
την πορεία του αριθμού των υποθέσεων 
που ετέθησαν στο αρχείο ή που έκλει
σαν με απαλλακτικό βούλευμα, αφ’ 
ετέρου δε, με την πορεία των υποθέσε
ων που εξεδικάσθησαν. Από την μελέτη 
αυτή προέκυψαν τα εξής:

α) Το σύνολον των υποθέσεων που 
κατεμηνύθησαν στην δικαιοσύνη μέσα 
σ' ενα αιώνα (1851-1952) παρουσιάζει 
σταθερή αύξησι. Ετσι, ενώ ο μέσος 
όρος της πενταετίας 1851-1855 ανέρ
χεται σε 333.053 υποθέσεις, το 1952 
φθάνει σε 718.441.

β) Αντίστοιχη προς την αύξησι των 
καταμηνυθεισών υποθέσεων είναι η 
αύξησις του συνόλου των υποθέσεων 
για τις οποίες δεν ασκήθηκε ποινική 
δίωξις από τις κατά τόπους Εισαγγελίες 
αλλά διετάχθη η τοποθέτησίς τους στο

αρχείο.
Ετσι, ενώ ο μέσος όρος της πενταετί

ας 1851-1855 ανέρχεται σε 106.794 
αρχειοθετηθείσες υποθέσεις, δηλ. 
32,07% των καταμηνυθεισών κατ' αυ
τήν την περίοδο, κατά την πενταετία
1945- 1950 ο μέσος όρος των αρχειο- 
θετηθεισών φθάνει τις 628.317 υποθέ
σεις, δηλ. 66,77% των καταμηνυθει
σών.

γ) Αντιστρόφως, το ποσοστό ν των 
απαλλακτικών βουλευμάτων κατέρχε
ται από 7,85% του συνόλου των καταμη
νυθεισών υποθέσεων κατά την περίοδο 
1851-55, σε 3,19% κατά την περίοδο
1946- 1950.

Με βάσι τα δεδομένα αυτά, υπολογί
ζοντας την αναλογία των υποθέσεων 
προς 100.000 κατοίκους, ο συγγραφέ
ας αυτός φθάνει στον υπολογισμό του 
συσχετισμού μεταξύ εκδικαζομένων 
υποθέσεων και εγκαταλειπομένων ανα
φορικά με τον συνολικό όγκο των 
υποθέσεων που υπήχθησαν στην Δικαι
οσύνη. Αναφερόμενοι στον πρώτο και 
τελευταίο έτος της υπό κρίσιν περιό
δου βλέπομε ότι: Το 1851, επί συνόλου 
841,1 καταμηνυθεισών υποθέσεων εκ- 
δικάσθηκαν 494,6 και έκλεισαν δΓ 
αρχειοθετήσεως ή απαλλακτικού βου
λεύματος 346,5. Το 1952, επί συνόλου
1696,0 εκδικάσθησαν 462,3 έκλεισαν 
δε 1.233,7.

Οι αριθμοί είναι εύγλωττοι και κατα
δεικνύουν ότι η αύξησις των υποθέσε
ων με τις οποίες επιφορτίζονται οι 
μηχανισμοί της δικαιοσύνης συνοδεύε
ται από αντίστοιχη αύξησι των υποθέσε
ων που εγκαταλείπονται, ενώ οι εκδικα- 
ζόμενες μένουν περίπου στα αυτά 
πλαίσια, και μάλιστα με κατιούσα τάση. 
Τούτο αποδεικνύει ότι οι μηχανισμοί 
της αστυνομίας και της δικαιοσύνης 
δεν μπορούν να απορροφούν παρά ενα 
ωρισμένο αριθμό υποθέσεων ο οποίος 
παραμένει σχετικώς σταθερός παρά 
την αύξησι των υποθέσεων που υπά
γονται στην κρίσι της δικαιοσύνης.

Τα πορίσματα της έρευνας αυτής 
δεν αφήνουν καμμιά αμφιβολία ως προς 
την ερμηνεία που πρέπει να δώσωμε 
στο φαινόμενο της σχετικής σταθερό- 
τητος της δήλης εγκληματικότητος. Η 
σταθερότητα αυτή δείχνει απλώς το 
σημείο εξισορροπήσεως της δικαστηρι
ακής δραστηριότητος εν όψει της 
συγκεκριμένης οργανωτικής δομής της 
ποινικής δικαιοσύνης.

Το συμπέρασμα από τις αναπτύξεις 
που προηγήθηκαν είναι ότι, παρά τα όσα 
εδίδασκαν οι σκαπανείς της Εγκλημα
τολογίας του περασμένου αιώνος, είναι 
επιστημονικώς ανεπίτρεπτο να συνά-

γωμε συμπεράσματα για το άγνωστο 
μέρος της εγκληματικότητος από τα 
δεδομένα που μας δίνουν οι επίσημες 
στατιστικές, γιατί αυτές καταγράφουν 
όχι τόσο την δραστηριότητα των εγκλη
ματιών όσο την δραστηριότητα των 
οργάνων που είναι επιφορτισμένα με 
την - δίωξι και τιμώρησι των πρώτων. 
Συνεπώς , η επιστημονική αξία των 
διαφόρων «νόμων» της εγκληματικότη
τας που διετυπώθησαν κατά καιρούς 
βάσει των συσχετισμών της δήλης 
εγκληματικότητος με ωρισμένες μετα
βλητές (ηλικία, κοινωνική τάξις, φυλετι
κή προέλευσις κτλ.), παρουσιάζεται 
σήμερα εντελώς αμφίβολος.

Β. Η συνειδητοποίησις ότι δεν υπάρ
χει ανταπόκρισις μεταξύ γνωστού και 
αγνώστου μέρους της εγκληματικότη
τας, έκανε επιτακτική την ανάγκη του 
προσδιορισμού του άγνωστου αυτού 
μέρους και του σκοτεινού αριθμού της 
εγκληματικότητος, κι αυτό ερμηνεύθη- 
κε σαν μια στροφή της έρευνας κατά τα 
τελευταία χρόνια προς αυτήν την κα- 
τεύθυνσι.

Στην προσπάθεια εκτιμήσεως του 
σκοτεινού αριθμού, οι δυνατές μέθοδοι 
είναι δύο, η μέθοδος της αυτοεξομολο- 
γήσεως ή του αυτοπορτραίτου, όπως 
συχνά λέγεται, και η μέθοδος υπολογι
σμού των παθόντων. Κατά την πρώτη, 
ερωτάται μια ομάδα ατόμων, λαμβανο- 
μένη μέσα απ' το σύνολο του πληθυ
σμού, περί του ή των τυχόν εγκλημάτων 
τα οποία διέπραξε κάθε μέλος και περί 
του αν υπήρξαν αστυνομικά και δικαστι
κά επακόλουθα. Στην πράξι, υποβάλλε
ται ερωτηματολόγιο το οποίο περιλαμ
βάνει την περιγραφή μιας σειράς πρά
ξεων που εμπίπτουν στις προβλέψεις 
του ποινικού νόμου, και καλείται ο 
ερωτώμενος να απαντήση αν διέπραξε 
μια η περισσότερες από τις περιγραφό- 
μενες συμπεριφορές, πόσες φορές 
κάθε μία και αν υπήρξαν συνέπειες. 
Ευνόητο είναι ότι καταβάλλεται φροντί
δα ώστε η ανωνυμία των απαντώντων να 
είναι απόλυτα εξασφαλισμένη.

Κατά την δεύτερη μέθοδο, επιλέγε
ται μια ομάδα πολιτών που εκπροσω
πούν το σύνολο, της οποίας τα μέλη 
ερωτώνται αν έπεσαν θύματα εγκλημα
τικής πράξεως.

Οι δύο αυτές μέθοδοι είναι οι μόνοι 
τρόποι με τους οποίους μπορεί κανείς 
να προσέγγιση τον σκοτεινό αριθμό. 
Ατυχώς όμως και οι δυο συνοδεύονται 
από ωρισμένα μειονεκτήματα τα οποία 
πρέπει να έχη υπ' όψιν του για την 
ορθή εκτίμησι των αποτελεσμάτων των 
ερευνών, που έγιναν με βάσι αυτές τις 
μεθόδους.
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Κοινό μειονέκτημα και των δυο μεθό
δων είναι ότι η ορθότης των αποτελε
σμάτων της έρευνας εξαρτάται τελικά 
από την ειλικρίνεια των απαντήσεων 
που δίνουν τα ερωτώμενα πρόσωπα, η 
οποία δεν μπορεί να θεωρηθή σαν 
δεδομένη. Η μέθοδος της αυτοεξομο- 
λογήσεως παρουσιάζει επίσης το μειο
νέκτημα ότι δεν είναι εύκολο να βρεθή 
ενα δείγμα πληθυσμού, που εκπροσω
πεί μια περιοχή, για την οποία να 
υπάρχουν στατιστικές της αστυνομίας, 
ώστε να είναι δυνατή η σύγκρισις 
μεταξύ εγκλημάτων που δέχονται ότι 
διέπραξαν οι ερωτώμενοι και εγκλημά
των καταγραμμένων από την αστυνομία 
σε ώρισμένη χρονική περίοδο. Λόγω 
αυτής της δυσκολίας, που οφείλεται 
κυρίως στην απροθυμία που χαρακτηρί
ζει την πλατειά μάζα πολιτών να απαντά 
σε τέτοιου είδους ερωτηματολόγια, 
όλες οι έρευνες που ακολούθησαν 
αυτήν την μέθοδο αναφέρονται σε 
μαθητάς ή νεοσυλλέκτους. ' Ετσι όμως 
τα δείγματα δεν εκπροσωπούν ολόκλη
ρο τον πληθυσμό από απόψεως ηλικίας.

Η μέθοδος υπολογισμού των παθόν- 
των έχει σαν βασικό μειονέκτημα ότι 
δεν μπορεί να συγκεντρώση πληροφο
ρίες παρά μόνο για εγκλήματα που 
προϋποθέτουν εννοιολογικά την ύπαρ- 
ξι παθόντος. Κατ' αυτόν τον τρόπον 
όμως διαφεύγει όλη η μάζα των εγκλη
μάτων εκείνων που στρέφονται κατ' 
απροσώπων εννόμων αγαθών.

Υπό την επιφύλαξι των μειονεκτημά
των αυτών, τα οποία, βεβαίως, δεν είναι 
ικανά να ανατρέψουν την αξία των 
αποτελεσμάτων των σχετικών ερευ
νών, θα εξετάσωμε σύντομα τις έρευ
νες που έγιναν και τα αποτελέσματά 
τους σχετικά με την εκτίμηση της 
εκτάσεως του σκοτεινού αριθμού.

' Ερευνα βασισμένη στο σύστημα τ;ής 
αυτοεξομολογήσεως είναι εκείνη που 
έκαμε ο Kerstin Elmhorn πάνω σ' ένα 
δείγμα μαθητών της Στοκχόλμης. Το 
δείγμα περιελάμβανε τα 3/100 του 
συνολικού αριθμού των μαθητών της 
Στοκχόλμης. Το 57/100 των ερωτηθέν- 
των δέχθηκε ότι είχε διαπράξει έγκλη
μα σε βαθμό πλημμελήματος. Τα αγό
ρια εδέχθηκαν ότι ετέλεσαν συνολικά 
1.430 πλημμελήματα αλλά μόνο σε 41 
περιπτώσεις ο ένοχος έγινε γνωστός 
στην αστυνομία. Το ποσοστό των περι
πτώσεων όπου συνελήφθη ο δράστης 
είναι 2,9%.

Υποθέτοντας ότι το δείγμα αυτό των 
μαθητών εκπροσωπούσε όλα τα αγόρια 
της Στοκχόλμης ηλικίας 9 εως 14 ετών, 
και με βάσι τα αποτελέσματα της

Οι έρευνες που έγιναν
για την εκτίμηση του σκοτεινού
αριθμού
έφεραν σε φως τα 
στοιχεία που επιτρέπουν και 
μια σύγκριση μεταξύ 
καταδικασμένων εγκληματιών 
και εγκληματιών που δεν 
έχουν δημοσίως 
στιγματισθεί.

έρευνάς του πάνω σ' αυτό το δείγμα, ο 
Elmhorn υπελόγισε τον συνολικό αρι
θμό των αγοριών της Στοκχόλμης, που 
είχαν, κατά πάσαν πιθανότητα, τελέσει 
έγκλημα το 1961, και τον συνέκρινε με 
τον αριθμό των εγκληματιών που είχε 
καταγράψει η αστυνομία κατά την ίδια 
περίοδο. Τα αποτελέσματα είναι ότι 
πλήν του εγκλήματος της κλοπής αυτο
κινήτου, όπου το ποσοστόν ανακαλύψε- 
ως των δραστών ανέρχεται σε 33,3% 
για τις άλλες κατηγορίες εγκλημάτων 
τα ποσοστά ανακαλύψεως των δραστών 
είναι ασήμαντα: Κλοπή κοινή 1,9%, 
κλοπή δια ρήξεως 4,2%, φθορές, πρά
ξεις βανδαλισμού, κτλ. 3,3%, διάφορες 
απάτες 1.5%, κλεπταποδοχή 1,1%.

Σε ανάλογα αποτελέσματα καταλή
γει και η έρευνα των Erickson και 
Empley που έγινε στην περιοχή του 
Utah των Η.Π.Α. Κατά την έρευνα αυτή, 
το δείγμα αποτελέσθηκε από τέσσερες 
ομάδες αγοριών ηλικίας από 15-17 
ετών. Η πρώτη ομάδα απετελείτο από 
50 μαθητάς μέσης εκπαιδεύσεως οι 
οποίοι δεν είχαν προηγουμένως καταδι- 
κασθή. Η δευτέρα ομάδα περιελάμβα- 
νε 30 νέους που είχαν ήδη κηρυχθή 
ένοχοι για ένα μόνο έγκλημα. Στην 
τρίτη ομάδα ανήκαν 50 υπότροποι, ενώ 
η τετάρτη απαρτίσθηκε από 50 τροφί
μους Δημοσίων Ορφανοτροφείων, κτλ. 
Κάθε αγόρι από τα 180 έπρεπε να 
απαντήση αν είχε διαπράξει ένα από τα 
22 εγλήματα που περιγράφονταν σε 
ένα κατάλογο. Εάν η απάντησις στο 
πρώτο ερώτημα ήταν καταφατική, ακο
λουθούσαν ερωτήσεις σχετικά με το 
πόσες φορές ετέλεσε το έγκλημα και 
πόσες φορές είχε συλληφθή από την 
αστυνομία ή είχε οδηγηθή στα δικαστή
ρια.

Τα αποτελέσματα σχετικά με την 
έκτασι του σκοτεινού αριθμού συνοψί
ζονται ως εξής: Επί 11.796 ωμολογημέ- 
νων περιπτώσεων οδηγήσεως χωρίς 
δίπλωμα οδηγού, το 98,9% έμεινε 
άγνωστο στις διωκτικές αρχές. Επί 
15.175 ωμολογημένων κλοπών αντικει

μένων αξίας κάτω των 2 δολλαρίων, το 
97,1% έμεινε άγνωστο στην αστυνομία. 
Επί 7.396 ωμολογημένων περιπτώσεων 
κλοπών αντικειμένων αξίας από 2 έως 
50 δολλαρίων, το 97,1% έμεινε άγνω
στο στις διωκτικές αρχές. Επί 294 
ωμολογημένων περιπτώσεων κλοπών 
αξίας άνω των 50 δολλαρίων, το 71% 
έμεινε άγνωστο στις διωκτικές αρχές, 
από όσες δε έγιναν γνωστές, το 92,9% 
έμεινε χωρίς δίωξι λόγω μη ανακαλύψε
ως των δραστών. Επί 512 ωμολογημέ- 
νων περιπτώσεων πλαστογραφιών, το 
93,4% έμεινε άγνωστο στις διωκτικές 
αρχές. Επί 74 ωμολογημένων περιπτώ
σεων χρήσεως ναρκωτικών, τα 100% 
έμειναν άγνωστα στις διωκτικές αρχές. 
Επί 10.645 ωμολογημένων περιπτώσε
ων φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, το 98,5% 
έμεινε άγνωστο στις διωκτικές αρχές. 
Επί 46 περιπτώσεων ενόπλου ληστείας, 
το 80,4 έμεινε άγνωστο στις διωκτικές 
αρχές. Επί 8.980 περιπτώσεων συμπλο
κών και σωματικών κακώσεων, το 99,7% 
έμεινε άγνωστο στις διωκτικές αρχές.

Δύο άλλες έρευνες που έγιναν με 
βάση την μέθοδο της αυτοεξομολογή- 
σεως είχαν αποτελέσματα ανάλογα με 
τα όσα αναφέραμε πιό πάνω, σε τρόπο 
ώστε να μπορούμε να πούμε ότι όλες οι 
έρευνες αυτού του τύπου, με την 
επιφύλαξι της υπάρξεως κάποιας την 
οποία δεν έχω υπ' όψι μου, συμπίπτουν 
ως προς τα αποτελέσματα.

Η μόνη έρευνα του σκοτεινού αρι
θμού, με βάσι την εξέτασι των παθόν- 
των, που έλαβε χώρα μέχρι σήμερα, 
είναι εκείνη που έγινε στις ΗΠΑ για να 
τεθή υπ' όψιν της Επιτροπής που 
συνέστησε το 1967 ο Πρόεδρος John
son για να μελετήση το θέμα της 
δραστικώτερης αντιμετωπίσεως του 
εγκλήματος. Η έρευνα αυτή περιέχεται

σε τρεις εισηγήσεις από τις οποίες η 
πρώτη ασχολείται με τις επιθέσεις 
(εγκλήματα βίας γενικά) που έγιναν 
εναντίον των μελών 10.000 οικογενει
ών, εκλεγμένων έτσι ώστε να αποτε
λούν δείγμα που να εκπροσωπή τις 
αμερικανικές οικογένειες. Η δευτέρα 
έχει περιωρισμένα τοπικά όρια, δηλ. 
τέσσερες εκλογικές περιφέρειες της 
Columbia (Washington) και είχε σαν 
αντικείμενο μόνο 511 οικογένειες. Τέ
λος, η τρίτη εισήγησις αφορά ζώνες 
υψηλής και χαμηλής εγκληματικότητας 
στη Βοστώνη και στο Σικάγο.·

Κατά τα πορίσματα της πρώτης ειση- 
γήσεως, μια οικογένεια στις 5 είχε 
πέσει θύμα εγκληματικής πράξεως το 
1966 στις ΗΠΑ. Η σύγκρισις δε με τα 
αρχεία του FBI απέδειξε ότι η αστυνο
μία δεν εγνώριζε παρά τις μισές πρά-

850



ξεις από όαες προέκυψαν από την 
έρευνα. Από τα σοβαρά εγκλήματα, 
εκείνα που παραμένουν άγνωστα αε 
μεγαλύτερη έκτασι είναι οι διαρρήξεις, 
οι βιασμοί και οι σωματικές κακώσεις, τα 
οποία περιέρχονται σε γνώσι των αρχών 
κατά το 1/3 του συνολικού τους όγκου, 
όπως αυτός προέκυψε από την έρευνα.

Το έγκλημα που παρουσίαζε σχεδόν 
ανύπαρκτο σκοτεινό αριθμό (υπό την 
έννοια ότι ο αριθμός των προσώπων που 
κατά την έρευνα εμφανίσθηκαν σαν 
θύματα αυτού του εγκλήματος, συμπί
πτει με τον αριθμό των περιπτώσεων 
που ήσαν γνωστές στην αστυνομία), 
είναι η κλοπή αυτοκινήτου. Η πιό 
πιθανοφανής εξέτασις του φαινομένου 
είναι ότι οι παθόντες σπεύδουν να 
δηλώσουν την κλοπή στην ασφαλιστική 
τους εταιρεία, η οποία με την σειρά της 
ειδοποιεί την αστυνομία.

Κατά την έρευνα πού είχε για εδαφι
κή βάση την περιοχή της Washington 
και της οποίας τα πορίσματα περιέχον- 
ται στην δεύτερη, καθώς είπαμε, εισή- 
γησι, το 38% των ερωτηθέντων προσώ
πων υπήρξε θύμα σοβαρού εγκλήματος 
κατά το 1966, ενώ κάτά τα στοιχεία της 
αστυνομίας μόνο το 10% των εγκλημά
των, που ωμολογήθηκαν κατά την έρευ
να, ήσαν γνωστά σ’ αυτήν. Τα ίδια 
περίπου αποτελέσματα αναφέρονται 
και στην τρίτη εισήγησι, σύμφωνα με 
την οποία, κατά το έτος από Ιουλίου 
1965-1966, τα πράγματι τελεσθέντα 
εγκλήματα στις περιφέρειες Βοστώνης 
και Σικάγου ήσαν πέντε φορές περίπου 
περισσότερα από όσα ήσαν γνωστά 
στην αστυνομία.

Το γενικό συμπέρασμα που συνάγε
ται, τόσο από τις έρευνες με βάσι την 
μέθοδο της αυτο-εξομολογήσεως όσο 
και από τις αμερικανικές έρευνες με 
βάσι τον υπολογισμό των παθόντων, 
είναι ότι το γνωστό μέρος της εγκλημα
τικότητας είναι σημαντικά μικρό συγκρι
τικά με τον συνολικό όγκο των εγκλη μά- 
των που τελούνται κάθε χρόνο.

Βέβαια, καθώς προκύπτει από τις 
έρευνες αυτές, η έκτασις του σκοτει
νού αριθμού ποικίλλει ανάλογα με την 
βαρύτητα του εγκλήματος. Στις άνθρω- 
ποκτονίες ο σκοτεινός αριθμός φαίνε
ται σχεδόν ανύπαρκτος (άλλο το θέμα 
της ανακαλύψεως των δραστών)· επί
σης, οι σοβαρές περιπτώσεις ληστειών 
κατά Τραπεζών ή άλλων μεγάλων εμπο
ρικών οίκων είναι σχεδόν όλες γνωστές 
στην αστυνομία. Αλλά η μεγάλη μάζα 
της εγκληματικότητος δεν αποτελείται 
από τα εγκλήματα εκείνα τα όποια 
καταχωρούνται στην πρώτη σελίδα των

Ο ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
εφημερίδων. Η κλοπή, η υπεξαίρεσις, η 
απάτη, ο βιασμός αποτελούν το μεγάλο 
κορμό της εγκληματικότητος όπου ο 
σκοτεινός αριθμός είναι τεράστιος.

Οι έρευνες που έγιναν για την 
εκτίμησι του σκοτεινού αριθμού έφε
ραν σε φως και στοιχεία που επιτρέ
πουν και μιά σύγκρισι μεταξύ επισήμων 
εγκληματιών (καταδικασμένων) και εγ
κληματιών που δεν έχουν δημοσίως 
στιγματισθή. Κατά τις επίσημες στατι
στικές, που βασίζονται στην δήλη εγ
κληματικότητα, το εγκληματικό φαινό
μενο παρουσιάζεται συσχετισμένο κυ
ρίως με το άρρεν φύλο και με τις 
κατώτερες κοινωνικο-οικονομικά τά
ξεις. Σε ό,τι αφορά το φύλο, η έρευνα 
του Martin Gold επαληθεύει τα πορί
σματα των επισήμων στατιστικών, εμ
φανίζοντας την γυναικεία εγκληματικό
τητα 2-4 φορές χαμηλότερη της άνδρι- 
κής. Το αποτέλεσμα όμως αυτό μπορεί 
να μη ανταποκρίνεται σε μία πραγματι
κή διαφορά ως προς την κατανομή του 
εγκλήματος μεταξύ των δύο φύλων 
αλλά, όπως υποθέτει και ο Gold, στο 
γεγονός ότι οι γυναίκες είναι πολύ 
ολιγώτερο διατεθειμένες από ό,τι οι 
άνδρες να ομολογήσουν την ενοχή 
τους κατά την έρευνα.

' Οσον αφορά όμως τον συσχετισμό 
μεταξύ εγκλήματος και κοινωνικοοικο
νομικής τάξεως, η διαφορά των πορι
σμάτων των ερευνών από τα πορίσματα 
των επισήμων στατιστικών είναι έξώ- 
φθαλμη. Ενώ, σύμφωνα με τις επίσημες 
στατιστικές όλων σχεδόν των χωρών 
του κόσμου, σαν περισσότερο εγκλημα
τική φέρεται η εργατική τάξις, τα

αποτελέσματα των ερευνών καταλύουν 
αυτόν τον μύθο και καταδεικνύουν ότι 
όλες οι τάξεις μετέχουν εξ ίσου στο 
έγκλημα- άνισα κατανέμονται οι διώξεις 
και οι καταδίκες.

Τα πορίσματα των ερευνών οδηγούν 
μοιραία στις εξής διαπιστώσεις: Πρώ
τον, το σύνολον των ατόμων, που έχουν 
χαρακτηρισθή επίσημα σαν εγκληματί
ες κατ' ακολουθίαν ποινικής διώξεως 
και καταδίκης, αποτελεί ένα μικρό 
μέρος του αριθμού των ατόμων, τα 
οποία τελούν εγκληματικές πράξεις 
αλλά δεν φέρουν τη σφραγίδα του 
εγκληματίου γιατί παραμένουν άγνω
στα. Δεύτερον, το γεγονός ότι ο 
σκοτεινός αριθμός ποικίλλει σε έκτασι 
ανάλογα με τον τύπο του εγκλήματος 
καταδεικνύει ότι η επίσημη εγκληματι- 
κότης δεν αποτελεί ένα αντιπροσωπευ
τικό δείγμα της αληθούς εγκληματικό- 
τητος. Τρίτον, οι επίσημα χαρακτηριζό
μενοι σαν εγκληματίες δεν αποτελούν 
ομάδα που να εκπροσωπή το σύνολο 
των ατόμων τα οποία περνούν στην 
εγκληματική πράξι.

Ευνόητο είναι ότι για μια εγκληματο
λογία, η οποία μέχρι σήμερα εστήριξε 
τα πορίσματά της σχετικά με το έγκλη
μα και τον εγκληματία πάνω στις επίση
μες στατιστικές και στις μελέτες των 
πληθυσμών των φυλακών, η άρνησις 
εκπροσωπευτικότητος της επίσημης 
εγκληματικότητος και των επισήμως 
αναγνωρισμένων σαν εγκληματιών έχει 
σημαντικές συνέπειες, στην εξέτασι 
των οποίων αφιερώνομε τις ακόλουθες 
απόψεις:
Η συνέχεια στο επόμενο
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Τρίτη φάσις διωγμών

' Η τρίτη φάσις τών διωγμών, άρξάμε- 
νη άπό τής άποβάσεως τοϋ ' Ελληνικοϋ 
Στρατού εις Σμύρνην (1/2 Μαΐου 1918), 
κλείει μέ τήν Μικρασιατικήν καταστρο
φήν καί τήν συντριβήν τού ' Ελληνισμού 
τής Μ. ’ Ασίας. Ή  έκτασις τής κατα
στροφής τοϋ ελληνικού στοιχείου τής 
Μ. ’ Ασίας, καθ' δλας τάς χρονικός 
περιόδους τών διωγμών, θά δοθή εις τό 
τέλος τοϋ παρόντος κεφαλαίου, άφοϋ 
έξετασθή ή τραγωδία τού ' Ελληνισμού, 
άρξάμενη μέ τήν καταστροφήν τής 
Σμύρνης.

Τήν πρωίαν τής 27ης Αύγούστου 
1922 χιλιάδες άνθρωποι, βουβοί καί 
περίτρομοι κατηυθύνοντο πρός τήν 
προκυμαίαν τής Σμύρνης. Φήμαι κυκλο- 
φοροΰσαι έφερον τούς Τούρκους νά 
έχουν φθάσει ήδη εις τά Προάστια τής 
Πόλεως. Εις τήν τουρκικήν συνοικίαν 
τής πόλεως υψώθηκαν Τουρκικοί ση- 
μαΐαι καί τήν 10.30 π.μ. οί πρώτοι 
έφιπποι «Τσέτες» τού Μπεχλιβάν εί- 
σήλθον εις τήν Σμύρνην άπό τήν 
Πούνταν, έφθασαν εις τό κέντρον τής 
Προκυμαίας καί είσήλθον εις τό Διοικη- 
τήριον. (Αί Άρχαί, χιλιάδες στρατιωτών 
καί τελευταίος ό 'Ύπατος Αρμοστής 
Στεργιάδης είχον άναχωρήσει έκ τής 
Σμύρνης). Αύτόπται μάρτυρες άνέφε-

Τό ξερίζωμα ένός όλόκλη

Μ ΛΙΗΓΛΜΗ IW  |·ΑΑΗ>

(1913 - 1922)

Συμφώνως πρός μαρτυρίας τού Χρ. Σολομωνίδη έκάησαν περίπου
55.000 οίκίαι, έκ τών όποιων 43.000 Ελληνικοί, 10.000 Αρμένικοι καί
2.000 ξένων υπηκόων. Επίσης 5.000 καταστήματα, τά περισσότερα 
έλληνικά. Εις τήν άποτεφρωθεϊσαν έκτασιν υπολογίζεται ότι κατώκουν 
πλέον τών 180.000 ατόμων, τό πλεϊστον "Ελληνες. 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 
πλεϊστα όσα άγαθοεργά ιδρύματα.

Συνέχεια από το προηγούμενο

ρον δτι ή είσοδος τών Τούρκων εις τήν 
πόλιν έγένετο μέ σχετικήν τάξιν, πρός 
άνακούφισιν τών ξένων καί τών προ
σφύγων. Δυστυχώς ή τάξις αϋτη έπε- 
κράτησε μόνον εις τούς κεντρικούς 
δρόμους. Από τής έσπέρας τής 27 
πρός 28 Αύγούστου ήρχισαν σποραδι
κοί λεηλασίαι καί φόνοι εις τό έσωτερι- 
κόν τής πόλεως, κατ’ άρχήν άπό 
Τούρκους πολίτας καί έν συνεχεία άπό 
στρατιώτας. Έ ν τώ μεταξύ εις τό 
προαύλιον τής 'Αγίας Φωτεινής, ό 
Μητροπολίτης Χρυσόστομος διένειμε 
τρόφιμα εις τό μέγα πλήθος τό όποιον 
είχε συγκεντρωθή ένώ τό άπόγευμα 
τής ίδιας ήμέρας (27 Αύγ.) κατέπλευσε 
τό ’ Ιταλικόν φορτηγόν «Μέγκ», τού 
όποιου ό πλοίαρχος έδέχθη πρόσφυ
γας. Τούτο ήτο καί τό τελευταίον 
πλοΐον, τό όποιον άπέπλευσεν έκ τοϋ 
λιμένος τής Σμύρνης, χωρίς νά ύποστή 
έλεγχον. Τήν νύκτα τής 27/28 Αύγού
στου γοεραί κραυγαί ήκούοντο μέχρι 
τής αύγής. Οί Τσέτες είχον είσέλθει 
εις τάς έκκλησίας τών προαστείων 
' Αγίας Τριάδος καί Πετρωτών, φονεύ- 
οντες καί άπάγοντες τούς έκεί καταφυ- 
γόντας χριστιανούς.

' Η είσοδος εις τήν πόλιν μεγαλυτέ- 
ρων τακτικών Τουρκικών δυνάμεων 
συνεχίσθη τήν έπομένην, 28 Αύγού
στου, ένώ άπό τοϋ άπογεύματος τής

προηγουμένης τήν διοίκηση/ τής πόλε
ως εΐχεν άναλάβει ό Νουρεντίν. ' Από 
τής έσπέρας τής Κυριακής (28 Αύγ.) 
έσυστηματοποιήθησαν αί σφαγαί καί 
λεηλασίαι εις τήν ' Αρμενικήν καί ' Ελ
ληνικήν συνοικίαν, εις τόν Φραγκομα- 
χαλάν καθώς καί εις τάς λαϊκός συνοικί
ας Ά γ . Βουκόλου, Ά γ . Παρασκευής, 
Ά γ . Τρύφωνα, Ά γ . κνω/νου, εις τά 
Μορτάκια, Γυαλιάδικα, εις τόν Άγ. 
Γεώργιον, Μαλτέζικα καί Μερσινλί. "Ο
σοι στρατιώται έκρύβοντο εις Σμυρναίι
κα σπίτια, έζήτουν άλλαχοϋ καταφύγιον 
ή προσεπάθουν νά διαφύγουν πρός τήν 
' Ερυθραίαν ή άκόμη παρεδίδοντο. Πολ
λοί Λεβαντίνοι τότε ήρχισαν ν ’ άσκοϋν 
ένα ίδιότυπον έμπόριον παροχής πιστο- 
ποιητικής ξένης προστασίας. Τάς έπο- 
μένας ήμέρας μέχρι τής Τετάρτης, 31 
Αύγούστου, ή τρομοκρατία ένετάθη. Οί 
περισσότεροι τών συλλαμβανομένων 
έφονεύοντο. Πυροβολισμοί ήκούοντο 
συνεχώς, ένώ αί οδοί τής πόλεως 
καθημερινώς ήσαν γεμάτοι πτώματα. 
'Υπολογίζεται ότι τήν τρίτην ήμέραν 
άπό τής εισόδου τού Τουρκικού στρα
τού είχον συγκεντρωθή εις Σμύρνην
200.000 περίπου πρόσφυγες.

' Από τάς μειονοτήτας περισσότερον 
έδοκιμάσθη ό Αρμένικός πληθυσμός 
τής Σμύρνης. Συγκλονιστικοί είναι αί 
μαρτυρίαι αύτοπτών μαρτύρων, αί όποϊ-
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υ λαού, ή τραγωδία ενός ” Εθνους
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αι εκτίθενται εις τό Βιβλίον τής Μ. 
Housepian, ένώ οί «Τάϊμς» τής Νέας 
Ύόρκης έδημοσίευσαν ότι: «Άπό τοϋ 
Σαββάτου μέχρι τής Τετάρτης κανένα 
άρμενικόν σπίτι δέν έμεινεν άθικτον. 
Παρεβιάζοντο αί θύραι, ήτιμάζοντο αί 
γυναίκες, έφονεύοντο οί άνδρες καί τά 
σπίτια έλεηλατοϋντο. Οί δρόμοι ήσαν 
κατάσπαρτοι άπό πτώματα φρικωδώς 
παραμορφωμένα. Τοϋρκοι στρατιώται 
τοϋ τακτικού στρατού μετέχουν τής 
λεηλασίας. Ή  σφαγή λαμβάνει τερά
στιας δυνάμεις. Τήν νύκατα τής τρίτης 
30 Αύγούστου χιλιάδες Αρμενίων έ- 
σφάγησαν. Συμφώνως πρός πληροφο
ρίας τοϋ ' Αμερικανικού Προξένου Hor
ton ό ' Αρμενικός πληθυσμός τής Σμύρ
νης άνήρχετο εις 18.000 περίπου καί 
«τό όλον τής συνοικίας ίσοπεδώθη καί 
οί άνδρες γενικώς έσφαγιάσθησαν». 
Περίπου 2000 μετεφέρθησαν μέ τό 
' Αμερικανικόν πλοίον «Winova». Τηλε
γραφήματα άνταποκριτών άναφέρουν 
ότι εις περίβολον τοϋ ’ Αρμονικού ναού 
τοϋ ' Αγίου Στεφάνου έσφάγησαν άνω 
τών 5.000 Αρμενίων.

' Ανάλογον μοίρα είχε καί ή ' Ελληνι
κή συνοικία. ' Ο ’ Αγγελομάτης γράφει 
ότι: «' Από τής νυκτός τής 31 ης Αύγού
στου, δτε τό έργον τής καταστροφής 
διά πυρός καί σιδήρου τής ' Αρμενικής 
συνοικίας είχε τερματισθή, οί Τούρκοι 
έστράφησαν έξ ολοκλήρου πρός τάς 
Ελληνικός». Τό άπόγευμα τής 31ης 
Αύγούστου, μετά άπό έκρηξιν άποθή- 
κης πυρομαχικών, οί άγωνιώντες κάτοι
κοι τοϋ Πανιωνίου κατέφυγαν εις τό 
πλησίον Νεκροταφεΐον. Οί Τούρκοι 
μετά άπό σφαγάς εις τάς συνοικίας τοϋ 
Ά γ . Κων/ντίου καί Μερσινλί, είσέδυ- 
παν καί εις τό νεκροταφεΐον, όπου 
είχαν συγκεντρωθή περίπου 20.000, 
ένώ άλλοι κατέφυγον εις τούς μύλους 
τού Δαραγάτς. Αί λοιπαί μειονότητες 
έδοκιμάσθησαν όλιγώτερον, πλήν με
μονωμένων δολοφονιών ξένων, όπως 
τοϋ "Αγγλου Συντ/ρχου Murphy, καί 
τού 'Ολλανδού έμπορου Oscar de 
Jonqh, οστις έδολοφονήθη μετά τής 
συζύγου του εις προάοτιον τής Σμύρ
νης.

Η Πυρπόλησις τής Σμύρνης

Τήν 31 Αύγούστου έπραγματοποιήθη 
καί ό έμπρησμός τής Σμύρνης, οστις 
έγένετο έπί τή βάσει σχεδίου τού 
Νουρεντίν. Αί φλόγες άνεπήδων άπό 
συνοικίας εις συνοικίαν ώς άλυσις. Τά 
σημεία ή κτίρια τά οποία δέν έπρεπε νά 
καούν έπροστατεύοντο, διά κατεδαφί- 
σεως τών πέριξ κτιρίων. Οϋτω, διεσώ- 
θηκαν τό πελώριον κτίριον τής ' Ιταλι
κής Σχολής καί τό Γαλλικόν Προξενεΐ- 
ον. " Απαοαι αί ' Αρμένικοι καί ' Ελληνι
κοί συνοικίαι έγένοντο παρανάλωμα τού 
πυρός. ' Ο Ε. Φίσσερ, Διευθυντής τής 
ΧΑΝ εις Σμύρνην, έγραψεν δτι εις 
διάστημα δέκα ώρών ή πυρκαϊά είχε 
έξαπλωθή εις πλάτος δύο μιλιών. Εις 
τήν προκυμαίαν ένας όγκος πανικοβλή- 
του πληθυσμού ήγωνίζετο νά οωθή.

Μετά τήν τρομερήν σφαγήν, ή πυρκαϊά 
ήλθε νά συμπληρώση τήν δοκιμασίαν 
τού Χριστιανικού πληθυσμού τής Σμύρ
νης.

Αί περιγραφαί τών ξένων καί ' Ελλή
νων αύτοπτών μαρτύρων είναι άνατριχι- 
αστικαί καί τεκμηριώνουν άπολύτως τό 
γεγονός ότι ό έμπρησμός ήτο προμελε- 
τημένος καί ώργανωμένος. Τούρκοι 
στρατιώται έθεάθησαν μέ δοχεία βενζί
νης ή έμπρηστικάς βόμβας έπί τό έργον 
τής καταστροφής. Ή  σύζυγος 'Αμερι
κανού 'Ιεραποστόλου άναφέρει ότι 
είδε Τούρκους οτρατιώτας νά θέτουν 
πΰρ εις τάς οικίας καί άλλους νά 
παραμονεύουν τούς Χριστιανούς καί νά 
τούς σκοτώνουν. Αί μαρτυρίαι αύταί καί 
πάμπολλαι άλλαι πληροφορίαι διαψεύ- 
δουν κατηγορηματικώς τήν Τουρκικήν 
έπίσημον άποψιν ότι ό έμπρησμός

Αποκαμωμένοι, άυπνοι οι πρόσφυγες φθάνουν στην πατρίδα, όπου θα βρουν μια 
φιλόξενη γωνιά.
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έγένετο από ’ Αρμενίους ή ’Έλληνας 
δ ι’ εκδικητικούς λόγους.

Συμφώνως πρός μαρτυρίας τού Χρ. 
Σολομωνίδη έκάησαν περίπου 55.000 
οίκίαι, έκτων οποίων 43.000 ' Ελληνικοί,
10.000 ’ Αρμένικα! καί 2.000 ξένων 
υπηκόων. ' Επίσης 5.000 καταστήματα, 
τά περισσότερα έλληνικά. Εις τήν άπο- 
τεφρωθεΤσαν έκτασιν ύπολογίζεται δτι 
κατώκουν πλέον τών 180.000 ατόμων, 
τό πλεΐστον "Ελληνες. Εις άπάσας τάς 
συνοικίας τάς όποιας έπληξεν ή πυρ- 
καϊά,. έκάησαν όλοι σχεδόν οί ορθόδο
ξοι ναοί, 117 Σχολεία ' Ελληνικά καί 
’ Αρμενικά, τό ' Αρχαιολογικόν καί Νομι- 
σματολογικόν Μουσεΐον τής Εύαγγελι- 
κής Σχολής καί πλεΐστα όσα άγαθοεργά 
ιδρύματα. Κατά τάς μαρτυρίας ξένων 
«ό συστηματικός έμπρησμός έγένετο 
άπό τούς στρατιώτας τού Μουσταφά 
Κεμάλ, μέ σκοπόν νά έξολοθρευθοϋν 
οί Χριστιανοί τής Μ. Ασίας καί νά μή 
ξαναγυρίσουν ποτέ πιά εις τήν πατρίδα 
των. 'Άλλη άπόδειξις τής προμελετη- 
μένης πυρκαϊάς, σφαγής καί λεηλασίας 
είναι καί τό γεγονός τής προειδοποιή- 
σεως τών ξένων ύπαλλήλων τού σιδη
ροδρόμου ύπό τών Τουρκικών 'Αρχών 
«νά φορέσουν φέσι καί περιβραχιόνιον 
διά ν ’ άποφύγουν τάς βιαιοπραγίας».

Τήν 3ην Σεπτεμβρίου, 1922 ό Νου- 
ρεντίν (Διοικητής τού Στρατού), διά 
Προκηρύξεως, έζήτει νά παραδοθοΰν 
άπαντες οί ’’ Ελληνες καί ’ Αρμένιοι άπό 
18-45 έτών, 'ίνα κρατηθούν ώς αιχμάλω
τοι μέχρι πέρατος τών έχθροπραξιών.
’ Ο ύπόλοιπος πληθυσμός ήδύνατο νά 
έγκαταλείψη τήν χώραν μέχρι 30 Σεπτ. 
1922. Μετά τήν έκδοσιν τής προκηρύ
ξεως ταύτης ένετάθησαν αί σφαγαί, 
λεηλασίαι καί βιαιοπραγίαι κατά τών 
άλλων ξένων μειονοτήτων καί τών 
' Ελλήνων προσφύγων.

Εις τήν προκυμαίαν τής Σμύρνης ή 
κατάστασις ήτο τραγική. Χιλιάδες συ- 
νωστίζοντο, αίτοΰντες βοήθειαν άπότά 
έλλιμενισμένα πλοία. Άλλο ι μέ λέμ
βους καί άλλοι κολυμβώντες έπλησία- 
ζον τά πολεμικά πλοία τής Γαλλίας,
’ Αγγλίας καί ' Ιταλίας ζητούντες σωτη
ρίαν. Ά λ λ ’ οίναϋταιτών πλοίων, άσους 
κατώρθωσαν ν' άναρριχηθοϋν, τούς 
έρριπτον εις τήν θάλασσαν.

' Εν τώ μεταξύ καί ένώ ή προθεσμία 
διά τήν άναχώρησιν έτελείωνε, κατόπιν 
έντονων ένεργειών ξένων διπλωματών, 
έστάλησαν έλληνικά πλοία τά όποια 
παρέλαβον μέγα μέρος τών προσφύ
γων. Μέχρι πέρατος καί τής νέας 
οκταημέρου παρατάσεως τής προθε
σμίας άπό τούς Τούρκους, ειχον έγκα-

Η Σ μ ύ ρ ν η  πριν
από τ η ν  κ α τ α σ τ ρ ο φ ή .
Σ τη
φωτογραφία
το
Δι οι κητ ήριο

ταλείψει τήν Μικράν ’ Ασίαν περίπου
250.000 πρόσφυγες.

Τήν 10ην Σεπτεμβρίου έκοινοποιήθη 
νέα διαταγή τού Νουρεντίν, διά τής 
όποιας δέν άνεγνωρίζετο ή άλλαγή 
ύπηκοότητος άπό τού πέρατος τού Α' 
Πανκοσυίου πολέμου άφ’ ένός καί άφ’ 
έτέρου άπαντες οί μή άναχωρήσαντες 
μέχρι πέρατος τής προθεσμίας θά 
ώδηγοΰντο εις τό έσωτερικόν διά λό
γους άσφαλείας καί έλλείψεως στέγης, 
λόγω τής πυρκαϊάς. Ούτως, ήρχισε 
νέος κύκλος δοκιμασίας τού έναπομεί- 
ναντος εις Μ. ’ Ασίαν ' Ελληνισμού εις 
τά στρατόπεδα τού έσωτερικοΰ, όπου 
ώδηγήθη δΓ έξόντωσιν.

’ Ο μαρτυρικός θάνατος τοϋ Μη
τροπολίτου Χρυσοστόμου.

Τό μαρτυρικόν τέλος τοϋ ’ Εθνομάρ- 
τυρος Χρυσοστόμου θεωρείται τό έπι- 
στέγασμα τής φρικαλεότητος τών 
Τούρκων έναντίον τών Χριστιανών. Τό 
Σάββατον (27 Αύγ.) ό Χρυσόστομος, 
όστις δέν έπαυσε περιθάλπων άκατα- 
παύστως τούς πρόσφυγας, έκλήθη ύπό 
τού Νουρεντίν καί διετάχθη νά έκδώση 
άνακοίνωσιν περί παραμονής τών Χρι
στιανών εις τάς οικίας των καί παραδό- 
σεως τών όπλων. Τήν 8ην μ.μ.έκλήθη 
καί πάλιν ύπό τοϋ Νουρεντίν συνοδευό- 
μενος άπό τούς δημογέροντας Τσου- 
ρουκτσόγλου καί Κλιμάνγλου. Δέν είναι 
γνωστόν τί διημείφθη μεταξύ των, τό 
πιθανώτερον όμως είναι ότι ό Νουρεν
τίν κατηγόρησε τόν Χρυσόστομον διά 
προδοσίαν, διότι καίτοι Τούρκος ύπήκο- 
ος, έλαβε άντικανονικήν στάσιν κατά 
τήν διάρκειαν τής ' Ελληνικής κατοχής 
τής Σμύρνης καί ένίσχυσε τήν Μικρασι
ατικήν άμυναν. "Οτε ό Χρυσόστομος 
έξήλθε τοϋ Διοικητηρίου, ό Νουρεντίν, 
έξελθών εις τόν έξώστην, άνακοίνωσεν 
εις τόν Τουρκικόν όχλον ότι «ό ιεράρ
χης ήτο δικός των νά τόν δικάση ό 
Τούρκικος λαός» καί συνεπλήρωσε:

«έάν σάς έκανε καλό, κάντε τον καλό, 
άν σάς έκανε κακό κάντε τον κακό». Τό 
μαινόμενον τουρκικόν πλήθος τότε 
προέβη εις φρικτήν κακοποίησιν τού 
Μητροπολίτου καί είς Τουρκοκρητικός 
τόν όποιον είχε κάποτε εύεργετήσει ό 
Χρυσόστομος τόν έπυροβόλησε διά νά 
θέση τέρμα είς τό μαρτύριον του.

Ό  Χρυσόστομος είχεν άρνηθή νά 
έγκαταλείψη τήν Σμύρνην όμοϋ μετά 
τάς ’ Ελληνικός Άρχάς, ώς έπίσης καί 
μετά τήν είσοδον τών Τουρκικών δυνά
μεων είς τήν πόλιν, οπότε τού προσε- 
φέρθη βοήθεια άπό τούς ξένους διπλω- 
μάτας. Εκτός τού μαρτυρικού Μητρο
πολίτου, πολυάριθμα ήσαν τά θύματα 
τοϋ Κλήρου. Κατά τόν Χρ. Σολομωνί- 
δην, έκ τών 459 ιερέων τής Σμύρνης οί 
347 εύρον οίκτρόν θάνατον. Πλήν τοϋ 
Χρυσοστόμου έμαρτύρησαν έκ τών 
'Ιεραρχών, ό Μοσχονησίων Αμβρόσι
ος Πλειανθείδης, όστις έπελατώθη, ό 
Κυδωνιών Γρηγόριος, όστις έτάφη ζών 
καί ό Ίκονίου Ζήλων, όστις έσφάγη. 
Πλεΐστοι άλλοι ιερωμένοι έθανατώθη- 
σαν διά βασανιστηρίων. Έκ τών 46 
' Εκκλησιών τής Σμύρνης καί τών προα
στίων μόνον τρεις διεσώθησαν. Είς
2.000 άνέρχονται αί καταστραφεΐσαι ή 
μετατραπεΐσαι είς Τζαμί, άποθήκας ή 
σταύλους έκκλησίαι τής Μικράς ’ Ασίας 
καί είς 800 τής Θράκης.

Οί διωγμοί είς Ερυθραίαν, Κυ
δωνιάς (Άϊβαλί) καί Προποντί
δα.

Κατά τήν ύποχώρησιν τοϋ Ελληνι
κού στρατού, τό μεγαλύτερον μέρος 
τούτου κατευθύνθη πρός τήν χερσόνη
σον τής Ερυθραίας, πρός Τσεσμέν, 
'ίνα έπιβιβασθή είς πλοία διά Χίον ή 
Μυτιλήνην. Τήν 28 Αύγούστου αί Ε λ 
ληνικοί δυνάμεις έφθασαν είς Βουρλά 
όπου έπί 40.000 κατοίκων αί 35.000 
ήσαν "Ελληνες. ’ Εκεί είχε σχηματισθή 
πολιτοφυλακή πρός τήρησιν τής τάξε- 
ως καί είχε συμφωνηθή παροχή άμοι- 
βαίας προστασίας μεταξύ ' Ελλήνων καί 
Τούρκων. ' Η συμφωνία όμως δέν έτη- 
ρήθη, τά Βουρλά έπυρπολήθησαν ύπό 
τών Τούρκων, ένώ ό άνδρικός πληθυ
σμός μετεφέρθη είς στρατόπεδα τοϋ 
έσωτερικοΰ. Όσοιέπέζησαν μετεφέρ- 
θησαν μετ’ όλίγας ήμέρας μέ πλοία είς 
' Ελλάδα.

Είς τάς Κυδωνιάς (Άϊβαλί), όπου αί 
40-45.000 κάτοικοι ήσαν έξ όλοκλήρου 
χριστιανοί (πλήν τών δημοσίων ύπαλλή
λων, οί όποιοι ήσαν Τούρκοι) μετά τήν 
εϊδησιν τής ύποχωρήσεως τοϋ ' Ελληνι-
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Μητροπολίτου Γρηγορίου, δλον τόν 
άρρενα πληθυσμόν ήλικίας 18-45 ετών 
νά παρουσιασθή εις τάς Άρχάς πλήν 
ραπτών, βυρσοδεψών, ύποδηματοποι- 
ών καί σαπωνοποιών καί τών καταταγέν- 
των είς τό Πυροσβεστικόν Σώμα. Είς 
τούς λοιπούς κατοίκους επετράπη ή 
άναχώρησις εντός 24 ώρών. Οϋτω 
μέρος τού πληθυσμού μετεφέρθη είς 
Μυτιλήνην. Είς τόν Μητροπολίτην Γρη- 
γορίου δέν επετράπη ή άναχώρησις 
ύπό τών Τούρκων, οι όποιοι τήν 30 
Σεπτεμβρίου τόν συνέλαβον καί τόν 
έθανάτωσαν.

Αί αύταί βιαιοπραγίαι έπανελήφθη- 
σαν καί είς τά Μοσχονήσια καί τήν 
Προποντίδα. Είς Μοσχονήσιον έπί
6.000 κατοίκων, όσοι δέν έφονεύθη- 
σαν, έστάλησαν είς στρατόπεδον έσω- 
τερικού. "Εν τών θυμάτων ήτο καί ό 
Μητροπολίτης 'Αμβρόσιος. Είς τάς 
πόλεις τής Προποντίδος (Μουδανιά, 
Κίος, Κύζικος, Πάνορμον) συνεκεν- 
τρώθησαν χιλιάδες χριστιανοί άπό τήν 
Προύσαν, τό ' Εσκή Σεχίρ καί άλλας 
πόλεις τού έσωτερικοΰ. Καθ' ύπολογι- 
σμόν οί πρόσφυγες τών νοτίων άκτών 
τού Μαρμαρά άνήλθον είς 60.000 
περίπου. Τελικώς, τόσον οί πρόσφυγες 
όσον καί οί έντόπιοι κάτοικοι κατηυθύν- 
θηκαν είς τούς λιμένας Πανόρμου καί 
' Αρτάκης, όπου έπρόκειτο νά έπιβιβα- 
σθή ό όγκος τών ' Ελληνικών δυνάμεων,

κατά τάς άρχάς Σεπτεμβρίου. Τραγική 
μοίρα όμως άνέμενε χιλιάδας προσφύ
γων είς Μουδανιά, Κύζικον καί κυρίως 
είς ένδοχώραν ώς έπίσης είς περιφέ
ρειαν τού Μπαλήκ - Κεσέρ, Σινδιργέ, 
' Ακ Τσάϊ καί Μπόλιας. Κατά τόν Βενέδι- 
κτον ' Αδαμαντιάδην ύπολογίζεται είς 
17000 ό άριθμός τών θυμάτων τής 
περιφέρειας Μπαλήκ-Κεσέρ καί Μη- 
τροπόλεως Κυζίκου. Είς τήν ' Επαρχίαν 
Δαρδανελλίων τά θύματα τών σφαγών 
ύπολογίζονται είς 4.330. Εν συνόλω 
είς τήν ΒΔ Μ. Ασίαν οί φονευθέντες 
"Ελληνες άνέρχονται είς 21.900 περί
που. Εάν προστεθούν καί οί πρό τής 
έκκενώσεως 18.900 φονευθέντες, έ- 
χομεν περίπου 40.800 θύματα τού ΒΔ 
Μικρασιατικού ' Ελληνισμού.

Οί διωγμοί τών ' Ελλήνων είς 
άλλας περιοχάς τής Μ. Ασίας

Χειροτέραν τύχην είχεν ό πληθυ
σμός τού Άξαρίου, άνερχόμενος είς
10.000 περίπου "Ελληνας. Κατόπιν 
άποφάσεως τών προκρίτων ό πληθυ
σμός θά παρέμενε, μετά τήν άναχώρη- 
σιν τού ' Ελληνικού στρατού, έπελθού- 
σης συμφωνίας μέ τούς Τούρκους 
πρόσφυγας, διά παροχήν προστασίας. 
'Ολίγοι μόνον άνεχώρησαν. Τήν 16 
Αύγούστου είσήλθον οί Τσέτες είς τήν 
πόλιν καί συνεκεντρώσαντες τούς κα-

κοΰ στρατού, έσχηματίσθη πολιτοφυλα
κή διά τήν τήρησιν τής τάξεως, πλήν 
άνέκυψαν διαφωνίαι διά τήν παραμονήν 
ή όχι τών κατοίκων. Τελικώς, οί δημογέ
ροντες καί πρόκριτοι άπεφάσισαν νά 
παραμείνουν οί κάτοικοι, πλήν τών 
ύπηρετησάντων είς τόν 'Ελληνικόν 
στρατόν καί τών ’ Αρμενίων.

Έ ν τώ μεταξύ κατέφθασαν πολλοί 
πρόσφυγες φέροντες τάς φοβερός 
ειδήσεις, τήν 29 Αύγούστου είσήλθον 
είς τήν πόλιν οί πρώτοι Τσέτες καί τήν 6 
Σεπτεμβρίου ό τακτικός τουρκικός 
στρατός. ’ Αμέσως ή πόλις άπεμονώθη 
καί ήρχισαν αί βιαιοπραγίαι. ' Η Τουρκι
κή Μεραρχία άναχωρήσασα παρέλαβε 
πολλά γυναικόπαιδα καί ' Αρμενίους. Οί 
άνδρες οί ύπηρετήσαντες είς τόν 
' Ελληνικόν στρατόν συνελήφθησαν, τή 
ύποδείξει τών Τούρκων δημοσίων ϋ- 
παλλήλων καί έστάλησαν είς στρατόπε
δον τού έσωτερικοΰ, έκ τούτων δέ 
4000 περίπου έφονεύθησαν πλησίον 
τού Φρένελι καί άλλοι πλησίον τού 
' Αδραμυτίου καί τών Κυδωνιών.

Μέ τήν άφιξιν τής 4ης Τουρκικής 
Μεραρχίας (έπονομαζομένης Χασάπ 
' Ασκέρ) οί πρόσφυγες τών γειτονικών 
περιοχών διετάχθησαν νά έπιστρέψουν 
είς τάς έστίας των. Κατά τήν έπιστρο- 
φήν των όμως κατεσφάγησαν άπό τούς 
ένεδρεύοντας Τσέτες. Τήν19Σεπτεμ- 
βρίου οί Τούρκοι διέταξαν, μέσω τού



τοίκους, κατέγραψαν τόν άρρενα πλη
θυσμόν άπό 15 έως 65 έτών, τούς 
όποιους ώδήγηοαν εις οτρατόπεδον 
εσωτερικού. Καθ’ οδόν έφονεύθησαν 
πολλοί, οϊ δέ λοιποί μετ’ άλλων έκ 
Κιουταχείας, Άφ ιόν Καραχισάρ, Φιλα
δέλφειας, Σαλιχλί, καί Ούσάκ, οδηγού
μενοι εις Μαγνησίαν, εις χαράδραν 
παρά τό Κιρτίκ Ντερέ, έφονεύθησαν.

Εις τήν Μαγνησίαν, όπου κατώκουν 
περίπου 8.000 ’’ Ελληνες, ό Συν/ρχης 
Φ. Φιλίππου, παρά τάς περί τού άντιθέ- 
του διαταγάς τού Στεργιάδη, προσεπά- 
θησε νά άπομακρύνη τούς κατοίκους 
μέ τάς στρατιωτικός αμαξοστοιχίας.' Ο 
ίδιος έμεινε καί έφονεύθη μέ 250 
Έλληνας στρατιωτικούς καί χιλιάδας 
Χριστιανών τής Μαγνησίας, μή κατορ- 
θώσαντας νά διαφύγουν.

Εις τόν Κασαμπά, άριθμοϋν+α 8.000 
κατοίκους, έφθασαν πρόσφυγες άπό τό 
Άφ ιόν Καραχισάρ, Ούσάκ, Άχμετλί, 
Σαλιχλί καί άλλα μέρη. Αί διαταγαί τού 
Στεργιάδη ήσαν νά μή έγκαταλειφθή ή 
πόλις. Πολλοί, άποπειραθέντες ν' άνα- 
χωρήσουν, ήμποδίζοντο ύπό τού Φρου
ραρχείου. Κατόπιν δμως τής είδήσεως 
δτι οί Τούρκοι έφθασαν εις Σαλιχλί, 
ολίγα χιλιόμετρα άπό τόν Κασαμπάν, ό 
πανικός έπεξετάθη καί ήρχισε διαρροή, 
όμοΰ μετά τών ύποχωρούντων στρα
τευμάτων, τών κατοίκων καί προσφύ
γων. Τήν 23 Αύγούστου έγκατέλειψαν 
τήν πόλιν καί αί Άρχαί καί τήν ιδίαν 
ήμέραν (3 μ.μ.) οί Τσέτες είσήλθον εις 
τήν Πόλιν καί τήν έπυρπόλησαν. Τό 
ήμισυ τού πληθυσμού, παραμείναν εις 
τήν πόλιν, έξωντώθη ύπό τών Τούρκων.

Πενιχρό φαγητό
για πρόσφυγες, γυναίκες
και παιδιά.

Βιαιότητες έπίσης έξεδηλώθησαν 
καί εις περιοχάς τής Μικρός ' Ασίας εις 
τάς οποίας δέν είχε φθάσει ό ' Ελληνι
κός στρατός, όπως είς Καππαδοκίαν καί 
Κιλικίαν. Έκ τής Κιλικίας μέχρι τού 
Οκτωβρίου 1921 εΐχον, κατά τόν κ. 

Τριανταφύλλου, άποχωρήσει περίπου
35.000 Έλληνες.

Οί Έλληνες τού Πόντου, μετά τήν 
κατάρρευσιν τού Μικρασιατικού μετώ
που, έξεδιώχθησαν χωρίς καμμίαν προ- 
ειδοποίησιν, παραλαβόντες μεθ’ έαυ- 
τών μόνον έλάχιστα προσωπικά άντικεί- 
μενα. Οί φυγάδες, συγκεντρωθέντες 
είς τούς λιμένας τής Μαύρης Θαλάσ
σης, προσεπάθουν νά πλησιάσουν τά 
πλοία τά όποια θά τούς μετέφερον είς 
Κνω/πολιν καί έν συνεχεία είς ' Ελλάδα 
μέ πάν μέσον καί δωροδοκοΰντες τούς 
Τούρκους λεμβούχους. Οί έκτοπισμέ- 
νοι Πόντιοι είς τήν ένδοχώραν, άναγκα- 
σθέντες νά έγκαταλείψουν τό Τουρκι
κόν έδαφος, έφθασαν πεζή είς Κων- 
/πολιν, μή έχοντες χρήματα διά νά 
ταξιδεύσουν μέ συγκοινωνικά μέσα.

Επειδή όμως είς Κων/πολιν δέν 
ύπήρχον πλέον Επίσημοι Ελληνικοί 
Άρχαί, έστάλη έκεϊ, κατόπιν συμφωνί
ας μέ τούς Συμμάχους, ό Α. Πάλλης ώς 
έκπρόσωπος τού ' Ελληνικού ’ Ερυθρού 
Σταυρού, διά τήν περίθαλψιν τών προ
σφύγων καί τήν ναύλωσιν πλοίων μετα-

0 Βενιζέλος 
πρωτεργάτης τη ς 
συνθήκης των 
Σεβρών.

φοράς των είς ' Ελλάδα. Οί πρόσφυγες, 
συμφώνως πρός περιγραφάς τού Α. 
Πάλλη, κατέφθανον στιβαγμένοι κατά 
χιλιάδας έντός άκαθάρτων τουρκικών 
πλοίων, έξηντλημένοι καί άποδεκατιζό- 
μενοι άπό έξανθηματικόν τύφον καί 
εύλογιάν, άνευ ούδενός μέτρου περι- 
Θάλψεως ή έστω διαχωρισμού τών 
άσθενών άπό τούς ύγιείς. Μετά τήν 
άφιξίν των είς Κων/πολιν παρέμειναν 
καί πάλι ούτως άναμεμειγμένοι, έξ 
αιτίας τής άδιαφορίας τών συμμαχικών 
άρχών εις τήν Πόλιν, έντός έπιτεταγμέ- 
νων ' Ελληνικών Σχολείων καί μόνον 
κατόπιν έντονων ένεργειών τούς παρε- 
χωρήθη ό μεγάλος Στρατών τού Σελιμιέ 
εις Σκούταρι, έπί τής άσιατικής όχθης, 
όπου παρέμεινον, ύπό αύστηράν άπο- 
μόνωσιν, μέχρις έπιβιβάσεώς των είς τά 
πλοία. Αί ’ Ελληνικοί Κοινότητες προσε- 
πάθησαν μέ όλας των τάς δυνάμεις ν' 
άνακουφίσουν τούς πρόσφυγας. Έπί 
συνόλου 400.000 προσφύγων τού Πόν
του, οί οποίοι κατέφυγον είς ' Ελλάδα, 
εΐχον μεταφερθή μέχρι τού Φεβρουά
ριου 1923 περίπου τό ήμισυ τούτων.

' Η έξοδος τών ' Ελλήνων άπό 
τήν ' Ανατολικήν Θράκην.

Μέ τήν ύπογραφήν τού Πρωτοκόλ
λου τών Μουδανιών, περί τά τέλη 
Σεπτεμβρίου 1922, οί Ελληνικοί πλη
θυσμοί είδοποιήθησαν διά τήν άναχώ- 
ρησιν τού ' Ελληνικού στρατού καί διά 
τάς προθεσμίας άναχωρήσεώς των, τά 
δρομολόγια, τούς χώρους καί λιμένας 
άναχωρήσεως κλπ. Ό  ύποστράτηγος 
Γ. Κατεχάκης ώρίσθη Γενικός Διοικη
τής Θράκης καί έφθασεν είς Άδρια- 
νούπολιν τήν 2 'Οκτωβρίου. Τήν 3 
'Οκτωβρίου ό Πρόεδρος τής Διασυμ
μαχικής ’ Επιτροπής Ραιδεστοϋ Συν- 
τ/ρχης Μπέμερν, άνεκοίνωσεν ότι ή 
διοίκησις θά παρεδίδετο είς τάς Τουρ
κικός ' Αρχάς ούχί πρό τής 2ας Νοεμβ. 
1922. Ά λ λ ’ οί Ελληνικοί πληθυσμοί, 
πληροφορηθέντες τήν άποχώρησιν τού 
' Ελληνικού στρατού, έπανικοβλήθησαν 
καί ήρχισαν άναχωροΰντες, παρά τήν 
προσπάθειαν τών Ελληνικών Άρχών 
νά έπιβάλλουν τήν τάξιν. ’ Εν τώ μεταξύ 
Τουρκικοί συμμορίαι ήρχισαν τά έκτρο
πα κατά τών Ελλήνων. Τελικώς, ή 
' Ελληνική Κυβέρνησις άπέστειλε πλοία 
πρός παραλαβήν τών προσφύγων, ένώ 
πολλοί τούτων έφευγονεϊτε μέ ιδιόκτη
τα ιστιοφόρα είτε μέ ξένα ναυλωμένα 
πλοία. Μέχρι τών μέσων τού ' Οκτωβρί
ου εΐχον έκκενωθή ή Σηλυβρία, ή 

Ηράκλεια, ή Ραιδεστός, τά Γανόχωρα 
καί αί Σαράντα ’ Εκκλησίαι. Μέγα μέρος
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τού πληθυσμού ήκολούθησε τό οδικόν 
δίκτυον τών διαβάσεων τού "Εβρου μέ 
ύποζύγια καί βοϊδάμαξες, μεταφέρον 
καί τήν κινητήν του περιουσίαν.

Τά πλείονα τών μεταγωγικών μέοων 
άνήκον εις Τούρκους, οΐτινες, διά νά 
εμποδίσουν τήν μεταφοράν τών κινη
τών περιουσιών τών προσφύγων, κατέ- 
στρεφον τούς τροχούς τών άμαξών ή 
τάς άπέκρυπτον. ' Η μεταφορά τού 
δημοσίου ύλικοϋ (γεωργικοί μηχαναί, 
οικοδομήσιμος ξυλεία, άλωνιστικαί μη
χαναί κλπ) έγένετο μέ τήν συνδρομήν 
τών 1 Ελληνικών Στρατιωτικών άρχών.

Τήν 16 Οκτωβρίου, ό Γενικός Διοι
κητής άνάφερε τηλεγραφικώς εις τήν 
Κυβέρνησιν ότι τό σύνολον τών ' Ελλή
νων τής Ά ν α τ . Θράκης (περίπου 
160.000) άνεχώρησαν έξ αύτής, συνα- 
ποκομίζοντες καί τήν κινητήν των περι
ουσίαν, πλήν τών σιτηρών, καί πολλά 
κειμήλια καί βιβλία, τή φροντίδι τών 
άρχόντων καί ιεραρχών. Οί κάτοικοι τής 
χερσονήσου Καλλιπόλεως 25.000 περί
που, άνεχώρησαν βραδύτερον (μέχρις 
11 Νοεμβρίου). Τέλος, οί “ Ελληνες τής 
Τζατάλτζας καί μέγα μέρος έκ τού 
νομού Κων/πόλεως έφυγαν τό 1924, 
συμφώνως πρός τά μέτρα άνταλλαγής 
τών πληθυσμών.

' Η στάσις τών ξένων.

Γενικώς, αί Κυβερνήσεις τών Εύρω- 
παϊκών Κρατών καί αί ΗΠΑ δέν προέβη- 
σαν εις τάς δεούσας ένεργείας διά νά 
βοηθήσουν τόν ' Ελληνισμόν τής Μ.
' Ασίας κατά τάς τραγικός έκείνας 
ώρας τής καταστροφής του. "Οχι μό
νον έπέδειξαν άδιαφορίαν άσυγχώρη- 
τον, άλλά πολλάκις έτήρηοαν καίέχθρι- 
κήν στάσιν, καταφεύγουσαι εις ψεύδη 
καί έπιδεικνύουσαι άπάνθρωπον κυνι
σμόν.

Σχετικώς μέ τόν έμπρησμόν τής 
Σμύρνης, ό Γάλλος Franklin - Bouillon 
εΐπεν ότι «οί "Ελληνες έπυρπόλησαν 
τήν Σμύρνην». Χαρακτηριστικόν τού 
κυνισμού πολλών έπισήμων έκπροσώ- 
πων τών Εύρωπαϊκών Δυνάμεων είναι 
τό κατωτέρω συμβάν, τό όπόϊον άναφέ- 
ρει ό ' Αμερικανός Πρόξενος εις Σμύρ
νην Horton: ' Ο Γάλλος Γενικός Πρόξε
νος, εύφυολογώνδιάτήν καθυστέρησίν 
του εις έπίσημον γεύμα, έδήλωσεν ότι 
«ή άτμάκατος μέ τήν όποιαν έρχόμουν 
άπό τό γαλλικόν πολεμικόν προσέ- 
κρουε συνεχώς σέ πτώματα ' Ελλή
νων». Εις άλλο σημεϊον τού βιβλίου του 
ό Horton λέγει ότι «οί Τούρκοι διέπρα- 
ξαν τάς φοβερός των πράξεις έν τή

πεποιθήσει ότι δέν θά εϋρισκον άντί- 
δρασιν ή έπίκρισιν άπό μέρους τών 
ΗΠΑ. Καμμία άκόμη γλαδστώνειος δέν 
ύψώθη φωνή, άπό οίανδήποτε άμερικα- 
νικήν πηγήν, μολονότι οί Τούρκοι ύπε- 
ρέβησαν έαυτούς εις τάς θηριωδίας 
των. ' Η άπόκρυψις παρομοίων γεγονό
των, ώς τά ίστορηθέντα ή παρερμηνεία 
τούτων, άποκαλύπτει χαμηλόν αίσθημα 
ήθικής άντιλήψεως, συνεπές πρός τό 
πνεύμα τής έμπορικής μας έποχής».

’ Αξίζει άκόμη νά οημειωθή ή στάσις 
τών Γαλλικών Δυνάμεων εις τά Μουδα- 
νιά, όπου άφώπλιζαν τούς Έλληνας 
στρατιώτας καί τούς παρέδιδον εις 
τούς Τούρκους.

' Εάν όμως αί έπίσημοι Κυβερνήσεις 
έτήρηοαν αύτήν τήν στάσιν, πολλά 
μεμονωμένα άτομα έβοήθησαν πολλά
κις εις τήν σωτηρίαν 'Ελλήνων. Άνα- 
φέρεται ότι εις τό Κορδελιό εΤς Γ άλλος, 
φέρων τήν παλαιόν του στολήν τού 
ύπολιμενικού τού Γαλλικού στρατού, 
έσωσε τήν ζωήν πολλών κατοίκων. ' Η 
Άμερικανίς 'Ιατρός Esther Lovejoy 
έφρόντισε διά τήν παροχήν βοήθειας 
εις πολλούς πάσχοντας, ένώ ό ' Ιταλός 
πλοίαρχος τού πλοίου «Μέγκ» παρέλα
βε πλήθος προσφύγων καί τούς μετέ- 
φερεν εις ' Ελλάδα. Πολλοί έπίσης 
' Αμερικανοί ίδιώται έβοήθησαν εις τήν 
σωτηρίαν πολλών ' Ελλήνων, μεταφέ- 
ροντες τούτους εις πλοία έμπορικά ή 
πολεμικά, ώς ή Διευθύντρια τού ' Αμε
ρικανικού Κολλεγίου, εις Σμύρνην Μ. 
Mills, ό Asa Jenniqs, ύποδιευθυντής 
τής ΧΑΝ εις Παράδεισον Σμύρνης καί

άλλοι. ' Ιδιαιτέρα μνεία πρέπει νά γίνη 
διά τόν Αμερικανόν Πρόξενον εις 
Σμύρνην G. Horton, ό όποιος, μέ τήν 
άνθρωπιστικήν του στάσιν άπέναντι τών 
προσφύγων, άπετέλεσε μοναδικήν έ- 
ξαίρεσιν μεταξύ τών έπισήμων έκπρο- 
σώπων τών ξένων Δυνάμεων. Τέλος, 
άξίζει νά άναφερθή ότι καί ώρισμένοι 
Τούρκοι πολίται καί στρατιωτικοί, οί 
όποιοι δέν είχον τυφλωθή άπό τόν 
έθνικιστικόν φανατισμόν, έσωσαν πολ
λούς "Ελληνας, πληρώσαντες οί περισ
σότεροι τό τόλμημά των μέ τήν ίδιαν τήν 
ζωήν των.

Η έκτασις τής Καταστροφής.

' Ο συνολικός άριθμός τών ' Ελλήνων 
τής Μικράς ' Ασίας δέν δύναται νά 
ύπολογισθή έπακριβώς. Κατά τό 1912, 
συμφώνως πρός στατιστικήν τού Πατρι
αρχείου, ύπήρχον ε ις  Μ. Ασίαν 
1.782.582 "Ελληνες. Κατ’ άλλους, 
” Ελληνας καί ξένους ό άριθμός αύτός 
κυμα ίνετα ι άπό 1.500.000 μέχρι 
2.568.351. Κατά τήν περίοδον τών 
διώξεων, ιδία κατά τόν Α ’ Παγκόσμιον 
Πόλεμον, έλληνικοί πληθυσμοί μετετο- 
πίσθησαν ύπό τών Τούρκων, ώς έξετέ- 
θη, εις τό έσωτερικόν. Εις τήν περιοχήν 
τής Σμύρνης τό ποσοστόν τών ' Ελλή
νων ήτο 60% τού συνολικού πληθυσμού 
(περίπου 600.000). Ή  πόλις ήρίθμει 
άνω τών 300.000 κατοίκων, έξ ών αί
165.000 ήσαν "Ελληνες καί 80.000 
Τούρκοι.

0 Μητροπολίτης Χρυσό στομος σε πανηγυρική τελετή μετά την 
απελευθέρωση τη ς Σμύ ρνη ς από τον Ελληνικό στρατό.
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Εις πόσας χιλιάδας ανέρχονται τά 
θύματα τής Μικρασιατικής Καταστρο
φής δέν είναι δυνατόν νά ύπολογισθή 
μετ' άκριβείας. Κατά τόν Πεντζόπου- 
λον, μόνον εις τήν Σμύρνην έχασαν τήν 
ζωήν των κατά τήν πυρκαϊάν περίπου
12.000 άτομα, ένώ αί ύλικαί ζημίαι 
ύπερέβαινον τά 2000 έκατ. δολλάρια ή 
40 έκατ. λίρας ' Αγγλίας.

Διά τό ούνολον των θυμάτων τής Μ. 
Άοίας, ό Ί. Καψής δέχεται τόν ύπερ
βολικόν άριθμόν τού 1.000.000 άτόμων. 
Ό  Κ. Μισαηλίδης τά ύπολογίζει εις
400.000 καί ό Σπ. Μαρκεζίνης εις
300.000. Ό  Ά .  Πάλλης γράφει τέλος 
δτι οί νεκροί καί άπολεσθέντες εις τά 
ένδότερα τής Μ. 'Ασίας καί τού Πόν
του ύπολογίζονται εις 640.000 περί
που.

Άναφορικώς μέ τούς πρόσφυγας 
τούς μεταφερθέντας εις ' Ελλάδα, όΛ. 
Οικονόμος δέχεται δτι μέχρι τού τέ 
λους Σεπτεμβρίου 1922 εΐχον μετα- 
φερθή εις 'Ελλάδα περίπου 750.000 
προσφύγων (εις Θεσ/νίκην 100.000, 
εις Θράκην καί νήσους 120.000, εις 
Λέσβον 130.000, εις Χίον 60.000, εις 
Σάμον 15.000 εις Πειραιά 50.000, εις 
Κρήτην 27.500). Κατά τήν άνταλλαγήν 
τών πληθυσμών, ό Μ. Ρόδάς παραδέχε
ται ότι ό άριθμός τών άνταλλαξίμων 
άνήλθεν εις 180.000 άτομα.

Συνήθως, ό συνολικός άριθμός τών 
προσφύγων στρογγυλοποιείται ε ις
1.500.000, άριθμός δστις άντεπροσώ- 
πευε τό 1/4 τού ολικού πληθυσμού τής 
' Ελλάδος κατά τόν Πεντζόπουλον, μέ 
τόν οποίον συμφωνεί καί ό Τριανταφύλ- 
λου. Συμφώνως τέλος μέτόν Μ. Ρόδάν, 
κατά τούς άσφαλεστέρους ύπολογι- 
σμούς, ό άριθμός τών προσφύγων 
άνήλθεν ε ις  1.400.850 άτομα (ή
350.000 οίκογένειαι).

Τέλος, ό Μιχ. Γ. Θεοτοκάς, νομικός 
σύμβουλος τής ' Ελληνικής άντιπροσω- 
πείας εις τήν Συνδιάσκεψιντής Λωζάν- 
νης, εις τήν μελέτην του «Περί' Ανταλ
λαγής Πληθυσμών», έχων ώς βάσιν τά 
στοιχεία τής ' Ελληνικής άντιπροσωπεί- 
ας εις τήν Συνδιάσκεψιν τής Ειρήνης 
καί τά τοιαύτα τού Πατριαρχείου άνα- 
φέρει ότι τό 1914 ό πληθυσμός τών 
' Ελλήνων τής Μ. ' Ασίας ήτο 1.700.000 
περίπου καί τής Κων/πόλεως μετά τής 
περιοχής της 400.000. Κατά τήν διάρ
κειαν τού Α' Παγκοσμίου Πολέμου, μέ 
τούς έκτοπισμούς καί τά διαβόητα 
«Ά μελέ Ταμπουρού», έξωντώθηκαν 
περίπου 300.000 Έλληνες τής Μ.
Ασίας. Συνεπώς, κατά τό τέλος τού 

πολέμου (1920), τό έλληνικόν στοιχεΐ- 
ον τής Οθωμανικής Αύτοκρατορίας

«Η ΠΑΡΘΕΝΟ
Ηάνήρχετο εις 1.800.000. Οί Κεμαλικοί 

έξωλόθρευσαν περίπου 100.000. Κατά 
τό 1921 έξεδιώχθησαν άπό τήν Κιλικίαν 
καί Νικομήδειαν εις τήν ' Ελλάδα περί
που 70.000 καί άπό Αύγούστου μέχρις 
' Οκτωβρίου 1922 άπό τήν Μ. ' Ασίαν καί 
Θράκην περίπου 900.000. Μέ τά δεδο
μένα ταΰτα, δτε ήρχισεν ή Συνδιάσκε- 
ψις τής Λωζάννης, τήν 1 Νοεμβρίου 
1922, έμενον άκόμη εις Κων/πολιν καί 
τά περίχωρα αύτής περίπου 300.000 
"Ελληνες καί εις τήν Μ. 'Ασίαν άλλοι
400.000.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ: 'Αρχεία ' Υπουργείου’Ε
ξωτερικών 'Αγγλίας - Γαλλίας - Ιταλίας. 
ΑΡΧΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ: 'Υπά
τη Αρμοστεία Κων/πόλεως - Σμύρνης 
1919-1920.
ALTIAR Ε. Τό πρόβλημα τής Κιλικίας. 
ΒΟΥΤΙΕΡΙΔΗ Η. Μικρασία σάν θρύλος τραγι
κός - Ντοκουμέντα.
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Α. Σελίδες έκ τής μαύρης 
συμφοράς τού Πόντου.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ Μ. Μαύρη βίβλος διωγμών καί 
μαρτυρίων τού έν  Τουρκία Ελληνισμού. 
ΚΑΖΑΝΗ Ν. ' Εθνικά δράματα καί προβλήμα
τα.
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ. Ή  περίθαλψις καί έγκατά- 
στααις τών έν Τουρκία προσφύγων. 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.Μ. Ή  σκιά τής 
Δάσεως. Ή  ιστορία μιας καταστροφής. 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Μαύρη βίβλος 
τού μαρτυρίου του έν Τουρκία ' Ελληνισμού, 
άπό τής άνακωχής μέχρι τέλους 1920. 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗ ΒΕΝ. ”Εκθεσις περί τής εις 
άνθρωπίνας ύπάρξεις καί εις χρήμα άπωλεί- 
ας, συνεπεία τής έκριζώσεως του 'Ελληνι
σμού τής ΒΔ Μ. 'Ασίας.
ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ Κ. ' Η καταστροφή καί αί τελευ
ταίοι ήμέραι τής Σμύρνης.
ΠΑΛΛΗ Α.Α. Αναδρομή εις τό Προσφυγι- 
κόν ζήτημα. Οί πρόσφυγες του Πόντου. 
Φυλετικοί μεταναστεύσεις εις Βαλκάνια καί 
διωγμοί του ' Ελληνισμού.
PUAUX R. Ή  καταστροφή τής Σμύρνης. 
POSS F.A. Ή  έγγύς 'Ανατολή καί ή 
’Αμερικανική φιλανθρωπία.
ΖΕΡΒΟΥ I. Ο 'Ελληνισμός του Πόντου. 
ΘΕΟΤΟΚ Α Γ.Μ. Περί άνταλλαγής πληθυ
σμών.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Κ.Ν. Μικρασιατική κατα
στροφή.
ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 'Ιστορία τού 
'Ελληνικού ” Εθνους.
ΠΡΩΤΑΙΟΥ ΣΤ. Ή  Μικρασιατική καταστρο
φή.
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ Άθ. Τό προσφυγικόν 
πρόβλημα.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Λ.Τό μαρτύριον τής Σμύρνης 
καί τού Χριστιανισμού τής ’Ανατολής. Ή  
τραγωδία τών Χριστιανών τής Εγγύς 'Ανα
τολής.
ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗ Ε.Μ. Χρονικό τής μεγάλης 
τραγωδίας.

Του Αρχιφυλ. κ. Ελ. Σαριδάκη

Η ΤΑΝ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ. Στην καρδιά 
του χειμώνα, κόσμος πολύς, ανα

στατωμένος ύστερα από τη διαταγή 
του Ηρώδη για την απογραφή του 
πληθυσμού, αλαφιασμένος μετακινιό- 
τανε για τον τόπο της γέννησής του. 
Μέσα σ' αυτούς τους μικρομετανά- 
στες πιστός στη βασιλική διαταγή 
φεύγει για τη «γενέτειρά» του κι ο 
Ιωσήφ με την αρραβωνιαστικιά του.

Η Μαριάμ ετοιμόγεννη καθισμένη 
στο μεταφορικό μέσο της εποχής το 
γαϊδουράκι, οδηγείται από το σύντρο
φό της, που κρατούσε τα γκέμια στα 
παγωμένα χέρια του, καθώς προσπερ
νούσε το κακοτράχαλο μονοπάτι.

Αγριο ξεροβόρι λυσσομανούσε στο 
αφιλόξενο φαλακρό ξεροβούνι. Ο δρό
μος ήταν μακρύς, δύσβατος, παγωμέ
νος. Οι θαμπές σκιές των ξερακιανών 
βράχων και των σπανοφυτρωμένων 
δέντρων έδιναν την εντύπωση πως 
είχε αρχίσει να βραδιάζει. Το λιόγερμα 
δεν φάνηκε. Ολημερίς ο ήλιος έμενε 
επίμονα κρυμένος πίσω στα πυκνά 
μαύρα σύννεφα, που απ' το πρωί 
ύστερα από δυνατά και φόβια κροταλί- 
σματα, ξέρναγαν αστραποκέραυνα και 
χιόνια μαζί. Στο ξάγναντο πνιγμένα 
στην ομίχλη, πέρα βαθιά φάνηκαν να 
τρεμοσβύνουν αχνά τα φώτα της πό
λης.

Η Βηθλεέμ κουρασμένη απ' τους 
ακάλεστους επισκέπτες της ήταν πα- 
ραδομένη στη παγερή νυχτιά. Τα δια
θέσιμα δωμάτια στα πανδοχεία και στα 
σπίτια των χωρικών είχαν κιόλας γεμί
σει. Οι λιγοστές πόρτες που άνοιξαν 
στο κάλεσμα του Ιωσήφ ξανάκλεισαν 
άλλες καλωσυνάτα κι απαλά και άλλες 
με γδούπο και κακία. Κατάκοπος, μου
σκεμένος, γεμάτος ερωτηματικά, κα
θώς δεν είχε να διαλέξει, οδήγησε τα 
βήματά του σε μιά σπηλιά που ήταν στο 
έμπα της πόλης, κοντά στο ριζοβούνι. 
Τ ο παχύ στρώμα του κάτασπρου χαλιού 
είχε σκεπάσει και παγώσει τα πάντα, 
και οι βαθιές πατημασιές του χάνονταν 
γρήγορα από το πυκνό χιόνι που 
ολοένα δυνάμωνε. Ολα γύρω ήταν

858



ΥΠΕΡΟΥΣΙΟΝ ΤΙΚΤΕΙ...»ΊΜΕΡΟΝ ΤΟΝ

βυθισμένα σε μια πρωτόγνωρη σιωπή. 
Οι μπιστικοί, ήρεμοι ξαπλωμένοι στη 
μπούκα της σπηλιάς δεν αντέδρασαν 
στον ερχομό των ξένων οδοιπόρων. 
Που και που ανατάρασαν τη σιγαλιά 
λεπτοί γλυκόηχοι που άφηναν στο 
μανιασμένο αέρα τα κουδουνίσματα 
των τροκανιών. Η σκοτεινή σπηλιά ήταν 
περίπου ζεστή. Το ανασάλεμα των 
προβάτων και η βαριά μυρωδιά της, 
πρόδωσε τους κατοίκους της. Η φλόγα 
της φωτιάς του Ιωσήφ, φώτισε αμυδρά 
τα γύρω και φάνηκαν καθαρα τα ορθά
νοιχτα μάτια του ζωικού βασίλειού της. 
Καταλαγιάσανε σε μια γωνιά και αποκα- 
μωμένοι και οι δυο αποκοιμήθηκαν 
νωρίς στα πρόχειρα στρωσίδια τους. 
Αχνή η ζεστασιά της θράκας καθώς 
απλώθηκε ξανά της νύχτας η σιωπή. Το 
φτερωτό ρολόι μιας κοντινής αυλής 
τέντωσε το λαιμό του και αφήνοντας 
μια στριγγλιά φωνή χαιρέτησε το μεσο
νύχτι. -άφνου, την ώρα εκείνη ακού
στηκε το κλάμα του μικρού. Η Παναγιά 
είχε λευθερωθεί. Γεννήθηκε του κό
σμου ο βασιλιάς. Η φύση υποκλίσθηκε. 
Πέρα απ’ τον ορίζοντα, στον ξάστερο 
ουρανό κυνηγημένα τα σύννεφα, άφη- 
καν να φανεί το φεγγοβόλο άστρι. 
Χαμήλωσε, δυνάμωσε και λάμπρυνε τη 
ταπεινή και απέριττη σπηλιά. ' Ανοιξε ο 
ουράνιος θόλος και χιλιάδες άγγελοι 
ανέβαιναν και κατέβαιναν ψάλλοντες: 
«Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης 
ειρήνη». Κουρελιάρης, φτωχός βο
σκός ήταν ο πρώτος άνθρωπος που 
πρωτοαντίκρυσε το Θεάνθρωπο. Η 
φάτνη των αλόγων ήταν η πρώτη του 
στρωμνή. Τα ζεστά χνώτα των ζωντα
νών ήταν η πρώτη θαλπωρή του. ’ Ετσι, 
απλά, φτωχικά χωρίς πολυτέλεια εναν- 
θρωπίσθηκε ο Σωτήρας του Κόσμου.

Ηταν 25 Δεκεμβρίου, πριν από 
1982 χρόνια και η απόκοσμη αγγελική 
ψαλμωδία αντήχησε στα πέρατα, αν και 
η μετάδοση μαντάτου την εποχή εκεί
νη ήταν δύσκολη. Τρεις μάγοι, Πέρ- 
σες, οδοιπόροι και αυτοί της ξάστερης 
και αστρόφεγγης νυχτιάς, ξεκίνησαν 
με οδηγό το άστρο της Βηθλεέμ.

Σκοπός τους η προσκύνηση του Ιησού. 
Σμύρνα, χρυσό και λίβανο, απλά δώρα 
κρατούσαν για Κείνον που δώρισε 
αργότερα την ίδια τη ζωή του για την 
αγάπη, για το λυτρωμό, για τη σωτηρία 
του ανθρώπου.

Πόσο φως άπλωσε στο σκοτάδι της 
ανθρώπινης νύχτας της γέννησης τ ' 
αστέρι! Και πόση αγάπη έφερε στον 
άνθρωπο η γέννηση του Λυτρωτή. 
Πέρασαν δυο χιλιόχρονα από τότε. Η 
ανάμνηση του Θεανθρώπου έμεινε 
ζωηρή αναλοίωτη, ατόφια στις γενεές 
που πέρασαν. Πόσοι όμως από όλους 
εμάς τους Χριστιανούς είδαν το άστρο 
της Βηθλεέμ; Πόσοι συντροφέψαν 
τους μάγους στην πορεία τους; Πόσοι 
ένοιωσαν το μεγαλείο της ενανθρώπι- 
σης του Θεού; Πόσοι άκουσαν τη 
στρατιά των αγγέλων και κατάλαβαν τη 
δεύτερη στροφή της ψαλμωδίας των 
«και επί γης ειρήνη»;

Ίσως ελάχιστοι ή και μηδαμινοί.

Αυτό απόδειξε η παράδοση και η 
ιστορία. Το πέρασμα των αιώνων έσβη
σε από τη καρδιά μας το φως του 
Χριστουγεννιάτικου αστεριού, κατέ
στρεψε τη φωλιά της αγάπης και μας 
άφησε μικρούς, ανεμοδαρμένους να 
περιμένουμε ναρκωμένοι την αίγλη και 
την ηδονή των υλικών αγαθών της 
ημέρας. Ομως ποτέ δεν είναι αργά. 
Ας αφυπνιστούμε. Ας νοιώσουμε την 
έννοια και το μήνυμα των Χριστουγέν
νων και ας καταλάβουμε το περιεχόμε
νο της δεύτερης στροφής του «επί γης 
ειρήνη». Ας ζήσουμε την Ά γ ια  νύχτα 
αδελφωμένοι ψάλλοντες «εν χορώ»: 
«Η Παρθένος σήμερον τον υπερού
σιον τίκτει. Και η γη το σπήλαιον τω 
απροσίτω προσάγει. ' Αγγελοι μετά 
ποιμένων δοξολογούσι. Μάγοι δε μετά 
αστέρος οδοιπορούσι. ΔΓ ημάς γαρ 
εγεννήθη παιδίον νέον ο προ αιώνων 
Θεός».



ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΙ

Δημ. Κούτρα 

Επικούρου Καθηγητού

Σήμερα ατην εποχή μας, που κατ εξοχήν 
κυριαρχεί ο homo aeconomicus, υπερτονίζεται ο 
ρόλος της εργασίας - ιδιαιτέρως του βιομηχανικού 
εργάτη - σε σημείο που απειλείται να υποδουλω
θεί ο άνθρωπος σ αυτή και να χάσει την ανθρωπιά 
του. Το φαινόμενο αυτό εξηγείται από την ακόρε
στη δίψα για κέρδος ή από την έλλειψη σωστής 
ιεράρχησης των αξιών της ζωής.

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ως φαινόμενο οικονομι
κά και κοινωνικό ανήκει κατά 

αρχή, όπως μας λέγει ο Αριστοτέλης, 
οτον «ποιητικόν νουν» στο τμήμα δηλαδή 

εκείνο του νου που έχει ικανότητα 
κατασκευαστική, μπορεί από το τίποτα 
να δημιουργεί έργα για τις βιοτικές 
ανάγκες του ανθρώπου ή ακόμη, τις 
τέχνες για την πνευματική του τέρψη 
και παιδεία.

Η εργασία παράγει έργο· είναι ενέρ
γεια συνειδητή και σκόπιμη του ανθρώ
που για την κάλυψη μιας ανάγκης ή τη 
δημιουργία ενός αγαθού. Ο προηγού
μενος ορισμός γίνεται εύκολα κατανο
ητός, από τη συζήτηση που μπορεί να 
προκύψη από το εξής ερώτημα: Μέσα 
στο ζωικό βασίλειο εργάζονται και άλλα 
ζώα ή κατ' αποκλειστικότητα μόνον ο 
άνθρωπος; Η σωστή απάντηση που 
πρέπει να δοθεί είναι ότι μόνο ο 
άνθρωπος εργάζεται. Βεβαίως μερικοί 
που παρασύρονται από ορισμένες πα
ρατηρήσεις πάνω στα ζώα, όπως τις 

. μέλισσες, τα μυρμήγκια κ.ά ισχυρίζον
ται ότι και στα ζώα υπάρχει το φαινόμε
νο της εργασίας. Αυτό όμως δεν είναι 
αληθές. Στα ζώα που αναφέραμε υπάρ
χει σε σχέση με τα άλλα, μία διαφορο
ποιημένη μορφή νοημοσύνης. Στα ζώα 
αυτά παρατηρείται κάποια προνοητικό-

τητα ή μεθοδευμένος τρόπος εργασί
ας, αλλ’ ό,τι κάνουν δεν είναι εργασία, 
γιατί δεν είναι προϊόν συνειδητής ενέρ
γειας.

Το ζώο κινείται πάντοτε μέσα στον 
κύκλο του ενστίκτου, τον οποίο δεν 
μπορεί να υπερβεί. Το ένστικτο εξ 
άλλου είναι μία βουβή λογική, μια 
πηγμένη -  αν επιτρέπεται να λεχθή 
λογική που ενεργεί έτσι, αλλα δεν 
γνωρίζει το γιατί, επειδή ακριβώς δεν 
είναι συνειδητή. Η παραπάνω διαπίστω
ση αποδεικνύεται αληθής από το γεγο
νός ότι στις ενέργειες των ζώων, που 
ξεκινούν από το ένστικτο, παρατηρείται 
στατικότητα και επανάληψη, ενώ στη 
συνειδητή εργασία του ανθρώπου υ
πάρχει το κινητικό και γόνιμο στοιχείο 
της εξελίξεως και της προόδου. Τούτο 
κατανοείται καλύτερα, εάν θεωρήσου
με την εργασία ως αναπόσπαστο τμήμα 
της οικονομίας. Η οικονομία σήμερα, σε 
συνεργασία με άλλες επιστήμες -  των 
οποίων αξιοποιεί τις ανακαλύψεις -  
μπορεί να ερμηνευθεί σαν μία συνεχής 
τάση του πνεύματος να ικανοποιήση τις 
βιοτικές ανάγκες του ανθρώπου και της 
κοινωνίας με ένα σύστημα δημιουργίας 
υλικών αγαθών.

Το συνειδητό, δηλαδή πνευματικό 
χαρακτήρα της ανθρώπινης εργασίας

σε σχέση με τον ενστικτώδη τρόπο του 
ζώου στις προσπάθειές του για επιβίω
ση, τον αντιλαμβανόμεθα καλύτερα, 
όταν εξετάσουμε τη στάση του ζώου 
και του ανθρώπου απέναντι στη φύση 
από πλευράς εργασίας. Η στάση του 
ζώου απέναντι στη φύση είναι άμεση, 
δηλαδή καταναλωτική. Τον κόκκο του 
σταριού που τρώγει το σπουργίτι στον 
αγρό ή που αποθηκεύει το μυρμήγκι για 
να τον χρησιμοποιήση αργότερα, κατ' 
ουσίαν τον καταναλίσκει, δηλαδή τον 
αφανίζει, για να επιβιώση. Η στάση του 
ανθρώπου που εργάζεται απέναντι στη 
φύση δεν είναι άυεση αλλά έμμεση· δεν 
είναι καταστροφική αλλά μεταποιητική. 
Με την εργασία του ο άνθρωπος

αναστέλλει την επιθυμία του πάνω στο 
αντικείμενο της εργασίας του, που 
εντάσσεται πλέον σε ένα ευρύτερο 
κύκλωμα εμπορίας και οικονομίας. Τα 
αγαθά επομένως ως εργαζόμενος δεν 
τα φθείρει, αλλά τα μετασχηματίζεστε^ 
τον τρόπο αυτό, κατά την εργασία του, 
συμφιλιώνεται ο άνθρωπος με τη φύση, 
για να την εκμεταλλευθεί. Η υποταγή 
και η συμμόρφωση της φύσεως στους 
ανθρώπινους σκοπούς επιφέρει κατ’ 
ουσίαν τον εξανθρωπισμό της. Και η 
φύοη συμμορφώνεται στους σκοπούς 
του ανθρώπου, εφ ' όσον ο άνθρωπος
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στις σχεσεις αυτές εργασίας συμμορ
φώνεται, δηλαδή δεν αντιστρατεύεται 

τους νόμους της φύσεως. Ετσι εξη
γείται η κυριαρχία της τεχνικής πάνω 
στον φυσικό κόσμο. Η φύση εξανθρωπί- 
ζεται, υποκύπτει στους σκοπούς του 
ανθρώπου, όταν δεν απειλείται από την 
εργασία και την τεχνική η αυτοτέλειά 
της. ' Ετσι η στάση του εργαζόμενου 
ανθρώπου απέναντι στη φύση πρέπει 
να νοηθή ως πανουργία του πνεύματος 
να υποτάξη τη φυσική ακατέργαστη ύλη 
στην εξυπηρέτηση των ανθρωπίνων 
αναγκών με ένα τρόπο πρωτογενή όχι 
καταναλωτικό αλλά μετασχηματιστικό.

Και τώρα τίθεται το καίριο ερώτημα: 
Γιατί εργάζεται ο άνθρωπος; Εργάζε
ται, ή επειδή είναι ανάγκη, Ασφαλώς ο 
άνθρωπος εργάζεται επειδή το θέλει, 
επειδή είναι ανάγκη. Η χρεία, η ανάγκη, 
του επέβαλε το θεσμό της εργασίας. 
Το πράγμα καθίσταται σαφές, εάν 
ανατρέξουμε στις παλιές αντιλήψεις 
περί εργασίας στη Βίβλο και την αρχαία 
ελληνική πραγματικότητα. Σύμφωνα με 
την Π. Διαθήκη οι Πρωτόπλαστοι εκδιώ
κονται από τον Παράδεισο, γιατί παρέ- 
βησαν την εντολή του Θεού, αφού 
έφαγαν από τον καρπό της γνώσεως 
του καλού και του κακού. Το τίμημα της 
παραβάσεως της θεϊκής εντολής ήταν 
η εργασία, σαν κατάρα και τιμωρία του 
ανθρώπου. Αποτέλεσμα επομένως της 
γνώσεως είναι η εργασία. Από τη στιγμή 
που ο άνθρωπος αρχίζει να γνωρίζη, να 
αποκτά συνείδηση, από τη στιγμή που 
αρχίζει να γνωρίζη το καλό και το κακό, 
να αποκτά ηθική συνείδηση, απομακρύ
νεται από την κατάσταση τη φυτοζωϊκή 
γιατί μεριμνά για τον εαυτό του. Ενώ 
πριν ήταν ενωμένος με το φυσικό του 
περιβάλλον και συζούσε αρμονικά, με

την έξοδο από τον Παράδεισο διχάζε
ται απέναντι στη φύση και με την 
έργασία δημιουργεί τον πολιτισμό του 
δημιουργεί τα υλικά αγαθά, την οικονο
μία, το δίκαιο και τον κόσμο της ηθικής. 
Με την αποστασία του αυτή από τη θεία 
εντολή και απομακρύνεται από το φυσι
κό κόσμο και στηριζόμενος στη λογική, 
θα οργανώση σιγά-σιγά τον πολιτισμό 
του. Με τη γνώση που κερδίζει συνει
δητοποιεί τη γύμνια του μέσα στον 
κόσμο. Η επίγνωση της γύμνιας του 
είναι ένα πνευματικό γεγονός δηλώνει 
την ένδεια ως διαπίστωση του πνεύμα
τός του που κινείται μεθοδικά, για να 
θεραπεύση τις βιοτικές του ανάγκες. 

Ετσι η εργασία ως αγώνας για την 
επιβίωση του ανθρώπου ξεκινά από την 
ένδεια. Ο άνθρωπος αναγκάζεται επο
μένως να εργάζεται. Η εργασία, όπως 
λέγει ο Marx ανήκει στο βασίλειο της 
ανάγκης.

Και για τους αρχαίους Ελληνες η 
εργασία είναι κάτι το αναγκαίο και 
επίπονο για την ανθρώπινη φύση, είναι 
«πόνος» που προκαλεί μόχθο και τάση 
προς αποφυγή' ο πόνος γεννά τον 
πονηρό δούλο. Μάλιστα κατά την αντί
ληψη των αρχαίων Ελλήνων η εργασία 
αποτελεί κάτι το μειωτικό για τον 
ελεύθερο πολίτη, ο οποίος έπρεπε να

ασχολείται μόνο με τα κοινά της πόλε- 
ως και να καλλιεργεί την αρετή. Οι 
δούλοι μόνο είχαν ως κύριο έργο την 
απασχόλησή τους με την χειρωνακτική 
εργασία. Ο Αριστοτέλης θέλοντας στα 
«Πολιτικά» να δικαιολογήση το θεσμό 
της δουλείας λέγει ότι θα μπορούσαν 
και οι δούλοι να απαλλαγούν της 
εργασίας εάν ήταν δυνατή η αυτόματη 
κίνηση των μέσων εργασίας. ’ Ετσι 
υπαινίσσεται την ανάγκη εφευρέσεως 
της αυτόματης μηχανής (Πολιτ. Α4, 
1253 β 32-1254 α 1).

Κατά τις μεταγενέστερες εποχές 
μέχρι σήμερα αναγνωρίζεται ο παρά
γων της εργασίας και από το χριστιανι
σμό, αλλά και από την οικονομία. Και ο 
Απόστολος Παύλος και ο Λούθηρος 
καταξιώνουν την εργασία. Ο Adam 
Smith, ο γνωστός ' Αγγλος οικονομολό
γος, θεωρεί την εργασία ως την πιό 
αποδοτική πηγή στον πλούτο ενός 
έθνους. ' Ετσι σήμερα παρατηρείται το 
φαινόμενο αφ' ενός μεν της σχεδόν 
ολοκληρωτικής καταργήσεως της δου
λειάς, αφ' ετέρου δε της γενικεύσεως 
του θεσμού της εργασίας. Σήμερα όλοι 
εργάζονται, όλοι δουλεύουν.

πολύ ορθώς η νεοελληνική γλώσσα 
συλλαμβάνει μια απόχρωση από την 
εσώτερη ουσία της εργασίας' συλλαμ-
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βάνει τον αναγκαστικό χαρακτήρα της 
εργασίας, η οποία είναι μιά μορφή 
δουλείας, είναι δουλ ιά. Η δουλιά 
μοιάζει με την δουλεία στους αρχαίους, 
γιατί σημαίνει υποταγή σε κάποιον 
άλλον, στο δεσπότη κατα την αρχαιότη
τα, στον εργοδότη ή το κράτος σήμερα' 
διαφέρουν όμως κατα το εξής: ο 
αρχαίος δούλος νομικώς δεν είναι 
ανεξάρτητος, είναι κτήμα και όργανο 
που ανήκει εξ ολοκλήρου στον κύριό 
του. Ο εργαζόμενος σήμερα έχει τη 
δουλειά του και είναι δούλος της 
δουλειάς του, χωρίς να αποτελεί κτήμα 
κανενός- μπορεί να έχη αφεντικό όχι 
όμως αφέντη. Η σημερινή εργασία 
μπορεί να ορισθή ως μιά μορφή εθελο-

δουλείας όπου ο εργαζόμενος ελεύθε
ρα διαθέτει τον εαυτόν του και τις 
γνώσεις του για να προσφέρη τις
υπηρεσίες του ή να παραγάγη αγαθά 
για λογαριασμό του εργοδότη με αντάλ
λαγμα την οικονομική του αποζημίωση.

Σύμφωνα με τα εκτεθέντα βγαίνει το 
συμπέρασμα ότι: η εργασία είναι κάτι το 
αναγκαστικό και αναπόφευκτο για τον 
άνθρωπο και συγχρόνως επίπονο. ' Ετσι 
εξηγούνται οι τρόποι εργαοίας που 
εφεύρε ο νεώτερος και ο σύγχρονος 
άνθρωπος, για τη βελτίωση της παρα
γωγής αλλά και των όρων εργασίας. 
Τούτο συμβαίνει κυρίως κατά τον ΙΘ' 
και τον Κ' αιώνα που κατ' εξοχήν 
προβάλλεται ο homo faber. ' Ηδη από 
τον ΙΗ' αιώνα με τη βιομηχανική επανά
σταση, με την εισαγωγή δηλαδή της 
μηχανής στην παραγωγή, αλλάζουν οι 
τρόποι εργαοίας. Η καθιέρωση της 
μηχανής ως μέσου παραγωγής θα έχη

μεγάλες επιπτώσεις στην οικονομία και 
θα δημιουργήση νέα κοινωνικά προ
βλήματα για τους εργαζομένους. Οι 
εργοδότες θα προσπαθήσουν να μεγι
στοποιήσουν με την αύξηση της παρα
γωγικότητας το κέρδος και να ελαχι
στοποιήσουν το κόστος παραγωγής. 
Από την άλλη μεριά οι εργαζόμενοι θα 
απαιτήσουν μισθολογική βελτίωση, κα
λύτερες συνθήκες στο χώρο εργασίας 
και μείωση χρόνου απασχολήσεως.

Η εφεύρεση της μηχανής εκ μέρους 
του ανθρώπου δεν ξεκινά τόσο από 
δίψα για κέρδος, όσο από τη δικαιολο
γημένη επιθυμία να απαλλαγή από το 
κάματο και μόχθο της σωματικής εργα
σίας. Οπως ο πονηρός εργάτης προ
σπαθεί ν' αποφύγη την υπερβολική 
κόπωση, έτοι ακριβώς το ανθρώπινο 
πνεύμα θέλει να μεταθέση τα βάρη της 
εργασίας στις άψυχες μηχανές. Το 
πνεύμα ευέλικτο και πανούργο, με την 
εύστροφη πονηριά που διαθέτει, εφευ
ρίσκει τη μηχανή για να μειώσει ή να 
άρει παντελώς -  ιδιαίτερα με την 
αυτοματοποίηση -  τη σημαντική συμμε
τοχή του εργαζομένου. Η συνεχής εξ 
άλλου απαίτηση των κατά οποιονδήπο- 
τε τρόπο απασχολουμένων για μείωση 
του χρόνου εργασίας μαρτυρά ότι αυτή 
είναι επαχθής, ανήκει στο βασίλειο της 
ανάγκης, ενώ ο άνθρωπος φλέγεται για 
αύξηοη του ελεύθερου χρόνου, για να
μπορέση να εισέλθη στο βασίλειο της 
ελευθερίας.

Σήμερα στην εποχή μας, που κατ' 
εξοχήν κυριαρχεί ο homo aeconomic- 
us, υπερτονίζεται ο ρόλος της εργασί
α ς -  ιδιαιτέρως του βιομηχανικού εργά
τη -  σε σημείο που απειλείται να

Με την εργασία του ο άνθρωπος 
αναστέλλει την επιθυμία του πάνω στο 
αντικείμενο της εργασίας του, που 
εντάσσεται πλέον σε ευρύτερο κύκλω
μα εμπορίας και οικονομίας. Τα αγαθά 
επομένως ως εργαζόμενος δεν τα 
φθείρει, αλλά τα μετασχηματίζει.

υποδουλωθή ο άνθρωπος σ’ αυτή και 
να χάση την ανθρωπιά του. Το φαινόμε
νο αυτό εξηγείται από την ακόρεστη 
δίψα για κέρδος ή από την έλλειψη 
σωστής ιεράρχησης των αξιών της 
ζωής. Έτσι, για πολλούς η εργασία 
αποτελεί τρόπο ζωής· καθίσταται αυτο
σκοπός και όχι μέσο προς εξυπηρέτη
ση των υλικών αναγκών και προώθηση 
των άλλων, υψηλοτέρων αναγκών της 
ζωής. Η υπεραπασχόληση, η απορρό
φηση του ανθρώπου από την εργαοία, 
στο σημείο που να πιστεύη κανείς 
«εργάζομαι για να εργάζομαι και όχι 
εργάζομαι για να ζήσω» οδηγεί τον 
άνθρωπο στο ίδιο αποτέλεσμα με εκεί
νο του εργάτη της αναγκαστικής εργα
σίας, των καταναγκαστικών έργων και 
των κατέργων. Το φαινόμενο των κατα- 
ναγκαστικών έργων είναι ακριβώς η 
αντίθετη περίπτωση, κατά την οποία ο 
εργαζόμενος αναγκάζεται από την ε 
ξουσία του κράτους παρά τη θέλησή 
του να εργασθή χάρη ενός μεγάλου 
έργου ή ενός μεγαλοεπηβόλου προ
γράμματος. Από τις δύο περιπτώσεις 
που αναφέραμε παρατηρείται ότι στην 
πρώτη ο άνθρωπος γίνεται από μόνος 
του δούλος της εργασίας, ενώ στη 
δεύτερη γίνεται όργανο της βίας, γιατί 
δε διαλέγει από μόνος του την εργασία, 
αλλά αντιμετωπίζεται ως έμψυχο όργα
νο χωρίςπροσωπικότητα και ηθική υπό
σταση .

Σύμφωνα με τον Χριστιανισμό και τη 
φιλοσοφία, ο άνθρωπος αποτελεί την 
πρώτη αξία της ζωής. Κατά την Π.Δια
θήκη ο άνθρωπος δημιουργείται «κατ'



εικόνα και ομοίωσιν» του Θεού από τον 
ίδιο το δημιουργό του κόσμου, που 
δέχεται μάλιστα την πνοή του. Η θέση 
του ανθρώπου μέσα στον κόσμο της 
δημιουργίας είναι προνομιακή, γιατί ως 
γνωστό, ο κόομος τίθεται από το 
δημιουργό του στην εξυπηρέτηση του 
ανθρώπου. Για την αρχαία ελληνική 
φιλοσοφία ο άνθρωπος με το πνεύμα 
και τη γνώση πλησιάζει τη φύση του 
θείου, κατά τον Καντ δε, το μεγάλο 
γερμανό φιλόσοφο, ο άνθρωπος ως 
ηθικό πρόσωπο με την ελευθερία του 
ποτέ δεν γίνεται μέσο- είναι αυτοσκο
πός· είναι η πρώτη αξία δημιουργός των 
άλλων αξιών της ζωής. Η εργασία 
επομένως θα αποτελη για τον άνθρωπο 
ένα μέσο εξυπηρετήσεως των αναγκών 
του, ένα μέσο θεραπείας άλλων αξιών 
της ζωής που προσδιορίζουν την ηθική 
ποιότητα του ανθρώπου και την πνευ
ματική του υπόσταση. Τούτο το κατανο
ούμε καλύτερα, εάν δούμε τον άνθρω
πο σε σχέση με το επάγγελμά του. Οι 
αρχές που πρυτανεύουν κατά την 
επιλογή του επαγγέλματος από τον 
άνθρωπο, είναι η ελευθερία και η 
αξιοπρέπεια. Κανένα επάγγελμα δεν 
είναι έντιμο, όταν δεν επιλέγεται ελεύ
θερα, αλλά κατόπιν εξωτερικής βίας 
στερητικής της προσωπικής ελευθερί
ας του επαγγελματία· κανένα επάγγελ
μα δεν είναι έντιμο, όταν δεν εξυπηρε
τεί ηθικούς σκοπούς της κοινωνίας και 
προπαντός, όταν θίγει την ηθική αξιο
πρέπεια του εργαζομένου.

Ας δούμε όμως τώρα τον εργαζόμε
νο άνθρωπο μέσα από το επάγγελμά 
του και σε σχέση με την κοινωνία, προς 
την οποία απευθύνεται. Πρώτα-πρώτα

όμως ας εξετάσουμε την αιτία που 
δημιουργεί το επάγγελμα. Το επάγγελ
μα, όπως το λέγει και η λέξη, αποτελεί 
μια σιωπηρή υπόσχεση εκ μέρους του 
επαγγελματία προς την κοινωνία ότι 
αναλαμβάνει με την εργασία να καλύψη 
μια ανάγκη της, να προσφέρη δηλαδή 
προς αυτή έργο ή υπηρεσία. Το επάγ
γελμα σύμφωνα με αυτά είναι μία 
μορφή εργασίας εξειδικευμένη χάρη 
της εξυπηρετήσεως του κοινωνικού! 
συνόλου. Ο καταμερισμός και η εξειδί- 
κευση της εργασίας με τη δημιουργία 
των διαφόρων επαγγελμάτων μαρτυ
ρούν την κοινωνική ανάγκη και επιταγή 
που τα γεννά. Η σύσταση της «πολιτι
κής κοινωνίας» κατά τον Αριστοτέλη, 
παρόλο που έχει ως τελικό σκοπό της 
την ευδαιμονία των πολιτών, ξεκινά από 
την ένδεια, ώστε με την αλληλοεξυπη- 
ρέτηση, δηλαδή την θεραπεία των 
πολλαπλών αναγκών της ζωής, να 
μπορούν τα άτομα να βελτιώσουν τους 
όρους της ζωής των και να προχωρή
σουν προς το πολιτισμό του πνεύματος.
' Οπως λέγει ο Σταγιρίτης, μια κοινωνία 
δεν μπορεί να στηριχθή στην ύπαρξη 
δύο ιατρών, αλλά του ιατρού και του 
γεωργού (Ηθικ. Νικ. Ε5, ί133 α 16-18).

Με την πρόοδο του πολιτισμού παρα- 
τηρείται η αύξηση και η βελτίωση των 
επαγγελμάτων. Η άνοδος του πολιτι
σμού και η οικονομική ευχέρεια επιτρέ
πει δημιουργία νέων επαγγελμάτων, 
αλλά και ποιοτική βελτίωση των ήδη 
υπαρχόντων: το πρώτο φαινόμενο εξη
γείται από τις νέες απαιτήσεις, του 
ανθρώπου στο κυνήγι του περιττού που 
κάνει, το δεύτερο δικαιολογείται από το 
συνεχή καταμερισμό της εργασίας, την

μεγαλύτερη εξειδίκευση σε συνδυα
σμό με την εκμετάλλευση κάθε φορά 
τών νέων κατακτήσεων της επιστήμης 
και της τεχνικής.

Το επάγγελμα ως συγκεκριμένη μορ
φή εργασίας, την οποίαν αναλαμβάνει ο 
άνθρωπος κατά τρόπο αυτοδεσμευτικό 
απέναντι στην κοινωνία καίτοι, εκ πρώ- 
της,όψεως, έχει ως κίνητρο το κέρδος, 
την οικονομική του αποζημίωση, κατά 
βάθος αποκαλύπτει την εξάρτησή του 
από το κοινωνικό σύνολο, γιατί ακριβώς 
με το χρήμα, το οποίο κερδίζει, επιτυγ
χάνει να οικειοποιηθεί τις υπηρεσίες 
που του προσφέρει η κοινωνία ή να 
ικανοποιήση τις προσωπικές του ανάγ
κες. Ο κόσμος της εργασίας και του 
επαγγέλματος καταδεικνύει την οικο
νομική και προπαντός κοινωνική αλλη- 
λοεξάρτηση των ανθρώπων ως σχέση 
ωφελείας, δηλαδή δούναι και λαβείν.

Ο έντιμος και λογικός άνθρωπος 
είναι πάντοτε και ευσυνείδητος επαγ- 
γελματίας, γιατί γνωρίζει την πολύτιμη 
προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο 
που επιτελεί με τον προσωπικό του 
μόχθο· κατά βάθος όμως η στάση του 
αυτή έχει ως αφετηρία τη συνειδητο- 
ποίηση εκ μέρους του των ευεργετικών 
υπηρεσιών της κοινωνίας προς αυτόν, 
που η σημασία και οι επιπτώσεις των 
είναι πολύτιμες και δεν ξεπληρώνονται 
με το χρήμα’ εύκολα κατανοεί ότι, 
λόγου χάρη, μια εφεύρεση ή μία ιατρική 
ανακάλυψη, ένα νέο φάρμακο, είναι 
τόσο σωτήριο για την υγεία του. Ετσι 
με το επάγγελμάτου νιώθει ο άνθρωπος 
και προπαντός ο μεγάλος ευεργέτης 
πρωτίστως τον κοινωνικό ρόλο της
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εργασίας του, αλλά συγχρόνως την 
εξάρτησή του από την κοινωνία.

Με την εργασία και το επάγγελμά του 
ο άνθρωπος δε συνειδητοποιεί μόνο 
τον κοινωνικό του χαρακτήρα και δε 
συμβάλλει απλώς στο κοινωνικό σύνο
λο, αλλά συγχρόνως με τη δουλειά του 
υφίσταται μέσα του ορισμένες διεργα
σίες που διαμορφώνουν τον εσωτερικό 
του κόσμο- με την εργασία του δεν 
προσανατολίζεται μόνο σωστά μέσα 
στον κοινωνικό χώρο, αλλά παίρνει και 
τη σωστή θέση απέναντι στον εαυτό 
του. Με την εργασία έρχεται να αποσα
φήνισή καλύτερα τον εσωτερικό του 
κόσμο και την ηθική του στάση απέναντι 
στη ζωή. Με την εργασία δεν απολαμ
βάνει μόνο την οικονομική ικανοποίηση 
δε νιώθει απλώς οικονομική ανεξαρτη
σία και σιγουριά από το χρήμα, αλλα 
συγχρόνως ο ψυχικός και πνευματικός 
του κόσμος είναι εγρήγορος με την 
εργασία κινείται ο ψυχικός του κόσμος, 
γιατί με το πνεύμα τουστρέφεταιπρος 
το σκοπό να βελτιώση τη δουλειά του. 
Η εργασία του επομένως κρατά άγρυ
πνες τις ψυχικές και πνευματικές του 
δυνάμεις- η εργασία αποτελεί προέκτα
ση του ανθρώπου- αποτελεί έκφραση 
του εσωτερικού του, γιατί με την 
έκφραση αυτή δεν το αποκαλύπτει 
μόνο, αλλά το διαμορφώνει συγχρόνως 
και το συγκεκριμενοποιεί.

Η συγκεκριμενοποίηση αυτή δεν εί
ναι μόνο ψυχική και πνευματική, αλλά 
εξ ίσου και ηθική. Πίσω από το επάγγελ
μά του ο άνθρωπος οχυρώνεται ηθικά. 
Με την ηθική αυτή οχύρωση επιτυγχά
νει το εξής- αποφεύγει τον κίνδυνο της 
αργίας, που πάντοτε αποτελεί κακό 
ούμβουλο της ανηθικότητας. Συγχρό
νως με την εργασιακή - επαγγελματική 
σχέση του ανθρώπου προς την κοινωνία 
οι προθέσεις του γίνονται ηθικές, έστω 
και αν αυτός εξυπηρετή μόνο υλικές 
και εξωηθικές αναγκες του κοινωνικού 
συνόλου. Εφ' όσον κινείται στο επάγ
γελμά του ελεύθερα και με αξιοπρέ
πεια με το οκοπό να θεραπεύση τις 
οποιεοδήποτε υλικές ή πνευματικές 
ανάγκες του συνόλου, χωρίς βέβαια 
ηθική μείωση του εαυτού του, τότε η 
εργασία αυτή έχει ηθική σημασία τόσο 
από πλευράς προθέσεων όσο και σκο
πών.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε 
ότι ο άνθρωπος με την εργασία και το 
επάγγελμά του όχι μόνο εξανθρωπίζει 
τη φύση, αλλά συγχρόνως εδραιώνει το 
ήθος του και αναπτύσσει τον τεχνικό 
και πνευματικό του πολιτισμό, που σε 
τελευταία ανάλυση αποτελούν έκφρα
ση της δημιουργικότητας και του προ
σωπικού του μόχθου.

Του ίττύρ.  Δ ε μ έ ν αγ α

Ι \Ζ ΙεΓΑΔΗ μάρκα ό Μιχαλάκης ό 
1 Καρασεβντάς. Παρ’ότι φτωχός 

καί αναξιοπαθών, κατάφερνε πάντοτε 
νά είναι ντυμένος σάν πρίγκηπας και νά 
κυκλοφορή ατά πολυτελή κοσμικά κέ
ντρα. "Οσο άπό δουλειά, νάμήν γίνεται 
λόγος. Ό  Μιχαλάκης τό θεωρούσε 
πολύ «μπανάλ» νά έργάζεται γιά ένα 
μισθουλάκο τής άράδας. Πώς τα κατά
φ ε ρ ν ε Μ ά  είναι άπλό. Σ ’όλες τις 
έποχές καί σ ’όλα τά γεωγραφικά πλάτη 
καί μήκη τά κορόίδα δέν έλειψαν ούτε 
λείπουν, γιά νά μπορούν οί έξυπνάκη- 
δες σάν τόν Μιχαλάκη Καρασεβντά νά 
ζούν άξιοπρεπώς. "Ολοι οί ραφτάδες 
τής υψηλής άνδρικής ραπτικής στήν 
Αθήνα έχουν πικρή πείρα άπό τόν 

έξοχώτατο κ. Μιχαλάκη, πού τούς έχει 
βάλει τά άνάλογα φέσια. ' Εξ άλλου δέν 
υπάρχει φίλος, γνωστός καί συγγενής 
μέχρι δεκάτου όγδοου βαθμού πού νά 
μήν έχει ύποστή τήν «τράκα» τού 
Μιχαλάκη.

-Π έντε χιλιάρικα Νίκο μου... Μέ 
σώνεις... "Εχω μεγάλη ανάγκη καί σέ 
δέκα μέρες θά ατά έπιστρέψω. Περιμέ
νω ένα έμβασμα άπό τόν θείο μου στήν 
Αμερική...
’Αλλά ούτε τά πέντε χιλιάρικα έπέ- 

στρεφαν στήν βάση τους, ούτε καί 
θείος Άμερικάνος ύπήρχε. Κομπίνα 
κι αύτή τού Μιχαλάκη νά τρακάρη ένα 
άκόμη θυματάκι καί νά έξοικονομήσει 
τά έξοδα τής έβδομάδος. Διότι όλα 
κι όλα, κάτω άπό πενήντα χιλιάρικα τό 
μήνα δέν έπεφτε κάτω σέ έξοδα ό 
Μιχαλάκης. Κι ’άς ήτανε καλά τά κορόϊ- 
δα πού τόν τροφοδοτούσαν γιά νά 
μπορεί νά κυκλοφορή ατά κέντρα και νά 
ξοδεύη αφειδώς. "Οσο γιά τά γκαρσό
νια των κοσμικών κέντρων πού τούς 
άφηνε γενναία μπουρμπουάρ, είχανε 
γι αύτόν τήν καλύτερη ιδέα.

-Ποιος, ό Μιχαλάκης; Κύριος! Και 
οίκονομημένος!

Έτσι ή φήμη τού Μιχαλάκη ώς ενδια
φέροντος νέου μέ λαμπρό παρόν καί

λαμπρότερο μέλλον διαρκώς καί μεγά
λωνε. "Αλλο τώρα άν τελευταία είχε 
μεγάλα στριμώγματα οίκονομικώς, γιατί 
είχε πιά έξαντλήσει σέ τράκες όλο τόν 
κύκλο των προσώπων πού μπορούσε νά 
ρίξει. "Ετσι ό Μιχαλάκης άντιμετώπιζε 
σοβαρά οικονομικά προβλήματα καί 
στήν άπελπισια του σκέφθηκε, πώς 
μόνο μιά λύσις ύπήρχε: Ό  γάμος.
/Αλλά τί γάμος;. Μέ μιά πολύφερνη 

νύφη πού θά τού έλυνε οριστικά τά 
οικονομικά προβλήματα. Κι άπάνω μά
λιστα πού τις προάλλες σ 'ένα κέντρο 
τόν είχε διπλαρώσει ό Βιομήχανος ό κ. 
Χατζημπεζαχτάς καί τού είχε ρίξει τήν 
σπόντα:

-Γιά σάς νέε μου, άκούω πολύ 
εύχάριστα πράγματα.

-Καλωσύνη σας! άπάντησε άπρόθυ- 
μα ό Μιχαλάκης.

-  Ελάτε μιά μέρα στό σπίτι νά γνωρι
στούμε καλύτερα! Ορίστε ή κάρτα 
μου. Τηλεφωνήστε όποτε θέλετε!

Τότε δέν έδωσε καί μεγάλη σημασία 
ό Μιχαλάκης, γιατί είχε αύτές τις μέρες 
κάνει μιά γερή τράκα καί δέν είχε 
προβλήματα οικονομικά. "Εμαθε ωστό
σο, ότι ό Χατζημπεζαχτάς είχε μιά 
άδελφή, πού άπό έμφάνιση ήτανε τής 
συμφοράς καί τής μαυρίλας. ’Αλλά άπό 
προίκα έπαιρνε πάνω άπό είκοσι έκα- 
τομμύρια. Τώρα όμως πού έμενε χωρίς 
φράγκο, τό σκέφθηκε καλύτεοα τό 
ζήτημα και πήρε τήν άπόφαση νά 
τηλεφωνήσει. Ό  Χατζημπεζαχτάς έ 
δειξε μεγάλο ένδιαφέρον.

- ’Ελάτε, σάς περιμένω... Μοΰ είσθε 
λίαν συμπαθής νέε μου.

Πήγε ντυμένος σάν Βαρώνος ό 
Μιχαλάκης μέ τά λουλούδια του, τό 
τσιμπούκι του καί μέ όλα του. Ή  
ύποδοχή πού τού έκαναν ήταν ένθου- 
σιώδης. Ό  ίδιος όμως δέν έμεινε 
καθόλου ένθουσιασμένος μέ τήν δε
σποινίδα Σοφούλα. Διότι ή περί ής 
πρόκειται Σοφούλα, ή άδελφή τοΰ 
Χατζημπεζαχτά, τά είχε πατημένα τά

864



σαράντα και άπό έμφάνιοη νά μήν γινη 
λόγος. Ποιο άσουλούπωτο πράγμα δέν 
έγέννηοε ή φύσις. Καί τό σπουδαίο πού 
ήτανε υποχρεωμένος νά τής κάνη καί 
κοπ λιμόν:

-Δεσποινίς Σοφούλα, είσθε χάρμα!
Τό σωστό θά ήτανε νά τής πή: 

«Δεσποινίς Σοφούλα, είσθε σάν σκυλό
ψαρο!» ’Αλλά λέγονται τέτοιες κουβέ
ντες ο 'ένα  «σκυλόψαρο», πού προικί
ζεται μέ είκοσι έκατομμύρια μετρητό; 
"Ετσι άλλα έλεγε μέσα του κι 'άλλα έξω 
του:

-Νά τήν χαίρεσθε τήν άδελφοϋλα 
σας κύριε Χατζημπεζαχτά. Είναι λίαν 
συμπαθητική!

-Δηλαδή σ ’ άρέσει; τόν ρώτησε κο
φτά ό βιομήχανος.

-£, πώς... Βεβαίως.... Άστείονπράγ
μα! τά μάσησε ό φίλος.

-Τότε τί καθόμαστεέσπευσε νά 
δώση τή λύση ό Χατζήμπεζαχτάς. Εσέ
να σ'άρέσει Σοφούλα ό κύριος Μιχαλά-
κης;.

-"Αχ! Ναι!... έκανε αύθόρμητα ή 
Σοφούλα, πού έβλεπε τόν Μιχαλάκη, 
ολόκληρο παίδαρο, σάν μαντολάτο.

-Νά ζήσετε λοιπόν! φώναξε ενθου
σιασμένος ό βιομήχανος. Καί έκάλεσε 

' τήν ύπηρεσία νά φέρη σαμπάνιες γιά τά 
καλορίζικα.

"Ετσι, χωρίς καλά-καλά νά τό καταλά- 
βη ό Μιχαλάκης, βρέθηκε άρραβωνια- 
σμένος μέ τό σκυλόψαρο τήν Σοφούλα 
καί είχε πέσει σέ βαθειές μελαγχολίες. 
Διότι ναι μέν είκοσι έκατομμύρια είναι 
αυτά, άλλά νά φορτωθή στήν πλάτη του 
διά βίου μιά άλοίθωρη καρακάξα, δέν τό 
άντεχε. Καί δόστου νά βγάζη τούς 
άναστεναγμούς κολλητούς τόν ένα 
πάνω στον άλλο.

-Μά τί έχεις; τόν ρώτησε ένα βράδυ 
ό Χατζημπεζαχτάς.

-Στενοχώρειες! άπάντησε άορίστως 
ό Μιχαλάκης.

-Τ ι στενοχώρειες; οικονομικές; . "Αν 
πρόκειται γι 'αύτό, πές μου πόσα σου 
χρειάζονται. Τί κόρακα; Εμείς θά γί
νουμε τώρα τό ένα μας, άφοϋ θά 
παντρευτής τήν άδελφή μου. Λοιπόν 
πόσα έχεις ανάγκης 

"Εξοχα! "Ητανε μιά εύκαιρία νά μα- 
τσωθή ό Μιχαλάκης, πού τόν τελευταίο 
καιρό ήτανε στεγνός άπό χρήμα.

-Δηλαδή.... Ξέρετε... Περιμένω ένα 
έμβασμα κι είμαι άνοιχτός μέ κάτι 
συναλλαγματικές. .. -Πόσα θέλεις

βρέ παιδί; Λέγε καί άσε τις σάλτσες!
-Εξακόσια χιλιάρικα! πέταξε τό μεγά

λο νούμερο ό Μιχαλάκης.
Είναι άλήθεια δτι τσίνισε λιγάκι ό 

Βιομήχανος, άλλά τού μέτρησε τά 
εξακόσια. Συγχρόνως όμως ώρισε καί 
τήν ήμερομηνία τού γάμου.

-Λοιπόν, τήν παράλλη Κυριακή ό 
γάμος, έτσι;

-Σύμφωνοι! έκανε ξεψυχισμένα ό 
Μιχαλάκης καί τσέπωσε χιλιάρικα. Καλή 
μπάζα.

Άπό τήν ίδια όμως ώρα έξυνε τό 
κεφάλι του νά κατεβάση ιδέες, πώς θά 
ξελασπώση άπό τό γάμο μέ τό σκυλό
ψαρο τήν Σοφούλα, πού δέν θά τήν 
έπαιρνε ούτε γιά όλα τά βαπόρια τού 
Νιάρχου. Καί οί μέρες περνούσαν 
κι 'έφτασε ή μοιραία Κυριακή. ' Ο Μιχα
λάκης μέ τά μαύρα σάν κοράκι, τό 
παπιγιόν καί τό λουλουδικό, περίμενε 
στήν έκκλησία τήν νύφη γιά τό γάμο. 
Παραδόξως όμως ήτανε εύχαρις έν 
άντιθέσει μέ τόν Χατζημπεζαχτά, πού 
καθότανε σέ άναμμένα κάρβουνα, κα
θώς έρχότανε μέ τό ταξί φέρνοντας 
τήν νύφη. Καί ή αιτία ήτανε ένα 
σημείωμα πού είχε λάβει πριν λίγο άπό 
κάποιον άγνωστο άποστολέα καί πού 
έγραφε: « Ό  γαμπρός πού πάτε νά 
κάνετε είναι άπατεώνας. Πάει νά φάη

τήν προίκα τού κοριτσιού. Τόν κυνηγάει 
ή Ίντερπόλ».

Τώρα όμως ήτανε άργά. Περίμενε ό 
κόσμος στήν έκκλησία. "Επειτα μπορεί 
αύτό τό σημείωμα νά ήτανε άπό κανένα 
κακεντρεχή πού είχε ζηλέψει τήν τύχη 
τού γαμπρού του. Οί πληροφορίες 
άλλως τε πού είχε ήτανε καλές. «Θαυ
μάσιος νέος. Καί φαίνεται νά έχει τόν 
τρόπο του».

Έν τώ μεταξύ έφτασε τό αύτοκίνητο 
στήν έκκλησία καί κατέβηκε ή νύφη. 
Τήν πήρε άγκαζέ ό Χατζημπεζαχτάς νά 
τήν παραδώση στόν γαμπρό μέ κρύα 
καρδιά. Εκείνο τό σημείωμα τόν προ
βλημάτιζε: ”Ητανε άπατεώνας ό γα
μπρός ή τόν συκοφαντούσαν, ποιος 
ξέρει γιά ποιο Aoyo;. "Αντε νά βγάλης 
άκρη καί μάλιστα τήν στιγμή, πού ό 
Μιχαλάκης ήτανε έτοιμος νά προσφέρη 
στήν νύφη τήν άνθοδέσμη.

'Εκείνη άκριβώς τήν στιγμή πλησίασαν 
δύο άστυφύλακες καί άποτάθηκαν στόν 
γαμπρό.

-Είσθε ό Μιχαήλ Καρασεβντάς;
-Μάλιστα! τί τρέχει; έκανε άνήσυχος 

ό γαμπρός.
-Εχουμε ένταλμα συλλήψεως. ’Ακο

λουθήστε μας!
-Μά τώρα βρήκατε; διαμαρτυρήθηκε 

ό Μιχαλάκης. Αφήστε νά γίνη ό γάμος 
κι 'έπειτα τά βρίσκουμε.

-~Αμ δέ πού θά γίνη ό γάμος1 
πετάχτηκε έξαλλος ό Χατζημπεζαχτάς 
"Ορεξη είχα νά δώσω τήν άδελφή μου 
σ 'έναν άπατεώνα!

Καί άποτεινόμενος ατούς άστυφύλα
κες, συνεπλήρωσε:

-Εύτυχώς πού ήλθατε έγκαίρως κύ
ριοι. Πάρτε τον σάς τόν χαρίζω!

Κι 'ένώ ή νύφη λιποθύμησε ό Μιχαλά
κης άπεσύρετο έν μέσω τών δύο 
άστυφυλάκων κατηφής, κρατώντας καί 
τήν άνθοδέσμη. Καί μόνο όταν άπομα- 
κρύνθηκε άρκετά πήρε ύφος θριαμβευ
τικό:

-Μπράβο παιδιά! Ωραία τά καταφέ
ρατε! Γλύτωσα άπό τό σκυλόψαρο! 
Πάμε τώρα νά τό γλεντήσουμε!

Περιττόν νά τονισθή, ότι οί δύο 
άστυφύλακες ήσαν ψεύτικοι-φίλοι τού 
Μιχαλάκη, πού τούς μασκάρεψε έτσι 
γιά νά πετύχη τό σκοπό του.

Καί τόν πέτυχε. Γλύτωσε άπότό γάμο 
μέ τό... σκυλόψαρο καί οικονόμησε 
εξακόσια χιλιάρικα γιά τήν ντόλτσε βίτα!

ΣΠ. Δ ΕΜ ΕΝ ΑΓΑΣ
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Ε ΙΝΑΙ αλήθεια, πως όσο μεγάλος 
στρατηγός και υπεράξιος αγω 

νιστής υπήρξε ο Οδυσεύς Ανδρου- 
τσος, άλλο τόσο επ ιφανέστατος 
κλέφτης και αρματολός ήταν και ο 
πατέρας του, ο Ανδρέας Βερούσης 
ή Μουτσανάς, που γεννήθηκε στις 
Λειβανάτες της Λοκρίδος κατά  τα 
μέσα του 18ου αιώνα. Δ εκαοχτά- 
χρονο παλληκάρι π ήγε κοντά στον 
οπλαρχηγό της περιοχής Βλάχο- 
Θανάση και με τις υπέροχες π ολε
μικές του  αρετές και το  ανδρικώτα- 
το  παράστημά του, αναδείχθηκε 
σε πρωτοπαλλήκαρο και πήρε και 
το  μεγεθυντικό Ανδρούτσος, Αν- 
δρούτζος και Ανδρίτζος, με το  ο 
ποίο, έκτοτε, έμεινε γνωστός στην 
ιστορία. Σαν π έθανε ο Βλαχοθανά- 
σης, ανακηρύχτηκε καπετάνιος σε 
1.500 οπαδούς, μεπρωτοπαλλήκα- 
ρα τον Ιω. Δυοβουνιώτη και τον 
Λούκα Καλιακούδα και αχώριστο 
φίλο τον γέρο Πανουργιά. Σύγχρο
νοί του ήσαν και οι καπεταναίοι 
Αρβανιτογιάννης, Καλιακούδας και 
Μαυροδήμος. Κέντρο και ορμητήριο 
ε ίχε την Αιάκουρα και από εκεί 
τρόμαζε την Τουρκιά, από τον Βάλ
το  ως την Ελασσόνα. Σύγχρονός 
του, ακόμη και ομήλικος, ήταν και ο 
Αρβανίτης Αλής, που αργότερα έ 
γ ινε πασάς στα Γιάννενα. Ή τα ν  
ενωμένος μαζί του με ακατάλυτο 
δεσμό φιλίας (ήταν αδελφοποιτοί) 
γ ιατί κοινοί ήσαν οι αγώνες τους 
κατά  της Υψηλής Πύλης. Και για 
τούτο  ο Αλής, όταν θανατώ θηκε ο 
Ανδρούτσος, πήρε κοντά του τον 
ορφανεμένο Οδυσσέα, τον π ρο
στάτεψ ε, τον πάντρεψ ε και τον 
διόρισε εκπρόσωπό του στο αρμα
τολίκι της Λεβαδείας.

Στις 13 Μ αρτίου 1786 ο Ανδρού
τσος νυμφεύθηκε την Πρεβεζιάνα 
Ακρίβω ή Ακριβή, κόρη του  μεγάλο- 
χτηματία  Τσαρλαμπά. Με τον νέο 
δεσμό κατέστη  πιο ισχυρός και πιο 
επίφοβος στους Τούρκους. Και την 
επόμενη χρονιά στα 1787, α να 
γ ν ω ρ ίσ θ η κ ε  ε π ίσ η μ α ’ α π ό  το ν  
Σουλτάνο Δερβέναγας της Ρούμε
λης.

Δεν υπάρχουν εξακριβω μένες 
και σαφείς μαρτυρίες, π ότε προσα- 
νατολίσθηκε με τις βλέψεις της 
Μ εγάλης Αικατερίνης της Ρωσίας, οι 
απ εσ τα λμένο ι της οποίας π ρ ο 

σπαθούσαν, με κάθε τρόπο, να 
παρασύρουν τους ' Ελληνες της 
Ηπείρου, της Στερεάς και της Πε- 
λοποννήσου με το  μέρος τους, για 
κινήματα κατά των Τούρκων. ' Ολοι 
τους ήταν επιφυλακτικοί, γ ιατί δεν 
ξεχνούσαν τις συμφορές και τα  
δεινά που υπέφεραν μετά τα  Ορ- 
λωφικά του  1769-70. Αλλά σαν ο 
Αάμπρος Κατσώνης κατέβηκε με 
τον στόλο του  από την Τεργέστη, 
γνω ρ ίσ τη κε  με το ν  Ανδρούτσο, 
συνδέθηκε μαζί του  με κουμπαριά, 
γ ιατί η γυναίκα του Κατσώνη Μαρία 
βάφτισε στην Ιθάκη τον νεογέννη
το  Οδυσσέα μαζί με τον Ιθακηνό Ιω. 
Ζαβό, ο Ανδρούτσος έγινε πρόθυ
μος οπαδός του  Κατσώνη και με 
οκτακόσ ια  παλληκάρια  τον α κ ο 
λούθησε και πήρε μέρος σε όλες τις 
κατοπινές θρυλικές ναυτικές επ ι
χειρήσεις.

Ό τα ν  όμως, στα 1791, η Α ικα τε
ρίνη προέβη στην σύναψι ανακω 
χής, οι δύο πολέμαρχοι Κατσώνης 
και Ανδρούτσος δεν κατέθεσαν τα  
όπλα, αλλά εξακολούθησαν τον 
πόλεμο κατά της Τουρκίας από το 
νοτιώ τατο λιμάνι του Ταινάρου, το

Αριστερά: Ο νικητής της Γραβιάς Οδ. 
Ανδρούτσος σε πίνακα του Εθνικού 
Ιστορικού Μουσείου.
Κάτω: Η Αικατερίνη της Ρωσίας στης 
οποίας τις προτροπές ανταποκρίθηκε ο 
πατέρας του Ανδρούτσου μαζί με το 
Λάμπρο Κατσώνη. Στην απέναντι σελί
δα: Ο Οδ. Ανδρούτσος από το λεύκωμα 
του A. Friedel.

πόρτο-Κάγιο, το  οποίο κα τέσ τη 
σαν οχυρό για τις πολεμικές εξορ 
μήσεις.

Δυστυχώς, οι ανέκαθεν φιλικά 
διακείμενες προς την Τουρκία Ευ
ρωπαϊκές Δυνάμεις, εκήρυξαν τα  
πλοία του Κατσώνη πειρατικά και ο

Η Ο ΙΚ Ο ΓΕ Ν ΕΙΑ  
ΤΟ Υ Ο Δ. Α Ν Δ Ρ Ο Υ Τ ΣΟ Υ

Οι γονείς οι τέσσερις 
αδελφοί και δυο αδέλφια
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τουρκογαλλικός στόλος, στις 6/18 
Ιουλίου 1792 άρχισε καταιγιστικό 
κανονιοβολισμό. Οι Έλληνες σθε
ναρά αντιστάθηκαν και κα τέσ φ α 
ξαν τους Τούρκους ττου αποβιβά
σθηκαν, αλλά ο Χουσεΐν πασάς 
απείλησε τον μπέη της Μάνης 
Τζαννέτο Γρηγοράκη, ότι αυτός 
τους τροφοδοτεί και τους ενισχύει. 
Ο μπέης, σαν εκπρόσωπος της 
Τουρκίας, εθν ικά  σ κεπ τό μ ενο ς , 
π ροοέτρεξε με επ τά  χιλιάδες Μ α 
νιάτες αε βοήθεια των Τούρκων, 
αλλά κρυφά διευκόλυνε τον Κα- 
τσώνη να φύγη στα Κύθηρα και 
τους ναύτες του στα Επτάνησα και 
αποτράβηξε τον Ανδρούτσο, ο ο 
ποίος, με τα  τρακόσια πια παλλη- 
κάρια του, απεφάσισε να διάσχιση 
οδικά τον Μόριά, να φθάση στον 
Κορινθιακό και να περάση στην 
Ρούμελη. Μ εγάλο ήταν το  τόλμημα 
και το  καλοσκεφτόταν. Τότε ανα- 
θυμήθηκε, πως όταν ήταν στην 
Λιάκουρα, ε ίχε ακούσει τα  θαύμα
τα  ενός άλλου καπετάνιου, του 
πρω τοκλέφτη του Μόριά καπετάν 
Ζαχαριά, από την Μπαρμπίτσα της 
Λακεδαίμονος, αλλά δεν επ ίστευε,

οτι ετρ εχε  με κεντημένο σταυρό 
στην ανοιχτή σημαία του  και αλώνι
ζε  τον Μόριά. Τον αναζήτησεκα ι με 
μ εσ ο λά β η σ ι φ ίλω ν π ή γ ε  σ το ν  
Σκουφομύτη της Μάνης, βρήκε τον 
Ζαχαριά, φιλήθηκαν, γνωρίσθηκαν, 
τα  είπαν και αποφάσισαν μελλοντι
κή σύμπραξι γ ια  την επ ίτευξι του 
κοινού ιερού σκοπού. Εμεθόδευσαν 
ακόμη και την πορεία προς τον 
Κορινθιακό και με την συνοδεία του 
Ζαχαριά ο Ανδρούτσος και τα  παλ- 
ληκάρια του ξεκίνησαν προς την 
Αρκαδία. Στα σύνορα Μ αντινείας 
και Καλαβρύτων τους επ ετέθη  με 
αρκετό στρατό ο πασάς της Τρίπο - 
λιτζάς, τον οποίο κατετρόπω σε 
μόνος ο Ζαχαριάς με τους δικούς 
του, για να δείξη τα  πολεμικά 
τερτίπ ια  του. Ετσι, μετά από π ολ
λές συμπλοκές, ενέδρες και π α γ ί
δες, έφθασαν στην Βοστίτζα και ο 
μεν Ζαχαριάς ξαναγύρισε στα λη 
μέρια του στην Λακωνία, ο δε 
Ανδρούτσος πέρασε στα Ά σ π ρα  
Σπίτια και από εκεί στην Πρέβεζα.

Την άλλη χρονιά, το  1793, ο Αν
δρούτσος απεφάσισε να πάη στην 
Ρωσία και να παρουσιασθή στην

Αικατερίνη, αλλά οι ενετικές αρχές, 
οχι μόνο δεν του επ έτρεψ αν την δια 
του Μαυροβούνιου, Σερβίας και 
Βλαχίας διέλευσί του, αλλά τον 
συνέλαβαν στο Κάτταρο της Δ αλ
ματίας και τον παρέδωκαν στην 
Πύλη, η οποία και τον έκλεισε στις 
φριχτές φυλακές του Ναυστάθμου 
της Πόλεως, στο περιβόητο «Μπά
νιο», όπου με ανήκουστα βάσανα 
έπαιρνε εκδίκησι για τις ντροπές 
του στρατού της.

Το 1797 η Ανδρούτσαιναπαρεκά- 
λεσε την γαλλική κυβέρνησι γ ια  την 
απελευθέρωσί του, την οποία εζή- 
τησε ο Γάλλος πρέσβυς στην Κ/πολι 
στρατηγός Ομπέρ Δουβεγιέ, αλλά 
η Πύλη, για να αποφύγη εντονώ τε - 
ρες απαιτήσεις του Ναπολέοντα, 
δ ιέταξε την με βασανιστήρια θανά- 
τωσί του και την απόρριψι του 
κορμιού στον Βόσπορο. Ο θάνατος 
του ήρωα εθεωρήθη εθνική συμ
φορά και η λαϊκή μούσα εθρήνησε 
με πλήθος τραγουδιών την εξα φ ά - 
νισί του από την πολεμική σκηνή 
της Ρούμελης:
« Ανδρούτσε, για δε φαίνεσαι το ύ 

το  το  καλοκαίρι, 
να βγης ψηλά στην Λιάκουρα, ψηλά 

στα κορφοβούνια, 
να στείλης τα  μπουλούκια σου, σ ’ 

ούλα τα  βιλαέτια...»
Η καπετάννισα, η Ακρίβω, η 

πενόμενη πια χήρα του  ξακουστού 
εθνομάρτυρα, ξα να π α ντρ ευθηκε 
στην Πρέβεζα τον συμπατριώτη 
της Φίλιππο Καμμένο, με τον οποίο 
απ έκτησε τέσερα αγόρια, το  Ευαγ - 
γέλη, Γιαννάκη, Πάνο και Χαρίλαο 
και δυο κορίτσια, την Ταρσίτσα, που 
το  1822 την πάντρεψ ε ο Οδυσσέας 
με τον Αγγλο Τρελώνυ, τον φρού - 
ραρχο της σπηλιάς και την Α γγελ ι
κή ή Κόρη. Η Ακρίβω επέζησε και 
του Οδυσσέα και ζούσε στην σπη
λιά, κοντά στην Βελίτσα, αλλά δεν 
ανευρέθη π ότε πέθανε.

Τα από την ίδια μάνα αδέλφια, 
μηλαδέλφια, του  Οδυσσέα, πήραν 
μέρος στον Αγώνα. Οσο ο μεγάλος 
αδελφός ήταν στις δόξες του, για 
επ ίθετο  χρησιμοποιούσαν την α 
δελφική ιδιότητα, έτσι: Ευαγγέλης, 
Γιαννάκης αδελφός του Οδυσσέα. 
Οταν όμως ο Οδυσέας περιέπεσε 

σε δυσ μένε ια  κα ι εδολοφ ονήθη  
στην Ακρόπολι των Αθηνών, στις 5
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Ιουνίου 1825, άφηκαν την πριν τ ιμ η 
τική αδελφική ιδιότητα και πήραν, 
ως επ ίθετο, το  βαφτιστικό όνομα 
του π ατέρα τους. Τούτο, εκτός 
των άλλων, φανερώνει η π αρακά
τω  (ΓΑΚ, Γεν. Γραμ. Φ. 197) αχρονο
λόγητη αναφορά του  μεγαλύτερου 
μηλαδελφού, προς τον  Καποδί- 
στρια:

Εξοχώτατε:
Απ ' αρχής της Επαναστάσεως 

πανοικεί ανεχωρήσαμεν από την 
μερικήν πατρίδα μας Πρέβεζαν, όχι 
με ολίγον κίνδυνον, αφήνοντας εις 
την των Τούρκων διάκρισιν όχι μι- 
κράν υπόστασιν, η οποία ευθύς 
εδημεύθη. Μ ετ ' ολίγον τρεις αδελ
φοί ομού δεν αργήσαμεν να βαλ- 
θώμεν εις την της Ελλάδος εκδού- 
λευσιν, την οποίαν εξακολουθήσα- 
μεν έως τον θάνατον του πρώτου, 
Οδυσσέως (προξενημένον από τας 
αντενεργείας και διαφωνίας) και 
του δευτέρου, όστις υπό την διάτα - 
ξιν του αοιδίμου Καραϊσκάκη, πο- 
λεμών εφονεύθη. Εγώ δε βλέπων 
τας παρανομίας και ταραχάς οπού 
τό τε , εις τ ε  το  πολιτικόν και το  
στρατιωτικόν έτρεχον (δια τας ο 
ποίας νομίζω περιττόν να εκτανθώ) 
ανεχώρησα με την λοιπήν φαμηλί- 
αν, δια να μη συμμεθέξω τούτων, 
αφήνων θανατωμένον ακόμη και 
ένα μικρότερον αδελφόν, όστις, ενώ 
βιασμένοι από τον κίνδυνον εκλεί- 
σθημεν εις μίαν σπηλαίαν, από 
αυτήν, κα τ ' ατυχίαν, κρημνισθείς 
απέθανεν.

Νυν δε βλέπων, ότι με το  μέσον 
της Υ.Ε. η δικαιοσύνη και η ευνομία, 
πρότερον εξοστρακισμέναι, άρχι
σαν να φαίνωνται εις ταύτην την 
δυστυχή και καταξεσχισμένην π α 

τρίδα, προστρέχω καγώ ως άτομόν 
της, παρακαλών ταπεινώ ς την υμε - 
τέραν καλοκαγαθίαν και το φιλοδί- 
καιόν σας, να αυγκατανεύση, ίνα 
διαταχθώ εις εκδούλευσιν ανάλο- 
γον των θυσιών και εκδουλεύσεών 
μου, δια να ημπορέσω να προσφ έ
ρω κατά  το  χρέος μου, εκείνας τας 
εκδουλεύσεις, οπού η αδυναμία 
μου συγχωρήση, μόνον σκοπόν 
ταύτης μου της ζητήσεως.

Ο ευπειθής πατριώτης 
Ευαγγέλης Φιλιππίδης 

Επί του νώτου: Αριθ. 10974. Δ ιε- 
θύνετα ι προς τον προσωρινόν Δ ιοι
κητήν της επαρχίας Παλαιών Πα- 
τρών, δια να δώση πληροφορίας 
περί της καταστάσεω ς και ικανότη - 
τος του αναφερομένου.

Εν Αιγίνη τη  25 Απριλίου 1829 
Ο Κυβερνήτης 

Ιω. Καποδίστριας 
Ο Γραμματεύς της Επικράτειας 

(Τ.Σ.) Ν. Σπηλιάδης 
Και η απάντησις:

Ο αναφερόμενος, απών μέχρι 
τινός καιρού, επαρρησιάσθη εσ χά 
τως εις Πάτρας. Επιθυμεί σ τρατιω 
τικόν υπούργημα εις τα άτακτα  
στρατεύματα, πλην με σκοπόν να 
απεράση εις το  τακτικόν, οπού 
λέγει, θα διαχυθούν τα  άτακτα. 
Φαίνεται, λοιπόν, ότι προτιμά να 
αρχίση από τ ' ά τακτα  δια την 
ευκολίαν των βαθμών.

Η αναφορά εγράφη από τον 
ίδιον' είναι δε έξυπνος και τίμιας 
διαγωγής.

Πάτραι 23 Ιουνίου 1829 
Ο προσ. Διοικητής 

Α. Αξιώτης

ΠΩΣ «ΑΝΑΚΡΙΝΟΥΜΕ»
ΤΟ ΟΠΛΟ 
ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Συνέχεια από τη σελ. 821
Τα όπλα αυτά -  είναι πάρα πολλά -  

σπάνια χρησιμοποιούνται για δολοφονί
ες, απόπειρες ή αυτοκτονίες.

Κάπου-κάπου μπορούν να χρησιμο
ποιηθούν από οργανωμένες ομάδες οε 
μεγάλης κλίμακας επιθέσεις σε τράπε
ζες ή σε αεροσκάφη. Για τις επιθέσεις 
αυτές χρησιμοποιούνται πολύ συχνά 
αυτόματα όπλα.

Στις περιπτώσεις αυτοκτονίας (πέρα 
από το ότι χρησιμοποιούνται τα πιο 
ασυνήθιστα) είναι σίγουρα πιο εύκολα 
για τον υποψήφιο αυτόχειρα να προμη
θευτεί ένα όπλο με λεία κάννη (όπλα 
που χρησιμοποιούνται κυρίως για κυνή
γι, ένα σπόρ, που είναι αρκετά διαδεδο
μένο ο ’ όλα τα κοινωνικά στρώματα) 
απ’ ότι είναι να προμηθευτεί ένα 
αυτόματο ή άλλο όπλο.

-  ' Οπλα με λεία κάννη:
Εκτός από ορισμένους τύπους που 

χρησιμοποιεί η Αμερικανική Αστυνομία, 
τα όπλα αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως 
για το κυνήγι και συνεπώς μπορεί να τα 
προμηθευτεί κανείς πιο εύκολα στις 
χώρες οπού το κυνήγι βρίσκεται οε 
μεγάλη άνθιση.

Γ ια το λόγο αυτό τα τελευταία χρόνια 
χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερα 
τέτοια όπλα για εγκληματικούς σκο
πούς. Το άτομο που διεξάγει την 
ανάκριση και που καλείται να επεξε ργα- 
στεί ενα τέτοιο όπλο θα πρέπει να το 
αντιμετωπίσει όπως θα αντιμετώπιζε 
ένα μακρύκαννο όπλο με ραβδωτή 
κάννη.

-  Καραμπίνα μιας βολής:
Το άτομο που διεξάγει την ανάκριση

θα πρέπει να ελέγξει εάν η θαλάμη 
περιέχει σφαίρα ή μόνο κάλυκα.

-  Καραμπίνα περισσοτέρων βο
λών, τύπου ημι-αυτόματο:

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 
εξακριβώσουμε εάν η θαλάμη περιέχει 
σφαίρα ή τον κάλυκα και πόσες είναι οι 
σφαίρες που περιέχονται στο γεμιστή
ρα.

-  Αυτόματη καραμπίνα περισσο
τέρων βολών:

Καθήκον αυτού που διεξάγει την 
ανάκριση είναι να ενεργήσει όπως θα 
ενεργούσε εάν είχε μπροστά του ένα 
αυτόματο πιστόλι. Θα πρέπει να εξακρι
βώσει δηλαδή εάν το όπλο έχει πάνω 
ασφάλεια ή όχι, εάν η θαλάμη περιέχει 
σφαίρες και εάν ναι να σημειώσει τον 
αριθμό αυτών. Είναι λοιπόν ευνόητο ότι 
θα μπορέσει να βγάλει παρόμοια συμ
περάσματα και να προβεί στις ίδιες 
ενέργειες που συνήθως προβαίνει ό
ταν έχει μπροστά του ενα αυτόματο 
πιστόλι.
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στήν περίπτωση δολοφονιών, απο
πειρών, ή φόνων γενικά που σημειώνον
ται με μικρά όπλα, εάν δεν υπάρχουν 
κάλυκες τριγύρω στον τόπο του εγκλή
ματος το άτομο που διεξάγει την 
ανάκριση θα μπορούσε να υποθέσει ότι 
οι θανάσιμοι πυροβολισμοί που δέχτηκε 
το θύμα ήταν από περίστροφο, διότι 
αυτό αντίθετα από το αυτόματο πιοτόλι 
έχει την ιδιότητα να κρατά τους κάλυ
κες μέσα στο κενό του μύλου χωρίς να 
τους πετάει έξω. Ενδέχεται επίσης ο 
δολοφόνος, έχοντας χρησιμοποιήσει 
αυτόματο πιοτόλι, να είχε το χρόνο να 
μαζέψει τους κάλυκες πριν απομα
κρυνθεί.

Εάν βρεθούν οι κάλυκες δεν μπορεί 
να υπάρξει αμφιβολία ότι το χρησιμο- 
ποιηθέν όπλο του δολοφόνου ήταν 
αυτόματο.

Σε ότι αφορά την πρώτη υπόθεση θα 
παραμείνει η αμφιβολία μέχρι που η 
εξέταση των σφαιρών που θα αφαιρε- 
θούν από το πτώμα του θύματος το 
αποδείξει (δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
ορισμένα περίστροφα παίρνουν οφαί- 
ρες σαν αυτές που χρησιμοποιούνται 
για τα ημι-αυτόματα όπλα).
ΟΠΛΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ
ΣΑ ΣΕ ΝΕΡΟ Η ΘΑΜΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΗ

Αμέσως μετά την ανεύρεση του 
όπλου είναι απαραίτητο να το αναθέ
τουμε σε έναν εμπειρογνώμονα.

Βαοικά δεν είναι δυνατό να υπάρχουν 
δακτυλικά αποτυπώματα πάνω στα όπλα 
αυτά που ανακαλύπτονται κάτω από 
αυτές τις συνθήκες. Η πρώτη φροντίδα
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του ειδικού είναι να καθαρίσει το όπλο 
από κάθε ίχνος οξείδωσης, διότι χωρίς 
την καθαριότητα αυτή διατρέχουμε τον 
κίνδυνο αλοίωσης των στοιχείων του 
όπλου που αφήνουν τα ίχνη τους πάνω 
οτη σφαίρα (π.χ. του επικρουστήρα) ή 
στον κάλυκα (ραβδώσεις, επικρουστή
ρας κ.λ.π.).

Είναι ευνόητο ότι εάν το όπλο ήταν

στο νερό ή θαμμένο στο χώμα για πολύ 
καιρό, η αναζήτηση ιχνών θα είναι πολύ 
δύσκολη και δεν συμβαίνει συχνά τα 
οξειδωμένα κομμάτια να δίνουν χρήσι
μες ενδείξεις. Ωστόσο καλό είναι να 
προσπαθούμε πάντα.

Κρίναμε σωστό να παρουσιάσουμε 
ορισμένες πτυχές της έρευνας που θα 
βοηθήσουν το άτομο που διεξάγει την

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΤΥΝ. Α κ. ΗΑ. ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ

Από τη Νάπολη μ€
7 1 ΕΙΝΑΙ ή πίτσα, ή τροφή αύτή πού

μάς έχει κατακτήσει, ποια είναι ή 
καταγωγή της, άπό τί υλικά κατασκευά
ζεται καί πώς τελικά κατόρθωσε ή 
τροφή αύτή νά μάς κερδίσει καί νά μπει 
στό σπίτι μας καί στή ζωή μας;

Στήν αρχή ή πίτσα ήταν ζύμη, λάδι, 
mozzarella (ένα είδος ιταλικού τυριού) 
καί ντομάτα. ”Επεσα άρχισε νά μετανα
στεύει. Σήμερα έχει συγγενείς σ' 
όλους τούς φούρνους τού κόσμου.

Τό Μάρτιο τού 1979, όταν ό Voyager 
πλησίασε τόν πλανήτη Δία, οί τηλεκάμε- 
ρές του έστειλαν στή Γή, έγχρωμες 
φωτογραφίες τού 10, τού μυστηριώδη 
αύτού πλανήτη μέ χρώματα διάφορα, 
όπως κίτρινο, κόκκινο καί καστανό. «Γιά 
κοίτα, φαίνεται σάν μιά πίτσα» φώναξε 
τότε ένας άστροναύτης.

Μετά τόν τελευταίο πόλεμο, ή τυπική 
’ Ιταλική πίτσα άποτελείτο άπό ζύμη- 

mozzarella - ντομάτα - κρεμύδι - ρίγανι 
- σκόρδο - πιπεριά καί λουκάνικο.

Θά έλεγε κανείς, ότι είναι λίγες 
εκείνες οί σπεσιαλιτές πού έχουν μία 
επιτυχία τόση σύντομη καί παγκόσμια.

Πριν άπό τόν 2ο Παγκόσμιο πόλεμο ή 
πίτσα ήταν τό πιό διαδεδομένο φαγητό, 
τών Ιταλών τόσο στήν πατρίδα τους, 
όσο καί στις πολυάριθμες «μικρές 
Ίταλίες» πού ύπήρχαν σ ’ όλο τόν 
κόσμο.

Ποίος όμως νά είναι ό έφευρέτης 
αύτού τού τόσο γευστικού πιάτου;

Κατά τούς ειδικούς ή λέξη πίτσα θά 
πρέπει νά προέρχεται άπό τήν Ελληνι
κή λέξη πίττα (pitta) καί σημαίνει «ψωμί 
έλαφρό». ' Η λέξη αύτή χρησιμοποιείται 
άκόμη καί σήμερα σέ μερικές περιοχές 
τής ’ Ιταλίας όπως στήν ώραία N apoli- 
(Neapoli= Νέα πόλι).

Κατά μία γενική ομολογία, ή Napoli 
είναι ή πατρίδα τής πίτσας, οί δέ φίλοι 
της (τής πίτσας) κοιτάζουν πρός τή 
Napoli, όπως οί Μουσουλμάνοι κοιτά
ζουν πρός τή Mecca.

’Εδώ θά πρέπει νά γίνει γνωστό, ότι 
μεταξύ τής πατροπαράδοτης πίτσας καί 
έκείνης πού κατέκτησε τόν κόσμο 
ύπάρχει μία τεράστια διαφορά:' Η πίτσα 
«Napoletana» είναι πολύ έλαφριά, καί 
καλοψημένη, θά λέγαμε μάλιστα κομ
μένη καί όχι γιά περισσότερο άπό 3 ' τής 
ώρας σέ φούρνο πού καίει μέ ξύλα.

Στή Napoli ύπάρχει ή πιό παλιά 
pizzeria καί είναι ή Antica port’ Alba 
πού χρονολογείται άπό τό 1830, καί 
στήν όποια οί ιδιοκτήτες διαδέχονται ό 
ένας τόν άλλο μεταξύ των άπό τέσσε- 
ρες γενιές. ' Ο σημερινός ιδιοκτήτης 
της είναι ό Don vincenzo Luciano.

Κατά τόν Luciano ή πιό πολυζήτητη 
πίτσα είναι ή pizza «La margherita». 
Είναι ή πίτσα πού έτοίμασαν πρός τιμή 
τής Βασίλισσας Μαργαρίτας τό 1889 
καί ή όποια πίτσα είναι άπό mozzarella 
καί ντομάτα (powodoro).

Ή  Ναπολιτάνικη πίτσα γίνεται ώς 
έξής:

Ένα κομάτι ζύμη άπλώνεται μέ τά 
δάκτυλα καί γίνεται σάν ένας δίσκος μέ 
διάμετρο 30 έκατοστά, ύψος 5 χιλιοστά 
στό κέντρο καί μέ τά άκρα της άναση- 
κωμένα. Περιχύνεται μέ καυτό χυμό 
ντομάτας, μερικά φύλλα βασιλικού, 
κομάτια τυρί (mozzarella) καί τέλος μιά 
καλή ποσότητα έλαιολάδου πάνω στήν

Μια γωνία του λιμανιού της Νάπολης.

ανάκριση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη 
σειρά των ενεργειών που πρέπει να 
γίνουν και την επεξεργασία του όπλου.

Ολα αυτά για ενα καλύτερο αποτέλε
σμα των εργασιών χωρίς να εμποδίζου
με τους ειδικούς οι οποίοι τέλος 
μπορούν να υποστηρίξουν οποιοδήπο- 
τε είδος υπόθεσης.

αγάπη
πίτσα.

' Η πιό γνωστή πίτσα στον κόσμο είναι 
ή λεγάμενη pizza Siciliana καί ή όποια 
πήρε τό όνομα άπό τούς μετανάστες 
τού νησιού πού πήγαν στήν Αμερική.

Τό μόνο κοινό γνώρισμα πού έχουν ή 
pizza Siciliana μέ τήν napoletana 
είναι τό όνομα καί ή ζύμη.

Μετά τό δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, 
όταν πλέον οί 'Αμερικανοί στρατιώτες 
έπέστρεψαν στή χώρα τους έπειδή 
είχαν γευτεί τήν πίτσα, όπως έπίσης καί 
οί ’Αμερικανοί τουρίστες, πού τήν 
είχαν άπολαύσει, άρχισαν νά τήν άναζη- 
τούν καί στήν ’Αμερική στις περιοχές 
πού έμεναν οί ’ Ιταλοί.

Τό 1954 ένας πρώην ναυτικός άνοιξε 
μία πιτσαρία στό Sacramento τής 
California. . Σήμερα ή πίτσα έχει κατα
κτήσει όλη τήν Αμερική, Κεντρική 
Εύρώπη, Μέση Ανατολή, Αύοτραλία, 
Αγγλία, Γαλλία καί συνεχίζει νά κατα

κτάει τόν κόσμο. Στή Γαλλία ένας 
παριζιάνος έλεγε δτι «σέ λίγο καιρό τό 
σύμβολο τής πόλης μας δέν θά είναι 
πλέον ό Πύργος του Αϊφελ, άλλά ή 
πίτσα».

' Η πίτοα είναι διαφορετική άπό χώρα 
σέ χώρα.

Οί Πορτογάλοι έχουν τήν πίτσα τού 
κυνηγού όπως τήν ονομάζουν, μέ 
έντόσθια πουλιών. Οί Αύστραλοί βά
ζουν φασόλια μαύρα, λουκάνικο, κρέ
ας καί λαχανικά. 'Όπως όμως καί άν 
τήν φτιάχουν ή πίτοα είναι μονάχα ψωμί, 
άγάπη καί φαντασία. Αύτά λέγουν οί 
' Ιταλοί.

' Η πίτοα γιά νά έχει έπιτυχία πρέπει 
νά φτιαχτεί άπό ειδικό. * Ενας ' Ιταλός 
έλεγε χαρακτηριστικά, γιά τήν κατα
σκευή τής πίτσας χαμογελώντας «Ή  
κατασκευή τής πίτσας είναι άπλή. ' Αρ
κεί νά έχεις μάθει τό έπάγγελμα άπό 
ένα πατέρα, πού αυτός τό έμαθε άπό 
τόν πατέρα του καί πού αύτός τό είχε 
μάθει άπό τόν δικό του πατέρα».
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Μ ΕΓΑΛΟ Σ ΖΩ ΓΡΑΦ Ο Σ

Του Αστυν. A 
κ. ΣΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ

Αριστερά «Ο προφήτης Σαμουήλ» Νικ. 
Δοξαρά. Επάνω: «Ο προφήτης Ιωνάς;» 
Επίσης του Νικ. Δοξαρά (Λεπτομέρεια). 
Στην απέναντι σελίδα: «Ο προφήτης 
Μωυσής». Του ίδιου ζωγράφου (Μου
σείο Ζακύνθου).

Μ ΕΤΑ την άλωση της Κωνσταν
τ ιν ο υ π ό λ ε ω ς , το  1453, η 

σκλαβιά, που κατέστρεψ ε κάθε 
ικμάδα του  Εθνους, ήταν φυσικό να 
καταφ έρει καίριο πλήγμα και στην 
πολιτιστική του  ανάπτυξη: οι π νευ 
ματικοί του ηγέτες  ε ίτε  αφ ανίστη
καν ε ίτε  κατέφ υγαν στη Δύση, 
όπου μετέφεραν τον βυζαντινό 
πολιτισμό. Ανάμεσα ο εκείνους 
που διέπρεψαν στις χώρες της 
Ευρώπης κατά τους μετά την Α 
λωση αιώνες ήταν και πολλοί ζω 
γράφοι. Α υτο ί μετέδω σαν, ιδίως 
στην Ιταλία, τη  βυζαντινή παράδο
ση, που επέδρασε χωρίς αμφιβολία 
στην εξέλιξη  της τέχνης στις χώρες 
της Δύσεως. Τέτοιοι επ ιφανείς ζω 
γράφοι είναι ο Δομήνικος Θ εοτοκό - 
πουλος, ο γνωστός Ελ Εκρέκο, ο 
Αντώνιος Βασιλάκης από τη Μήλο, 
ο Μ ιχαήλ Δαμασκηνός, Ο Εμαννου- 
ήλ Τζανφουρνάρης, ο Εμμιανουήλ 
Τζάνες, ο μαθητής του I. Βλαστός

ΛΘΞΡΙΡΡ Σι
και ο ' Αγγελος Βερύκιος,που ερ γά 
στηκαν στη Βενετία, ο Βελισσάριος 
Κορέσσιος, που αναδείχτηκε στη 
Νεάπολη, και ο Νικόλαος Κουνελά- 
κης που ζωγράφισε στη Φλωρεν
τία.

Ο μαρασμός της τέχνης στον 
ελλαδικό χώρο συνεχίστηκε ως τον 
17ο αιώνα. Τότε εμφανίστηκε η 
λεγάμενη Επτανησιακή Σχολή, που 
απ ετέλεσ ε την απαρχή της ανα- 
γεννήσεως της ζωγραφικής στη 
νεότερη Ελλάδα. Στην Κέρκυρα, και 
ιδίως στη Ζάκυνθο, μ εταφ υτεύθηκε 
η τέχνη  του Αγίου ' Ορους και της 
Κρήτης, η οποία όμως επ ηρεάσ τη 
κε μετά τον 18ο αιώνα από την 
Ιταλική Αναγέννηση, αφού πολλοί 
από τους Έλληνες ζω γράφους της 
Επτανησιακής Σχολής σπούδασαν 
στην Ιταλία. Γεγονός πάντως εναι 
ότι όσο κι αν οι καλλιτέχνες αυτοί 
μιμήθηκαν τη  δυτική ζωγραφική, 
δεν απομακρύνθηκαν από βυζαν

τινά πρότυπα. Παραλλήλως διακρί- 
θηκαν στη Ζάκυνθο και πολλοί 
γνήσιοι εκπρόσωποι της Κρητικής 
Σχολής, όπως ο Δημήτριος Μ ό 
σχος, και ο αδελφός του Γεώργιος, ο 
Ηλίας Μόσχος, ο Βίκτωρ, αγνώστου 
επωνύμου, και ο ιερέας Σπυρίδων. 
Μ ετά  την άλωση της Κρήτης, το 
1669, πολλοί Κρήτες ζωγράφοι κα 
τέφ υγα ν  στη Ζάκυνθο, όπου και 
μετέφεραν αξιόλογα έργα τέχνης.

Α ρ χ η γ έτη ς  τη ς  Επ τανησ ιακής 
Σχολής και από τους μ εγα λύ τε 
ρους Ελληνες ζωγράφους είναι ο 
Παναγιώτης Δοξαράς. Τον Π αναγι
ώτη Δοξαρά ακολούθησαν ο γιός 
του Νικόλαος, ο Ιερώνυμος Πλακω
τός, ο Νικόλαος Κουτούζης και ο 
Νικόλαος Καντούνης.

Ο πατέρας του Παναγιώτη Δ ο 
ξαρά, Νικόλαος Δοξαράς, γεννημέ
νος σε ένα χωριό της Λακεδαίμο- 
νος, εγκαταστάθηκε στην Καλαμά
τα  από όπου όμως έφ υ γε  νωρίς,
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Ο ζωγράφος που συνέδεσε την Ευρωπαϊκή Αναγέννηση με τη νεότερη ελληνική τέχνη. Αρχηγός της Επτανησιακής Σχολής. 
Καλλιτέχνης και στρατιωτικός. Μετέχει στην πολιορκία της Χίου το 1694: Ιππότης της Βενετίας. Αγιογραφίες στον Αγιο 
Σπυρίδωνα Κέρκυρας

για να γλιτώσει από την τουρκική 
τυραννία, και έφ τασ ε στη Ζάκυνθο, 
όπου ετέθη  υπό την προστασία 
της Ενετικής Δημοκρατίας. Ό τα ν , 
το 1696, οι Μ ανιάτες με την υποκί
νηση των Ενετών εξεγέρθηκαν κα 
τά  των Τούρκων, ο Νικόλαος Δ οξα- 
ράς πολέμησε με τα  στρατεύματα  
της Βενετίας και συνετέλεσε στην 
άλωση πολλών φρουρίων της Μ ά 
νης. Κατόπιν υπηρέτησε στην ενε- 
τική δύναμη που κρατούσε τον 
Ισθμό της Κορίνθου. Για τις υπ ηρε
σίες του αυτές  ανταμείφθηκε με 
τίτλους ευγενείας και με κτήματα 
σε διάφορα σημεία, στην Πελοπόν
νησο και τη  Λευκάδα.

Ο χρόνος και ο τόπος γεννήσεως 
του Παναγιώτη Δοξαρά δεν είναι 
ακριβώς γνωστά. Μόνο από τα 
ληξιαρχικά βιβλία της εκκλησίας του 
Αγίου Σπυρίδωνος στην Κέρκυρα 
μαθαίνουμε ότι ο μεγάλος ζω γρά
φος πέθανε τον Φεβρουάριο του

1729, σε ηλικία 67 ετών, άρα γεννή 
θηκε περί το  1662. Ό σ ο  για τον 
τόπο γεννήσεώς του μπορεί να 
είναι η Καλαμάτα όπου, όπως ε ί
παμε, έμεινε για λίγα χρόνια ο 
πατέρας του, η η Ζάκυνθος, όπου 
τελικά ο τελευτα ίος εγκα τα σ τά θη 
κε. Πάντως βέβαιο είναι ότι ο Πανα - 
γιώτης Δοξαράς σε αυτόγραφά 
του χαρακτήριζε τον εα υτό  του 
Πελοποννήσιο. Σε κάποιο έργο 
του, μάλιστα, δίπλα από το  επώ νυ
μό του πρόσθεσε και τη  λέξη 
Λακεδαιμόνιος.

Στη Ζάκυνθο ο Δοξαράς διδά
χθηκε τα  στοιχεώδη για την εποχή 
αυτή  γράμματα, που ήταν κυρίως 
θρησκευτικά, γραφή και ανάγνωση. 
Αλλά η μόρφωση εκείνη ήταν ελλι
πής για τον μεγάλο ζωγράφο, κάτι 
που και ο ίδιος ομολογεί, όπως 
φα ίνετα ι στα χειρόγραφά του. Σε 
ένα α π ’ αυτά  γράφει: «Εις τα ύτα  
όλα ζητώ  συμπάθειο από τους

σοφούς και διδασκάλους, επειδή 
έλαβα την τόσην τόλμην να επ ιχει- 
ρισθώ ένα έργον τοσούτον δι' εμέ 
δύσκολον, δηλαδή να μ ετα γλω ττί
σω την παρούσαν βίβλον της 
ζωγραφιάς από το  Ιταλικόν εις 
απλήν ημετέραν διάλεκτον, χωρίς 
να σπουδάζω εις Ελληνικά σπουδα
στήρια' και δια τούτο  υποπτεύομαι, 
ότι ουχί μόνον να έχω άπειρα 
σφάλματα εις την ορθογραφίαν, 
αλλά ομοίως και εις τας λέξεις, δια 
το οποίον δέομαι συγχωρήσεως 
από όσους ηξεύρουν την επ ισ τή 
μην των γραμμάτων».

' Ομως, πριν γνωρίσουμε τον Π α
ναγιώτη Δοξαρά σαν ζωγράφο, 
π ρ έπ ε ι να α να φ έρ ο υ μ ε , ό τ ι ο 
σπουδαίος εκείνος καλλιτέχνης υ 
πήρξε και έξοχος στρατιωτικός. 
Από τα  νεανικά του  ακόμα χρόνια, 
τάχθηκε στην υπηρεσία της Ενετι
κής Πολιτείας. Το γεγονός επ ιβε
βαιώνεται από ενετικές περγαμη-
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νές και δ ιατάγματα, όπως εκείνο 
του  δουκός Ιωάννη Κορνάρου της 
21 Δεκεμβρίου 1720 και το  διαβοό- 
λευμα του  γενικού ναυτικού επ ιμε
λητή Μάρκου Αντωνίου Διέγου, με 
ημερομηνία 20 Ιουνίου 1729. ' Ενα 
από τα  στρατιω τικά κατορθώματα 
του Δοξαρά είναι η συμμετοχή του 
στην πολιορκία της Χίου. Τον Α ύ 
γουστο του 1694, ο Δοξαράς, με 
μισθοφόρους, τους οποίους συντη - 
ρούσε με δικές του δαπάνες, ε ξε - 
στράτευσε με τον Ενετό αρχιστρά
τηγο Ζένο κατά  των Τούρκων που 
κρατούσαν το  όμορφο α ιγα ιοπε- 
λαγίτικο νησί. Μ ετά  από στενή 
πολιορκία του φρουρίου, ο διοικη- 
τής της Χίου Χασάν πασάς, ανα γ
κάσθηκε να την περάσει στα ενετ ι- 
κά στρατεύματα . Μ ια άλλη σπου
δαία υπηρεσία του Δοξαρά προς 
την Ενετική Δημοκρατία είναι ότι 
κατόρθωσε, το  1696, νααποσπάσει 
από τη  συμμαχία των Τούρκων τον 
διαβόητο συμπατριώτη του, η γ ε 
μόνα της Μάνης Διμπεράκη Εερα- 
κάρη, και να τον κάνει άνθρωπο 
των Ενετών.

Εια τις υπηεσίες του  προς τον 
Ενετικό Λέοντα η Εαληνοτάτη Δ η 
μοκρατία απένειμε στον Παναγιώ 
τη Δοξαρά τον τίλτο  του Ιππότη 
(CAVALLIERE) και του δώρισε κτήμα - 
τα  στη Λευκάδα. Κτήματα στη Λ ευ 
κάδα και τη  Βόνιτσα δόθηκαν και 
στα παιδιά του, μετά τον θάνατο 
του ζωγράφου.

Στα μυστικά της ζωγραφικής μύ
ησε αρχικά τον Παναγιώτη Δοξαρά 
στη Ζάκυνθο ο Ηλίας Μόσχος. Αρ
γότερα  π ήγε στη Βενετία όπου 
μελέτησε τα  έργα των Ιταλών ζω 
γράφων. Θαύμαζε πολύ τον Βερο- 
νέζε, όπως άλλωστε τον Θ εοτοκό- 
πουλο και τον Βασιλάκη. Ο Π αναγι
ώτης Δοξαράς έγ ινε γρήγορα γνω 
στός σαν μεγάλος ζωγράφος, όχι 
μόνο στα Επτάνησα, αλλά και στους 
καλλιτεχνικούς κύκλους της Βενετί
ας. Πολλοί εξέχοντες  Ενετοί προ- 
σέφ ευγαν στον Δοξαρά για τη 
φ ιλοτέχνηση της προσωπογραφί
ας τους, όπως ο αρχιστράτηγος 
Φραγκίσκος Εριμάνης, ο οποίος «η- 
θέλησε να του ζωγραφίσουν την 
εικόνα του, καθώς το  κάμνουν οι 
μεγάλοι αυθέντατ και δεν ημπόρε- 
σεν από την Βενετίαν και έως όλον 
τον Μωρέαν να εύρη καλλίτερον 
διδάσκαλον από λόγου του (του 
Παναγιώτη Δοξαρά) να τον ζωγρα - 
φίση».

Ο Δοξαράς εργάσθηκε αρχικά 
στην Κέρκυρα και έπ ειτα  στη Λ ευ 

κάδα και στη Ζάκυνθο. Στην όμορ
φη πόλη των Φαιάκων ζωγράφισε 
την «Ουρανία», την επίπεδη δηλαδή 
οροφή της εκκλησίας του Αγίου 
Σπυρίδωνος. Θέμα του  ήταν «η 
λειτουργία του  Αγίου Σπυρίδωνος 
μετά των Αγγέλων», η «Α' Ο ικουμε
νική Σύνοδος» και η θεραπεία του 
Μ εγάλου Κωνσταντίνου υπό του 
Αγίου».

Ε1 σύνθεση χωριζόταν σε δ εκα ε
πτά διάχωρα, κατά το  σύστημα των 
δυτικών εκκλησιών του Μπαρόκ. 
«Το μνημειακό αυτό  έργο το  γνωρί
ζουμε μόνο από τα  μέτρια επί 
τόπου αντίγραφα - ή εν μέρει 
αντίγραφα και εν μέρει επ ιζωγρα- 
φίσεις - που έγιναν κατά το  1851 - 
1852, και από αυτά  μπορούμε να 
πάρουμε μόνο μια ιδέα για το  είδος 
των συνθέσεων. Ετσι μπόρεσε να 
διαπιστωθεί ότι το  μεγάλο ελλειψο - 
ειδές διάχωρο της μέσης, αφ ιερω 
μένο στη λειτουργία του Αγίου 
Σπυρίδωνος, αντιγράφει με μικρές 
προσαρμογές στο θέμα τη γνωστή 
θριαμβευτική σύνθεση του Βερονέ- 
ζε, από το  δουκικό παλάτι της 
Βενετίας. Περισσότερο φα ίνετα ι ότι 
αποδίδει την τέχνη  του Παναγιώτη 
Δοξαρά ένας μικρός πίνακας, τώρα 
στο Βυζαντινό Μουσείο, ίσως π ρο
σχέδιο από το  χέρι του με το  ίδιο 
θέμα». Τα αντίγραφα και οι επ ιζώ - 
γραφίσεις στο περίφημο έργο του 
Δοξαρά έγιναν από τον Κερκυραίο 
ζωγράφο Μ ιχαήλ Ασπιώτη, κατά 
παραγγελία του ιδιοκτήτη της Εκ
κλησίας του Αγίου Σπυρίδωνος, ιε 
ρέα Εεωργίου Βούλγαρη.

Οι αγιογραφίες του Δοξαρά στον 
Αγιο Σπυρίδωνα και τα  άλλα έργα 

του  τον ανέδειξαν σε μέγιστο ζω 
γράφο σε μια εποχή, κατά την 
οποίαν, όπως παραπονείτα ι ο ιε 
ρομόναχος Λεόντιος, «πολλοί των 
ζω γράφω ν αλε ίφ ουν μόνον τ ο ί
χους, σανίδια, πανία με τερατοειδή 
και παράξενα μορφώματα, και με 
διεστραμμένα και ά τεχνα  μέλη και 
πρόσωπα, και δεν μπορεί τινάς να 
εγνωρίση εικόνα Χριστού ή Παναγί
ας, παρά μόνον από το  όνομα 
οπού έχουν γραμμένον. Ομοίως και 
των άλλων αγίων. Και δεν αισχύ- 
νονται οι τρισάθλιοι παρά μόνον 
κυττάζουν εις τα  αργύρια...».

Σε άλλο σημείο ο Αεόντιος επ α ι
νεί τον Δοξαρά, διότι «εδόθη εις 
διδασκάλους ζωγράφους να διδα- 
χθή ταύτην  την αξιέπαινον καί 
υπερθαύμαστον τέχνην, και τόσον 
εδόθη εις αυτήν και σμίγοντας ομού 
με την ευφυΐαν, τόσον την έμαθεν

ακριβώς, οπού εξεπ έρασεν όχι μό
νον τους νύν, αλλά και πολλούς 
από τους παλαιούς' και όχι μόνον 
την απλώς ζωγραφικήν, αλλά και 
εκείνην οπού λέγετα ι λατινικά να- 
τουράλε».

Εκτός από τις το ιχογραφ ίες της 
«Ουρανίας» του  Αγίου Σπυρίδωνος 
στην Κέρκυρα, μερικά από τα  γνω 
στά έργα του Παναγιώτη Δοξαρά 
είναι η χαμένη πια προσωπογρα
φία του  κόμητα Σούλεμπουργκ, η 
εικόνα του Χριστού Μ εγάλου Αρχι- 
ερέως στην εκκλησία της Κυρίας 
των Αγγέλων στη Ζάκυνθο και οι 
εικόνες της Περιτομής του  Χριστού 
και της Προσκυνήσεως των Μάγων, 
της συλλογής Αοβέρδου. Εια τα  
τελευ τα ία  αυτά  κομμάτια υπάρχει 
κά π ο ια  επ ιφ ύ λ α ξη  αν ανήκουν 
πράγματι στον Παναγιώτη Δοξαρά.

Από το  έργο του  είναι φανερό ότι 
αυτός πρώτος τόλμησε «να ε π ε 
κτείνει την ιταλική ζωγραφική «στο 
να το υ ρ ά λε»  απ ό τ ις  «φ ιγούρες 
προφανές» και να διακοσμήσει μια 
ορθόδοξη Εκκλησία κατά τα  ιταλικά 
πρότυπα θαμπωμένος από τον 
Βερονέζε και τη  ζωγραφική της 
Αναγεννήσεως, η οποία όπως π ί
στευε έδωσε, με τη  φυσ ικότητα την 
τελειότητα  στην τέχνη».

Θαυμαστής, όπως είπαμε του 
Βερονέζε, έγραψ ε γ ι’ αυτόν διθυ- 
3αμβικά κείμενα όπως: «Ο επ ιστη-

μονικώτατος Παύλος Καληάρης ο 
λεγόμενος Βερονέζες, οπού έγινεν 
εις αυτόν υποτελής η Εφεύρεσις 
(σύνθεσις)...». «Εσύ (Παύλε) είσαι η 
νοστιμάδα της ζω γραφ ιάς, διότι 
από εσένα ευγάνουν την σύνοψιν 
των ωραίων καλοπισμάτων, εσύ 
είσαι ο καθολικός ζωγράφος, οπού 
εις όλην την οικουμένην δίδεις ευ - 
χαρίστησιν και έκπληξιν».

Τη λατρεία  του  προς την ιταλική 
τέχνη  θέλησε ο Παναγιώτης Δ οξα 
ράς να μεταδώσει και στους συμ
πατριώ τες του, καλλιτέχνες και μη.
Ετσι μετέφρασε τα  βιβλία «Τέχνη 

ζωγραφιάς Διονάρδου του Βίντζι... 
προσέτι δε και έτερα  τρία βιβλία δια 
την ζωγραφιάν πάνυ ωραία Δ έον
τος Βαπτιστού του Αλβέρτου... και 
τις μικρά καθαρά διήγησις περί της 
ζωγραφιάς του  το ίχου του Ανδρέα 
Πότζο». Τα χειρόγραφά του  στόλιζε 
με υδατογραφίες, αντίγραφα από 
τα  τυπω μένα σχέδια των βιβλίων.

Αλλά, εκτός από τις μεταφράσεις, 
ο Δοξαράς έγραψ ε το  1726 και 
βιβλίο με τον τίτλο «Περί ζω γραφ ι
άς». Στο έργο αυτό  ο ζωγράφος, 
εκτός από τις καλλιτεχνικές του
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liAiuriQTor λοξαρα

ΠΕΡΙ ΖΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΝ ΤΟΓ ΑΨΚΣΤ'.

Μΰν το  πρώ τον μ ίτά  π ρολόγου  ίχο ιόόμ ινον

rno

S U Y P IA O N O S  Ι1· ΔΛΜ Ι1ΡΟΥ .

Ε Ν  Α Θ Η Ν Α 1 Σ ,

ΤΓΠΟίε Α. ΚΤΕΝΑ ΚΑΙ I. ΟΙΚΟΝΟΜΟΙ.

1871 .

Το εξώφυλλο του «Περί Ζωγραφιάς» 
βιβλίου του Παναγ. Δοξαρά, που εκδό- 
θηκε το 1871 από τον Σπόρο Λάμπρο.

π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις , α ν α φ ε ρ ε τ α ι σ τη ν  
προσωπική του εμπειρία από τη 
μελέτη της ιταλικής ζωγραφικής και 
σε πρακτικούς κανόνες για τη  μ ε
γάλη τέχνη. Το βιβλίο αυτό  π αρου
σίασε για πρώτη φορά το  1871 ο 
Σπ. Λάμπρος.

Στον πρόλογό του  ο Λάμπρος 
γράφει χαρακτηριστικά: «Ο Δοξα- 
ράς εθεώρησεν επάναγκες και κο ι
νωφελές ν α π ο τρ έψ η  και στους 
σύγχρονους καλλιτέχνες από της 
αβελτηρίας ήτις ήσχυνε και καθίστα 
μονονού σικχαντά των πλείστων 
αυτών τα  έργα». Αυτά τα  «σικχαν- 
τά» έργα ο Παναγιώτης Δοξαράς 
χαρακτηρίζει ώς «ζωγραφιές, ξη 
ρές, σκληρές και κοπτικές», ενώ το  
δικό του ζωγραφικό ιδανικό, είναι «η 
ζωγραφία νά φα ίνετα ι τρυφερά, 
παστοφόρος και απαλή χωρίς ορο - 
θεσίες (περιγράμματα) καθάπερ το 
φυσικόν φανερώνει». Το «περί ζω 
γραφιάς» βιβλίο τού Δοξαρά χωρί
ζετα ι σε τρία κεφάλα ια  που ανα- 
φέροντα ι στο σχέδιο, στον χρωμα
τισμό και στη σύνθεση.

«Κοινή διδασκαλία», γράφει στην 
αρχή του έργου του, «εν τα ις τρεις 
περιστάσαις οπού περ ιέχει η ζω 
γραφία, δηλονότι σχέδιον, χρωματι - 
σμόν και εφ εύρεσ ιν  εν συντομίς* 
λεχθέντω ν παρεμού το υ  ε λ ά χ ι
στου Παναγιώτου Δοξαρά, Ιππέως 
Πελοποννησίου Ζωγράφου εις ζή- 
τησιν των φιλομαθών».

Για το  σχέδιο ο Δοξαράς γράφει, 
ότι «είναι η βάσις, και το  πρώτον

θεμέλιον της οικοδομής, ως ήρειται, 
και καθώς το κτείσμα χωρίς θεμέλι
ον να σταθή ου δύναται, ούτως και 
η Ζωγραφία χωρίς Σχέδιον είναι 
ένας όγκος, οπού δεν ημπορεί να 
σαλευθή». Το χρώμα κατά το  Δ οξα 
ρά «ζωογονεί τη ζωγραφία»: «Χωρίς 
του οποίου Χρωματισμού, το  σχέδι
ον ημπορούμεν να το  καλέσωμεν 
κορμή χωρίς ψυχήν, και δυνάμεθα 
να το  παρομοιάσωμεν δικαίως εις 
το  φώς, το  οποίον καθώς κάμνει 
καθαρώς να στοχαστής εκείνο ο 
πού περ ιέχει ο ουρανός, και η γη, 
ούτω και ο Χρωματισμός μας βάνει 
εις τα  όμματα την διαφοράν ολο- 
νών των πραγμάτων. ' Ω στε οπού 
εις τούτο  ημπορεί να ονομαστή 
ένας καθαρός ήλιος, οπού με ταις 
φαειναίς του ακτίναις κάμνει να 
εγνωρίσωμεν την τελε ιό τη τα  εις 
κάθε μερικόν πράγμα».

Στο περί χρώματος κεφάλαιο ο 
Παναγιώτης Δοξαράς πλέκει και το 
εγκώμιο του Τισιανού, τον οποίο 
θεωρεί αριστοτέχνη του χρω στή
ρα. Γράφει ο Δοξαράς: «Η ίδια φύσις 
εστάθη υποκλινόμενη εις τον π ά ν
τα  αθάνατον Τιτζηάνον, εις τον 
οποίον ημπορούμεν να δόσωμεν 
όλα τα  επ ίθετα οπού ζητά  η τελε ι- 
ότης του  χρώματος επειδή, ουχί 
μόνον, εις τα  σαρκόματα, αλλά και 
εις ταις τοποθεσίαις, εις τα  ζώα, και

εις όλα τα  άλλα πράγματα κοινώς, 
δια τούτο  ημπορούμεν να ειπού- 
μεν, πως αυτός να εστάθη ένας 
άδελφός δύδοιμος της ιδίας αλήθει
ας».

Για τη  σύνθεση, εφεύρεση όπως 
την ονομάζει ο Δοξαράς στο τρ ίτο 
κεφάλαιο του βιβλίου του, γράφει 
ότι «είναι θησαυρός οπού φ υλάτ- 
τε τα ι εις ταις αποθήκαις της διανοί - 
ας, δύναμις της ψυχής οπού ασυ- 
κώνει τας εικόνας δια μέσον της 
ορθρότητος μιάς υπερτέλειου πο- 
λυμαθήσεως, και τας δίδει εις την 
υπηρετεύουσαν χείραν, η οποία 
φέρνει την πεπραγμένην και τελε ί - 
αν πράξιν της ζωγραφιάς. Λύτη με 
τα  ίδιά της μέρη, αρμόζει και διαμοι
ράζει την ύλην, κατασκευάζει τα  
σχήματα, σύμφωνά τα  συμβεβηκό- 
τα, φανερώνει τα  ενεστότα , και 
δίδει αρμονικήν την Σύνθεσιν των 
πραγμάτων».

Στο ίδιο βιβλίο ο ζωγράφος δίνει 
και πρακτικές οδηγίες για την π α 
ρασκευή των χρωμάτων, των λαδι
ών, των βερνικιών κ.ά., για την 
οποία υποδεικνύει πολλούς τρ ό 
πους. Για το λάδι π.χ. γράφει:

« Επαρε μαστίχη καθαρόν, και 
βάλε το  εις τσουκαλόπουλο αφ ό- 
ριο, θέσε το εις λαύρα λεπτή βάλε 
και καρηόλαδο καθαρόν τόση π ο 
σότητα, όσον τα  σκεπάζη καλά το

Ο Ιησούς ως Αρχιερεύς. Έργο του Παναγ. Δοξαρά (Ναός της Κυρίας των 
Αγγέλων). Ζάκυνθος.
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μαστίχη, και βράζοντας πάντα α- 
νακατονέ το, έπ ειτα  σούροσέ το 
από λεπτό πανίον, και μεταχειρ ί- 
ζον το. Και αν επεθυμάς, να γένη 
πλέον λαμπρόν, εις τον καιρόν 
οπού βράζει, σμίξε του ολιγάκι 
στίψη καημένη εις λεπτήν σκόνην».

Αξιος συνεχιστής του Παναγιώτη 
Δοξαρά υπήρξε ο γιος του Νικόλα
ος. Γεννήθηκε ίσως γύρω στο 1710 
και πέθανε στη Ζάκυνθο το  1775. 
Υπηρέτησε και αυτός πιστά τη 
Γαληνοτάτη ως αξιωματικός της 
χωροφυλακής. Στη Βενετία σπού
δασε μηχανικός και ζωγράφος. Το 
σπουδαιότερο από τα  έργα του 
Νικολάου Δοξαρά είναι η «Ουρανία» 
στην περίφημη εκκλησία της Φ ανε
ρωμένης στη Ζάκυνθο. Από το 
έργο αυτό, ζωγραφισμένο σε πανί, 
σώθηκε μόνο μία απο τις μεγάλες 
κεντρικές συνθέσεις, η Γέννηση της 
Παναγίας, που φυλάσσεται στο 
Μουσείο Ζακύνθου. Στο ίδιο Μ ου
σείο βρίσκονται και π ίνακες από τη 
μεγάλη σειρά ξύλινων πινάκων με 
Ιεράρχες και προφήτες, που στόλι
ζαν τους πλάγιους το ίχους της 
Φανερωμένης. Ολα αυτά  τα  έργα, 
ε κ τελ εσ μ έν α  α νά μ εσ α  1753 και 
1761, δείχνουν καθαρά την επ ίδρα
ση της ιταλικής τέχνης στον ζωγρά - 
φο. Για τους Προφήτες της Φ ανε
ρωμένης μερικοί υποστήριξαν ότι 
είναι έργα όχι του Δοξαρά, αλλά 
του  βοηθού του Κερκυραίου ζω 
γράφου Στέφανου Μ πατζιγιέττη.
Ενα άλλο σπουδαίο έργο του Νικο

λάου Δοξαρά, η «Ουρανία» του 
Αγίου Μηνά στη Αευκάδα (1762), 
έχε ι σήμερα άλλοιωθεί από επ ιζώ - 
γραφίσεις.

Ο Παναγιώτης Δοξαράς, που ό 
πως είπαμε είναι και ο αρχηγός της 
πρώτης νεοελληνικής σχολής ζω 
γραφικής, της «Επτανησιακής Σχο
λής», ο γιος του Νικόλαος και στη 
συνέχεια ο Κουτούζης, ο Καντού- 
νης και οι άλλοι ζωγράφοι της 
Επτανήσου, έφεραν πρώτοι το  μή
νυμα της Ευρώπης στην Ελλάδα, 
πολύ πριν χαράξει η αυγή της 
εθνικής αποκαταστάσεως.

Η αναγέννηση της ζωγραφικής 
στην Κέρκυρα, τη  Ζάκυνθο και τα  
άλλα νησιά του Ιονίου συνεχίστηκε 
με τη μαζική μπορούμε να πούμε 
παρουσία μεγάλων ποιητών, λογο 
τεχνώ ν και μουσικών, που διαμόρ
φωσαν ριζικά την πνευματική ζωή 
της σύγχρονης Ελλάδας.

ΣΑΡΑΝΤΟΣ Π. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

Του Γεωργ. Δροσίνη

Μ ΙΑ ληστρική πράξις είχε ουμβεΤ 
κατά τάς ήμέρας έκείνας εις τήν 

άντικρύ τής Εύβοιας Θεσσαλικήν παρα
λίαν. Μοναχός, φύλαξ παρεκκλησίου 
της Παναγίας, ουλληφθείς καί βαοανι- 
οθείς διά ζεματιστού ελαίου ύπό τριών 
ρυπαρών φουοτανελοφόρων, ήναγκά- 
οθη νά παραδώοη τό πενιχρόν ταμεΐον 
καί τά ιερά οκεύη τού ναού.

Οί κακούργοι, φεύγοντες ένδεχομέ- 
νην καταδίωξιν τών τουρκικών άρχών, 
δέν ήτο άπίθανον δτι ήδύναντο νά 
διαπεραιωθοϋν διά πλοιαρίου εις τήν 
εύβοϊκήν άκτήν. Ταϋτα μαθοΰοα ή 
Κυβέρνηοις παρά τού έν Βάλω "Ελλη- 
νος προξένου, έτηλεγράφησε πρός 
τόν έπαρχον καί τόν ύπομοίραρχον 
Ξηροχωρίου νά λάβουν κατάλληλα μέ
τρα. ' Εξεπέμφθησαν, λοιπόν, πρός τά 
έπικίνδυνα μέρη σχεδόν πάντες οί 
διαθέσιμοι χωροφύλακες, καί οί πρόε
δροι τών παραλίων χωρίων διετάχθηοαν 
νά διοργανώσουν νυκτερινός περιπολί
ας ένοπλων χωρικών. Αλλ' οί ληοταί 
δέν έγκατέλειψαν τό θεσοαλικόν έδα
φος, καί καλώς έπραξαν, διότι ούτε 
κατεδιώχθηοαν έκεΐ, ούτε συνελήφθη- 
οαν ποτέ.

Μίαν τών ήμερών έκείνων -  ήτο 
Σεπτέμβριος τού 187... -  ό ένωμοτάρ- 
χης Καρακίτοος, έπί κεφαλής πέντε 
χωροφυλάκων, ήλθε καί κατέλυοεν εις 
τό χωρίον. Οί χωροφύλακες διενεμήθη- 
οαν ύπό τού παρέδρου εις κονάκια καί 
τόν ένωμοτάρχην έφιλοξενήοαμεν εις 
τόν πύργον. τΗτο Καρπενισιώτης, ύψη- 
λός, εύρύοτερνος· ύπηρετών εις τόν 
στρατόν άπό εικοσαετίας εϊχεν άποκτή- 
οει τό στρατιωτικόν παράστημα, τό 
όποιον χαρακτηρίζει τούς παλαιούς 
ύπαξιωματικούς. Ή  κεφαλή του σφαι

ροειδής, ή κόμη σύρριζα κομμένη, έν 
άντιθέσει δέ ή γενειάς, δασυτάτη καί 
μακρά, ολίγον ξυρισμένη εις τάς παρει
άς· ό μύσταξ άρειμανίως άνωρθωμέ- 
νος, αί όφρϋς ομικταί καί όρθότριχες, 
οφθαλμοί γυπός, φωνή βαρεία ώς 
δοϋπος τυμπάνου. Μειδίαμα σπανίως 
διέοτελλε τά πλατύτατα χείλη του· άλλ' 
όοάκις έμειδία, δλη ή προτέρα άγριό- 
της έξηλείφετο άπό τήν μορφήν, έκ- 
φραοις άγαθότητος περιέλουοε τά χα
ρακτηριστικά, καί ό άπηνής φύλαξ τής 
δημοσίας τάξεως μετεμορφώνετο αί
φνης εις σεβάσμιον άρχιμανδρίτην.

’ Η μεταμόρφωοις αύτή, ή άλλοτε 
στιγμιαία καί όχι συχνή, ήτο διαρκής 
κατά τήν ώραν τού δείπνου. ' Ο Καρακί
τοος, άφήσας εις γωνίαν τό δπλον, 
άναρτήσας έπ' αύτοΰ τήν ξιφολόγχην 
καί άφαιρέοας τό πηλήκιον, διά νά

Κάτω: Ο συγγραφέας αυτού του άρ
θρου, ο αείμνηστος Γ. Δροσίνης. Στην 
απέναντι σελίδα: Χαρακτηριστικός τύ
πος ληστή όπως τον ζωγράφισε ο 
Γάλλος Ερρίκος Λιπέλ.
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καταλάβει θέσιν ενώπιον ψητού χοιριδί
ου καί φιάλης ξανθού μοσχάτου, παρή- 
τησε μετά τών εμβλημάτων τής ύπηρε- 
οίας καί όλην τήν συναφή αύστηρότητα. 
" Ητο συνδαιτημών εύθυμος, ομιλητικό
τατος καί μόνον κακός σύντροφος εις 
τήν διανομήν τών φαγητών καί τών 
ποτών-άληθής λέων τού μύθου.

Εύνόητον είναι δτι κύριον θέμα τής 
ομιλίας κατά τό δεϊπνον έτέθη τό περί 
ληστών. Καί ό ένωμοτάρχης, μεταξύ 
δύο ποτηρίων οίνου, άνέφερε οχετικά 
έπεισόδια τού μακροΰ σταδίου του καί 
καταδιώξεις καί ουμπλοκάς μετά λη
στρικών συμμοριών.

-  Βλέπετε έδώ πάνω τή χαρακιά; 
είπεν άφηγούμεος μίαν συμπλοκήν εις 
τήν Φθιώτιδα καί δεικνύωντήν κορυφήν 
τής κεφαλής· είναι άπ' τό γιαταγάνι τού 
Καραγκούνη. "Αν δέν πρόφταινε ένας 
φαντάρος νά τού άρπάξει τό χέρι έκεΤ 
πού τό κατέβαζε ατό κεφάλι μου πίσω 
άπ' τό ταμπούρι, ζωή οέ λόγου οας. Μά 
ήταν, βλέπεις, αύτός γραμμένος στήν 
άναφορά τού Χάρου καί δχι έγώ. 
Μισοζαλισμένος, μέ ματωμένα μάτια, 
τούδωσα μιά κουμπουριά κατάστηθα καί 
σωριάστηκε οά βουβάλι χάρου-.

Καί έλεγε ταΰτα χωρίς νά κομπάζει, 
μέ άπλότητα καί ήρεμίαν, ώς νά έπρό- 
κειτο περί κοινού τίνος καί άσημάντου 
πράγματος. Μ ετ' όλίγον έπρόοθεσεν;

-  Απ' όλα αύτά τά τέρατα, τούς 
φονιάδες, έναν συμπόνεοε ή ψυχή 
μου, οάν είδα νά τόν ξαπλώνει ό 
μπόγιας στήν καρμανιόλα. Είπα μέσα 
μου: τί κρίμα νά κοπεί έτσι τόσο όμορφο 
κεφάλι!

-  "Ηταν τόσο ώραίος άντρας; ρώτη
σα.

-  "Αγγελος! Καί τό όνομά του τό είχε

πάρει άπ' τήν ομορφιά του: τόν έλεγαν 
’ Αγγελόγιαννο. "Αγγελος στήν όψη καί 
δαίμονας τήν καρδιά! Κοντά ο' όλα τά 
κακά πόκανε ή μαύρη ψυχή του, πήρε 
στό λαιμό του μέ τήν όμορφιά του κι' 
ένα δύστυχο κορίτσι άπ’ τή Σπολάιτα... 
Τώρα νά στρίψω ένα τσιγάρο, καί θά σάς 
τό πώ αύτό πώς γίνηκε, νά ίδήτε άν δέν 
μοιάζει οάν πού τά γράφουν οί Φράγκοι 
στά ρομάντζα καί τά παρασταίνουν οτά 
θέατρα τής 'Αθήνας.

' Ανυπομονοϋντες, άφήσαμεν τά χει- 
ρόμακτρα έπί τής τραπέζης καί προση- 
λώσαμεν τά βλέμματα εις τό στόμα τού 
Καρακίτσου. Ά λ λ ' έκεΐνος μέ όλην 
του τήν ήσυχίαν έστριβε τό σιγάρον καί, 
άναούρας έκ τού κόλπου μικράν πίπαν 
άπό κόκκαλον όρνέου, τό έτοποθέτη- 
σεν έπιμελώς εις τό άκρον της.

"Επειτα τό άναψεν άπό τόν καπνι- 
σμένον λύχνον καί, κατ' έπανάληψιν 
ροφήοας καί καταπιών, έξέβαλεν άπό 
τούς μυκτήρας νέφη πυκνά καπνού.
" Ετριψε δίς καί τρίς διά τής παλάμης τό 
έκ τού πηληκίου σημειωμένον μέτωπον 
καί, τέλος, ουναντήσας τά περίεργα 
βλέμματά μας, έμειδίασε καί ήρχισε τήν 
διήγησιν μέ ζωηράς χειρονομίας.

-  Δεκατρία χρόνια σφαλούνε οτίς 
έξη Νοεμβρίου φέτος άπό τή βραδιά 
έκείνη. Ήμουν χωροφύλακας στή μοι
ραρχία Τριχωνίας καί, άποοπαομένος, 
μέ τόν ειοπράχτορα, γύριζα έξω οτά 
χωριά. ' Η ληοτεία τότε είχε οηκώοει 
κεφάλι καί ό κόσμος ήταν άνω-κάτω· 
λίγες μέρες πριν είχαν πιάσει οτό 
Ζαπάντι έναν καπνέμπορο. Τά μεταβα
τικά τούς βάρεοαν καί οκότωοαν ένα, 
τόν Κατοίκη. "Ελεγαν πώς λαβώθηκε 
κι' ό ' Αγγελόγιαννος, μά δέν μπόρε
σαν νάτόνπιάοουν ζωντανό. Τόν πήραν 
οί άλλοι λησταί οτόν ώμο ή τρύπωσε στό 
δάσος κατά τό Πλατανόρεμα; Κανείς 
δέν ήξερε. Οί στρατιώται έφαγαν τόν 
τόπο άκολουθώντας τά αίματα -  γιατί 
ήταν προκηρυγμένο τό κεφάλι του δύο 
χιλιάδες -  μά τού κάκου, τού κάκου... 
' Εκείνο τό βράδι -  έξη Νοεμβρίου τού 
' 65 -  ήρθαμε μέ τόν ειοπράχτορα, τόν 
κυρ-Μελέτη, στή Σπολάιτα. "Ηταν κρύο 
διαβολεμένο· ό ούρανός συννεφιασμέ
νος, κ' έρριχνε ψιλό-ψιλό νερόχιονο. 
Κονέψαμε στό σπίτι τού Λάμπρου 
Γκίκα, πρώτου νοικοκύρη οτό χωριό, καί 
στεγνώναμε τά βρεμένα ρούχα μας 
κοντά οέ μιά γερή φωτιά, καρτερώντας 
τό δείπνο. ' Εκεί, μπαίνει μέσα ένας 
άλλος νοικοκύρης τού χωριού, μεσόκο
πος άνθρωπος, ό Μίλτος Κεραμιδής· 
είχε γυναίκα άπ' τό Καρπενήσι καί τόν 
γνώριζα λιγάκι. «- Καλησπέρα» «-Κα
λησπέρα...» «-Κύρ ειοπράχτορα, λέει,

καλά είσαι τού λόγου σου έδώ' νά πάρω 
τόν Καρακίτσο στό σπίτι έγώ -  είναι καί 
τής γυναίκας μου πατριώτης -  νά τά 
πούμε άπόψε, οάν έλαχε νά περάσει 
άπό δώθε...».' Ο είσπράχτορας λέει: «- 
' Ο Καρακίτοος ύπηρεσία δέν έχει ώς 
αύριο τό πρωί, έλεύθερος είναι νά κάνει 
ό,τι θέλει».

Σάν έφτάσαμε οτό σπίτι τού Μίλτου, 
σφάλησε καλά τή πόρτα καί μοϋ λέει 
στ' άφτί:

-  Καλή τύχη σ' έφερ' άπόψε στή 
Σπολάιτα.

-  Τί θές νά πεΤς;
-  Σούτ!... ξέρω τό γιατάκι τού ' Αγγε- 

λόγιαννου. Είναι λαβωμένος οτό δεξί 
μερί κ' οί σύντροφοι του τόν άφησαν 
ολομόναχο. "Αμα γίνει νύχτα βαθιά, οί 
δυό μας θά πάμε νά τόν βαρέσουμε οά 
λαγό στό γιατάκι του. Σούτ!... Χίλιες 
δραχμές οτό κεμέρι ό καθένας...

Μοϋ φάνηκε σά νάνοιξαν τά ούράνια 
μπροστά μου καί πήγα νά φιλήσω τό 
Μίλτο!... Χίλιες δραχμές γιά τό πουγγί 
ένός χωροφύλακα ήτον κάτι χώρια ή 
τιμή καί τό γαλόνι!

' Ο Μίλτος δέν είχε άρσενικά παιδιά, 
μόνον μιά κόρη, τήν Κατερίνα, δεκαφτά 
χρονών, λυγερή, όμορφη σάν τό κρύο 
νερό. ' Η κυρά Μίλταινα ήταν οέ μιά 
συμπεθέρα της πού κοιλοπόναγε τό 
κορίτσι έτοίμασε τό φαί, ούτε κρασί 
ένιωσα έκεϊνο τό βράδυ· ό νοΰς μου 
ήταν οτίς χίλιες δραχμές καί οτό γαλόνι 
τού ύπενωμοτάρχη.

Τρώγοντας μιλούσαμε γιά τή δουλειά 
μέ μιοά λόγια, νά μήν πάρει είδηση τό 
κορίτσι καί τρομάξει γιά τόν πατέρα της. 
Μά έκείνη, σά νά μπήκε οτό νόημα, μάς 
κοίταζε μές οτό στόμα μέ παράξενα 
μάτια, καί τόσο ήτον συγχυσμένη, πού 
τά χέρια της έτρεμαν, κ' έρριξε κάτω 
ένα τσανάκι. ' Ο Μίλτος δέν τό παρατή
ρησε, έγώ τό παρατήρησα -  ή δουλειά 
ένός χωροφύλακα είναι νά τά κοιτάζει 
όλα! Λέω τού Μίλτου:

-  Δέν τό στέλνεις τό κορίτσι νά 
πλαγιάσει; Τί μάς χρειάζεται;

-  1 Αλήθεια, λέει, Κατερίνα- ούρε 
μέοα καί πέσε!

' Η Κατερίνα έσκυψε τό κεφάλι, είπε 
καληνύχτα, κ' έμπήκε στήν πλαγιανή 
κάμερη -  σφάληοε τήν πόρτα πίσω της.

... Μά πού νά περάοει ή ώρα -  χρόνος 
φαινότανε' άπό τσιγάρο οέ τσιγάρο 
πήγαινα καί γύριζα άπάνω-κάτω. Ό  
Μίλτος, πιό ήσυχος, λαγοκοιμόταν μέ 
τόνα μάτι, στρωμένος χάμου. Μετά 
πολλά, τό ρολόι μου έδειχνε δέκα καί 
μιοή.

-  Ωρα είναι πιά, λέω τού Μίλτου.
-  "Ωρα, λέει κι αύτός.
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Ξεκρέμαοε άπ' τό καρφί τό καριοφύ- 
λι καί κοίτταξε κοντά ατό λυχνάρι τή 
φωτιά. "Εβαλε κι ένα κουμπούρι ατό 
σελάχι. ’ Εγώ πήρα τήν καραμπίνα μου 
μονάχα, άφηοα τή σπαθολόγχη γιά νά 
μή βροντά καί πιάνεται οτά κλαριά. Πίσω 
στό ζουνάρι είχα πάντα ένα μικρό 
δίκανο πιστόλι πού μού είχε χαρίοει 
ένας Εγγλέζος λόρδος - τεφαρίκι 
πράμα.

Κουκουλωμένοι μέ τις κάπες άπ' τό 
κεφάλι, βγήκαμε άπ' άγάλι-άγάλι οτά 
σκοτεινά. Έβρεχε ολοένα· άλλο δέν 
άκουόταν παρά ή βροχή πόπεφτε πιτσι
λιστά οτά κεραμίδια καί στίς πέτρες. ' Ο 
Μίλτος πήγαινε μπροστά, έγώ άπό 
κοντά. Πήραμε ένα κατηφορικό μονο
πάτι, ύστερα λοξέψαμε μές οτά ρουμά
νια. Ο Μίλτος κοντοστάθηκε ζύγωοα 
κοντά του.

-  Φτάσαμε, μού λέει σιγαλά στ' άφτί- 
έδώ πίσω άπ' τά μεγάλα λιθάρια, στή 
Σπηλιά τού Λύκου είναι χωμένος. Θά 
ζυγώσουμε σκυφτοί ό ένας πλάι στόν 
άλλον μέ σηκωμένα τά τουφέκια. "Αν 
πάρει χαμπάρι καί ρίξει πρώτος αύτός, 
θά τραβήξομε καί οί δυό πάνω στή 
φωτιά. "Αν δέν πάρει χαμπάρι, ρίξε άμα 
ρίξω.

Καθώς τό είπε γίνηκε· άνασήκωσα τό 
λύκο τού τουφεκιού πατώντας τό σκαν- 
τάλι γιά νά μήν κάνει κρότο, καί μέ τό 
τουφέκι έπί σκοπό άκολουθοΰσα τόν 
Μίλτο. Αύτός πήγαινε διξιά μου μέ 
μερικά κομένα βήματα, -άφνου πατηο 
ένα ξερό κλαρί καί τοακίοτηκε. Πριν 
προφτάοω νά πω τού Μίλτου πώς κάτι 
οά νά σαλεύτηκε άπ' τόν κρότο μές στό 
οκοταόκι, μπάμ! άκούω δίπλα μου' 
μπάμ! τραβώ κ' έγώ ϊοα έμπρος.

Ό  Μίλτος, εύθύς οάν άδειαοε τό 
τουφέκι, ρίχτηκε μέ τό χαντζάρι. Είχε 
ύποψία μήπως ό ληστής δέν έμεινε 
οτόν τόπο καί μάς βαρέσει. Μεμιάς 
βρέθηκα κ' έγώ κοντά του. Μέ τό πόδι 
μου πάτησα ένα κορμί σωριασμένο 
κάτω καί τυλιγμένο στήν κάπα. Ό  
Μίλτος τό χτυπούσε οτά τυφλά. Τό 
κλώτσησα καί κύλησε οάν άοκί.

-  Μή σκουριάζεις άδικα τό μαχαίρι, 
τού λέω· είναι κουφάρι πιά...

Έβρεχε ολοένα. Ό  Μίλτος είχε 
πάρει στό σελάχι του δαδί πιοωμένο. 
Στόν κόρφο τής κάπας του τοακμάκιοε 
καί τ ’ άναψε. Έγώ καρτέραγα μέ τό 
πόδι άπάνω στό σκοτωμένο καί τό 
δίκανο πιστόλι στό χέρι γυρισμένο κατά 
πάνω του. "Αμα σάλευε, θά τού φύτευα 
δυό βόλια· μά οί πεθαμένοι δέ σαλεύ
ουν πιά, παρά σά βρυκολακιάσουν.

Ό  Μίτλος, σκυφτός, ζύγωσε τό 
άναμένο δαδί καί άνασήκωοε τήν κά

πα... Παναγιά Προυσιώτισοα! Τό κουφά
ρι πού είχαμε μπροστά μας -  ήτον... 
ήτον τής Κατερίνας, τής κόρης του!

"Ο δύστυχος πατέρας μ' ένα μουγ- 
κριτό, σά λαβωμένο βόδι, έπεοε άπάνω 
στ' άψυχο καί ματωμένο κορμί' τό δαδί 
οβήοτηκε οτή βρεμένη γή.

Κ ' έγώ δέν ήξερα πού βρισκόμουν ό 
νοϋς μου πήγε νά σαλέψει. Μαρμάρω
σα έκεί άκούοντας τό βογγητό τού 
Μίλτου. Κι άξαφνα, άντί νά τού μιλήσω, 
άντί νά κάνω κάθε άλλο γνωστικότερο 
πού μπορούσε νά μοϋρθει στό νοϋ, 
έφυγα οάν τρελός. Γιά κάμποσο γύριζα 
μέσα οτά ρουμάνια χωρίς νά ξέρω πού 
πηγαίνω. "Υστερα άρχισα νάρχομαι οτά 
λογικά μου- συλλογίστηκα νά πάω στό 
χωριό νά δώσω τήν είδηση. Μά ώσπου 
νάβρω τό δρόμο έκανα γύρους κι 
άλλόγυρους οτά οκοτεινά. Μετά πολλά, 
είδα τά σπίτια ν' άοπρίζουν οτά πλάγια 
τού βουνού καί κάτω τόν ' Ασπροπότα- 
μο πού γιάλιζε. Τότε παίρνω πιά διπλό 
δρόμο. Φτάνω λαχανιασμένος. Κοντο
στέκω νά πάρω άνασαομό άμα μπήκα 
οτό χωριό κ' ύστερα άδειάζω δυό 
πιοτολιές οτόν άέρα κι άρχίζω νά 
φωνάζω:

-  Χωριανοί, βοήθεια, βοήθεια!
' Ο κόσμος δλος σηκώθηκε οτό ποδά

ρι- οί σκύλοι γαύγιζαν. Έδωσα νά 
καταλάβουν τί είχε γίνει· είκοσι, τριάντα 
νομάτοι άρπαξαν τ ' άρματά τους κ' 
έτρεξαν στή Σπηλιά τού Λύκου. ' Εγώ 
δέν είχα δύναμη νά πάω μαζί τους. ' Η 
Μίλταινα άκουσε τό σκοτωμό τής κόρης 
της κ' έπεοε ξερή.

"Ο είσπράχτορας, οί άλλοι χωριανοί, 
μαζεμένοι γύρω του μιλούσαν καί φώ
ναζαν. Κανένας δέν μπορούσε νά 
καταλάβει πώς οτόν τόπο τού ’ Αγγελό- 
γιαννου βρέθηκε ή κόρη τού Μίλτου.

Κοντά χάραζε όταν έφθαοε πρώτο 
ένα άπό τά παιδιά πού πήγε στή σπηλιά 
κ ” έφερε τρία χαμπέρια: πώς ή Κατερί
να είναι σκοτωμένη άπ' τό βόλι πού τήν 
πέρασε κατάκαρδα κ' έχει κί πέντε 
μαχαιριές, πώς ό Μίλτος έχασε τά 
λογικά του καί πώς έπιαοαν ζωντανό 
τόν ' Αγγελόγιαννο λίγο παρακεί άπ’ 
τόν τόπο πού σκοτώθηκε ή κόρη τού 
Μίλτου.

Σέ λίγο ήρθαν κ ’ οί άλλοι. "Εφεραν 
τή δυστυχισμένη Κατερίνα σηκωτή καί 
τήν άφησαν χάμου οτή μέση τού σπιτοϋ 
της. "Ο ληστής, δεμένος, χλομός άπ' 
τή πληγή, έοκυφτε τό κεφάλι κάτω κ' 
έκοίταζε τ ' άψυχο κορμί. Αύτός ό 
φονιάς, τό θηρίο, είχε δάκρια οτά μάτια. 
Όταν τόν ήβραν, δέν έφερε καμιάν 
άντίοταση· πέταξε μόνος του τ ' άρματα 
άπ' τό σελάχι, σταύρωσε τά χέρια καί

είπε:
-  Τώρα οκοτώστε με, άδέρφια!
"Αλλη άρχή δέν ήταν οτό χωριό' τόν

παράδωοαν στόν πρόεδρο καί σ’ έμέ- 
να. Τόν ρωτάω:

-  Μορέ, πώς βρέθηκε τό κορίτοι οτόν 
τόπο οου;

Μού άποκρίνεται ξάστερα:
-  Σάν μ' άφησαν οί σύντροφοί μου 

λαβωμένον, έλεγα πώς θά πεθάνω σά 
σκυλί μές στή σπηλιά. Πέρασα μιά μέρα 
καί μιά νύχτα χωρίς φαί καί νερό’ 
καρτέραγα τό Χάρο νά μέ λυτρώσει καί 
δυό-τρείς φορές έβαλα τό κουμπούρι 
οτό οτόμα, μά πάλι δείλιασα -  κάλλια νά 
μή δείλιαζα! Ξάφνου άκούω περπάτημα 
τή δεύτερη αύγή έξω άπό τή σπηλιά. Θά 
φωνάξω, λέω, κ' δ,τι γίνει άς γίνει! Στή 
φωνή μου τήν ξεψυχισμένη άποκρίνε- 
ται τρομαγμένη φωνή κοριτσιού. ' Εκεί 
πού πρόομενα νά ίδώ τό Χάρο νά μού 
πάρει τή ζωή, βλέπω τήν Κατερίνα πού 
ήρχουνταν νά μού δώσει ζωή. Στήν 
άρχή φοβήθηκε, μά σέ λίγο άναθάρε- 
ψε. Μούφερε φάΐ, νερό, πανί γιά τή 
λαβωματιά μου καί κάτι άλοιφές άπό τό 
χωριό. Ήρχουνταν κάθε μέρα καί μ' 
έβλεπε οάν πήγαινε στή στάνη. Μέ 
ουμπόνεοε στ' άλήθεια ή δύστυχη! Τή 
νύχτα σήμερα, δτι οφάληοα τά μάτια, 
άκούω τό σημάδι τής Κατερίνας- δυό 
λιθάρια νά χτυπούν τόνα τ ’ άλλο τρεις 
φορές καί πάλι τρεις. Κατάλαβα πώς 
κάτι κακό μήνυμα φέρνει τέτιαν ώρα μέ 
τέτιον καιρό. «- Γ ιά τό Θεό, μού λέει, 
φεύγα καί χάθηκες! ' Ο πατέρας μου οέ 
ξέρει πώς εΐσ' έδώ καί θάρθει άπόψε 
μ' ένα χωροφύλακα νά οοϋ πάρουν τό 
κεφάλι». Νά φύγω; Πώς νά φύγω, ποό 
δέν μπορούσα νά οείοω τό ποδάρι! 
Αύτή μ' άναοήκωοε οτά χέρια καί μ' 
έουρε δοο μπορούσε μακριά άπ’ τόν 
τόπο πού ήμουν. Γύριοε οτή σπηλιά νά 
πάρει δ,τι έμειν' έκεί δικό μου γιά νά 
μήν τόβρουν σημάδι...

Ένώ μούλεγε αύτά μέ τρεμάμενη 
φωνή ό λαβωμένος ληστής, άνοίγει 
μεμιάς ή πόρτα καί μπαίνει ό Μίλτος.

Ποτέ δέν θά ξεχάοω τήν δψη του. Τά 
μάτια άγρια, τά μαλιά σηκωμένα, τά 
γένια του, τά χέρια του τά ρούχα του 
ματωμένα άπ' τό αίμα τής κόρης του.

"Ητον τρελός τέσσερις μήνες. "Υ
στερα γίνηκε καλά, μά τού μείνε πάντα 
μιά ύποχοντρία, ώσπου πέθανε ύστερα 
άπό δυό χρόνια, μέ τ ' όνομα τής 
Κατερίνας οτό οτόμα. Εμένα μέ λύ
τρωσε ό Θεός άπό τό βάρος πού θά 
είχα οτή συνείδησή μου. Τό δικό μου 
βόλι είχε πάρει μόνον τό μανίκι τής 
κάπας. ' Η Κατερίνα σκοτώθηκε άπ’ τό 
χέρι τού πατέρα της.
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ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δ ΙΑ Κ Ρ ΙΣΕΙΣ  ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ
Του κ. Δ. I. Καλουτά

Ε ΓΚΛΗΜΑ και ποινή συνιοτούν ,τα 
δύο κεντρικά αντικείμενα του ποι

νικού Δικαίου. Το Ποινικό Δίκαιον πρα
γματεύεται πάντοτε «περί εγκλημάτων 
και ποινών», ήτοι περί της καταστρώσε- 
ως των στοιχείων του εγκλήματος εν τω 
νόμω και της ποινικής μεταχειρίοεως 
του εγκληματίου (Ανδρουλάκης, Δο
γματικόν Ποινικόν Δίκαιον, τόμος Α ', 
έκδοση: 1973).

Το Ουσιαστικόν Ποινικόν Δίκαιον 
προηγείται θεωρητικώς του Ποινικού 
Δικονομικού Δικαίου όπερ πραγματεύε
ται περί της διεξαγωγής της ποινικής 
δίκης. Ως εν τη πολιτική δικαιοσύνη 
υπάρχει η γνωστή διάκριση μεταξύ 
Αστικού Δικαίου και Αστικού Δικονομι- 
κού τοιούτου ήγουν Πολιτικής Δικονο
μίας, ούτω και εν τη Ποινική δίκη 
υπάρχει η διάκρισις μεταξύ Ποινικού 
Δικαίου και Ποινικού Δικονομικού τοιού
του ήτοι: Ποινικής Δικονομίας, ήτις 
πραγματεύεται περί της εν ταις ποινι- 
καίς αιθούοαίΓ διεξαγωγής της ποινι
κής δίκης.

Εν τη ποινική δίκη οι διάδικοι είναι: α) 
ο κατηγορούμενος, β) ό πολιτικώς 
ενάγων και γ) ο αστικώς υπεύθυνος. 
Αντιθέτως εν τη πολιτική δίκη οι διόδι- 
κοι είναι: ο ενάγων και ο εναγόμενος, 
ωσαύτως ο κυρίως και ο προσθέτως 
παρεμβαίνων.

Δια την πολιτικήν δίκην αναγκαίον

προς κάταρξίν της είναι το εισαγωγικόν 
της δίκης δικόγραφον δηλονότι η αγω
γή, ενώ δια την ποινικήν τοιαύτην η 
μήνυσις του εγκαλούντος ή το κλητήρι- 
ον θέσπισμα της ενιαίας αδιαιρέτου και 
ιεραρχικώς υποτεταγμένης Εισαγγελι- 
κής Αρχής, ήτις αοκεί πολλόκις και 
αυτεπαγγέλτως την κατά του κατηγο
ρουμένου ποινικήν δίωξι, ουχί βεβαίως 
επί των κατ'έγκλησιν διωκομένων εγ
κλημάτων, αλλά επί των ex officis 
διωκομένων τοιούτων.

Το Ποινικόν Δικαστήριον καταγιγνώ- 
σκει ποινήν ή επιβάλλει μέτρα ασφαλεί
ας ενώ το Πολιτικόν τοιούτον τέμνει 
την διαφοράν, αι δε αποφάσεις του 
διακρίνονται εις καταψηφισμικάς, δια- 
πλαοτικάς ή διαμορφωτικάς και ανα
γνωριστικός τοιαύτας, δηλονότι ανα
γνωρίζοντας έννομόν τινα σχέσιν.

Ποινή και μέτρα ασφαλείας είναι κάτι 
το αδιάφορον δια την πολιτική (αστικήν) 
δίκην, περί ης ωμιλήσαμεν εκτενώς εις 
προγενεστέρας μας αρθρογραφίας 
δ'ων επιχειρήσαμεν την σκιαγράφησιν 
ηυνελόντι ειπείν, των κυριωτέρων αντι
κειμένων ταύτης. Η εν ταις πολιτικαίς 
δίκαις επιβαλλομένη SANCTIO είναι η 
τοιαύτη της του δικαιούχου εκπτώσεως 
εκ του δικαιώματος του, όπερ είναι μια 
εξουσία δυναμένη να χρησιμεύση προς 
ικανοποίηση/ συμφέροντος τίνος. Αντι
θέτως η εν ταις ποινικαίς δίκαις επιβαλ-

λομένη τοιαύτη είναι δεινόν, είναι 
μομφή, είναι κακόν, ου μόνον υλικόν 
αλλά και ηθικόν τοιούτον.

Η ηθική και υλική δεινοπάθεια είναι 
ίδιον του ποινικού κολασμού. Η αστική 
δίκη δεν έχει, ως προείπον, σχέσιν τινά 
με τον ποινικόν κολασμόν (SANCTIO), 
όστις σκοπόν έχει να άρη την δημιουρ- 
γηθείσαν παραφωνίαν εις τον κόσμον 
του δέοντος και δια της καταγνώσεώς 
του να πληρωθούν πρωτίστως τα υπό 
της θεωρίας της γενικής προλήψεως 
επαγγελλόμενα (Feuerbach κλπ.).

Το Αστικόν Δικονομικόν Δίκαιον είναι 
Δημόσιον Δίκαιον. Η Ποινική Δικονομία 
και το Ουσιαστικόν Ποινικόν Δίκαιον 
είναι επίσης Δημόσιον Δίκαιον (Jus 
publicum privatorum pactis mutari non 
potest). Αντιθέτως το Αστικόν Δίκαιον, 
πολιτικόν Δίκαιον, είναι ιδιωτικόν δίκαι
ον, ως το Εμπορικόν, εν πολλοίς δε και 
το Εργατικόν jus dispositivum, jus 
civilis, vingilantibus scriptum est ενδο- 
τικόν δίκαιον). Αι ενδοτικού δε δικαίου 
διατάξεις, οίαι αι πλείσται του Αστικού 
Δικαίου ισχύουν μόνον εφ ' όσον μεταξύ 
των συμβαλλομένων δεν συνεφωνήθη 
άλλο τι. Ετέρωθεν, αι δημοσίας τάξεως 
διατάξεις (Jus cogens) είναι δεσμευτι
κές και αναγκαστικού χαρακτήρος. Τό
σον η ποινική όσον και η πολιτική δίκη 
διεξάγεται εδραζομένη εις διατάξεις 
δημοσίας τάξεως, θεσπισθείσας υπό 
του ημετέρου Ποινικού και Αστικού 
αντιστοίχως Νομοθέτου. Εν τή ημετέρα 
Ποινική Δικονομία προστατεύονται τα 
συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώ
ματα του ατόμου και του πολίτου. Εν τη 
Πολιτική τοιαύτη θεραπεύονται δύο (2) 
αξίαι, η της ταχείας επιλύσεως της 
διαφοράς και η της ορθής απονομής 
του δικαίου. Δίκη δε, ως γνωστόν, και δη 
πολιτική τοιαύτη, είναι ένα κοινωνικό 
κακόν. ΔΓ αυτής σκοπείται η θεραπεία 
της πασχούσης εννόμου σχέσεως.

Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ  Σ Π Ο Υ Δ Α Σ Τ Ε Σ  ΚΑΙ Ν Α Ρ Κ Ω Τ Ι Κ Α
Πρόσφατα κυκλοφόρησε (έκδοση 1982) το βιβλίο «ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ», του τακτικού 

συνεργάτη του περιοδικού μας, διδάκτορος νομικής, επίτιμου παρέδρου Α.Σ.Δ.Υ. και καθηγητού Σχολής Κοινωνικής 
εργασίας κ. Ιωάννου Κ. Παπαγεωργίου.

Ο κ. Παπαγεωργίου και στο νέο βιβλίο του, παρουσιάζει το σπάνιο ταλέντο της πένας του. Θίγει ένα από τα πιο καυτό 
προβλήματα, από πρώτο χέρι εμπειρίες και απόψεις της σπουδάζουσας νεολαίας μας.

Με το βιβλίο του αυτό ο συγγραφέας φέρνει μία όαση στην ερημιά της απογοήτευσης του καιρού μας τα ναρκωτικά 
και παρουσιάζει της έξης και του εθισμού και απελευθερώνει τον παραστρατημένο, γεμίζοντάς τον θάρρος και ελπίδα.

Το βιβλίο του κ. Παπαγεωργίου έχει μεγάλες πικρές αλήθειες και είναι γεμάτο πραγματικότητα. Στις σελίδες του ο 
άπειρος αναγνώστης θα βρει τον τρόπο να μη λαθέψει ποτέ και γλυστρίσει στο άσχημο μονοπάτι του λευκού θανάτου, ο 
γαντζωμένος στο άρμα της καταστροφής να απαγκιστρωθεί κι ο μελλοθάνατος να αναρρώσει. Μέσα στον λαβύρινθο 
του θέματος που ερευνά ο συγγραφέας, βρήκε τό μίτο της εξόδου του με πολλές και πραγματοποιήσιμες προτάσεις.

Χωρίς δισταγμούς, το δημιούργημα του κ. Παπαγεωργίου, είναι ένα δώρο στον άνθρωπο. Τα «Αστυνομικά Χρονικά» 
συγχαίρουν τον συνεργάτη τους και του εύχονται κι άλλες επιτυχίες στο πνευματικό στίβο. Ε Σ
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Η κ. Κλαιρ Σαμπολιόν.

Α ΠΑΤΗ είναι οι παραθρησκευτι- 
κές οργανώσεις, τύπου «Παιδι

ών του Θεού», Μουν, Χάρι Κρίσνα 
κ.ά. που στοχεύουν στο κέρδος.

Αυτά δήλωσε, μεταξύ άλλων, η 
Γαλλίδα κ. Κλαίρ Σαμπολλιόν, κατά 
τη διάρκεια συνεντεύξεω ς Τύπου, 
που διοργάνωσε το Γραφείο Αντι- 
μετωπίσεως Αιρέσεων της Αρχιε
πισκοπής Αθηνιδν.

Στην αρχή, ο υπεύθυνος του 
Γραφείου π. Αντ. Αλεβιζόπουλος 
αναφέρθηκε στη δράση των παρα- 
θρησκευτικών οργανώσεων στον 
ελλαδικό χώρο, υπογραμμίζοντας 
ότι πρόκειται κυρίως για «μυστικές 
οικονομικοπολιτικές κινήσεις, που 
δρουν στα πλαίσια πολυεθνικών 
θρησκευτικών εταιρειών». Κατόπιν, 
παρουσίασε την προσκεκλημένη κ. 
Σαμπολλιόν, σκιαγραφώντας την 
προσωπικότητα και το  έργο της.

Η κ. Σαμπολλιόν σπούδασε και 
δίδαξε Γλωσσολογία στο Π ανεπ ι
στήμιο της Ρέν. Είναι σύζυγος καθη
γητή της Ιατρικής Σχολής και μητέ
ρα επ τά  παιδιών. Ενας από τους 
γιους της εγκατέλειψ ε το σπίτι στα 
18 του χρόνια (1974) και μπήκε στην 
οργάνωση του Μουν.

Το ζεύγος Σαμπολλιόν, μετά την 
π ερ ιπ έτεια  με το  παιδί τους, ξεκ ί
νησε μία προσπάθεια, με σκοπό να 
μάθει την αλήθεια για την οργάνω 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

ΑΙΜΓΙΉ IN
ΠΑΡΜΜ’ΗΧΚΚΥΊΊΚΚΧ

i h i m i d j d ;
Του κ. Ν.  Μ Α Γ Γ Ι Ν Α

Η Γαλλίδα κ. Κλαίρ Σαμπολιόν 
σε μια συνέντευξη τύπου κατήγγειλε τον καταστροφικό 

ρόλο των οργανώσεων αυτών ιδίως στη νεολαία

ση του Μουν και να ενημερώσει το 
κοινό σχετικά μ αυτήν. Στην π ο 
ρεία λοιπόν της έρευνάς τους, δ ια
πίστωσαν πώς και άλλες κινήσεις 
(Χάρι Κρίσνα, «Παιδιά του Θεού», 
«Υπερβατικός Διαλογισμός», «Σαϊ- 
εντόλοτζυ» κ.λ.π.) παρουσιάζουν 
τις ίδιες μεθόδους και αποβλέπουν 
σε παρόμοιους σκοπούς. Δηλαδή 
χρησιμοποιούν την απάτη, με κ α 
τα σ τρ ο φ ικ ά  α π ο τελ έσ μ α τα  γ ια  
τους νέους ανθρώπους.

Κατόπιν των διαπιστώσεων α υ 
τών, οι Σαμπολλιόν αρχισαν να 
ζητούν επαφή και συνεργασία με 
άλλους γονείς που αντιμετωπίζουν 
παρόμοια προβλήματα. Α π οτέλε
σμα της προσπάθειας αυτής ήταν 
η ίδρυση, το  1974, ενός συλλόγου 
πρωτοβουλίας γονέων στη Ρέν, με 
την επωνυμία «Εταιρεία για την 
Προστασία της Ο ικογένειας και του 
Ατόμου». Η κίνηση σύντομα επ εξε- 
τάθη στο Παρίσι, σε άλλες πόλεις 
της Γαλλίας και στο εξωτερικό. Το 
1980, ο Σύλλογος διοργάνωσε το 
πρώτο διεθνές Συνέδριο για τη 
μελέτη και την κοινή αντιμετώπιση 
των παραφυάδων του είδους α υ 
τού. Καρπός του Συνεδρίου ήταν η 
δημιουργία Διεθνούς Επιτροπής. Η 
κ. Σαμπολλιόν είναι υπεύθυνη, στην 
όλη κίνηση του Συλλόγου, για τον 
τομέα  ερεύνης.

Η Γαλλίδα καθηγήτρια ανα φ έρ
θηκε στα όσα δοκίμασε όταν α να 
κάλυψε το  γιο της στην οργάνωση. 
Στη συνάντηση που ε ίχε μαζί του, 
τον ρώτησε γιατί έπρεπε να φύγει 
από το σπίτι τόσο ξαφνικά και αν 
θα ήθελε να σπουδάσει για να 
αποκτήσει κάποιο επάγγελμα. Ε
κείνος της απήντησε: «Αυτά δεν 
είναι τόσο ενδιαφέροντα. Εμείς τώ 
ρα έχουμε σαν σκοπό να σώσουμε 
τον κόσμο». Η μητέρα του με απο- 
.ρία τον ρώτησε: «Με λόγια, είναι 
απλό. Πάω στους ανθρώπους και 
τους λέω ότι πρέπει να έλθετε  μαζί 
μας». Και ο νεαρός, συνεχίζοντας, 
υπεστήριξε ότι, «αφού έλθη ο κό 
σμος μαζί μας, δεν θα υπάρχουν 
προβλήματα ούτε  πόλεμος, όλα θα 
είναι εντάξει».

«Εκείνο που πρέπει να τονισθεί», 
έπισημαίνει η κ. Σαμπολιόν, «είναι 
ότι δεν μπορώ να καταδικάσω τον 
άνθρωπο ο οποίος κα τέφ υγε σε 
μια τέτο ια  οργάνωση. Το κύριο αίτιο 
που ωθεί στις οργανώσεις αυτές, 
δεν είναι μια διδασκαλία η ένα 
δόγμα, αλλά κάτι άλλο που βρί
σκουν εκεί: η ατμόσφαιρα .' Οσο για 
τους αρχηγούς των οργανώσεων, 
δεν έχω καθόλου καλή γνώμη».

Παρουσιάζοντας δε μια εικόνα 
των σχέσεων μεταξύ των μελών, 
πρόσθεσε: «Εκεί βιώνουν μια φιλία
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μεταξύ τους. Αττοκαλεί ο ένας τον 
άλλο αδελφό, δημιουργώντας μία 
ατμόσφαιρα ομάδος. Δεν μπορώ να 
πω ότι αυτό είναι μία γνήσια α γ ά 
πη. Διότι, αν κάποιος δεν εκτελέοει 
το  έργο που του έχει επιβληθεί, δεν 
αγαπ ιέτα ι πλέον. Αυτό βέβαια δεν 
είναι γνήσια αγάπη».

Για τα  συναισθήματα που νιώ 
θουν τα  θύματα όταν ανακαλύ- 
ψουν ορισμένα τρω τά μέσα στην 
οργάνωση και αναγκασ τούν να 
φύγουν απ 'αυτήν , λέει η κ. Σαμ- 
πολλιόν, τό τε  «νιώθουν χαμένοι, 
εντελώ ς αποπροσανατολισμένο ι, 
δεν ξέρουν τι τους γίνεται».

Η συζήτηση μ ’ αυτά  τα  παιδιά 
είναι πολύ δύσκολη, γ ιατί τις περισ
σότερες φορές σε παραπέμπουν 
στον αρχηγό, λέγοντας: «Εγώ δεν 
ξέρω να σας απαντήσω, αυτός τα  
γνωρίζει όλα».

«Εκείνο που βλέπω», είπε η Γαλλί - 
δα καθηγήτρια, «είναι ότι εκεί οι νέοι 
νομίζουν ότι βρήκαν πλέον ένα 
οδηγό και ένα νόημα στη ζωή και 
δεν μπορούν να ξεκολλήσουν».

Ο τρόπος με τον οποίο οι οργα 
νώσεις αυτές προσηλυτίζουν τον 
κόσμο, κυρίως τους νέους, α π ο τε 
λεί ιδιαίτερο κεφάλαιο στην ιστορία 
τους. Χρησιμοποιούν κυρίως ε ν τε 
λώς π ρακτικές μεθόδους. Υ π άρ
χουν λεπτομέρειες για όλες τις 
κινήσεις και για όλο το  ρυθμό της 
ζωής. Λόγου χάρη μια κοπέλα - 
μέλος, μαθαίνει πώς θα πουλήσει

Η «Σαϊντόλοτζυ» έχει ως στελέχη της 
και «ποιμένες». Στη φωτογραφία, ένας 
απ' αυτούς, με τη σύζυγό του. Εργάζε
ται, υποτίθεται, για ότι συμβολίζει ο 
Σταυρός.

στο δρόμο ένα αντικείμενο, πως θα 
γελάσει, πως θα κο ιτάξει τον α π έ 
ναντι της στα μάτια. Είναι όλα 
προκαθορισμένα.

Αναφερόμενη η κ. Σαμπολλιόν, 
στο γιο της, είπε ότι προτού πάει 
το παιδί της στην οργάνωση, όταν 
έβλεπε τα  μέλη της οτους δρόμους, 
γελούσε. Οταν όμως τον έπεισαν 
να μείνει μαζί τους ολόκληρο Σαβ
βατοκύριακο, έγινε η μεταστροφή.

Οι οργανώσεις εφαρμόζουν τα  
τελε ιό τερα  συστήματα «πλύσεως 
εγκεφ ά λο υ» , γ ια  να κρα τήσ ουν  
τους νεοφερμένους.

Κάθε οργάνωση έχει ένα αρχηγό 
και ένα στενό κύκλο εμπίστων του. 
ΕΗ Γαλλίδα καθηγήτρια ανέφ ερε ως 
παράδειγμα τον Μουν, ο οποίος - 
είπε - έχει πάρα πολλά χρήματα 
και ακίνητα, όχι όμως καταγραμμέ
να επισήμως. Τα περισσότερα από 
α υ τ ά  υ π ο τ ίθ ε τ α ι ό τ ι α ν ή κ ο υ ν  
στους στενούς συνεργάτες και αξι- 
ωματούχους της οργανώσεως. Α λ
λά ο Μουν τους έχει ολοκληρωτικά 
στα χέρια του, γιατί δεν μπορούν να 
κάνουν τίπ οτε αν ο αρχηγός δεν το 
θελήσει. Πριν μερικά χρόνια, ο Μουν 
ήθελε να ιδρύσουν τα  στελέχη του 
μια Τράπεζα. Αγόρασε μερικές μ ε
τοχές ο ίδιος. Πολλές άλλες τις πήρε 
στο όνομα μελών της οργανώσεως, 
χωρίς αυτά  να γνωρίζουν ότι οι

μετοχές βγήκαν στο ονομά τους. 
Αυτό έγινε ειδικά στην Αμερική, 
γιατί ο νόμος απ αγορεύει σε ένα 
άτομο να έχει πάνω από ένα 
ορισμένο αριθμό μετοχών.

Απαντώντας σε σχετικές ερω τή 
σεις η κ. Σαμπολλιόν είπ ε ότι δεν 
εμπ ιστεύετα ι στις στατιστικές που 
δίνουν αυτές οι οργανώσεις, πα- 
ρουσιαζόμενες με υπερβολικά π ο 
λυάριθμα μέλη. Ακόμη ότι υπάρ
χουν και υψηλά ιστάμενες προσω
π ικότητες που τις ενισχύουν. Φυσι
κά, όλα αυτά  είναι για να π α ρα
πλανήσουν τον κόσμο.

Δεν είναι γνωστό αν το  έχουν 
επ ιτύχει, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος 
να εισχωρήσουν σε κρατικούς μη
χανισμούς. Σαν παράδειγμα δε α 
νέφερε οτι η οργάνωση του Μουν 
ε ίχε συμμετοχή και στον πρόσφα
το  προεκλογικό αγώνα για την 
ανάδειξη Προέδρου στις Η.Π.Α. Είναι 
χαρακτηριστικό, ότι τόσο ο Μουν 
όσο και άλλες ομάδες α π α σ χο 
λούνται και ενδιαφέρονται όχι μόνο 
για τις προεδρικές, αλλά και τις 
βουλευτικές, τις δημοτικές εκλογές, 
ακόμη δε και τις αρχαιρεσίες σωμα
τείων και συλλόγων.

Ο στόχος στον οποίο απ οβλέ
πουν οι οργανώσεις, έχε ι ιδιαίτερη 
σημασία. ΕΗ κ. Σαμπολλιόν έκανε 
σύγκρ ιση με το υ ς  α να το λ ικο ύ ς

Νεαροί οπαδοί της οργανώσεως Χάρι Κρίσνα ενώ ψάλλουν σε δρόμο του 
Μόντρεαλ στον Καναδά.

879



θρησκευτικούς μύστες, όπως οι 
Βουδδιστές κ.ά., οι οποίοι δεν ή θ ε
λαν να αρπάξουν τα  πλούτη του 
κόσμου, αλλά είχαν αντίστροφες 
τάσεις, δηλαδή να απαλλαγούν α 
π 'α υ τά . Ό μω ς το  αντίθετο  ακρι
βώς συμβαίνει με τις σύγχρονες 
παραθρησκευτικές οργανώσεις. Τα 
θύματα - μέλη τους στέλνονται να 
πουλήσουν διάφορα αντικείμενα 
και λένε ότι δεν θέλουν να έχουν 
καμία περιουσία, διότι τη  δουλειά 
αυτή την κάνουν για λογαριασμό 
του δήθεν «Μεσσία». Το παράδει
γμα είναι ενδεικτικό πονηριάς.

Αλλά υπάρχουν και άλλες ομά

δες. Οπως του Μουν, ο οποίος 
χαρακτηρίζει την ομάδα του ως 
χριστιανική κίνηση. Ο τρόπος της 
σκέψεως και εκφράσεως διαμορ
φώ νεται κατά  τέτο ιο  τρόπο, ώστε 
να παγιδεύονται οι νέοι. Οι ίδιοι (τα 
θύματα) λένε ότι δεν θέλουν π ερ ι
ουσία. Αλλά στέλνονται σε εργασία, 
για να μαζέψουν χρήματα για τον 
αρχηγό. Η εξήγηση είναι απλή, 
επισημαίνει η κ. Σαμπολλιόν. Λένε 
ότι όλος ο κόσμος, τα  χρήματα, τα  
εργοστάσια κ.τ.λ. ανήκουν στο Θεό. 
Ό μω ς με την πτώση του ανθρώ
που, του Αδάμ και της Εύας, τα  
κυρίευσε ο διάβολος. Τώρα λοιπόν 
που ήλθε ο «Μεσαίας», ο «Αρχη
γός», δηλαδή ο Μουν, πρέπει να τα  
ξαναπάρει πίσω. Για το παραμύθι 
του Μουν, σχετικά με τις σχέσεις 
μεταξύ Εύας και διαβόλου,δεν μπο
ρούμε να επεκταθούμε εδώ. Παρα
πέμπουμε τον αναγνώστη στο α 
ποκαλυπτικό βιβλίο «Ψυχοναρκω- 
τικά» του π. Αντ. Αλεβιζόπουλου.

Τα τελευ τα ία  χρόνια, η Ελλάδα 
απ οτελεί το  κέντρο ενδιαφέροντος 
όλων των παραθρησκευτικών ορ
γανώσεων.

Για την κατάσταση που παρου
σ ιάζεται στη χώρα μας, ο π. Αλεβι- 
ζόπουλος αναφέρθηκε στις δ ιάφο
ρες μορφές των οργανώσεων α υ 
τών, που παρουσιάζονται με θρη
σκευτικό ή επιστημονικό κάλυμμα 
και στους τρόπους με τους οποίους 
θα πρέπει να αντιμετωπισθούν.

Π ρόκειτα ι συγκεκριμένα, όπως 
είπε, για:

1) Θρησκείες με χριστιανικό προ
σωπείο (χιλιοστές, μορμόνοι κ.ά.).

2) Νέες «θρησκείες», οι οποίες ήδη 
έγιναν αντικείμενο μελέτης στο βι
βλίο με τίτλο «Ψυχοναρκωτικά» - 
νέες αιρέσεις στην Ελλάδα»; «Τα 
παιδιά του Θεού» ή «Η οικογένεια 
της Αγάπης», «Ενωτική Εκκλησία

τα ι με προσωπείο. Αλλά κυρίως 
βασιζόμενη στα κείμενα που κυ 
κλοφορούν στον κύκλο τους.

2. ' Εκδοση καταλλήλων εγχειρ ιδ ί
ων για συνεργάτες. Σκοπό θα έχει 
την αντικειμενική ενημέρωση.

3. Εκπαίδευση συνεργατών. Μια 
και τα  προβλήματα που προκύ
πτουν είναι κοινά στην Ελλάδα και 
το  εξωτερικό, καθιστούν απαραί
τη τη  την από κοινού αντιμετώπισή 
τους σε συνεργασία με π αράγον
τες  του εξωτερικού. Ηδη ανταλ- 
λάσονται εμπειρίες, πληροφορίες 
κ.ά., δεδομένου ότι τα  κέντρα απ ο
φάσεων των οργανώσεων αυτών 
βρίσκονται στο εξωτερικό, κυρίως 
στην Αμερική.

Ο Μαχαρίσι ε ίχε μεγαλόπνοα 
σχέδια: Ηθελε να ιδρύσει στην
Αθήνα Τράπεζα και στους Δελφούς 
να αγοράσει μια τεράστια  έκταση, 
για να εγκαταστήσει στην Ελλάδα 
το  παγκόσμιο κέντρο της οργανώ- 
σεώς του. Δεν τα  κατά φ ερε βέβαια, 
χάρη στην έγκαιρη αντίδραση των 
αρμοδίων παραγόντων.

Μπροστά στα τρομακτικά π ρο
βλήματα που δημιούργησε η δρα
στηριότητα των οργανώσεων α υ 
τών, οι Γάλλοι γονείς ένιωσαν ε ν τε 
λώς αβοήθητοι.

Η νομοθεσία κατοχυρώνει μεν τις 
προσωπικές ελευθερ ίες των δεκα- 
οχτάχρονων παιδιών, αλλά δεν τα 
π ρ ο σ τα τεύ ε ι από τους ανθρώ 
πους εκείνους που κάνουν κ α τά 
χρησή της με αποτέλεσμα να ε 
ξουθενώνουν την προσωπικότητα 
του νέου με δυσάρεστες συνέπ ει
ες, ακόμη και για τη  σωματική και 
ψυχική του υγεία.

Η νομοθεσία δεν επ ιτρέπει στους 
γονείς καμμιά επέμβαση, μόνο τον 
λογαριασμό των γιατρών και των 
νοσοκομείω ν υπ οχρεώ νοντα ι να 
πληρώνουν, στην περίπτωση που 
τα  παιδιά τους καταλήξουν εκεί.

Ετσι οργανώθηκαν οι ίδιοι σε συλ
λόγους, για να αγωνισθούν ομαδικά 
και να υπερασπισθούν τα  ανθρώ
πινα δικαιώματα των παιδιών.

Οσο για την Ελλάδα, οι γονείς δεν 
φα ίνετα ι να κινητοποιούνται. Περι
μένουν την επέμβαση του νόμου, 
αλλά θα περιμένουν για πολύ, α 
φού και εδώ οι δεκαοχτάχρονοι 
νέοι και νέες θεωρούνται ενήλικοι.

Ελπίζεται ότι, με την επίσκεψη 
της κ. Σαμπολλιόν στην Ελλάδα, 
ίσως μερικοί γονείς αφυπνισθούν. 
Αυτό θα είναι η θετικότερη π ρο
σφορά της εδώ παρουσίας της.

Ο Μαχαρίσι, ήθελε να ιδρύσει στην 
Αθήνα Τ ράπεζα και στους Δελφούς να 
αγοράσει μια τεράστια έκταση για να 
εγκαταστήσει στην Ελλάδα το παγκό
σμιο κέντρο της οργανώσεώς του.

του Σαν Μυούνκ Μουν», «Εταιρεία 
της Κρίσνα - Συνειδήσεως», «Ακα
δημία Ράτζ Γιόγκα του Μαχαράτζι», 
«Επιστημολογική Εκκλησία (Σα ϊεν- 
τόλοτζυ) του Ρον Χάμπαρτ», «Υ
περβατικός Διαλογισμός του Μ α
χαρίσι Μ αχές Γιόγκι» και «Σατυα- 
νάντασραμ».

3) Νέες «θρησκείες» με προσδιο
ρισμένη τα υτό τη τα , χωρίς να έχουν 
ακόμη γίνει αντικείμενο μελέτης 
στην Ελλάδα. Τέτο ιες κινήσεις είναι 
του Σρη Ραϊνές, γνωστή από το 
κοινόβιο των σεξουαλικών οργίων 
στην Πούνα και τώρα στην Αμερική, 
η «Ανάντα Μάργκα» η «' Ενωση 
Γιόγκα Ηλίανθος» κ.ά.

4) Νέες «θρησκείες με άπροσδιό- 
ριστη τα υτότη τα , όπως το  «Κέντρο 
Γνωστικής Ανθρωπολογίας», ο « Ο 
μιλος Μελετών», η «Μεταφυσική 
Αδελφότης πνευματικής Τελειώσε- 
ως», το  «Ελληνικό Κέντρο Εσωτερι
κού Χριστιανισμού», το  «Ινστιτούτο 
Προγραμματισμού Ζωής», η «Νέα 
Ακρόπολις» κ.ά.

Ό σ ο ν  αφορά στην ορθή αντιμε
τώπιση της καταστάσεως, θα επ ι
τευχθεί με βάση τα  εξής τρία 
σημεία:

1. ' Ερευνα, στηριγμένη στο πρώ
το  υλικό. Οχι βέβαια το  υλικό που 
προσφέρουν οι προσηλυτιστές στο 
κοινό, γ ιατί σ ’ αυτό  παρουσιάζον-

I
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ΑΠΟ ΤΗ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α  ■
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ I ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1982

Η
Α Μ Ε Σ Ο Σ  
Α Ρ Α Σ ΙΣ  
ΕΙΣ Δ Ρ Α ΣΙΝ

Την 16.49 ώρα της 4/9/82 στη 
Πλ.Καλαμά-Βύσσης συνελήφθηκε με
τά από καταδίωξη και προσήχθηκε στο 
A ’ Α/Τ ο SKROBER RAINER, ετών 28 
από την Γερμανία, γιατί στη πλατεία 
Μητροπόλεως αφαίρεσε από αλλοδα
πό ανδρικό τσαντάκι που είχε 1.300 
Γαλλικά Φράγκα και διάφορα μικροαντι- 
κείμενα.

Την 03.00 ώρα της 7/9/82 στη Πλ. 
Τζιτζιφιών συνελήφθηκε μετά από 
καταδίωξη ο ΜΟΣΧΟΦΙΛΗΣ Δημή- 
τριος, γεν. το 1954 στη Ρωσία, κάτοι
κος Κλυταιμνήστρας 6, γιατί πριν λίγη 
ώρα είχε βάλει φωτιά με αυτοσχέδια 
βόμβα (μπουκάλι βενζίνα) στην πόρτα

του BAR Πλ. Τζιτζιφιών 2 του ΚΑΒΑΡΗ 
Νικολάου, ετών 36 με αποτέλεσμα να 
καταστραφεί η πόρτα.

Την 02.20 ώρα της 8/9/82 Επιδαύ- 
ρου 26. Συλληφθήκανε και προσαχθή- 
κανε στο ΙΕ' Α/Τ οι: 1) ΛΑΔΙΚΟΣ 
Μακάριος του Αλεξάνδρου, γεν. το
1959 στην Αθήνα, μικροπωλητής, κατ. 
Περάμου 11 (ΙΔ' Α/Τ) καί 2) ΜΟΥΜΙ- 
ΝΟΓΛΟΥ Γεώργιος του Αλή γεν. το
1960 κατ. Αργους 77 (ΙΕ' Α/Τ) λου
στραδόρος, γιατί κατελήφθηκανε επ 
αυτοφώρω να προσπαθούν να κλέψουν

Το περιπολικό αυτοκίνητο της Αμέσου 
Δράσεως, του οποίου η εμφάνιση δημι
ουργεί στον πολίτη αίσθημα ασφαλείας.

το με αριθμό κυκλοφορ. ΥΝ 53701.Χ.Φ. 
αυτοκίνητο.

Την 23.20' ώρα της 12/9/82 Κλαζο
μενών 34. Συλληφθηκανε και προσα- 
χθήκανε στο ΙΗ' Α/Τ οι: 1) ΣΕΡΑΦΕ- 
ΝΤΙΝΙΔΗΣ Ηλίας του Βασιλείου γεν. το 
1963 στην Αθήνα, σπουδαστής, κατ. 
Σοφοκλέους 11 (ΙΗ' Α/Τ). 2) ΚΑΤΙΔΗΣ 
Νικόλαος του Ιωάννου, γεν. το 1963 
στην Αθήνα κατ. Λ.Ακρίτα 3-5 (ΙΗ' Α/Τ) 
και 3) ΤΕΡΜΙΔΗΣ Ιωάννης του Δημη- 
τρίου, γεν. το 1961, στην Αθήνα, 
ναύτης κατ. Ελευθερίας 32 (ΙΗ ' Α/Τ) 
γιατί λίγο νωρίτερα έσπασαν 7 τζάμια 
της ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ.

Την 03.30 ώρα της 19/9/82 στην οδό 
Β. Γεωργίου 35, συλληφθήκανε μετά 
από καταδίωξη οι: 1) ΜΑΡΙΝΟΣ Πανα
γιώτης του Σπυρίδωνος 24 ετών, άνερ
γος και 2) ΜΑΓΚΑΚΗΣ Δημήτριος του 
Εμμανουήλ 25 ετών, άνεργος, κατ. 
Ευθ. Κλάδου 15 ΛΑ' Α/Τ, γιατί είχαν 
κλέψει από περίπτερο στην οδό Σπ. 
Μερκούρη, 3.500 δρχ. σε χαρτονομί
σματα, 1.000 δρχ. σε κέρματα, ένα 
γυναικείο ρολόι και αποπειράθηκαν να 
διαρρήξουν το περίπτερο του ΨΑΡΑ- 
ΚΟΥ Μιχαήλ στην Β.Γεωργίου 35

Την 02.06' ώρα της 26/9/82 στην 
οδό Μοσχονησίων 2. Συλληφθήκανε 
επ 'αυτοφώρω οι: 1) ΒΟΥΡΛΟΥΝΗΣ 
Μιχαήλ του Δημητρίου, ετών 26, οικο
δόμος, κατ. Αγρα ίων 33. ΚΓ' Α/Τ. 2) 
Μ.Μ, ετών 16, Κατ. Σελευκίας 19 
Ν.Ιωνία, και 3) Α.Γ. ετών 15, κατ. Άνω 
Λιόσια, γιατί πριν λίγο είχαν κλέψει το 
με αριθμό κυκλοφορίας ΥΟ 3327 ΙΧΕ 
αυτοκίνητο και προσαχθήκανε στο ΚΓ' 
Α/Τ.

Την 04.05' ώρα της 28/9/82 Λ.Συγ-

γρού - Αχιλλέως, από πλήρωμα περιπο
λικού συνελλήφθηκε κατόπιν καταδίω
ξης ο ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Πέτρος του 
Κων/νου γεν. το 1952, στην Αθνα, 
άνεργος κατ. Ξενοφώντος Ψαρρά 2 
(ΙΣΤ' Α/Τ) γιατί οδηγούσε το με αριθμό 
κυκλοφορίας ΒΡ 7668 ΙΧΕ αυτοκίνητο 
που είχε κλέψει από την οδό Κλωνών 
10 (ΚΘ' Α/Τ)

Η ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΝΑ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 1982

1) Κλήθηκε για παροχή βοήθειας στο 
τηλέφωνο «100» σε 15.952 περιπτώ
σεις.
2) Μετάφερε σε νοσοκομεία και Σταθ
μούς Πρώτων Βοηθειών 197 αιφνιδίως 
ασθενήσαντα άτομα και έδωσε βοή
θεια σε 790 παθόντες σε τροχαία 
ατυχήματα,
3) Εδωσε βοήθεια σε 108 άτομα που 
τελούσαν σε μέθη.
4) Εκαμε έλεγχο σε 52 Κέντρα Τεχνι
κών Παιχνιδιών για την προστασία 
ανηλίκων.
5) Εδωσε λύση σε 1628 επεισόδια 
μεταξύ ιδιωτών.
6) Επελήφθηκε σε 1.590 συγκρούσεις 
με υλικές ζημιές.
7) Βρήκε και παρέδωσε στους κατό
χους των 39 κλεμένα αυτοκίνητα.
8) Για την εξασφάλιση της καθαριότη
τας και για την προστασία των πολιτών 
από θορύβους έκαμε 1.251 συστάσεις 
και βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση να 
επιδώσει κλήσεις σε 261 παραβάτες.
9) Προσήγαγε σε διάφορα Αστυνομικά 
Τμήματα 1.262 άτομα.

881



Το τεράστιο κύμα αλλαγής, που σαρώνει τον κόσμο σήμερα, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε όλους 
όσοι εξαρτώνται ψυχολογικά από θεσμούς τώρα καταρακωμένους. Πραγματικά, τόσο στο κράτος όσο και 
στην κοινωνία οι παλιοί τρόποι ενεργείας μοιάζουν να μη αποδίδουν πια. Ο κοινωνιολόγος Αρνολντ 
Μπράουν εξετά ζει μερικές από τις αντιφάσεις και αντιθέσεις, που απορρέουν από την παράλυση αυτή, 
προσθέτοντας την άποψη πως αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα σημάδια μιας νέας 
κοινωνίας - ακριβώς όπως συνέβαινε κατά την τελετουργία της ετήσιας ανάστασης του Οσίριδος, όταν ο 
θεός της αρχαίας Αιγύπτου ξαναγεννιόταν μέσα από το κομματιασμένο σώμα του.

Π ΡΩΤΑ είχαμε την εποχή του 
Υδροχόου, όπως τραγούδησε 

τον ερχομό της το  ροκ - μιούζικαλ 
Χαίαρ. Μας έλεγαν ότι πλησιάζει 
μια καινούργια εποχή όλο ειρήνη, 
αγάπη και αρμονία, μια δεύτερη 
ανθρώπινη άνοιξη, ο θρίαμβος του 
πνεύματος της αδελφοσύνης. Μ ε
τά  είχαμε την Εποχή του Νάρκισ
σου, την εγωκεντρική γενιά, για την 
οποία μίλησαν μορφές τόσο δ ιαφο- 
ρετικές όσο ο ιστορικός Κρίστοφερ 
Λάςς και ο συγγραφέας Τομ Γου- 
όλφ. Μας έλεγαν ότι είναι μια 
εποχή αποθέωσης του Εγώ, της 
μονομανούς απασχόλησης με τα  
ένδιαφέροντά του και της α υ τα ρ έ 
σκειας. Ας μου επ ιτροπή να π ρο
τείνω τώρα μια τρ ίτη ονομασία για 
την νέα εποχή, που όλοι μας νιώ-

εξέλιξη  προς μια νέα εποχή, που 
έχει νέες ανάγκες και εκφράζετα ι 
με νέους ανθρώπους. Πολλοί ερ γά 
τες των γραμμάτων και της επ ιστή - 
μης συμφωνούν ότι μια τέτο ια  ακρι
βώς περίοδο περνάμε και μεις σ ή
μερα.

Ο κοινωνιολόγος Ντάνιελ Μπέλλ 
του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ έχει 
γράψει πολυάριθμα κείμενα με θ έ 
μα αυτό που αποκαλεί μεταβιομη
χανική κοινωνία. Η ιστορικός Βαρ
βάρα Τάκμαν ωνόμασε το τ ε λ ε υ 
τα ίο της έργο, μια κριτική θεώρηση 
της Ευρώπης του  14ου αιώνα, Ο 
Μακρυνός Καθρέφτης. Στο βιβλίο 
αυτό αναπτύσσει την άποψη ότι ο 
14ος αιώνας, κατά τον οποίο συν- 
τελ έσ θ η κ ε  ο μ ετα σ χη μ α τισ μ ός  
από την μεσαιωνική κοινωνία στην

σιά τους. Αν ρω τήσετε ανθρώπους 
σε κάποια δεξίωση, ή σε κάποιο 
αεροπορικό ταξίδι, ποιοι είναι, θα 
σας απαντήσουν, τις περισσότερες 
φορές, με μιαν έκφραση των ιδεο
λογικών τους προτιμήσεων, ή με μια 
περιγραφή της επαγγελματικής ή 
οικογενειακής τους κατάστασης.

«Είμαι λογιστής. Εργάζομαι στην 
Εταιρία Τζένεραλ Φούντζ. Είμαι Νε- 
οϋρκέζος. Είμαι Διαμαρτυρόμενος.
Είμαι παντρεμένος, με δύο παιδιά.
Είμαι αποφοιτος του Πανεπιστημί
ου Γέηλ κλπ. κλπ.».

Οι άνθρωποι αυτο ί δεν σας είπαν 
ποιοι είναι. Σας είπαν ποιοι θεσμοί 
τους ορίζουν. Εχει σχεδόν γίνει 
δεύτερη φύση να δηλώνωμε τον 
ευατό  μας, τουλάχιστον προς τους ,
τρίτους, με όρους ενδεικτικούς της

Ή  Ε Π Ο Χ Ή  Τ Ε Ι
θομε ότι έρχετα ι: Εποχή του Οσίρι
δος.

Ο Οσιρις, μια από τις κυριώτερες 
θεό τη τες  των αρχαίων Αιγυπτίων, 
ξ εσ χ ιζό τα ν  τ ε λ ε το υ ρ γ ικ ά  κάθε 
χρόνο για να ξεναγεννηθή μέσα 
απο τα  κομμάτια του, συμβολίζον
τας έτσι τον ρυθμό της ζωής στις 
όχθες του Νείλου.

Οπως ο ' Οσιρις και εμείς δεν 
αποκλείετα ι να περνάμε από μια 
περίοδο μετασχηματισμού - την 
τελευ τα ία  μιας σειράς μετασχημα
τισμών, που σημάδεψαν την ισ το
ρία της ανθρωπότητας, όπως η 
Μεταρρύθμιση, η Βιομηχανική Επα
νάσταση και η Αναγέννηση.' Οπως 
δείχνει η ιστορία, κατά  την διάρκεια 
αυτώ ν των περιόδων μετασχημα
τισμού οι θεσμοί της θνήσκουσας 
κοινωνίας αποσυντίθεντα ι και κα 
ταρρέουν. Φ αίνεται ότι τού το  απ ο
τελε ί απ αραίτητη προϋπόθεση για 
την οικοδόμηση των θεσμών της 
νέας κοινωνίας.

Οι παλιές δομές εμποδίζουν την

Του Κοινωνιολόγου Α Ρ Ν Ο Λ Ν Τ  Μ Π Ρ Α Ο Υ Ν
Από το περιοδ. «Διάλογος»

αναγεννησιακή, μοιάζει με τον δικό 
μας κατά τον οποίο συντελείται 
επίσης ένας καίριος κοινωνικός μ ε
τασχηματισμός. Βασική διαφορά α 
νάμεσα στις δύο περιόδους είναι ότι 
τον 14ο αιώνα δεν υπήρχαν τόσο 
βαθείς παρατηρητές των κοινωνι
κών μετασχηματισμών, οι οποίοι θα 
είχαν ενδεχομένως την ικανότητα 
να επισημάνουν την αλλαγή και να 
την χαρακτηρίσουν ως π.χ. Μ ετα - 
Μεσαιωνική Εποχή.

Αυτό που χαρακτηρίζετα ι σήμε
ρα ως ναρκισσισμός δεν απ οκλείε
τα ι να μη είναι παρά αυτό  που 
συμβαίνει στους ανθρώπους όταν 
β ρ ίσ κω ντα ι μ ε τέ ω ρ ο ι α ν ά μ εσ α  
στους παλιούς και τους νέους θ ε 
σμούς, περιμένοντας να διαμορφω
θούν οι τελευτα ίο ι ώ στε να μπορέ
σουν να λειτουργήσουν στα πλαί-
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θεσμικής μας ένταξης.(Είναι σημαν
τικό ότι οι νεώτεροι άνθρωποι σ ή
μερα κάνουν τούτο  σε πολύ λιγώ- 
τερο ποσοστό από τους μεγαλύ
τερους).

Βέβαια οι θεσμοί ανθίστανται στις 
διαλυτικές τάσεις. Υπάρχει το  φ α ι
νόμενο του θεσμού, για τον οποίο η 
πραγματοποίηση κάποιου διακη
ρ υ γ μ έ ν ο υ  σ κ ο π ο ύ  υ π ο χ ω ρ ε ί 
μπροστά στην επ ιταγή  της δ ια τή 
ρησης του ίδιου του εαυτού  του. 
Επίσης, η περίπτωση «αντεπ ιτιθε- 
μένων» θεσμών κάθε άλλο παρά 
σπάνια είναι σήμερα. Εχομε την 
ισλαμική αντίδραση, την σταυρο
φορία για μιαν επιστροφή στις βα 
σικές προϋποθέσεις της παιδείας, 
την άνοδο του  επ ιλεγόμενου νεο- 
συντηρητικου κινήματος και την 
εκπληκτική αναγέννηση του ευαγ- 
γελίζοντος Χριστιανισμού στις Ηνω- 
μένες Πολιτείες.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι 
ότι εμφανίζονται κυκλικά φα ινόμε
να, στα πλαίσια των οποίων οι

θεσμοί άλλοτε φθίνουν και άλλοτε 
ισχυροποιούνται. Τα κυκλικά αυτά 
φαινόμενα πείθουν ωρισμένους ότι 
η ιστορία δεν κάνει άλλο παρά να 
έπαναλαμβάνη τον εαυτό  της. Ο 
μως η προσεκτικότερη π αρατήρη
ση αποκαλύπτει ότι κανένας κύ 
κλος δεν κλείνει απολύτως. Ο,τι 
εμφανίζετα ι ως επαναβίωση κ ά 
ποιου παλιού θεσμού, δεν α π ο τε 
λεί παρά την γέννηση ενός κα ι
νούργιου με την μορφή του παλιού 
—ακριβώς όπως οι πρώτοι Χριστια
νοί πήραν θεσμούς από τιςπ αλα ιό - 
τερες τοπ ικές θρησκείες γ ια  να 
προσδώσουν π ε ισ τ ικό τη τα  στην 
νέα δίκιά τους. Το αποτέλεσμα 
όλης αυτής της αναταραχής γύρω 
από τους θεσμούς είναι ένα είδος 
κοινωνικής σχιζοφρένειας. Οι φ α 
νερές παραδοξότητες και διχοτομί - 
ες αφθονούν τόσο στην κοινωνία 
όσο και στα ίδια τα  άτομα. (Παρεμ
πιπτόντως, η σχιζοφρένεια, ως κλι
νικό νόσημα, εμφανίζετα ι πολύ συ
χνότερα σε κάθε περίοδο βαθέος

μετασχηματισμού. Τόσο έκδηλη ε ί
ναι μάλιστα η αύξηση του αριθμού 
των σχιζοφρενών στις παραπάνω 
περιόδους, ώστε θα μπορούσε να 
χρησιμοποιή κανείς το  κριτήριο α υ 
τό για να επισημαίνη τον ερχομό 
κάποιας σημαντικής κοινωνικής α λ 
λαγής).

Ό λ α  αυτά  έχουν κάνει την εμ 
φάνισή τους στην αμερικανική κο ι
νωνία. Σχετικό παράδειγμα είναι η 
δ ιχοτομία σ υγκέντρω σ η-α π οκέν- 
τρωση. Πολλοί παράγοντες στην 
κοινωνία ωθούν προς την συγκέν
τρωση: Η αύξηση του ρόλου του 
ομοσπονδιακού κράτους, η συνέ
νωση πολλών επιχειρήσεων κάτω 
από ενιαία διεύθυνση, η πρόσβαση 
σε πληροφορίες μέσω κεντρικού 
ηλεκτρονικού υπολογιστού και η

Στην επάνω φωτογραφία: Ο Όσιρις 
ιστάμενος (Ξύλο). Στις δύο άλλες 
φωτογραφίες, η Νεφερτίτη σύζυγος 
του Αμενόφιος Δ' και προτομή του 
Πτολεμαίου Β ’ του Φιλαδέλφου.

συγκέντρωση των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης σε ελάχιστα χέρια.

Παράλληλα, όμως, επισημαίνον- 
ται ισχυρές φυγόκεντροι τάσεις. 
Στον κρατικό τομέα  έχομε π.χ. τον 
αυξανόμενο ανταγωνισμό ανάμε-
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Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΟΣΙΡΙΔΟΣ
σα στην νομοθετική και την εκτελε - 
στική εξουσία, με παράλληλη ισχυ
ροποίηση του ρόλου των π ολιτε ια 
κών κυβερνήσεων. Επίσης, έχομε 
μια δίχως προηγούμενο άνθηση 
το υ  επ ιχειρηματικού  π νεύματος 
στον χώρο της οικονομίας. Χαρα
κτηριστικό δείγμα της τελευτα ίας 
τάσης είναι το  γεγονός ότι α υξά νε
ται συνεχώς ο αριθμός των απ ο
φοίτων των επιχειρησιακών σχο
λών οι οποίοι αντί να εντάσσωνται 
στις υπάρχουσες μεγάλες εταιρίες 
προτιμούν να ανοίγουν δικές τους 
μικρές. Ανάλογα συμβαίνουν στον 
χώρο της υπολογιστικής τεχνο λο 
γίας. Οι νέες δυνατότητες για την 
κατα σ κευή  μικροσκοπικών ε ξ α ρ 
τημάτω ν επ ιτρέπουν την εμφάνιση 
εξα ιρετικά μικρών υπολογιστών, οι 
οποίοι με την σειρά τους επ ιτρ έ
πουν στα άτομα να ελέγχουν τα  
ίδια τις πηγές των πληροφοριών 
των, διευκολύνοντας έτσι γενικά» - 
τέρα την ατομική επιχειρησιακή 
προσπάθεια. Παρόμοιες εξελίξεις 
στην τεχνολογία  των μέσων μαζι
κής ενημέρωσης, όπως π.χ. η δυνα
τό τη τα  για άμεση αντίδραση του 
ακροατηρίου στην τηλεόραση, ή η 
μετάδοση τηλεοπτικής εικόνας μ έ 
σω καλωδίου, αυξάνουν τις δυνα
τό τη τες  για παρέμβαση του κοινού 
στον δημόσιο χώρο, περιορίζοντας 
αντίστοιχα την δύναμη των μ εγά 
λων δικτύων.

Αλλο π αράδειγμα της σ χ ιζο 
φρένειας της σημερινής εποχής 
είναι οι επ ικρατούσες διαθέσεις 
απέναντι στην επιστήμη και στην 
τεχνολογία. Η τεχνολογία  χα ρα 
κτηρίζετα ι από τον Β' Παγκόσμιο 
Πόλεμο και εδώ ως απειλή για την 
ζωη και την ευημερία —και τούτο  
εμφανίζι ια ι συχνότερα στα βιβλία 
επιστημονικής φαντασίας. Επίσης, 
έντονο αντιτεχνολογικό χαρακτή 
ρα έχει το  κίνημα για την επ ιστρο
φή στην φύση, ενώ διαστάσεις 
παίρνει και μια προσπάθεια για τον 
περιορισμό της κατασκευής μ εγά 
λων αγροτικών μηχανημάτων, που 
έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορι
σμό των απασχολούμενων σε α 
γροτικές εργασίες. Μάλιστα η α ν τ ί
ληψη της «κατάλληλης τεχνολογ ί
ας» του αείμνηστου Ε.Φ. Σούμαχερ 
απαιτεί όπως η εξέλιξη της τεχ ν ο 
λογίας γ ίνετα ι κάτω από αυστηρη 
ανθρώπινη παρακολούθηση και με 
αποκλειστικό κριτήριο τις ανάγκες 
του ανθρώπου.

Παράλληλα, όμως, το  ενδιαφέρον 
της κοινής γνώμης για την επιστήμη

Αγαλμα του Οσίριδος, κυρίου του 
Υπερπέραν. (Παρίσι Μουσείο Λού
βρου).

και την τεχνολογία  π οτέ  δεν υπήρ
ξε μεγαλύτερο. Τα επιστημονικά 
και τεχνολογικά περιοδικά α υ ξά 
νουν σχεδόν κάθε βδομάδά, ενώ 
πρόσφατη επιστημονική τη λεο π τι

κή σειρά του δικτύου P.B.S. ε ίχε την 
μ ε γ α λ ύ τε ρ η  α κ ρ ο α μ α τ ικ ό τη τα  
στην ιστορία του δικτύου.

Παντού ακούει κανείς τους τρ ι
γμούς των θεσμών. Οι κρατικοί 
μηχανισμοί, π ρο ϊόν α π οσ τεω μ έ- 
νων παραδόσεων, μοιάζουν ανίκα
νοι να δράσουν καθώς αντιμετω π ί
ζουν νέες καταστάσεις με παλιές 
δομές και παλιές νοοτροπίες. Το 
δικομματικό σύστημα έπαυσε πιά 
να αποδίδη στο Κογκρέσσο. Ο ε 
κτελεσ τικός  βραχίονας του  κρ ά 
τους γ ίνετα ι συνεχώς πιο γραφείο - 
κρατικός και δύσκαμπτος. Και όμως, 
κάτω από όλα αυτά, αρχίζουν να 
ξεπροβάλλουν σιγά σιγά μερικά 
νέα πράσινα βλαστάρια και η π α 
ρουσία τους δίνει την ελπίδα ότι θα 
βρεθη τρόπος να υπερκερασθούν 
τα  εμπόδια και να συνέχιση την 
λειτουργία του ο κρατικός μηχανι
σμός.

Στο Κογκρέσσο, νέες δομές, ό 
πως οι ομάδες ειδικών ενδιαφερόν
των, έχουν δημιουργηθή για να 
πληρώσουν το κενό που άφησε η 
φθορά του δικομματικού συστήμα
τος. Η πρώτη τέτο ια  ομάδα σχήμα- 
τ ίσ θηκετο  1970. Σήμερα υπάρχουν 
πάνω από είκοσι. Αλλο φαινόμενο

είναι οι επ ιλεγόμενες ομάδες AD 
HOC, που πολλαπλασιάζονται τα  
τελευ τα ία  χρόνια, επ ιτρέποντας 
στα μέλη των νομοθετικών σωμά
των να διαμορφώνουν μέσω αυτών 
συγκεκριμένες αντιλήψεις για την 
αντιμετώπιση συγκεκριμένων κα 
ταστάσεων.

Καθώς η αντιδικία ανάμεσα στον 
Πρόεδρο και το  Κογκρέσσο α υ ξά 
νει, ο τρίτος βραχίονας του αμερ ι
κανικού κράτους —η Δικαστική Ε
ξουσ ία— επ ω μ ίζετα ι συνεχώ ς ε 
νεργότερο ρόλο, πολλές φορές υ- 
ποκαθιστώντας και αυτή  την νομο
θετική εξουσία. Η τάση αυτή, π α 
ράλληλα με τον ηυξημένο ρόλο του 
Κογκρέσσου, τε ίν ε ι μακροπ ρόθε
σμα στο να μειώση τις ρυθμιστικές 
αρμοδιότητες του ομοσπονδιακού 
κράτους, το  οποίο μέχρι τώρα εκα- 
νε λίγο πολύ ό,τι ήθελε. Α π οτέλε
σμα όλων αυτώ ν των αλληλοσυγ- 
κρουομένων τάσεω ν είναι, π ερ ιέρ 
γως, ένα σύστημα άσκησης κρατι
κής εξουσίας που αποκρίνεται με 
πολύ περισσότερη ευαισθησία στις 
ανάγκες του καθημερινού βίου από 
ό,τι γενικά π ιστεύετα ι. Ετσι επ ιφ έ- 
ρονται ουσιαστικές και σημαντικές 
αλλαγές μέσα στα πλαίσια των 
παλαιότερων μηχανισμών.

Ενα αποτέλεσμα του α ντιφ α τι
κού τούτου αγώνα, είναι αυτό που 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης χ α 
ρακτηρίζουν πολύ απλά ως α π ου
σία ηγεσίας. Οι σχολιαστές και δη
μοσιογράφοι, βλέποντας τα  π ρά
γματα μέσα από την π ατροπ αρά
δοτη μ ο νο δ ιά σ τα τη  π ροοπ τική  
ιούς, ισχυρίζονται ότι ακούνε τον 
λαό να παραπονιέτα ι για την έλλε ι
ψη ηγεσίας και ότι τα  παράπονά 
του αυτά  δεν βρίσκουν κανενός 
είδους απήχηση. Η πραγματικότη
τα είναι τελείω ς διάφορη. Απλού- 
ο τα τα  εμφανίζετα ι συνεχώς μ εγα 
λύτερη απροθυμία απο μέρους του 
λαού να δεχθή τις αποφάσεις της 
οποίας ηγεσίας.

Πολλοί κοινωνιολόγοι γκρινιάζουν 
για την απώλεια της αίσθησης της 
κοινότητας στην αμερικανική κο ι
νωνία. Παρομοιάζουν την κ α τ ά 
σταση με εκείνη ενός μεγάλου 
φυγοκεντρω τή, που καθώς γυρίζει 
συνεχώς τα χύτερα  γύρω από τον 
άξονά του, π ετά ει μακρυά διάφορα 
κομμάτια, αποσπώμενα από το  
σώμα του. ’ Ενα αποτέλεσμα της 
παραπάνω τάσης είναι πως οι 
Αμερικανοί, ως άτομα, παίρνουν 
αποφάσεις αντίθετες προς εκείνες 
του κράτους ή των μεγάλων επ ι-
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χειρησεων, απ οφ ά σ εις  που δ ια 
γράφουν μια νέα πολιτική. Το π α 
ραπάνω φ α ινόμενο εκδηλώθηκε 
για πρώτη φορά κατά τονΒιετναμι- 
κό Π όλεμο. Α κολούθησα ν όμως 
πολλά παραδείγματα, όπως, π.χ. η 
άρνηση του κοινού να συμμορφω- 
θή με τον νόμο για την υποχρεω τι
κή χρησιμοποίηση των ζωνών α 
σφαλείας στ αυτοκίνητα και η 
αύξηση του ενδιαφέροντος για την 
αγορά μικρών ξένων αυτοκινήτων 
-π α ρ ά  τις τεράστιες παραγωγικές 
ικανότητες της ίδιας της αμερικανι
κής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Σχετικό φαινόμενό είναι και η 
μείωση του κύρους της αυθεντίας 
-α υ τό  που μερικοί σχολιαστές χ α 
ρακτηρίζουν ως τον «αποσχηματι- 
σμό του επαγγελματικού ιερ α τε ί
ου». Οι γιατροί δεν θεωρούνται πια 
ως θεοί της υγείας. Οι εμπειρογνώ 
μονες κάθε κατηγορίας και ιδίως οι 
επιστήμονες, τίθεντα ι κάτω από 
συνεχώς μεγαλύτερη αμφισβήτη
ση. Σαν αποτέλεσμα της υψ ηλότε
ρης εκπαιδευτικής στάθμης, της 
μεγαλύτερης έκθεσης των πολιτών 
σε ποικίλες γνώμες και ηυξημένες

πληροφορίες, των πολλαπλάσια- 
ζόμενο)ν δημόσιων διχογνωμιών α 
νάμεσα σε εμπειρογνώμονες πάνω 
οε βασικά θέματα όπως η πυρηνική 
ενέργεια  και τελικά της απ οκάλυ
ψης συνεχώς περισσότερων επ ί- 
σημιον ψευδών, οι πολίτες γίνονται 
συνεχώς πιο σκεπτικιστές, συμπε- 
ριφερόμενοι και σκεπτόμενοι με 
βάση την δική τους διαίσθηση και 
την δική τους κρίση μάλλον παρά με 
βάση τα  κριτήρια κάποιας αυθεντί
ας ή κάποιας πήγής εξουσίας.

Η θεσμική αναταραχή και μ ετα 
μόρφωση είναι φανερώ τερη στον 
χώρο της θρησκείας. Μια από τις 
πιο αξιοσημείωτες εξελίξεις στην 
Αμερική τον τελευ τα ίο  καιρό είναι η 
έξαρση του ευαγγελίζοντος Χρι
στιανισμού. Το κίνημα αυτό  αγκαλι
άζει τώρα περίπου 45 εκατομμύρια 
άτομα, πολλά των οποίων α ισθά
νονται ότι επ ιστρέφουν σε «κάποια 
μυστική περίοδο του  π α ρελθόν
τος», δηλαδή σε μια περίοδο κατά 
την οποία υπήρχε βεβα ιότητα και 
πίστη. Οι άνθρωποι αυτοί οικοδο
μούν τις δικές τους χριστιανικές 
κοινότητες, π ιστεύοντας εναλλα-

Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΟΣΙΡΙΔΟΣ
κτικές λύσεις στην περιβάλλουσα 
εκκοσμημένη κοινωνία. Στις κο ινό
τη τες  αυτές τά  πάντα είναι οργανι- 
κώς δεμένα με την επικρατούσα 
πίστη, αρχίζοντας από τα  σπίτια 
και τελειώ νοντας με τις τράπεζες 
και τα  εστιατόρια. Ολα έχουν —και 
πρέπει να έχουν— την σφραγίδα 
του Χριστιανισμού. Το κίνημα δ ιαθέ
τε ι το  δικό του τηλεοπτικό δίκτυο 
(τώρα το  τέτα ρ το  ισχυρότερο στην 
χώρα), 1.300 ραδιοφωνικούς σ τα 
θμούς, 2.300 βιβλιοπωλεία, εταιρ ίες 
δίσκων γραμμοφώνου, μια τεράστια 
εκδοτική αυτοκρατορία, πανεθνικό 
οδηγό χριστιανικών επιχειρήσεων 
και πολλά άλλα. Το κίνημα διαθέτει 
επίσης ίδιο εκπαιδευτικό σύστημα. 
Στα 5.000 περίπου δημοτικά και 
γυμνάσιά του φοιτούν γύρω στο
1.000.000 παιδιά, για τα  οποία η 
κάθε γνώση στηρίζετα ι στην κυριο
λεκτική ερμηνεία της Βίβλου.

Είναι χαρακτηριστικό πως οι άν
θρωποι αυτο ί προσπαθούν να δη
μιουργήσουν μιαν εναλλακτική λύ 
ση ο αυτό  που πατροπαράδοτα 
χαρακτηρίζεται ως χριστιανική κο ι
νωνία. Π ιστεύουν προφανώς ότι η 
κοινωνία π αραέχει κοσμικοποιηθη,

Νεκρική τοιχογραφία σ ' ένα τάφο της κοιλάδας των Βασιλέων στην Αίγυπτο.
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χάνοντας το  χριστιανικό της π ρό
σωπο, που πρέπει συνεπώς να 
ξαναπροβληθή. .

Ισως οι π ιστοί του  παραπάνω 
κινήματος θέτουν τις βάσεις μιας 
νέας χριτιανικής θεολογίας, κύριο 
χαρακτηριστικό της οποίας θα είναι 
η επ ιταγή  για διαχείριση μάλλον 
παρά για κτήση του  κόσμου και του 
πλούτου του. Γιατί αναμφισβήτητα 
σκοπός του  νέου χριστιανικού κινή - 
ματος είναι η επιθυμία για συντή 
ρηση και προστασία της θείας δημι
ουργίας και όχι για εκμετάλλευσή 
της. Αν θυμηθή κανείς ότι το  π α 
τροπαράδοτο σύστημα αξιών στις 
Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησε από 
μιαν αισιόδοξη πίστη στο απεριόρι- 
στο των αναπτυξιακών δυνατοτή 
των του ανθρώπου, η τοποθέτηση 
του νέου χριστιανικού κινήματος, 
αν περιγράφηκε σωστά, αντιπρο

σωπεύει όντως μια σημαντική αλ
λαγή.

Σε πολλούς ανθρώπους, που η 
αίσθησή τους της ασφαλείας βασί
ζετα ι σε μια πίστη προς ω ρισμέ-< 
νους ισχυρούς θεσμούς, το  τερ ά 
στιο κύμα αλλαγής, που σαρώνει 
την εποχή μας, προκαλεί τρόμο. 
Βλέπουν τον εα υτό  τους στην άκρη 
της Δυτικής Θάλασσας να απ ειλή - 
τα ι από ένα τεράστιο παλιρροϊκό 
κύμα, που καλπάζει προς το  μέρος 
τους για να τους παρασύρη σε μια 
μαύρη και άγνωστη δίνη γεμάτη 
τρομακτικά  τέρ α τα . Αλλοι β λέ
πουν να προβάλλη ένας γενναίος 
νέος κόσμος, μια νέα Ούτοπία, 
όπου η κατάρρευση των σημερι
νών θεσμών θα οδηγήση περίπου 
αυτόματα  στην μεταμόρφωση του 
ανθρώπου και την επικράτηση του 
αγγελικού στοιχείου ο αυτόν.

Ο καθένας μπορεί να διαλέξη και 
να πάρη. Δεν γνωρίζομε π ραγματι
κά τι θα συμβή στο μέλλον. Δεν 
αποκλείετα ι να μας περιμένη μια 
νέα Περίοδος Σκοτεινών Χρόνων. 
Δεν αποκλείετα ι πάλι να προχω- 
ράμε σε μια νέα αναγέννηση. Το 
μόνο σίγουρο είναι πως η ανθρω
π ότητα  διαθέτει ένστικτο επιβίω
σης ισχυρότερο και από αυτούς 
ακόμη τους θεσμούς της. Ο θ άνα 
τος ενός θεσμού δεν σημαίνει α 
ναγκαστικά τον θάνατο της α ν 
θρωπότητας. Οπως οι νεοδίδακτοι 
κολυμβητές, πρέπει να πεισθούμε 
ότι δεν θα πνιγούμε αν σ ταμα τή 
σουμε να κρατιόμαστε από τον 
δάσκαλο της κολύμβησης.

Το πραγματικό μήνυμα του μύ
θου του  Οσίριδος δεν είναι ότι 
ξεσχίσθηκε σε χίλια κομμάτια. Είναι 
ότι γεννήθηκε ξανά.

ΤΟ Σ Ο Β Α Ρ Α  
Μ Ε ΓΕΛΙΟ

’ Οποιος χάνει στα χαρτιά...

ΝΑ από τα πιο... φαιδρά και 
παράδοξα πρωτοχρονιάτικα έθι

μα, είναι το έθιμο της χαρτοπαιξίας. 
Από την εποχή που’ κάνε η τράπουλα 
τη θριαμβευτική της εμφάνιση, είχε, 
έχει και θά'χει, όπως φαίνεται, για 
πάντα τους πιστούς φίλους της. Οι 
χαρτοπαίχτες, ούτε έλειψαν, ούτε θα 
λείψουν ποτέ! Αλλά δεν πρόκειται 
τώρα γι’ αυτούς. Το πρωτοχρονιάτικο 
έθιμο ζητάει κι από τους πιό... άσχε
τους στα μυστήρια της τράπουλας, να 
δοκιμάσουν αυτές τις μέρες την τύχη 

, τους στα χαρτιά «για το καλό του 
χρόνου».

Αλλά γιατί αυτό;
Η σχέση της ντάμας, του ρήγα και 

του μπαλαντέρ, με «το καλό του 
χρόνου» είναι, όπως ο φάντης με το... 
ρετσινόλαδο! Κι όμως το έθιμο αυτό 
τηρείται πιστά κάθε παραμονή Πρωτο
χρονιάς και... κάθε μέρα του χρόνου! 
Γύρω από το πράσινο τραπέζι φίλοι και 
γνωστοί, γέροι και νέοι, πέφτουν μετά 
μούτρα στο πόκερ, στο κουμκάν, στο 
σεμέν ντε φερ ή στο τριανταένα για 
το... καλό του χρόνου! (κι οι έξυπνοι 
για το καλό της... τσέπης τους).

-  Εμένα αυτά δε μ’ αρέσουν! Δεν 
το παραδέχομαι το έθιμο! Να κάτσω να 
ξενυχτήσω βρε αδελφέ, να χάσω τα 
λεφτά μου για το καλό του χρόνου.

ώνεγε προχτές κάποιος... αντιδρα
στικός.

-  Μα μπορεί να μη χάσετε, αλλά να 
κερδίσετε, του παρατήρησε ένας.

Κι όμως, αγαπητοί μου, να το δείτε, 
που κανένας κι εφέτος, όπως κάθε 
χρόνο, δε θα κερδίσει! ’ Ολοι θα 
βρεθούν... χαμένοι! Δεν υπάρχει άν
θρωπος, που νά’ χει πει μέχρι τώρα, 
πως δεν έχασε!

-  Λοιπόν, πως πήγατε, κύριε Δημη- 
τράκη;

-  ’ Εχασα! ’ Εχασα!
-  Και σεις, κύριε Τηλέμαχε;
-  Κι εγώ το ίδιο, αγαπητέ μου!

’ Εχασα!
Και βλέπουμε σε μια συντροφιά που 

παίζουν οχτώ άνθρωποι να χάνουν και 
οι... οχτώ!

Μα τότε ποιος κερδίζει;
Εδώ κάτι παράξενο συμβαίνει. Μή

πως επειδή η χασούρα κάνει πιο 
συμπαθητικούς τους ανθρώπους, όλοι 
λένε πως χάνουν;

Αλλά ποιό κορόιδο θα’ θελε να 
χάσει μερικά χιλιάρικα για να κερδίσει 
λίγη συμπάθεια; Που εδώ που τα λέμε, 
δεν πρόκειται να του χρειαστεί σε 
τίποτα.

Σε τίποτα; Κι η παροιμία, παρακαλώ, 
που λέει, ότι, όποιος χάνει στα χαρτιά 
κερδίζει στον έρωτα; Τον έρωτα,

Του Γιάννη Πολίτη
όμως, τάχα αποζητούν όλοι αυτοί οι 
άνθρωποι, που πέφτουν με τα μούτρα 
στο χαρτί, για να χάσουν και το 
τελευταίο τους χιλιάρικο; Κι ύστερα, 
πως είναι δυνατόν ένας, που χάνει και 
μένει ταπί, να μη μένει... μπουκάλα 
στον έρωτα, αφού, όπως είναι γνωστό, 
καμιά τρυφερή γυναικεία καρδιά δε 
συγκινείται από την ερωτική εξομολό
γηση ενός απένταρου φουκαρά;

Ο έρωτας της γυναίκας δεν προ- 
σφέρεται παρά στους τυχερούς, όχι 
μόνο της τράπουλας, αλλά της ζωής!
Ανθρωπος που... καπελώνεται στο 

κουμκάν δεν μπορεί να... σηκώσει 
κεφάλι στον έρωτα.

' Αλλωστε ο έρωτας δε διαφέρει και 
πολύ από την τράπουλα. Η όμορφη και 
χαριτωμένη κυρία που είναι η Ντάμα 
πλαισιώνεται πάντα από το Ρήγα και το 
Φάντη, τους θαυμαστές της. Μα και οι 
δυο αυτοί κύριοι είναι δειλοί και 
άτολμοι, που ικανοποιούνται με λίγα 
χαμόγελα...

' Ερχεται, όμως, σε μια στιγμή εκεί
νος ο κατεργάρης ο... Μπαλαντέρ και 
σαρώνει τα πάντα!...

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
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ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σε αγώνες ΜΟΤΟ -  ΚΡΟΣ που έγιναν ατη Γαλλία πήραν μέρος 4 αστυφύλακες μοτοσυκλεττιστές της Αμέσου 
Δράοεως. Τους μοτοουκλεττιστές αυτούς τίμησε με αναμνηστική πλακέττα ο Γεν. Αστυν. Δ/ντής κ. Σηφάκης 
σε ειδική τελετή που έγινε με την παρουσία του Γεν. Γραμματέα του Υ.Δ. Τ. κ. Αναγνοστοπούλου και του 
Αρχηγού Α.Π. κ. Νίτσου. Στη φωτογραφία επάνω στιγμιότυπο. Στην κάτω φωτογραφία στιγμιότυπο από τη 
διανομή αναμνηστικών δώρων που έγινε στον Αερολιμένα του Ελληνικού από αστυφύλακες με την ευκαιρία της 
παγκοσμίου ημέρας τουρισμού.
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Ε ΙΠΑΝ πως ο Καμπάνα είναι ο 
Βερλαίν, ο Ρεμπώ, ο Βιγιόν, ο 

Νίτσε, ο Χαίλντερλιν της Ιταλίας. Η 
περίπτωση όμως του «καταραμένου 
της ιταλικής λογοτεχνίας» είναι ένα 
καθαρό κι αυτοδύναμο φαινόμενο της 
πνευματικής ζωής της Ιταλίας και ένα 
ποιητικό φαινόμενο μοναδικό. Είναι ο 
οραματιστής κι ο οραματικός ποιητής 
που ταύτισε τη ζωη του με την ποίηση κι 
ερμήνευσε άμεσα και την ίδια στιγμή 
την φύση, τη ζωή και την ποιητική του 
ευαισθησία.

Ο Καμπάνα προηγήθηκε από τον 
Ουνγκαρέττι, τον Σμπάρμπαρο, τον 
Κουαζίμοντο, τον Μοντάλε, τον Σινιγ- 
κάλλι, τον Γκοβόνι κ.α. Είναι μια βασική 
ποιητική παρουσία, στην οποία συγκλί
νουν τα περισσότερα ποιητικά ρεύματα 
της εποχής του όπως ιμπρεσσιονισμός, 
ερμητισμός και φουτουρισμός (παρόλο 
που ο ποιητής ήταν ενάντιος στο 
φουτουρισμό). Η έμπνευση, η εκτέλε
ση και το πνεύμα του είναι χαραγμένα 
από τον ορφισμό της προσωπικής του 
θεωρίας και το σύνολο της ποίησής του 
αγγίζει τα όρια της τρέλλας και της 
μεγάλης δημιουργίας.

Στην Ελλάδα ο Ντίνο Καμπάνα είναι 
σχεδόν άγνωστος. Εξαίρεση αποτελεί η 
«Παγκόσμια ποιητική ανθολογία» της 
Ρ.Μπούμη και του Ν.Παπά, στην οποία 
περιλαμβάνονται αρκετά βιογραφικά 
στοιχεία για τον ποιητή, καθώς και 
πέντε ποιήματα μεταφρασμένα από τον 
Κούλη Αλέπη και τη Ρίτα Μπούμη. 
Επίσης μια σύντομη παρουσίαση του 
Κώοτα Μ.Σταμάτη στο περιοδικό «Βο
ρειοελλαδικά» του Φώτη Τριάρχη 
(τεύχ. Μάη-Ιούνη 1982) με τίτλο «Ντίνο 
Καμπάνα» και με μετάφραση δύο ποιη
μάτων από τον ίδιο στα ελληνικά. Στις 
ελληνικές εγκυκλοπαίδειες, στα λεξικά 
κ.λ.π. είναι καταχωρημένα ελάχιστα 
στοιχεία για τον ποιητή.

Εχοντας λοιπόν υπόψη αυτή την 
κατάσταση νομίζω πως η μετάφραση 
όλων των ποιημάτων και των λυρικών 
πεζών του Καμπάνα στα ελληνικά μαζί 
με μια συνολική παρουσίαση στο ελλη
νικό κοινό με πλήρη βιογραφία, και 
κριτική αποτίμηση καθώς και σχολίαση 
των μεταφράσεων καλύπτει ένα μεγά
λο κενό, γιατί ο Καμπάνα δεν είναι απλά 
ένας μεγάλος Ιταλός ποιητής, αλλά από 
τους πρωτοπόρους της επδχής του και 
από τους σπουδαιότερους της ιταλικής 
ποίησης.

Για το ελληνικό κοινό ο Καμπάνα και 
τα έργα του που ακολουθούν αποτε
λούν κάτι το καινούργιο, το μοναδικό, το 
ανεπανάληπτο. Το έργο αυτό πρέπει να 
κοιταχτεί όχι ξεκάρφωτα, αλλά μέσα 
στην εποχή του, στα ποιητικά ρεύματα 
και στις ραγδαίες εξελίξεις της εποχής 
του. ' Επειτα δεν θα πρέπει να ξεχνιέται 
ότι ο ποιητής ήταν ένας ψυχικά άρρω
στος, τραυματισμένος από την εσωτε
ρική του ταραχή κι από την φτώχεια, 
που τον ακολούθησε ως το θάνατο. Κι 
ακόμα πρέπει να υπολογίσουμε και τη 
νοοτροπία της εποχής του σύμφωνα με 
την οποία αντιμετώπιζαν τους ψυχικά 
άρρωστους και τους τρελλούς. Τα 
στοιχεία αυτά υπάρχουν έντονα στην 
ποίηση του Καμπάνα και γίνονται κατα
νοητά μόνον όταν δεν λησμονάμε την 
εποχή, την πάθηση και την ποιητική του 
ατμόσφαιρα.

Ο Καμπάνα παρουσιάζει μια αναλογία 
με τους δικούς μας Γιώργιο Βιζυνηνό, 
Ρώμο Φιλλύρα, Γιώργο Κοτζιούλα και 
Τέλλο Αγρα. Είναι κι αυτός ένας 
«καταραμένος» των γραμμάτων της 
πατρίδας του. Στις μεταφράσεις, που 
είναι εξαιρετικά δύσκολες η προσπά
θεια ήταν ν' αποδοθεί το πνεύμα του 
ποιητή κι ο ορφικός συμβολισμός του 
έστω κι αν το νόημα (όχι σπάνια άπιαστο 
ή ακαθόριστο) δεν φαίνεται τόσο καθα
ρά. ' Ετσι ακριβώς το δίνει κι ο ποιητής 
και θα ήταν πέρα από τη δεοντολογία 
μας να απομακρυνθούμε από το πρωτό-

Επάνω: Ο Ντίνο Καμπάνα σε χαρακτηρι
στική φωτογραφία. Στην απέναντι σελί
δα: Ο Ντίνο Καμπάνα στο φρενοκομείο 
του Καστέλ Πούλτσι (Τη φωτογραφία 
τράβηξε ο γιατρός του Κάρλο Παριάνι).

τύπο για να φανούμε πιο συγκεκριμέ
νοι. Ετσι άλλωστε αξίζει ο Καμπάνα. 
Αν του αφαιρέσεις αυτά τα γνωρίσματα 
χάνει αμέσως την ταυτότητα της μονα- 
δικότητάς του.

Η ζωή του Ντ. Καμπάνα
Ο Ντίνο Καμπάνα (DINO CAMPANA) 

γεννήθηκε στο Μαρράντι της Τοσκά
νης στις 20 Αυγούστου του 1885 κι
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ήταν γιος του δάσκαλου Γιάννη και της 
Φάννυ Λούτι. Πέρασε τα παιδικά του 
χρόνια κοντά στις γεροντοκόρες αδελ
φές Μαρριάνα και Μπαρμπερίνα Μπιάν- 
κι, ενώ η μάνα του συνήθως βρισκόταν 
μακριά από το σπίτι, γιατί έπασχε από 
έντονες ψυχικές διαταραχές. Παρά το 
δυσάρεστο τούτο οικογενειακό περι
βάλλον ο Καμπάνα θυμόταν αργότερα 
με νοσταλγία τα χρόνια εκείνα της 
παιδικής του ευτυχίας κι έλεγε συχνά 
όταν τον ρωτούσαν για τα πρώτα χρόνια 
της ζωής του «Από μωρό είχα μια 
ευτυχισμένη παιδική ηλικία».

Το 1897 μπήκε στο κολλέγιο της 
Φαέντσας και το τελείωσε το 1900' το 
1901 γράφτηκε στο λύκειο Τορρικέλλι 
και το 1903, μετά από φοίτηση στο 
λύκειο του Ατζέλιο στο Τουρίνο, επέτυ
χε στις εξετάσεις του πανεπιστημίου 
στο κλασσικό τμήμα στην Καρμανιόλα. 
Κατά την περίοδο αυτή άρχισαν οι 
απουσίες από το πανεπιστήμιο, οι μονα
χικές περιπλανήσεις του και οι βίαιες 
εκδηλώσεις συμπεριφοράς του ιδιαίτε
ρα προς τη νευρική μητέρα του.

Ενα χρόνο αργότερα (1904) τον 
βρίσκουμε στη Μπολώνια να σπουδάζει 
χημεία στο εκεί πανεπιστήμιο' έπειτα 
γράφτηκε στη φαρμακευτική και στη 
χημεία στο πανεπιστήμιο της Φλωρεντί
ας. Σ' αυτή την εποχή (1905) ο 
εικοσάχρονος Καμπάνα, επηρεασμέ
νος από τον Καρντούτσι και τον Ντ' 
Αννούντσιο, γράφει τους πρώτους στί

χους του. Παράλληλα εξακολούθησε 
να φοιτάει στη φαρμακευτική και χη
μεία, ενώ κορυφωνόταν η τάση του 
προς τη μοναχική ζωή κι έγινε ήρωας 
πολλών επεισοδίων βίας. ' Ολη αυτή η 
επίμονη απομάκρυνση από τις συντρο
φιές του και η τόσο εύθραυστη ευαι
σθησία του ξέσπασαν άσχημα το 1906 
(4 του Σεπτέμβρη)' έτσι τον έκλεισαν 
στον φρενοκομείο της Ίμολας, όπου 
έμεινε ως τις 31-10-1906 κιεβγήκε με 
αίτησή του, παρά τις αντίθετες συμβου
λές των γιατρών.

Ξαναγράφτηκε στη χημεία στο πανε
πιστήμιο της Μπολώνιας το 1907, φοί
τησε στον 4ο χρόνο, αλλά κατά τα τέλη 
του Μάη έφυγε ξαφνικά για τη Γαλλία. 
Το 1908, 23 χρονών, πήγε στη Γένοβα, 
συνοδευόμενος από κάποιον θείο του, 
ζητώντας δουλειά ή περιπέτειες. Σύμ
φωνα με τις πληροφορίες το 1908 
μπαρκάρησε για τη Νότια Αμερική, σαν 
λαθρεπιβάτης και κάνοντας το μούτσο 
σε φορτηγό καράβι έφτασε στην Αρ
γεντινό. Η Γένοβα ωστόσο στάθηκε η 
μεγάλη αγάπη του ποιητή· σ' αυτήν 
επέστρεψε το 1912 από την Αργεντινό, 
φτωχός κι απογοητευμένος, πάλι σαν 
λαθρεπιβάτης κι εγράφτηκε στη χημεία 
του πανεπιστημίου της πόλης, χωρίς 
όμως ποτέ να στρωθεί στη μελέτη. 
Φαίνεται πως τούτη την εποχή έγραφε 
το μακρύ ποίημά του «Γένοβα», με το 
οποίο τραγούδησε την παλιά πόλη σε 
στίχους καθάρια ιταλικούς, ενώ μέχρι 
τότε όλοι τραγουδούσαν τη Γένοβα στη 
γενοβέζικη διάλεκτο. Πιο ύστερα τον 
συναντάμε στο Βέλγιο, όπου τον φυλά
κισαν για τρεις μήνες· μπήκε έπειτα 
εσωτερικός στο φρενοκομείο της 
Τουρναί και βγαίνοντας επισκέφτηκε το 
Παρίσι και το 1909 επέστρεψε στο 
Μαρράντι. Τότε συνέβη νέα κρίση. 
Μπήκε σε άσυλο της Φλωρεντίας για 18 
ημέρες. Τον έχει κυριέψει η μανία των 
περιπλανήσεων και των ταξιδιών. Τότε 
ξεκίνησε με τα πόδια από το Μαρράντι 
κι επήγε στις εξοχές του Κασεντίνο και 
της φλωρεντινής Βέρνας (1910).

Στο πανεπιστημιακό περιοδικό «Πά
πυρος» της Μπολώνιας το 1912 εμπι
στεύτηκε τα πρώτα ποιητικά του κείμε
να, στα οποία συναντάμε και το ποίημα 
«Χίμαιρα». Στη Μπολώνια και Φλωρεν
τία συνεργάστηκε επίσης με τα περιοδι
κά «Λα Ριβιέρα Λίγκουρε». «Η φωνή», 
«Λατσέρμπα» κ.α. Σε ένα ταξίδι του 
στην Οδησσό της Ρωσίας ακολούθησε

για ένα διάστημα μια συντροφιά Τσιγγά
νων, πουλώντας καλεντάρια και κάνον
τας διάφορες δουλειές για να ζήσει. 
Τον Οκτώβρη του 1913 στη Φλωρεντία 
παράδωσε τα ποιητικά του χειρόγραφα 
με τον τίτλο «Η πιο μακριά μέρα» 
(ποιήματα γραμμένα μέσα στο 1911-12) 
στους Παπίνι και Σόφφιτσι, που είχαν τη 
διεύθυνση του περιοδικού «Λατσέρ
μπα» με σκοπό να τα τυπώσουν για 
λογαριασμό του. Ομως κατά καλή 
συγκυρία τα χειρόγραφα χάθηκαν και 
τον επόμενο χρόνο ο ποιητής επιστρέ- 
φοντας στο Μαρράντι, αναγκάστηκε να 
γράψει από μνήμης πάνω σε χασαπό
χαρτα τα ποιήματά του, χρησιμοποιών
τας σημειώσεις, σχεδιάσματα κι άλλα 
βοηθήματα, γιατί δυστυχώς δεν είχε 
κρατήσει αντίγραφο των ποιημάτων 
του. Στη νέα συλλογή ο Καμπάνα 
έδωσε τον τίτλο «Ορφικά Τραγούδια», 
που τα τύπωσε ο συμπατριώτης του 
ποιητή Μπρούνο Ραβάλι, με έξοδα του 
Καμπάνα και με τη βοήθεια φίλων του 
συγγραφέων. Τ ο βιβλίο τούτο ο ποιητής 
το αφιέρωσε στον «Γουλιέλυο Β' αυτο- 
κράτορα των Γερμανών». Στη συνέχεια 
ο ποιητής γύρισε στη Φλωρεντία, όπου 
προσπάθησε να διαθέσει προσωπικά τα 
αντίτυπα των «Ορφικών Τραγουδιών», 
στην τιμή των πέντε λιρών, γυρνώντας 
στα καφενεία και στα βιβλιοπωλεία της 
Φλωρεντίας. Το χαμένο χειρόγραφο 
«Της πιο μακριάς μέρας» βρέθηκε 
μόλις το 1971 στα κατάλοιπα του 
Σόφφιτσι, που ήταν και περίφημος 
ζωγράφος, κι ετυπώθηκε στον Κυρια
κάτικο Ταχυδρόμο» με πλατια εισαγωγή 
για τον ποιητή και το έργο του, καθώς 
και με ειδική αναφορά στις σχέσεις του 
με την Αλεράμο.

Το 1915 ο Καμπάνα δούλεψε για λίγο 
καιρό σαν εργάτης στην Ελβετία. Επι- 
στρέφοντας στο Μαρράντι τον Ιούλιο 
του ίδιου χρόνου με την κήρυξη του 
πολέμου παρουσιάστηκε σαν εθελον
τής στο στρατό, αλλά δεν τον δέχτηκαν 
επειδή είχε νοσηλευτεί σε φρενοκο
μείο κι εμπήκε πάλι σε ψυχιατρική 
κλινική. ' Επειτα γύρισε στη Φλωρεντία.

Το 1916 τον συναντάμε στη Λάστρα 
της Σίνιας στο πατρικό του σπίτι. 
Περνώντας τις καλοκαιρινές διακοπές 
του στη Μαρίνα της Πίζας, ο ποιητής 
γνωρίστηκε με τη γυναίκα της ζωής 
του, τη Σίβιλλα Αλεράμο, που πριν τον 
γνωρίσει είχε διαβάσει τα «Ορφικά 
Τραγούδια». Η γυναίκα αυτή ήταν η
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ΝΤΙΝΟ ΚΑΜΠΑΝΑ
Δεξιά: Χειρόγραφη κάρτα του Ντίνο 
Καμπάνα σταλμένη στο Τζοβάννι Παπί- 
νι. Στην απέναντι σελίδα.
Επάνω: Ο Ντίνο Καμπάνα σε σχέδιο με 
πέννα του Πρίμο Κόντι. Κάτω: Η Σίβυλ
λα Αλεράμο το 1917.

τέλεια πνευματική και ηθική καταστρο
φή του. Οι σχέσεις τους κράτησαν 
κάπου δυο χρόνια (1916-1917) κι ήταν 
βασανιστικές κι επικίνδυνες, βίαιες και 
θυελλώδεις τόσο που η Αλεράμο παρα
πονιόταν για τη βιαιότητά του, την οποία 
μαζί με άλλα χαρακτηριστικά για τον 
ποιητή κατάγραψε αργότερα σε βιβλίο 
της. Για τις σχέσεις αυτές του ζευγαρι
ού η σουηδέζα δημοσιογράφος Ά -  
στριντ Άνχφελντ έγραψε « Ολη τη 
νύχτα δέρνονταν και γκρινιάζονταν. 
Χωρίς άλλο θα κομματιάζονταν αν 
κάποιος δεν έμπαινε στη μέση». Βέβαια 
ο δεσμός αυτός και τα αναφερόμενα 
επεισόδια μεγαλοποιήθηκαν από τους 
δημοσιογράφους και τους συγγενείς, 
που έδωσαν περισσότερη αξία σε γεγο
νότα καθημερινότητας, παρά στα τόσο 
σημαντικά γράμματα που έγραψε ο 
Καμπάνα προς την Αλεράμο, και στα 
ποιήματα, που εσύνθεσε γι' αυτήν ο 
ποιητής. Γιατί η Αλεράμο ήταν μια 
φημισμένη γυναίκα και συγγραφέας 
της εποχής, η οποία περιλαμβάνεται 
ανάμεσα στις πρώτες ιταλίδες φεμινί
στριες' έγραψε μάλιστα και το πρώτο 
ιταλικό φεμινιστικό βιβλίο με τίτλο «Μια 
Γυναίκα». Το 1917 ο Καμπάνα φυλακί
στηκε στη Ναβάρα και με την παρέμβα
ση της Σύβιλλας λευτερώθηκε. Ο 
χωρισμός του ποιητή με τη γυναίκα, που 
λάτρευε, υπήρχε θυελλώδης. Αποτέ
λεσμα αυτής της μεγάλης συγκίνησης 
ήταν να ξαναμπεί σε στρατιωτικό νοσο
κομείο της Φλωρεντίας (1918) κι από 
εκεί στις 28-1-1918 μπήκε στο φρενο
κομείο του Καστέλ Πούλτσι κοντά στη 
Μπάντια στο Σέττιμο, όπου κιέζησε την 
υπόλοιπη ζωή του μέσα στο χάος της 
ψυχικής του διαταραχής και σε μικρά 
διαλείμματα πνευματικής διαύγειας. 
Στα 14 χρόνια της νοσηλείας του στο 
Καστέλ Πούλτσι ο Καμπάνα δεν κατά- 
φερε να φτάσει καμμιά φορά στην 
αληθινή ποιητική δημιουγία. Το μόνο, 
που έδωσε σε τούτα τα χρόνια της 
φυλακής του ο ποιητής ήταν οι συνομι
λίες και οι εκμυστηρεύσεις, που έκανε 
προς το γιατρό του Παριάνι το 1927 και 
1930 και στις οποίες διαφωτίζεται η 
σκληρή ζωή των μοναχικών περιπλανή

σεων, ο τροπος και η φιλοσοφία της 
ποιητικής του και η σπάνια ταύτιση 
ποιητή και ποίησις. Το 1928 ο Μπίνο 
Μπινάτσι ξανατύπωσε τα «Ορφικά Τρα
γούδια» με προσθήκες του Βαλέκκι.

Ο Παριάνι, ο γιατρός του Καμπάνα 
στο Καστέλ Πούλτσι, συγκέντρωσε το 
αυτοβιογραφικό υλικό αυτών των εκμυ
στηρεύσεων του ποιητή κι αργότερα 
τύπωσε «Τη μυθιστορηματική του Ντίνο 
Καμπάνα», η οποία αποτελεί το γνησιό
τερο ντοκουμέντο για τον άτυχο ποιητή 
των «Ορφικών Τραγουδιών». Καταχω
ρεί ο Παριάνι: «Δεκαπέντε χρονών 
επήγα στο κολλέγιο του Πιεμόντε, στη 
Καρμανιόλα, κοντά στο Τουρίνο. Αργό
τερα γράφτηκα στο πανεπιστήμιο της 
Μπολώνιας. Δεν τα κατάφερνα με τη 
χημεία. Και τότε άρχισα να γράφω και ν' 
αλητεύω. Μια μανία για περιπλάνηση μ' 
έσπρωχνε από τον έναν τόπο στον 
άλλο. Ένιωθα την ανάγκη διαρκώς ν' 
αλλάζω... Εγώ έπρεπε να σπουδάσω 
φιλολογία. Αν σπούδαζα φιλολογία, 
μπορούσα να ζήσω με αξιοπρέπεια. Τη 
χημεία δεν την καταλάβαινα διόλου, γΓ 
αυτό κι εγκαταλείφθηκα στο κενό. 
' Εκανα φυλακή κάμποσους μήνες. Δυ- 
ο-τρεις μήνες στην Ελβετία, στη Βασι
λεία. Για έναν καυγά. Είχα τσακωθεί μ' 
έναν Ελβετό. Τον χτύπησα. Μικρομώ- 
λωπες. Δεν καταδικάστηκα. Είχα ένα 
συγγενή εκεί και φρόντισε. Στην Ιταλία 
κατά το 1902-1903, μ' έπιασαν και μ' 
έβαλαν ένα μήνα φυλακή στην Πάρμα. 
Μετά μ' έκλεισαν στο φρενοκομείο της 
Ίμολας, όπου με παρακολούθησε ο 
καθηγητής Μπρουτζία. Εμεινα τέσσε
ρις μήνες. Μετά από την Ίμολα, μ'

έκλεισαν στο φρενοκομείο της Τουρ- 
ναι. στο Βέλγιο. Εκεί είπαν οι γιατροί: 
προίούσα τρέλλα. ' Εμεινα εκεί από τις 
4 Σεπτεμβρίου ως τις 31 Οκτωβρίου 
1906. Ύστερα από την Τουρναί πήγα 
για ιατρική παρακολούθηση στη Φλω
ρεντία, για δεκαοχτώ μέρες, τον Απρί
λη του 1909... Στο μεταξύ δούλευα 
όπου εύρισκα για να ζήσω. Π.χ. έκανα 
τον ακονιστή σιδερικών. Ακόνιζα δρε
πάνια, άξίνες. Για το ψωμί μου. ' Επαιζα 
μουσικό τρίγωνο στις προκυμαίες της 
Αργεντινής. Έγινα πορτιέρης σε μια 
λέσχη στο Μπουένος ' Αύρες. ' Εκανα 
ένα σωρό έπαγγέλματα. Φτυάριζα χώ
ματα στ' αναχώματα στην Αργεντινή. 
Κοιμόμουν στο ύπαιθρο, σε αντίσκηνο. 
Δουλειά πιο πολύ μονότονη από βαριά. 
Στην Αργεντινή ξέμαθα ακόμα και την 
αριθμητική. Αν δεν την ξεχνούσα θα 
πήγαινα κάπου λογιστής... Καρβουνιά- 
ρης σε φορτηγά καράβια, ύστερα θερ
μαστής.

Στην Αργεντινή έκανα και τον αστυ
φύλακα ή μάλλον τον πυροσβέστη. Οι 
πυροσβέστες εκεί είναι επιφορτισμένοι 
και με τη διατήρηση της τάξης. Πήγα 
στην Οδησσό. Πούλαγα σερμπαντίνες 
στα ουκρανικά πανηγύρια. Οι Μποσσιά- 
κοι είναι σαν τους Τσιγγάνους. Είναι 
νομαδικές ομάδες από πέντε άτομα 
που πλανιώνται αδιάκοπα. Η σκοποβολή 
ήταν στην Ελβετία. Εμαθα καλά ένα 
σωρό γλώσσες. ' Ηρθα στην Ιταλία από 
την Ελβετία, για να μη με κηρύξουν 
λιποτάκτη. Στην Ιταλία είδαν πως είχα 
μπει σε φρενοκομείο και με απάλλαξαν 
από το στρατό. Έτσι έμεινα δίχως 
δουλειά και σεργιανούσα. (Το καλοκαίρι
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ΝΤΙΝΟ ΚΑΜΠΑΝΑ
αυτό του 1914 τύπωσε τα «Ορφικά 
Ασματα», στο Μαρράντι).,. Πουλούσα 

τα τραγούδια μου στους «Πασκόφσκι» 
και στους «Ερυθροχίτωνες» στη Φλω
ρεντία. Στο «Καφέ-Σαν Πιέτρο» στη 
Μπολώνια. Αν εγώ πουλούσα κείνο το 
βιβλίο μου, το' κανα γιατί ήμουν φτω
χός... Λίγο πολύ όλοι μ' ερέθιζαν. Οι 
φουτουριστές εύρισκαν τους στίχους 
μου κενούς, λόγου χάρη. Είχα πια 
ισχυρή νευρασθένεια (στις 28 Ιανουάρι
ου 1918 κλείστηκε στο φρενοκομείο 
του Καστέλ Πούλτοι)... Μια φορά ήμου
να συγγραφέας, μα υποχρεώθηκα να τα 
παρατήσω, γιατί το μυαλό μου είχε 
αδυνατίσει. Δε συνδέω τις ιδέες. Δεν 
τις ακολουθώ... Τώρα πρέπει ν' ασχο
ληθώ με πιο σημαντικές εργασίες (8 
Νοεμβρίου 1926)».

Αλλά και τα στοιχεία, που δίνει ο 
ποιητής Καμίλλο Σμπάρμπαρο, που ή
ξερε από κοντά τον Καμπάνα, έχουν 
άμεση τραγικότητα και φωτίζουν τον 
ποιητή και τον άνθρωπο: «Πλάι στον 
Καμπάνα, που είχε εμφάνιση πιο πολύ 
καραγωγέα παρά ποιητή, αισθανόσουνα 
υλοποιημένη την ποίηση σε μια ηλεκτρι
κή δόνηση, σε μια έκρηξη. Μια φορά 
τον αναζήτησα στην παλιά Πιάτσα ντέι 
Τορνέι, όπου, φυγόκεντρος και ντρο
παλός, κατάφευγε μόνος να καθίσει 
κάπου απόμερα. Διάκρινα από μακριά τη 
χοντρόκοπη μορφή του, στεφανωμένη 
από άφθονα ξανθά απεριποίητα μαλλιά 
και γένια. Καθίσαμε σ' ένα τραπέζι 
καπηλειού, όπως γινόταν συχνά χρόνια 
πριν. Εξακολουθούσε να είναι «ο λη
στής» των δρόμων, που ξυπόλυτο τον 
παγερό χειμώνα του '14, τον είδα ν' 
αφήνει τα ίχνη από τις πατημασιές του

στο υγρό χώμα. Κάγχαζε, κινούσε τά 
μέλη του άτακτα. Στενοχωρημένος, 
φοβισμένος, έψαχνε τις τσέπες, να 
βγάλει θαρρείς κανένα ματωμένο αντι
κείμενο. Εκείνη τη φορά, έχωσε το 
σπασμωδικό χέρι του στο γυμνό κόρφο 
του και ανάσυρε για μένα τα «Ορφικά 
' Ασματα», που τα κουβαλούσε μαζί του 
σαν μια ταυτότητα. Αργότερα ήρθε να 
με συναντήσει στη Γένοβα. Δε μου' 
δώσε το χέρι. Σώπαινε, ενώ το πρόσωπό 
του κοκκίνιζε από συστολή... Οι δικοί 
μου μόλις που τον ανέχονταν στο σπίτι, 
γιατί ήταν γεμάτος ψείρες. Το βράδυ, 
όταν ήταν να πλαγιάσει, μια παρθενική 
ντροπαλοσύνη τον κυρίευε για τα ρού
χα του. Η φιλοξενία που του πρόσφερ- 
να του γινόταν αμέσως αβάσταχτο 
βάρος. Την τρίτη μέρα κίνησε να φύγει. 
Πεισματάρης. Τον είδα ν ' απομακρύνε- 
τα με το αόριστο εκείνο βήμα του του 
πλάνητα. Τον χτυπούσε αλύπητα ο 
άνεμος».

Ας δούμε όμως το συγκινητικό πορ- 
τραίτο για τον Καμπάνα του Λουίτζι 
Μπαρτολίνι: «Δεν είναι ποιητική παρο
μοίωση λέγοντας πως ο Καμπάνα ήταν 
ωραίος σαν ένας θεός. ' Ηταν ξανθός 
σαν τον ήλιο... ' Ηταν ντυμένος σαν κι 
εκείνα τ ' αγόρια του λιμανιού ή τους 
ναυτικούς που, μόλις αράξει το καράβι 
στην προκυμαία, κατεβαίνουν και ζη
τούν να πουλήσουν λαθραία υφάσματα 
και πανικά είδη. ' Εμοιαζε σαν ένας 
καλόγερος που τον έδιωξαν από το 
μοναστήρι, σαν ένας ναυτικός που 
μόλις βγήκε απ' το καΐκι και πατάει σε 
ξένο τόπο. Παράδοξη η σιλουέτα του. 
Φορούσε σαντάλια κι ένα σκούρο ναυτι
κό επενδύτη. Μια τρομερή λαχτάρα τον 
καταδίωκε. Στα δάση και στον ποταμό, 
κάτω από το Μαρράντι, ακολουθούσε 
διακριτικά γυναίκες και κοριτσάκια... 
Κοιμόταν κατάχαμα πάνω σε μια κοινή 
ψάθα, κάτω από τα δέντρα, πλάι σε

ρυάκια. ' Ελεγε πως δεν τον ένοιαζε 
που κοιμόταν κατάχαμα. «Η γη είναι η 
μητέρα μου» έλεγε. «Μπορώ να την 
επιβαρύνω, ενω για τους ανθρώπους 
δεν έχω δικαίωμα». ' Ηταν υπερβολικά 
φιλότιμος, δεν ήθελε να ενοχλεί κανέ
να. Οσοι τον γνώρισαν διηγούνται 
πόσο απίθανα λεπτός ήταν στους τρό
πους, πόσο συνεσταλμένος. Ντροπα
λός σαν ένα κορίτσι που ντρέπεται να 
γδυθεί, ακόμα και με κλειδωμένη την 
κάμαρά του. Δεν πιστεύω πως είχε στο 
νου του την αυτοκτονία. Αγαπούσε τη 
ζωή και όλοι τον αγαπούσαν σαν σπου
δαίο ποιητή. Με τα σχισμένα σαντάλια 
του, τα μακριά μαλλιά του στους ώμους, 
τα απεριποίητα γένια του, ήταν απί
στευτα θελκτικός και αγαπητός. Μονά
χα τους κατασκόπους μισούσε. Τον 
κυνηγούσαν νύχτα και μέρα, όπως 
φανταζόταν. Μέσα σε εκατό ανθρώ
πους -  έλεγε -  οι ενενήντα εννιά είναι 
κατάσκοποι, που ζητούσαν να τον εξον
τώσουν... ' Οσο για τις πολιτικές πεποι
θήσεις του, στο κεφάλι του βασίλευε το 
χάος. ' Ηταν εθνικιστής, αναρχικός, 
πολίτης του κόσμου»... (Και τα τρία πιο 
πάνω αποσπάσματα σε ελληνική μετά
φραση πάρθηκαν από την «Παγκόσμια 
ποιητική ανθολογία» της Ρ.Μπούμη και 
του Νίκου Παπάτομ. Ε' σελ. 2131 κ.ε.).

Στη 1 του Μάρτη του 1932 ο Ντίνο 
Καμπάνα πέθανε από σηψαιμία, ύστερα 
από 14 χρόνια νοσηλείας στο ψυχια
τρείο του Καστέλ Πούλτσι. Το πτώμα 
του θάφτηκε οτο νεκροταφείο του 
Αγιου Κολομπάνο και το 1942 τα οστά 

του μεταφέρθηκαν στη Μπάντια. Εκεί ο 
«καταραμένος της ιταλικής λογοτεχνί
ας» βρήκε στο θάνατο την ησυχία του.

Τα «Ορφικά Τραγούδια»

Ολόκληρη η ποιητική δημιουργία του 
Ντίνο Καμπάνα είναι συγκεντρωμένη 
στην ποιητική του συλλογή «Ορφικά 
Τραγούδια», που τύπωσε ο ίδιος το 
19ι4. Σ ' αυτό το μικρό βιβλιαράκι 
περιλαμβάνονται 20 ποιητικά και πεζά 
έργα. Τα τραγούδια αυτά τόσο τα 
έμμετρα όσο και τα πεζά έχουν μια 
θαυμαστή ενότητα, όπου κυριαρχεί η 
γνώριμη ποιητική έμπνευση του Καμπά
να. Ονομαστικά τα έργα αυτά είναι τα
εξής:

1) «Η Νύχτα» (λυρική πρόζα). 2) «Η 
Χίμαιρα». 3) «Φθινοπωρινός κήπος». 4) 
«Η ελπίδα». 5) «Η τζαμαρία». 6) «Το 
τραγούδι». 7) «Του θεριού το βράδυ». 
8) «Η Βέρνα) (λυρικό πεζό ημερολόγιο 
από εκδρομή στο βουνό της Βέρνας, 
στο οποίο περιλαμβάνεται το ποίημα 
«Επιστροφή»). 9) «Εντυπώσεις από το
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ταξίδι και το βουνό». 10) «Ταξίδι οτο 
Μοντεβίδεο». 11) «Φαντασία πάνω σ’ 
ένα κάδρο του Αρντένγκο Σόφφιτσι». 
12) «Φλωρεντία». 13) «Χτύπα πιθάρια». 
14) «Φλωρεντία» (λυρική πρόζα). 15) 
«Φαέντσα» (λυρική πρόζα). 16) «Διπλο- 
θεϊσμός» (επιστολή-λυρική πρόζα). 17) 
« Ονειρο φυλακής» (λυρική πρόζα). 
18) «Η ημέρα ενός νευρασθενικού» 
(λυρική πρόζα). 19) «Πλατεία Σαρτζά- 
νου» (λυρική πρόζα). 20) «Γένοβα» 
(μακρύ ποίημα).

Στις πρόσφατες εκδόσεις του έργου 
του Καμπάνα περιέλαβαν και όλα τα 
«ευρισκόμενα» ανέκδοτα, που βρέθη
καν στα κατάλοιπα και στις σημειώσεις 
του ποιητή, των οποίων την πιο καλή 
έκδοση έκανε ο Ενρίκο Φάλκουϊ. Ιδιαί
τερα το «Ημερολόγιο της Φαέντσας» 
επιμελήθηκε ο Ντε Ρομπέρτις και τα 
«Γράμματα» με την Αλεράμο ο Μάριο 
Λούτσι. Σ' αυτά τα κατάλοιπα ανήκει 
«Το ταξίδι με φορτηγό», «Η πιάτσα του 
Αγίου Γεωργίου», «Ω, Περήφανη Σικε- 
λιάνα» κ.α.

Το έργο του Καμπάνα γνώρισε αμέ
τρητες εκδόσεις και σχολιάστηκε πλα
τιά από κριτικούς αναγνωρισμένους κι 
από σπουδαίους συγγραφείς. Ανάμεσα 
στις εκδόσεις αυτές πρέπει ν ’ αναφερ
θούν των: Ε. Φάλκουϊ, Φ.Μαραχύττα, 
Ν.Γκάλλο, Ντε Ρομπέρτις, Σ.Ράματ, 
Ν.Μπονιφάτσι, Κ.Γκαλιμπέρτ, Κ.Μπο, 
Μ.Ντελ Σέρρα, Ρ.Τζακόμπι, Φ.Κοντόρ- 
μπια, Π.Μπάλνταν, Μ.Λούτσι, Β.Μεν- 
γκάλντο και άλλων.

Παράλληλα η έρευνα, η μελέτη, η 
σχολίαση και η κριτική συνεχίζουν με 
απανωτές εκδόσεις τη διερεύνηση του 
έργου του Καμπάνα και οι μονογραφίες 
και οι σχολιασμένες εκδόσεις είναι 
πολυάριθμες. Σήμερα, 50 χρόνια μετά 
το θάνατο του ποιητή, οι Ιταλοί τιμούν 
και πάλι τον άτυχο ποιητή του Μαρράν- 
τι.

Το πρώτο και το τελευταίο τραγούδι 
των «Ορφικών» επισημαίνουν το ξεκί
νημα και την άνοδο και πτώση του 
ποιητή Καμπάνα. «Η Νύχτα» και η 
«Γένοβα» αποτελούν ολόκληρο τον 
ποιητή και λυρικό τραγουδιστή Ντίνο 
Καμπάνα.

Η ποίηση του Καμπάνα

Η ποίηση του Ντίνο Καμπάνα έχει 
έναν παραισθητικό-ψυχεδελικό και με
ταβαλλόμενο χαρακτήρα, στον οποίο η 
φαντασία, τα χρώματα, οι ήχοι, η μουσι
κή, ο συμβολισμός, ο ερμητισμός, η 
αφαίρεση, η αοριστία και ο καλπασμός 
της έμπνευσης, ο μυστικός οραματι- 
σμός και η δραματική του ευαισθησία

Το σπίτι
και ο κήπος του Ντίνο
Καμπάνα
οτο
Μαρράντι

παίρνουν μέρος στη δημιουργία μιας 
αποκλειστικά προσωπικής ποιητικής έκ
φρασης.

Υπάρχει σ’ αυτήν την έμπνευση η 
ρωμαλέα πορεία και ο επιβλητικός 
λόγος, που συγκλονίζει με τη δύναμη, 
με τη συχνή επανάληψη και μετοειδικό 
βάρος, που κάθε λέξη κρατάει γερά 
μέσα στην άρθρωση του λόγου του. 
Μελετώντας προσεχτικά τους στίχους 
κάι τα ποιητικά πεζά του Καμπάνα, 
αισθάνεσαι να σε παρασύρει η αέναη 
αντικατάσταση κι εναλλαγή των εικό
νων και των παραστάσεων, η φαντασμα
γορική ελλειπτικότητα των ασύμμετρων 
φαντασιώσεων και να σε κυριεύει άθε
λα το βαθύ δαντικό δέος της γοργής κι 
αβυθομέτρητης περιπλάνησης· εκστα
σιάζεσαι και δονείσαι σύψυχα, καθώς 
βρίσκεσαι άλλοτε στ’ αμαρτωλά στενο- 
δρόμια της μουντής πολιτείας και στα 
αδιαπέραστα δάση, άλλοτε στις απομο
νωμένες βίγλες των αιώνιων βουνών 
και στα μακρινά ξέφωτα κι άλλοτε μέσα 
στη μυστηριακή αταραξία της μαρμαρυ
γής των άστρων.

Ο ποιητής ταυτίζεται με την έμπνευ
σή του, σαγηνεύει τις αισθήσεις με 
τρόπο, που δεν καταφέρνεις πάντοτε 
να συλλάβεις την άκρη του, προκαλεί 
δέος με το άνοιγμα του αβυσσαλέου 
χάους, που σου μεταδίδει ξαφνικά και 
σε συγκλονίζει με την αέναη περιδίνιση 
της ατέλειωτης πλημμύρας εικόνων, 
παραστάσεων, εντυπώσεων, φαντασιώ
σεων, ενδόμυχων περιπλανήσεων κι 
αφαίρεσης του λόγου, σε τέτοιο βαθμό, 
που αδυνατείς να παρακολουθήσεις το 
πνευματικό του ξετύλιγμα καί τη ζεύξη 
των ιδεών και των αλλεπάληλων παρα
στάσεων.

Αρμονία ήχων, ήχων ανθρώπινων κι 
απόκοσμων, φαντασμαγορία ιριδισμών 
και χρωμάτων, που εντυπωσιάζουν πάν
τοτε στην απόχρωση του βαθιού κόκκι
νου, το οποίο τόσο επιδέξια ο ποιητής 
το μεταμορφώνει από έντονο χρώμα σε 
αχνιστό αίμα και υφαίνει νύξεις άμεσες 
κι απομακρυσμένες φρίκης και πρωτό
γνωρου απροσδιόριστου φόβου, ενός 
φόβου, που περικλείνει την καθολική

σφραγίδα του εφιαλτικού ονείρου και 
κάποτε του μεγάλου πανικού. Πρόκει
ται για μιαν εσωτερική αναταραχή μιας 
ψυχής, που ξεκινάει από τον καλπασμό 
της αχαλίνωτης φαντασίας και της 
δημιουργικής τρέλλας του ποιητή.

Πλάι και μέσα σ’ αυτή την αρμονική 
δημιουργία κυοφορείται κυριαρχικά ο 
μυστικός στοχασμός του ποιητή, ο 
οποίος αρχίζει και τελειώνει αόριστα με 
τη σταδιακή κλιμάκωση των σκέψεών 
του, συνταιριάζει τον ποιητικό λόγο με 
το νου, συνενώνει την αθάνατη μεγαλο
πρέπεια του Σύμπαντος με την ανθρώ
πινη νόηση κι αναζητάει τις λύσεις των 
προβλημάτων της ζωής και των διαπο- 
ρήσεών του πότε στα χωρίς σύνορα χάη 
του ουρανού και πότε μέσα στα έγκατα 
αυτού του ίδιου του ανθρώπου. Είναι μια 
ιδιόμορφη φιλοσοφία του Εγώ και του 
Είναι, μια στοχαστική διαδρομή προς και 
από το « Ενδον», μια πορεία μέσα στη 
φιλοσοφία, στη σκέψη, στις νοησιαρχι- 
κές επιδιώξεις και στα οράματα της 
θεωρίας των πανάρχαιων σοφών οπα
δών του θείου Ορφέα. Γιατί ο ουσιαστι
κότερος πυρήνας της ποιητικής δημι
ουργίας του Καμπάνα είναι κατά τη 
γνώμη μας ο διάχυτος ορφισμός, στον 
οποίο και οφείλεται η ακατάλυτη αξία 
του μικρού αλλά ρωμαλέου έργου του.

Είναι αδύνατο να κατανοήσεις ατόφιο 
τον Καμπάνα. Ποίηση και πεζά έχουν 
μια βαθύτερη αφαιρετική εσωστρέ
φεια, που δεν επιτρέπει την απόλυτη 
άλωση. Υπάρχουν στο λόγο του κενά 
αγεφύρωτα και λογικά ανερμήνευτα 
ακόμα και γι' αυτούς τους βαθυστόχα
στους μελετητές του, αντηχούν φωνές 
μυστικές, χρώματα, εικόνες και σύμβο
λα μεταβάλλονται αέναα σ' έναν κυκλι
κό χείμαρρο, που συνέχεια κυλάει και 
χάνεται και σύγχρονα ακούγονται τρα
γούδια, ενώ την ίδια στιγμή φτάνουν 
ουρλιαχτά από κατάρες κι αγέρηδες 
θυελλώδεις και ξεπροβάλλουν από 
παντού φιγούρες φευγαλέες και κακο
μούτσουνες, οράματα κι οπτασίες, 
μπροστά στις οποίες αδυνατείς να 
συνειδητοποιήσεις το όνειρο ή την 
πραγματικότητα ανάμεσα σε τούτες τις 
ακαθόριστες, πολύχρωμες, λαβυρινθώ
δεις και αλλοπρόσαλλες μεταπτώσεις 
των καταστάσεων. Εκείνο, που τελικά 
απομένει είναι η αποσπασματική εντύ
πωση μιας περαστικής κι επιβλητικής 
μεγαλοπρέπειας, από την οποία δεν 
απουσιάζει το αίσθημα του απροσδιόρι
στου εφιάλτη, η ανίχνευση του ψυχικού 
δαίδαλου και της σκέψης και το φευγα
λέο παιχνίδισμα της χιμαιρικής εναλλα
γής των εσωτερικών μεταπτώσεων, 
ανάμικτων από μοναξιά, απομόνωση,
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απαισιοδοξία, χρώματα ήχους και στο
χασμούς.

Μελέτησα τα «Ορφικά Τραγούδια» 
σε βάθος, με το πάθος του νεοφώτι- 
στού, γεύτηκα τη μαγεία τους και το 
πολυσήμαντο μήνυμά τους- αγροίκησα 
τις μυστικές φωνές του ποιητή κι 
άκουσα τον παλμό της σκέψης και της 
καρδιάς του. Στάθηκα οαν μελετητής 
και μεταφραστής πάνω σε κάθε λέξη 
και σε κάθε φράση τους κι έζησα τη 
φαντασμαγορία των επίγειων και των 
επουράνιων σαν εμπνεύσεις και σαν 
ιδέες και συγκλονίστηκα από τη βαθιά 
τους δόνηση. Αντίκρυσα τη διαδρομή 
του ποιητή από τα ποιήματα στα λυρικά 
πεζά του κι έχω μπροστά μου ολόκληρο 
τον Καμπάνα μελετημένο από τα ίδια τα 
έργα του και σχολιασμένο προσωπικά 
αλλά κι από τους πιστούς και σπουδαί
ους συμπατριώτες του και ξένους 
μελετητές του. Σ' αυτό το καθολικό 
αντίκρυσμα δεν έχω τη δύναμη να 
βεβαιώσω ότι κατάλαβα απόλυτα ολό
κληρο τον Καμπάνα και τη βαθύτερη 
ουσία του έργου του. Βρίσκω πως 
υπέρβαλα σ' ορισμένα σημεία και πως 
αλλού δεν έπιασα το μήνυμά του. Μα ο 
Καμπάνα στάθηκε απρόσιτος ακόμα και 
για τους Ιταλούς μελετητές του. ' Ετσι 
αισθάνομαι ταυτόχρονα μια πληρότητα 
κι ένα κενό, μια ταύτιση και μιά απόκλι

ση, μια θέση και μια άρνηση, ένα 
πλήθος προβλημάτων και μιαν εντύπω
ση μαζικής επίλυσης όλων. Βλέπω ότι 
αυτό είναι και το μεγάλο μυστικό της 
ποίησης του Καμπάνα: το αίσθημα που 
κυλάει αέναα, ο καταρράχτης των 
εντυπώσεων μέσα σε μια θάλασσα από 
χρώματα και η αλματική αφαιρετικότητα 
στο λόγο και στην νοησιαρχική του 
ανέλιξη, τα τόσο χαρακτηριστικά κενά 
του. Κι ακόμα η τόσο ιδιόμορφη γλώσ
σα, που κυριαρχεί απόλυτα στο λόγο και 
στη σκέψη του.

Δεν εξέτασα αν είναι ο πρώτος ή ο 
τελευταίος από τους σύγχρονους Ιτα
λούς ποιητές, ούτε αν είναι αποδεκτή ή 
αμφισβητούμενη προσωπικότητα των 
ιταλικών γραμμάτων. Μελετώντας τον 
βρήκα πως μου αφήνει περιθώρια πλα
τιά για μια ή περισσότερες θεωρήσεις 
από ένα ή και πολλά πρίσματα. Ο 
Καμπάνα δεν έχει οριακά σημεία, για τα 
οποία μπορείς ν ’ αποφανθείς με από
λυτη σιγουριά και να πεις διεξοδικά τον 
τελευταίο, τον οριστικό λόγο σου, να 
μιλήσεις τελεσίδικα. Πρόκειται για μια 
πηγή ακένωτη από την οποία αντλείς 
συνεχώς νέα ενδιαφέροντα στοιχεία, 
που διευρύνουν κάθε φορά τα όρια 
μελέτης και έρευνας. Γιατί μέσα στον 
ευρωπαϊκό συμβολισμό του, που φαίνε
ται να έχει την αρχή του στον Μπων-

τλα'ιρ και στον Ρεμπώ, υπάρχουν στοι
χεία περ' από τα λογοτεχνικά ένα 
επίπεδο που ανήκει περισσότερο σ' 
ένα πνεύμα επαναστατικό, το οποίο 
φέρνει αισθήματα πρωτόγονα και νυ
χτερινά.

Ο Καμπάνα είναι ένας μοναδικός 
ποιητής, ένας ψυχικά άρρωστος συμ
βολιστής και οραματιστής, ένας τρελός 
της τέχνης, στον οποίο κρυβόταν η 
παραφροσύνη της ψυχής και της ποιη
τικής δημιουργίας και η χάρη και η 
κατάρα των μουσών. Αυτό, που τόσο 
άδικα διατύπωσε ο Ντεμπυσσί για τον 
Βάγκνερ, πιστεύω ότι ταιριάζει απόλυτα 
στην ιδιόμορφη ποιητική παρουσία του 
Ντίνο Καμπάνα: ' Ηταν ένα ηλιοβασίλε
μα, που μπόρεσε να φαίνεται αυγή. Κι 
αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια για τον 
Καμπάνα, που φαίνεται καθαρότερα 
όσο πενράνε τα χρόνια. Στο 1982, που 
γιορτάζονται τα 50 χρόνια από το 
θάνατό του, η έρευνα και η μελέτη του 
μικρού σχετικά έργου του ολοένα 
πυκνώνεται περισσότερο, οι μονογρα
φίες πολλαπλασιάζονται και το όνομα 
του ποιητή κάθε μέρα ξεπερνάει τα 
σύνορα της πατρίδας του.

Σαν δείγμα της ποίησης του Καμπάνα 
δίνουμε στη συνέχεια το συνθετικό 
ποίημά του «Γένοβα», το οποίο είναι 
από τα δυνατότερά του και το πιο
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αντιπροσωπευτικό της πολύμορφης και 
πρωτοποριακής ποιητικής τέχνης του 
μορραντινού ποιητή. Κατά τη μετάφρα
ση έγινε προσπάθεια να μεταφερθεί το 
πνεύμα του Καμπάνα' στίχοι ασαφείς, 
προτάσεις ασύνδετες, περιεχόμενο 
σκοτεινό, ακαταλαβίστικοι συμβολισμοί 
είναι χαρακτηριστικά της ποίησης του 
Καμπάνα. Η «Γένοβα» περικλείει ολό
κληρο τον ερμητισμό, το συμβολισμό 
και τη μεγαλοπρέπεια της έμπνευσης 
και της αριστοκρατικής γλώσσας του 
άτυχου ποιητή.

ΓΕΝΟΒΑ
Υστερα σαν το σύννεφο στάθηκε 

στους ουρανούς 
Μακριά πάνω στην ατέλειωτη σιωπηλή 
Κλεισμένη στ' απόμακρα πέπλα θάλασ

σα,
Και ξαναγύρισε η ψυχή η φευγάτη 

Ολα γύρω σ' εκείνη ήταν πια μυστικά 
Εικονογραφημένα στην πρασινάδα του

κήπου
' Ονειρο υπεράνθρωπο στη θέα 

Με τα αγέρωχα αστραφτερά αγάλματα. 
Κι άκουσα τραγούδι, άκουσα ποιητών

φωνή
Στις πηγές και οι σφίγγες πάνω στ'

αετώματα
' Ηπιες μια πρώτη λήθη φαίνονται γυρ

τές
Ανθρώπινες ακόμα να χαρίζουν από

μυστικούς
Δαιδάλους βγήκε' σαν ένας πύργος

υψωνόταν
' Ασπρος στον αέρα' αμέτρητα από τη

θάλασσα
' Εδειχναν τά άσπρα όνειρα των πρωι

νών
Εξαφανίζοντας μακριά ν ’ αλυσοδέ

σουν
Σα μιαν ηχοτουρμπίνα άγνωστη. 

Ανάμεσα στα πέπλα τ ’ αφρισμένα 
άκουγα τον ήχο 

Κι ήταν γεμάτος ο ήλιος του Μάη. 
Κάτω άπο τον ανατολίτικο πύργο ούτε 
οι πράσινες ταράτσες ούτε η τεφρή

πλάκα
Η πλατεία πλημμυρίζει στη θάλασσα, 
που πυκνώνει ακούραστη τα καράβια. 

Γελάει το κόκκινο τοξωτό παλάτι από το 
μεγάλο περιστύλΐ' 

Σαν τους καταρράχτες του Νιαγάρα 
Τραγουδάει, γελάει, διασκεδάζει τη 
σιδερένια, γόνιμη συμφωνία βιαστική 

στη θάλασσα. 
Γένοβα, τραγούδα το τραγούδι σου! 

Μπαίνω σε μιά σπηλιά από πορσελάνη 
Ρουφώντας καφέ 

Από τη τζαμαρία κοίταζα το πλήθος, π’ 
ανεβαίνει γοργό, 

Ανάμεσα στις πωλήτριες όμοιες μ' 
αγάλματα, εκτεθειμένα

Μία άλλη χειρόγραφη κάρτα του Ντίνο 
Καμπάνα.
Προϊόντα θαλασσινό με βραχνα πεσμέ

να ουρλιασματα 
•'•την ΊΓάλέ>.·' Γ. γαριά. 

Ακόμα έτσι σε θυμαμαι κι αυτοκρατορι- 
κή σε ξαναβλέπω 

Επάνω στην ταραγμένη ανηφοριά 
Κατά την ανοιχτή πόρτα 

Ενάντια στο έσπερινό γαλάζιο, 
Φανταστική σε τρόπαια 

Μυθικά μέσα στων γυμνών πύργων τη
γαλήνη,

Σε σένα συσπειρωμένος γύρω 
Ο πυρετός της ζωής. 

Πρωτόγονη! Και στα γλυστερά με φανά
ρια δρομάκια το τραγούδι 
Από τις πόρνες ειπωμένο 

Κι από το βάθος της θάλασσας ο 
άνεμος δίχως παύση.

Στα θαλασσινά δρομάκια στο αμφίβολο 
βράδυ κυνηγούσε ο άνεμος μες στα

φανάρια
Προανακρούσματα από το δάσος των

καραβιών.
Τα θαλασσινά παλάτια είχαν άσπρα 

Αραβουργήματα στην άτονη σκιά 
Και πηγαίναμε εγώ και το αμφίβολο

βράδυ.
Κι εγώ τα μάτια εσήκωνα πάνω στα χίλια 

Και χίλια και χίλια καλωσυνάτα μάτια 
των Χιμαιρών στους ουρανούς...

' Οταν Μελωδικά 
Από ψηλά ανεβαίνει, ο άνεμος οαν 

άσπρη προσποιητή οπτασία Χάρης 
Καθώς από την ακάματη περίοδο 

Των σύννεφων και των άστρων μες 
στον βραδυνό ουρανό 

Μέσα στο θαλασσινό δρομάκι ανεβαίνει
ψηλά,

Μέσα στο δρομάκι, που κόκκινο σκαρ
φαλώνει απάνω 

Κόκκινα τα θαλασσινά φτερά των φανα-
ριών

Εστόλιζαν την ξέπνοη σκιά, 
που στο θαλασσινό δρομάκι, ψηλανε-

βαίνει
Που άσπρη και μάταιη και κλαψιάρικη

ανέβηκε!
«' Οπως στα κόκκινα φτερά των φαναρι-

ών

' Ασπρη και κόκκινη στη σκιά του
φαναριού

Που άσπρη και μάταιη καιτρεμουλιαστή
ανέβηκε».

Τώρα πια στο κόκκινο του φαναριού 
' Ηταν πλέον η σκιά κουραστικά 

' Ασπρη..
' Ασπρη όταν το κόκκινο του φαναριού 

' Ασπρη μακρινή κουραστικά 
Η ηχώ εκστασιακή γέλασε ένα ψεύτικο 

Γέλιο- και που η ηχώ κουραστικά 
Και άσπρη και μάταιη και έκπληκτη

ανέβηκε...
' Ηδη όλα τριγύρω 

Φωτεινό το άμφίβολο βράδυ 
Χτυπούσαν τα φανάρια 

Το χτύπο της καρδιάς στη σκιά. 
Θόρυβοι μακριά γκρεμίζονταν 

Μέσα σε επίσημες σιωπές 
Ρωτώντας: μήπως από τη θάλασσα 

Το γέλιο δεν ανέβαινε... 
Ρωτώντας μήπως το άκουγε 

Ακούραστα το βράδυ- στην αβεβαιότη
τα

Των σύννεφων εκεί ψηλά 
Πίσ' από τον άστρινο ουρανό. 

Στο λιμάνι αναπαύεται η βαρκούλα 
Στο σούρουπο, που λάμπει, 

Στα ήσυχα δέντρα με φρούτα από φως, 
Στο μυθικό τοπίο 

Των καραβιών στην αγκαλιά του άπει
ρου 

Στο βράδυ 
Ζεστό από ευτυχία, λαμπερό 

Σε μια μεγάλη, σε μια μεγάλη τέντα 
Στρωμένη από μεγάλα διαμάντια στο

δειλινό, 
Το πλοίο ξεφορτώνει 
Αδιάκοπα τρίζοντας, 

Πονάει ακούραστα 
Και η σημαία κατέβηκε και η θάλασσα 
και ο ουρανός είναι χρυσαφένια και στο 

μώλο απάνω 
Τρέχουν και σκούζουν τα παιδιά 

Με ευτυχισμένες φωνές. 
Κι όλοι μαζί σε περιπέτεια μπαίνουν 

Οι ταξιδιώτες στην πολυπόθητη πόλη 
Που απλώνει τις πλατείες και τους 

δρόμους της. 
Το μεγάλο μεσογειακό φως 

' Ελιωσε στην πέτρα της στάχτης. 
Στα παλιά και βαθιά δρομάκια 

Ο πάταγος της ζωής, σφοδρή χαρά και
φευγαλέα. 

Χρυσαφένια τέντα ευτυχίας 
Είναι ο ουρανός, όπου ο ήλιος πλουσιο

πάροχα
' Αφησα τα πολύτιμα λάφυρά του.

Και η Πολιτεία κατανοεί 
Κι ανάβει

Και η φλόγα γαργαλίζει και ρουφάει 
Τα μεγαλόπρεπα υπολείμματα του ήλι

ου
894



ΝΤΙΝΟ ΚΑΜΠΑΝΑ
Και ύφαινε ένα σάβανο λησμονιάς 

Θείο για τους κουρασμένους ανθρώ
πους

Χαμένες στο πολυθόρυβο δειλινό 
Σκιές ταξιδιωτών 

Πηγαίνουν για την περήφανη 
Φοβεροί κι αλλόκοτοι σαν τους τυ

φλούς.

Πελώριο, μέσα σε μια λεπτή απροσδιό
ριστη μυρουδιά 

Από κατράμι, φυλαγμένο από τα φεγγά
ρια

Τα ηλεκτρικά, στη μόλις ζωντανή θά
λασσα,

Το απέραντο λιμάνι κοιμάται, 
Υψώνεται το σύννεφο των καπνοδόχων 

Ενώ το λιμάνι μ' ένα γλυκό τρίξιμο 
Των κάβων αποκοιμιέτατ και που η

δύναμη
Κοιμάται, κοιμάται και την νανουρίζει η

θλίψη
Χωρίς συνείδηση για τα πράγματα, που

θα γίνουν

Και τεράστιο το λιμάνι αιωρείται μέσα 
σ' ένα ρυθμό 

Κουρασμένο και αγροικιέται 
Το σύννεφο, που γενιέται από το 

αθόρυβο τίναγμα της κάπνας.

Ω Σικελιώτισα, αγέρωχη, βαθύπλουτη
Κυρά,

Στ' ανεμόδαρτα παραθύρια των παρα
θαλάσσιων δρόμων 

Στην αγκαλιά της χτυπημένης από 
ήχους, καράβια κι αμάξια πόλης 

Κλασικό μεσογειακό θηλυκό των λιμανι-
ών.

Για τα γκρίζα ροδαλά της πόλης τα
βράχια

Χτύπησαν οι πολυσήμαντοι εσπερινοί 
Κι έπειτα πιο ήσυχοι οι θόρυβοι μες στη 

γαλήνια νύχτα. 
Έβλεπα στα φωτισμένα παραθύρια, 

όπως τ ' άστρα, 
Που διάβαιναν οι σκιές των ναυτικών 

οικογενειών και τραγούδια 
Ακουγα αργά κι αμφίβολα στις φλέβες

της μεσογειακής πολιτείας, 
Που ήταν η νύχτα βαθιά. 

Ενώ εσύ Σικελιάνα, από τα βαθουλά 
Τζάμια σ’ ένα άγριο παιχνίδι 

Η βαθιά σκιά και στο δειλό φως 
Ω Σικελιάνα, στις ρώγες 

Η περίκλειστη σκιά ήσουν εσύ 
Οχτάποδας των μεσογειακών βραδιών.

’ Ετριζε, έτριζε, έτριζε τις αλυσίδες 
Το κρένι πάνω στο λιμάνι στα βάθη της 

ήσυχης νύχτας. 
Και μέσα στο βάθος της γαλήνιας

νύχτας
Και στις σιδερένιες αγκαλιές 

Χτυπούσε η αδύναμη καρδιά με πιο 
μεγάλο χτύπο- εσύ 

Είχες σβήσει το παραθύρι 
Μυστική, γυμνή στ’ ανασηκωμένο υπό

γειο
Ατέλειωτα πολυόματη ερήμωση ήταν η 

τυρρηνική νύχτα.

(Μετάφραση από τα ιταλικά 
Κώστα Μιχ. Σταμάτη).

Σ κ έ ψ ε ι ς

Κ λ έ φ τε ς και α σ τυ νό μ ο ι
ΝΑ από τα πιο αγαπημένα 
παιχνίδια των παιδιών είναι 

«κλέφτες κι αστυνόμοι». Αυτό το 
παιχνίδι το έπαιζαν τα παιδιά της 
ηλικίας μου, συνεχίζουν να το παί
ζουν και σήμερα και θα το παίζουν 
και τα παιδιά των παιδιών μας.

Δυστυχώς όμως το πήραν από 
παιχνίδι και το έκαναν ασχολία για 
μεγάλους. Γιατί παντού φίλοι μου 
αγαπητοί υπάρχουν κλέφτες και 
συνεπώς υπάρχουν και αστυνόμοι.

Και καλά σαν όργανο της τάξεως 
να τρέχεις στο κρύο, τη βροχή, το 
χαλάζι μέρα και νύχτα να πιάσεις 
τους κλέφτες. Ας βάλουμε μόνο 
τους κλέφτες και όχι τους λαθρέμ
πορους τους απατεώνες, τους πορ
τοφολάδες τους εγκληματίες.

Αλλά για σκέψου να σχολάσεις αν 
σου δοθεί δηλαδή, ποτέ η ευκαιρία 
να σχολάσεις να πας στο σπιτάκι σου 
τη γυναικούλα σου και τα παιδιά σου 
και να συνεχίσεις και εκεί να ασχο- 
λείσαι με τους κλέφτες. Γιατί τα 
χρυσά σου τα παιδιά θα σε ρωτάνε:

-  Μπαμπά έπιασες κλέφτες σή
μερα;

-  Μπαμπά θα παίξουμε κλέφτες 
κι αστυνόμοι. Εσύ γίνεσαι διοικητής;

-  Μπαμπά όταν σου κλείσω το

μάτι άρχισε να κάνεις τη σειρήνα 
του περιπολικού.

-  Μπαμπά ποιος είναι ο μεγαλύ
τερος κλέφτης αυτός που κλέβει 
πέντε δραχμές ή αυτός που κλέβει 
ένα χιλιάρικο;

Πως να ησυχάσει ο καϋμένος ο 
Χριστιανός που ασχολείται όλη την 
ημέρα με τους κλέφτες; Στον ύπνο 
του ονειρεύεται τους κλέφτες, ε ί
ναι και αναγκασμένος να παίζει με 
τους κλέφτες, και έχει και μέσα στο 
σπίτι του κλέφτες;

Και η γυναίκα του η Περσεφόνη 
όταν ανοίγει το στόμα της μιλάει για 
κλεμένα.

-  Αχ! άνδρα μου έχασα το δακτυ
λίδι μου εκείνο με τις πράσινες 
κόκκινες, κίτρινες, μαύρες πέτρες.

-  Μαύρη ώρα που γύρισα σπίτι 
μου γυναίκα και τρελλάθηκα φωνά
ζει ο Χριστιανός. Και αρχίζει και 
αυτός να τα βλέπει όλα μαύρα, και... 
κλεμένα.

-  Μου λείπει το ρολόι μου έχασα 
το σταυρό μου, μου λείπει ένα 
κουμπί απ 'το  πουκάμισο. Ακούγεται 
τότε η σειρήνα τον παίρνει το άσπρο 
αμάξι και αύτοί με την άσπρη ρόμπα 
τον κλείνουν σ'ένα δωμάτιο με 
τέσοερους άσπρους τοίχους. Βρή

κε ο άνθρωπος την ηρεμία του 
άραγε εκεί μέσα ή τα παιδιά του 
όταν πηγαίνουν και τον βλέπουν του 
λένε.

-  Μπαμπά παίζουμε κλέφτες κι 
αστυνόμοι; Ο καιρός περνά και μια 
μέρα ενώ όλοι πιστεύουν πως θερα
πεύτηκε ο Χριστιανός και κοντεύει η 
ώρα για το εξιτήριο αυτός αλλάζει 
γνώμη και σκέπτεται.

-  Καλά δεν πέρασα τόσο καιρό 
εδώ μέσα, δε με ενόχλησε κανείς, 
ούτε κλέφτες, ούτε αστυνόμοι!! Θα 
κάνω τον τρελλό να μείνω κι άλλο!!

Την ώρα λοιπόν που ο γιατρός του 
εύχεται περαστικά ο Χριστιανός 
βάζει μια στριγγή φωνή.

-  Βοήθεια μας έκλεψαν τα έπι- 
πλαααϋ!

-  Ξύπνα Χριστιανέ μου κοιμήθη
κες και βλέπεις όνειρα. Σήκω πήραν 
τηλέφωνο από το τμήμα πως έπια- 
σαν έναν κλέφτη! Ντύσου γρήγορα 
και φύγε.

-  Βοήθεια μωρέ δε θα βρεθεί 
κάποιος να με κλέψει και μένα το 
Χριστιανό να γλυτώσω απ'όλους 
σας; Δε θα βρεθεί;

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΤΣΩΝΗ



η

ΣΥΜΦΩΝΑ μέ τή διάταξη τής παρ. 2 
τού άρθρου 20 τού Συντάγματος 

«τό δικαίωμα τής προηγούμενης άκρο- 
άσεως τού ενδιαφερομένου ισχύει καί 
διά πάσαν διοικητικήν ενέργειαν ή 
μέτρον, λαμβανόμενον εις βάρος τών 
δικαιωμάτων ή συμφερόντων αύτοϋ».

Τό δικαίωμα αυτό, τής άκροάσεως 
τού διοικουμένου, πού πηγάζει κυρίως 
άπό τήν άρχή τού σεβασμού τής προσω
πικότητας, έχει ώς βάση τή συνταγματι
κή άρχή τής νομιμότητος τής Διοικήσε- 
ως.

Ο σκοπός τής θεσπίσεως τής έν 
λόγω διατάξεως, είναι διπλός: Ά φ ' 
ένός είναι ή άποφυγή ζημιών τών 
διοικουμένων, όταν ή Διοίκηση, λόγω 
άγνοιας τού μεγέθους τών δυσμενών 
έπιπτώσεων μιας ένεργείας της, προ
χωρεί σ' αύτή καί άφ' έτέρου, ή 
διαφώτιση τής Διοικήσεως γιά τήν

έγγραφος τύπος, χωρίς ν ' άποκλείεται 
σέ ορισμένες περιπτώσεις καί προφορι
κή κλήση (π.χ. στά χωριά μέ κήρυκα). 
Στήν περίπτωση τής γραπτής κλήσεως 
συντάσσεται άποδεικτικό, ένώ στήν 
περίπτωση τής προφορικής, συντάσσε- 
ται έκθεση.

Περιεχόμενο τής κλήσεως αύτής 
άποτελοΰν τόσο τά ούσιώδη στοιχεία 
τής διαδικασίας, όσο καί ή μνεία τού ότι 
πρόκειται νά έκδοθεΐ ή συγκεκριμένη 
δυσμενής διοικητική πράξη. Περιπτώ
σεις έκδόσεως τέτοιων δυσμενών διοι
κητικών πράξεων είναι, ένδεικτικά, ή 
ανάκληση διοικητικής άδειας, ή διακο
πή κοινωνικής παροχής, ή έπιβολή 
διοικητικών κυρώσεων, ή έκπτωση άπό 
λειτούργημα, ή άφαίρεση διοικητικής 
άδειας, ή στέρηση εύεργετήματος, ή 
άναδρομική έφαρμογή διοικητικής πρά- 
ξεως, ή άφαίρεση γεωργικού κλήρου, ή

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΡΟΑΣΕΩΣ
άποφυγή έκδόσεως παρανόμων διοικη
τικών πράξεων.

' Η διάταξη αύτή είναι καινοφανής καί 
άποτελεΐ νέα ρύθμιση.

Διαφέρει δέ άπό τό δικαίωμα τού 
«άναφέρεσθαι», πού θεσπίζεται μέ τή 
διάταξη τού άρθου 10 τού Συντάγμα
τος, στά έξής σημεία:

Τό μέν δικαίωμα τού άναφέρεσθαι, 
μπορεί ν ' άσκηθεΐ πριν καί μετά τήν 
διοικητική ένέργεια, άποτελεΐ δικαίωμα 
γενικό καί έκεΐνος πού τό προκαλεΐ 
είναι ό διοικούμενος, ένώ τό δικαίωμα 
τής άκροάσεως άσκείται πριν άπό τήν 
έκδοση τής διοικητικής πράξεως, 
προϋποθέτει δέ ότι ή ένέργεια ή τό 
μέτρο πού πρόκειται νά ληφθεΐ άπό τήν 
Διοίκηση άποβαίνει σέ βάρος τού διοι- 
κουμένου κι' έκεΐνος, πού προκαλεΐ 
τήν άσκηση τού δικαιώματος αύτοϋ τού 
διοικουμένου, είναι ή Διοίκηση.

Γιά τόν τρόπο έφαρμογής τής συντα
γματικής αύτής διατάξεως χρειάζεται 
ειδικός νόμος, ό όποιος όμως δέν έχει 
έκδοθεΐ άκόμη.

' Η μή έκδοση όμως μέχρι τώρα τού 
νόμου, δέν συνεπάγεται άνενέργεια 
τής συνταγματικής αύτής διατάξεως, 
γιατί ή έλλειψη αύτή μπορεί νά καλυ
φθεί μέχρις ένός βαθμού άπό διαμορ- 
φούμενες γενικές άρχές.

Τό δικαίωμα τής άκροάσεως τού 
διοικουμένου άποτελεΐ μέν εύχέρεια 
τού ένδιαφερομένου, ό όποιος θίγεται 
άμεσα, άλλά ταυτόχρονα δημιουργεΐται

ύποχρέωση τής Αίοικήσεως νά καλέσει 
γιά άκρόαση τόν διοικούμενο καί νά 
λάβει ύπόψη της τούς ισχυρισμούς του, 
τις άπόψεις του, ώς καί κρίσιμα, κατά 
τήν κρίση του, στοιχεία γιά τήν όρθή 
έφαρμογή τού νόμου, πού τυχόν θά 
ύπέβαλε ό ίδιος μέ αίτησή του.

Γιά τόν διοικούμενο, τό δικαίωμα 
τούτο είναι προαιρετικό, δηλαδή δέν 
μπορεί νά τόν ύποχρεώσει ή Διοίκηση 
νά τό άσκήσει.

Γ ιά νά κληθεί ό ένδιαφερόμενος άπό 
τή Διοίκηση γιά άκρόαση, άπαιτεΐται

προσωπική κράτηση οφειλέτη τού Δη
μοσίου, πού ένεργεΐται μέ ένταλμα πού 
έκδίδει ό Διευθυντής Δημοσίου Ταμεί
ου, ή έπιβολή προστίμων κλπ.

Κατά τήν άσκηση τού δικαιώματος 
άκροάσεως, έφ ’ όσον ό ένδιαφερόμε
νος ύποβάλει στήν 'Υπηρεσία γραπτή 
αίτηση, μέ τήν όποια ζητά νά λάβει 
γνώση τών άποδεικτικών στοιχείων, στά 
όποια πρόκειται νά στηριχθεΐ ή ύπό 
έκδοση διοικητική πράξη ή τό δυσμενές 
διοικητικό μέτρο, ή Διοίκηση ύποχρεοϋ- 
ται νά θέτει ύπόψη τού διοικουμένου
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ολα αυτά τά στοιχεία, γιατί, διαφορετι
κά, τό δικαίωμα αύτό τής άκροάσεως 
άτονε!.

Πρέπει δέ νά πράττει τούτο ή Διοίκη
ση άπροφάσιστα, γιατί άλλωστε καί στήν 
περίπτωση πού ό διοικούμενος άσκεΤ, 
μέ ένδικο μέσο, προσφυγή κατά διοικη
τικής πράξεως ένώπιον διοικητικού 
δικαστηρίου, έχει άπόλυτο δικαίωμα νά 
άναδιφήσει λεπτομερώς δλα αύτά τά 
στοιχεία, άπό τόν σχετικό υπηρεσιακό 
φάκελλο.

' Η Διοίκηση μπορεί νά άποκρούσει, 
μέ αιτιολογημένη πράξη της, τό αίτημα 
τού διοικουμένου νά λάβει γνώση τών 
στοιχείων τού φακέλλου τής ύποθέσε- 
ως, μόνο στήν περίπτωση πού τό 
δικαίωμα τού πολίτη άσκεϊται καταχρη
στικά, ή ή ικανοποίησή του οδηγεί σέ 
βλάβη τών συμφερόντων τού Δημοσί-

Του κ.

Γ ε ρ α σ .  Κ ο υ τ α β ά

ου, ή άλλου πολίτη.
' Ο χρόνος πού οφείλει νά τάξει ή 

Διοίκηση στόν διοικούμενο γιά τήν 
άσκηση τού δικαιώματος άκροάσεως, 
πρέπει νά είναι εύλογος. Ούτε ύπερβο
λικά βραχύς, ούτε ϋπερβολικά εύρύς.

Στήν περίπτωση πού ό διοικούμενος 
δέν προ'σέρχεται αύτοπροσώπως άλλά 
έπιθυμεϊ νά άσκήσει τό δικαίωμα τής 
άκροάσεως μέ άντιπρόσωπο, είναι ζή
τημα νομοθεσίας, άν θά έπιτραπεί 
τούτο. "Αν δέν ύπάρχει ρητή διάταξη 
νόμου γιά τήν άντιπροσώπευση αύτή, 
θά έφαρμόζονται οί γενικές άρχές, οί 
οποίες σέ ορισμένα θέματα δέν έπιτρέ- 
πουν άντιπροσώπευση.

Ή  ύποχρέωση τής Διοικήσεως νά 
καλέσει σέ άκρόαση τόν ένδιαφερόμε- 
νο, ύπάρχει μόνο στις περιπτώσεις, πού 
πρόκειται νά έκδοθεΐ κάποια δυσμενής 
διοικητική πράξη, ή νά ληφθεί ένα 
δυσμενές διοικητικό μέτρο γιά τόν 
διοικούμενο, όπως άναπτύχθηκε καί μέ 
παραδείγματα παραπάνω. Δέν ύπάρχει 
όμως τέτοια ύποχρέωση γιά τή Διοίκη
ση, όταν αύτή πρόκειται νά προβεί σέ

ύλική ένέργεια (π.χ. κατεδάφιση παρα
νόμου κτίσματος κλπ.), γιατί οί ένέργει- 
ες αύτές προϋποθέτουν προηγούμενη 
έκδοση διοικητικής πράξεως, πρίν άπό 
τήν όποια καλείται ό διοικούμενος, κΓ 
έτσι τό θέμα τής άκροάσεως καλύπτε
ται στό στάδιο αύτό.

Διευκρινίζεται, ότι ή σχετική συντα
γματική διάταξη έννοεΐ τίς άτομικές 
διοικητικές πράξεις, γιατί ή διοικητική 
ένέργεια ή τό διοικητικό μέτρο, πού 
άναφέρει ή διάταξη αύτή, δέν είναι 
κανόνες δικαίου καί συνεπώς οί κανονι
στικές πράξεις άποκλείονται, έκτος 
άπό ορισμένες έξαιρέσεις πού καθιε
ρώνονται νομοθετικά (π.χ. περιπτώσεις 
τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων άπό 
'Οργανισμούς Τοπικής Αύτοδιοικήσε- 
ως κλπ.).

Έ ξ άλλου γιά τήν έφαρμογή τών 
κανονιστικών πράξεων, άκολουθεΐ, κα
τά κανόνα, ή έκδοση άτομικών διοικητι
κών πράξεων, οπότε, μέ τήν εύκαιρία 
έξετάσεως τής άτομικής αύτής πράξε- 
ώς, συνεξετάζεται καί ή κανονιστική, άν 
δέ ή Διοίκηση τήν βρει παράνομη, δέν 
θά τήν έφαρμόσει, κατά τήν ειδική 
διαδικασία πού προβλέπουν οί σχετικοί

νόμοι (άρθρ. 5 νδ. 3770/57 καί άρθρ. 71 
Π.Δ. 611/77))

Οί άπόψεις τού διοικουμένου πού 
άσκεί τό δικαίωμα τής άκροάσεως δέν 
άφοροϋν μόνο τή σκοπιμότητα τού 
μέτρου, άλλά καί τά πραγματικά περι
στατικά. ' Επομένως τό δικαίωμα τούτο 
δρά τόσο στήν περίπτωση τής δέσμιας 
πράξεως (όπου ή ύπαγορευομένη έ- 
νέργεια καθορίζεται έπαρκώς γιά κάθε 
ειδική περίπτωση άπό τούς νομικούς 
κανόνες) όσο καί τής έλευθέρας (όπου 
ή Διοίκηση, άσκοΰσα τήν διακριτική της 
εύχέρεια, μπορεί νά προτείνει μία 
λύση, μεταξύ περισσοτέρων έξ ίσου 
νομίμων ή άκόμή καί μεταξύ ένεργείας 
καί άποχής).

Γιά νά ύποχρεωθεί ή Διοίκηση νά 
καλέσει τόν διοικούμενο σέ άκρόαση, 
πρέπει σύμφωνα μέ τή συνταγματική 
διάταξη, νά θίγονται δικαιώματα ή συμ- 
φέροντά του. ' Εδώ έννοεΐται προσβο
λή κεκτημένων δικαιωμάτων καί συμφε
ρόντων. 'Επομένως στις περιπτώσεις 
έκδόσεως ιδρυτικών διοικητικών πρά
ξεων, μέ τίς όποιες ή Διοίκηση προβαί

νει σέ σύσταση δικαιωμάτων, ύποχρεώ- 
σεων, σχέσεων, ή καταστάσεων, δέν 
ύπάρχει ύποχρέωσή της νά καλέσει 
διοικουμένους σέ άκρόαση.

Στίς περιπτώσεις, όμως, έκδόσεως 
διοικητικών πράξεων, πού έχουν σάν 
συνέπεια τήν μεταβολή ύφισταμένης 
καταστάσεως, ύπάρχει σχετική ύπο
χρέωση τής Διοικήσεως, όχι όμως καί 
στήν περίπτωση πού μεταβάλλεται ή 
ύφισταμένη κατάσταση σέ εύμενέστε- 
ρη, γιατί τότε δέν θεωρείται ή σχετική 
πράξη δυσμενής.

"Οσο άφορά τήν έννοια τής λέξεως 
«συμφέρον» είναι σκόπιμο νά διευκρινι- 
σθεί, ότι ϋπονοείται τό συμφέρον πού 
θά νομιμοποιούσε τόν διοικούμενο νά 
άσκήσει αίτηση άκυρώσεως ένώπιον 
διοικητικού δικαστηρίου. ’ Απαιτείται, 
δηλαδή, τό συμφέρον νά είναι έννομο, 
άμεσο καί προσωπικό.

Ή  μή τήρηση τής συνταγματικής 
αύτής διατάξεως, τής άκροάσεως τού 
διοικουμένου, έχει σάν συνέπεια τήν 
άκυρότητα τής σχετικής διοικητικής 
πράξεως, λόγω παραβάσεως ούσιώ- 
δους τύπου.

' Η τυχόν παράλειψη κλήσεως τού 
διοικουμένου σέ άκρόαση, μπορεί ν' 
άναπληρωθεΐ άπό τήν ίεραρχική προ
σφυγή ούσίας, όπου ό νόμος καθιερώ
νει τέτοια προσφυγή. Μέτήνένδικοφα- 
νή όμως προσφυγή τού άρθρ. 8 τού Ν. 
3200/1955 δέν άναπληρώνεται ή παρα
πάνω παράλειψη, γιατί ή προσφυγή 
αύτή είναι προσφυγή νομιμότητος καί 
όχι ούσίας.

"Αν ό διοικούμενος έκφράσει τίς 
άπόψεις του, γιά ύπεράσπισή του οίκει- 
οθελώς -  γιατί ένδεχομένως γνωρίζει 
όλα τά στοιχεία τής ύποθέσεώς του -  
τούτο άναπληρώνει τήν τυχόν παράλει
ψη κλήοεώς του σέ άκρόαση, άπό τή 
Διοίκηση.

Ένδεχομένη, τέλος, έκ τών προτέ- 
ρων παραίτηση τού διοικουμένου άπό 
τό δικαίωμα άκροάσεως, δέν θά πρέπει 
νά γίνεται δεκτή, ένώ αύτή δρά ώς 
παραίτηση, όταν γίνεται μετά τήν έκδο
ση τής πράξεως, άνεξάρτητα, άν ό 
διοικούμενος είχε κληθεί ή όχι σέ 
άκρόαση άπό τή Διοίκηση.

Καταλήγοντας, θά πρέπει νάτονισθεί 
ή ξεχωριστή σημασία, τήν όποια προσ
λαμβάνει γιά τή σημερινή ' Ελληνική 
Δημοσία Διοίκηση ή άναγνώριση τού 
δημοκρατικού αύτοΰ δικαιώματος, πού 
καθιερώνεται πλέον σάν βασικό καί 
συγκαταλέγεται μεταξύ τών συνταγμα
τικά κατοχυρομένων άτομικών καί κοι
νωνικών δικαιωμάτων τού * Ελληνα πολί
τη.

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
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Η Δ Η Μ ΙΟ Υ Ρ ΓΙΑ  ΤΟ Υ ΝΕΩΤΕΙ
Η Τ Ρ Ι Τ Η
Μ Ε Τ Α  Τ Η Ν  Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α  
ΚΑΙ Τ Η Ν
Π Α Τ Ρ Α  Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α  
Ο Π Ο Υ  Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Θ Η Κ Ε  
Η Α Σ Τ Υ Ν .  Π Ο Λ Ε Ω Ν

Οταν μέσα από τα συντρίμια 
πούχε κληροδοτήσει στη μικρή 
λευτερωμένη πατρίδα η Επανά
σταση, ξεπρόβαλε η νέα ελληνι
κή πραγματικότητα, ο Πειραιάς 
ήταν ένα ασήμαντο λιμάνι με 
μερικές παράγκες ψαράδων, ε 
λάχιστα κτίσματα στις καλλιερ
γημένες εκτάσεις του -  προς το 
Κερατσίνι-, τη «Δογάνα» (το τε
λωνείο) και το μοναστήρι του 
Αγίου Σπυρίδωνος, ερειπωμένο 
κι αυτό.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗ

Δ ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ σήμερα, από τις 
στήλες αυτές, ν αναφερθώ με 

κάθε λεπτομέρεια σ' όλες τις φ ά 
σεις της ιστορικής πορείας του 
τόπου μας, από τη  σύσταση του 
Δήμου (το 1835) μέχρι τα  τέλη του 
19ου αιώνα —οι οποίες συνθέτουν 
εκείνο που παλαιότερα αποκάλε- 
σα «νεώτερο πειραϊκό έπος». Θα 
περιοριστώ μόνο στην υπογράμμι
ση ορισμένων χαρακτηριστικών γ ε 
γονότων που θα μας επιτρέψουν, 
νομίζω, να εκτιμήσουμε σωστά το 
μέγεθος και την έκταση όσων π ρα- 
γματώθηκαν στην επική αυτή π ε 
ρίοδο της δημιουργίας του νεώ τε- 
ρου Πειραιά.

Και πρώ τα-πρώτα, όταν μέσα 
από τα  συντρίμια πούχε κληροδο
τήσει στη μικρή λευτερωμένη π α 
τρίδα η Επανάσταση, ξεπρόβαλε η 
νέα ελληνική πραγματικότητα, ο 
Πειραιάς ήταν ένα ασήμαντο λιμάνι 
με μερικές παράγκες ψαράδων, ε 

λάχιστα κτίσματα στις καλλιεργη
μένες εκτάσεις το υ —προς το  Κερά - 
τσίνι, —τη «Δογάνα» (το τελωνείο) 
και το  μοναστήρι του  Αγίου Σπυρί
δωνα, ερειπωμένο κι αυτό. Ενας 
τόπος, δηλαδή, σχεδόν έρημος που 
δεν θύμιζε τίπ οτα  από το  «κλέος» 
των αρχαίων καιρών αλλά και δεν 
προμηνούσε το  «θαύμα» που α κο 
λούθησε.

Π εντ' έξη χρόνια αργότερα, όταν 
ιδρύθηκε ο Δήμος Πειραιώς, η κα τά 
σταση ε ίχε αλλάξει κάπως. Είχε 
αρχίσει να διαμορφώνεται το  «χω
ριό», με 600 περίπου κατοίκους, 
που ήρθαν απ ' όλα τα  σημεία του 
ελληνικού χώρου, δημιουργώντας 
έτσι με τη  διαφορετική τους π ροέ
λευση, ένα «πυρήνα» της νέας π ο 
λιτείας ζωντανό, στον οποίο ενυ 
πήρχαν αρμονικά συνταιριασμένα 
όλα τα  χαρίσματα του ’ Ελληνα' 
αυτά  που συνθέτουν το λεγόμενο 
«δημιουργικό δαιμόνιο» της φυλής 
και μας επιτρέπουν, παρά τα  α 
ναμφισβήτητα επίσης ελαττώ ματά 
μας, σε πολλές ώρες, κρίσιμες κι 
αποφασιστικές για τη  ζωή ενός 
τόπου ή και της χώρας ολάκερης, 
να θαυματουργούμε.

Στον Πειραιά του 19ου αιώνα 
—και ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια 
μετά τη σύσταση του  Δήμου —αυτό 
το  «δημιουργικό δαιμόνιο» της φ υ 
λής, κυριολεκτικά, εθαυματούργη- 
σε. Και μας έδωσε σαν αποτέλεσμα, 
την εκπληκτική εξέλιξη  του τόπου. 
Αυτή την αδιάκοπη -μ ε  αγχώδη, 
θάλεγα, ρυθμό— πορεία προς την 
πρόοδο που μεταμόρφωσε, μέσα 
σε λίγες δεκαετίες, το  λασποχώρι 
του 1835 με τους 600 ξενόφερτους 
κατοίκους και τις «παράγκες» του, 
στο πρώτο λιμάνι και τη  δεύτερη 
πόλη της Ελλάδος.

Ό λ ' αυτά, φυσικά, δεν έγιναν 
τυχα ία . Υπήρξαν ορισμένες προϋ
ποθέσεις που υποβοήθησαν την 
π ρ α γμ ά τω σ ή  το υ ς  κι ορ ισμένο ι 
«παράγοντες* που διαδραμάτισαν 
τον ανάλογο ρόλο. Πρώτα-πρώτα, 
η πλεονεκτική γεωγραφική θέση 
του τόπου και το  φυσικό λιμάνι του. 
Μ ετά  η γειτνίαση με την Αθήνα, 
που στα 1834 έγ ινε πρω τεύουσα 
του κράτους -γ εγ ο ν ό ς  που σταθη - 
κε αποφασιστικό κίνητρο για την 
προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού

νέων κατοίκων απ ' όλες τις π ερ ιο 
χές της χώρας. Κι ακόμα η σωστή 
εκτίμηση και η ανάλογη στάθμιση 
από πολλούς της ευρύτατης π ρο
οπτικής που διανοίγονταν, στο ά 
μεσο μέλλον, για τον τόπο —π ρό
βλεψη που δεν άργησε, στην π ρά
ξη, να δικαιωθεί. Πραγματικά, ορι
σμένα γεγονότα , μέχρι τα  τέλη του 
19ου αιώνα, συνέβαλαν απ οφασ ι
στικά στην εξέλιξη του Πειραιά και 
στην οριστική ανάδειξή του σε 
πρώτο λιμάνι της χώρας -θ έσ η  που 
εξήντα  περίπου χρόνια διεκδίκησε 
από τη  Σύρο, το  σπουδαιότερο 
ναυτικό κέντρο της εποχής. Ενδει
κτικά σημειώνω τη  σιδηροδρομική 
σύνδεση με την Αθήνα, το  1869 κι 
αργότερα, προς τα  τέλη  του αιώνα, 
με τις άλλες πόλεις της Ελλάδος, τις 
π ρώ τες α ξ ιόλογες π ροσπ άθειες 
για τη  βιομηχανική ανάπτυξη του 
τόπου, που χρονικά πρέπει να 
τοποθετηθούν γύρω στο 1870, τη 
διάνοιξη της διώρυγας της Κόριν
θου, το  1893, που έκανε π λεονεκτι
κότερη τη  θέση του  Πειραιά σε 
συνδυασμό με την οριστική στροφή 
της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας 
προς τον ατμό κ.ά.

Αλλά όλες αυτές οι προϋποθέ
σεις, όλες οι «ευτυχείς συγκυρίες» 
δεν θ' αρκούσαν γ ιαναπ ρα γματω - 
θεί ό,τι έγινε, αν έλε ιπ ε ο «ανθρώπι - 
νος παράγοντας». Οι δημιουργικοί, 
δηλαδή, και δραστήριοι άνθρωποι 
που μπόρεσαν ν' αξιοποιήσουν τις 
ευνοϊκές προϋποθέσεις, να εκμε- 
ταλλευθούν έγκαιρα τις κατάλλη
λες ευκαιρίες και να εργαστούν με 
ιερό, πραγματικά, πάθος για την 
προκοπή του τόπου τους. Ενός 
τόπου που δεν ήταν η αρχική 
πατρίδα κανενός μα που όλοι τον 
αγάπησαν περισσότερο από τη 
δική τους πατρίδα, π ίστεψαν στο 
μέλλον του κι αγωνίστηκαν για να 
το  θεμελιώσουν πάνω σε στέρεες 
βάσεις.

Σ' όλους αυτούς τους πρώτους 
«Πειραιώτες», που, καθένας στον 
το μ έα  της επ α γγελμ α τ ική ς  του  
δραστηρ ιότητας, εθ α υ μ α το ύρ γη - 
σαν, οφ είλετα ι η εκπληκτική εξέλ ι
ξη του νεώ τερου Πειραιά. Και φ υσ ι- 
κά, πρώτιστα στους ανθρώπους 
εκείνους που κατευθύνανε, ιδ ια ίτε
ρα στα πρώτα χρόνια, τις  τύχες
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Επάνω: Γενική άποψη του λιμένος της Ζέας και του κεντρικού λιμένος του Πειραιώς, όπως φαινόταν από το λόφο της 
Κα στέλλας κατά το 1896. Κάτω: Σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στον Πειραιά.

του : Στους δημιουργούς δημάρ
χους του 19ου αιώνα, που οι περ ισ
σότεροι αττ αυτούς συνδέσανε 
άμεσα το  όνομά τους με τις σημαν
τ ικό τερ ες  π ροσπ άθειες γ ια  την 
πειραϊκή προκοπή.

Η πρώτη 
δημοτική αρχή

Η πρώτη δημοτική αρχή —με 
δήμαρχο τον Υδραίο ΚυρΙάκο Σερ- 
φ ιώ τη— ορκίστηκε κι ανέλαβε τα 
καθήκοντά της στις 23 Δεκεμβρίου 
1835. Αφού όρισε «ως προσωρινόν 
κατάλυμα» το  σπίτι του προέδρου 
του Δημοτικού Συμβουλίου Εμμ. 
Δ ε ικ τά κ η  κα ι π ρ ο σ έλ α β ε  το υ ς  
πρώτους δημοτικούς υπαλλήλους, 
αφοσιώθηκε αμέσως στο έργο της' 
έργο αναμφισβήτητα δύσκολο α 
φού τα  «πάντα» έπ ρεπ ε να ξεκ ινή
σουν από το  «μηδέν» σ αυτόν τον 
τόπο.

Από τους βασικούς στόχους της

πρώτης δημοτικής αρχής ήταν η 
άμεση εκτέλεση του  σχεδίου της 
πόλεως, πούχαν εκπονήσει οι καλ
λιτέχνες Κλεάνθης και Σάουμπερτ 
και τροποποίησε ο Βαυαρός Κλέν- 
τσε, με την ιδιότητα του κυβερνητι
κού συμβούλου για πολεοδομικά 
θέματα. Μ ε βάση το  σχέδιο αυτό, 
χαράχτηκαν οι πρώτοι δρόμοι και 
τ ίλατε ίες κι άρχισε να διαμορφώνε
τα ι η πόλη. Παράλληλα, χτίστηκε ο 
μικρός ναός του  Αγίου Σπυρίδωνα 
—ο σημερινός οικοδομήθηκε αργό 
τερα, επί δημαρχίας Δημ. Μ ουτζο- 
πούλου (1866-74)—, εκτελέστηκαν 
μερικά στοιχειώδη έργα στο λιμάνι, 
άρχισαν ν αποξηραίνονται τα  έλη, 
που μάστιζαν τον τόπο και λ ε ι
τούργησαν τα  πρώτα σχολεία. Στο 
σημείο αυτό πρέπει ιδιαίτερα να 
υπ ο γρ α μ μ ισ τούν  οι ξεχ ω ρ ισ τές  
φροντίδες των πρώτων δημοτικών 
αρχόντων για την παιδεία. Παρά τις 
περιορισμένες οικονομικές δυνατό -
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Ο ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Το ιστορικό «Ρολόι» που δεν υπάρχει πιά.

τη τες  του Δήμου, όλες οι προσπά
θειες τους προς την κατεύθυνση 
αυτή, βασικά, στράφηκαν. Ετσι, το  
1836 λειτούργησε το  αλληλοδιδα
κτικό σχολείο, το  1837 το  Παρθενικό 
—για τα  κορίτσια— και το  1839 το 
σχολαρχείο. Ακόμη, στην περίοδο 
της δημαρχίας του Κυρ. Σερφιώτη, 
ιδρύθηκε το  Μωλικό Ταμείο (1836), 
λε ιτούρ γησ ε το  Ειρηνοδικείο, με 
πρώτο ειρηνοδίκη τον Αργύρη Κε- 
φαλά, εγκαταστάθηκε στην πόλη 
μας η «Σχολή των Ευελπίδων» (1837) 
—που παρέμεινε μέχρι το  1894- και 
λίγο αργότερα, το  1838, ιδρύθηκε το 
τυπογραφείο  «η Αγαθή Τύχη» από 
τον Ηλία Χριστοφίδη, που υπήρξε 
και ο εκδότης του  πρώτου περιοδι
κού που κυκλοφόρησε στο νεώ τε- 
ρο Πειραιά: του «Παιδαγωγού».

Η πρώτη δημοτική αρχή πήρε 
ένα «χωριουδάκι» κι άφησε πίσω 
της μια πόλη, μικρή βέβαια και στο 
στάδιο ακόμη της διαμόρφωσής 
της, που απ οτέλεσε όμως τον «πυ - 
ρήνα» της κατοπινής μεγαλόπολης. 
Δεν είναι λίγο αυτό. Ο πληθυσμός 
του Πειραιά, που το  1836, σύμφωνα 
με απογραφικό πίνακα της εποχής, 
μόλις έφ τα νε  τους 1.011 κατοίκους, 
μέσα σε δυο χρόνια - τ ο  1838— 
διπλασιάστηκε (2.137 κάτοικοι), για 
ν ’ ανέλθει το  1841, που έληξε η 
δημαρχ ιακή  π ερ ίοδος το υ  Κυρ. 
Σερφιώτη, σε 2.611 κατοίκους. Και 
πριν κλείσω την αναφορά στο έργο 
της πρώτης δημοτικής αρχής, κρίνω 
σκόπιμο να παραθέσω τον απο-
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γραφικό πίνακα του πληθυσμού 
του Πειραιά του 1836, που διέσωσε 
ο Ιάκωβος X. Δραγκάτσης:

«Κάτοικοι εν όλω: 1.011. Ανδρες 
253, γυναίκες 168, παιδία άρρενα 45, 
θήλεα 140 μέχρι 18 ετών, νέοι 
ανύπανδροι 55, από 18 έως 25 ετών. 
Ο ικογένειαι 161, δημόται 161, ε τε -  
ροδημόται 100, αλλογενείς 68.

«Κατ' επ α γ γ έ λ μ α τα : Εεωργός 
ουδείς (!), ποιμήν 1, τεχν ίτα ι 81, 
μεγαλέμποροι 8, μικρέμποροι 51, 
άλλοι βιομήχανοι (εννοεί τους βιο- 
τέχνες) 139, κτηματία ι μεγάλοι 9, 
μικροί 6, στρατιωτικοί 2, ναυτικοί 30, 
πολιτικοί υπάλληλοι 20, διδάσκαλοι 
3, ιατρός 1, ιερεύς 1, μαθηταί 80, 
άνδρες γνωρίζοντες ν αναγιγνώ 
σκομαι και να γράφωσι 220 επί των 
253. Ουδές πένης και ανίκανος να 
εργασθή...».

Σ' αυτόν, λοιπόν, τον «αναγεν- 
νώμενο» Πειραιά του  1836, όπου 
«ουδείς πένης και ανίκανος να ερ- 
γασθή» υπήρχε, άρχιζε, κάτω από 
δύσκολες συνθήκες αλλά και με 
αίσιους οιωνούς, ο μεγάλος αγώνας 
για τη δημιουργία.

Οι δημιουργοί 
Δήμαρχοι

Ο αγώνας για τη  δημιουργία συ
νεχίστηκε με τον ίδιο έντονο ρυθμό 
σ όλη τη  διαδρομή του 19ου αιώνα. 
Και μας έδωσε τους ώριμους καρ
πούς του γύρω στα τέλη της π ερ α 
σμένης εκατονταετηρίδας. Με τις

υπεράνθρω πες π ροσπ άθειες ό 
λων, όσων συνδέσανε τη ζωή και τη 
μοίρα τους με την πολιτεία  αυτή 
αλλά και —κυρίω ς- με τις φροντίδες 
των φωτισμένων δημοτικών αρχόν
των του  τόπου, ο Πειραιάς μπόρε
σε να πορευτεί σταθερά στο δρόμο 
της προόδου. Οι πρώτοι δήμαρχοι 
υπήρξαν αναμφισβήτητα δημιουρ
γοί. Ο τίτλος τους ανήκει δικαιωμα
τικά. Ειατί ανάλογο στάθηκε και το 
έργο τους, που βάρυνε απ οφασι
στικά στην εξέλιξη  του τόπου. Και η 
πείραίκή μνημοσύνη οφείλει να δι
ατηρεί με ευγνωμοσύνη τα  ονόμα- 
τά  τους:
•  Κυριάκος Σερφιώτης, ο πρώτος 
δήμαρχος.
•  Π έτρ ο ς  Ο μ η ρ ίδ η ς - Σ κυ λ ίτσ η ς  
(1784-1872). Δήμαρχος από το 1841 
ως το 1845 και από το  1848 ως το 
1854.
•  Αντώνιος Θεοχάρης. Δήμαρχος 
από το  1845 μέχρι 1848.
•  Λουκάς Ράλλης (1794-1879). Δ ή 
μαρχος άπό το  1855 ως το  1866.
•  Δ η μ η τ ρ ιο ς  Μ ο υ τ ζ ό π ο υ λ ο ς  
(1812-1890). Δήμαρχος από 1866 
μέχρι 1874.
•  Τρύφων Μ ουτζόπουλος (1818- 
1906). Δήμαρχος από 1874 μέχρι 
1883 και από 1895 μέχρι 1903 (που 
με 17, συνολικά, χρόνια δημαρχίας 
κατέχε ι και το  «ρεκόρ» της μακρό- 
τερης δημαρχικής θ ητε ία ς  στην 
πειραϊκη ιστορία).
•  Αριστείδης Σκυλίτσης. Δήμαρχος 
από το  1883 ως το  1887.
•  Θεόδωρος Ρετσίνας (1836-1930). 
Δήμαρχος από το  1887 ως το  1895.

Τι οφείλουμε στους δημάρχους

Το λιμάνι του Πειραιά από παλαιά 
γκραβούρα.

I



Ο ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Η Σχολή Ευελπίδων στον Πειραιά (1837-1894).

αυτούς; Δεν πρόκειται να εκταθώ 
σε λεπτομέρειες. Είναι όμως, νομί
ζω, αναγκαίο ν αναφερθούν σε 
γενικές γραμμές, τα  σημαντικότερα 
επ ιτεύγματά  τους, για να καταδει- 
χθεί η έκταση της προσφοράς 
τους. Και είναι αυτά:
— Του Πέτρου Ομηρίδη-Σκυλίτση: 
Η μέριμνα για τη  δενδροφύτευση 
και τον ευπρεπισμό της πόλης, η 
εύστοχη ονοματοθεσία των οδών 
και πλατειών, η βελτίωση της ύ 
δρευσης, η διαμόρφωση του πρώ
του νεκροταφείου στο χώρο του 
σημερινού ναού του Αγίου Διονυσί
ου -ό π ο υ  και λειτούργησε μέχρι τις 
31 Δεκεμβρίου 1909—, η κατασκευή 
του πρώτου τμήματος του λιμανι
ού, η αποπεράτωση των ναών 
Αγίας Τριάδος και Αγίου Νικολάου, 
στην αρχική τους μορφή και τέλος 
το  ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έδειξε 
για την εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, 
μετά από δικές του ενέργειες, χ τ ί
στηκε με δωρεά του φίλου του 
Κωνσταντίνου Ιωνίδη, στην πλατεία  
Κοραή, το  κτίριο του Ελληνικού και 
αλληλοδιδακτικού σχολείου, με τις 
γραφ ικότατες καμάρες του, που 
κατεδαφ ίστηκε το  1932 για ν ανα- 
γερθεί στη θέση του κτιριακό σ υγ
κρότημα της «Ιωνιδείου Προτύπου 
Σχολής». Το τέλος της δημαρχίας 
του Π. Ομηρίδη-Σκυλίτση συνδέε
ται με μια θλιβερή παρένθεση, στην 
όλη ανελικτική πορεία του Πειραιά, 
κατά το  19ο αιώνα: Την «περιπέ
τεια» της Αγγλογαλλικής κατοχής 
(1854-57), στην περίοδο του Κριμαϊ
κού πολέμου και την επιδημία της 
χολέρας, που, κυριολεκτικά, μάστι
σε την πόλη —κι ε ίχε σαν α π ο τέλε
σμα την απομάκρυνση του δημάρ
χου, τον Ιούλιο του 1854 και την 
αντικακατάστασή του από το  δη
μαρχικό πάρεδρο Σωτήριο Ρετσίνά- 
πουλο.
— Του Αντωνίου Θεοχαρη (που 
αναδείχτηκε δήμαρχος σε ηλικία 30 
χρόνων και είναι μέχρι σήμερα ο 
νεώτερος συμπολίτης που ανήλθε 
στο δημοτικό αξίωμα): Η απ οπ ερά
τωση του κτιρίου του Ελληνικού 
Σχολείου (1847) και η συνέχιση των 
προσπαθειών για τον εξωραϊσμό 
της πόλης.
— Του Αουκά Ράλλη: Η ανέγερση 
του  πρώ του Δ ημαρχείου (1858- 
1859) στη γωνία των οδών Λυκούρ
γου-Δημοσθένους και της Δημοτι
κής Αγοράς (1861-63), που εξυ π η 
ρέτησε τις ανάγκες της πόλης π ά 
νω από ένα αιώνα και κα τεδαφ ί

στηκε το  1969 για να οικοδομηθεί 
στη θέση της το  πολυόροφο τερ α 
τούργημα του Εμπορικού Κέντρου 
που εξακολουθεί ακόμα —και δεν 
ξέρουμε ως π ό τε— να μένει «γιαπί». 
Επίσης η ανέγερση των διδακτηρί
ων του Παρθενικού Σχολείου (Ραλ- 
λείων Σχολών) στην πλατεία  Κο
ραή, με δωρεά του  αδελφού του 
Ιάκωβου Ράλλη και του  Β Δημοτι
κού Σχολείου των Αρμένων, με 
δωρεά του Στ. Φραγκιάδη και, τ έ 
λος, η έναρξη της λειτουργίας του 
Α Ευμνασίου (1862).
— Του Δημητρίου Μ ουτζοπούλου: 
Η ανέγερση του σημερινού ναού 
του Αγίου Σπυρίδωνα, η λειτουργία 
του «Τζανείου Νοσοκομείου», που 
χτίστηκε με δωρεά του Νικήτα και 
της Ελένης Ζαννή, η ίδρυση της 
πρώτης δημοτικής φιλαρμονικής και 
η οικοδόμηση (1869-73) του κτιρίου 
το υ  Χ ρ ημ α τισ τηρ ίου  (α ρ γό τερ α  
Δημαρχείου) με το  περίφημο «Ρο
λόι» στον πύργο του, που πρόσφε- 
ρε ο ίδιος ο δήμαρχος' ενός κτιρίου, 
που, έστω, κι αν δεν παρουσίαζε, 
από αρχιτεκτονικής πλευράς, ιδιαί
τερο ενδιαφέρον ε ίχε άρρηκτα δε
θεί με την νεώ τερη πειραϊκή ισ το
ρία και εντελώς αβασάνιστα κ α τε 
δαφίστηκε το  1968 από το  δήμαρχο 
της «επταετίας» Αριστ. Σκυλίτση. 
Ακόμα με τη δημαρχιακή περίοδο 
του Δημ. Μ ουτζοπούλου συνδέε
τα ι ένα γεγονός, που έμελλε να 
συμβάλει αποφασιστικά στην α νά 
πτυξη της εμπορικής ζωής και γεν ι

κότερα της κίνησης της πόλης: Ε1 
έναρξη της λειτουργίας του α τμ ο 
κ ίνη το υ  σ ιδηρόδρομου Αθηνώ ν- 
Πειραιώς (1869), που, όπως είναι 
γνωστό, ηλεκτροκινήθηκε στις αρ 
χές του αιώνα μας (1904).
— Του Τρύφωνος Μ ουτζοπούλου: 
Η οικοδόμηση (1874-76) του π α λα ι
ού κτιρίου του Α ' Ευμνασίου στην 
πλατεία  Κοραή (στη θέση που 
σήμερα βρίσκεται το  Δημαρχείο), η 
ανέγερση πολλών άλλων σχολικών 
κτιρίων, ιερών ναών (Αγίου Νικολά
ου -σ τη  σημερινή μορφή -Α γ ίου  
Κωνσταντίνου, Ευαγγελίστριας, Α 
γίας Σοφίας), η ίδρυση των ορφανο- 
τροφείων «Ζαννείου»και «Χατζηκυ- 
ριακείου» —με δωρεές των γνωστών 
τοπικών ευ ερ γ ετώ ν - και του Εηρο- 
κομείου' επίσης ο φωτισμός της 
πόλης με φω ταέριο (1878), η θεμε- 
λίωση των Μονίμων Δεξαμενών 
(1898), η ανέγερση του κτιρίου του 
Ταχυδρομείου —ενός α π ό τα  ελά χ ι
στα κτίρια του παλιού Πειραιά που 
σώζονται ως τις ημέρες μας— και 
τέλος η έναρξη του ηλεκτροφω τι- 
σμού, το  1903.
— Του Αριστείδη Σκυλίτση: ΕΗ μ ετα 
φορά του Δημαρχείου στο ιστορικό 
«Ρολόι», η έναρξη της κατασκευής 
κρηπιδωμάτων στο λιμένα της Ζέας 
(Πασαλιμάνι) και η ανέγερση του 
Δημοτικού Θ εάτρου -π ο υ  θεμελι
ώθηκε το  1884— κι εξακολουθεί και 
σήμερα να είναι το  ωραιότερο κτί-

συνέχεια στη σελ. 961
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Ο Κ Α Π Ο Δ ΙΣΤΡ ΙΑ Σ ΕΝ Α Ν ΤΙΟ Ν  TflW Μ ΥΣΤ

Μια «γωνιά» της  Τριπολιτοάς κατά την  περίοδο του αγώνα

Τ ΟΝ τελευταίο καιρό γίνονται πολ
λές συζητήσεις στον Τύπο για τις 

διάφορες εταιρίες. Εταιρία, όπως είναι 
γνωστό, καλείται ομάς εταίρων, όμιλος, 
συνασπισμός, ένωσις, με ένα λόγο μια 
συντροφιά ανθρώπων που συνδέονται 
μεταξύ τους, με επιδίωξι την επίτευξη 
ενός μυστικού ή φανερού θεμιτού 
σκοπού, η μιας ιδέας. Ενίοτε ξεφυτρώ
νουν και μερικές άλλες, που θεωρούν
ται αθέμιτες, γιατί ο σκοπός τους 
αντίκειται στον νόμο, στην ηθική, στις 
θρησκευτικές δοξασίες ή και στην 
δημοσία τάξι. Από τις αρχές του περα
σμένου αιώνος ανεφάνησαν πολλές 
ελληνικές εταιρίες με εθνικές επιδιώ
ξεις, όπως:
•  Το Ελληνόγλωσσον Ξενοδοχείον. 
Μυστική ελληνική εταιρία, που συστή- 
θηκε στο Παρίσι το 1809, με φανερό 
σκοπό την διάδοσι των Ελληνικών Γραμ
μάτων και, κρυφό, την απελευθέρωσι 
της Ελλάδος. Ιδρυταί της, ο Γρηγόριος 
Ζαλύκης από την Θεσσαλονίκη, ο φι- 
λέλλην Γάλλος Ακαδημαϊκός Γαβριήλ 
Σουαζέλ Γκουφφιέ, που εξελέγη και 
πρόεδρος, ο Στέφανος Χατζημόσχος, 
γραμματεύς και ταμίας. Ο Ζαλύκης, 
έγινε η ψυχή της εταιρίας με το μυστικό 
όνομα «Ξενοδόχος», και άρχισε να 
κατηχή κάθε ' Ελληνα που περνούσε ή

ζούσε στο Παρίσι. Μεταξύ αυτών ανα- 
φέρεται και ο Αθ. Τσακάλωφ, του 
οποίου το πραγματικό επώνυμο είναι 
Φόρος, κατά συγκοπή του Νικηφόρος. 
Οι κατηχούμενοι έπαιρναν σαν αρραβώ
να και ένα χρυσό δακτυλίδι - Χρυσόβου- 
λο - με χαραγμένα επάνω τα γράμματα 
Φ.Ε.Δ.Α. (= Φιλικός, Ελληνικός, Δε
σμός, Αλυτος). Το Ε.Ξ. διελύθη το 
1818 με τον θάνατο του Ζαλύκη.
•  Ο Φοίνιξ στην Μόσχα και η Αθηνά 
στο Παρίσι, το 1812. Και για τις δυό δεν 
υπάρχουν θετικά στοιχεία.
•  Η Φιλόμουσος Εταιρία των Αθηνών.
Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1813 από τους 
Ιω. Μαρμαροτούρη, Πέτρο Ρεβελάκη 
και Αλεξ. Χωματιανό, με σκοπό «να 
ίδωσι τας επιστήμας να επιστρέφωσι 
πάλιν εις το Λύκειον και την αρχαίαν 
Ακαδημίαν».
•  Η Εταιρία των Φιλικών. Το έτος 1818 
διεφάνη προσπάθεια δημιουργίας και 
άλλης εταιρίας, με τον ίδιο σκοπό, από 
τα σπλάγχνα της Φιλικής. Οι υπόνοιες 
έπεσαν, όπως γράφει ο Ιω. Φιλήμων ( 
Δοκίμιον Ελλην. Επαναστάσεως, τ. Α ', 
σ. 10), στο ανήσυχο εκείνο πνεύμα, 
στον φιλόδοξο πρωταπόστολο Ηλία 
Χρυσοσπάθη, στον οποίο εκόλλησαν 
και το προσωνύμιο «γηραιό αλώπηξ». 
Τούτο, τώρα, δεν φαίνεται να ήταν απλή

Η ύ παρ ξη μυστι κών 
ο ργ αν ώσε ων 
απει λούσε διάβρωση 
των
εθνι κών δ υ ν άμ ε ων

υποψία. Το αντίθετο μαρτυρεί το παρα
κάτω διφορούμενο και ανέκδοτο γράμ
μα (ΓΑΚ. Κ. 5β, No 192, αρχείον Π.
Γιατράκου), που υπογράφει με το Γέρο 
του Μόριά:

Γενναιότατοι αδελφοί Μάρκο Μπότσα- 
ρη, Παναγιώτη Γιατράκο και Αλεξάκη 
Βλαχόπουλε, σας ασπάζομαι αδελφι
κώς.

Ο σεβασμιώτατος παπά Δημήτριος 
οπού οας φέρει την παρούσαν μου, 
είναι αδελφός τίμιος, μύστης και καλός 
πατριώτης. Σας τον αποστέλλω με την 
παρούσαν μου και σας τον συσταίνω εις 
την εύνοιάν σας την σχετικήν. Δια 
λόγου θέλει σας ειπεί περί πάντων όσα 
τον παρήγγειλα, οπού και επί τούτου 
τον έστειλα' δια να τον μεταχειρίζωμαι 
εις τούτο και εις κάθε περίστασιν, 
υπεχρεώθην να τον μεταχειρισθώ ως 
τοιούτον, έχων ευλάβειαν και εμπιστο
σύνην εις αυτόν απ' αρχής. Είναι χρησι- 
μώτατος ως ιερεύς και γνώριμος μας 
και δεν προβάλλει εις τας όψεις. 
Δόσατε ακρόασιν εις αυτόν καθ'όλα 
όσα σας ειπεί και αποστείλατέ μοι με 
τον ίδιον την απόκρισιν και την ειδοποί- 
ησιν της υγείας σας.

Σας ασπάζομαι και πάλιν αδελφικώς
Τη 14 Ιουνίου 1822
Σαραβάλι

εκ της πολιορκίας Πατρών
ο στρατηγός 

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 
Ηλίας Χρυσοσπάθης

Κατά την διάρκεια της Επαναστάσε
ως ιδρύθηκαν και άλλες εταιρίες, με 
καθαρά φιλανθρωπικές επιδιώξεις, ό
πως για την συγκέντρωσι και συντήρησι 
των ορφανών του πολέμου, την περί- 
θαλψι των χηρών, προσφύγων, αοίκων, 
ασθενών και τραυματιών, ως και για την 
εξαγορά και απελευθέρωσι των αιχμα
λώτων.

Με την άφιξι όμως του Καποδίστρια 
φαίνεται πως η σύστασις διαφοροσκό- 
πων εταιριών πήρε έκτασι και ο Κυβερ
νήτης αναγκάσθηκε να εξαπολύση την 
ακόλουθη και ανέκδοτη επίσης (ΓΑΚ.
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Γεν. Γραμ. Φ. 81) μυστική εγκύκλιό του: 
Αριθ. 2953 
' Ελληνική Πολιτεία 
Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος 
Μυστική εγκύκλιος 
Προς το Πανελλήνιον, τους κατά το 
Αιγαίον Πέλαγος και την Πελοπόννη
σον εκτάκτους Επιτρόπους και 
τους Αρχηγούς των κατά ξηράν και 
θάλασσαν Δυνάμεων

Γνωρίζει η Κυβέρνησις, ότι πολίται 
τινές επιμένουν πιστεύοντες και τους 
άλλους πείθοντας, ότι μυστικοί εταιρίαι
χορηγουσι μέσα σωτηρίας εις την πα
τρίδα, ή τουλάχιστον Αιγίδα, υπό την 
οποίαν συνδεόμενοι μεταξύ των οι 
άνθρωποι δια μυστικών δεσμών, δύναν- 
ται να απολαύσωσιν εντός της πατρίδος 
των και δια της ξένης επιρροής αξιώμα
τα, τιμάς και το πλέον τύχην, ο εστί 
χρήματα.

Οσον και αν ελλεεινολογή η Κυβέρ- 
νησις την απειρίαν των Ελλήνων, των 
από τοιαύτας εισηγήσεις παρασυρομέ- 
νων, δεν ήθελε δώσει την προσοχήν 
της, αν δεν ήτο πεπεισμένη, πόσον 
ολέθρια αποτελέσματα δύναται να φέ- 
ρη εις την κρίσιμον ταύτην στιγμήν η 
περί τούτων γνώμη, την οποίαν οι 
εχθροί της Ελλάδος ήθελον συστήσει 
εις τον κόσμον και τας Ευρωπαϊκός 
Κυβερνήσεις.

Αν η Ελλάς εγκατελείφθη από το 
1824 έως τον Ιούλιον μήνα του τελευ
ταίου έτους, τούτο προήλθε, διότι οι 
εχθροί της την παρέσταιναν αδιακόπως 
εις τους Βασιλείς, ως λαόν επαναστα- 
τηθέντα και αγωνιζόμενον υπό την 
διεύθυνσιν και υπό τους σκοπούς των 
μυστικών εταιριών, όθεν επήγασαν αι 
καταστροφαί της Ισπανίας και της Ιταλί
ας.

Εύκολον ήτον αναμφιβόλως, να α- 
νευρεθή η σφαλερά αύτη δόξα· μόλον 
τούτο έχρειάσθησαν ολόκληρα επτά 
έτη βασάνων και δυστυχιών εις αναίρε- 
σίν της. Μόλις ανηρέθη και ενώ η Ελλάς 
αρχίζει να λαμβάνη δείγματα εύνοιας 
και καλοκαγαθίας εκ μέρους των Συμ
μαχικών Δυνάμεων, οι εχθροί της θέ
λουν την παραστήοει, ως υπεξούσιον 
των μυστικών εταιριών και εις απόδειξιν 
τούτου θέλουν φανερώσει, ότι υπό 
διαφόροις ονόμασιν αι εταιρείαι αυταί 
υπάρχουν και πολλαπλασιάζονται μετα-

L ξύ των εν τοις πράγμαοι και της 
πολιτικής τάξεως και της στρατιωτικής 
δυνάμεως, ίσως και του στόλου.

Τόσον ουσιώδες θεωρεί τούτο η

Ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος I. 
Καποδίστριας. Θεωρούσε επικίνδυνη 
για την εθνική υπόθεση την ύπαρξη 
μυστικών εταιριών.

Κυβέρνησις ώστε, μη εγκρίνουοα να 
διώξη, δια τίνος δημοσίου και επισήμου 
πράξεως την ύπαρξιν αυτών των κακών, 
εκπληροί δια του τύπου της παρούσης 
εκγυκλίου το χρέος, το οποίον δεν 
ημπορεί να παραμελήση, χωρίς να 
καθυποβληΡή εις βαρυτάτην ευθύνην.

Από τοιαύτην αρχήν ορμώμενοι, ευ
κόλως θέλετε αποδείξει το ασυμβίβα
στον των δύο όρκων, ήγουν του υπηρε- 
τείν το Κράτος και του υπηρετείν 
μυστικήν εταιρίαν, της οποίας ο σκοπός 
είναι, ως επί το πλείστον, άγνωστος εις 
τουςεταίρους.

' Αν λοιπόν οι υπάλληλοί σας και υπό 
την οδηγίαν σας αξιωματικοί ανήκουν 
εις τινα εταιρίαν, ανάγκη να παραιτηθώ- 
σι και περί τούτου οφείλετε να μας 
βεβαιώσετε- εξ εναντίας θέλετε τους 
εξηγήσει τους κινδύνους εις τους 
Οποίους εκτίθενται, πλανώμενοι από 
ολίγους τινάς, όλως διόλου εις τα 
τοιαύτα ενασχολουμένους.

Από την κατηγορίαν των εταιριών, 
των μη ουμβιβαζομένων με τα κατά 
νόμους καθεστώτα, δεν αποκλείομεν 
και την προ αιώνων γνωριζομένην υπό 
τω ονόματι της Αδελφοποιτίας ή Αγά
πης.

Παραγγέλλεσθε, Κύριοι, κατ’ επανά- 
ληψιν να κάμετε χρήσιν της κοινοποιή- 
σεως ταύτης, κατά τον συνετώτερον 
και ωφελιμώτερον τρόπον.

Προθύμως η Κυβέρνησις θέλει δε- 
χθή τας ειδοποιήσεις, όσας εν καιρώ

και τόπω θέλετε δυνηθή να την χορηγή
σετε.

Εν Πόρω την 8 Ιουνίου 1828 
Ο Κυβερνήτης 

Ιω. Καποδίστριας 
Ο Γραμματεύς της Επικράτειας 

Σπ. Τρικούπης

Στην εγκύκλιο γίνεται λόγος και για 
την αδελφοποιία. Το έθιμο αυτό, που 
αρχίζει από τα βυζαντινά χρόνια και 
σβήνει με την ίδρυσι του νεοελληνικού 
βασιλείου, εγίνετο μεταξύ δυό ή και 
περισσοτέρων ανθρώπων. Για να συντε- 
λεσθή άνοιγαν τις φλέβες τους και 
έσμιγαν τις πληγές, για να ανακατωθή 
το αίμα τους, να γίνη ένα. Το αίμα 
συνδέει άρρηκτα. Το λέει και η παροι
μία: «το αίμα νερό δεν γίνεται, κιάνγίνη 
δεν θολώνει». Με τον τελετουργικό 
αυτό τρόπο εδένοντο με αγάπη, αφοσί- 
ωσι και αλληλοϋποστήριξι εφ ' όρου 
ζωής και ελέγοντο αδελφοποιτοί, βλά
μηδες, μπουραζέρηδες, μπράτιμοι, 
σταυραδελφοί και καρντάοηδες. Το 
έθιμο δεν συνέβαινε μόνο μεταξύ 
ομοδόξων αλλά και ετεροθρήσκων ό
πως επιβεβαιώνει ο Κολοκοτρώνης 
οτην γνωστή «Διήγησί» του (τ. Α ', ο. 
32): «...Ο πάππος του Αλή Φαρμάκη 
(ήταν Αρβανίτης καπετάνιος, μόνιμα 
εγκατεστημένος στο Λάλα Ηλείας) και 
ο πάππος ο εδικός μου, Γιάννης Κολο
κοτρώνης, ήσαν φίλοι και αδελφοποιτοί. 
Εσκοτώθηκε ο παππούλης μου και ο 
παππούλης του Αλή Φαρμάκη και έμει
νε η φιλία, η ίδια, στον πατέρα μου και 
στον πατέρα του Αλή Φαρμάκη· ως 
φίλοι πατρικοί ελάβαμε και ημείς αντα- 
πόκρισΓ δεν τον είχα ιδή προσωπι- 
κώς...». Και είναι αληθινό πως ο Κολο
κοτρώνης, που τιμούσε τις φιλίες του, 
ξεκίνησε με 16 παλληκάρια από την 
Ζάκυνθο στα 1808, ήλθε στο Λάλα και 
επολέμησε συντροφικά με τον Αλή 
Φαρμάκη, όταν του επετέθη ο Βελή 
πασάς της Τριπολιτζάς, ο γιός του Αλή 
πασά.

Τελικά αναφέρεται, ότι και αργότερα 
πολές εταιρίες ανεφάνησαν, όπως της 
Εθνικής Αμύνης (1866 -  1882), η 
Εταιρία των Φίλων του Λαού (1865), 
που υπάρχει ως σήμερα, η Εθνική 
Εταιρία (1894 -  1897), ο Στρατιωτικός 
Σύνδεσμος (1909 -  1910) και τελευ
ταία ο Ι.Δ.Ε.Α. και ο Α.Σ.Π.Ι.Δ.Α. Η μόνη 
όμως που ζή από το 1882 μέχριοήμερα 
και διασώζει στο Μουσείο της τα σεπτά 
εθνικά κειμήλια και προσκυνήματα είναι 
η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της 
Ελλάδος.

ΗΛ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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A M i r a a n
Ο ΕΝ ΕΤ Ο Σ ΠΟΥ Κ ΑΤΕΣΤΡΕΨ Ε ΤΟΝ Π Α Ρ Θ ΕΝ Ω Ν Α

«Ο Μοροζίνης τουλάχιστον, βομβαρδίζοντας τον Παρ
θενώνα έκανε τη δουλειά του. Πολεμούσε. Οι σοφοί 
γιατί δεν έκαναν το δικό τους χρέος; Ο Μοροζίνης 
κατάστρεψε από ανάγκη. Αλλά οι σοφοί καταδίκασαν 
στην ανυπαρξία μνημεία που χάθηκαν μετά την κατα
στροφή».

Δ ΕΥΤΕΡΟ μισό του 17ου αιώνα.
Το Αιγαίο υποφέρει τόσο από 

τον τουρκικό ζυγό όσο κι από τις 
επιδρομές των Ενετών και τις επ ι
θέσεις των Φράγκων πειρατών. 
Στα καλά τα  χρόνια η ζωή ήταν 
δύσκολη για τους φτωχούς νησιώ
τες. Αγονο, συνήθως, το  έδαφος, 
βράχια ξερά, απόκρημνα βουνά. 
Τώρα, εκτός από τον Τούρκοκατα- 
κτητή , αντιμετω π ίζουν τις κ α τα 
δρομές των κουρσάρων, την π ρο
π αγάνδα τω ν μισσιοναρίων του  
παπα, τον νέο κίνδυνο: τους Ενε
τούς, που λεηλα τούν  και κ α τα 
στρέφουν τον τόπο και συμπερν- 
φέροντα ι χειρότερα κι από τους 
αντίχριστους. Οι δυο αντίπαλοι σ υ 
ναγωνίζονται σε βαναυσότητα, σε 
α υ θ α ιρ εσ ίες , σε α γ ρ ιό τη τα . Σε 
πολλές περιπτώσεις οι νησιώτες 
αναγκάζοντα ι να πληρώνουν φόρο 
και στους δυο. Ε1 ναυσιπλοΐα είναι 
πολύ επικίνδυνη, το  εμπόριο μα
ραίνεται. Ταξιδεύουν μόνο την ν ύ 
χτα  για κάποια μεταφορά. Παίζουν 
την ζωή τους κορώνα γράμματα για 
μερικά γρόσια, για να έχουν ψωμί 
τα  παιδιά τους. Αλλοι δ ια φ εντεύ 
ουν την χώρα τους. Ε1 Οθωμανική

Α υ το κ ρ α το ρ ία  εν α λ λ ά σ σ ετα ι με 
την Γαληνοτάτη Δημοκρατία των 
Δόγηδων. Οι Ευρωπαίοι με τους 
Τούρκους. Το Ναυαρίνο είναι π ει- 
ρατοφωλιά των τελευταίω ν. Συχνά 
οι νησιώτες πληρώνουν τις αντεκδι
κήσεις των παλιών και νέων κατα - 
κτητών, που μετά την μάχη ρίχνον
τα ι στην λεηλασία των ελληνικών 
νησιών. Σποράδες, Κυκλάδες, Δ ω 
δεκάνησα, Μοριάς, γνωρίζουν μ ε
γάλες καταστροφές την εποχή αυ - 
τή. Στην Πάρο εδρεύουν μόνιμα 
πειραταί. Στην Κίμωλο, την Μήλο, 
την Νιο και την Πάρο π αραχειμά
ζουν οι Ενετοί. Δεν σέβονται ούτε 
τις παντρεμένες γυναίκες, ού τε  τα 
κορίτσια. Απορεί κανείς πως, ύ σ τε 
ρα από όλα αυτά, η φυλή των 
Ελλήνων μπόρεσε να επ ανα σ τατή - 
ση και να φέρη σε πέρας τον τόσο 
άνισο απελευθερω τικό της αγώνα. 
Στην περίοδο αυτή  τα  νησιά απο- 
ψιλώθηκαν κυριολεκτικά από τα  
δάση τους, που χρησίμευαν για τις 
ανάγκες του  ενετικού στόλου, ενώ 
στα κάτεργα σκλάβωναν Ελληνες 
για κωπηλάτες. Ωστόσο, τα  μικρό- 
κινήματα δεν λείπουν και οι ραγ ιά 
δες πάντα ελπίζουν στην ανάστασι

και τον λυτρωμό. Ο μεγάλος π όλε
μος της Κρήτης ανάβει τους π ό 
θους τους. Αργότερα τα  Ορλωφικά. 
Οι απ ογοητεύσεις δεν τους π το -

Ο Φραγκίσκος Μοροζίνης σε μια ακόμα 
απεικόνιση.
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ούν. Ωσπου φθάνει η μεγάλη ώρα.
Στην ταραγμένη αυτή περίοδο 

κάνει την εμφάνισί του ένας σκλη
ροτράχηλος Ενετός, που γρήγορα 
θα φθάση στα ύπ ατα  αξιώματα 
του ενετικού στόλου, μια μέρα θα 
γίνη πανηγυρικά δόγης, θα συνδέ- 
ση το  όνομά του με την καταστρο
φή του Παρθενώνα και ως τα  
γεράματά  του  θα γεμίζη το  Αιγαίο 
με τους θρύλους των κατορθω μά
των του. Είναι ο Φραγκίσκος Μορο- 
ζίνης, γόνος μιας από τις α ρ χα ιό τε
ρες, διασημότερες και πιο ισχυρές 
ο ικογένειες της Βενετίας. Τους τρ ι
άντα π έντε  φθάνουν οι δόγηδες, 
αρμοσταί της Κρήτης, στρατηγοί, 
ιεράρχες, πολιτικοί και λόγιοι που 
ανέδειξε. Ο Φραγκίσκος είδε το  φως 
το 1618 και από νωρίς φανέρωσε 
την ανδρειοσύνη και τα  άλλα χαρ ί
σματα και τις ικανότητες του, που 
του εξασφάλισαν μια τα χ ύ τα τη  και 
λαμπρή εξέλιξι στην Ενετική Δημο
κρατία. Μόλις 36 χρονών α ν τ ικα τέ 
στησε τον Ενετό αρχηγό του σ τό 
λου του Αιγαίου Μοντσενίγο, που 
π έθανε κατά την διάρκεια του 
μεγάλου Ενετοτουρκικού πολέμου, 
που άρχισε το  1645. Περιμένοντας 
τον νέο αρχηγό του  στόλου έκανε 
επ ιθέσεις εναντίον των Τούρκων 
στα ίδια τα  μικρασιατικά παράλια, 
λεηλατώ ντας και πυρπολώντας τις 
βάσεις τους. Ο νέος ναύαρχος Φο- 
σκαρίνι π έθανε μετά από λίγο και 
έτσι η αρχηγία δόθηκε στον Φ ραγ
κίσκο Μοροζίνη. Φιλόδοξος και α 
ποφασιστικός έβαλε αμέσως σε 
ενέργεια  το  σχέδιό του να απλώση 
την κυριαρχία των Ενετών σε ολό
κληρο το  Αιγαίο και να εκτοπίση 
ολωσδιόλου τους Τούρκους. Ετσι 
προκαλεί την συμπάθεια των Ελλή - 
νων. Το 1659 γ ίνετα ι δεκτός με 
ενθουσιασμό στο λιμάνι των Κιτριών 
της Μάνης, όπου τον υποδέχονται 
3.000 κάτοικοι με επ ικεφαλής τους 
προκρίτους και τους ιερωμένους. Ο 
Μοροζίνης τους προτείνει να επ ι
τεθούν από κοινού εναντίον των 
φρουρίων της Μεθώνης και της 
Κορώνης, αλλά οι Μ ανιάτες τον 
πείθουν τελ ικά  να επ ιτεθούν στην 
Καλαμάτα, ευκολώ τερο στόχο. Το 
ενετικό  ιππικό, υπό τον Γεώργιο 
Κορνάρο, αποβιβάζεται στην πόλι 
και σκορπά παντού τον πανικό. Οι 
κάτοικοί του κι οι Τούρκοι το  βάζουν 
στα πόδια. Ανενόχλητοι οι Ενετοί, 
στρατός, πληρώματα, κωπηλάτες, 
οι Μ ανιάτες και οι Αρβανίτες της 
Πελοποννήσου, που πήραν μαζί 
τους, ρίχθηκαν στην λεηλασία και

στην καταστροφή της πόλεως. Δεν 
τους έφθασε όμως μόνο αυτό, μετά 
της έβαλαν φω τιά και την έκαψαν. 
Ο Κ ω ν σ τα ν τ ίν ο ς  Σ ά θ α ς , σ τη ν  
«Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα» του, 
μας π α ρέχε ι συγκλονιστικές λ ε 
πτομέρειες.

Τα γεγονότα  ανησυχούν τους 
Τούρκους. Για να εμποδίση την 
αποστολή επικουριών, ο Μ οροζί
νης φθάνει ως την Χαλκιδική και 
καταλαμβάνει τον ισθμό της Κασ-' 
σάνδρας. Εύκολα γ ίνετα ι κύριος της 
χερσονήσου και καταστρέφ ει τις 
εχθρικές εγκαταστάσεις. Επιτίθε
ται, επίσης, εναντίον των τουρκικών 
βάσεων στην Μονεμβασία και στην 
Εύβοια. Χωρίς επ ιτυχ ία  όμως, γ ιατί 
και οι δύο είχαν ισχυρά οχυρά. Εξ 
α ιτίας των γεγονότω ν αυτών και 
της καταγγελίας ενός υφισταμένου 
του, του  Μπάρμπαρο, τον οποίο 
ε ίχε  τιμωρήσει πολύ αυστηρά για 
παράλειψ ι τω ν καθηκόντων του 
απέναντι στον εχθρό, ανεκλήθη 
στην Βενετία και έχασε το  αξίωμά 
του. Στην απολογία του  όμως έπ ε ι
σε και απηλλάγη από κάθε κα τη 
γορία.

Στο μεταξύ, το  Αιγαίο είναι α νά 

στατο. Κάρπαθος, Κως, Αέρος, Σ ύ 
μη, Καστελλόριζο, Πάτμος λεηλα 
τήθηκαν και γνώρισαν μεγάλες κα 
ταστροφές από τους Ενετούς. Στην 
Πάτμο δεν σεβάσθηκαν ούτε  το 
ιερό μοναστήρι του  Ιωάννου του 
Θεολόγου. Πατινιώτικος θρήνος, ως 
τα  τέλη  του  19ου αιώνα, εξ ισ το 
ρούσε τα  κατορθώματα του ενετι- 
κού στόλου του  Μοροζίνη. Ο θρή
νος αυτός δημοσιεύθηκε από τον 
Επ. Αλεξάκη, το  1888, στον «Παρ
νασσό», με τον τίτλο  «' Ασμα πατμι- 
ακόν, ε ίτε  ως κοινώς τα  το ια ύτα  
ονομάζονται ρίμα». ' Οπως γράφει, 
όταν τον κατέγραψε, σε πολύ λίγες 
από τις τό τε  Πατινιώτισσες ήταν 
γνωστός:

«Πάτμος, ασήμι άδολο, χρυσάφι 
διαλεγμένο, - πούναι το  μοναστήρι 
σου σε χώρες ξακουσμένο - και σε 
Φραγκιές και σε Τουρκιές είναι 
διαλαλημένο. - Πάτμος, και τις σου 
ρίσθηκε και τις σου καταρήσθη; - 
Ενα σκυλί, εν άνομο, ένα μικρό 

Τουρκάκι, - αφ  το  σαράι του πασά 
ηξέβγε κοπελλάκι, - αφ  το  σαράι 
έφυγε, στου γκενεράλη πάει - 
κ εμπρός του  εγονάτισε και τρεις 
γραφές του βγάνει. - Κι ο γκενερά-
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Λης ως τ  ακούσε, πολύ του  κακο- 
φάνη. - Δ ευτέρα  το  ξημέρωμα 
ξεφάνη η αρμάδα’ - μήτεπ αντέραν 
έβαλε, μήτε χαράν τηςίκάνει' - την 
Τρίτη το  ξημέρωμα στην Εψημιάν 
αράζει. - Πάνε όλοι οι άρχοντες' δε 
θε να τους μιλήσει, - μήτε και λόγον 
να τως πει, να τους παρηγορήσει. 
-Τετράδη το  ξημέρωμα ανέβηκε 
Φραγκάκι - στη μέση της Αγιάς 
Αεσβιάς με τ  άσπρο αλογάκι: «-Οι 
κόρες σας οι έμμορφες όλες να 
φυλαχθούνε, - γ ια τ ειν τ  ασκέρι 
μας πολύ, να μη μαγαρισθούνε». - 
Την Π έφτη το  ξημέρωμα, κατά το 
μεσημέρι, - εφ τά  χιλιάδες ήβγανε, 
γραμμένοι στο δεφ τέρ ι’ - και τους 
εδιορίσανε να κάμουνε τρεις ώρες - 
κ εκείνα τ  άνομα σκυλιά εκάμανε 
τρεις μέρες! - Τα λάδια πήραν 
ποταμοί, τα  στάρια ξεμπλασθήκαν, 
- στράτες γέμισαν άρματα και τα  
στενά κοντάρια, - στ Ανεμομύλου 
τα  στενά στρώσες και μαξελλάρια. 
-Και τα  ρακιά και τα  κρασιά στις 
στράτες εχυθήκαν. - Και κάτω στο 
Γενάδειο σκουτέλλες και μποτά- 
ρια!»

(Ρίσθηκε= οργίσθηκε' γκενερ ά - 
λης= Μοροζίνης’ μήτε χαράν της 
κάνει= δεν έδωσε σημεία χα ιρ ετ ι
σμού. Εψημιά= ορμίσκος Β. της Σκά
λας της Πάτμου. Αγιά Λεσβιά= 
πλατεία  στην Χώρα της Πάτμου. 
Μ εταπελευθερω τικά ονομάσθηκε 
Πατριάρχου Θεοφίλου του Παγκω- 
στα ' ξεμπλασθήκαν= σκορπίσθη- 
καν’ σκουτέλλες= π ιάτα ' μποτά- 
ρια= χωματένια δοχεία, όπου έβ α 
ζαν το  κρασί ή το  λάδι).

Στις 22 ΜαΤου 1667, η πολιορκία 
του Χάνδακα από τους Τούρκους 
περνά στην πιο αποφασιστική φ ά - 
σι με την άφιξι του  μεγάλου βεζίρη 
Α χμέτ πασά Κιοπριλόγλου, του  
γνωστού με το  όνομα Φαζλί (= 
δίκαιος), με 64 γαλέρες και έμπ ει
ρους αξιωματικούς του  οθωμανι
κού στρατού. ΕΙ κατάστασις συνε
χώς χειροτερεύει. Παρατηρούνται 
ακόμη και λ ιποταξίες Ενετών ή 
συμμάχων τους, που α π οκα λύ 
πτουν στους εχθρούς στρατιωτικά 
μυστικά, όπως του συνταγματάρχη 
του μηχανικού Ανδρέα Μπαρότση, 
ο οποίος από τον Ιανουάριο 1668 
καθοδηγεί τους Τούρκους εναντίον 
των οχυρωματικών γραμμών της 
πόλεως. Από τον Δεκέμβριο του 
1666 έχει σταλή στο νησί ο Μ οροζί
νης, στον οποίο η Βενετία έχει 
αναθέσει την αρχιστρατηγία των 
δυνάμεών της στην Κρήτη. Αλλά δεν 
μπορεί να κάνη τίπ οτε, το  τέλος 
πλησιάζει. Τον Νοέμβριο 1668 και 
τον Φεβρουάριο 1669 φθάνουν χρ ι
στιανικές ενισχύσεις από την Γαλ
λία και την Γερμανία. Η ίδια η Βενετία 
στέλνει πολεμεφόδια και τρόφιμα. 
Δεν σώζουν όμως την κατάστασι. 
Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο χε ιρο 
τερεύει. Στις 16 Μαΐου φθάνουν 
νέες βοήθειες: 2.500 άνδρες των 
πριγκίπων του  Μπρούνσβικ και του 
Λούνεμπουργκ, δηλαδή τρία συν
τάγματα, με επ ικεφαλής τον κόμη- 
τα ντε  Βαλντέκ. Δεν μπόρεσαν 
όμως να εγκλιματισθούν στις συν
θήκες που επ ικρατούσαν στους 
προμαχώνες του  Χάνδακα και γρή-

Ο βομβαρδισμός του Παρθενώνα από 
τον στρατό του Μοροζινη το 1687, σε 
γκραβούρα του μηχανικού Μ. Verneda 
(1687). Απέναντι: ο Παρθενώνας μετά 
την καταστροφή του, σε γκραβούρα του 
William Pars (1765). Κάτω το μαρμάρι
νο λεοντάρι του Πειραιά, που αφαιρέ- 
θηκε, με το άλλο της Αθήνας, από τον 
Μοροζινη. Τώρα βρίσκεται στην Βενε
τία.

γορα κάμφθηκαν. Τελευτα ίες βοή
θειες έρχονται στις 19 Ιουνίου από 
την Εαλλία, 6.000 στρατιώ τες με 
επ ικεφαλής τον δούκα του Ναβάιγ 
και τους στρατάρχες Κολμπέρ και 
Μπρες. Στα είκοσι πλοία τους είχαν 
υψωμένη την παπική σημαία. Ο ντε  
Ναβάιγ ήλθε αμέσως σε αντίθεοι με 
τον Μοροζινη. Μόνος του επ ιχείρη - 
σε έξοδο στις 25 Ιουνίου στο πιο 
αδύνατο σημείο των Τούρκων, το 
στρατόπεδο της Σαμπιονέρας. Η 
όλη επιχείρησις κατέληξε σε π α 
νωλεθρία, εξ  αιτίας τυχα ίας εκρή- 
ξεως των πυρομαχικών των Τούρ
κων, που προκάλεσε σύγχυσι και 
αναταραχή στις τάξεις  των Γ άλλων. 
Αυτή ήταν η αρχή του τέλους.

Στις 30 Ιουνίου φθάνουν ακόμη 
1.300 άνδρες από την Βαυαρία, 400 
από την Βενετία και 60 πυροβολη- 
ταί, αλλά βρίσκουν τους υπερασπι- 
στάς του  Χάνδακα με πεσμένο 
ηθικό. Ετσι, στις 16-21 Αυγούστου 
αρχίζει η αποχώρησις των γαλλι-
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κών στρατευμάτω ν του ντε Ναβάιγ, 
ο οποίος ε ίχε ήδη 2.000 νεκρούς και 
τραυματίες. Μ ετά  από το  γεγονός 
αυτό, οι πολιορκούμενοι ήλθαν σε 
συνεννοήσεις με τους Τούρκους και 
στις 6 Σεπτεμβρίου υπεγράφη η 
συνθήκη παραδόσεως του Χάνδα
κα στην Τουρκία, που εξασφάλιζε 
την ανενόχλητη αποχωρησι των 
Ενετών. Από πλευράς των Τούρ
κων, την συνθήκη υπέγραψ ε ο 
Ελληνας μεγάλος διερμηνέας της 

Πύλης Παναγιώτης Νικούσιος. Η 
παρουσία του  κεντρίζει την φ αντα  - 
σία των Ελλήνων, οι οποίοι πλάθουν 
μύθους γύρω από τον τρόπο με τον 
οποίο κατόρθωσε να πείση τον 
Μοροζίνη να συνθηκολογήση. Χα
ρακτηριστικά είναι όσα γράφει ο 
Αθανάσιος Κομν. Υψηλάντης, στο 
έργο του: «Τα μετά την Άλωσιν» 
(1870):

«... Οθεν λαβών την άδειαν», 
γράφει, «με τον δούλάν του Μ ακ- 
σούτην τω  διοικητή του Κάστρου 
Φραγκίσκο) Μοροζίνη ότι ζήλω χρ ι
στιανικό) κινούμενος θέλει να του 
φανερώση υπόθεσιν μυστικήν μεν 
αλλά αναγκα ιοτάτην δια την του 
Κάστρου κατάστασιν. Ο Μοροζίνης, 
άνθρωπος φρόνιμος και ραμπιτα- 
λής, υπ οπ τεύετα ι το  το ιούτον κ ί
νημα και απιστεί, και κοινολογεί τοις 
εν τω  Κάστρα) Ενετοίς τ ε  και Ρωμαί- 
οις το  κίνημα, και αποφασίζετα ι 
κοινή το  να ακούση ο Μοροζίνης 
τους λόγους του  Παναγιώτου. Ο 
θεν α π έσ τε ιλ ε  το ν  Μ α κσ ούτη ν  
προς τον Παναγιώτην, διορίσας τον 
τόπον και τον καιρόν της ανταμώ- 
σεως. Τη υστεραία ουν μετά την 
εσπέραν ανταμώνονται εις μίαν 
πόρταν του Κάστρου, και δ ιηγείται 
ο Παναγιώτης τω  Μοροζίνη διεξοδι - 
κώς και με περ ιστατικά πολλά, ως 
Χριστιανόν ορκομοτήσας αυτόν να 
μη φανερώση τινί το μυστικόν, ότι 
μ ετέφ ρ α σ ε γράμμα το υ  αρχιθα- 
λασσίου των Φραντζέζων προς τον 

,βεζίρην εν ω γράφει ότι δια του 
σεκρεταρίου του φανερώνει τω  
βεζίρη εκείνο οπού έχει π ροστα
γήν παρά του βασιλέως του να 
κάμη. « Ο σεκρετάριος εισελθόντος 
παρόντος εμού μόνου είπεν ότι ο 
αρχιθαλάσσιος αφού φθάση εις την 
Κρήτην, κατά  την παράκλησιν των 
Ενετών δια να βοηθήση τους πολι- 
ορκουμένους, έχει προσταγήν π α 
ρά του βασιλέως της Φράντζας, 
αφού εισέλθη με τον στόλον εις τον 
λιμένα, και εισέλθωσιν εις το  Κά- 
στρον οι εν αυτώ  στρατιώ ται Φραν-

τζέζοι, ως δήθεν σύμμαχοι να πα- 
ραδώση το  Κάστρον εις τον βεζίρην 
και να αποπέμψη εις την Φράντζαν 
δέσμιους πάντας τους εν αυτώ  
Ενετούς». Ταύτα ειπών, και κατη - 
γορήσας την απιστίαν των Φραν
τζέζων, και άλλα πολλά ενειπών δια 
να πείση τον Μοροζίνην ότι αλη 
θεύει, αφείς αυτω  την εκλογήν του 
ή παραδοθήναι τοις Τούρκοις τιμίως 
ή σκλαβωθήναι υπό των Φ ραντζέ
ζων, ανεχώρησεν».

' Οπως στην συνέχεια αναφέρει ο 
Υψηλάντης, ο Μοροζίνης έπεσε 
στην παγίδα του Νικούσιου, γ ιατί 20 
πλοία των Τούρκων, αφού απ ομα
κρύνθηκαν 80 μιλιά, ξαναγύρισαν 
στο Μ εγάλο Κάστρο με γαλλικές 
σημαίες. Τότε τα  πλησίασαν άλλα 
20 του  βεζίρη με τουρκική σημαία. 
«Πλησιάσασαι αλλήλας αι τουρκικοί 
με τας πλαστάς φραντζέζικας χα ι- 
ρετούσιν αλλήλας τη των τηλεβό 
λων, ως σύνηθες, βολή ε ίτα  εισήλ- 
θον αμφότεραι εις τον λιμένα». Ετσι 
ο Μοροζίνης αναγκάσθηκε να π α- 
ραδώση τον Χάνδακα στους Τούρ
κους και να γλυτώση την προδοσία 
των Εάλλων. Αυτά γράφει ο Αθ. 
Υψηλάντης. Εεγονός, πάντως, είναι 
ότι η συνθηκολόγησις της Κρήτης 
έπεσε σαν βόμβα στην χριστιανική 
Ευρώπη. Θλίψις απλώθηκε στην 
Βενετία και τους κατοίκους της 
κατέλαβαν αισθήματα οργής κατά 
των Εάλλων, που εγκατέλειψ αν τον 
αγώνα. Ωστόσο, η ενετική  γερου
σία εξέφ ρασε την ευγνωμοσύνη 
της Δημοκρατίας στους Ε άλλους και 
τίμησε με επιμνημόσυνη δέησι τους

νεκρούς τους. Αντίθετα  ο Μ οροζί
νης, που γύρισε μετά την συνθηκο- 
λόγησι στην Βενετία, βρήκε μια 
πολύ δυσάρεστη ατμόσφαιρα και 
δοκίμασε την κατακραυγή όλων. Ο 
εχθρός του  Αντώνιος Κορράριο, 
φρόντισε να διαδώση παντού, ότι η 
ωραιότερη από τις ενετικές κτήσεις 
χάθηκε εξ αιτίας του  Μοροζίνη, 
που λιποψύχησε μπρος στον ε 
χθρό. Τελικά τον πέρασαν από το 
δικαστήριο ως προδότη, αλλά κρι- 
θηκε ανεύθυνος κι από τό τε  έμεινε 
στην Βενετία, στην αφάνεια, ως το 
1684, οπ ότε ξέσπασε ο νέος ενε- 
τουρκικός πόλεμος. Η πατρίδα του 
τον χρειάσθηκε και πάλι και του 
ανέθεσε την αρχηγία του στόλου.

Αυτή την φορά, η τύχη ευνοεί τον 
παλαίμαχο ναύαρχο των Ενετών. 
Καταλαμβάνει διαδοχικά την Αευ- 
κάδα, την Πρέβεζα, εκπορθεί την 
Κορώνη. Οι νίκες του  προκαλούν 
ενθουσιασμό στην Βενετία. Οι ' Ελ
ληνες ζητούν την προστασία του. 

Ό ι κάτοικοι της Σύμης έστειλαν να 
τον συναντήση στην Πρέβεζα, τον 
ιερομόναχο Ανανία της μονής Ρου- 
κουνιώτη, γ ια  να τον παρακαλέση 
να ανανεώση την σύμβασι προστα - 
σίας του  νησιού τους από την 
Εαληνοτάτη Δημοκρατία. Ο Ενετός 
ναύαρχος δέχθηκε την πρότασι, 
όπως μαρτυρείται από επιστολή 
του (1684) προς τους Συμαίους, 
που δημοσίευσε το  1879 ο Δημο
σθένης Χαβιαράς στον «Παρνασ
σό»:

« Εμείς Φραντζέσκος μορεζήνης, 
δια την γαληνοτάτην πολιτίαν της
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ΜΟΡΟΖΙΝΗΣ

Επάνω: Μία Ενετική γαλέρα, η μεγάλη δύναμη της Βενετίας. Κάτω: Το λιμάνι του Χάνδακα σε γκραβούρα του έτους 1486. Εδώ 
το καλοκαίρι του 1669 έγιναν αλλεπάλληλες επιχειρήσεις μεταξύ των Τούρκων και των Ενετών, οι οποίοι όμως τελικά 
αποχώρησαν, γιατί οι συμπολεμισταί Γάλλοι έξαφνα παρασπόνδησαν.

Βενετίας Καπητάν γγενεράλες, και 
τα  εξής.

»Γράφω προς εσάς, τους επ αρχ ι
ώτες της νήσου σήμης εις τους 
Ιερείς και εις τους επίλυπους χρ ι
σ τιανούς ' μ έναηθελε φανερω θή 
εδώ εις την πρέβεζαν ενπροστεν 
της γαλληνοτάτης ηψιλότης και 
εξουσίας μας ο απεσταλμένος σας 
ευλαβέστατος προτοσύγγελος α- 
νανίας Ιερομόναχος βαστόντας και 
την γραφή εις το  χέρη προσπίπτων 
της γόνασην δέοντας και παρακα- 
λών δια τους Ιερείς, και δια τους 
επιλύπους χριστιανούς του νισίου 
μας μ ε τό ν α εθ έλ ε τε  ομπ ληγά ρε- 
σθε να δύνετε εκείνον οπού εδίνε- 
τ ε  τον κερόν της απερασμένης 
αμάχης του  ρένιου, της Κρήτης, και 
να σας φειλάγω  από τους κουρσά
ρους. Και ιδού οπού σας στέλλο 
αυτού τοις γραφεί μου, μετοναπ ε- 
σταλμένον σας προτοσήνγγελων 
ανανία Ιερομόναχων, να ομπληγά- 
ρ ετε  απάνω εις το  το  χαράτζη μου 
δι απ ίτροπος μου, να μου το  ρεκου - 
μαντάρη εκή όπου θέλω του γράφι 
και δεν θ έλετε  έχι καμίαν πείραξη 
καθώς γράφουν αι γραφαίς μου. Και 
όπηιος είναι εκείνος οπού φανή 
απάνο εις το  νυσί σας οπού να έχει 
την παντιέρα του  αγίου μάρκου και 
πηράξη γη πολή γη ολίγον, γη εις 
πάσα πράγμα απουνά σας ευρ ί
σκετε θέλω τον περάσει από την 
κρίσιν μου, καθά γράφουν ηγρα- 
φαίς μου:

Δοσμένο από το  κάτεργω  Καπι-

τάνε ια  στην πρέβεζα, Β φεβρουα- 
ρίου αχπδ : κατά το  νέον:

Φραντζέσκος Μορεζήνης πρώ
τος Καπητάν γγενεράλες.

Αλέσανδρος λοκαδελίνης π ρω το
νοτάριος της εξω χότης του».

Τον επόμενο χρόνο πέρασαν 
στα χέρια του Μοροζίνη η Πόλος, το 
Ναυαρίνο, το  Νεόκαστρο, η Μ εθώ 
νη, το  Αργος και το  Ναύπλιο. Το 
1686 η Πάτρα, το  Ρίο και το  Αντίρριο 
και το  1687 η Ναύπακτος, ο Μ υ- 
στράς και η Κόρινθος. Τα σ τρατεύ- 
ματά του  αποτελούσαν Γερμανοί 
και Σουηδοί μισθοφόροι. Τον Σ ε 
πτέμβριο του  1687 έπ εσ ε και η 
Κόρινθος. Ολόκληρη η Πελοπόννη
σος, εκτός από το  οχυρό της Μ ο- 
νεμβασίας, βρισκόταν υπό την ε ν ε 
τική κυριαρχία. Τιμώντας τον Μ ορο
ζίνη, ο οποίος ε ίχε γίνει με τις νίκες 
και τα  κατορθώ ματά του, ιδιαίτερα 
αγαπ ητός στον ενετικό  λαό, η Γε
ρουσία της Βενετίας του απένειμε 
την επωνυμία του  Πελοποννησια- 
κού και του  έστησε ορειχάλκινη 
προτομή στην μεγάλη αίθουσα του 
συμβουλίου.

Μ ετά  την Πελοπόννησο, ήλθε η 
σειρά της Αττικής. Την νύχτα  της 
21ης Σεπτεμβρίου, αποβιβάζονται 
στον Πειραιά 10.000 άνδρες με επ ι
κεφαλής τον υπαρχηγό του  ενετ ι- 
κού στόλου κόμητα Καίνιξμαρκ. Οι 
Τούρκοι τρομοκρατούνται και κλεί- 
νονται στην Ακρόπολι. Ο μητροπο
λίτης και εκπρόσωποι των Αθηναί
ων πλησιάζουν τον Μοροζίνη και

του ζητούν να καταλάβη την πάλι. 
Τα ενετικά  σ τρατεύματα  πλησιά
ζουν προς την Ακρόπολι, στήνουν 
τα  κανόνια τους και η πολιορκία 
αρχίζει. Τα πράγματα, όμως, δεν 
είναι εύκολα και οι Ενετοί ανησυ
χούν, γ ιατί αναμένονται τουρκικές 
επικουρίες. Στο στρατηγείο  τους 
φ θ ά νε ι μια π ληρ οφ ορ ία , ό τ ι οι 
Τούρκοι έχουν αποθηκεύσει στον 
Παρθενώνα μ εγά λες  π ο σ ότη τες  
πυρομαχικών. Αμέσως αρχίζουν να 
πολιορκούν τον αρχαίο ναό και την 
Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, στις 7 
το βράδυ, ένας υπολοχαγός κ α 
τορθώνει να στείλη ένα βόλι στην 
οροφή του Παρθενώνα, που π έ 
φ τε ι και ανατινάζει την πυριτιδα
ποθήκη των Τούρκων. Ό λ ο ι χ α ί
ρονται για το  επ ίτευγμα, μόνο η 
' Αννα ' Ακεργελμ, κυρία επί των 
τιμών της γυναίκας του  Καίνιξμαρκ, 
συνειδητοποιεί το  ανοσιούργημα. 
Σε μια επ ιστολή της, γράφει, ότι «ο 
κόσμος δεν θα μπορέση να ξανα- 
κτίση ένα τέτο ιο  αριστούργημα».

Στον «Νέο Ελληνομνήμονα» (1926) 
δημοσιεύθηκε από τα  κατάλοιπα 
του Σπυρίδωνος Αάμπρου, μια έκ- 
θεσις του Ενετού Πέτρο Ντιονάντο, 
με ημερομηνία 8 Νοεμβρίου 1867, 
που μας πληροφορεί το  όνομα του 
α ξ ιω μ α τικο ύ , π ου  γκρ έμ ισ ε  τον  
Παρθενώνα: «Το βράδυ της 26ης 
Σεπτεμβρίου, μισή ώρα νύχτα, μια 
βόμβα του  σινιόρ κάντε ντι Σαν 
Τσελίτσε π έφ τε ι σε μια αποθήκη 
πυρομαχικών. Η πυρκαγιά κράτησε
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δυο μέρες και κατέστρεψ ε τον ναό 
της Αθηνάς». Στο Ημερολόγιό της η
Αννα Ακεργελμ, γράφει, πως ο 

Καίνιξμαρκ είχε αντιρρήσεις γ ια  τον 
βομβαρδισμό της Ακροπόλεως, α λ 
λά ο Μοροζίνης επέμενε. Μ ετά  την 
ανατίναξι του Παρθενώνα οι μισθο
φόροι του κατέλαβαν την Ακρόπο- 
λι, για να την εγκαταλείψ ουν μετά 
από λίγους μήνες. Ο Μοροζίνης 
θέλησε, για μια στιγμή, να ισοπεδώ- 
ση το φρούριο, ευτυχώ ς όμως δεν 
ε ίχε ού τε  τον καιρό, ού τε  τα  μέσα.
Επρεπε να κινηθή εναντίον της 

Χαλκίδος. Προηγουμένως, φρόντισε 
να πάρη μερικά τρόπαια από την 
Ακρόπολι για να τα  στήση στην 
πλατεία  του Αγίου Μάρκου. Εδω
σε δ ιαταγή να κατεβάσουν τα  γ λυ 
πτά  του ναού και να τα  μ ετα φ έ
ρουν στην ναυαρχίδα του στον 
Πειραιά. Σε γράμμα του, της 19ης 
Μαρτίου 1688, προς την Ενετική 
Σύγκλητο, γράφει.

« Επί τη προβλέψει της εγκα τα - 
λείψεως των Αθηνών, συνέλαβον 
το  σχέδιον αποσπάσεως μερικών 
εκ των ωραιοτέρων έργων τέχνης, 
τα  οποία θα ηδόναντο να προσθέ
σουν νέαν λάμψιν εις την Δημοκρα
τίαν. Δ ιέταξα  όθεν, να αφαιρεθή 
από την πρόσοψιν του ναού της 
Αθηνάς, οπού υπάρχουν τα  ωραιό
τερα  γλυπτά, το  άγαλμα ενός Διος 
(Σ. Σ. Πρόκειται για το  άγαλμα του 
Ποσειδώνα του δυτικού διαζώμα
τος) και τα  ανάγλυφα δύο μεγαλο
πρεπών ίππων. Ευθύς όμως, ως 
ήρχισεν η εργασία κατέρρευσεν 
ολόκληρον το άνω τμήμα της κορω- 
νίδος του ναού. Και απ οτελεί θαύμα 
το  γεγονός, ότι ουδείς εκ των 
τεχνιτώ ν έπ αθέ τι.

»Το ατύχημα τούτο  αποδίδεται 
εις τον τρόπον κατασκευής του 
ναού. Οι λίθοι προσαρμόζονται ο εις 
προς τον άλλον άνευ αμμοκονίας 
και με θαυμαστήν τέχνην. Το όλον 
όμως οικοδόμημα είχεν εις το  ση- 
μείον εκείνο εξαρθρωθή από τον 
κλονισμόν τον οποίον προεκάλε- 
σεν η έκρηξις.

» Η αδυναμία τοποθετήσεω ς ι
κριωμάτων και μεταφοράς επί του 
φρουρίου κεραιών εκ των γαλερών 
και άλλων μηχανημάτων δια την 
κατασκευήν βαρούλκων, κα τέσ τη 
σε δύσκολον και επικίνδυνον οιαν- 
δήποτε νέαν προσπάθειαν. Δ ιέ τα 
ξα, όθεν, την διακοπήν των εργασ ι
ών. Πολλώ μάλλον επειδή, μη υ- 
πάρχοντος πλέον του σημαντικω- 
τέρου τμήματος του ναού, ο,τι

απέμεινεν μου εφάνη κατώ τερον 
και κατεστραμμένον από την δια- 
βρωτικήν επ ενέργειαν του  χρόνου. 
Εν τούτοις, απεφάσισα να παραλά - 
βω μίαν λέαιναν, αρίστης τέχνης, 
ακέφαλον όμως. Θα ήτο δυνατή η 
τελε ία  αντικατάστασις της κ εφ α 
λής με άλλην μαρμαρίνην, παρομοί- 
αν προς την αρχικήν».

Φ εύγοντας από την Αττική ο 
Μοροζίνης πήρε ακόμη δυο λ ιοντά 
ρια από το  Θησείο και ένα τρίτο, 
που στόλιζε το  λιμάνι του Πειραιά. 
Ο γραμματικός του, Σαν Γκάλλο, 
πήρε την κεφαλή της Απτέρου 
Νίκης και άλλοι από το  στράτευμα 
άλλα καλλιτεχνικά κομμάτια. Ο Μ ο
ροζίνης έκανε την αρχή της ερημώ- 
σεως του Παρθενώνα, για να την 
συνεχίσει ο ' Ελγιν. Ο Ε. Beule, γράφει 
το  1855:

« Ο Μ οροζίνης, το υ λά χ ισ το ν , 
βομβαρδίζοντας τον Παρθενώνα, 
έκανε την δουλειά του. Πολεμούσε. 
Οι σοφοί γ ιατί δεν έκαναν το  δικό 
τους χρέος; Ο Μ οροζίνης κ α τ έ 
στρεψε από ανάγκη. Αλλά οι σοφοί 
καταδίκασαν στην ανυπαρξία μνη
μεία που χάθηκαν μετά την κ α τα 
στροφή».

Στο μεταξύ, πέθανε ο δόγης 
Ιουστινιάνης και οι Ενετοί, τιμώντας 
τον ένδοξο ναύαρχό τους, τον ε ξ έ 
λεξαν στη θέσι του. Οι δρόμοι της 
Βενετίας γέμισαν με επ ιγραφές: 
« Εκείνος όστις σας έδωσεν εν βασί- 
λειον δικαιούται σήμερον να λάβρ 
εν στέμμα». Έτσι, το  έτος 1688, ο 
Φραγκίσκος Μοροζίνης κατέλαβε 
το  ανώ τατο αξίωμα της Βενετίας.

Ηταν εβδομήντα χρονών και δεν

ΜΟΡΟΖΙΝΗΣ
το  έβαζε κάτω. Μόνο η αρρώστια 
τον έρριξε. Γύρισε στην Βενετία 
αφήνοντας την πολιορκία της Μ ο- 
νεμβασίας στα χέρια του  σ τρατη 
γού Κορνάρο. Το οχυρό έπ εσε στις 
10 Αύγουστου 1690. Ο Κορνάρο 
συνέχισε με επ ιτυχία  τις επ ιχε ιρή 
σεις. Νίκησε τον τουρκικό στόλο 
κοντά στην Μυτιλήνη και κυρίευσε 

[ την Αυλώνα στην Ηπειρο. Μ ετά 
από λίγο όμως πέθανε και τον 
διαδέχθηκε ο στρατηγός Δομένικος 
Μοντσενίγο. Ο τελευτα ίος αυτός 
προσπάθησε να πάρη πίσω τα 
Χανιά, χωρίς να το επ ιτυχή. Η 
ανικανότης του ανάγκασε τον δό

γη, στα 75 του χρόνια, να ξεκινήση 
και πάλι για το  Αιγαίο, για να 
διευθύνη ο ίδιος τις επιχειρήσεις. 
Αλλα η αρρώστια τον χτύπ ησε και 
πάλι, ενώ βρισκόταν στην Κάρυστο. 
Τον μετέφεραν εσπευσμένα στο 
Ναύπλιο, όπου και σφάλισε τα  
μάτια τον Ιανουάριο 1694.0  νεκρός 
του διακομίσθηκε με πολλές τιμές 
στην Βενετία και ενταφ ιάσθηκε με 
εκδηλώσεις γενικής λύπης και θλί- 
ψεως σε μεγαλοπρεπές μνημείο, 
στο οποίο έβαλαν την επιγραφή: 
«Francisco Marroceno Peloponnesia- 
co. Senatus». ’ Ετσι πολεμώντας στο 
Αιγαίο, ξεψ ύχησε το  λεοντάρι της 
Βενετίας, αυτός ο ακαταπόνητος
πολεμιστής και ικανώτατος σ τρα
τηγός, που συνέδεσε το  όνομά του 
με την καταστροφή ενός αριστουρ
γήματος, του Παρθενώνα. Ο Πόλε
μος και η Τέχνη δεν συμβιβάζονται 
ποτέ. Ο Αρης ήταν πάντα αντιμέ
τωπος με την Αθηνά.



«ΜΑΤΙΕΣ» ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑ Ϊ ΚΟ κ. ΠΕΤΡΟ ΧΑΡΗ
«τ

Ο Ρ Α ΣΕΙΣ Κ Α Σ Τ Α Ν Α Κ Η Σ
' Ενας πεζογράφος 

απο τις αλησμόνητ€ς πατρίδες
Ο θράσος Καστανάκης ζούσε με την ψυχή του και με την σκέψη του παντα στην Ελλάδα, κι ας είχε 
δεθεί τόσο με τη Γαλλία και με το Παρίσι κι ας πέρασε σχεδόν μισόν αιώνα εκεί, από τα δεκαοχτώ του 
χρόνια ως τις 17 Μαρτίου του 1967, που ξαφνικά μας αποχαιρέτησε, κι ας ερχόταν αραιά και που στην 
πατρίδα, τα καλοκαίρια, κι ας έμενε μόνο δυό - τρεις μήνες μαζί μας.

Ε Ν ΑΙ απο τους νεώτερους πεζογρα- 
φους μας. που πρόωρα έφυγαν, 

αλλα και γρήγορα ξεχάστηκαν. Τα βιο- 
γραφικά του Θρ. Καοτανάκη μπορούν 
να συνοψιστούν σε λίγες γραμμές. 
Γεννήθηκε στα Ταταύλα της Πόλης, το 
1901. έφυγε για το Παρίσι το 1919, 
έζησε πολύ κοντά στον Ψυχάρη, διδά
χτηκε απ' αυτόν τη γλωσσολογία, και το 
1921 διορίστηκε οτη Σχολή Ανατολικών 
Γλωσσών της Σορβόννης και στο Τμήμα 
της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτε
χνίας.

Ο Καστανάκης μας κέρδιζε με την 
καλή του καρδιά, με τον άφθονο λόγο 
του. Και πάντα τον περιμέναμε και 
παντα περνάγαμε μαζί του ώρες που 
τίποτα δεν τις σκίαζε. Μας είχε φύγει 
από χρόνια πολλά, σχεδόν παιδί, κι 
έκανε τη ζωη του και τη σταδιοδρομία 
του μακρυα από την Ελλάδα, σ'ένα 
μεγάλο πνευματικό και ■ καλλιτεχνικό 
κέντρο, οτο Παρίοι. μόνος, αυτόνομος, 
ελεύθερος, έξω απο τον ελληνικό 
χώρο, που τόοους και τόσο συμπιέζει 
και οδηγεί σε αδιάκοπη και θλιβερή 
συμπλοκή. Μα γελιόμαστε, εκάναμε 
λάθος νομίζοντας ότι μας είχε φύγει. Ο 
Θράσος Καστανάκης ζούοε με την 
ψυχή του και με τη σκέψη του πάντα 
στην Ελλάδα κι ας είχε δεθεί τόσο με τη 
Γαλλία και με το Παρίσι κι ας πέρασε 
σχεδόν μισόν αιώνα εκεί, από τα δεκαο
χτώ του χρόνια ως τις 17 Μαρτίου του 
1967, που ξαφνικα μας αποχαιρέτησε.

κι ας ερχόταν αραιά και που στην 
πατρίδα, τα καλοκαίρια, κι ας έμενε 
μόνο δυο -  τρεις μήνες μαζί μας.

Εκανε την πρώτη του λογοτεχνική 
εμφάνιση το 1920 στο περιοδικό της 
Πόλης «Λόγος» και το 1921 τύπωσε σε 
βιβλίο τα ποιήματά του «Ερημιές του 
Ηλιόχαρου». Το κύριο έργο του, το 
πεζογραφικό, το αρχίζει το 1924 με το 
μυθιστόρημα «Πρίγκηπες» καί το συνε
χίζει ως τις τελευταίες του ημέρες. Οι 
«Πρίγκηπες», που βραβεύθηκαν στο 
διαγωνισμού γνωστού εκδοτικού οίκου 
της εποχής, είχαν μια πολύ ορατή 
«θέση». Οι άνθρωποι που γέμιζαν με τη 
ζωή τους τις σελίδας εκείνου του 
Πρωτόλειου, είχαν υγιείς πεποιθήσεις 
κι έλεγαν σωστά πράγματα.

Αλλά το μυθιστόρημα ολόκληρο έμοι
αζε με πραγματεία περισσότερο παρά 
με έργο τέχνης. Και τούτο γιατί η 
λογική είχε κατακλύσει τους «Πρίγκη
πες» και δεν είχε αφήσει ούτε μιαν 
ακρούλα στην ποίηση, που δίνει τον 
παλμό σε κάθε λογοτεχνικό έργο. Η 
ποίηση, η ατομική εκείνη συγκίνηση που 
κατορθώνει να έχει επίδραση στην 
καρδιά των άλλων και να προκαλεί 
καταστάσεις και διαθέσεις που δε θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν όλα μαζί 
τα λογικά συστήματα του κόσμου, η 
ποίηση έλειπε. Και οι «Πρίγκηπες» 
έμεναν ένα ψυχρό πεζογράφημα. ' Ο,τι 
ακριβώς κατόρθωνε ν'αποφύγει ο συγ
γραφέας του σε ό,τι έδωσε αργότερα.

U Καοτανακης δε γράφει πια ούτε 
μια φράση ούτε μια λέξη, αν δεν έχει να 
πει κάτι. Είναι, έπειτ' από τους «Πρίγκη
πες», ένας λογοτέχνης που κρατάει 
πάντα σ'εγρήγορση το μυαλό του. 
Σκέπτεται διαρκώς και τις περισσότε
ρες φορές μ'έναν τρόπο δικό του. Οι 
συλλογισμοί του καθαροί και αλλεπάλη- 
λοι είναι τα συμπεράσματα ενός ανθρώ
που, που δεν απασχολεί το μυαλό του 
με τις σκέψεις των άλλων, αλλά προ
σπαθεί από τη θεώρηση του κόσμου vc 
καταλήξει σε δικές του εντυπώσεις κα 
σε δικές του διαπιστώσεις. Η προσπα- 
θειά του αυτή τον οδηγεί κάποτε στην 
εκζήτηση και στην παραδοξολογία. Εί
ναι όμως προτιμότερες οι ακροβασίες 
ενός καλογυμνασμένου μυαλού από τις 
φλυαρίες των συγγραφέων που δε 
θέλησαν ποτέ να βάλουν σε κίνηση τη 
σκέψη τους και να δουν κάπως διαφο
ρετικά τον κόσμο απ'ό.τι τους τον 
παρουσίασαν οι άλλοι.

Επειτα. ο Κοστανακης εχει μια 
παρατηρητικότητα, που ξαφνιάζει και 
κάνει λιγώτερο αισθητή την απουσία 
του βαθύτερου προσωπικού στοχα
σμού. Μας παρουσιάζει πραγματα, που 
ενώ ήταν μπροστά στα ματια μας τα 
αγνοούσαμε σ'όλη μας τη ζωη, η 
τουλάχιστον μας αποκαλύπτει μιαν άλ
λη πλευρά τους που δεν την είχαμε καν 
υποπτευθεί.

Εχει ακόμη ο Καοτανακης μιαν 
ικανότητα, που είναι απο τη σπουδαιό
τερα προσόντα κάθε καλού πεζογρά-
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Μια πλατεία στην Κωνσταντινούπολη την «Πόλη» του Ελληνισμού και πατρίδα του βράσου Καστανάκη.
φου. Ξέρει να περιγράφει ανθρώπους 
και πράγματα. ' Ενα τοπίο ή ένα φυοικό 
φαινόμενο. Τη νυκτερινή ερημιά ενός 
δρόμου ή την παραζάλη ενός χορευτι
κού κέντρου. Ξέρει επίσης να δίνει την 
ατμόσφαιρα, την κίνηση και το χρώμα 
μιας κοσμικής συγκέντρωσης. Η περι
γραφή λ.χ. του χορού της «Ορδής» 
στους «Μονόλογους» του Μπαρόν Πά- 
αλμεν» είναι παραστατικότατη.

Κι ένα βασικό μειονέκτημα σ' όλη την 
πεζογραφία του Καστανάκη.

Η γλώσσα του, ενώ είναι δουλεμένη 
με επιμονή και με προσοχή, έχει μια 
τραχύτητα που δεν αφήνει τη λογοτε
χνική μορφή να είναι άμεμπτη. Έχει 
την τραχύτητα των νεοελληνικών πεζο
γραφημάτων, που υποδουλώθηκαν 
στην ποιοαυοτηρή γλωσσική ομοιομορ
φία. Αλλά το σημαντικότερο μειονέκτη
μα της εργασίας του Καστανάκη, είναι 
άλλο. Μέσ’ από τις σελίδες των αφηγη
μάτων του περνάει η μεταπολεμική 
ανθρωπότητα, δηλαδή οι άνθρωποι που 
ανδρώθηκαν ανάμεσα στους πολέμους 
του 1914 και του 1939, με τις περίερ
γες απολαύσεις τους και με τις μεγά
λες αγωνίες τους. Οι τύποι όμως που 
αντιπροσωπεύουν την ανθρωπότητα 
αυτήν άλλοτε είναι σπάνιες εξαιρέσεις 
και άλλοτε καταφανείς μεγεθύνσεις. 
Αναζητούσαν οι άνθρωποι εκείνοι νέες 
πεποιθήσεις και δεν έχουν την ψυχική 
γαλήνη των ανθρώπων άλλων εποχών. 

Ομως σαν σύνολο η ανθρωπότητα του 
μεσοπολέμου είχε κάποια ισορροπία.

Ενώ οι άνθρωποι των διηγημάτων και 
των μυθιστορημάτων του Καστανάκη 
δεν μπορούν να σταθούν ούτε μια 
στιγμή όρθιοι, κυλιούνται χάμω σαν 
μεθυσμένοι. Και το χαρακτηριστικότε
ρο: όλοι αυτοί οι παθολογικοί τύποι 
φαίνονται σαν διαλεγμένοι μέο'από 
ένα διεθνές φρενοκομείο, από το 
πλήθος των κουρασμένων, των αηδια
σμένων, των ψυχικών ερειπίων όλων 
των φυλών και των ηλικιών, που κατα
στάλαξαν οτο Παρίσι και αποτελούν 
μιαν ολόκληρη τάξη.

Τύποι που προκαλούν περισσότερο 
την περιέργεια και την έκπληξη παρά τη 
συμπάθεια.

Ας πηδήσουμε τώρα πέρα από το 
δεύτερο μεγάλο πόλεμο, -  στο μεταξύ 
ο Καστανάκης έχει δώσει την «Προδο
μένη Γαλλία» -  βιβλίο αξιολογώτατο, 
μια πειστική φωνή για απαράγραπτα 
δικαιώματα του ανθρώπου -  κι ας 
σταθούμε στο μυθιστόρημά του «Ο 
Χατζήμανουήλ», πεζογράφημα που εί
ναι σταθμός στην όλη του προσπάθεια 
και καρπός πείρας. Το τύπωσε το 1956, 
κι'αν πω ότι ο «ΧατζηΜανουήλ» διαβά
ζεται ευκολώτερα από κάθε άλλο Ελλη
νικό λογοτεχνικό κείμενο, ότι κερδίζει 
γρήγορα τον αναγνώστη και τον κρατάει 
πολύ κοντά του ως την τελευταία του 
σελίδα, θα έχω δώσει μια σωστή πληρο
φορία, μα δεν θα έχω διατυπώσει μια 
κρίση. Γιατί αμέσως πρέπει να προσθέ
σω ότι ο αφηγητής του «ΧατζηΜανου
ήλ», πεζογράφος πια ώριμος και προικι

σμένος με ικανότητες που εόωσαν 
μερικές καλοθύμητες σελίδες, σπάτα
λά στο μυθιστόρημα αυτό τις δυνάμεις 
του σε μια προσπάθεια, που ενώ στην 
αρχή δείχνει πως θέλει ν'άπλωθεί σε 
μεγάλη κοινωνική σύνθεση, σιγά - σιγά 
περιορίζεται σε χαμηλότερο στόχο.

Ας τελειώνουμε μ'έναν σύντομο και 
χρήσιμο απολογισμό. Ο Καστανάκης 
ήταν άφθονος. Τα βιβλία του είναι: Μια 
ποιητική συλλογή. «Οι ερημιές του 
Ηλιόχαρου», έπτά μυθιστορήματα: «Οι 
Πρίγκηπες», «Στο χορό της Ευρώπης», 
«Η φυλή των ανθρώπων», «Μυστήρια 
της Ρωμιοσύνης», «Μεγάλοι αστοί», 
«Τον καιρό της Ειρήνης», «Ο ΧατζηΜα
νουήλ», εννιά συλλογές διηγημάτων: 
«Η χορεύτρια Κοντεσσίνα Φελιτσιτά», 
«Το Παρίσι της νύχτας και του έρωτα», 
«Το μαστίγιο κ 'ο ι πολυέλαιοι», «Ο 
ομογενής Βλαδίμηρος», «Ο Ρασκάγι- 
ας», «Η φάρσα της νιότης», «Η προδο
μένη Γαλλία», «Επιλογή», «Εφτά ιστορί
ες».

Πολύ εμόχθησε ο Καστανάκης. Αλλά 
για να κάνουμε πιο σωστή, πιο δίκαια την 
τοποθέτησή του, πρέπει να προσθέ
σουμε ότι έμεινε ορθόδοξος πεζογρά- 
φος. Μολονότι ως χτες ακόμα ήταν μαζί 
μας και ζούσε πλάι σ 'έναν κοχλασμό 
που κάθε τόσο πλάθει και στήνει νέους 
Θεούς, δεν υποχώρησε στην εικονο
κλαστική ορμή, που θρυμμάτισε Τη 
μορφή της πεζογραφίας και το χώρο 
της τον γεμίζει με τους πιο τολμηρούς 
πειραματισμούς.
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ΜΙΑ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ

Η Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Κ Η  ΚΑ ΤΑ ΣΚ Ο Π ΙΑ  
ΕΙΣΧ Ω Ρ ΕΙ ΣΤΗ Ν  

Ε Υ Ρ Ω Π Α  Ϊ ΚΗ ΑΝ ΤΙΣΤ Α ΣΗ
Του Πλ ωτ άρ χο υ κ. Α .  Β α ρ δ α κ α σ τ ά ν η

Η υπόθεση που δημοσιεύεται στη συνέχεια συνδέεται με μια τολμηρή 
επιχείρηση, την οποία διενήργησαν οι Σύμμαχοι τον Σεπτέμβριο του 
1944 για να επισπεύσουν την πτώση της ναζιστικής Γερμανίας.

Τ ΟΝ Μάιον του 1940 ο γερμανικός 
οδοστρωτήρ εοάρωοεν την Ολ

λανδία και το Βέλγιον. Ο Ολλανδικός 
στρατός ουνθηκολόγηοε ύστερα από 
πόλεμον μόνο πέντε ημερών. Αι περί
φημοι υδάτινοι γραμμαι της Ολλανδίας, 
αι οποίαι υπετίθετο ότι ήσαν απροσπέ
λαστοι και ο στρατός της, ο οποίος 
ηρίθμει πλέον του ημίσεως εκατομμυ
ρίου ανδρών, δεν κατόρθωσαν να ανα
χαιτίσουν την γερμανικήν πολεμικήν 
μηχανήν.

Τον Μάρτιον του 1940 το γερμανο- 
σοβιετικόν σύμφωνον ευρίοκεται εις το 
απόγειον της ισχύος του. Ο Χίτλερ και ο 
Στάλιν (άριοτοι ουνεργάται επί του 
παρόντος) συνενώνουν τας δυνάμεις 
των δια να καταφέρουν ένα καίριον 
πλήγμα εις την Πολωνίαν. Τα Ρωσικά 
δημητριακά, λιπάσματα, βάμβαξ φορτώ
νονται εις εκατοντάδες χιλιάδες τόν- 
νους, και ούτω δημιουργείται εν αποτε
λεσματικόν αντίρροπον εις τον θαλάσ
σιον αποκλεισμόν τον οποίον έχουν 
επιβάλλει οι Βρεταννοί. Πλέον τούτων, 
το ρωσικόν πετρέλαιον μεταγγίζεται 
εις τον αστραπιαίον πόλεμον, συντε
λούν ούτω τα μέγιστα εις τας επιτυχίας 
της Βέρμαχτ. ' Εναντι τούτων ο Στάλιν 
λαμβάνει πυροβόλα, καταδιωκτικά και 
βομβαρδιστικά αεροσκάφη και τεράστια 
ποσότητα εργαλειομηχανών, εφόδια 
δια τα οποία ο Χίτλερ εκ των προτέρων

γνωρίζει ότι συντόμως θα στραφούν 
εναντίον του. Εις την παγκόσμιον ιστο
ρίαν σπανίως συναντώμεν παρόμοιον 
προηγούμενον μιας τόσον θηριώδους 
συναλλαγής.

Κατά τα μέσα του 1941 άρχεται 
εντός του κλειστού πεδίου της κατεχο- 
μένης Ευρώπης, μια αθόρυβος μονομα
χία μέχρι θανάτου, εις ύψιστον βαθμόν 
συμβολική, μεταξύ της Άμπβερ (Γερ
μανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών) και 
Γκεστάπο αφ 'ενός ολέθριου Γολιάθ 
της «φυλής των υπερανθρώπων», και 
αφ ’ ετέρου, των μαρτυρικών λαών των 
κατεχομένων αντιναζιστικών χωρών.

Αι υποθέσεις κατασκοπείας είναι εξ 
εκείνων, αίτινες προσφέρονται ολιγό- 
τερον από κάθε άλλην, εις την ιστορι
κήν αναδίφησιν. Ο επιτυχής κατάσκο
πος πρέπει να είναι «άχρους, άοσμος 
και χωρίς γεύσιν». Τίποτε ούσιαστικόν 
δεν είναι γνωστόν δια την δράσιν του 
και τας σκέψεις του. Εις τηνπερίπτωσιν 
όμως της «Προδοσίας του Αρνχάιμ», 
χάρις εις την μαρτυρίαν ενός Βρεταν- 
νού Αξιωματικού, υπάρχουν ηλεγμένα 
ιστορικώς στοιχεία, τα οποία μας επι
τρέπουν να ανασυνθέσωμεν με ακρί
βειαν την δραματικήν αυτήν υπόθεσιν.

Ο συνταγματάρχης Πίντο υπήρξεν 
εις εκ των κορυφαίων πρακτόρων της 
Βρεταννικής αντικατασκοπείας εις το 
διάστημα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Ενεφανίζετο ως κ. Φρανκ Τζάκσον και 
ειργάσθη^ιποτελεσματικώτατα δια την 
παρακολούθησιν των ξένων εις τας 
Βρεταννικάς νήσους. Μετά την λήξιν 
του πολέμου συνέγραψε τα απομνημο
νεύματά του και μεταξύ άλλων περιέρ
γων περιστατικών απεκάλυψεν εις το 
ευρύ κοινόν και την υπόθεσιν Αρνχάιμ, 
η οποία αποτέλεσε πάθημα ιστορικόν 
των συμμαχικών υπηρεσιώνπληροφορι-
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ών και εστοίχιαεν, έκτος των άλλων, την 
ζωήν 7.000 επίλεκτων αλεξιπτωτιστών, 
οι οποίοι κυριολεκτικώς εσφαγιάσθη- 
σαν κατά την γενομένην συμμαχικήν 
επιχείρηοιν. Ο συνταγματάρχης Πίντο 
χαρακτηρίζει το επεισόδιο αυτό «ως το 
πλέον παράδοξον, το οποίον έχει να 
παρουσιάσει η ιστορία της κατασκοπεί
ας» και το «σοβαρώτερον της σταδιο
δρομίας του».

Η υπόθεσις αύτη συνδέεται με την 
τολμηρόν επιχείρηοιν, την οποίαν διε- 
νήργηοαν οι Σύμμαχοι τον Σεπτέμβριον 
του 1944 δια να επισπεύσουν την 
πτώσιν της ναζιστικής Γερμανίας. Η 
επιχείρησις θα υπεβοηθειτο από μιαν 
κολοσσιαίαν ρίψιν συμμαχικών δυνάμε
ων από αέρος εις τα μετώπισθεν των 
γερμανικών γραμμών και συγκεκριμέ
νους εις το Αρνχάιμ, πλησίον των 
γερμανοολλανδικών συνόρων. Οι αλε- 
ξιπτωτισταί ώφειλαν να συνενωθούν με 
την φάλαγγα του Στρατάρχου Μοντγκό- 
μερυ, η οποία θα προωθείτο εις το 
Μάας δια να εισχωρήση εις τας γραμ- 
μάς του εχθρού.

Εάν επετύγχανε το τολμηρόν αυτό 
σχέδιον, πιθανώτατα ο δεύτερος παγ
κόσμιος πόλεμος θα είχε λήξει κατά τα 
Χριστούγεννα του 1944. Χιλιάδες αν
θρώπινοι ζωαί θα εσώζοντο και αστρο
νομικοί αριθμοί πολεμικών δαπανών θα 
εξοικονομούντο, η δε ανασυγκρότησις 
της ερειπωμένης Ευρώπης θα επιταχύ- 
νετο κατά πολύ. Και κάτι ακόμη σπου- 
δαιότερον: οι δυτικοί Σύμμαχοι θα 
έφθαναν εις το Βερολίνον πολύ προ 
των Ρώσων και τότε η τύχη του μεταπο
λεμικού κόσμου θα έπαιρνε, ίσως, 
τροπήν εντελώς διαφορετικήν από την 
διαμορφωθείσαν.

Ολα αυτά εστηρίζοντο, ως αντε- 
στραμμένος κώνος υποθέσεων, εις την 
έπιτυχίαν της αεροπορικής αποβάσεως 
του Αρνχάιμ. Αλλά είναι γνωστόν ότι η 
απόβασις αύτη απέτυχεν, βασικός δε 
παράγων της αποτυχίας υπήρξεν ο 
Ολλανδός Κρίστιαν Λίντεμανς, ο οποί
ος είναι ουσιαστικώς υπεύθυνος δια 
την απώλειαν επτά χιλιάδων αλεξιπτωτι
στών, καθώς και μυριάδων νεκρών και 
τραυματιών, τους οποίους εδημιούργη- 
σεν η επί εξάμηνον ακόμη παράτασις 
του πολέμου μετά το Αρνχάιμ εις όλας 
τας εμπολέμους χώρας.

Μετά την συμμαχικήν απόβασιν εις 
την ηπειρωτικήν Ευρώπην η Ολλανδία

είχε καταστή πεδίον πολέμου. Δύο 
αμερικανικοί στρατιαί, μια αγγλική και 
μια καναδική, ευρίσκοντο εν δράσει εις 
το Ολλανδικόν έδαφος. Είχαν να αντι
μετωπίσουν εκτός του εχθρού και την 
χαώδη κατάστασιν, η οποία επικρατού
σε εις την Ολλανδίαν, όπως εξ άλλου 
συνέβαινεν εις όλας τας απελευθε- 
ρουμένας εκ του ναζιστικού ζυγού 
χώρας. Η πρώτη εργασία των συμμαχι
κών δυνάμεων ήτο να δημιουργήσουν 
στρατόπεδον συγκεντρώσεως όπου ε- 
ξεκαθάριζαν τους «υπόπτους» συνερ
γασίας μετά του εχθρού και γενικώς 
τους δοοιλόγους. Εις ένα τοιούτον 
στρατόπεδον έξω από την Αμβέρσαν ο 
συνταγματάρχης Πίντο παρέστη μίαν 
ημέραν, εντελώς τυχαίως, μάρτυς ε 
νός επεισοδίου με ήρωα ένα κολοσσόν, 
ο οποίος ήτο επί πλέον βαρύτατα 
ωπλιομένος. Ο γίγας, ο οποίος έφερεν 
τα διάσημα του λοχαγού, προσεπάθη να 
απελευθερώση αυθαιρέτως από το 
στρατόπεδον δύο νεαρός γυναίκας.

-  Να αναφέρης εις τον συνταγμα
τάρχην σου -  εφώναζεν εις τον σκοπόν 
-  ότι ο Κιγκ-Κονγκ ήλθε και επήρε ν τα 
κορίτσια... Τ 'ακούς;Ό  μεγάλος Κινγκ- 
Κονγκ! Αναλαμβάνω την ευθύνη εξ 
ολοκλήρου δΓαυτή την ενέργειαν...

Ο Συνταγματάρχης Πίντο αντελήφθη 
ότι είχε ενώπιον του τον περίφημον 
αρχηγόν της Ολλανδικής αντιστάσεως,

Στην απέναντι σελίδα επάνω: Ο Φον 
Κανάρης, ο διαβόητος αρχηγός της 
Άπβερ. Κάτω: Ο Βάλτε Σέλλεμπεργκ, 
αρχηγός της Κεντρικής υπηρεσίας α
σφαλείας του Γ' Ράιχ. Επάνω: Ο Καλ- 
ντερμπρύννερ, προϊστάμενος του.

τον Λίντεμανς, τον επονομαζόμενον 
λόγω ύψους του Κινγκ-Κονγκ, εκ του 
γνωστού «γορίλλα» του περιπετειώ
δους μυθιστορήματος, και της κινημα
τογραφικής ταινίας. Εθνικός ήρως εις 
τας Κάτω Χώρας, πασίγνωστος δι'όσα 
είχε κατορθώσει εις βάρος των Γερμα
νών, έχαιρε δε της υπολήψεως των 
συμμαχικών αρχών, μετά των οποίων 
είχε αρίστας σχέσεις. Τον εφοβούντο 
και τον εσέβοντο.

Παρ' όλα αυτά ο «Κινγκ-Κονγκ», δεν 
είχε, βεβαίως, το δικαίωμα να αρπάζη 
αυθαιρέτως κρατουμένους μέσα από 
τα συμμαχικά στρατόπεδα συγκεντρώ
σεως. Ο συνταγματάρχης Πίντο, ύστε
ρα από στιγμιαίο δισταγμόν, απεφάσι- 
σεν να δράση δυναμικώς. Τον επλησία- 
σεν και του είπε απεριφράστως και 
αυστηρώς τη γνώμη του. Εφθασε, 
μάλιστα και εις μίαν υπερβολήν: του
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Επάνω και στην απέναντι σελίδα «Γώνι
ες» από τις Βρυξέλλες. Στη Βελγική 
πρωτεύουσα που κατά τη διάρκεια του 
πολέμου αποτελούσε κέντρο της διε
θνούς κατασκοπείας, ο συνταγματάρ
χης Πίντο συναντήθηκε με τον Λίντε- 
μανς. Κάτω: Ένας υδατοφράχτης στην 
Ολλανδία. Η καταστροφή των Ολλανδι
κών υδατοφραχτών προκάλεσε, εκτός 
των τρομακτικών υλικών ζημιών το 
θάνατο 20.000 Ολλανδών πατριωτών.

αφήρεσεν επί τοπου και ενώπιον παρι- 
σταμένων τα διάσημα του λοχαγού, τα 
οποία έφερε παρανόμως. Βεβαίως ο 
Λίντεμανς προσεβλήθη και διεμαρτυ- 
ρήθη διότι έθιγον δημοσίως μιαν «φυσι
ογνωμίαν» σαν αυτόν. ' Εδειξεν διαθέ
σεις επιθετικός εις την αρχήν, αλλά 
ιουντόμως κατηυνάσθη και ηρκέσθη να 
(αποχωρήσει εκτοξεύων απειλάς.

Το θλιβερόν αυτό επεισόδιον έδω- 
σεν αφορμήν εις τον συνταγματάρχην 
Πίντο να κάμη την προσωπικήν γνωριμί
αν ενός ήρωος της Ευρωπαϊκής αντι- 
στάσεως υπό συνθήκας αρκετά δυσά
ρεστους. Ο ίδιος ήρχιοεν να μετανοή 
διότι εφέρθη σκληρώς εις ένανήρωα, ο 
οποίος είχεν προσφέρει ανυπολογί
στους υπηρεσίας εις τον κοινόν αγώνα 
και είχεν διακινδυνεύσει τόσας φοράς 
την ζωή του.

Αλλά, μετά πάροδον ολίγων ημερών 
και ενώ ουδεμια αντίδρασις ή διάβημα 
εγένετο υπό του Λίντεμανς, κάποια 
σκέψις επέρασε απροόπτως από τον 
οξυδερκή συνταγματάρχην. Διατί ένας 
τοιούτος ήρωας εδέχθη να υποοτή 
τοιούτον εξευτελισμόν ενώπιον τόσων 
μαρτύρων χωρίς να αντιδράση κάπως 
εντονώτερον, ή έστω, διατί εκ των 
υστέρων εσιώπα και εις ουδεμίαν ενέρ
γειαν προέβαινεν; Ο συνταγματάρχης, 
αν και είχε ενεργήσει απολύτως ορθώς, 
επερίμενε τουλάχιστον μιαν σύστασιν 
εκ μέρους των ανωτέρων του να

φέρεται διπλωματικώτερον εις τους 
ήρωας των απελευθερουμένων συμμά
χων χωρών. Αντ’ αυτού, η απόλυτος 
σιωπή. Ή το ένα μυστήριον, το οποίον 
έπρεπε να διαλευκανθή.

' Οταν επέστρεψεν εις το γραφείον 
του, εις το στρατηγείον, έδωσεν εντο
λήν να συγκεντρώσουν στοιχεία δια τον 
Κινγκ-Κονγκ. ' Εμαθεν λοιπόν ότι ωνο- 
μάζετο Κρίστιαν Λίντεμανς, υιός ιδιο
κτήτου συνεργείου αυτοκινήτων, γεν
νημένος εις το Ρόντερνταμ, παλαιός 
πυγμάχος και παλαιστής, είχε δε κατη- 
γορηθή δια τον φόνον ανθρώπων εις 
προσωπικός διαμάχας. Περιώνυμος ε 
ραστής. Πρεσβύτερος τεσσάρων αδελ
φών, οι οποίοι όλοι έλαβαν ενεργόν 
μέρος εις την αντίσταση/ και όλοι 
εξήλθον σώοι από την περιπέτειαν 
αυτήν. Ο νεώτερος συνελήφθη υπό 
των Γερμανών με μίαν χορεύτριαν 
καφωδείου, ονόματι Βερόνικα, η οποία 
ήτο φίλη του Λίντεμανς, διότι εβοήθουν 
δραπετεύσεις συμμάχων αεροπόρων, 
αλλά είχον αφεθή ελεύθεροι. (Εις το 
σημείον αυτό των πληροφοριών ο συν
ταγματάρχης Πίντο εστάθη. Του εφάνη 
περίεργος αυτή η λεπτομέρεια). Ο 
ίδιος ο Λίντεμανς συνελήφθη από την 
Γκεστάπο ύστερα από μερικός εβδομά
δας, αφού εδέχθη μια σφαίρα εις τον 
πνεύμονα. Οι σύντροφοί του όμως τον 
απήγαγον από το γερμανικόν νοσοκο- 
μείον αφού πρώτον εφονεύθησαν, έξω 
από το νοσοκομείον 47 εξ αυτών. 
Υπήρχον υπόνοιαι ότι οι Γερμανοί είχον 
ειδοποιηθή περί της επικειμένης επι
δρομής, αλλά παρά ταύτα η απόδρασις 
εγένετο με τας βαρείας απώλειας των 
ανδρών της αντιστάσεως τας οποίας 
αναφέραμεν ανωτέρω. (Και εδώ ο 
συνταγματάρχης Πίντο ήρχισε να κάμη 
διαφόρους συλλογισμούς).

Τελικώς ο Βρεταννός αξιωματικός 
απεφάσισεν ότι έπρεπε να προχωρήση 
εις τας ερεύνας του δια την προσωπι
κότητα του Λίντεμανς. Υπήρχαν πολλά 
σημεία κινούντο την υποψίαν. Εν εξ 
αυτών ήτο η εξήγησις του γεγονότος 
πως ο Λίντεμανς κατόρθωνε να εξέρ
χεται άτρωτος από όλας τας επιχειρή
σεις, παρ' όλον ότι ήτο εύκολος στόχος 
λόγω του αναστήματος του. Εκτός 
αυτού ο Λίντεμανς επέλεγεν δια τας 
νυκτερινός επιδρομάς του νύκτας με 
ζωηρόν σεληνόφως, ενώ είχεν το μέχρι 
παραλογισμού ηρωισμόν να φέρη μετά 
των μαύρων ενδυμάτων, τα οποία όλοι 
εφόρουν δια να μη διακρίνωνται κατά 
την νύκτα, εν λευκόν «φουλάρι» το 
οποίον διακρίνετο άριστα εις το σκότος. 
Και πάντοτε σχεδόν συνέβαινεν ο 
Λίντεμανς και οι σύντροφοί του να

πίπτουν εις γερμανικήν ενέδραν και να 
εκκαθαρίζωνται σχεδόν όλοι, πλην του 
αρχηγού.

Εις τας Βρυξέλλας, όπου δια λόγους 
στρατηγικής όσον και νομικής φύσεως 
(η βελγική νομοθεσία είναι ιδιαιτέρως 
χαλαρά εις το θέμα της κατασκοπείας) 
αποτελεί το καταφύγιον των κατασκό
πων από την προπολεμικήν περίοδον 
μέχρι σήμερον, ο συνταγματάρχης Πίν
το ήλθεν εις επαφήν με ένα παλαιόν 
σύντροφον του Λίντεμανς. Από αυτόν 
έμαθε ότι ο ήρως της αντιστάσεως 
εμοίραζεν κοσμήματα μεγάλης αξίας 
εις τας εφημέρους φιλενάδας του. Τα 
κοσμήματα αυτά τα επρομηθεύετο από 
άλλας πλούσιας γυναίκας αι οποίαι 
είχον συναισθηματικούς δεσμούς προς 
αυτόν. Συγκεκριμένως του εδόθη η 
πληροφορία δια κάποια ωραίαν και 
πλουσιωτάτην πυργοδέσποιναν, πλησί
ον του Λαίκεν των Βρυξελλών. Ο Πίντο 
μετέβη εις την κατοικίαν της και την 
εύρεν και έμαθε από την ιδίαν ότι είχε 
εμπιστευθή εις τον Λίντεμανς, «δια
τους σκοπούς της αντιστάσεως», όπως 
εξήγησεν η κυρία, όλα τα οικογενειακά 
της κοσμήματα. Η κυρία ήτο εν γνώσει 
ότι ο Λίντεμανς δεν εχρησιμοποίησεν 
τα παραδοθέντα κοσμήματα δια τον 
σκοπόν τον οποίον διετέθησαν. ' Ητο 
ενήμερος του γεγονότος ότι εν πολύτι
μον «παντατίφ», οικογενειακόν της 
κειμήλιον, εθεάθη μετά πάροδον ολί
γου χρόνου εις τον λαιμόν μιας δεσποι- 
νίδος, ουχί ανεπιλήπτου ηθικής εις τας 
Βρυξέλλας. Η πυργοδέσποινα αναστέ
ναξε εις αυτήν την θλιβερόν ανάμνησιν 
και προσέθεσεν λέγουσα εις τον συν
ταγματάρχην ότι η δεσποινίς αύτη δεν 
υπήρξεν η μόνη, η οποία απέκτησεντα 
κοσμήματά της. Υπήρχον τουλάχιστον 
δύο ακόμη, τας οποίας αυτή εγνώριζεν. 
Η Μαργκαρέτα Ντέλτεν και η Μία 
Τππιπτ.

Ο Πίντο εις το άκουσμα της πληρο
φορίας ταύτης ένοιωσεν την καρδιάν 
του να ανασκιρτά. Τα ονόματα των δύο
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αυτών γυναικών του ήσαν γνωστά, 
δεδομένου ότι είχαν και αι δύο·«φάκελ- 
λον» εις την Αντικατασκοπείαν των 
Συμμάχων: ήοαν περίφημοι ως όργανα 
της Αμπβερ.

Η πρώτη ενέργεια του συνταγματάρ
χου ήτο να αναζητήση τα ίχνη των δύο 
γυναικών. Εύρε τηλεφωνικώς τας διευ
θύνσεις των από το κέντρον αντικατα- 
οκοπείας των Συμμάχων εις την Αμβέρ- 
οαν, και με συνοδείαν δύο οργάνων της 
Ολλανδικής αστυνομίας μετέβη εις το 
διαμέρισμα πρώτα της Μία Τοάιστ, το 
οποίον όμως εύρεν κενόν και χωρίς 
κανένα ίχνος, που να δίδη πληροφορίας 
περί της τύχης της ενοίκου. ' Οπως 
ανεκάλυψαν αργότερα, η συνεργασθεί- 
οα μετά των Γερμανών κατάσκοπος 
είχεν δραπετεύσει δια την Βιέγνην.

Μετέβηοαν εν συνεχεία εις την 
οικίαν της Μαργκαρέτας Ντέλντεν, την 
οποία εύρον επίσης κλειστήν. Αφού 
παραβίασαν την θύραν, ανεκάλυψαν 
την Ντέλντεν επί της κλίνης της 
ετοιμοθάνατον: είχε λάβει δηλητήριον 
δια να αυτοκτονήση και να αποφύγη 
ούτω τας συνέπειας των πράξεών της 
κατά την ναζιστικήν κατοχήν. Εντός 
ολίγου εξέπνευσεν εις το νοσοκομείον 
όπου την μετέφερον επειγόντως, χω
ρίς να κατορθώση να αρθρώση ούτε 
μιαν λέξιν, παρά τας προσπάθειας των 
ιατρών δια να την διασώσουν.

' Ολα τα συμβάντα αυτά έκαμαν πλέον

ενδιαφέρουσαν την προσπάθειαν του 
Πίντο δια την ανακάλυψιν της αλήθει
ας. Εξηκολούθησεν ούτω, να συναρμο- 
λογή υπομονετικώς το μωσαϊκόν των 
στοιχείων του δια τον Ολλανδόν «ήρωα 
της αντιστάσεως». Μεταξύ άλλων πλη
ροφοριών έμαθε ότι η Βερόνικα, η γυνή 
η οποία είχε συλληφθή και εν συνεχεία 
απροσδοκήτως απελευθερώθη από τας 
γερμανικός υπηρεσίας, μαζί με τον 
αδελφόν του Λίντεμανς, ήτο ούτως 
ειπείν, η ευνοουμένη του κατάκτηοις. 
Ούτως έτρεφεν δΓ αυτήν μίαν ιδιαιτέ-, 
ραν αδυναμίαν και αφοσίωσιν, γεγονός ■ 
το οποίον θα έπρεπε να γνωρίζουν οι 
Γερμανοί. Παρά ταύτα, της απέδωσαν 
την ελευθερίαν της, εις πείσμα των 
συνηθειών των. Εκτός αυτού, υπήρχεν 
και εν έτερον ενοχοποιητικόν στοιχεί- 
ον: η απελευθέρωσις της Βερόνικα 
συνέπιπτεν χρονολογικώς με μίαν περί
οδον αιφνίδιας και εξαιρετικώς αλόγου 
σπατάλης χρημάτων εκ μέρους του 
Κινγκ-Κονγκ.

Εν μόνο οημείον παρέμεινεν σκοτει
νόν, χωρίς να συμφωνή προς την 
σχηματιζομένην εικόνα, και ελάφρυνεν 
την θέσιν του Λίντεμανς, μέσα εις την 
σωρείαν των επιβαρυντικών στοιχείων, 
τα οποία τόσον επιμόνως είχεν συγκεν
τρώσει ο συνταγματάρχης Πίντο. Πως 
συνέβη να τραυματισθή σοβαρώς εις 
τον πνεύμονα από τους Γερμανούς; 
Τελικώς ύστερα από πολλάς σκέψεις, 
κατέληξεν εις μίαν άποψιν, η οποία 
απετέλει μιαν λογικήν εξήγησιν του 
γεγονότος: είναι πασίγνωστον, όχι μόνο 
εις τους ειδικούς της αντικατασκοπεί- 
ας, ότι αι διάφοροι υπηρεσίαι πληροφο
ριών ενός πολεμικού συνασπισμού, ή 
ακόμη ενός και του ίδιου Κράτους (όταν 
είναι περισσότεροι της μιάς) κρατούν 
ζηλοτύπως ορισμένος μυστικάς πληρο
φορίας η μια από τας άλλας, ενέργεια, 
η οποία πολλάκις προκαλεί ζημίας εις 
την όλην προσπάθειαν.

Οι Γερμανοί είχον οργανώσει κατά 
την διάρκειαν του Β' Παγκοσμίου Πο
λέμου τρεις βασικάς υπηρεσίας πληρο
φοριών: την περιβόητον «Γκεστάπο», 
όργανον των Ες-Ες, την « Αμπβερ» 
πολιτικήν υπηρεσίαν αντικατασκοπείας 
της οποίας προϊστατο ο ναύαρχος 
Βίλχελμ Κανάρις, και την «Ες-Ντε», 
στρατιωτικήν μυστικήν υπηρεσίαν. Αν ο 
Λίντεμανς ήτο πράκτωρ της « 'Αμ
πβερ», είναι πιθανώτατον να ηγνόει το 
γεγονός η Γκεστάπο και να τον κακομε- 
ταχειρίσθη εν τη αγνοία της.

Αφού συνεκέντρωσε ήδη αρκετά 
στοιχεία περί της προσωπικότητος του 
Λίντεμανς, η επομένη ενέργεια του
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συνταγματάρχου Πίντο ήτο να έλθη εις 
προσωπικήν επαφήν με τον ίδιον, τον 
περιώνυμον Κινγκ-Κονγκ. Απέστειλεν 
εις αυτόν διαταγήν να παρουσιασθή εις 
το Παλλάς Οτέλ των Βρυξελλών, όπου 
ήσαν συγκεντρωμένοι αι συμμαχικοί 
υπηρεσίαι αντικατασκοπείας. Πλην ό
μως κατά την ωρισμένην ημέραν της 
παρουσιάσεως, αντ'αυτού ενεφανί- 
σθησαν δυο νεαροί Ολλανδοί ανθυπο- 
λοχαγοί, οι οποίοι ανέφερον ότι ο κ. 
Λίντεμανς δεν θα επαρουσιάζετο, διότι 
είχε λάβει άλλας διαταγάς: είχεν ανα
χωρήσει την ιδίαν πρωίαν με σπουδαίαν 
μυστικήν αποστολήν.

Ο συνταγματάρχης Πίντο παρά την 
φλεγματικότητά του, εξερράγη: Σπου
δαία μυστική αποστολή, ανατεθειμένη 
εις ένα πρόσωπον θεωρούμενον «ύπο
πτον»! Κατόπιν πιέσεώς του, οι δύο 
ανθυπολοχαγοί του απεκάλυψαν ποια 
ήτο η σημαντική αποστολή. Ο Λίντε
μανς, είχε λάβει εντολήν από τας 
Καναδικός δυνάμεις κρούσεως να ει- 
σχωρήση εις την ζώνην του Αϊντχόβεν, 
η οποία κατείχετο ακόμη υπό των 
Γερμανών και να έλθη εις επαφήν με 
τον αρχηγόν των δυνάμεων Αντιστάσε
ως της περιφέρειας, δια να ανακοινώση 
εν άκρως εμπιστευτικόν μήνυμα του 
συμμαχικού στρατηγείου. Την 17ην 
Σεπτεμβρίου οι Σύμμαχοι είχον προ
γραμματίσει αεραπόβασιν μεγάλης ε- 
κτάσεως εις την περιφέρειάν του, 
έπρεπε δε να είναι έτοιμος να την 
υποβοηθήση δΓ όλων των διατιθεμένων 
δυνάμεων αντιστάσεως.

Ο συνταγματάρχης Πίντο διέβλεψεν 
σαφώς ότι η ανάθεσις τοιαύτης αποστο
λής εις τον Λίντεμανς ισοδυνάμει προς 
καθαρόν ανακοίνωσιν της απορρήτου 
πληροφορίας εις το γερμανικόν στρα- 
τηγείον. Εθεώρησε λοιπόν ότι είχεν 
ιερόν καθήκον να αναφέρη παν ό,τι 
εγνώριζεν εις την συμμαχικήν υπηρεσί
αν αντικατασκοπείας.

Πλην όμως ήτο ήδη πολύ αργά! Είναι 
γνωστότατον το πολεμικόν ατύχημα 
των Συμμαχικών Δυνάμεων κατά την 
17ην Σεπτεμβρίου 1944 εις το Νίμεγ- 
κεν και το Αρνχάιμ των γερμανο-ολλαν- 
δικών συνόρων.

Κατά την αυγήν της 17ης, δέκα 
χιλιάδες αλεξιπτωτισταί Βρεταννοί α- 
πετέλεσαν το αεροάγημα, το οποίον 
εγκατέλειψεν τα αεροσκάφη δια να 
πέση εις το Νίμπεγκεν. Αντικειμενικός 
των σκοπός ήτο να δημιουργήσουν 
προγεφυρώματα επί της διώρυγος του 
Μάας και εις τους ποταμούς Βαλ και 
Κάτω Ρήνον, δια να εξασφαλίσουν την 
προσπέλασιν των κυρίων συμμαχικών 
δυνάμεων δια μέσου αυτού του πλέ-
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γματος των ποταμών. Η επιχείρησις 
αύτη έμεινεν γνωστή εις την Ιστορίαν 
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου με την 
συνθηματικήν ονομασίαν «Επιχείρησις 
Μάρκετ Γκάρντεν».

Η βάσις της επιτυχίας της ήτο 
φυσικά, ο αιφνιδιασμός. Εν άλλοις 
λόγοις, απαραίτητος προϋπόθεσις ήτο 
η μυστικότης. Οι καρποί της επιτυχίας 
θα ήσαν ανυπολογίστου αξίας δια τους 
συμμάχους. Ο στρατάρχης Μοντγκόμε- 
ρυ, ο οποίος είχε συλλάβει το τολμηρόν 
σχέδιον επιχειρήσεως, υπελόγιζεν ρα- 
γδαίαν την κατάρρευσιν των Γερμανών. 
Το μέτωπόν των θα κατέρρεεν, ο δε 
δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος θα επε- 
ρατούτο εξ μήνες ενωρίτερον. Η Ολ
λανδία θα εσώζετο από την καταστρο
φήν των υδατοφρακτών, η οποία ηκο- 
λούθησεν τον επόμενον χειμώνα και 
προεκάλεσεν, εκτός των τρομακτικών 
υλικών ζημιών, τον θάνατον 20.000 
Ολλανδών πατριωτών.

Πλην όμως, αιφνιδίως κατά την νύκτα 
ήτις προηγήθη της επιθέσεως πλήθος 
γερμανικών αρμάτων μάχης συνεκεν- 
τρώθησαν εις την επίμαχον περιοχήν 
και εσχημάτισαν κλοιόν σιδήρου πέριξ 
της περιφέρειας, εις την οποία κατά 
την επομένην αυγήν θα ελάμβανε 
χώραν η αεραπόβασις των συμμαχικών 
δυνάμεων. ' Ητο πλέον οφθαλμοφανές 
ότι οι Γερμανοί είχον ειδοποιηθή καταλ
λήλως. Τα επακολουθήσαντα συμβάντα 
είναι γνωστά. Οι σύμμαχοι αλεξιπτωτι- 
σταί ευρέθηκαν εις το μέσον της 
κολάσεως του πυρός, το οποίον είχον 
προετοιμάσει καταλλήλως αι γερμανι
κοί δυνάμεις. Επτά χιλιάδες αλεξιπτωτι- 
σταί έμειναν νεκροί εις το Νίμεγκεν και 
το Αρνχάιμ. Οι υπόλοιποι μετά βίας 
κατόρθωσαν να διέλθουν των γερμανι
κών γραμμών και να γλυτώσουν. Η 
τολμηροτέρα επιχείρησις των Συμμά
χων μετά την απόβασιν της Νορμανδίας 
είχεν αποτύχει οικτρώς.

Μετά τα γεγονότα αυτα, λογικώς 
ανεμένετο να συλληφθη ο αίτιος της 
τραγωγίας. Πλην όμως, αι Ολλανδικοί 
υπηρεσίαι δια λόγους σκοπιμότητος και 
κακώς εννοουμένου εθνικού γοήτρου, 
εις ουδεμίαν ενέργειαν προέβησαν. Η 
λεπτομερής και τεκμηριωμένη αναφο
ρά του συνταγματάρχου Πίντο ετάφη 
εις το αρχείον. Εν τω μεταξύ εκείνος 
ανακαλύπτει έναν άλλον Ολλανδόν 
κατάσκοπον των Γερμανών, ονόματι 
Κορνέλιους Βέρλοοπ, ο οποίος του 
αποκαλύπτει δια κατηγορηματικής δη- 
λώσεως ότι πράγματι ο Λίντεμανς 
μετέβη την 15ην Σεπτεμβρίου και 
ειδοποίησεν τον Γερμανόν συνταγμα-

Ο Άγγλος ναύαρχος σερ Άντριου 
Κάννιγκαμ διοικητής του Βρεταννικού 
στόλου της Μεσογείου κατά τον Β ' 
Πόλεμο.

τάρχην της «Αμπβερ» Κιέζεβεττερ 
δια την απόβασιν του Αρνχάιμ. Το 
γεγονός τούτο της βεβαίας προδοσίας 
του Λίντεμανς το εγνώριζεν από μαρ
τυρίαν του ίδιου του Κιέζεβεττερ, του 
οποίου ήτο έμπιστον όργανον.

Πλέον τούτου ο Βέρλοοπ αποκαλύ
πτει και τον ρόλο τον οποίον διεδραμά- 
τισεν ο Λίντεμανς εις την θρυλικήν 
«Επιχείρησιν Βόρειος Πόλος». Εν συ
νεργασία μετά του γερμανού συντα
γματάρχου της αντικατασκοπείας Ζί- 
σκες, αφού ηχμαλώτισαν εναν ασυρμα
τιστήν τον οποίον είχον στείλει εις την 
Ολλανδίαν οι Βρεταννοί και κατόρθω
σαν να τον πείσουν να αλλάξει παράτα- 
ξιν, εξηπάτησεν με τόσον επιδέξιον 
τρόπον το Λονδίνον, ώστε να στείλη και 
άλλους πολλούς Ολλανδούς ασυρματι- 
στάς δΓενίσχυσιν. Μόλις αυτοί πάτη
σαν επί στερεού εδάφους και αφήρε- 
σαν τα αλεξίπτωτά των, αντί να συναν
τήσουν τα μέλη της αντιστάσεως, ως 
υπολόγιζαν, ήλθεν εις προϋπάντησίν 
των μια γερμανική περίπολος «υποδο
χής». Ούτω αρχίζει αυτό το οποίον η 
Αμπβερ αποκαλεί «Φούνκσπιλ» ή 

«Παιγνίδι του Ασυρμάτου». Η λεπτή 
αυτή εργασία εις τον διενεκή πόλεμον 
των κατασκόπων, πολύ προκλητική δια 
το πνεύμα, αποτελεί το επιστέγασμα 
του πολέμου τούτου. Αντί να εξοντωθή 
το συλληφθέν θήραμα το εξαγοράζουν 
και εν συνεχεία το χρησιμοποιούν ως 
«δόλωμα». Χάρις εις την επαφήν, η

οποία επιτυγχάνεται ούτω με τον ε
χθρόν, εισδύουν εις τα μυστικά των, 
αποκαλύπτουν τους πλοκάμους του, 
συλλαμβάνουν τους πράκτοράς του. 
Μετά πάροδον ωρισμένων μηνών του 
«Φούνκσπιλ», ο απολογισμός του υπήρ- 
ξεν πράγματι εντυπωσιακός: πενήντα 
τρεις πράκτορες, οι οποίοι συνελήφθη- 
σαν μόλις έφθασαν από την Αγγλίαν, 
δέκα οκτώ ασυρματισταί, οι οποίοι 
εξηγοράσθησαν και εξηκολούθουν να, 
επικοινωνούν με το Λονδίνον, χιλιάδες 
όπλα, τα οποία οι Σύμμαχοι έρριψαν με 
τα αλεξίπτωτα και αμέσως κατεσχέθη- 
σαν
' Υστερα από την κατάθεσιν ταύτην, αι 

Ολλανδικοί υπηρεσίαι αντικατασκοπεί- 
ας ευρέθησαν εις την ανάγκην να 
συλλάβουν τελικώς τον Λίντεμανς. Τον 
εκάλεσαν εις το Στρατηγείον δήθεν δια 
να τον παρασημοροφήσουν εκεί δε του 
επετέθησαν δέκα ρωμαλαίοι άνδρες 
της στρατιωτικής αστυνομίας και κα- 
τώρθωσαν να τον δέσουν με συρματό
σχοινα.

Εν συνεχεία ετέθη εις ενέργειαν το 
ανακριτικόν έργον εναντίον του. Ο 
Λίντεμανς μεταφέρεται δέσμιος εις το 
Λονδίνον, όπου του αποσπούν την 
ομολογίαν της προδοσίας του. Ούτος 
παρεδέχθη ότι ήρχισεν να προδίδη την 
χώραν του και τους συμμάχους της 
κατά το 1944. Οι Γ ερμανοί τον κατέστη
σαν όργανόν των απειλούντες ότι θα 
εκτελέσουν την ευνοουμένην του Βε- 
ρόνικαν. Ο Λίντεμανς έκλεισε την 
συμφωνίαν με την « Αμπβερ». Ο τραυ
ματισμός του εγένετο τυχαίως από 
όργανα της Γκεστάπο, η οποία ηγνόει 
ότι ούτος ήτο εξηγορασμένος από την 
παράλληλον υπηρεσίαν της « 'Α μ 
πβερ».

Πλην όμως εν τω μεταξύ συνέβησαν 
παράξενα γεγονότα. Παρά τας πιέσεις 
του συνταγματάρχου Πίντο, αι Ολλανδι
κοί αρχαί, εις τας οποίας τον παρέδω
σαν, ανέβαλον διαρκώς την δίκην του 
Λίντεμανς. Ο σχηματισθείς ογκώδης 
φάκελός του είχεν εξαφανισθή μυστη- 
ριωδώς από την υπηρεσίαν αντικατα- 
σκοπείας. Ο ίδιος εκρατείτο εις φυλα- 
κάς κατ' αρχήν και εν συνεχεία εις το 
νοσοκομείον της φυλακής, όπου μία εκ 
των αδελφών νοσοκόμων τον ερωτεύ- 
θη. Φθάνομεν ούτω εις το έτος 1946 
και ουδείς έχει την διάθεσιν εις την 
Ολλανδίαν να δικάση τον προδότην του 
Αρνχάιμ. Μίαν ημέραν η ερωτευμένη 
νοσοκόμος τον βοηθεί να δραπετεύση 
από την φυλακήν του. Αλλά η απόπειρα 
δραπετεύσεως αποτυγχάνει.

Τέλος ο αγγλικός τύπος ήρχισεν μίαν 
θορυβώδη δημοσιογραφικήν «καμπά-
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νια» επί της υποθέσεως Λίντεμανς. 
Πότε, επί τέλους, θα δικασθή ο άνθρω
πος ο οποίος προεκάλεοεν τον θάνα
τον 7.000 συμμάχων; Υπό την πίεσιν 
της διεθνούς κοινής γνώμης, αποφασί- 
ζεται να οριοθή η δικάσιμος. Αλλά δύο 
ημέρας προ της δίκης, η υπηρεσία των 
φυλακών ανευρίσκει τον Λίντεμανς 
νεκρόν εις την κλίνην του και την 
αδελφήν νοσοκόμον ετοιμοθάνατον. 
Είχον δηλητηριασθή με ασπιρίνας.

Ούτω έκλειοεν η δραματική όσον και 
περίεργος υπόθεσις Λίντεμανς χωρίς 
ποτέ να ασχοληθή με αυτήν η Ολλανδι
κή δικαιοσύνη. Ο συνταγματάρχης Πίν-

το δίδει συμπληρωματικώς την πληρο
φορίαν ότι η μοιραία νοσοκόμος τελι- 
κώς επέζησε και αντί να διωχθή κατέλα- 
βεν δημόσιον αξίωμα εις την πατρίδα 
της. Ισχυρίζεται ακόμη ο συνταγματάρ
χης Πίντο ότι αντιπρόσωπος της Ολλαν
δικής κυβερνήσεως τον επλησίασεν και 
προσεπάθησε να τον πείση να δηλώση 
ότι ο Λίντεμανς δεν επρόδωσε την 
αεροπόβασιν του Αρνχάιμ. Βεβαίως 
εκείνος ηρνήθη. Τουναντίον, έφερεν 
εις το φως της δημοσιότητος την 
«υπόθεσιν Λίντεμανς» μίαν από τας 
πλέον περιέργους υποθέσεις αντικατα- 
σκοπείας, δΓ ενός βιβλίου, το οποίον

ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ
προεκάλεοεν πάταγον κατά την έκδο- 
σίν του.

Η εξήγησις, την οποίαν δίδει ο ίδιος 
εις την περίεργον στάσιν της Ολλανδι
κής κυβερνήσεως έναντι της υποθέσε
ως Λίντεμανς είναι ότι, συμπέρασμα 
άλλωστε το οποίον εξάγεται και δια της 
κοινής λογικής, η απότομος καταβαρά
θρωσή ενός ενθικού ήρωος της αντι- 
στάσεως της Ολλανδίας, η αποκάλυψίς 
του ως καταπτύστου προδότου ήτο μία 
συμφορά δια το γόητρον ολοκλήρου 
του Ολλανδικού ' Εθνους. Εξ ού και η 
πεισματώδης προσπάθεια συγκαλύψε- 
ως της τρομερής προδοσίας.

Ν Ε Α  ΒΙ Β ΛΙ Α
ΤΟ Ν Α Υ Τ Ι Κ Ο  Σ Τ Η Ν  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  Τ Ω Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν

Του τακ τι κο ύ σ υ ν ε ργ άτ η  μ α ς  Αρχι πλ.  Μ άρ ιο υ Σίμιμα
" ’ Εξηγώντας ό συγγραφέας στόν 

Πρόλογό του τούς λόγους πού τόν 
ώθησαν νά γράψει τό έργο αύτό, 
σημειώνει χαρακτηριστικά:

-  ύστερα γιά τή χώρα αύτή τών 
μεγάλων πεπρωμένων στή θάλασ
σα, μου έγινε μέρα μέ τήν ήμέρα 
αισθητή καί κάποτε βασανιστική ή 
άντινομία πού ύπάρχει στό νά καμα
ρώνουμε -  καί όχι άδικα -  γιά τή 
ναυτική μας παράδοση καί τήν 
πρωτιά στή θάλασσα καί νά μήν 
έχουμε μιά καθαυτό ναυτική ιστορία 
-  όπως δέν έχουμε, σέ χρήση, 
έλληνική ναυτική γλώσσα.

Αύτό όμως ήταν τό ξεκίνημα. 
Γιατί προχωρώντας στή δημιουργία 
του ο αρχιπλοίαρχος Μ. Σίμψας 
είδε σφαιρικά τή μεγάλη καίάνεπα- 
νάληπτη περιπέτεια του άνθρώπου 
στή θάλασσα -  καί φυσικά τού 
Έλληνα. Βασικά στό μεγάλο αύτό 
έργο πρωταγωνιστές είναι οί άν
θρωποι καί τά καράβια. Γύρω όμως 
άπ αύτά κινείται μιά ένδιαφέρουσα 
πλειάδα άπό θέματα, τά οποία 
συνθέτουν τήν όλη εικόνα. Καί τά 
θέματα αύτά είναι οί ναυτικές κατα
σκευές, τό σκαρί καί ή έξαρτία τού 
πλοίου, τό μέσο γιά τήν πρόωσή του 
δηλαδή τό κουπί καί τό ιστίο, ή 
ναυτιλία καί τά ναυτιλιακά όργανα, 
τά οικονομικά τής μεγάλης οέ 
χρόνο καί έκταση έπιχειρήσεως στή 
θάλασσα, ή στρατολογία τών πλη
ρωμάτων καί ή ζωή τού ναύτη μέσα 
στό ομηρικό πλοίο, στήν τριήρη τών 
κλασικών χρόνων, τό βυζαντινό

δρόμωνα, ή τό καράβι τού σκλαβω
μένου Έλληνα, πού πάλαιψε τό 
σκληρό άγώνα τής λευτεριάς μας.

Όλα αύτά συμπληρώνονται καί 
τεκμηριώνονται -  έκτος άπό τις 500 
περίπου φωτογραφίες με διαφωτι- 
στική λεζάντα ή καθεμιά τους -  άπό 
τρία Συμπληρώματα -  Ναυτικός 
Κώδικας τών Ροδίων, 'Υγρόν Πυρ 
το ' Εσκευασμένον, Σηματολόγια 
τής Ελληνικής Έπαναστάσεως -  
καί άπό ' Ανθολόγια μέ 234 αυθεντι
κά κείμενα, 7000 λήμματα πού τά 
περισσότερό τους είναι ναυτικό 
ονοματολόγιο, εύρετήριο κλπ.

Είναι μιά προσπάθεια πού δέν 
έχει ξαναγίνει άπό τήν έποχή τού 
' Ηροδότου μέχρι σήμερα καί πού, 
τό σπουδαιότερο, έγινε μέ άπόλυτη 
έπιτυχία.

«Το Ναυτικό στήν 'Ιστορία τών 
Ελλήνων», μοναδικό τόσο στήν 

έλληνική όσον καί στήν παγκόσμια 
βιβλιογραφία, πρόκειται νά γίνει 
σύντομα κλασικό στό είδος του. Κι 
αύτό γιατί δέν είναι μόνο ή μοναδι
κότητα καί έκταση τού άντικειμένου 
του, άλλά τά έκφραστικά μέσα, ή 
μέθοδος έργασίας καί οί άρχές πού 
άκολούθησε ό κ. Σίμψας κατά τή 
συγγραφή του.

' Η γλώσσα του είναι άψογη δημο
τική, ή φράση σμιλευμένη μέ πολλή 
τέχνη, τό ύφος τόσο γλαφυρό ώστε 
καί τά πιό τεχνικά σημεία νά διαβά
ζονται σάν ένα εύχάριστο λογοτέ
χνημα. ' Η ψυχογραφία τών ήρώων 
του, κατά βάση θαλασσινών, είναι

ένυπωσιακά άνάγλυφη. 'Ύστερα ή 
φιλοσοφία τού έργου άντέχει καί 
στήν πιό αύστηρή κριτική.

Κι ή φιλοσοφία αύτή είναι: άπο- 
φεύγει κάθε δογματισμό καίάναζη- 
τε ϊ μέ πάθος τήν άλήθεια κι όταν 
αύτή δέ φαίνεται άρεστή. Προκει- 
μένου νά έκφέρει μιά κρίση προτιμά 
νά φωτίσει τά γεγονότα, άπό τά 
όποια ό άναγνώστης θά μπορέσει 
νά μορφώσει τή δική του κρίση. 
Τοποθετεϊ τό Ναυτικό μας στή θέση 
πού πραγματικά τού ανήκει, μέσα 
στήν πανανθρώπινη προσπάθεια γιά 
τήν κατάκτηση τού ύγροϋ στοι
χείου. Φροντίζει οί διατυπούμενες 
έννοιες νά έχουν ένέργεια, πιστός 
στήν άρχή ότι ή άπλότητα άποτελεΐ 
τή βάση τής πραγματικής σοφίας. 
Καί πολλά άλλα.

’  Ενα σημείο τό όποιο έντυπωσιά- 
ζει είναι πώς ένας μόνο άνθρωπος 
μπόρεσε νά συγκεντρώσει καί δα
μάσει τόσο άπέραντο καί ποικίλλο 
ύλικό, σκορπισμένο σέ πηγές συχνά 
άνόμοιες, πού χρονικά καλύπτουν 
ολόκληρες χιλιετίες. Μόνο μιάάπέ- 
ραντη άγάπη στό θέμα του, σκληρή 
έργατικότητα καί εύσυνειδησία 
μπορούν νά δώσουν σ'αύτό τήν 
εξήγηση.

Μέ ιδιαίτερη έπιμέλεια στήν έ- 
κτύπωση καί βιβλιοδεσία, τό «Ναυτι
κό στήν Ιστορία τών ' Ελλήνων» 
άποτελεΐ μιά έκδοτική έπιτυχία, 
έφάμιλλη πρός τις καλύτερες τής 
Εύρώπης. Κόσμημα γιά κάθε βιβλιο
θήκη.
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ΕΝΑ ΝΕΟ ΝΑΡΚΩ ΤΙ ΚΟ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΗΝ Α ΜΕ ΡΙ ΚΗ

ΠΙΟ ΕΠΚΝΟΤΝΟ 
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ HPS3NH

Τ ο υ  J E A N  C A R P E R

Μετάφρ. Διασκευή υπο I

Μ ΙΑ ΝΥΧΤΑ του Σεπτεμβρίου του 
1979 μία οικογένεια, γυρίζοντας 

με το αυτοκίνητό της από την Φλορίντα 
για το σπίτι της αντάμωσε στο δρόμο 
της επιστροφής τον θάνατο, ύστερα 
από μια μετωπική σύγκρουση με ένα 
άλλο αυτοκίνητο, που ωδηγούσε ένας 
νεαρός 75 χρονών. Η οικογένεια, που 
αποτελείτο από δύο παιδιά και τους 
γονείς τους γύριζε από τους γάρους 
της μεγαλύτερης κόρης. Η σύγκρουση 
ήταν αφοδροτάτη και εκτός από τον 
θάνατο των τεσσάρων ατόμων είχε σαν 
αποτέλεσμα και τον βαρύτατο τραυμα
τισμό και του υπαιτίου νεαρού οδηγού 
του άλλου αυτοκινήτου, ο οποίος έπα- 
θε παράλυση από τον αυχένα και κάτω.
' Οπως έδειξαν οι εξετάσεις αίματος ο 
Ιδχρονος οδηγός ήταν «μεθυσμένος» 
από ένα πανίσχυρο ναρκωτικό, που το 
λενε μεθακουαλονη (METHAQUALO- 
ΝΕ).

Ένας 19χρονος σπουδαστής του 
Κολλεγιου του Μαίρυλανττο Καλοκαίρι 
του 1978, πηγαίνοντας ένα βράδυ σ' 
ένα πάρτυ ήπιε δυο μπύρες και κατάπιε 
πέντε ταμπλέττες μεθακουαλόνης. 
Αργότερα την ιδία νύκτα άφησε στους 
γονείς του ένα σημείωμα με ασυνάρτη
τα λόγια και κρεμάσθηκε. Οι γονείς του 
επείσθησαν ότι η αυτοκτονία του γυιού 
τους ήταν αποτέλεσμα της χρήσεως 
ναρκωτικού, που τον έκανε να παρα- 
φρονήση και να προβή στο απονενοη
μένο διάβημα. Μια ομάδα νεαρών στην 
Ουασιγκτων D C. τώρα τελευταία, αφού 
είχε κάνει χρήση μεθακουαλόνης πήγε 
για μπάνιο. Ένα από τα αγόρια της

Σταθαρά τ. Υπαρχ. Α.Π.

παρέας μουδιασμένο από το ναρκωτικό 
βούτηξε σε μιά μικρή λίμνη και χτύπησε 
το κεφάλι του στον πυθμένα. Έπαθε 
μερική παράλυση με αποτέλεσμα να 
χάση την ελευθερία κινήσεως, αφού 
είναι τώρα περιωρισμένος μέσα σε μιά 
καρέκλα με τροχούς.

Πιο κοινό φάρμακο από την κοκαΐνη 
και μερικές Αρχές πρεσβεύουν, πιο 
επικίνδυνο από την ηρωίνη η μεθα- 
κουαλόνη κυκλοφορεί σε πολλές πε
ριοχές των Ηνωμένων Πολιτειών πιο 
συχνά από κάθε άλλο παρανόμως 
κυκλοφορούν φάρμακο, πλην της μαρι
χουάνας, γίνεται δε τώρα χρήση της 
από νεαρούς Αμερικανούς. Το 1981 
καταναλώθηκαν ταμπλέττες αξίας εν  
(1) δισετατομμυρίου δολλαρίου περί
που. Η αξία κάθε μιας υπολογίζεται 
κατά μέσον όρον 6 δολλάρια, πράγμα 
που κατάντησε αυτό το φάρμακο κερ
δοσκοπική επιχείρηση, που αποδίδει εξ  
(6) δεοεκατομμύρια δολλάρια ετησίως.

Η πυροτεχνική χρήση της μεθακουα
λόνης μοιάζει με όπλο με σηκωμένη τη 
σκανδάλη έτοιμη να εξαπολύση μια 
επιδημία τρόμου.

Σύμφωνα με μια σταστική μελέτη  
πρόσφατη του Ιδρύματος χρήσεως 
ναρκωτικών η μεθακουαλονη έρχεται 
σε πρώτη σειρά μαζύμε την ηρωίνη σαν 
αιτία θανάτων, σωματικών βλαβών και 
ψυχικών τραυμάτων μέσα σε 13 μεγα
λύτερες πόλεις. «Είναι ένα εκρηκτικό 
πρόβλημα», λέγει ο Τζεν Ρ. Χέισλιπ, 
προϊστάμενος του ειδικού τμήματος 
της Υπηρεσίας Διώξεως Ναρκωτικών 
στην Ουάσιγκτων D. C.

Ισχυρό κατευναστικό η μεθακουαλό- 
νη πωλείται νόμιμα στα φαρμακεία σαν 
ένα λευκό χάπι λίγο μικρότερο στο 
μέγεθος από ένα αργυρό κέρμα των 10 
σεντς, που στο εμπόριο είναι γνωστό 
με το ειδικώτερο όνομα κουαλούντ και 
τα «παιδιά» χάριν συντομίας το λένε 
λουντ. Στις ιατρικές συνταγές στις 
Ηνωμένες Π ολιτείες περιγράφεται 
σαν καταπραϋντικό. Επειδή όμως οι 
κίνδυνοι, που προέρχονται από το 
φάρμακο αυτό έχουν σαφώς αυξηθή σε 
ανησυχαστικό βαθμό οι νόμιμες αγο
ρές του έχουν ελαττωθή δραματικά -  
50% περίπου κατά τα έτη 1976-1979 -  
και συνεχίζουν να εξασθενούν. Παράλ
ληλα η διάθεσή του στη μαύρη αγορά 
οργιάζει. Ένα χάπι πωλείται νόμιμα με 
ιατρική συνταγή και 1000 πωλούνται 
παράνομα.

Το φάρμακο επιδρά στον οργανισμό, 
εξαντλεί το νευρικό σύστημα, κάπως 
όμοια με το αλκοόλ. «Σε κάνει να 
τρικλίζεις σαν μεθυσμένος πιο πολύ 
από ότι σε κάνει το αλκοόλ», λέγει ο Δρ 
Ρόναλντ Ράίτ, που είναι υπεύθυνος για 
την ιατρική παρακολούθηση στην ε 
παρχία Μπράουαρντ της Φλόριντα. 
« ' Ενα χάπι ισοδύναμε/με οχτώ ουγγιές 
ουίσκυ των 100 βαθμών και τα «παιδιά» 
συνήθως παίρνουν δυό». Μέσα σε 
διάστημα μισής ώρας οι πιό πολλοί 
χρήστες χάνουν την ισορροπία τους, 
σωριάζονται και χτυπούν επάνω στις 
καρέκλες, στα τραπέζια και στους 
τοίχους. Η φωνή τους βγαίνει σιγανή 
με βιαστική προφορά και νοιώθοντας 
συνήθως ακατανίκητη υπνηλία πέ-
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φτουν για ύπνο. Τα αποτελέσματα του 
ναρκωτικού είναι ακόμα χειρότερα, εάν 
τα χάπια συνοδεύονται και από αλκοόλ, 
πράγμα που οι πιό πολλοί νεαροί το 
συνηθίζουν. Εκατοντάδες θάνατοι έ 
χουν προέλθει από αυτόν τον συνδυα
σμό. Τα «λουντς» είναι εύκολο να 
βρεθούν. Οι νεαροί (συνήθως ηλικίας 
από 13-18 ετών) σ ' ένα Ανατολικό 
προάστειο λένε: «Υπάρχουν παντού -  
στα σχολεία, στα πάρτυ, στα μπαρ». 
Ένα παιδί τώρα τελευταία στην Ουάσι- 
γκτωνΔ.Ψ. εθεάθη να πωλή κουαλού- 
ντς στο δρόμο μπροστά σ ’ ένα φανάρι 
κυκλοφορίας σε σταματημένα αυτοκί
νητα. Ας ακούσωμε δυό νοήμονα και 
ειθισμένα στη χρήση του ναρκωτικού 
παιδιά να μιλούν για την ολέθρια 
συνήθεια. Σόνια, 15 ετών: « Αρχισα να 
παίρνω κουαλούντς όταν ήμουνα 12 
χρονών. Τώρα βλέπω παιδιά να κάνουν

χρήση των λούντς σε πολύ μικρότερη 
ηλικία -  στο Δημοτικό Σχολείο». Τσάρ- 
λεϋ, 17 ετών: Κάθε μέρα ένα μπλε 
φορτηγό ερχότανε στο Γυμνάσιό μας. 
Τρέχαμε να αγοράσουμε κουαλούντς. 
Κατόπιν έπαιρνα ένα-δύο χάπια και 
σχεδόν λιπόθυμος έπεφτα μέσα στη 
τάξη».

β ι  νεαροί δοκιμάζουν τα λουντς για 
τους ίδιους λόγους που χρησιμοποιούν 
και τα άλλα ναρκωτικά:«Γιατί στενοχω
ρήθηκα στο σχολείο,» «για να φθάσω 
ψηλά και να κάνω εντύπωση», «να 
αισθάνωμαι δυνατός και να με υπολογί
ζουν όλοι». Τα «λουντς» τα προτιμούν 
καλλίτερα από το αλκοόλ, γιατί δεν 
φέρνουν εκείνο τον πονοκέφαλο, που 
φέρνει η χρήση του οινοπνεύματος και 
γιατί εύκολα μπορούν να αποκρυβούν. 
«Οι γονείς μου ποτέ δεν ήξεραν ότι 
έπαιρνα λουντ λέγει ένας έφηβος». 
« Οταν έμπαινα μέσα στο σπίτι ζαλι
σμένος από τα λουντς, θα μπορούσα 
να ισχυρισθώ, ότι είχα πιή μπύρα».

Αν και βλέπουν τι εξαιρετικοί κίνδυ
νοι περικλείονται μέσα στο φάρμακο 
αυτό, εν τούτοις πολλοί νεαροί Αμερι
κανοί δείχνουν απέναντι του μία στάση 
που την χαρακτηρίζει αμεριμνησία, 
ολιγωρία, μακαριότητα θα λέγαμε καλ
λίτερα. «Κατά την γνώμη μου η μεθα- 
κουαλόνη είναι πιο επικίνδυνη και από 
την ηρωίνη», λέγει ο Δρ Ράϊτ. «Προξε
νεί πιο πολλές βλάβες σωματικές και 
ψυχικές ως και θανάτους από υπερβο
λικές δόσεις, ατυχήματα, και αυτοκτο
νίες από κάθε άλλο νόμιμα χορηγούμε
νο φάρμακο, συμπεριλαμβανομένης

Οι ταμπλέττες της μεθακουαλόνης, 
κουαλούντς ή «λουντς», όπως οι νεα
ροί στην Αμερική θέλουν να τις 
αποκαλούν, προκαλούν πιο πολλούς 
θανάτους από υπερβολική δόση, ατύ
χημα και αυτοκτονία παρά από εκεί
νους που είναι συνέπεια της υπερβο
λικής ταχύτητας, του L.S.D., της 
«σκόνης του Αγγέλου», ή ακόμα και 
αυτής της ηρωίνης.

και της ηρωίνης. Και τό χειρότερο με 
τη μεθακουαλόνη είναι ό τ ι ' αυτό το 
ναρκωτικό είναι από τη φύση του πιο 
εθιστικό φάρμακο από την ηρωίνη -  
κάτι που λίγοι νέοι μπορούν να το 
καταλάβουν».

Οι ειδικοί λένε ότι ο οργανισμός 
αυτών που συνηθίζουν να κάνουν 
ταχτική χρήση της μεθακουαλόνης 
αποκτά μεγαλύτερη αντοχή, πράγμα 
τους αναγκάζει προκειμένου «να φθά- 
σουν ψηλά» να αυξάνουν τις δόσεις. 
Μια μελέτη δείχνει ότι ένας σοβαρός 
εθισμός μπορεί να συμβή μόνον ύστε
ρα από χρήση του ναρκωτικού ταχτική 
μέσα σε τρεις ή τέσσαρες εβδομάδες. 
Μια απότομη εγκατάλειψη της συνή
θειας μπορεί να προκαλέσει τον θάνα
το. Για παράδειγμα αναφέρεται όπ 
κάποιος που είχε περάσει τα 20 χρόνια 
της ηλικίας του είσήχθη κατεπειγό- 
ντως στο Νοσοκομείο για σωματικές 
βλάβες που είχε υποστή σε αυτοκινητι- 
στικό δυστύχημα. Οι γιατροί δεν εγνώ- 
ριζαν ότι έκανε ταχτική χρήση κουα
λούντς. Εκεί διαπιστώθηκε ότι το ατύ
χημα οφείλεται στο γεγονός ότι θέλη
σε να κόψη απότομα τη συνήθεια και να 
στερηθή του φαρμάκου τελείως κατε- 
λήφθη από σπασμούς και ξεψύχησε.

Εξ ίσου τρομακτικός είναι και ο 
αυξανόμενος αριθμός των αυτοκινητι- 
στικών δυστυχημάτων που συνδέεται 
με την χρήση της μεθακουαλόνης.
' Υστερα από ένα πάρτυ από κουαλού- 
ντ σ ' ένα προάστειο της Ουάσιγκτων 

Δ.Ψ. σημειωθήκανε πέντε αυτοκινητι- 
στικά δυστηχήματα μέσα στην αυλή
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κυρίως καθ’ όν χρόνον οι νεαροί 
προσπαθούσαν να απομακρυνθούν. Α- 
κούσθηκαν ομαδικές συγκρούσεις. ' Ε
νας βύθισε το αυτοκίνητό του σ ’ ένα 
τηλεφωνικό κουτί, άλλοι σφηνώθηκαν 
με τα αμάξια τους επάνω σε αλλωνών 
αυτοκίνητα. «Τα αυτοκίνητα έμοιαζαν 
σαν να μη είχαν μέσα οδηγούς και να 
πηγαίνουν ακυβέρνητα», είπε ένας 
νεαρός.

Πριν από δυο χρόνια αξιωματικοί της 
Τροχαίας στην επαρχία του Μπροουάρ- 
ντ αρχίσανε μια έρευνα ρουτίνας, 
λαμβάνοντας από οδηγούς που συλ- 
λαμβάνανε δείγματα ούρων για τεστ 
ναρκωτικών. Το αποτέλεσμα: Ένας 
καταπληκτικός αριθμός από τους συλ- 
ληφθέντες 82%, είχε κάνει χρήση 
«λουντ». Το ένα τέταρτο που σκοτώθη
κε μέσα σ ’ αυτή την επαρχία βρέθηκε 
ότι τελούσε υπό την επήρεια των 
κουαλούντς στην ίδια αναλογία με 
εκείνη που η χρήση συνοδεύεται και με 
αλκοόλ. Λέγει επιγραμματικά ο Δρ 
Ράϊτ, «είναι μια απίστευτη αλλαγή. 
Μπροστά από λίγα χρόνια μόνο το 4% 
από εκείνους τους οδηγούς, που ήταν 
θύματα αυτοκινητιστικών ατυχημάτων 
στους δημόσιους δρόμους της Νότιας 
Φλόριντας είχε κάνει χρήση κάποιου 
είδους ναρκωτικού».

Η πιο μεγάλη ποσότητα μεθακουα- 
λόνης που κυκλοφορεί στις Ηνωμένες 
Πολιτείες έρχεται από υπερπόντιες 
χώρες με λαθρεμπόριο σαν ακατέργα
στη σκόνη ή νοθευμένα χάπια -  μόνο 
το παρελθόν έτος 1981 μπήκαν μέσα 
περισσότεροι από 100 τόννοι. Η ακα
τέργαστη μεθακουαλόνη παράγεται 
τυπικά από τους νόμιμους Φαρμακευ
τικούς Οίκους στην Ευρώπη ή και 
αλλού και κατόπιν διατίθεται σε εμπό

ρους της Νοτίου Αμερικής με προτίμη
ση την Κολομβία. Εκεί συνθλίβεται και 
προσφέρεται σε ταμπλέττες στις ο
ποίες είναι χαραγμένη η επιγραφή 
LEMMON 714 για να μοιάζη και να 
φαίνεται ότι παρασκευάζεται, όπως τα 
πραγματικά κουαλούντς από την Φαρ- 
μακοβιομηχανική Εταιρεία LEMMON στη 
Πενσυλβάνια. Η Υπηρεσία Διώξεως 
Ναρκωτικών του Χέϊσλιπ υπολογίζει ότι 
σκόνη αξίας 1000 δολλαρίων, όταν 
είναι συσκευασμένη σε χάπια, πωλείται 
λιανικώς παράνομα στη Μαύρη Αγορά 
για 400.000 δολλάρια.

Γία να αντιμετώπιση την απειλή της 
μεθακουαλόνης η Υπηρεσία Διώξεως 
Ναρκωτικών έχει αποδώσει μεγάλη 
σημασία στη δήμευση. Τον περασμένο 
Ιανουάριο οι ομοσπονδιακοί πράκτορες 
κατάσχεσαν πέντε εκατομμύρια νο
θευμένα χάπια σε ένα έργοστάσιο στη 
920

Φλόριντα η πιο μεγάλη ποσότητα ναρ
κωτικών κουαλούντς, που προβάλλεται 
στην Ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.
.Τούτο είχε σαν αποτέλεσμα να ασκηθή 
πίεση στις ξένες Κυβερνήσεις για να 
επιδείξουν αυστηρότητα ώστε να πε- 
ριορισθή η παραγωγή της ακατέργα
στης μεθακουαλόνης, που τελικά κα
ταλήγει σ ’ αυτή τη χώρα. Η Δυτική 
Γερμανία έχει θεσπίσει ένα νόμο, που 
περιορίζει την εξαγωγή της μεθακουα
λόνης και οι τελωνειακός Αρχές σε 
ξένες χώρες αγρυπνούν για την δοκι
μασία παραγωγής και εξαγωγής της.

Ακόμα η μεθακουαλόνη εξακολου
θεί να κυκλοφορεί μέσα στις Ηνωμέ
νες Πολιτείες και η Υπηρεσία Διώξεως 
Ναρκωτικών υπολογίζει ότι μπορεί να 
δημεύη μόλις το 30% των παρανόμως 
εισαγομένων ποσοτήτων.

Πολλά νοθευμένα κουαλούντς ανα
κατεύονται στη συσκευασία με άλλα 
επικίνδυνα ναρκωτικά εκτός από τη 
μεθακουαλόνη. Ο Έντουαρντ Φρα- 
τζόζα εγκληματολόγος χημικός στο 
εργαστήριο ναρκωτικών της Υπηρε
σίας Διώξεως Ναρκωτικών στη Βιρτζί- 
νια έχει αχθή στη διαπίστωση ότι τα 
λουντς που περιέχουν P.C.P., ουσία 
αλλοιώς γνωστή, σαν σκόνη του Αγγέ
λου. Και μερικές ταμπλέττες έχουν 
βρεθή γαρνιρισμένες με 300 σχεδόν 
μιλιγκράμς βάλιουμ μια δυναμικά θανα
τηφόρο δόση, όταν γίνεται χρήση της 
μαζύ με αλκοόλ. Οι Αμερικανοί που 
αγοράζουν κουαλούντς από μικροπω- 
λητές του δρόμου δεν έχουν ιδέα τι 
αγοράζουν, λέγει ο Φρατζόζα, και 
αποτέλεσμα αυτής της αγνοίας τους 
είναι ότι έχουν αποθάνει μερικοί.

Πρέπει να σημειωθή ότι μερικοί 
γιατροί καλή τη πίστει έχουν αποβή οι 
ίδιοι διέξοδοι της μεθακουαλόνης. Δη
μιουργούν κλινικές «στρες», όπου

Μία νεαρή ναρκομανής ετοιμάζει την 
«δόση» της.

ύστερα από μια βεβιασμένη κλινική 
εξέταση και μιά διάγνωση «ανησυχίας, 
νευρ ικής υπερδιεγέρσεως» δ ια νέ
μουν συνταγές κουαλούντ κατά εκατο
ντάδες. Στο Μαϊάμι επί παραδείγματι 
δύο γιατροί είχαν έσοδα περίπου
700.000 δολλάρια μέσα σε 13 μήνες, 
αφού εξέδωσαν περισσότερες από 
6.900 συνταγές μεθακουαλόνης. Μο
λονότι το ιατρικό επάγγελμα συνο- 
φρυούται μπροστά σε τέτοιες εμπει
ρίες εν  τούτοις είναι εξαιρετικά δύσκο
λο να καταδιωχθούν οι γιατροί για 
υπερβολική χορήγηση συνταγών μεθα
κουαλόνης.

77 είναι αναγκαίο να γίνη; Είναι καιρός 
να ψηφισθούν σκληρότεροι νόμοι για 
να περιορισθή η κυκλοφορία του επι
κινδύνου αυτού φαρμάκου.

Ιδού μερικές προτάσεις από διαφό
ρους εμπείρους:

Να θεωρηθή η χρήση κάθε είδους 
μεθακουαλόνης σ ’ αυτή τη χώρα -  
έστω και αν χορηγείται συνταγή απο 
ιατρούς -  παράνομη, όπως ακριβώς 
παράνομη είναι και η ηρωίνη.

Να επαυξηθούν οι ποινές για την 
εμπορία της μεθακουαλόνης. Ο έμπο
ρος ηρωίνης μπορεί να τιμωρηθή με 
πρόστιμο 50.000 δολλάρια και να κατα- 
δικασθή σε κάθειρξη μέχρι 30 χρόνια 
με ελάχιστον όριον εγκλεισμού του 
στις φυλακές 6 χρόνια, προτού του 
επιτροπή η υπό όρους απόλυση (επί 
εγγυήσει κ.λ.π.). Το ίδιο πρόσωπο, που 
κυκλοφορεί παράνομα μεθακουλόνη 
αντιμετωπίζει μια ποινή το ανώτερο 
μέχρι 10 χρόνια κάθειρξη, 30.000 
πρόστιμο και 4 χρόνια για να εκκινήση 
την διαδικασία απολύσεώς του υπό 
όρους. Η Υπηρεσία Διώξεως Ναρκωτι
κών επιθυμεί εξίσωση τουλάχιστον των 
ποινών της εμπορίας ηρωίνης και 
μεθακουαλόνης.

Να συγχρονισθούν οι νόμοι της 
Πολιτείας ώστε η οδήγηση υπό την 
επήρεια της μεθακουαλόνης να χαρα- 
κτηρισθή ως έγκλημα. Έτσι θα είναι 
δυνατόν να παρέχωνται νόμιμες εντο
λές για την λήψη δειγμάτων ούρων από 
τους οδηγούς που κρίνονται ύποπτοι 
χρήσεως κουαλούντ, θα επιτρέπεται η 
προσκόμιση τέτο ιω ν αποδεικτικών 
στοιχείων στο δικαστήριο και στη περί
πτωση καταδίκης θα προβλέπεται χρη
ματική ποινή, φυλάκιση και στέρηση 
της αδείας. Τέλος χρειάζονται περισ
σότερα χρήματα για επιμόρφωση και 
αποκατάσταση. Αν οι Αμερικανοί δεν 
κάνουν κάτι για να καταπολεμήσουν 
την αύξηση αυτού του ναρκωτικού η 
χρήση του θα είσπραξη ακόμα μεγαλύ
τερο φόρο από τη νεολαία της χώρας 
τους.
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Στον πίνακα, που είναι έργο του αστυφύλακα Δημ. Τσαφαράκη εικονίζεται τροχονόμος 
αστυφύλακας της Τροχαίας Αθηνών το 1938 όταν την Τροχαία είχε θέσει «υπό την 
προστασία του» ο Υπουργός Διοικητής Πρωτευούσης Κοτζιάς, ο οποίος αναγνωρίζοντας το 
επίμοχθο έργο των τροχονόμων είχε οργανώσει εστιατόριο και κοιτώνες, όπου οι 
αστυφύλακες εστιώντο δωρεάν. Τότε για πρώτη φορά φορέθηκε το κράνος και ο 
τελαμώνας. Ο εικονιζόμενος αστυφύλακας είναι ο τότε τροχονόμος Τ 38 Κοντογιάννης 
Βασίλειος.
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Ηαιοιοόοξια
SOC
ταπειυοφροουυηζ

Του
J E A N  D E  F A B R E G U E S

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ταπεινοφροσύνη!
Τραγική παρανόηση· φαίνεται ότι 

η λέξη πήρε σε μας μια πικρή γεύση 
ανοστιός, δειλίας σχεδόν, τουλάχιστον 
αδιαφορίας. Πρέπει άραγε να αναζητή
σουμε την αιτία στην ξεθωριασμένη 
«ευλάβεια» του τέλους του 17ου αιώνα 
ή στην αντίδραση κατά της θείας δόξας 
όπως την κήρυττε ο Bossuet? Αλλά, εν 
τούτοις, τι μαθήματα ταπεινοφροσύνης 
έδωσε αυτός ο τελευταίος στους ισχυ
ρούς του κόσμου! Πρέπει να βλέπουμε 
στην λησμονώ ή στην εξαφάνιση της 
ταπεινοφροσύνης ανάμεσά μας την 
επιθυμία να είμαστε αποτελεσματικοί ή 
τη φροντίδα να μην παραιτηθούμε από 
τη δράση μας στον κόσμο; Εν τούτοις τα 
μεγάλα ονόματα, για την άγια ταπείνω
σή τους και συγχρόνως για τα ίχνη που 
άφησαν ακριβώς στον κόσμο, είναι 
πάρα πολλά.

Ναι, η χριστιανική ιστορία, η ιστορία 
της χριστιανικής επικρατήσεως είναι 
φτιαγμένη από ταπεινοφροσύνη. Κατ' 
εικόνα και μίμηση Εκείνου που εθριάμ- 
βευσε πάνω στον κόσμο με την ταπεί
νωσή του και νίκησε το θάνατο με τη 
φαινομενική ανθρώπινη ήττα του.

Είναι αυτά ενα κήρυγμα ηθικής, 
ηθικοπλαστικό όπως λένε; ' Οχι. Αλλά 
είναι μάθημα για ν' ακολουθήσουμε, 
μάθημα συμπεριφοράς στον κόσμο, και 
ιδιαίτερα στο σημερινό κόσμο, εάν αυτή 
η συμπεριφορά θέλωμε να είναι χριστι
ανική και πραγματικά αποτελεσματική 
αν έχωμε κατανοήσει σε ποιό επίπεδο,

με ποιούς σπόρους, γίνεται η ιστορία 
του κόσμου και παίζεται το παιγνίδι του.

Η ταπείνωση είναι δίδυμη αδελφή με 
την ελπίδα. ’ Οταν η ελπίδα δεν στηρί
ζεται σε μια βαθειά ταπείνωση μέσα 
μας, δεν είναι χριστιανική ελπίδα, δεν 
είναι καν ελπίδα.

Αλλά η ταπείνωση απαρνείται, εγκα
ταλείπει -  λένε -  υπονομεύει τη 
χριστιανική αισιοδοξία. Η εποχή που 
ζούμε μετρά την κεντρική πλάνη μιας 
τέτοιας αντιλήψεως. Υπάρχει μια αισιο
δοξία που θέλει να πιστεύει ότι «τα 
πράγματα πάντοτε θα τακτοποιηθούν 
στο τέλος». Μόνα τους; Με τις δικές 
μας δυνάμεις και πράξεις; Υπάρχει μια 
αισιοδοξία «του κόσμου» που θεωρεί 
«το κακό», περαστικό ή σαν μια «κρίση 
αναπτύξεως», που τρέφεται από την 
πίστη στην επιστημονική ή πολιτική 
πρόοδο (η οποία καταλήγει να εξαφανι- 
σθεί στα πιό ξύπνια πνεύματα ανάμεσά 
μας) ή ακόμη που στηρίζεται σε μια 
παραχριστιανική αντίληψη, όπου, από 
τις ίδιες μας τις πράξεις ή από την ίδια 
την κίνηση ενός κόσμου που παραμένει 
καλός στο βάθος του (πράγμα που είναι 
αλήθεια) όλα θα τακτοποιηθούν στο 
τέλος- αυτή η αισιοδοξία καταστρέφει 
συγχρόνως την ταπεινοφροσύνη και 
την ελπίδα. Μια ωρισμένη αισιοδοξία 
«του κόσμου» είναι αληθινά παραίτηση 
από την επίδραση πάνω στον κόσμο, 
εγκατάλειψη σ' αυτό που τον σκοτώνει.

Καλύτερα από ποτέ άλλοτε, η εποχή 
στην οποία ζούμε κάνει κτυπητή αυτή

την αντιλογία πεθαίνει από το κενό και 
από την απελπισία που περικλείει, κενό 
και απελπισία που γεννήθηκαν ακριβώς 
εκεί, όπου τρεφόταν κάποια αισιοδοξία' 
εκείνη που στηριζόταν στις δικές μας 
δυνάμεις και στην αποκλειστικά ανθρώ
πινη αποτελεσματικότητα. Οι φονικές 
ριπές των αυτομάτων, οι φτωχογειτονι
ές, η απελπισία τις Κυριακές, στα 
προάστεια και τα βράδυα στα κομψά 
νυχτερινά κέντρα, η αγωνία της νεολαί
ας, τα ναρκωτικά... η αυτοκτονία: ιδού τι 
γέννησε ο κόσμος της αισιόδοξης 
αποτελεσματικότητας, στην Ανατολή 
όπως και στη Δύση. Αυτή η αισιοδοξία 
έκρυψε την τραγικότητα της ανθρώπι
νης καταστάσεως, όπου η ελπίδα μπο
ρεί να ανατείλει από το δρόμο της 
ταπεινοφροσύνης.

Ο,τι τρέφει τους ανθρώπους της 
φονικής «αισιόδοξης» αυταπάτης την 
ιδέα ότι μπορούν ν' απελευθερωθούν 
με τις δικές τους δυνάμεις, προτείνει 
μια «σωτηρία» που εμποδίζει το δρόμο 
της αυθεντικής «Σωτηρίας», η οποία 
αρχίζει στην ευλογημένη ταπεινοφρο
σύνη. Η ταπείνωση είναι ισχυρή, διότι 
είναι αγκιστρωμένη στην ελπίδα.

Ναι, ευλογημένη ταπεινοφροσύνη 
που μας λέγει που βρίσκεται η δόξα μας 
και που είναι η Δύναμή μας, ανοίγει για 
τις καρδιές μας και στις ψυχές μας το 
ορμητικό κύμα της ανεξάντλητης ελπί
δας. Ανεξάντλητης, διότι αυτό που μας 
έχουν υποσχεθεί, αναγγείλει, δείξει- 
,αυτό που μας έχει εν μέρει δοθεί,
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πληρώνει όλες τις προσδοκίες του 
κενού και της επιθυμίας, της αισιοδοξί
ας, της χαράς, της Αγάπης, από τη 
στιγμή που καταλάβαμε ότι δεν ανήκο
με στον εαυτό μας και ότι η βαθειά μας 
ελευθερία είναι να πούμε «αμήν» στο 
θησαυρό που δεν προέρχεται από μας, 
αλλά είναι ο εαυτός μας περισσότερο 
από τον ίδιο τον ευατό μας.

Μετάφρ. Κ.Δ. ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Οαπ&μαυια
Του δημοσιογράφου 
κ. Σταύρ.  Δημακάκου

Η ΟΙΚΟΠΕΔΟΜΑΝΙΑ του νεοέλ- 
ληνος είναι αρρώστια αθερά

πευτη. Οικόπεδο νάναι κ ι όπου νάναι. 
Μα είναι εκτός σχεδίου. Δεν πειράζει. 
Ο σκοπός είναι να το αποκτήσει’. Να 
το αποκτήσει κ ι ύστερα ν αρχίσει να 
τρέχει, να ενεργεί και να αγωνίζεται 
για να το βάλει «εντός». Κοιτάχτε πως 
απλώθηκε η Αθήνα πως «ξεχείλισε», 
όπως έλεγε το παλιό επιθεωρησιακό 
τραγουδάκι -  δια της μεθόδου «οικό
πεδα με δόσεις».
Ανέβηκε στον Υμηττό, έφτασε στη

θάλασσα, σκαρφάλωσε στα Τουρκο- 
βούνια και πάει να ενωθεί με τον 
Πειραιά και την Κηφισιά. Δεν είναι 
πια, παρά ένας περίεργος λεκές, που 
απλώνεται με καταπληκτική ταχύτη
τα στο Νομό Αττικοβοιωτίας, με 
προοπτική να απλωθεί ακόμη περισ
σότερο έως ότου να γίνει ολόκληρη η 
Ελλάς μια ατέλειωτη Αθήνα. Οπως 
φαίνεται, όμως, η οικοπεδομανία δεν 
είναι μόνο Ελληνική αρρώστια. Είναι 
διεθνής. Οπως συνέβη παλαιότερα 
στην Ουάσιγκτον, ένας γνωστός Αμε
ρικανός κτηματομεσίτης, ο κ. Βέρτζιλ 
Πάλλοκ γέμισε μια τσάντα δολλάρια 
και πήγε στα κεντρικό γραφεία της 
Αμερικανικής Υπηρεσίας Αεροναυτι
κής και Διαστήματος.

-  Γκουτ μόρνιγκ κύριοι. Λέγομαι 
Βέρτζιλ Πάλλοκ και είμαι κτηματομε
σίτης.

Σε τ ι μπορούμε να σας εξυπηρετή
σουμε;

-  Εφερα χρήματα.
-  Για πια δουλειά;
-  Για να σας δώσω μια καλή προκα

ταβολή, προκειμένου να μου εκχωρή
σετε από τώρα μερικές εκτάσεις στη 
Σελήνη. Ελπίζω ότι το πίσω μέρος της 
που δεν βλέπει ουδέποτε τη Γη, θα το 
δίνετε με κάποια σημαντική έκπτω
ση. Εγώ, για να μου κάνετε μια καλή 
τιμή, θα πάρω κ ι από μπρος κι από 
πίσω. Θα μου πείτε τ ι να τα κάνω τ ' 
από πίσω. Ε, έχω κι εγώ το σχέδιό 
μου. Υπολογίζω, δηλαδή, ότιθαυπάρ
χουνε πολλοί άνθρωποι, τόσο αηδια
σμένοι με τη Γη, που, προκειμένου να 
εγκατασταθούν μονίμως στη Σελήνη, 
θα προτιμήσουνε το πίσω μέρος της, 
για να μην την ξαναδούνε στα μάτια 
τους.

-  Μα, κύριέ μου, εμείς δεν πήγαμε 
ακόμα στη Σελήνη... για οικόπεδα.

-  Δεν έχει σημασία. Θα πάτε. Και 
θα καταπατήσετε και σεις κανένα 
οικόπεδο...

-  Στο κάτω-κάτω της γραμμής, εγώ 
ρισκάρω τα λεφτά μου. Εσείς δε 
ρισκάρετε τίποτα.

Αλλ αυτό, που έγινε σήμερα με τον 
κ. Πάλλοκ, θα γίνει ασφαλώς αύριο με 
κάποιον άλλο. Γιατί όταν η Σελήνη 
κατακτηθεί και τη μοιράσουν οι ενδι
αφερόμενοι σαν πεπόνι, θα πέσουν 
επάνω της σαν τα κοράκια, οι κτημα
τομεσίτες και θα την οικοπεδοποιή
σουν αμέσως. Αν, μάλιστα, μας δώ

σουν κι εμάς κανά κομματάκι, θα 
δείτε αμέσως τις σχετικές διαφημίσεις 
στις εφημερίδες:

«Χωρίς προκαταβολή και με πολλές 
άτοκες δόσεις, προνομιούχα οικόπε
δα στη Σελήνη 80 ώρες από την 
Ομόνοια!

Τρέξετε...! Τρέξετε...!».
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ

Χιούμορ
•  Ο Γιάννης αναγγέλλει στο φίλο του 
τον Πέτρο ότι παντρεύτηκε προ τριών 
μηνών.
-  Ελπίζω, λέει ο Πέτρος, ότι Θα έχω σε 
λίγο την ευχαρίστηση να γνωρίσω τη 
γυναίκα σου.
-  Καημένε μου! Και ποιος σου λέει πως 
Θα είναι ευχαρίστηση!

•  Μια βασίλισσα αφρικανικού κρατιδίου 
γίνεται δεκτή στο Μέγαρο των Ηλυσί- 
ων. ' Ενας πρεσβευτής υποκλίνεται και 
της λέει:
-  Μεγαλειοτάτη, μπορώ να σας προ
σφέρω το βραχίονα μου;

Και εκείνη απαντάει απλά:
-  ' Οχι, ευχαριστώ. Μόλις γευμάτισα.

•  Οι δυο σύζυγοι τσακώνονται:
-  Ξεχνάς ότι όταν σε παντρεύτηκα δεν 
είχες ούτε ένα κουρέλι να βάλεις;

Και η κυρία:
-  Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα όμως έχω 
ένα σωρό κουρέλια!...

•  Ενας οδηγός ξεναγεί τους τουρί
στες στο τμήμα προϊστορικών θηρίων 
του μουσείου:
-  Ιδού, λέει, ένας σκελετός δεινοσαύ
ρου, ηλικίας τριών χιλιάδων επτά ετών.
-  Φίλε μου, πως μπορείς να είσαι τόσο 
ακριβής; τον ρωτάει ένας γηραιός 
κύριος.
-  Να σας πω. Οταν πρωτοήρθα μου 
είπαν ότι ο σκελετός ήταν τριών χιλιά
δων, ετών. Βάλτε που είμαι και επτά 
χρόνια σ 'αυτή τη θέση...

•  Δυο φίλοι μιλάνε για τις γυναίκες 
τους;
-  Δεν μπορείς να φανταστείς, λέει ο 
ένας, πόσο φλύαρη είναι η γυναίκα μου. 
Αδύνατο να πω κι εγώ μια λέξη.
-  Μπα, λέει ο άλλος, αυτό δεν είναι 
τίποτε εμπρός στη δική μου. Είναι τόσο 
φλύαρη, ώστε το καλοκαίρι, έπαθε 
ηλίαση στη γλώσσα!...
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Μερι κά από τα mo  
χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  
έργα του Τσαφαρα-  
κ η .  Δ ε ξ ι ά :  «Γλά
στρα στο π α ρ ά θ υ 
ρο» και « Α ποκ α θ ή 
λωσή».  Κάτω:  « θ έ 
ρ ο ς » .  Σ τ η ν  α π έ ν α ν 
τι σελίδα:  «Κοχλι -  
ο ί » .
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ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΑ
ΤΑΛΕΝΤΑ

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ ΦΘΑΣΜ ΕΝΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΑΗΜ. ΤΣΑΦΑΡΑΚΗΣ
Ο Τσαφαράκης, αυτοδίδακτος ζωγράφος, παίρνει τα 
θέματά του κυρίως από την αγροτική ζωή, που σε πολλές 
περιπτώσεις φθάνει μέχρι τις μέρες μας όμοια από τα 
χρόνια του Ησιόδου.

Τόν Αύγουστο μέ τήν ευκαιρία 
τής κανονικής του  άδειας στήν 
ιδιαίτερη πατρίδα τού  Κεφαλά ’ Α- 
ποκορώ νου Κρήτης, π ρ α γμ α το 
ποίησε τήν πρώτη άτομική του 
έκθεση ό ταλαντούχος ζωγράφος 
Α σ τυ φ ύ λα κα ς  Τσ αφ αράκης 

Δημήτρης
' Η αίθουσα τού  ’ Εξωραϊστικού 

Συλλόγου Κεφαλά, γιά 10 μέρες 
μετατράττηκε σέ γκαλερί καί φ ιλο 
ξένησε τήν άξιόλογη δουλειά τού 
καλλιτέχνη.

Πολλά άπό τά  έργα του, ελα ιο 
γραφίες, παστέλ, πυρογραφίες καί 
διάφορες άλλες τεχνικές ύλικών καί 
χρωμάτων δουλεμένες μέ δεξ ιοτε- 
χνία, έδωσαν ένα ξεχωριστό παρόν 
στό μήνυμα τής πολιτιστικής α νά 
πτυξης τής γενέτε ιράς του, Κ εφ α
λά ’ Αποκορώνου.

Τά θέματά του  αύτοδίδακτου 
ζω γ ρ ά φ ο υ  Α σ τυ φ ύ λ α κ α  ε ίν α ι 
παρμένα άπό τήν άγροτική ζωή, 
τήν άγνή καί λιτή σπιτίσια ζεστασιά 
καί τά  ήθη καί έθιμα τού τόπου του.

Μέ τή  δουλειά του αύτή  ό κ. 
Τσαφαράκης ζω ντανεύει ξανά μ έ 
σα στόν καταλύτη  χρόνο, παραδό
σεις καί βιώματα μιάς άλλης έπ ο- 
χής. Τά έργα του  «λιοτρίβι» «όργω
μα», «θέρος», «λίχνισμα» μ ε τα φ έ 
ρουν τό  νού καί τή  φαντασία στά 
περασμένα. Σ ’ ένα παρελθόν πού 
καίτοι δέν είνα ι μακρυνό τό  σύντρι- 
ψε καί τό  άφάνισε ή έξέλιξη καί ό 
πολιτισμός.

Ξεχωριστή έντύπωση προκαλεϊ 
ή θρησκευτική άνατένιση τού καλ
λιτέχνη. Στό έργο του «’ Αποκαθή

λωση» μέ εύλάβεια κατανυκτική 
θαρείς άποτυπώνει τό  «Θείο», άλ- 
λά πιό πολύ τόν άνθρώπινο πόνο. 
Σ ’ αύτό  τό  σημείο πρω τοτυπεί, 
γιατί μάς δείχνει κάτι άλλο ά π ’ όσα 
μέχρι σήμερα γνωρίζαμε. Είναι ό 
πόνος ό σπαραγμός πού φανερώ 
νετα ι στά πρόσωπα καί πού άντα - 
νακλά σέ κάθε πονεμένη ψυχή, 
πού δέν περιμένει καμιά λύτρωση, 
καμιά σωτηρία. Είναι τό  «τετέλε- 
σται».

’ Αλλά καί στά τοπ ία του μέ 
χαρακτηριστική εύαισθησία δ ίνείτό  
χρώμα τό φώς της ζωής. Γαλουχη- 
μένος σέ ένα νησί θρύλλο τήν 
Κρήτη γεμάτος βιώματα καί συναί
σθημα τού άτόφ ιου Κρητικού άκο- 
λουθεϊ πιστά τά  βήματα καί τό 
δρόμο τής καλλιτεχνικής τεχνο τρ ο 

πίας τού νησιού. Είναι τό  άκριβό 
φυλακτό του, ιερό κειμήλιο βαθιά 
φυλαγμένο στά άδυτα τής ψυχικής 
εύαισθησίας του καί πού δείχνει νά 
άναβλύζει άσθματικά μέσα στά έρ 
γα του.

Πολλοί έπ ισκέπτες ντόπιοι καί 
ξένοι τουρίστες άποθαύμασαν τήν 
όμορφη πραγματικά δουλειά του. 
' Ο τοπικός τύπος δέν έμεινε άδιά - 
φορος. Μ έ πολύ καλές κριτικές 
έγκωμίασε τή  δουλειά τού καλλιτέ
χνη, γιά τήν τεχνική καί χρωματική 
δεξιοτεχνία τών έργων του.

Μέ τή  σειρά μας άπό τη στήλη 
μας, μέ πολλά συγχαρητήρια στό 
συνάδελφο για ιην άξιόλογη δου
λειά του, ευχόμαστε πάντα έπ ιτυ -
χίες·
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Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ μου ήταν ένας λε
πτός άνδρας με αδύνατο πρόσω

πο και φορούσε γυαλιά χωρίς σκελετό. 
Αλλά κρατούσε με μεγάλη σιγουριά το 
πιστόλι που είχε στο χέρι.

-  ’ Ηρθα να σας σκοτώσω, είπε και 
απορώ πως κατάφερα να μείνω ψύχραι
μος όταν τον άκουσα.

-  Θα ήταν κρίμα να μην ικανοποιηθεί 
η περιέργειάμου, του είπα. Πήτε μου 
ποιος σας πλήρωσε για να με σκοτώσε
τε;

-  Είναι απαραίτητο να με πλήρωσε 
κάποιος; Δεν θα μπορούσα να έχω εγω 
κάποια προσωπική έχθρα μαζί σας;

' Οταν λίγο νωρίτερα, τον είχα ακού
σει να μπαίνη και είχα γυρίσει να τον 
κοιτάξω, βρισκόμουν στο γραφείο μου 
και ετοίμαζα ενα ουΐσκυ. Τώρα το ποτό 
μου ήταν έτοιμο.

-  Ξέρω καλά τους εχθρούς που έχω 
κάνει, είπα, και είμαι βέβαιος πως εσείς

-  Καταλαβαίνω. Η καθαυτό πράξι του 
φόνου δεν σας ευχαριστεί και πολύ. 
Εκείνο που απολαμβάνετε περισσότε
ρο είναι οι στιγμές που προηγούνται...

-  Είσθε καλός ψυχολόγος, κύριε 
Ου'ίλλιαμς, παραδέχτηκε ο άγνωστος.

-  Και εφ ' όσον εγώ σας απασχολώ με 
οποιονδήποτε τρόπο, θα εξακολουθώ 
να μένω ζωντανός;

-  Πράγματι. Αλλά βέβαια με κάποι
ους χρονικούς περιορισμούς.

-  Μα φυσικά. Θα πάρετε ένα ποτό 
κύριε... κοντοστάθηκα ελπίζοντας να 
ακούσω το όνομά του.

-  Ας πούμε Σμίθ, αποκρίθηκε εκεί
νος. Είναι τόσο συνηθισμένο όνομα που 
το θυμάται κανείς πολύ εύκολα. Ναι, 
σας ευχαριστώ, θα πιω κάτι. Αλλά 
παρακαλώ πολύ νρ μου επιτρέψετε να 
παρακολουθήσω τις κινήσεις σας...

-  Είναι πολύ απίθανο να έχω πρόχει
ρο δηλητήριο, ακριβώς για μια τέτοια

ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕ
μου είσθε τελείως άγνωστος. Δεν 
μπορεί λοιπόν να έχετε τίποτε προσω
πικό εναντίον μου. Γι' αυτό πήτε μου 
την αλήθεια. Σας έβαλε η γυναίκα μου;

-  Πετύχατε διάνα, χαμογέλασε ευγε
νικά εκείνος. Και ασφαλώς θα αντιλαμ- 
βάνεσθε και τα ελατήρια που την 
έσπρωξαν να ζητήση τις υπηρεσίες 
μου.

-  Ναι είπα. ' Εχω πολλά χρήματα και 
φαίνεται ότι τα θέλει. Και μάλιστα όλα.

Με κοίταξε προσεκτικά.
-  Πόσων χρονών είσθε; ρώτησε 

έπειτα.
-  Πενήντα τριών.
-  Και η γυναίκα σας;
-  Είκοσι δύο.
' Εκανε εναν μορφασμό ειρωνείας:
-  Είσθε τρελλός, είπε, αν περιμένετε 

ότι αυτός ο δεσμός μπορούσε να 
διαρκέση μέχρι το τέλος.

-  Περίμενα να ζητήση διαζύγιο ύστε
ρα από ένα-δύο χρόνια και μια γερή 
διατροφή, αλλά όχι και τον θάνατό μου, 
δικαιολογήθηκα, καθώς ρουφούσα το 
ουΐσκυ μου.

-  Η γυναίκα σας, είπε εκείνος, είναι 
πολύ όμορφη, αλλά άπληστη, κύριε 
Ουΐλλιαμς. Απορώ πως δεν το προσέξα
τε μέχρι τώρα.

Τα μάτια μου καρφώθηκαν στο πιστό
λι του.

-  Υποθέτω ότι δεν είναι η πρώτη 
φορά που θα σκοτώσετε, του είπα.

-  Και βέβαια, όχι.
-  Και καθώς βλέπω, σας ευχαριστεί 

αυτή η δουλειά...
' Εγνεψε καταφατικά με το κεφάλι.
-  Παραδέχομαι πως βρίσκω μια νοση

ρή ευχαρίστηση, είπε.
-  Τον παρατήρησα για λίγα λεπτά και 

περίμενα. Ύστερα του είπα:
-  Βρίσκεσθε εδώ πάνω από δέκα 

λεπτά και είμαι ακόμα ζωντανός.
-  Μα δεν βιάζομαι καθόλου κύριε 

Ου'ίλλιαμς, αποκρίθηκε μαλακά.

περίπτωσι... είπα.
-  Ναι, βέβαια είναι λίγο απίθανο, αλλά 

πάντως δυνατό...
Με παρακολούθησε καθώς του ετοί

μασα το ποτό και ύστερα ξαπλώθηκε 
αναπαυτικά σε μια πολυθρόνα.

Εγώ κάθησα στον καναπέ.
-  Πού να βρίσκεται άραγε η γυναίκα 

μου αυτή τη στιγμή; ρώτησα.
-  Σε ένα πάρτυ, κύριε Ου'ίλλιαμς. Θα 

είναι καμμιά δεκαπενταριά άνθρωποι
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που θα ορκισθούν ότι δεν έφυγε 
καθόλου σε όλο το διάστημα που θα 
υπολογισθούν ότι έγινε η δολοφονία 
σας.

-  Κ ι' εγώ, υποτίθεται ότι θα δολοφο
νηθώ από κάποιον διαρρήκτη ή κανέναν 
κακοποιό;

Εκείνος ακούμπησε το ποτό στο 
τραπεζάκι που βρισκόταν μπροστά του.

-  Ναι, είπε. Μόλις σας σκοτώσω θα 
ξεπλύνω με προσοχή αυτό το ποτήρι και 
θα το βάλω πάλι μέσα στο μπάρ.

-  Και θα πάρετε ασφαλώς και λίγα 
ψιλοπράγματα μαζί σας για να γίνη πιο 
αληθοφανής αυτή η πράξι του κακοποι- 
ού-διαρρήκτη.

-  Δεν υπάρχει λόγος να κάνω κάτι 
τέτοιο, κύριε Ουΐλλιαμς. Η αστυνομία 
θα καταλήξη στο συμπέρασμα ότι ο 
δράστης μόλις σας σκότωσε, πανικο-

βλήθηκε και το έβαλε στα πόδια άπρα
κτος.

-  Βλέπετε αυτόν τον πίνακα εκεί 
στον απέναντι τοίχο; του είπα. Αξίζει 
περίπου τριάντα χιλιάδες.

Τα μάτια του κοίταξαν φευγαλέα 
προς τα εκεί και ύστερα καρφώθηκαν 
επάνω μου.

-  Με βάζετε σε μεγάλο πειρασμό, 
κύριε Ουΐλλιαμς. Αλλά δεν θέλω να 
πάρω τίποτε που θα μπορούσαν να το 
συσχετίσουν με τον φόνο σας. Εκτιμώ 
την τέχνη και ιδίως την χρηματική αξία 
της, αλλά όχι μέχρι του σημείου να 
διακινδυνεύσω να καθήσω στην ηλε
κτρική καρέκλα.

Χαμογέλαγε λίγο και συνέχισε:
-  ’ Η μήπως μου προσφέρατε την 

εικόνα με αντάλλαγμα τη ζωή σας;
-  Μια σκέψι ήταν κΓ αυτή, είπα.
Κούνησε το κεφάλι του.
-  Λυπούμαι πολύ, κύριε Ουΐλλιαμς. 

Οταν αναλαμβάνω μια δουλειά δεν
κάμπτομαι εύκολα. Είναι, ξέρετε, ζήτη
μα επαγγελματικής ευσυνειδησίας.

Αφησα το ποτό μου επάνω στο 
τραπεζάκι και ρώτησα:

-  Μήπως περιμένετε να δείξω φόβο,

κύριε Σμίθι;
-  Οπωσδήποτε, θα δείξετε. Να είσθε 

βέβαιος.
-  Και μετά θα με σκοτώσετε;
Μου έρριξε ενα βλέμα περιπαικτικό.
-  Ομολογήστε κύριε Ουΐλλιαμς ότι 

είναι πολύ κουραστικό να αισθάνεσθε 
φόβο και να προσπαθήτε να μην το 
δείξετε.

-  Περιμένετε από τα θύματά σας ν' 
αρχίσουν οπωσδήποτε τις ικεσίες;

-  Συνήθως το κάνουν.
-  Και κάνουν έκκλησι στα φιλανθρω

πικά σας αισθήματα; Και βέβαια, χωρίς 
αποτέλεσμα ε;

-  Ναι χωρίς κανένα αποτέλεσμα.
-  Σας προσφέρουν και χρήματα;
-  Πολύ συχνά.
-  Και ούτε αυτό φέρνει κανένα 

αποτέλεσμα;
-  Ως τώρα όχι κύριε Ουΐλλιαμς.
-Πίσω απ' αυτόν τον πίνακα που σας

έδειξα, κύριε Σμίθ -  συνέχισα -  υπάρ
χει ενα χρηματοκιβώτιο του τοίχου.

-  ' Ερριξε πάλι μια ματιά προς τα εκεί.
-  Ναι...; είπε.
-  Και μέσα υπάρχουν πέντε χιλιάδες 

δολλάρια...
-  Είναι πράγματι μεγάλο ποσόν,

συμφώνησε ο άγνωστος.
Πήρα στο χέρι το ποτήρι μου και 

προχώρησα πρός τα εκεί. Παραμέρισα 
την εικόνα, άνοιξα το χρηματοκιβώτιο 
και διάλεξα έναν καφέ φάκελλο. ' Υστε
ρα αποτελείωσα αργά το ουίσκι μου, 
έβαλα το ποτήρι μέσα στο χρηματοκι
βώτιο και γύρισα το χερούλι για να 
κλειδωθή.

Τα μάτια του Σμίθ ήταν καρφωμένα 
στον φάκελλο.

-  Φέρτε τον εδώ, είπε.
Ακούμπισα το φάκελλο στο τραπεζάκι

που βρισκόταν μπροστά του. Το κοίταξε 
για λίγο κΓ ύστερα γύρισε σε μένα.

7 Νομίζετε αλήθεια πως μπορείτε 
ακόμη να εξαγοράσετε τη ζωή σας; 
ρώτησε.

' Αναψα τσιγάρο και του είπα:
-  Ό χι. Ξέρω ότι σ' αυτό το θέμα 

είσθε αδιάφορος.
Συνωφρυώθηκε ανεπαίσθητα, δεί

χνοντας απορία.
-  Κι όμως, μου παρουσιάζετε εδώ 

πέντε χιλιάδες δολλάρια, παρατήρησε.
' Ανοιξα το φάκελλο και άδειασα το 

περιεχόμενό του επάνω στο τραπέζι.
-  ' Ολα αυτά είναι παλιές αποδείξεις,

που δεν έχουν καμιά αξία για σάς, είπα.
Έγινε κατακόκκινος απ' το θυμό 

του.
-  Τι νομίζετε ότι κερδίσατε μ ' αυτό 

που κάνατε; ρώτησε νευριασμένα.
-  Την ευκαιρία ν ' ανοίξω το ντουλάπι 

και να τοποθετήσω μέσα το ποτήρι
σας...

Τα μάτια του γύρισαν αμέσως στο 
ποτήρι που βρισκόταν μπροστά του:

-  Δικό σας ήταν το ποτήρι, είπε. Το 
δικό μου είναι εδώ...

Χαμογέλασα με αυτοπεποίθησι.
-  ' Ηταν το δικό σας ποτήρι, κύριε 

Σμίθ, επεμεινα. Και φαντάζομαι ότι η 
Αστυνομία θα θελήση να εξετάση πως 
βρέθηκε ένα άδειο ποτήρι στο χρημα
τοκιβώτιό μου. Και εφ ' όσον θα πρόκει
ται για δολοφονία, θα έχη την έμπνευση 
να το εξετάση για αποτυπώματα...

Τα μάτια του μίκρυναν απ' την 
ανησυχία.

-  Δεν έπαψα να σάς κοιτάζω ούτε για 
ένα λεπτό είπε. Δεν είναι δυνατόν να 
αλλάξατε τα ποτήρια!

-  ' Ετσι λέτε; Σας υπενθυμίζω ότι 
τουλάχιστον δύο φορές κοιτάξατε την 
εικόνα που σας έδειχνα.

Εντελώς αυτόματα κοίταξε πάλι πρός 
τα εκεί.

-  Ναι, είπε. Την κοίταξα, αλλά μόνο 
για ένα-δυό δευτερόλεπτα.

-  ' Ηταν αρκετά.
Αρχισε να τρέμη ελαφρά.

-  Σας επαναλαμβάνω ότι είναι αδύνα
τον, είπε.

-  Τότε φοβούμαι ότι θα δείξετε πολύ 
μεγάλη έκπληξι όταν θα σάς πιάση η 
Αστυνομία. ΚΓ ύστερα από λίγο καιρό 
θα σας δοθή η θαυμάσια ευκαιρία να 
καθήσετε στην ηλεκτρική καρέκλα. Θα 
γνωρίσετε έτσι και σεις την αγωνία του 
θανάτου που δοκιμάζουν τα θύματά 
σας. Είμαι σίγουρος ότι θάχετε διαβά
σει πολλές φορές λεπτομέρειες εκτε
λέσεων στην ηλεκτρική καρέκλα...

Το δάχτυλό του έσφιξε νευρικά τη 
σκανδάλη.

-  Και μα την αλήθεια, εξακολούθησα, 
θέλω να δώ τι όψη θα έχετε εκείνη την 
στιγμή. Εσείς νομίζετε ασφαλώς πως 
θ ' αντικρύσετε το θάνατο με ψυχραιμία 
και θάρρος. Αλλά μην βαυκαλίζεσθε με 
τέτοιες ιδέες, κύριε Σμίθ. Ασφαλώς θ' 
αναγκασθούν, να σας πάνε σηκωτό ως 
εκεί...

Η φωνή του ακούστηκε σιγανή.
-  Ανοίξτε αμέσως το χρηματοκιβώτιο 

γιατί αλλοιώς θα σας σκοτώσω!
' Εβαλα τα γέλια.
-  Ασφαλώς θα αστειεύεσθε κύριε 

Σμίθ. Είναι ολοφάνερο ότι θα με σκοτώ-

ΜΙΑ ΖΩΗ
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ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 4 ΗΤ „ .
--------------------------------- Αριστερά: Η Σταύρωση. Χρυσό κομψο

τέχνημα αναγεννησιακής τέχνης. Στην 
απέναντι σελίδα επάνω: Τρίπτυχο φλω
ρεντινής τέχνης με χρυσά ποικίλματα. 
Κάτω: Χρυσό περσικό ρυτό με προτομή 
φτερωτού λιονταριού του 5ου π.Χ. 
αιώνα, από το Ραμαντάν.

\ ί »υ > :ο > :
ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΟΝ ΑΙΩΝΩΝ

Πολλά άψυχα υλικά έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στην εξέλιξη της 
ανθρώπινης κοινωνίας. Ναυπηγική ξυλεία, χαλκός, σίδηρος. Αλλά όλα 
ξεπεράστηκαν και οπωσδήποτε κανένα δεν έφθασε ποτέ την καταλυτική 
και δημιουργική δύναμη του χρυσού. Την ιστορία του χρυσού από 
αρχαιοτάτων χρόνων, που ήταν ένα σπανιότατο μέταλλο, μέχρι τη σημερινή 
εποχή, που παράγεται κατά τόννους, αλλά και απορροφάται κατά τόννους, 
αφηγείται συνεργάτης του περιοδικού «ΙΣΤΟΡΙΑ» από όπου αναδημοσιεύε
ται το άρθρο που ακολουθεί.

Ο  ΣΟΛΟΜΩΝ, ο σοφός βασιλι
άς του Ισραήλ γνώριζε το 

μυστικό του  χρυσού των φαραώ, 
αλλά δεν είχε στόλο για να αρπάξει 
το  πολύτιμο μέταλλο. Ο Χιράμ, ο 
βασιλιάς των Φοινίκων ε ίχε στόλο, 
αλλά δεν γνώριζε το  μυστικό. Και η 
συμφωνία έγ ινε γύρω στο έτος 945 
προ Χριστού, με επ ιτυχή α π ο τελέ
σματα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες 
της Παλαιός Διαθήκης. Δεν υπήρχε 
τό τε  διώρυγα του  Σουέζ, για να 
περάσουν τα  φοινικικά καράβια, 
αλλά το  πρόβλημα αυτό λύθηκε 
εύκολα: Ο Χιράμ έστειλε στο ισραη - 
λιτικό λιμάνι Εζιόν Γκεμπέρ — την 
σημερινή Ά κ α μ π α  —ναυπ ηγούς 
και ναύτες, μαζί με την αναγκαία 
ξυλεία. Ο στόλος κατασκευάσθηκε 
γρήγορα, με συνεργασία και Ισραη
λιτών εργατών. «Και πήγαν στη 
χώρα Οφίρ και έφεραν από εκεί 
χρυσό, τετρακόσ ια είκοσι τάλαντα  
και τον έφεραν στον βασιλιά Σολο- 
μώντα. Μ ια φορά κάθε τρία χρόνια 
π ήγα ινε ο στόλος και έφερνε χρυ
σάφι, ασήμι, ελεφαντόδοντο, π ιθή
κους και δούλους».

Αυτά είναι γραμμένα σε δύο βι
βλία Παλαιάς Διαθήκης, στο κ εφ ά 
λαιο 9 των «Βασιλειών Γ » και στο 
κεφάλαιο 8 των «Παραλειπομένων

Β ». Αλλά τι σημαίνουν ακριβώς; 
Πολλοί παλαιότεροι αρχαιολόγοι 
προσπάθησαν να λύσουν το  μυ
στήριο της περιοχής Οφίρ, που 
συνδέεται και με την πολυθρύλητη 
επίσκεψη της βασίλισσας του  Σα- 
βά. Γνωστό είναι ότι ο Σολομών 
πήρε γυναίκα μια κόρη του φαραώ 
Σεσόνκ Β για λόγους πολιτικούς, 
για να εξασφαλίσει τη  συμμαχική 
προστασία της κραταιάς α ιγυπ τια 
κής αυτοκρατορίας έναντι της επ ε- 
κτεινόμενης τό τε  στρατιωτικής ι 
σχύος των Ασσυριών. Και από τον 
πεθερό του  έμαθε την προέλευση 
του χρυσού. Γνωστό είναι επίσης 
ότι τα  α ιγυπτιακά χρυσωρυχεία 
της ανατολικής ερήμου και της 
Νουβίας είχαν εξαντληθεί π έντε 
αιώνες νωρίτερα και ότι οι φαραώ 
έκαναν εισαγωγή — με άλλα λόγια 
διαρπαγή — μετάλλου από κάποια 
μυστηριώδη μακρινή χώρα που την 
ονόμαζαν Πουντ και είναι η ίδια 
προφανώς με την Οφίρ της Παλαι
ός Διαθήκης. Μερικοί αρχαιολόγοι 
προσπαθούν να αποδείξουν ότι η 
Πουντ ή Οφίρ βρισκόταν στη Νοτιο
ανατολική Αφρική, στον ποταμό 
Ζαμβέζη και συγκεκριμμένα, κοντά 
στην πόλη Ζιμπάμπουε, που τα  
πανάρχαια πέτρινα τε ίχη  της α να 

καλύφθηκαν τον περασμένο α ιώ 
να.

' Ολοι σχεδόν οι ιστορικοί συμφω
νούν ότι στην Α ίγυπτο έγ ινε η 
πρώτη ανακάλυψη, επεξεργασία 
και χρήση του  πολυτίμου μ ετά λ
λου, γύρω στο έτος 2900 π.χ. Και 
από εκεί προέρχετα ι όλος ο χρυ
σός που βρέθηκε στις ανασκαφές 
της Μ εσοποταμίας και της Μ υκη
ναϊκής Ελλάδος. Επί δεκαπέντε και 
πλέον αιώνες, οι φαραώ είχαν το 
παγκόσμιο μονοπώλιο. Αμέτρητες 
μυριάδες δούλοι πέθαναν από π ε ί
να και ιδίως από δίψα στα χρυσω
ρυχεία της ανατολικής ερήμου. Αλ
λά χωρίς το  μέταλλο αυτό δεν θα 
κατασκευάζονταν ούτε  οι πυραμί
δες της Α ίγυπτου ούτε  τα  ωραία 
χρυσά στολίδια της Σουμερίας, της 
Ασσυρίας, της Τροίας, της Κνωσού.

' Ηταν πολύ τυχεροί άνθρωποι οι 
φαραώ. ' Οταν εξαντλήθηκαν τα  
ορυχεία της ανατολικής ερήμου 
γύρω στο έτος 2000 π.χ., άλλα 
κοιτάσματα βρέθηκαν στη Νουβία, 
το  σημερινό Σουδάν και τη  χερσό
νησο του Σινά. Οταν σχεδόν εξα ν 
τλήθηκαν κι αυτά  ανακαλύφθηκε 
γύρω στο έτος 1490 π.χ. η μυστηρι
ώδης χώρα Πουντ. Η πολιτική εξου - 
σία των φαραώ δεν έφθανε έως
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εκεί, αλλά έφθαναν τα  καράβια 
τους με στρατιώ τες οπλισμένους 
που άρπαζαν το  μέταλλο από τους 
άοπλους ιθαγενείς. Στα ιερογλυφ ι
κά επίσημα αρχεία υπάρχει μια 
λεπτομερής και εικονογραφημένη 
έκθεση της πρώτης ίσως εκστρα
τείας που έγινε με δ ιαταγές της 
βασίλισσας Χατσεψοότ. Υπήρξε η 
πιο σατανική γυναίκα της π α γκό 
σμιας πολιτικής ιστορίας. Ηταν η 
πρώτη γυναίκα που άλλαξε φύλο, 
που έγινε άνδρας όχι ανατομικά 
αλλά πολιτικά. Δηλαδή, αναγνωρί
σθηκε σαν φαραώ «υιός του θεού 
Ηλιου» και άσκησε τη  βασιλική 

εξουσία κατά παράβαση του ιερού 
κανόνα, που έδινε μόνο σε άνδρες 
την εξουσία αυτή. Βέβαια κάποτε 
αποκεφαλίσθηκε. Αλλά πρόφθασε 
να συνδέσει το  όνομά της με σπου
δαία έργα, ένα από τα  οποία ήταν 
η αρπαγή του  χρυσού της Πουντ. 
Οι «πεζοναύτες» της Χατσεψοότ 
δεν αρκέστηκαν στο μέταλλο. Ά ρ 
παξαν επίσης τον βασιλέα και τη 
βασίλισσα της Πουντ, με όλα τους 
τα  υπάρχοντα και με το  υπηρετικό 
προσωπικό τους και τους έφεραν 
στην αιγυπτιακή πρω τεύουσα για 
φιλοξενία.

Ηταν και έξυπνοι οι φαραώ.
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Αμέσως μετά την ανακάλυψη του 
χρυσού, διακήρυξαν το  δόγμα της 
θείας καταγω γής του  μετάλλου.
Ηταν το  μέταλλο του ' Ηλιου, του 

μεγαλύτερου θεού, αφού έλαμπε 
και ήταν άφθαρτο σαν τον Ηλιο. 
Και αφού ο εκάσ τοτε φαραώ ήταν 
γιος του Ηλιου, αυτός και μόνον 
εδικαιούτο να κατέχε ι χρυσάφι. Για 
λόγους πολιτικής αναγκαιότητας 
έδινε λίγο στους ανώτερους αξιω- 
ματούχους του  και στους αρχιερείς 
των μεγάλων ναών. Το δόγμα αυτό, 
αλλά κάπως λιγότερο απόλυτο, 
έγινε δεκτό και στη Μεσοποταμία, 
όπου επίσης λατρεύονταν ηλιακές 
θεό τη τες  και οι βασιλιάδες κάτά γο- 
νταν από τον Ηλιο. Παραδόξως, 
πολύ αργότερα, θα βρούμε το  ίδιο 
δόγμα και στη Κεντρική Αμερική, 
ειδικότερα στους Αζτέκους, που 
θεωρούσαν το χρυσάφι «ιδρώτα 
του Ηλιου».

Το μονοπώλιο των φαραώ δια- 
σπάσθηκε αργότερα με την α να 
κάλυψ η τω ν ο ρυχε ίω ν χρυσού, 
χαλκού και κασσίτερου της Ισπανί
ας, γύρω στον 15ο αιώνα. Και λίγο 
αργότερα φα ίνετα ι ότι βρέθηκε ο 
χρυσός της μυθικής Κολχίδας. Δ ιά 
φοροι συγγραφείς π ιστεύουν ότι η 
αργοναυτική Εκστρατεία δεν έγινε 
για το  «δέρας» αλλά για το  χρυσάφι 
που υπήρχε στις όχθες του π ο τα 
μού Φάσι. Ο ποταμός αυτός κ α τέ 
βαζε σκόνη μετάλλου από τον 
Καύκασο στη Μαύρη Θάλασσα και 
οι ιθαγενείς ξεχώριζαν την χρυσό
σκονη με τη  βοήθεια αρνίσιων δερ
μάτων. Χίλια χρόνια μετά την π ε ι
ρατική επιδρομή του Ιάσονος, ο 
περιηγητής Στράβων περιέγραψε 
τη μέθοδο αυτή. Ο ποταμός Φάσις 
των αρχαίων — από τον οποίο 
π ιθανότατα πήραν το  όνομά τους 
οι σημερινοί φασιανοί — είναι ο 
σημερινός Ριον. Και στη θέση της 
Κολχίδας, βορείως του  Βατούμ, υ 
πάρχει τώρα η πόλη Πότι. Η περιο- 

,χή αυτή παράγει σήμερα π ετρ έ 
λαιο, τον μαύρο χρυσό.

Σαν θείο μέταλλο που ήταν, δεν 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στον 
εμπορομεσιτικό ρόλο του χρήμα
τος, του γενικού μέτρου των αξιών. 
Εκτελούσε μόνο υψηλά καθήκον
τα ,τελετουργικά  και διακοσμητικά. 
Στόλιζε βασιλιάδες και αρχιερείς, 
παλάτια, ναούς και τάφους. Στη 
Μ εσοποταμία στόλιζε και κοινούς 
θνητούς, διότι εκεί αναπτύχθηκε 
νωρίς το  εμπορικό πνεύμα που 
μετρίαζε κάπως τον συγκεντρω τι
σμό της βασιλικής και θρησκευτικής

Χρυσός σταυρός του Βασιλιά των Λογ- 
γοβάρδων Αγιλούλφου.

εξουσίας. Στις ανασκαφες της Ουρ, 
βρέθηκαν χρυσά κοσμήματα σε 
βασιλικούς τάφ ους των ετών 2600 
ως 2500 π.Χ. Και σε άλλες πόλεις της 
Σουμερίας βρέθηκαν κτίρ ια  του  
24ου και του  22ου αιώνα, με χρυσές 
διακοσμήσεις. Οι Σουμέριοι, Ασσύ- 
ριοι και Βαβυλώνιοι χρυσοχόοι ήταν 
έξοχο ι τεχν ίτες . Εφτιαχναν λ ε 
π τό τα τα  φύλλα χρυσού για την 
επένδυση αγαλμάτων, κλωστές και 
άλλα θαυμάσια στολίδια.

Τα καραβάνια γαϊδουριών των 
εμπόρων της Μ εσοποταμίας δ ιέ
δωσαν το  αιγυπτιακό χρυσάφι στον 
υπόλοιπο κόσμο. Πήγαιναν στη Σ υ 
ρία, στο Αίβανο, την Αίγυπτο, ακόμη 
και τη Σομαλία. Πρόσφεραν υ φ ά 
σματα, μαλλί και σιτάρι και ζη το ύ 
σαν μέταλλα, ξυλεία κι ελεφ α ντό 
δοντο. Οι Α ιγύπτιοι χρειάζονταν 
ξυλεία από τον Αίβανο και λιβάνι 
από την Αραβία, άφθονο λιβάνι για 
να κα ίγετα ι αδιάκοπα στους ναούς. 
Και δεν είχαν να προσφέρουν σ χε
δόν τ ίπ οτε άλλο από χρυσάφι.

Το εμπόριο είναι μάλλον αργός 
τρόπος αποκτήσεως χρυσού και 
άλλων αγαθών. Οι βασιλιάδες της 
Μ εσοποταμίας ανακάλυψαν ένα 
πολύ ταχύτερο  τρόπο, τον αρπα- 
κτικό πόλεμο. Το ποινικό μητρώο 
του χρυσού άρχισε να γράφετα ι 
εκεί, με τη  σφηνοειδή γραφή των 
βασιλικών αυτοβιογραφικών και με 
μια επ ιδ ε ικ τ ική  α γ ρ ιό τη τα  που 
προξενεί φρίκη. ' Ενας από τους

πρώτους βασιλείς των Ασσυριών, ο 
Ασσουρνασιρπάλ, έφθασε με το 
στρατό του ως τη  Μ εσόγειο, αρπά - 
ζοντας χρυσάφι και άλλα είδη αξίας 
από τις φοινικικές πόλεις. Και α να 
φέρει με υπερηφάνεια: «Στην πύλη 
της πόλεως έγδαρα όλους τους 
προεστούς και κρέμασα τα  δέρμα
τά  τους... ' Αλλους τους κάρφωσα 
στον τοίχο. ' Εκοψα τα  χέρια και τα  
πόδια των αξιωματικών, τα  αυτιά 
και τις μύτες τω ν α ιχμαλώ τω ν- 
...Πολλούς ετύφλωσα... Τα αγόρια 
τους και τα  κορίτσια τους τα  έκαψα 
στη φωτιά...».

Θα ξαναβρούμε την ίδια περίπου 
αγρ ιότητα είκοσι π έντε  αιώνες αρ 
γότερα, στη διαγωγή των Ισπανών 
εκπολιτιστών της Αμερικής. Το θείο 
μέταλλο εμπνέει τους πιστούς του.

Ωραία άνθη, περιδέραια, διαδή
ματα, δαχτυλίδια, κύπελλα και άλλα 
κομψοτεχνήματα από κίτρινο μέ^ 
ταλλο βρέθηκαν άφθονα στις ανα- 
σκαφές των μινωϊκων ανακτόρων 
της Κνωσού, της Φριστού, των 
Μαλίων και του Μόχλου. Και οι 
αρχαιολόγοι γνωρίζουν ότι οι θη 
σαυροί που ανακαλύφθηκαν είναι 
μικρό ποσοστό των θησαυρών που 
υπήρχαν εκεί προ τριών χιλιάδων 
χρόνων. Διότι τα  ανάκτορα και οι 
τάφοι της Κρητης λεηλατήθηκαν 
πολλές φορές από αρχαίους επ ι
δρομείς και από νεώ τερουςτυμβω 
ρύχους. Εξάλλου χρυσές και αργυ
ρές ταυροκεφαλέςήϊιινωικής κ α τα 
σκευής βρέθηκαν στην Αίγυπτο, τη 
Συρία, τη Μικρασία και σε διάφορα 
σημεία της Ευρώπης, ως την Α γ 
γλία.

Πως απέκτησαν τόσο χρυσάφι οι 
μινωικοί Κρήτες; Είναι βέβαιο ότι το 
νησί δεν ε ίχε π οτέ δική του π α ρα 
γωγή χρυσου, αργύρου χαλκού. 
Αλλά είναι επίσης βέβαιο, ότι οι 
πανάρχαιοι Κρήτες ανακάλυψαν 
πρώτοι μια μέθοδο ασφαλή και 
α ν α ίμ α κ τη  γ ια  τη ν  α π ό κ τη σ η  
πλούτου, μεταλλικού και μη: Το 
ναυτικό εμπόριο. Φαίνεται, ότι η 
εφ ο π λ ισ τ ική  σ ταδ ιοδρομ ία  το υ ς  
άρχισε γύρω στο έτος 2.000 π.Χ. 
Γρήγορα απέκτησαν τη  θαλασσο- 
κρατία στη Μ εσόγειο και τη δ ια τή 
ρησαν ως το  1400 περίπου. Μ ετά  
την καταστροφή των μεγάλων α 
νακτόρων εξα ιτίας της φοβερής 
εκρηξεως του ηφαιστείου της Θ ή
ρας, η μινωική ισχύς άρχισε να 
ξεπ έφ τει. Το διεθνές ναυτικό εμ 
πόριο των Κρητών εξακολούθησε 
ως τον δωδέκατο αιώνα, αλλά σε 
διαρκώς μικρότερη κλίμακα. Και τό -
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τ ε  ήρθε η σειρά των Φοινίκων.

Ορισμένοι συγγραφείς υπ οστη
ρίζουν ότι τα  κρητικά καράβια π ερ 
νούσαν το  Γιβραλτάρ και έφθαναν 
ως την Κορνουάλλη, όπου υπήρ
χαν τό τε  τα  πλουσιότερα ορυχεία 
κασσίτερου. Ο κασσίτερος ήταν το 
σπουδαιότερο εμπόρευμα του Α ι
ώνα του Ορειχάλκου, διότι ο χαλκός 
μόνος του δεν είχε σχεδόν καμιά 
πρακτική χρησιμότητα, χωρίς την 
πρόσμιξη 10% του λευκού αυτού 
μαλακού μετάλλου. Οπωσδήποτε, 
τα  ταξίδια των τολμηρών εφ οπ λι
στών της Κρήτης έφεραν στο νησί 
άφθονο πλούτο και ο πλούτος 
αυτός ήταν η στέρεη βάση της 
διεθνούς πολιτικής ακτινοβολίας 
της μινωικής ισχύος. Διάφοροι άλλοι 
λαοί διδάχθηκαν αργότερα, ότι ό 
ποιος κυβερνά τη θάλασσά, απ ο
κτά και το  χρυσάφι της ξηράς και 
όλους τους άλλους θησαυρούς. 
Φοίνικες, Αθηναίοι, Ρωμαίοι, Αρα
βες, Δανοί, Ισπανοί, Ολλανδοί, Α γ 
γλοι, όλοι αυτο ί οι θαλασσοκράτο
ρες δεν είχαν δική τους παραγωγή 
χρυσού. Απέκτησαν όμως άφθονα 
μέταλλα, πολύτιμα και κοινά, άλλο
τ ε  με ειρηνικές εμποροναυτικές 
επιχειρήσεις και άλλοτε με κ α τα 
κτήσεις και αρπαγές.

Οι χρυσές και αργυρές τα υροκε
φαλές της Κρήτης είναι σπουδαίο 
ορόσημο στην παγκόσμια οικονομι
κή ιστορία. Ορισμένοι συγγραφείς 
τις ονόμασαν «δολλάρια του Αιώνα 
του Ορειχάλκου». Κανείς δεν γνωρί
ζει πως και γ ιατί οι άρχοντες της 
Κρήτης άρχισαν να δίνουν ορισμένοι 
σταθερό βάρος και σχήμα στα μ έ 
τα λλα . Μ ικρές κ εφ α λ ές  τα ύ ρ ο υ  
από χρυσάφι και ασήμι. Μ εγάλες 
πλάκες χαλκού, βάρους τρ ιάντα 
κιλών, σε σχήμα απλωμένου δέρ
ματος ταύρου. ' Ολα μ εμ ιά σ φ ρα γ ί- 
δα, σαν να έβγαιναν από το  μινωικό 
ν ο μ ισ μ α το κ ο π ε ίο . Φ α ίν ε τ α ι ο τ ι 
στην αρχή η «τυποποίηση» αυτή 
των τριών μετάλλων σκοπό ε ίχε τη 
διευκόλυνση το υ  ανταλλακτικού  
εμπορίου. Αργότερα, όμως, οι τα υ 
ρ ο κ ε φ α λ ές  κ α θ ιερ ώ θ η κ α ν  σαν 
«σταθμά» για το  ζύγισμα όλων των 
εμπορευμάτων και ανέλαβαν κ ά 
ποιο χρηματικό ρόλο. Εγιναν «μέ
τρο των αξιών», διεθνούς αξίας. 
Βέβαια, θα χρειασθούν άλλα π εν 
τακόσια χρόνια μετά την παρακμή 
της Κρήτης για να ωριμάσει στην 
τό τε  πολιτισμένη ανθρωπότητα η 
πλήρης αντίληψη του μεταλλικού 
χρήματος, το  συνδυαμένο λε ιτούρ 

γημα του μέτρου αξιών, μέσου 
πληρωμών και αποθέματος αξίας. 
Αλλά στους μινωικούς Κρήτες π ρέ
πει να αναγνωρισθεί η ιστορική τιμή 
ότι πρώτοι αυτοί, σε μια εποχή 
βωβού αντιπραγματικού, επ ινόη
σαν την ιδέα του μέτρου των αξιών 
και ξεχώρισαν ανάμεσα στάδιάφο- 
ρα εμπορεύματα το πιο κατάλληλο 
για το  χρηματικό αυτό λε ιτούργη
μα.

' Αγνωστο ήταν το  κίτρινο μέταλ
λο στην ηπειρωτική Ελλάδα. Λίγα 
φύλλα χρυσού, διαμορφωμένα σε 
κοσμήματα, κύπελλα και νεκρικές 
προσωπίδες βρέθηκαν στις Μ υκή
νες και στην Πύλο. Πέντε - έξη 
ο ικογένειες πλουσίων γεω ργοκτη- 
νοτρόφων με βασιλικό στέμμα δ ιέ
θεταν την πολυτέλεια  αυτή. Οι 
υπόλοιποι αναρίθμητοι βασιλίσκοι 
της μυκηναϊκής κα της προκλασι- 
κής εποχής δεν έβλεπαν χρυσάφι, 
παρά μόνο όταν έκαναν επίσκεψη 
στα ανάκτορα των πλουσίων σ υ
ναδέλφων τους. Ισως δεν θα το 
ξεχώριζαν από φρεσκογυαλισμένο 
μπρούντζο.

Μ ετά  την παρακμή της Κρήτης 
και έως το  6ο αιώνα περίπου προ 
Χριστού, το  μεσογειακό εμπόριο 
ήταν στα χέρια των Φοινίκων. Αυτοί 
έφεραν στην Ελλάδα τα  χρυσαφ ι
κά, τα  υφάσματα, τα  μυρωδικά και 
διάφορα κομψοτεχνήματα από τη 
Μεσοποταμία, τον κασσίτερο και 
το  κεχριμπάρι από τη  Δυτική και 
Βόρεια Ευρώπη. Αλλά οι φ τω χότέ-

Τελετουργικό εγχειρίδιο των Ίνκας 
από χρυσάφι και Τουρκουάζ.

ροι Ελληνες της προκλασικής επ ο 
χής δεν είχαν αξιόλογα περισσεύ
ματα προϊόντων για να τα  α ντα λ
λάξουν με τις δ ιαλεχτές π ραμάτει
ες των Φοινίκων. Τους απ ασχολού
σε περισσότερο η ανεπάρκεια σι
ταριού και γι αυτό νωρίς έστρεψαν 
την εμπορική προσοχή τους προς 
τον βορρά. Μόνο μετά την επ ιτυχία 
των ελληνικών αποικιών στη Μι- 
κρασία στη Μαύρη Θάλασσα και 
στην Ιταλία, άρχισε η ηπειρωτική 
Ελλάδα να ευημερεί οικονομικά. 

Τότε περίπου ορισμένες ελληνικές 
πόλεις δημιούργησαν ναυτιλία και 
άρχισαν να παίρνουν από τα  χέρια 
των Φοινίκων το  εμπόριο, πρώτα 
του Αιγαίου Πελάγους και έπ ειτα  
του Ιονίου, της Αδριατικής και της 
Τυρρηνικής Θάλασσας. Και μόνο 
τό τε  γνώρισαν κάπως το  μέταλλο 
του Ηλιου.

Το γνώρισαν σαν είδος εξα ιρ ετ ι
κής π ο λ υ τέ λ ε ια ς , κ υ ρ ιο λ ε κ τ ικ ά  
σπάνιο. Ο Χρυσούς Αιώνας των 
Αθηνών δεν ήταν καθόλου αιώνας 
του χρυσού. ' Ηταν αιώνας του 
μαρμάρου, του σιδήρου, του  πηλού, 
πάνω απ ' όλα ήταν αιώνας του 
πνεύματος. Η πολιτεία  των Α θη
ναίων, η λαμπρότερη αυτοκρατο 
ρία όλων των εποχών, δεν έκοψε 
π οτέ χρυσά νομίσματα. Διότι δεν 
είχε μέταλλο. Ηταν τόσο σπάνιο 
και «πολύτιμο» ώστε για λίγα γραμ
μάρια έγινε κάπ οτε μεγάλο π ολιτι
κό σκάνδαλο και ιστορική δίκη. Πολι
τικοί αντίπαλοι του  Περικλή κα τη 
γόρησαν τον Φειδία ότι έκλεψε λίγο 
από το  χρυσάφι που του εμπι- 
στεύθηκε ο δήμος για το  περίφημο 
άγαλμα της Αθηνάς. Σημειωτέον 
ότι το  λεγόμενο  «χρυσελεφ άντι- 
νον» άγαλμα ήταν στην π ραγματι
κότητα ξύλινο, με επένδυση από 
ελεφαντόδοντο και φύλλο χρυσού. 
Ο Φειδίας εξευτέλ ισ ε εύκολα τους 

συκοφάντες: Ξήλωσε το  χρυσό φό - 
ρέμα της Αθηνάς και το  έδωσε 
στους δικαστές να το  ζυγίσουν. Δεν 
έλειπ ε δράμι.

Μ ια απήχηση του αιγυπτικού 
δόγματος περί θείας καταγω γής 
του χρυσού βρίσκεται στην «Πολι
τεία» του Πλάτωνα. Ο μεγάλος 
φιλόσοφος γράφει εκεί ότι ο Θεός 
έβαλε χρυσάφι στην ψυχή των 
εκλεκτών ανθρώπων, ασήμι στην 
ψυχή των μέτριων και σίδερο ή 
χαλκό στους τα π ε ινούς  ανθρώ 
πους τρίτης κατηγορίας. Αλλά ο 
Πλάτων γνωρίζει επίσης ότι το 
χρυσίον δ ιαφθείρει τους ανθρώ-
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πους. Γι αυτό  απαγορεύει κάθε 
κατοχή ή χρήση χρυσού στους 
επ ίλεκτους φύλακες και ηγέτες  
του ιδανικού κράτους του. Ο ύτε να 
έχουν, ο ύ τε  να φορούν κοσμήματα, 
ούτε να αγγίζουν απλώς το  φ οβ ε
ρό μέταλλο.

Οι Ελληνες γνώρισαν χρυσάφι 
λίγο αργότερα, όταν ο Φίλιππος 
της Μακεδονίας ανακάλυψε το  ο 
ρυχείο του Παγγαίου. Αναφέρετα ι 
ότι το  ορυχείο αυτό  απ έκτησε χίλιο 
τάλαντα  το  χρόνο. Η ποσότητα 
αυτή ήταν τό τε  πλούτος μεγάλος. 
Δυστυχώς, φα ίνετα ι ότι το  μ ετά λ
λευμα εξαντλήθηκε πολύ γρήγορα. 
Αυτό όμως επ έτρεψ ε στον Φίλιππο 
να συγκροτήσει τις ισχυρές του 
φάλαγγες της Ελλάδος. Χωρίς α υ 
τό  δεν θα μπορούσε να οργανωθεί 
η εκστρατεία του  Αλεξάνδρου στην 
Ασία.

Εκεί στα παλάτια  των μεγάλων 
βασιλιάδων και των φεουδαρχών 
της Περσίας, ο Αλέξανδρος βρήκε 
χρυσάφι άφθονο. Κάποιο ποσοστό 
απ ' αυτό  ήρθε και στην Ελλάδα. 
Και τό τε  για πρώτη φορά οι αρχαίοι 
μας πρόγονοι γνώρισαν καλά το  
μέταλλο αυτό. Αλλά τό τε  άρχισε 
και η παρακμή της Ελλάδος. Κά
ποιος λαός χωρίς χρυσάφι, στην 
Κεντρική Ιταλία, ετο ίμαζε τις λ ε γ ε 
ώνες του.

Ο Κροίσος πέρασε στην ιστορία 
με πολλές τερατολογίες. Είναι δύ
σκολο να ξεχωρίσει κανείς τον μύθο 
από τα  ιστορικά στοιχεία. Οπωσ

δήποτε, ιστορικό γεγονός θεω ρεί
τα ι το  ότι αυτός πρώτος έκοψε 
χρυσά νομίσματα, μεταξύ 560-555 
π.Χ. Φ αίνεται ότι υπήρχε κάποια 
παραγωγή μετάλλου από τις ό 
χθες του ποταμού Πακτωλού, αλλά 
δεν έχουμε την παραμικρή ιστορική 
ένδειξη για την ποσότητα. Εεγονός 
είναι επίσης ότι έστειλε, ένα χρυσό 
δώρο στο Μ αντείο  των Δελφών.
Ηταν πλούσιος και ε ίχε διοικητικές 

ικανότητες, που του επ έτρεψ αν να 
επ εκτείνει την πολιτική επιρροή 
του σε ολόκληρη την Μικρασία. 
Αλλά ήταν άτυχος, γ ιατί η δική του 
άνοδος συνέπεσε χρονικά με τον 
«εκσυγχρονισμό» και την άνοδο των 
Περσών. Ο ταν επήλθε η μοιραία 
στρατιωτική αναμέτρηση, ο Κροί
σος ηττήθηκε. Θρυλείται ότι οι 
Πέρσες τον έπιασαν αιχμάλωτο και 
τον τοποθέτησαν σ' ένα σωρό 
ξύλα για να τον ψήσουν, αλλά ο 
Απόλλωνας τον έσωσε με μια δυ
νατή βροχή. Ά λ λ η  εκδοχή, λ ιγ ό τε 
ρο εντυπωσιακή αλλά περ ισσότε
ρο πιθανοφανής, είναι ότι διορίστη
κε σατράπης κάποιας περιοχής της 
περσικής αυτοκρατορίας.

Μ υθεύματα είναι και τα  όσα 
αναφέρει ο πατέρας της ιστορίας
Ηρόδοτος, ότι τά χ α  ο Σάλωνας ο 

Αθηναίος νομοθέτης, ε ίχε  επ ισκε- 
φθεί τον Κροίσο, του ε ίχε δώσει 
σοφές νουθεσίες και ότι ο Κροίσος 
την στιγμή της θανατικής του  εκ τε - 
λέσεως φώ ναξε το  Σόλων και τα  
λοιπά. Ο Κωνσταντίνος Παπαρρη-
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γόπουλος ακυρώνει την υπόθεση 
αυτή με ένα συντριπτικό επ ιχε ίρη 
μα: Οι χρονολογίες δεν συμφωνοόν.
Ο Σάλωνας ε ίχε φροντίσει να π ε- 

θάνει αρκετά χρόνια νωρίτερα.
Με τα  νομίσματα του Κροίσου 

άρχισε η δεύτερη και σπουδα ιότε
ρη περίοδος της ιστορίας του  χρυ
σού, η νομισματική περίοδος. Από 
σύμβολο του  ηλιακού θεού, έγινε 
λογιστής και εμπορομεσίτης. Από 
κόσμημα ωραίων κυριών και υλικό 
έργων τέχνης, έγινε πρακτικό μ έ
σον πληρωμών. Και από τα  σ εβά
σμια χέρια βασιλιάδων και αρχ ιερέ
ων, περιήλθε στις τραχιές παλάμες 
των ανθρώπων της αγοράς και του 
λιμανιού. ' Ηταν μια φοβερή τα π ε ί
νωση. Αλλά ακριβώς έπ ειτα  από 
την ταπείνωση αυτή, το  κίτρινο 
μέταλλο απ έκτησε τη  φοβερή δύ
ναμη να επηρεάζει, σχεδόν να 
κατευθύνει, την ιστορική πορεία 
της ανθρωπότητας. Ά λ λ ο τε  σαν 
σκοπός και άλλοτε σαν μέσον, συ- 
νετέλεσε στο να γίνουν μεγάλες 
εξερευνήσεις και πόλεμοι, γ εν ο 
κτονίες και στη δημιουργία π ολ ιτι
σμών.

Μεταλλικά νομίσματα, ασημένια 
και χάλκινα, κυκλοφορούσαν στην 
Ασία δύο ή τρεις αιώνες προ του 
Κροίσου. Στην Ελλάδα ειδικότερα, 
πρώτος ο βασιλιάς του Αργους 
Φείδων ίδρυσε νομισματοκοπείο  
στην Αίγινα, γύρω στο 680 π.Χ., 
κατά το  ασιατικό σύστημα. Πρέπει 
να σημειωθεί, ότι τα  αργυρά νομί-

Επάνω: Η χρυσή Λάρνακα που ανακάλυ
ψε πριν λίγα χρόνια στη Βεργίνα ο 
αρχαιολόγος Μανώλης Ανδρόνικος. 
Κάτω: Ο Τουταγχαμών και η γυναίκα 
του. Παράσταση από το θρόνο του 
Τουταγχαμών που είναι ξύλινος, με 
επένδυση χρυσού (1300 π.Χ.). Στην 
απέναντι σελίδα: Χρυσό δαχτυλίδι 
(σφραγίδα) από θολωτό τάφο των Μυ
κηνών (Αθήνα, Εθν. Αρχαιολ. Μουσείο).
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σματα ήταν το  κύριο μέσον των 
οικονομικών συναλλαγών σε όλες 
τις χώρες της Μ εσογείου εττί χίλια 
περίπου χρόνια. Και το  σπουδαιό
τερο απ όλα ήταν το  τετράδραχμο 
των Αθηνών, που έπ α ιξε ρόλο 
διεθνούς νομίσματος ως τα  χρόνια 
της ακμής της Ρωμαϊκής Αυτοκρα
τορίας. Τότε διαδόθηκε σαν διεθνές 
νόμισμα το  αργυρό δηνάριο των 
Ρωμαίων.

Τα χρυσά νομίσματα ήταν σπανι- 
ότατα . Φ αίνεται ότι ο Κροίσος έκο 
ψε ελάχιστα. Τον μιμήθηκαν οι βασι
λείς των Περσών, αργότερα ο Φ ί
λιππος, ο Αλέξανδρος, οι Πτολεμαί- 
οι και μερικοί άλλοι βασιλίσκοι των 
εφ ή μ ερ ω ν α σ ια τικώ ν κρατιδ ίω ν. 
Αλλά η παραγωγή κίτρινου μ ετά λ
λου ήταν π ά ντοτε  τόσο περιορι
σμένη, ώστε δεν μπορούσε να γίνει 
βάση νομισματικού συστήματος. Η 
γοργή ανάπτυξη του  διεθνούς εμ 
πορίου μετά τον Αλέξανδρο και 
κατά τα  χρόνια της Pax Romana 
α π α ιτο ύ σ ε  μ εγ ά λ ες  π ο σ ό τη τες  
χρήματος. Μόνο το  ασήμι μπορού
σε να ανταποκριθεί στα καθήκοντα 
αυτά. Τα χρυσά νομίσματα ήταν 
μάλλον σύμβολα ισχύος και γ ο ή 
τρου.

Δεν είναι γνωστό π ότε ακριβώς 
έκοψαν οι Ρωμαίοι τα  πρώτα τους 
χρυσά νομίσματα. Βέβαιο είναι ότι 
είχαν λίγο μέταλλο από την Τραν
συλβανία και ότι ο πρώτος σόλιδος 
κόπηκε το  έτος 31 I μ.Χ., από το 
Μ εγάλο Κωνσταντίνο, μόλις εγ κ α 
ταστάθηκε στη νέα του π ρω τεύ 
ουσα. Η παραγωγή χρυσού όμως 
δεν επαρκούσε για τις συναλλαγές. 
Και πολύ γρήγορα άρχισε η επ ίση
μη νοθεία του νομίσματος. Ο σόλι
δος κατήντησε να περιέχει περισ
σότερο χαλκό και λιγότερο χρυσά
φι. Αργότερα, ο αυτοκράτορας Η
ράκλειτος, μέσα στα πλαίσια της 
γεν ικής  α να σ υ γκρ ο τή σ εω ς  του  
κράτους, απ οκατέστησε την α κ ε 
ραιότητα και αγνότητα  του χρυσού 
νομίσματος. Μ ε το  βυζαντινό όνομα 
«υπέρπυρον» και με το  διεθνές 
όνομα bezant, το  νόμισμα αυτό  είχε 
περίλαμπρη σταδιοδρομία π έντε 
αιώνων, έως ότου τα  κύματα των 
Σταυροφόρων κατέστρεψ αν την 
οικονομία της Βυζαντινής Αυτοκρα
τορίας. Και η επίσημη νοθεία ξ α 
νάρχισε.

Στο μεταξύ, ένα αραβικό χρυσό 
νόμισμα με το λατινικό όνομα «ντι- 
νάρ» απ έκτησε μεγάλο γόητρο στις

διεθνείς συναλλαγές. Κατα τον ε υ 
ρωπαϊκό Μεσαίωνα και τα  πρώτα 
χρόνια της Αναγεννήσεως, αναρί
θμητοι Ευρωπαίοι βασιλείς, δούκες, 
ιδιώτες τραπεζίτες, ακόμη και επ ί
σκοποι, έκοβαν χρυσά και αργυρά 
νομίσματα με τη μορφή τους. Ολα 
όμως νοθεύονταν αγρίως, σε μια 
μάταιη προσπάθεια ισοσκελίσεως 
των κρατικών προϋπολογισμών και 
των εμπορικών ισοζυγίων. ΓΓ αυτό, 
το  γνήσιο αραβικό δηνάριο και το 
βυζαντινό υπέρπυρον, είχαν μ εγα 
λύτερη υπόληψη στις ευρωπαϊκές 
αγορές.

Ασήμαντη ήταν τό τε  η ευρω 
παϊκή παραγωγή χρυσού: γύρω 

,στα εκατό  κιλά ετησίως, ο περισσό - 
*τερος από τη  Γερμανία. Μ εγάλα 
όμως τα  έξοδα των αδιάκοπων 
πολέμων. Και ακόμη μεγαλύτερα 
τα  ελλείματα των εμπορικών συ
ναλλαγών μεταξύ Ανατολής και 
Δύσεως. Οι Ευρωπαίοι — δηλαδή οι 
κάπως πλούσιες ο ικογένειες — ή 
θελαν πιπέρι, μπαχαρικά, μετάξι 
και άλλα είδη πολυτελείας, που 
έρχονταν από τα  αραβοκρατούμε- 
να λιμάνια της Ανατολικής Μ εσο
γείου. Και οι εισαγωγές αυτές π λη
ρώνονταν κατά το  πλείστον με 
χρυσάφι, αφού η Ευρώπη δεν είχε 
αξιόλογα προϊόντα για εξαγωγή.

' Ετσι, το  κίτρινο μέταλλο, που 
ε ίχε από αιώνων συγκεντρωθεί στη 
Γηραιά Ή πειρο, έφ ευ γε  προς την 
Ανατολή.

Οι τραπ εζίτες της Βόρειας Ιταλίας

αποφάσισαν να ανακαλύψουν μια 
νέα πηγή «φθηνού χρήματος», — 
όπως θα έλεγαν οι τωρινοί συνά
δελφοί τους — για να σώσουν την 
Ευρώπη από την οικονομική κρίση. 
Επρεπε να εισαχθεί μεγάλη π ο 

σότητα χρυσού σε χαμηλή τιμή, 
έναντι των ευρωπαϊκών π ρο ϊόν
των, γ ια  να απ οτελέσει τη  βάση 
ενός υγιούς νομισματικού συστή
ματος, ενός είδους «χρυσού κανό- 
νος».

Μια νομισματική διάσκεψη έγινε 
στη Γένοβα το  έτος 1447 με π ρω το
βουλία του μεγάλου τραπεζικού 
οίκου Τσεντουριόνε. Οι τραπ εζίτες 
γνώριζαν από τα  βιβλία του Μάρκο 
Πόλο και του Ροόιμπροκ ότι υπήρχε 
άφθρονο κίτρινο μέταλλο στη χώρα 
των κίτρινων ανθρώπων. Η γνώση 
αυτή ήταν σωστή, αλλά δεν ω φ ε
λούσ ε π ρ α κτικά , δ ιό τι Αραβες, 
Τούρκοι και Μ ογγόλοι απέκλειαν 
την άμεση επαφή της Ευρώπης με 
την Κίνα. Γνώριζαν επίσης, ότι υ 
πήρχε κίτρινο μέταλλο στην Κεν
τρική Αφρική. Μικρές ποσότητες 
απ ' αυτό  έφθαναν ως την Ευρώπη 
για δύο λόγους: Πρώτον, διότι οι 
' Αραβες της Βορειοδυτικής Αφρικής 
είχαν εμπορικές συμφωνίες με τους 
εμπόρους της Ισπανίας και της 
Ιταλίας. Δεύτερον, διότι οι περιοχές 
αυτές χρειάζονταν ευρω παϊκά υ 
φ ά σ μ α τα  και άλλα  β ιομηχανικά  
προϊόντα και δεν είχαν να δώσουν 
σε αντάλλαγμα παρά μόνο δού
λους, έβενο, πιπέρι και χρυσάφι
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κατώ τερης ποιότητας, που είχε 
ανάγκη επεξεργασ ίας με υδράρ
γυρο για να καθαριστεί.

Το Τιμπουκτού, σήμερα είναι μια 
χαρτοπαικτική λέξη. Τότε ήταν ο 
στόχος των Ιταλών τραπεζιτών. 
Γνώριζαν ότι ο αφρικανικός χρυσός 
ερχόταν από το  Τιμπουκτού, μια 
πόλη κάπου βαθιά στη Σαχάρα. 
Αλλά περνούσε από τα  χέρια των 
Αράβων εμπόρων της Αλγερίας και 
του Μαρόκου. Αν μπορούσαν οι 
Ιταλοί τραπ εζίτες να έλθουν σε 
άμεση επαφ ή με τους ανθρώπους 
του Τιμπουκτού, να στείλουν εκεί 
υφάσματα και άλλα εμπορεύματα, 
χωρίς τη  μεσολάβηση των Αράβων, 
θα αποκτούσαν χρυσάφι στο μισό 
κόστος. ' Ενας πληρεξούσιος του 
Τσεντουριόνε, ο λόγιος έμπορος 
Αντόνιο Μ αλφάντε, στάλθηκε να 
ανακαλύψει το  Τιμπουκτού και να 
διαπραγματευθεί.

Η συμφωνία δεν έγινε. Αλλά μια 
λεπτομερής και καλογραμμένη έ κ 
θεση του Μ αλφάντε μας δίνει χαρι
τω μένες πληροφορίες γ ια  τις ο ά 
σεις Τουατ και Τιμπουκτού και για 
τη  διακίνηση του πολύτιμου μ ετά λ
λου, με τα  καραβάνια ανάμεσα στις 
οάσεις της Σαχάρας. Η περιοχή 
αυτή δεν έίχε ορυχεία. Ηταν όμως 
εμπορικό κέντρο μοναδικό στον 
κόσμο για το  είδος του εμπορίου 
του: Ανταλλαγή χρυσού με αλάτι. 
Το μέταλλο π αραγόταν πολύ νο τ ι
ότερα, στο Κονγκό και στη Νιγηρία. 
Οι παραγωγοί το  έφερναν στο 
Τιμπουκτού, γ ια  να αγοράσουν α 
λάτι. Αραβες και Εβραίοι έμποροι 
έφερναν εκεί υφάσματα, τρόφιμα 
και β ιοτεχνικά προϊόντα και τα  
πουλούσαν για χρυσάφι. ' Ετσι, οι 
άνθρωποι της  περ ιοχής Τιμπου- 
κτού, με μοναδικό εξαγώγιμο π ρο ϊ
όν το  αλάτι, αποκτούσαν όλα τα  
αγαθά της γης.

Η βιογραφία του  χρυσού διαιρεί
τα ι σε δύο μεγάλα κεφάλαια, με 
χρονική τομή την ανακάλυψη της 
Αμερικής. Ως τό τε, το  μέταλλο 
ήταν πραγματικά σπάνιο. Αλλά και 
οι γνώσεις μας για την ως τό τε  
παραγωγή και διακίνηση του χρυ
σού είναι ελλιπείς και σ υγκεχυμέ
νες, διότι βασίζονται κα τ ' ανάγκην 
στα αντιφατικά χρονικά της αρχα ι
ότητας και του  Μεσαίωνα. Σύμφω
να με ορισμένους υπολογισμούς 
ειδ ικώ ν ερ ευ νη τώ ν , η συνολική  
παγκόσμια παραγωγή κίτρινου μ ε
τάλλου από το  έτος 2.900 π.Χ. ως το 
1500 μ.Χ. ήταν μόνο τρεις χιλιάδες

Χρυσό περίοπτο 
και χρυσά σκουλα
ρίκια
δείγματα της 
Ινδικής
κοσμηματοποιίας

rovvoi. Δηλαδή, επί σαράντα τέ σ 
σερις αιώνες παρήχθη τόσο μ έτα λ
λο όσο π αράγετα ι τώρα σε δύο 

f μόνο χρόνια. Αλλά και αυτό τον 
αριθμό των 3.000 τόννων πρέπει να 
τον δεχθούμε με επ ιφυλάξεις, διότι 
οι ιστορικές πληροφορίες, είναι α 
τελέστατες. Αόγου χάρη, είναι β έ 
βαιο ότι υπήρχαν αρχαία χρυσω
ρυχεία σε τρεις — τέσσερις π ερ ιο 
χές της Κίνας, αλλά καμιά απ ολύ
τως πληροφορία δεν υπάρχει για 
την ποσότητα της παραγωγής. 
Βέβαιο επίσης είναι ότι άφθονο 
χρυσάφι υπήρχε στα παλάτια  των 
αρχόντων της Ινδίας. Οι Π ορτογά
λοι, που έφθασαν εκεί πρώτοι, 
βρήκαν αξιόλογο εμπόριο κίτρινου 
μετάλλου, αλλά είναι πολύ δύσκολο 
να εξακριβωθεί η προέλευση του 
Χρυσού αυτού.

Επιταχυνομένη αύξηση της π α 
ραγωγής και ποσοτική ακρίβεια 
των πληροφοριών, είναι τα  κύρια 
χαρακτηριστικά του δεύτερου κ ε 
φαλαίου της βιογραφίας του  χρυ
σού μετά τον Κολόμβο. Κάθε ουγ- 
γιά μετάλλου καταγράφ ετα ι και 
παρακολουθείτε, από τα  χρυσω
ρυχεία ως τα  θησαυροφυλάκια των 
τρ α π εζώ ν, τα  ιδ ιω τικά  μ εσ ιτ ικά  
γραφεία, τα  χρυσοχοεία και τα  
οδοντιατρεία. Ειδικοί κρατικοί υπάλ
ληλοι και ιδιωτικές τράπεζες τ η 
ρούν στατιστικές ακριβέστατες.

Οι πρώτοι «επίσημοι» αριθμοί αρ 
χίζουν με τις αρπακτικές επιδρομές 
του Κορτές στο Μεξικό και του 
Πιζάρρο στο Περού. Σύμφωνα με 
τις εξουσιοδοτήσεις που είχαν π ά 
ρει οι δυο αυτοί αρχιπειρατές από 
το  βασιλιά της Ισπανίας, ώφειλαν 
να στείλουν στο βασιλικό θησαυρο
φυλάκιο το  ένα πέμπτο των θη 
σαυρών που θα άρπαζαν. Για τα 
άλλα τέσσερα πέμπτα, υπήρχε 
κάποιος αυτοσχέδιος κανονισμός 
διανομής μεταξύ του  αρχηγού, των 
εφίππων και πεζών στρατιωτών 
και των ναυτών κάθε εκστρατευτι- 
κού σώματος. Φ αίνεται ότι η διανο
μή δεν ήταν άψογη και ο τρομερός 
Πιζάρρο δολοφονήθηκε από αξιω 

ματικούς του γΓ αυτό. Οπωσδήπο
τε, από το  χρυσάφι που βρέθηκε 
έτοιμο στα π αλάτια  και στους να 
ούς των Ινκας και των Αζτέκων, 
ποσότητα ένδεκα τόννων περίπου 
μεταφέρθηκε στο βασιλικό θησαυ
ροφυλάκιο της Ισπανίας αμέσως. 
Ποσότητα τεράστια  για την εποχή 
εκείνη.

Τα ίδια περίπου χρόνια, οι Πορτο - 
γάλοι ανακάλυψαν το  χρυσάφι της 
Αφρικής και της Ασίας. Τους ακο
λούθησαν αμέσως Ολλανδοί και 
Αγγλοι. Ασφαλώς έχ ε τε  διαβάσει 

αρκετά για τις ναυτικές συγκρού
σεις μεταξύ των τεσσάρων αυτών 
κρατών, ώστε δεν χρειάζετα ι να 
αναφέρουμε τ ίπ ο τε  εδώ. Ο 16ος 
αιώνας δεν ήταν «χρυσούς αιώνας» 
για την Ευρώπη, αλλά ήταν αιώνας 
του χρυσού. Το μέταλλο που ει- 
σέρρευσε στη Γηραιά Ηπειρο από 
τις υπερπόντιες χώρες, ξεπερνού- 
σε τα  μεγαλύτερα όνειρα των α ν 
θρώπων της Αναγεννήσεως.

Δεν έγινε εντυπωσιακή πρόοδος 
τον επόμενο αιώνα. 'Αύξηση της 
παραγωγής κατά 25% μόνο. Εννια
κόσιοι τόννοι παρήχθησαν από το 
1601 ως το 1700, σύμφωνα με την 
καθ ιερω μένη  δ ιεθνή σ τα τ ισ τ ική . 
Αλλά και δεν μπορούσε ίσως η 
Ευρώπη να «απορροφήσει» περισ
σότερο μέταλλο. Η βιομηχανική και 
γεωργική παραγωγή δεν ε ίχε τ ε 
χνικές δυνατότητες ταχείας αυξή- 
σεως και, συνεπώς, η προσφορά 
αγαθών παρέμενε διαρκώς μικρή 
έναντι του ραγδαίως αυξανόμενου 
μεταλλικού χρήματος. Η τιμή του 
σιταριού, λόγου χάρη, τρ ιπλασιά
σθηκε. Ο πληθωρισμός δεν είναι 
αποκλειστικό προνόμιο του χά ρτι
νου χρήματος. Οι αστοί έγιναν τό τε  
πολύ πλούσιοι, αλλά και αρκετά 
αυθάδεις έναντι των ευγενών και 
των κληρικών.

I ρεις μεγάλες ανακαλύψεις κο ι
τασμάτων έγιναν τον περασμένο 
αιώνα: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
στη Ρωσία και στην Αυστραλία. 
Αυτή τη φορά οι ποσότητες φ ά νη 
καν στους ανθρώπους της εποχής 
τεράστιες. Κατά την εκατονταετία  
1801 ως 1900 παρήχθησαν 11.600 
τόννοι χρυσού. Η εποχή ήταν κα 
τάλληλη για την καθιέρωση του 
διεθνούς νομισματικού συστήματος 
του «χρυσού κανόνα». Το μεταλλικό 
χρήμα ήταν τόσο άφθονο, ώ στε οι 
άνθρωποι δεν καταδέχονταν να το 
κρατούν στις τσέπες τους και στα 
συρτάρια τους. Το έδιναν στις τρά-
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πεζες. Και οι τράπ εζες είχαν τόσο 
άφθονο χρυσάφι — δικό τους και 
των πελατών τους — ώ στε εξέδιδαν 
χωρίς φόβο χάρτινο χρήμα «πλη- 
ρωτέον επί τη εμφανίσει» σε χρυσό. 
Γιατί κατέρρευσε το  θαυμάσιο α υ 
τό σύστημα στον αιώνα μας, παρά 
τον πενταπλασιασμό της π αραγω 
γής χρυσού; Αυτό είναι ένα ζήτημα 
που θα συζητείτα ι αιωνίως.

Διαστημικός αιώνας, πυρηνικός 
επίσης, αιώνας των αντιβιοτικών 
φαρμάκων, των ορμονών, της χ ε ι
ρουργικής, των ηλεκτρονικών εγ κ ε 
φάλων και των πετροχημικών, ο 
εικοστός είναι ο αιώνας των θαυμά
των. Είναι και ο «αιώνας της ασπιρί
νης», όχι μόνον διότι το  χαπάκι αυτό 
έχει καταπληκτικές ιδιότητες, αλλά 
ιδίως διότι η σύγχρονη ζωή είναι 
διαρκής πονοκέφαλος. Φυσικά, μαζί 
με όλα τα  άλλα ρεκόρ, έσπασε και 
το  ρεκόρ της αυξήσεως της π αρα
γωγής χρυσού. Από το  1901 ως το 
1938, τα  χρυσωρυχεία όλου του 
κόσμου απέδωσαν 24.500 τόννους 
καθαρού μετάλλου, δηλαδή σημαν
τικά περισσότερο από όσο είχε 
παραχθεί πενήντα σχεδόν αιώνες, 
από την εποχή των πρώτων φ α 
ραώ ως τόσωτήριον έτος 1900. Η 
εξορυκτική  δραστηρ ιότητα  μειώ 
θηκε πολύ κατά τα  πολεμικά χρό
νια 1939-1944, αλλά ξανάρχισε με 
πολύ ανώτερη απόδοση.

Μια χωριατισσα, μάλλον φτωχή, 
χήρα γεωργού, μας χάρισε τις μυρι
άδες τόννων χρυσού του εικοστού 
αιώνα. Η ανακάλυψη έγινε τυχαία. 
Είχε το  κτήμα και το  σπίτι της 
κάπου εκεί όπου σήμερα λε ιτουρ 
γούν τα  μεγαλύτερα χρυσωρυχεία 
τη ς  Ν οτιο α φ ρ ικα ν ικής  Ενώσεως. 
Μια μέρα, στα τελευ τα ία  χρόνια 
του περασμένου αιώνα, κάλεσε 
δυο τεχν ίτες  να επισκευάσουν το 
σπίτι της και να προσθέσουν ένα 
δωμάτιο. Καθώς έσκαβαν για θ εμ έ
λιο, χτύπησαν τον βράχο της θεάς 
Τύχης.

Τα π α ρα μ ύθ ια  ε ίνα ι π εν ιχρ ά  
μπ ροστά σ την π ρ α γ μ α τ ικ ό τη τα  
τω ν νοτιοαφ ρικανικώ ν χρυσω ρυ
χείων. Το 1927 έγινε μια τέλεια  
τεχνικοοικονομική έρευνα της π ε 
ριοχής. Είχαν ήδη παραχθεί κατά  τα  
π ρ ο η γο ύ μ ενα  τρ ιά ν τα  π ερ ίπ ου  
χρόνια 6.541 τόννοι καθαρού μ ε
τάλλου και η έρευνα εκείνη έδειξε 
ότι υπήρχαν στο υπέδαφος άλλοι

3.500 τόννοι. Τα επόμενα ένδεκα 
χρόνια, ως το  1938, παρήχθησαν

πράγματι 3.800 τόννοι, αλλά στο 
μεταξύ αποδείχθηκε ότι η έρευνα 
του 1927 ήταν εσφαλμένη. Νέα 
έρευνα «απέδειξε» ότι υπήρχαν 
ακόμη υπ όγε ια  κο ιτά σ ματα  για 
παραγωγή π έντε ετών! Πέρασαν 
όμως πάνω από σαράντα χρόνια 
και η παραγωγή συνεχίζετα ι με 
σταθερή αύξηση κάθε χρόνο. Οι 
πιο πρόσφατες έρευνες βεβαιώ
νουν, ότι η εκμεταύλλευση θα συ
νεχιστεί ως το  έτος 2.000. Θα δούμε 
και τό τε  αν η έρευνα αυτή είναι 
σωστή όσο οι προηγούμενες.

Ενας πολύ καθώς πρέπει κύριος 
πήδησε από το  παράθυρο του 
ουρανοξύστη σε έναν δρόμο της 
Νέας Υόρκης. Εγινε μια άμορφη 
μάζα, νεκρή βέβαια. Πολλοί άλλοι 
τον μιμήθηκαν τις επόμενες μέρες 
και βδομάδες. Δεν ε ίχα την ευκαιρία 
να δω το  θέαμα των εκουσίων 
εκπαραθυρώσεων, αλλά οι εφ η μ ε
ρίδες της εποχής το  περιέγραψαν 
ως-λίαν ενδιαφέρον. Ηταν η εποχή 
της φοβερής οικονομικής κρίσεως 
των Ηνωμένων Πολιτειών που ξ έ 
σπασε κάποια «μαύρη Παρασκευή» 
του τέλους του 1929. Οι αυτόχειρες 
ήταν τραπεζίτες, χρηματιστές και 
άλλοι ισχυροί επ ιχειρηματίες που 
είχαν χάσει τα  δικά τους χρήματα 
και τα  χρήματα των πελατώ ν τους.

Μαζί με τους επιχειρηματικούς 
κολοσσούς, που κατέρρευσαν τό τε

σαν παιδιά αθύρματα,κατέρρευσε, 
και το  διεθνές οικονομικό σύστημα 
του «χρυσού κανόνα». Επί εκατό 
χρόνια, το  σύστημα αυτό υπ ηρε
τούσε το  παγκόσμιο εμπόριο, αλλά 
και ομολογούσε το  καημένο τις 
αδυναμίες του. Κάθε λίγα χρόνια 
μια οικονομική κρίση, μια αλληλου
χία εξάλλων οικονομικών αναρρι
χήσεων και καταστροφικών κ α τα 
πτώσεων. Αλλά οι οικονομικοί γ ια 
τροί της εποχής έκαναν π ά ντοτε 
εσφαλμένη διάγνωση. Μερικοί ε ί
παν ότι ένοχος των «κυκλικών» 
οικονομικών κρίσεων ήταν ο ' Ηλιος, 
με το  δεκαετές περίπου κύκλωμα 
των κηλίδων του. Ά λλο ι κα τη γο 
ρούσαν τους καταναλωτές, διότι 
δεν αγόραζαν τόσα ακριβώς βιομη - 
χανικά και γεωργικά προϊόντα, όσα 
παράγονταν κάθε χρόνο. Και άλλοι 
μέμφονταν τα  εργατικά συνδικάτα, 
διότι δεν δέχονταν δραστική μείωση 
των ημερομισθίων, ώστε να υπ οτι
μηθούν τα  προϊόντα και να τα  
αγοράσει ο κόσμος.

Αλλά η κρίση του 1930 είχε 
τρομακτικές συνέπειες, διάρκειας 
π έντε  και πλέον χρόνων, σε μ εγά 
λες και μικρές χώρες. Εδώ στην 
Ελλάδα, σταμάτησαν τα  μεγάλα 
παραγωγικά έργα, ανεστάλη η ε 
ξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, 
υποτιμήθηκε η δραχμή, πολλές ε 
πιχειρήσεις χρεωκόπησαν, η ανερ 
γία διογκώθηκε φοβερά και η κυ 
βέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου έ 
πεσε.

Μ ετά  τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο, 
άρχισε να ισχύει το  νέο σύστημα 
που καθιερώθηκε το  1945 με συμ
φωνία των περισσότερων χωρών 
(συμφωνίες του Μ πρέττον Γουντς), 
υπό την έμπνευση του Κέυνς, ο 
λεγόμενος «κανόνας χρυσού συ
ναλλάγματος». Οι συμφωνίες αυτές 
καθόρισαν τον χρυσό και το  δολλά- 
ριο (για μια περίοδο το  ίδιο ίσχυε και 
για τη  στερλίνα), σαν «αποθεματικά 
νομίσματα», συνδεόμενα αμέσως 
με τον χρυσό. Στις 15 Αυγούστου 
1971, όμως Ρίτσαρν ι \ ιί,υ ν  υπ οχρε
ώθηκε να αναστείλΐι ι ι η μετατρεψ ι - 
μότητα του δολλαρίου σε χρυσό και 
το  1976 ο χρυσός α μαιρείται οριστι
κά από τους κανονισμούς του Δ ιε 
θνούς Νομισματικού Ταμείου. Σή
μερα η τιμή του χρυσού επ ηρεά ζε
τα ι άμεσα από τη διεθνή πολιτική 
κατάσταση. Το κύμα της χρυσοφι- 
λίας απλώνεται συνεχώς σε όλο 
τον κόσμο. Ποιες θα είναι οι εξελ ί
ξεις; Το μέλλον θα δείξει.
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Σ Ε ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ χρόνια που δεν 
ήταν αναπτυγμένη η φαρμακολο

γία η μεγάλη μάοτιγα του κόσμου ήταν η 
χολέρα. Σήμερα φαίνεται σιγά σιγά να 
παίρνουν τη.θέση της τα ναρκωτικά. Τα 
ναρκωτικά κατάντησαν πια σε όλο το 
κόσμο ο πιο σοβαρός δημόσιος κίνδυ
νος Πρόκειται για ενα πολύπλοκο 
κοινωνικό φαινόμενο, πολυδιάστατο 
συνδυασμένο σχεδόν πάντα με σεξ και 
πορνό και με πολλές αντικοινωνικές 
ενέργειες ή το έγκλημα. Η θλιβερή 
αυτή επιδημία, που έφτασε δυστυχώς 
και στον τόπο μας, αν και παρουσιάζε
ται σαν υποπρόβλημα ωστόσο επισκιά
ζει από την άποψη του ενδιαφέροντος 
και τα πιο μεγάλα ακόμη προβλήματα 
κάθε χώρας. Οι πιο μεγάλες βιομηχανι
κές κοινωνίες βρίσκονται σχεδόν σε 
αμηχανία μπροστά σ' αυτήν τη μεγάλη 
κοινωνική πληγή, η οποία υποτροπιάζει 
από χρόνο σε χρόνο και εξελίσσεται 
αρκετά ραγδαία ήδη προς το μεγαλύ
τερο εχθρό, προς ενα από τα πιο 
μεγάλα μέσα της υπονόμευσης της 
υγείας του κόσμου και μάλιστα της 
νεολαίας.

Στη χώρα μας το κακό αυτό δεν ήταν 
εξαπλωμένο, παρά το συναντούσε κα

νένας αραια, σποραδικά «εδω κι εκεί» 
όχι σε σοβαρό σημείο, χωρίς να υπολο
γίζεται και τόσο, γιατί όντως ήταν 
περιορισμένο σε μικρό κύκλο του 
υπόκοσμου, σε μια κατώτερη κοινωνική 
τάξη, άνεργων τυχοδιωκτών κατάδικων 
και λοιπών ανυπόληπτων προσώπων και 
σε λίγους γόνους πλουσίων οικογε
νειών. Με την πάροδο του χρόνου και 
ύστερα από το δεύτερο παγκόσμιο 
πόλεμο και κυρίως ύστερα από το 
1960, από την εποχή πια της ευμά-
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ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ Π
ρειας άρχισε και στον τόπο μας το κακό 
να παίρνει μιαν ασυνήθιστη εξάπλωση. 
Ανέβηκε από τα καταγώγεια του υπό
κοσμου και απλώθηκε πια σε όλες τις 
κοινωνικές τάξεις αδιακρίτως. Στο πα
ρελθόν τους λίγους ναρκομανείς που 
συναντούσαμε, ήταν κυρίως μέσης 
ηλικίας τριανταπέντε ετών και άνω. 
Σήμερα και στο σημείο αυτό έχουμε 
μιαν αλλαγή. Οι ναρκομανείς κατά το 
πιο μεγάλο ποσοστό τους είναι έφηβοι 
από 16-21 χρόνων. Νέοι επάνω στην 
άνοιξή τους, που μαραίνονται επάνω 
στο μπομπουκιασμά τους. Κι ακόμη οι 
σημερινοί ναρκομανείς νέοι είναι πια 
συγκροτημένοι και διαρθρωμένοι, ορ
γανωμένοι οε ομάδες. Κατάσταση που 
όλο και καθίσταται πολύ επικίνδυνη, 
κοινωνικά, δεδομένου ότι η χρήση των 
ναρκωτικών καταδιώκεται ως έγκλημα, 
διότι οι ναρκομανείς δρούν αντικοινω
νικά, αναρχικά κλπ.

Το σοβαρό αυτό κοινωνικό φαινόμε
νο των ημερών μας είναι πολύπλοκο, 
άλλωστε κανένα σχεδόν κοινωνικό 
φαινόμενο δεν προέρχεται συνήθως

από μια και μόνον αιτία, από εναν μόνον 
παράγοντα, παρά από περισσότερους. 
Και το φαινόμενο των ναρκομανών έχει 
κι αυτό τις αιτίες του οι οποίες το 
προκαλούν. Είναι πολλοί οι παράγοντες 
οι οποίοι στρέφουν τους νέους προς τα 
ναρκωτικά, προς τον αργό θάνατο, 
προς την αυτοκαταστροφή.

Προς τα ναρκωτικά στρέφονται πρό
σωπα τα οποία είναι ανίκανα να αντι- 
κρύσουν τη ζωή και να συμφιλιωθούν 
με την πραγματικότητα της. Πρόκειται 
για φυγή μπρος από τις απαιτήσεις τις 
οποίες προβάλλει η ζωή μας. Τα 
πρόσωπα αυτά δεν διαπαιδαγωγήθηκαν 
ποτέ από τη μικρή τους ηλικία και δεν 
άσκησαν τη βούλησή τους έτσι, ώστε 
να μπορούν να αντιστέκονται στις 
απαιτήσεις τις οποίες έστω και υποτυ- 
πωδώς τους προβάλλει η ζωή μας και 
καταφεύγουν στις παραισθήσεις των 
ναρκωτικών. Σέρνονται από τις επιθυ
μίες τους και τις αψιθυμίες τους και 
από τα ένστικτά τους. Δεν έχουν 
καθόλου αναπτυγμένη την ατομική 
ευθύνη τους. Δεν είναι σε θέση να
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Οι ναρκομανείς κατα το πιο μεγάλο ποσοστό τους είναι έφηβοι από 16-21 χρονών. Νέοι επάνω οτην άνοιξή 
τους, που μαραίνονται επάνω στο μπουμπούκιασμά τους. Κι ακόμη οι σημερινοί ναρκομανείς νέοι είναι πια 
συγκροτημένοι και διαρθρωμένοι, οργανωμένοι σε ομάδες. Κατάσταση που όλο και καθίσταται πολύ 
επικίνδυνη, κοινωνικά, δεδομένου ότι η χρήση του ναρκωτικού καταδιώκεται ως έγκλημα, διότι οι 
ναρκομανείς δρούν αντικοινωνικά, αναρχικά κ.λπ.
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αντισταθούν σε τίποτε και παρασύρο- 
νται από τους άλλους. Δεν έχουν ούτε 
στο ελάχιστο αναπτυγμένες εσωτερι
κές αντιστάσεις θέλησης, αλλά ούτε 
και την σκέψη την κρίση να μην 
ακολουθούν πρόσωπα για συναναστρο
φή ή πρόσωπα των οποίων έκαμαν τη 
γνωριμία τους τυχαία και λοιπά παρό
μοια.

Προς τα ναρκωτικά ωθούνται εκείνοι 
από τους οποίους λείπει η ικανότητα να 
υπομένουν την αγωνία, ν ' αντιστέκο
νται στην ένταση και να παλαίουν με 
την αμφιβολία, ν ' αντιμετωπίζουν συ
γκρούσεις, να ζούν και απογοητεύσεις 
ακόμη. Αυτά τα πρόσωπα δεν έμαθαν 
ποτέ να υπακούουν. Δε διδάχθηκαν 
ποτέ πως η ίδια η ζωή επιβάλλει και 
απαιτεί υπακοή. Δεν συνήθισαν ποτέ, 
όπως θα έπρεπε, από τα πρώτα ακόμη 
χρόνια της ζωής τους -  αν όχι από τις

χανεται η βεβαιότητα, η ασφάλεια, η 
σταθερότητα και πιο πολύ η αυτοπεποί
θησή τους με αποτέλεσμα να στρέφο
νται προς αντικοινωνικές ενέργειες, 
γιατί δεν μπορούσαν και δεν μπορούν 
να αντικρύσουν την πραγματικότητα 
της ζωής. Δεν έμαθαν και δεν τα 
συνήθισαν αυτά τα πρόσωπα ποτέ να 
υποτάσσονται σε μια τάξη πραγμάτων. 
Δεν γνώρισαν ποτέ μια κάποιαν υφή 
πειθαρχίας και τάξης κι έτσι δεν 
άγγιξαν καθόλου σ' αυτό που λέγεται 
εσωτερική υπακοή. Ενας σοφός αν
θρωπιστής επάνω σ' αυτό το θέμα 
γράφει, πως «ένας κλέφτης που κατά
ντησε στην κρεμάλα, τη στιγμή που 
στεκόταν κάτω απ' αυτή και κοντά σπ 
δήμιο, ψιθύρισε τούτα τα λόγια:«αν η 
μάνα μου με συνήθιζε πάντα να κρεμώ 
καθαρά και με τάξη τα ρούχα μου στην 
κρεμάστρα δεν θα βρισκόμουν τώρα

βουλητικής ενέργειας. Είναι η ιδιότητα 
η οποία κάνει τον άνθρωπο αποφασιστι
κό ν αντιδρά σε δυσκολίες και να 
κατανικά ενοχλητικές καταστάσεις 
που βρίσκονται έξω απ αυτόν ή μέσα 
στον ίδιο. Αυτοί που στρέφονται προς 
τα ναρκωτικά δεν γνώρισαν ποτέ αυτό 
το είδος της αγωγής, παρά το αντίθε
το, δηλαδή τη μαλθακότητα, τη ραστώ
νη, τη δειλία την αποθάρρυνση κλπ. 
παρόμοια.

Καταφεύγουν προς τα ναρκωτικά 
αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να αντιμε
τωπίσουν τις ευθύνες της ωριμότητας 
πνιγμένοι μέσα στους φόβους και στις 
ατολμίες τους επαναστατούν κατά των 
ηθών της κοινωνίας και πράττουν έτσι, 
όπως αυτή δεν επιθυμεί, δηλαδή στρέ

DI0I ΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΑ
Υπό Ιω. ι ηροτύρη,  Ομοτ.  Καθηγ.  τ η ς Κοινωνιολογίας στην Ανωτ.  Βιομηχ. Σχολή Θεσσαλονίκης.
πρώτες μάλιστα ημέρες της γέννησής 
τους -  να απαρνιούνται, να υποφέρουν
τις στερήσεις, να παραιτούνται απ' ότι, 
δεν πρέπει να απαιτούν. Θα έπρεπε 
ωστόσο να γνωρίζουν οι γονείς, οι 
διδάσκαλοι και γενικότερα οι ώριμοι, ότι 
πολλές επιθυμίες και ροπές μας δεν 
πρέπει να βρίσκουν ικανοποίηση και ότι 
η διαπαιδαγώγηση στο να μπορεί ν ’ α- 
παρνιέται κανένας σε ό,τι δεν είναι 
απαραίτητο, όχι μόνον δεν κάνει κακό 
παρά δυναμώνει το άτομο να αντιστέ
κεται απέναντι στη ζωή, σαν άντρας ή 
σαν γυναίκα έτοιμη να υποστεί τη θυσία 
που επιβάλλεται με όλη την ανθρώπινη 

» αξιοπρέπεια. Τα πρόσωπα που στρέφο
νται προς τα ναρκωτικά δεν γνώρισαν 
ποτέ αυτόν τον τρόπο της διαπαιδαγώ
γησης, παρά κάτω από την αδύνατη 
βούληση του περιβάλλοντος τους κά
τω από τη διαρκή ασυνέπεια της 
στάσης του περιβάλλοντος τους, δη
λαδή των γονιών 1 τους κινούταν και 
μεγάλωναν κι αυτά μέσα σε αμφιταλά
ντευση και σε ασυνέπειες σε υποχω
ρήσεις ανεπίτρεπτες, έτσι, ώστε να

εδώ». Κάτι το ίδιο μπορούσε ακριβώς 
να πει και ένας ναρκομανής, δηλαδή 
«αν με συνήθιζαν στην τάξη δεν θα 
καταντούσα έτσι όπως κατάντησα». 
Μια ολόκληρη θλιβερή ιστορία κρύ
βουν αυτά τα λόγια δηλαδή πως το πιο 
μεγάλο και το πιο θλιβερό ξεκινά από 
την πιο μικρή, -  όπως μας φαίνεται -  
παραμέληση από την πιο μικρή αταξία, 
από το πιο μικρό. Δεν ξέρομε δυστυ
χώς πως μέσα στα μικρά είναι οι ρίζες 
των μεγάλων το πόσο εξαρτιόμαστε 
από τις μικρές αυτές συνήθειες τόσο 
στο καλό, όσο και στο κακό.

Προς αντικοινωνικές πράξεις όπως 
και προς τα ναρκωτικά στρέφονται 
πρόσωπα τα οποία δεν διαπαιδαγωγή- 
θηκαν έστω και στοιχειωδώς στην 
υπομονή, γι' αυτό και δεν είναι σε θέση 
να αναμετρηθούν με τις αντιξοότητες 
που φέρνει η ζωή μαζί της. Δεν έμαθαν 
ποτέ να περιμένουν και να επιμένουν. 
Η επιμονή είναι μια σπουδαία μορφή

φονται προς τα ναρκωτικά. Αυτά τα 
πρόσωπα δεν έμαθαν ποτέ στη ζωη 
τους, ότι ευτυχία και προκοπή δεν θα 
πει απαλλαγή της ζωής από κόπο και 
πόνο, παρά τουναντίον, πως τίποτε δεν 
κατορθώνεται χωρίς κόπο και πόνο. 
Δεν έμαθαν ποτέ πως κανένας δεν 
μπορεί να πορευθεί το δρόμο της ζωής 
πετυχημένα χωρίς προσπάθεια και α
γώνα, γιατί χωρίς αυτά μένει απλώς 
στις επιθυμίες του και μόνον, δηλαδή 
σκλάβος σε ενα βαρύ ζυγό που οδηγεί 
προς σκολιούς δρόμους στη ζωή, όπως 
π.χ. προς τα ναρκωτικά.

Προς αυτά στρέφουν το νέο η 
οαστώνη, η ανεμελιά και η οκνηρία. Εκεί 
όπου η εργασία δεν καλωσορίζεται, 
πρέπει να ξέρομε, ότι εκδικείται με την 
ανία και με κάτι χειρότερο την κακία. 
Είναι παλιά η αλήθεια και αλάνθαστη, 
πως «άεργια μήτηρ πά^ης κακίας». Ανία 
<αι πλήξη είναι μια από τις πιο κατα
στροφικές αλλά και από τις πιο διαδεδο
μένες αρρώστιες του σύγχρονου πολι
τισμού. Ανία είναι το δυσάρεστο συναί
σθημα το οποίο προέρχεται από τη
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ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
μονότονη ζωή που κυριαρχεί στις μεγά
λες πόλεις, από την μονότονη επανά
ληψη των ίδιων εντυπώσεων, από την 
ομοιομορφία και τον «κονφορμισμό».

Ανία είναι το κενό συναίσθημα που 
αισθανόμαστε τόσο έξω από μας όσα 
και μέσα μας, το δυσάρεστο συναίσθη
μα του χρόνου που το ζούμε άδειο από 
κάθε βίωμα, αλλά και γεμάτο από 
κάποιο αίσθημα δυσφορίας και απελπι
σίας. Ανία και πλήξη οδηγούν προς 
αντικοινωνικές ενέργειες τους νέους 
και φυσικά και προς τα ναρκωτικά. Ο 
αστικός γιγαντισμός, συμβάλλει κι αυ
τός στη στροφή των νέων προς αντικοι
νωνικές πράξεις και προς τα ναρκωτικά. 
Οι πόλεις «μαμούθ» προκαλούν την 
ανία την ερημιά και το κενό στις ψυχές 
των νέων. Η ανώνυμη ζωή στις μεγάλες 
πόλεις συνθλίβει κατά βάθος την προ
σωπικότητα του νέου, ώστε να αναζητεί 
διέξοδο στα μακριά μαλλιά, στους 
εξωφρενισμούς της μόδας, στα μαλακά 
κι από εκεί στα σκληρά ναρκωτικά ως το 
έγκλημα.

Η μοναξιά συντείνει κι αυτή στη 
στροφή του νέου προς τα νακρωτικά. 
Μοναξιά και αδιαφορία του ανθρώπου 
προς τον άνθρωπο, η οποία περιρρέει 
κατά άφθονο τρόπο την ατμόσφαιρα 
των μεγάλων πόλεων ωθεί και στρέφει 
προς τα ναρκωτικά. Η αποξένωση του 
σημερινού ανθρώπου, τόσο από τον 
εαυτό του, όσο και από τους άλλους και 
η αδιαφορία κυνικής υφής ωθεί το νέο 
προς αντικοινωνικές ενέργειες. Η ζωή 
μας στις μεγάλες πόλεις μας έχει γίνει 
σκληρή, γιατί τα μάτια μας είναι μαυρι- 
σμένα από την απληστία και την αδιαφο
ρία στεγνά από δάκρυα, γιατί η καρδιά 
μας είναι φοβισμένη και πεινασμένη για 
τρυφερότητα, καλοσύνη και αγάπη και 
συμπόνια και ανθρωπιά, αλτροϋισμό και 
φιλία. Ποτέ οι άνθρωποι σε καμιάν άλλη 
εποχή δεν ήταν τόσο φτωχοί εσωτερι
κά, τόσο έρημοι, τόσο απομονωμένοι 
μέσα στη μοναξιά των μεγάλων πόλεων.

Η περιέργεια επίσης είναι ένας 
σπουδαίος παράγοντας ο οποίος στρέ
φει τους νέους προς τα ναρκωτικά. 
Αυτήν την εκτρέφουμε συνήθως με τις 
δήθεν διαφωτίσεις μας, οι οποίες αντί 
να είναι ανασταλτικές καταντούν συνή
θως ερεθιστικές της περιέργειας που 
ωθεί στο να δοκιμάσουν τα ναρκωτικά. 
Πρόκειται για την περιέργεια αδυναμία 
αυτή που κλείνει μέσα της μια αρκετά 
μεγάλη παραπλανητική δύναμη. Από 
περιέργεια καπνίζει ο νέος το πρώτο 
του τσιγάρο όπιου. Η περιέργεια κάνει 
την εμφάνισή της παντού και δεν 
διστάζει να εμφιλοχωρήσει κι εκεί 
όπου μπορεί να προκαλέσει και το

Φυτό ινδικής καννάβεως που εκαλλιερ- 
γείτο σε ταράτσα πολυκατοικίας στην 
Αθήνα.

ανεπανόρθωτο. Η ανθρώπινη αυτή α
δυναμία κρατά τον άνθρωπο δεμένο 
στο στιγμιαίο, στην επιφάνεια, στην 
έξω από την ουσία περιοχή των πραγ
μάτων. Τον κάνει έρμαιο κάθε είδους 
ερεθισμού και τον παρασέρνει στην 
άβαθη σκέψη και ενέργεια. Ο έφηβος 
υπόκειται πολύ ο ' αυτή την τάση του 
ανθρώπου. Ειδικότερα ο νεοέλληνας 
ρέπει προς την αρνητική πλευρά αυτής 
της τάσης. Ζητά έντονα την εντύπωση 
το θόρυβο. Συρόμαστε φοβερά από 
την περιέργεια για να μάθομε κάποιο 
μυστικό που δεν έχει σκοπό και νόημα 
για μας και καμία συνάρτηση για τη ζωή 
μας. Δυστυχώς έχομε πολύ αναπτυγ
μένη την περιέργεια της επιφάνειας. 
Δεν διαπαιδαγωγούμε και δεν διαπαι- 
δαγωγηθήκαμε στη θετική πλευρά της 
περιέργειας, γι αυτό και είμαστε θλιβε
ρά φιλοπερίεργοι στην πιο αρνητική 
πλευρά της. Μ' αυτό το νόημα που μας 
κατέχει η περιέργεια και κυρίως τον 
έφηβο που θέλει να αποχτήσει τη δική 
του πείρα τον στρέφει προς τα ναρκω
τικά.

Κοντά στην περιέργεια βρίσκεται κι 
ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος 
στρέφει το νέο, τον έφηβο προς τα 
ναρκωτικά. Κι αυτός είναι το λεγόμενο 
φιλότιμο νεοελληνικής υφής, που ση
μαίνει «την αναζήτηση του κολακευό
μενου ειδώλου μας στα μάτια των

τριγύρω μας». Μια αιτία κι αυτή που 
ωθεί το νέο, τον έφηβο να καπνίσει 
«τσιγαρλίκι», δηλαδή τσιγάρο όπιου ή 
να πάρει μαριχουάνα για να μην υστε
ρήσει κι αυτός και μείνει πίσω, κάτι που 
δεν του το επιτρέπει το λεγόμενο 
«φιλοτιμό» του, να μην ανταποκριθεί 
στην προσφορά και στο νταϊλίκι, γιατί σ ' 
αυτό το νόημα έχει ξεπέσει η έννοια 
του φιλότιμου.

Κι ακόμη στρέφονται προς τα ναρκω
τικά πρόσωπα μειωμένης ηθικής αντί
στασης, μειωμένου ανδρισμού. Μέσα 
στην κοινωνία της ευμάρειας και της 
απληστίας, της κατανάλωσης και της 
αφθονίας, της καλοπέρασης και της 
ανοχής η χρήση των ναρκωτικών έγινε 
γελοίος διεστραμμένος σνομπισμός. Η 
ευμάρεια που ήρθε, εισήλασε απότομα 
οριζόντια και κάθετα στον τόπο μας 
γεννά πολλά, τα αντικοινωνικά. Η 
«ευμάρεια οδηγεί πολλές φορές στην 
τρέλλα» λέγει μια ιαπωνική παροιμία ή 
«στο βαρύ μεθύσι». Κι ακόμη πιο

Αμερικανός αστυνομικός κάνει σωματι
κή έρευνα για την ανακάλυψη ναρκωτι
κών.

παραστατικά μας πιστοποιείτο κακό μια 
πολωνική παροιμία, πως «η ευμάρεια 
δημιουργεί τα παλιόπαιδα». Οι παροι
μίες των λαών και τα γνωμικά τους είναι 
αποκρυσταλλωμένη πείρα ζωής αιώ
νων, η φιλοσοφική σκέψη τους. Η 
αφθονία και η ευημερία στρέφουν 
εξαιτίας του άγχους που δημιουργούν, 
προς τα ναρκωτικά, γιατί μας λείπουν οι
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Νέοι χορεύουν υπό τους ήχους πόπ 
μουσικής και μετά προηγούμενη χρήση 
μαριχουάνας.

εσωτερικές αντιστάσεις του μέτρου, 
ώστε ν αντέξομε την ευμάρεια και την 
καλοπέραση, που μας καλλιεργεί τη 
φιληδονία, αυτή που υποβοηθεί τη 
στροφή προς τα ναρκωτικά. Η κατανα
λωτική και της απληστίας κοινωνία μας 
εμπορικοποίησε τα πάντα, τα έκανε 
προϊόντα εμπορεύσιμα μέσα σε μια 
κοινωνία που τίποτε δεν θεωρεί επαί
σχυντο αρκεί αυτό να φέρνει κέρδος.

Κι ακόμη στρέφουν εύκολα προς τα 
ναρκωτικά η ξέφρενη τάση που μας 
κατέχει για απόλαυση ο έντονος ανα
πτυγμένος ηδονισμός, ο εκχυδαϊσμός 
του έρωτα, η απόλυτη ελευθερία και η 
αποπροσωποίηση του σεξ ως την παμ- 
μειξία. Το κακό των ναρκωτικών το 
άπλωσαν πολύ «οι μπήτνικς» τους 
οποίους μια διαστρεβλωμένη φιλολο
γία επιχείρησε να τους παρουσιάσει ως 
αναμορφωτές της κοινωνίας. Κατόπιν 
οι «χίππυς» μια κατηγορία ανέργων και 
πολλοί ψευδοδιανοούμενοι καθώς και 
μερικοί «αστέρες» του κινηματογρά
φου που σβήνουν χωρίς ν ' αφήσουν 
ούτε το ελάχιστο ίχνος στη διάβατους, 
παρακινούν όμως στην μίμηση. Ο μιμη
τισμός είναι κι αυτός μια αιτία η οποία 
στρέφει τους νέους προς τα ναρκωτι
κά. Πιο έντονα συναντιέται η τάση για 
μίμηση μέσα στα μέλη των διαφόρων 
ομάδων, αλλά και μεταξύ των ομάδων 
και λαών ακόμη. Η μίμηση διευκολύνει

πολύ στο να ακολουθεί κανένας και στο 
να υπακούει. Τη μίμηση τη συναντούμε 
πολύ παντού σε κάθε ανάλυση κοινωνι
κού φαινομένου και κυρίως σ' εκείνα 
τα φαινόμενα που κλείνουν μέσα τους 
την εξομοίωση, όπως και στο φαινόμε
νο των ναρκωτικών. Η μίμηση παίζει 
σαν αίτιο ενα σπουδαίο ρόλο. Ο νέος 
μιμείται δεν θέλει να μείνει έξω από το 
συρμό. Γι αυτό και όταν κάτι γίνει μόδα 
είναι πολύ δύσκολο να καταπολεμηθεί. 
Η μόδα δεν έχει τίποτε το λογικό, 
ουσιαστικό της γνώρισμα ο παραλογι- 
σμός. Η μόδα είναι μια χωρίς περίσκε
ψη μίμηση. Μια μίμηση που εξαπλώνε
ται σαν την πιο δυνατή επιδημία και 
στην περίπτωση μας πολύ επικίνδυνη, 
κάτι το σχεδόν ακατανίκητο.

Ευεπίφορο κλίμα στροφής προς τα 
ναρκωτικά δημιουργεί η σε μεγάλο 
βαθμό χαλάρωση του οικογενειακού 
θεσμού. Το πνεύμα της εποχής μας 
είναι αντιοικογενειακό, γιαυτό και η 
πλούσια οικογενειακή παράδοση, που 
ήταν ανασταλτική δύναμη του κακού, 
όλο και αφανίζεται. Δεν είναι πια η 
οικογένεια κοινότητα αγωγής κοινωνι
κών αρετών. Δεν προσφέρει πολλές 
φορές τίποτε το εποικοδομητικό, ε 
κτός από το κακό παράδειγμα. Η 
οικογένεια παραμέρισε πολλές απότις 
υποχρεώσεις της. Η δυσαρμονική α
τμόσφαιρα, που κυριαρχεί μέσα στην 
οικογένεια, στρέφει τα παιδιά στη φυγή 
από το σπίτι κατά πρόωρο και επικίνδυ
νο τρόπο. Μια φυγή και εγκατάλειψη 
της οικογενειακής εστίας, που ωθεί 
προς την αλητεία με όλα τα επακόλου
θα της ως τα ναρκωτικά κλπ. παρόμοια 
και συμπαρομαρτούντα αυτής της κα
τάστασης.

Ο πατέρας σήμερα έχασε το κύρος 
του και την αυθεντία. Η απώλεια αυτή 
σημαίνει σύγχρονα και απώλεια της 
αυθεντίας και της εξουσίας κάθε 
αρχής. Η ισοπέδωση σε όλες τις 
εκφάνσεις της ζωής παιδιών και γονέ
ων δείχνει την αδυνατισμένη δραστη
ριότητα ή την αφανισμένη παιδαγωγική 
επίδραση των γονέων. Η αυθεντία των 
γονέων χάθηκε γιατί γονείς και παιδιά 
έφτασαν από του «ίσου». Σε μερικές 
περιπτώσεις με τάση να προχωρήσομε 
και πιό κάτω, γιατί όλο και χάνεται η 
παιδαγωγική δραστηριότητα των γο
νιών. Ο πατέρας στην κοινωνία της 
αφθονίας και της ανοχής έχει γίνει η 
τραγικότερη μορφή της σύγχρονης 
οικογενειακής ζωής. Η μορφή του 
πατέρα πεθαίνει κάθε ημέρα τη δολο
φονούν οι γιοι του τα ίδια τα παιδιά του.

ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Στα γεγονότα του Μαίου στο Παρίσι το 
1968 διάβαζε κανένας στους τοίχους 
του «Guartier Latin» το λακωνικότατο 
σύνθημα που μέσα του έκλεινε πολλά, 
και σήμερα ακόμη περισσότερα, «Pa 
Pa que!!» «Ο πατέρας βρωμά, μυρίζει». 
Το σύνθημα επεκτείνεται σε όλη την 
ώριμη γενεά. Η έννοια της οικογένειας 
όλο και αφανίζεται, χάνεται στα βάθη 
του υποσυνείδητου. «Α! λησμόνησα 
κάτι, να κάτι που ίσως έλειπε». Και 
σκεπτόμουν ποιό ήταν αυτό που απού
σιαζε. Συλλογίσθηκα, συλλογίσθηκα κι 
έπειτα το βρήκα: ' Ηταν ο πατέρας και 
η μάνα, αυτό ήταν που είχα λησμονή
σει, που είχα ξεχάσει. Ναι, σκέφθηκα, 
έτσι είναι, ήταν φυσικό να μη θυμού
μαι».

Από την κοινωνία της ευμάρειας 
προχωρήσαμε προς μιαν άλλη μορφή 
κοινωνίας, προς την «κοινωνία της 
ανοχής». Η ανοχή που παρατηρείται 
από μέρους της ώριμης γενιάς και 
ύστερα από κάθε όριο και πρέπον 
υποχώρηση της απέναντι των κάθε 
αλόγιστων απαιτήσεων και επιθυμιών 
των νέων είναι μια αιτία που στρέφει 
προς τα ναρκωτικά, προς τον αργό 
θλιβερό θάνατο. Είναι κάτι που σείει 
στις ρίζες και στα θεμέλιά του το 
κοινωνικό οικοδόμημα με όλους τους 
βασικούς θεσμούς της δομής του. Και 
πρώτα το βασικό κοινωνικό κύτταρο, 
την οικογένεια. Η αφύσικη ανοχή ξεκί
νησε πρώτα από την οικογένεια και 
ύστερα απλώθηκε αυτό το πνεύμα σε 
όλα τα πεδία του και στις εξουσίες, ως 
το ίδιο το κράτος. Κάνομε λάθος να 
νομίζομε, ότι η ανοχή είναι ελευθερία. 
Πέρα από ορισμένα όρια η ανοχή δεν 
είναι φυσική συνέπεια της ελευθερίας, 
παρά είναι μια σοβαρή απειλή και ένας 
έσχατος κίνδυνος εναντίον της. Όσο 
περνά ο καιρός και ξεκαθαρίζουν τα 
πράγματα, ο όρος «κοινωνία της ανο
χής» καταντά ένας ευφημισμός. Υπάρ
χει ο κίνδυνος, είπε ένας σοφός των 
κοινωνικών φαινομένων της εποχής 
μας ο Ιταλός Georgio Porro, να ανακα- 
λύψομε μια ημέρα, όταν πια θα είναι 
αργά, πως από μια δήθεν «κοινωνία της 
ανοχής» δεν δημιουργήσαμε τίποτε 
άλλο, «παρά εναν μεγάλο... οίκο ανο
χής» '

Ό ταν διάβαζα, προ δώδεκα χρόνων 
το παρακάτω κείμενο του αξέχαστου 
πνευματικού ανθρώπου Γιάννη Χατζίνη 
(στη «Νέα Σκέψη» Μάρτιος 1970 σ. 65
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κ.ε) δε φανταζόμουν, πως το νόημά 
του θα έφτανε και στον τόπο μας και θα 
απλωνόταν τόςο πλατεία και φαρδιά 
μέσα στην κοινωνία μας. Κατά τον ίδιο 
και απαράλλαχτο τρόπο και ίσως μια επί 
τα χείρω βελτιωμένη έκδοση αυτών 
που αναφέρονταν σε χώρα Σκανδυ- 
ναυική... «Πριν από καιρό», γράφει 
«παρακολούθησα εντελώς τυχαία ενα 
φιλμ αποκαλυπτικό. Δεν θυμάμαι πια 
τον τίτλο, αλλά το περιεχόμενο μου 
έμεινε χαραγμένο στη μνήμη. Μου 
έδινε κάποια εξήγηση αυτής της ανα
γνώρισης των απόλυτων δικαιωμάτων 
της νεότητας. Επρόκειτο για μια ερωτι
κή ζωή των εφήβων μαθητών του 
Λυκείου. Το αγόρι φέρνει τη φίλη του 
στο σπίτι, τρώνε όλοι μαζί (με τον 
πατέρα μάνα και αδελφή) κι ύστερα 
όταν το ζευγάρι ξεκινά για ενα νυχτερι
νό κέντρο, η μητέρα τους κάνει μια 
φιλική σύσταση, την ώρα ακριβώς που 
ανοίγουν την πόρτα: «και προπαντώς 
προσοχή παιδιά: ' Οχι πολλά ναρκωτικά 
(η υπογράμμιση δική μου). Στη συνέ
χεια της ταινίας η αντίστροφη σκηνή: 
Το κορίτσι φέρνει στο σπίτι το φίλο. 
Κάθονται πάλι στο τραπέζι και ο πατέ
ρας δίνει στο νεαρό να δοκιμάσει 
λογιών λογιών κρασιά, ωσότου να μεθύ
σει. Μόλις τελειώνει το γεύμα το 
ζευγάρι σηκώνεται και κατευθύνεται 
τώρα προς το υπνοδωμάτιο, καθώς 
απομακρύνονται η μητέρα πάλι συνιστά 
τρυφερά: παιδιά, προσοχή! Μην το 
παρακάνετε αύριο έχετε σχολείο!» 
Εξακολουθεί φυσικά η προβολή του 
σεξουαλικού οργίου των παιδιών μέσα 
στο υπνοδωμάτιο». «Και τίθεται το 
ερώτημα», συνεχίζει ο ποιητής: «ποιό 
άραγε, το ευαίσθητο σημείο (ψυχολο
γικό, συναισθηματικό ή καθαρά λογικό) 
που κάνει τη συνείδηση τόσο εύκαμπτη 
μπροστά στις απαιτήσεις των νέων 
καιρών; ποιά πλέγματα, ποιές απωθή
σεις, που άφησαν ανεπούλωτες πλη
γές κάνουν τους γονείς να συγχωρούν 
τα παιδιά, να ευλογούν τις πράξεις, για 
τις οποίες μια φορά οι ίδιοι θα πέθαιναν 
από ντροπή ως το θάνατο; Αυτή η 
ελευθερία, αυτή ή ασυδοσία αυτή η 
ανοχή που απολαμβάνει τώρα η νεότη
τα είναι άραγε η μοιραία συνέπεια της 
εσωτερικής καταπίεσης, της στέρησης 
από την οποία υπέφεραν οι περασμέ
νες γενιές; Τα ερωτήματα κι εδώ είναι 
αλυσιδωτά και δε θα μπορούσε κανέ
νας να δώσει μιαν απάντηση, χωρίς να 
προκύψει ενα καινούριο ερώτημα. Αυ
τό είναι το χάος του καιρού μας», (δική 
μου η υπογράμμιση).

Μια άλλη αιτία η οποία στρέφει τους 
νέους προς τα ναρκωτικά είναι τα 
πολλά σφάλματα αγωγής στα οποία 
υποπίπτουν οι γονείς. ' Ενα από τα πιο 
σοβαρά και το πιο απλωμένο ανάμεσά 
μας που στρέφει τα παιδιά προς τα 
ναρκωτικά είναι το παραχάιδεμα και το 
κακοσυνήθιομα. Τα παραχαϊδεμένα και 
κακοσυνηθισμένα παιδιά απαιτούν πά
ντα πολλά χωρίς να ξέρουν τί θέλουν. 
Το παραχάιδεμα εμποδίζει το δυνάμω- 
μα της κεντρικής δύναμης του ανθρώ
που, δηλαδή του χαρακτήρα. Δυναμώ
νει όμως τις ορμές, τις τάσεις, τις 
ενστικτώδεις επιθυμίες, παραλύει τις 
τάσεις για ανάπτυξη της βούλησης και 
δημιουργεί βλαπτικές αρχές, όπως 
έντονη απόλαυση, εγωισμό, δειλία, 
αποθάρρυνση, αυθάδεια. Κι απ' αυτές 
πάλι εκπορεύονται άλλες αδυναμίες 
του χαρακτήρα στη μορφή του ασυ
γκράτητου, της νωθρότητας, της μαλ- 
θακότητας, της απειθαρχίας, της ρα
στώνης, του κόρου, της αηδίας, του 
εγωισμού που ωθεί στη μανία της 
επιβολής, στην αχαριστία, στο ανυπό-

Η πιο πρόσφο
ρος

η λι κί α για τη 
στροφή προς 
τα ναρκωτικά 

είναι
η εφηβική ηλι

κία
φορο, στη νευρική ευαισθησία, στην 
ανικανότητα ν ' ανταποκριθεί στις απαι
τήσεις της ζωής και στρέφεται προς 
αντικοινωνικούς δρόμους, ένας απ' 
αυτούς είναι και ο δρόμος προς τα 
ναρκωτικά.

Ακαμάτηδες, απατεώνες ναρκομα
νείς και πολλοί κοινωνικά απροσάρμο
στοι, αντικοινωνικοί τύποι πέρασαν 
συνήθως τα παιδικά τους χρόνια, χωρίς 
να τους προβάλλεται καμιά απαίτηση. 
Τα πέρασαν συνηθισμένοι στο να απο
κρούουν κάθε κόπο, καθετί το δυσάρε
στο. Κι όταν αργότερα παρουσίασε η 
ζωή προβλήματα για λύση, ακολούθη
σαν απο ραστώνη για ν ' αποφύγουν 
τους κόπους, λοξούς δρόμους. Ως 
παιδιά αυτοί θεμέλιωσαν τη ζωή τους 
στραβά. Κι όταν οι βάσεις ενός οικοδο
μήματος τεθούν στραβά, όλο το οικο
δόμημα ύστερα παίρνει την κλίση των 
στραβών βάσεων.

Από την άλλη πάλι πλευρά ξέρομε, 
πως αρκετοί από τους παραστρατημέ- 
νους, από τους ναρκομανείς έζησαν

από πολύ νωρίς έντονα δύσκολες και 
πολύ δυσάρεστες καταστάσεις. Ένα 
ποσοστό απ' αυτούς υπερνίκησε τους 
δύσκολους όρους της ζωής, ενα άλλο 
όμως δεν τους υπερνίκησε και λοξέυ
σε στην πορεία της ζωής, παραστράτη
σε. Η παρατήρηση μας διδάσκει, πως 
από δυο αντίθετες αιτίες από την 
παραμικρή απαίτηση και την παρά πολύ 
μεγάλη έχομε το ίδιο αποτέλεσμα, 
δηλαδή τις ίδιες βαριές διαταραχές. 
Θα πρέπει κανένας να ζητεί να βρίσκει 
το μέτρο. Κι αυτό δεν γίνεται χωρίς 
κόπο, υπομονή και προπαντός γνώση 
και αυτοκριτική.

Προς τα ναρκωτικά οδηγεί η μεγάλη 
έλλειψη αγάπης και τρυφερότητας 
προς το παιδί. Υπάρχουν γονείς που 
εγκαταλείπουν τα παιδιά τους, που δεν 
τ ' αγαπούν καθόλου και τα κακομετα
χειρίζονται. ' Οταν οι γονείς δεν αγα
πούν τα παιδιά τους τότε ο πυρήνας 
της συνείδησης του παιδιού μαραίνε
ται. ' Οταν λείπει η αγάπη τότε όλες οι 
ψυχικές λειτουργίες του παιδιού πά
σχουν. Τότε ο κόσμος του φαίνεται 
ξένος και εχθρικός, δεν μπορεί να 
ριζώσει μέσα σ' αυτόν. Στέκεται σαν 
ξένο μέσα στον ψυχρό γιαυτό κόσμο 
έτσι γίνεται εγωκεντρικό και δεν αισθά
νεται να έχει καμιά ευθύνη απέναντι 
κανενός. Η παρατήρηση μας διδάσκει, 
πως είναι πολύ εύκολο να παραστρατή
σει όποιος δεν ζεστάθηκε από την 
αγάπη. Ακόμη πιο εύκολα προχωρεί 
κανένας προς τα ναρκωτικά, προς το 
εν γένει παραστράτημα, όταν η έλλει
ψη αγάπης και τρυφερότητας παίρνει 
τη μορφή της τυραννίας και του 
ξυλοδαρμού του παιδιού, αυτό τότε 
απαντά με το πείσμα, την κλεψιά, το 
ψέμα και με άλλες αντικοινωνικής 
υφής αντιδράσεις σαν τα ναρκωτικά.

Η χαλάρωση του οικογενειακού θε
σμού είπαμε πως είναι μια σοβαρή αιτία 
που ωθεί τους εφήβους και τους νέους 
προς τα ναρκωτικά και προς κάθε είδος 
παραστρατήματος. Οικογένειες που 
δεν αποτελούν ενα ολοκληρωμένο 
σύνολο είναι σοβαρές αιτίες στροφής 
των παιδιών προς τα ναρκωτικά. Δυστυ
χώς δεν είναι μεγάλο το ποσοστό των 
οικογενειών που βρίσκεται σε τέλεια 
ομαλή κατάσταση, το μεγαλύτερο 
μέρος ζει και αναπνέει περισσότερο ή 
λιγότερο μέσα σε ταραγμένη οικογε
νειακή ατμόσφαιρα. Αυξήθηκε πολύ ο 
αριθμός των οικογεινειών, που τους 
λείπει η αρτιότητα. Το πνεύμα της 
οικογένειας άλλαξε. Εξώγαμα παιδιά, 
ορφανά από πατέρα ή μάνα, παιδιά απο
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διεζευγμένους γονείς, από οικογέ
νειες εν διαλύσει αποτελούν το μεγα
λύτερο ποσοστό των παραστρατημε- 
νων, των ναρκομανών. Και κοντά σ 
αυτή τη μορφή της μη άρτιας οικογέ
νειας προστίθεται κι ένας άλλος μεγά
λος αριθμός οικογενειών, που όσο κι αν 
μας δίνουν άρτιο αριθμό γονιών, μας 
παρουσιάζουν, δυστυχώς, το φαινόμε
νο της ηθικής πτώσης των γόμων, που 
νομικά και τυπικά δεν είναι διαλελυμέ- 
νοι, αλλά ουσιαστικά και ηθικά είναι 
γάμοι με κατεστραμμένη οικογενειακή 
ατμόσφαιρα μέσα στην οποία τα παιδιά 
δεν αισθάνονται τη θέρμη και τη 
θαλπωρή της ζεστής φωλιάς ούτε 
τόσο, όσο μερικές φορές νιώθουν τα 
ορφανά παιδιά. Κατάσταση που οδηγεί 
προς το παραστράτημα κάθε μορφής, 
όπως και προς τα ναρκωτικά. Ωστόσο η 
ευθύνη για το παραστράτημα των 
παιδιών και των εφήβων πέφτει ολό
κληρη στους ώμους των ώριμων. Οι 
αιτίες είναι πολλές και η ευθύνη μας 
μεγάλη για την αδιαφορία που δείχνο
με απέναντι του προβλήματος της 
αγωγής και στην πιο στοιχειώδη μορφή 
της και στην πιο υποτυπώδη γνώση.

Η πιο πρόσφορος ηλικία για τη 
στροφή προς τα ναρκωτικά είναι η 
εφηβική ηλικία. Διαδικασίες αυτής της 
ηλικίας ψυχολογικής υφής ωθούν πολ
λές φορές προς το παραστράτημα, 
προς τα ναρκωτικά. Είναι το στάδιο της 
ηλικίας του ανθρώπου, εκείνο το οποίο 
υφίσταται μια εσωτερική παρώθηση για 
«απελευθέρωση» από τη γονική προ
στασία, μια ώθηση προς τη φυγή. 
Εναντιούται προς την αυθεντία των 
γονιών του και αναζητεί ο έφηβος την 
ελευθερία του. Κάτω απ αυτή την 
εσωτερική πίεση και την απειρία του 
καταντά εύκολη λεία της ατμόσφαιρας 
που κυριαρχεί στην ομάδα. Μιμείται 
εύκολα κι ακολουθεί πρότυπα συμπερι
φοράς της ομάδας. Τονπρώτολόγοσε 
όλα σ αυτήν την ηλικία τον έχει η 
ομάδα η «παρέα», η συντροφιά. Εχει 
μεγάλη σημασία για τον καλό ή κακό 
δρόμο που μπορεί να πάρει τοπαιδί μας 
το πνεύμα που κυριαρχεί στη συντρο
φιά στην ομάδα με την οποία συνανα
στρέφεται. Δυστυχώς ένας έφηβος 
δεν μπορεί, όσο κι αν το θέλει ν' 
αποφύγει την επίδραση της συντρο
φιάς, των συνομηλίκων του. Η συμμε
τοχή. η συνεργασία σε οποιαδήποτε 
πράξη τίθεται σαν ζήτημα τιμής, για

ναξίζει κι αυτός στα μάτια των άλλων 
κάνει ό,τι κάνουν και οι άλλοι κι αν 
ακόμη εσωτερικά το αποκρούει, δεν 
απέχει, λαβαίνει μέρος και στο πιο 
ανόητο εγχείρημα. Μερικές φορές 
πέρα από την πειθώ των φίλων είναι και 
η απειλή που παρασέρνει πολλούς 
εφήβους προς το παραστράτημα, η 
απειλή που μπορεί να πάρει διάφορες 
μορφές.

Μερικές κοπέλες στρέφονται προς 
τα ναρκωτικά με αίτιο τη χειραφέτηση. 
Νομίζουν πως έτσι θεωρούνται εξελιγ
μένες, χειραφετημένες και προπα
ντός απελευθερωμένες μη απεικάζο- 
ντες την πορεία τους προς την κατα
στροφή, προς το λευκό θάνατο. Έχο
με μια τάση να αναμηρυκάζομε κάτι 
προκατασκευασμένες -  φυσικά από 
άλλους -  φράσεις χωρίς νόημα τις 
οποίες κολλούμε εδώ κι εκεί «περί 
ξεπερασμένου» τάχατες «περί προό
δου» και «εξέλιξης», «κατεστημένου» 
«πρωτοπόρείας» «απελευθερωμένης» 
κλπ. που σερβίρονται σε κάθε καλή ή 
κακή ευκαιρία. Φράσεις οι οποίες 
ασκούν κατά άκριτο τρόπο μεγάλη 
επίδραση στη νέα και στο νέο. Αυτή 
είναι περίπου η περιρρέουσα την κοι
νωνία μας ατμόσφαιρα, όπου κυριαρχεί 
το φτηνό και το επιφανειακό, ο πιθηκι- 
σμός κάθε ανοησίας που νομίζεται σα 
σύμβολο προόδου και εξέλιξης, πρω- 
τοπορείαςϋ και απελευθέρωσης!! 
Φούμαρα που στρέφουν νέους και 
νέες προς το παραστράτημα, ως τα 
ναρκωτικά.

Μια άλλη αιτία που στρέφει τους 
νέους προς τα ναρκωτικά είναι η 
δυσκολία εύρεσης εργασίας, τοφάσμα 
της ανεργίας που στέκει μπρος στο 
νέο. Ο κορεσμός πολλών επαγγελμά
των, η στενότητα των εργασιών. Οι 
δυσκολίες αυτές δημιουργούν στους 
νέους μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατά
σταση για παραστράτημα. Νέος χωρίς 
εργασία δεν μπορεί παρά αργά ή γρήγο
ρα να παραστρατήσει. Η αργία ασκεί τρομα
κτική επίδραση στην ψυχή του νέου 
αυτή οδηγεί στην αντικοινωνικότητα, 
στο μίσος και στο φανατισμό, του 
γεμίζει του άνεργου νέου την ψυχή με 
τα πιο ταπεινά αισθήματα, του ανα
πτύσσει τα πάθη.

Ο άνεργος συλλογιέται πολλές φο
ρές πως να σκοτώσει την ώρα του. Η 
ζωή χωρίς απασχόληση, χωρίς εργασία 
λιμνάζει, σταματά. Ο άνεργος άνθρω-
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πος αργοπεθαίνει. Ο Σουπενχάουερ
-χαραχτήρισε την ανία από έλλειψη η 
αποχή από την εργασία σαν τον πιο 
επικίνδυνο εχθρό της κοινωνίας. Είναι 
σωστό πως μεταξύ ανίας και εγκλημα
τικότητας, μεταξύ ανίας, ανεργίας 
μωρίας και πλήξης υπάρχει μια στενή 
συγγένεια. Η ανεργία που συντρο
φεύεται από την ανία και την πλήξη 
στρέφει τους νέους προς πολλές 
αντικοινωνικές ενέργειες και πράξεις 
ανάμεσα σ αυτές και πρός τα ναρκωτι
κά, η χρήση των οποίων οδηγεί προς 
την ηθική πόρωση, και παραλύει την 
ηθική συναίσθηση κι απ' εκεί πορεύε
ται ο ναρκομανής αρκετά σύντομα στο 
να γίνει ράκος και να υποκύψει στο 
θάνατο.

Πάντως είναι εκπληκτικό εκείνο, που 
παρατηρεί καθένας στον τόπο μας σε 
ό,τι αφορά στη διάθεσή μας γενικά 
προς την εργασία μας και πρώτα στον 
ελεύθερο χρόνο που έχουν σήμερα οι 
νέοι μας μαθητές σπουδαστές, φοιτη
τές, αυτοί που έχουν το καθήκον και 
την υποχρέωση να εκπληρούν τις 
υποχρεώσεις τους να αποκτούν σπου
δάζοντας τις γνώσεις κλπ. που θα τις 
χρησιμοποιήσουν στην επαγγελματική 
ζωή τους, στην κάλυψη μιας σπου
δαίας κοινωνικής ανάγκης και βιοπορι
σμού τους. Σε ώρες που λειτουργούν 
σχολεία, πανεπιστήμια κλπ ιδρύματα 
εκπαίδευσης βλέπετε σωρεία νέων να 
κάθονται σε «καφε-ζαχαροπλαστεία» 
και να τεμπελιάζουν. Ένα φαινόμενο 
θλιβερό του τόπου μας. Σε καμιά χώρα 
της Δυτικής και της Ανατολικής Ευρώ
πης δεν θα συναντήσεις αυτό το 
φαινόμενο. Αμέσως μόλις πατήσεις το 
πόδι σου σε μια από τις Ανατολικές ή 
τις Δυτικές χώρες κατά ασύνειδο 
τρόπο σου έρχεται στο νού η σύγκριση 
και διερωτάται κανείς: γιατί να συμβαί
νει αυτό το άτοπο στον τόπο μας... 
Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει 
απλωθεί κατά πυκνό τρόπο μέσα στους 
χώρους της εκπαίδευσής μας η οκνη
ρία και η έντονα αισθητή απουσία 
πόθου για μάθηση. Κυριαρχεί και πε- 
ριρρέει την κοινωνία μας η τάση προς 
τον «ελάσσονα κόπο». Ιδανικό μας το 
να μη κάνει κανένας τίποτε. Και γιαυτή 
την κατάσταση των νέων μας έναντι 
της εργασίας είμαστε εμείς οι ώριμοι, 
υπεύθυνοι. Οι γονείς πιέζουν τις κυ
βερνήσεις μας να απαλλάσσουν τους 
νέους τα παιδιά τους από κάθε κόπο 
μάθησης.

Επειτα πάλι η μεταφυσική ερημιά 
και αδιαφορία, η έλλειψη ιδανικών και η
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έντονη και διάχυτη τάοη περιφρόνη
σης προς την ατομική αξία, οδηγούν 
τον χωρίς φιλοσοφικές ρίζες ούγχρονο 
άνθρωπο και πιό πολύ τον σύγχρονο 
τέλεια αρρίζωτο νέο στο μηδενισμό κι 
απ εκεί ευκολότερα πια προς τα 
ναρκωτικά το λευκό θάνατο. Σήμερα 
ένας μεγάλος αριθμός νέων δεν παρα
δέχεται πια την πατροπαράδοτη ηθική, 
δηλαδή τον κώδικα των αναγνωρισμέ
νων ηθικών κανόνων και τον πίνακα 
ηθικών αξιών. Κι όχι μόνον παραμερίζει 
τους κανόνες ηθικών αξιών, παρά 
απορρίπτει συλλήβδην την ηθική. Δεν 
καταπολεμούνται αυτές καθ' εαυτές

Μετά τη χρήση των ναρκωτικών ακο
λουθεί εκτός των άλλων και «ξεφάντω- 
μα» σε γνωστά κακόφημα κέντρα.

οι αξίες. Τίθεται σε αμφιβολία, αν 
πρέπει να υπάρχουν κανόνες, οι οποίοι 
να ρυθμίζουν ή να επιβάλλουν πειθαρ
χία στη συμπεριφορά των ατόμων και 
των ομάδων κάτι αξίες σταθερές που 
να επιτρέπουν να κρίνομε αυτή τη 
συμπεριφορά. Μια βαβελικη κρίση επι
κρατεί στο πεδίο του ηθικού προβλήμα
τος τών αξιών και τών ανθρωπίνων 
σχέσεων, αρετών και κανόνων που 
διέπουν ή πρέπει να διέπουν τις 
ανθρώπινες σχέσεις. Το τεχνολογικό 
πνεύμα δεν μπορεί να προκαλέσει 
μόρφωση, παρά υψηλό βιοτικό επίπε
δο. Για την ηθική ανάπτυξη και τους 
κανόνες των ανθρωπιστικών σχέσεων 
των μελών μιας κοινωνίας πρέπει να 
ενδιαφερθεί απόλυτα και μόνον ο 
άνθρωπος με μέσον την αγωγή, αυτήν 
που δεν την προσέχομε καθόλου.

Ετσι η παλιά γενιά δεν μπόρεσε να 
στερεώσει το νέο στα πόδια του, κατά 
αυτόνομο τρόπο, με αυτόνομη σκέψη 
και κρίση παρά τον άφησε μέσα στην

Η ηρωίνη αποτελεί ένα από τα πιο 
επικίνδυνα και αρκετά διαδεδομένα 
ναρκωτικά.

ευμάρεια, απροσανατόλιστο και ανί
σχυρο να αντισταθεί στις παρορμήσεις 
της ευμάρειας και στους πειρασμούς 
της άνεσης και της καλοπέρασης, 
χωρίς αναπτυγμένη γερή θέληση, πα
ρά αναπτυγμένη την τάση της επιθυ
μίας και των ορμών του, όπου επίμονα 
ζητεί την ικανοποίησή τους, αυτή που 
δεν βρίσκεις άκρη και τέλος. Ανικανο
ποίητος που είναι ο σύγχρονος νέος, 
αποδιοργανωμένος και ανερμάτιστος 
εσωτερικά, υποταγμένος στις ορμές 
και στις ορέξεις, απείθαρχος στρέφε
ται προς τα ναρκωτικά προς τις παραι
σθήσεις τους για ν ' αποφύγει την 
πραγματικότητα της ζωής μη απεικά- 
ζοντας, ότι προχωρεί προς τον σύντο
μο θάνατό του.

Τα καραβάνια επίσης των τουριστών 
που μας επισκέπτονται κάθε χρόνο 
είναι κι αυτά μια αιτία στροφής των 
νέων προς τα ναρκωτικά, γιατί ανάμεσα 
στους πολλούς υπάρχουν αρκετοί δια- 
κινητές των ναρκωτικών, αλλά και 
ναρκομανείς που κι αυτοί συντελούν 
στη διάδοση στον τόπο μας των ναρκω
τικών... Το ξένο πνεύμα μας έχει 
κατακλύσει και είναι κιαυτό στη μορφή 
που μας έρχεται και με τον τρόπο 
κυρίως που το δεχόμαστε ανεξέταστα, 
ανεξέλεκτα, απερίσκεπτα, αταίριαστα 
είναι μια από τις πολλές αιτίες που 
βοηθούν τους νέους προς το παρα
στράτημα. Οταν οι νέοι μένουν ακα
θοδήγητοι, τότε προσπαθούν να ζή- 
σουν τη ζωή των άλλων κι όχι τη δική 
τους, αυτών που ανταποκρίνεται στην

ψυχική μας υφή και παράδοση. Ο 
τόπος μας έχει πλημμυρήσει από 
ξενικό τρόπο ζωής, από ενα κίνδυνο 
μάλλον αφανή. Ο ξένος πολιτισμός 
μας είναι οπωσδήποτε χρήσιμος, όχι να 
τον μιμηθούμε τυφλά και στραβά, παρά 
να μας γίνει οδηγητής για να γνωρίσο
με καλύτερα τον εαυ τό μας κι όχι για να 
τον χάσομε, οπότε εύκολα τρεπόμα
στε προς το παραστράτημα ξερριζωνό- 
μενοι από την παράδοσή μας κλπ.

Η χαλάρωση πάλι του θρησκευτικού 
μας συναισθήματος είναι κι αυτή μια 
αιτία που διευκολύνει τη στροφή των 
εφήβων και των νέων μας προς τα 
ναρκωτικά. Ο νέος ξεκόβει πια σήμερα 
σχεδόν ολοκληρωτικά από τις θρη
σκευτικές παραδόσεις. Στο μνημονικό 
του νέου αυτό που έχει μείνει αμυδρά, 
χωρίς ζωή χωρίς αίμα, είναι κάποιο 
άθροισμα μερικών προτάσεων που είχε 
μάθει άλλοτε απέξω. Οι προτάσεις 
αυτές δεν περιέχουν καμιά ζωντανή 
αλήθεια, που να μαρτυρά κάποια ανώ
τερη πραγματικότητα. ' Ετσι δεν είναι 
απορίας άξιο, πως άλλες δυνάμεις κι 
όχι ο Θεός προβάλλουν έντονα στον 
ορίζοντα του νέου, που σκεπάζουν, 
ό,τι άλλοτε είχεν απλώς αποστηθίσει. 
Ο,τι άλλοτε συγκινούσε το παιδί, γλύ- 
στρησε από τα δάχτυλά του σαν την 
άμμο, χωρίς να το καταλάβει. «Ας μη 
γελιόμαστε» λέγει ένας σοφός «ό
ποιος δε δει το Θεό από πίστη ζωντα
νή, γιαυτόν έχει γίνει περιττός». Το 
βίωμα πως ο Θεός είναι περιττός είναι 
κοινό σήμερα για όλους τους νέους 
είτε είναι χριστιανός είτε όχι. «Ο 
κόσμος αποχριστιανίζεται» είπαν «ό
πως αποβιταμινώνεται ενα σώμα». Και 
γιαυτή την κατάσταση την ευθύνη την 
έχομε εμείς οι ώριμοι περισσότερο, 
παρά οι νέοι. Αυτοί ανακαλύπτουν την 
υποκρισία μας, χάνουν την εμπιστοσύ
νη τους από μας. Προχωρούν προς τον 
ωμό αυθορμητισμό σαν αντίδραση 
προς την υποκρισία μας. Δεν πι
στεύουν γιατί ανακάλυψαν το χάος 
ανάμεσά στο λόγο μας και στην πράξη. 
Κι από αντίδραση στρέφεται μέρος 
αυτών, μαζί με άλλα συμπαραμαρτού- 
ντα προς τα ναρκωτικά.

Μια άλλη αιτία που ωθεί τους νέους 
προς τα ναρκωτικά είναι η μαζοποίηση. 
Σήμερα ο άνθρωπος όλο και χάνει το 
πρόσωπό του και πιο πολύ ο νέος. 
Αυτός αισθάνεται τον εαυτό του αρκε
τά ακρωτηριασμένο πιεζόμενο και πνι- 
γόμενο κάτω από το βάρος της μάζας, 
κάτω από τις ανώνυμες βίες των 
οργανώσεων κλπ. Ο σύγχρονος νέος
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Φυτό Ινδικής καννάβεως (φωτογραφία 
της Ασφαλείας Αθηνών).

παρασέρνεται ως άτομο από το μαζικό 
ρεύμα και χάνεται μέσα σ αυτό το 
μαζικό ανώνυμο πλήθος, χωρίς δικό 
του πια πρόσωπο. Χάνεται σκεπάζεται 
η αυτόνομη και αντικειμενική θεληοη 
του κάτω από το μαζικό πνεύμα. 
Αγελοποιείται χάνοντας την πνευματι
κότητα, την αυτοπειθαρχία και τη φρό
νηση κι ακόμη πιο πολύ την προσωπική 
ευθύνη έτοιμος πια για πολλές αντικοι
νωνικές ενέργειες και πράξεις ως τη 
στροφή προς τα ναρκωτικά.

Η διαφήμιση επίσης παίζει ενα ρόλο 
στη στροφή προς τα ναρκωτικά και 
προς άλλες αντικοινωνικές ενέργειες 
των παιδιών και των εφήβων. Καθώς και 
η τηλεόραση πέρα από τις διαφημίσεις 
που μας παρουσιάζει, επιδρά με τα 
διάφορα σήριαλ, με τις εικόνες, τις 
σκηνές εγκληματικών πράξεων που 
μας προβάλλει ή με ακατάλληλες για 
το κοινό και κυρίως για τους νέους 
παρουσιάσεις ναρκομανών ή ομοφυλό- 
φυλων που έχουν μάθει καλά το 
μάθημά τους, ώστε να υποστηρίζουν 
και να δικαιολογούν τις παρεκκλίσεις 
τους με σοφιστική τέχνη. Κάτι τέτοιες 
αδέξιες παρουσιάσεις αντί να αποτρέ
πουν από το κακό προκαλούν τόσο την 
περιέργεια των εφήβων, ώστε χωρίς να 
έχουν ποτέ στον νού τους να δοκιμά
σουν τα ναρκωτικά, διαγείρονται έτσι 
τώρα με τη λεγάμενη τάχατες διαφώτι
ση, ώστε να ωθούνται προς τη δοκιμή 
τους. Κι όταν το παιδί και ο έφηβος τα 
βάνουν στο στόμα τους από περιέργεια

και τα δοκιμάσουν τότε πήγαινε να 
τους τα βγάνεις. Ολα αυτά τα είδη των 
ναρκωτικών κι εκείνα που τα χαρακτη
ρίζουν ως τάχατες ελαφρά, κλείνουν 
μέσα τους μια δαιμονική απόλαυση και 
ευχαρίστηση, αλλά κάτω απ αυτή την 
ηδονή και τα οράματα βρίσκεται ο 
θάνατος. Είπαν και είναι σωστό πως «ο 
κινηματογράφος» αλλά και η τηλεόρα
ση μπορούν ολα να τα τραγουδήσουν 
όλα να τα προαγάγου ν, αλλά και όλα να 
τα καταστρέφουν. Η επίδρασή τους 
είναι τόσο ευεργετική όσο και κατα
στρεπτική, τόσο ευλογία, όσοκαικατά- 
ρα, όταν απουσιάζει από τη λειτουργία 
τους η ηθικη και η κοινωνική ευθύνη 
από τους ανθρώπους που τις διαφε
ντεύουν. Μπορεί να συντελέσουν τόσο 
στην πρόοδο όσο και την εξάρθρωση 
της ηθικής υπόστασης της κοινωνίας 
μας. Δυστυχώς δεν φαίνεται στον τόπο 
μας στη χρήση και των δυό σπουδαίων 
αυτών εφευρέσεων να επικρατεί και να 
κυριαρχεί η ηθική και κοινωνική ευθύ
νη. Κυριαρχεί το εμπορικό καθολοκλη- 
ριαν κυρίως πνεύμα. Το κοινό σέρνεται 
προς το κακό γούστο. Ετσι που θα 
μπορούσε κανένας χωρίς κανένα δι
σταγμό να πει, ότι η τηλεόραση μας και 
ο κινηματογράφος μας είναι ο καθρέ
φτης της κοινωνίας μας και ότι το κοινό 
μας έχει τις παρουσιάσεις, τα σήριαλ 
και τις ταινίες που του αξίζουν, γιαυτό 
κι ακούσαμε από σημαίνοντα πρόσωπα 
της τηλεόρασης του τόπου μας, πως η 
παρουσίαση από την τηλεόραση σκη
νών φόνων, εγκλήματος, και παρο
μοίων επιβάλλεται, ώστε τα παιδιά και 
οι έφηβοι να μάθουν ότι η ζωή μας δεν 
είναι ομαλή ή ρομαντική. Ωστόσο που
θενά στον κόσμο δεν συναντά κανέ
νας, αυτή την αντίληψη, πουθενά στις 
κοινωνικές επιστήμες δεναναφέρεται 
αυτή η δική μας σοφία της παιδαγωγι
κής και της ψυχολογίας των υπεύθυ
νων του προγράμματος της τηλεόρα
σής μας. Και δεν μπορούσε να είναι 
αλλιώτικα, γιατί δεν υπάρχει νεοέλλη
νας που να μην τα ξέρει όλα, τα παντα.

Μια βασική αιτία εξαπλωσης του 
λευκού θανάτου είναι το λαθρεμπόριο 
των ναρκωτικών. Αυτό κατά τα τελευ
ταία χρονιά εχει αναπτυχθεί σε μια 
μεγάλη εξαιρετικά κερδοφόρο διεθνή 
οικονομική επιχείρηση, σκορπώντας 
κυρίως στους νέους τη δυστυχία ως 
τον αφανισμο τους. Το χαρακτηριστικό 
αυτού του χωρίς όρια κερδοφόρον 
επάγγελμα είναι, πως οοο πιο πολύ 
προχωρούμε από τα μαλακά ζημιογόνα 
ναρκωτικά προς τα σκληρά, τόσο και
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πιο μεγάλα κέρδη αποκομίζουν οι 
διακινητές του θανάτου. Γιαυτό και το 
κακό αυτό οργανώνεται σε διεθνείς 
δ ια σ τάσ εις. Οι κυβ ερνήσ εις  των 
Η,Π.Α. της Σοβιετικής Ένωσης και 
όλων των άλλων χωρών έλαβαν μέτρα 
εναντία προς το λαθρεμπόριο των 
ναρκωτικών. Ωστόσο δεν κατάφεραν 
κάτι το σοβαρό, εδώ και λίγα χρόνια 
όλες οι προηγμένες χώρες καταλαβαν 
πως το κακό μπορούσε να σταματήσει 
μόνον από την πηγή του. Έτσιπροσπά- 
θησαν να πείσουν τις χώρες που 
παράγουν τα ναρκωτικά δηλαδή το 
λευκό θάνατο των νέων τόσο στο 
Δυτικό, όσο και στο Ανατολικό ημισφαί
ριο, να σταματήσουν την παραγωγή η 
τουλάχιστον να την υπαγάγουν κάτω 
από τον έλεγχο για τις ανάγκες της 
φαρμακοβιομηχανίας. Ο ίδιος ο Οργα
νισμός των Ηνωμένων Εθνών του 
οποίου οι ειδικές επιτροπές μελέτη
σαν και μελετουν το θέμα -  μέλος της 
Επιτροπής και ο ομοτ. καθηγητής της 
Φαρμακολογίας του Α.Π. Θεσ/νίκης κ. 
Γεώργιος Λογαράς -  θεωρεί κι αυτός 
ότι το πρώτο και αποτελεσματικό μέτρο 
του κακού είναι το σταμάτημα της 
παραγωγής των ναρκωτικών, δηλαδή 
της καλλιέργειας των ναρκωτικών φυ
τών κλπ σε αυστηρά ελεγχόμενη έκτα
ση.

' Υστερα από τις προσπάθειες αυτές 
θα νόμιζε κανένας πως το κακό περιο- 
ρίσθηκε ή όφειλε να περιορισθεί. Αυτό 
τουλάχιστον υπαγορεύει η κοινή λογι
κή. Αυτή δυστυχώς απουσιάζει, όπως 
και η κοινή και απλή ηθική. Δυστυχώς 
παρατηρείται και σε τούτο το παγκόσμιο 
φαινόμενο, που αφορά στην ύπαρξη, 
στην υπόσταση ή μη του ανθρώπου, ό,τι 
και στο φαινόμενο καταστροφή ή μείω
ση της παραγωγής των Πυρηνικών 
όπλων, δηλαδή διάσταση θελήσεων 
μέσα ακόμη και στους κόλπους του 
Ο.Η.Ε., όπως και στο πρόβλημα «Πυρη
νικά όπλα». Είναι εκπληκτικό το φαινό
μενο της ηθικής κρίσης που παρατηρεί- 
ται στους κυβερνήτες των λαών και 
κυρίως στους κυβερνήτες των δυο 
υπερδυνάμεων, που έχουν τη δύναμη 
να επιβάλλουν και σ' αυτό το σπουδαίο 
για τους λαούς πρόβλημα τάξη, αλλά δε 
βάνουν, γιατί τα πάντα τα πολιτικοποι
ούν. Οι χώρες που παράγουν τα φυτά 
των ναρκωτικών δεν αποδέχονται τις 
συμφωνίες π.χ. με τις Η.Π.Α. για 
αποζημίωση των καλλιεργητών του λευ
κού θανάτου ή τις αποδέχονται, αλλά 
τις καταστρατηγούν ύστερα από χρονι
κό διάστημα όπως συνέβη με την 
Τουρκία και με άλλες χώρες της Μέσης 
Ανατολής, κλπ (βλέπε γιαυτό το θέμα
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Δ Γκούτα. Η Μάστιγά τών Ναρκωτικών 
1977 σ. 65 κ.ε) ' Ετσι αρχίζει και πάλι το 
λαθρεμπόριο και ανοίγει η μαύρη αγορά 
των ναρκωτικών. Κι όχι μόνον οι Η.Π.Α. 
και η Δυτική Ευρώπη, αλλά και η 
Σοβιετική Ρωσία διαμαρτυρήθηκε για το 
λαθρεμπόριο που διακινείται στα Ρωσ- 
οο-τουρκικά σύνορα, αλλά χωρίς απο
τέλεσμα. Οι Τ ούρκοι χρησιμοποιούν πιά 
το όπιο ενάντια των δύο υπερδυνάμεων 
ως πολιτικό όπλο.

Εκείνο το οποίο βγαίνει από όλη αυτή 
τη θλιβερή κατάσταση είναι ότι η 
απληστία του κέρδους είναι ακατανίκη
τη. Τίποτε σήμερα μέοα οτο παγκόσμιο 
βιομηχανικό μας κόσμο δεν είναι της 
ντροπής αρκεί αυτό να φέρνει κέρδος, 
αλλά και κανένα άλλο δεν μαρτυρά 
τόσο τη θλιβερή ηθική κρίση του 
κόσμου μας, όσο αυτή η σύγχρονη 
αντίληψη και τάση μιας έντονης παρακ
μής του πολιτισμού μας. Τα ναρκωτικά 
είναι ένα πρόβλημα του οποίου η λύοη 
προοήργει οτα οικονομικά συμφέρον
τα. Είναι ένα πρόβλημα ακόμη που 
δυστυχώς πολιτικοποιείται. Δύο κατα
στάσεις που πάντα βρίσκονται και κι
νούνται επάνω από τη ζωή των νέων. 
Μόνο αν μπορούσε να χτυπηθεί η πηγή 
των ναρκωτικών, δηλαδή αν απαγορεύ- 
ετο η καλλιέργεια τους. Αυτή όμως η 
μοναδική λύοη απετυχε.

Σήμερα βέβαια όλες οι χώρες παίρ
νουν μέτρα κατά του λαθρεμπορίου. 
Παρόλα τα μέτρα των κυβερνήσεων 
όλων των χωρών το λαθρεμπόριο δεν 
εμποδίζεται. ' Αλλωστε η φαρμακευτι
κή βιομηχανία για τη παρασκευή διαφό
ρων ψυχοτροπικών φαρμάκων είναι 
αναγκασμένη να προμηθεύεται πρώτη 
ύλη για ιατρικούς σκοπούς. ' Ετσι μέσα 
στα πλαίσια, ανάμεσα στη νομιμότητα 
και στην παρανομία κινείται το λαθρεμ
πόριο των ναρκωτικών και οτην πιο 
επιτυχή -  αν υπάρχει -  απαγόρευσή 
του. Οι λαθρέμποροι ωστόσο βρίσκουν 
τρόπους και μέσα ώστε να διακινούνται 
και να πωλούν το λευκό θάνατο πανά
κριβα. Παρά τα ανασταλτικά μέτρα 
όλων των χωρών, τους απαγορευτικούς 
νόμους, το λαθρεμπόριο εξαπλώνεται 
και αυξάνονται οι ναρκομανείς. Είναι 
ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε νέοι 
και μη πως τα ναρκωτικά είναι η πιο 
μεγάλη καταστροφή, η πιο μεγάλη 
αρρώστια που φθείρει θεμελιακά ένα 
λαό.

Η ουνειδητοποίηοη δε γίνεται τόσο, 
όσο νομίζομε με αμελέτητη και γεμάτη 
από άγνοια του προβλήματος, σαν αυτή 
που δυστυχώς πολλές φορές αντικρύ- 
ζομε στην τηλεόρασή μας, που αντί να 
αποβαίνει θετικά ενεργεί τέλεια αρνη
τικά. Εκτός από τις αμελέτητες και 
άστοχες παρουσιάσεις, έχομε και τη

(ραδιοτηλεόραση του δρόμου. Κάποια 
κοπέλα στέλνεται από τη τηλεόρασή 
μας με τα σχετικά μηχανήματα με 
σκοπό τάχα έρευνας!! να ρωτά τους 
διαβάτες, τάχατες το κοινό, για σοβαρά 
κοινωνικά προβλήματα, σαν τα ναρκωτι
κά π.χ. ποιά γνώμη έχουν κλπ. Ετσι 
παρουοιάσθηκε το φαινόμενο κοπέλα 
από τη τηλεόραση να ρωτά στο δρόμο 
τα παιδιά, κοριτοόπουλα και αγόρια 
Γυμνασίου ή Λυκείου τί γνώμη έχουν 
για τα ναρκωτικά και τί έχουν ακούσει 
γιαυτά, τί ξέρουν γι αυτά; Και ή 
απάντηση του εφήβου μαθητή ήταν 
τούτη: «Ξέρω πως για τα ναρκωτικά 
φταίει η Αμερική και ότι στην Ευρώπη 
δεν διατρέχουμε κανέναν κίνδυνο». 
Φυσικά τί περίμενε κανένας ν' ακούσει 
από το παιδί, από το μαθητούδι, ότι 
άκουε άπό το περιβάλλον του, πως για 
όλα φταίνε οι Η. Π. Α. και μόνον και εμείς 
για τίποτε. Τέτοιες ενημερώσεις !! δεν 
είναι σοβαρές, λες και είναι δολιοφθο
ρές. Τέτοια θέματα σαν τα ναρκωτικά 
δε βγαίνουν και μάλιστα με τον τρόπο 
που τα βγάνομε με ανόητες ερωτήσεις 
στο πεζοδρόμιο. Είναι άλλα τα θέματα, 
που ίσως να ταιριάζουν στην τηλεόραση 
του δρόμου. Δυστυχώς δεν μπορούμε 
να ξεφύγουμε από το επιφανειακό, το 
αμελέτητο, το απρογραμμάτιστο το 
επιπόλαιο. Πλατσουρίζουμε μέοα οτην 
άγνοιά μας, και καταπιανόμαστε με 
σοβαρά κοινωνικά προβλήματα μην υ- 
ποπτεύοντες καν τηναμάθειά μας. Στις 
20.12.81 οργανώθηκε απο την τηλεό
ραση μια συζήτηση γύρω από τα ναρκω
τικά, τάχατες διαφωτιστικής μορφής. 
Συμμετείχαν και υπουργοί κι ένας 
καθηγητής Ανωτάτης παιδείας. Δεν θα 
παρουσιάσω εδώ τη θλιβερή μορφή 
της, την περιέγραψα και τη σχολίασα 
στην εφημερίδα, «Καθημερινή» (10-11 
Ιανουάριου 1982) εκτενώς, όσο μου

Νεαρά φυτά ινδικής καννάβεως.

επέτρεπε ο χώρος μιας ολόκληρης 
σελίδας της. Θα αναφερθω εδώ μόνο 
σε μιά παράγραφο του κείμενου. Ανά
μεσα στα άλλα η εκπομπή παρουσίασε 
και έναν Οπιομανή, στραμμένο με τα 
νώτα προς τους τηλεθεατές αλλά η 
φωνή του έντονη και επιτηδευμένη και 
οι φράσεις του τοποθετημένες με 
νόημα μάλλον προτρεπτικής προπαγάν
δας, παρά αποφυγής του κακού. «Δεν 
πειράζει -  είπε φτάνοντας προς το 
τέλος της προπαγανδιστικής εξομολό
γησης -  αν ο νέος δοκιμάσει το 
ναρκωτικό (εννοούσε το όπιο) και πέντε 
και έξι φορές για ν ’ αποχτήσει την 
πείρα του». Τότε ο παρουσιαστής του 
είπε «μα δε νομίζετε πώς έτσι πάμε 
προς τον εθισμό;». Ο αφηγητής οπιομα- 
νής απάντησε «πως αυτό δεν πειράζει 
μπορεί να το κόψει αν θέλει’ δε φτάνει 
ακόμη ως τη συνήθεια». Καταλαβαίνετε 
τώρα τι σημαίνει αυτό σαν παρότρυνση 
προς τον έφηβο’ κι εκείνος που δεν 
είχε σκεφθεί ποτέ να δοκιμάσει την 
πρέζα θα ενθαρρυνθεί και θα βάνει το 
τσιγάρο με το όπιο στο στόμα του. Το 
είπε σου λέει και ο οπιομανής στην 
τηλεόραση, κατά επίσημο τρόπο, πως 
πεντέξι φορές αν καπνίσεις τσιγάρο με 
όπιο, δεν παθαίνεις τίποτε, παρά απο
κτάς την πείρα σου!! Κράτηοέ τον τώρα 
τον έφηβο να μη δοκιμάσει και λευτέ- 
ρωσέ τον έπειτα από το όπιο. Ηταν 
θλιβερή η παρουσίαση του οπιομανή 
εξηγητή, γιατί έκανε διδασκαλία πως να 
γίνει κανένας οπιομανής. «Το όπιο είπε 
δεν πειράζει την υγεία, παρά κάνει τη 
ζωή ωραία». Αυτό ήταν το νόημα της 
εξομολόγησής του. Κι ακόμη, όταν ο 
παρουοιαοτής μίλησε για τους εμπό
ρους του λευκού θανάτου, ο οπιομανής 
απάντησε: «Τί θα πει έμποροι θανάτου. 
Είναι καλοί έμποροι οαν τους άλλους κι 
αυτοί Απλώς πουλάνε και αγοράζουν, 
αν δε θέλεις, δε στο πουλάνε, δε σε 
βιάζουν να το πάρεις...». ' Ετσιαντικρύ- 
ζει ο ναρκομανής τους λαθρέμπορους 
της καταστροφής, σαν ευεργέτες του. 
Καλύτερη προτροπή προς τα ναρκωτικά 
δεν μπορούσε να γίνει. Προτροπή του 
πώς κανένας θα καταντήσει ερείπιο, 
οάκος και ετοιμοθάνατος.

Η με το παραπάνω νόημα φυσικά 
καταπολέμηση των ναρκωτικών είναι 
θλιβερά βλαπτική, γιατί κατά αούνειδο 
τρόπο προκαλούμε στον έφηβο στο 
νέο, τηνπεριέργειά του να δοκιμάσει τα 
ναρκωτικά, αντί να τον αποτρέπομε. Το 
ίδιο συμβαίνει και με ορισμένες διαλέ
ξεις. Σαν προοφορότερο τρόπο απο
τροπής νομίζω, ότι πρέπει να ακολου
θήσομε εκείνον που μας τόνισε ο 
καθηγητής κ. Γ. Λογαράς (Καθημερι
νής 1.3.80) δηλαδή αυτόν που ακολου-
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θούν ο Σκανδηναβοί. Εκεί δεν κάνουν 
διαφώτιση τύπου ομιλιών κλπ. παρά σε 
μεγάλα πανώ αναγράφουν τον αριθμό 
των θανάτων νέων από 18-21 χρόνων 
από τα ναρκωτικά και τα αναρτούν σε 
επίκαιρα σημεία. Οι αριθμοί μιλούν 
εύγλωττα και ουοιαοτικά. Κι ακόμα μας 
προσθέτει ο κ. Λογαράς, πως στα 
σταυροδρόμια αναρτούν εικόνες ή εκ
μαγεία ναρκομανών που δείχνουν το 
πως καταντά ένας ναρκομανής. Η 
μέθοδος αυτή νομίζω πως είναι ή 
προσφορότερη.

Δε θα λησμονήσω ποτέ, όταν ήμουν 
φοιτητής, είχε γίνει στην Αθήνα μια 
έκθεση από την Πανεπιστημιακή Αφρο
δισιακή Κλινική που έδειχνε με εκμα
γεία παραστατικότατα τις εξελκώσεις 
του σώματος ατόμων που έπαοχαν από 
σύφιλη. Ηταν καταπληκτική η επίδρα
ση της έκθεσης επάνω μας, ώστε 
δεκάδες σελίδες ή δεκάδες διαλέξεις 
αν ακούαμε δεν θα είχαν τη δύναμη της 
επίδρασης, που είχαν οι εικόνες, τα 
σκίτσα και κυρίως τα εκμαγεία με τις 
εξελκώσεις. Ας κάνομε σε ό,τι αφορά 
τη διαφώτιση αυτό που κάνουν οι 
Σκανδιναβοί και οι ' Αγγλοι. ' Ετσι θα 
προλαβαίνομε το κακό. Κι ακόμη, ας 
κάνομε πιο αυστηρούς νόμους ενάντια 
των λαθρεμπόρων κι ας μη παραλείπο- 
με τους ναρκομανείς να τους αντικρύ- 
ζομε ως ασθενείς, πασχίζοντες να 
τους θεραπεύσουμε να τους αποτοξι- 
νώσουμε, ιδρύοντες ειδικά νοσοκομεία 
με ειδικούς γιατρούς. Πάντως απαιτεί
ται προγραμματισμός για την καταπολέ
μηση αυτού του κακού που να διαβιβρώ- 
σκει και υπονομεύει τα θεμέλια της 
ύπαρξής μας. Η ίδια η κοινωνία, πέρα 
από τους αστυνομικούς και λοιπούς 
φορείς του κράτους, οφείλει να βοηθή
σει για την ίδια της την ύπαρξη. Οφείλει 
να αμυνθεί ενάντια στο κακό με όλες 
τις οργανώσεις της. Η καταπολέμηση 
των ναρκωτικών επιτάσσει στον καθένα 
μας να εκτελεί απέναντι στου κακού 
της ναρκομανίας το καθήκον του, δηλα
δή να μάχεται ενάντια στη διάδοσή της. 
Είναι μεγάλη η ευθύνη του κάθε ατόμου 
να είναι φύλακας της υγείας του λαού,

του κοινωνικού συνόλου. Δυστυχώς, 
στον τόπο μας τέτοιο είδος κοινωνικής 
συνείδησης όχι μόνον δεν είναι αναπτυ
γμένο, παρά εμποδίζεται να .αναπτυ
χθεί από μια περιρρέουσιας την κοινω
νία μας ανευθυνότητα μορφής του 
γνωστού μας «Οχ, αδελφισμού» μιάς 
ηθικής κρίσης κοινωνικής συνείδησης. 
Κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να συνει
δητοποιήσομε, γιατί η ναρκομανία σή
μερα συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο 
μεγάλων προβλημάτων που απειλούν 
την σύγχρονη κοινωνία μας.

ΔΙΑΛΕΙΜ Μ Α ΓΕΛΙΟΥ
•  Η ασθενής στον ψυχίατρο:
-  Γιατρέ μου, είδα ένα φρικτό όνειρο. 
Κατέβαινα την Πανεπιστημίου, τελείως 
γυμνή, και φορώντας ένα μεγάλο καπέ
λο. Καταλαβαίνετε τι φρίκη!
-  Καταλαβαίνω την ταραχή σας, κυρία 
μου.
-  Και να σκεφθεί κανείς ότι εφέτος 
είναι της μόδας τα μικρά «απέλλα!...

•  ' Ενας δημοσιογράφος επισκέπτεται 
μια περιοχή Ινδιάνων. Εκεί βλέπει κά
ποιον που φοράει πολύχρώμα φτερά 
γύρω από την κοιλιά του.
-  Πως τον λένε αυτόν; ρωτάει με 
περιέργεια το μεγάλο αρχηγό.
-  Κι εκείνος του απαντάει με ύφος 
περιφρονητικό:
-  Πφ! Φολϋ - Μπερζέρ!...

Και τίποτα να μην μας αρέσει δεν 
μπορούμε να φύγουμε με άδεια χέρια.
•  Δυο φίλοι συζητούν:
-  Τι ακόυσα; Αυτός ο ελεεινός, που 
τον ε ίχ ε ς ' φίλο σου, κατέληξε να 
απαγάγει την κόρη σου;
-  Ναι, ο παλιάνθρωπος!
-  Πρέπει να ομολογήσεις όμως πως 
φέρθηκες επιπόλαια. Αφού δεχόσουν 
στο σπίτι σου αυτό τον τύπο, με την 
κακή φήμη, θα έπρεπε όλα να τα 
περιμένεις.
-  Μα ναι! Περίμενα πως θα απαγάγει τη 
γυναίκα μου!

•  Ο πρόεδρος μιας μικρής κοινότητας 
έλαβε από τό υπουργείο των Εσωτερι
κών ένα έγγραφο κατεπείγον, με την 
εντολή αμέσου απαντήσεως. Το έγγρα
φο περιείχε μια μόνο ερώτηση: «Ποιό 
είναι το ποσοστό θνησιμότητος στην 
κοινότητά σας;»

Ο πρόεδρος σκέφθηκε αρκετά, συμ- 
βουλεύθηκε και τον αγροφύλακα, και 
αφού συζήτησε με τους συμβούλους 
απάντησε:
-  « Ένας θάνατος κατ'άτομο!».

•  Η πωλήτρια πλησιάζει έναν πελάτη 
που τριγυρίζει στο τμήμα εσωρούχων.
-  Τι επιθυμείτε, κύριε;

Και εκείνος απαντά:
-  Τι επιθυμώ, δεσποινίς; Μα, να σας 
πάρω στην αγκαλιά μου, να σας πάω 
πολύ μακριά, να σας αγαπήσω τρελλά, 
να σας κάνω μια μικρή βασίλισσα. Αλλά 
αυτό που χρειάζομαι είναι ένα ζευγάρι 
κάλτσες.

•  Ένας συνθέτης ετοιμάζει μια όπερα 
και συναντάει κάποιο φίλο του που 
θέλει να μάθει λεπτομέρειες για το 
έργο.
-  Τι θέμα έχει η όπερά σας; ρωτάει.

Ο συνθέτης ανασηκώνει τους ώμους
και λέει αδιάφορα.
-  Ξέρεις είναι πάντα η ίδια ιστορία: Μια 
πριμαντόνα θέλει να κοιμηθεί με έναν 
τενόρο, και ένας βαρύτονος θέλει να 
τους εμποδίσει....

•  Μια νεαρή κοπέλλα ζητάει να προσ- 
ληφθεί ως νοσοκόμος σε μια επαρχιακή 
κλινική. Ο διευθυντής τη ρωτάει:
-  ' Εχετε πρακτική εξάσκηση;
-  Και βέβαια! απαντάει εκείνη. Ο αδελ
φός μου είναι πυγμάχος, η μητέρα μου 
πάει ιππασία, και ο πατέρας μου είναι 
βουλευτής. Εγώ όμως κάνω τους επι
δέσμους όλων τους.

•  Σε μια κλινική πολυτελείας, οι νοσο
κόμες είναι αληθινές στάρλετ, πράγμα 
που δεν τους αφαιρεί τίποτε από τις 
επαγγελματικές τους ικανότητες.
-  Α! γιατρέ, λέει ένας άρρωστος, τι 
θαυμάσια νοσοκόμα μου δώσατε. ' Ενα 
μόνο κίνημα των απαλών χεριών της και 
ο πυρετός μου έπεσε!
-  Ξέρω, ξέρω, απαντάει ο γιατρός, 
ακούσαμε τον κρότο του μπάτσου ως 
την άκρη του διαδρόμου!

•  Σε μια μικρή πόλη του Τέξας, ο 
μπακάλης ρωτάει το μπακαλόπαιδο:
-  Τζιμ, έριξες νερό στο γάλα;
-  Βεβαίως, αφεντικό!
-  ’ Εβαλες γύψο στη ζάχαρι;
-  Βεβαίως, αφεντικό!

Εριξες και ξυλόπνευμα στο ουίσκι;
-  Βεβαίως, αφεντικό!
-  Μπράβο, Τζιμ! Τότε μπορείς νάρθης 
μαζί μας στη βραδινή προσευχή.
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Η πόρτα του αρχοντικού.

Κ ΟΝΤΑ στη δυτική είσοδο της 
πόλης Ναυπάκτου, κολλητό στο 

φρούριο, ενα κτιριακό συγκρότημα με 
την επιβλητική του μορφή, προκαλεί 
την προσοχή εκείνων, που για πρώτη 
φορά το αντικρύζουν. Κι όλοι τους, 
καθώς στέκονται για να το θαυμάσουν 
και να το περιεργασθούν, αναρωτιώνται 
τι άραγε να κρύβεται κάτω από τη 
μεγαλόπρεπη μορφή του και ποιά να 
είναι η ιστορία του;

Αυτό είναι το στοιχειωμένο αρχοντι
κό και, να η ιστορία του.

Το συγκρότημα αυτό αποτελείται από 
δυό κτίρια. Δεν είναι απόλυτα εξακρι
βωμένο πότε χτίστηκαν. Ομως, από τις 
διάφορες ενδείξεις, συμπεραίνεται 
πως το καθένα χτίστηκε σε διαφορετική 
από το άλλο περίοδο. Εκείνο που 
βρίσκεται κολλητά στο φρούριο, φαίνε
ται πως χτίστηκε στο (ΧΥ) δέκατο 
πέμπτο αιώνα. Το άλλο που είναι στ' 
ανατολικά του πρώτου, πρέπει να χτί
στηκε στο (ΧΥΙ) δέκατο έκτο αιώνα.

Από τα διάφορα αρχιτεκτονικά στοι
χεία, την τεχνοκρατία και γενικά από 
τον εσωτερικό τους διάκοσμο, οδηγού- 
μεθα στο συμπέρασμα πως για την

ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ

ΤΟ
XTOIXMfhtlKNO
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ
Του έ.ά. Υποστρατήγου 
κ. ΒΑΣΙΛ. ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Για το κτήριο αυτό επικρατούσε 
η αντίληψη πως ήταν στοιχειωμένο.
ΓΓ αυτό και απόφευγαν τις νυχτερινές ώρες να πλησιάζουν 
κι ιδιαίτερα να περάσουν κάτω από την «καμάρα».

κατασκευή τους θα πρέπει να εργάστη
καν Φλωρεντινοί και Βενετσάνοι, σαν 
ειδικοί τεχνίτες.

Τα δυό αυτά κτίρια όταν πρωτοχτί- 
στηκαν, χωρίζονταν από το δρόμο που 
ξεκινώντας από τη δυτική είσοδο της 
πόλης, περνώντας ανάμεσά τους, οδη
γούσε προς τη σιδηρόπορτα και από 
εκεί προς τό τζαμί.

Αργότερα συνδέθηκαν μεταξύ τους 
με μικρότερο κτίσμα, που για να μην 
αποκοπεί ο δρόμος, που περνούσε 
ανάμεσά τους, χτίστηκε επάνω σε 
λιθόχτιστα τόξα. Κάτω απ' αυτά περ
νούσε ο δρόμος κΓ εξακολουθεί να 
περνάει και σήμερα.

Το θόλο που σχημάτιζαν κάτω από το 
νέο κτίσμα τον αποκαλούσαν «Καμά
ρα», ονομασία που και σήμερα χρησιμο
ποιείται σαν τοπωνύμιο εκείνου του 
μέρους.

Το κτιριακό αυτό συγκρότημα, επειδή 
χρησιμοποιείτο για κατοικία του άρχον
τα της πόλης, δηλαδή του διοικητή, το 
αποκαλούσαν «αρχοντικό».

Στην περίοδο που οι Τούρκοι κρατού
σαν τη Ναύπακτο, το κτιριακό αυτό 
συγκρότημα το χρησιμοποιούσαν για

διοικητήριο και για κατοικία του Τούρ
κου διοικητή. Γι' αυτό και το αποκαλού
σαν «σεράγι» που στην Ελληνική γλώσ
σα σημαίνει αρχοντικό.

Μετά την παράδοση της Ναυπάκτου 
από τους Τούρκους στους Ελληνες 
που όπως είναι γνωστό έγινε, στις 18 
Απριλίου 1929, η Ελληνική κυβέρνηση, 
πολλά Τούρκικα σπίτια της πόλης Ναυ
πάκτου, παραχώρησε σε άστεγες οικο
γένειες Σουλιωτών, αλλά και σε οικογέ
νειες, Ηπειρωτών, για να εγκαταστα
θούν σ' αυτές, καταβάλλοντας ένα 
χρηματικό ποσό, ανάλογο με το σπίτι 
που παραλάμβαναν.

Το κτιριακό αυτό συγκρότημα παρα- 
χωρήθηκε στην οικογένεια του πολε- 
μάρχη αγωνιστή της επανάστασης 
1821-1829 στρατηγού Νώτη Μπότσα- 
ρη, αντί τριών χιλιάδων εξακοσίων 
δραχμών (3.600). Το ποσόν των 3.600 
δραχμών για κείνη την εποχή ήταν 
αρκετά σοβαρό. Για να γίνει αντιληπτό 
αυτό, αναφέρουμε πως το σπίτι που 
παραχωρήθηκε στην οικογένεια του 
πολεμάρχη στρατηγού Κίτσου Τζαβέλ- 
λα, αρκετά καλό, με κήπο και αυλή, 
εκτιμήθηκε για χίλιες πεντακόσιες δρα-
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χμές. Σημειώνουμε πως παραχωρήθη- 
καν σπίτια με κήπο και αυλή αντί είκοοι 
πέντε μόνον δραχμές.

Τα στοιχεία αυτά έδωσε στο γράφον- 
τα ο στρατηγός Δημήτρης Μπότσαρης 
που πρέπει να θεωρούνται αυθεντικά.

Λέγεται πως η Βαλινδέ σύζυγος του 
' Ιζ-λάμπεη Τούρκου διοικητή της Ναύ
πακτού, την ώρα που επρόκειτο να 
εγκαταλείψει το σεράγι, έρριξε ενα 
τενεκέ καυτό νερό στη ρίζα μιας 
μηλιάς, που βρισκόταν στην αυλή του 
σεραγιού και την ξήρανε. Η ενέργειά 
της αυτή ήταν μια ένδειξη πίκρας που 
δοκίμαζε γιατί εγκατέλειπε το σεράγι.

Το κτιριακό αυτό συγκρότημα στο 
πέρασμα τόσων χρόνων είχε υποστεί 
πολλές φθορές, ιδιαίτερα στα τελευ
ταία χρόνια που έμεινε ακατοίκητο από 
τους Μποτσαραίους. Πιό πολλές κατα
στροφές υπέστη στην περίοδο της 
πρώτης εικοσιπενταετίας του εικοστού 
αιώνα. Παρά ταύτα η ονομασία του 
«αρχοντικό», παρέμεινε και ο λαός της 
Ναυπάκτου το αποκαλούσε «το αρχον
τικό των Μποτσαραίων».

Ο στρατηγός Δημήτριος Μπότσαρης 
κατά την περίοδο 1968-1972 έκαμε μια

μικρή ανακαίνιση στο κτιριακό αυτό 
συγκρότημα. Κατασκεύασε τις επάλ
ξεις, που είχαν οι περισσότερες κατα
στραφεί καθώς και τους πύργους και 
γενικά το εξωράϊσε και του έδωσε την 
αρχική μεγαλόπρεπη μορφή του, το 
αναπαλαίωσε.

Για το κτιριακό αυτό συγκρότημα 
επικρατούσε η αντίληψη, πως ήταν 
στοιχειωμένο. ΓΓ αυτό και απόφευγαν 
τις νυχτερινές ώρες να πλησιάζουν κΓ 
ιδιαίτερα να περάσουν κάτω από την 
«καμάρα».

Η λαϊκή φαντασία, που έπλασε αυτόν 
τον μύθο, παραδεχόταν πως το στοιχειό 
ήταν η ψυχή του μοσχαριού, που 
' σφαξαν στη θεμελίωση τ ' αρχοντικού. 
Μια που χτίζανε ένα τέτοιο κτίριο, για 
να είναι τα θεμελιά του γερά κΓ 
ανθεκτικά, αντί να σφάξουν κόκορα, 
που συνηθίζεται να σφάζουν στη θεμε
λίωση κάθε οικοδομής, έσφαξαν μο
σχάρι, που το ' σφάξε κάποιος αράπης.

Αργότερα το μοσχάρι αυτό έγινε 
στοιχειό και, μια που ξεπετάχτηκε από 
τα θεμέλια αυτού του σπιτιού, που με το 
αίμα του δέθηκαν κΓ έγιναν γερά κΓ 
ανθεκτικά, το θεωρούσε σαν δικό του

σπίτι και σαν δικούς του τους ανθρώ
πους, που σ' αυτό κατοικούσαν.

ΓΓ αυτό είχε αναλάβειτην προστασία 
του αρχοντικού κΓ όλων εκείνων, που 
σ' αυτό κατοικούσαν, άσχετα άν κάθε 
τόσο έφευγαν κΓ έρχονταν άλλοι. Το 
στοιχειό δεν έκανε διάκριση.

Καθώς έλεγαν, πολλοί είχαν ιδεί το 
στοιχειό, άλλοι σαν «ένα μαύρο μοσχά
ρι» κΓ άλλοι σαν «ένα μαύρο άλογο», 
που στην ουρά του σερνόταν ένας 
αράπης. Έτσι δεν χωρούσε καμμιά 
αμφιβολία πως το σεράγι ήταν στοιχειω- 
μένο.

Παραδέχονταν πως το στοιχειό εμ
φανιζόταν τις νυχτερινές μόνο ώρες. 
Κοντά στα μεσάνυχτα έβγαινε από την 
κρύπτη του, την ντάμπια, που είναι λίγα 
βήματα πιό κάτω από τ ' αρχοντικό, 
έπαιρνε το δρόμο που περνάει ανάμεσα 
στα δυό κτίρια κΓ οδηγεί προς τη 
σιδηρόπορτα. ΚΓ όταν έφτανε στην 
«καμάρα», κάτω από τα λιθόχτιστα τόξα, 
στο θόλο του συγκροτήματος, σταμα
τούσε κΓ εκεί περνούσε τις περισσότε
ρες ώρες της νύχτας φυλάσσοντας και 
παραμονεύοντας τ ' αρχοντικό. Λίγο 
πριν να ξημερώσει εξαφανιζόταν. Π'ι-
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στευαν πως τήν ημέρα κρυβόταν στην 
ντάμπια.

Ωστόσο, πολλοί που με προσοχή 
εξέτασαν την ντάμπια, δεν βρήκαν κάτι 
που να τους λέγει, πως εκεί μπορούσε 
να μένει και να κρύβεται το στοιχειό. 
ΚΓ όλοι εκείνοι συμφωνούσαν πως σαν 
στοιχειό μπορούσε κι έπαιρνε τη μορφή 
πού θελε, αλλά και να εξαϋλώνεται, να 
χάνεται.

Το στοιχειό τους ξένους και περαστι
κούς έξω από τ ’ αρχοντικό κανέναν 
δεν πείραζε. Μονάχα εκείνον που θα 
επιχειρούσε, ακόμα και να σκεφτόταν 
κάποιο κακό για τ ' αρχοντικό, το 
στοιχειό, που μπορούσε να μαντέψει 
τις προθέσεις και τις σκέψεις, τον 
κατάτρωγε.

Αν κάποιος που θα τύχαινε να συναν
τήσει το στοιχειό, από το φόβο που θα 
δοκίμαζε αντικρύζοντάς to έβαζε τις 
φωνές τότε κοβότανε η μιλιά του για 
πάντα. ΓΓ αυτό όλοι απόφευγαν τις 
νυχτερινές ώρες να περάσουν έξω από 
το σεράγι. Αλλοίμονο σ' εκείνον, που 
θα επιχειρούσε, να κάμει κακό στο 
στοιχειό ή να το χτυπήσει. Τότε εκείνο 
σαν υπερδύναμο κΓ ακατανίκητο που 
ήταν, λένε πως τον κατάτρωγε.

Το μύθο πως το σεράγι των Μποτσα- 
ραίων ήταν στοιχειωμένο και πως το 
στοιχειό το προστάτευε από κάθε κακό, 
τον εκμεταλλεύτηκε η οικογένεια των

Μποτσαραίων στην περίοδο 1862- 
1863, που συνέβησαν τα «Οθωνικά», 
όπως αποκαλούν την πολιτική διαμάχη 
μεταξύ της κυβέρνησης, που ήταν, 
«Οθωνική» και της αντιπολίτευσης που 
ήταν «Αντιοθωνική».

Εκείνη την εποχή ο Μάρκος Μπότσα- 
ρης ήταν φρούραρχος στον Αντίρριο 
και η οικογένειά του έμεινε στη Ναύπα
κτο στ' αρχοντικό των Μποτσαραίων. Οι 
αντιοθωνικοί επιτηρούσαν το αρχοντικό 
των Μποτσαραίων. Για φρουρά του σ' 
αυτό βρισκόταν ο υπενωμοτάρχης ονό- 
ματι Φινινής Ιωάννης, από το χωριό 
Νίσβαρι, που έχει μετονομασθεί Κοκκι- 
νοχώρι κΓ ένας χωροφύλακας που 
λεγόταν Γεώργος, δεν το διέσωσε το 
επώνυμο του η ιστορία, αλλά και η 
παράδοση. Η μικρή αυτή φρουρά δεν 
μπορούσε να προστατέψει τ ’ αρχοντι
κό από τυχόν προσπάθεια των Αντιοθω- 
νικών που απειλούσαν να το καταλά
βουν για να το λεηλατήσουν.

Τότε, η περίφημη Ελένη Μπαϊρακτά- 
ραινα σοφίστηκε να εκμεταλλευθεί το 
μύθο για το στοιχειό, πως τάχα προστά
τευε τ ' αρχοντικό. Ανοιξε τις αυλό
πορτες, ακόμα κΓ όλες τις πόρτες τ' 
αρχοντικού καιδιέδωοεπωςτ' αρχοντι
κό, δεν έχει ανάγκη από φρουρά, ούτε 
και φοβάται κανέναν, γιατί το προστα
τεύει και το φυλάει το «μαύρο άλογο» 
υπονοώντας το στοιχειό.

Το τέχνασμα πετύχε. Οι Αντιοθωνικοί 
είτε γιατί πίστεψαν στο μύθο για στοι
χειό, είτε γιατί σεβάστηκαν τ ' αρχοντι
κό, δεν έκαμαν καμμιά ενέργεια εχθρι
κή εναντίον του. Δεν είναι εξακριβωμέ
νο ποιά από τις δυό αυτές εκδοχές 
είναι η πραγματική. Σαν πιο σωστή 
φαίνεται η πρώτη, πως ο φόβος για το 
στοιχειό, είναι εκείνο, που τους ανάγ
κασε να σεβαστούν τ ' αρχοντικό.

Ετσι ο θρύλος για το στοιχειό, 
έσωσε το σεράγι από τους Αντιοθωνι- 
κούς. Ομως, από κάποιο τυχαίο περι
στατικό, δόθηκε η ευκαιρία να διαλυθεί 
ο μύθος, πως τάχα τ ' αρχοντικό ήταν 
στοιχειωμένο.

Οι Αντιοθωνικοί ναι μεν δεν επιχείρη
σαν να καταλάβουν ή να λεηλατήσουν 
τ ' αρχοντικό, όμως, το επιτηρούσαν για 
πολλές μέρες και, κατά κάποιο τρόπο 
το είχαν κυκλωμένο και δεν επέτρεπαν 
σ' εκείνους, που βρίσκονταν στ' αρ
χοντικό να επικοινωνήσουν με τους έξω 
κι ακόμα δεν τους άφηναν να πάνε στην 
αγορά για τρόφιμα. ' Ετσι όσα τρόφιμα 
είχε η οικογένεια Μπότσαρη τα κατανά
λωσε κΓ άρχισαν τα μέλη της να πινούν. 
Η πείνα για πολλές μέρες δεν κρατιέ- 
ται.

Πάλιν η περίφημη Μπαϊρακτάραινα, 
έσωσε την κατάσταση, ανάλαβε την 
πρωτοβουλία για τρόφιμα. ' Εδωσε οδη
γίες στο δεκατετράχρονο τότε Τ ιμολέ- 
οντα Νώτη Μπότσαρη, που βρισκόταν 
στ' αρχοντικό, με ποιό τρόπο θα 
μπορούσε να περνούσε τη νύχτα ανά
μεσα στους Αντιοθωνικούς χωρίς να 
τον αντιληφθούν και να πήγαινε σε 
φιλικά τους σπίτια για να ζητήσει 
τρόφιμα.

Ο μικρός Τιμολέων τα κατάφερε. 
Πέρασε χωρίς κανένας να τον αντιλη- 
φθεί και σε λίγες ώρες γύρισε στ' 
αρχοντικό μ' αρκετά τρόφιμα. Μα, σαν 
πέρασε την αυλόπορτα, που βρισκόταν 
στην ανατολική πλευρά της αυλής, και 
προχωρούσε στην αυλή, άκουσε στο 
βάθος της αυλής θόρυβο και είδε 
κάποια σκιά. Φοβήθηκε. Πίστεψε πως 
κάποιος Αντιοθωνικός είχε μπει στην 
αυλή.

Τάχυνε το βήμα του προχωρώντας 
προς τη οκάλα του σπιτιού. Δεν είχε 
καλά καλά τελειώσει το συλλογισμό 
του, τι να ζητούσε εκεί ο Αντιοθωνικός, 
κΓ ακούστηκε ένας μυκηθμός, ενα 
μούγκρισμα. Το ξεχώρισε πως ήταν 
μούγκρισμα βοδιού και χωρίς να δυσκο- 
λευθεί, διάκρινε μέσα στης νύχτας την 
αστροφεγγιά, πως στο βάθος της αυ
λής, η μαύρη εκείνη σκιά, ήταν ενα

948



ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ
μαύρο μοσχάρι.

Στό μικρό Τιμολέοντα, που είχε 
όκούσει για το στοιχειό από τη θειά 
Ελένη, πως άλλοτε παρουσιάζεται σαν 
μαύρο μοσχάρι κι' άλλοτε σαν μαύρο 
άλογο, δεν υπήρχε πια καμμιά αμφιβο
λία, πως αυτό ήταν το στοιχειό. Φοβή
θηκε πιό πολύ, μα δε φώναξε. ' Εκλεισε 
το στόμα του, για καλό και για κακό, το 
έφραξε με την παλάμη του χεριού του, 
μη τυχόν του ξέφευγε καμμιά λέξη και 
το στοιχειό θα του κόβε τη μιλιά κΓ 
έτρεξε ν ' ανεβεί στη σκάλα του σπιτι
ού.

Η Μπαϊρακτάραινα σαν άκουσε το 
μούγκρισμα του μοσχαριού και το τρέξι
μο του Τιμολέοντα, κατάλαβε πως 
φοβήθηκε, γΓ αυτόκΓ έτρεξε και η ίδια 
προς την σκάλα να τον καθησυχάσει. 
Του λεγε πως δεν υπάρχει στοιχειό, 
όλα εκείνα για το στοιχειό, ήσαν δικά 
της κατασκευάσματα και, στο κάτω-κά- 
τω, αν ήταν στοιχειό, δεν πείραζε 
ανθρώπους του σπιτιού, αντίθετα τους 
προστάτευε.

Καλά κι' άγια τα λεγε εκείνη, μα ο 
μικρός Τιμολέων, τόσα χρόνια άκουγε 
για το στοιχειό και μάλιστα από την ίδια 
τη θειά Ελένη, πως το στοιχειό παρου
σιάζεται σαν μαύρο μοσχάρι. Κόπηκαν 
τα πόδια του. Δεν μπορούσε ν' ανεβεί 
στα σκαλοπάτια, αλλά ούτε και να 
μιλήσει. Πώς μπορούσε να πιστέψει στα 
τωρινά της λόγια;

Η Μπαϊρακτάραινα φώνανε τον υπε
νωμοτάρχη, που ήταν αρχηγός της 
φρουράς. Πίστευε πως η' δική του 
παρουσία θα δίνε θάρρος στο μικρό. 
Μα και ο υπενωμοτάρχης ήταν άνθρω
πος κΓ εκείνος. Μήπως, κΓ αυτός δεν

είχε ακούσει τα ίδια λόγια για το 
στοιχειωμένο αρχοντικό κΓ ακόμα, πως 
μαντεύει τις σκέψεις εκείνου που θα 
θελήσει να του κάμει κακό; Πως θα 
μπορούσε να το αντιμετωπίσει, που αν 
τολμούσε κάτι σε βάρος του στοιχειού, 
εκείνο θα τον κατάτρωγε;

Τότε θυμήθηκε, πως το στοιχειό, το 
μόνο που φοβάται είναι η φωτιά, που 
σαν θα την αντικρύσει απομακρύνεται, 
χωρίς ν' αντιδράσει. Με τη σκέψη 
αυτή, θάρρεψε κάπως. Πήρε από το 
τζάκι του σπιτιού ενα δαυλί και κατέβη
κε στην αυλή. Καθώς άρχισε να κουνάει 
δεξιά-αριστερά το δαυλί, με το ασθενι
κό εκείνο φώς του δαυλιού, είδε 
καθαρά στο βάθος της αυλής ενα 
μαύρο μοσχάρι, που καθώς τους κύττα- 
ζε λαμπύριζαν τα δυό του μάτια. Στ' 
αντίκρυσμα αυτό, ταράχτηκε ο υπενω
μοτάρχης. ' Εβλεπε μπρος του το μαύ
ρο μοσχάρι, το στοιχειό, όπως το 
παρουσίαζε η παράδοση. ΚΓ όπως η 
θειά Ελένη, η Μπαϊρακτάραινα, τόσες 
φορές τους μίλησε γι' αυτό. Στα 
σίγουρα διαλογίστηκε αυτό είναι το 
στοιχειό. Τώρα κρατούσε όχι μόνο τη 
μιλιά του ο υπενωμοτάρχης, αλλά και 
την αναπνοή του. Με πολύ κόπο έκρυβε 
το φόβο που δοκίμαζε και διαλογιζόταν.

-  Καπετάνιος, να δείξω δειλία; ' Οχι- 
όχι. Ποτέ αυτό.

Τέτοιες σκέψεις έκανε, άσχετα αν η 
καρδιά του χτυπούσε δυνατά από φόβο. 
' Ομως, σύμφωνα με τη λαϊκή έκφραση, 
έκανε ξηρό κουράγιο, που το έπαιρνε 
από την ιδέα, πως το στοιχειό, μια που 
φοβάται τη φωτιά δεν θα τον πλησίαζε 
και θα εξαφανιζόταν.

' Ετσι, κουνώντας το δαυλί δεξιά-αρι- 
στερά, όλο και πλησίαζε προς το μέρος 
που βρισκόταν το μοσχάρι. Εκείνο, σαν 
να μην συνέβαινε τίποτε εξακολουθού
σε να βόσκει στην ολοπράσινη, από τη 
χλόη αυλή.

-  Το μοσχάρι της κυρά Κώσταινας, 
που να το φάει ο λύκος.

Ακούστηκε η φωνή της Μπαϊρακτά- 
ραινας, που αναγνώρισε το μοσχάρι.

Πράγματι ήταν το μοσχάρι της γειτό- 
νισσας, της Κώσταινας, που καθώς 
γυρνούσε στη γειτονιά, βρήκε την 
αυλόπορτα ανοιχτή, μπήκε στην αυλή 
κΓ άρχισε να βόσκει. Κανένας δεν το 
εμπόδιζε και κείνο κανέναν δεν ενο
χλούσε.

ΚΓ αν όλοι στο αντίκρυσμά του, 
προτού το αναγνωρίσουν είχαν ταρα
χθεί, εκείνο έμεινε ατάραχο κι εξακο
λουθούσε να βόσκει.

Σαν το αναγνώρισαν, ήρθε η καρδία 
στον τόπο της, που λέγει ο λαός. 
Ησύχασε ο υπενωμοτάρχης και πιό

Στην απέναντι σελίδα; Το κτ'ισμα κολλη- 
τά στο φρούριο. Κάτω: Η βόρεια άποψη 
του κτιριακού συγκροτήματος. Επάνω: 
Μέρος της νότιας απόψεως του στοι- 
χειωμένου αρχοντικού.

πολύ ο μικρός Τιμολέων, που ακόμα 
μέοα του, όπως αργότερα ομολογούσε 
πίστευε στην ύπαρξη του στοιχειού.

Δεν είναι γνωστό αν το καλοθρεμμέ
νο εκείνο μοσχάρι, που μπήκε από την 
αυλόπορτα στην αυλή τ ' αρχοντικού, 
ξαναβγήκε απ' αυτή. Απ' όσα λέγει η 
παράδοση μάλλον θυσιάστηκε, από τον 
υπενομωτάρχη, για να διώξει το στοι
χειό, που από εκείνη τη νύχτα, δεν 
παρουσιάστηκε άλλη φορά, κΓ έτσι τ ' 
αρχοντικό των Μποτσαραίων, έπαψε 
πια να θεωρείται στοιχειωμένο.

Ωστόσο, όσοι δεν ξέρουν αυτή τη 
μικρή ιστορία, ξακολουθούν και σήμερα 
ακόμα να πιστεύουν, πως το σεράγι 
είναι στοιχειωμένο, γι' αυτό με κάποιο 
δέος περνούν τις νυχτερινές ώρες από 
κοντά του κΓ ιδιαίτερα από το δρόμο 
πού περνάει κάτω από την καμάρα.

Αυτός που γράφει αυτές τις γραμ
μές, δεν το αποκρύπτει, πως παιδί οαν 
ήτανε που πήγαινε στο σχολείο, από- 
φευγε να περάσει κάτω από την καμά
ρα, γιατί φοβόταν το στοιχειό. ’ Οσο κΓ 
αν προσπαθούσε να πείσει τον εαυτό 
του, πως αυτό ήταν ένας μύθος, που 
τον είχε πλάσει η λαϊκή φαντασία, δεν 
τα κατάφερνε κΓ αναγκαζόταν ν' 
αλλάζει δρόμο, για να μην έχει καμμιά 
ανεπιθύμητη ουνάντηοη με το στοιχειό.

Αυτή, με λίγα λόγια, είναι η ιστορία 
του στοιχειωμένου αρχοντικού.
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έγεται ότι το πρωί, μπροστά 
στο στρατηγό στέκουν προσοχή 

οι άντρες μιας ολόκληρης μεραρχίας, 
το βράδυ όμως ο ίδιος ο στρατηγός 
μπορεί να στέκεται «προσοχή» μπρο
στά στη γυναίκα του!

Ο μύθος φανερώνει ότι και__η. 
ισχυρότερος των ανθρώπων μπορεί 
να επηρεάζεται από το περιβάλλον 
του -  τη γυναίκα του, την κόρη του, τη 
μητέρα του, τον παιδικό του φίλο ή 
άλλο αγαπημένο του πρόσωπο.

' Εως εδώ τα πράγματα κινούνται 
μέσα στα όρια του φυσικού, υπάρ
χουν όμως καί επιρροές προσώπων 
που δυνατόν να εγκυμονούν κινδύ
νους η να περιέχουν και το στοιχείο 
του φαιδρού για τους ισχυρούς, κάθε 
εποχής.

Τέτοιες κακές επιρροές μπορεί να 
δέχωντάι τα υψηλά πρόσωπα από 
ερωμένες -  ή και... εραστές -, από 
φανερές ή Μυστικές Λέσχες, από 
αστρολόγους ή μέντιουμ.

Αυτά βέβαια συμβαίνουν αλλού...
Στη χώρα μας έχομε μερικά άλλα 

περιστατικά, που και σ' αυτά υπάρ
χει βέβαια το στοιχείο του παράδο
ξου.

Πριν από το 1950 έτσι -  μεταξύ 
1939 και 1950 -, γνωστός Έλληνας 
ανέλαβε την πρωθυπουργία της Χώ
ρας παρακινούμενος από τα πνεύμα
τα υψηλών προσώπων, που είχαν

πεθάνει από χρόνια. Την ενθάρρυνση 
αυτή έλαβε κατά τη διάρκεια πνευμα
τικών συνεδριάσεων, που έγιναν πα
ρουσία δύο ακόμη εξεχόντων μελών 
της αθηναϊκής κοινωνίας...

Παραθέτομε τη σχετική μαρτυρία, 
όπως ακριβώς την αντλούμε από 
σοβαρή πηγή:

«...Τον λόγον που απηύθυνα από 
ραδιοφώνου ως πρωθυπουργός της 
Ελλάδος (...) τον είχα ετοιμάσει από 
ημερών, πριν ακόμη κληθώ υπό του 
βασιλέως δια να συμμετάσχω εις την 
Κυβέρνησιν. Έ νά μήνα περίπου πριν 
είχα παρακληθεί από τον Κωνσταντί
νον Μελάν να παραστώ εις πνευματι
κήν συνεδρίασιν, κατά την οποίαν ο 
Ελευθέριος Βενιζέλος θα μου ομιλού
σε από το Υπερπέραν. Έλαβα μέρος 
εις την συνεδρίασιν, εις την οποίαν 
παρίστατο, πλην του Κ. Μελά και 
ένας καθηγητής τής Θεολογικής Σχο
λής του πανεπιστημίου και η μεσά
ζουσα Δώρα Κασσιανίδου. Επικοινώ- 
νουν με την μέθοδον της «πλανσέτ». 
[Σημ. γραφ.: θα εξηγήσομε στη συνέ
χεια] . Μετά την κεκανονισμένην προ
σευχήν, που γίνεται εις την αρχήν της 
συνεδριάσεως, η οδηγός εκάλεσε τον 
Ελευθέριον Βενιζέλον, ο οποίος ήλθε 
και μου προανήγγειλε ότι λίαν προσε
χώς, ύστερα από εθνικός συμφοράς 
που προσεγγίζουν, θα εκαλούμην εις 
την Αρχήν, κα ι με συνεβούλευε να μη

Αριστερά: Ο σουλτάνος Μουράτ ο £ '. 
Στην απέναντι σελίδα επάνω: Νοστρά- 
δαμος, ο παράξενος προφήτης. Κάτω: 
Δακτυλικό αποτύπωμα, που άφησε υλο
ποιημένο πνεύμα νεκρού, κατά τους 
ισχυρισμούς των πνευματιστών.

διστάσω να αναλάβω. Μου έδιδε την 
υπόσχεσιν ότι θα μ' εβοήθει εις το 
δύσκολον αυτό έργον μου. Επηκολού- 
θησε, εις τας επομένας ημέρας, και 
δεύτερη και τρίτη επικοινωνία κατά 
τας οποίας, πλην του Ελευθερίου 
Βενιζέλου, προσήλθον ο Αλέξανδρος 
Παπαναστασίου, ο πατήρ μου και 
άλλοι, οι οποίοι με συνεβούλευσαν 
όπως και ο Ελευθέριος Βενιζέλος.

» Ο πατήρ μου και ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος επροχώρησαν να μου ει- 
πούν (ακριβέστερον να γράψουν), επί 
ερωτήσει μου, το τ ι έπρεπε να εϊπω 
προς τον λαόν όταν θ ' ανελάμβανα 
Κυβερνήτης. Περί των συνεδριάσεων 
αυτών υπάρχουν πρακτικά.

»Αυτά με παρεκίνησαν να καθήσω 
και να ετοιμάσω τον λόγον τον οποίον 
εξεφώνησα αργότερα, μόλις ανέλαβε 
την πρωθυπουργίαν. Δεν δυσκολεύο
μαι να ομολογήσω, ότι εις αυτόν τον 
λόγον έχω παρμένα αρκετά από τα 
υπαγορευθέντα υπό των υπερπέραν. 
' Ετσι εξηγείται, πως ήμουν έτοιμος να 
ομιλήσω εντός ολίγων ωρών αφ' ότου 
ανελάμβανα πρόεδρος της Κυβερνή- 
σεως»...

Για όσους τυχόν δεν γνωρίζουν τι 
σημαίνει «πνευματισμός» και «πνευ- 
ματιστική συνεδρίαση», σημειώνομε 
ότι με τον πρώτο όρο εννοούμε τη 
«θεωρία [την] ασχολουμένην περί την 
επικοινωνίαν των ζώντων μετά των 
πνευμάτων», και με τον δεύτερο τή 
σύναξη ατόμων για τήν τέλεση της 
επικοινωνίας μετά των νεκρών, μέσω 
«διαμέσου» (μέντιουμ).

Για την πραγματοποίηση της επι
κοινωνίας αυτής υπάρχουν πολλοί 
τρόποι, μεταξύ των οποίων και ο «δια 
της κινουμένης τραπέζης πλανσέτ» 
(όπως διαβάσαμε παραπάνω). Γίνεται 
δε ως ακολούθως: «Το διάμεσον 
[μέντιουμ] θέτε ι την χείρα του επί της 
πλανσέτ ήτις τοποθετείται επί κρυ
στάλλου κάτωθι του οποίου ευρίσκε- 
ται πίναξ ημικλυκός της αλφαβήτου, 
διαστάσεως 50x50 εκ. και επί μιας
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Εκείνοι που ε π η ρ έ α σ α ν  
τ ο υ ς  μ ε γ ά λ ο υ ς
Τού Αρχιφύλακα 
κ. Μ Η Ν Α  ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

Κατά μιαν πηγή ο Χίτλερ έπεσε θύμα πολλών κακών επιρ
ροών, όπως λ.χ. του μέντιουμ ' Ερικ-Γιαν Χανούσσεν,που έπαιζε 
στο θέατρο «Σκάλα του Βερολίνου».

Ηταν πασίγνωστο ότι ο Χανούσσεν ήταν φανατικός ναζί και 
είχε από το κόμμα απόλυτη προστασία. Ηταν έμπιστος του 
Χίτλερ για τον οποίο μάλιστα είχε προβλέψει θεαματική άνοδο.

ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
κα (...). Η αίθουσα των συνεδριών 
πρέπει να είναι ήσυχος εκ των έξωθεν 
θορύβων και ει δυνατόν εκτός των 
καθισμάτων και μιας μικράς τραπέ- 
ζης να μη υπάρχωσιν άλλα έπιπλα 
εντός της αιθούσης. Οταν αρχίση η 
συνεδρίασις, αι διακοπαί απαγορεύ
ονται. Η θύρα πρέπει να κλειδώνηται 
και να απαγορεύηται η είσοδος και η 
έξοδος... Το φως εξασθενεί την έντα- 
σιν των φαινομένων, το δε σκότος 
πολλαπλασιάζει ταύτην»...

Αυτά λοιπόν συμβαίνουν, εδώ και 
πολλές δεκαετίες, γύρω μας -  των 
θυρών κεκλεισμένων...

Περισσότερα όμως περί πνευματι
σμού και πνευματιστών θα παρουσιά
σουμε μιαν άλλη φορά.

Ας μεταφερθούμε τώρα στον εξω- 
ελλαδικό χώρο γιαναρίξωμε μια ματιά 
στα παράδοξα εκείνα πρόσωπα που 
κατά καιρούς επηρέασαν τους ισχυ
ρούς.

ΣΤΗΝ ΤΣΑΡΙΚΗ ΡΩΣΙΑ

«Μεγαλειότατε, χαιρετούμε με σε
βασμό, την άφιξη της μεγαλειότητάς 
Σας, στη γη της πατρίδος μας. (...). 
Σαν εκπρόσωποι της αρχαιότερης 
ανθρώπινης παράδοσης δεχόμαστε, 
διαμέσου των μυητικών αδελφοτή
των, τις υψηλές διδασκαλίες των πε

ευθείας γραμμής κάτωθι της αλφαβή
του οι αραβικοί αριθμοί 1-10».

' Οταν λοιπόν ερωτηθεί το πνεύμα 
του πεθαμένου, μέσω του μέντιουμ 
κινείτα ι το τραπεζάκι κα ι με μια 
ενσωματωμένη σ αυτό ακίδα επιλέ
γονται αυτόματα τα γράμματα και οι 
αριθμοί, που τελικά συνθέτουν το

κείμενο της απαντήσεως του νεκρού 
Και κάτι ακόμη:
«Τον πνευματιστικόν κύκλον α

παρτίζουν άτομα διακαώς επ ιθυ 
μούντο όπως έλθωσιν εις επικοινωνί
αν μετά πνευματικών οντοτήτων. Τα 
ατομα αυτά εξ αμφοτέρων των φύλων 
δεν πρέπει να υπερβαίνωσι τά δώδε-
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Από τη μύτη του μέντιουμ κρέμονται οι 
φυσιογνωμίες υλοποιηθέντων πνευμά
των. Φαίνεται όμως καθαρά ότι η όλη 
σύνθεση είναι φωτογραφικό τρύκ. (Αν
τίγραφο από βιβλίο πνευματιστικό).

ρασμένων γενεών και αναμεταδίδου
με στις μελλοντικές γενιές τη φτωχή 
εισφορά μας. (...) Η αυτοκρατορία 
που στηρίζεται στον κανόνα «η Δύνα
μη υπερέχει από το Δίκαιο» βγαίνει 
από την επιρροή της θείας Πρόνοι
ας... και καταρρέει σύντομα, από τα 
ίδια της τα λάθη. (...). Παρακαλούμε 
τη μεγαλειότητά Σας, να δεχτεί με 
ευμένεια το χαιρετισμό μας και ενώ
νοντας την αυτοκρατορία με τη Θεία 
Πρόνοια, να την κάμει αθάνατη... Ο 
Διευθυντής της «Μύησης» ΖΕΡΑΡ 
ΑΝΚΩΣ (Παπύς)».

' Ετσι υποδέχτηκε στη Γαλλία, κατά 
το 1896, τον Τσάρο της Ρωσίας 
Νικόλαο το β ο πρόεδρος του Υπέρ
τατου Συμβουλίου του Τάγματος των 
Μαρτινιστών (και άλλων μυστικών 
Οργανώσεων), ο πολύς Ζ. ΑΝΚΩΣ 
(Παπύς).

Κατά τις πηγές μας, δεν ήταν η 
πρώτη φορά που ένας «μάγος» πλησί
αζε τον Τσάρο. Ο μεγάλος δούκας 
Κωνσταντίνος είχε παρουσιάσει στη 
Ρώσικη Αυλή τον Γερμανό βαρώνο 
φον Λάνγκσντορφ, ένα μέντιουμ που 
έμεινε πολλά χρόνια εκεί. Στο παλάτι 
έπαιρναν όλες τις σημαντικές αποφά
σεις, αφού πρώτα ζητούσαν τη συμ
βουλή του Λάνγκσντορφ... που ήταν 
κατάσκοπος του Κάϊζερ

Μετά τη στέψη του Νικολάου β’ , 
μαζεύτηκε γύρω του ένα πλήθος από 
προφήτες, από μυστικιστές κ ι από 
«φωτισμένους» (όπως τον Ρασπούτιν 
κ.α.), που τις περισσότερες φορές 
ήταν όργανα των ξένων δυνάμεων.

Ολ' αυτά τα μάθαινε ο Παπύς από 
την αλληλογραφία του με υψηλό πρό
σωπο του Παλατιού. Ο Χριστιανικός 
πολιτισμός της Ρωσίας βρισκόταν σε 
κίνδυνο. Γι αυτό η μυστική οργάνω
ση Η.Β. of. L., έδωσε στον Παπύς την 
εντολή να γράψει στον Τσάρο... Στις 
αρχές Οκτωβρίου 1905, ο Παπύς 
προσκλήθηκε στην Πετρούπολη.

Την ημέρά που έφτανε στην Πε
τρούπολη στη Μόσχα ξεσπούσε μια 
φοβερή εξέγερση, ενώ ταυτόχρονα 
γινόταν η κήρυξη της γενικής απεργί
ας των σιδηροδρόμων.

Ο μάγος κλήθηκε επειγόντως στο 
Παλάτι. Υστερα από μια σύντομη

συνομιλία με τον αυτοκράτορα, διορ- 
γάνωσε για την επομένη, μια μεγάλη 
τελετουργία επίκλησης και νεκρομαν
τείας. Παρόντα ήταν ελάχιστα πρόσω
πα.

Ο Παπύς «επιστρατεύοντας» τις 
δυνάμεις του και υψώνοντας στο 
ζενίθ το ζωικό του δυναμισμό, κατά- 
φερε να φέρει το φάντασμα του 
Τσάρου Αλέξανδρου Γ .».

Με μεγάλη αγωνία ο Τσάρος Ν ικό
λαος ρώτησε τον πατέρα του, αν 
έπρεπε ή όχι ν ' αντιδράσει στην 
εξέγερση που φούντωνε στη Ρωσία.

Το φάντασμα απήντησε:
« Οφείλεις με κάθε θυσία, να κατα

πνίξεις την επανάσταση που έχει 
αρχίσει. Μ ια μέρα όμωςθα ξαναγεννη- 
θεί, και θάναι τόσο βίαιη, όσο και η 
σημερινή καταστολή της».

Και ενώ οι μονάρχες αναλογιζόντσυ- 
σαν με δέος αυτή τη δραματική προφη
τεία, ο Παπύς, τους διαβεβαίωσε πως 
μπορούσε χρησιμοποιώντας τη μαγική 
του δύναμη, να εξορκίσει την επερχό- 
μενη καταστροφή, αλλά ο εξορκισμός 
αυτός θα έχανε τη δύναμή του μόλις ο 
ίδιος ο Παπύς θα πέθαινε! 'Επειτα 
τέλεσε με επισημότητα το τυπικό του 
εξορκισμσύ.

Στις 25 Οκτωβρίου του 1916 ο 
μάγος Παπύς πέθανε....

Στις 3 Μαρτίου του 1917 ο Τσάρος 
ανετρέπετο! « Η απολυταρχία κατέρ- 
ρευσε σχεδόν χωρίς αγώνα, σαν ένα 
σάπιο όργανο που αρκούσε να το 
αγγίξεις με το δάχτυλο, για ν ' ανατρα
πεί» (Ρόζα Λούξεμπουργκ).

Η προφητεία έτσι του Παπύς 
βγήκε αληθινή.

' Ηταν όμως προφήτης ο Παπύς ή 
γνώριζε από άλλες πηγές τ ι γινόταν 
και τ ι σχεδιαζόταν κάτω από τα πόδια 
του Τσάρου;

' Ετσι φαίνεται.
... Γιατί η επανάσταση Φεβρουαρί- 

ου-Μαρτίου του 1917 «και η εγκαθί- 
δρυσις της προσωρινής Κυβερνήσεως 
είχαν εμπνευσθή και διεξαχθή» από 
μια μεγάλη μυστική Εταιρεία, ενώ οι 
πρώτοι μετεπαναστατικοί Πρωθυ
πουργοί της Ρωσίας (LVOV, Keren- 
sku κ.α.) ήταν μέλη της Εταιρείας 
αυτής... Αλλά και ο Παπύς ήταν 
επίσης μυημένος στην ίδια μυστική 
εταιρεία.

' Ολοι δηλαδή ήταν στο ίδιο παρα
σκήνιο που τράνταξε συθέμελα τη 
Ρωσία και τον κόσμο...

ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Διάφοροι ξένοι συγγραφείς, από τα 

έργα των οποίων αντλούμε τις πληρο
φορίες μας, ισχυρίζονται ότι και ο 
Αδόλφος Χίτλερ είχε υποστεί επιρρο
ές από πρόσωπα παράδοξα...

Μ ια φθινοπωρινή μέρα του 1923 
λοιπόν πέθανε στο Μόναχο ένας 
παράξενος άνθρωπος, ο δραματουρ
γός, ποιητής κα ι δημοσιογράφος Ντή- 
τριχ ' Εκαρντ. Πέθανε αλλά η Εται
ρεία «Θούλη» συνέχιζε τη ζωή της και 
σύντομα θα άλλαζε τον κόσμο...

«Το 1920 ο Εκαρντ και ένα άλλο 
μέλος της Θούλης, ο αρχιτέκτονας 
Άλφ ερντ Ρόζεμπεργκ, γνωρίζονται 
με τον Χίτλερ. Δίνουν το πρώτο τους 
ραντεβού στο σπίτι του Βάγκνερ, στο 
Μπάϋρωϋτ. Επί τρία χρόνια θα τον 
περιβάλουν με τις συμβουλές τους. 
(...) Ο ιστορικός Χόϊντεν γράφει ότι ο 
' Εκαρντ ανέλαβε την πνευματική 
μόρφωση του Χίτλερ. Του μαθαίνει 
πως να γράφει κα ι πως να μιλά. Η 
διδασκαλία αναπτύσσεται σε δυο επί
πεδα. Το μυστικό δόγμα και το 
προπαγανδιστικό δόγμα. Τον Ιούλιο 
του 1923 ο ' Εκαρντ είναι ένα από τα 7 
ιδρυτικά μέλη του εθνικοσοσιαλιστι- 
κού κόμματος (το 7 είναι ιερός αρι
θμός). Το φθινόπωρο λέει πεθαίνον- 
τας:

» Ακολουθείστε τον Χίτλερ, θα 
χορέψει στη μουσική που εγώ έγρα
ψα. Του δώσαμε όλα τα μέσα για να 
επικοινωνεί μ' εκείνους...».

Κατά μιαν άλλη πηγή ο Χίτλερ 
έπεσε θύμα και άλλων κακών επιρρο
ών, όπως λ.χ. του μέντιουμ ' Ερικ-Γιαν 
Χανούσσεν, που έπαιζε στο θέατρο 
«Σκάλα του Βερολίνου».

' Ηταν πασίγνωστο -  λέει η πηγή 
μας -  ότι ο Χανούσσεν ήταν φανατι
κός ναζί κα ι είχε από το κόμμα
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απόλυτη προστασία. ' Ηταν έμπιστος 
του Χίτλερ για τον οποίο μάλιστα είχε 
προβλέψει θεαματική άνοδο.

' Οταν τελείωνε από το θέατρο ο 
Χανούσσεν, από μια μυστική έξοδο 
γλυστρούσε στο δρόμο και έμπαινε σε 
μια πολυτελέστατη μερσεντές, στην 
οποία τον περίμενε ο γραμματέας 
του. Μέσα σε λίγα λεπτά έφθαναν στη 
συνοικία της Κουρφουστεντάμ - Αλέε 
κα ι σταματούσαν μπροστά στην μεγα
λόπρεπη καγκελόπορτα ενός ωραιό
τατου μεγάρου της Λίτζενμούργκερ 
στράσσε.

Εκεί, σ’ αυτό το διακριτικό μέρος, 
ο Χανούσσεν ξανάβρισκε κάθε νύχτα 
την πραγματική του ζωή, γιατί τα 
νούμερά του στο θέατρο ήταν μόνο 
για καμουφλάξ. Σ ’ αυτό το άντρο του 
μυστικισμού ο «μάγος» έδινε αστρο
λογικές συμβουλές σε μερικά υψηλά 
πρόσωπα. Ανάμεσά τους, οι ιθύνον
τες του εθνικοσοσιαλιστικού κόμμα
τος...

Από την πρώτη κιόλας συνάντησή 
τους, το μέντιουμ είχε εντυπωσιάσει 
τον Χίτλερ. Πολύ σύντομα, ο Χίτλερ 
κατέληξε να ζητεί τη συμβουλή του σε 
κάθε περίσταση. Κατά τον Γερμανό 
ιστορικό Γκιβέζιους, δική του ήταν -  
του Χανούσσεν -  η ιδέα της πυρπολή- 
σεως του Ράϊχσταγκ. Είχε συλλάβει 
και προετοιμάσει το σχέδιο της πυρ- 
καϊάς με σκοπό να προκαλέσει την 
αγανάκτηση της Ευρώπης απέναντι 
σ ένα τόσο «εικονοκλαστικό» έγκλη
μα των Ναζί...

Ποιος ήταν ο Χανούσσεν; Από 
έρευνες της η Γερμανική Αστυνομία

Ο Τραπεζίτης της Κωνσταντινουπόλε
ως Κλεάνθης Σκαλιέρης, ισχυρός μο
χλός του παρασκηνίου. Πέθανε τελικά 
σαν φτωχός υπάλληλος των Ελληνικών 
Σιδηροδρόμων...

Η ξαφνική εμφάνιση «πνεύματος τρο
μοκρατεί τον άνθρωπο».

εμαθε ότι το πραγματικό όνομα του 
ανθρώπου αυτού ήταν Χαρσέλ Στάϊν- 
σνάϊντερ και ήταν εχθρός του ναζι
σμού...

Για μια ακόμη φορά ο Χίτλερ έπεσε 
θύμα των σκληροτράχηλων εχθρών 
του.

ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ
Γύρω στα 1540, στους αριστοκρατι

κούς κύκλους της Γαλλίας « δρούσε» ο 
«προφήτης» Μιχαήλ Νοστράδαμος, 
πρόσωπο πολυμαθέστατο, εβραϊκής 
καταγωγής.

« Εμελέτησα -  λέει -  βιβλία, τα 
οποία εφυλάσσοντο κρυμένα επί εκα
τονταετηρίδας ολοκλήρους. Επειδή 
όμως είχα την προαίσθησιν οτι η 
κατοχή των βιβλίων αυτών θα με 
ωδηγούσε εις συμφοράν (υπονοεί την 
Ιεράν Εξέταξιν), τα έκαυσα, μετά την 
μελέτην των. Α ι φλόγες ανέβαιναν 
υψηλά και εσκόρπιζαν μίαν ασυνήθη 
διαύγειαν, λαμπροτέραν από το φυσι
κόν φως. Ολόκληρος η οικία εφωτί- 
σθη με λάμψιν ομοίαν προς την του 
κεραυνού ή της πυρκαϊάς».

Το 1556 κάλεσαν το Νοστράδαμο ο 
βασιλιάς Ερρίκος ο II και η γυναίκα 
του Αικατερίνη των Μεδίκων στο 
Παρίσι, να τον ρωτήσουν για το 
μέλλον του Παλατιού τους. Ο «προ
φήτης» πρόβλεψε -  κα ι είπε -  στο 
βασιλιά ότι θα τραυματιστεί στο μάτι. 
Το 1559 ο Ερρίκος πράγματι τραυμα
τίστηκε στο μάτι κα ι πέθανε!

Ο Νοστράδαμος έδωσε συμβουλές 
στην Αικατερίνη των Μεδίκων επί 
πολιτικών υποθέσεων, πρόβλεψε ά
νοδο των υιών της στο θρόνο, μπήκε 
σε παλάτια βασιλέων, έλαβε πολλά 
χρυσά τάλληρα και δόξα μεγάλη.

Το 1566 ο Μάγος πέθανε. Το 1791 
κατά τη Γαλλική Επανάσταση το 
μνήμα του εβεβηλώθει. Ο στρατιώτης 
όμως που έκαμε τη βεβήλωση την 
άλλη μέρα πέθανε, για να εκπληρωθεί 
έτσι ή προφητεία του Νοστράδαμου: 
«Συμφορά θά πλήξη εκείνον που θ ’ 
ανοίξει τον τάφο. μου».

Οι προφητείες του καταπληκτικού 
αυτού ανθρώπου μιλούν -  κατά τους 
ερμηνευτές του -  για τα γεγονότα που 
εκτείνονται έως και το 2066 μ.Χ., 
συνεσκιασμένα βέβαια αλλά με ακρί

βεια αξιοσημείωτη.
' Ομως για τον Νοστράδαμο και τις 

προφητείες του ϊσως μιλήσωμε, λε
πτομερέστερα, άλλοτε.

Άλλος «απόκρυφος» που έδρασε 
στα σαλόνια των υψηλών κύκλων της 
Γ αλλίας ήταν και ο Καλλιόστρο, για τις 
διδασκαλίες του οποίου γράψαμε σε 
προηγούμενο τεύχος του περιοδικού 
αυτού.

' Ενα από τα πιο παράξενα κατορ
θώματα του «μάγου» αυτού ήταν ένα 
γεύμα, στο οποίο έλαβαν μέρος και 
φαντάσματα νεκρών προσωπικοτή
των.

Ο κόμης ντ' Αρτουά, μαζί με άλλα 
πέντε εξέχοντα πρόσωπα, προσκλη- 
θέντες σε γεύμα, βρήκαν τραπέζι 
στρωμένο για δεκατρείς. Με τον αμφι
τρύωνα ήσαν έξη, όταν ο Καλλιόστρο 
διέταξε να κλείσουν οι πόρτες. Αλλά 
πού ήσαν οι άλλοι επτά; Ο Καλλιόστρο 
σηκώνεται όρθιος κα ι αρχίζει μια 
αυτοσυγκέντρωση. Είναι ωχρότατος. 
Μετά πάροδο ώρας ακαθόριστης, σε 
μια από τις κενές θέσεις αρχίζει να 
διαγράφεται μια συγκεχυμένη ανθρώ
πινη μορφή η οποία γίνεται βαθμηδόν 
διαυγής. Είναι το φάντασμα του δου- 
κός Σουαζέλ. Οι παρόντες εμβρόντη
τοι, συνωθούνται μεταξύ τους. Αλλά 
σε λίγο εμφανίζονται και άλλα φαντά
σματα. Είναι του αββά ντε Βουαζενόν. 
Εμφανίζονται κατόπιν οι μορφές του 
Βολταίρου, του Μοντεσκιέ, του ντ' 
Αλμπέρ και του Ντιτερό. Κάθονται 
στις φυλαγμένες θέσεις στο τραπέζι. 
Απαντούν σε ερωτήσεις του Καλλιό
στρο και των άλλων. Ό τα ν  το όραμα 
αυτό χάνεται διαπιστώνεται ότι είχε
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διαρκέσει δυο ώρες.
Για τους . φίλους του Καλλιόστρο 

όσα έγιναν εκείνη τη νύχτα ήταν «ένα 
πρωτοφανές πείραμα», ενώ για τους 
επικριτές του ήταν, «οι μεθοδίες του 
Διαβόλου»!

Αυτά -  κα ι άλλα τινά -γινόντουσαν 
στα μέγαρα των ισχυρών. Με το 
πέρασμα του καιρού όλα τελικά τα 
σκέπασε η σκόνη της ιστορίας...

ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Μια νύχτα, στις 20 Οκτωβρίου του 

έτους 1872, από ένα μέγάρο της 
Κωνσταντινουπόλεως έβγαινε, λαβαί
νοντας πολλές προφυλάξεις, ένας αρ- 
μένης Ψαράς. Σε λίγη ώρα έμπαινε σ' 
ένα άλλο μέγαρο...

Αλλά τ ι δουλειά έχει ένας ψαράς να 
μπαινοβγαίνει νυχτιάτικα σε υψηλά 
μέγαρα;

Το άτομο αυτό δεν ήταν λοιπόν 
ούτε αρμένης ούτε κα ι ψαράς. Το δε 
μέγαρο από το οποίο βγήκε δεν ήταν 
ένα οποιοδήποτε μέγαρο αλλά τα 
σουλτανικά ανάκτορα της Κωνσταντι
νουπόλεως!... Και το πρόσωπο αυτό 
ήταν ο ίδιος ο διάδοχος του θρόνου, ο 
μετέπειτα σουλτάνος Μουράτ ο Ε !

Αλλά γιατί τόση μυστικότητα;
Γιατί το υψηλό αυτό πρόσωπο δεν 

πήγαινε για... γυναικοδουλειές ή χαρ
τιά· αλλά πορευόταν προς το μέγαρο 
του έλληνα τραπεζίτη Κλέανθη Σκαλι- 
έρη, όπου τον περίμενε μια συντρο
φιά σοβαρών κυρίων, να τον μυήσει 
στα μυστήρια μιας Μυστικής Εταιρεί
ας...

Αλλά γιατί γινόντουσαν ολ' αυτά;
Γιατί -  κατά τις πηγές μας -  ο 

Κλέανθης Σκαλιέρης και οι άλλοι 
έλληνες κα ι τούρκοι συνεργάτες του 
ήθελαν να προωθήσουν την παλιά 
Φαναριώτικη ιδέα «δια την εγκαθί- 
δρυσιν διαδικής Ελληνοτουρκικής -  ή 
μάλλον Τουρκοελληνικής -  αυτοκρα
τορίας, προς επίλυσιν του περιφήμου 
Ανατολικού ζητήματος» ή, με άλλη 
διατύπωση, «προς δημιουργίαν μιας 
νέας Τουρκίας βασιζομένης επί πλή
ρους Τουρκοελληνικής ισοπολιτεί- 
ας».

Εσκέπτοντο λοιπόν οι έλληνες ε
κείνοι ότι «η συνεργασία κα ι η αδελ- 
φοποίησις των δύο λαών και η εξ 
αυτού αναγέννησις ενός νέου βυζαν
τινού Κράτους, είχεν ανάγκην ισχυ
ρού τινός μοχλού ίνα κινηθή, ίνα 
προοδεύση και λάβη σάρκα και οστά. 
Προς τούτο ουδείς ήτο καταλληλότε
ρος του Μουράτ Εφέντη».

Στην προσπάθειά του αυτή ο Σκα
λιέρης ενισχύετο και από τον πρε
σβευτή της Αγγλίας, σερ Γεώργιον

Έλλιοτ. Ο ξένος όμως δούλευε για 
άλλους σκοπούς.

Ας το δούμε αυτό καθαρά, από μια 
σπάνια πηγή:

«Το 1876 μετ' αγώνας δεινούς και 
θυσίας υλικός μεγάλας επέτυχεν ο 
αδελφός Κλέανθης Σκαλιέρης την εις 
τον Οθωμανικόν θρόνον άνοδον του 
πρίγκηπος Μουράτ, ενισχυόμενος 
υπό του σερ Γεωργίου Ελλιοτ, πρε- 
σβευτού της Αγγλίας, απεκδεχομένης 
εκ της ανατροπής του σουλτάνου 
Αβδούλ Αζίζ την ματαίωσιν των Ρωσι
κών σχεδίων...».

Γι αυτά λοιπόν τα μεγαλεπήβολα 
σχέδια χρειάστηκε να ντυθεί ο Μου
ράτ σαν αρμένης ψαράς!

Η ιστορία όμως αυτή είναι συντα
ρακτική και συναρπαστική στην εξέ
λιξή της. Ισως την παρουσιάσωμε 
μιαν άλλη φορά.

*

Τα παλαιότερα χρόνια δεν υπήρχε 
δυνατότητα ενημέρωσης -  και συμμε
τοχής -  για τους λαούς, το παρασκή
νιο έτσι δούλευε σχεδόν χωρίς έλεγχο. 
Τα πράγματα σήμερα είναι πολύ 
διαφορετικά. Και αυτό είναι ένα από 
τα καλά της Δημοκρατίας....
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Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Κ Α

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α

Με επισημότητα γιορτάστηκε η επέτει
ος της 28ης Οκτωβρίου σε όλες τις 
αστυνομικές Υπηρεσίες. Στο Αρχηγείο 
Αστυνομίας Πόλεων τον Πανηγυρικό 
εξεφώνησε ο Αστυνόμος κ. Ευθυμιό- 
πουλος. Στη φωτογραφία επάνω ο 
ομιλητής.

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Ε Σ

Έ ν α ς  άξιος 
αστυνομικός

Προς τον Κον 
Διοικητήν 
Αμέσου Δράσεως 
Σταδίου 10 
ΕΝΤΑΥΘΑ

Κύριε,

Η επιστολή μου αυτή δεν έχει άλλο σκοπό 
παρά μόνον να επισημάνει τις αρετές και 
τα προσόντα ενός αστυνομικού οργάνου, 
που δεν γνωρίζω ούτε τον βαθμό του, 
ούτε το επώνυμό του, παρά μόνον το 
μικρό του όνομα που είναι «ΛΕΩΝΙΔΑΣ»
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και που υπηρετεί στο Κέντρο Ασυρμάτου 
της Αμέσου Δράσεως.

Κατά διαβολική σύμπτωση, ενα μικρό 
τραντζίστορ που μου χαρίσανε από την 
Αμερική, σε κάποια θέση έπιασε το 
Κέντρο και τους σταθμούς της Αμέσου 
Δράσεως.

Ο άψογος τρόπος αντιμετωπίσεως 
όλων των προβλημάτων που ανακύπτουν 
μεταξύ πολιτών και αστυνομικών, η λύσις 
και η μεθοδική διέξοδος από οποιαδήπο
τε δύσκολη θέση, κρατώντας πολύ ψηλά 
το κύρος και την ιδιότητα των αστυνομι
κών οργάνων από το Κέντρο, η απόλυτος 
γνώσις των κειμένων διατάξεων και ο 
τρόπος υπενθυμίσεως τους κατα την 
ενάσκησιν των καθηκόντων στα όργανα, 
με συνεκίνησε και με ανάγκασε να γράψω 
την παρούσα πιεζόμενος περισσότερο 
από εσωτερική ανάγκη.

Σας αξίζουν θερμά συγχαρητήρια για 
την αξιοποίηση του λαμπρού αυτού αστυ
νομικού, και όσο αυτό το Σώμα πλαισιώνε
ται από τέτοιους άνδρες, ουδέποτε έχει 
ανάγκη στηρίξεως από κανέναν.

Τέλος θα ήθελα να παρατηρήσω για 
τον τρόπο συνεργασίας των οργάνων 
μετάτου Κέντρου. Είναι πραγματικά ένας 
γρήγορος, ευχάριστος διάλογος, με ανά
λογο χιούμορ χωρίς νευρωτικές παρατη
ρήσεις και εξάρσεις, με χαμόγελο και 
αγάπη, και τούτο έχει μεγάλη σημασία σε 
αυτούς που αναπνέουν νηχθημερόν την 
βαριά μολυσμένη ατμόσφαιρα των δρό
μων της Αθήνας.

Ε. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣ 

ΗΠΙΤΟΥ 7 
ΠΛΑΚΑ

κρίσεις για τα 
« ΑΣ ΤΥΝ .  ΧΡ ΟΝΙ ΚΑ »

Προς Περιοδικόν 
Αστυνομικά Χρονικά

Αγαπημένο μου περιοδικό. Μεγάλη 
συγκίνηση αλλά ταυτόχρονα και χαρά 
αισθάνομαι κάθε φορά που ο Ταχυδρό
μος σε παραδίδει στα χέρια μου. Είσαι 
ενα περιοδικό άριστο εμπνευσμένο με 
τέλειες προϋποθέσεις μορφώσεως του 
πνεύματος και της κοινωνικής τοιαύτης. 
Είσαι το περιοδικό πού μου δίνει θάρρος 
πίστη και πεποίθηση ατενίζοντας σαν 
όραμα, τελειώνοντας τις σπουδές μου να 
καταταγώ και ' γω στο σώμα της Αστυνο
μίας Πόλεων. Δεν είναι υπερβολή. Είναι 
όμως επικτακτική μου ανάγκη και χρέος 
μου να αγωνιστώ υπερβολικά υπερπηδώ
ντας κάθε εμπόδιο και δυσκολία που 
θέλει παρουσιαστεί στο δρόμο μου εμψυ
χωμένος απόλυτα από τους πολύτιμους 
γλυκείς και ελπιδοφόρους καρπούς που 
μου προσφέρεις αγαπημένο μου περιοδι
κό. Τέλος θα ήθελα να εκφράσω τις 
ευχαριστίες μου στους άντρες του σώμα
τος που αγωνίζονται στην κυριολεξία για 
να μας προσφέρρυν ότι καλύτερο υπάρ
χει, στο περιοδικό.

Εκ βάθους καρδίας μου δεχθήτε από 
εναν «ίσως» συναδελφόσας «μελλοντι
κό» ενα Εύγε, εύγε για αυτούς οι οποίοι 
εργάζονται ακούραστα και μας προσφέ
ρουν τις χρυσές αυτές σελίδες του 
περιοδικού, γράφοντας με ανεξίτηλα 
γράμματα τα θέματα που απασχολούν 
σήμερα την κοινωνία μας.

Εύγε λοιπόν ο αυτούς που πρωτοστα
τούν γράφοντας τα «Αστυνομικά Χρονι

κά» χρονικά αιώνια και ευήμερα. 

ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ
Τριανταφυλλόπουλος Αδάμ 

Μαθητής Β' Λυκείου 
ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Κύριε Διευθυντά
Αισθάνομαι υποχρέωσιν, ως νέος Διευ

θυντής χωρ/κής Σάμου, να σάς ευχαρι
στήσω, δια την προσφοράν του περιοδι
κού του Σώματός σας, τιμής ένεκεν, εις 
την υπηρεσίαν μας.

Το περιοδικόν σας, με την ποικίλην 
ύλην του, με συντάκτας εγνωσμένης 
αξίας και με την εμπειρίαν της συντακτι
κής του επιτροπής, νουθετεί, προτρέπει 
και κατευθύνει τον αναγνώστη.

Εγώ προσωπικώς ως συνεργασθείς 
κατά το παρελθόν, με συναδέλφους του 
Σώματός σας, γνωρίζω και εκτιμώ το 
πρός την πατρίδα έργον σας.

Είθε, το περιοδικόν σας πάντοτε ν' 
αριστεύη.

Μετ' εκτιμήσεως 
Κορμάς Δημήτριος 
Αντ/ρχης Χωρ/κής 

Διοικητής ΔΧ Σάμου

Ευχαριστίες
καταστηματαρχών

Προς το ΣΤ' Αστυνομικό Τμήμα 
Οι καταστηματάρχες της οδού Σαχτούρη 
ευχαριστούν θερμά το ΙΣΤ' Αστυνομικό 
τμήμα για τις ενέργειές του που συντέ- 
λεσαν στην κεραυνοβόλα λύση του από 
20 μηνών υγειονομικού μας προβλήμα
τος
Μυτιληναίος Αντώνιος Σαχτούρη 6 Ε

νταύθα

Υπό την προεδρεία του Υπουργού Δημ. Τάξεως κ. Σκουλαρίκη και με την παρουσία 
του Γενικού Γοαμματέα του ίδιου Υπουργείου κ. Αναγνωστοπούλου πραγματοποιή
θηκε σε αίθουσα της Σχολής Χωροφυλακής, σύσκεψη στελεχών της Αστυν. 
Πόλεων και Χωροφυλακής, κατά την οαοία εξετάστηκαν οργανωτικά θέματα και 
προβλήματα που απασχολούν τα Σώματα Ασφαλείας. Στις φωτογραφίες επάνω και 
κάτω σχετικά στιγμιότυπα.
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Σε καράβι έκρυβαν το χασίς
' Ενας ’ Ελληνας και ένας Αιγύπτιος 

ναυτικός ουνελήφθηααν από τη Γενική 
Ασφάλεια Αθηνών ενώ ετοιμάζονταν να 
πουλήσουν σε ναρκομανείς της πρω
τεύουσας 8,5 κιλά χασίς αρίστης ποιό
τητας.

Πρόκειται για τον Παύλο Κ. Παρα- 
σκευά, 31 ετών, γ ’ μηχανικό του 
φορτηγού πλοίου «Κριός» και τον Αιγύ
πτιο ναύτη Αλή Γκάρμ, 44 ετών.

Ανακρινόμενοι οι δύο ναυτικοί, ομο
λόγησαν ότι το χασίς το είχε αγοράσει ο 
Αιγύπτιος έναντι 2.500 δολλαρίων και 
το είχε κρύψει σε ειδική κρύπτη μέσα 
στο πλοίο, που βρίσκεται αγκυροβολη
μένο ανοιχτά της Ελευσίνας.

Μετά από έρευνα των αστυνομικών 
στο πλοίο, το χασίς βρέθηκε και οι δυο 
ναυτικοί απεστάλησαν στον εισαγγε
λέα.

•  Εξάλλου σε δωμάτιο του ξενοδο
χείου «Πρέζιντεντ», συνελήφθη ο Θεό
δωρος Α. Μιχαήλ, 45 ετών, καλλιτέ
χνης, κάτοικος Μονάχου, γιατί έκανε 
χρήση χασίς. Κατά την έφοδο των 
αστυνομικών, βρέθηκαν στο δωμάτιο 
του Μιχαήλ 2 γραμμάρια χασίς.

Επίσης συνελήφθη και ο Φανούριος 
Σ. Αλεξανδράτος, 22 ετών, άεργος, 
γιατί έκανε και αυτός χρήση χασίς μαζί 
με το Μιχαήλ.

Στα παράνομα τηλέφωνα ήταν 
ειδικευμένη η σπείρα

Κύκλωμα απατεώνων που πουλού
σαν, μετέφεραν και μεταβίβαζαν τηλέ
φωνα, απεκαλύφθη από την Ασφάλεια 
Αθηνών.

' Ηδη συνελήφθη ο Δημήτριος Ε. 
Πέρρος, 50 ετών, άνεργος, και διεξά
γονται έρευνες προς κάθε κατεύθυν
ση, επειδή οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι 
στην «κομπίνα» ενέχονται πολλά άτο
μα.

Ο Πέρρος εμφανιζόταν σε διαφό
ρους συνδρομητές, που είχαν ανάγκη

ΓκάρμΑλή, Αιγύπτιος. Με τον Έλληνα 
Παύλο Παρασκευή έφεραν χασίς με το 
φορτηγό πλοίο «Κοιός». 
να μεταφέρουν το τηλέφωνό τους σε 
άλλη περιοχή, σαν υπάλληλος του ΟΤΕ 
και χρησιμοποιούσε το όνομα Δημήτρι- 
ος Παπαδημητρίου. Ζητούσε αμοιβή 
από 20.000 έως 50.000 δρχ. και στη 
συνέχεια, με άγνωστο τρόπο, έβγαζε 
πλαστά δικαιολογητικά, που κατέθεσε 
στην υπηρεσία «μεταφορών τηλεφώ
νου» του ΟΤΕ.

Στο σπίτι του βρέθηκαν σφραγίδες 
δημοσίων υπηρεσιών, πλαστά έγγραφα 
και άλλα ενοχοποιητικά στοιχεία, που 
εξετάζονται από ειδικούς της Ασφαλεί
ας.

Ο Πέρρος συνελήφθη στην πλατεία 
Ομονοίας, τη στιγμή που έδινε πίσω την 
αμοιβή που είχε πάρει από τον Θεόδω
ρο Ν. Στάχο, τεχνίτη γουναρικών, κάτοι
κο Γλυφάδας. Του είχε ζητήσει 22.000 
δρχ. για να μεταφέρει το τηλέφωνό του 
από το Κολωνάκι στη Γλυφάδα και, 
επειδή δεν τα κατάφερε -  προ της 
απειλής του Στόχου ότι θα τον καταγ
γείλει στην Αστυνομία -  αναγκάστηκε 
να του επιστρέφει τα χρήματα.

Συνελήφθη και θα κλειστεί στη 
φυλακκή 40 χρόνια

Στη διαστάρωση των οδών Ακαδημίας 
και Εμμ. Μπενάκη συνελήφθη από 
άνδρες της Γενικής Ασφαλείας Αθη
νών ο Παναγιώτης Δ. Λόρδας, ετών 52, 
καταζητούμενος με 77 καταδικαστικές 
αποφάσεις για ακάλυπτες επιταγές 
προκειμένου να εκτίσει κάθειρξη 40 
χρόνων.

Αφαντος ο Αντόνιο με τα 
χρυσαφικά...

Συνελήφθησαν από όργανα της Α
σφαλείας Πειραιώς δυο Πορτογάλοι 
ενώ καταζητείται κι ένας Ιταλός που 
ήταν μαζί τους και καταφερε να διαφυ- 
γει, γιατί στην πολυκατοικία που έμεναν 
είχαν «ρημάξει» κυριολεκτικά, τ'άλλα 
διαμερίσματα.

Συγκεκριμένα ο Αντόνιο Κάρλος 
Μέντες 22 χρόνων και ο Σάντος Σεζαν- 
τίνο 30 χρονών έμεναν μαζί με τον 
τρίτο της σπείρας τον Ιταλό Αντόνιο 
Ρίνα 40 χρονών στο διαμέρισμα του 
πρώτου στην οδό Λασκάρεως 49.

Η σπείρα των αλλοδαπών είχε διαρ- 
ρήξει δύο διαμερίσματα της ίδιας πολυ
κατοικίας από τα οποία συνολικά αφαί- 
ρεσαν 29.000 δρχ. έγχρωμη τηλεόρα
ση, 1 φωτογραφική μηχανή, και χρυοα- 
φικά αξίας 1 εκατομμυρίου δραχμών.

Τα όργανα της Ασφάλειας Πειραιώς 
βρήκαν τα περισσότερα από τα κλοπι
μαία στα χέρια τους όταν τους συνέλα
βαν, ενώ τα υπόλοιπα -  σύμφωνα με τις 
καταθέσεις των δυο Πορτογάλων -  τα 
έχει ο Ρίνα, ο οποίος και καταζητείται.

Στη «φάκα ο ποντικός» που 
ρήμαζε τις βίλες στα προάστια

Δέκα πέντε βίλες σε διάφορα προά
στια της Αθήνας είχε διαρρήξει μέσα 
Χρηστέας Στυλιανός ετών 46 από την 
Καλαμάτα. «Χονδρέμπορος» ναρκωτι
κών.
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οε διάστημα ενός μηνάς, ο Κωνσταντί
νος Ν. Στέφας 28 ετών που συνελήφθη 
από την Ασφάλεια Αθηνών. Ανακρινό- 
μενος ο Στέφας ομολόγησε ότι στις 
αρχές του καλοκαιριού έκλεψε από 
εξοχικά σπίτια στην Εκάλη, τη Βαρυμ- 
πόπη, τη Βάρκιζα, το Σούνιο και τα 
Καμένα Βούρλα, τιμαλφ ή  αξίας
700.000 δρχ.

Τα κλοπιμαία ο Στέφας είχε προλάβει 
και είχε πουλήσει σε κλεπταποδόχους.

Απατεώνας συνελήφθη ενώ 
επιχειρούσε να φύγει με 

κότερο
’ Ενας ιδιαίτερα επικίνδυνος απατεώ

νας και πλαοτογράφος που κατεζητείτο 
από την Ιντερπόλ, συνελήφθη από την 
Αστυνομία οτη μαρίνα Καλαμακίου, τη

Ελ. Ραχί Ζουχάϊρ, Λιβανέζος. Συνελή
φθη στην Πάτρα προσπαθώντας να 
περάσει στην Ιταλία ηρωίνη.

στιγμή που προσπαθούσε να φύγει από 
την Ελλάδα μ'ένα πανάκριβο κότερο.

Πρόκειται για τον ' Αρθουρ Χιού 
Ντάνκαν 32 ετών από τη Ζιμπάμπουε, 
που ομολόγησε ότι με το κότερο θα 
έκανε λαθρεμπόριο τσιγάρων στη Με
σόγειο.

Κατά την παραμονή του στην Ελλάδα 
ο Ντάνκαν συναντήθηκε με δυο αλλο
δαπούς ναυτικούς και συμφώνησαν να 
κάνουν λαθρεμπόριο.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 
κότερο με το οποίο επιχείρησε να 
διαφύγει, το αγόρασε δίνοντας στον 
ιδιοκτήτη του μια επιταγή 2.000 λιρών 
Κύπρου που είχε κλέψει από το σπίτι 
του Κωστάκη Παπασολωμού στη Λεμε
σό.

Μόλις βγήκε από τη φυλακή 
ξανάρχισε το εμπόριο 

ναρκωτικών...
Είκοσι μέρες μετά την αποφυλάκισή 

του από τον Κορυδαλλό συνελήφθη στο

αεροδρόμιο του Ελληνικού, προσπα
θώντας να εισαγάγει 180 γραμμάρια 
ηρωίνης από την Τουρκία, ο Μιχάλης Κ. 
Κανακάρης, 36 ετών.

Ο Κανακάρης που πιάστηκε από 
αστυνομικούς της Γενικής Ασφάλειας, 
θεωρείται έμπορος «σκληρών» ναρκω
τικών. Μόλις βγήκε από τη φυλακή, 
ήλθε σ'επαφή με τους παλαιούς συ
νεργάτες του, οπότε αποφάσισε ν 'αρ
χίσει ξανά το «εμπόριο»

Οι αστυνομικοί όμως, πληροφορήθη- 
καν τις κινήσεις του και τον συνέλαβαν 
στο αεροδρόμιο.

Ζεύγος λαθρεμπόρων 
ναρκωτικών

Έμπορος ηρωίνης που ήταν και ο 
ίδιος τοξικομανής, συνελήφθη μαζί με 
τη φίλη του από όργανα της Υπηρεσίας 
Διώξεως Ναρκωτικών της Γενικής Α
σφάλειας Πειραιώς.

Πρόκειται για τον Παν. Χρονόπουλο, 
34 ετών, που από την αστυνομία χαρα
κτηρίζεται σαν επικίνδυνος κακοποιός, 
με πλούσιο ποινικό παρελθόν (σωμα
τεμπορίες, κλοπές, χαρτοπαίγνια και 
ζάρια), που είχε σαν κύριο «επάγγελ
μα» την εμπορία ναρκωτικών, έχοντας 
ιδιαίτερη προτίμηση στην ηρωίνη, αφού 
και ο ίδιος έκανε χρήση.

Μαζί του συνελήφθη και η φίλη του 
Αρετή Μπλατζούκα, 22 ετών γιατί μαζί 
διέθεταν την ηρωίνη στις περιοχές 
Ηλιουπόλεως και Γλυφάδας.

Η σύλληψή τους έγινε ύστερα από 
αστυνομική έφοδο μέσα στο κρησφύγε
το του στην ' Ανω Γλυφάδα (' Ηβης 55), 
όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5 
γραμμάρια ηρωίνης και πολλά κλοπιμαία 
χρυσαφικά που ο Χρονόπουλος, μη 
μπορώντας να δικαιολογήσει την προέ
λευσή τους, ισχυρίσθηκε ότι τα είχε 
κερδίσει στο μπαρμπούτι.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο 
Χρονόπουλος από πολύ καιρό εμπο
ρευόταν ναρκωτικά και για λόγους 
ασφαλείας άλλαζε συχνά στέκι. Τελευ
ταία μαζί με τη φίλη του πήγαν στην 
Ολλανδία χωριστά, για να μην κινούν τις 
υποψίες των διωκτικών αρχών, φέρον
τας από εκεί σημαντική ποσότητα ηρωί
νης που εισήγαγε στην Ελλάδα η 
Μπλατζούκα.

Εξαρθρώθηκε διεθνής σπείρα 
πλαστογράφων

Από τη Γενική Ασφάλεια εξαρθρώθη
κε διεθνής σπείρα πλαστογράφων-απα- 
τεώνων που είχε ρημάξει τα αθηναϊκά 
καταστήματα χρησιμοποιώντας πλα
στές και κλεμμένες πιστωτικές κάρτες.

Συνελήφθη ο Μισέλ Θ. Κοτζαμάνης, 
ο οποίος είναι Βέλγος υπήκοος, και

Ποσότητα από τα ναρκωτικά που κατα
σχέθηκαν στα χέρια της σπείρας Αλή 
Γκάρμ - Παρασκευά.
καταζητούνται οι Χένρυ Μας, 40 ετών, 
Ζιλμπέρ Βερανεμάν, 25 ετών, και Μαρί 
Λεμέρ, 31 ετών, όλοι Βέλγοι.

Ανακρινόμενος ομολόγησε ότι αυτός 
και οι υπόλοιποι με τον ίδιο τρόπο 
αγόρασαν από 40 περίπου καταστήματα 
της Αθήνας, της Κρήτης και της Ρόδου 
διάφορα είδη και χρυσαφικά, αξίας
500.000 δρχ.

Κράταγε «ποσοστά» απ' τις 
εξωτικές πεταλούδες ο 
ιδιοκτήτης της «Χαβάης»

Από όργανα τής Γ ενικής Ασφαλείας 
Πειραιώς συνελήφθη ο Γεωρ. Μέμος 
29 ετών ιδιοκτήτης του καμπαρέ «Χα
βάη» στην Τρούμπα κατηγορούμενος 
για μαστρωπία. Μέσα στο μπαρ εργά
ζονται νεαρές Ταϋλανδέζες ως «κον- 
σοματρίς» τις οποίες ο Μέμος προμή
θευε στους πελάτες εισπράττοντας 
προκαταβολικά 3.000 δραχμές για κάθε 
συνάντηση.

Ο Μέμος συνελήφθη ύστερα από 
καταγγελία ενός πελάτη και των κορι- 
τσιών. Συγκεκριμένα, ένας Κύπριος 
που πήγε στο μπαρ, διάλεξε την Ταϋ- 
λανδέζα Πασίλα Ουπάι, 27 ετών και 
αφού πλήρωσε τον ιδιοκτήτη του μπαρ 
προκαταβολικά, την οδήγησε σε ξενο
δοχείο, με την υπόσχεση να της κατα
βάλει άλλες 2.000 δρχ.

' Ολη αυτή η συναλλαγή καταγγέλθη
κε στις αστυνομικές Αρχές και επιβε
βαιώθηκε από άλλες δυο Ταϋλανδέζες.

Ο συλληφθείς απεστάλη στον εισαγ
γελέα Πειραιώς κ. Δαγρετζάκη, ο οποί
ος τον παρέπεμψε στον 4ο ανακριτή κ. 
Τσόλια, για ν'απολογηθεί.

Πάντως, ο Μέμος αρνήθηκε την 
κατηγορία και ισχυρίστκε ότι πρόκειται 
περί πλεκτάνης που του έστησε η 
γυναίκα του, με την οποία βρίσκεται σε 
διάσταση.
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' Εκαψε τη γυναίκα του

Στους 1.600 βαθμούς του χυτηρίου, 
έλιωσε κυριολεκτικά την άτυχη γυναίκα 
του Θεοδώρα ο 35χρονος Παναγιώτης 
Λινάρδος, διαπράττοντας ένα από τα 
ανατριχιαατικότερα εγκλήματα της τε 
λευταίας δεκαετίας.

Το φρικιαστικό έγκλημα έγινε την 
Παρασκευή 16 Ιουνίου. Αργότερα ο 
στυγερός δολοφόνος πήγε στην αστυ
νομία και δήλωσε την εξαφάνιση της 
γυναίκας του, παριστάνοντας τον θλιμ
μένο σύζυγό.

Οι αντιφάσεις όμως στις οποίες 
έπεσε και οι υποψίες των συγγενών της 
άτυχης Θεοδώρας ότι την είχε σκοτώ
σει, οδήγησαν τους αστυνομικούς στην 
ανακάλυψη του δράστη.

Ο Παναγιώτης Λινάρδος ομολόγησε 
το έγκλημά του, ενώ για ολόκληρες 
μέρες αρνούνταν την ενοχή του.

Στην αναπαράσταση που έγινε, ο 
συζυγοκτόνος ήταν αρχικά ψύχραιμος. 
Απαντούσε στις ερωτήσεις του εισαγ
γελέα κ. Βουρτσέλλα και του ανακριτή 
κ. Κουτρουμάνου, σα να μην είχε 
συμβεί τίποτα.

' Οσο πέρναγε η ώρα όμως, και πλησί
αζε η στιγμή που έπρεπε να περιγράψει 
τον τρόπο με τον οποίο πέταξε τη 
δύστυχη γυναίκα μέσα στο φούρνο 
«έσπασε» και άρχισε να τρέμει.

-«Δεν ξέρω... δε θυμάμαι... να, εδώ 
ήταν πεσμένη... την πήρα στον ώμο και 
ανέβηκα την σκάλα... ήταν όμως νεκρή, 
δεν ανάσαινε» έλεγε τραυλίζοντας ο 
φονιάς. Και μόλις έφτασε η στιγμή που 
θάδειχνε, πως την έρριξε στο φούρνο 
έβαλε τα κλάματα.

Στο μεταξύ, ο κόσμος που είχε 
μαζευτεί έξω από το χυτήριο του 
Λινάρδου, στην οδό Δραγατσανίου 23, 
μόλις και μετά βίας συγκρατιόταν από 
τους αστυνομικούς για να μην τον 
λυντσάρει.

Και όταν ο στυγερός συζυγοκτόνος 
βγήκε έξω από το μαγαζί, υποβασταζό
μενος από τους αστυνομικούς και 
κλαίγοντας ασταμάτητα, το πλήθος 
ξέσπασε σε κραυγές:

-Κρεμάστε τον. Αλήτη, δολοφόνε, 
στα 6 μέτρα πρέπει να τον στήσουν.

Με σίδερο στο κεφάλι

Λίγο αργότερα, μιλώντας στους δη
μοσιογράφους ο Παναγιώτης Λινάρδος 
έλεγε: «Είχα έρθει σε απόγνωση. Με 
εκβίαζε συνέχεια και μούπαιρνε ένα 
σωρό λεφτά. Την Παρασκευή που τη 
σκότωσα είχε έρθει στο μαγαζί για να

Ναρκωτικά 
ζ υ γ α ρ ι έ ς  ακρί 
βειας
δ ρ α χ μ έ ς ,  χ ρ υ
σές λίρες,  
δολλάρια κ.α. 
από τη
«συλλογή» της
σπείρας
Βαφία.

της δώσω τρόφιμα για τα παιδια».
«Μ'έβρισε. Μου είπε ότι ήταν λίγα 

και μου τα πέταξε στα μούτρα. Δεν 
τόθελα... την ώρα που έφευγε γλίστρη
σε κι έπεσε. Εκείνη την ώρα δεν ξέρω τι 
μ'έπιασε. Αρπαξα ένα σίδερο και τη 
χτύπησα στο κεφάλι».

«Είχε ήδη πεθάνει. ' Εβαλα το χέρι 
μου στην καρδιά της και δεν χτύπαγε. 
Τότε φοβήθηκα... ' Ηθελα να την εξα
φανίσω, να μη τη βρουν... Την πήρα 
στον ώμο μου και ανέβηκα τη σκάλα. 
Μετά... την πέταξα στο φούρνο... δε 
θυμάμαι... έχω μετανοιώσειπικρά... δύο 
μήνες τώρα, από 64 κιλά έμεινα 55. 
Ομολόγησα γιατί μούτρωγαν τη ζωή οι 
τύψεις...».

Δεκαπέντε χρόνων η Θεοδώρα δεκα
εννιά ο Παναγιώτης Λινάρδος. Γνωρί
στηκαν και παντρεύτηκαν από έρωτα, 
στα 1966. Τρία μικρά παιδιά, ο Δημή- 
τ'ρης 14, ο Μανώλης 11 και ο Ανθιμος 
7, όχι μόνο δε συμπλήρωσαν την 
ευτυχία του ζευγαριού, αλλά πολλα
πλασίασαν τα προβλήματα και τη γκρί
νια.

Η Θεοδώρα δούλευε νύχτα - μέρα 
σαν καμαριέρα στο ξενοδοχείο «Κορυ
δαλλός» για ν ' αναστήσει τα παιδιά της. 
Μεροκαματιάρης στην αρχή ο Παναγιώ
της, μετά άνοιξε δικό του χυτήριο.

Αλλά οι δουλειές δε πήγαιναν καλά. 
«Αυτός είχε φιλενάδες και τάτρωγε 
μαζί τους. Μια άγια ήταν η καημένη η 
Θεοδώρα. Τον υπέμενε για χάρη των 
παιδιών της. Συνέχεια τους χτύπαγε και 
τους έβριζε. Μια φορά μάλιστα, της 
είχε αφήσει 20 δρχ. για να περάσει 
τρεις ολόκληρες μέρες» θα πούνε όσοι 
γνώριζαν το ζευγάρι.

Τον τελευταίο 1,5 χρόνο, ο Παναγιώ
της κι η Θεοδώρα ήταν σε διάσταση.
Ομως, εκείνος δεν έπαυε να την 

ενοχλεί συνέχεια. «Την απειλούσε ότι 
θα την σκοτώσει. Το είχε κάνει πολλές 
φορές στο παρελθόν μπροστά μου», 
λέει ο αδελφός του θύματος, Γιώργος

' Μαυρογιάννης. «Που να το φανταστού

με ότι θα πραγματοποιούσε τις απειλές 
του».

Τη μοιραία Παρασκευή, στις ι  ι ιουνι- 
ου η Θεοδώρα πήγε στο χυτήριο του 
άντρα της για να ’άρει τα τρόφιμα που 
αυτός είχε αγοράσει για τα παιδιά.

«Το μελετούσε μέρες πριν το έγκλη
μα», λένε οι φίλοι της Θεοδώρας. «Δύο 
Σάββατα πιο πριν της είχε πάει τρόφιμα 
μόνος του. Μετά της τάστειλε μ'ένα 
φίλο του και στη συνέχεια την κάλεσε 
να πάει εκείνη να τα πάρει και τη 
σκότωσε».

Οι κινήσεις του Λινάρδου από τη 
στιγμή που πέταξε τη γυναίκα του μέσα 
στο χυτήριο, δείχνουν άνθρωπο ψύ
χραιμο. Αμέσως μετά δηλώνει εξαφάνι
ση της γυναίκας του, ενώ πιέζει τον 
βοηθό του Ιωάννη Κουράκο, 25 χρονών, 
να πει στην Αστυνομία ότι την είδε στη 
Γλυφάδα.

Η επιμονή όμως των συγγενών του 
θύματος ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει και 
οι έρευνες της Αστυνομίας, φέρνουν 
στο φως ορισμένες αντιφάσεις. Ο 
Λινάρδος αρνείται ότι τηλεφώνησε στη 
γυναίκα του να πάει από το μαγαζί, ενώ 
και τα 3 παιδιά του είναι μάρτυρες. Από 
την άλλη, ένα μήνα μετά το έγκλημα ο 
Κουράκος ομολογεί την αλήθεια. ' Ετσι, 
ο κλοιός σφίγγει γύρω από το φονιά που 
ομολόγησε τελικά, το έγκλημά του.

Ο Χοσέ ο Λιβανέζος πιάστηκε 
μαζί με τα «Βαποράκια»...

Ελληνολιβανική σπείρα εμπόρων 
ναρκωτικών εξαρθρώθηκε από όργανα 
της Γενικής Ασφαλείας Πειραιώς.

Αρχηγός της σπείρας ήταν ο Χοσέ 
Ελία από τον Λίβανο 35 ετών και 
συνεργάτες του που διοχέτευαν τα 
ναρκωτικά στην ελληνική αγορά οι 
Σπυρ. Τσόης 22 ετών, Χρ. Μαργιόλης 
20 ετών Παρ. Τρικαλιώτης 18 ετών και 
Γ. Κωστόπουλος 23 ετών.

Η σπείρα είχε δραστηριοποιηθεί στις 
περιοχές Βοτανικού, Καλλιθέας και 
Γλυφάδας. Στα χέρια των συλληφθέν- 
των, εκ των οποίων οι Μαργιόλης και 
Τρικαλιώτης αφέθηκαν αργότερα ελέ- 
θεροι λόγω παρελεύσεως της προθε
σμίας του αυτόφωρου, βρέθηκε μικρή 
ποσότητα χασίς, αλλά η αστυνομία 
πιστεύει ότι οι δράστες είχαν διακινήσει 
στο παρελθόν και μεγαλύτερες ποσό
τητες. Τα ναρκωτικά έφερνε από το 
Λίβανο ο Χοσέ Ελία μέσα σε διπλά 
τοιχώματα βαλιτσών. Ο εγκέφαλος της 
σπείρας εκινείτο πάντα με πλαστά 
διαβατήρια. Τα ναρκωτικά μοίραζε 
στους υπολοίπους οι οποίοι κινούμενοι 
για λόγους ασφαλείας με μοτοσυκλέτ- 
τες μεγάλου κυβισμού τα προωθούσαν 
στις πιάτσες των ναρκομανών.
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Σπέσιαλ ηρωίνη θα έριχναν 
στην αγορά

, Ενα κιλό ηρωίνης, εξαιρετικής ποιό
τητας, που η αξία της στην παράνομη 
αγορά θα ξεπερνούσε τα 30.000.000 
δραχμές, έπεσε στα χέρια των ανδρών 
της Γενικής Ασφαλείας Αθηνών, μαζί 
με τα μέλη μιας σπείρας μεγαλεμπό- 
ρων ναρκωτικών. Τρεις από τους μετέ- 
χοντες στη σπείρα συνελήφθησαν.

Η εξάρθρωση της σπείρας άρχισε 
όταν στην Υπηρεσία Διώξεως Ναρκωτι
κών της Γενικής Ασφαλείας Αθηνών 
έφθασαν πληροφορίες, ότι στα «γκέτ- 
το» των τοξικομανών κυκλοφορούσε 
ηρωίνη εξαιρετικής ποιότητας, από 
άτομα που έπαιρναν εξαιρετικές προ
φυλάξεις στις κινήσεις τους.

Οι αστυνομικοί άρχισαν τότε μια 
μακρά και επίπονη παρακολούθηση των 
εμπόρων ναρκωτικών, αλλά δεν κατά- 
φεραν να τους συλλάβουν επ’ αυτοφώ- 
ρω.

Μετά από αυτό αποφασίσθηκε από το 
διοικητή της Ασφαλείας κ. Μποσινάκη 

< να καταστρωθεί σχέδιο για να παγιδευ- 
θούν οι έμποροι ναρκωτικών. Το σχέδιο 
κατήρτισαν ο υποδιοικητής κ. Τζανάκης 
με τον προϊστάμενο της Διώξεως Κοι
νού Εγκλήματος κ: Παναγόπουλο και

τον επικεφαλής της Διώξεως Ναρκωτι
κών κ. Ελευθεριάνο.

Με βάση το σχέδιο αυτό ένας αξιω
ματικός του Τμήματος Διώξεως Ναρ
κωτικών κατάφερε να προωθηθεί στους 
κύκλους των τοξικομανών και να εμφα
νιστεί σαν εκπρόσωπος μεγαλεμπόρου 
ναρκωτικών της Θεσσαλονίκης, που 
ενδιαφερόταν να προμηθευθεί ηρωίνη 
για τη συμπρωτεύουσα.

Οταν οι έμποροι ναρκωτικών ενημε
ρώθηκαν σχετικά ήλθαν σε επαφή με 
μεσάζοντες και συμφωνήθηκε να αγο
ράσει ο δήθεν έμπορος μισό κιλό 
ηρωίνη πρός 7.000 δραχμές το γραμμά
ριο. Η συναλλαγή θα γινόταν σε ξενο
δοχείο του Καλαμακίου, όπου θα έφθα
νε ο δήθεν έμπορος από τη Θεσσαλονί
κη.

Πραγματικά, άλλος αξιωματικός κα
τέλυσε στο συμφωνημένο ξενοδοχείο, 
ενώ άνδρες του κρύφθηκαν σε παρα- 
κείυενο δωμάτιο.

Οι έμποροι των ναρκωτικών πήγαν 
στο ξενοδοχείο, επιβεβαίωσαν την άφι
ξη του «εμπόρου» και ζήτησαν να τον 
συναντήσουν. Στη συνάντηση, που έγι
νε σε λίγο ο δήθεν «έμπορος» της 
Θεσσαλονίκης τους έδ ε ιξε  ποσόν

3.500.000 δραχμών που είχε μαζύ του 
και τους έπεισε να του φέρουν την 
ηρωίνη.

Ανύποπτοι εκείνοι για την παγίδα 
έφυγαν και σε λίγο έφεραν την ηρωίνη. 
Ο αστυνομικός διαπίστωσε, ότι πραγμα
τικά ήταν το «σκληρό» αυτό ναρκωτικό 
και τότε, έδωσε το σύνθημα στους 
άνδρες του που καιροφυλακτούσαν στο 
διπλανό δωμάτιο του ξενοδοχείου να 
επέμβουν.

Η επέμβαση υπήρξε ακαριαία και εκεί 
συνελήφθησαν:

Ο Αντώνιος Μ. Γιορτάνης, ετών 38, 
άεργος που στο παρελθόν είχε κατηγο- 
Ρηθεί για απάτες και ο Θεόδωρος Κ. 
Λυμπέρης, ετών 45, επίσης άεργος, 
που είχε επίσης συλληφθεί παλιότερα 
για κλοπές.

Οι αστυνομικοί, μετά τη σύλληψη τών 
δυο κακοποιών έκαναν έρευνα στα 
σπίτια τους στις οδούς Αλκιβιάδου 93 
και Θουκυδίδου 7 στο Χαλάνδρι αντί
στοιχα και βρήκαν μισό ακόμη κιλό 
ηρωίνης, μια ζυγαριά ακρίβειας και 
σταθμό.

Από την αστυνομική έρευνα έγινε 
γνωστό ότι την ηρωίνη είχε φέρει από
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την Τουρκία ο Ιωάννης Α. Κοτζαμάνο- 
γλου, ετών 31, εισαγωγέας ειδών λαϊ
κής τέχνης, μέσα οε μια πάνινη ζώνη, 
που είχε κατασκευάσει ειδικά για το 
σκοπό αυτό.

Ο Κοτζαμάνογλου συνελήφθη και 
από έρευνα που έγινε στο σπίτι του 
βρέθηκαν τρεις βυζαντινές εικόνες, 
του 17ου αιώνα, που είχε κλέψει από 
εξωκκλήσι της ' Αρτας, δυο ανιχνευτές 
μετάλλων και ένα κομμάτι δυναμίτιδα, 
καθώς και 24.000 δραχμές προερχόμε
νες από πώληση ναρκωτικών.

Το Χασισέλαιο ερχόταν από 
τον ουρανό!..

Ενας ιπτάμενος φροντιστής της «Ο
λυμπιακής Αεροπορίας» και ένας γνω
στός κακοποιός, συνελήφθησαν από 
άνδρες της Υπηρεσίας Ναρκωτικών 
της Γενικής Ασφάλειας Αθηνών για 
κατοχή και εμπόριο χασισελάίου και 
χασίς.

Πρόκεται για τον ιπτάμενο φροντιστή 
Παναγιώτη I. Καμένο, ετών 38 και τον 
κακοποιό ’ Αγγελο Βαφία, ετών 39, που 
έγινε πασίγνωστος όταν άρπαξε, προ 
ετών, χρήματα και κοσμήματα αξίας 
πολλών εκατομμυρίων δραχμών από το 
σπίτι της κ. Ά ντζελ  στο Κολωνάκι, 
βοηθούμενος από τον ανεψιό της, τον 
ραλλίστα Ιωακειμίδη.

Συγκεκριμένα η Γενική Ασφάλεια 
Αθηνών είχε πληροφορίες ότι κάποιος 
«πιλότος» της «Ολυμπιακής Αεροπορί
ας» είχε μια ποσότητα χασίς και διαπρα
γματευόταν την πώλησή του.

Μετά από επίμονη παρακολούθηση 
διαπιστώθηκε πως ο «πιλότος» ήταν 
στην πραγματικότητα ο ιπτάμενος 
φροντιστής Παναγιώτης Καμένος.

Αμέσως μια ομάδα ανδρών της Υπη
ρεσίας Ναρκωτικών, υπό τον αστυνόμο 
κ. Α. Αντωνίου, άρχισε να τον παρακο
λουθεί και στις 23 Νοεμβρίου όταν 
γύρισε από τη ΝέαΥόρκη, έκανε έφοδο 
στο σπίτι του, στην οδό Βύρωνος! στο 
Κάτω Χαλάνδρι, και βρήκε 3 κιλά χασίς, 
καθώς και μια ζυγαριά ακρίβειας.

Ο Καμένος οδηγήθηκε στη Γενική 
Ασφάλεια Αθηνών και εκεί αποκάλυψε 
ότι το χασίς του το έδωσε ο Βαφίας, τον 
οποίο καταζητούσαν οι αστυνομικοί, 
γιατί διωκόταν με δύο εντάλματα ανα- 
κριτού για διαρρήξεις και κλοπές και οι 
πληροφορίες τον έφεραν ως διαφυγόν- 
τα στο εξωτερικό.
' Ετσι, οι αστυνομικοί πληροφορήθη- 

καν ότι ο Βαφίας βρισκόταν στην 
Ελλάδα και διέμενε στην οδό Αθανασί
ου Διάκου 27, στα Σούρμενα.

Αμέσως, η ομάδα έκανε έφοδο στο 
σπίτι του Βαφία για να τον συλλάβει. 
Εκείνος, βλέποντας τους αστυνομι
κούς, πήρε ένα βάζο, μέσα στο οποίο 
είχε 400 γραμμάρια χασισέλαιο από το 
ψυγείο και προσπάθησε να το αδειάσει 
στην τουαλέτα, για να μην το βρουν οι

αστυνομικοί και το χρησιμοποιήσουν 
σαν πειστήριο.

Το χασισέλαιο - για την παρασκευή 
ενός κιλού απαιτείται ποσότητα 30 
κιλών χασίς και 70 κιλών οινοπνεύματος 
- ήταν παγωμένο, δεν χύθηκε και 
κατασχέθηκε.

Ο Βαφίας συνελήφθη, και, από έρευ
να που έγινε μέσα σ' ένα τζιπ ιδιοκτησί
ας του («Φίατ 127»), βρέθηκε μισό κιλό 
χασίς και μια ζυγαριά ακρίβειας.

Στην κατοχή του κακοποιού βρέθη
καν, ακόμη, ένα πλαστογραφημένο 
δίπλωμα οδηγήσεως με το επώνυμο 
Βαφιάκης, καθώς και ιταλική ταυτότητα 
με τη φωτογραφία του Βαφία και το 
όνομα Αντόνιο Ραγκουάγκλια, από το 
Μιλάνο.

Ο Βαφίας είχε επίσης πλαστογραφή
σει τον τελευταίο αριθμό των στοιχείων 
των πινακίδων κυκλοφορίας του αυτοκι
νήτου του, για να μην εντοπίζεται στις 
κινήσεις του.

Μετά από auto, κατασχέθηκε το τζιπ, 
τα πλαστά έγγραφα και 50.000 δραχμές 
προερχόμενες από εμπόριο ναρκωτι
κών.

Ο Βαφίας αρνήθηκε να αποκαλύψει 
την πηγή προελεύσεως των ναρκωτι
κών.

Στο σπίτι του Καμένου βρέθηκαν και 
100 χρυσές λίρες, οι οποίες κατασχέ
θηκαν και επιδιώκεται να διαπιστωθεί 
προανακριτικώς αν προέρχονται από 
πώληση ναρκωτικών.

Με 15 κιλά χασίς πιάστηκε
«χονδρέμπορος» μόλις βγήκε 

από τη φυλακή!

«Χονδρέμπορος» ναρκωτικών, που 
πρόσφατα αποφυλακίστηκε, συνελή
φθη από την Γενική Ασφάλεια Αθηνών 
και στην κατοχή του βρέθηκε ποσότητα 
600 γραμμαρίων ηρωίνης αξίας 7-9 
εκατομμυρίων δραχμών καθώς και 15 
κιλά χασίς σε σκόνη.

Πρόκειται για τον Στυλιανό X. Χρι- 
στέα ετών 46 από την Καλαμάτα που 
είναι καταδικασμένος συνολικά σε 25 
χρόνια φυλακή για εμπόριο ναρκωτικών.

Από τις φυλακές βγήκε τον Απρίλιο 
και αμέσως ξανάρχισε το εμπόριο των 
ναρκωτικών. ' Ηλθε σε επαφή με κάποιο 
Τούρκο και ένα ομογενή στην Κωνσταν
τινούπολη, με τους οποίους διατηρού
σε σχέσεις από χρόνια και κατάφερε να 
προμηθευθεί σημαντική ποσότητα ναρ
κωτικών.

Κατά τη σύλληψή του στην πλατεία 
Βικτωρίας δήλωσε ψευδώς ότι διαμένει 
στο σπίτι της αδελφής του το οποίο 
ερευνήθηκε χωρίς να βρεθεί τίποτε 
ενοχοποιητικό. Αλλά οι αστυνομικοί 
επέμεναν και τελικά διαπίστωσαν ότι 
διατηρούσε γκαρσονιέρα στην οδό Τή
νου 16.

Η γκαρσονιέρα ερευνήθηκε αμέσως

και μέσα σ'αυτήν βρέθηκαν τα 600 
γραμμάρια ηρωίνης συσκευασμένα σε 
σακκούλες των 50,100 και 200 γραμμα
ρίων που επρόκειτο να πουληθούν από 
τον Χριστέα σε μικρέμπορους, καθώς 
και 15 κιλά χασίσ.

Λαθρέμποροι ναρκωτικών 
στην Πάτρα

Δυό μεγάλες έπιτυχίες κατήγαγε ή 
Υ.Γ.Α. Πατρών στόν άγώνα της κατά 
τών έμπόρων λευκού θανάτου. Συγκε
κριμένα τις βραδινές ώρες της 10-10- 
82 συνελήφθη στό Σταθμό ' Υποδοχής 
Γλυφάδας ό Λιβανέζος ύπήκοος EL* 
RAHI ZOUHEIR 22 έτών άπό τήν SAIDA 
Λιβάνου.

Προσπάθησε νά περάσει στήν ' Ιταλία 
(61) γραμμάρια ήρώΐνης άρίστης ποιό
τητας τήν όποια είχε έπιμελώς άποκρύ- 
ψει μέσα στή ζώνη πού φορούσε.

Ή  Υ.Γ.Α. έθεσε τέρμα στις εμπορι
κές του σχέσεις.

Τις βραδινές επίσης ώρες της 21-10- 
82 συνελήφθησαν στό Σταθμό ' Υποδο
χής επιβατών Γλυφάδας οί ’ Ιταλοί 
ύπήκοοι: FALCI ANTONIO-ROBERTO 
24 έτών άπό τή Ρώμη καί RANZANI 
CLAUDIA 25 έτών άπό τό Μιλάνο, ένώ 
προσπαθούσαν νά περάσουν στήν " Ιτα
λία (6) κιλά καί (750) γραμμάρια ήρώΐνης 
πού είχαν έπιμελώς άποκρύψει κάτω 
άπό ειδικά λαστέξ στό σώμα τους.

Κατά τήν έρευνα πού έγινε ή RAN
ZANI πού ή έμφάνισή της έμοιαζε μέ 
γυναίκα σέ ένδιαφέρουσα κατάσταση 
καί ό FALCI ΑΝΤΟΝΙΟ σάν φουσκωμέ
νος, φανέρωσαν τό σκληρό ναρκωτικό.

Από τήν προανάκριση προέκυψαν 
δτι: Καί οί δύο είναι ναρκομανείς καί 
άποτελούν μέλη μεγάλης σπείρας έ 
μπόρων ναρκωτικών. Πήγαν στήν Μπα- 
γκόκ Ταϋλάνδης όπου άγόρασαν τήν Τ ι 
ήρώΐνη μέ σκοπό νά τή μεταφέρουν 
στήν Ιταλία. Καί οί δύο χρησιμοποίησαν 
πλαστά διαβατήρια. Έτσι ύστερα άπό 
πληροφορίες πού είχε ή Υ.Γ.Α. ότι 
δηλαδή διακινοϋνται ναρκωτικά προερ 
χόμενα άπό τό λεγόμενο χρυσό τρίγω 
νο (Πακιστάν-' Αφγανιστάν-Ταϋλάνδη) 
μέσω Πατρών γιά ' Ιταλία, έστησε τά 
δίχτυα της καί τούς συνέλαβε.

Καί οί δύο είναι άδίστακτοι κακοποιοί 
καί έχουν κατηγορηθεΤ στήν ' Ιταλία γιά 
ναρκωτικά, κλοπές, ένοπλες ληστείες 
κ.λ.π. Γιά τήν έπιτυχία αύτή τής Υ.Γ.Α. 
έγράφησαν εύμενή σχόλια τόσο στόν 
τοπικό όσο καί στόν Αθηναϊκό τύπο.

ΦΩΤΙΟΣ ΠΟΥΛΗΣ 
Ύπαστ. Β ' .
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T o u  Α λ .  Β α σ ι λ ε ί ο υ

Π. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΖΑΜΠΕΛΗ (Διακόνου): 
«Φώς στη σκοτοδίνη των καιρών» Δοκίμια. 
(Αθήναι, έκδ. «Φωτοδότες» 1982, σελ. 
105).

Μέχρι τώρα, οι περισσότεροι πίστευαν 
πως ο ρόλος της εκκλησίας στην κοινωνι
κή ζωή, είχε μόνο μεταφυσική χροιά, 
δηλαδή, καθαρά θρησκευτική και ότι η 
πραγματική κοινωνική της αρωγή για μια 
κοινωνία αρχών και αξιών υπολειπόταν.
' Ερχονται όμως κατά καιρούς διάφορες 
πνευματικές προσφορές, που προέρχον
ται απ' ευθείας από τους ιερουργούς, οι 
οποίοι ανατρέπουν αυτή την απατηλή 
εικόνα. ' Ενα τέτοιο δείγμα, είναι και το 
βιβλίο του Διακόνου Γερασίμου Ζαμπέλη. 
Η δύναμη που διαθέτει, δεν βασίζεται 
μόνο στις γραφές, αλλά και σε μιά πλατιά 
θεολογική, φιλολογική, και κοινωνικοπολι- 
τική μόρφωση. Η σκοπιά είναι βασικά 
θεολογική με αντικείμενο την αποτοξίνω
ση του ανθρώπου από την σύγχρονη 
έκλυση. Ομως το βιβλίο διαβάζεται σαν 
φιλολογικό έργο, γιατί έχει το χάρισμα της 
καλλιέργειας και του βάθους. Αξιόλογα 
κατατάσσεται σε φιλολογική προσφορά 
στο χώρο της δοκιμιακής συγγραφής.

ΠΑΝΟΥ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΗ: «Διόνυσος 
Πάσχων». Ποιητική Σύνθεση. (Αθήνα, 
«Δωδεκάτη ώρα», 1980, σελ. 153).

Μέχρι τώρα ο κ. Π. Ν. Παναγιωτούνης, 
είχε σχεδόν αγκαλιάσει με τη θεματογρα
φία του, και την ελληνική φύση και την 
ελληνική πραγματικότητα, ξεκινώντας 
από τις προσωπικές του διατμήσεις και 
φτάνοντας ακόμα ως την καθολικότητα 
και την αποκατάσταση σε στίχους, όλων, 
όσα τον συνεκλόνισαν. Αλλά νομίζουμε, 
ότι όλη η μέχρι τώρα θεματογραφική 
ανάδοση του ποιητή, ήταν ένα στέρεο 
υπόβαθρο για να φτάσει στο καλύτερο 
δείγμα της ποιητικής του, στην συνθετική 
του εργασία «Διόνυσος Πάσχων».

Μια θεώρηση της καταγραφής, δίνει τη 
γεύση, όχι μόνο της λυρικής ποιότητας, 
αλλά και του ρεαλισμού, μέσα από την 
ιστορική αναδρομή, και κυρίως του έντο
νου συμβολισμού, με προφητικά αγγίγμα
τα. ’ Ισως ετούτη η εργασία ξεπερνάει τον 
όρο και τα όρια της «ποιητικής σύνθεσης» 
γιατί πραγματικά, εδώ αναβιώνουν πολλά 
είδη τεχνοτροπίας μαζί, με άψογη λογο
τεχνική έκφραση και νέες κατακτήσεις 
στο στίχο.

Μια-μια οι δώδεκα «συμφωνίες» της 
συλλογής, υφαίνονται απάνω στον Διονυ
σιακό ιστό, που επιτρέπει και το παράλογο 
και το υπερβατικό και τη μοντέρνα φόρτω- 
ση με αισθηματικούς καρπούς. Στρέφει

ολούθε το νου του και την καρδιά του ο 
ποιητής, άλλοτε φιλόφρονα κι άλλοτε 
δογματικός, πότε οραματιστής και τρα
γουδιστής, αλλά και σύγχρονα γκρεμιστής 
και τιμωρός. Αλλά και πάντα απάνω στο 
Διονυσιακό λόγο, που επιτούτου ξεδιαλέ- 
χτηκε για να χωρίσει τα πάντα. Τα 
περιλαμβανόμενα χορικά δίνουν απ'την 
άλλη μεριά, ένα τελετουργικό αχό, που 
τις περισσότερες φορές, είναι «ο άλλος 
λόγος», ο αντικειμενικός αντίλογος, ο 
ισορροπιστής, αυτό που σπάει την προκα
τάληψη ή την μονοτονία. ' Οταν μονολο
γεί μέσα στους ποιητικούς του κύκλους, 
συμπάσχει δείχνοντας το μαρτύριο του 
σύγχρονου ανθρώπου. Πέρα από την 
τελετουργική αυτή σκοπιά, μονογράφεται 
η λυρική σεμνότητα και ο αγιάτρευτος 
φυσιολατρισμός του ποιητή. Είναι θαυμά
σιο να ενοράσαι με το Διονυσιασμό 
πρόμαχο και τη θεϊκή μέθη του, μέσα στα 
διάσπαρτα λιβάδια, μέσα στο φως, στα 
κύματα, στο λαμπερό ήλιο. Αυτή η περί
τρανη υμνολόγηση του πάσχοντα ανθρώ
που, είναι ένα καίριο ποιητικό άγγιγμα που 
καταξιώνει ακόμα πιο απτά την ποίηση του 
κ. Π. Ν. Παναγιωτούνη.

0 ΝΕΩΤΕΡΟΣ 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Συνέχεια από τη σελ. S01
ριο του Πειραιά.
-  Του Θεοδώρου Ρετσίνα: Η απ ο
περάτωση και έναρξη λειτουργίας 
του Δημοτικού Θ έατρου (1895) και 
ο εξωραϊσμός της πόλης με την 
ολοκλήρωση των έργων για την 
αξιοποίηση του λιμενίσκου της Ζ έ- 
ας και την οριστική διαμόρφωση της 
Τερψιθέας και του κήπου Θ εμιστο
κλέους (Τινάνειου), που έγιναν ε 
στίες πρασίνου και πολιτισμού.

Στο μεταίχμιο 
δυο αιώνων

Μ ε το  Θ. Ρετσίνα συμπληρώνεται 
ο κύκλος των δημιουργών δημάρ
χων του νεώ τερου Πειραιά. Αρκεί, 
μονάχα, ν' αναλογιστούμε τι έγινε 
στις εφτά, περίπου, δεκαετηρίδες 
που μεσολάβησαν από τη  σύστα
ση του Δήμου μέχρι το τέλος του 
19ου αιώνα, για να εκτιμηθεί σωστά 
η προσφορά τους.

Τα πάντα, όπως υπογράμμισα 
και στην αρχή, ξεκίνησαν από το 
«μηδέν». Πρώτα-πρώτα διαμορφώ
θηκε η πόλη, με την εκτέλεση του 
πολεοδομικού σχεδίου των Κλεάν
θη - Σάμουμπερτ - Κλέντσε. Το 
σχέδιο αυτό  που ήταν άριστο, από 
κάθε πλευρά, δεν εφαρμόστηκε, 
βέβαια, πιστά. Αν τούτο  γινόταν «ο

Πειραιεύς δεν θα ήτο —κατά  την 
εύστοχη παρατήρηση του Ιωάν. 
Αλ. Μ ελετοπ ούλου— μόνον μία ω 
ραία πόλις, όπως είναι, αλλά υπ ό 
δειγμα πόλεως». Ωστόσο οι τροπ ο
ποιήσεις και μεταβολές που έγιναν 
δεν το  αλλοίωσαν αισθητά —κι έτσι 
η πόλη απόκτησε άνετους κεντρ ι
κούς δρόμους και πλατείες.

Στο λιμάνι —που με τους θεσμούς 
του Μωλικού Ταμείου (1836-1848), 
της Επιτροπής Προκυμαίας Πειραι
ώς (1848-61) και ιδιαίτερα της Εφο
ρευτικής Επιτροπίας του λιμένος 
(1861-1911)— βρισκόταν, ουσιαστι
κά, υπό τον έλεγχο του Δήμου, 
εκτελέστηκαν διάφορα έργα (εκ
βαθύνσεις, κατασκευή της Βασιλι
κής Αποβάθρας, του  προβλήτα της 
Τρούμπας και κρηπιδωμάτων μέχρι 
την περιοχή του Τελωνείου, έναρ 
ξη κατασκευής των εξωτερικών 
μώλων και των Μονίμων Δ εξα μ ε
νών), όχι βέβαια της σημασίας των 
κατοπινών μεγάλων λιμενικών έρ 
γων, αλλά που οπωσδήποτε του 
παρείχαν τη δυνατότητα ν ’ αντα - 
ποκρίνεται στις απαιτήσεις της λ ι
μενικής κίνησης της εποχής που 
έφ τα νε περίπου τις 2.500 πλοία και 
τους 1.500.000 τόννους εμπορευ
μάτων το  χρόνο.

Τα λυχνάρια που φώ τιζαν τον 
Πειραιά, στα πρώτα του  βήματα, 
αντικαταστάθηκαν διαδοχικά με τις 
λάμπες πετρελαίου, το  φωταέριο 
και —στις αρχές του 20ου αιώνα— με 
τον ηλεκτρισμό. Τη φτώ χεια  και το 
μαρασμό, την ανυπαρξία οικονομι
κής ζωής, διαδέχθηκε η ακμή και η 
άνθηση με τα  πρώτα εργοστάσια 
(μεταξουργείο Λ. Ράλλη, ναυπηγεία 
και μηχανουργεία Βασιλειάδη, Τζων 
Μακ Δούαλ και Βάρβουρ, Περράκη 
Αργυρίου, Κούππα, κλω στοϋφαν
τουργεία  Ρετσίνα, Βολανάκη, Βα- 
ρουξάκη, Αυγινού, Δημόκα, κερα- 
μ οπ ο ιε ίο  Δ ηλαβέρη , π ο το π ο ιίε ς  
Μ εταξά, Πουρή, Βατίστα, Μ παρ- 
μπαρέσου, αλευρομύλους Δημόκα, 
Σεφερλή, Αούμου, Μανίνα, Σκλα- 
βούνου, Π αναγιω τοπ ούλου κ.ά.) 
και τους μεγάλους εμπορικούς ο ί
κους. Στον πνευματικό και καλλ ιτε
χνικό χώρο σημειώθηκε αξιόλογη 
κίνηση. Κι όπως ήταν φυσικό ο 
πληθυσμός αυξήθηκε σημαντικά. Ο 
«ερημότοπος» των 22 κατοίκων του 
1827 και των 50 του 1830, το  «χωριό» 
των 600 κατοίκων του 1834 και των 
1011 του 1836, ε ίχε  πια διαμορφω
θεί σε πόλη. Η αύξηση του  πληθυ
σμού, στα τελευ τα ία  30 χρόνια του
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19ου αιώνα, ακολούθησε σταθερά 
ανοδικό ρυθμό. Οι 5.437 κάτοικοι 
του 1853 και οι 6.452 του 1861, 
έγιναν το  1870: 10.936, το  1879: 
21.710, το 1889: 34.327 και, τέλος, το 
1896: —χρονιά της τελευτα ίας απο- 
γραφής του  19ου α ιώ να - 50.200.

Καθώς ανέτελλε ο 20ος αιώνας, 
που έμελλε να σταθεί μια τα ρ α γμ έ
νη όσο και κοσμογονική εποχή, που 
άλλαξε, κυριολεκτικά, τη ροή της 
ιστορίας, ο Πειραιάς ε ίχε οριστικά 
κερδίσει τη  μάχη της αναδημιουργί
ας και της προκοπής του. Είχε 
αναδειχθεί στο πρώτο λιμάνι και τη 
δεύτερη πόλη της Ελλάδος. Κι α κό 
μη ευρύτερη διαγραφόταν η προο
πτική για τα  χρόνια που θ ' ακολου
θούσαν. Δυστυχώς η σ τενότητα  
του χώρου δεν αφήνει περιθώρια 
για συνέχιση της σύντομης αυτής 
ιστορικής αναδρομής και στον ε ικο 
στό αιώνα, που παρουσιάζει επ ί
σης ιδιαίτερο ενδιαφέρον. ' Ισως, 
κάποιαν άλλη φορά, από τις ίδιες 
στήλες, μας δοθεί η ευκαιρία και γι' 
αυτή  την αναδρομή. Ωστόσο, π ρέ
πει να σημειώσουμε πως η κατοπ ι
νή ανελικτική πορεία του Πειραιά, 
που τον ανέδειξε στη σημερινή 
μεγαλόπολη, έχει την αφετηρία 
της στο στέρεο ξεκίνημα και τις 
εκπ λ η κ τ ικ ές  π ρ α γμ α τώ σ ε ις  το υ  
19ου αιώνα' πραγματώσεις που 
οφείλονται, βασικά, στο δημιουργι
κό «πνεύμα των πρώτων οικιστών» 
και —για να προχωρήσω σε μια 
αναγκαία συμπλήρωση— της πρώ- 
της «γηγενούς» πειραϊκής γενεάς, 
που συνέχισε και ολοκλήρωσε το 
έργο εκείνων...

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ:
1. Πόλις της Νοτιοσλαυίας κτισθείσα

υπό των Ούγγρων κατά τον 13ον 
αιώνα.

2. Ψευδώνυμον του διάσημου Βραζιλι
ανού ποδοσφαιριστού ' Ενστον Αρά- 
νες ντο Νασιμέντο, ενός εκ των 
μεγαλύτερων του κόσμου (άνστρφ) 
-  Γνωστός αμυντικός Οργανισμός 
(αρχικά).

3. Εις την νέαν Ελληνικήν γλώσσαν, 
όταν χρησιμοποιείται μόνη έχει την 
έννοιαν του κατόπιν. -  Εις άλας τας 
εποχάς εξυπηρετούν ιδιοτελείς 
σκοπούς (άνστρφ).

4. Ο ομφαλικός των φυτών είναι όργα- 
νον ανάλογον προς τον ομφάλιον 
λώρον των πλακουντοφόρων θηλα
στικών. -  Εις την τελολογίαν... έχουν 
προτεραιότητα.

5. Αι των κομψοτεχνημάτων αποτε
λούν ουσιώδες αισθητικόν τμήμα 
αυτών.

6. Κορυφή των Πυρηναίων ύψους 2500 
μέτρων επί του γαλλικού νομού των 
Κάτω Πυρηναίων. -  Ποταμός της ΒΔ 
Γερμανίας, ο Αμασίας των αρχαίων 
Ελλήνων (άνστρφ).

7. Ωραιοτάτη δασώδης τοποθεσία της 
Ολλανδίας, χρησιμεύουσα ως θερι
νή διαμονή των βασιλέων της. -  
Ακολουθείται από το ρετούρ -  Εις 
την πτήσιν και την πτώσιν... προη
γούνται.

8. Η προσήλωσις προς μιαν ηθικήν 
αρχήν άνευ ιδιοτέλειας ή φιλαυτίας.

9. Συμπληρώνει τόν εξοπλισμόν της 
κουζίνας (δημοτ).

ΚΑΘΕΤΩΣ:
1. Προϊόν λαμβανόμενον από την λειο- 

τρίβησιν της αλέσεως του κόκκου 
του σίτου και του αραβοσίτου.

2. Γνωστή εις τους ποδοσφαιριστές και 
φίλους του αθλήματος ονομασία 
μεταβιβάσεως της μπάλλας από 
παίκτου εις παίκτην (άνστρφ) -  Την 
ευθείαν πολλοί την αποφεύγουν 
(άνστρφ).

3. Χαρακτηρισμός τιποτένιου ανθρώ
που -  Τροπικόν της αρχαίας ελληνι
κής.

4. Ολόκληρος (θηλ.) -  Αγχέμαχον ό- 
πλον των αρχαίων.

5. Πετώ, κάμνω, ρίπτω κάτι δια να 
κτυπήσω.

6. Κατέχουν την εννάτην θέσιν. -  Η 
δραστηριότης του εξασφαλίζει συ
νάλλαγμα εις την χώραν μας (αρχι
κά).

7.Υπάρχουν και εις την Σούδαν. -  
' Εχει δορυφόρον της την Σελήνην.

8. Υπάρχει εις την προμετωπίδα όλων 
των ξενοδοχείων (ελληνοπρεπώς) -  
Τουρκική λέξις έχουσα σχέσιν με 
τον... παρά.

9. Είναι και τα μέλη της Βουλής ή της 
Γερουσίας.

(Ι.Κο.)

Η λύση στό επόμενο 
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

Συνέχεια από τη σελ. 927
σετε, εαν ανοίξω το χρηματοκιβώτιο.

Πέρασαν λίγα λεπτά χωρίς να μιλήση 
κέ ύοτερα ρώτησε:

-  Τι σκέπτεστε να κάνετε μ' αυτό το 
ποτήρι;

-  Εάν δεν με σκοτώσετε -  και 
φαντάζομαι ότι δεν θα το κάνετε τώρα 
πια -  θα το πάω ο ’ ένα ιδιωτικό 
ντέντεκτιβ και θα ζητήσω να εμφάνιση 
τα αποτυπώματα που έχει επάνω. Θα τα 
φυλάξω σ' ένα φάκελλο μαζί μ' ένα 
σημείωμα όπου θα αναφέρω τα γεγονό
τα και θ αφήσω οδηγίες ώστε σε 
περίπτωση βίαιου θανάτου μου, ακόμη 
κΓ αν φαίνεται εντελώς τυχαίος, θα 
σταλή ο φάκελλος στην αστυνομία.

Ο Σμίθ με κοίταξε για λίγο. ' Υστερα 
ανάσανε βαθιά:

-  Αυτά όλα είναι περιττά, είπε. Θα 
φύγω τώρα αμέσως και δεν θα με 
ξαναδήτε ποτέ πια.

-  Προτιμώ το δικό μου σχέδιο είπα.
Παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια για το 
μέλλον μου.

' Εμεινε για λίγο σκεπτικός.
-  Γιατί δεν πάτε κατ' ευθείαν στην 

αστυνομία; ρώτησε
- '  Εχω τους λόγους μου, αποκρίθηκα 

με σημασία.
Χαμήλωσε το βλέμμα του οτο πιστόλι 

και ύστερα, το έβαλε αργά στην τσέπη 
του. Μια ιδεά του ήρθε ξαφνικά.

-  Η γυναίκα σας όμως μπορεί πολύ
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εύκολα να πλήρωσή κάποιον άλλον για 
να οάς καθαρίση...

-  Ασφαλώς, θα μπορούσε να το κάνη 
αυτό.

-  Και τότε, εμένα θα ενοχοποιήσουν 
για το θάνατό σας. Θα με στείλουν κατ' 
ευθείαν στην ηλεκτρική καρέκλα.

-  ' Ετσι φαντάζομαι κι εγώ. Εκτός 
άν...

Ο Σμίθ στάθηκε.
-  Εκτός, φυσικά -  εξακολούθησα 

εγώ -  εάν πάψη να είναι σε θέσι να 
προσλάβη νέο δολοφόνο...

-  Μα θα υπάρχουν ασφαλώς πολλοί 
που θα δεχθούν να κάνουν αυτή τη 
δουλειά...

Χαμογέλασα.
-  Σας είπε η γυναίκα μου που θα 

βρίσκεται τώρα;
-  Μου είπε μόνο ότι θα βρίσκεται 

στους Πέτερσον και ότι θα φύγει από 
κεί στις ένδεκα.

-  ' Ενδεκα; Πολύ καλή ώρα. Θα είναι 
πολύ σκοτεινά απόψε. Ξέρετε που 
μένουν οι Πέτερσον;

-  Οχι.
-  Στο Μπρίτζαχαμπτον, είπα και του 

έδωσα την διεύθυνσι του σπιτιού.
Οι ματιές μας συναντήθησαν για ενα 
δευτερόλεπτο.

-  Είναι κάτι που πρέπει να κάνετε 
οπωσδήποτε, του είπα. Για το δικό σας 
συμφέρον...

' Αρχισε να κουμπώνη αργά το επα
νωφόρι του.

-  ΚΓ εσείς που θα βρίσκεσθε στις 
ενδεκα κύριε Ούίλλιαμς;

-  Στη λέσχη μου, παίζοντας ίσως 
χαρτιά με πέντε-έξι φίλους.μου, οι 
οποίοι θα με συμπονέσουν ειλικρινά 
μόλις ειδοποιηθώ ότι η γυναίκα μου 
δολοφονήθηκε με... πιστόλι.

-  Εξαρτάται από τις περιστάσεις και 
τις ευκαιρίες είπε εκείνος και χαμογέ
λασε ανεπαίσθητα. Πήτε μου αλήθεια 
την αγαπήσατε ποτέ;

Χάϊδεψα ένα μικρό μπιμπελό, που 
ήταν πάνω στο τραπεζάκι.

-  Μου άρεσε εξαιρετικά αυτό το 
κομμάτι όταν το πρωτογνώρισα, είπα. 
Τώρα πια δεν μου κάνει καμιά εντύπωση 
και πολύ γρήγορα θα το αντικαταστή
σω...

Μόλις έφυγε ο Σμίθ, πριν πάω στη 
λέσχη, πρόλαβα να πάρω το ποτήρι και 
να το στείλω για εξέτασι στον ντέντε- 
κτιβ. ' Οχι βέβαια το ποτήρι που βρισκό
ταν στο χρηματοκιβώτιο, γιατί αυτό 
είχε, φυσικά, τα δικά μου αποτυπώματα.

Πήρα το ποτήρι που είχε αφήσει ο 
Σμίθ επάνω στο τραπεζάκι. Και όπως 
έμαθα αργότερα τα αποτυπώματά του 
βγήκαν ολοκάθαρα...

ΠΑΝΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Την 10-9-1982 έγινε η κηδεία του τέως 

Αρχηγού Α.Π (1067) Πανέτοου Ιωάννου 
του Γεωργίου.

Ο εκλιπών εγεννήθη εις Κάψην Φθιώτι- 
δος το έτος 1903.

Στην Αστυνομίαν Πόλεων κατετάγη με 
τον βαθμόν του αστυφύλακα την 19-4- 
1924.

Προήχθη σε υπαστυν. Β' την 1 -1 Ο
Ι 932, υπαστυν. Α την 5-6-1936, Αστυν. 
Β' 21-9-1943, εις Αστυν. Α' την 27-7- 
1948 Δ/ντήν Β' την 29-8-1952, εις 
Διευθυντήν Α ' την 1-1-1960 και αποστρα- 
τεύθηκε με το όριον ηλικίας την 30-12- 
1961.

Το Αστυνομικό Σώμα παρέστη στην 
κηδεία του δΓ αντιπροσωπείας αστυνομι
κών, ο επικεφαλής της οποίας κατέθεσε 
επί της σορού του στέφανον τιμής ένε- 
κεν.

Τον επικήδειον εξεφώνησε ο ε.α. 
Αρχηγός Α.Π. κ. Δημήτριος Καρανάσος, ο 
οποίος είπε μεταξύ των άλλων:

Με τον θάνατόν σου εκλείπει από την 
ζωή και χάνεται ένα από τα επίλεκτα μέλη 
της Αστυνομίας Πόλεων την οποίαν τόσον 
φιλοτίμως και ευσυνειδήτως επί πολλά 
έτη υπηρέτησες και επαξίως ανήλθες τας 
βαθμίδας της ιεραρχικής κλίμακος μέχρι 
και του ανωτάτου.

Προερχόμενος εκ του χωρίου «Κόψη» 
Φθιώτιδος όπου εγεννήθη το έτος 1904 
και μετά την αποπεράτωσιντων Γυμνασια- 
κών του σπουδών, εισήλθε το έτος 1923 
εις το Αστυνομικόν Σώμα ως απλούς 
αστυφύλαξ. ’ Εκτοτε υπηρέτησες ευδοκί- 
μως εις όλας τα υπηρεσίας του Αστυν. 
Σώματος και εσημείωσες ασυνήθη εις τα 
Αστυνομικά χρονικά δραστηριότητα, δι'ο 
και εκτιμουμένων των πολυτίμων υπηρε
σιών σου προς την Αθηναϊκήν κοινωνίαν 
και την πατρίδα γενικώτερον η πολιτεία σε 
προήγαγεν διαδοχικώς και πάντοτε κα
τ'εκλογήν εις όλους τους βαθμούς της 
ιεραρχίας.

Καθ’ όλην την σταδιοδρομίαν σου υ
πήρξες αδέκαστος και χαρακτήρ αδαμάν
τινος προκαλών την εκτίμησιν και την 
εμπιστοσύνην των ανωτέρων σου, την 
αμέριστον αγάπην των συναδέλφων σου 
και τον αυθόρμητον σεβασμόν των κατω
τέρων σου. Ο εξαίρετος ζήλος και η 
προθυμία σου εν τη εκτελέσειτων υπηρε
σιακών σου καθηκόντων, θα αποτελεί δια

τους μεταγενεστέρους φωτεινόν παρά
δειγμα προς μίμησιν.

Εκφράζων προς την βαρυπενθούσαν 
σύζυγόν σου, τους αδελφούς σου και 
τους λοιπούς συγγενείς σου τα εγκάρδια 
συλλυπητήριά μου, σου απευθύνω τον 
τελευταίον χαιρετισμόν και εύχομαι να 
είναι ελαφρό το χώμα της Αττικής γης που 
σε λίγο θα σε σκεπάση.

Αιώνια σου η μνήμη αγαπητέ μας 
Γ ιάννη

ΔΕΔΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Την 19-10-1982 απέθανε και την επο- 
μένην εκηδεύθη στο Νεκροταφείον Ανα- 
στάσεως Πειραιώς ο ε.σ. Αστυν. Διευθυν
τής Α' (626) Δέδες Θεόδωρος του 
Δη μητριού.

Ο εκλιπών γεννήθηκε στον Πειραιά την 
1-1-1897 και εις το Αστυνομικό Σώμα 
κατετάγη το έτος 1923.

Εις τον βαθμόν του υπαστυν. Α προή
χθη την 19-4-1924, εις Αστυν. Β' την 
21-2-1934, εις Αστυν. Α' την 24-6-1942, 
εις Αστυν. Δ/ντήν Β' την 27-7-1948 και 
εις Αστυν. Δ/ντήν Α' την. 6-10-1952.

ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Την 1100 ώραν της 5-8-1982 και εκ του 
Ιερού Ναού Αγίων Θεοδώρων του Α' 
Νεκροταφείου Αθηνών έγινε η κηδεία του 
ε.σ. Αστυνόμου Β (538) Τσιροπούλου 
Μιχαήλ του Κωνσταντίνου.

Ο εκλιπών γεννήθηκε στη Λαμία Φθιώ
τιδος το έτος 1898.

Εις την Αστυνομίαν Πόλεων κατετάγη 
την 23-3-1923 με τον βαθμόν του αστυ
φύλακα. Προήχθη εις Υπαοτυνόμο Β την 
12-9-1929, εις Υπαστυν. Α' την 4-9-1934 
και εις Αστυνόμο Β την 9-6-1944 
Αποστρατεύθηκε την 8-12-1949.

ΒΡΟΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Την 27 Ιουνίου 1982 πέθανε και την
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επομένην εκηδεύθη εις Γ' Νεκροταφεί- 
ον Πειραιώς ο συνταξιούχος αρχιφύλακας 
(7358) Βρότοος Ιωάννης του Αθανασίου 

Ο εκλιπων γεννήθηκε την 20 Ιουλίου 
1919 εις Λεφτίνιον Μεγαλουπόλεως Αρ 
καδίας. Στην Αστυνομία Πόλεων κατατα- 
γηκε την 20 Οκτωβρίου 1940 Εις υπαρχι- 
φύλακα προήχθηκε την 5-8-1963. Απο- 
στρατεύθηκε την 1-1-1971.

ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Συνεπεία τροχαίου ατυχήματος την 

30-9-82 εφονεύθη ο εν ενεργεία αστυφυ- 
λαξ (28182) Ράπτης Γεώργιος του Ιωάν-· 
νου.

Ο φονευθείς συνάδελφος εγεννήθη το 
έτος 1960 εις Αιδηψόν Εύβοιας Στην 
Αστυνομία Πόλεων κατετάγη την 2-5- 
1979.

Η οορός του εκλιπόντος συναδέλφου 
μετεφέρθη στην ιδιαιτέραν του πατρίδα 
Αιδηψόν Εύβοιας όπου καιεκηδεύθη. Την 
κηδεία του παρακολούθησαν όλοι οι ουγ 
χωριανοί του, γνωστοί και φίλοι του 
νεαρού αοτυφύλακα. καθώς και αρκετοί 
συνάδελφοι οι οποίοι μετέβηκαν εκεί για 
τον τελευταίο αποχαιρετισμό.

Το Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων 
παρέοτη με αντιπροσωπεία και ο επικεφα 
λής της κατέθεσε στέφανον επί της 
σορού του και εξεφωνηοε τον επικηδειον

ΚΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Την 3-10-1982 εφονεύθη οε τροχαίο 

ατύχημα ο εν ενεργεία αοτυφύλαξ 
(25740) Κίτοης Νικόλαος του Αθανασίου

Ο φονευθείς συνάδελφος γεννήθηκε 
εις Αχλαδέα Δωδώνης Ιωαννίνων το έτος 
1956.

Στην Αστυνομία Πόλεων κατετάγη την 
18 Σεπτεμβρίου 1975.

Η κηδεία του έγινε εις την ιδιατεραν 
του Πατρίδα Αχλαδέα Ιωαννίνων και την 
παρακολούθησαν όλοι οι συγχωριανοί του. 
ως και πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι 
μετέβηκαν στο χωριό δια υπηρεσιακού 
Λεωφορείου

Επί της οορού του κατέθεσε στέφανον 
ο επικεφαλής της Αστυνομικής δυναμε- 
ως εκ μέρους του Σώματος και αποχαιρέ
τησε αυτόν δια συγκινητικών λόγων.

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Την 13-8-82 απεβίωσε και την επομένη 

εκηδεύθη εις το Γ' Νεκροταφείο Πειραι
ώς (Νίκαια) ο εν ενεργεία αοτυφύλαξ Ν. 
147/19618 Αποοτολάκος Κων/νος του 
Δημητριου.

Ο εκλιπών συνάδελφος εγεννήθη εις 
Σιδηρόκαστρον Γυθείου Λακωνίας το έ 
τος. 1940 και εις το Αστυν. Σώμα κατετάγη 
την 11-8-1966.

Την κηδείαν του εκτός των συγγενών, 
φίλων και γνωστών του, παρακολούθησαν 
πολλοί εν ενεργεία και συντάξει συνάδελ
φοι και Διοικ. υπάλληλοι του Σώματος. Η 
Αστυνομία Πόλεων' παρέοτη δι αντιπρο
σωπείας της και ο επικεφαλής Αστυνόμος 
κ. Καραγιάννης Χαράλαμπος εξεφώνησε 
τον επικήδειον και κατέθεσε επί της 
σορού του στέφανον τιμής ένενεν.

ΚΑΛΟΦΥΣΟΥΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
Τας απογευματινός ώρας της 4-11-82 

και εκ του Ιερού Ναού του Νεκροταφείου 
Κόκκινου, Μύλου έγινε η κηδεία του 
αποβιώσαντος τέως αρχιφ. (1725) Καλο- 
φυσούδη Ιωάννου του Αναστασίου.

Ο εκλιπών αρχιφύλαξ εγεννήθη το έτος 
1902 εις Κωνσταντινούπολή και εις την 
Αστυνομία Πόλεων κατετάγη το έτος 
1924. Εις αρχιφύλακα προήχθη την 7-8- 
1930.

ΤΣΟΥΜΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

' Ενας ακόμα εν ενεργεία εκλεκτός 
συνάδελφος θύμα της «ασφάλτου». Ο 
αρχιφύλακας (17026) ΤΣΟΥΜΠΟΣ Φίλιπ
πος του Παναγιώτου σκοτώθηκε σε Τρο
χαίο ατύχημα την 12-8-1982. Η κηδεία του 
έγινε στην ιδιαιτέρα του πατρίδα Μυρό- 
βρυση Πατρών και την παρακολούθησε 
σύσσωμο το χωριό, γιατί όλοι τον αγαπού
σαν.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Πατρών έ 
στειλε αντιπροσωπεία και κατέθεσε επι 
της σωρού του εκλιπόντος στεφάνι.

Ο ατυχής συνάδελφος γεννήθηκε το 
1934. Στην Αστυνομία κατετάγει το 1959 
και το 1981 έγινε Αρχιφύλακας.

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Η Σ  ΤΩΝ 
« ΑΣ ΤΥΝ .  Χ Ρ Ο ΝΙ Κ Ω Ν »

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ

' Ενας τακτικός συνεργάτης του ι Ιεριο- 
δικού, ο λογοτέχνης Ανδρέας Καραντώ- 
νης, πέθανε πριν λίγους μήνες. Ο Καραν- 
τώνης συνεργάσθηκε με τα «Αστυνομικά 
Χρονικά» από την αρχή της εκδόσεώς 
τους. Ο διαπρεπής εργάτης του λόγου 
γεννήθηκε στην Ανδρο το 1910. Το 1913 
εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα και 
αργότερα σπούδασε Νομικά χωρίς να τα 
τελειώσει. Από νωρίς αφωσιώθηκε στη 
λογοτεχνία ιδιαίτερα στη ποίηση και κυρί
ως στη κριτική. Πρωτοεμφανίστηκε με 
στίχους το 1927 στο λογοτεχνικό παράρ
τημα της «Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλο
παίδειας». Μεγάλος θαυμαστής του Κω- 
στή Παλαμά έγινε ένας απ' τους κυριότε- 
ρους μελετητές του έργου του. Στα 1931 
μόλις εικοσάχρονος ανακάλυψε τον νεο 
ποιτή Γιώργο Σεφέρη που τον παρουσίασε 
στο ευρύτερο κοινό με τη μονογραφία του 
«Ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης».

Στα 1933 εξέδωσε μαζύ με τον Γ. 
Κατσίμπαλη το ιστορικό περιοδικό «Νέα 
Γ ράμματα» από όπου ανέδειξε τους 
ποιητές και πεζογράφους της γενιάς του 
30. Μετά την απελευθέρωση χρημάτισε 
επί χρόνια λογοτεχνικός συνεργάτης του 
Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών απ' όπου 
αποσύρθηκε στο 1971.

Υπήρξε μέλος της «Ομάδας των Δώδε
κα» και πολλών επιτροπών που απένειμαν 
τα διάφορα λογοτεχνικά βραβεία.

Τέλος χρημάτησε Γ ενικός Γ ραμματεύς 
του «Ιδρύματος Κωστής Παλαμάς». Απ' 
τα βιβλία του αναφέρουμε: Την «Εισαγω
γή στην Νεώτερη Ποίηση» «Γύρω στον 
Παλαμά» «Φυσιογνωμίες» «Η ποίησή μας 
μετά τον Σεφέρη» «Πεζογράφοι και 
Πεζογραφήματα της γενιάς του 30» κ.α

Είχε εκδώσει 50 βιβλία περίπου.
Είχε τιμηθή με το βραβείο «Πουρφίνα» 

1959. Κριτικής 1971, Ακαδημίας Αθηνών 
1971 και με το μεγάλο «Εθνικό βραβείο» 
το 1972.

Το περιοδικό μας εύχεται προς την 
οικογένειά του την εξ ύψους παρηγοριά. 
Το χώμα της Αττικής γης που τον 
σκέπασε ας είναι ελαφρό. Η μνήμη του ας 
είναι αιώνια.
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Η ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΤΩΝ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ»
Γνωρίζουμε στους αναγνώστες μας, ότι με το τεύχος αυτό, των «Αστυνομι
κών Χρονικών» συμπληρώνεται ο Λ τόμος του 1982. Οσοι θέλουν να τον 
βιβλιοδέσουν μπορούν να απευθύνονται στο βιβλιοδετείο Φαιδ. Ψάλλη 
στην οδό Σίνα 44 Τηλ. 3617466 με το οποίο έχουμε π ετύχει την πολλή καλή 

και συμφέρουσα τιμή των 350 δρχ. Πανόδετη με χρυσοτυπία.
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Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α

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 Πρωτοπαπάς

Οι κ.κ. συνδρομητές τοΰ περιοδικού μας 
μπορούν νά άποστέλλουν τή συνδρομή τους 
καί ταχυδρομικός δΓ επιταγής.

ΖΥΝΔΡΟΜΑΙ ΕΤΗΣΙΑΙ
Εαωτερικοϋ................... Δρχ 300
Εξωτερικού, . . Δολλ 10
Οργανισμών Συλλόγων κλπ Δρχ 400
Τιμή τεύχους..................................Δρχ 60

Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευομένων ή μή, δέν έπιστρόφον- 
ται. Αί δημοσιευόμενοι μελ ίτα ι άπηχοϋν τήν πνευματικήν 

έργασίαν τών συντακτών καί τάς γνώμας αυτών.

Φωτογραφία: έπικαιρότητος τοϋ Φωτογραφικού Συνεργείου 
τού ’ Αρχηγείου ' Αστυν. Πόλεων.

ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΣ 
Η Παναγία με το μικρό Χριστό και τους 
Αγγέλους. Του Franco Botticini (Παλά- 
τσο Πίττι)

Η Δ' ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΜΑΣ 
Ο Πολιούχος της Αοτυν. Πόλεων Με- 
γαλομάρτυς ' Αγιος Μηνάς του οποίου 
η μνήμη εορτάσθηκε οτις 11 Νοεμβρί
ου.
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